
 

 دستورالعمل پیشگیرانه از حوادث ترافیکی آمبولانس ها

 

 
  

9911آبان   

 ویرایش صفر

 سازمان اورژانس کشور    

 معاونت فنی وعملیات 



 مقدمه:

کنند  که جوامع گوناگون با آن دست و پنجه نرم مي بودهت عمومي لامت عمده سلامروزه حوادث از جمله مشکا

 گرفته قرار عمومي لامتهای س م برنامهاه زمره در که نیست زماني دیر هم ها یبپیشگیری از آسو کنترل و 

 .تاس

 و رو به افزایش است توسعه حال در و نیافته عهی توسکشورها در ویژه به ها انسان لامتِحوادث تهدید کننده س

 .شود گر مي ل مرگ، معلولیت و بار عظیم مالي جلوهشک به خطر این

ه هاى آمادگى براى مقابل دهد که بخشى از برنامه هاى مختلف در زمینه پیشگیرى از بروز حوادث نشان مى بررسى

 .هاى برخورد با آنها است با سوانح و حوادث، برخوردارى از دانش کافى درباره علل وقوع حوادث و راه

 د،دجهت حذف زمینه بروز آنها گر در العمل مناسب از نتایج وقوع حوادث تلخ باید منجر به عکس دانشآگاهى و 

 و جسمانىاگر نسبت به پیشگیرى از حوادث احتمالى آینده اقدامى صورت نگیرد و حوادثى که خسارت مادى 

های جسمى و مادى  اهمیت تلقى شود، در هنگام بروز مجدد همان حادثه، خسارتي ناچیز بر جاى گذاشته، ب

بلافاصله حتى بعد از هر حادثه کوچك، پیرامون علت و ابعاد آن، توجه است  آید، لذا ضروریي بار موسیعترى به 

 حل و پیشگیرى از بروز آن، تلاش لازم صورت گیرد.  کافى نموده و در جهت ارایه راه

 گیرند: محور اساسى در پیشگیرى و مراقبت از حوادث مورد توجه قرار مى 4طور کلى  به

 مربوطه ایجاد فرهنگ ایمني در جامعه -9

 رعایت استانداردهاى فنى، بهداشتى و نکات ایمنى-2

 الزام به رعایت قوانین و مقررات بهداشتى، ایمنى  -9

 آموزش براى پیشگیرى از سوانح و حوادث -4

رائه مین خدمات سلامتي، با اأسیستم اورژانس پیش بیمارستاني به عنوان بخشي از سیستم جامع تدر این بین 

 ،و مصدومین حوادث به مراکز درمانيانتقال بیماران  همچنین خارج از بیمارستان و درفوریتهای پزشکي خدمات 

 . یفا مي کندمهمي را در خدمات سلامت انقش 

 روزب پیشگیری از .ارائه خدمت مي نماید مصدومین بیماران و به فوری ارائه خدمات درمانياین سیستم با هدف 

له ازجم مصدومین توسط پرسنل آموزش دیده به مرکز درماني نیز بیماران وانتقال صحیح و سریع ، ناتواني ها

 .وظایف مهم این سیستم محسوب مي شود

انس های ، انواع آمبولمرکز ارتباطات سیستم فوریتهای پزشکي مشتمل بر پایگاه های اورژانس پیش بیمارستاني،

تعریف مي  مایه های انساني مي باشدمنابع انساني که تحت عنوان سراورژانس، دارو و تجهیزات و مهمتر از آن 

 گردد.

سفانه در چند سال گذشته بدلیل بروز حوادث ترافیکي، این سازمان شاهد آسیب به کارکنان و ناوگان عملیاتي أمت

بوده است که اگرچه در شمار اندک اما به لحاظ ارزش وجودی، آسیب جبران ناپذیری را به مهمترین سرمایه های 



بخشي از این حوادث قابل  با توجه به مطالعات صورت پذیرفته بر روی حوادث اخیر، .است سازمان وارد نموده

گیری بوده و با انجام کارشناسي مستمر و دقیق، مي توان از بروز بخش قابل توجهي از این حوادث جلوگیری پیش

 نمود.

