
 

ربعینمرکز مطالعات ا -کارگروه سالمت  

0 

 

 

 هوالشهید

 

 

 مصرفی، دارو  و فیزیکی ، نیروی انسانی ، تجهیزات سرمایه ایی یاستاندارد فضا

 و ارزیابی ایمنی

 اربعین درمانگاه یا  موکب درمانی

 

 کارگروه سالمت مرکز مطالعات اربعین

 1399تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ربعینمرکز مطالعات ا -کارگروه سالمت  

1 

 

 درمانگاه یا موکب درمانی اربعین فضا فیزیکیاستاندارد 

 درو  پذیردمیمان بيماران سرپایی را برای در روزیشبانه طوربهکه  شودمیی اطالق یا به موسسهدرمانی  موکب /درمانگاه

عدم  صورت در و قراردادظر نساعت تحت   6تا  ثرژه را حداکیو هایکمکبه  مند زموارد فوری نيا توانمیمحل  آن

یرش هت اخذ پذج زمی در طول این مدت هماهنگی البهبودی و داشتن مشکالت خاص و نيازمند به خدمات بيشتر بایست

 دد. فراهم گر يمارستانو اعزام به ب

 رفتن فضای الزم جهت گبدون در نظر  ، مترمربع ٣٠٠حداقل / موکب  باید در فضای با مساحت  ساختمان درمانگاه

ت نظر تحو    درمانیمرس ،پانسمان ،جهت تزریقاتبرانکارد  /تخت عدد  6داقل حتأسيس شود.  نيکيبخشهای پاراکل

 شود.و آقایان در نظر گرفته  هاخانمتفکيک فضا الزم برای  به، 

 هویه ، نورالزم برای ت شرایطکليه . اطفای حریق شده باشد ازجمله ایمنیالزم برای کليه اقدامات  بينیپيش  ،

  باشد. حرارتی و برودتی باید منطبق با اصول بهداشتی و فنی  هایدستگاه

 ن ال بيمارار جهت انتقتعبيه آسانسونباشد،  درمانگاه در طبقات همکف کهدرصورتیعمومی  موکب /مانگاهدر در

فنی و  موازینیت کليه رعا . سانتيمتر در نظر گرفته شود ١٢٠اصلی درمانگاه  هایپلهحداقل عرض . ضروری است

 .تبهداشتی الزامی اس

 با  اشت عمومیین بهدورودی اصلی مستقل باشد . رعایت مواز درب کی بایستی دارای موکب درمانی /هر درمانگاه

 . ی استمحيط الزام رعایت بهداشت باو آقایان  هاخانمتعبيه سرویس بهداشتی و روشویی مجزای 

 است ضروری هستکه در بيش از یک طبقه  هادرمانگاه در فرار پله طراحی . 

 تقال . جهت انستهلزامی ادر درمانگاه / موکب درمانی   نسآمبوال استقرار یا در اختيار داشتن حداقل یک دستگاه

ناسب دیگر ا وسيله مانکارد دار یوسيله مناسب مانند موتورالنس بر بندانراهایمن بيمار در تجمعات زیاد و شرایط 

 باشد. شدهتعبيه
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 موکب درمانی ازیموردناستاندارد نیروی انسانی 

رو و دا نيرو، و عدم امکان انتقال عبداهلل الحسينابا نیریسابه  و درخورشان موقعبه یرسانخدمتبا توجه به اهميت 

 ایت نمایند.الزم  را رع یاستانداردهادرمانی  یهاموکب است یضرورتجهيزات در زمان برگزاری مراسم 

 .مانی ایستجهت ارزیابی یک موکب در و شرط الزم هستدر ليست زیر کف استاندارد  شدهنييتع ریمقاد

جهيزات، تنسانی ،انيروی  شدهنييتعبيش از مقادیر  ،موجود یطیهی ایست بعضی از مواکب با توجه به امکانات و شرابد 

 .که مطمئنا در ارزیابی امتياز مثبت اخذ خواهند نمود دارنددارو به همراه 

 تعداد پست سازمانی ردیف

 ١ ( یا متخصص مسئول فنی )پزشک عمومیرئيس درمانگاه/  ١

 ١ مسئول خدمات پشتيبانی /ر درمانگاهمدی ٢

 ٣ طب اورژانس ٣

 ١ / ارتوپد جراح عمومی 4

 ٢ متخصص قلب 5

 ١ زنان 6

 ١ چشم 7

 4 پزشک عمومی 8

 ١ سرپرستار 9

 ١٢ آقاخانم  پرستار ١٠

 ١ اتاق عمل ١١

 ١ بيهوشی ١٢

 ٣ ماما ١٣

 ١ مسئول داروخانه ١4

 5 چيپنسخه -کمک دارویی ١5

 5 تظامات ان ١6

 6 مترجم ١7
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 موکب درمانی ازیموردناستاندارد داروی 

