


سومین كارگاه توجیھي مدرسین رشتھ فوریتھاي پزشكي 
مرکز مدیریت حوادث و فوریتھای پزشکی کشور

١٣٩٠مرداد



 
   
 کھ اي مرتبھ ھر در پزشکي فوریتھاي اندرکاران دست کلیھ   

  :باشند گھربار کالم این مصداق بایست مي ھستند

.))اول تھذیب اخالق، بعدا علم و فن براي بشریت الزم است(( 



اخالق پزشکی شاخھ ای از علم اخالق و علم پزشکی است کھ ب ا فلس فھ     

اخالق در زمینھ ھای پزشکی، ام ر خ دمات پزش کی روزم ره و قواع د آن 

بھ عبارت دیگر اخالق پزشکی مجموع ھ آی ین نام ھ ھ ای . سر و کار دارد

آداب پسندیده و اعمال نکوھیده ای اس ت ک ھ ک ادر پزش کی بای د آن ھ ا را 

.رعایت و یا از آن ھا پرھیز کنند







óمنافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دھند.

óدر مواجھھ با بیماران مختلف عدالت را رعایت کنند.

ó در برخورد با بیماران بھ تمام ابعاد جسمی، روان ی و اجتم اعی آن ان توج ھ

.داشتھ باشند

óدر تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.

óبھ خواستھ ھا و آالم بیماران توجھ داشتھ باشند.

óمنشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت و از آن دفاع کنند.



óنسبت بھ انجام وظایف خود تعھد کافی داشتھ باشند.

óبھ سواالت بیماران پاسخ دھند.

óاطالعات مربوط بھ وضعیت بیمار را با مناسب ترین شیوه در اختیار وی و ھمراھان قرار دھند.

ó از دخالت ھای بی مورد در کار ھمکاران پرھیز نمایند و با اعضاء تیم سالمت تعام ل کام ل داش تھ

.باشند

óدر تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند.

óبرای مصاحبھ، انجام معاینھ و ھر کار تشخیصی و درمانی از بیماران اجازه بگیرند.

ó در رابطھ با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بھب ود

.کیفیت زندگی بھ طور مناسب بھ بیماران آموزش دھند



óراستگو باشند.

óدرستکار باشند.

óراز دار باشند.

óحریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند.



در حوزه احترام به دیگران
óبھ عقاید، آداب، رسوم و عادات بیماران احترام بگذارند.

ó ب  ھ وق  ت بیم  اران، ھمراھ  ان آنھ  ا، ھمک  اران و ک  ادر ت  یم درم  انی احت  رام

.بگذارند

óوضعیت ظاھری آنھا باید مطابق با شئونات حرفھ ای باشد.



óانتقاد پذیر باشند.
óمحدودیت علمی خود را شناخته و در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند.
óبه طور مستمر، دانش و توانمندي هاي خود را ارتقاء دهند.
óدرمانی مناسب را مطابق با امکانات و دستاوردهاي علمی  -اقدامات تشخیصی

.در دسترس انجام دهند
óاستانداردهاي تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنند.





انجام و یا خودداري از انجام کاري کـه در ارتکـاب آن احتمـال ایـراد        

صدمه و یا زیان به غیر و یا اختالل در امري از امـور اجتمـاعی وجـود    

.داشته باشد





óخطا یا تاخیر در تشخیص

ó کوتاھی در بھ کارگیری تستھای الزم

ó استفاده از تست ھا یا درمان ھای منسوخ شده

óکوتاھی در عمل بھ نتایج مانیتورینگ و یا آزمایشات



óخطا در انجام یک عمل، رویه و یا تست

óخطا در اداره درمان بیمار

óخطا در دوز و یا نحوه استفاده داروها

ó تاخیر قابل اجتناب در درمان

óمراقبت نامناسب



ó  خطا در فراهم نمودن درمان هاي پیشگیرانه

ó مانیتورینگ و یا پیگیري درمانی ناکافی



ó  خطا در ارتباطات

óخطاي دستگاهی

óسایر خطاهاي سیستم



کوتاهی در انجام استانداردهاي مراقبتی و درمانی



قصور حرفه اي فوریتهاي پزشکی  
óکار حرفه اي مغایر با استانداردهاي پذیرفته شده

ó    کوتاهی و یا نقص در وظیفه مسئولیت درمـانی فوریتهـاي پزشـکی از

بیماران 





بی مباالتی . ۱
óشدید ترین نوع قصور
ó  ترك فعلی که از نظر علمی و فنی انتظار آن می رود ولی در اثر غفلـت

