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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 سطح  شود.اصول بهداشت حفاظت در برابر پرتوها رعایت می  6-6-الف

 سطح یك است.در بیمارستان دارای مجوز کار با اشعه از سازمان انرژی اتمی و کنترل کیفی معتبر پرتو تجهیزات و منابع مولد  * 1-6-6-الف

  اشعه از سازمان انرژی اتمیمجوز کار با 

 کنترل کیفی معتبر یهامدارک و تاییدیه 
(، وجود گواهی نامه کنترل کیفی معتبر بارای تماام مناابع مولاد اشاعه مشامول وجاود مجاوز         هاوجود شناسنامه منابع مولد اشعه )دستگاهها و چشمه با اشعه شامل مجوز کار

مادارک و   بدون اخذ مجوز کار با اشعه مای باشاد.   معتبرکار با اشعه برای تمام منابع مولد اشعه مشمول، وجود برنامه نظارتی برای پیشگیری از فعالیت/ کاربرد منابع مولد اشعه

ی بهداشتی پرسنل پرتوکار، قرارداد فای ماا باین بیمارساتان و واحاد پسامانداری       های واحدهای پرتوپزشکی شامل مستندات کنترل کیفی، مجوز کار با اشعه، پروندههاتاییدیه

مای   02/02/1368مر انجام شده و ... با بهره گیری از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابار اشاعه مصاوب    ی ادواری و مستهاسازمان انرژی اتمی، نتایج بازدیدها و دزیمتری

 توصیه می شود کنترل و گزارش تيلیلی مستندات مذکور همراه پیشنهادات اصالحی به تیم مدیریت ارشد بیمارستان ارائه گردد. باشند.

 سطح یك شود.ریزی و رعایت میات حفاظت در برابر اشعه مطابق ضوابط مربوط برنامهفیزیکی و تجهیز اختارحدود مجاز پرتو، س * 2-6-6-الف

 پرتوها در خصوص حدود مجاز پرتو حفاظت و بهداشت رعایت اصول  

 پرتوها در خصوص ساختار فیزیکی حفاظت و بهداشت رعایت اصول 

 در خصوص تجهیزات پرتوها حفاظت و بهداشت اصول رعایت 
 شامل الزامات و اقدامات مختلفی می باشد، از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ ایران اتمی انرژی سازمان ضوابط مطابق ها و حفاظت پرتوهااصول بهداشت پرتو 

 اطالع مسئول فیزیك بهداشت از شرح وظایف قانونی و عمل به آن 

 جانمایی منابع مولد اشعه یونسازی مصوب با هاانطباق نقشه

 اشعه بدون اخذ مجوز کار با اشعهامه نظارتی برای پیشگیری از فعالیت/ کاربرد منابع مولد وجود برن 

 ها )پرتوکاران و بیماران(وجود تجهیزات حفاظت فردی متناسب با کاربری دستگاه

 استفاده از فیلم بج اختصاصی توسط پرتوکاران 

 تصویربرداری کاربرد تجهیزات نگهدارنده کمکی در وضعیت بیماران در هنگام 

 ها )پرتوکاران و بیماران(استفاده مستمر از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با کاربری دستگاه

 ی پیشگیری و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتوییهاوجود دستورالعمل 

 اطالع کلیه کارکنان مرتبط از مفاد دستور العمل

 رتبط در صورت بروز اتفاق یا سانيه پرتوییآمادگی برای اجرای کامل دستورالعمل توسط کارکنان م 

 وجود تابلوهای راهنما و عالئم هشدار دهنده استاندارد مرتبط با حفاظت در برابر اشعه 

 در صورت وجود مدیریت پسماندهای رادیواکتیو

 وجود پرونده حفاظتی پرتوکاران 

 مانیتورینگ فردی و بنا به نوع کار با اشعه مانیتورینگ ميیطی 

 جهت ارتباط بین پرتوکار و بیمار آیفوننصب  

  ی دارای تجهیزات مولد اشعههای سربی و دیوارها ( در بخش تصویر برداری و بخشهاشیشه ،رعایت شرایط حفاظتی از جمله )درها
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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 مدیریت تجهیزات پزشکی 7-الف

