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  1375سال اوایل در ایران دانشگاه پزشکی فوریتهاي و حوادث مدیریت مرکز   
  به شروع دانشگاه درمان معاونت در بیماران هدایت ستاد نام با شمسی هجري

 و تابعه درمانی مراکز از آمارگیري  زمان، آن در آن اصلی وظیفه که ، نمود کار
.بود ریفرال درمانی مراکز به درمانی خدمات ارائه نیازمند بیماران هدایت





 و بطضوا طبق که شود می اطالق روزي شبانه ستاد یک به ، بیماران هدایت ستاد 
  بین در بیماران هدایت هدف با پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مقررات

 غیر و دانشگاهی خیریه ، نظامی ، خصوصی ، دولتی از اعم درمانی مراکز
 ارائه با رابطه در و درمان حوزه مشکالت رفع و بررسی منظور به و دانشگاهی

.گردد می اندازي راه درمانی خدمات
 رئیس نظر زیر و پزشکی فوریتهاي و حوادث مدیریت مراکز در هدایت ستاد  

.نمایند می فعالیت مرکز
وص  اختیارات الزم در خص تمامی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی داراي   

.می باشد درمانی مراکزتمامی جابجایی و ارجاع بیماران در 



 پرسنل ستاد هدایت:
 ، فرمانده بعنوان بیماران هدایت ستاد عنوان تحت محلی در که هستند افرادي
  درمان تا واحد ترین جزئی از را درمانی خدمات ارائه و اعزام رهبري و نظارت

.دارند عهده بر تخصصی وفوق تخصصی هاي
انتقال بیمار به سطح باالتر:

 که درمانی مرکز در یا و نیازمند مصدوم / بیمار جان نجات جهت که مواردي در
 ، .باشد نداشته وجود دلیل هر به خدمات ارائه توان ، دارد حضور آن در بیمار
.باشد نمی باالتر سطح درمانی مرکز به وي انتقال جز راهی

انتقال به سطح پایین تر:
.دارد مراقبت به نیاز بیمار فقط و شده انجام تخصصی اقدامات که مواردي در

انتقال به سطح همتراز:
 رد... و تجهیزات تخصصی، نیروي مشکالت بعلت نظر مورد سطح که مواردي در    

 ابهمش مرکز به مصدوم / بیمار الجرم و باشد نداشته را خدمات ارائه قابلیت لحظه
.شود می داده انتقال





  اب بیماران جهت مراکز سایر به اعزام و انتقال ، جابجایی )1 -ب -15

.شود می انجام شده ریزي برنامه صورت به و الزامات رعایت



بخشی بین و بخشی درون جابجایی نحوه" دستورالعمل .4 سنجه  
  توسط ها اولویت و الزامات سایر و ایمنی اصول رعایت با "بیماران

  و دارند آگاهی آن از مربوطه کارکنان و شده تدوین بیمارستان
.نمایند می عمل آن براساس

دستورالعمل آخرین براساس مراکز سایر به بیماران اعزام .3 سنجه  
.شود می انجام بهداشت وزارت ابالغی



11- انجام اقدامات گزارش مراکز، سایر به اعزام صورت در )1 -ز  
.شود می رسانده مقصد بیمارستان اطالع به بیمار براي شده

گزارش مراکز، سایر به *بیمار اعزام زمان در معالج پزشک .سنجه  
  ثبت کامل و خوانا صورت به اعزام فرم در را شده انجام اقدامات

  مورمه آن تصویر و ارسال مقصد بیمارستان به اصلی نسخه و نموده
.ودش می بایگانی بیمار پرونده در معالج پزشک اصل امضاي و مهر به



 امکان که شد خواهند اعزام دانشگاه رسانی اطالع و هدایت ستاد توسط بیمارانی   
 ذال باشد نداشته وجود مبدا مرکز در آنها براي نظر مورد تخصص و دهی سرویس
 یمنتف مبدا مرکز در مربوطه تخصص بودن دارا صورت در معین طرح از استفاده