 د:به شرح زیر مي باش موارد اینگونهدر بروز  عوامل خطر نیمهمترصورت پذیرفته،  يکارشناس یها يطبق بررس 

  يو متوال يطولان یفتهایش-9

 شلوغ یفتهایش -2

 تکنسین راننده نییسن پا -9

 ي نوع رابطه استخدام -4

 يرانندگ نامهینوع گواه -5

 يمواصلات یدر جاده ها ریبا مس یيعدم آشنا -6

ساله کشور به وزارت بهداشت،  پنچکه تولیت امر سلامت آحاد مختلف جامعه به استناد قوانین برنامه ز آنجاییا

به اقتضای رسالت سازماني خود درصدد است تا از  این سازمان درمان و آموزش پزشکي واگذار گردیده است لذا

طریق مداخلات پیشگیرانه مشارکت محور در ارتباط با شایعترین علت مرگ که همانا سوانح میباشد با رویکرد 

ارکنان کپیشگیری در حوادث ترافیکي، گامي مهم در جهت ارتقا و اعتلای سلامت آموزش و با تأکید بر عوامل قابل 

 .برداشته شود سازماني

وز یری از برحفظ سلامت نیروهای عملیاتي اورژانس پیش بیمارستاني و جلوگضرورت  لذا با توجه به اهمیت و

همچنین حفظ ونگهداری ناوگان آمبولانسي  ونان در زمان بروز حوادث ترافیکي آمبولانس ها آسیب ها و صدمات به آ

ي آمبولانس در جهت ارائه خدمات استاندارد به مددجویان، دستورالعمل پیشگیرانه حوادث ترافیک 995اورژانس 

 گردید که برای تمامي مراکز اورژانس دانشگاهها/تهران لازم الاجرا مي باشد.تدوین محور اصلي  دو

 عه اقدامات قبل از رخداد حوادث ترافیکي مجمو -الف

 وادث ترافیکياقدامات پس از رخداد حمجموعه  -ب

 

 

 

 

 



 مجموعه اقدامات قبل از رخداد حوادث ترافیکی: -الف

 .این اقدامات در حوزه نیروی انساني، آمبولانس و سایر موارد قابل تقسیم مي باشد

 

 :عملیاتی اورژانس اقدامات در حوزه نیروی انسانی -1

ا بمتناسب واجد گواهینامه رانندگي  بیمارستاني پیش اورژانس عملیاتي های نیروی بکارگیری و جذب -1-1

  ناوگان عملیاتي)موتورلانس، اتوبوس آمبولانس و آمبولانس زمیني( 

در قالب سیاست های  يآت سال كی يط) نامهیبا صدور گواه يتدافع يآموزش رانندگبرنامه ریزی جهت  -9-2

 لازم الاجرا خواهد بود.( عملیاتي کارکنان يتمام یبرامعاونت محترم آموزش سازمان 

و  یشهر نیب يمواصلات یها ریسال در مس 2کمتر از  ياتیپرسنل با سابقه عمل یریاز بکار گخودداری  -9-9

 ترجیحاٌ در این پایگاه ها از نیروهای بومي استفاده شود.(یي)روستا

طراحي شیفت بندی پرسنل بر مبنای آشنا بودن یکي از پرسنل آمبولانس به محدوده عملیاتي و مسیرهای  -9-4

 ها و جاده  ریبا مس یيآشنا با توجه به اهمیتمواصلاتي 

 نظارت بر حسن اجرای دقیق آن و به پرسنل يکیآمبولانس در حوادث تراف عملیاتي نحوه پارکآموزش  -9-5

ي به پرسنل رانندگ یها و مهارت ياتیعمل یندهایفرا دانش، مهارت بالیني، در خصوصآموزش بدو ورود  -9-6

 عملیاتي

ق )طبدر زمان بدو ورود به اورژانس یروهای عملیاتي با خودروهای شخصيسوابق رانندگي ندر نظر گرفتن  -9-7

 استعلام از بیمه و پلیس راهور(

 طولاني و متواليشیفت های خودداری از برنامه کاری به صورت  -9-8     

مأموریت در پایگاه جاده ای غیر برخوردار،  4پوشش پایگاه های شلوغ)بیش از برنامه ریزی کوتاه مدت برای  -9-1

 با راه اندازی پایگاه مأموریت در پایگاه های شهری در شبانه روز( 1مأموریت در پایگاه های جاده ای برخوردار،  6

ادامه توسعه پایگاه ها در بلند مدت مي  همچنین ایگاه ها از سازمان اورژانس کشور؛اخذ مجوز راه اندازی پ ضمن