 :در خصوص دارو نکات مهم 

 باشد بيمارمی 3000 روزانه با مراجعه درمانگاه یک جهت پيشنهادی داروی ميزان 

o مسئول باشد ربيشت یا کمتر شدهینيبشيپ ميزان از بيمار تعداد یا و یرسانخدمت مدت چنانچه لذا 

 .نماید اعمال را الزم تغييرات باید درمانگاه آن تجهيزات و ودار کميته

 گرم هوای در ثالًم دارد تغيير قابليت هوایی و آب مختلف شرایط اساس بر که است پایه ليست یک ليست این 

 .یابد افزایش برابر 5/1 ميزان به گرمازدگی در مؤثر داروهای باید

 است شدهمحاسبه ماريب هر روز سه صرفم برای ( هاکيوتيبیآنت جزبه)دارو ميزان. 

 گيرد قرار ماريب اختيار در درمانی دوره یک ميزان به هاکيوتيبیآنت حتماً  داروئی مقاومت از جلوگيری منظوربه.  

 شهر در فرضاً،  راهپيمایی شروع از قبل در اربعين زائرین و راهپيمایان مشکالت نوع باشند داشته توجه گرامی همکاران

  .است متفاوت ربالک مقدس شهر یعنیمقصد  در کربال سمت به مبدأ شهر از ريمس طول، راهپيمایی مسير طول  ،نجف

 ، مقصد یا و ،مسيربدأم،  درمانگاه استقرار محل به عنایت با درمانگاه تجهيزات و دارو مسئول گرددیم توصيه لذا

 اناًياح و عضالنی اساسم، رکم و پا ناحيه در درد مسير طول در مثال برای نماید منظور پایه ليست در را الزم تغييرات

 در گرمازدگی و سرما لفص در سرماخوردگی)  هوایی و آب شرایط به وابسته عوارض یرسا با همراه سوزعرق و تاول

 از ناشی گوارشی مشکالت فوق یهایماريب بر عالوه قطعاً مقصد در کهیدرحال ،شودیم مشاهده شتر( بيگرما فصل

از  ناشی ایو  باهم افراد نزدیک و ارتباط جمعيت ازدحام از ناشی واگيردار تنفسی مشکالت ،... و خوری رو هم پرخوری،

 .تراست شایع ( نبانوا در بخصوص )بهداشتی امکانات کمبود از ناشی ادراری دستگاه یهاو عفونت گردها زیر
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 اربعین درمانگاه جهت پیشنهادی ی فارماکوپه

 تعداد دارو شکل دارو نام ردیف

1 ACARBOZE TAB 1500 
2 ACETAMINOPHEN 100MG/ML  DROPS 100 
3 ACETAMINOPHEN 125MG SUPP 1000 
4 ACETAMINOPHEN 500MG TAB 10000 
5 ACETAMINOPHEN(OR Ibuprofen) SYRUP 500 
6 ACICLOVIR 5% 10G  CREAM 50 
7 ADULT COLD TAB 120000 
8 ALTHADIN(OR Dextromethorphan) TAB 100000 
9 ALUMINIUM MGS TAB 5000 