 اخذ با و دانشگاه هدایت ستاد نظارت و هماهنگی با تخت نبود درصورت و
 روش هب اعزام به نسبت بیمار همراه به کافی توضیحات ارائه و شخصی مسئولیت

.پذیرد می صورت الزم اقدام معین طرح





میباشـند  ... که بیمار داراي مشکالت متعدد اعـم ازداخلـی و جراحـی و     در صورتی
و بر اساس اولویت بیمـاري بـا رعایـت آئـین نامـه و      نمودن بیمار  Stableپس از 

 دستورالعمل با رعایت ضوابط می توانند از طریـق  طـرح معـین بیمـاران را اعـزام     
ت الزم بذکر است در بیمارستانهایی که دو  مرکـز معـین تعریـف شـده اسـ     . نمایند

 ،مالك تصمیم گیري بـراي اعـزام بیمـاران بـه هریـک از مراکـز فقـط بـا تشـخیص         
کارشناسان ستاد می باشد 







ستاد محترم کارشناس تشخیص براساس ، 2 یا 1 معین مرکز از استفاده مالك  
.باشد می هدایت

الزامی بدحال بیماران اعزام زمان در درمانی مراکز بیهوشی متخصص تایید 
.است

به لقب از شده ارسال فرم به نسبت بیمار هوشیاري سطح در تغییر درصورت 
            در آمده بوجود تغییرات آخرین است مکلف سوپروایزر ، هدایت ستاد
 ماعال مقصد درمانی مرکز به ، هدایت ستاد بر  عالوه را بیمار هوشیاري سطح
.نماید



رهمشاو نیازمند که درمانی مراکز در بستري و انتقال غیرقابل بیماران جهت 
 مشاوره درخواست بایست می باشند می تخصصی فوق یا تخصصی هاي

  دیرم یا پرستاري دفتر به مبدا درمانی مراکز در معالج پزشک سوي از شناور
 مدیرگروه تا گردد ارسال معین مراکز در مربوطه درمانی سرویس گروه

.نماید گیري تصمیم دستیار اعزام خصوص در مربوطه
تهدای ستاد عهده بر شناور مشاوره بانک از استفاده تایید ذکراست به الزم  

.باشد می
لدستورالعم براساس ذهاب و ایاب هزینه و مشاور پزشک المشاوره حق تامین  

.باشد می مبدا بیمارستان برعهده و 94/12/25 مورخ 16813شماره



 درمانی مراکز تمامی به ماهانه صورت به معین استاد برنامه که آنجایی از    
  مادران جهت طرح این از استفاده  به نیاز صورت در لذا ، گردد می ارسال
.گردد رسانی اطالع هدایت ستاد به بایست می ، پرخطر باردار



تادس ، اجتماعی تامین سازمان به وابسته بیماران اعزام روند در تسهیل براي 
 بیماران اساس این بر که است نموده استفاده 2- معین طرح از دانشگاه هدایت

.گردند توزیع اجتماعی تامین سازمان به وابسته درمانی مراکز بین در





Over Load



bed managerخالی ظرفیت وایجاد الزم هماهنگی انجام به موظف بیمارستان  
over صورت ودر باشد می دربیمارستان بیمارستانی تخت load زیر مراحل 

:گیرد می صورت
2 از بعد دقیقه 15 تا که هایی آمبوالنس(خالی ظرفیت ایجاد جهت فرصت ساعت 

)گردند خدمات ارائه و پذیرش بایست می نیز رسند می بیمارستان به اعالم
بیماران هدایت ،ستاد باشد نشده برطرف هنوز مشکل چنانچه ساعت 2 از پس 

 ، باالتر سطوح مراکز به بیماران انتقال طریق از مشکل رفع و مداخله به موظف
تر پایین سطوح مراکز به بیماران انتقال حتی یا و همتراز

