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 رئیس /سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ................

 تهرانمحترم مرکز اورژانس جناب آقای دکتر صابریان سرپرست  

 

 با سالم

 سطح ارائه خدمات بهداشتی و ءارتقاهمکاران حوزه سالمت در راستای روزی ضمن تقدیر و تشکر از تالش شبانه

مراسم پرشور اربعین حسینی و با  از جمله زلزله کرمانشاه و 1396وادث سال بویژه در حبه نیازمندان حوزه سالمت  درمانی

و مواجهه با افزایش تردد مسافران و همچنین لزوم امدادرسانی و آمادگی  1397عنایت به نزدیک شدن تعطیالت نوروز 

های ارائه دهنده خدمات بهداشتی ودرمانی، مقتضی است دستور فرمائید بیمارستانی و بیمارستانی و تمامی واحدپیشاورژانس

ها، مراکز و ادارات تابعه قرار گیرد. امید است این ایام با ارائه خدمات ها و دانشکدهکار دانشگاهاقدامات ذیل در دستور

 ندان و مسافران عزیز باشد.مطلوب سالمت در اقصی نقاط کشور، نقطه عطفی در توسعه سالمت جامعه و جلب رضایت شهرو

صبح  8:00آغاز و در ساعت  24/12/1396صبح روزپنج شنبه مورخ  8:00از ساعت  1397طرح سالمت نوروزی  .1

 یابد.پایان می 15/01/1397روز چهارشنبه مورخ 

 و در مراکز 23/12/1396رزمایش مشترک با دستگاه های اجرایی دخیل در طرح سالمت نوروزی در تهران تاریخ  .2

در دستور کار قرار طبق هماهنگی های محلی   26/12/1396یا  24،  23های های کشور در یکی از تاریخاستان

 گیرد. 

رئیس محترم سازمان اورژانس کشور به عنوان نماینده تام االختیار اینجانب در ستاد سالمت نوروزی تعیین گردیده  .3

 ری الزم را با این سازمان داشته باشند.و الزم است کلیه معاونت ها و سازمانهای تابعه همکا

دانشگاه و  معاون محترم درمانستاد طرح سالمت نوروزی در دانشگاه ها به ریاست رئیس محترم دانشگاه و دبیری  .4

دبیرخانه ستاد مذکور در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه با حضور نمایندگان حوزه سالمت 

 تشکیل گردد.

و وزیر محترم  05/12/1396مورخ  1328/100 ا رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح در نامه شمارهطی مکاتبه ب .5

درخواست گردیده تا کلیه مراکز تابعه   05/12/1396/د مورخ 3847/401تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه شماره 

های ماهنگی الزم را با دانشگاهریزی ارائه خدمات تخصصی و اعطای مرخصی به کادر تخصصی خود، هدر برنامه

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند تا ارائه خدمات اورژانسی در سطح کشور دچار اختالل علوم

 های الزم با مراکز درمانی وابسته صورت پذیرد. نگردد، لذا ضروری است تا هماهنگی
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هها، آزمایشگاهها، داروخانه ها و...( باعث از آنجا که تعطیلی خدمات در بخش خصوصی )مطب ها، درمانگا .6

شود، الزم های بیمارستانی میمراجعات به مراکز درمانی دانشگاهی و ازدحام و شلوغی در اورژانسبار  افزایش

است با هماهنگی مراکز نظام پزشکی در سطح دانشگاه اقدامات الزم صورت پذیرد تا در استانهای مسافر پذیر بخش 

های درصدتوان در روزهای تعطیل به خدمات خود ادامه دهد. الزم به ذکر است بخش50خصوصی با حداقل

بایست با تمام توان به ارائه ها میهای خصوصی ضمن حفظ کل ظرفیت تختهای ویژه بیمارستاناورژانس و بخش

 خدمت بپردازند.

هر گونه حادثه مربوطه  بالفاصله در با توجه به اهمیت حوادث و لزوم اطالع رسانی به موقع آن، دستور فرمایید  .7

 در ادامه گزارشات تکمیلی اضافه گردد. به عنوان گزارش اولیه ثبت و EOCسامانه 

ها در این ایام، بخصوص در شهرها و مسیرهای مسافرپذیر، تشدید کنترل فروشیبا توجه به فعالیت رستورانها و اغذیه .8

یت باالیی برخوردار است، به همین منظور تشدید نظارت کارشناسان امور بهداشت اماکن عمومی و رستورانها از اهم

معاونت محترم بهداشت، مراکز کنترل بیماریهای واگیر و بهداشت محیط و کار ضروری می باشد. ضمنا مطابق 

 بخش نامه های پیوست مدیریت بهداشت محیط ومبارزه با بیماریها اقدام الزم صورت پذیرد.

