وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

معاونت سالمت

ک شور ? پزشک ?تها ?ت ح وادث و فور ?ر ?مرک ز مد

اورژانس زمینی
 - 1نحوه تکویل فرم:
فشهْبی هأهَسیت هی ثبیستی دس ً 3سخِ ٍ ثِ تشتیت سفیذ ،سجض ،صسد تىویل گشدد وِ ثشگِ سفیذ
هخػَظ پبیگبُ ،ثشگِ سجض هخػَظ ثیوبسستبى ٍ ثشگِ صسد هخػَظ

هشوض هذیشیت حَادث ٍ

فَسیتْبی پضضىی وطَس هی ثبضذ.
تبصرٌ  -1ثب تَرِ ثِ ایي وِ فشهْبی تْیِ ضذُ ثذٍى یٌبص ثِ وبسثي هی ثبضذ هی ثبیستی ثِ گًَِ ای
تىویل گشدد وِ آحبس هطبلت دس توبهی ًسخِ ّبی داسای ضوبسُ سشیبل یىسبى هٌؼىس گشدد.
تبصرٌ  2ـ دس ٌّگبم تىویل دلت ضَد آحبس ًَضتبسی هطبلت دس فشهْبی ثؼذی هٌؼىس ًگشدد.
تبصرٌ  3ـ ثب تَرِ ثِ ثشًبهِ سیضی اًزبم ضذُ دس ٌّگبم هأهَسیت هی ثبیستی ثشای ّش هػذٍم یه فشم
ثب ضوبسُ سشیبل هطخع تىویل گشدد.
تبصرٌ  4ـ دس غَست اثطبل فشم ثِ ّش ػلت هی ثبیستی الضِ ّبی فشم ّبی هأهَسیت پس اص تْیِ
گضاسش چگًَگی اثطبل ثِ تأییذ هسئَل هٌطمِ سسیذُ ٍ ثِ هشوض اسسبل گشدد( .روش تبسیخ ٍ
ػلت ٍ فشد ثبطل وٌٌذُ ٍ ضوبسُ سشیبل فشم)
تبصرٌ  5ـ هسئَلیي پبیگبّْب هی ثبیستی ثش فشهْبی تىویل ضذُ ًظبست ًوَدُ ٍ لجل اص اسسبل ثِ هشوض
هذیشیت حَادث ٍ فَسیتْبی پضضىی وطَس توبهی فشهْبی اسسبلی سا ثِ غَست ته ته تأییذ
ًوبیٌذ.
تبصرٌ 6ـ فشهْبی هأهَسیت هی ثبیستی ثب خَدوبس آثی ٍ ثػَست خَاًب تىویل گشدد.
تبصرٌ 7ـ حجت ولیِ گضیٌِ ّبی روش ضذُ دس فشهْبی هأهَسیت الضاهی ثَدُ ٍ دس غَست ػذم ٍرَد پبسخ
ثب خط تیشُ هطخع گشدد.

- 2فرم هأهوریت:
 -2-1شُرستانً :بم ضْشستبى هحل سبصهبًی پبیگبُ
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 -2-2پایگاٌ :هٌظَس ًبم یب ضوبسُ ػولیبتی هٌطمِ ای است وِ آهجَالًس ٍ پشسٌل هتؼلك ثِ آى هی ثبضٌذ.
 -2-3کد آمبًالوس :ػذد اختػبغی هتؼلك ثِ آهجَالًس اًزبم دٌّذُ هأهَسیت
 -2-4کد پسشکً :بم یب ػذد اختػبغی پضضه هستمش دس آهجَالًس رْت اًزبم هأهَسیت
 -2-5کد تکىسیه َاً :بم یب ػذد اختػبغی پشسٌل ػولیبتی آهجَالًس اًزبم دٌّذُ هأهَسیت
تبصرٌ ـ چٌبًچِ آهجَالًس داسای ساًٌذُ هی ثبضذ ًبم یب ػذد اختػبغی ساًٌذُ دس صیش ولوِ وذ تىٌسیٌْب
ثِ ػٌَاى ساًٌذُ روش گشدد.
 -2-6تاریخ  :صهبى اًزبم ضشٍع هأهَسیت ثشاسبس حجت صهبى  24سبػت هی ثبضذ .ثطَس هخبل اص سبػت
 24ثِ ثؼذ تبسیخ سٍص ثؼذ دس ثبالی فشم لیذ گشدد.