اعالم over load گردد می تکرار فوق روند ، بیمارستان طرف از مجددا 
ستاد مستقیم مداخله سوم مرتبه براي 





دونـــوع بیمارستانی و پیش بیمارستانی دارد



















دباشن می مادر پذیرش به مکلف مراکز تمامی ، پرخطر باردار مادر درخصوص 
 به مادر نوزاد براي NICU به احتمالی نیاز جهت به که نیست پذیرفتنی اصال و

.گردد ارجاع درمانی مراکز سایر
هب نیاز از قبل بایست می درمانی مراکز ، تشخیصی تجهیزات خرابی درمورد 

.نمایند رسانی اطالع هدایت ستاد به استفاده
حتما بایست می ، دیالیز به نیازمند بیماران مورد در HBSAGگردد تعیین بیمار.
را موضوع ، خاص مصدوم /بیمار داشتن صورت در درمانی مراکز تمامی                   

.نمایند مطرح قانونی پزشکی با



اطالع ضمن لحظه در ، گانه14 ناخواسته وقایع و حوادث بروز درخصوص  
  امکپی درمان، معاونت پیامکی سامانه در ، رسانی اطالع هدایت ستاد به رسانی

.گردد
30002223000350:شماره سامانه پیامکی معاونت درمان











 بیماران باGCS=3   از مرکز درمانی مبدا غیر قابل اعزام بوده و درمان این ،
ه بیماران می بایست در مرکز درمانی مبدا ادامه یابد و درصورت لزوم مشاور

.تلفنی براي این بیماران از سایر مراکز درمانی معین امکان پذیر است



سطتو بیمار ویزیت از بعد بایست می بیمار انتقال / اعزام درخواست هرگونه 
 رتصو مبدا درمانی مراکز در مرتبط آنکال / مقیم متخصص / اورژانس پزشک
.پذیرد



اشدب می عمومی جراحی متخصص با ترومایی بیماران مسئولیت که آنجایی از 
 احجر ویزیت از بعد بایست می ترومایی مصدومان انتقال/ اعزام درخواست ،لذا

  .پذیرد صورت مبدا درمانی مراکز در اورژانس طب /



رکزم به رسیدن تا هوشیاري سطح هر با مصدومان / بیماران انتقال مسئولیت 
.باشد می مبدا درمانی مرکز عهده بر ، مقصد درمانی



یتتثب از بعد بایست می مصدومان / بیماران انتقال و اعزام درخواست هرگونه 
.پذیرد صورت ، مبدا درمانی مرکز در بیمار نمودن )Stable( حیاتی عالئم





سایر یا درمانی مراکز سایر از هماهنگی بدون که بیمارانی درخصوص  
  و ماربی پذیرش ضمن بایست می ، یابند می انتقال بیمارستان به ها دانشگاه

 هدایت ستاد به و تکمیل نابسامانی فرم ، 115 آمبوالنس توقف از خودداري
.گردد ارسال

یخصوص آمبوالنس توسط درمانی مراکز بین بیمار اعزام / انتقال درخصوص 
.است مقصد بیمارستان از پذیرش اخذ به منوط

استثناء ؟؟؟؟





هماهنگی بر دال مواردي چنانچه ، درمانی مرکز هر به بیمار انتقال زمان در 
  سوپروایزر و پزشک باشد، پذیرفته صورت هماهنگی بدون/ نادرست

 مفر تکمیل به نسبت بیمار پذیرش ضمن بایست می مقصد بیمارستان
.شود رسانده هدایت ستاد اطالع به مراتب و نموده اقدام نابسامانی

دو هر به و انجام را الزم مکاتبات فرصت اولین در هدایت ستاد است بدیهی  
.نماید می اعالم را نتیجه مرکز





درمانی مراکز از برخی با تماس برقراري زمان در سخت شرایط بدلیل  
 اسامی ، ریفرال و معین درمانی مراکز محترم سوپروایزران است ،مقتضی
  ارسال ستاد براي 3 شماره فرم در ، را دهنده پذیرش پزشکان تلفن وشماره

