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 فرم مشخصات پدیدآورندگان:

 مالحظات سمت نام خانوادگی نام ردیف

 کارشناس مسئول جستجو و نجات ایــزدي  دکتر یوسف   1

 اس بهداشت ـــکارشن احمــدي  دکتر احمد  2     تهیه کننده  •

 کارشناس مسئول استانداردسازي سالمی  فاطمه  3

 بازبینی کننده • مدیر برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی  طباطبایی حاتم بخش  دکتر دانیال  5

 کننده نهایی • معاون برنامه ریزي و آموزش هاي تخصصی  سلطانی  دکتر احمد  7

 تایید کننده • رییس سازمان امداد و نجات سلیمی مرتضی 8

 
 
 

 جدول بازنگري دستورالعمل:
 صفحات مورد بازنگري شرح مختصر تغییرات تاریخ بازنگري شماره بازنگري

    
    
    

 نام و نام خانوادگی مقام ما فوق:
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 مقدمه  
 

برنامه ریزي واقدام درجهت مقابله با ه اساسنامه جمعیت هالل احمرجمهوري اسالمی ایران که ب 3ماده  3بند مطابق

دارد،  یازتاکیدامدادي ونیروي انسانی موردن برتربیت کادر حوادث وسوانح وآموزش عمومی دراین زمینه اشاره داشته و

مهمترین ابزار براي حضور بموقع و موثر در صحنه هاي عملیاتی براي نجات  بر این باور است کهسازمان امداد و نجات 

جان انسانهاي در معرض خطر وکاهش آسیب هاي ناشی از سوانح و تسکین هرچه بیشتر آالم آسیب دیدگان، تربیت و 

درکنار تمامی برنامه هاي آموزشی وتوان افزایی خود لذا می باشد. وسالم سازماندهی نیروهاي با انگیزه و متخصص 

اندازي مراکز سالمت  راه ،یشاناوهمچنین به منظور سازماندهی هرچه موثرتر نیروهاي عملیاتی وحفظ توان عملیاتی 

 . امدادگران ونجاتگران را در دستورکار خود قرارداده است

 ضرورت
 

پیش "آئین خدمات داوطلبانه جمعیت (مصوب چهل و دومین جلسه شوراي عالی جمعیت) که 10با عنایت به ماده      

ات عهدبینی تمهیدات الزم براي تامین سالمت وایمنی داوطلبان هنگام ارائه خدمات در مواقع عادي و زمان حوادث را از ت

نی امدادگران وار سالمت جسمی وسازمان امدادونجات به منظور حفظ " است نستهضاء داوطلبان داجمعیت در قبال اع

بع آن ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده به آسیب دیدگان و نیازمندان دستورالعمل حاضر را تبه  ونجاتگران خود و

 ونجاتگران تدوین نموده است. امدادگران بعنوان اولین گام از راه اندازي مراکز سالمت

 اهداف 
 دادگران ونجاتگرانام و روانی انیسالمت جسمو پایش سنجش  -

 امدادگران ونجاتگرانارتقاء سطح سالمت جسمی و روانی    -

 و روانباتوجه به داشتن سالمت جسم  امدادگران بیشترافزایش توان عملیاتی هرچه   -

 کاهش آسیب پذیري امدادگران ونجاتگران در مواجه با حوادث وسوانح  -

 

 دامنه کاربرد 
وشعبه تابعه  هااستاندر سطح امدادونجات جمعیت هالل احمر عملیاتی تیم هاي تمامیدامنه کاربرد این دستورالعمل 

 .می باشد
 

  ی مراجع الزام
 اساسنامه جمعیت هالل احمر -
 آئین نامه خدمات داوطلبانه جمعیت هالل احمر -
 دستور ریاست سازمان امدادونجات -
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 تعاریف 
 اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماري و نقص عضو عبارتست از برخورداري از آسایش کامل جسمی ، روانی و سالمت :

 

باید توجه داشت که ابعاد مختلف سالمتی و یا بیماري بر یکدیگر اثر کرده و  ، با توجه به تعریف سالمتی  بعاد سالمتی :ا
ا بر مشکالت روانی بر جسم او و نیز هر دوي آنه ،تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند . چنانچه مشکالت جسمی بر روان فرد

جامعه و اختالالت موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سالمتی اثر می گذارند لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمتی 
 باید به تمام جوانب سالمتی فردي ( جسمی و روانی) و سالمت کلی جامعه توجه داشته باشد .

                       اختالالت روانی    -                 اختالالت جسمی -

، سالمت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سالمتی ساده تر می توان آن را معمول ترین بعد سالمتی : بعد جسمی
    مناسب کردجسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است . از نظر بیولوژیکی عمل تیارزیابی کرد . سالم

 ا هم نشانه سالمت جسمی است .سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها ب

است بگونه اي که آن ها، نه تنها بیماري روانی نداشته باشند  بهداشت روانیحفظ و ارتقاء  تأمین،منظور سالمت روان :
بلکه بتوانند کارهاي روزانه خود را بخوبی انجام دهند، از زندگی شان لذت ببرند و با افراد خانواده و محیط خود ارتباط 

 مایند.برقرار ن
 

که فرد هنگام مواجهه با آن، متناسب با شخصیت و  رقت آور ،جانگداز،اسف بار ،دردناكواقعه اي،   حادثه دلخراش :
زمینه قبلی، عالئم جسمی و روانی از خود بروز می دهدکه طبیعی است. ولی درصورتی که پایدار و طوالنی مدت باشد و 