- 3هشخصات عووهی :
 -3-1وام ي وام خاوًادگی بیمارً :بم ٍ ًبم خبًَادگی فشدی وِ ثِ خبطش ٍی دسخَاست آهجَالًس گشدیذُ
است.
تبصرٌ ـ دسغَستی وِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبس هطخع ًیست ولوِ هزَْل الَْیِ حجت گشدد.
 -3-2سه :دس غَستی وِ سي ثیوبس هطخع ًیست سي تمشیجی فشد ثب روش تمشیجی حجت گشدد.
 -3-3جىس :هزوش ٍ هًَج حجت گشدد.
 -3-4بیمٍ  :هٌظَس اص ثیوِ ًَ 3ع ثیوِ خذهبت دسهبًیً ،یشٍّبی هسلح ٍ تأهیي ارتوبػی ثَدُ ٍ دس
غَست ًذاضتي ثیوِ حجت ولوِ فبلذ ثیوِ ٍ دس غَست داضتي ثیوِ ّبی هتفشلِ حجت ولوِ سبیش
الضاهی است.
 -3-5وشاوی محل حادثًٍ :طبًی هحل ٍلَع حبدحِ وِ ثِ خبطش آى دسخَاست آهجَالًس گشدیذُ است.

تبصرٌ  -1دس غَستی وِ ثویبس اص ثیوبسستبى تحَیل گشفتِ ضَد هی ثبیستی ًطبًی هحل حبدحِ ،ولوِ
ثیوبسستبى حجت ضَد.
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 -3-6شکایت اصلی بیمار :اغلی تشیي ضىبیتی (دسد) وِ ثیوبس ـ ثِ گفتِ ٍی یب ّوشاُ ٍی ـ اص آى سًذ
هی ثشد( .پبسخ ثیوبس ثِ ایي پشسص است وِ چشا ثب  EMSتوبس گشفتِ ایذ.
 -3-7حساسیت داريیی :اص ثیوبس سئَال ضَد وِ آیب حسبسیت داسٍیی داضتِ است ٍ دس غَستی وِ
داضتِ حتوبً ًبم ٍ ًَع داسٍ روش گشدد.

- 4زهانهای هأهوریت :
 -4-1دریافت مأمًریت :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ ثِ پشسٌل آهجَالًس اػالم هأهَسیت هی گشدد.
 -4-2حرکت از پایگاٌ :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ پشسٌل آهجَالًس سارْت اًزبم هأهَسیت ثِ حشوت دس
هی آٍسًذ.
 -4-3رسیدن بٍ محل حادثٍ :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ ثِ هحل حبدحِ سسیذُ.
 -4-4حرکت از محل حادثٍ :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ یب ثیوبس دس داخل آهجَالًس ثَدُ ٍ یب هأهَسیت ثِ ّش
دلیل  1029 ٍ 10-19گشدیذُ ٍ پشسٌل ثِ هحل پبیگبُ ثبص هی گشدًذ.
 -4-5رسیدن بٍ بیمارستان :سبػت ٍ دلیمِ ٍسٍد آهجَالًس ثِ ثیوبسستبى هی ثبضذ
 -4-6خاتمٍ مأمًریت :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ یب ثیوبس ثِ ثیوبسستبى تحَیل گشدیذُ ٍ پشسٌل دس داخل
آهجَالًس آهبدُ ثبصگطت ثِ پبیگبُ هی ثبضٌذ ٍ یب هأهَسیت ثِ ّش دلیل هوىي  10-19گشدیذُ ثبضذ.
 -4-7بازگشت بٍ پایگاٌ :سبػت ٍ دلیمِ ای وِ آهجَالًس دس پبیگبُ هستمش هی گشدد.

تبصرٌ ـ دسغَستی وِ دس حیي ثبصگطت آهجَالًس ثِ پبیگبُ ثِ آهجَالًس هشثَطِ هأهَسیت دادُ ضَد
هی ثبیستی ثبصگطت ثِ پبیگبُ خبلی ثوبًذ ٍ فمط خبتوِ هأهَسیت تىویل گشدد ٍ دس لسوت
تَؾیحبت ،هطلت هزوَس تَؾیح دادُ ضَد.
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- 5نحوه اطالع پایگاه از هأهوریت:
چگًَگی اطالع سسبًی ػالهت صدُ ضَد.
تبصرٌ ـ هٌظَس اص ًیشٍّبی اهذادی روؼیت ّالل احوش ٍ سبصهبى آتص ًطبًی ٍ خذهبت ایوٌی هی ثبضذ.