 سطح نماید.از تامین ایمن گازهای طبی برای استفاده بیماران اطمینان حاصل می بیمارستان 1-7-الف

 سطح یك شود.ثبت می شده و نتایج آن بررسی نوع گاز و خلوص گاز اکسیژنبه بیمارستان، انواع کپسول گازهای طبی در بدو ورود  * 1-1-7-الف

 و شناسایی کپسول انواع گازهای طبی در بدو ورود به بیمارستان توسط مسئول گازهای طبی  بررسی و تایید و خلوص گاز اکسیژن 

 توای سیلندر گاز با مشخصات ظاهری استاندارد آن هنگام تيویل به بیمارستان و در حین هرگونه تيویل و تيولینان از مطابقت مياطم 

 و تفکیك سیلندرهای خالی گازهای طبی گذاری نشانه  

تعیاین کنناده فشاار     صورتی که سیلندر دارای گیج درو انجام شود.  ریزیبرنامه مدون با روشی های درمانیدر بخش یکارنوبت هر  یها در ابتدااز پر بودن کپسول نانیاطم

  شده باشد. ریزیبرنامهتامین گازهای طبی به ویژه گاز اکسیژن  فرایندسیلندرهای خالی از پر در  ستی روش/ حد تشخیص، بایداخلی گاز است

 یطب یگازها یلندرهایاستاندارد رنگ س موضوع 11/2/95د مورخ  4557/402وزارت بهداشت با شماره  یابالغ نامه 

 سطح یك شود.انجام می مطابق ضوابط ایمنی مربوططبی های حمل و نقل کپسول نگهداری وتهیه،  * 2-1-7-الف

  مبادی ذیربطهای مجاز و مورد تایید گازهای طبی از ميلتهیه و تامین کپسول اکسیژن و سایر 

 تفاده برای بیماراطمینان از مطابقت ميتوای سیلندر با گاز مورد نیاز برای بیمار قبل از اس 

 ی طبی هااستاندارد سازی ميل انبارش/ نگهداری سیلندر گاز 

 های انتقال ایمن گازهای طبی آگاهی کارکنان از شیوه 

 انتقال ایمن گازهای طبی در سطح بیمارستان 

 . دنندارد و آماده برای استفاده باشفشار شکن و ماسك و ابزار و اتصاالت استا به مانومتر وموجود در بخش بایستی مجهز اکسیژن ی هاکپسول

  ی طب یگازها یهاکپسولنکات ایمنی 

 .شوندميکم ثابت و خود  یهادر مکان یطب یگازها یهاکپسول .1

 شود.با کالهك انجام در تمامی نقاط بیمارستان پر  بیط یگازها یهاکپسول حمل .2

 د.شونصب  هابا کپسول، عالیم هشدار دهنده در مجاورت کپسول شعله و یا جرقهجهت جلوگیری از تماس روغن و گریس یا استعمال دخانیات و تماس با  .3

 د.شوی تهیه و در مجارورت ميل استقرار کپسول نصب طب یگازها یهادستورالعمل استفاده از کپسول .4

 جهت حمل و جابجایی از ترالی مخصوص حمل گاز طبی استفاده شود. .5

 رگالتور از سیلند باز شود. قابل اشتعال ازهای طبی قال سیلندرهای اکسیژن و سایر گدر حین انت .6

  های سیلندر بسته شده و کالهك بر روی آن ميکم شود.دریچهقابل اشتعال  قال سیلندرهای اکسیژن و سایر گازهای طبیدر حین انت .7

  ودو نقل بایستی توسط زنجیر ميکم شضمن انتقال به ترالی مخصوص حمل قابل اشتعال  در حین انتقال سیلندرهای اکسیژن و سایر گازهای طبی .8

 شود.قابل اشتعال سیلندر به صورت ایستاده حمل و نقل  های طبیقال سیلندرهای اکسیژن و سایر گازدر حین انت .9

 ری شود.خوددااکیدا قابل اشتعال از کشیدن و یا چرخاندن آن به صورت افقی بر روی زمین  های طبیقال سیلندرهای اکسیژن و سایر گازدر حین انت  .10