 . داردکه فرد به متخصص روانشاس مراجعه کندروند زندگی عادي فرد را مختل سازد ضرورت 
 

سندرمی است که پس ازمواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا صدمه جدي به صورت تجربه  اختالل استرس حاد:
کردن رویداد آسیب زا، شاهد رویدادي بودن که براي دیگران رخ داده ازجمله خانواده ونزدیکان. (درفرد بروز می کند) که 

 صله بعداز آسیب شروع و حداقل سه روز تا یکماه ادامه می یابد.بالفا

سندرمی است که پس از مشاهده، درگیر شدن یا شنیدن یک عامل استرس زاي  اختالل استرس پس ازآسیب:
 . این نشانگان ، دو الی سه ماه پس از رویداد آسیب زا ادامه دارد . تروماتیک بسیار شدید رخ می دهد

نیروهاي عملیاتی کمک می شود تا  بتوانند با واکنش هاي روانی  آن، به راستاي فرایندي است که در :بازتوانی روانی
    خود پس از مواجهه با حوادث، مقابله نموده و زندگی روزمره خود را از سرگیرند و توان خود را جهت مشارکت در

  فعالیت هاي بعدي باز یابند.
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 ضرورت واهمیت انجام طرح 
 لحظاتکه در  هایی هستند نظر به این که نیروهاي عملیاتی بازوان اجرایی جمعیت هالل احمر هستند و اولین گروه      

حوادث و سوانح وارد عمل می شوند میبایست ازنظر جسمی و روانی داراي سالمت کامل باشند تا بتوانند با وقوع اولیه 
دیگر برخورد با صحنه هاي دلخراش ناشی از حوادث وسوانح بر  مل به یاري آسیب دیدگان بشتابند و ازسويآمادگی کا

لذا ایجاد مرکزي تحت عنوان مرکز سالمت نیروهاي عملیاتی امداد و نجات سوء نگذارد . زندگی روز مره ایشان تاثیرات 
ان جسمی و روانی ضرورت پیدا می کند . تا نیروهاي عالقمند به خدمات بشر دوستانه براي انجام فعالیت ها، به تناسب تو

 . و در نهایت تخصص تیم بندي شوند و دراجراي خدمات امدادونجات دچار مشکالت جسمی و روحی گردند
 
 

 

  طرحي اجرا
مرحله مختلف به شرح زیر  3مراکز سالمت امدادگران ونجاتگران ، وضعیت سالمت جسمانی و روانی داوطلبان را در 

 د:نمورد ارزیابی و پایش قرار می ده
 به تیم هاي عملیاتی امداد ونجات ورود سالمت امدادگران در بدو  سنجش حله اول  :مر

 در طی مدت همکاري با جمعیت: پایش سالمت امدادگران ونجاتگران  مرحله دوم

و  حوادث وسوانحاز حضور در  ناشیآسیب هاي احتمالی بروز از  پسارزیابی سالمت امدادگران ونجاتگران :  مرحله سوم
 جهت رفع مشکالت اقدام 
 .درهریک از این مراحل سالمت اعضاء از دو بعد جسمانی و روانی مورد بررسی قرار می گیرد 

 

سمی بصره:ت ک از مراحل درصورتیکه فردي ازلحاظ ج شکل  –درهری سب روانی دچار م ک و مرکزسالمت برح رنظر پزش گردد بناب

کار گرفته می شود.  میزان توانایی فرد درتیم ها ب

 

 : مرکز سالمت ساختار
 .می باشد  درمحل سازمان امدادونجات ترانظ ا شانمرکز سالمت امدادگران ونجاتگران داراي یک واحد مرکزي ب

 ایجادگردد.با وظایف مشخص درهراستان نیز می بایست مرکزي تحت عنوان مرکز سالمت امدادگران ونجاتگران استان 
        ب استان مرکز سالمت امدادگران ونجاتگران شهرستان تشکیل هریک از شعدر ، زیر مجموعه این مرکز استان در

 .می گردد
لیت راه تبصره :  ستقل قاب کانات و توانایی بصورت م ر نمایندگی در شعبه مربوطه انجام و در صورت وجود ام امور مربوط به دفات

د. دازي را دارن  ان
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  ار مرکز سالمت، امدادگران ونجاتگرانـساخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکزسالمت اجرایی ساختارکادر

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

برسالمت امدادگران ونجاتگران  نظارت واحد
 (سازمان امدادونجات)

  استانی سالمت امدادگران ونجاتگرانکز امر
 )مرکز 32(

 نظارت بر سالمت امدادگران ونجاتگران شهرستانی کزامر
 )شعبه 366 -شهرستانی   به تعداد شعب( 

 مسئول وهماهنگ کننده

 پزشک روانشناس
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 ایط احراز کادر اجرایی درشهرستان:شر

 مسئول و هماهنگ کننده : 
 سال سابقه خدمت درجمعیت هالل احمر 5حداقل داراي  -

 داشتن روحیه داوطلبی، نوع دوستی، انگیزه قوي جهت پیگیري  -

 پرسنل حوزه امدادونجات -

 پزشک :
 میپزشک عمو  -
 سه سال تجربه کارحداقل  -
 عضو داوطلب جمعیت هالل احمرپرسنل /  -

 روان شناس : 
 سال سن 30حداقل  -
 حداقل کارشناس روانشناسی -
 داشتن گواهینامه دوره تکمیلی کمکهاي اولیه -
 داشتن گواهینامه دوره هاي تخصصی حمایت روانی -
 مشاوره داشتن حداقل سه سال تجربه کار -
 یت هالل احمرعضو داوطلب جمعپرسنل /  -