.انجام نمی شود

نگرفتن شرح حال کامل از بیمار، نگرفتن نوار قلب و یا تحت نظـر نگـرفتن    *   
بیمار دچار درد قفسه صدري، نداشتن و یا چک نکردن وسایل احیاء 



بی احتیاطی. 2

ó    انجام فعلی که از نظر علمی و اصـول پزشـکی نبایسـتی
.انجام پذیرد ولی در اثر سهل انگاري انجام می گردد

تزریق داروي اشتباه، تزریق اشتباه دارو  



عدم مهارت . ۳

شامل مواردي است که مرتکب، تجربه و مهـارت علمـی و عملـی       

.کافی در انجام آن ندارد



عدم مهارت جسمي

نداش  تن س  رعت عم  ل و ورزی  دگی ک  افی در ام  وری ک  ھ حس  ن انج  ام آنھ  ا     

.مستلزم داشتن توانایی خاص می باشند



عدم مهارت علمي

مرتکب، بدون معلومات و اطالعات الزم اقدام به عملی مـی کنـد کـه        

.موجب ضرر و صدمه شخص دیگري می شد



عدم رعایت نظامات دولتی . 4
عدم رعایت و اجراي کلیه قوانین و آیین نامه هاي نظام پزشکی و دستورالعمل     

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه هاي مراکـز علمـی و   

درمانی و هر گونه قانون، مصوبه، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل هایی که از 

.طرف قانون گذار یا مقامامت صالحیت دار در امور پزشکی وضع گردیده است

عدم اطالع تکنسین فوریتھای پزشکی بھ پزشک مرکز در مورد وضعیت بحرانی بیمار* 



óتحصیل و آموزش مناسب و ادامه مطالعه
óهدایت مناسب عملیات پزشکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم
ó ثبت دقیق و کامل مدارك
ó رفتار و برخورد حرفه اي





ó  برآورده نمودن نیازهاي بیمار با رعایت جایگاه انسانی وي و بدون توجه به ملیت، جنسیت، مقـام و
مرتبه 

ó کسب مهارت در حرفه خود
ó احترام به همکاران خود در حرفه پزشکی
ó همگام بودن با تحوالت سیستم خدمات پزشکی اورژانس
óحفظ استانداردهاي شغلی و مسئولیت پذیري در این راستا
óجستجوي راه هایی جدید براي بهبود در زمان واکنش، وضعیت مریض و ارتباطات
óحفظ صداقت در گزارش دهی
ó حفظ کلیه اطالعات کسب شده در هنگام کار
ó همگام و هماهنگ نمودن خود با سایر تکنسین هاي فوریتهاي پزشکی، پرستارها، پزشکان و کادر

پزشکی 



جلوگیري  یك اصل اساسي مراقبت اورژانسي،
.از آسیب بیشتر است







ó توانـا و هوشـیار    در بیشتر شرایط، جلب  رضایت بزرگساالنی که از نظر ذهنـی
.هستند قبل از شروع مراقبت الزم است

ó بـراي درمـان   » رضـایت «شخصی که مراقبت را دریافت می کند باید اجازه  یا
.بدهد

ó  اگر شخص اعمالش را تحت  کنترل دارد و از مراقبت امتناع می کند، حتی اگـر
. ردآسیب دیده باشد،  نباید از او مراقبت ک

ó  در حقیقت،  ارائه مراقبت در این شرایط،  ممکن است باعث اقامۀ دعوي مـدنی و
. شود تکنسین فوریتهاي پزشکیجنایی مثل حمله و ضرب وجرح بر علیه 

ó رضایت ممکن است شفاهی یا ضمنی باشد و مراقبت از فرد صغیر یا بیماري که
. از نظر ذهنی توانایی ندارد را در بر گیرد



ó»نوعی رضایت است که در آن بیمـار بـه   ) یا رضایت واقعی  (» رضایت شفاهی
اختیار ارائه مراقبت یا انتقال را تکنسین فوریتهاي پزشکی صورت شفاهی به 

.میدهد
ó باشد یعنی به بیمـارخطرات بـالقوه و   » رضایت آگاهانه«این نوع رضایت باید

فواید درمان وعلت نیاز به درمان گفته شود و بعد از آن بیمار رضایت خـود را  
.ابراز کند

ó اساس قانونی این روش بر این فرض استوار است که بیمارحق دارد بداند که با
.بدنش چه می کنند

óاین بیمار باید سن قانونی داشته باشد و قادر به تصمیم گیري منطقی باشد.  



