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جرحى بواسطة سيارة إسعاف \ إجراءات نقل مرضى 
 

: عام
 

العالج  )ٌعبر الجسر كل ٌوم مرضى وجرحى ٌخرجون أو ٌعودون من عالج طبً فً االردن 
ٌتم عبور هذه الشرٌحة  (الطبً فً االردن ألرخص بكثٌر من العالج الطبً فً إسرائٌل

ظهر إلى ظهر بٌن سٌارة اإلسعاف اإلسرائٌلٌة وسٌارة الإلسعاف األردنٌة " السكانٌة بطرٌقة 
 ".خط المٌاه" فً 

  
: الهدف

 
ٌمكن وٌراقب مكتب االتصال عبور سٌارات اإلسعاف بشكل سرٌع ودون تأخر خاص بعد 

 .الحصول على تقرٌر تنسٌق على ظهر استمارة عبور سٌارة اإلسعاف
 

: الطريقة
 

الحصول على التوجه من جهة معٌنة لتمكٌن عبور سٌارات إلسعاف لمرضى فً  .أ 
مركز الصحة بإجراء الفحوص الالزمة، ومن \ جسر النبً، ٌقوم مكتب االرتباط 

" فً جهاز  )ضمنها التصدٌقات الطبٌة، االستحقاق، التوثٌق وفحص أمنً 
 .("الحجر المتدحرج

استمارة ( مكتب االرتباط/ مركز الصحة )تعبئ الجهة مقدمة الطلب  .ب 
تنسٌق عبور فً سٌارة إسعاف وٌحوله إلى غرفة عملٌات القوى 

استمارة طبٌة تدل على : البشرٌة فً اإلدارة المدنٌة برفقة االستمارات
فً حال  )مرض المسافر واستمارة مستشفى مستوعب أردنً 

. (الخروج

 تنسٌق عبور سٌارة اإلسعاف إلى منسقة تٌحول مركز التصرٌحا .ج 
الصحة من اجل الحصول على موقفها وبعد ذلك تتم المصادقة من 

 .قبل ضابط القوى البشرٌة

ٌتم تحوٌل جواب التنسٌق على ظهر استمارة عبور سٌارة إسعاف إلى  .د 
. مكتب االرتباط فً جسر ألنبً وإلى الجهة الموجهة

 عبور سٌارة اإلسعاف بشكل فعلً تمكٌنهدف مكتب االرتباط  .ه 
 .وبشكل سرٌع دون تأخر خاص

  :تفصيل الطريقة

تحضر مكاتب تنسٌق عبور سٌارة إسعاف بحسب طلب المواطن وترفعه  .أ 
. إلى مصادقة اإلدارة المدنٌة
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مصادقة  )ٌتم تحوٌل التنسٌق إلى معالجة مركز الصحة فً الغدارة المدنٌة  .ب 
وموافقة جهاز األمن وبعد الحصول على  ( دالٌا باسا –منسق الصحة 

 )موافقة نهائٌة ٌتم إرسال التنسٌق إلى مكتب االرتباط مع التفاصٌل الكاملة 
  . (طاقم طبً \ تفاصٌل المرٌض 

 

 )بعد الحصول على تنسٌق نفحص منع الطاقم الطبً النازل إلى الجسر  .ج 
الذي ال ٌعبر إلى األردن فً حال كان أحد أعضاء الطاقم ممنوعا من 

بعد التأكد من مجمل التفاصٌل صحٌحة ننشر التنسٌق  .(الدخول إلى الجسر
 .(للدخول\ إلى غرفة العملٌات للخروج 

وفً نهاٌة الٌوم  (نفذ  )بعد عبور سٌارة اإلسعاف نرقم على االستمارة .د 
 . نفذ–" سٌارة إسعاف جثث" نوثق فً ملف 

ٌجب تعبئة تفاصٌل سٌارة اإلسعاف ذات العالقة فً تقرٌر تلخٌص ٌومً  .ه 
من المهم جدا أن نذكر هل ٌدور الحدٌث عن . فً القاعة المعدة لذلك

 .جرٌح وما هو سبب العبور الدقٌق\ مرٌض 

وأشخاص  )فً كل ٌوم نحضر فً مكتب االرتباط قائمة سٌارات اإلسعاف  .و 
لجهاز األمن ، من أجل عبور تشخٌص مسبق ومنع التأخٌر فً  (مهمٌن
 ..مرفق تنسٌق سٌارة إسعاف نموذج. الجسر

 .مرفق تنسٌق سٌارة إسعاف نموذج .ز 

طريقة تنفيذ العبور في جسر النبي 

: في توجه الدخول

ٌرفع المنظم المسؤول فً خط المٌاه مقابل مكتب االرتباط لفحص  (1
.  وصلتفتنسٌق وجود سٌارة إسعا

فً حال وجود تنسٌق ٌتأكد مقابل ضابط التوثٌق فً مكتب  (2
بما فً ذلك تفاصٌل  )االتصال بالنسبة لتفاصٌل سٌارة اإلسعاف 

المرٌض ، المرافق المصادق، الطاقم الطبً وسائق سٌارة 
 .(اإلسعاف

" موسى علمى"ٌرفع ضابط مكتب االرتباط المعالج مقابل ضابط  (3
المناوب لفحص هل المقابل موجود فً الحاجز، عند تواجده ٌتم 

المصادقة على تفاصٌله مقابل التنسٌق الموجود فً مكتب 
 .االرتباط

مع وصول المقابل، ٌقدم الضابط فً مكتب االتصال تقرٌرا حول  (4
وٌبدأ بتمرٌر سٌارة " جٌمل"وجود المقابل للمنظم فً موقف 