10 ALUMINIUM MGS  SACHET 500 
11 AMILODIPINE TAB 100 
12 AMIODARONE  TAB 300 
13 AMITRIPTYLINE 25MG  TAB 500 
14 AMOXICILIN  250MG CAP 10000 
15 AMOXICILIN 125 SUSPENSION 2000 
16 AMOXICILIN 250 SUSPENSION 2000 
17 AMOXICILLIN 500MG CAP 50000 
18 ANTIFISSURE  OINT 50 
19 ANTIHEMORRHOID  SUPP 200 
20 ANTIHEMORRHOID(RECTOL)  OINT 200 
21 ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB 10000 
22 APOTEL 1G/AMP  AMP 200 
23 ASA 80MG TAB 200 
24 ATENOLOL 100MG TAB 2000 
25 ATORVASTATIN 20MG  TAB 500 
26 ATROPINE SULFATE 0.5MG/ML  AMP 20 
27 ATROVENT  INHAL 200 
28 AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML  SUSP 500 
29 AZITHROMYCIN 250MG CAP 5000 
30 AZITHROMYCIN 500MG CAP 10000 
31 B COMPLEX AMP 5000 
32 BECLOMETHASONE 50mcg/60dose INHAL 200 
33 BETAMETHASONE  OINT 250 
34 BETAMETHASONE  0.%1 5ml ear DROPS 50 
35 BETAMETHASONE 0.%1 5ml nose DROPS 50 
36 BETAMETHASONE 0.1% 5ml eye DROPS 50 
37 BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP 2000 
38 BETAMETHASONE LA AMP 1000 
39 BIPERIDEN 5MG/1ML  AMP 100 
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40 BISACODYL SUPP 2000 
41 BISACODYL 5MG TAB 5000 
42 CALAMIN D  CREAM 1000 
43 CALCIUM GLUCONATE 10%  AMP 100 
44 CALENDULA(OR Fluocinolone) OINT 5000 
45 CAPTOPRIL 25MG TAB 2000 
46 CARVEDILOL TAB 1000 
47 CEFAZOLIN 1GR  VIAL 200 
48 CEFIXIME 200MG TAB 5000 
49 CEFIXIME 400MG TAB 10000 
50 CEFTERIAXONE 500MG/1G  AMP 100 
51 CEPHALEXIN 250MG CAP 20000 
52 CEPHALEXIN 250MG SUSSPENTION 300 
53 CEPHALEXIN 500MG CAP 20000 
54 CEPHALEXIN 500MG SUSSPENTION 300 
55 CETIRIZINE SYRUP 1000 
56 CETIRIZINE 10MG TAB 20000 
57 CHILDREN COLD 60ML SYRUP 2000 
58 CHLORAMPHENICOL  DROPS 50 
59 CHLORPHENIRAMINE  AMP 100 
60 CIMETIDINE AMP 2000 
61 CIPROFLOXACIN 500MG TAB 6000 
62 CIPROFLOXACIN HCL 0.3%  DROPS 50 
63 C-LAX TAB 2000 
64 CLIDINIUM C TAB 10000 
65 CLOTRIMAZOL CREAM 100 
66 COAMOXICLAVE  156 SUSPENSION 1000 
67 COAMOXICLAVE  643 SUSPENSION 1000 
68 COAMOXICLAVE 375MG TAB 15000 
69 COAMOXICLAVE 625MG TAB 300000 
70 CONTRACEPTIVE LD 21PCS TAB 5000 
71 CORTSPORIN(OR Polymyxin)  EAR DROPS 50 
72 COTRIMOXAZOLE TAB 5000 
73 CROMOLYN SODIUM DROPS 1000 
74 DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP 10750 
75 Dextromethorphan     
76 DEXTROSE + NACL  INF 5000 
77 DEXTROSE 3.33% NACL 0.3% 500ML INF 100 
78 DEXTROSE 5%  500CC 200 
79 DEXTROSE 50% 50ML  VIAL 10 
80 DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 1000 
81 DIAZEPAM 2MG TAB 2000 
82 DIAZEPAM 5MG TAB 1000 



 

ربعینمرکز مطالعات ا -کارگروه سالمت  

6 

 

83 DICLOFENAC  OINT 5000 
84 DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP 3750 
85 DICLOFENAC SODIUM 50MG TAB 10000 
86 DICYCLOMINE SYRUP 1000 
87 DICYCLOMINE  AMP 100 
88 DICYCLOMINE 20MG TAB 10000 
89 DIGESTIVE TAB 20000 
90 DIGOXIN  TAB 200 
91 DILTIAZEM  TAB 300 
92 DIMENHYDRINATE 50MG TAB 3000 
93 DIMETHICONE  DRPOS 100 
94 DIMETHICONE 40MG TAB 10000 
95 DIPHENHYDRAMINE COMPOUND(OR) SYP 5500 
96 DOPAMINE HCL 200mg/5ml AMP 5 
97 DORZOLAMIDE HYDROCLORIDE  DROPS 20 
98 EPINEPHRINE HCL 1MG/10ML  AMP 20 
99 EXPECTORANT SYRUP 200 

