
 دستورالعمل انتقال بیماران از مراکز درمانی

بهبود ارائـه خـدمات درمـانی و کـاهش مـوارد مورتـالیتی و    منظور بهاست که  ریناپذ اجتنابانتقال بیماران بین مراکز درمانی امري 
و حدود مسئولیت کادر پزشکی و پرسـتاري مسـئول،    بیمارستانروند مراقبت و اعزام بیماران از . گیرد میموربیدیتی بیماران صوت 

 :گردد میبه شرح ذیل اعالم 

عهـده سـتاد هـدایت و   دولتی و خصوصی به  بیمارستانپذیرش در مورد کلیه بیماران نیازمند اعزام از  مسئولیت اخذ )1

 .باشد یمدانشگاه  رسانی اطالع

و  بـااطالع به هر علتی حتی با رضـایت شخصـی بیمـار یـا همراهـان بیمـار، بایسـتی    مبدأ هاي بیمارستاناز  ها اعزامکلیه  )2
به همچنین ضروري است در مورد اعزام بیماران  .)1ی دانشگاه انجام شود (فرم شماره انرس هماهنگی ستاد هدایت و اطالع

... نیز ستاد هدایت مطلع گردد. و  اسکن تی سیانجام اقدامات پاراکلنیک مانند  علت
) در سـه   ویـژه خـالی (   CCU/ICU/PICU هـاي  تختدولتی و خصوصی موظف به اعالم کتبی تعداد  هاي بیمارستانکلیه  )3

وایزر شیفت مربوطه و پس از تائید مترون یا سوپراعالم شده دورنگار شب از طریق  8-9و  بعدازظهر 2-3 صبح، 8-9نوبت 
 .)3(فرم شماره  باشند میدانشگاه  رسانی اطالعبه ستاد هدایت و 

آموزشـی و پزشـک معـالج در    هـاي بیمارسـتان   اتنـد آنکـال در   (در صورت نیاز به اعـزام بیمـار از سـوي پزشـک معـالج    )4
 .)1(فرم شماره  رساند میمراتب را به اطالع ستاد هدایت  کتباًوایزر مسئول، ، مترون یا سوپر)هاي درمانی بیمارستان

 .نماید میاعالم  مبدأبیمارستان وایزر مراتب را به سوپرمقصد،  بیمارستانس از اخذ پذیرش از ستاد پ )5



از فرم اعزام بیمار را به  نسخه یک وایزر مسئول در بیمارستان مقصد موظف استانتقال به بیمارستان مقصد، سوپرپس از  )12
ارسال نماید. دانشگاهستاد هدایت 

بـه مقصـد دخالـت    مبدأ بیمارستانکلیه پرسنل پزشکی و پرستاري که در اعزام بیماران از  هاي مسئولیتشرح وظایف و  )13
 .باشد می 1دارند. طبق ضمیمه شماره 

 اختیـارات تا بـا اسـتفاده از    شود میدر صورت عدم اخذ پذیرش، از طرف ستاد هدایت بالفاصله به آنکال ستاد اطالع داده  )14
اقدام نماید. ود نسبت به اخذ پذیرش براي بیمارقانونی خ

تا نسبت به رفـع    هقرارگرفت وتحلیل تجزیهدانشگاه مورد  رسانی اطالعدر پایان هر هفته توسط ستاد هدایت و  ها اعزامکلیه  )15
اسـت    ضـروري اقـدام الزم، صـورت گیـرد.    درمـان علل اعزام ناموجه یا نامناسب یا عدم پذیرش ناموجه از طریق معاونـت   

اعالم گردد. درمانماهیانه به معاونت  طور بهدر جهت بهبود فرآیند  گرفته انجامو اقدامات  ها اعزامگزارش تعداد و علل 
 .باشد میدانشگاه  رسانی اطالعهدایت و د شکایات ستا همرجع رسیدگی ب )16
، بـا ریاسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی   الذکر فوق هاي فعالیتنظارت بر حسن اجراي  اجرا ومسئولیت  )17

 .باشد میدرمانی 

  

الزم (شـامل ارائـه    هـاي همـاهنگی   مقصـد    بیمارسـتان با پزشـک    مبدأتان سالزم است پس از اعالم پذیرش، پزشک بیمار )6
 .)2(فرم شماره  را انجام دهد )و علل اعزام بیمار ها آزمایش ،گرفته انجام هاي درمانمختصري از وضعیت بیمار و  حال شرح

