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دامنه (محدوده) :کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی

ابزار و روش پایش:

روش اجرایی:
1ــــ کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا در خ صوص ا ستفاده از روش های ارتباطی جایگزین در زمان بروز حوادث و قطع سی ستم
های معمول ارتباطی تمهیداتی اندیشیده است.
2ــــ دسترسی به خی اینترنت در اتاح بنرانت اتاح ریاستت مدیریت و مدیریت خدمار ترستاری جهت دریاوت و ارسال داده ها در
مواقع ضروری وجود دارد.
 3ـ تهیه ورم های دستی جهت تبادل اطالعار در صورر نیازت در کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مد نظر قرار گروته است.
 4ـــ بیمارستان نسبت به اطالع رسانی به کارکنان و یا سایر نهادها از طریق تیک موعتوریت یا عقد قرارداد با آژانس ها جهت ارسال
تیک با منوریت کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا اقدام نموده ا ست ( .این مرکز دارای یک د ستگاه موتور سیکلت جهت ا ستفاده
در موارد بنران و قطع مسیرهای ارتباطی بین شهری می باشد).
 5ـــ ـ این مرکز دارای یک د ستگاه موبایه ماهواره ای به شماره  ...................................در اتاح  EOCمی با شد که کار شناس بنران
بیمارستان مسئول روشن نگه داشتن موبایه و خرید شارژ سالیانه و ارائه آموزش در مورد ننوه استفاده از آن به مسئوالن بیمارستان
می با شد و همچنین شماره موبایه ماهواره ای بیمار ستان باید به  EOCدان شگاه و سایر بیمار ستان ها و نهادهای همکاری جهت
اطالعت ورستاده شود.
 6ـ کمیته مدیریت خطر باید نسبت به تقویت سیستم های ارتباطی داخلی مانند خرید تلفن بی سیم و سیستم واکی تاکی اقدامار
الزم را انجام دهد( .این مرکز مقدمار خرید ســیســتم واکی تاکی و ت بیت کننده موبایه ماهواره ای جهت اســتفاده در و ــاهای
سربسته را در دستور کار خود قرار داده و با تأیید بودجه از طرف سازمانت تا تایان سال جاری عملی خواهد گردید).
7ـ اتاح  EOCدارای سیستم وکس  24ساعته و یک خی تلفن مستقیم و وعال جهت ارتباط با  EOCو سایر نهادها می باشد.
 8ــــ جهت اعالم کدهای اضطراری مانند آتش نشانیت  CPRو غیره از بلندگوی دستی یا سورت در مواقع قطع برح و قطع سیستم
مخابرار استفاده می شود.
 9ـــ ـ م سئول هر کدام از بخش ها یا واحدها موست ا ست در صورر دریاوت خبر وقوع حاداه یا یک تیام مهم با ور ستادن نیروی
خدمار یا یکی از ترسنه خودت بخش یا واحد مجاور خود را مطلع نماید.

منابع /مراجع:

 1ـ مدیریت بنران و سیستم ورماندهی حاداه در بیمارستان ت تألیت حسین شهدادی و همکارانت سال 1393
 2ـ آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیات تألیت حمیدرضا خانکه و همکارانت ویراست دومت 1391
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

نام و سمت تصویب کننده:

میترا صادقی-سوپروایزراموزشی
سهیالسامانی جهرمی -مدیربهبودکیفیت

عبدالعظیم جوکار -مدیربیمارستان

مریم عدنانی-مدیردفتر پرستاری

دکتر اسماعیل رعیت دوست-مسئول فنی بیمارستان

ساره رحمانیان-مهندس بهداشت حرفه ای
مریم رقیب نژاد-کارشناس دفتر پرستاری
لیال معصومی-سوپروایزر بالینی

دکترقهرمان بمانا-ریاست

