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دستورالعمل کد 350
(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)

 )1مقـدمه
در حال حاضر و بنا بر سیاست های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانسس کوسور اسستااده از خسدمات
آمبوالنس هوایی و توسعه آن از استراتژی های نظام سالمت می باشد؛ بطوری که تا تیرماه  1396سی و دو پایگاه آمبوالنس
هوایی در کوور بعنوان ناوگان آمبوالنس هوایی سازمان اورژانس کوور موغول ارائه خدمات مسی باشسند .ایس تعسداد بسالگرد
عالوه بر مأموریت های اولیه (خدمت رسانی به مصدوم از صحنه حادثه و انتقال به مراکسز درمسانی) ،تعسداد زیسادی مأموریست
ثانویه (انتقال بیمار از یک مرکز درمانی به مرکز درمانی دیگر) نیز انجام می دهد بطوریکه تا ای تاریخ بسی
بیمار و مصدوم از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته اند و تعداد ماموریت های ای ناوگان در حال افزای

از 16هسزار ناسر
می باشد.

از آنجایی که استااده از آمبوالنس هوایی تابع شرایط خاص بوده و بهره مندی از خدمات آن به سبکی متاساوت از آمبسوالنس
زمینی انجام می گیرد؛ لذا تعریف یک فرآیند جدیسد و دقیس جهست ارتقساء کیایست خسدمات و رعایست ایمنسی ضسروری بسه
نظر می رسد.
امروزه هلی کوپتر یا آمبوالنس هوایی وارد زندگی حرفه ای ما پزشکان ،پرستاران ،مسدیران و تکنسسی هسای اورژانسس شسده
است و ما بعنوان فردی حرفه ای باید با نقاط ضعف و قوت ،فرصت ها و تهدیدهای ای پدیده جدید بسه خسوبی آشسنا و بسا آن
تعامل برقرار کنیم.
به همی منظور اداره آمبوالنس هواییِ سازمان اورژانس کوور اقدام به تدوی دسستورالعمل آمبسوالنس هسوایی تحست عنسوان
کد 350نموده است .کد 350در بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت فراخوان تیم پوستیبانی کننسده از عملیسات هسوایی بکسار
گرفته خواهد شد (شبیه کد  99که برای  CPRبکار می رود).
رؤسای محترم بیمارستان ها و مراکز درمانی و دفاتر پرستاری بیمارستان های سراسر کوور مکلف به توسکیل ایس گسروه در
بیمارستان های تحت امر خود می باشند (بیمارستان های بسا امکسان نوسست و برخاسست بسالگرد) و بسسان برنامسه ریسزی در
خصوص کد  )CPR( 99باید برنامه مدون ماهیانسه اعضسای تسیم  350بسه سرپرسستی سسوپروایزر بسالینی و بسر اسسا
دستورالعمل طراحی و ابالغ نمایند.
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(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)

 )2مسئول تیم کد 350
 )2-1مسئول تیم  ،350سوپروایزر بالینی بیمارستان می باشد.
 )2-2ریاست محترم بیمارستان جهت طی روال قانونی و مسئولیت پذیری افراد ،برای کلیه سوپروایزرهای بالینی کسه در
شیات در گردش می باشند ،ابالغی بعنوان مسئول تیم کد  350صادر نموده تا زیر نظسر متسرون بیمارسستان نسسبت بسه
شرح وظایف خود اقدام نمایند.
 )2-3شرح وظایف مسئول تیم 350
 )1تنظیم برنامه شیات اعضای تیم  350توسط دفتر پرستاری یا سوپروایزر بالینی به صورت ماهانه و نصب در بخس

