
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 اعالم به دیسپچ استان

 آیا با ستاد هدایت هماهنگ شده

دارداندیکاسیون اعزام بالگرد ن  

 بیمارستان مبدأ 053سازی کد اعالم به پایگاه هوایی جهت اعزام و فعال 

 ها توسط مراکز درمانی و بیمارستان بالگرد   درخواست :ثانویه  اعزام

و اعالم آماده پرواز بودن  بالگردعزام ا و مطابقت با پروتکل های بررسی علت درخواست بالگرد

 بودن بالگرد 03-03توسط خلبان ارشد از جهت وضعیت جوی و 

دارد اندیکاسیون اعزام بالگرد  

 

 مقصد صورت گرفته آیا اخذ پذیرش از بیمارستان

 053پرسنل کد توسط  پد بالگرد و بازدید  پیگیریی اموری مثل تأمین امنیت محل فرود

 دریافت ماموریت و اعالم آمادگی جهت اعزام

 مادگی جهت اعزام

   MCMCاعالم به

 أبیمارستان مبدو 

 کنسل شدن اعزام

 و اعالم آن به خلبان ارشد G.P.Sاخذ آدرس دقیق بر اساس 

Landing   هنگام تحویل ن شده و تحویل بیمار و ثبت دقیق وضعیت بیمارمحل تعییدر 

 
 به طرف بیمارستان مقصدTake Off  و اعالم خاتمه پروسه تحویل  بیمار 

دقیق  بیمارستان مقصد.ثبت 053اعالم به دیسپچ جهت هماهنگی با کد  وTake Off زمانثبت 

   داخل بالگرد در هاقدامات صورت گرفت

 تحویل بیمار و اعالم خاتمه در بیمارستان مقصد وLanding ثبت زمان دقیق 

 بودن به دیسپچ  03-03و  ماموریت 

 

 بازگشت به پایگاه هوایی و ثبت مخاطرات و مشاهدات در ماموریت

 اعزام اولیه

دادیپلیس و نیروهای ام، توسط مردم درخواست بالگرد اعزامی کد توسط  درخواست بالگرد  

جز یید حادثه )بأاعزام کد زمینی به محل حادثه جهت ت

 مواقعی که دسترسی زمینی مقدور نباشد(

 

 پیگیری اخذ پذیرش

 MCMCهماهنگی با 

 استاناعالم به دیسپچ   استان اعالم به دیسپچ

در اولین تماس با دیسپچ استان نکته: 

اعالم اولیه به اورژانس هوایی جهت 

هماهنگی های الزم و آماده باش 

 بالگردبودن در پد 

 

 

ثبت علت عدم اعزام توسط 

 مسئول پایگاه هوایی

مسئول اورژانس هوایی أموریت و اعالم نتیجه بهبرکزاری جلسه بررسی م  

 فرایند فعال سازی اورژانس هوایی

وط به  نکته: پرواز یا عدم پرواز بالگرد من

  است و تعدادکروی پروازی تشخیص 

و   نفراتی اعزامی با بالگرد به صحنه

ین خلبان ارشد تعیبالعکس توسط  

 میشود

پرواز به طرف                    و ثبت زمان دریافت ماموریت و Take Of بالگرد 
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