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جلسه سوم – نقش و وظایف پارامدیک ،اپراتور و پزشک اورژانس

پارامدیک
 نقش اولیه یک پارامدیک تثبیت افراا مبر بره صردمات
تهدید کننده زندگی و ان قال ایر بیاراراب بره رال برااتا
مااقبت (معاواً بخش اورژانس) ا ت.
 نقش یک پارامدیک ر اا ا جهاب بره ورور گرر ا ه ا
م فاوت ا ت.

 در مدل انگلیسی-آمریکایی ،پارامدیک ها تصمیم گیرندگان مستقلی هستند.
 در برخی از کشورها مانند انگلستان و آفریقای جنوبی ،نقش پارامدیک به یهک
حرف بهداشتی مستقل تبدیل شده است.
 در مدل فرانسوی-آلمانی ،مراقبان آمبهوننس توسه پزشهکان ههدایت مهی
شود.
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توسعه نقش پارامدیک
 نقش اصلی ای حافه ان قال ا ه بیااراب به بیاار اب باا
رماب ها پیشاف ه تا ر ای زمینه ا ت.
 ر باخی کشورها ،پارامدیک ماک ا ت نقشی را به عنواب
بخشی از یک یر م براا جلروگیا از برر ا نردب ر
بیاار اب به وور کامل با عهده بگیا و از وایر پشنرکاب،
ب واند اروها خاصی را تجویش کند ،یرا انجراو ویشیرت هرا
«مشاهده و ارجاع» را انجاو هد ،جایی که امدا گا مرر قیااً
بیاار را بدوب با ب آنها به بیاار اب به م خصص ارجاع مری
هد.
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وظایف پارامدیک در ایران
 ناح حال گاف

و انجاو معاینات قی پشنکی

 انجاو احیا قلبی ریو پیشاف ه

 تجویش ارو
 انجاو اقدامات پشنکی تهاجای و جااحیها اورژانری
 لوله گذار

اخل تاانه (نا )

 پانرااب و کن ال خوب ریش
 مانی ور کا ب بیاار و تفریا نوار قلب

 تهیه گشارش کامل از وضعیت بیاار یا مصدوو
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وظایف اپراتور دیسپچ
 اخذ ناح حال بیااراب و مصدومی
 ارائه مشاوره به بیااراب و تااس گیاندگاب با اورژانس
 اخذ نشانی بیااراب و مصدومی و محل حا ثه
 پا خگویی به تلف ها  115و بی یم ر اتاق اپااتور
 تصایم گیا ر مور ضاورت اعشاو آمبوانس یا اک فرا بره
توصیه ها پشنکی ( ر مااکش فاقد پشنک ر اپااتور )
 اع و فور ناوع عالیات و اعشاو کد مابووه به محل حا ثه
 ثبت اعات ریافت پیاو و وضعیت ماموریت ر فاو
 ثبت زماب حاکت و ا قاار کدها
 اع و آمار و آنالیش روزانه وب بانامه روتی
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وظایف اپراتور دیسپچ
 ثبت او عات مابوط به ورو و خاوج کدها غیا از ماموریت(
تعایاگاه و )...
 آنالیش ماموریت ها اعشاو به بیاار اب خصوصی به تفکیک
نیفت ،کد ،تکنری به صورت روزانه و ماهانه
 ثبت موار  CPRموف به تفکیک نیفت ،کد و تکنرری بره
صورت روزانه و ماهانه

 آنالیش ماموریت ها اعشامی با حرب ن یجه
 ثبت موار  10-7ندب ( خااب ندب) آمبوانس بره هارااه
علت و ن یجه به تفکیک تکنری و نیفت

 رعایت نوبت ر اعشاو کدها مناو به محل حا ثه برا تقردو
اصل نش یک تای کد و کوتاه تای زماب
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وظایف اپراتور دیسپچ

 هاکار و انجاو هااهنگی ازو با اتاق فاماب ها ا اب هرا
یا نها اب ها هاجوار ر ماموریت ها مش اک و بحرااب
ها
 هاکار و انجاو هااهنگی ازو با ایا مااکش امدا ماننرد
ه ل احاا ،آتش نشانی و نیاو ان ظامی ر مواقع ازو بنا بره
ص حدید.

WWW.SAEEDSEYFI.IR/EDU

وظایف پزشک دیسپچ

 مشاوره ر اما تشرخیص ،تجرویش ارو بصرورت آن یر برا
تکنری ها
 مشاوره پشنکی به مد جویانی که تو ط اپااتور بره ایشراب
ارجاع می نوند.
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پایان

با تشکر از توجه شما
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