 شرایط احراز کادر اجرایی دراستان:
 مسئول و هماهنگ کننده : 

 سال سابقه خدمت درجمعیت هالل احمر 5حداقل داراي  -

 داشتن روحیه داوطلبی، نوع دوستی، انگیزه قوي جهت پیگیري  -

 امدادونجاتحوزه پرسنل  -

 پزشک :
 پزشک عمومی  -
 سال تجربه کار پنجحداقل  -
 جمعیت هالل احمرعضو داوطلب پرسنل /  -

 روان شناس : 
 سال سن 30حداقل  -
 حداقل کارشناس ارشد روانشناسی -
 داشتن گواهینامه دوره تکمیلی کمکهاي اولیه -
 داشتن گواهینامه دوره هاي تخصصی حمایت روانی -
 داشتن حداقل سه سال تجربه کار مشاوره -
 پرسنل /  عضو داوطلب جمعیت هالل احمر -
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 کشورکز نظارت بر سالمت شرایط احراز کادر اجرایی مر
 

 مسئول و هماهنگ کننده : 
 سال سابقه خدمت درحوزه امدادونجات 5حداقل داراي  -

 داشتن روحیه داوطلبی، نوع دوستی، انگیزه قوي جهت پیگیري  -

 پرسنل سازمان امدادونجات -

 پزشک :
 عمومیپزشک   -
 سال تجربه کار پنجحداقل  -
 عضو داوطلب جمعیت هالل احمر / پرسنل  -

 ن شناس : روا
 سال سن 30حداقل  -
 حداقل دکتراي روانشناسی -
 داشتن گواهینامه دوره تکمیلی کمکهاي اولیه -
 داشتن گواهینامه دوره هاي تخصصی حمایت روانی -
 و تکنیک هاي مقابله با آن PTSDگذراندن دوره هاي  -
 داشتن حداقل پنج سال تجربه کار مشاوره -
 عضو داوطلب جمعیت هالل احمر / پرسنل  -

 

  کز سالمت شهرستانمر

 : کادر اجرایی مرکز سالمت
 یک نفر پزشک عمومی  -
 یک نفر روان شناس  -
 یک نفر مسئول و هماهنگ کننده  -

 : ناظر مرکز
 نظارت توسط رئیس شعبه با هماهنگی معاونت امدادونجات استان

 : مکان مرکز
را زشک و روانشناس و انجام معاینات براي استقرار پ مناسبکه فضاي  یک اتاق مناسب درمحل شعبه جمعیت شهرستان

 .دارا باشد
(با توجه به محدود بودن  تبصره: درصورت محدودیت فضا در شعبه ضروري است تدابیر الزم جهت بهره مندي موردي

 از یک فضاي اداري مطلوب صورت پذیرد. زمان فعالیت مرکز)
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البته بسته به امکانات  اعالم قبلی به اطالع امدادگران ونجاتگران برسد. روز معین ومناسب درهفته که می بایست بایک 
       امدادگران ونجاتگران، این ایام با مجوز معاونت امدادونجات استان قابل افزایش و در موارد خاص تعداد دراختیار و

 می باشد. کاهشقابل 

 : تجهیزات مورد نیاز
 ...)یل مخصوص نگهداري پرونده ها وفاتجهیزات اداري (میز و صندلی وتلفن و -
 نوشت افزار -
 (پیوست) پرونده هاي سالمت فرم هاي ویژه  -
 و ... ترمومتر-متراندازه گیري قد-ترازو-تجهیزات پزشکی مورد نیاز شامل: فشارسنج -
 پنبه و...)-رفی مورد نیاز(الکلصموادم -

 : شرح وظایف مرکز سالمت شهرستان
 براي تمامی امدادگران ونجاتگران شهرستان سالمت و شناسنامه تشکیل پرونده  -
 اسی براي تمامی امدادگران ونجاتگران شهرستاننانجام معاینات کلینیکی و روانش -
 ارجاع براي انجام معاینات پاراکلینیکی -
 شهرستان ارجاع امدادگران ونجاتگران داراي مشکالت سالمت به مراکز درمانی  -
 ح شهرستان قابل حل نبوده است به مرکز سالمت استان ارجاع پرونده هایی که مشکالت آن در سط -

  مرکز سالمت استان
 : کادر اجرایی مرکز سالمت

 یک نفر پزشک عمومی  -
 یک نفر روان شناس  -
 یک نفر مسئول و هماهنگ کننده  -

 

 : ناظر مرکز
 امدادونجات  سازمانبا هماهنگی  معاون امدادونجات استاننظارت توسط 

 

 : مکان مرکز
مناسب درمحل شعبه جمعیت شهرستان که فضاي مناسب براي استقرار پزشک و روانشناس و انجام معاینات را یک اتاق 
 دارا باشد.

ستان ضروري است تدابیر الزم جهت بهره مندي موردي (با توجه به محدود بودن زمان فعالیت  تبصره: درصورت محدودیت فضا در ا
ک فضاي اداري مطلوب صورت پذیرد.  مرکز) از ی
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 : زمان فعالیت مرکز

این مرکز فعال بوده ونسبت به بررسی  ؛که قابل افزایش است( با اعالم و برنامه قبلی)  هر ماهروز معین ومناسب دریک 
 پرونده هاي ارجاعی از شعب و هدایت آن به مراجع تخصصی اقدام می نماید.