کـه فـرم مربـوط بـه      بیمار خواسته شوداز باید بنابراین    
امتناع را امضا کند ولی باز هم باید همۀ  شرایط و خطـرات  
بالقوه که در صورت امتناع با آن مواجـه خواهـد شـد را    

. ادبرایش شرح د



ó   هنگامی که شخص بیهوش است و قادر به دادن رضایت نیست یا هنگامی کـه زنـدگی
فرد با خطر جدي مواجه است،  قانون فرض می کند که بیمار به مراقبـت و انتقـال بـه    

.  مرکز پزشکی رضایت داده است

ó     رضایت ضمنی محدود به شرایط اورژانسی واقعی می شـود و در شـرایطی کـه بیمـار
بعلت مصرف مواد مخدر یا الکل بیهوش است،  دچار توهم شده و غیر پاسخگوست یـا  

. کار می رودبه از نظر جسمی قادر به دادن رضایت شفاهی نیست 

ó،وابستگان،  نزدیکان یا خویشاوندان درجه یک اجـازه   در بیشتر موارد،  قانون به همسر
.  جاي شخصی که قادر به دادن رضایت نیست رضایت بدهندبه می دهد که 



ó بعلت اینکه افراد صغیر ممکن است  بلوغ یا قوه تشخیص را براي دادن
رضایت معتبر نداشته باشند، قانون یکی از  والدین یا قیم قـانونی او را  

. ملزم به دادن رضایت نسبت به درمان یا انتقال می کند

ó  اگر مشکل اورژانسی واقعی وجود داشته باشد و قیم قانونی یا والـدین
در دسترس نباشند، باید رضایت فرد صغیر براي درمان،  درست ماننـد  

.شودیک بزرگسال جلب 





چگونگی جلب رضایت در مورد بزرگساالنی که از 
نظر ذهنی یا روحی ناتوانند  

óنمی تواند رضایت آگاهانه دهد ،بیمار بزرگسالی که از نظر ذهنی توانایی ندارد.
 
ó  رضـایت بـراي   . از نظر قانونی،  این شرایط شبیه  به شرایط افراد صـغیر اسـت

مراقبت اورژانسی باید از کسی که از نظر قانونی مسئول بیمـار اسـت گرفتـه    
.شود



.دستور عدم كوشش براي احیا ھم نام دارد 

اج  ازه م  ي دھ  د ك  ھ ب  راي  تکنس  ین فوریتھ  ای پزش  کیب  ھ  DNRدس  تورات 

.بیمار تالش نكند ياحیا



óبھ روشني مشكالت پزشكي بیمار را بیان كند.

óتوسط بیمار یا قیم قانوني امضا  شده باشد  .

óتوسط یك یا چند پزشك امضا   شده باشد .

ó ماه  از تاریخ صدور آن نگذشتھ باشد ١٢بیش از .



اکسیژن،  مسکن ها و  (باید باز هم اقدامات  حمایتی DNRور با وجود دست

.ادرا براي بیماري که فوت نکرده در هر زمان ممکن انجام د)  آرامبخش ها



ó    بیماران حق دارند از درمان امتناع کنند که این امتناع مـی توانـد امتنـاع از
.بتواند خواسته اش را بیان کندبیمار احیا هم باشد،  به شرط این که 

 
ó دستورکتبیDNR  که توسط یک یا چند پزشک امضا  می شود باید در مراکز

.مراقبت از سالمت اعتبار داشته باشد

ó  یـا دسـتورات کتبـی وجـود     گیـري نمـود    هنگامی که نمی تـوان تصـمیم
. بیمار کنید ءندارند،  شروع به احیا



   

ثبت دقیق و کامل از یک حادثه پزشکی اورژانسی 
وسیله حفاظتی مهمی در مقابل دعاوي حقوقی برعلیه 

.  تکنسین ها است



و  هـا  دادگاه دو قانون مهم مشخص را در رابطه بـا گـزارش  
:ثبت آنها در نظر می گیرد 

óاگر عملکردي در گزارش کتبی ثبت نشود یعنی انجام نشده است.