 :باشد میموظف به انجام موارد ذیل  مبدأ مارستانیب پزشک )7
 .الف: تثبیت وضعیت بیمار قبل از انتقال

 .)2کد بیماري) بر ساس جدول پیوست (ضمیمه شماره (ب: تعیین شدت بیماري 
 بیمار. دهنده انتقالج: تعیین شرایط تیم همراه و آمبوالنس 

 .انتقال توسط تیم همراه در حیند: ارائه اقدامات درمانی کتبی 
از آمبوالنس در  استفاده صورت بگیرد. مبدأبایستی با آمبوالنس بیمارستان  االمکان حتی، مبدأاعزام بیماران از بیمارستان  )8

ممنوع است. )جهت پیوند(مواردي غیر از انتقال بیمار، خون و اندام 
بیمـاران شـامل آمبـوالنس مجهـز بـه تجهیـزات    خطـر بـی   مترون یا سوپروایرز مسئول، مسئولیت تدارك تسهیالت اعزام  )9

 .باشد می دار عهدهاستاندارد ضروري و همراهان کارآمد را طبق درخواست پزشک اعزام کننده، 
کشـور را دارا    توسـط مرکـز اورژانـس شـده طـرح   بیماران، بایستی تمامی استانداردهاي  وانتقال نقلمسئول  هاي آمبوالنس )10

باشند.
تجهیزات و مهارت، بایسـتی بـه    ازنظرپرسنل همراه بیمار  ودرصورت اعزام بیمار با آمبوالنس خصوصی، شرایط آمبوالنس  )11

تائید پزشک اعزام کننده برسد.



 1ضمیمه شماره 
 بیماران  وانتقال نقلشرح وظایف کادر پزشکی و پرستاري مشمول در 

 

، امکان ارائه خدمات درمانی را ندارند. ضرورت انتقال بیمار موردنظرتجهیزات و تخصص  نظر از ها بیمارستان در شرایطی که  معموالً
. سپس، زمانی که نیاز به باشد میحداکثر اهمیت را دارا   اولیه و تثبیت وضعیت بیمار، يایاح. در وحله اول، گیرد رار میق نظر مورد

انتقال مراقبت از بیمار، یک  سالمت بیمار انجام گیرد. تأمینجهت  سرعت بهباید  ها فعالیت یده سازمانانتقال بیمار مشخص گردد، 
 :گردد میسطوح مسئولیت افراد، پیشنهاد  عنوان بهرابطه پیچیده بین پرسنل پزشکی است. جهت بهبود مراقبت از بیمار، موارد زیر 

 پزشکان هاي مسئولیت

 :مسئولیت پزشک ارجاع دهنده بیمار

احیاء و تثبیت وضعیت بیمار قبل از انتقال ضروري است. )1
تا انتقال بیمار منجر به مـرگ یـا آسـیب جـدي بـه    باشد میتثبیت شامل ارزیابی و شروع درمان، با تشخیص احتمالی معقول طبی 

 بخش یا ارگانی از بدن نگردد.
 یزه رسیدگی گردد:تماسیست صورت بهو به موارد زیر  گردیدهنیازهاي بیمار ضروري است ارزیابی 

هوائی هاي راهمراقبت -
ستون فقرات داشتن نگاه حرکت بی-
سیستم تنفسی-
دینامیک/ وضعیت هموسیستم قلبی عروقی -
سیستم عصبی مرکزي-
مطالعات تشخیصی در صورت لزوم-
ها زخمجراحات و مراقبت ویژه -
ها شکستگی داشتن نگاه حرکت بی-
ادراري در صورت وجود اندیکاسیونتیوبهاي ناز و گاستریک و کاتترهاي -

 .بررسی ضرورت و اجازه اعزام بیمار )2
اعضاي  هاي مهارت) 2بیماران در ضمیمه  بندي گروهطبق (بیمار  نیاز مورددر مورد شرایط اعزام و همراهان  گیري تصمیم )3

طـی اعـزام    بیمار هماهنگی داشته و نیازهاي بالقوه او را که ممکن اسـت در  شده   دادهبایستی با نیازهاي تشخیص  دهنده انتقالتیم 
نماید. تأمینرخ دهد، 

. نوع و فـوري   باشند می دهنده انتقالعضوي از تیم  عنوان بهنیازمند حضور یک نفر پزشک  ثبات بیبدحال و  شدیداًبیماران  )4
 .شدبودن اعزام ممکن است نیازمند مشورت با پزشک پذیرش دهنده با