 

 : تجهیزات مورد نیاز
 ...)مخصوص نگهداري پرونده ها و فایل تجهیزات اداري (میز و صندلی وتلفن و -
 نوشت افزار -
 (پیوست)فرم هاي ویژه  -

 

 : ستاناشرح وظایف مرکز سالمت 
 نظارت بر عملکرد مراکز سالمت شهرستانهاي تابعه و اخذ گزارشات به صورت ماهیانه -
 پیگیري پرونده هاي داراي مشکالت سالمت -
 راکز درمانی تخصصی مرکز استاندریافت پرونده هاي ارجاعی از شعب ، بررسی وارجاع به م -
به مرکز نظارت ؛ ارسال پرونده هایی که مشکالت آنها درمراکز درمانی سطح استان قابل حل نبوده است -

 برسالمت کشوري 

  کشور  امدادگران و نجاتگران سالمت نظارت بر مرکز
 

 : کادر اجرایی مرکز سالمت
 یک نفر مسئول و هماهنگ کننده  -

 یک نفر پزشک عمومی  -
 یک نفر روان شناس  -

 
 

 : ناظر مرکز
 صورت می پذیرد.هاي تخصصی  معاونت برنامه ریزي وآموزشنظارت توسط 

 

 : مکان مرکز
 معاونت برنامه ریزي وآموزشهاي تخصصی

 

 : زمان فعالیت مرکز
 فعالیت روزانه کادر ثابت و دعوت موردي از کادر پزشکی و روانشناس
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 : تجهیزات مورد نیاز

 ...)فایل مخصوص نگهداري پرونده ها و اداري (میز و صندلی وتلفن وتجهیزات  -
 نوشت افزار -
 (پیوست)فرم هاي ویژه  -

 

 : امدادگران و نجاتگران کشور سالمتنظارت بر شرح وظایف مرکز 
 فصلو اخذ گزارشات استانها نظارت بر عملکرد مراکز سالمت  -
 پیگیري پرونده هاي داراي مشکالت سالمت -
 موجود درجمعیت، بررسی وارجاع به مراکز درمانی تخصصی  استانه هاي ارجاعی از دریافت پروند -
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 مراحل اجرا :

 : مرحله اول
 در بدو ورود به تیم هاي عملیاتی امداد ونجات ونجاتگران سالمت جسمی و روانی  امدادگران سنجش

 
می بایست جهت تشکیل پرونده سالمت  عضویت در تیم هاي عملیاتیمتقاضی دراین مرحله تمامی امدادگران ونجاتگران 

     به مرکز سالمت شهرستان خود مراجعه نمایند. همچنین تمامی داوطلبان عضو تیم هاي عملیاتی حوزه امدادونجات 
قدام می بایست پس از تکمیل فرم عضویت و سپري نمودن دوره پایه کمکهاي اولیه نسبت به اخذ شناسنامه سالمت ا

نماید تا با توجه به نتایج بدست آمده درتیم هاي عملیاتی سازماندهی شوند. بدیهی است عضویت درهریک از تیم هاي 
 دریافت وتکمیل شناسنامه سالمت می باشد.منوط به عملیاتی وپذیرش در دوره هاي تخصصی امدادونجات 

 

 نحوه اجرا :  
 )معاون امدادونجات استان (با هماهنگی رئیس شعبه  باشگاهزطریق افراخوانی امدادگران ونجاتگران  -
 توسط مسئول مرکز مرکز سالمت تشکیل پرونده درامدادگران ونجاتگران جهت  ثبت نام از -
 انجام معایناتبه پزشک عمومی مستقر در مرکز جهت  اعضاءمعرفی  -
 نتایج ارجاع امدادگران ونجاتگران توسط پزشک براي انجام آزمایشات پاراکلینیکی واخذ -
 انجام معایناتمعرفی امدادگران ونجاتگران به روان شناس مستقر در مرکز جهت  -
 تکمیل شناسنامه سالمت توسط پزشک و روانشناس (هریک دربخش مربوطه) -
 به صورت محرمانه در مرکز سالمتپرونده سالمت امدادگران ونجاتگران  نگهداري و تشکیل، تکمیل -
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 دوم :مرحله 
 المت جسمی و روانی  امدادگران ونجاتگران در طی مدت همکاري با جمعیتپایش س

 
امدادگران ونجاتگران داراي پرونده سالمت در مرکز  را مورد  سالیانهدراین مرحله مرکز سالمت شعبه می بایست بصورت 

باید به گونه اي برنامه ریزي گردند  ثبت نماید. این معاینات سالیانهینه قرارداده ونتایج پرونده را در پرونده امدادگران امع
 .تا پیش از آزمونهاي کسب درجات هر مرحله از درجه بندي اجراگردد

الزم به ذکر است که ادامه فعالیت در تیم هاي تخصصی به انجام معاینات سالیانه منوط بوده وهمچنین ارائه شناسنامه 
 اء درجه امدادگران ونجاتگران می باشد.سالمت تکمیل شده در همه سال یکی از شروط الزم براي ارتق

 

 نحوه اجرا :  
داراي شناسنامه سالمت در سطح شهرستان حسب زمان درنظر گرفته شده براي فراخوانی امدادگران ونجاتگران  -

 ارتقاء درجات
 هاي الزم انجام معاینات و بررسی -
 ارجاع جهت آزمایشات پاراکلینیکی -
 تکمیل شناسنامه براي سال جدید توسط پزشک و روانشناس مرکز سالمت -
 ارجاع امدادگران ونجاتگران به مرکز استان در صورتی که نیاز به درمان خاص یا مشاوره داشته باشند. -
 به صورت محرمانه حفظ و نگهداري پرونده سالمت امدادگران ونجاتگران در مرکز سالمت -