  با رعایت نکات ایمنی انجام شود. یطب یگازها یهاکپسولنگهداری  .11

  یطب یگازها یهاکپسولنگهداری ایمن  

 های طبی در فضای ميصور و مسقفگاز ميل نگهداری سیلندر .1

 دور از تابش مستقیم نور خورشیده ب  .2

 دارای تهویه مناسب  .3

 ن دارای حداقل دو درب )ورودی و خروجی( و قابل قفل شد .4

  ه ورود و خروج ترالی مخصوص حمل به سهولت به داخل آن ممکن باشدک ها به نيوی باشداندازه درب .5

 از دسترسی افراد غیر مجاز جلوگبری  .6

 اشدسانتیمتری قابل خواندن ب 150که از فاصله  "استعمال دخانیات ممنوع "و "ی قابل اشتعال هاگاز ". ميل نگهداری دارای عالمت هشدار با مضمون  .7

 چیدمان سیلندرهای گازهای طبی به نيوی که اولویت با مصرف سیلندرهای قدیمی تر باشد.  .8

 به داخل آن نباشد که امکان سرایت آتش یا اشیا  مشتعل )مانند سیگار( شودفضا باید به نوعی ميصور و حفاظت  .9

  ریزی و با دقت انجام شودبرنامهایمنی و مسئول تجهیزات پزشکی  ول فنی/توسط مسئ طبیهای کپسولایمن حمل و نقل  نگهداری وتهیه، نظارت بر حسن اجرای. 
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 سطح یك شود.گونه پوشش استفاده نمی شده و از هیچبررسی  مطابق ضوابط مربوط ،رنگ بندی کپسول انواع گازهای طبی نيوه نشانه گذاری و * 3-1-7-الف

 به صورت ماندگار و غیر قابل مخدوش شدن خوانا بر روی تمامی سیلندرهای گازهای طبی نام گاز به فارسی و فرمول شیمیایی به صورت واضح و اطالعات قید 

 های گازهای طبیکپسولنام مرکز درمانی بر روی  قید 

 هاپوشاننده سایرو  ، نایلونعدم پوشانیدن بدنه کپسول اعم از رنگ، پارچه 

 معینهای زمانی یلندرها و رگوالتور در بازههای گازهای طبی اعم از بدنه سبررسی مستند سالمت و کارآیی کپسول 

  11/2/95د مورخ 4557/402با شماره  متبوعوزارت مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان  یابالغ یطب یگازها یلندرهاینامه استاندارد رنگ ساقدام بر اساس مفاد  

   4/1/95د به تاریخ 2/400دستورالعمل حداقل الزامات ایمنی در استفاده از گازهای طبی شماره  

 سطح دو نماید.با فشار، جریان و خلوص مورد انتظار برای بیمار تامین شده و مدیریت تجهیزات پزشکی بر کیفیت آن نظارت میاکسیژن  * 4-1-7-الف

 توسط مدیریت تجهیزات پزشکی با فشار، جریان و خلوص مورد انتظار برای بیماراکسیژن با  مستمر نظارت مستمر بر تامین 

 خلوص اکسیژنمیزان ن ابزار سنجش تامی 

 اکسیژن در بالین بیمارانو فشار ای مدون و منظم برای ارزیابی درصد خلوص وجود برنامه 

 انمورد نیاز بر بالین بیمار و فشار مناسب با میزان خلوص تامین اکسیژن  

  انماربا فشار، جریان و خلوص مورد انتظار برای بیتامین اکسیژن با نکات مهم در زمینه 

 خلوص اکسیژن فشار و ابزار الزم برای سنجش تهیه و تامین  .1

 خلوص اکسیژن در نقاط مختلف به ویژه بر بالین بیماران فشار و سنجش میزان  .2

 نوزادان و بزرگساالن های ویژه خطر مانند بخشهای پرتوجه خاص به بخش .3

 اکسیژن ساز و بالین بیمارمستمر در سایت صورت ه فشار و میزان مصرف اکسیژن ب، خلوص کنترل .4

