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  پايدار رضا دكتر آقاي جناب 
 ايران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه درمان محترم معاون

 خصوصي هاي آمبوالنس طبي معاينه كارت خصوص در ارشادي نطريه اعالم به بازگشت: موضوع

  سالم عليكم

اينه طبي استاندارد كارت مع در خصوص 5/4/1393مورخ  93/ص/6780/130احتراماً بازگشت به نامه شماره 
  :آمبوالنس وهمچنين سواالت مطروحه پاسخ ها به شرح ذيل جهت اطالع اعالم مي گردد

 4374با توجه به اينكه در استاندارد ملي ايران با شماره :تيپ آمبوالنس در مراكز خدمات آمبوالنس خصوصي -1
مي باشد  Aژانس به كار مي رود تيپ تيپ  آمبوالنسي كه جهت نقل وانتقال بيماران غير اور)  1-3- 3بند (

وبراساس شرح وظايفي كه براي مراكز خدمات آمبوالنس خصوصي در آيين نامه تاسيس وفعاليت مراكز خدمات 
آمبوالنس خصوصي بيان شده كه انتقال بيماران غير اورژانس مي باشد لذا مراكز خدمات آمبوالنس خصوصي 

  مي باشند Aمجاز به داشتن آمبوالنس تيپ 

ضمن تشكر از زحمات كارشناسان آن دانشگاه در خصوص  :در خصوص كارت معاينه طبي استاندارد - 3و2
تجهيزات  به اطالع مي رساند )  A1‐A2‐B‐C(تهيه كارت معاينه طبي استاندارد براي تمام تيپ آمبوالنس ها

اشد وبا  توجه به اينكه در ب 4374پزشكي در آمبوالنس ها مي بايست براساس استاندارد ملي ايران با شماره 
ديده نشده لذا موارد فوق  A2و A1استاندارد ملي ايران كيت زايمان ودستگاه گلوكومتر براي آمبوالنس هاي تيپ 

‐A1در كارت معاينه طبي تيپ  وساير مواردخذف گردد  A2وA1مي بايست از كارت معاينه طبي استاندارد تيپ

A2  وكارت معاينه طبي استاندارد تيپBوC   مورد تاييد مي باشد.  

در خصوص پيش شماره براي نصب سريال براموال غير مصرفي پيش شماره براي دانشگاه علوم پزشكي -4
  .مي باشد 13ايران عدد

در خصوص استان تهران هر دانشگاه موظف به پاسخگويي به مراجعان  محدوده مناطق تحت پوشش خود -5
مي توانند براساس آيين نامه تاسيس وفعاليت مراكز خدمات  مي باشد ومراكز خدمات آمبوالنس خصوصي

آمبوالنس خصوصي  با مراكز درماني با رعايت ضوابط آيين نامه  عقد قرار داد نمايند وبدين منظور محدوده 
وتمام دانشگاهها مي بايست كارت معاينه طبي استاندارد براي آمبوالنس ها .خاصي تعريف نگرديده است

  .صادر نمايند   4374ت استاندارد ملي ايران با شماره وبراساس تجهيزا
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به پيوست ليست داروهاي :در خصوص داروهاي داخل آمبوالنس هاي مراكز خدمات آمبوالنس خصوصي  -6
مورد نياز در داخل آمبوالنس خصوصي ارسال مي گردد وابالغيه داروهاي داخل آمبوالنس طي نامه شماره 

مي باشد وشامل آمبوالنس  115در خصوص داروهاي آمبوالنس هاي اورژانس  4/12/1392د مورخ  15600/401
  .هاي مراكز خدمات آمبوالنس هاي خصوصي نيست

  

 

 

 

 

  

  :رونوشت
  ايران د ب خ و پ ع دانشگاه درمان م دبيرخانه وفا حسيني آقاي جناب
  خصوصي آمبوالنس اداره رئيس فراهاني آقاي جناب
  ايران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي فوريتهاي و حوادث مديريت مركز رئيس