های درمانی و ستاد هدایت دانشگاهها و دانشکده های علوم لیت شبانه روزی مرکز پایش مراقبتبا عنایت به لزوم فعا .9

 و فرم های مرتبط تکمیل شود. MCMCپزشکی، زیرسیستم های سامانه 

ساعته ضروری است تا امکان هماهنگی  24دانشگاه به صورت EOC) فعال بودن مراکز هدایت عملیات بحران ) .10

وزارت  EOCایام طرح سالمت نوروزی به بهترین وجه ممکن میسرگردد. به همین منظور  بخشی دردرون و برون

روزی آماده دریافت اخبار و ایجاد هماهنگی در همه امور با بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز بصورت شبـــانه

 می باشد.  02188364522و نمابر  02181455571-6شـــماره تلفن 

وزارت بهداشت و  EOCم معاونت های بهداشتی و درمان، غذا و دارو و انتقال خون، در الزم است نماینده محتر .11

 درمان در تمامی ایام نوروز جهت هماهنگی های الزم حاضر باشند.

های اصلی، فراهم آوردن امکان پاسخگویی با عنایت به حجم زیاد مسافران نوروزی در برخی از شهرها و جاده .12

روری است بطوریکه هیچ تماسی بدون پاسخ گذاشته نشود. لذا هرگونه مشکالت به مردم ض 115کامل تلفن 

 ارتباطی قبل از فرارسیدن ایام نوروز، بررسی و برطرف گردد.

روزی در ایام تعطیالت و همچنین تهیه و وجود های شبانهترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه خدمات توسط داروخانه .13

 قدار کافی در بیمارستانها برای این ایام اطمینان حاصل گردد.داروها و تجهیزات مورد نیاز به م
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روزی، مراکز جامع ضمن اعالم لزوم آمادگی کامل به تمامی بیمارستانها، اورژانس ها ، مراکز بهداشتی درمانی شبانه .14

و مراکز هدایت عملیات بحران، به جهت ارائه خدمات  " MCMC "های درمانی ، مرکز پایش مراقبتسالمت

در سایت پورتال  17/12/1396طلوب سالمت به مردم و مسافران عزیز، فهرست کشیک نوروزی حداکثر تا تاریخ م

بارگزاری و ثبت گردد. در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن   EOC.emc.gov.irوزارت به نشانی 

 فرمایند.تماس حاصل  81455573

بایستی و همچنین کلینیک های ویژه می روزیهای خصوصی و خیریه شبانهمراکز بهداشتی درمانی، درمانگاه .15

 روزی تنظیم گردد.ساعته داشته و حضور پزشکان مطابق با برنامه بصورت شبانه 24همچون روزهای عادی، فعالیت 

دمات دندانپزشکی صورت پذیرد و بدین منظور ضروری است تدابیر الزم در خصوص سهولت دسترسی مردم به خ .16

 مراکز ارجاع دندانپزشکی در شهرها مشخص و به ساکنین و مسافرین به نحو مطلوب اطالع رسانی گردد.

 50روزی در کل ایام طرح سالمت نوروزی حداقل در مورد مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری غیر شبانه .17

ال و در خصوص مراکز تک پزشک با هماهنگی مراکز مجاور اقدام الزم درصد پزشکان مراکز در هر روز فع

بطوریکه از هر دو مرکز مجاور، یکی از آنها فعال باشد. بدیهی است در مناطقی که بار مراجعات  ،صورت پذیرد

 یابد به تناسب نیاز، تعداد پزشکان و مراکز فعال تعیین گردیده و خدمات ارائه گردد.افزایش می

الزم با ارگانهای ارایه کننده خدمات بالگرد اورژانس طرف قرارداد با دانشگاهها جهت حفظ توان  هماهنگی .18

عملیاتی آمبوالنس هوایی صورت پذیرد بنحویکه تمامی بالگردهای اورژانس در دوره طرح در حالت آمادگی 

طرف قرار داد بالگرد از عملیات کامل قرار داشته و در مواردی که بدالیل فنی یا ماموریت های سازمانی ارگانهای 

خارج می گردد، بالگرد جایگزین مستقر و فعال گردد. ضمنا در صورت امکان جهت ایجاد اطمینان خاطر در 

مسافرین و ارائه به موقع خدمات فوریتهای پزشکی به افراد حادثه دیده، با موافقت ارگان طرف قرار داد و هماهنگی 

موازین ایمنی در مبادی شهرها و مجاورت پلیس راه ها در معرض دید مردم قرار عوامل پروازی و رعایت اصول و 

 گیرد.

های کشور، پیش بینی و تمهیدات الزم برای پاسخگویی به گیر بار ترافیکی در جادهبا عنایت به افزایش چشم .19

دیریت حوادث و ها در دستور کار مراکز محوادث پر تلفات ترافیکی بخصوص عملیاتی بودن اتوبوس آمبوالنس

تأمین نیروی واجد گواهینامه  ،ها فوریتهای پزشکی قرار گرفته و برطرف کردن مشکالت فنی اتوبوس آمبوالنس

 قبل از شروع عملیات نوروزی در دستور کار قرار گیرد. پایه یک

http://medcare.health.gov.ir/emerg/eoc
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  و  درمانیهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی ، تمامی آمبوالنس115به منظور حفظ ظرفیت لجستیکی اورژانس  .20

موتور النس ها در شهرهای  مسافر پذیر و پر ازدحام از لحاظ فنی، تجهیزات و نیروی انسانی بررسی، تجهیز و آماده 

 خدمت گردند.

