اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور
فصل اول -کلیات
ماده  -1سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده
می شود ،به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تشکیل و براساس
مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب اداره می شود.
ماده  -2سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری می باشد.
ماده  -3حوزه فعالیت سازمان در سراسر کشور است و مرکز اصلی آن در تهران است و واحدهای استانی و
شهرستانی فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی زیر نظر سازمان مذکور ارایه خدمت
خواهند نمود.
فصل دوم -نظارت و مأموریت ها
ماده  -4وظایف و مأموریت های سازمان به شرح زیر است:
 -1ارایه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ،در سوانح عمدی و غیرعمدی ،حوادث غیرمترقبه و فوریت
های پزشکی در هنگام بروز بیماری های نوپدید و جدید و بالیای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد
مردم با هر ملیت و تابعیت.
 -2تدوین سیاست ها ،خط مشی ها ،راهبردها و برنامه های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح
کشور براساس نظام سطح بندی خدمات ،آمایش سرزمین و استانداردهای مصوب ،برای تثبیت وضعیت
و رفع مخاطرات از بیماران و مصدومین و نظارت بر حسن انجام آنها.
 -3برنامه ریزی طرح های توسعه کمی و کیفی پایگاه های اروژانس شهری ،جاده ای ،ریلی ،هوایی،
دریایی ،نو ترکیبی و نوین.
 -4تدوین و ابال غ ضوابط ،استانداردها ،آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با اورژانس پیش بیمارستانی
به منظور یکپارچگی مدیریت کشوری اورژانس پیش بیمارستانی و نظارت بر حسن انجام آنها.
 -5طراحی ،اجرا ،پایش ،پشتیبانی ،نظارت و ارتقاء شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم اورژانس پیش
بیمارستانی کشور با رعایت ضوابط و مقررات سازمان ارتباطات رادیویی کشور.
 -6فرماندهی و هدایت عملیات و تریاژ و درمان اضطراری بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی
به اولین و مناسبترین مرکز بهداشتی و درمانی.
 -7تدوین شرایط صدور ،تمدید و تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
ارایه دهنده خدمات آمبوالنس و فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس زمینی ،هوایی و دریایی در سطح
کشور.
 -8ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات ،تجربیات و دستاوردها با سازمان های ملی و بین المللی در راستای
کارایی و اثر بخشی فرآیندها و فعالیت های ارایه خدمات در حوزه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی.
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 -9جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار داده ها و اطالعات و طراحی نظام یکپارچه فناوری اطالعات
فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس در کشور.
 -11ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان های همکار و پشتیبان در شرایط عادی و بحران برای ارایه
خدمات اورژانس پیش بیمارستانی.
 -11ارایه برنامه های توسعه و ارتقا دانش حرفه ای کارکنان به منظور افزایش کمی و کیفی سطح
خدمات و گسترش فرهنگ ایثار ،از خودگذشتگی ،فداکاری ،صداقت ،همدلی ،شفافیت و پاسخگویی.
 -12تدوین سیاستها و برنامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی ،مسئولیت پذیری ،توانمندی و مشارکت
ساخترمند و فعاالنه فرد ،خانواده و جامعه در تعامل ،همکاری و همیاری با اورژانس کشور و برنامه ریزی
برای استفاده از نیروهای داوطلب حرفه ای.
 -13همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی ،مؤسسات ،نهادها ،سازمان ها و مراکز علمی،
آموزشی و فرهنگی کشور و صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت های پیش
بیمارستانی اورژانس و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در این رابطه.
تبصره -سازمان می تواند در راستای مأموریت خود نسبت به نیاز سنجی نیروی انسانی مورد نیاز با استفاده
از ظرفیت های موجود دانشگاه های علوم پزشکی آموزش فوریت های پزشکی کشور را جهت تربیت و توسعه
نیروهای آموزش دیده ،برنامه ریزی و هدایت نماید.
فصل سوم -ارکان
ماده  -5سازمان دارای ارکان زیر است:
الف -شورای عالی
ب -رییس
ج -ذیحساب
الف) شورای عالی
ماده  -6ترکیب اعضای شورای عالی سازمان به شرح ذیل تعیین می گردد:
 وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (رییس شورای عالی)پ رییس سازمان (دبیر شورای عالی) معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رییس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران رییس سازمان پدافند غیرعامل کشورتبصره -حکم اعضای شورای عالی توسط وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر می شود.
ماده  -7اهم وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:
 -1تصویب سیاستها ،خط مشی ها ،راهبردها و برنامه های سازمان.
 -2پیشنهاد بودجه سالیانه به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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 -3تصویب صورت های مالی سازمان.
 -4پیشنهاد ساختار و تشکیالت سازمان و مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس استان تهران
و واحدهای اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت شهرستان به وزارت.
 -5تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اموال غیرمنقول و منقول سازمان.
 -6اتخاذ تصمیم در موارد پیش بینی نشده و هر موضوع دیگری که از طرف رییس شورای عالی مطرح
و رسیدگی به آن طبق قوانین مربوط در صالحیت شورای عالی می باشد.