 .انجام گرددمصوب کشوری بایست طبق مصوبات برنامه آمایش سرزمیني 

به صورت حضور در شیفت های عملیاتي در ساعات شاغل در ستاد عملیاتي ره مندی از توان پرسنل به -9-91

های با حجم بالای  نزدیك پایگاه کد عملیاتي ( با استقرار22تا  96 ماموریت ها)ترجیحاٌ اوجغیر اداری در زمان 

 موریتأپرم موریت و یا میادین و محدوده هایأم

 ن راهنمایي و رانندگي حین عملیات رعایت قوانی -9-99     



ن کابین بیمار)بجز در زماآمبولانس اعم از سرنشینان جلو و بستن کمربند ایمني جهت تمام سرنشینان -9-92

خاص که انجام خدمت بالیني ضرورت باز کردن کمربند را ایجاد نماید( و ابلاغ آن به تمامي پرسنل عملیاتي) 

کید بر عدم اجازه حرکت آمبولانس بدون بستن کمربند أبر این موضوع و ت نظارت تکنسین ارشد هر آمبولانس

 ایمني(

 حین رانندگي 995عدم استفاده از تلفن همراه/گوشي نرم افزار عملیاتي  -9-99    

    )پرسنل صرفاٌ در صورت اعلام مرکز ارتباطات رفت و برگشت ریحداکثر سرعت مجاز و مطمئنه در مسرعایت  -9-94 

درصد سرعت مجاز  21 کثرحداتا مجاز به افزایش سرعت ، بودن بیمار 11-91یا  عملیاتبودن  99-91بر  مبني

در هر مطمئنه مشکلات جوی، سرعت  شرایط جاده)پیچ و ...( و مي باشند. ضروری است در شرایط خاص بویژه

 شرایطي رعایت گردد.(

 ها عملیاتي در پایگاهکارکنان برای  ي و ورزشيامکانات رفاهمین أت-9-95    

 دانشگاه ها 995توسط مراکز اورژانس و روان پرسنل  يسلامت جسمانپایش مستمر  برنامهاجرای  -9-96    

 ت موریأدر زمان انجام م ، بیمه نامه آمبولانس(راننده )گواهینامه رانندگي همراه داشتن مدارکالزامي بودن ب -9-97    

 

 

 اقدامات در حوزه نقلیه وآمبولانس ها: -2

د در انجام عملیات های اورژانس بیمارستاني صرفاً از آمبولانس های استاندارمراکز اورژانس پیش  استفاده -2-9

 پیش بیمارستاني

  برای تمامي آمبولانس هامعاینه فني از مراکز معاینه فني  اخذ -2-2

 و خودداری ازو انجام به موقع امورات بیمه ای نظارت فني بر ناوگان عملیاتي اورژانس پیش بیمارستاني  -2-9

 توسط مراکز اورژانس پیش بیمارستاني دانشگاهبکارگیری و تردد آمبولانس دارای اختلال فني و یا نقص بیمه ای 

 ها

مسوول توسط ..( مربند ایمني، چراغ ها، ایربگ و.مربوط به ایمني آمبولانس ها)کامکانات  بررسي روزانه-2-4

 مسوول پایگاه  و اطلاع بهاقدامات برای رفع نواقص  و شیفت

خودروهای آمبولانس تحویل شده به مراکز به ویژه آمبولانس های دو دیفرانسیل با توجه به  بکارگیری -2-5

 شرایط منطقه 



 پایگاه پشتیبان ی فعال وو دوره ای توسط مسوولین نقلیه مراکز از آمبولانس ها بازدید های فنيانجام برنامه -2-6

 تمالي به فوریت نواقص احثبت و پیگیری ها و

 تجربیات حوادث ترافیکي آمبولانس ها بعنوان درس آموخته برای نیروهای عملیاتي  ارائه-2-7

 سایر اقدامات: -3

 حضور تمام وقت اداری روسای مراکز و معاونین در محل خدمت -9-9

 نظارت بر آن و  عملیاتي بصورت ها آمبولانس تمامي نمودن پارک بر کیدأت -3-2

 یضرور ریغ یتهایمورأماخذ  ازو خودداری  يتلفن اژیعملکرد تر تیوضع بر نظارت و بررسي -3-3

، توسط آمبولانس های مراکز بین انتقال از جلوگیری و درماني مراکز بین های انتقال وضعیت بررسي -3-4

 EOCدانشگاه و در موارد انتقال بین دانشگاهي با مجوز  EOCبا مجوز  )در موارد خاص انتقال بین مراکز صرفا995ٌ

