








علَم پسضکی هعاًٍت بْداضتی داًطگاُ اقداهات 
 ضاّرٍد در زلسلِ آباى هاُ کرهاًطاُ



اضتی داًطگاُ علَم پسضکی  برگساری کویتِ بْداضت کارگرٍُ سالهت در حَادث غیرهترقبِ هعاًٍت بْد
 زدُضاّرٍد جْت اعسام تین ّای ٍاکٌص سریع بِ هٌطقِ زلسلِ 

 
 
 
 

 
 

م پسضکی ضاّرٍد در کوتر از آهادُ کردى تجْیسات دٍ تین ارزیاب سریع هعاًٍت بْداضتی داًطگاُ علَ
 عد از زلسلِدٍ ساعت ٍ اعسام تین بِ هٌطقِ زلسلِ زدُ کرهاًطاُ در ساعات اٍلیِ ب







 هیلیَى ریال 520قلن دارٍ ٍ تجْیسات پسضکی بِ ّوراُ تین اعساهی بِ ارزش 436ارسال 



 سرپل ذّاب ضْرستاى  در  96/8/23استقرار تین هعاًٍت بْداضتی در تاریخ









تَسط تین هعاًٍت ( خاًِ بْداضت هَبایل)استفادُ از ساهاًِ پطتیباًی خدهات بْداضتی اٍلیِ 
 بْداضتی داًطگاُ علَم پسضکی ضاّرٍد در زلسلِ کرهاًطاُ



 اًجام ضدُ تَسط تین هعاًٍت بْداضتی داًطگاُ علَم پسضکی ضاّرٍدخدهات 

 



 بیوار 700ٍیسیت، تجَیس ٍ تحَیل دارٍ بِ حدٍد 







 هَرد ٍاکسیٌاسیَى بِ گرٍّْای ّدف 150برقراری زًجیرُ سرها ٍ اًجام بیص از 









هَرد ًیاز، ّوراُ با  اًجام هراقبتْای کَدکاى ، ًَزاداى، هادراى باردار ٍ تحَیل هکول ّای
 آهَزضْای الزم





 هَرد پاًسواى ٍ تعَیض آى جْت هصدٍهیي حادثِ 50اًجام بیص از 





 ًوًَِ گیری از بیواراى اسْالی، ًوًَِ برداری ٍ کلرسٌجی آب





 بازدید قائن هقام هعاٍى بْداضتی ٍزارت بْداضت از هحل استقرار تین





 دستاٍردّا

ِپششکی ػلَم داًشگبُ ّوکبراى ٍ ثْذاشت ٍسارت هسئَلیي گفتِ ث 
 ًظبم سزثبر ػٌَاى ّیچ ثِ  تین ایي هٌطمِ، در ادارات سبیز ٍ کزهبًشبُ

   .ًذاشت هحلی اهکبًبت ثِ ًیبس ٍ  ًجَد هٌطمِ سالهت
 
در تین ایي شذ ثبػث «هَثبیل ثْذاشت خبًِ» در ثزق هَتَر ٍ یخچبل ٍجَد 

 .ثبشذ پیشتبس ٍاکسیٌبسیَى اًجبم ٍ سزهب سًجیزُ سزیغ ثزلزاری
 
هَثز (هَثبیل ثْذاشت خبًِ) ثالیب ٍ ثحزاى ٍلَع ٌّگبم در خذهت ارائِ هذل ٍ 

  هی طزیك ایي اس هذکَر، هذل سبسی ثْیٌِ ٍ گستزش صَرت در ٍ ثَدُ کبرا
 را درهبًی ثْذاشتی خذهبت استوزار ًیبس، درٌّگبم سزػت ثِ ٍ ثخَثی تَاى

 .ًوَد حفظ دیذُ آسیت درهٌطمِ







 :با تطکر از
 

 رئیس هحتزم داًشگبُ ػلَم پششکی شبّزٍد•
 هؼبٍى هحتزم ثْذاشتی•
 هؼبٍى هحتزم اجزایی•
 هؼبٍى هحتزم فٌی  •
اػضبء هحتزم تین اػشاهی جٌبة آلبی دکتزهحوذی ٍ آلبیبى سیي •

الؼبثذیي، هحتشوی، حیذری، ثیبری، شیخ سادُ، هؼصَهی، دّمبى،  
 صبثزی

 هسئَلیي ٍ کبرشٌبسبى هحتزم  کلیِ ٍاحذّبی ستبدی•
 رٍاثط ػوَهی داًشگبُ•



 پایاى