هسای

ذیربط
 )2اطمینان از آمادگی ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کد  350برای تحویل و تحول بیمار (مانند النگ)... ،KED ،
 )3اطمینان از آمادگی پد و حضور گروه ایمنی و امنیت در محل
 )4فعال کردن کد  350در بیمارستان
 )5هماهنگ کردن آمبوالنس های مورد نیاز برای انتقال بیمار
 )6فراخوان پرستار و بیماربر با توجه به تعداد بیماران بالگرد
 )7نظارت بر حضور پرسنل گروه بالینی قبل از رسیدن بالگرد به پد
 )8نظارت بر قرار گرفت پرسنل گروه بالینی در منطقه ایم از پد بالگرد
 )9در صسسورت موسساهده یسسا دریافسست گسسزارش از هسسر گونسسه تهدیسسد و یسسا مخسساطره ،ف سرم گسسزارش مخسساطرات و تهدیسسدات در
خدمات آمبوالنس هوایی (صاحه  )11تکمیل شده و در گزارش روزانه ثبت شسود ( )SMSو یسک نسسخه از گسزارش بسه
دیسپچ اورژانس  115ارسال گردد.
 )3اعضای تیم کد 350
تیم کد  350شامل دو گروه ذیل می باشد:
 )1گروه ایمنی و امنیت
 )2گروه بالینی
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 )3-1گروه ایمني و امنیت
در راستای توکیل ای تیم ،ابالغی از طرف ریاست بیمارستان برای مسئول حراست بیمارستان صادر می گردد.
 )3-1-1اعضای گروه ایمني و امنیت
)1
)2
)3
)4
)5

مسئول حراست بیمارستان (سرگروه)
مسئول خدمات بیمارستان
مسئول حااظت فیزیکی
نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان
دیگر اعضای گروه بنا به توخیص رئیس گروه ایمنی تعیی می گردند.

 )3-1-2شرح وظایف گروه ایمني و امنیت
 )1شرکت در دوره های آموزشی آمبوالنس هوایی از جمله )Helicopter Landing Officer( HLO
 )2بازدید روزانه از محل فرود بالگرد بر اسا کنترل موارد مطروحه در دستورالعمل
 )3بازدید از محل فرود بالگرد به مجرد اعالم کد 350
 )4حضور در محل فرود بالگرد از لحظه اعالم کد  350تا زمان برخاست بالگرد
 )5تأمی امنیت محیط (مباحث تروریستی و خرابکاری) در هنگام نوست و برخاست بالگرد
 )6تنظیم برنامه شیات بندی گروه توسط سرگروه و ابالغ آن به دفتر پرستاری ،مسئول پایگاه هوایی استان یا شهرسستان
و دیگر افراد ذیناع
 )7ارائه گزارش مکتوب روزانه بر اسا کنترل موارد مطروحه در دستورالعمل به مسئول کد 350
 )8گزارش مخاطرات ایمنی و امنیتی پی آمده در هر مأموریت بسه صسورت مکتسوب بسه مسسئول تسیم  350و همچنسی
گزارش به رده های ذیصالح حراستی
 )9پیگیری جهت استقرار حداقل دو کپسول آت نوانی  45کیلوگرمی ایسستاده رسرد دار  CO2در مجساورت پسد فسرود
بالگرد
 )10پیگیری جهت نصب دوربی مدار بسته و ضبط تصاویر در اطراف پد
 )11پیگیری نصب آشکارسازها و تابلوهای هوداردهنده و بادنما
 )12تعیی یکی از اعضای گروه به عنوان مارشالر (هدایتگر) جهت ارتباط دیداری و گاتاری بیسیم با کروی پرواز
 )13کنترل و پیوگیری در خصوص هرگونه ساخت و ساز ،نصب تابلوهای بزرگ و یا دکل ،تیر برق و  ...کسه باعسث افسزای
مخاطرات و آسیب پذیری می گردد.
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 )14شرکت در جلسات دوره ای تیم 350
 )15هماهنگی و همکاری کامل با کروی پروازی و پزشکی آمبوالنس هوایی
 )16کنترل استااده پرسنل از پوش انعکا دهنده نور (کاور) جهت شناسایی بهتر اعضای تیم
 )17حصول اطمینان از پاک سازی هلی پد از وجود هرگونه اجسام و وسایلی که امکان پرتاب شدن ،حرکت کسردن ،ایجساد
گرد و خاک و ایجاداشتعال کند( .همچون مصالح ساختمانی)
 )18اطمینان از عدم پارک خودرو یا قرار دادن و دپو کردن اشیاء و وسایل در هلی پد
 )19بازدید از کپسول آت

نوانی ،بادنما ،عالئم روی پد و لوازم مارشالر (لبا  ،کاله ،باتوم ،عینک و گوشی)

 )20پاک سازی هلی پد از خاک نرم یا برف که می تواند بدلیل باد ملخ باعث کاه

دید خلبان شود.