 .نوشتن دستورات اعزام )5
 .)، اطالعات آزمایشگاهیمانند X-ray(ارسال گزارشات بیمار  )6



 .مبدأبدست آوردن رضایت بیمار یا خانواده او جهت انتقال بیمار و خارج کردن گزارشات همراه او از بیمارستان  )7
دهنده انتقال یابد. مسئولیت مراقبت از بیمار در طی اعزام یا تا زمانی که بیمار به نزد پزشک پذیرش )8
 .بیمار دهنده انتقالتعیین شرایط آمبوالنس  )9

 .مسئولیت ارتباط با پزشک پذیرش دهنده بیمار )10
رعایت احتیاطات مناسب و ضروري جهت پیشگیري از سرایت  منظور به دهنده انتقالمسئولیت دادن اطالعات الزم به تیم  )11

 .با قابلیت سرایت احتمالی هاي بیماري
 .در مورد اعزام بیمار با آمبوالنس زمینی یا هوایی گیري تصمیم )12

:)بیمارستان مقصد(مسئولیت پزشک پذیرش دهنده 
ورود بیمار جهت مشورت در دسترس باشد. و ضروري است تا زمان باشد میاعزام بیمار با موافقت پزشک بیمارستان مقصد مقدور 

الزم بـه تـیم    هـاي آگـاهی   پـذیرش دهنـده و دادن    مارستانیبامکانات پزشکی الزم در زمان احتمالی ورود بیمار به  بینی پیش )1
 .)باشد میبه پزشک مسئول شیفت بعدي نیز  شامل دادن اطالعات کافی(در بیمارستان پذیرش دهنده  کننده مراقبت

مار به نـزد   یراقبت و درمان بیمار قبل، در طی انتقال یا زمانی که ببیمار در ارتباط با م مذاکره و مشورت با پزشک ارجاع دهنده )2
پزشک پذیرش دهنده، انتقال یافته است.

وایزر نسخه از فرم اعزام بیمار بـه سـوپر   پس از رسیدن بیمار به بیمارستان مقصد، پزشک پذیرش دهنده مسئولیت تحویل یک  )3
د.دارعهده   مسئول را جهت ارسال به ستاد هدایت ب

 )دهنده انتقالنرس همراه ( یا)دهنده انتقالمسئولیت پزشک همراه (
ضرورتی ندارد همان پزشک ارجاع دهنده یا پذیرش دهنده بیمار باشد. )1
بیمار باشد. موردنیازالزم است قادر به فراهم نمودن سطح مراقبت  )2
 .ن بیمار ضمن انتقالمراقبت و درمادر ارتباط با دهنده  و پزشک پذیرشمذاکره با پزشک ارجاع دهنده  )3
مراقبت بیمار ضمن انتقال شامل: )4

-
مراقبت راه هوایی

-
حمایت قلبی عروقی

 )رفته ازدست(جانشینی خون -
-

عالئم حیاتی مانیتورینگ
-

تجویز داروهاي مناسب
-

ثبت وضعیت بیمار در طی راه
-

انتقال با مرکز پذیرش دهنده در طی انتقال
-

اطالعات جهت اعزام بیمار مستندسازي

 



 انتقال اطالعات جهت اعزام بیمار، ضروري است. یک گزارش مکتوب باید همراه بیمار باشد که شامل:

اطالعات دموگرافیک )1
سوابق بیمار )2
سابقه بیماري یا صدمه فعلی )3
عالئم حیاتی قبل از انتقال بیمار )4
، ...رادیوگرافیانجام شده شامل  هاي بررسی )5
مایعات و داروهاي تجویز شده )6
ارجاع دهندهنام پزشک  )7
نام پزشک پذیرش دهنده )8
دستور مراقبت )9

، پزشـک  ورزنـد  یمـ اما بیمار یا همراهان او در اعزام بیمار اصـرار    ؛طبی نامناسب است ازنظراست که اعزام بیمار،  معتقداگر پزشک 
 باید:

توضیح دهد. دارد برطبی براي بیمار در ازنظربا دقت خطراتی را که انتقال -
را به جزئیات ثبت نماید و اصرار بیمار یا همراه او را جهت انتقال ذکر نماید. شده دادهتوضیحات -