مشخصات امدادگران ونجاتگران با توجه به نتایج بدست آمده از معاینات جسمی و  ارائه گزارش به همراه لیست -
 به مرکز استان  Excelروانی درقالب فایل 
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 سوم : مرحله
ارزیابی سالمت امدادگران ونجاتگران پس از بروز آسیب هاي احتمالی ناشی از حضور در حوادث 

  وسوانح و اقدام جهت رفع مشکالت
 
مرکز سالمت شهرستان واستان  ،تیم هاي عملیاتی درحین عملیات امدادونجات اعضاي وز هر نوع حادثه اي برايپس از بر

 د.ند آسیب دیده پیگیري نمایفرست در اسرع وقت مداخالت خود را آغاز نموده و موضوع را تا زمان بهبود کامل یمی با
وقوع یک سانحه و فعالیت تیم هاي عملیاتی در  همانگونه که ذکرشد فعالیت مرکز سالمت دراین بخش منوط به

ان معنی است متصورباشد، این بد که به دنبال آن احتمال وقوع مشکالت سالمت براي اعضا ؛پاسخگویی به آن می باشد
در زمینه مشکالت روانی می بایست معاینات غربالگري صورت پذیرد تا مشکالت یافت شده و اقدامات درمانی  به ویژهکه 

 پذیرد. صورت
 این دستورالعمل توضیح داده شده است. 1ونگی مداخله مراکز سالمت در پیوست شماره گچ
 
 
 

 مقررات اجرایی :
فرم هاي مندرج در دستورالعمل ان ونجاتگران خود نسبت به تکثیر ها موظفند برابر با تعداد امدادگر هریک از استان -

 ت اقدام نموده و آن را در اختیار شعب شهرستان خود قراردهند.وتهیه شناسنامه سالمت امدادگران مطابق فرمت پیوس

، جدول زمانبندي، مرحله معاینات وتشکیل پرونده هاي سالمت ها می بایست ضمن انجام برنامه ریزي هاي الزم استان -

 را حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابالغ این دستورالعمل به انجام برسانند. (مرحله اول) امدادگران

عالوه برتکمیل و نگهداري به صورت سخت افزاري،  ،هاي سالمتهریک از پروندهاند درخصوص سالمت موظفمراکز  -

 دنکه توسط سازمان امدادونجات تهیه می گردد ثبت ونگهداري نمای زاريافاطالعات مربوطه را درقالب برنامه نرم 

 د.نگزارشات شعب می بایست درموعد مقرر به استان واصل گرد -

ضمن جمع بندي پرونده هاي شعب ، می بایست گزارش نهایی استان را درمهلت تعیین شده در هر فصل به  ها استان -

 سازمان امدادونجات ارائه نمایند.
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 : نحوه تکمیل شناسنامه سالمت

، مرکز سالمت، تکمیل فرم شناسنامه سالمت می باشد. که می بایست توسط فرد  وظایف کادر اجرایییکی از 
 .گردد تنظیمو روانشناس  پزشک

مجوز ي دیگر فردگروه سالمت  بجز و بوده محرمانهسالمت  شناسنامه اطالعات یهله کک است توضیح به الزم 
 .داردنرا  به آن دسترسی

 بیماري سابقه بررسی –فردي مشخصات  :شامل  که شخصاً توسط داوطلب تکمیل می گردد 6و  2و 1فرم شماره  الف)
 روحی و روانی – درمانی و بیمارستانی ، پزشکی سابقه بررسی -فرد  بیماري سوابق یبررس - خانوادگی

بررسی –بهداشت دهان ودندان  –: ارزیابی هاي پزشکی شاملالزامًا توسط پزشک تکمیل می گردد  3،4،5فرم شماره  ب)
 می باشد. اظهارنظر وسایر معاینات -وضعیت ایمن سازي

ارزیابی ساالنه امدادگران  -اظهارنظر روانشناس فرم شامل  که روانشناس مرکزوسط الزاماً ت 7،8،9ج) فرم شماره 
 می باشد. غربالگري اعضاي تیم هاي عملیاتی فرم-ونجاتگران

 شامل ارزیابی روانی می باشد.و شناس تکمیل می گردد  الزاماً توسط روان 10،11،12د) فرم شماره 
شامل گزارش نهایی ازلیست امدادگران ونجاتگران آسیب و ت تکمیل می گردد الزامٌا توسط مرکز سالم 13ه) فرم شماره 

 دیده درحوادث می باشد.

 ذکر:ـت
            طی مدت همکاري با جمعیت در بدو ورود به تیم هاي عملیاتی امداد ونجات و 10، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي شماره فرم  

پس از بروز آسیب هاي احتمالی ناشی از حضور در حوادث وسوانح   9، 8، 7تکمیل گردد و فرم هاي شماره می بایست 
 .گردد می تکمیل 

 

 فردي مشخصات -
که می بایست بطور  گردد می ثبت وي ملی وکارت شناسنامه مطابق تغییر وبدون ثابت فرد مشخصات قسمت این در

 .دقیق و دور از هرگونه ابهام صورت پذیرد
 

 خانوادگی بیماري سابقه بررسی -
 چه فوق از موارد هریک به مادر یا پدر ابتالء صورت ودر خوانده را شده ذکر هاي بیماري موارد قسمت نای در

 انتخاب را دانم نمی ندانستن ،گزینه صورت ودر زده میشود عالمت ندارد یا دارد قسمت در اکنون هم چه درگذشته
 را آن بودن پرکار یا کار کم نوع باید بیماري ، این به مادر یا پدر ابتالء صورت در تیروئید بیماري قسمت در .میگردد 

