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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 سازمان اورژانس کشور

 معاونت فني

 اداره آمبوالنس هوایي

 دکتر محمد سرور 

 عزتيپروانه سرکار خانم 

 96تیر ماه 

      

 (SMSسیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي )

 کننده خدمات آمبوالنس هوایيکز درماني دریافت ادر محیط بیمارستان و مر

 و 

 جهت پشتیباني از نیروهای زمیني اورژانس، های اولیه و حضور بالگرد در صحنهدر مأموریت 
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 «فصل اول»

 

 (SMSسیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي )( 1-1

 در محیط بیمارستان و مرکز درماني دریافت کننده خدمات آمبوالنس هوایي

 

ست تیم         سربر شرح وظایف  ستای انجام  سیب بذیری مراکز    و ایجاد  350در را ضمین کیفیت خدمات و کاهش آ ایمنی و ت

 SMS :Safetyدرمانی که تحت بوشش خدمات آمبوالنس هوایی هستند این مراکز مکلف به ایجاد سیستم مدیریت ایمنی )    

Management System.می باشند ) 

ایی شده با یک سلسله اقدامات ا  وقوع    این سیستم به گونه ای طراحی شده است تا هر نوع مخاطره یا تهدید را سریعًا شناس        

 عملکرد یا اتفاقات ایجاد کننده حوادث پلوگیری بعمل آید.

 عامل خبیث که باعث برو  و فعال شدن  نجیره عوامل و در نهایت برو  حادثه در حوادث هوایی می شوند، شامل: 12

 (Lack of Knowledgeفقدان دانش ) (1

 (Lack of Resources) فقدان منابع  (2

 (Lack of Teamwork) نقص در کار تیمی  (3

 (Lack of Awarenessنقص در آگاهی و اطالع رسانی ) (4

 (Lack of Assertivenessعدم وپود ابرا  کافی ) (5

 (Time Pressure)  فاار  مان (6

 (Communicationارتباطات ) (7

 (Complacencyغرور }خانودی ا  خود{  ) (8

 (Fatigueخستگی ) (9

 (Distractionحواس برتی، گیجی ) (10

 (Stressفاار، مضیقه، تقال ) (11

 (Normsهنجارها ) (12

 

 انح هوایی یک یا سه مورد از عوامل فوق می باشد.وریشه هر حادثه ای در س 

که سیییوبروایزر بالینی و در نهایت دفتر       350گروه ایمنی و امنیت باید بیوسیییته این عوامل رو رنییید کرده و به رمیس تیم        

برسییتاری در بیمارسییتان گزارش نماید و ا  آن طریز نیز اطالعات به رمیس اورژانس اسییتان و رمیس بایگاه آمبوالنس هوایی  

نترل و مدیریت عوامل فوق نورت بذیرد که سلسه مراتب و گزارش کار اطالعات  داناگاه منتقل و تمهیدات ال م در راستای ک

 و گزارش ها در الگوریتم ذیل ماخص می گردد.  

 



3 
 

 (SMSالگوریتم سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي )( 2-1

 در محیط بیمارستان و مرکز درماني دریافت کننده خدمات آمبوالنس هوایي

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، ثبت در دفتر گزارش روزانه سوپروایزر 350به رئیس تیم گزارش 

( و اطالع رسانی به MCMCو همچنین ثبت در دفتر وقایع بیمارستان)  