  .اإلسعاف

غرفة العملٌات حول " موسى علمً" ضابط فً المقبل ٌحثلن (5
. االستعداد لبدء مرور سٌارة اإلسعاف
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من  )تصادق غرفة العملٌات على أن العبور مستعد بداٌة العبور (6
وفً حالة الحصول على المصادقة  (ناحٌة القوى البشرٌة واألمن

 .ٌبدأ العبور

غرفة العملٌات حول إنزال " موسى علمً" بالمقابل ٌحتلن ضابط  (7
من مسؤولٌة غرفة العملٌات حتلنة  .سٌارة اإلسعاف المقابلة

. حول وصول سٌارة اإلسعاف ( دخول 17 )المنظم المسؤول 

ٌتم العبور من موقف التنزٌل بحسب إجراءات الفحص وفحص  (8
.  الحدود الموجود

 

 

: في توجه الخروج

ٌرفع مقابل مكتب االرتباط لفحص " موسى علمً" ضابط  (1
. موضوع إذا وجد تنسٌق لسٌارة إسعاف للوصول إلى الحاجز

فً حال وجود تنسٌق ٌتأكد ضابط مكتب االرتباط بالنسبة  (2
بما فً ذلك تفاصٌل المرٌض، المرافق  )لتفاصٌل سٌارة اإلسعاف 

 .(المصادق، الطاقم الطبً وسائق سٌارة اإلسعاف

ٌرفع ضابط مكتب االرتباط المعالج مقابل النظم فً خط المٌاه  (3
لفحص هل المقابل موجود فً الحاجز، عند تواجده ٌتم المصادقة 

 .على تفاصٌله مقابل التنسٌق الموجود فً مكتب االرتباط

مع وصول المقابل، ٌقدم الضابط فً مكتب االتصال تقرٌرا حول  (4
وٌبدأ بتمرٌر " موسى علمً"وجود المقابل للمنظم فً موقف 

  .سٌارة اإلسعاف

غرفة العملٌات حول إنزال " موسى علمً" بالمقابل ٌحتلن ضابط  (5
من مسؤولٌة غرفة العملٌات حتلنة  .سٌارة اإلسعاف المقابلة

. حول وصول سٌارة اإلسعاف ( دخول 17 )المنظم المسؤول 

ٌتم العبور من موقف التنزٌل بحسب إجراءات الفحص وفحص  (6
.  الحدود الموجود

 : التشديد على

 دقٌقة على األكثر، ٌقدم الضابط 30فً حال عدم وجود مقابل خالل  .أ 
 .تقرٌرا إلى ضابط الوردٌة بشكل فوري

بشكل عام ال حاجة إلى تحوٌل تنسٌق سٌارات اإلسعاف التً تحمل  .ب 
 مرضى إلى غرفة عملٌات المعبر

بشكل عام ال تتم المصادقة على استعمال سٌارة إسعاف من أجل إنزال  .ج 
. وجمع المرضى فً المعبر فً نفس المعبر

 .إدخال الجثث\ اإلجراء ال ٌتطرق إلى  إخراج  .د 
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 نص تنسيق سيارة إسعاف: ملحق أ .2
مكتب /فرع
:       ارتباط

        

 

, كانون الثانً 5  : تارٌخ
2012 

    -                  عبور-   

  خروج سيارة إسعاف ومريض إلى معبرجسر النبي/ دخول
 تابعة 6000392- اإلدالرة المدنٌة فً ٌهودا والسامرة تنسٌق دخول سٌارة إسعاف رقم–ٌطلب من نجمة داؤد 

 .   لغرض إخراج مرٌض إلى األردن12-1-6-للهالل األحمر إلى معبر جسر النبً بتارٌخ
 

      :المريض

 اإلسم الخاص والعائلة 

 
 سبب العبور مكان السكن .رقم الهوٌة

 وجع بطن نابلس 410429120 حسنً حفش 

 اإلسم الخاص والعائلة 

 
 سبب العبور مكان السكن .رقم الهوٌة

 :من االردن\ مرافقين إلى األردن 

رقم 
 تسلسل

 اإلسم الخاص والعائلة

 
 القرابة الجيل مكان السكن رقم الهوٌة

1.       

 ابن 56 قلقٌلٌة 984090449 فاروق حفش  .2

3.                                

تفاصيل سائق سيارة 
 اإلسعاف

 أورشلٌم-عوطف  944563071 دمحم فقٌه

 اإلسم الخاص والعائلة 

 
 مكان السكن رقم الهوٌة

 تم تنفيذ فحص أمني من قبل – فحص أمني. والمرافقين إلى المعبر عدم تسليم كل التفاصيل يمنع دخول السيارة
الموقع أدناه لكل من السائقين، األطباء، المرضى والمرافقين بحسب األنظمة لذلك ال مانع من تمكين عبورهم 

 .       ودخولهم معبر الجسر 

  تفاصيل المصادقة وتوقيعه–فرع \ توقيع مكتب االرتباط 

         ____________     _______        _______________         ______
 ___________

                    :الطبيب المرافق

 اإلسم الخاص والعائلة 

 
 مكان السكن رقم الهوٌة

 ___ ___ ____  :الممرض المرافق

 اإلسم الخاص والعائلة 

 
 مكان السكن رقم الهوٌة



 ס"בלמ 
 

 
 

 
 

 

 

-6 -

                      المنطقة الختم          الوظٌفة                  والعائلة اإلسم                   الدرجة  
    التوقٌع

 مصادقة اإلدارة المدنية

    مصادق قسم القوى البشرٌة: منسق الصحة: ___________     رأي
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