- 6کیلوهتر آهبوالنس:
ػذد ویلَهتشی وِ آهجَالًس ضشٍع ثِ حشوت هی ًوبیذ.
 ......................ػذد ویلَهتشی وِ آهجَالًس ثِ هحل حبدحِ هی سسذ.
تبصرٌ ـ ػذد ویلَهتشی وِ آهجَالًس یب ثِ هحل پبیگبُ سسیذُ ٍ یب دس حیي ثبصگطت ،هأهَسیت رذیذی ثِ
آهجَالًس هحَل گشدد.
- 7هأهوریت:
 : 7-1مأمًریت َای شُری:
 : 7-2مأمًریت جادٌ ای:
 : 7-3مأمًریت تصادفی :
 : 7-4مأمًریت پیش بیمارستاوی :ثِ هأهَسیتی گفتِ هی ضَد وِ فشاخَاى آهجَالًس خبسد اص حیطِ
ثیوبسستبى غَست هی گیشد.

 : 7-5مأمًریت بیه بیمارستاوی :ثِ هأهَسیتی گفتِ هی ضَد وِ ثیوبس اص ثیوبسستبى تحَیل گشفتِ ضذُ ٍ
ثِ ّوبى ثیوبسستبى ٍ یب ثیوبسستبى دیگش تحَیل دادُ ضَد.
- 8راههای : GCS
طجك رذٍل تْیِ ضذُ تىویل گشدد.
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- 9هردهک ها:
دس ایي لسوت ثشاسبس ٍؾؼیت آًبتَهیىی ثیوبس (چپ ٍ ساست خَد ثیوبس) ،هَاسد یبد ضذُ تىویل گشدد.
تبصرٌ ـ ًشهبل:
- 10وضعیت ریه ها:
 – 10-1سوغ:
- 11وضعیت قلب:
- 12عالئن حیاتی :ثبت ساعت و دقیقه ای
 -12-1زمان ثبت  :هٌظَس  ...............هی ثبضذ وِ ػالئن حیبتی ثیوبس گشفتِ ضذُ ٍ حجت آى الضهی هی ثبضذ.
 : BT -12-2هٌظَس حجت هیضاى دسرِ حشاست ثذى ثیوبس هی ثبضذ وِ تَسط تشهَهتش اًذاصُ گیشی
هی گشدد.
 : BP -12-3هٌطَس حجت هیضاى فطبس خَى ثیوبس هی ثبضذ.
 : PR -12-4هٌطَس حجت تؼذاد ؾشثبى ًجؽ ثیوبس دس دلیمِ هی ثبضذ.
 : RR -12-5هٌظَس حجت هیضاى تؼذاد تٌفس ثیوبس دس دلیمِ هی ثبضذ.
 : GCS -12-6هٌظَس حجت  GCSثیوبس هی ثبضذ.