 نمود. ذکر را پیوندي عضو نام باید مادر پدر یا عضو پیوند اعضاءدرصورت پیوند قسمت ودر زده شود عالمت
 

 فرد بیماري سوابق بررسی -
 تاکنون تولد بدو از هذکر شد موارد از هریک به ابتالء صورت ودر خوانده را شده ذکر هاي بیماري موارد قسمت این در
 از توان بیماري، می هر معناي صورت ندانستن ودر زده شود عالمتخیر درقسمت غیراینصورت ودر بلی قست در
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 درقسمت را بیماري مورد ، هرقسمت در شده موارد ذکر جز به ي ا بیماري ابتالء به صورت ودر نمود سوال پزشک

 مصرف سابقه زمان ، مدت نمودن مصرف صورت در وموادمخدر ادآوراعتی مصرف مواد قسمت ودر برده شود نام سایر
 شود. ذکر

 ودرمانی بیمارستانی پزشکی، سابقه بررسی -
 نیز آنرا زده وعلت عالمت باید دارد دارویی وحساسیت جراحی ،بستري،عمل خون تزریق سابقه فرداگر قسمت دراین

 وآسپرین سیلین داروي پنی به حساسیت سابقه اگر مچنینه .بنویسد سایرموارد رادرقسمت تکرارآن نمایدوتعداد ذکر
 نماید. ذکر را دارو نام داروها سایر به حساسیت داشتن صورت ودر زده عالمت دارد

 
 دندان و دهان سالمت از مراقبت وضعیت بررسی -
 .زده شود عالمت خیر یا بلی گزینه فعالیتها، از هرکدام انجام صورت در قسمت این در

 

 شک عمومی و روانشناسارزیابی پز -
 توسط پزشک درمانگر و روانشناس پر می شود.

 
 اظهارنظر پزشک عمومی -

 توسط پزشک درمانگر پر می شود.
 

 اظهارنظر پزشک متخصص -
 توسط پزشک متخصص مربوطه تکمیل خواهد شد.

 

 سایر معاینات /ارجاعات پزشک عمومی -
 توسط پزشک درمانگر و روانشناس پر می شود.

 
 ایمن سازي بررسی وضعیت -

 .شد خواهد زده عالمت مربوطه هاي گزینه در واکسن دریافت موقعیت قسمت دراین
 

 ( GHQ) روانی سالمت وضعیت بررسی -
 .شود می زده عالمت گزینه باشدآن نزدیکتر ها گزینه از کدام هر به روحی حاالت قسمت دراین
 
 
 
 

 به تیم هاي عملیاتی امدادونجات : معاینات قبل از ورود موارد عمومی الزم جهت ارزیابی پزشکی
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 :فرد متقاضی در یک معاینه پزشکی از جوانب زیر مورد بررسی قرار می گیرد
 اولیه جسمی -1
 روانی -2
 شنوایی -3
 ها ینائی و درك صحیح رنگب -4

 

ائل باید از نظر مس (پزشک طب کار)معاینه کننده  هر متقاضی در هر یک از گروههاي ارزیابی پزشکی توسط پزشک
ابتال  ،باال بودن چربیهاي خون -،باال بودن فشار خون ،گونه بیماري قلبی عروقیشامل:هر پزشکی و سوابق فامیلی و ارثی 

،سرطان، هپاتیت، امراض کلیوي، ایدز، باال بودن اوره خون ،ابتال به نقرس بالینی ،به دیابت قنديي بستگان درجه یک 
 و.... مورد ارزیابی قرار گیرد.  دیاد وزناز تیروئید، آسم و آلرژي، تاالسمی و 

اطالعات جامعی مشخصات فردي و امضا می نماید که حاوي  را تکمیل و 2و 1فرم شماره در این ارزیابی متقاضی در ابتدا 
گردد که هر گونه پاسخ غیر واقع که از طرف متقاضی داده  خاطر نشان می .از سوابق پزشکی خود و خانواده اش می باشد

ضمناً پزشک معاینه کننده نیز موظف است  .توسط پزشک معاینه کننده گزارش شده تا تصمیمات مقتضی اخذ گردد شود
 .منعکس نمایددر فرم هاي شناسنامه سالمت معایب مشهود و مهم در معاینات متقاضی را 

 

 :باید عاري از موارد زیر باشداولیه ر معاینات جسمی دمتقاضی 
 

 ژنتیکیرزادي یا اکتسابیهر گونه ناهنجاري ماد ، 

 هر گونه از کار افتادگی فعال، مخفی، حاد و یا مزمن 

  عملیات امداد و نجات را با خطر مواجه می هر گونه مواردي که موجب درجاتی از ناتوانی عملی متقاضی شده که

 سازد.

 هر گونه مصرف دائمی دارو که استفاده مداوم آن براي متقاضی ضروري باشد 

 گردان تیاد به مواد مخدر و داروهاي روانهر گونه اع. 

