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  :اعضاء گروه تدوین وتنظیم 

 شهید بهشتی تهران مرکز مدیریت حوادث وفوریتهاي پزشکی دانشگاهرئیس - دکتر امیر هاشمی .1

 شهید بهشتی تهران کارشناس اورژانس بیمارستانی دانشگاه -مهنازالسادات حسینی .2

 کارشناس اورژانس پیش بیمارستانی -سیده معصومه دانش کیان .3

  کارشناس اورژانس پیش بیمارستانی -سمینه ملکی شمالی  .4

 حوادث غیرمترقبه کارشناس - نصراله حیدري .5

وباتشکر از زحمات برادر گرامی جناب آقاي دکتر محمدعلی عبدالهی که مارا درمبحث داروهاي 

  .آمبوالنس یاري نمودند

  

  :کلیات

آمبوالنس خودرویی است که امکان حضور حداقل دونفر افراد آموزش دیده درفعالیت مرتبط جهت  )1

 .برانکارد درآن وجود داشته باشدمراقبت وحمل ونقل حداقل یک بیمار برروي 

 .می شود درنظرگرفته " Aنوع آمبوالنس"توجه به تجهیزات و کاربري آن از  آمبوالنس بیمارستانی با )2

یا / روي برانکارد (براي حمل ونقل یک یا چند بیمار غیراورژانسی این آمبوالنس :  )Aنوع ( آمبوالنس  )3

طراحی وتجهیز شده است وباید داراي تجهیزات تخصصی پایه براي کمک هاي اولیه ) صندلی یا نیمکت

 .باشدرادارا ومراقبت پرستاري 

تجدیدنظردوم مطابقت داشته باشد وارائه تائیدیه /  1390سال 4374آمبوالنس باید با الزامات استاندارد  )4

  .الزامیست وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکینوع خودرو ازمراجع ذیصالح مورد تائید 

            . ........مسئولیت نظارت برآمبوالنس ازجهت تکمیل تجهیزات ، سالم بودن تجهیزات ، نظافت و )5

بستگی به تصمیم . ( با سوپروایزر یا سرپرستار اورژانس خواهد بود"  قبل ازهرنوبت ماموریت"

 .)مدیرپرستاري بیمارستان خواهد داشت
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کابین آمبوالنس باید به گونه اي درنظرگرفته شود که تجهیزات پزشکی فهرست شده درجداول ارسالی  )6

 .بطورایمن درآن جا سازي شود

 .آمبوالنس بایستی داراي تاریخ کنترل کیفی باشند تجهیزات )7

در آمبوالنسهاي تمامی مراکز درمانی دولتی  آنها وجود که هستند داروهایی:  آمبوالنس داروهاي )8

  .ندارد وجود ازآنها کیچیه حذف امکانو بودهي ضرور ،وغیردولتی

 .دردسترس قرار گیردفهرست  کلیه داروها وتجهیزات موجود درآمبوالنس بایستی درآمبوالنس و )9

 .جایگزینی کلیه اقالم مصرفی بعد ازهرنوبت ماموریت الزامی خواهد بود )10

بوده وحداقل بایستی دوسال از تاریخ اخذ  B -2راننده آمبوالنس ملزم به دارا بودن گواهینامه نوع  )11

 .گواهینامه وي گذشته باشد 

ازصحت عملکرد آژیر، راهنماهاي عقبی وجلوي  قبل ازهرنوبت ماموریتراننده آمبوالنس بایستی  )12

ماشین، چراغهاي گردان ومیزان سوخت مصرفی وسایر تجهیزات فنی آمبوالنس اطمینان حاصل 

 .بیشتر باشد 3/2الزم به ذکراست  میزان سوخت موجود درباك آمبوالنس بایستی از .نماید

ز رنگ اصلی بدنه باید سفید رنگ جهت افزایش امکان شناسایی وقابلیت رویت خودرو درروشنایی رو )13

 .باشد

 .درسطح خارجی خودروها باید از زرد فلئورسنت یا قرمز فلئورسنت استفاده گردد )14

به رنگ آبی  "ستاره حیات"بصورت کشوري به ثبت رسیده باشد نشان  "ستاره حیات"درمواردي که  )15

 .انعکاسی باید درطرفین وقسمت عقبی آمبوالنس بکاربرده شود

میلی متر به رنگی 100باید با حروف بزرگ انعکاسی با کمینه ابعاد ) فارسی یا انگلیسی(آمبوالنس کلمه  )16

که مخالف رنگ زمینه باشد درطرفین وعقب آمبوالنس ودرصورت امکان جلوي آن برطبق قوانین ملی 

