
سامانه سیار پشتیبانی خدمات سالمت 

در شرایط اضطراری

معاونت بهداشت قزوین

گروه مدیریت خطر بالیا و پدافند غیرعامل



National EOP
A.Ardalan

ه مشخصه یک واحدد بهداشدتی درمدانی دمداده در برابدر بالیدا دک اسدت زده پد  اد وقد   حاد د           •

. ت اک ارایه خدمت خ د را حفظ نماید

یپسامامه پشتابانمهپپاین امر انجام اقدامات زداش  دسدید در قبدل اد حاد ده و وید د یدک       الدمه •

در بالیدا ایدرای عمایدات م فدو بددوک وید د یدک       . پ  اد وق   حاد ده اسدت  سریعپوپکمرآاد

.استسامانه پشتیبانی زاردمد غیرممکن 

چداش   . تدر بالیا حیطه ای زامال تخصصی و نیادمند دم دش و تمدرین فدراواک اسد   پشتیبانی •

. تیدی پی  روی نظام سالمت، تکیه بر مکانیسم شای شرایط عدادی در عمایدات بادراک اسد    

نی فردیندددشای پشددتیبانی در شددرایط عددادی معمدد ال بسددیار زنددد و شمددراه بددا سددیر اداری  دد ال     

روری ض. عمایات سریع و م  ر پاسخ به بالیا با این امر به شیچ عن اک ماقو نمی ش د.است

سدتاندارد  است تمامی فرایندشا و مشخصات فنی اقالم م رد نیاد پشتیبانی در مرحاه دمدادگی ا 

.گیردشمچنین ضروری است ذخیره سادی اقالم م رد نیاد، در فاد دمادگی انجام . ش ند



پشتیبانی و تداوم خدمات

(پپفمزپشمسخ)کمرکردپادیریبی•

•M9اضطراریهظممپسالاتپدرپشرایطپشمسخپ

(پپگسبرش)ادیریتپشنک پارکزپواحدپاسئولپپ•

اسبمنارکزپبهداشتپواحدهمیپواحدپهمکمرپ•



تجربیات سایر دانشگاه ها

سامانه م بایل  راحی شده ت سط دزتر مامدی معاوک بهداشتی•

.دانشگاه شاشرود

بسته دماده شده خانه بهداشت پرتابل•

خانه بهداشت: سطح ارائه خدمت•







تجربیات

مرزز خدمات یامع سالمت سیار•

معاوک بهداشتی دنجاک:دزتر صائینی•

مرزز خدمات یامع سالمت : سطح ارائه خدمت•



پایگاه سیار خدمات سالمت

MHHC

Mobile Home Health Care



هدف

عایجمدپیکپسمامه پشتبانمهیپسری

وپکمرآادپشسپازپوقوعپحمدث پپ



اهداف کاربردی

ایجاد . تاک  حض ر به شنگام در خارج اسبرای ( معین)سامانه پشتیبانی 1

ت انمند سادی . تیم اردیابی سریع مشترک  2

(پاسخزارزردشای مدیریتی -  M3زد)•

ایجاد . (ICP)پست فرماندشی حاد ه در منطقه 3

(پاسخزارزردشای مدیریتی - M5زد )•

استفاده . اه شای برای فعاشیت شای تبایغی، نمایشی و ایرایی در نمایشگ4

ح ده سالمت 



استفاده از خودروهای موجود

و تایید رئی  دانشگاه95/12/19 رح م ض   در یاسه زارگروه سالمت در بالیا م رخ •

تامین یک دستگاه خ درو اد مال ف ریتها•

تغییر زاربری خ درو•

تجهیز خ درو به وسایل م رد نیاد ارائه خدمات  •

(فراتر اد خانه و پایگاه بهداشت پائین تر اد مرزز)بینایبن : سطح خدمت•



تفاهم نامه

فوریبهمیپشزشکیاعموهتپبهداشت

97/2/7



حیاط اورژانسدر خودرو 

دمب الن  ماداد ف ریت شا•

:  سیستم•

اسپرینتر بنزینی314مرسدس بنز •



خودرو در حیاط اورژانس



خودرو در حیاط اورژانس



خودرو پس از صافکاری، نقاشی و شستشو



تغییر کاربری

اجرای کابینت 



MHHC

Mobile Home Health Care
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چمدرپوپکاس پخواب
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قفسه بندی کابین



اازپتمشوپاعمین 



تخت تاشو







شرح هزینه
مباغ ریالشرحردیف

پ شی -نقاشی-صافکاری1

10،000،000ریال       
برق2

زارواش3

بغل ن یسی4

7،300،000ریال         ف ت3یخچال 5

38،150،000ریال       ژنرات ر برق6

11،000،000ریال       وسایل دیست7

گ شی پزشکی8

اد ش ادم م ی د فشار سنج9

شد تاپ10

14،000،000ریال       زابینت11

80,450,000ریملپپپپپپپ



مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه

96/4/27