 وایزر مسئول شیفت:مسئولیت مترون یا سوپر

 .ارسال درخواست نیاز اعزام بیمار به ستاد هدایت )1
 .مسئول پیگیري درخواست اعالم نیاز اعزام بیمار از ستاد هدایت )2
بیمار. کننده ارجاعپزشک  کارآزموده و مجرب طبق درخواستمسئولیت تدارکات آمبوالنس و تیم همراه  )3
طبق فرم شماره به ستاد هدایت ( ها بخشو تخت سایر ) PICU-ICU-CCU-NICU(ویژه  هاي تختمسئولیت ارسال روزانه گزارش  )4

3.(
وایزر توسط سوپر(رش دهند انتقال یافت بیمار به بیمارستان پذی اینکه از   پسمسئولیت ارسال فرم اعزام بیمار به ستاد هدایت،  )5

 .)مسئول در بیمارستان مقصد

 مراقبت انتقال اطفال:

لـذا    گراید میبه وخامت  سرعت به وضعیتشانبیمار  شدیداًبالقوه، اطفال  طور بهاست.  اي ویژهبیمار نیازمند توجه  شدیداًانتقال اطفال 
 .گیرد میقرار  انگاري سهلنیاز به درمان تهاجمی، اغلب مورد 

خطیـر بـوده و    هـاي جنبـه   جهـت انتقـال، همچنـان از    سازي آمادهو تدارك و  پزشکان ارجاع دهنده و پذیرش کننده هاي مسئولیت
 .باشد میحیاتی  نظر تبادل. هماهنگی و باشد مینیازمند مهارت کافی، در اعزام اطفال 

 مراقبت حین انتقال:



 بینـی پـیش   در طی انتقال کـه    در دسترسو  موردنیازو تجهیزات  ها مهارتگر بایستی از  ارستان اعزام کننده و پزشک اعزامبیم )1
احتیاج یابد، آگاهی داشته باشند. ها آنبیمار به  گردد می

توافق با پزشک ارجاع دهنده  ضمن شود میتخصصی اطفال باشند، ترجیح داده  هاي مهارتفاقد  دهنده انتقالاگر تیم یا پزشک  )2
برقراري ارتباط مداوم با پزشک مسئول، بعهده پزشـک پـذیرش دهنـده قـرار    ازنظرمسئولیت مراقبت طبی بیمار ضمن انتقال 

گیرد.

 بیمار: شدیداًمراقبت اطفال اصول مهم 

 .)هوایی هاي راهدر  گذاري لولهشامل اینتوباسیون ( airway زودهنگامگیري بکار-
 .ها آندسترسی عروقی مناسب قبل از انتقال و اطمینان خاطر از صحت عملکرد  هاي راهبرقراري -
-

د هنگام افزایش فشار داخل جمجمهودرمان ز . 
 .کنترل درجه حرارت بدن-

در صورت مننژیت ها بیوتیک آنتی زودهنگامآغاز - . 
 .تشخیص و درمان هیپوگلیسمی-

 .نرمال مطابق با سن طفل فشارخونحفظ -

. احیاي قبل از انتقال و تثبیت وضـعیت طفـل حیـاتی   باشد میمیت پیشگیري از صدمات ثانویه، ضمن انتقال طفل مسئله با اه
 است.

  



 2ضمیمه شماره 
 بیمارستانانتقال بیماران بین  بندي گروه

 ) بیماران با وضعیت خطرناك1کد شماره 
 حیاتی بیمار ضروري است. هاي فعالیتجهت، نجات زندگی یا  درنگ بیبیمار ناپایدار است و درمان  وضعیت تعریف:

عملکردشـان رو بـه    سـرعت بـه   قـرار داشـته و    غیرعاديبیماري یا صدمه حاد در وضعیت  به علتیک یا چندین سیستم بدن بیمار 
 .باشد می موردنیازت است. مانیتورینگ دقیق و مالحظات طبی صحیح و تثبیت وضعیت بیمار مخاو

 ن شامل موارد زیر هستند:این بیمارا

یـا    )و ... CVAتروما به جمجمـه،   ( غیرعاديبا وضعیت نورولوژیک  بیمارانمانند  باشد میویژه فوري  هاي مراقبتنیازمند  بیمار) الف
، دهند نمیمعمول جواب  هاي درمانحیات مانند دردهاي قفسه سینه شدید که به  تهدیدکنندهوخیم شوند. اورژانس قلبی  سرعت به

اسـیون خطیـر یـا   اورژانـس هیپرت  )هیپرتانسیون(باالي  فشارخون، دهند نمیاختالالت ریتم قلبی خطیر که به درمان معمول جواب 
 .شوك بعد از درمان اولیه در مرکز ارجاع دهنده قبل از اعزام

