
  کاشان مرکز مدیریت حوادث و فوریتھای پزشکی

  ١١۵دستورالعمل فني پايگاھھاي اورژانس 

كلیه نیروھاي پايگاه موظف به ھمكاري با مسئول پايگـاه و امـور پايگاھھـاي شھرسـتان و تابعیـت كامـل از دسـتورات         -١

  .ايشان مي باشند 

طبـق  ( ساعت شیفت الزامـي اسـت    ٢۴ول پوشیدن لباس فرم تمیزو رعايت بھداشت فردي براي كلیه پرسنل در ط -٢

 )دستور العمل لباس فرم 

ف مركـز آشـنايي و رفـرنس ھـاي اورژانـس پـیش       از طـر تكنسین مي بايست با كلیه پروتكل ھاي درماني ارائه شده  -٣

 .بیمارستاني كامل داشته باشد و عدم اطالع كافي رافع مسئولیت نمي باشد 

 . تان در طول شیفت الزامي است تبعیت كامل از دستورات اتاق فرمان شھرس -۴

به صورت تلفني يا از طريق ) مشاوره با پزشك اتاق فرمان(  ١٠-۵٠در كلیه ماموريتھا پس از انجام ارزيابي اولیه انجام  -۵

 .بي سیم ضروري مي باشد 

وارد بیماران قلبي بردن كیف احیاء داراي كپسول اكسیژن و كیف معاينه ھمزمان بر بالین بیمار در كلیه ماموريتھا و در م -۶

 .بردن الكتروشوك توسط ھر دو نفر پرسنل الزامي مي باشد ) ١٠-٩٩( و يا بد حال 

در ابتداي ھر شیفت تجھیزات آمبوالنس و پايگاه طبق چك لیست روزانه مي بايستي تحويل و تحول گرددو در صورت  -٧

 .وجود ھر گونه نقصان مسئولیت با پرسنل شیفت تحويل گیرنده مي باشد 

مگر با اخذ رضايت نامه كتبـي از بیمـار يـا    . تصادفي بايستي جھت بررسي به بیمارستان اعزام گردند  تمامي بیماران -٨

 .ھمراھان وي پس از تذكر خطرات احتمالي عدم اعزام 

در موارد اعزام به مكانھاي عمومي ادارات ، شركت ھا ، مدارس حتي در صورت عدم وجود فوريت حـاد بنـا بـر انتقـال      -٩

 مار قرار گیرد مگر با اخذ رضايت نامه كتبي از بیمار و توجیه كامل نسبت  به خطرات احتمالي بی

نشسـتن تكنسـین مسـئول    ) فوريتھاي حـاد و غیـر حـاد    ( ھنگام انتقال بیمار يا مصدوم با ھر وضعیتي به بیمارستان  -١٠

 شیفت در كابین عقب و بر بالین بیمار الزامي است 

اھش سطح ھوشیاري مختصر و ھمچنین آسیب و تروماي انـدام تحتـاني و سـتون فقـرات     بیماران قلبي تنفسي ، ك -١١

 .حتمًا بايستي با تجھیزات استاندارد منتقل گرديده و از راه بردن بیمار حتي براي مسافت كوتاه جدًا خودداري گردد

 .است  اكسیژن تراپي جھت بیماران قلبي ، ريوي و كاھش سطح ھوشیاري و داراي خونريزي الزامي -١٢

اطمینان از ثابت بودن بیمار بر روي برانكارد و ھمچنین بستن كمربند ايمني ھمراھـان وي در كـابین عقـب آمبـوالنس      -١٣

 .جھت جلوگیري از صدمات احتمالي حین انتقال الزامي مي باشد 

پايان ھرماه ضروري  و ارائه آنھا به مركز در) فرم ھاي ماموريت ، دفاتر ( تكمیل ، حفظ ونگھداري كلیه مدارك پزشكي  -١۴

 .است 

توسط تكنسین ...) از جمله صدور گواھي فوت ( خصوصي جھت انجام خدمات در منزل معرفي پزشك و پرستار بخش  -١۵

 .و امدادگر ممنوع مي باشد 

براي بیماران مونث و داشتن يك نفر ھمراه ) استفاده از كاله يكبار مصرف و ملحفه در موارد لزوم( حفظ پوشش كامل  -١۶

 .انتقال الزامي مي باشد مگر در حوادثي كه بیمار ھمراه ندارد حین 

  

 



