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 مرکز مدرییت عملیاتی بحرانلعمل اجرایی ا دستىر 

شتی دااگشنه علىم زپشکی استان لرستان  معاونت بهدا

 منطقه زلزهل زده دشت ذاهب کرمانشاه
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تا تَجِ تِ ٍقَع صلضلِ دس ؿشب کشَس ٍتوٌظَس کوک تِ حادثِ دیذگاى هٌغقِ ، هؼاًٍت تْذاشتی داًشگاُ ػلَم پضشکی لشستاى اص تاسیخ 

اص ستاد استاى  ،تْذاشت هحیظ ٍهثاسصُ تاتیواسیْاتین ٍاکٌش سشیغ اسصیاتی ٍػولیاتی هتشکل اص پضشک ، هاها  5اقذام تِ اػضام  22/8/66

اشت ٍدسهاى شْشستاًْای ) خشم آتاد، تشٍجشد،دللاى،الشتش، الیگَدسص،دٍسٍد،اصًا، پلذختش، کَّذشت، سٍهشکاى، ٍشثکِ ّای تْذ

 سپیذشت،دٍسُ( ًوَد.

تا تَجِ تِ ضشٍست ساهاًذّی اسایِ خذهات تْذاشتی دسهاًی دس ساستای هشاقثت تیواسیْا ،جْت استوشاس حضَس تین ّای ػولیاتی 

ت تْذاشتی داًشگاُ ػلَم پضشکی کشهاًشاُ ، هحذٍدُ كؼالیتْای تین ّای ػولیاتی ایي هؼاًٍت دس هٌغقِ دشت دسهٌغقِ تا ّواٌّگی هؼاًٍ

 ( تؼییي گشدیذ.2، 1ّضاس ًلش دس قالة دٍ هشکضتْذاشتی دسهاًی تِ ششح )جذاٍل  6رّاب تِ ٍسؼت ............ تا جوؼیتی تالؾ تش 

 تْذاشتی : تا تصَیة ستاد هذیشیت ػولیاتی تحشاى هؼاًٍت

گشٍُ ٍّش گشٍُ تِ  4شثکِ تْذاشت ٍدسهاى ، دس قالة  12حضَس تین ّای ػولیاتی دس هٌغقِ دسیک تاصُ صهاًی یک هاِّ اص هجوَع -1

 ( ساصهاًذّی تؼییي گشدد. 3هذت یک ّلتِ تحت هذیشیت ٍاحذ تا صذٍس اتالؽ تِ ششح )جذٍل 

)هؼاٍى  ی تحشاىصیش ًظش هذیشیت ػولیات" ًیشٍی اًساًی ٍاػضام تیوْاصشكالضٍهات ، ٍسایظ ًقلیِ ، هتؼییي ٍتاهیي تجْیضات ٍ -2

 ٍاص عشیق دتیشخاًِ ستاد استاى صَست هی گیشد. تْذاشتی(

کلیِ گضاسشات ٍهستٌذات ػولیاتی هحیغی اص عشیق دتیشخاًِ هشکض هذیشیت ػولیاتی تحشاى هٌغقِ ٍصیش ًظش هذیشیت ٍقت هشکض تِ -3

تشسسی ٍتاییذ ًْایی دس اختیاس ٍصاست هتثَع ، هذیشاى اسشذ داًشگاُ ٍهغثَػات ٍسساًِ ّا قشاس استاى اسسال ٍتؼذ اص ستاد استاى دتیشخاًِ 

 هی گیشد.

 تًضیحات تکمیلی :

 ٍّواٌّگی تشکیة تین ّا اص شْشستاًْای ّن گشٍُ ، ًَع ٍتؼذاد ٍسایظ ًقلیِ هَسد ًیاص ، ساػت اػضام ٍ..........تا هذیش

 هذیشیت ٍقت هشکض هی تاشذ.

  گشٍُ دس هٌغقِ تِ هذت یک ّلتِ تؼییي هیگشدد.حضَس ّش 

 .تشًاهِ سیضی هحیغی هشکض اػن اص تین ّای ثاتت ٍسیاس تا هذیش ٍقت هشکض هی تاشذ 

 تَسظ هذیش هشکض تِ دتیشخاًِ ستاد استاى اػالم هی گشدد.داسٍ ، هلضٍهات ٍتجْیضات ٍ..... تشآٍسدٍاػالم ًیاص. 

 ٍخَد سا هات كٌی ٍػوَهی ٍتجْیضات هصشكی هتٌاسة ٍهَادؿزایی آهادُ ٍکٌسشٍی هَسد ًیاص ّش گشٍُ هَظق است هلض

 ّوشاُ داشتِ تاشذ.

