
دكتر سيد علي موسوي جزايري
فرمانده بهداري نيروي دريايي سپاه

اصول و مالحظات برپايي بيمارستان صحرايي

19در مواجهه با بيماري كويد 



زنجيره امداد وانتقال و جايگاه بيمارستان سيار

خود امدادي

امداد تکميلي

پيش بيمارستاني

رسيابيمارستان 

شهريبيمارستان 

پشتيبان



تعريف بيمارستان صحرايي پرتابل

لي مجموعه تخصصي پزشکي سيار كه داراي بخشهاي اص•

بانك خون و اورژانس، اتاق عمل، راديولوژي، آزمايشگاه

داروخانه بوده، ضمن خوداتکايي قادر باشد در كمترين

.زمان ممکن عملياتي گردد



انواع بيمارستان صحرايي

متحرک

ثابت
سنگر

انواع سازه های پیش ساخته

اماکن بهداشتی درمانی

خود کششی

دگر کششی

گسترش یابنده

غیرگسترش یابنده

چادر

کاروان

کانکس

ترکیبی

اتودراپ

غیر خود پیاده شونده

اتوبوس

کامیون

تریلی

گسترش یابنده

غیرگسترش یابنده

کانکس–چادر 

کاروان–چادر 

کامیون–چادر 

اتوبوس-چادر 



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

مدت مأموريتنوع مأموريت محل مأموريت



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

حوادث غيرمترقبهنوع مأموريت

جنگ

مناطق محروم



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

نوع حادثهحوادث غيرمترقبه

گستردگي حادثه

امکانات پشتيباني

زلزله، سيل 

طوفان و سونامي

حوادث هسته اي

فرودگاه
جاده 
اسکله
آب
برق
مخابرات و ارتباطات
سوخت

محلي

منطقه اي

كشوري



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

(متعارف و غيرمتعارف) نوع جنگ جنگ

(پوشش مردمي ) استتار و اختفاء 

استحکام

فاصله از ميدان نبرد  و عقبه ي امن



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

روز7تا 1كوتاه مدت مدت مأموريت

روز30تا 1ميان مدت 

ماه3بلند مدت  تا 



عوامل مؤثر در انتخاب بيمارستان صحرايي

شرايط آب و هواييمحل مأموريت

شرايط  جغرافيايي محل

(منطقه نبرد)در معرض تهديد بودن 

داخل يا خارج كشور بودن

فاصله از مبداء



انواع بيمارستان صحرايي از نظر اهميت مأموريت

بيمارستان با فوريت باال•

(ساعت اوليه 24)

سط  بيمارستان با فوريت متو•

(هفته نخست )

بيمارستان با فوريت كم  •

(پشنيباني )



بخشهای بیمارستان

بخش پذیرش و اسناد پزشکی•
بخش اورژانس•
بخش جراحی و ریکاوری•
بخش بستری •
بخش آزمایشگاه•
بخش پرتونگاری•
بخش دارو و تجهیزات پزشکی•
بخش اداری و پشتیبانی و تأسیسات•



چند نفر و با چه تخصصی: نیروی انساني بیمارستان صحرايي 

:نفر45
 نفر1مسئول بیمارستان

 2( نفر مسئول1نفر خدمات، 1نفر پرستار، 2)تخت ، هر شیفت 18بخش بستریx
نفر8= 

 ( خودمات1پرسوتار و3نفر پزشک عموومی، 1)تخت ، هر شیفت 6بخش اورژانس
2x نفر11= بعالوه یک مسئول

 تکنسوین 2بیهوشی ، 1، (عمومی و ارتوپد)جراح 2تخت شامل 1بخش اتاق عمل
نفر7= تکنسین بیهوشی2اتاق عمل، 

 نفر3( = شیفت2)نفر پرتونگار 1مسئول و هر شیف 1بخش رادیولوژی شامل
 نفر2( = شیفت2)نفر 1بخش آزمایشگاه و بانک خون شامل هر شیف

 2نفر 1پذیرش هر شیفx =2نفر
1آشوو ز ، 1نفوور تووأمین ، 1انبوواردار ، 1نفوور تأسیسوواتی، 1شووامل . اداری و پووش

نفر8= مسئول 1خدماتی و 2نفراداری، 

نفر 3= مسئول 1+ نفر 1شیف و هر شیفت 2دارویی و تجهیزات پزشکی در



در استان هرمزگان 19تختخوابي كويد 50معرفي بيمارستان 



يمارايجاد سايبان در قسمت ورودي جهت كم كردن ازدهام جمعيت در واحد ترياژ و همچنين جهت انتظار همراهان ب



بخش اورژانس متشکل از  ترياژ و پذيرش  



اتاق پزشك عمومي و طب اورژانس جهت ويزيت همزمان2



(تخت بستري برادران25تخت بستري خواهران و  25) تخت بستري و تحت نظر 50



تشك مواج  كه داخلي شامل امکانات دستگاه ونتيالتور ، مانيتورينگ ، ساكشن ، پمپ انفوزيون وicuچهار تخت 
دو تخت جهت بستري خواهران و دو تخت جهت بستري  برادران 



Post icuتخت جهت 3اختصاص 



انيك دستگاه آمبوالنس با تجهيزات كامل جهت انجام سي تي بيماران و انتقال آن



سازه تهويه جهت ايجاد هوا با فشار مثبت



دو كانکس سرويس بهداشتي جهت پرسنل و بيماران
