 مستمر از مسیر تولید تا بالین بیمارصورت ه بهای انتقال گازهای طبی کنترل سالمت لوله .5

  هاتولیدی اکسیژن ساز در ورودی بخش اکسیژنی درصد 90 خلوص وجود حداقل .6

 نصب هشدار دهنده کاهش فشار اکسیژن در ورودی بخش های ویژه .7

 مربوطمستندات نگهداری ی دوره ای و هاسرویسانجام ی با شرکت نمایندگی دستگاه اکسیژن ساز و قرارداد سرویس و نگهداروجود  .8

 ی اکسیژن سازهارعایت نکات ایمنی و فنی دستگاه .9

 دستگاه اکسیژن ساز به برق اضطراری اتصال  .10

 . ندارد و ایمنميل استقرار دستگاه اکسیژن ساز حفاظت شده و مطابق مبانی استا .11

 باشد.ها، موجود و در دسترس میهای سانترال به بخشای لوله کشیداری پیشگیرانه و بازبینی دورهبرنامه نگه .12

 دستگاه اکسیژن ساز وجود شناسنامه و تمامی سوابق سرویس دوره ای/تعمیر و کالیبراسیون  .13

 مواقع اضطراری  برایسیستم رزرو کپسول اکسیژن در بیمارستان  .14

 منابع تأمین کننده اکسیژن و مخازن ذخیره مجاز به استقرار  حفاظت شده برای افراد یدسترس .15

 به سهولت و آسانی جایگاه  ندر دسترس بودو منابع تأمین کننده اکسیژن و مخازن ذخیره آن به علت احتمال خطر انفجار خارج از ساختمان بیمارستان استقرار  .16

 و سایر مخاطرات ارتی و سقوط اشیا  و اجسام معلق در هوامخاطرات سیل، منابع حرموارد درمدیریت پیشگیرانه ایمنی ميیط  .17

 دارای مجوز تولید اکسیژن طبی از موسسه ملی استاندارد ایران معتبر و های شرکت توسطکسیژن اهای کپسولتهیه و شارژ  .18

 اکسیژنهای / شارژ کپسولتهیهنگهداری سوابق  .19

 یره پیش بینی شود.خبرای شرایط غیر مترقبه نیز ذ در تمام ساعات شبانه روز های معمولنیازعالوه تامین شارژ شده به نيوی که مدیریت موجودی کپسول  .20

 یو آنت ریذره گ یلترهایهوا، ف نگیلتریکامل ف ستمیوجود س مار،یب هیبه ر التوریدستگاه ونت قیفشرده با توجه به ورود هوا از طر یهوا یطب یگازها ستمیدرخصوص س

 باشد.میی و.... ضرور الیباکتر
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 سطح شود.ریزی و مدیریت میتامین تجهیزات پزشکی بر اساس اصول فنی و رعایت ضوابط مربوط برنامه 2-7-الف

 سطح یك .شوندتجهیزات پزشکی فراخوان شده جمع آوری و از گردش کار خارج می * 1-2-7-الف

 واحدها توسط مسئول تجهیزات پزشکیبه بخش 1اطالع رسانی تجهیزات پزشکی فراخوان شده / 

 رت بر جمع آوری فوری تجهیزات پزشکی فراخوان شده نظا 

 با مدیریت مسئول تجهیزات پزشکیشده  فراخوانگذاری تجهیزات پزشکی نشان 

  در ميل ارائه مراقبت/خدمت فراخوان شدهعدم دسترسی کاربران به تجهیزات پزشکی 

 کارو گردش  عدم قرار گرفتن تجهیزات پزشکی ریکال شده در ميدوده تجهیزات سالم 

 روشن بودن سرنوشت نهایی تجهیزات فراخوان و جمع آوری شده در مدیریت تجهیزات پزشکی  

  شده  تجهیزات پزشکی فراخواننیاز سوابق و مستندات مورد 

 فراخوان شده تجهیزات پزشکی ی ذیربط در خصوص هاسوابق مکاتبات سازمان غذا و دارو و سایر نهاد .1

