
انی  اورژانس پیش بیمارستي پاسخ عملیات برنامه 
در حوادث و بالیا  

غیر مترقبهدرحوادثمدیریت بحران 



مقدمه

هاي ذیل را برعهده مسوولیتو استاولین واحدهاي نظام سالمت در پاسخ به حوادث و بالیا در صحنه ي حادثه جزء پیش بیمارستانی اورژانس -
:دارد

 مؤثر صحنه مدیریت
 به ایمنی صحنهتوجه
 بندي مصدومیناولویت
 درمانیفوري ارائه خدمات
 درمانیمصدومین از صحنه ي حادثه به مراکز انتقال
 هابیمارستاناز انتقال ازدحام به جلوگیري
 ي خدمات به بیشترین افراد با بهره گیري از امکانات محدودارائه



هاي اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخگویی به حوادث و بالیاظرفیت 

 پایگاه آمبوالنس دریایی2پایگاه آمبوالنس هوایی، 21زمینی، پایگاه اورژانس 2190بیش از (توسعه و توزیع جغرافیایی فراگیر(
 اورژانسدر پایگاه ها و مراکز ارتباطات آموزش دیده پرسنل حرفه اي و 14000نزدیک به وجود
 دستگاه آمبوالنس مجهز5000وجود بیش از (ي ناوگان آمبوالنس، موتورالنس، اتوبوس آمبوالنس توسعه(
برگزاري دوره هاي آموزشی منظم ضمن خدمت
وجود دستورالعمل هاي عملیاتی در حوادث و بالیا و همچنین بیماري هاي نوپدید
 بیمارستانیروزي بودن ارائه ي خدمات اورژانس پیش شبانه



ادامه-ظرفیت هاي اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخگویی به حوادث و بالیا

بیمارستانیرایگان بودن خدمات اورژانس پیش •
داشتن سامانه ي ارتباطات و زیرساخت ارتباطات و وجود ارتباط بی سیم بین مراکز ارتباطات و آمبوالنس ها•
فعال در همه ي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور(EOC(ارتباط مؤثر با مراکز هدایت عملیات بحران •
براي مدد خواهی هنگام بروز حوادث و بالیا115آشنا بودن اکثر مردم با شماره تلفن •
وري جمعیت هالل احمر، جمهوري اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمه: شناسایی ظرفیت هاي موجود در سایر سازمان ها مانند•

رتباط سریع با و امکان اهابیمارستاناسالمی ایران، نیروي انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مراکز آمبوالنس خصوصی و همچنین اکثر 
این مراکز

کشوري در مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی وزارت بهداشتسیاستگزاريوجود ساختار مدیریتی، حمایتی و •



ء در حوزه اورژانس پیش بیمارستانیارتقانقاط قابل 

 سامانه ي ارتباطات رادیوییارتقاء
و موتوريدریایی ، تقویت اورژانس هوایی
 مراکز پیام در همه شهرستان هاتجمیعو ) مراکز ارتباطات(ها دیسپچتوسعه
 و بیمارستانیهماهنگی بین حوزه ي اورژانس پیش بیمارستانیلزوم ارتقاء
 و انتظامی   نظامینیروهاي ، نشانیهماهنگی بین حوزه ي اورژانس پیش بیمارستانی با سازمان هاي حاضر در صحنه ي حادثه مانند امداد و نجات هالل احمر، آتش لزوم ارتقاء
 ها و سایر مراکز و نهادهاي داراي آمبوالنسسامانه ي ارتباطی مناسب بین اورژانس و بیمارستانلزوم ارتقاء
همکاري بین بخشی با سایر مراکز و  نهادهاي واجد آمبوالنس در سطح ملی
 پروتکل هاي ملیو بالینی راهنماهايیکسان سازي و استاندارد کردن مداخالت در حوزه ي پیش بیمارستانی از طریق تدوین
 جایگاه سازمانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی در سطح ملی و محلیلزوم ارتقاء



وظیفه مراکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی

 بر اساس این ) وششبه منظور ارائه خدمات فوریتی در منطقه جغرافیایی تحت پ(تدوین و استخراج سناریوهاي پایه محتمل برنامه ي پاسخ حوزه ي پیش بیمارستانی دانشگاه خود
چارچوب کلی

مخاطرات ) شمارش(احصاء
 شده )  شمارش(احصاءمحتمل ناشی از مخاطرات سناریوهايتدوین
 محتمل  سناریوهايتدوین برنامه پاسخ به
  آموزش برنامه ها به همه نیروهاي عملیاتی
 آمادگی هرچه تمام) شمارش(احصاءتمرین و مانور جهت
 بازنگري و اصالح اشکاالت



