
بسم هللا الرحمن الرحیم



عملیات آمبوالنس



:آمبوالنس
وسیلھ اي براي مراقبت ھاي پزشكي اورژانس حین انتقال بیمار با 

:ویژگیھاي زیر

اتاقك راننده•
اتاق بیمار كھ میتواند دوتكنسین ودو بیمار خوابیده بر روي تخت •

بطوري كھ حداقل یكي از بیماران بتواند در (را در خود جا دھد 
)دریافت نمایدCPRطول انتقال بھ بیمارستان 

تجھیزات و لوازم مربوط بھ مراقبت ھاي پزشكي اورژانس در •
صحنھ ودر طول انتقال

دو راه برقراري ارتباط رادیوئي•
حداكثر ایمني وراحتي•



مراحل فراخواني آمبوالنسمراحل فراخواني آمبوالنس

آماده سازي•
اعزام•
در طول مسیر اعزام بھ صحنھ حادثھ•
رسیدن بھ صحنھ •
انتقال بیمار بھ آمبوالنس•
)انتقال(بھ مركز درماني پذیرش دھندهدر طول مسیر رسیدن•
)تحویل(در مركز درماني پذیرش دھنده•
در طول مسیر بازگشت بھ ایستگاه•
بعد از ماموریت•



::مرحلھ آماده سازيمرحلھ آماده سازي
::آماده سازي تجھیزات پزشكيآماده سازي تجھیزات پزشكي

...)...)ایروي،نازوفارنگس تیوپ وایروي،نازوفارنگس تیوپ و((تجھیزات كنترل راه ھوائيتجھیزات كنترل راه ھوائي
....)....)آمبوبگ ماسك ھاي جیبي وآمبوبگ ماسك ھاي جیبي و((ابزار تھویھ ابزار تھویھ 
))ساكشنساكشن((دستگاه مكشدستگاه مكش

اكسیژن رسانياكسیژن رساني
CPRCPRتجھیزات   تجھیزات   

لوازم اتل گیريلوازم اتل گیري
لوازم پانسمانلوازم پانسمان

تجھیزات مربوط بھ تولد نوزادتجھیزات مربوط بھ تولد نوزاد



ادامھادامھ

 دفیبالتورخودكار خارجي دفیبالتورخودكار خارجي
تجھیزات انتقال بیمارتجھیزات انتقال بیمار
تجھیزات عملیاتي وایمنيتجھیزات عملیاتي وایمني
داروھاداروھا
جعبھ وسایلجعبھ وسایل
بازرسي روزانھبازرسي روزانھ

بازرسي روزانھ از آمبوالنس ھا وتجھیزات موجود باید بر بازرسي روزانھ از آمبوالنس ھا وتجھیزات موجود باید بر 
..اساس چك لیست ھاي از پیش تعیین شده بھ عمل آیداساس چك لیست ھاي از پیش تعیین شده بھ عمل آید



مرحلھ اعزاممرحلھ اعزام
::حد اقل اطالعات مورد نیازحد اقل اطالعات مورد نیاز

ماھیت فراخوانماھیت فراخوان
اسم موقعیت فعلي و شماره تماس گیرندهاسم موقعیت فعلي و شماره تماس گیرنده
 موقعیت بیمار یا بیماران موقعیت بیمار یا بیماران
 تعداد بیماران و بر خي نكات مربوط بھ سختي شرایط و تعداد بیماران و بر خي نكات مربوط بھ سختي شرایط و

موقعیت آنھاموقعیت آنھا
 ھر نوع مشكل ویا مسائل خاص دیگر و اطالعات مھم ھر نوع مشكل ویا مسائل خاص دیگر و اطالعات مھم

مربوط بھ شرایط خطر ناك وشرایط جويمربوط بھ شرایط خطر ناك وشرایط جوي
نقش نقش مامور اعزام در طول ھمھ مراحل عملیاتي یك آمبوالنسمامور اعزام در طول ھمھ مراحل عملیاتي یك آمبوالنس

..كلیدي پل ارتباطي را ایفا مي نمایدكلیدي پل ارتباطي را ایفا مي نماید



در طول مسیر اعزام بھ صحنھ

مرحلھ مسیر اعزام یا امداد رساني میتواند خطر ناكترین •
.بخش یك فراخوان باشد

بستن كمر بند ھاي ایمني•
اطالع بھ مركز جھت شروع عملیات •
تائید ماھیت وموقعیت فراخوان•
آماده سازي ومرور ماھیت وموقعیت فراخوان•



