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با تأکید بر جلوگیرى از مشكالت ارتباطى در زمان بحران

مانور دور میزى افزایش ظرفیت بیمارستانى و
ارتباطات برگزار شد

دادرخ ادرخ
 155هرامشامش

اخبـــار
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مانور دور میزى افزایش ظرفیت بیمارستانى و ارتباطات در سطح

سپس دكتر جعفریان رئیس دانشگاه ،هدف از انجام مانور را آمادگى

دانشگاه و بیمارستانهاى تابعه برگزار شد.

در شرایط بحران و حل مشكالت مربوط به آن دانست و افزود :در این

این مانور با حضور رئیس دانشگاه در كسوت رئیس ستاد بحران و

مانور از طریق  web camبین  EOCدانشگاه و تمام اتاقهای بحران

معاونان و مدیران ذیربط در كسوت اعضای ستاد بحران روز پنجشنبه

بیمارستانها بهطور همزمان ارتباط برقرار شد .در طی مانور عالوه بر

٤خرداد  ٩٦همزمان در مركز مدیریت حوادث و فوریتهاى دانشگاه

بررسی توان برقراری ارتباط اینترنتی ،ارتباط بیسیم نیز بین EOC

( )Eocو در بیمارستانهای دانشگاه برگزار شد.

و بیمارستانها چک شد.

با توجه به مشابهت سناریوی اولیه مانور با حادثه پالسكو ابتدا دكتر

طبق اهداف مانور ،ظرفیت پذیرش بیمار و همچنین توان ایجاد

عبدالهى ،رئیس مركز مدیریت حوادث دانشگاه ،در خصوص حادثه

ظرفیت اضافی برای پذیرش بیمار در زمان بحران در بیمارستانها

پالسكو توضیحات فنى ارائه داد.

ارزیابی شد كه در این مانور در زمان كوتاه كمتر از ٢ساعت حدود
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استفاده شده بود و مشکالت سیستم مشخص شده بود ،در این مانور

در بیمارستانها ایجاد شد.

سیستم ارتقا یافته بود .قطعاً برای مشكالتى كه در مورد ارتباط با web

رئیس ستاد افزود :در آینده جلسهای با حضور دستاندرکاران مانور

 camدر این مانور دیده شد نیز براى ارتقا و رفع مشكالت در آینده

برگزار خواهد شد و با دریافت بازخوردهاى مانور ،به یك جمعبندى

اقدام خواهد شد.

مىرسیم و نقاط ضعف را براى آمادگى هر چه بهتر در شرایط بحران

وى به تشكیل جلسه  debriefingبعد از انجام مانور با حضور اعضاى

مشخص خواهیم كرد.

ستاد بحران اشاره كرد و گفت :در این جلسه ارزیابى اولیه مانور انجام و

در ادامه دكتر على پور ،معاون درمان دانشگاه ،ضمن تشكر از تمامى

در خصوص مانورهایى كه در آینده انجام خواهد شد تصمیمگیری شد.

اعضایى كه در مانور همكارى كردند بهویژه ریاست و معاونین دانشگاه

دكتر على پور گفت :در این جلسه قرار شد براى جلوگیرى از مشكالت

و همكاران  ،ICSروسا و همکاران اجرایى بیمارستانها ،مدیریت ،IT

ارتباطى در زمان بحران ،مانورهاى هفتگى در سطح دبیران بحران

حراست و روابط عمومى دانشگاه ،افزود :در این بحران شرایطى ایجاد

بیمارستانهای تابعه و ستاد هدایت و  EOCدانشگاه برگزار شود.

شده بود كه از طریق بىسیم و  web camبا تمامى روساى بیمارستانها

معاون درمان دانشگاه ،در پایان به برگزارى مانور عملیاتى در سطح

ارتباط برقرار شد و با توجه به اینكه در مانور قبلى از سیستم بىسیم

دانشگاه در زمینه تخلیه بیمارستانها در چندماه آینده خبر داد.