100 FAMOTIDINE TAB 10000 
101 FLUCONAZOLE 100MG CAP 1000 
102 FLUOXETINE 50MG  TAB 300 
103 GELOFEN CAP 8000 
104 GLIBENCLAMIDE 5MG TAB 3000 
105 GUAIFENESIN 100MG/ML SYRUP 3000 
106 HALOPERIDOL 5mg/ml AMP 100 
107 HYDRALAZINE  TAB 300 
108 HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG  TAB 300 
109 HYDROCORTISONE OINT 2000 
110 HYDROCORTISONE 100MG  AMP 200 
111 HYDROCORTISONE 50MG/2ML 100MG AMP 50 
112 HYOSCINE 10MG TAB 8000 
113 HYOSCINE 20MG/1ML AMP 2000 
114 IBUPROFEN 200MG TAB 5000 
115 IBUPROFEN 400MG TAB 10000 
116 INDOMETHACIN TAB 2000 
117 INSULIN NPH 100IU/ML  VIAL(OR) pen 20 
118 INSULIN REGULAR 100IU/ML  VIAL(pen) 20 
119 IODOQUINOL TAB 5000 
120 KETORALAC AMP 7000 
121 KETOTIFEN TAB 6000 
122 KETOTIFEN  SYRUP 250 
123 LASIX 10MG/ML  AMP 100 
124 LASIX 40mg TAB 500 
125 LEVOTHYROXIN TAB 1000 
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126 LIDOCAINE OINT 500 
127 LIDOCAINE HCL 2% 50ml VIAL 10 
128 LOPERAMIDE TAB 50000 
129 LORATADIN TAB 20000 
130 LOSARTAN 25MG TAB 1000 
131 MEDROXY PROGESTRONE 5MG TAB 1000 
132 MEFNAMIC ACID 250MG CAP 5000 
133 METFORMIN 500MG TAB 5000 
134 METHIMAZOLE TAB 500 
135 METHOCARBAMOL 1GR / 10ML AMP 5000 
136 METHOCARBAMOL 500MG TAB 50000 
137 METHYLDOPA  TAB 200 
138 METOCLOPRAMIDE 10MG TAB 100000 
139 METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP 3000 
140 METOPROLOL TAB 1500 
141 METORAL 50MG  TAB 1000 
142 METRONIDAZOL 250MG TAB 28000 
143 METRONIDAZOLE VAGINAL TAB 1000 
144 METYL SALICYLATE 30%  OINT 300 
145 NALIDIXIC ACID TAB 100 
146 NAPHAZOLINE + ANTAZOLIN DROPS 100 
147 NAPROXEN TAB 5000 
148 NEUROTRIVIT AMP 5000 
149 NITROCONTINE 6.4 TAB 100 
150 NITROGLYCERIN   2ML AMP 100 
151 NITROGLYCERIN 0.4MG PEARL 1000 
152 NITROGLYCERIN 1MG/1ML  AMP 10 
153 NOVAFEN TAB 15000 
154 NYSTATIN DROPS 1000 
155 ONDANSETRON TAB 10000 
156 ONDANSETRON AMP 5000 
157 ORS SACHET POWD 15000 
158 OXYBUTYNIN  TAB 300 
159 PANTOPRAZOLE (OR)OMEPRAZOLE TAB 14000 
160 PENICILLINE 1200000 VIAL 500 
161 PENICILLINE 6.3.3 AMP 1000 
162 PHENAZOPYRIDINE 200MG TAB 1000 
163 PHENOBARBITAL 15MG  TAB 300 
164 PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/ML  AMP 10 
165 PHENYLEPHRINE DROPS 1000 
166 PHENYTOIN  CAP 300 
167 PHENYTOIN SODIUM 50MG/ML  AMP 10 
168 PIROXICAM CAP 5000 
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169 PIROXICAM 0.5% OINT 3000 
170 PIROXICAM 20MG/1ML AMP 5000 
171 PLAVIX 75MG  TAB 200 
172 PREDNISOLONE 50MG TAB 2000 
173 PREDNISOLONE 5MG  TAB 300 
174 PROGESTRONE 50MG/ML  AMP 50 
175 PROMETHAZINE  AMP 100 
176 PROPRANOLOL 10mg TAB 3000 
177 PROPRANOLOL 40mg TAB 3000 
178 PROPRANOLOL HCL 10MG TAB 2000 
179 PROPRANOLOL HCL 20MG TAB 2000 
180 RINGER 500ML INF 2000 
181 ROSEMARY OINT 200 
182 SALBUTAMOL  SYRUP 200 
183 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200DOSE INHAL 2000 
184 SCAZINA(TRIFLUPERAZINE)  AMP 50 
185 SEROFLU  INH 200 
186 SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G  CREAM 300 
187 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML INF 1000 
188 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML (IRRIGATION) SOL 4000 
189 SODIUM CHLORIDE NASAL DROPS 1000 
190 SODIUM VALPROATE TAB 1000 
191 SPIRONOLACTON 25MG TAB 1000 
192 STRADIOLE  AMP 50 
193 TAMSULOSIN  TAB 100 
194 TEOPHYLLINE RETARD 200MG TAB 2500 
195 TERAZOSIN  TAB 300 
196 TETRACYCLINE  OINT 100 
197 TETRACYCLINE  DROPS 10 
198 TIMEX SYRUP 200 
199 TOLTERODINE 2MG  TAB 500 
200 TRANCID TAB 5000 
201 TRIAMTEREN H  TAB 500 
202 VIT A + D  OINT 200 
203 VIT K  AMP 50 
204 WARFARIN  TAB 300 
205 WATER FOR INJECTION   5000 
206 ZILOMOLE  DROPS 5 
207 ZINK OXIDE 25% 30G OINT 5000 
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 لیست تجهیزات سرمایه ایی موکب درمانی

 تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف

1 AED 10 28 6 دستگاه قند خون 

 2 دستگاه نوار قلب 29 4 اتوسکوپ 2

 2 دی سی شوک 30 1 اتوکالو 3

 2 ژنراتور 31 2 اسکوپ 4

 2 ساکشن 32 4 افتالموسکوپ 5

 15 ست پانسمان 33 2 اکسيژن ساز 6

 15 ست جراحی 34 2 اکو سونوگرافی 7

 10 ست ونتيالتور )خرطومی( 35 عدد 5از هرکدام  سی سی 6٠٠و  5٠٠آمبوبگ با  حجم های  8

 20 سفتی باکس 36 عدد 6از هرکدام  سی سی ٢٠٠٠و ١5٠٠آمبوبگ با  حجم های 9

 10 هی برقسه را 37 2 برانکارد 10

 8 صندلی 38 2 برانکارد بک بورد 11

 20 فشارسنج 39 2 بوژی 12

 4 کپسول اطفا حریق پودری 40 4 پاراوون 13

 6 کپسول اطفا حریق دی اکسيد 41 4 پالس اکسی متر 14

 30 کپسول اکسيژن 42 12 پایه سرم 15

 2 کوتر 43 6 پرفيوزر 16

 10 کوالر گردنی 44 4 پنس اکسترنال 17

 6 گلوکومتر 45 4 پنس زبان گير 18

 20 گوشی پزشکی 46 12 تخت تزریقات 19

 4 النگرسکوپ اطفال 47 4 تخت معاینه 20

 4 النگرسکوپ بزرگساالن 48 2 تخت ویژه 21

 2 مانومتر 49 20 تراکشن پوستی 22

 4 ميز پزشک 50 2 ترالی کد 23

 2 وارمر 51 4 چراغ جهت سوچور زدن 24

 2 ونتيالتور پرتابل 52 20 هچراغ قو 25

 8 ویلچر 53 4 چکش رفلکس 26

       1 دستگاه الکترو آناليز کارتيوم 27
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 لیست تجهیزات موکب درمانی مصرفی 

 تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف

 300 سرجی فيکس 34 200 اریگيتور 1

 10 ١٠سرنگ  35 20 اسپکلوم 2

 50000 ٢سرنگ  36 1000 اسکالپ سبز 3

 3000 سی سی 5سرنگ  37 ليتر50 الکل 4

 500 سی سی تزریقی 5٠سرنگ  38 100 ان جی تيوب سبز 5

 10 سی سی5٠سرنگ  39 100 ان جی تيوب نارنجی 6

 1000 سرنگ انسولين 40 40 ایر وی آبی 7

 20 سرنگ گاواژ 41 40 ایر وی زرد 8

 30 سفتی باکس 42 40 ایر وی نارنجی 9

 100 سوند اکسترنال 43 30000 آبسالنگ 10

 50 ١4سوند فولی  44 10 آتل فلزی پا 11

 50 ١6سوند فولی  45 10 آتل فلزی دست 12

 50 ١8سوند فولی  46 5000 آنژیوکت آبی 13

 50 ٢٠سوند فولی  47 2000 آنژیوکت زرد 14

 20 سوند فولی سه راهی 48 5000 آنژیوکت سبز 15

 50 السوند ناز 49 4000 آنژیوکت صورتی 16

 50 سه راهی 50 50 باتری بزرگ 17

 10 سه راهی برق 51 50 باتری قلمی 18

 50 شيلد چشمی 52 100 باتری نيم قلمی 19

 ليتر 14 ضد عفونی کننده تجهيزات 53 1000 سانت١٠باند  20

 50 عينک محافظ 54 2000 سانت ٢باند  21

 10 فلکسی تيوب 55 4000 سانت 5باند  22

 10 فيلتر 56 4000 سانت 5 باند کشی 23

 5 قيچی 57 2000 سی سی ٢5٠بتادین  24

 20 کاغذ نوار قلب 58 200 بگ ادرار 25

 100 کامفيل 59 35000 پد الکلی 26

 100 کانکشن ساکشن 60 30 پنبه 27

 کيلو 3 کيسه زباله زرد 61 20 تراکشن پوستی 28

 10 گارو 62 70 ١4تيغ بيستوری  29

 بسته100 گاز 63 70 ١6 تيغ بيستوری 30

 5000 گاز استریل تک عددی 64 70 ١8تيغ بيستوری  31

 50 گان جراحی 65 10000 چسب آنژیوکت 32

 عدد ١٠هر کدام  گچ فایبرگالس از اندازه های مختلف 66 بسته 50 چسب حصيری 33
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 تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف

 النست 94 5000 چسب زخم 67
 

500 

 15 5.5لوله تراشه  95 بسته 50 ساسيتچسب ضد ح 68

 15 6لوله تراشه  96 عدد20 چسب لوکوپالست 69

 15 6.5لوله تراشه  97 1000 چست ليد 70

 30 7لوله تراشه  98 500 7دستکش استریل  71

 30 7.5لوله تراشه  99 500 7.5دستکش استریل  72

 30 8لوله تراشه  100 500 8دستکش استریل  73

 500 95ماسک ان  101 300 5/6استریل دستکش 74

 100 ماسک رزرو بگ L 300 102دستکش التکس بدون پودر  75

 100 ماسک ساده M 300 103دستکش التکس بدون پودر  76

 50 ماسک ونچوری Small 200 104دستکش التکس بدون پودر  77

 LMA 30ماسک 105 بسته50 دستکش یک بار مصرف نایلونی 78

 100 ميکروست 106 10 دکوسپت 79

 200 ٢.٠نخ بخيه  107 4 دما سنج حرارتی 80

 100 ٣.٠نخ بخيه  108 10 دهان باز کن 81

 ٢٠ 4.٠نخ بخيه  109 10 رابط اکسيژن 82

 20 5.٠نخ بخيه  110 20 رابط ساکشن 83

 20 6.٠نخ بخيه  111 200 رسيور یک بار مصرف 84

 100 نالتون سبز 112 رول10 رو تختی 85

 10 نالتون سفيد 113 5 ژل اکو 86

 100 نالتون نارنجی 114 5 ژل الکترو 87

 3000 نوار قند خون 115 20 ژل لوبریکنت 88

 1000 ١8نيدل  116 50 ژیلت 89

 5000 ٢٠نيدل  117 5 ست پانسمان 90

 100 ویبریل 118 5 ست جراحی 91

 500 هپارین الک 119 3000 ست سرم 92

       50 ست کا 93

 

 

 و انتحاری حمالته)تظرغيرمن حوادث است ممکن اربعين ایام در عراق فعلی درشرائط اینکه به توجه با پيشنهادی ليست

 .باشد نمی نياز مورد دیعا شرائط در ليست در مندرج اقالم از بسياری وقطعا است گردیده پيشنهاد آید پيش ( تروریستی
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به میزان التزم برای دوره زمانی ماموریت لیست لوازم  ضروری و بهداشتی درمانگاه   

 نام کاال ردیف

 آب آشاميدنی  ١
 مواد غذائی  ٢
 ليوان یکبار مصرف ٣
 وسيله گرم کننده غذا 4
 ظروف غذا یکبار مصرف 5
ليتری٢٠گالن آب  6  

 زیر انداز جهت نماز 7
 محلول هند راپ 8
 محلول ضد عفونی کننده سطوح 9
کننده سرویس بهداشتی و فضا محلول ضد عفونی ١٠  

فره یکبار مصرف برای انداختن در  زیر ملحفه(س -یپتوی مسافرت -روبالشی -پک ویژه خواب)ملحفه ١١  
 لباس کار زنانه  ١٢
 لباس کار مردانه ١٣
 دستمال کاغذی  ١4
 سطل زباله ١5

 کيسه زباله عفونی  ) زرد( ١6
 کيسه پالستيکی متوسط ١7
شلينگ آب  –آفتابه  ١8  
 مواد شوینده ١9
 طناب یا آویز لباس ٢٠
 قفسه یا کمد لوازم شخصی کارکنان ٢١
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 بحران و حوادث غیر مترقبه مواکب درمانی در فرم ارزیابی

 محور ردیف
 موضوع / شاخص

 سطح ایمنی

 غ ق ا 2باال= 1متوسط= 0پایین=

1 

ن
را

بح
ت 

ری
دی

م
 

         کب درمانی / مرکز درمانیبحران و بالیای مو سامانه یا کميته

2 
         مسئوليتهای اعضای کميته و آموزش

3 
         برنامه آمادگی برای تقویت پاسخ به بحران و بالیا و بازیابی

4 

خ
اس

ه پ
حل

مر
 

         برنامه پاسخ به بالیا و فوریتهای موکب درمانی / مرکز درمانی

5 
         درمانی برای مخاطرات خاص. برنامه موکب درمانی / مرکز 

6 
         روشهای فعال و غیرفعال کردن برنامه ها 

7 
         تمرینهای برنامه های پاسخ به بحران و بالیای موکب  

8 

ت
عا

ال
اط

و 
ت 

طا
تبا

ار
 

         ارتباطات فوری داخلی و خارجی 

9 
         رمانیفایل اطالعات مسئولین خارج از موکب درمانی / مرکز د

10 
         فرایندهای ارتباطات با مردم و رسانه ها

11 
         مدیریت اطالعات بیماران 

12 

ی
سان

 ان
بع

منا
 

         فهرست تماس کارکنان 

13 
         در دسترس بودن کارکنان 

14 
         وظایف محول شده به کارکنان برای پاسخ و بازیابی در بالیا و فوریتها

15 
         سالمت کارکنان موکب درمانی / مرکز درمانی حین بحران و بالیا 

16 
ی

مال
و 

ی 
بان

شتی
پ

 
         انتقال در بحران و بالیا 

17 
         غذا و آب آشامیدنی در بحران و بالیا 

18 
         منابع مالی برای بالیا و فوریتها 

19 

ار
یم

ز ب
ت ا

اقب
مر

 