تخصصیکارکردهاي

عنوان کارکردپیوست

١-١Sارزیابی سریع پیش بیمارستانی
١-٢Sهاي عملیاتی پیش بیمارستانیاعزام و راهبري تیم
١-٣Sفرماندهی صحنه
١-٤Sارائه ي خدمات درمانی پیش بیمارستانی
١-٥Sهدایت عملیات بحران
١-٦Sتریاژ  و توزیع مصدومین
١-٧Sجستجو و نجات ابتدایی پزشکی

S مخفف کلمھSpecific



بیمارستانیسریع پیش ارزیابی : S1-1پیوست

115(عملیات اورژانس پیش بیمارستانی : واحد مسئول(

مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه: واحد همکار(EOC)



شرح کارکرد

ی، اقدامات و سایر تجهیزات، منابع انسانتعیین مشخصات حادثه، و نیزیا توقف حادثه، تعداد مصدومین و منابع و امکانات مورد نیاز ادامه روند و یا تخمین وسعت و تعیین هدف
.نیازهایی که باید پاسخ مناسب و فوري به آنها داده شود

ارزیابی سریع، بالفاصله پس از رخداد یک بال انجام می شود.
ورت می گیرد ولی  ارزیابی سریع معموالً از طریق اعزام واحدهاي عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به صحنه ي حادثه ص. در ارزیابی سریع، اطالعات بیشتر کلی و تخمینی است

.ممکن است این اطالعات از طریق هر یک از واحدها یا کارکنان زیرمجموعه ي نظام سالمت و حتی سایر سازمان هاي امدادي دریافت گردد
 دیسپچسریع توسط ارزیابی
 حادثهنزدیک ترین تیم به محل اعزام
 مکرر با افراد حاضر در صحنهتماس



مسوولشرح وظایف واحد 

تعیین دقیق محل جغرافیایی، زمان، نوع و گستردگی حادثه و پیش بینی زمان پایان
 رشد علمی یا اولین آمبوالنس عالوه بر ارزیابی سریع، فرماندهی حادثه را تا رسیدن مقام ا(درخواست انجام ارزیابی سریع توسط نزدیک ترین واحد عملیات

.)  اجرایی بر عهده می گیرد
 آمبوالنس یا بالگرد اورژانس از نزدیک ترین واحد عملیات به محل حادثه، آمبوالنسموتوراعزام
 برآورد تجهیزات و نیروي انسانی مورد نیاز
دریافت اطالعات از طریق مصاحبه با فرمانده ي صحنه
دریافت اطالعات در خصوص ایمنی صحنه
 از طریق مرکز هدایت عملیات بحران(کسب اطالعات از سایر منابع(
  تکمیل چک لیست و ثبت اقدامات انجام شده
 و تکمیل فرم ها بر اساس اطالعات دریافت شده شروع فرایند فراخوان بر اساس ارزیابی اولیهولین ومساطالع رسانی به



واحدهمکار شرح وظایف 

تبادل اطالعات مهم جمع آوري شده براي ارزیابی وضعیت حادثه
تأمین امکانات و تجهیزات الزم شامل وسایل ارتباطی و نقلیه
 ارتباطاتتبادل اطالعات سازمان هاي همکار با مرکز
ارسال درخواست هاي اورژانس پیش بیمارستانی به سازمان هاي همکار و پیگیري دریافت نیازها
ی صحنههندهماهنگی جهت تأمین ایمنی و امنیت صحنه، انجام جستجو و نجات، اطفاء حریق، حمل اجساد، مدیریت مواد خطرناك،  روان سازي ترافیک و فرما



فرم ارزیابی سریع اورژانس پیش بیمارستانی



تیم هاي عملیاتی پیش بیمارستانیاعزام :S1-2پیوست

115اورژانس(پزشکیفوریتهايوحوادثمدیریتمرکز)دیسپچ(پیاممرکز:مسئولواحد(

دانشگاهبحرانعملیاتهدایتمرکز:همکارواحد



شرح کارکرد

 ی باشدمهاسریع و بموقع به درخواست امداد، هدایت و راهبري آمبوالنس ها و خودروهاي امدادي به صحنه و هماهنگی انتقال مصدومین به بیمارستانپاسخگویی.

 ن  کارکناو با حضور) به عنوان مشاور و هدایت کننده ي امور پزشکی(پزشکان با به کارگیري 115اورژانس با شماره تماس ) دیسپچ(کارکرد توسط مرکز پیام این
.شیفت انجام می شودمسوولو یک نفر به عنوان ) به عنوان پاسخگوي تماس ها(پرستاري و فوریت هاي پزشکی 

 ها  نزدیک ترین آمبوالنس:موجب می شود کهصحیح *تلفنیمدیریت مناسب سامانه ي ارائه ي خدمات پیش بیمارستانی و انجام تریاژ
تعداد کافی  به -
نوع مناسب تراز -
در کمترین زمان ممکن -
نیازاطالعات مورد با -

