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monitorizare
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pentru spitale

Scenariu de utilizare



Efectele vibrațiilor
asupra unităților medicale
În 2014, în apropiere de o unitate medicală din Boston (SUA), 
aveau loc lucrări de construcție care generau vibrații în sălile de 
operație, sălile pentru proceduri speciale și laboratoare. 

Vibrațiile afectau și aparate de rezonanță magnetică nucleară 
(RMN), computer tomograf (CT), aparate pentru tratamente cu 
radiații, microscoape și alte echipamente. Pentru a avea o 
imagine mai clară asupra tuturor aspectelor ce țin de efectele 
vibrațiilor în unități medicale, a fost luată în calcul intensitatea 
vibrațiilor admise în sălile spitalelor (după un ghid actual), și 
rezistența la vibrații (prevăzută de producător a echipamentelor 
sensibile. 

Inginerii structuriști au desfășurat un test pentru a evalua efectele 
vibrațiilor provenite din șantier asupra structurii, încăperilor și 
echipamentelor. 

În perimetrul șantierului a fost ridicată și lăsată să cadă pe sol o 
greutate din beton. Vibrațiile generate au fost măsurate de la o 
distanță de 7,62 metri de locul impactului. În același timp, 
vibrațiile erau măsurate în patru încăperi din interiorul spitalului.   

Pentru acest test, a fost folosit un sistem de monitorizare stand-
ard: senzori, un aparat de analiză și un computer conectat la 
internet. Computerul stoca informațiile local și putea fi accesat 
de la distanță pentru descărcarea și prelucrarea datelor și schim-
barea setărilor.      

După analiza datelor culese, inginerii au arătat că unele săli în 
care se opera, ori se făceau analize cu echipamentele de 
rezonanță magnetică și computer tomograf, nu ar putea fi 
utilizate în timpul unor lucrări de construcție (excavare și 
compactare a solului).

Soluțiile propuse:
 Personalul medical a schimbat programul zilnic în așa fel 
încât să poată desfășura operații și analize în cele mai bune 
condiții. 

 Au fost găsite soluții și pentru aparatura sensibilă: 
protejarea suplimentară cu ajutorul unor dispozitive specializate, 
cu amortizoare.
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