 )21مسئول گروه ایمنی و امنیت یا یکی از اعضای موخص شده ای گروه ،در آغاز فعالیت روزانه از هلی پد بازدید کسرده و
نتیجه گزارش خود را به مسئول تیم  350اعالم می نماید.
 )22گزارش مخاطرات ایمنی و امنیت پی آمده در هر مأموریت به صورت مکتوب به مسئول تیم  350و همچنسی ثبست
در دفتر روزانه سوپروایزر و ارائه به مسئولی ذیصالح
 )23تعیی یک نار از اعضای گروه بعنوان HLO : HLOیا افسر محل فرود بسالگرد مسی بایسد بسا همکساری و همساهنگی بسا
حراست و بر اسا

توضیحات فوق ،عملیات نوست و برخاست هلیکوپتر را مدیریت کند.

 )3-1-3شرح وظایف و مسئولیت HLO1
 )1کنترل نهایی ایمنی منطقه فرود
 )2در حاشه پد ،پوت به باد (نقطه ای مطمئ و ایم ) موقعیت بگیرید و دست ها و یا باتوم  LEDرا مسستقیم بساالی
سرتان بگیرید تا خلبان متوجه ایم بودن پد برای فرود باشد.
 )3در صورت بروز هرگونه اختالل در ایمنی پد ،دست ها و یا باتوم را به صورت ضربدری باالی سسرتان تکسان دهیسد تسا
خلبان متوجه نا ام بودن منطقه شود و از نوست صرف نظر کند.
 )4با نزدیک شدن بالگرد شما حاظ موقعیت کنید و هیچ حرکتی به عقب نداشته باشسید رسرا کسه خلبسان شسما را بسه
عنوان نقطه کمکی برای فرود در نظر گرفته است و در دید کم ،خلبان حرکت شما را دنبال خواهد کرد.
 )5در لحظات آخر نوست بالگرد ،جهت محافظت جان خود در اثر برخورد ملخ بالگرد و همچنسی محافظست در برابسر
باد ،روی یک زانو نوسته و کاله ایمنی خود را با دست باالی سر خود نگه دارید.

Helicopter Landing Officer 1
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 )6بعد از نوست کامل بالگرد ،برای حرکت منتظر فرمان خلبان باشید( .فرمان موافقت نزدیک شدن به بالگرد بواسسطه
نوسسان دادن عالمسست بصسسورت

انگوت شصت رو به باال می باشد).

 )7در صورت لزوم جهت نزدیک شدن به بالگرد منتظر باشید تا یکی از کروی بالگرد شما را همراهی کند.
 )8تنها در صورت درخواست و همراهی تیم  HEMSبه بالگرد نزدیک شوید.
 )9بعد از تحویل دادن یا تحویل گرفت بیمار ،برای خروج بالگرد در فاصله ایم از بالگرد و در دید خلبان بایستید.
 )10دست ها یا باتوم را برای اطالع خلبان از ایمنی پرواز بصورت مستقیم باالی سر خود بگیرید.
 )11در صورت بروز هرگونه اختالل در ایمنی ،دست ها را به صورت ضربدری باالی سر تکان دهید تا خلبان متوجه خطر
و عدم پرواز گردد.
 )12تا دور شدن کامل بالگرد موقعیت خود را حاظ کنید.
 )13همیوه آمادگی الزم برای بازگوت مجدد بالگرد جهت فرود اضطراری حاظ نمایید تسا زمسانی کسه صسدای بسالگرد را
نونوید.
)3-2گروه بالیني
ای گروه ،مسئولیت تحویل و تحول بیمار را از بالگرد به داخل بخ

اورژانس و یا بلعکس را برعهده خواهد داشت.

 )3-2-1اعضای گروه بالیني
 )1سوپروایزر بالینی یا اورژانس (مسئول گروه)
 )2سرپرست شیات اورژانس یا پرستار تریاژ بیمارستان
 )3پرستار بخ اورژانس بیمارستان
 )4بیماربر
تبصره) با اعالم مسئول تیم به ازای هر بیمار حاضر در بالگرد یک پرستار اورژانس با تجهیسزات مسورد لسزوم جهست حمایست
بیمار و دو بیماربر در کنار پد جهت تحویل و تحول بیمار حضور پیدا خواهند کرد.
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 )3-2-2شرح وظایف گروه بالیني
)1

شرکت در دوره های آموزشی آمبوالنس هوایی از جمله ) HELICOPTER LANDING OFFICER ( HLO