.  بر بالین بیمار حضور یابند

.باشدکشورمیاورژانس بر اساس دستورالعمل ابالغ شده تریاژ ملی از طرفتلفنیتریاژفرآیند * 



مسوولشرح وظایف واحد 

 براي هر تماسدقیقه1حداکثر در (پاسخگویی به تماس تلفنی مددجویان و دریافت و ثبت شرح حال و اطالعات الزم(
مرور دستورالعمل هاي مداخالت متناسب با نوع حادثه
انجام مشاوره توسط پزشک مستقر در مرکز پیام با کارشناسان مرکز پیام)EMD (و همچنین تکنیسین هاي حاضر در صحنه در صورت نیاز
ها وتشخیص تعداد و نوع آمبوالنس مورد نیاز با توجه به گزارش ارزیابی سریعتصمیم گیري اعزام یا عدم اعزام آمبوالنس
اعالم اطالعات الزم در خصوص نوع و وسعت حادثه به تیم هاي اعزام شده
راهبري و هدایت مداوم آمبوالنس ها و سایر تیم هاي عملیاتی با توجه به اطالعات در دسترس از مرکز هدایت عملیات بحران
 هاثبت زمان فراخوان، اعزام، رسیدن به محل، اعزام به بیمارستان و پایان مأموریت
ارتباط مداوم با واحد هدایت عملیات بحران و ارائه ي گزارش به آن واحد
  ارتباط مداوم با کارکنان تعیین شده به عنوان فرمانده در صحنه ي حادثه و تبادل اطالعات
ثبت اطالعات مأموریت  ها و  مصدومین و اقدامات انجام شده توسط تیم ها
تهیه ي گزارش اقدامات انجام شده



شرح وظایف واحد همکار

  انجام هماهنگی هاي الزم با دیگر واحدها و سازمان ها

جمع آوري اطالعات مراکز بهداشتی درمانی

هماهنگی با پلیس جهت روان سازي ترافیک و ایجاد امنیت

 برعکسو ) دیسپچ(قرار دادن اطالعات ستاد هدایت و اطالع رسانی امور درمان دراختیار مرکز پیام



صحنهفرماندهی : S1-3پیوست 

115(واحد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی : واحد مسئول(

ان انرژي اتمی ، ، سازمان مدیریت بحران، سازم)اعم از پلیس راهور و پلیس پیشگیري(سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، نیروي انتظامی : واحدهاي همکار و پشتیبان

...شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی، آمبوالنس هاي خصوصی و 



شرح کارکرد

وظیفهبگیرد،تحویلراعملیاتفرماندهیوشودحاضرصحنهدرکهزمانیتامی رسدحادثهيصحنهبهکهعملیاتیواحداولینبالیادرنیزوانبوهمصدومینباحوادثدر

.گرفتخواهدعهدهبرراصحنهکنترلوفرماندهیي

شودمیمحولويبهوظیفه)آمبوالنساتوبوسیاموتورالنستکنسین(بیشتريتجربهباتکنیسینییاوعملیاتيفرماندهحضورصورتدر.

فرداین.ردبگیعهدهبرراصحنهفرماندهینفریکامدادي،هايسازمانسایرباارتباطوایمنیاصولرعایتنیاز،موردمناطقبرپاییجهتاستنیازحوادثنوعایندر

.می باشدعملیاتدردرگیرواحدهايتمامتوسطوظایفکاملانجاموعملیاتشدنانجامبهترچههربرنظارتولومس



مسوولشرح وظایف واحد 

ارتباط فعال با مرکز پیام یا دیسپچ

 افسر تریاژ و افسر انتقال(ارتباط فعال با نیروهاي حاضر در صحنه(

 جمعیت هالل احمر، آتش نشانی، نیروي انتظامی، بهداري نیروهاي مسلح و(ارتباط فعال با سازمان هاي حاضر در صحنه(...

زوم اعالم نیاز براي ت لورتعیین محل مناسب براي پست فرماندهی حادثه، تعیین مناطق تریاژ، تجمع مصدومین و آمادگاه در محل حادثه، منطقه ي امداد پیشرفته و در ص

...بیمارستان سیار و 

توزیع صحیح نیروهاي موجود در مناطق ایجاد شده

نظارت بر عملکرد تیم هاي عملیاتی پیش بیمارستانی حاضر در صحنه

 دیسپچ(ارتباط مداوم با مرکز پیام  (

پایش و ارزیابی عملکرد واحد عملیات و ارائه ي گزارش به فرمانده ي حادثه



و پشتیبانشرح وظایف واحدهاي همکار 

برقراري ایمنی و امنیت صحنه
تبادل اطالعات در خصوص وضعیت حادثه و اقدامات در حال انجام
مشخص کردن مناطق داغ و گرم و سرد در حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوي، هسته اي و انفجاري
کنترل تردد افراد به منطقه ي حادثه
ارائه ي نظر کارشناسی در خصوص لوازم محافظت شخصی براي حضور در محل حادثه
در اختیار گذاشتن لوازم محفاظت شخصی براي کارکنان عملیاتی اورژانس
همکاري در برپایی مناطق پزشکی در صحنه مانند منطقه ي تجمع مصدومین، منطقه تریاژ، منطقه ي امداد پیشرفته
 براي ارائه ي خدمات فوریتی پزشکی در صحنه) نیرو و تجهیزات و وسایل(در اختیار گذاشتن منابع الزم