 دفتر پرستاری

افراد حاضر در صحنه  مشاهده توسط 

و گزارش به اعضای گروه ایمنی و 

 امنیت

مشاهده توسط یکی از 

 350اعضای تیم 

دریافت خبر از طریق تلفن دیسپچ  

و شکایات مردمی با سازمانهای در 

 تماس با اورژانس دانشگاه ها

 وقـوع 

 عامل خبیث 12اتفاق مخـاطره آمـیز یا وجود هرکدام از 

احساس خطر توسط مشاهده یا 

 تیم هوایی و یا ارشد پزشکی

گزارش به رئیس گروه بالینی یا ایمنی به  

صورت شفاهی و آنی صورت گرفته و سپس 

به صورت مکتوب با امضا، تاریخ و ثبت آن  

 در دفتر گزارش گروه ایمنی و امنیت

گزارش مخاطره  

  و مدیر به رئیس

 بیمارستان

 بررسی موضوع با بازدید میدانی و مصاحبه با شاهدان-1

 350تشکیل جلسه با حضور کروی پروازی و تیم -2

از رخداد مجدد   حل مشکککل و جلوگیری   برای  تدبیر  -3

 مخاطره و تنظیم صورتجلسه با مسئولین بیمارستان

مان     -4 به اداره آمبوسنس هوایی سککاز ارسککال گزارش 

ضوع       شتراک گذاری مو شور جهت به ا اورژانس ک

 بین پایگاه های هوایی

شکل بعد از اقدامات     -5 سال گزارش اقدامات و رفع م ار

سازمان اورژانس    صالحی به اداره آمبوسنس هوایی  ا

 شورک

 115ارسال گزارش به سوپروایزر دیسپچ اورژانس 

 استان یا شهرستان

مسئول پایگاه ارسال گزارش به 

 / شهرستان استان هوایی

 جهت پیگیری ()

رئیس اورژانس 

  استان / شهرستان

 ) جهت اطالع (
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 فرم گزارش  مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي( 3-1

 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ........................دانشگاه 

 ...................... بیمارستان

 فرم گزارش

 مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي 

 موضوع مخاطره یا تهدید:

 شرح:

 نام پایگاه آمبوالنس هوایي: گیرنده گزارش:

 تاریخ: ساعت: مكان:

 امضاء گزارش دهنده: نام و نام خانوادگي
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 «فصل دوم»

 

 ( SMSسیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي )( 1-2

 در مأموریت های اولیه و حضور بالگرد در صحنه جهت پشتیباني از نیروهای زمیني اورژانس

 

در حال حاضر و بر اساس سیاست های و ارت بهداشت، درمان و آمو ش بزشکی و به تبع آن سا مان اورژانس کاور، استفاده           

ا  خدمات امبوالنس هوایی و توسییعه آن ا  اهدان نمام سییالمت در کاییور می باشیید و یکی ا  بسییته های طرح تحول نمام    

( ناوگان اورژانس هوایی کاور   96بوده است و در حال حاضر )خردادماه    سالمت، توسعه و ارامه خدمات آمبوالنس هوایی کاور   

ست که غالب این مأموریت ها اولیه    بیمار  7006مأموریت هوایی  4575با بیش ا   صدوم را به مراکز درمانی منتقل نموده ا و م

ست. هماهنگی اورژ      نورت بذیرفته ا نحنه حادثه به مراکز درمانی  انس  مینی با اورژانس هوایی نقش  بوده و انتقال بیمار ا  

 بسیار ار نده و مهمی در کیفیت خدمات و رعایت انول ایمنی در ناست و برخاست بالگرد در نحنه حادثه دارد.

بهره مندی بهینه ا  خدمات آمبوالنس هوای در نحنه حادثه، نیا مند همکاری شایسته و عالمانه تکنسین های  مینی حاضر       

ول و حتی همکاری همکاران بلیس، هالل احمر، راهداری و حتی مردم حاضییر در نییحنه دارد. رکن   در نییحنه در اولویت ا

 اساسی استفاده ا  این خدمات، رعایت انول ایمنی ا  طرن تیم هوایی و تیم های  مینی است.

سین های اورژا  ست و  امرو ه بالگرد آمبوالنس هوایی بعنوان یک بدیده پدید وارد  ندگی حرفه ای کلیه تکن شده ا  نس  مینی 

کلیه تکنسین های  مینی شانس حضور در نحنه ای را دارند که بالگرد آمبوالنس هوایی به پهت باتیبانی ا  عملیات  مینی  

در نحنه حضور بیدا می کند. لذا کلیه همکاران عزیز بخش مهمی ا  چرخه فرآیندی ارامه خدمات هوایی هستند و نقش آنها    

 اضر در بالگرد نیست.کمتر ا  تیم بروا ی ح

به همین دلیل ضروری است تا کلیه همکاران ضمن شناخت کافی ا  این بدیده پدید  ندگی حرفه ای خود و آشنایی با نقاط       

 ضعف و قوت، فرنت ها و تهدیدهای آن را شناسایی تا بتوانند تعامل و نقش مؤثرتری را در این خدمات ار شمند ایفا کنند.