 )2حضور به موقع اعضاء در پد بالگرد بر اسا اعالم دیسپچ اورژانس  115بعد از اعالم کد  350توسط مسئول تیم
 )3استااده از پوش (کاور) انعکا دهنده نور جهت شناسایی بهتر اعضای تیم
 )4آماده سازی بیمار جهت انتقال هوایی با رعایت اصول ایمنی و بالینی و انتقال آن به پد بالگرد
 )5تحویل گرفت بیمار از آمبوالنس هوایی با رعایت اصول ایمنی و بالینی در کنار بالگرد در کوتاهتری زمسان ممکس و
ممهور کردن فرم مأموریت اورژانس هوایی توسط ارشد گروه
 )6پی بینی و تأمی تجهیزات مورد نیاز جهت تحویل و تحول بیمار
 )7هماهنگی جهت حضور آمبوالنس در مراکزی که پد از بخ اورژانس فاصله دارد.
 )8حضور پزشک متخصص مربوطه با توخیص سرتیم کد 350
 )9گزارش مخاطرات ایمنی و بالینی پی آمده در هر مأموریت به صورت مکتوب به مسئول تیم  350و همچنی ثبت
در دفتر روزانه سوپروایزر و ارائه به مسئولی ذیصالح
 )10شرکت در جلسات دوره ای تیم  350و بررسی موکالت ،رال ها ،نقاط ضعف و قسوت ،تهدیسد هسا و فرصست هسای
عملیات آمبوالنس هوایی در محدوده پروازی بیمارستان مربوطه

 )3-3-3نكات قابل توجه گروه بالیني
 )1اطمینان از آمادگی ملزومات و تجهیزات مورد نیاز کد  350برای تحویل و تحول بیمار (مانند النگ)... ،KED ،
 )2قرار گرفت پرسنل گروه بالینی در منطقه ایم از پد بالگرد
 )3جهت پیوگیری از حوادث ناشی از  DOWN WASHروتور بالگرد ،فیکس کردن تمامی ملزومسات همسراه گسروه
بالینی که جهت انتقال بیمار استااده می شود از جمله برانکارد ،پتو ،کپسول اکسیژن و  ....در هنگسام نزدیسک شسدن
به بالگرد
 )4با توجه به شدت باد ناشی از روتور ،اطمینان از فیکس بودن لبسا

و پوشس

گسروه بسالینی (ماننسد :مقنعسه ،رسادر،

عینک ،کاله گیس ،کاور و )...
 )5نزدیک شدن گروه بالینی به بالگرد پس از تأیید کروی پروازی و با رعایت اصول ایمنی انجام شود (توجه بسه ارتاساع
تجهیزات و احتمال برخورد با روتور)
 )6نزدیک شدن به بالگرد در زاویه دید خلبان با زاویه  45درجه نسبت به دماغه بالگرد با توجه به  OKدادن تیم پرواز
یک وسیله پرنده
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(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)

 )7اولویت انتقال مصدومی پس از هماهنگی با تکنسی ارشد کروی پزشکی انجام شود.
 )8اطمینان از فیکس بودن پتو و پوش

بیمار هنگام تحویل گرفت  /تحویل دادن

 )9تحویل گرفت فرم و شرح حال بیمار از تکنسی ارشد کروی پزشکی بالگرد و ممهور کردن فسرم آمبسوالنس هسوایی
(ارجسسح اسسست کلیسسه مسسدارک بیمسسار در قالسسب فولسسدر تحویسسل گسسردد جهسست جلسسوگیری از پراکنسسدگی ناشسسی
از ) DOWN WASH
 )10تسریع در خروج از پد توسط گروه بالینی ،جهت فراهم شدن شرایط خروج بالگرد با شرایط کامل ایمنی
 )11انتقال ایم و صحیح بیمار از پد به بخ

اورژانس و انجام اقدامات مربوطه حمایتی

 )12در صورت مواهده هر گونه تهدید و یا مخاطره درخصوص نوست و برخاست بالگرد و طی فراینسد تحویسل و تحسول
بیمار ،مورد را به سرپرست گروه اعالم تا از طری سیستم ( SMSسیستم مدیریت ایمنسی) بسه مسسئولی ذیصسالح
ارجاع گردد.

