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 ثانویه های موریتمأ در بالگرد درخواست اعالم   

 تماس بیمارستان مبداء با ستاد هدایت و اخذ پذیرش توسط ستاد هدایت

اخذ رضایت از بیمار جهت انتقال هوایی 

انجام اقدامات الزم و تثبیتی برای بیمار انتقالی 

بیمار اخذ مجوز و تأیید نیاز به انتقال هوایی بیمار توسط پزشک ارشد 

 

                   آیا امکان پرواز بالگرد اورژانس وجود دارد ؟) تماس با دیسپچ(

 ) اخذ نظر خلبان ارشد(

 «زام بالگردـاع»

ستادی مورد نظر واملاطالع رسانی به ع 

دیسپچ  یماس مداوم و ارتباط پویاو ت در بیمارستان مبداء 350فعال سازی کد  ،های دارای پددر بیمارستان

 با سوپروایزر بیمارستان مبدا و دریافت آخرین اطالعات مربوط به بیمار

ود. این محلل بایلد از قبلل    در بیمارستان های فاقد پد ، بیمار توسط آمبوالنس به محل فرود منتقل می ش

 .گذاری شده باشدتوسط مسئول پایگاه هوایی شناسایی و کد

 محل باید از قبل مهیا شده باشدبرای این  350تمهیدات الزم و الزامات کد. (HLO _ LZO _ 350 ) 

 

 به بالگرد بیمار انتقال

 «دـتان مقصـزام به سمت بیمارسـاع»

مقصلد در خصلو    ارتباط مستمر و پویا دیسپچ با بیمارسلتان   :های دارای پددر بیمارستان

  350هماهنگی فرود و فعال سازی کد  ،وضعیت بیمار منتقله، نیازهای بیمار

بیمار توسط آمبوالنس به محل فرود منتقل می شود. این محل باید  :های فاقد پددر بیمارستان

)به طوریکله الزاملات   از قبل توسط مسؤل پایگاه هوایی شناسایی و کلد گلذاری شلده باشلد    

 به طور کامل در صحنه رعایت شود.( 350دستورالعمل کد 

 و انجام فرآیند های قانونی و ثبت و اخذ مستندات الزمتحویل بیمار 

 «اه هواییـت به پایگـبازگش»

ثبت و تکمیل دفاتر مربوطه 

  ثبت مخاطرات پیش آمده یلا

محتمل در ماموریت بر اساس 

SMS 

  برگلزاری جلسللهBriefing  کللروی

 پروازی و پزشکی و تحلیل مأموریت

                                                                                            :آمبوالنس هواییبیمار منتقل شده توسط مأموریت  پیگیری نتیجه

ستاد هدایت و مسؤل پایگاه  ،بیمارستان مبدا ارائه بازخورد به ( 2  ونیندیکاسعدم وجود ا وجود یا مبنی بر (1

 توسط دیسپچ اورژانس رسمی از طرف رئیس اورژانس استان هنام طبق اورژانس هوایی

 بلی خیر

 تماس سوپروایزر بیمارستان با دیسپچ و درخواست آمبوالنس هوایی بعد از اخذ موافقت ستاد هدایت

 

 

  کنسل شدن دستور 

  قانونیثبت مستندات 