پرسـنل حـق ھـیچ    . پرسنل الزامي است  كلیه توسط رعايت اصل احترام به بیمار و ھمراھان وي و حفظ اسرار بیمار -١٧

گونه برخورد و پرخاشگري به بیمار و يا ھمراھان را نداشته در صورت بروز مراتب جھت پیگیري و سیر مراحـل قـانوني   

 .به مركز گزارش شود 

وسايل ارزشمند بیمار مي بايست ھمراه بیمار به بیمارستان منتقل و پس از تحويل به بیمارسـتان صـورت جلسـه آن     -١٨

 .تنظیم گردد

سـاعته   ۴٨ساعته و پايگاه ھاي جاده اي حداكثر بـه صـورت    ٢۴شیفت ھاي كاري پايگاه ھاي شھري بايد به صورت  -١٩

 .ساعت ممنوع مي باشد  ۴٨تنظیم گرديده و تنظیم شیفتھاي بیشتر از 

 .امدادگر باشد يا ) ٢(و يك نفر تكنسین ) ١(تركیب نیروي انساني در ھر شیفت مي بايست شامل يك نفر تكنسین  -٢٠

گرفتن رضايت از افراد كم سن و سال و يا بسیار مسن و كساني كه دچار كـاھش سـطح ھوشـیاري ھسـتند جنبـه       -٢١

قانوني نداشته و الزم است در چنین مواردي رضايت نامه به امضاء و اثر انگشت اولیاء و يا وابسـتگان درجـه يـك فـرد     

 .عزام نمايید انحوه ممكن وي را بیمار برسد در غیر اينصورت حتي االمكان به ھر 

از جملـه تھیـه مـواد غـذايي ،     ( تردد و توقف آمبوالنس به غیر از موارد ماموريت ، تحت ھر عنوان و به ھر علـت ديگـر    -٢٢

 .ممنوع مي باشد ) گرفتن غذا از مراكز درماني ، انجام امور شخصي 

 ويـا انجـام ھـر گونـه اسـتقراري بـدون        CTScan،  انجام ھر گونه ماموريت غیر اورژانسي از جملـه انجـام سـونوگرافي    -٢٣

 .منوع مي باشد ـم  EOCھماھنگي با اتاق فرمان يا 

زدن آژير در ھنگام رسیدن بر بالین بیمار و انتقال بیمار به بیمارستان فقط براي بیماران بـد حـال و بـا ھمـاھنگي اتـاق       -٢۴

 فرمان مجاز مي باشد 

ن راھنمايي و رانندگي ، عواقب ناشي از آن بـه عھـده فـرد راننـده مـي      در صورت عدم رعايت سرعت مطمئنه و قوانی -٢۵

 .باشد 

 .اعالم دقیق زمان ھاي ماموريت به اتاق فرمان و ثبت آن در فرم اعزام بدون خط خوردگي الزامي است  -٢۶

 .ي باشد استعمال دخانیات در طول شیفت و استفاده از تلفن ھمراه در حین ماموريت و ھنگام انتقال بیمار ممنوع م -٢٧

نظافت كلیه قسمت ھاي پايگاه و آمبوالنس مي بايست به صورت روزانه انجام شده و ھنگام تحويل شیفت پايگاه بـا   -٢٨

 .نظافت كامل تحويل گردد

 :رعايت اصول حفاظت شخصي و ايمني حادثه در حین انجام ماموريت از جمله  -٢٩

دن آمبوالنس بعداز صـحنه در منتھـي الیـه سـمت راسـت،      در ماموريتھاي شبانه ، پارك كر) جلیقه شبرنگ( پوشیدن كاور 

  .استفاده از دستكش ماسك وعینك محافظ در ماموريتھاي با احتمال انتقال عفونت الزامي مي باشد 

بستن كوالر گردني براي بیماران مشكوك به تروماي سـر وگـردن الزامـي مـي باشـد و نیـاز بـه گـرفتن توسـط مراكـز            -٣٠

  .باشد درماني يا ھمراه بیمارمي 

وبیماران بـا مكانیسـم حادثـه    .( در موارد ترومايي ارزيابي بیمار حتمًا با توجه به مكانیسم حادثه و آسیب صورت گیرد  -٣١

 .)ويژه حتمًا اعزام گردند 

 .نظارت بر حسن انجام كلیه امور فوق به عھده مسئول امور پايگاھھا ي شھرستان و مسئول پايگاه مي باشد  -٣٢

                   


