
 های آمبوالنس خصوصیشرکتمعرفی 

راکز درمانی و بالعکس و نیز انتقال به دیگر شهرها با م به بیمار انتقال وظیفه خصوصی هایآمبوالنس          

 ی مناسب و کیفیت استاندارد را بعهده دارند.هزینه

 جهت را بیمار و کندمی ارائه بیمار به را درمان اورژانس مواقع در که است اینقلیه وسیله آمبوالنس          

های )فوریت EMSوسیله یکی از اجزاء حیاتی سیستم  این و کندمی منتقل کنندهدریافت مراکز به درمان پیگیری

های جدید مسیر طوالنی تکامل را طی کرده است و وسیله ساده انتقال نیست. بلکه یک پزشکی( است. آمبوالنس

 باشد.یز میبخش اورژانس مجهز بوده که دارای وسایل ارتباطی ن

دایر شد، این مؤسسه  8181ر انگلستان و در سال کشو در مجروحان به رسانیکمک رسمی موسسه اولین          

 کرد.های اولیه، تربیت میهای الزم و آموزش کمکدارای تشکیالتی بود که رانندگان آمبوالنس با مهارت

 نهمی به. است حیاتی امری آمبوالنس یک داخل در کامل تجهیزات داشتن و مناسب جای و فضا داشتن         

علی های فهای مجهزتری بسازند. آمبوالنسروز آمبوالنسکنند روزبهاین وسیله سعی می سازندگان امروزه دلیل،

دار برای راحتی بیشتر در حمل بیماران، محل مناسب برای نشستن باشند: برانکارهای چرخدارای این وسایل می

های خاص، مخزن اکسیژن ها در وضعیتوالنس، وسایل تخصصی شامل تجهیزات احیاء قلب و ریهکارکنان آمب

سیم و تجهیزات رادیوئی هم هستند که از این ها دارای بیو همچنین دستگاه تنفس مصنوعی. همچنین آمبوالنس

ترین هن برقرار است. پیشرفتها با بیمارستادهند و ارتباط دائمی آنطریق وضع بیمار را به بیمارستان اطالع می

هایی هستند که به سیستم کامپیوتری مجهز هستند و سابقه بیماری و وضعیت مریض را قبل از ها آنآمبوالنس

ارد ها، ودهند و بیمار با مجموعه کاملی از اطالعات و زمینهرسیدن به بیمارستان موردبررسی و کنترل قرار می

 شود.ب از اتالف وقت هم جلوگیری میترتیاینشود و بهبیمارستان می

 شوند:بندی میهای موجود بر طبق استاندارد به شرح تقسیمانواع آمبوالنس

 بیمار یک انتقال جهت آمبوالنس :A1تیپ

 : آمبوالنس جهت انتقال یک یا چند بیمارA2تیپ 
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