.نمایند



دستگاه به مجهز بایست می ، کاري هاي نوبت تمامی در پرستاري دفاتر 
.باشند  فاکس

هب فرم ارسال از بعد ، سوپروایزر محترم همکاران ، متعدد مشکالت بدلیل 
.نمایند هماهنگ هدایت ستاد با را فاکس ارسال تاییدیه ستاد،

یشفاه اظهارات گونه هر پذیرش از هدایت ستاد ، مشکالت از اي پاره بدلیل ، 
.نماید می خودداري



سوپروایزر ، باشد بالینی سوپروایزر 2-3 داراي درمانی مرکز که صورتی در 
  .باشد می هدایت ستاد با هماهنگی مسئولیت بیمارستان ارشد

عیینت با ، باشد داشته درمانی سرویس چند به نیاز مصدوم/بیمار که صورتی در 
.گردد می اقدام وي اعزام به نسبت ، بیمار نیاز اصلی و اول اولویت

مثال؟؟



به اقدام از قبل بایست می درمانی، مراکز در محترم سوپروایزران و پزشکان 
  بعمل را الزم هاي هماهنگی هدایت ستاد با ، درمانی مراکز سایر با هماهنگی

 امانینابس قبال در مسئولیتی هیچگونه هدایت ستاد صورت این غیر در.آورند
.داشت نخواهد آتی هاي



تکمیل ضمن دار مورد مصدوم /بیمار ترك صورت در درمانی مراکز تمامی 
.نمایند مطرح قانونی پزشکی با بایست می را موارد ، صورتجلسه

هدایت ستاد به لحظه در ویژه حوادث اطالع



)1(تکمیل فــرم شماره  



درمانی مراکز در محترم سوپروایزر ، بیماران اعزام و پذیرش اخذ منظور به 
: بایست مبدا،می

 و کننده درخواست پزشک با را ، 1 شماره فرم در مندرج هاي قسمت تمامی1)
 الارس ستاد به ، رده دو هر امضا و تایید از بعد و نموده تکمیل سوپروایزر

.نمایند
 یدرمان مراکز سوي از هدایت ستاد به فرم ارسال دقیق تاریخ و ساعت ثبت2)

.است الزامی
 ولیتیمسئ هیچگونه ، ناقص هاي فرم مورد در قانونی مسایل بدلیل هدایت ستاد   

.پذیرد نمی را
     



ه  ب...... الزم به ذکراست این فرم در دو نسخه تکمیل گردیده و نسخه
.بیمارستان مقصد ارسال می گردد



)2(تکمیل فــرم شماره 



مراکز سایر از بیمار پذیرش اخذ به موفق مبدا درمانی مرکز که زمانی                      
 در دوم نسخه و تکمیل نسخه دو در )2( شماره فرم بایست می ، گردد می

.گردد نگهداري بیمار پرونده
گردد، اعزام بیمار با بایست می که پرسنلی رده اعزام، نحوه اعزام، شرایط  

 رندهگی پذیرش پزشک توسط اعزام از قبل بایست می... و بیمار همراه تجهیزات
.گردد تعیین

و .شود فرستاده مقصد درمانی مرکز به بیمار همراه به فرم این دوم نسخه                     
. گردد رممهو و تایید مقصد بیمارستان سوپروایزر و پزشک توسط بایست می





)   3(تکمیل فــرم شماره  





شرح به شیفت سه هر در درمانی مراکز در خالی هاي تخت آمار ارسال ساعت 
:است الزامی زیر

.i8-9 : صبح شیفت  
.ii14-15:عصر شیفت
.iii20-21:شب شیفت



66706786-66700276:   شماره تـلفن ها  

66709922-66728224: شماره دورنـگار ها 

09107871737:   موبایل بحران و بالیا 

 آدرس سایت معاونت درمان:http://vct.iums.ac.ir      