 -7رسیدگی ،اظهار نظر و تصویب گزارش عملکرد مالی و عملیاتی سازمان.
 -8پیشنهاد رییس سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.
تبصره -آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و رأی گیری در اولین جلسه شورای عالی تصویب خواهد شد.
ماده  -8شورای عالی حداقل سالی دو بار ،یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و عملکرد
ساالنه و یک بار در نیمه دوم برای رسیدگی و تصویب بودجه سازمان تشکیل می شود.
تبصره -در موارد ضروری به پیشنهاد هر یک از اعضای شورای عالی ،تشخیص و دعوت رییس ،شورای عالی
تشکیل جلسه خواهد داد.
ب) رییس سازمان
ماده  -9رییس سازمان به عنوان معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،باالترین مقام اجرایی و اداری
سازمان است که با معرفی شورای عالی و ابال غ وزیر منصوب می شود و عالوه بر انجام امور مقرر در این
اساسنامه ،اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:
 -1اجرای مصوبات شورای عالی.
 -2تهیه و تنظیم بودجه ساالنه سازمان و پیشنهاد آن به شورای عالی.
 -3تهیه و تنظیم ساختار و تشکیالت سازمان و مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس استان
تهران و واحدهای اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت شهرستان و پیشنهاد آن
به شورای عالی.
 -4انتخاب ،انتصاب و عزل مدیران و معاونین ستادی سازمان.
 -5اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوطه و مقررات این اساسنامه.
 -6تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و عملیاتی ساالنه سازمان و ارایه به شورای عالی.
 -7تهیه و تنظیم سیاست ها ،خط مشی ها و برنامه های اجرایی سازمان و پیشنهاد آن به شورای
عالی.
 -8تهیه و تنظیم آیین نامه ها ،ضوابط و مقررات براساس مفاد قانون و مندرجات این اساسنامه و
پیشنهاد آن به شورای عالی.
 -9نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و ارجاع امور و دعاوی سازمان با توجه به مقررات مربوط.
 -11سایر وظایفی که از سوی شورای عالی محول می شود.
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ماده  -11دبیر کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و بالیا ،رییس سازمان فوریت های پیش بیمارستانی
اورژانس کشور می باشد که از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابال غ دریافت می کند.
ماده  -11دبیر ستاد هدایت و اطالع رسانی درمان ،رییس سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور
می باشد که از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابال غ دریافت می کند.
ماده  -12کلیه اسناد ،اوراق بهادار ،چک ها و اسناد بانکی و قرارداد با امضای رییس سازمان و یکی از معاونین
سازمان و مدیر مالی ،ممهور به مهر سازمان معتبر خواهد بود.
ماده  -13رییس سازمان می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از مقامات و مدیران سازمان
تفویض نماید.
فصل چهارم -ساختار و تشکیالت
ماده  -14سازمان از نظر مقررات اداری ،استخدامی ،تشکیالتی ،مالی و معامالتی تابع مقررات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ماده  -15تشکیالت و پست های سازمانی جدید از طرف سازمان تهیه و پس از تأیید وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،با تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا گذاشته می شود.
تبصره -تا زمانی که تشکیالت و پست های سازمانی جدید به تصویب نرسیده است ،تشکیالت و پست های
سازمانی قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده  -16با توجه به شرایط ویژه استان تهران ،اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران ،ایران و شهید بهشتی با تمامی امکانات ،اموال ،دارایی ها ،زیرساخت ها و نیروی انسانی
در اورژانس تهران ادغام و «مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس استان تهران -تشکیل و رییس آن به
عنوان رییس مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس استان تهران از سوی رییس سازمان منصوب می
گردد.
تبصره -کلیه واحدهای درمانی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ،موظف به همکاری با مرکز فوق الذکر
هستند.
ماده  -17رییس فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان ها ،با تأیید رییس سازمان و ابال غ رییس دانشگاه منصوب می گردد .حضور ایشان در هیئت رییسه
دانشگاه الزامی است.
ماده  -18مدیر اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشتی -درمانی شهرستان با پیشنهاد رییس شبکه و تأیید
رییس فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با ابال غ رییس
شبکه منصوب می گردد.
فصل پنجم :منابع مالی
ماده  -19منابع مالی سازمان عبارتند از:
 اعتبارات ردیف های اختصاصی مرتبط با اورژانس در بودجه عمومی کشور4

 کمک ها و هدایایی که به سازمان اعطا می شود. منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی موقوفات ،نذورات و سایر وجوهات شرعیماده  -21در صورت در خواست دریافت خدمات اورژانش پیش بیمارستانی از سوی دستگاه های اجرایی و
نهادها و مؤسسات غیردولتی ،و خصوصی ،عالوه بر وظایف جاری موضوع ماده ( ،)4سازمان می تواند کلیه
خدمات خود را در قبال دریافت وجه ،ارایه و صرف هزینه های سازمان نماید.
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