 )4سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي ( )SMSدر محـی بیمارسـتان و مرکـز درمـاني
دریافت کننده خدمات آمبوالنس هوایي

در راستای انجام شرح وظایف سرپرست تیم  350و ایجاد ایمنی و تضمی کیایت خسدمات و کساه
درمسسانی کسسه تحسست پوش س

آسسیب پسذیری مراکسز

خسسدمات آمبسسوالنس هسسوایی هسسستند ای س مراکسسز مکلسسف بسسه ایجسساد سیسسستم مسسدیریت ایمنسسی

( )Safety Management System :SMSمی باشند.
ای سیستم به گونه ای طراحی شده است تا هر نوع مخاطره یا تهدید را سریعاً شناسایی شده با یک سلسله اقدامات از وقسوع
عملکرد یا اتااقات ایجاد کننده حوادث جلوگیری بعمل آید.
 12 عامل خبیث که باعث بروز و فعال شدن زنجیره عوامل و در نهایت بروز حادثه در حوادث هوایی می شوند ،شامل:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

فقدان دان ()Lack of Knowledge
فقدان منابع ()Lack of Resources
نقص در کار تیمی ()Lack of Teamwork
نقص در آگاهی و اطالع رسانی ()Lack of Awareness
عدم وجود ابراز کافی ()Lack of Assertiveness
فوار زمان ()Time Pressure
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(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)

 )7ارتباطات ()Communication
 )8غرور {خونودی از خود} ()Complacency
 )9خستگی ()Fatigue
 )10حوا پرتی ،گیجی ()Distraction
 )11فوار ،مضیقه ،تقال ()Stress
 )12هنجارها ()Norms
 ریشه هر حادثه ای در سوانح هوایی یک یا سه مورد از عوامل فوق می باشد.
گروه ایمنی و امنیت باید پیوسته ای عوامل رو رصسد کسرده و بسه رئسیس تسیم  350کسه سسوپروایزر بسالینی و در نهایست بسه
دفتر پرستاری در بیمارستان گزارش نماید و از آن طری نیز اطالعات به رئیس اورژانسس اسستان و رئسیس پایگساه آمبسوالنس
هوایی دانوگاه منتقل و تمهیدات الزم در راستای کنترل و مدیریت عوامل فوق صورت پذیرد که سلسه مراتب و گسزارش کسار
در الگوریتم ذیل موخص می گردد.
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(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)
 )4-1الگوریتم سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبوالنس هوایي ()SMS
در محی بیمارستان و مرکز درماني دریافت کننده خدمات آمبوالنس هوایي

وقـوع
اتفاق مخـاطره آمـیز یا وجود هرکدام از  12عامل خبیث

مشاهده توسط افراد حاضر در صحنه و

مشاهده توسط یکی از اعضای

گزارش به اعضای گروه ایمنی و امنیت

تیم 350

دریافت خبر از طریق تلفن دیسپچ و
شکایات مردمی با سازمانهای در تماس با
اورژانس دانشگاه ها

مشاهده یا احساس خطر توسط
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 به رئیس تیم  ، 350ثبت در دفتر گزارش روزانه سوپروایزر

گزارش مخاطره

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

به رئیس و مدیر

به دفتر پرستاری

بیمارستان

ارسال گزارش به سوپروایزر دیسپچ اورژانس  115استان یا
شهرستان

 -1بررسی موضوع با بازدید میدانی و مصاحبه با شاهدان
 -2تشکیل جلسه با حضور کروی پروازی و تیم 350

رئیس اورژانس
استان  /شهرستان
( جهت اطالع )

 -3تدبیر بررای حرل مشرکل و جلروگیری از رخرداد م ردد

ارسال گزارش به مسئول پایگاه

مخاطره و تنظیم صورت لسه با مسئولین بیمارستان

هوایی استان /شهرستان

 -4ارسال گزارش به اداره آمبوالنس هوایی سرازمان اورژانرس
کشور جهت به اشتراک گذاری موضوع بین پایگاه هرای

(جهت پیگیری )

هوایی
 -5ارسال گزارش اقردامات و رفرع مشرکل بارد از اقردامات
اصالحی به اداره آمبروالنس هروایی سرازمان اورژانرس
کشور
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(تیم ایمني ،امنیت و بالیني دریافت یا تحویل بیمار از آمبوالنس هوایي در مراکز درماني)

 )4-2فرم گزارش مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ........................
بیمارستان ......................
فرم گزارش
مخاطرات و تهدیدات در خدمات آمبوالنس هوایي
موضوع مخاطره یا تهدید:
شرح:

گیرنده گزارش:
مكان:

نام پایگاه آمبوالنس هوایي:
تاریخ:

ساعت:

امضاء

نام و نام خانوادگي گزارش دهنده:
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