óبر مراقبـت پزشـکی اورژانـس غیـر      ، دلیلفرم  گزارش کثیف یا ناقص
.تخصصی یا ناکافی است



اشتباهات گزارش نویسی
óاز قلم افتادگی
ó وارد نمودن عقیده شخصی
óثبت مبهم وقایع
ó تاخیر در ثبت
ó تصحیح نامناسب اشتباهات
óثبت غیر مجاز که شامل ثبت اقدامات سایرین می باشد.
ó اختصارات مبهم یا نادرست
ó ناخوانایی و فقدان وضوح





ó         معاینه و ارزیابی بیمـاران مصـدومین در صـورت امکـان و بنـا بـه دسـتور پزشـک
مربوطه  

ó       کنترل عالیم حیاتی بیماراز قبیل فشار خـون ، نـبض ، تـنفس و غیـره و گـزارش بـه
پزشک مربوطه  

ó  انجام کمک هاي اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه بـه
پزشک مربوطه  

ó  پوشاندن و بانداژ زخم ها

ó  آتل بندي اندام هاي آسیب دیده



ó   گرفتنIVLINE)رگ باز ( گرفتنEKG )و مخابره آن از طریق امکانـات  ) نوار قلب

مخابراتی  

ó انجام مانیتورینگ قلبی و اقداماتABCD )     اقدامات ضـروري اولیـه درمـان شـامل

)بررسی راه هوایی،تنفس،جریان خون،دارو

ó انجام عملیاتCPR )در خصوص بیماران اورژانس) احیاء قلبی،تنفسی

ó با کسب مجوز از پزشک مربوطه  ) لوله تراشه(انجام انتوباسیون

ó   تزریق یا تجویز داروهاي موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجـوز از پزشـک

مربوطه  



ó   برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه به وسـیله دسـتگاه

بی سیم و پرهیز از هرگونه درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز  

ó  در کـدهاي فاقـد   (اجراي کامل دستورات دارویی و غیردارویی صادره از پزشک مرکـز

)پزشک

ó در زمان حمل بیمار(حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبوالنس(

ó  تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز

ó  رعایت تمامی موازین آموزش دیده مربوط به چگونگی حمل بیمار و مدیریت بیمـاران

تا رسیدن به مرکز درمانی



ó  رعایت سر حرفه اي و اخالق پزشکی

ó داشتن حس خلق و همکاري الزم توام با عزت و احترام به بیمارو خانواده

)رعایت طرح تکریم(اش 

ó ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

ó در ساعات شیفت کاري(حضور به موقع و تمام وقت در محل کار(

ó پوشیدن یونیفرم مصوب اورژانس



ó      اطمینـان از صــحت و سـالمت تجهیــزات و عملکـرد آن هــا قبـل از شــروع بـه کــار و

جایگیزینی و کنترل مجدد دارو ها و تجهیـزات بـه محـض بازگشـت از ماموریـت بـه       

منطقه  

ó کنترل کامل جامبگ دارویی وCPR یا کیت احیاء طبق چک لیست

ó     جایگزینی  اکسیژن سانترال و پرتابل به محض تمام شـدن در هـر سـاعت از شـبانه

روز  

ó ثبت موارد کمبود تجهیزات دارویی و غیر دارویی آمبوالنس و نقص فنی تجهیزات در

دفتر تحویل و تحول با ذکر تاریخ و امضاء



óشرکت در دوره ها و جلسات آموزشی طبق برنامه ابالغی

ó تحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان

ó عدم استفاده از آمبوالنس غیراز انجام ماموریت هاي ابالغی از مرکز

ó کنترل و بازدید فنی آمبوالنس جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه نقص

ó     کنترل وضعیت سوخت آمبوالنس جهت اطمینان از این که به هـیچ عنـوان در طـی ماموریـت