 وزارت بهداشت انجام گردد.(

آمبولانس  تیریو سامانه مد 995سامانه عملیاتي اورژانس  یو راه انداز لینسبت به تکم لازم ریزی برنامه -3-5

(AMC ) 11پایان سال تا  

 ،ازمل یندهایفرا تیرعانظارت بر  و (يبیمارستان)فرم گزارش مراقبت اورژانس پیش تیمورأفرم م بررسي -3-6

  ها گاهیپا مسوولبه صورت روزانه توسط  و پایش مستمر آنها قیثبت دق

ستاني حوزه سرزمیني در تمامي شهرستان ی اورژانس پیش بیمارگاههایپا يبر عملکرد تمام قیدق نظارت -3-7

  ها و شبکه های بهداشتي تابعه

 منظور به مراکز پوشش تحت تردد مسیرهای از وراهداری راهور پلیس اورژانس، توسط مستمر های بازدید -3-8

 رفع آنها  و پیگیری جهت راه اخباری علائم فاقد همچنین و خیز حادثه نقاط ءاحصا

حوادث  در خصوص حضور در صحنهآن حوزه، راهور  سیپلمحترم  فرماندهي با لازم های هماهنگي انجام -9-1

تب در مرا صحنه، تنین امیمأدر صورت عدم تي)کیحوادث تراف اتیصحنه عمل مدیریت به عنوان مسوول ترافیکي

 (گردد. یجد یریگیاستان مطرح و رفع مشکل پ یها راه يمنیا ونیسیکم

 

 اقدامات پس از رخداد حادثه:ب: 

 شامل موارد زیر مي باشد:مجموعه این اقدامات در حوزه مراکز اورژانس پیش بیمارستاني تعریف مي گردد که 



 صحنه دراورژانس  نیجانش ریمد ایشبکه / رییس محترم محترم اورژانس دانشگاه سیرئحاضر شدن بلافاصله  -9

وزارت متبوع و ثبت موارد  EOCفوری مربوطه به ارائه گزارش  و حادثه در صورت بروز حوادث شدید آمبولانسي

 ل سازمان)آمبولانس های آسیب دیده(ادر پورت

 رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستاني و مدیر حوادث دانشگاه مربوطهتوسط  يدانیم يدر صحنه و بررس حضور -2

ل اوزارت متبوع و ثبت موارد در پورت EOCفوری مربوطه به و ارائه گزارش  ی پرسنلجد بیدرموارد منجر به آس

 سازمان)آمبولانس های آسیب دیده(

آمبولانس در کمیته حوادث  یا ارزیابي دقیق تمامي حوادث شدید منجر به آسیب دیدگي پرسنل، بیماران و -9

رائه ا نماینده سازمان و و اورژانس پیش بیمارستاني و مدیر حوادث دانشگاه مربوطهرئیس آمبولانس با مسوولیت 

 اورژانس کشور سازمان گزارش کتبي به

 در حوادث منجر به جرح شانیامحترم و خانواده  دهید بیاز پرسنل آس ي و عاطفيدرمان تیحداکثر حماانجام  -4

اری، شهرداری و ... در صورت بروز هرگونه و پیگیری موضوعات مرتبط با پلیس، راهد قصور احصا، تعیین سهم -5

 حادثه برای کارکنان عملیاتي اورژانس

هر ماه یکبار، در  9توسط رییس محترم اورژانس)دردانشکده های تیپ  995بازدید منظم تمامي پایگاه های  -6

 هرسه ماه یکبار و در دانشگاه های تیپ یك هر چهار ماه یکبار(2دانشگاه ها/دانشکده های تیپ 

رییس محترم شبکه)هر ماه( و روسای  توسط معاون محترم اورژانس/ 995بازدید منظم تمامي پایگاه های  -7

 (هفتهبار در دو )پایگاه ها )پایگاههای شهری و جاده ای برخوردار یکروز درمیان، پایگاههای جاده ای غیربرخوردار 

 جهت بررسي مشکلات و موانع و اطمینان از اجرای دستورالعمل

اه بر روی تابلوی اعلانات تمامي پایگ پیشگیرانه از حوادث ترافیکي آمبولانس هانامه و متن دستورالعمل نصب  -8

 های اورژانس پیش بیمارستاني

  ازسازی فوری آمبولانس آسیب دیده ب و  جایگزیني آمبولانس استاندارد در پایگاه مربوطه -1