های به منظور اطالع رسانی و سرعت دهی در امر خدمت رسانی و افزایش امنیت خاطر مسافرین، آمبوالنس .21

ها  با آالرم و در حاشیه جاده 20الی  16ظهر  و از  12صبح الی  9عت ، از سا115پایگاههای جاده ای اورژانس 

 عالئم اخباری روشن مستقر گردند.

بنرهای طراحی شده توسط سازمان اورژانس کشور به صورت همسان در تمامی مسیرهای پر  تردد و میادین اصلی   .22

 شهر ها و محل کمپ های سالمت در دید مردم نصب گردد. 

المت بر اساس اطالعات ثبت شده در سایت پورتال معاونت درمان پس از تأیید اورژانس کشور های سایستگاه .23

 اندازی گردد.توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مربوطه راه

ها در حال انجام مأموریت  می باشند، عالوه هایی که آمبوالنسبه منظور فراهم نمودن امکان ارائه خدمات در زمان .24

های ساعته در ایستگاه 24روهای اورژانس پیش بیمارستانی حداقل یک نیروی ثابت حوزه سالمت به صورت بر نی

کنندگان مستقر ها و نیز خدمات پایه درمانی به مسافران و مراجعهسالمت نوروزی جهت پاسخگویی و ارائه توصیه

 گردد.

جمعیت هالل احمر، ستاد خدمات سفر،  های دخیل همچون پلیس راه،ضمن برگزاری جلسات مشترک با ارگان .25

سازمان نظام پزشکی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعامل کامل با ارگانهای دخیل در ارایه خدمات در 

 دوره طرح سالمت نوروزی انجام گردد.

ریزی برای برنامه های مسافربری توجه ویژه شده و های قطار، ترمینالها، ایستگاهبه اماکن پرتردد مثل فرودگاه .26

و  115های اورژانس امدادرسانی به موقع  برای حوادث احتمالی در دستور کار قرارگیرد. بدین منظور اکیپ

های مسافربری پر رفت و آمد و اصلی به خصوص در مراکز استانها مستقر گردند و همچنین بهداشت در ترمینال

د بطوریکه حضور نیروهای بهداشت و درمان جهت ارائه های کشور تقویت شوهای مستقر در فرودگاهپایگاه

 خدمات به مسافران و ایجاد امنیت خاطر، محسوس باشد.

مندی از خدمات ویژه های جمعی و شبکه سیمای استانی پیرامون بهرهرسانی از طریق  مصاحبه در رسانهاطالع .27

رزمینی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و و نیز اورژانس هوایی در حوزه س 724و  247سالمت از جمله طرح های 

 خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه انجام شود.
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و مراکز درمانی آمادگی الزم جهت مواجهه با هوای سرد و بارش برف و باران در ایام  115پایگاه های اورژانس  .28

 مذکور را داشته باشند.

اورژانسهای بیمارستانی و تختهای ویژه زیر نظر ، 115های جاده ای اورژانس های نظارت بر عملکرد پایگاهتیم .29

 روزی انجام پذیرد.سازمان اورژانس کشور و واحدهای تابعه دانشگاهی  تشکیل و نظارت و بازدید بصورت شبانه

 جهت ارایه خدمات بهینه سالمت، رسیدگی به شکایات در این ایام بدون وقفه و با دقت مضاعف صورت پذیرد. .30

آهن و ها، ایستگاههای راههای سالمت، فرودگاهر مبادی ورودی و خروجی شهرها، ایستگاههای آموزشی دپمفلت .31

 های مسافربری بخصوص در مراکز استانها تهیه و توزیع گردد.ترمینال

های جمعی، استانی و کشوری و همچنین رسانی توسط مدیران نظام سالمت در رسانهو اطالعهای آموزشیمصاحبه .32

های بکارگیری شده در این حوزه وتوصیه به احاد مردم )با های نظام سالمت، قابلیترابطه با فعالیت رسانی دراطالع

 تمرکز بر گروههای آسیب پذیر( در خصوص رعایت اصول ایمنی وپیشگیری از حوادث در دستور کار قرار گیرد.

رود جنابعالی، معاون محترم درمان ار میهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی انتظبا توجه به اولویت خدمات اورژانس .33

های دانشگاه و رئیس و معاون محترم اورژانس دانشگاه شخصاً در طول دوره طرح، ضمن بازدید روزانه از اورژانس

های های سالمت، بر اساس نتایج بازدید، جهت  رفع مشکالت اورژانسبیمارستانی و پیش بیمارستانی و ایستگاه

 یمارستانی اقدام نمایید.بیمارستانی و پیش ب

ریزی جهت تأمین به منظور جلوگیری از کاهش توان ارائه خدمات تخصصی در مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه .34

نیروی تخصصی و کادر درمانی کافی و هماهنگی در اعطای مرخصی به پرسنل، بخصوص نیروهای متخصص 

 صورت پذیرد.