 هر گونه بیماري قلبی و تنفسی حاد و مزمن (مادرزادي و اکتسابی( 

 هرگونه فشارخون غیر متعارف 

 ،هر گونه پیوند اعضا 

 ........ وسایرموارد و 

 
 

 :ر معاینات روانی باید عاري از موارد زیر باشددمتقاضی 
 

 سایکوز یا روان پریشی 
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  خصیتیاختالالت ش 

  بیماري صرع یا هر گونه تشنج 

   سابقه بیهوشی هاي توجیه نشده 

 ........ وسایرموارد و 

  

 :مورد بررسی قرار می گیردموارد زیر شنوایی سنجی و بینایی سنجی ر معاینات د
 

 شنوائی سنجی و آزمایشات کامل چشم پزشکی شامل تیزبینی ، میدان دید و قدرت تفکیک وآزمون ادیومتري یا 
 گردد.تشخیص رنگها در حد امکان آزمایشات پزشکی باید مشخص 

 

آزمایشات مورد نیاز را انجام دهد و نتایج آن را به مرکز سالمت ،پزشک  دستور نیاز و درصورتبایستی  متقاضی می

 ارائه نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 



 
 ل احمر جمهوري اسالمی ایرانجمعیت هال

 دستورالعمل راه اند ازي پایگاه سالمت امدادگران و نجاتگران عنوان دستورالعمل 
  95دي ماه  تاریخ شروع اجراء RC.RO.AP.WI.09 /00 شماره دستورالعمل

 یک سال  تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

 

 

 

 

 

 روهاي امداديـبازتوانی نی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخله در زمان بروز آسیب هاي احتمالی به امدادگران ونجاتگران ناشی از حضور درسوانح و حوادثنحوه مد 
     

به لحاظ نیاز به مداخالت درمانی براي امدادگران ونجاتگران، حوادث و سوانح به وقوع پیوسته که موجب ورود نیروهاي 

 تقسیم نمود:دسته اصلی  2عملیاتی به صحنه حادثه می گردند را می توان به 
 

 الف : حوادث با تواتر باال ودر مقیاس کوچک: 
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این دسته حوادثی هستند که اعضاي تیم هاي عملیاتی به صورت مداوم با آن مواجه هستند؛ ولی وسعت رخداد این 

 کوتاه حوادث محدود بوده و تعداد کمی از اعضا یا تیم ها در عملیات حضور دارند. زمان پاسخگویی به این حوادث معموالٌ 

 بوده و از چند ساعت تجاوز نمی کند. ازنمونه این حوادث می توان به حوادث جاده اي ویا کوهستان اشاره نمود.
 

 ین ودر مقیاس وسیع: یب : حوادث با تواتر پا

ات این دسته فجایعی هستند که احتمال وقوع آن کم بوده ولی در زمان بروز وسعت زیادي را درگیر نموده، معموالٌ تلف

سنگین داشته وتعداد زیادي تیم عملیاتی درآن حضور دارند. مدت پاسخگویی به این حوادث نیز طوالنی است. ازنمونه 

 این حوادث می توان به وقوع زلزله و یا سیل ها اشاره نمود.
 

 الف) حوادث با تواتر باال ودر مقیاس کوچک:  

 بخش اصلی تقسیم می شود: 2در یک عملیات امدادونجات به آسیب هاي احتمالی وارده به اعضاي تیم هاي عملیاتی  
 

 آسیب هاي جسمانی -1
 آسیب هاي روانی -2
 

 : آسیب هاي جسمانی -1
حضور در صحنه حادثه واقدام به عملیات با توجه به تهدیدات موجود درمنطقه و ماهیت پرخطر عملیات می تواند موجب 

ي وارده قاعدتًا به صورت اورژانس بوده و باید به فوریت به مداواي بروز انواع آسیب هاي جسمانی در افراد گردد. آسیب ها
 آن پرداخت.

به محض وقوع اتفاق براي اعضاي تیم و بروز هرگونه آسیب می بایست امدادگر مصدوم در اسرع وقت به مرکز درمانی 
ئول مرکز سالمت انتقال یافته و به صورت همزمان موضوع به اطالع مسئول مرکز سالمت شهرستان رسیده و مس

شهرستان نیز موظف است ضمن فراخوانی پزشک مرکز به همراه وي در مرکز درمانی حضور یابند. پزشک مرکزپیگیري 
اطالع از وضعیت جسمانی و روند درمان امدادگر مصدوم را به عهده داشته و مسئول مرکز سالمت نیز امور مربوط به 

 ا پیگیري می نماید.تکمیل پرونده بیمه و مسائل اداري مربوط ر
درصورتی که فرد آسیب دیده یا خانواده وي نیازمند حمایت روحی و روانی ویا مشاوره باشند می بایست روانشناس مرکز 

 نیز فراخوان شده و اقدامات الزم را بعمل آورد.
 پیگیري ها در هریک ازبخش ها تا حصول بهبود کامل امدادگر مصدوم ادامه خواهد داشت.

ه از درمان که نیاز به بهره مندي از خدمات سطوح باالتر احساس شد ( اعم از نیاز به مراکز درمانی مجهزتر در درهرمرحل
مرکز استان، مراکز مشاوره مراکزاستان و...) مسئول مرکز سالمت شهرستان می بایست از طریق رئیس شعبه امور مربوط 

 ید.به امدادگر مصدوم را به مرکز سالمت استان ارجاع نما
مسئول مرکز درمان استان نیز موظف است با فراخوانی پزشک و روانشناس مرکز خدمات الزم را درسطح استان پیگیري 

 و درصورت نیاز موضوع را از طریق معاونت امدادونجات استان به مرکز نظارت بر سالمت کشوري ارجاع نماید.
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نتیجه وضعیت مصدوم و پرونده وي را مورد پیگیري مسئول مرکز نظارت به سالمت کشوري نیز می بایست تا حصول 

  قراردهد.
 