 به اعزام دارند.ب) بیمارانی که جهت نجات جان مادر یا جنین نیاز 
 که دچار دیسترس تنفسی شدید خطیر هستند. بیمارانی) ج
 .فوق هاي یافتهمتعدد همراه با  تروماي) د

 تیم همراه بیمار

، ایـن شـخص بایسـتی داراي صـالحیت الزم جهـت اداره   )گـردد مـی   تخصصی دیگر اعـزام   بیمارستاناگر بیمار به (پزشک -
 .)بیمار باشد شده بینی پیشمشکالت فعلی یا 

 .مناسب، در صورت نیاز دیده آموزشپرستار یا پرسنل -

 
) بیماران با وضعیت اورژانس:2کد شماره 

 هـاي فعالیـت   بالقوه خطیر شدن وضعیت بیمـار و تهدیـد حیـات او یـا    طور بهتثبیت است، اما  بیمار در حال حاضر وضعیت تعریف:

 .باشد می، در نظر اش حیاتی

 ندارد. وجودحیاتی  هاي فعالیتعالئم حیاتی در حال حاضر در محدوده طبیعی است و هیچ تهدید فوري براي حیات یا 

وجود دارد. ضـروري اسـت    ی وضعیت بیمار شود،ثبات بییا  آمیز مخاطرهبه وضعیت  منجر تواند می، بیماري یا صحنه حادي که اگرچه
 به مداخله حاد، اجرا گردد.مانیتورینگ شدید با احتمال نیاز بالقوه 

 این بیماران شامل موارد زیر هستند:

، بیمـاري   باشد میحاد رو به وخامت ن طور بهاست اما وضعیتش در حال حاضر  غیرطبیعییک ژبیماري که داراي وضعیت نورولو )الف
 )با (تعبیه خطیر تنفسوضعیت بالقوه زمینه وخامت دارد، بیماري با  طور بهپایدار که  غیرطبیعیبا وضعیت قلبی 



حـاملگی بـدون شـرایط    هـاي اورژانـس   ون تهدیـد اورژانـس حیـات بیمـار،   دو بدون تهدید حیاتی فوري، بیمار با تروماي متعـدد بـ   
 اورژانس حیات مادر یا جنین تهدیدکننده

 تیم همراه بیمار:

 .گردد میپزشک ارجاع دهنده و پذیرش دهنده، تعیین مناسب که با مشورت بین  دیده آموزشپزشک یا پرستار یا پرسنل 

 
 ) بیماران با وضعیت فوري:3کد شماره 

 توانـد  میحیاتی بیمار وجود ندارد. بیمار  هاي فعالیتبراي زندگی یا  درنگ بیو هیچ تهدیدي  باشد میبیمار تثبیت  وضعیت:تعریف

 ایمن براي انتقال منتظر بماند. طور به
امـا مداخلـه    ؛گردد مین بینی پیشحیاتی بیمار  هاي فعالیتو هیچ تهدید فوري براي زندگی یا  محدوده طبیعی بودهعالئم حیاتی در 

 گردد. موردنیازطبی در زمان انتقال، ممکن است 
جـود   ارجاع دهنـده و بیمارسـتان کـه امکـان آن در    باشند میالف ) بیمارانی که نیازمند مراقبت پزشکی و یا ارزیابی تشخیصی فوري 

 ندارد.

 
غیر فوري: )4کد شماره   بیماران با وضعیت 

حیـاتی بیمـار وجـود نـدارد. امکانـات تشخیصـی یـا    هـاي  فعالیتحیات یا وضعیت بیمار تثبیت بوده و هیچ تهدیدي براي  تعریف:

 ارجاع دهنده وجود ندارد.بیمارستانارزیابی، در 
عالئم حیاتی بیمار در محدوده طبیعی بوده و تهدیدي براي حیات یا سالمت عضوي از بدم بیمار وجود نـدارد. حـداقل مانیتورینـگ   

 .باشد مین نیاز مورددر طی انتقال بیمار  اي مداخله گونه هیچکه  گردد می بینی پیشاست و  موردنیاز
 این بیماران شامل موارد زیر هستند:

 ارجاع دهنده وجود ندارد. بیمارستانالف ) بیماري که با نیاز به اقدامات تشخیصی، ارزیابی یا درمانی که چنین امکاناتی در 

  