         ئه خدمات مراقبتهای حیاتی و اورژانسی در بالیا. تداوم ارا

20 
         تداوم پشتیبانی خدمات بالینی حیاتی

21 
         . افزایش فضای کاربردی برای حوادث با تعداد مصدوم زیاد

22 
         تریاژ در بحرانها و بالیای بزرگ 

23 
         سیستم ارجاع، انتقال و پذیرش بیماران 

24 
         فرایندهای مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی 

25 
         (Mass fatalityفرایندهای متوفیان در حوادث با تعداد کشته ی زیاد ) 

ه  26
خلی

ت

و 
ب 

وک
م

دگ
لو

آ

ی  ی
دای

ز
 

         برنامه تخلیه موکب درمانی / مرکز درمانی
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27 
         یمیایی و رادیولوژیکآلودگی زدایی برای مخاطرات ش

28 
         تجهیزات حفاظت فردی و قرنطینه برای بیماریهای عفونی و اپیدمیها

ای موکب درمانی غیرسازه ایمنی ارزیابیفرم   

 موضوع / شاخص محور ردیف
 سطح ایمنی

 غ ق ا 2باال= 1متوسط= 0پایین=

1 

ضا
ی ف

من
ای

 

         ایآسيب عمده و تعمير عناصر غير سازه 

2 
         شرایط و ایمنی دربها، خروجيها و ورودیها 

3 
         شرایط و ایمنی پنجره ها  

4 
         شرایط و ایمنی دیگر عناصر نمای ساختمان )دیوارهای خارجی، نما و غيره( 

5 
         شرایط و ایمنی بام 

6 
         م، پل، پله ها و غيرهشرایط و ایمنی نرده ها و دیواره های پشت با

7 
         شرایط و ایمنی دیوارهای پيرامونی و نرده ها 

8 
         (ها و تابلوها، دودکشيناتشرایط و ایمنی دیگر عناصر معماری )دیواره لبه بام، گچ بری دیوارها، تزئ 

9 
         بيرون از ساختمان موکب درمانی محوطه ایمنی رفت و آمد  

10 
         ایمنی رفت و آمد درون ساختمان )مانند راهروها، راه پله ها( 

11 
         ایمنی دیوارهای داخلی و پارتيشنها 

12 
         ایمنی سقف های کاذب 

13 
         ایمنی سيستم آسانسور

14 
         ایمنی راه پله ها و رمپ ها

15 
         ایمنی کف پوشها 

ز 16
ت

اخ
 س

یر
د -

ی 
رس

ست

ی
یک

یز
ف

 

          مرکز درمانی موقعيت مکانی محل های ارائه کننده خدمات و تجهيزات حياتی موکب درمانی / 

17 
         راه های دسترسی به موکب درمانی / مرکز درمانی 

18 
         راه های خروج و تخليه اضطراری 

19 
         ارانامنيت فيزیکی ساختمان، تجهيزات و بيم 

20 

ی
یات

 ح
ی

ها
م 

ست
سی

- 

ک
ونی

تر
لک

ا
 

         ظرفيت ژنراتورها

21 
         ارزیابی منظم ژنراتورها در مناطق مهم موکب درمانی / مرکز درمانی 

22 
         ایمنی ژنراتورها 

23 
         ایمنی تجهيزات الکتریکی، کابلها و داکتها 
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24 
         يد برق و منابع جایگزینتعمير اضطراری وسایل تول

25 
         موقعيت و ایمنی پانلهای کنترل و سویيچها قطع جریان باال و کابلها 

26 
         سيستم روشنایی مناطق مهم موکب درمانی / مرکز درمانی 

27 
         موقعيت و ایمنی سيستمهای روشنایی داخلی و خارجی

28 
         ارجی نصب شده در محوطه موکب درمانی / مرکز درمانیسيستم های الکتریکی خ

29 

ی
یات

 ح
ی

ها
م 

ست
سی

ا -
رد

ر ب
دو

ت 
طا

تبا
ر

 

         ایمنی آنتن ها

30 
         ایمنی سيستم های ولتاژ پایين و بسيار پایين )اینترنت و تلفن و کابلها( 

31 
         وضعيت و ایمنی کابلها و تجهيزات ارتباطات دوربرد 

32 
         مانیز درتأثير سامانه های ارتباطات دوربرد خارجی بر ارتباطات موکب درمانی / مرک 

33 
         ایمنی محلهای سامانه های ارتباطات دوربرد 

34 
         ایمنی و سامانه های ارتباطی داخلی 

35 
         جایگزینتعمير اضطراری و بازسازی سامانه های ارتباطی استاندارد و  

36 

ی
یات

 ح
ی

ها
م 

ست
سی

ت -
ب

 آ
ن

می
ا

 