 724و  247کته قلبی و مغزی، حفظ کامل توان و ظرفیت بیمارستانهای کد با توجه به اهمیت برنامه کشوری درمان س .35

 ساعته و به هنگام  به این بیماران، ضروری است. 24برای ارائه خدمات 

وی موظف به حضور فعال در مرکز  "مترون یا جانشین"و همچنین  "رئیس یا مدیر"تیم مدیریتی بیمارستان شامل  .36

ای باشد که نیمی از ایام تعطیالت توسط ریزی حضور ایشان باید به گونهباشند و برنامهدرمانی مربوطه در این ایام می

رئیس و مترون مرکز و نیمی دیگر توسط مدیر و جانشین مترون مرکزدرمانی پوشش داده شود، در ضمن برنامه 

 ارسال گردد. طرح سالمت نوروزی حضور ایشان در ایام نوروز 

و دیالیز به طور کامل حفظ  ICU/PICU/NICU/CCUیژه علی الخصوص ظرفیت و فعالیت بخش های و .37

 گردد.
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های پذیرنده بیماران ترومایی، حضور فعال متخصص مقیم، متخصصین طب اورژانس و خصوص بیمارستاندر .38

متخصصین بیهوشی ضروری است و بر حضور یا دسترسی سریع به متخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی،  

 های مورد نیاز تأکید گردد.همچنین فوق تخصصجراحی عمومی و 

های جنرال، حضور متخصص مقیم، بیهوشی و طب اورژانس ضروری است و حضور و یا درخصوص بیمارستان .39

 ریزی گردد.دسترسی سریع به متخصصین داخلی، زنان، اطفال و جراحی عمومی  برنامه

 با گرایش تخصصی مورد تأکید است. های تک تخصصی، حضور متخصص مقیم مرتبطدرخصوص بیمارستان .40

های بالینی خاص شامل داخلی، قلب، زنان، اطفال، های ویژه در این ایام با تامین رشتهفعالیت روزانه کلیه کلینیک .41

 باشد. میجراحی عمومی، روانپزشکی، دندانپزشکی و دیگر تخصص ها بنا به تشخیص دانشگاه، مورد تاکید 

اند به در اثر حوادث ترافیکی و جاده ای دچار عوارض روانی ناشی از حادثه شده معرفی یا ارجاع افرادی که .42

 کارشناسان سالمت روان و پزشکان  مستقردر مراکز خدمات جامع سالمت که در ایام نوروز فعال می باشند. 

وروزی به صورت ها مکلفند نسبت به ارسال و بارگزاری اطالعات نها و بیمارستاندبیرخانه ستاد حوادث دانشگاه .43

صبح روز بعد در سایت پورتال  9حداکثر تا قبل از ساعت  15/01/1397لغایت  25/12/1396روزانه از تاریخ 

 اقدام نمایند.     EOC.emc.gov.irسازمان اورژانس کشور به آدرس 

به صورت فوری به مرکز هدایت عملیات و بحران وزارت بهداشت، درمان گزارشات حوادث ویژه مانند سابق  .44

 وزارت بهداشت ثبت EOCاطالع داده شده و در سایت  02181455571-6وآموزش پزشکی به شماره تلفن 

 گردد.

های انجام شده در این ایام تا پایان وقت اداری گزارش عملکرد ستاد طرح سالمت نوروزی دانشگاه و فعالیت .45

به ستاد کشوری طرح سالمت نوروزی در سایت پورتال سازمان اورژانس کشور به آدرس  18/01/1397

EOC.emc.gov.ir  .ارسال گردد 

ای اورژانس های گذشته به صورت سرزده از مراکز درمانی و پایگاههبازرسین وزارت در طی ایام نوروز همانند سال .46

بازدید به عمل آورده و نتیجه بازدیدهای خود را به صورت آنالین به ستاد طرح سالمت نوروزی اعالم خواهند 

نمود. لذا شایسته است تا مسوولین محترم دانشگاه دستور فرمایند کلیه مراکز، همکاری الزم را با بازرسین محترم 

 داشته باشند.

و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه ارائه خدمات اورژانس پیش  ضرروری است تدابیر الزم جهت ثبت .47

 اقدامات الزم صورت پذیرد. 1590یا  190بیمارستانی وبیمارستانی از طریق شماره تلفن 

http://medcare.health.gov.ir/emerg/eoc
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eoc
http://medcare.health.gov.ir/emerg/eoc
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 - 81455573و  09122068919ضمنا مسئول مطلع ستاد کشوری طرح سالمت نوروزی آقای مجتبی خالدی با شماره تماس  

 دارند. به سواالت همکاران و هرگونه هماهنگی الزم ،آمادگیجهت پاسخگوئی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 سرلشکر پاسدار باقری رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح 

 جناب آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت ومنا بع 

 کتر جان بابایی معاون محترم درمانجناب آقای د 

 معاون محترم بهداشت یجناب آقای دکتر رئیس 

 جناب آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر ورئیس سازمان غذا ودارو 