سازماندهی صحنه ي حادثه

:ICP(Incident Command Post(پست فرماندهی حادثه -1

CP:(Collection Point(منطقه تجمع مصدومین-2

-:Triage Zone/Areaتریاژمنطقه ي -3

AMP(Advance Medical Post: (منطقه ي درمان پیشرفته -4
Simple Triage And Rapid Treatment (START))تریاژ(چهار سطحی بالینتریاژ-
SAVE) (Secondary Assessment of Victim Endpointتریاژثانویه-
DMATs(Disaster Medical Assistance Teams(تیم هاي کمکی پزشکی در حوادث و بالیا-

Evacuation/ Transportation Unit:واحد تخلیه یا انتقال-5

Staging Areaآمادگاه-6

Fieldبیمارستان سیار-7 Hospital:



)ICP(فرماندهی حادثه پست -1
Incident Command Post

ایر  می وانتظامی و سظااین مرکز، خودرو یا مکانی است که فرمانده ي عملیات همه ي سازمان هاي حاضر در صحنه مانند اورژانس، آتش نشانی، هالل احمر، نیروهاي ن
.را در صحنه اعمال نمایند» فرماندهی یکپارچه«سازمان ها در کنار هم جمع می شوند تا ضمن تبادل اطالعات، 

بهتر است پست فرماندهی حادثه در نزدیک ترین و امن ترین محل نسبت  به محل وقوع حادثه قرار گیرد .

تشکیل پست فرماندهی حادثه بر اساس قانون، سازمان مدیریت بحران می باشدمسوول.



CPمصدومینمنطقه تجمع -2
)Collection Point(

محل:
منقطه  ) یا چند(یک 

امن ترین و نزدیک ترین مکان نسبت به محل وقوع حادثه 
امکان دسترسی راحت به امداد هوایی، اتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس سبک 

فواید  :
جلوگیري از اعزام بی مورد مصدومینی که نیاز به اقدام درمانی تخصصی ندارند  

هماهنگیجلوگیري از انتقال بیماران بدون انجام  
مشخص کردن :

استقرار یک یا چند آمبوالنس در اطراف محل، و یا هر عالمت دیگر



تریاژمنطقه ي -3
Triage Zone/Area

 کرددر برخی از حوادث و بالیا نمی توان منطقه ي تجمع و منطقه ي تریاژ را از هم جدا.

 ند تا سایر الزم است مصدومین هرچه سریع تر از منطقه ي پرخطر خارج شوند؛ لذا به نقطه اي در نزدیکی محل حادثه منتقل می شو) مانند سقوط هواپیما(در حوادث خاص
. اقدامات انجام گیرد

تریاژ مصدومین از همان لحظه ي اول باید شروع شود.

 شودرفته ، محل هاي جداگانه در نظر گ)سیاه(و فوتی ها ) سبز(، مصدومین غیراورژانس )زرد(، مصدومین تأخیري )قرمز(بهتر است در این منطقه براي مصدومین فوري.

در هر منطقه کارکنان درمانی مانند پزشک و پرستار حضور داشته باشند  .

تجمع کارکنان درمانی در منطقه ي قرمز و بعد زرد بیشتر خواهد بود  .

 مسئولیت تریاژ را برعهده خواهد گرفت»افسر تریاژ«پزشک یا یکی از پرستاران  با تجربه ي اورژانس با عنوان ،.



)(AMPمنطقه ي درمان پیشرفته -4
)(Advance Medical Post

رامصدومینهمهپذیرشامکاندرمانیمراکزیاوهاستآنانتقالبرايهاآمبوالنسظرفیتازبیشترمصدومینتعدادبالیا،وانبوهمصدومینباحوادثدرکهآنبهتوجهبا•

نزدیکیدرپیشرفتهدرمانيمنطقهاستالزمحیاتبخشنجاتدرمانیاقداماتانجامجهتلذاشد؛خواهدطوالنیدرمانیتخصصیمراکزبهمصدومینرسیدنزمانندارند،

اعزامبرايکافیزمانکهصورتیدر.شودپابرمحلیهايظرفیتیاودیگرمناسبيسازههریاچادر،ازاستفادهباتواندمیپیشرفتهدرمانيمنطقه.گرددبرپاحادثهمحل

کمکباوهاسآمبوالندرموجودلوازمازاستفادهباگرفته،قرارهمکناردرآمبوالنسچندیایکمنطقهجويوضعیتبهتوجهباباشد،نداشتهوجودآنبرپایییاوسازه