اور       به همین منمور و در  سا مان اورژانس ک سه خدمات آمبوالنس هوایی، اداره آمبوالنس هوایی  ستای ایجاد ایمنی در برو را

سین های اورژانس             نلی این  نجیره فرآیندی تکن ست که حلقه ا ستم مدیرت ایمین نموده ا سی سامانه یا  مبادرت به ایجاد 

 شده است.سراسر کاور می باشند که در الگوریتم فرآیندی بیوست توضیح داده 

عامل خبیث در برو  حوادث هوایی شناسایی شده      12پهت استحضار همکاران عزیز اعالم میگردر بر اساس کتب هوانوردی،    

 است که عبارتند ا :

 (Lack of Knowledgeفقدان دانش ) (1

 (Lack of Resources) فقدان منابع  (2

 (Lack of Teamwork) نقص در کار تیمی  (3
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 (Lack of Awarenessرسانی )نقص در آگاهی و اطالع  (4

 (Lack of Assertivenessعدم وپود ابرا  کافی ) (5

 (Time Pressure)  فاار  مان (6

 (Communicationارتباطات ) (7

 (Complacencyغرور }خانودی ا  خود{  ) (8

 (Fatigueخستگی ) (9

 (Distractionحواس برتی، گیجی ) (10

 (Stressفاار، مضیقه، تقال ) (11

 (Normsهنجارها ) (12

 

  انح هوایی یک یا سه مورد از عوامل فوق می باشد.وحادثه ای در سریشه هر 

 

بر همه ما ال م است تا ضمن شناسایی این عوامل در نحنه حادثه نسبت به آن حساس بوده و واکنش ناان دهیم و با ارامه           

 گزارشات خود، مسئولین باالدست را در رفع این مخاطرات یاری نماییم.

ااهده  ضمن گزارش و مکتوب کردن عامل یا عوامل مخاطرات در کاهش    به همین منمور با م هر کدام ا  عوامل مخاطره آمیز 

 و رفع آنها همت بگماریم تا این خدمات باار ش با کیفیت بهینه به مردم و مددپویان ارامه گردد.

شات در چرخه الگوریتمی     ستا الگوریتم ارامه و ثبت گزارش به پریان انداختن گزار سال می     در همین را ست ار فرآیند به بیو

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 (SMSالگوریتم سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي )( 2-2

 در صحنه حادثه 115در محیط و صحنه عملیات با حضور کادر زمیني اورژانس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت در دفتر پایگاه و گزارش به مسئول پایگاه اورژانس 

ارسال گزارش شفاهی )تلفنی( و مکتوب توسط مسئول  

 پایگاه هوایی به مسئول دیسپچ  

یا در صحنه اتفاق مخـاطره آمـیز مشاهده وقوع یک وقـوع 

زمینه ساز و وقوع حوادث  عامل خبیث 12وجود هرکدام از 

 هوایي توسط تكنسین یا عامل اورژانس در صحنه حادثه

رئیس اورژانس دانشگاه و مسئول پایگاه ارسال گزارش به 

 هوایی دانشگاه و ثبت در دفتر گزارشات سوپروایزر دیسپچ

پیگیری توسط مسئول پایگاه هوایی، برگزاری جلسه با کروی 

 پروازی و عوامل زمینی و بررسی میدانی اتفاق رخ داده

ارسال گزارش به اداره 

آمبوالنس هوایي سازمان 

 اورژانس کشور

 

 شناسایي علل و عوامل-1

یا از بین       -2 مه ریزی جهت کاهش  برنا

 بردن عامل مخاطره و رفع عامل   

شكل از طریق    -3 سال گزارش رفع م ار

به اداره آمبوالنس    رئیس اورژانس 

 هوایي سازمان اورژانس کشور
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 فرم گزارش مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي ( 3-2

 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ........................دانشگاه علوم 

 کد پایگاه ................. .........................پایگاه اورژانس 

 فرم گزارش

 مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي

 موضوع مخاطره یا تهدید:

 رح:ـش

 نام پایگاه آمبوالنس هوایي: گیرنده گزارش:

 تاریخ: ساعت: مكان:

 امضاء نام و نام خانوادگي گزارش دهنده:

 

 