  جناب آقای سید علیخانی رئیس محترم مرکز حراست 

 جناب آقای دکتر کولیوند سرپرست محترم سازمان اورژانس کشور 
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 محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ................رئیس /سرپرست 

 جناب آقای دکتر صابریان سرپرست محترم مرکز اورژانس تهران 

 

 با سالم

 سطح ارائه خدمات بهداشتی و ءارتقاهمکاران حوزه سالمت در راستای روزی ضمن تقدیر و تشکر از تالش شبانه

مراسم پرشور اربعین حسینی و با  از جمله زلزله کرمانشاه و 1396وادث سال بویژه در ححوزه سالمت  درمانی به نیازمندان

و مواجهه با افزایش تردد مسافران و همچنین لزوم امدادرسانی و آمادگی  1397عنایت به نزدیک شدن تعطیالت نوروز 

ده خدمات بهداشتی ودرمانی، مقتضی است دستور فرمائید بیمارستانی و بیمارستانی و تمامی واحدهای ارائه دهنپیشاورژانس

ها، مراکز و ادارات تابعه قرار گیرد. امید است این ایام با ارائه خدمات ها و دانشکدهکار دانشگاهاقدامات ذیل در دستور

 ن عزیز باشد.مطلوب سالمت در اقصی نقاط کشور، نقطه عطفی در توسعه سالمت جامعه و جلب رضایت شهروندان و مسافرا

صبح  8:00آغاز و در ساعت  24/12/1396صبح روزپنج شنبه مورخ  8:00از ساعت  1397طرح سالمت نوروزی  .1

 یابد.پایان می 15/01/1397روز چهارشنبه مورخ 

و در مراکز  23/12/1396رزمایش مشترک با دستگاه های اجرایی دخیل در طرح سالمت نوروزی در تهران تاریخ  .2

در دستور کار قرار طبق هماهنگی های محلی   26/12/1396یا  24،  23های ور در یکی از تاریخهای کشاستان

 گیرد. 

رئیس محترم سازمان اورژانس کشور به عنوان نماینده تام االختیار اینجانب در ستاد سالمت نوروزی تعیین گردیده  .3

 این سازمان داشته باشند. و الزم است کلیه معاونت ها و سازمانهای تابعه همکاری الزم را با

دانشگاه و  معاون محترم درمانستاد طرح سالمت نوروزی در دانشگاه ها به ریاست رئیس محترم دانشگاه و دبیری  .4

دبیرخانه ستاد مذکور در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه با حضور نمایندگان حوزه سالمت 

 تشکیل گردد.

و وزیر محترم  05/12/1396مورخ  1328/100 ستاد کل نیروهای مسلح در نامه شمارهطی مکاتبه با رئیس محترم  .5

درخواست گردیده تا کلیه مراکز تابعه   05/12/1396/د مورخ 3847/401تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه شماره 

های ا با دانشگاهریزی ارائه خدمات تخصصی و اعطای مرخصی به کادر تخصصی خود، هماهنگی الزم ردر برنامه

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشند تا ارائه خدمات اورژانسی در سطح کشور دچار اختالل علوم

 های الزم با مراکز درمانی وابسته صورت پذیرد. نگردد، لذا ضروری است تا هماهنگی
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هها، داروخانه ها و...( باعث از آنجا که تعطیلی خدمات در بخش خصوصی )مطب ها، درمانگاهها، آزمایشگا .6

شود، الزم های بیمارستانی میمراجعات به مراکز درمانی دانشگاهی و ازدحام و شلوغی در اورژانسبار  افزایش

است با هماهنگی مراکز نظام پزشکی در سطح دانشگاه اقدامات الزم صورت پذیرد تا در استانهای مسافر پذیر بخش 

های روزهای تعطیل به خدمات خود ادامه دهد. الزم به ذکر است بخش درصدتوان در50خصوصی با حداقل

بایست با تمام توان به ارائه ها میهای خصوصی ضمن حفظ کل ظرفیت تختهای ویژه بیمارستاناورژانس و بخش

 خدمت بپردازند.

مربوطه  بالفاصله در  با توجه به اهمیت حوادث و لزوم اطالع رسانی به موقع آن، دستور فرمایید هر گونه حادثه .7

 در ادامه گزارشات تکمیلی اضافه گردد. به عنوان گزارش اولیه ثبت و EOCسامانه 

ها در این ایام، بخصوص در شهرها و مسیرهای مسافرپذیر، تشدید کنترل فروشیبا توجه به فعالیت رستورانها و اغذیه .8

وردار است، به همین منظور تشدید نظارت کارشناسان امور بهداشت اماکن عمومی و رستورانها از اهمیت باالیی برخ

معاونت محترم بهداشت، مراکز کنترل بیماریهای واگیر و بهداشت محیط و کار ضروری می باشد. ضمنا مطابق 

 بخش نامه های پیوست مدیریت بهداشت محیط ومبارزه با بیماریها اقدام الزم صورت پذیرد.