         ذخایر آب برای کارکرد و خدمات موکب درمانی / مرکز درمانی 

37 
         موقعيت مخازن ذخيره آب 

38 
         ایمنی سامانه توزیع آب 

39 
         ره آبذخي تعمير اضطراری و بازسازی سامانه های منبع آب جایگزین برای منبع آب اصلی 

40 
         سامانه پمپ مکمل 

41 

ی
یات

 ح
تم

یس
س

ح -
ت 

اظ
ف

ش
 ات

از
 

         وضعيت و ایمنی سامانه )غير فعال( حفاظت از آتش 

42 
         سيستم های کشف دود/ حریق )دتکتورهای حساس به دود و حریق( 

43 
         سيستم های اطفاء حریق )خودکار و دستی( 

44 
         ذخيره آب برای اطفاء حریق 

45 

ی
یات

 ح
تم

یس
س

م -
ند

ما
پس

ت 
ری

دی
 

         ایمنی سيستم های فاضالب غير خطرناک 

46 
         ایمنی پسماند مایع و فاضالب )خطرناک( 

47 
         ایمنی سيستم پسماند جامد )غير خطرناک( 

48 
         ایمنی سيستم پسماند جامد )خطرناک( 

49 
         تعميرات و اصالحات اضطراری انواع سيستم های مدیریت پسماند  

50 

ی
یات

 ح
تم

یس
س

ذ -
ه 

یر
خ

ت
وخ

س
 

         ذخایر سوخت

51 
         ایمنی مخازن و سيلندرهای سوخت قرار گرفته در باالی سطح زمين 

52 
         مانیمحل ایمن ذخيره سوخت دور از ساختمانهای موکب درمانی / مرکز در 

53 
         شرایط و ایمنی سيستم توزیع سوخت )شيرها، شيلنگها و اتصاالت( 
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رمانیارزیابی ایمنی موکب د  

54 

ی 
یات

 ح
تم

یس
س

- 
ها

از
گ

ی
طب

ی 
 

یه
هو

و ت
 

         محل ذخيره سازی گازهای پزشکی

55 
         ایمنی مناطق ذخيره مخازن گازهای پزشکی/سيلندرها

56 
         ت(تصاالپزشکی )برای مثال شيرها، لوله ها و اشرایط و ایمنی سيستم توزیع گازهای  

57 
         مانی(ی درایمنی سيلندرهای گازهای پزشکی و تجهيزات مرتبط در محل ارائه خدمت )بخشها

58 
         در دسترس بودن منابع جایگزین برای گازهای پزشکی 

59 
         شرایط و ایمنی لوله ها، اتصاالت و دریچه ها 

60 
         شرایط و ایمنی تجهيزات تهویه مطبوع 

61 
         کارکرد سيستم های تهویه هوا )شامل مناطق با فشار منفی(

62 
         HVACنگهداری اضطراری و تجدید سيستمهای 

63 

ی
ار

اد
م 

از
لو

 

         ایمنی قفسه ها، کمدها و محتویات آنها 

64 
         گرهاایمنی رایانه ها و چاپ 

65 

ی
مان

در
ی 

ص
خی

تش
ی 

شک
پز

ت 
زا

هی
تج

 

         از بيماران ایمنی تجهيزات پزشکی در واحد مراقبت

66 
         یویر-لوازم، تجهيزات یا ترالی اورژانس برای ایست قلبی

67 
         ونتيالتورهای مکانيکی  

68 
         تجهيزات الکتریکی پزشکی   

69 
         های پزشکیتأمين گاز   

70 
         در داروخانهدارو شرایط و ایمنی تجهيزات و 

71 
         درصورت وجود -ایمنی تجهيزات رادیولوژی و تصویربرداری  

72 
         درصورت وجود -ایمنی تجهيزات و لوازم آزمایشگاهی

73 
         صورت وجوددر -شرایط و ایمنی تجهيزات و وسایل خدمات استریليزاسيون 
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 فرم اطالعات کلی موکب درمانی / مرکز درمانی: مکان های محتمل برای افزایش ظرفیت عملیاتی موکب درمانی / مرکز درمانی

 نوع کاربری نام مکان

سازگاری با کاربری 

)مناسب، تاحدودی 

 مناسب، نامناسب(

مساحت 

 )متر مربع(

آب 

 یر()بلی/خ

برق 

 )بلی/خیر(

تلفن 

 )بلی/خیر(
 مشاهدات

                

                

 )متر مربع(مساحت  نام مکان
مدیریت پسماند 

 )بلی/خیر(

گرمایش/سرمایش و 

 )بلی/خیر(تهویه 
 مشاهدات )بلی/خیر(سایر 

            

 

 


