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CDPH nhận tài trợ từ U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Hoa 
Kỳ), Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR, Trợ lý Bộ trưởng về Phòng bị Sẵn sàng 
và Ứng phó), Hospital Preparedness Program (HPP, Chương trình Phòng bị Sẵn sàng cho Bệnh viện).  
 
CDPH và các đối tác hệ thống y tế của mình thực hiện công việc của HPP thông qua Liên minh Chăm 
sóc Sức khoẻ tại địa phương, Chicago Health System Coalition for Preparedness and Response 
(CHSCPR, Liên minh Hệ thống Y tế về Phòng bị Sẵn sàng và Ứng phó), bao gồm các bệnh viện, y tế 
công cộng, dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS), End-Stage Renal Disease Network (ESRD, Mạng lưới Bệnh 
thận Giai đoạn cuối), chăm sóc dài hạn, và những cơ quan khác. Cơ cấu liên minh cung cấp một quy 
trình hoạt động bao gồm các nhu cầu của tất cả các đối tác trong hệ thống phân phối chăm sóc sức khoẻ 
ở Chicago. CHSCPR tổ chức công việc của mình xung quanh một số ủy ban và tiểu ban, phần lớn phản 
ánh các khả năng của ASPR HPP. Mỗi ủy ban do các đại diện từ các bệnh viện, y tế công cộng, EMS 
hoặc các cơ quan đối tác khác làm chủ tịch/đồng chủ tịch để đảm bảo công việc được thực hiện theo 
hướng đạt được các yêu cầu và mong muốn của ASPR HPP cho từng ủy ban cụ thể. 
 
CHSCPR hoạt động để xây dựng năng lực trong hệ thống phân phối chăm sóc sức khoẻ ở Chicago trong 
phạm vi bốn Năng lực Phòng bị Sẵn sàng và Ứng phó Chăm sóc Sức khỏe: 
 

 Quỹ Chăm sóc Sức khoẻ và Sẵn sàng Y tế 

 Điều phối Chăm sóc Sức khoẻ và Ứng phó Y tế 

 Liên tục Phân phối Dịch vụ Chăm sóc Sức khoẻ 

 Nâng cao Y tế 

Các hoạt động được lựa chọn liên quan đến các năng lực được xác định bao gồm: 
 

 Hệ thống Truyền thông Tương tác 

 Giường sẵn có/Theo dõi 

 Emergency System for Advance Registration of Volunteer Health Professionals [ESAR-VHP, Hệ 
thống Khẩn cấp để Đăng ký Trước của Chuyên gia Y tế Tình nguyện] được biết đến ở Illinois là 
Illinois Helps  (http://www.illinoishelps.com) 

 Sơ tán Y tế/Nhà tạm tại chỗ 

 lập Kế hoạch Địa điểm Chăm sóc Thay thế 

 Phát triển Nguồn lực (PPE, Dược phẩm, Vật tư, Trang thiết bị) 

 Phát triển Tập đoàn Dự trữ Y tế 

 Giáo dục và Tập huấn Phòng bị Sẵn sàng (Hệ thống Quản lý Sự cố Quốc gia, Hệ thống Chỉ huy 
Sự cố) 

 Báo cáo Diễn tập, Đánh giá và Sau Hành động/Các Kế hoạch Phát triển 

 Nâng cao Y tế (Bỏng, Nhi/Trẻ sơ sinh) 

 
Nhấp vào đây để có thêm thông tin về CHSCPR, Liên minh Chăm sóc Sức khỏe Chicago. 

 
 

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


 
 

 
 