 : روانیآسیب هاي  -2
(فرم مصادیق فجایع  14درصورت بروز حوادثی که درآن اعضاي تیم عملیاتی با یکی از مصادیق مندرج فرم شماره 

را به اطالع رئیس  دلخراش درحوادث) روبرو شوند، مسئول امدادشعبه می بایست پس از ارائه گزارش عملیات، موضوع
شعبه رسانده ولیستی از افرادشرکت کننده درعملیات نیز در اختیار وي قرارگیرد تا مسئول مرکز سالمت فراخوان شده 
ونسبت به تنظیم زمان مالقات اعضاي تیم با روانشناس مرکز اقدام الزم بعمل آورد.  این جلسه می بایست درکوتاه ترین 

یان عملیات برگزار گردد. دراین جلسه روانشناس مرکز با برگزاري جلسه تخلیه هیجانات فاصله زمانی ممکن پس از پا
) افراد در معرض خطر آسیب هاي روانی را شناسایی کرده و بسته به میزان درگیري جلسات مشاوره Debriefingروانی (

تخصصی تر می بایست موضوع از   و روان درمانی براي وي ترتیب می دهد. درصورت نیاز به پیگیري موضوع در مراکز 
طریق رئیس شعبه به معاونت امدادونجات استان انتقال یابد تا پیگیري امور درمان و مشاوره توسط مرکز سالمت استان 

 صورت پذیرد.
همچنین الزم است کادر مرکز سالمت بصورت دوره اي در پایگاه هاي امدادونجات بین شهري حضور یافته و با انجام تست 

 غربالگري مناسب، افراد درمعرض خطر را شناسایی واقدامات درمانی خود را آغاز نمایند. هاي
از آنجا که امکان دارد آسیب هاي جسمانی و روانی به طور همزمان براي امدادگري رخ دهد و یا به ویژه به دنبال بروز یک 

ادر مرکز سالمت بسیار ضروري وحیاتی بوده آسیب جسمی، اختالل روانی ایجادگردد لذا دراین موارد همکاري نزدیک ک
والزم است اقدامات پزشک و روانشاس با هماهنگی کامل صورت گیرد. ضمنًا همانگونه که ذکر شد ممکن است دراثر 
آسیب وارده به امدادگر نیاز به مراقبت هاي روانی براي اعضاي خانواده وي ضرورت پیدا کند که این امر نیز حتی المقدور 

 ست درمرکز سالمت شعبه انجام شود.می بای
 

 ین ودر مقیاس وسیع: یب) حوادث با تواتر پا
 

 بخش اصلی دسته بندي می شود: 2آسیب هاي وارده به اعضاي تیم هاي عملیاتی در این گونه حوادث نیز قاعدتاً در 
 

 آسیب هاي جسمانی -1
 آسیب هاي روانی -2

 
اد زیادي نیرو و تیم عملیاتی به منطقه اعزام می شود و حتی گاهی درخصوص حوادث بزرگ مقیاس از آنجا که معموالٌ تعد

ممکن است تیم هاي عملیاتی سایر استانها و یا تمام کشور در منطقه اي حضور یابند؛ لذا ضروري است در زمان آماده 
 ) توسط مرکز سالمت استان برگزار گردد.Briefingسازي تیم ها جهت اعزام جلسه توجیهی (

نانچه مقرراست تیم هاي یک شهرستان به شعبه دیگر اعزام شوندجلسه توسط مرکز سالمت شهرستان و اگر ( توضیح: چ
 تیم هاي یک استان به استان دیگر اعزام گردند جلسه توسط مرکز سالمت استانی برگزار می گردد.)   قراراست

وجیه گردند، پزشک خطرات احتمالی دراین جلسه اعضاي تیم ها درخصوص هر دو موضوع پزشکی و روانی می بایست ت
منطقه که ممکن است سالمت اعضا را تهدید کند گوشزد می نماید. مواردي چون بیماریهاي واگیر دار در منطقه عملیاتی، 
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راه مقابله با آنها و توصیه هاي بهداشتی باید بیان شود. روانشناس نیز  درجلسه اي شرایط احتمالی حاکم بر منطقه که بر 

 افراد تاثیر خواهد گذاشت را عنوان و راهکارهاي مقابله را نیز یادآوري نماید. روحیات
پس از پایان ماموریت و درزمان مراجعت تیم ها به شعبه مربوطه ضروري است جلسه تخلیه هیجانات روانی 

)Debriefing( د شده و توسط مرکز سالمت استان برگزارشود. هدف اصلی این جلسه شناسایی مشکالت روحی ایجا
اقدام براي درمان آن باشد. چرا که مشکالت جسمی همانگونه که پیش تر ذکر شد به دلیل شکل اورژانسی معموالٌ به 

 فوریت توسط مراکز درمانی مورد پیگیري قرارمی گیرند.
   صورت در زمان وقوع حوادث و فجایع در مقیاس وسیع که اعزام تیم هاي مختلف از استانهاي مختلف به محل حادثه 

می گیرد؛ الزم است تا هر استان مرکز سالمت خود را در محل حادثه مستقرنماید تا مشکالت پزشکی اعضاي تیم هاي 
را براي اعضاي خود برگزار Debriefing خود را مرتفع نموده و همچنین در صورت امکان در پایان هر روز نیز جلسات 

 نماید.
و همچنین کنترل سالمت جسمانی   Debriefingبداء نیزمی بایست جلسه درپایان ماموریت و بازگشت به استان م

 تمامی  افراد صورت گرفته و سپس اعضا ترخیص گردند.
درحوادث گسترده ملی الزم است مرکز نظارت بر سالمت کشوري نیز درمحل حادثه استقرار یابد و به نحوه عملکرد 

  ها رسیدگی نماید. استان
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