بهتر.شوندمیبندياولویت2STARTسطحی4تریاژبراساسمصدومینپیشرفته،درمانيمنطقهبهورودازقبل.گرددمیبرقرارپیشرفتهدرمانيمنطقهآنها،هايتکنیسین

راادهاستفبیشترینکهمصدومینیبراياقداماتبیشترینکهرویکرداینباوموجودامکاناتاساسبرو3SAVEتریاژتحتمصدومینپیشرفته،درمانيمنطقهدراست

.باشدمی)DMATs(4بالیاوحوادثدرپزشکیکمکیهايتیماستقرارمحلمنطقهاین.شوندبنديتقسیمبرد،خواهند

Simple)تریاژ(بالینسطحیچهارتریاژ• Triage And Rapid Treatment (START)

SAVE)(Secondary Assessment of Victim Endpointتریاژ•
DMATs)(Disaster Medical Assistanceبالیاتیم هاي کمکی پزشکی در حوادث و • Teams



انتقالواحد تخلیه یا -5
Evacuation/ Transportation Unit

کل گیردشطقههمزمان با انجام تریاژ و ارائه ي خدمات درمانی فوریتی و ثابت سازي مصدومین، نیاز است براي سازمان دهی انتقال، یک واحد تخلیه در من  .

 دارددر این منطقه که در نزدیک ترین منطقه ایمن به منطقه ي درمان پیشرفته و یا منطقه ي تجمع قرار.

وندشکلیه ي آمبوالنس هاي اعزام شده به منطقه مستقر می شوند تا پس از سازمان دهی و بررسی اولیه از سوي افسر تریاژ به منطقه حادثه اعزام.

این واحد می تواند با آمادگاه یکی شود.
انی تا محل حادثه می باشد که باید با اطالع از وضعیت پذیرش و تخصص هاي موجود در بیمارستان ها و فاصله ي مراکز درم» افسر انتقال«این منطقه، ول ومس

.و با هماهنگی قبلی با ستاد هدایت و اطالع رسانی امور درمان و افسر تریاژ نسبت به توزیع مصدومین اقدام کند



آمادگاه-6
Staging Area

کهرديفوگرددبرپاآمادگاهيمنطقهامن،مکانیدروحادثهيمنطقهنزدیکیدراستالزمحادثه،مدیریتاستانداردهاياساسبر

دربایدداابتحادثه،يمنطقهبهاعزامیمنابعوتجهیزاتامکانات،يهمه.گیردعهدهبرراآنفرماندهیاست،صحنهپشتیبانیمسئول

زمانکهیحوادثدربخصوصآمادگاهبرقراري.شوندارسالحادثهمحلبهنیاز،اساسبروالزمهايبررسیازپستاشوندمستقرآمادگاه

.آیدعملبهجلوگیريحادثهيمنطقهدرمنابعازدحامازشودمیباعثانجامد،میطولبهساعتیکازبیشرسانیامداد

گزارشراودموجنیازهايمنطقه،بهشدهاعزامتجهیزاتونیروهاازاطالعکسبضمنعملیاتمسئولبامستمرارتباطدرآمادگاهمسئول

نانکارکازنفریکحادثهنوعحسببرهستند،حاضرمحلدرهمدانشگاهواحدهايسایرواستبزرگخیلیحادثهابعاداگر.دهدمی

.شدخواهدآمادگاهمسئولدانشگاهعملیاتی



سیاربیمارستان -7
Field Hospital

دسترسیراهباامنوایمنمکانیدروحادثهمحلنزدیکیدرهمسیاربیمارستانپیشرفته،درمانيمنطقهبرعالوهتااستنیازحوادثبرخیدر
بودناستفادهغیرقابلیاکاملتخریبشاملموارداین.باشدسیاربیمارستانبرپاییفکربهعملیاتيفرماندهاستبهترکهمواردي.گرددبرپامناسب

.استامداداتعملیشدنطوالنیاحتمالواطرافهايبیمارستانبازیادفاصلهومصدومزیادتعدادمصدوم،بااليتعدادباهمراهمحلیهايبیمارستان
محلدرممکنمانزکمتریندربیمارستاناینمذکورموارددراستالزماست،نشدهتعریفسیاربیمارستانبرايملیاستانداردکنونتاکهاینبا

.گرددخدماتارائهآماده

يحوزهوظایفازیارسبیمارستانبرپاییرود،میشماربهبیمارستانیپیشخدماتضروریاتازسیاربیمارستانکهآنبااستذکربهالزمالبته
ابالغوتهیهیندهآدرکه(پزشکیهايفوریتوحوادثمدیریتمرکزعملیاتیيبرنامهدروظیفهایناستالزمونیستبیمارستانیپیشاورژانس

