

عیغتن اًتمبل اٍرصاًظ ًَساد در ایزاى
INETS (Iranian Neonatal Emergency Transport System

یه تطىل ٍاثستِ ثِ ( هعبًٍت درهبى داًطگبُ ّب ) هی ثبضذ ٍ در ثیوبرستبى ّبی سطح

 2 ٍ 3هستمر هی ثبضذ وِ در آى ثر

اسبس آخریي یبفتِ ّب ٍ دست آٍردّبی هجتٌی ثر ضَاّذ ثِ تثجیت ؛ درهبى اٍرشاًسی ٍ اًتمبل ثیي ثیوبرستبًی ًَزاداى ٍ ضیرخَراى
ثب ٍزى ووتر از  6ویلَگرم هی پردازد  (.اًتمبل ضیرخَاراى زیر یىسبل ٍیب هبدراى ثبردار پرخطر ًیبزهٌذ ثِ دریبفت خذهبت هتٌبست
ثب ًیبز آًْب -هطبثك ثب ًمؾِ عطح ثٌذی خذهبت پزیٌبتبل کؾَرً -یسپس از فراّن ضذى ًیرٍّب ی اًسبًی  ،تجْیسات ٍاهىبًبت
هرثَطِ  ،لبثلیت اضبفِ ضذى ثِ ایي سیستن را دارد ).
ایي تطىل در توبهی استبى ّبی وطَر ٍ ثصَرت  24سبعتِ ٍ توبهی ایبم ّفتِ ثِ ارائِ خذهت هیپردازد ٍ تالش در ًمل ٍ اًتمبل
ًَزاداى ثب ویفیت ثبال ٍ ثب رٍیىرد خبًَادُ هحَر داضتِ ٍ در ایي زهیٌِ از ووه ّبی طجی  ،پرستبری  ٍ،تٌفسی ثْرُ خَاّذ ثرد .
هذیریت ارضذ ایي تطىل در وطَر ثب ًظر ٍزیر ٍ یب هعبٍى درهبى ٍی ٍ ثب هطَرت ثب ریبست فَریت ّبی وطَر تعییي هیگردد ٍ
ثصَرت یه زیر هجوَعِ در ریل ٍاحذ فَریت ّبی هعبًٍت درهبى ادارُ هیگردد  .در ّر داًطگبُ ًیس ریبست داًطگبُ یب هعبٍى
درهبى ٍی ثب هطَرت رئیس فَریت ّبی استبى هسئَل تطىل اًتمبل ًَزاد( ) INETSرا اًتخبة هی توبیذ ٍ ٍی زیر ًظر ریئس
فَریت ّب ثِ فعبلیت هی پردازد .فردی وِ ثرای هسئَلیت ارضذ ایي سیستن اًتخبة هیگردد هی ثبیست دارای یىی از هذارن
تحصیلی زیر ثبضذ  :فَق تخصص ًَزاداى یب پریٌبتَلَزیست  ،هتخصص وَدوبى دٍُ دیذُ در ثخص

 NICUداًطگبّی  ،پسضه

هتخصص اٍرشاًس آضٌب ثِ اصَل اًتمبل ٍ آضٌب ثب هٌطمِ جغرافیبئی هرثَطِ .


ّذف :

ّذف از ایجبد  INETS ( Iranian Neonatal Emergency Transport Systemاًتمبل ثیي ثیوبرعتبًی ًَساداى (
ٍدر عبلْبی آیٌذُ هبدراى ثبردار ٍ یب ؽیزخَراى سیز یکغبل ) ثقَرتی ایوي ٍ

هجتٌی ثر ضَاّذ وِ ثِ تثجیت ؛ درهبى

اٍرشاًسی ٍ اًتمبل ثیي ثیوبرستبًی ًَزاداى ٍ هی پردازد ایي تؾکل هطبثك ثب ًمؾِ عطح ثٌذی خذهبت پزیٌبتبل کؾَر عول
خَاّذ کزد تب ثِ حفظ ٍ ارتمب عالهت ًَساداى کؾَر کوک ًوبیذ .
ثر طجك ثرًبهِ ریسی اًجبم ضذُ در هروس هذیریت خذهبت پریٌبتبل استبى آررثبیجبى ضرلی

عیغتن اًتمبل اٍرصاًظ ًَساددر

ایزاى )  ) INETSتب پبیبى عبل  1392در  6هزکش (  2هزکش عطح  3اعتبى ؽبهل  :ثیوبرعتبى الشّزا  2 -دعتگبُ ٍ -

هزاغِ – یک دعتگبُ  4 ٍ -هزکش عطح  2اعتبى – ثیوبرعتبى ّبی هیبًِ  ،هزًذ  ،اّز ٍ عزاة ّز کذام یک دعتگبُ )
هغتمز هیگزدد  .در ایي ثیوبرعتبى ّب علی رغن آهجَالًظ ّبی هعوَل هَجَد در ثیوبرعتبى آهجَالًظ ّبی ّبی رٍف
هجْش ثِ آخزیي تکٌَلَسی هَرد ًیبس ثزای اًتمبل ًَساداى پز خطز کِ ًیبس ثِ هزالجت ٍیضُ دارًذ هغتمز هیگزدد .در
فَرت هَاجِ هغئَلیي ثْذاؽتی ٍ یب پشؽک هعبلج در ّز یک اس ثیوبرعتبى ّبی دارای آهجَالًظ ّبی )  ) INETSثب
یک ًَساد – سیز  2هبُ یب ٍسى کوتز اس  6کیلَگزم  -ثب ؽوبرُ تلفي  .....توبط گزفتِ ٍ ثب پشؽک هعیي هَضَع را در هیبى
هی گذارد  .در فَرت تبئیذ پشؽک اعتبد هعیي ( کِ یک فَق تخقـ ًَساداى اعت ٍ ثقَرت
اعت ) ثِ عطَح ثیوبرعتبًی ثبالتز

 24عبعتِ در دعتزط

– ثقَرتی اهي ٍ ثب حذالل آعیت  -هٌتمل گزدد .افزاد دخیل در اهز اًتمبل

پزعتبراى ثخؼ هزالجت ٍیضُ ًَساداى ّغتٌذ کِ دٍرُ هخقَؿ اًتمبل ًَساد را طی کزدُ هی ثبؽٌذ
 CERTIFICATIONهزثَط ثِ آًزا کغت کزدُ اًذ  .ایي افزاد حذ الل عبثمِ  6عبل کبر در  NICUداؽتِ ٍ درتوبم
هغیز ثب پشؽک هعیي در ارتجبط ّغتٌذٍ .ظیفِ آًْب تثجیت ٍ اًتمبل ًَساد پزخطز ثز اعبط راٌّوبّبی ثبلیٌی هجتٌی ثز
ؽَاّذ هی ثبؽذ ٍ ثجت یبفتِ ّب را ًیش ثز عْذُ دارًذ  .عیغتن  INETSثِ افَل هزالجت خبًَادُ هحَر پبیجٌذ ثَدُ ٍ
در فَرت فالحذیذ پشؽک هعیي رٍػ  KMCراثزای اًتمبل ثِ خبًَادُ پیؾٌْبد هی کٌذ .
ؽوبرُ تلفي )  ) INETSکِ  24عبعتِ ثزای ارئِ خذهت در دعتزط اعت ......:

