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 بسمه تعالي 

 «انديكاسيون هاي اعزام آمبوالنس هوايي » 

 

 

 پَؿؾ حَادث پشتلفات يا غيشهتشقثِ (1

 (تاالتش اص هچ دػت ٍ هچ پا ) دس هَاسد قطع عضَ  (2

 تشٍهاي ًافز ػيٌِ، ؿكن، جوجوِ (3

 .تشٍهاي قفؼِ ػيٌِ كِ هٌجش تِ عاسضِ ػيٌِ هَاج ؿذُ اػت (4

                 ػكتِ ّاي قلثي ٍ هغضي كِ اهكاى اًتقال صهيٌي ًذاسًذ يا اًتقال صهيٌي تاعج تْذيذ جاى تيواس  (5

 .هي گشدد

 تِ ّوشاُ كاّؾ ػطح َّؿياسي% 10ػَختگي ّاي ؿذيذ تاالي  (6

 

 ،  ؿكؼتگي ؿذيذ لگياػتخَاى تلٌذ 2يا تيـتش اص  2ؿكؼتگي  (7

 

 تشٍهاي ػتَى فقشات تا ؿَاّذ پاساپلظي (8

 

 داًـگاُ، قطة يا ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿكي EOCاعضام تالگشد تٌا تِ دسخَاػت  (9

 

 115اعضام تالگشد تٌا تِ دسخَاػت هذيش يا هذيش جاًـيي اٍسطاًغ  (10

 

                   اًتقال تجْيضات ٍ ًيشٍي اًؼاًي هتخصص تِ صحٌِ حادحِ دس حَادث پشتلفات يا غيشهتشقثِ  (11

 لضٍم دسصَست

 

 يياسصياتي هٌطقِ حادحِ دس حَادث پشتلفات يا غيشهتشقثِ اص طشيق َّا (12
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 بسمه تعالي 

 «انديكاسيون هاي اعزام آمبوالنس هوايي » 

 

 

تٌا تِ داليلي كِ اهكاى اًتقال  ،حاضش دس صحٌِ 115اعضام تالگشد تٌا تِ دسخَاػت ًيشٍّاي اٍسطاًغ  (13

 .صهيٌي تيواس يا هجشٍح ًيؼت يا اًتقال صهيٌي تاعج تْذيذ جاى تيواس هي ؿَد

 

خذهات تِ هادساى تاسداس ٍ دس حال صايواى كِ تٌا تِ تـخيص ًيشٍّاي حشفِ اي           اعضام تالگشد جْت اسائِ  (14

اؿتِ ٍ ًياص تِ اًتقال پشٍػِ صايواى دچاس هـكل ٍ يا احتوال تشٍص هـكل ٍجَد د( هاها، هتخصص صًاى) 

اص  طِ كٍِ يا دسخَاػت ّايي دس ايي ساب ًيؼتٍ اهكاى اًتقال صهيٌي هيؼش  تِ هشكض هجْضتش هي تاؿذ

 .صَست هي پزيشد صهيٌي تذليل اًؼذاد ساُ( تَْسص ) ًيوِ حشفِ اي جاًة ًيشٍّاي غيش حشفِ اي يا 

 

 :اعضام تالگشد جْت اًتقال هصذٍم يا تيواس تيي هشاكض دسهاًي تش اػاع هَاسد ريل صَست پزيشد (15

عذم تَاًايي هذيشيت يك هشكض دسهاًي تطَس ّوضهاى ٍ تِ اسجاع تعذاد صياد تيواس يا هصذٍم ( 15-1

 تيواساى يا هصذٍهيي تذليل كوثَد اهكاًات ٍ ًثَد اهكاى اًتقال هصذٍهاى تصَست صهيٌي

هشكض دسهاًي فاقذ اهكاًات ٍ يا تخصص الصم جْت پَؿؾ خذهات تِ تيواس يا هصذٍم اػت ٍ ( 15-2

ٍ هي تَاًذ تاعج  تأخيش دس اًتقال، تاعج هخاطشات جذي هي گشدد ٍ اًتقال صهيٌي ًيض صهاى تش تَدُ

 .تْذيذ حيات تيواس ؿَد

 

 عذم اهكاى دػتشػي صهيٌي تا ّش ًَع فَسيت پضؿكي دسهٌاطق كَّؼتاًي (16

 

تا  (ؿْشػتاى، اػتاى، كـَس) اػتقشاس تالگشد دس تجوعات ٍ هشاػن تش اػاع دسخَاػت ؿَساي تأهيي  (17

 ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿكي EOCّواٌّگي 

 

 
 مجروح يا بيشتر از آن داشته باشد 3پرتلفات، حوادثي است كه حوادث  :نكتـه. 

 


