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ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی...
رئیس محترم  مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس تهران

موضوع: دستورالعمل چهارشنبه اخر سال ۹۷
سالم علیکم

      احتراماً با عنایت به نزدیک شدن شب چهارشنبه پایان سال و افزایش احتمالی حوادث و سوانح مربوط به 
برگزاری این مراسم، به منظور برنامه ریزی جهت کاهش آسیب های ناشی از مواد محترقه و همچنین ارائه 
خدمات مطلوب فوریتهای پزشکی در ایام مربوط به شب چهارشنبه پایان سال، مقتضی است دستور فرمایید 

ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل مد نظر عوامل ذیربط قرار گیرد:

تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی معاونین محترم درمان، بهداشت و روسای مراکز مدیریت حوادث و  (١
فوریتهای پزشکی و ارگان های دخیل در این امر(آتش نشانی، هالل احمر، پلیس و ...)

استقرار آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی در میادین و نقاط پرتراکم شهر، جهت امداد رسانی  (۲
سریعتر به مصدومین از ساعت ١۲ ظهر روز سه شنبه ١۳۹۷/١۲/۲۸ لغایت پایان تجمعات  و نیز با توجه 
به مصادف شدن چهارشنبه پایان سال با شب عید ، برنامه ریزی و آمادگی نسبی الزم جهت تاریخ سه 

شنبه ١۲/۲١/١۳۹۷
افزایش استعداد ناوگان آمبوالنس کالن شهرها، برای سریعتر رسیدن به محل حادثه در روز سه شنبه  (۳

مورخ ١۳۹۷/١۲/۲۸ و ١۲/۲١/١۳۹۷
حضور نماینده اورژانس ١١٥ در مراکز سوختگی در چهارشنبه پایان سال جهت تسهیل فرایند تحویل  (۴

بیمار و بازگشت هر چه سریعتر آمبوالنس های ١١٥ به چرخه عملیات 
انجام مصاحبه طبق سنوات گذشته، توسط کارشناسان امر از طریق صدا و سیما و جراید جمعی جهت  (٥

پیشگیری از سوانح و حوادث احتمالی 
۶) ارایه آمار به صدا و سیما و جراید جمعی و ... صرفا منطبق با آمار درج شده در سامانه ثبت حوادث 

ویژه چهارشنبه پایان سال باشد.
آموزش نحوه برخورد با مجروحین احتمالی حوادث  چهارشنبه آخر سال (پزشکان و پرستاران  مرکز  (۷

ارتباطات و تمامی پرسنل عملیاتی  اورژانس ١١٥) با تاکید بر مدیریت مصدومین دچار تروما و  
سوختگی (پیرو نامه شماره ۴۰١/۳۷١۸/د مورخ ١۰/۳/١۳۹۷) 
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آموزش و اطالع رسانی در خصوص خطرات احتمالی و به کارگیری مواد محترقه و آتش زا در مدارس ،  (۸
مساجد ، .... با هماهنگی آموزش و پرورش و معاونت بهداشت (پیرو نامه شماره ۴۰١/۳۷١۸/د مورخ 
١۳۹۷/١۰/۳) و درج هفتگی آموزشهای فوق  ( شنبه ها )  با مستندات دوره در پورتال سازمان اورژانس 
کشور به نشانی    ems.health.gov.ir  آموزش همگانی / فرم گزارش آموزشهای چهارشنبه پایان 

سال 
آمادگی کلیه بیمارستانها جهت پذیرش مصدومین و مجروحین احتمالی از تاریخ ١۳۹۷/١۲/١ لغایت  (۹
١۳۹۷/١۲/۲۸ و ایجاد فضای کافی جهت حضور مجروحین احتمالی و دپوی اقالم مصرفی و غیر 

مصرفی مرتبط در اورژانس بیمارستان ها
حضور متخصصین محترم مقیم در اورژانس های بیمارستان و تعیین تکلیف بیماران بمنظور ایجاد  (١۰

فضای کافی جهت حضور مجروحین در تاریخ١۲/۲۸/١۳۹۷
ثبت اطالعات کلیه مصدومین حوادث مرتبط با شب چهارشنبه پایان سال در اورژانس پیش بیمارستانی   (١١
از ١ اسفند  لغایت ۲۹ اسفند١۳۹۷ در سامانه ثبت حوادث ویژه  EOCچهارشنبه پایان سال 

http:46.209.78.205
ثبت اطالعات کلیه مصدومین حوادث مرتبط با شب چهارشنبه پایان سال در اورژانس بیمارستانهای  (١۲
تحت پوشش آن دانشگاه   از ١ اسفند  لغایت ۲۹ اسفند١۳۹۷ در سامانه مرکز پایش مراقبت های درمانی 
"MCMC به ادرس  MCMC.sums.ac.ir در منوی ثبت اطالعات زیر سیستم فرم مصدومین چهارشنبه 

سوری ثبت گردد . 
الزم به ذکر است با عنایت به اهمیت آمار مذکور جهت گزارش به  مسئولین ارشد، ارائه آمار فوری  (١۳

فوت ها، نقص عضو و معلولیتهای ناشی از حوادث مرتبط با شب چهارشنبه پایان سال در حوزه 
سرزمینی آن دانشگاه اعم از اورژانس پیش بیمارستانی، بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی (حتی یک 

مورد) بصورت تلفنی با  شماره تلفن های  ٠٢١٤٤٨٩١٣٩٩  یا  ٤٤٨٩١٢٩١ ٠٢١ و ثبت همزمان  در 
سامانه ثبت حوادث ویژه چهارشنبه پایان سال EOC  در پیش بیمارستانی و  MCMC.sums.ac.ir  در 

بیمارستان  ضروری است.
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