:مشخصات راننده

ھركسي كھ بتواند پشت فرمان اتومبیل قرار بگیرد براي 
.رانندگي اورژانس صالحیت ندارد

تطبیق و تناسب جسماني•
سالمت عاطفي•

عالوه بر آموزش وتجربھ ،كسب قضاوت و دانش مناسب 
.والزم براي رانندگي آمبوالنس نیز نیاز بھ تمرین دارد



تمرین ھاي مربوط بھ رانندگي بي خطر

سرعت نباید زندگي افراد را بھ خطر بیاندازد•
راننده وكلیھ سر نشین ھا باید كمر بند ھاي ایمني را ببندند•
نحوه  راندن ،شتاب گیری و ترمز کردن خودرو•
.نکتھ مھم در ھدایت آمبوالنس ، رانندگی تدافعی میباشد•

یعنی باید در ھر حال آماده عکس العمل تدافعی نسبت بھ سوء 
.تفاھم، اضطراب و بی دقتی سایر رانندگان بود



:مسائل مربوط بھ سرعت بیش از حد
سرعت فقط در اورژانس ھای مرگ وزندگی عامل مھمی بھ حساب می 
آید

تخصص•
تجھیزات کافی و مناسب در داخل آمبوالنس•
آموزش کافی ومناسب تکنسین ھا•
قابلیت و توانایی کافی ومناسب برای رانندگی•
شناخت سندرم آژیر•



:تکنیک ھای رانندگی

تعیین فاصلھ و اندازه وسیلھ نقلیھ•
موضع گیری وقطع کردن پیچ جاده ھا•
شتاب گیری کنترل شده•
ترمز کنترل شده•
:ھواو جاده- توجھ خاص بھ شرایط آب •

-کاھش میدان دید- سطوح یخی ولغزنده- آب روی جاده
....مھ آلودگی و–بارش برف و باران –طرح آبی 



قوانین ومقررات رانندگی با آمبوالنس
مقررات مربوط بھ عملیات انجام شده با وسایل نقلیھ امدادی •

اما در برخی .در ھرمنطقھ با دیگر نقاط متفاوت است 
.موارد در ھمھ جا یکسان میباشند 

این خودروھا دارای یکسری امتیازات محدود ومشخص •
ھستند کھ در صورت بروز تصاد ف این امتیازات از 

.تقصیر و اشتباه آنھا نمی کاھد
بیمار در ایمني كامل :آنچھ الزم ومھم میباشد این است كھ•

ودر كوتاھترین زمان ممكن عملیات بھ مناسبترین مركز 
.پزشكي منتقل گردد



در حین انجام وظیفھ در یک فراخوان مجاز بھ عملکرد ھای 
:زیر در صورت نیاز میباشید

پارک نمودن یا ایستادن در یک موقعیت غیر قانونی•
عبور از چراغ قرمز یا عالمت ایست بعد از توقف نمودن •
رانندگی با سرعت بیشتر از محدوده سرعت تعیین شده•
گردش و دور زدن در جای غیر معمول وغیر قانونی•
حرکت بھ سمت چپ میدان برای عبور در خالف جھت و •

بطور غیر مجاز



::اصول پایھ در کاربرد چراغ ھای ھشدار وآژیراصول پایھ در کاربرد چراغ ھای ھشدار وآژیر
باید برای فرا خوان ھای واقعاًاورژانس استفاده شود١.
ھر دو ابزار شنیداری ودیداری باید بطور ھم زمان ٢.

استفاده گردند
این واحد باید با توجھ کامل  بھ رعایت امنیت و ایمنی ٣.

.دیگران در داخل و خارج مسیر فعال شود
بطور کلی استفاده آژیر نھ تنھا بھ شما بھ عنوان راننده 

آمبوالنس کمک نمی کند،بلکھ برای سایر رانندگان نیز بی 
.تاثیر است

چنانچھ الزم است ازآژیر استفاده نمائید مطمئن شوید کھ قبال 
.موضوع را بھ بیمار اطالع داده اند



ادامھ
فقط وفقط یک امتیاز ویژه است:حق تقدم•

در این وضعیت راننده آمبوالنس نباید تحت ھیچ شرایطی 
برای افراد و اموال آنھا و یا اموال عمومی خطری ایجاد 