 یخ تولید و انقضا رکر مشخصات، کارخانه سازنده، سری ساخت و در صورت مصرفی بودن تابا ذفهرست تجهیزات فراخوان شده  .2

 / واحدها توسط مسئول تجهیزات پزشکیبخشتمامی تجهیزات پزشکی فراخوان شده به سوابق اطالع رسانی  .3

 فراخوان شدهتجهیزات نهایی سرنوشت بیان کننده مستندات سوابق و  .4

که در ميدوده باشدشده به نيوی فراخوان چینش و نگهداری تجهیزات پزشکی اشتباه تجهیزات فراخوان شده به جای تجهیزات سالم بایستی  به منظور پیشگیر از بکارگیری

 بالینی و پشتیبانی قرار نگیرد. های در بخش /فعالتجهیزات سالم مانند تجهیزات پشتیبان

 سطح دو شود.و صالح و رعایت الزامات قانونی و مالحظات فنی انجام میمبتنی بر صرفه ارتقای تجهیزات پزشکی سرمایه ای خرید و  2-2-7-الف

  صرفه و صالح به صورت بومی برای برای هر مورد خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و یا انتخاب نوع/ مدل آن در کمیته درمان دارو و تجهیزاتتبیین مفاهیم 

 اس صرفه و صالح بیمارستان در چارچوب قوانین و ضوابط مربوطپزشکی مصرفی/سرمایه ای بر اس انتخاب نوع/ مدل تجهیزات 

 وزارت بهداشات  پزشکی کل تجهیزاتادارهای مجاز در سامانه فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه در چارچوب بایستی ای و ملزومات مصرفیسرمایه تجهیزات پزشکی

و و تجهیزات پزشاکی  دارکمیته درمان، ای و ملزومات مصرفی در سرمایه ، موضوع خرید تجهیزات پزشکیعامالتیهای مالی و منامهت آیینضمن رعایهمچنین  شود.تامین می

 قیمات  انتخاب شاده و برند نوع/ پذیرد. صورت درخصوص خرید  با حضور مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان مطرح و بررسی کارشناسی فنی با در نظر گرفتن صرفه وصالح

فرموالری)فهرست( تجهیزات مصرفی با استفاده از سامانه اداره کل تجهیازات و  همچنین الزم است  ثبت شود.بایستی اطالعات بیمارستان زشکی در سامانه ملزومات مصرفی پ

در تقاضاا یاا عرضاه امکاان      شود. بدیهی است در صورت هرگونه تغییار رعایت تدوین شده و چارچوب آن ها ویژه در خصوص کاشتنی ملزومات پزشکی با همکاری پزشکان به

جلساات   تجهیازات پزشاکی در  نمایناده  کارشاناس  حداقل  /مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستانحضور  بازنگری این فرموالری در کمیته درمان دارو و تجهیزات فراهم است.

تجهیازات و   که در سامانه اداره کل هاآن اصلی و نمایندگان مجازد کننده زنجیره توزیع شامل وارد کننده اصلی، تولیالزامی است. و تجهیزات درمان  گیری کمیته داروتصمیم

ی مرتبط باا تاامین )خریاد( تجهیازات     هاهنيوه برگزاری مناقصات، مقررات، ضوابط و بخشناممسئول تجهیزات پزشکی بایستی از همچنین  ثبت شده است.ملزومات پزشکی 

ی هاارتقای قابلیت بدیهی است در مواردی که و در برگزاری مناقصات مشارکت فعال داشته باشند.زشکی آگاهی داشته پملزومات  پزشکی و همچنین، قیمت گذاری تجهیزات

 شود.توصیه نمی تجهیزات جدیدخرید و جایگزینی میسر است تجهیزات پزشکی با تهیه لوازم جانبی )نرم افزاری، سخت افزاری( 

 پزشکی  های مهم در خصوص انتخاب/خرید تجهیزاتمالک 

 تولید داخلتجهیزات پزشکی حمایت از  .1

 قیمت تمام شده خدمت و رابطه آن با درآمد حاصله از نصب و راه اندازی تجهیزات .2

 های خریدبندی درخواستشناسایی ارزش افزوده تجهیزات مورد درخواست برای ایمنی بیمار، ارتقای کیفیت و بهبود درآمد/ هزینه خدمات، جهت اولویت .3