مشکل سوخت نداشته باشد 

ó با هماهنگی مرکز .... همکاري با سازمان هاي مرتبط نظیر آتش نشانی، نیروي انتظامی و





óمعاینه و ارزیابی بیماران و مصدومین در صورت امکان و بنا به دستورپزشک مربوطه

ó     انجام کمک هاي اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گـزارش وضـع اولیـه بـه

پزشک مربوطه

ó    کنترل عالیم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون،نبض،تنفس و غیره و گـزارش بـه پزشـک

مربوطه 

ó پوشاندن و بانداژ زخم ها

óآتل بندي اندام هاي آسیب دیده



ó گرفتنIVLINE )و تزریق داخل وریدي) رگ باز

ó گرفتنEKG )و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی  ) نوار قلب

ó  انجام مانیتورینگ قلبی و اقـداماتABCD )       اقـدامات ضـروري اولیـه درمـان شـامل بررسـی راه

)هوایی،تنفس،جریان خون، دارو

ó انجام عملیاتCPR )در خصوص بیماران) احیاء قلبی، تنفسی

ó با کسب مجوز از پزشک مربوطه  ) لوله تراشه(انجام انتوباسیون

óتزریق و یا تجویز داروهاي موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

ó بر قرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه به وسیله دستگاه بی سیم و

پرهیز از هرگونه درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز 



ó     در کـدهاي فاقـد   ( اجراي کامل دستورات دارویی و غیر دارویـی صـادره از پزشـک مرکـز

)پزشک

ó در زمان حمل بیمار( حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبوالنس(

ó تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز

ó      رعایت تمامی اصول آموزش دیده مربوط به چگونگی حمـل بیمـار و مـدیریت بیمـاران تـا

رسیدن به مرکز درمانی 

óتحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان



ó رعایت سر حرفه اي و اخالق پزشکی

óاطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

ó رعایت طرح (داشتن حس خلق و همکاري الزم توام با عزت و احترام به بیمارو خانواده اش

)تکریم

óرانندگان آمبوالنس

ó در ساعات شیفت کاري(حضور به موقع و تمام وقت در محل کار(

ó پوشیدن یونیفرم مصوب اورژانس



ó  اطمینان از صحت و سالمت تجهیزات و عملکرد آن ها قبل از شروع به کار و بررسی تـاریخ

مصرف دارو و تجهیزات پزشکی و جایگزینی و کنترل مجدد داروها و تجهیـزات بـه محـض    

بازگشت از ماموریت

ó  جایگزینی  اکسیژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن در هر ساعت از شبانه روز

ó کنترل کامل جامبگ دارویی وCPR یا کیت احیاء طبق چک لیست

ó  ثبت موارد کمبود تجهیزات دارویی و غیر دارویی آمبوالنس و نقص فنی تجهیزات در دفتـر

تحویل و تحول با ذکر تاریخ و امضاء



óشرکت در دوره ها و جلسات آموزشی طبق برنامه ابالغی

ó    بـا  .... همکاري با سازمان هاي مرتبط نظیر آتش نشـانی، نیـروي انتظـامی و

هماهنگی مرکز

ó عدم استفاده از آمبوالنس غیراز انجام ماموریت هاي ابالغی از مرکز

ó کنترل و بازدید فنی آمبوالنس جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه نقص

ó   کنترل وضعیت سوخت آمبوالنس جهت اطمینان از این که به هـیچ عنـوان در

طی ماموریت مشکل سوخت نداشته باشد  



ó     معاینه و ارزیابی بیماران و مصدومین در صورت امکـان و بنـا بـه دستورپزشـک

مربوطه

ó  انجام کمک هاي اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیـه

به پزشک مربوطه

ó      کنترل عالیم حیاتی بیمار از قبیل فشـار خـون،نبض،تنفس و غیـره و گـزارش بـه

پزشک مربوطه  

ó  پوشاندن و بانداژ زخم ها

óآتل بندي اندام هاي آسیب دیده



ó گرفتنIVLINE )و تزریق داخل وریدي) رگ باز

ó گرفتنEKG )و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی  ) نوار قلب

ó  انجام مانیتورینگ قلبی و اقـداماتABCD )       اقـدامات ضـروري اولیـه درمـان شـامل بررسـی راه

