
 
 

 درمان و آموزش پسشکیٰ وزارت بهذاشت 

 مرکس مذیریت حوادث و فوریتهای پسشکی کشور

 کارت معاینه طبی استانذارد آمبوالنس تیپ

 

 

 شوارُ سریال هَتَر :   شوارُ شاسی :   ًام فرد  یا هَسسِ صاحة خَدرٍ : 

 شوارُ شْرتاًی :    استاًذارد : شوارُ تائیذیِ  ًَع ٍ هذل ساخت خَدرٍ :    ًام داًشگاُ هرتَعِ : 

 شماره سریال دارد عنوان ردیف شماره سریال دارد عنوان  ردیف

   ػذد ( 1)  سٌجش گر اکسیژى 33   تاتری اضافی 1

   ػذد ( 1)  پسشکی گَشی 34   پریس خارجی 2

دستگاُ شَک دٌّذُ ، ًوایگر ٍ ضثظ  35   ( ػذد 1حذاقل پریس کاتیي تیوار                               ) 3
ECG 

   

   (  Pace Maker تجْیسات تحریک الکتریکی ػضلِ قلة ) 36   تار در ساػت (  02)  تَْیِ 4

 37   سیستن تخاری + کَلر کاتیي تیوار 5
الرًکَسکَج ، آهثَتگ ،  هذیریت راُ َّایی کال ) ٍسایل

  ًٍتیالتَر (
  

   ػذد ( 1)  ًثَالیسر 38   ػذد ( 0)  اٍپس سرم سقفی 6

   ػذد ( 1)  کیت دفغ خلظ 39   ػذد ( 1)  تراًکارد اصلی 7

   تجْیسات تسریق حجوی 44   ػذد ( 1)  صٌذلی حول ٍ ًقل تاشَ 8

 41   ػذد ( 1)  تشک خالء 9
کیت هرتَط تِ سَراخ شذگی اعراف 

 غشاء قلة
   

   (  ػذد 1)  کلٌتر ٍریذ هجرای هرکسی 42   ػذد ( 1)  اسکَج استریچر 14

   (  ػذد 1)  Ventilatorدستگاُ تَْیِ اتَهاتیک  43   ػذد ( 1)  تشک تا هلحفِ جاتجایی 11

 کورتٌذ -هلحفِ   (  ػذد 1)  لَازم تختخَاب 44   ػذد ( 1)  تراکشي 12

   ػذد ( 4)  پتَ 45   ػذد ( 1)  آتل گردى تسرگسال 13

   ( سری 0)  ٍسایل درهاى هجرٍحاى 46   ػذد ( 1)  آتل گردى خردساالى  14

   ػذد ( 0)  ٍسایل هراقثت ٍ درهاى سَختگی 47   ػذد ( 1)  آتل کور 15

   ( سری 1)  خَىجؼثِ کشت  48   ػذد( 1) ّر کذام  دهاسج ٍ چراؽ قَُ عثی 16

   (  ػذد 1)  لگي ادراری 49   لیتر (  4)  هحلَل ّای تسریقی 17

   (  ػذد 1)  لگي هذفَع 54   سری (  0)  ٍسایل تسریقات 18

19 
پایِ سرم تا اهکاى ًصة رٍی 

 تراًکارد
   ػذد ( 0)  لگي استفراؽ 51   ػذد ( 0) 

    پیجر 52    تجْیسات تسریق فشاری 24

   ػذد ( 1)  تغری غیرشیشِ ای اٍرُ 53   ػذد ( 1)  هخسى اکسیژى ثاتت 21

   ػذد ( 1)   ( NG Tubeلَلِ هؼذُ ) 54   ػذد ( 1)  اتصال سریغ اکسیژى 22

   جفت ( 5)  دستکش جراحی 55   ػذد ( 1)  هاسک تَْیِ 23

   ػذد ( 1)  کیت هرتَط تِ زایواى اضغراری 56   ػذد ( 1)  ساکشي ثاتت ترقی 24

   ػذد ( 1)  پَشاک حفاظتی تا شثرًگ ّر ًفر 57   ) ّر کذام یک ػذد( ساکشي دستی 25

   ( ػذد 1)  کالُ ایوٌی تا شثرًگ ّر ًفر 58    لیتر ( 4)  فشارسٌج  دستی 26

   ( جفت 1)  دستکش ایوٌی تا شثرًگ ّر ًفر 59   ) یک هجوَػِ ( فشارسٌج دستی 27

 دیلن -تثر -عٌاب  ( سری 1)  تجْیسات سثک جْت ًجات 64   ػذد ( 1)  اتَهاتیکفشارسٌج  28

 ترای هراکس دٍلتی   فرستٌذُ گیرًذُ سیار رادیَیی 16   ػذد ( 1)  اتسار ترًذُ کورتٌذ ایوٌی 29

 ترای هراکس دٍلتی  ػذد ( 1)  فرستٌذُ گیرًذُ دستی رادیَیی 62   ػذد ( 0)  هثلث ًَر اخغار 34

    تلفي ّوراُ  63   ػذد ( 1)  کپسَل اعفاء حریق 31

     64   ػذد ( 1)  چراؽ قَُ 32

 ًظریِ کارشٌاس :

 تاریخ کارشناسی و امضاء کارشناس:         نام و نام خانوادگی متقاضی : 

 مهر مرکس مذیریت حوادث و فوریتهای پسشکی کشور          نام و نام خانوادگی کارشناس :

C 

 کذ : 

 تاریخ : 

 نسخه : 

 :مدت اعتبار از تاريخ صدور

 يکسال

 مشروط به حفظ استانداردهاي موجود