.گیردقرارتوجهموردخاصطوربه)شدخواهد



نماي کلی منطقه بندي در حوادث با مصدومین انبوه  



115(واحد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی : واحد مسئول(

معاونت درمان دانشگاه : واحد همکار

ي خدمات درمانی پیش بیمارستانیارائه S1-4:پیوست



شرح کارکرد

يارائهبهشروعمصدومانبندياولویتضمنصحنهدرحضورازپساورژانسعملیاتیواحدهايزیادمصدومتعدادباحوادثوقوعزماندر

ازلوگیريجیاومصدومحیاتحفظبرايکهفوریتیدرمانیخدماتشاملاقداماتاین.نمایندمیتریاژاولویتاساسبرفوریتیدرمانیخدمات

حیندرووندشمیمنتقلدرمانیمراکزوهابیمارستانهايظرفیتواولویتاساسبرمصدومینآنازپس.باشدمیاست،ضروريبیشترآسیب

.گرددمیارائهفوریتیدرمانیخدماتوبررسیآنهاوضعیتانتقال

زدیک تریننترجیحاًوترینمناسببهدیسپچهماهنگیبابایدشوند،میمنتقلبیمارستانیپیشاورژانسيسامانهتوسطکهمصدومینی

.شوندمنتقلمناسبمرکزدرمانی



ولومسشرح وظایف واحد 

تریاژکارتاطالعاتتکمیلوآمبوالنسدرمصدومینمجددتریاژ•
بهانتقالحیناورژانسدرمانیخدماتيارائهومصدوموضعیتپایش•

درمانیمرکزبهانتقالحینوآمبوالنس
عملیاتيفرماندهباهماهنگیوارتباط•
بیمارانومصدومینوضعیتوآمارثبت•
نظردرواحدبهتحویلوتریاژکداساسبرثبتومصدومیناموالنگهداري•

بیمارستاندرشدهگرفته
درمانیمرکزیابیمارستانبهمصدومتحویلاصولرعایت•
فرمهايکردنمهرامکانصورتوتریاژکارتیاوگزارشفرمتکمیل•

ستانبیماردرمصدومگیرندهتحویلمسئول/پزشکتوسطمصدومگزارش
)دیسپچ(پیاممرکزبهمأموریتپایاناعالم•
مرکزبهتلفنیاسیمبیطریقازبیمارشفاهیگزارشيارائهامکانصورتدر•

پیام
بعديمأموریتانجامبرايآمبوالنسکردنآماده•

شانی،نآتشمثلامنیتوایمنیمتولیهايباسازمانحادثهيصحنهبهورودجهتهماهنگی•
...وانتظامی،نیروي

دادامپستتریاژ،یاتجمعمنطقهفرماندهی،پستشاملصحنهدرنیازموردمناطقایجاد•
.انتقالواحدوپیشرفته

ازستفادهابامصدومرنگ/اولویتکردنمشخصوابالغیپروتکلاساسبرمصدومینتریاژ•
)هاروشسایروجود،عدمصورتدرو(استانداردتریاژکارت

پیشرفتهدرمانيمنطقهدرپروتکلاساسبربخشحیاتدرمانیاقداماتانجام•
درويبرايشدهانجاماقداماتوموجودشرایطدادنتوضیحمصدوم،بامؤثرارتباط•

امکانصورت
دسترسدروسایلبامصدوممناسبسازيثابت•
انتقالاولویتتعیینبرايمجددتریاژانجام•
امکانصورتدرمقصددرمانیمرکزیابیمارستانتعیینبرايدیسپچباارتباط•
مصدومنوعاساسبرانتقالبرايمناسبيوسیلهانتخاب•
مصدوموتکنیسینایمنیوسازيثابتاصولرعایتبامصدومینانتقال•
ینحرانندگیوراهنماییقوانینرعایتوآمبوالنسانواعآژیروآالرمازمناسباستفاده•

انتقال



شرح وظایف واحدهاي همکار

تأمین کارکنان کارکنان درمانی و غیر درمانی مورد نیاز

همکاري در انتقال مناسب مصدومین

تأمین آمبوالنس و تجهیزات مورد نیاز



تریاژ

به انی و یا انتقالتریاژ در واقع سامانه اي است که براي دسته بندي بیماران بر اساس شرایط جسمی ایشان جهت تعیین اولویت انجام اقدامات درم
.مراکز درمانی صورت می گیرد

 این سامانه اساساً تعیین خواهد کرد:
جهت حفظ جانشان به مراقبت فوري نیاز دارند ي که افراد-
.  آسیب دیده با وجود تأخیر در انجام مراقبت طبی اورژانس زنده خواهند ماندافراد -
.نمی مانندرا که به احتمال زیاد حتی اگر اقدام درمانی جهت آن ها صورت بگیرد زنده مصدومینی -
هدف:
.حداقل امکانات، حداکثر خدمات اورژانس را در حداقل زمان ممکن به اکثریت مصدومین ارائه کردبا -
.  تریاژ درست و بموقع در صحنه ي حادثه اثري مستقیم بر سایر جنبه هاي عملکرد داردانجام -
توسط نیروهاي می تواند) تأیید ایمنی و امنیت محل رخداد حادثه توسط نیروهاي آتش نشانی و یا انتظامیپس از (اولیه در صحنه ي حادثه، تریاژ -

.اورژانس پیش بیمارستانی صورت پذیرد



کارت تریاژ



تجهیزات کیت تریاژ
دستورالعمل دارو وتجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی

حداقل تعداد مورد نیازتریاژلیست کیف ردیف
50)عدد(با شماره سریال بر اساس دستورالعمل ضدآب ترجبحا با قابلیت دستبند شدن STARTکارت تریاژ1
2)عدد(ماژیک ضد آب یا ساده2
2)عدد(خودکار3
2)عدد(جلیقه تریاژ4
5)عدد(فرمهاي آمار و تریاژ5
1)عدد(کارتابل یا تخته کار6
2)عدد(magic lightمنوریا 7
1)عدد(سوت8
2)عدد(باتريچراغ پیشانی با 9

1)عدد/ رولهر )( ، زرد و سبزقرمرسیاه، (روبان با چهار رنگرول10



هدایت عملیات بحرانS1-5:پیوست 

:منظوربهکهاستاقدامیهرگونهشاملبحرانعملیاتهدایت
پایینوموازيدستی،باالسطوحتمامیدرسازمانیدرونواحدهايباالزمارتباطاتایجادوبالیاوحوادثمدیریتدرهماهنگیافزایش

.شودانجامتجربیاتسازيمستندوبالیاوحوادثبهگوییپاسخسرعتافزایشمنظوربهسازمانهاسایرهمچنینودستی
مراحلکلیهدرواحداینوظایفشرح.استآمدهعملیاتمبانیبخشدربحرانعملیاتهدایتمرکزوظایفشرحمواردازبسیاري

اختیاردرورکشبحرانعملیاتهدایتمرکزطریقازوشدهتدوینبمزلزلهمثلگذشتهحوادثتجربیاتاساسبربالیاوحوادثمدیریت
.استگرفتهقرارهادانشگاه

.گیردمیعهدهبرراحادثهفرماندهیشده،مستقربحرانعملیاتهدایتمرکزدردانشگاهيحادثهفرماندهیيسامانهحادثه،بروزهنگام:تبصره
.باشدمیمختلفهايسازمانوواحدهابینهماهنگیبحران،عملیاتهدایتمرکزاصلیکارکردحالدرعین



مسوولشرح وظایف واحد 

ي ارتباط فعال با کلیه ي سطوح فرماندهی حادثهبرقرار
نظارت بر سازمان دهی مناسب صحنه ي حادثه
و بر هاي موجودنظارت بر توزیع مناسب مصدومین بین بیمارستان

اساس ظرفیت آنها
پایش عملکرد واحدها
تأمین اطالعات مورد نیاز واحدها
 هماهنگی در تأمین تجهیزات و منابع انسانی
مستندسازي کلیه ي اقدامات
فعالاعالم گزارش عملکردي فوري به سطوح باال دستی به صورت
اعالم گزارش نهایی
هماهنگی در بازگشت به حالت عادي

مخاطراتيکنندهپایشمراکزبامداومارتباط
اولیههشداراعالم
نوعحسببرموجودهايپروتکلوهادستورالعملاجراي

حادثه
سریعارزیابیتیماعزامدرهماهنگی
وسریعارزیابیاساسبر»حوادثدراقداميبرنامه«ابالغ

هابخشسایربهعملیاتفرماندهدستور
ثهحادسطحونوعبرحسبسازمانیبرونودرونرسانیاطالع
مرتبطواحدهايبهباشآمادهاعالم



شرح وظایف واحدهاي همکار  

تبادل اطالعات به شکل مداوم با مرکز هدایت عملیات بحران

برقراري ایمنی و امنیت مرکز هدایت عملیات بحران

 تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز

برقراري ارتباط مداوم و مؤثر بین واحدهاي عملیاتی



توزیع مصدومینS1-6:پیوست

ستاد هدایت و اطالع رسانی امور درمان: واحد مسئول

ها، مرکز هدایت عملیات بحران، کلیه ي واحدهاي معاونت درمان ، کلیه ي بیمارستان)دیسپچ(مرکز پیام : واحدهاي همکار



شرح کارکرد

میرخهاتانبیمارسدردرمانقابلمصدومنوعوتعداددرکهتغییراتیهمچنینوهابیمارستانظرفیتمحدودیتومصدومینزیادآماربهتوجهاب
وفرماندهیپستبادیگرطرفاز...وخصوصیدولتی،ازاعمتابعههايبیمارستانيهمهباطرفیکازپویاشکلبهمرکزیکاستالزمدهد،
ايلحظهیتظرفاساسبرومتوازنشکلبهمصدومینتوزیعتاباشدارتباطدراورژانس)دیسپچ(پیاممرکزهمچنینوصحنهدرانتقالافسر

.گرددمدیریتمقصدهايبیمارستان

نشوندبیمارستانیکواردآمبوالنسچندینهمزمان.