.نماید
):اسکورت(بکار گیری محافظ 

استفاده از محافظ پلیس اقدامی بسیار پر خطر است؟
چھ وقت از اسکورت استفاده نمائیم؟

:خطرات مربوط بھ تقاطع
دریک ماموریت اورژانس واقعی زمانیکھ نمیتوانید پشت 

.....چراغ قرمز توقف نمائید،باید ابتدا 



ادامھ

قرار گرفتن پشت سر یک وسیلھ نقلیھ امدادی دیگر و عبور •
از تقاطع یا چراغ قرمز بدون ارزیابی دقیق موقعیت

دادن عالمت بھ سایر رانندگالن•
استفاده از صدای آژیری متفاوت•



دستور العمل ھای مربوط بھ رانندگی بی 
خطر

شناسائی مسیر ھای جایگزین اعزام•
عدم ورود بھ خیابان ھای یکطرفھ•
زمانیکھ بھ صحنھ حادثھ میرسید بھ دقت مراقب حاضرین •

.در صحنھ باشید
.آمبوالنس را در محلی بی خطر پارک نمائید•
)مسدود نمودن مسیر جاده؟-پارک اجباری در ترافیک ؟( •
...انتقال بیمار بھ بیمارستان با حفظ سرعت مطمئنھ مگر•
کوتاھترین خلوت ترین و بی خطرترین مسیر اعزام•



ادامھ
.ھمواره و مطابق جریان ترافیک حرکت کنید•
.تا حد امکان از آژیر کمتر استفاده نمائید•
.ھمیشھ در حالت تدافعی رانندگی کنید•
)ثانیھ۴قانون (ھمیشھ فاصلھ ایمنی را رعایت نمائید،•
ھمیشھ سعی نمائید فضای بازی را در مسیر کناری برای •

.خود حفظ کنید
....استفاده از آژیر ھمراه چراغ ھای ھشدار دھنده، مگر•
ھمیشھ فرض نمائید کھ رانندگان چراغ ھای ھشدار دھنده •

.را نمی بینند وآژیر را نمی شنوند



رسیدن بھ صحنھ حادثھ
.اعالم بھ مرکز پس از رسیدن بھ محل حادثھ•
اعالم گزارشی مختصر از وضعیت صحنھ ویا ھر گونھ •

وضعیت پیش بینی نشده نظیر در خواست امبوالنس کمکی 
....،گروه ھای ویژه مبارزه با مواد خطرناک و

.اگر خطری متوجھ شما باشد وارد صحنھ حادثھ نشوید•
در صورت وجود خطرات جدی قبل از شروع مراقبت ھا •

.بیمار را از صحنھ خارج نمائید
چنانچھ از تجھیزات مناسب ویا آموزش کافی بر خوردار •

.نیستید سایر امدادگران باید یبمار را حرکت دھند



ارزیابی سریع  صحنھ حادثھ
.مراقب خطرات احتمالی وایمنی خود باشید.
ضرورت حضور نیرو ھای کمکی وسایر نیرو ھا را .

.بررسی نمائید
دربیماران تروما ئی ویا سیر بیماری MOIمکانیسم آسیب .

.در بیماران داخلی را تعیین نمائید
.BSIاطمینان از رعایت جوانب احتیاطی۴.



:پارك كردن بي خطر



آمبوالنس را با توجه به ترافیک، مسیر جاده وهر نوع 
.خطرات شناخته شده در امن ترین مکان، پارك کنید



در جلویا عقب صحنه تصادف پارك کنیدو هرگز در امتداد آن •
.پارك نکنید

در جاده اي که باریک است و جاي پارك ندارد، کل جاده را  * 
ببندید



متر دورتر از ماشین تصادف کرده یا سوخته 30حداقل •
متر دورتر از محل پخش مواد خطرناك وترجیحا 600و 

.در باالي تپه ودر خالف مسیر باد پارك کنید



قبل از حرکت آمبوالنس از بی حرکت شدن کامل بیمار •
.مطمئن شوید

.به بیمار بگوئید که اورا کجا می برید* 
قبل از عزیمت باید به سرعت وسیله را ارزیابی کرده و * 

.از بسته بودن درهاي ماشین اطمینان حاصل کنید
اگر یکی از خویشاوندان یا دوستان بیمار همراه او * 

هستند می تواند در کنار راننده آمبوالنس نشسته و 
.تکنسین باید در پشت آمبوالنس و کنار بیمار بنشیند
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