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Nakakatanggap ang CDPH ng pagpopondo mula sa U.S. Department of Health and Human Services, 
Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR), Hospital Preparedness Program (HPP). 
  
Isinasagawa ng CDPH at mga katuwang nito sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ang 
adhikain ng HPP sa pamamagitan ng lokal na Health Care Coalition, Chicago Health System Coalition for 
Preparedness and Response (CHSCPR), na binubuo ng mga ospital, pampublikong kalusugan, 
emergency medical services (EMS), End-Stage Renal Disease Network (ESRD), pangmatagalang 
pangangalaga, at iba pa. Ang istraktura ng Coalition ay nagbibigay ng gumaganang proseso kung saan 
kabilang ang mga pangangailangan ng lahat ng kasosyo sa loob ng sistema ng paghahatid ng 
pangangalagang pangkalusugan sa Chicago. Inaayos ng CHSCPR ang trabaho nito sa ilang komite at 
pangalawang komite, na ang karamihan ay nagpapakita ng mga kapasidad ng ASPR HPP. Ang bawat 
komite ay pinamumunuan/katuwang na pinamumunuan ng mga kinatawan mula sa mga ospital, 
pampublikong kalusugan, EMS, o iba pang katuwang na ahensya na nagtitiyak na isinasagawa ang 
trabaho patungo sa layunin ng pagsasakatuparan ng mga kinakailangan ng ASPR HPP at inaasahan na 
nauugnay sa bawat partikular na komite. 
 
Nagsisikap ang CHSCPR na gumawa ng kapasidad sa lahat ng sistema ng paghahatid ng 
pangangalagang pangkalusugan sa Chicago sa loob ng apat na Kahandaan sa Pangangalagang 
Pangkalusugan at Kakayahan sa Pagtugon: 
 

 Pamantayan para sa Pangangalagang Pangkalusugan at Kahandaang Medikal 

 Coordinator ng Pangangalagang Pangkalusugan at Medikal na Pagtugon 

 Patuloy na Paghahatid ng Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan 

 Medikal na Kakahayan 

Kabilang sa mga piniling aktibidad na nauugnay sa mga tinukoy na aktibidad ang: 
 

 Mga Interoperable Communication System 

 Bed Availability/Tracking 

 Emergency System for Advance Registration of Volunteer Health Professionals [ESAR-VHP] na 
kilala sa Illinois bilang Illinois Helps  (http://www.illinoishelps.com) 

 Medikal na Paglikas/Shelter sa Lugar 

 Pagpaplano ng Lugar para sa Alternatibong Pangangalaga 

 Pagpapahusay ng Mapagkukunan (PPE, Mga Pharmaceutical, Mga Supply, Equipment) 

 Pagpapahusay ng Medical Reserve Corps 

 Edukasyon at Pagsasanay para sa Kahandaan (National Incident Management System, Incident 
Command System) 

 Mga Ehersisyo, Pagsusuri at Pagkatapos ng Pagkilos na Ulat/Mga Plano sa Pagpapahusay 

 Medikal na Kakayahan (Sunog, Pediatric/Neonatal) 

 
Mag-click dito para sa higit pang impormasyon tungkol sa CHSCPR, ang Chicago Health Care Coalition. 
 

http://www.illinoishelps.com/
http://www.chscpr.org/