تبصرٌ ـ حجت توبم هَاسد دس سِ ًَثت ( الف :ثِ هحؽ سٍیت ثیوبس  ،ة :لجل اص اًتمبل ثِ ثیوبس ثِ
آهجَالًس ٍ  ، 10-29د :داخل آهجَالًس) الضاهی است .طجیؼی است رْت ثیوبساى ثب دسهبى
سشپبیی دس هٌضل ٍ ثذٍى ًیبص ثِ اًتمبل ،تٌْب دس دٍ هشحلِ هَاسد فَق حجت هی گشدًذ.
هوارد اورشانس:
- 13
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 -13-1پس اص سٍیت ثیوبس دس غَستی وِ ثِ ػلت ثیوبسی دسخَاست آهجَالًس گشدیذُ است دس خبًِ ّبی
هشثَطِ ػالهت صدُ ضذُ ٍ دس غَستی وِ ثیوبسی تطخیع دادُ ضذ دس رذٍل هشثَطِ هَرَد
ًجبضذ دس خبًِ سبیش حجت گشدد.
 -13-2دس غَستی وِ ػلت دسخَاست آثوَالًس حبدحِ ثبضذ دس رذٍل هىبًیسن حبدحِ ػالهت صدُ ضَد
ٍ دس غَستی وِ دس رذٍل هشثَطِ هىبًیضهی هَرَد ًجبضذ دس خبًِ سبیش حجت گشدد.دس ایي
لسوت ػلت اغلی وِ ثِ آى رْت اٍسطاًس فشاخَاى ضذُ است ،ػالهت صدُ خَاّذ ضذ.
 -13-3پس اص تؼییي هىبًیضم حبدحًَِ ،ع حبدحِ ـ ػلتی وِ آهجَالًس ثشای آى دسخَاست ضذُ ـ سا حجت
ًوبییذ.
تبصرٌ ـ دس غَستی وِ هَاسد ثیوبسی ٍ حَادث ثِ غَست هطتشن دس ثیوبس سٍیت هی گشدد ،ولیِ هَاسد
اػن اص ًَع ثیوبسیًَ ،ع هىبًیسن حبدحِ ٍ ًَع حبدحِ حتوبؼ حجت گشدد.
- 14عالئن هوراه:
ثِ هَاسدی اطالق هی گشدد وِ تَسط خَد ثیوبس یب ّوشاُ ٍی گفتِ ضذُ ٍ یب تىٌسیي ٍیضیت وٌٌذُ ثیوبس
سٍیت هی ًوبیذ دس غَست لضٍم لسوت « سبیش» ًیض پش گشدد.
- 15هحل ضایعه:
ثب تَرِ ثِ ولیِ هَاسد اٍسطاًس اػن اص ثیوبسی ّب ٍ حَادث هحل ؾبیؼِ دس ًوبی ضوبتیه هطخع گشدد.
- 16
دس لسوت هطخع ضذُ ثِ ػٌَاى «لجل» الذاهبتی وِ لجل اص سسیذى پشسٌل اٍسطاًس تَسط خَد ثیوبس،
ّوشاّبى ،پشسٌل دسهبًیً ،یشٍّبی اهذادی ٍ سبیش افشاد اًزبم پزیشفتِ است ػالهت صدُ ضَد.
دس لسوت هطخع ضذُ ثِ ػٌَاى «ثؼذ» الذاهبتی وِ تَسط پشسٌل اٍسطاًس ،ثؼذ اص سسیذى ثش سش ثبلیي
ثیوبس اًزبم هی پزیشد ًَضتِ ضَد.
دس غَستی وِ الذام خبغی اًزبم پزیشفتِ وِ دس گضیٌِ ّب ًیبهذُ است دس لسوت «سبیش» ًَضتِ ضَد.
 - 17بیواریهای زهینه ای:
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ثیوبسی ٍ یب ثیوبسیْبیی هی ثبضذ وِ ثیوبس طجك هستٌذات ٍ یب اظْبسات خَد ٍ یب ّوشاّبى ٍی اص لجل ثِ آى
هؼوَل هی ثبضذ.
 - 18تاریخچه داروهای هصرفی:
دس ایي لسوت لیست داسٍ ٍ یب داسٍّبیی وِ خَد ثیوبس اص لجل هػشف هی وشدُ ٍ یب دس حبل هػشف آى
هی ثبضذ ثب روش ضىل داسٍیی ٍ هیضاى هػشف لیذ ضَد.
 10-50 - 19و دستورات دارویی:
دس ایي لسوت ًبم پضضه هطبٍسُ دٌّذُ اٍسطاًس ٍ دستَسات دسهبًی ،داسٍیی غبدسُ حجت گشدد .دس
غَست ٍرَد دستَسات داسٍیی ،ضىل ٍ هیضاى آى حجت گشدد.
 - 20نتیجه هأهوریت:
 - 20-1دس غَست اًتمبل ثیوبس ثِ ثیوبسستبى ایي لسوت ػالهت صدُ ضذُ ٍ ًبم ثیوبسستبى دس لسوت خط
چیي هطخع گشدد ٍ ًیبص ثِ اًتمبل فَسی ثیوبسستبى ًذاسد ثب تَریِ یب هشارؼِ ثِ پضضه.
 -20-2دس غَستی وِ ثیوبس ثِ غَست سشپبیی دسهبى گشدد ایي لسوت ػالهت صدُ ضَد.
 -20-3فَت