 .بکاربرده شود

ه با شماره تلفن آن ثبت باید نام مرکز درمانی همراهاي با مالکیت بیمارستان ،  درطرفین آمبوالنس )17

 .   شده باشد

آمبوالنس هاي خصوصی دریکی از طرفین آمبوالنسهاي  رسیدگی به شکایاتسامانه تلفن ثبت شماره  )18

 .خصوصی طرف قرارداد هربیمارستان باید قید شده باشد

آماده پاسخگویی به هرگونه توضیح، پیشنهادات  88147521-88428586الزم به ذکراست شماره تلفن  )19

 .ویا انتقادات شما همکارگرامی خواهد بود
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تجهیزات آمبوالنس 

 Aنوع 

 :فصل اول
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  :تجهیزات جابجایی بیمار -  1          

  

  

  

  :تنفس/ تجهیزات تهویه -  2          

  

  

  

  

  

  

  

می توان تا ظرفیت اکسیژن قابل حمل را  )2(و پیشنهاد می گردد ازدو سلیندر اکسیژن با ظرفیت معادل استفاده شود )1(       

  ..کاهش داد نیز لیتر200

  

  

  

  

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  برانکارد اصلی  1

 

 عدد1

  وسیله براي حمل بیماردروضعیت نشسته  2

 

 عدد1

  تشک جابجایی بیمارپتو یا   3

 

 عدد1

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

 ،) تحت فشار ودماي معمولی () 1( لیتر 2000مخزن اکسیژن ثابت کمینه  1

لیتر بردقیقه 15گیج جریان با کمینه آهنگ خروجی / جریان سنج 

 درظرفیت بیشینه شیررگوالتور

 عدد1

 ،) تحت فشارودماي معمولی ( )2(لیتر  400اکسیژن قابل حمل باکمینه   2

لیتر بردقیقه 15گیج جریان با کمینه آهنگ خروجی / جریان سنج 

  درظرفیت بیشینه شیررگوالتور

عدد1  

  مبوبگ باماسک ولوله هاي هوایی براي تمامی سنینآ  3

  

  عدد1

  ماسک تهویه دهانی براي تمامی سنین به همراه ورودي اکسیژن  4

  

  عدد1

کیلوپاسکال  65وقابل شارژ با کمینه فشارمنفی  ساکشن برقی قابل حمل  5

  باکمینه ظرفیت یک لیتر

  عدد1

  ساکشن دستی یا پدالی قابل حمل  6

  

  عدد1
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  :تشخیصیتجهیزات  -  3     

   

  

  

  

  

  

  :تزریق سرمتجهیزات  -  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  دردوسایز بازوبند اطفال، بزرگساالن)قابل حمل(دستگاه فشارخون دستی  1

  

  عدد1

  گوشی پزشکی دردوسایز اطفال وبزرگسال   2

  

  عدد1

  لسیوسسدرجه  35-42دماسنج با کمینه دامنه   3

  

  عدد1

  چراغ قوه قلمی جهت معاینه  4

  

  عدد1

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  عدد1  آویز سرم باارتفاع مناسب متصل به سقف یا بدنه آمبوالنس جهت تزریق   1

  عدد3ازهرکدام   آنژیوکت سبز ، آبی و صورتی   2

  عدد1ازهرکدام     آنژیوکت طوسی ، آجري،زردرنگ،   3

  عدد2ازهرکدام   ست سرم ، میکروست ، ست خون  4

  عدد2  سرنگ انسولین   5

  عدد5  سی سی  5سرنگ   6

  عدد5  سی سی 10سرنگ   7

  عدد1  سی سی 20سرنگ   8

  عدد1  سی سی50سرنگ   9

  عد2  کشت خون  10

 عدد 5 نیدل   11

  عدد2  سه راهی  12

  عدد1  )، لکوپالست M3(چسب   13

14  SAFETY   BOX 1عدد  

  عدد1  روگا  15

  عدد2ازهرکدام   5/8-8-5/7-7دستکش جراحی استریل   16

  بسته1  دستکش یکبارمصرف  17

  عدد1  جامبگ   18
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  :براي مدیریت مسائل تهدید کننده حیاتتجهیزات  -  5          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