 ای آن در بیمارستانو درخواست کاربر حرفه د انتظار دستگاه مطابق نیاز مرکزکیفی مورکمی و های قابلیت تطبیقو  بررسی .4

 کننده/ تولید کننده از نظر وزارت بهداشتمجاز بودن شرکت تامینقانونی و پزشکی از زنجیره توزیع  خرید تجهیزات .5

 آن در سایر مراکزتجهیزات پزشکی مشابه و شرکت پشتیبان سوابق عملکرد و و خدمات پس از فروش کیفیت پشتیبانی و خوشنامی فروشنده در انجام تعهدات  .6

 هزینه ارتقا  و تعمیرات و قطعات،گزارش کارشناسی هزینه بهره وری اعم از هزینه نگهداشتبررسی  .7

 امکان تامین کیت/ مواد مصرفی و قطعات یدکی در کشور .8

 های اقتصاد سنجی تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود و لياظ شیوههای ارتقای تجهیزات پزشکی مقابلیت .9

 و تشریفات قانونی مربوط های مالی و معامالتینامهکل تجهیزات پزشکی و رعایت آیینسامانه ادارهضوایط خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق با  .10

                                                           
1 Recall 
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 سطح دو شوند.کار جایگزین میبه تجهیزات پشتیبان آمادهنیاز  در صورتواحدها تامین شده و  / هایك از بخش تجهیزات ضروری هر * 3-2-7-الف

  دارو و تجهیزات درمان هر بخش در کمیته  تجهیزات ضروری فهرستتصویب تعیین و 

  دارو و تجهیزاتدرمان تجهیزات ضروری هر بخش در کمیته های پشتیبان بخش واحدها/تعیین و تصویب 

  کاری هایدر تمام نوبتو آگاهی مسئوالن/ کارکنان مرتبط  تجهیزات ضروریهای پشتیبان بخش واحدها/در واحد و نیز  هر بخش/در تجهیزات ضروری  فهرستوجود 

 و به موقع با دسترسی مناسبو تجهیزات پشتیبان  واحد هر بخش/در تجهیزات ضروری بودن  آماده به کار 

 اسب مبتنی بر وضعیت ارائه خدمات در بیمارستانهای زمانی منتجهیزات ضروری و پشتیبان در بازه بازنگری فهرست  
هر بخش در کمیته درمان دارو و تجهیزات با پیشنهاد مسئول تجهیزات پزشکی و تایید مسئول فنی/ ایمنی های پشتیبان واحدها/ بخشو همچنین فهرست تجهیزات ضروری 

تجهیزات  بازنگری فهرستشوند. واحدهای پشتیبان ميسوب نمیبخش/های عمل جزو انس و اتاقهای ویژه، اورژبخش تعیین و تصویب میشود.ها/ واحدها و مسئوالن بخش

وضعیت ارائه خدمت در بیمارستان تابع عواملی مانند میزان پذیرد. صورت می های زمانی مناسب مبتنی بر وضعیت ارائه خدمات در بیمارستانضروری و پشتیبان در بازه

ها جهت سهولت برخی بخشها، درران بدحال یا طغیان عفونتبا افزایش بستری بیما به عنوان مثال. استها ها و تنوع بیماریبيران اشغال تخت، میزان چرخش تخت،

 نیاز به تجدید نظر باشد.ممکن است دسترسی به تجهیزات پشتیبان برای آن بخش/واحد 

 سطح سه شود. تکنولوژی پیشرفته و به روز استفاده می افزایش سرعت، دقت و صيت خدمات تشخیصی، از تجهیزات با در راستای 4-2-7-الف

 تشخیصی و پاراکلینیکی / واحدهایهای پیشرفته و به روز برای بخشهاانجام مطالعات الزم جهت آگاهی از آخرین تکنولوژی 

 دارای تکنولوژی پیشرفته و به روز اتتجهیز با استفاده ازسرعت، دقت و صيت خدمات تشخیصی،  ارتقای تجهیزات پزشکی در راستای بهبود و توسعه 