 کلیِ ظشٍف یک  تجْیضات کل آشپضخاًِ ٍهَاد ؿزایی هَسد ًیاص جْت پخت ؿزای گشم تَسظ ستاد استاى تْیِ هی گشدد(

 .تَسظ شْشستاى تْیِ گشدد.( سشٍ ؿزا تاس 

 ....ٍتَسظ ستاد استاى تْیِ هی گشددٍتقیِ ٍسایظ.چادس هَسد ًیاص ٍاحذّای اسایِ خذهت ٍآشپضخاًِ ،تاهیي ًلت ،کپسَل گاص 

 ؼذ اص اًتقال تیوْا تِ شْشستاى هثذاء تشهی گشدًذ.ت یقلیِ اػضاهً

  ٍسایظ ًقلیِ ای کِ تیوْای اػضاهی سا تِ هٌغقِ اًتقال هی دٌّذ ، هی تایست تین ّای تشگشتی سا تا تَجِ تِ هسیش

 شْشستاًْا تِ هثذاء اًتقال دٌّذ.
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 ذی حق تشک هٌغقِ سا ًذاسد، دسایي ساستا تثؼیت کلیِ اػضاء ؼهٌغقِ تا صهاى تـییش ٍتحَل کاهل تِ گشٍُ ت گشٍُ هستقش دس

 گشٍُ اص هذیشیت هشکض الضاهی است.

  ِّوشاُ داشتي داسٍ ،هکول ّا ،هلضٍهات پضشکی ٍكٌی ٍتْذاشتی استتاهیي ٍ ّش گشٍُ هَظق ت 

 ، ُاست.شْشستاى تِ ػْذُ گشٍُ ّای اػضاهی تاهیي سغل صتالِ ٍسلتی تاکس ٍتجْیضات ضذ ػلًَی کٌٌذ 

  تاهیي تجْیضات ؿیش هصشكی ٍكٌی آصهایشگاُ هشکض تا ّوکاسی کلیِ شْشستاًْا ٍتؼییي اهَس آصهایشگاّْای استاى

 سظ ّشگشٍُ دس حذ ًیاص تِ هٌغقِ هٌتقل هی گشدد.ٍَتجْیضات هصشكی ت

  13ی ، ٍتشای استشاحت ٍپزیشایی گشٍّْا تختِ چادس ٍیا یک چادس هشکض صحشای 6جْت استقشاس ٍاحذّای اسایِ خذهت 

 تختِ چادس ًیاص است.

  َصیشاًذاص، تَالت ٍحوام صحشایی ّوشاُ داشتِ تاشٌذ.،گشٍُ ّا چادس هَسد ًیاص ،پت 

  دس صَست اهکاى هلضٍهات اداسی شاهل هیض ،صٌذلی،پاساٍاى ،تخت هؼایٌِ ٍقلسِ تَسظ ستاد استاى كشاّن گشدد.تا ایي حال

 شْشستاًْا ًیض الضاهی است.ّوکاسی 

  هذیشیت هشکض هَظق تِ ًیاص سٌجی ،تشآٍسد،تجْیضات ٍهلضٍهات هَسد ًیاص دس حیي حضَس گشٍُ اص ستاد استاى ،جوغ تٌذی

 ،ثثت ،تحلیل آهاس ٍاعالػات،اسسال گضاسشات ، هستٌذات ،حَادث ٍاتلاقات پشسٌلی ٍ.......تِ ستاد استاى هی تاشذ.

 تا ّواٌّگی هؼاٍى تْذاشتی صَست گیشد. "عالػات تِ خاسج اص سیستن ٍیا هصاحثِ ٍ...............صشكااسایِ ّشگًَِ آهاس ٍا 

  ٍُسػایت اًضثاط اداسی،ضَاتظ،هقشسات ٍاصَل اخالقی ٍاسالهی تا هشاجؼیي ،ّوکاساى ٍتاصدیذ کٌٌذگاى تَسظ کلیِ گش

 .الضاهی است ٍایي اهش تا ٍحَسیت ٍدسایت هذیش هشکض هحقق هی گشدد
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 وقشٍ مىطقٍ صلضلٍ صدٌ ی دشت رَاب
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 (شُشستان سش پل رَابقلعٍ بُادسی مشخصات مشکض سالمت جامعٍ سيستایی ): 1جذيل شماسٌ 
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 (رَابسش پل  جابشیشخصات مشکض سالمت جامعٍ سيستایی م: )2جذيل شماسٌ  
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 مشخصات ویشيَای اوساوی گشيٌ َای اعضامی بٍ مشکض مذیشیت عملیاتی بحشان معايوت بُذاشتی داوشگاٌ علًم پضشکی دس مىطقٍ ی دشت رَاب

شماسٌ 

 گشيٌ
 ماما پضشک تاسیخ خشيج تاسیخ يسيد شُشستان وام مذیش مشکض

مباسصٌ با 

 بیماسی َا
 آصمایشگاٌ

بُذاشت 

 سيان
 تغزیٍ

بُذاشت 

 محیط
 امًس عمًمی آشپض

1 
مهندس 

 میرهاشمی
 1 1 3 1 1 6 3 3 3 3/6/62 62/8/62 کوهدشت، رومشکان، پلدختر
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 1 1 3 1 1 6 3 3 3 11/6/62 3/6/62 ازنا، سپیددشت، بروجرد حمید امانی

 1 1 3 1 1 6 3 3 3 11/6/62 11/6/62 چگنی، الیگودرز، دورود مهندس بهلولی 3
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 1 1 3 1 1 6 3 3 3 64/6/62 11/6/62 خرم آباد، الشتر، دلفان دکتر جهانیان

 

        23166616132شماسٌ تلفه َمشاٌ دبیش ستاد بحشان مستقش دس معايوت بُذاشتی:
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