های درمانی و ستاد هدایت دانشگاهها و دانشکده های علوم ی مرکز پایش مراقبتبا عنایت به لزوم فعالیت شبانه روز .9

 و فرم های مرتبط تکمیل شود. MCMCپزشکی، زیرسیستم های سامانه 

ساعته ضروری است تا امکان هماهنگی  24دانشگاه به صورت EOC) فعال بودن مراکز هدایت عملیات بحران ) .10

وزارت  EOCمت نوروزی به بهترین وجه ممکن میسرگردد. به همین منظور بخشی در ایام طرح سالدرون و برون

روزی آماده دریافت اخبار و ایجاد هماهنگی در همه امور با بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز بصورت شبـــانه

 می باشد.  02188364522و نمابر  02181455571-6شـــماره تلفن 

وزارت بهداشت و  EOCبهداشتی و درمان، غذا و دارو و انتقال خون، در الزم است نماینده محترم معاونت های  .11

 درمان در تمامی ایام نوروز جهت هماهنگی های الزم حاضر باشند.

های اصلی، فراهم آوردن امکان پاسخگویی با عنایت به حجم زیاد مسافران نوروزی در برخی از شهرها و جاده .12

یکه هیچ تماسی بدون پاسخ گذاشته نشود. لذا هرگونه مشکالت به مردم ضروری است بطور 115کامل تلفن 

 ارتباطی قبل از فرارسیدن ایام نوروز، بررسی و برطرف گردد.

روزی در ایام تعطیالت و همچنین تهیه و وجود های شبانهترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه خدمات توسط داروخانه .13

 بیمارستانها برای این ایام اطمینان حاصل گردد.داروها و تجهیزات مورد نیاز به مقدار کافی در 
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روزی، مراکز جامع ضمن اعالم لزوم آمادگی کامل به تمامی بیمارستانها، اورژانس ها ، مراکز بهداشتی درمانی شبانه .14

و مراکز هدایت عملیات بحران، به جهت ارائه خدمات  " MCMC "های درمانی ، مرکز پایش مراقبتسالمت

در سایت پورتال  17/12/1396مردم و مسافران عزیز، فهرست کشیک نوروزی حداکثر تا تاریخ  مطلوب سالمت به

بارگزاری و ثبت گردد. در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن   EOC.emc.gov.irوزارت به نشانی 

 تماس حاصل فرمایند. 81455573

بایستی و همچنین کلینیک های ویژه می روزیهای خصوصی و خیریه شبانهز بهداشتی درمانی، درمانگاهمراک .15

 روزی تنظیم گردد.ساعته داشته و حضور پزشکان مطابق با برنامه بصورت شبانه 24همچون روزهای عادی، فعالیت 

کی صورت پذیرد و بدین منظور ضروری است تدابیر الزم در خصوص سهولت دسترسی مردم به خدمات دندانپزش .16

 مراکز ارجاع دندانپزشکی در شهرها مشخص و به ساکنین و مسافرین به نحو مطلوب اطالع رسانی گردد.

 50روزی در کل ایام طرح سالمت نوروزی حداقل در مورد مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری غیر شبانه .17

مراکز تک پزشک با هماهنگی مراکز مجاور اقدام الزم درصد پزشکان مراکز در هر روز فعال و در خصوص 

بطوریکه از هر دو مرکز مجاور، یکی از آنها فعال باشد. بدیهی است در مناطقی که بار مراجعات  ،صورت پذیرد

 یابد به تناسب نیاز، تعداد پزشکان و مراکز فعال تعیین گردیده و خدمات ارائه گردد.افزایش می

نهای ارایه کننده خدمات بالگرد اورژانس طرف قرارداد با دانشگاهها جهت حفظ توان هماهنگی الزم با ارگا .18

عملیاتی آمبوالنس هوایی صورت پذیرد بنحویکه تمامی بالگردهای اورژانس در دوره طرح در حالت آمادگی 

بالگرد از عملیات کامل قرار داشته و در مواردی که بدالیل فنی یا ماموریت های سازمانی ارگانهای طرف قرار داد 

خارج می گردد، بالگرد جایگزین مستقر و فعال گردد. ضمنا در صورت امکان جهت ایجاد اطمینان خاطر در 

مسافرین و ارائه به موقع خدمات فوریتهای پزشکی به افراد حادثه دیده، با موافقت ارگان طرف قرار داد و هماهنگی 

در مبادی شهرها و مجاورت پلیس راه ها در معرض دید مردم قرار عوامل پروازی و رعایت اصول و موازین ایمنی 

 گیرد.

های کشور، پیش بینی و تمهیدات الزم برای پاسخگویی به گیر بار ترافیکی در جادهبا عنایت به افزایش چشم .19

 ها در دستور کار مراکز مدیریت حوادث وحوادث پر تلفات ترافیکی بخصوص عملیاتی بودن اتوبوس آمبوالنس

تأمین نیروی واجد گواهینامه  ،ها فوریتهای پزشکی قرار گرفته و برطرف کردن مشکالت فنی اتوبوس آمبوالنس

 قبل از شروع عملیات نوروزی در دستور کار قرار گیرد. پایه یک

http://medcare.health.gov.ir/emerg/eoc
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 و  های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی، تمامی آمبوالنس115به منظور حفظ ظرفیت لجستیکی اورژانس  .20

ور النس ها در شهرهای  مسافر پذیر و پر ازدحام از لحاظ فنی، تجهیزات و نیروی انسانی بررسی، تجهیز و آماده موت

 خدمت گردند.