1  AED 1عدد  

  عدد1  ماسک تهویه دهانی دردوسایز باورودي اکسیژن   3

  عددازهرکدام یک   آمبوبگ نوزاد ، اطفال وبزرگسال  4

  ازهرکدام یک عدد  لوله تراشه درسایزهاي اطفال وبزرگسال  4

  عدد 5ازهرکدام   ، گازغیراستریل باند ، گازاستریل   5

  عدد1ازهرکدام   رابط ساکشن ، سه راهی ساکشن   6

  عدد2ازهرکدام   )قرمز،آبی،سبزو مشکی( سوند نالتون    7

8  T.TUBE  1عدد  

  عدد1 پنس مگیل  9

همراه با باتري  الرنگوسکوپ با تیغه هاي اطفال وبزرگسالست کامل   10

  والمپ یدکی

  ا ست کامل

  عدد1  نبوالیزر  11

  عدد5  آبسالنگ  12

  یک بسته  ماسک کاغذي  13

  عدد2 گازوازلین  14

  عدد2  ملحفه بیماران فوت شده با آرم مرکز  15
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  : ی مراقبتتجهیزات  -  6

  

  

  

  

  

  

  

  :حفاظت فردي به ازاي هرفرد  تجهیزات  -  7         

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  عدد2- 4  پتو  1

  رول1  ملحفه یکبارمصرف  2

  عدد1  ست پانسمان  3

  عدد1- 2  لگن ادرار  4

  عدد1- 2  کیسه استفراغ  5

  عدد1- 2  لگن مدفوع  6

  عدد3 یورین بگ  7

  عدد1- 2  ظرف جمع آوري ادرار غیرشیشه اي  8

9  SAFETY   BOX 1عدد  

  عدد3  کیسه زباله   10

  عدد1  روي برانکارد نبافته  11

  عدد2  خودتراشتیغ   12

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

پوشاك محافظتی اصلی همراه با روپوش یا شنل با قابلیت انعکاس   1

  ورویت واضح

  عدد1

  جفت1  دستکش محافظ کار/ دستکش ایمنی   2
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  :حفاظت ونجات  تجهیزات  - 6           

  

  

  

  

  

            

  :      ارتباطات - 7             

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  عدد1  مواد شوینده وضدعفونی کننده  1

  عدد1  .....)شامل چکش شیشه شکن و( مجموعه ابزار نجات سبک   2

  عدد1  ابزار برنده کمربند ایمنی  3

  عدد2  )شبرنگ یا چراغ(مثلث اخطار   4

  عدد1  چراغ قوه بزرگ  5

  عدد1  سلیندر اطفاء حریق  6

  عدد5  سرجیفیکس  7

  عددKED(  1(وسیله بیحرکت سازي   8

  عدد1  بند عنکبوتی  9

  عدد3  آیس بگ  10

  تعداد  نام تجهیزات  ردیف

  عدد1  ارتباط داخلی بین کابین راننده وکابین بیمار  1

  *  سیستم گرم کننده وخنک کننده کابین بیمار  2

  *  پریز خارجی  3
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آمبوالنس داروهاي 

 Aنوع 

 :دومفصل 
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  تعداد  دارونام   ردیف  تعداد  دارونام   ردیف

  %5سرم دکستروز   1

  

  16  عدد4
 عدد 1 اسپري سالبوتامول

  سرم نمکی  2

  

  17  عدد8
 عدد1 ژل لوبیرکانت

  سرم رینگر الکتات  3

  

  18  عدد2
 عدد 20 نیترو گلیسیرین پرل

  سی سی250بتادین   4

  

  19  عدد1
  یا سالین الك هپارین

عدد 10  

  آمپول آدرنالین  5

 
 عدد 5 آب مقطر  20 عدد15 

  آمپول آتروپین  6

 
 عدد 20 میلی گرم 325یا A.S.A 100  قرص 21 عدد10 

  آمپول نالوکسان  7

 
 عدد 10 میلی گرم 5قرص دیازپام  22 عدد10

  امیدآمپول متوکلوپر  8

 
 عدد 1 اسپري الکل 23 عدد 5

  آمپول فورزماید  9

 
 عدد 5 آمپول دیازپام 24 عدد 5

  آمپول دگزامتازون  10

 
 عدد 3 آمپول هالوپریدول 25 عدد 5 

  آمپول کلرفنیرامین  11

 
 عدد 5   آمپول بی پیریدین 26 عدد 5 

  آمپول هیوسین   12

 
 عدد 3

27 
 عدد 5 آمپول رانیتیدین 

  %2آمپول لیدوکائین   13

 
 عدد 5 فنوباریتیالآمپول  28 عدد 3

  بی کربنات سدیم  14

 
 عدد 4  آمپول هیدروکورتیزون  29 ویال 2

  آمپول فنی توئین  15

 
 عدد 3 %50یا %20ویال دکستروز  عدد 5

درصورت نیاز به اقالم دارویی دیگري که درلیست فوق الذکر موجود نمی باشد ، بایستی مراتب ابتدا به  :  تبصره** 

 .معاونت درمان اعالم وبعد از تائیدیه نهایی به لیست مذکور اضافه گردند

 

 

 

   