الف  -20-3 -ثبتَرِ ثِ ػالئن ٍ ضَاّذ هَرَد دس خػَظ هشي لطؼی ثیوبس (روَد یؼٌی «سفت ضذى
ثذى ثیوبس» رذا ضذى سش اص ثذى ،تزضیِ ثذى ٍ وجَدی دس لسوت پبییي ثذى ٍ لسوت خَاثیذُ سٍی
صهیي» ) گضیٌِ « فَت لجل اص حؿَس ثش ثبلیي ثیوبس» ػالهت صدُ هی ضَد.
ب  -20-3 -دس غَستی وِ ثیوبس ػالئن روش ضذُ دس ثٌذ پیطیي سا ًذاضتِ ثبضذ ٍلی ػالئن حیبتی ًیض
هطبّذُ ًطَد ٍ پس اص هطبٍسُ ثب پضضه  ٍ 10-50اًزبم الذاهبت ٍ دستَسات داسٍیی ،دسهبًی
وِ پس اص اًتمبل ٍ اػالم ػالئن ثِ پضضه  ٍ 10-50تأییذ فَت ،لوست « فَت دس صهبى حؿَس دس
غحٌِ» ػالهت صدُ هی ضَد.
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ج -20-3 -دس غَستی وِ هَاسد یبد ضذُ دس گضیٌة لجل دس صهبى اًتمبل ثِ هشوض دسهبًی اتفبق افتذ ،گضیٌة
«فَت دس صهبى اًتمبل» ػالهت صدُ خَاّذ ضذ.
الف ـ  -20-4دس غَستی وِ دسخَاست وٌٌذُ هأهَسیت ،ثِ ػٌَاى هضاحوت توبس گشفتِ ٍ آدسس اػالم
ًوبیذ ٍ یب پس اص سسیذى ثِ هحل آدسس ،هطخع گشدد وِ آدسس اػالم اضتجبُ هی ثبضذ ،گضیٌة
«هأهَسیت وبرةً /طبًی اضتجبُ» ػالهت صدُ ضَد.
ب –  – 20-4دس غَستی وِ آدسس غحیح ثَدُ ٍلیىي دس صهبى سسیذى آهجَالًس ثیوبس دس هحل حؿَس
ًذاضتِ ٍ یب ثب ٍسیلِ دیگشی ثِ غیش اص آهجَالًس ثِ هشاوض دسهبًی اًتمبل پیذا وشدُ است ،گضیٌة
«ػذم حؿَس ثیوبس /اًتمبل ثب  » ............................ػالهت صدُ ضَد.
 -20-5دس غَستی وِ ثشاسبس دستَسات پضضه هطبٍسُ دٌّذُ ،ثیوبس ًیبص ثِ دسهبى ٍ یب اًتمبل ثِ
ثیوبسستبى داضتِ ثبضذ ٍلی ثیوبس حبؾش ثِ اًتمبل ًجبضذ ،گضیٌة « » .................................................
ػالهت صدُ ضذُ ٍ لسوت ً 21یض دلیمبً تىویل گشدد.
 -20-6دس غَستی وِ وُذ اػضام ثِ ّش دلیلی ثیوبس سا ثِ وُذ دیگشی تحَیل دّذ گضیٌة «تحَیل ثِ وُذ» ایي
گضیٌِ پش گشدد.
تبصرٌ ـ ضوبسُ ػولیبتی وِ تحَیل گیشًذُ ثیوبس دس لسوت خط چیي حتوبً پش گشدد.

 - 21دس غَستی وِ ثٌذ «  »20-5ػالهت صدُ ضَد ( ثیوبس ٍ یب ّوشاّبى ثیوبس سؾبیت ثِ اًزبم دسهبى ٍ
یب اًتمبل ثِ ثیوبسستبى ًذاضتِ ثبضٌذ) لسوت سؾبیت ًبهِ ثشای اهؿبء وٌٌذُ لشائت ٍ پس اص اهؿبء
احش اًگطت اخز گشدد.
 - 22توضیحات:
 -22-1هٌظَس الذاهبت ٍ فؼبلیتْبیی است وِ ػالٍُ ثش هَاسد روش ضذُ دس فشم تَسط تىٌسیي ّبی
فَسیتْبی پضضىی اًزبم هی پزیشد.
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تبصرٌ ـ چٌبًچِ هَاسدی غیش اص هَاسد دسهبًی

تأحیش صیبدی ثش سٍی الذاهبت لبًًَی ٍ حمَلی

خَاّذگزاضت ( اص لجیل ّوشاُ داضتي هذاسن ٍ اسٌبد ،چگًَگی ٍلَع حبدحِ ٍ  )....حتوبً دس
لسوت تَؾیحبت لیذ ضَد.
 -22-2امضاء تکىسیه :هی ثبیستی فشم پس اص تىویل تَسط تىٌسیي هشثَطِ اهؿبء گشدد.
 -22-3ساعت يريد بٍ بیمارستان :دس غَست اًتمبل ثِ ثیوبسستبى تىٌسیي هَظف است ٌّگبم ٍسٍد ثِ
ثیوبسستبى ،سبػت هشثَطِ ثش حست سبػت ٍ دلیمِ حجت وٌذ.
 -22-4ساعت خريج از بیمارستان :حجت صهبى خشٍد آهجَالًس اص ثیوبسستبى پس اص تحَیل ثیوبس ثِ
ثخص اٍسطاًس دس هحل لیذ ضذُ الضاهی است.
 -22-5تاریخ :دس ایي لسوت تبسیخ اتوبم هأهَسیت حجت گشدد.
- 23اهضاء و ههر پسشک تحویل گیرنذه بیوار:
دس غَست تحَیل ثیوبس ثِ هشوض دسهبًی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تحَیل گیشًذُ ثیوبس لیذ ٍ اهؿبء ٍ هْش اخز
گشدد.
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