دایتهمرکزازبخشیبالیا،وحوادثبروززماندرستاداین(.نمایدمیفعالیتدرمانهدایتستادعنوانتحتهادانشگاهاکثردرمرکزاین
)داردمداومارتباطهابیمارستانباکهاستبحرانعملیات

رساندمیمربوطهمسئولاطالعبهراهابیمارستانمشکالتسایرونیازهاوگرددمیحادثهبهپاسخدربیمارستانهاآمادگیافزایشموجب.

مناسبتوزیعواربیمپذیرشبرايهابیمارستانوبیمارستانیپیشاورژانسيسامانهبینهماهنگیموجبدرمانیمراکزظرفیتازرسانیاطالعاین
مصدومینبهیدرمانخدماتارائهزماننموده،جلوگیريهابیمارستانبینبعديانتقالبهنیازومنابعرفتنهدرازوگرددمیمراکزایندرمصدومین

.دهدمیکاهشرا

باشندمیارتباطدرفعاالنهیکدیگربابوده،مستقرهممجاورتدربحرانعملیاتهدایتمرکزوستاداینشرایطبهتریندر.



ولومسشرح وظایف واحد 

ارتباط مداوم با مرکز هدایت عملیات بحران
هااعالم هشدار اولیه و آماده باش به همه ي مراکز درمانی و بیمارستان
ع مصدومینها و توزیها براي هدایت مناسب آمبوالنساطالع رسانی پویا به مرکز هدایت عملیات بحران در خصوص وضعیت بیمارستان
هاي موجود و بر اساس ظرفیت آنهانظارت بر توزیع مناسب مصدومین بین بیمارستان
  تهیه ي آمار و لیست مصدومین
هاپایش وضعیت بیمارستان
رسیدگی به شکایات مرتبط با مصدومین حادثه
ها در حوادث و بالیا به مرکز هدایت عملیات بحراناعالم کمبود تجهیزات و منابع انسانی بیمارستان
مستندسازي کلیه اقدامات انجام شده
ها و مصدومین به  مرکز هدایت عملیات بحرانگزارش  لحظه به لحظه ي شرایط بیمارستان
هاپیگیري وضعیت مصدومین در بیمارستان
هااعالم بازگشت به شرایط عادي به بیمارستان
دریافت و ارزیابی گزارش نهایی عملکرد بیمارستان ها



شرح وظایف واحدهاي همکار

  تبادل اطالعات به شکل مداوم

برقراري ایمنی و امنیت ستاد هدایت و اطالع رسانی امور درمان

هاتأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان

برقراري ارتباط مؤثر بین ستاد هدایت و سایر واحدهاي مورد نیاز



و نجات ابتدایی پزشکیجستجو :S1-7پیوست 

عملیات اورژانس پیش بیمارستانی: واحد مسئول

مرکز هدایت عملیات بحران     : واحد همکار



شرح کارکرد

  یکی از اولین اقداماتی که پس از وقوع حادثه انجام می شود

مبتنی بر در نظرگرفتن کلیه مخاطرات موجود و انجام بهترین اقدام براي بیشترین تعداد آسیب دیدگان

به صورت حرفه اي توسط نیروهاي آموزش دیده ي عملیاتی آتش نشانی و یا هالل احمر

 اندکارکنان اورژانس که آموزش کافی دیده (در صورت عدم حضور این سازمان ها و گروه هاي داوطلب(

این اقدامات نباید منجر به به خطر افتادن سالمت کارکنان و مصدومین گردد.



مسوولشرح وظایف واحد 

ارزیابی صحنه
رعایت اصول ایمنی براي کارکنان و مصدومین
استفاده از وسایل محافظت شخصی مورد نیاز
افراد و دستیابی به افراد گم شده / بررسی دقیق منطقه به منظور یافتن مصدومین
عالمت گذاري مناطقی که جستجو در آنها انجام شده و یا در حال انجام است
افراد بر اساس دستورالعملها/ نجات مصدومین
 انجام تریاژ ابتدایی و اقدامات حیاتی
افراد به منطقه تجمع/ انتقال صحیح مصدومین
ارتباط فعال با فرمانده عملیات



شرح وظایف واحدهاي همکار  

تبادل اطالعات در خصوص نوع حادثه و وضعیت ایمنی و امنیت منطقه•



تانیماتریس وظایف سازمان ها و نهادهاي  مرتبط با عملکردهاي اختصاصی اورژانس پیش بیمارس
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