های به منظور اطالع رسانی و سرعت دهی در امر خدمت رسانی و افزایش امنیت خاطر مسافرین، آمبوالنس .21

ها  با آالرم و در حاشیه جاده 20الی  16ظهر  و از  12صبح الی  9، از ساعت 115پایگاههای جاده ای اورژانس 

 عالئم اخباری روشن مستقر گردند.

بنرهای طراحی شده توسط سازمان اورژانس کشور به صورت همسان در تمامی مسیرهای پر  تردد و میادین اصلی   .22

 شهر ها و محل کمپ های سالمت در دید مردم نصب گردد. 

طالعات ثبت شده در سایت پورتال معاونت درمان پس از تأیید اورژانس کشور های سالمت بر اساس اایستگاه .23

 اندازی گردد.توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مربوطه راه

ها در حال انجام مأموریت  می باشند، عالوه هایی که آمبوالنسبه منظور فراهم نمودن امکان ارائه خدمات در زمان .24

های ساعته در ایستگاه 24پیش بیمارستانی حداقل یک نیروی ثابت حوزه سالمت به صورت بر نیروهای اورژانس 

کنندگان مستقر ها و نیز خدمات پایه درمانی به مسافران و مراجعهسالمت نوروزی جهت پاسخگویی و ارائه توصیه

 گردد.

مر، ستاد خدمات سفر، های دخیل همچون پلیس راه، جمعیت هالل احضمن برگزاری جلسات مشترک با ارگان .25

سازمان نظام پزشکی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعامل کامل با ارگانهای دخیل در ارایه خدمات در 

 دوره طرح سالمت نوروزی انجام گردد.

رای ریزی بهای مسافربری توجه ویژه شده و  برنامههای قطار، ترمینالها، ایستگاهبه اماکن پرتردد مثل فرودگاه .26

و  115های اورژانس امدادرسانی به موقع  برای حوادث احتمالی در دستور کار قرارگیرد. بدین منظور اکیپ

های مسافربری پر رفت و آمد و اصلی به خصوص در مراکز استانها مستقر گردند و همچنین بهداشت در ترمینال

نیروهای بهداشت و درمان جهت ارائه  های کشور تقویت شود بطوریکه حضورهای مستقر در فرودگاهپایگاه

 خدمات به مسافران و ایجاد امنیت خاطر، محسوس باشد.

مندی از خدمات ویژه های جمعی و شبکه سیمای استانی پیرامون بهرهرسانی از طریق  مصاحبه در رسانهاطالع .27

/ دانشکده علوم پزشکی و و نیز اورژانس هوایی در حوزه سرزمینی دانشگاه 724و  247سالمت از جمله طرح های 

 خدمات بهداشتی و درمانی مربوطه انجام شود.
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و مراکز درمانی آمادگی الزم جهت مواجهه با هوای سرد و بارش برف و باران در ایام  115پایگاه های اورژانس  .28

 مذکور را داشته باشند.

ارستانی و تختهای ویژه زیر نظر ، اورژانسهای بیم115های جاده ای اورژانس های نظارت بر عملکرد پایگاهتیم .29

 روزی انجام پذیرد.سازمان اورژانس کشور و واحدهای تابعه دانشگاهی  تشکیل و نظارت و بازدید بصورت شبانه

 جهت ارایه خدمات بهینه سالمت، رسیدگی به شکایات در این ایام بدون وقفه و با دقت مضاعف صورت پذیرد. .30

آهن و ها، ایستگاههای راههای سالمت، فرودگاهو خروجی شهرها، ایستگاههای آموزشی در مبادی ورودی پمفلت .31

 های مسافربری بخصوص در مراکز استانها تهیه و توزیع گردد.ترمینال

های جمعی، استانی و کشوری و همچنین رسانی توسط مدیران نظام سالمت در رسانهو اطالعهای آموزشیمصاحبه .32

های بکارگیری شده در این حوزه وتوصیه به احاد مردم )با های نظام سالمت، قابلیتیترسانی در رابطه با فعالاطالع

 تمرکز بر گروههای آسیب پذیر( در خصوص رعایت اصول ایمنی وپیشگیری از حوادث در دستور کار قرار گیرد.

عالی، معاون محترم درمان رود جنابهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی انتظار میبا توجه به اولویت خدمات اورژانس .33

های دانشگاه و رئیس و معاون محترم اورژانس دانشگاه شخصاً در طول دوره طرح، ضمن بازدید روزانه از اورژانس

های های سالمت، بر اساس نتایج بازدید، جهت  رفع مشکالت اورژانسبیمارستانی و پیش بیمارستانی و ایستگاه

 م نمایید.بیمارستانی و پیش بیمارستانی اقدا

ریزی جهت تأمین به منظور جلوگیری از کاهش توان ارائه خدمات تخصصی در مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه .34

نیروی تخصصی و کادر درمانی کافی و هماهنگی در اعطای مرخصی به پرسنل، بخصوص نیروهای متخصص 

 صورت پذیرد.

