
 

 عنوان :

 19درپاندمي كويدپزشكي البرز ارائه تجربيات واحد تجهيزات پزشكي يكي از بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم

 

 (5) فاطمه صحتی(4) وحید نصیری الموتی(3) مهرداد نصیری( 2) بخشمهسا مهر( 1*)زهره شادان پور نويسندگان:

 

  ) نویسنده مسئول (واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. ،(کارشناس تجهیزات پزشکی  2و1

 واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. شناسی ارشد مدیریت،( کار3

 مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.، مرکز تحقیقات قلب و عروق،  .........( 4

 مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.مرکز تحقیقات قلب و عروق،  ...........(5

 chmail.ir2022zshad@      ایمیل نویسنده مسئول    واحد توسعه تحقیقات بالینی ، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج ، ایران آدرس : 
 

 مقدمه :

ی خصوصا پزشک زاتیتجه یبراسابقه را  یب یجهان یتقاضا کیو  یجهان ریهمه گ یماریب کیبه عنوان  19با شیوع ویروس کووید       

مقابله با ، شتریمنابع ب نیتأم یبرا یو زمان کمتر یبه فاصله اجتماع ازیکار در محل ، ن یرویبود نکمهمراه با  تجهیزات تنفسی

بیمارستان ها در مقابله مدیریتی استراتژی های ه است .از سوی دیگردشوار کرد یدولتها و متخصصان پزشک یرا برا ریهمه گ یماریب

تاثیر چشمگیری در کنترل و مدیریت این نفسی و دستگاه های اکسیژن ساز ، افزایش تقاضا برای تجهیزات ت، 19با اپیدمی کووید 

در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی و تجهیزات تنفسی در پیک های کووید  های بیمارستانها چالش شناسایی  داشته است.اپیدمی 

 بحران های آتی درمدیریت ریزی برنامه برای راهی نقشه تواند بیولوژیکی،می های بحران با مواجهه باراهکارهای آنها در همراه، 19

 باشدمی تواند داشته  19خصوصا در مدیریت بحران بیماریهای نوپدید با تاکید بر کووید  های مشابه

مدیریت اکسیژن در بخش های درمانی بیمارستان برنامه ریزی گردید. جهت این برنامه ؛ به وطرح ارزیابی  به موارد پیشگفت باتوجه 

تاسیسات و  تجهیزات  توسطواحد تقای کیفی اکسیژن مصرفی در ساعات مختلف، طرح پایش خلوص اکسیژن سانترال منظور ار

بیمارستان قرار میداد تا  در ساعات افت خلوص  مسئولینپزشکی به صورت مستمر اجرا گردید .این برنامه هشداری را جهت 

همچنین نظارت بر عملکرد تجهیزات فاصله جهت آن اقدام نمایند . اکسیژن مداخله نموده و درصورت افت یا کاهش یا نقص بال

اکسیژن رفت روهد تنفسی )کنسولها ،مانومترها ونتیالتورهاودستگاههای کمک تنفسی (جهت عملکرد بهینه وجلوگیری از نشتی 

دامات زیر درخصوص این .باتوجه به مصرف باالی اکسیژن دربخش ها واهمیت دستگاههای اکسیژن ساز اقدربخشها انجام پذیرفت

 : دستگاهها انجام پذیرفت

 جهت استفاده یهینه از دستگاهها (انجام سرویس دوره ای وخرید قطعات مورد نیاز دستگاههای اکسیژن ساز 1

 ( دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی وتاسیسات PM(انجام بازدیدهای نگهداری پیشگیرانه )2

 لیتر بردقیقه ( 600( خریداری ونصب دستگاه اکسیژن ساز جدید)با ظرفیت 3



باتوجه به مراجعین زیاد بیماران کرونایی  به مرکز درمانی وپاسخگونبودن تجهیزات وتخت های موجود اقداماتی جهت مدیریت 

 درمان بیماران وافزایش بخش ها وتجهیزات به شرح زیر صورت گرفت:

 تخت فعال جهت بستری بیماران کروناشامل  خرید ونصب وراه اندازی تجهیزات شامل:  10با  ICUتجهیزبخش راه اندازی و  الف(

 تخت ،مانیتور،الکتروشوك،ساکشن،پمپ سرنگ ،الکتروکاردیوگرافی ،ونتیالتور،تشك مواج

ونصب وراه اندازی تجهیزات  تخت فعال جهت بستری بیماران کروناشامل  خرید 18وتخصیص بخش نورولوژی مردان با  یب(بازساز 

 سیستم احضار پرستار-ساکشن دیواري-BIPAPدستگاه -پمپ تزریق-مانیتور:شامل

 شرح زیر: منظورکاهش خرابی ها وافزایش عملکرد وکارایی دستگاهها  انجام سرویس دوره ای تجهیزات طبق برنامه به- ج(

، بالن پمپ ،پمپ قلب و ریه ،اتوکالو ، اتوکالو امحاء زباله ، ROتگاه دستگاههای اکسیژن ساز ، ونتیالتور، دستگاه های دیالیز ،دس

 ساکشن مرکزی 

سازمان بهداشت جهانی تحت پروژه پاسخ به  پروژهتجهیزات اهدایی وتحویل پیگیری وانجام اقدامات الزم به منظور تخصیص  د(

 CRRTو دستگاه ECMOپ، دستگاه شامل دستگاه های اکو سونوگرافی،ویدیو الرنگوسکوERCP)) 19فوریت کووید 

ه(خریداری کپسول اکسیزن وافزایش تعدادکپسول های امانی جهت استفاده درمواقع کاهش افت فشار دستگاههای 

 اکسیژن ساز وانجام تستهای هیدروستاتیک کپسولهابه منظور اطمینان ازکارایی وسالمت آنها

دستگاه که درمجموع عنوان   30جهت بخش های بستری بیماران کرونا)  نصب وراه اندازی تجهیزات اهداء شده وخریداری شده (و 

 (دستگاه 170به تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