)هوایی،تنفس،جریان خون، دارو

ó انجام عملیاتCPR )در خصوص بیماران) احیاء قلبی، تنفسی

ó با کسب مجوز از پزشک مربوطه ) لوله تراشه(انجام انتوباسیون

óتزریق و یا تجویز داروهاي موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

ó بر قرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه به وسیله دستگاه بی سیم و

پرهیز از هرگونه درمان بدون هماهنگی با پزشک مرکز 



ó در کـدهاي  ( اجراي کامل دستورات دارویی و غیر دارویی صادره از پزشک مرکز

)فاقد پزشک

ó در زمـان حمـل   ( حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبوالنس

)بیمار

ó  تکمیل فرم ماموریت با دقت کامل و ثبت اطالعات مورد نیاز

ó      رعایت تمامی اصول آموزش دیده مربوط بـه چگـونگی حمـل بیمـار و مـدیریت

بیماران تا رسیدن به مرکز درمانی  

óتحویل دقیق بیمار به مرکز درمانی و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بیمارستان



ó  رعایت سر حرفه اي و اخالق پزشکی

ó ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

ó داشتن حس خلق و همکاري الزم توام با عزت و احترام به بیمارو خانواده اش

)رعایت طرح تکریم(

ó در ساعات شیفت کاري(حضور به موقع و تمام وقت در محل کار(

ó پوشیدن یونیفرم مصوب اورژانس



ó   اطمینان از صحت و سالمت تجهیزات و عملکرد آن ها قبل از شروع به کار و بررسـی تـاریخ

مصرف دارو و تجهیزات پزشکی و جایگزینی و کنترل مجدد داروهـا و تجهیـزات بـه محـض     

بازگشت از ماموریت

ó کنترل کامل جامبگ دارویی وCPR یا کیت احیاء طبق چک لیست

ó جایگزینی  اکسیژن سانترال و پرتابل به محض تمام شدن در هر ساعت از شبانه روز

ó   ثبت موارد کمبود تجهیزات دارویی و غیر دارویی آمبوالنس و نقص فنی تجهیـزات در دفتـر

تحویل و تحول با ذکر تاریخ و امضاء



óشرکت در دوره ها و جلسات آموزشی طبق برنامه ابالغی

ó    بـا  .... همکاري با سازمان هاي مرتبط نظیر آتش نشـانی، نیـروي انتظـامی و

هماهنگی مرکز

ó عدم استفاده از آمبوالنس غیراز انجام ماموریت هاي ابالغی از مرکز

ó کنترل و بازدید فنی آمبوالنس جهت اطمینان از عدم وجود هرگونه نقص

ó   کنترل وضعیت سوخت آمبوالنس جهت اطمینان از این که به هـیچ عنـوان در

طی ماموریت مشکل سوخت نداشته باشد



قانون خود داري از کمک به مصـدومین و  (( ماده واحده اي به نام  1354در سال 

به تصویب رسید که میتوان آن را از اخالقی ترین قوانین )) رفع خاطرات جانی

ایرن دانست زیرا به موجب قانون مذکور هر گاه فـردي در معـرض خطرجـانی    

باشد دیگران مکلف هستند به وي کمک نمایند و اگر بـه ایـن وظیفـه وجـدانی     

.خویش عمل نکنند قانون آنان را به این خاطر مجازات خواهد کرد





ó     هر کس شخص یا اشخاص را در معرض خطر جانی مشاهده کنده و بتواند با اقـدام فـوري خـود یـا
کمک طلبیدن یا اعالم فوري به مراجع یا مقامات صالحیت دار از وقوع یا اعالم خطر یا تشدید نتیجه 
آن جلو گیري کند بدون این که با این اقدام خطري متوجه خود یا دیگران شود و با وجـود اسـتمداد   
یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداري نماید به حبس جنحه اي تـا  
یکسال و یا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در این مورد اگر مرتکـب از کسـانی   
باشد که به اقتضاي حرفه خود می توانست کمک موثري بنماید به حبس جنحه اي از سه مـاه تـا دو   
سال یا جزاي نقدي از ده هزار ریال محکوم خواهد شد مسووالن مراکـز درمـانی اعـم از دولتـی یـا      
خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهاي اولیه امتناع نماینـد بـه   

