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 بسمه تعالی

 »اندیکاسیون هاي اعزام آمبوالنس هوایی « 

  

  

 پوشش حوادث پرتلفات یا غیرمترقبه )1

 )باالتر از مچ دست و مچ پا ( در موارد قطع عضو  )2

 تروماي نافذ سینه، شکم، جمجمه )3

 .تروماي قفسه سینه که منجر به عارضه سینه مواج شده است )4

                 سکته هاي قلبـی و مغـزي کـه امکـان انتقـال زمینـی ندارنـد یـا انتقـال زمینـی باعـث تهدیـد جـان بیمـار                )5

 .می گردد

 به همراه کاهش سطح هوشیاري% 10سوختگی هاي شدید باالي  )6

 

 ،  شکستگی شدید لگناستخوان بلند 2یا بیشتر از  2شکستگی  )7

 

 تروماي ستون فقرات با شواهد پاراپلژي )8

 

 دانشگاه، قطب یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی EOCاعزام بالگرد بنا به درخواست  )9

 

 115اعزام بالگرد بنا به درخواست مدیر یا مدیر جانشین اورژانس  )10

 

ــه      )11 ــا غیرمترقب ــات ی ــوادث پرتلف ــه در ح ــحنه حادث ــه ص ــص ب ــانی متخص ــروي انس ــزات و نی ــال تجهی                    انتق

 لزوم درصورت

 

 ییارزیابی منطقه حادثه در حوادث پرتلفات یا غیرمترقبه از طریق هوا )12
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 بسمه تعالی

 »اندیکاسیون هاي اعزام آمبوالنس هوایی « 

  

 

بنـا بـه دالیلـی کـه امکـان انتقـال        ،حاضـر در صـحنه   115اعزام بالگرد بنا به درخواسـت نیروهـاي اورژانـس     )13

 .زمینی بیمار یا مجروح نیست یا انتقال زمینی باعث تهدید جان بیمار می شود

 

خدمات به مادران باردار و در حـال زایمـان کـه بنـا بـه تشـخیص نیروهـاي حرفـه اي                   اعزام بالگرد جهت ارائه  )14

اشـته و نیـاز بـه انتقـال     پروسه زایمان دچار مشکل و یا احتمـال بـروز مشـکل وجـود د    ) ماما، متخصص زنان( 

از  طـه کـه  و یـا درخواسـت هـایی در ایـن راب     نیسـت و امکان انتقال زمینـی میسـر    به مرکز مجهزتر می باشد

 .صورت می پذیرد زمینی بدلیل انسداد راه) بهورز ( نیمه حرفه اي جانب نیروهاي غیر حرفه اي یا 

 

 :اعزام بالگرد جهت انتقال مصدوم یا بیمار بین مراکز درمانی بر اساس موارد ذیل صورت پذیرد )15

عـدم توانـایی مـدیریت    یـک مرکـز درمـانی بطـور همزمـان و      بـه  ارجاع تعداد زیاد بیمـار یـا مصـدوم    ) 15-1

  بیماران یا مصدومین بدلیل کمبود امکانات و نبود امکان انتقال مصدومان بصورت زمینی

مرکز درمانی فاقد امکانـات و یـا تخصـص الزم جهـت پوشـش خـدمات بـه بیمـار یـا مصـدوم اسـت و            ) 15-2

و مـی توانـد باعـث     تأخیر در انتقال، باعث مخاطرات جـدي مـی گـردد و انتقـال زمینـی نیـز زمـان بـر بـوده         

  .تهدید حیات بیمار شود

 

 عدم امکان دسترسی زمینی با هر نوع فوریت پزشکی درمناطق کوهستانی )16

 

بـا   )شهرسـتان، اسـتان، کشـور   ( استقرار بالگرد در تجمعات و مراسـم بـر اسـاس درخواسـت شـوراي تـأمین        )17

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی EOCهماهنگی 

 

 
 مجروح یا بیشتر از آن داشته باشد 3پرتلفات، حوادثی است که حوادث  :نکتـه. 