 724و  247ی، حفظ کامل توان و ظرفیت بیمارستانهای کد با توجه به اهمیت برنامه کشوری درمان سکته قلبی و مغز .35

 ساعته و به هنگام  به این بیماران، ضروری است. 24برای ارائه خدمات 

وی موظف به حضور فعال در مرکز  "مترون یا جانشین"و همچنین  "رئیس یا مدیر"تیم مدیریتی بیمارستان شامل  .36

ای باشد که نیمی از ایام تعطیالت توسط ریزی حضور ایشان باید به گونههباشند و برنامدرمانی مربوطه در این ایام می

رئیس و مترون مرکز و نیمی دیگر توسط مدیر و جانشین مترون مرکزدرمانی پوشش داده شود، در ضمن برنامه 

 ارسال گردد. طرح سالمت نوروزی حضور ایشان در ایام نوروز 

و دیالیز به طور کامل حفظ  ICU/PICU/NICU/CCU ظرفیت و فعالیت بخش های ویژه علی الخصوص .37

 گردد.
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های پذیرنده بیماران ترومایی، حضور فعال متخصص مقیم، متخصصین طب اورژانس و خصوص بیمارستاندر .38

متخصصین بیهوشی ضروری است و بر حضور یا دسترسی سریع به متخصص جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی،  

 های مورد نیاز تأکید گردد.صجراحی عمومی و همچنین فوق تخص

های جنرال، حضور متخصص مقیم، بیهوشی و طب اورژانس ضروری است و حضور و یا درخصوص بیمارستان .39

 ریزی گردد.دسترسی سریع به متخصصین داخلی، زنان، اطفال و جراحی عمومی  برنامه

 ی مورد تأکید است.های تک تخصصی، حضور متخصص مقیم مرتبط با گرایش تخصصدرخصوص بیمارستان .40

های بالینی خاص شامل داخلی، قلب، زنان، اطفال، های ویژه در این ایام با تامین رشتهفعالیت روزانه کلیه کلینیک .41

 باشد. میجراحی عمومی، روانپزشکی، دندانپزشکی و دیگر تخصص ها بنا به تشخیص دانشگاه، مورد تاکید 

اند به ترافیکی و جاده ای دچار عوارض روانی ناشی از حادثه شدهمعرفی یا ارجاع افرادی که در اثر حوادث  .42

 کارشناسان سالمت روان و پزشکان  مستقردر مراکز خدمات جامع سالمت که در ایام نوروز فعال می باشند. 

ها مکلفند نسبت به ارسال و بارگزاری اطالعات نوروزی به صورت ها و بیمارستاندبیرخانه ستاد حوادث دانشگاه .43

صبح روز بعد در سایت پورتال  9حداکثر تا قبل از ساعت  15/01/1397لغایت  25/12/1396روزانه از تاریخ 

 اقدام نمایند.     EOC.emc.gov.irسازمان اورژانس کشور به آدرس 

ه مرکز هدایت عملیات و بحران وزارت بهداشت، درمان گزارشات حوادث ویژه مانند سابق به صورت فوری ب .44

 وزارت بهداشت ثبت EOCاطالع داده شده و در سایت  02181455571-6وآموزش پزشکی به شماره تلفن 

 گردد.

های انجام شده در این ایام تا پایان وقت اداری گزارش عملکرد ستاد طرح سالمت نوروزی دانشگاه و فعالیت .45

کشوری طرح سالمت نوروزی در سایت پورتال سازمان اورژانس کشور به آدرس  به ستاد 18/01/1397

EOC.emc.gov.ir  .ارسال گردد 

های گذشته به صورت سرزده از مراکز درمانی و پایگاههای اورژانس بازرسین وزارت در طی ایام نوروز همانند سال .46

دید به عمل آورده و نتیجه بازدیدهای خود را به صورت آنالین به ستاد طرح سالمت نوروزی اعالم خواهند باز

نمود. لذا شایسته است تا مسوولین محترم دانشگاه دستور فرمایند کلیه مراکز، همکاری الزم را با بازرسین محترم 

 داشته باشند.

کایات مردمی در خصوص نحوه ارائه خدمات اورژانس پیش ضرروری است تدابیر الزم جهت ثبت و رسیدگی به ش .47

 اقدامات الزم صورت پذیرد. 1590یا  190بیمارستانی وبیمارستانی از طریق شماره تلفن 
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 - 81455573و  09122068919ضمنا مسئول مطلع ستاد کشوری طرح سالمت نوروزی آقای مجتبی خالدی با شماره تماس  

 دارند. ران و هرگونه هماهنگی الزم ،آمادگیجهت پاسخگوئی به سواالت همکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