نحوه ي تامین هزینه درمان  این قبیل بیماران و سـایر  . حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند
.مسائل مربوطه به مربوط به موجب آئین نامه اي است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید



هرگاه کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف انـد بـه اشـخاص        

آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک 

نمایند از اقدام الزم و کمک به آن ها خودداري کنند به حبس جنجه 

.اي از شش ماده تا سه سال محکوم خواهند شد

)۲(ماده واحده 



ó 3(ماده واحده(

دولت مکلف است در شهرها و راه هـا بـه تناسـب احتیـاج مراکـز درمـان فـوري            

و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که کمک به احتیاج فوري دارنـد  ) اورژانس(

.ایجاد و فراهم نماید

ó 4(ماده واحد(

مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبـوده و اشـخاص آسـیب        

دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسـانند بشـوند و فقـط هویـت و     

.محل اقامت آنان را استعالم خواهند کرد





فوریت هاي پزشکی به مواردي از اعمال پزشکی اطالق می گردد کـه      

بایســتی بیمــاران را ســریعا مــورد رســیدگی و درمــان قــرار داد و 

چنانچه اقدام فوري به عمـل نیایـد باعـث خطـرات جـانی،نقص یـا       

.عوارض صعب العالج و یا غیر قابل جبران خواهد شد



:شامل موارد زیر می شود >>اورژانس<<از نظر آیین نامه فوریت هاي پزشکی 
ó مسمومیت ها

ó سوختگی ها

óزایمان ها

óصدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسایط نقلیه

ó سکته هاي مغزي و قلبی

ó خونریزي ها و شوك ها

óاغماء

óاختالالت تنفسی شدید و خفگی ها

ó تشنجات

ó بیماري هاي عفونی خطرناك مانند مننژیت

ó بیماریهاي که نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.

ó قرار می گیرد) 1(سایر مواردي که در شمول تعریف ماده.



ó 3(ماده  (

بیمار مشمول این آیـین نامـه شخصـی اسـت کـه طبـق تعریـف فوریتهـاي پزشـکی                           

.احتیاج به کمک فوري دارند) اورژانس ( 

ó 4(ماده  (

کلیه بیمارستان ها ، اعـم از دولتـی و غیردولتـی در تمـام اوقـات شـبانه روز و نیـز            

درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت، طبق پروانه تاسیسی که از 

وزارت بهداري سـابق دریافـت شـده انـد مکلـف بـه پـذیرش بیمـارانی کـه مشـمول           

.فوریتهاي پزشکی هستند می باشند



ó  در مناطقی که مرکز اورژانس وجود دارد و به نحوي از موارد فوریتهاي پزشکی اطالع پیـدا

.می کنند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی به عهده اورژانس می باشد

óهمه افراد مکلف انـد بـه محـض مشـاهده هـر گونـه مـوارد اورژانـس در صـورت          : تبصره

دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسایل ارتباطی فوراً مورد را به آگـاهی  

و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت . نزدیک ترین مرکز اورژانس برسانند

.به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیک ترین مرکز درمانی اقدام نمایند



ó  در صورتی که بیمار اورژانس در واحد هاي بخش دولتی تحت مداوا قـرار

گیرد، حق العالج پزشکی که جهت مداواي بیمار فراخوانـده مـی شـود، در    

صورتی که در ساعات غیر اداري باشد برابر پنجاه درصد تعرفه خـدمات  

.مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود



:کسانی که بر حسب وظیفه و یا قانون مکلف به امداد هستند 

برخی افراد قانوناً یا بر حسب وظیفه اي که بر آنها محول شده می بایستی بـه    

کمک مصدومین و افرادي که در معرض خطر جانی قرار دارند بشـتابند ماننـد   

.مراکز اورژانس و مامورین شهربانی و ژاندارمري



ماده اول قانون مسئولیت مدنی 

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بـه جـان یـا       
سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاري و یا بـه هـر حـق    
دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده است، لطمه اي وارد 
نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگـري شـود، مسـئول جبـران     

.خسارت ناشی از عمل خود می باشد




