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Acil Durum Planlamas?nda Kurumlararas? ??birli?i
ABD?deki sa?l?k kurulu?lar?n?n acil durumlarda kar??l?kl? yard?mla?ma için olu?turduklar? yerel organizasyonlar (Security
Management Dergisi Temmuz-2010 Say?s?ndan al?nm??t?r)
ABD?nin ?daho ?ehrindeki sa?l?k kurulu?lar?ndan birinin Acil Durum Yöneticisi, hastanenin acil durumlarda ihtiyaç duyabilece?i
ürünlerin tedarik çal??mas? s?ras?nda, di?er hastanelerin de ayn? ürünleri tedarik etmeye çal??t???n? ve bölgedeki tek tedarikçinin
k?s?tl? say?daki bu malzemeyi di?er hastanelere de pazarlayarak fiyat? art?rmaya çal??t???n? ö?renir. Bu gerçekten yola ç?karak
ba?layan i?birli?i aray??lar? sonucunda, 250 km.lik bir alandaki 12 sa?l?k kurulu?u acil durumlarda i? birli?i yapmak üzere
Güneydo?u ?daho Sa?l?k Kurulu?lar? Koalisyonunu kurarlar ve acil durumlar için beraber planlama, tatbikat ve müdahele
çal??mas? yapmaya ba?larlar.
Koalisyonun, acil durumlara haz?rl?k kapsam?nda sa?lad??? sinerji, ekonomi ve etkinlik ülkenin Sa?l?k Bakanl???n?n da dikkatini
çeker ve her hastanenin benzer bir koalisyonun üyesi olmas?n? tavsiye ederek, bakanl?k olarak bu konuda maddi destek
sa?layabileceklerini ve politikalar belirleyece?ini ilan etmi?tir. Bakanl???n liderli?inde ülke çap?nda benzer koalisyonlar kurulmaya
ba?lanm??t?r.
Uygulamada, koalisyon üyeleri aras?nda, ortak acil durum tatbikatlar? yap?lmas?, acil durumlarda kar??l?kl? malzeme ve personel
transferleri, stok bilgilerinin payla??lmas? gibi hususlar taahhüt edilmekte ve protokollerle imza alt?na al?nmaktad?r. Koalisyonlar,
hastanelerin kendi imkânlar?n? a?an acil durumlarda, birbirlerine sa?l?k ekibi ve malzemesi göndermeyi, acil müdahale gereken
hasta bilgilerini payla?may? prensip olarak kabul etmektedirler.
Koalisyonlar?n daha verimli olmas? için, mevcut kaynaklar?n durumu ile ilgili bilgilere e? zamanl? olarak eri?ilebildi?i bilgisayar
yaz?l?mlar? da piyasaya ç?km?? olup, Sa?l?k Bakanl??? koalisyonlara maddi yard?m?n birinci ?art? olarak bu yaz?l?mlara sahip
olmay? ?art ko?mu?tur.
Bu haz?rl?k seviyesi, acil durumlarda çok say?daki yaral? ve hastalar?n bo? yatak kapasitesine göre uygun hastanelere tahliyesini
sa?layarak, hem k?s?tl? zaman?n çok iyi ?ekilde kullan?lmas?n?, hem de bölgedeki kaynaklar?n en ekonomik ?ekilde ihtiyaç
sahiplerine tahsis edilmesini sa?lamaktad?r.
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