ها/ واحدهای مهمی مانند آزمایشاگاه، تصاویر بارداری و ساایر     در بخش سرعت، دقت و صيت خدمات تشخیصیبه روز رسانی تکنولوژی تجهیزات تشخیصی به منظور بهبود 

ی تجهیزات پزشکی با تهیه لاوازم جاانبی )نارم افازاری،     هاارتقای قابلیت اردی کهدر موهای تشخیصی و پاراکلینیکی یکی از مصادیق بیمار ميوری در بیمارستان است. بخش

سرعت، دقات و صايت خادمات تشخیصای،      ارتقای در راستایتجهیزات پزشکی  بهبود و توسعهمد نظر نیست.  تجهیزات جدیدخرید و جایگزینی میسر است سخت افزاری( 

از استانداردهای همسو در ارتقای کیفیت، بهبود ایمنی بیماران و فرهناگ بیماار مياوری اسات. لاذا از ایان منظار ایان         بدون لياظ منافع مالی ميض موید استقرار بسیاری 

 استاندارد نقش مهمی در ارزیابی باور مدیران ارشد در امر اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت، ایمنی بیمار و فرهنگ بیمار ميوری است.

 سطح سه .شودالینی، کاهش عوارض و کاهش مدت مراقبت، از تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته و به روز استفاده میارتقای کیفیت خدمات ب در راستای 5-2-7-الف

 خدمات بالینیای ارائه های پیشرفته و به روز برانجام مطالعات الزم جهت آگاهی از آخرین تکنولوژی 

 کاهش عوارض و کاهش مدت مراقبت ایمنی بیمار، خدمات بالینی، ،ارتقای کیفیت تایدر راسبا تکنولوژی پیشرفته و به روز تجهیزات پزشکی  بهبود و توسعه 

هاای  اتاق عمل، کت لب، بخاش  مانند کاهش عوارض و کاهش مدت مراقبت ایمنی بیمار، خدمات بالینی، ،کیفیتبه روز رسانی تکنولوژی تجهیزات تشخیصی به منظور بهبود 

ی تجهیزات پزشکی با تهیه لوازم جاانبی  هاارتقای قابلیت در مواردی کهبیمار ميوری در بیمارستان است. مهم مصادیق  یکی دیگر از یهای بالینویژه و اورژانس و سایر بخش

کااهش مادت    کاهش عوارض و ایمنی بیمار، خدمات بالینی، ،کیفیتبهبود هر گونه مد نظر نیست.  تجهیزات جدیدخرید و جایگزینی میسر است )نرم افزاری، سخت افزاری( 

ت. لذا از این منظر این بدون لياظ منافع مالی ميض موید استقرار بسیاری از استانداردهای همسو در ارتقای کیفیت، بهبود ایمنی بیماران و فرهنگ بیمار ميوری اس ،مراقبت

 ی بیمار و فرهنگ بیمار ميوری است.استاندارد نقش مهمی در ارزیابی باور مدیریان ارشد در امر اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت، ایمن

 سطح شود.ریزی و مدیریت میتجهیزات پزشکی برنامهو کاربری صحیح  ارزیابی ،پایش، نگهداری 3-7-الف

 سطح یك .استدر دسترس به روز بوده و  پزشکی ای تجهیزاتهای دورهای، کنترل کیفی، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات و سرویسشناسنامه اطالعات 1-3-7-الف

  اسنامه الکترونیك تجهیزات پزشکی شنوجود 

 سوابق نگهداشت و کد شناسه تجهیزات پزشکی شرکت نمایندگی،  سوابق کنترل کیفی،، تولید شامل نام دستگاه، ميل استقرار، مدل، سال نصب، اطالعات شناسنامه 

 هاآن جابجایی ميل استقرار/اسقاط و یا خرید تجهیزات پزشکی جدید ،ای/ تعمیراتهای دورهسرویس پس ازتجهیزات پزشکی تکمیل شناسنامه / اصالح  و رسانیبه رو  

قوه و از این قبیل موارد نیاز به شناسنامه ندارد. اما تعداد آن در ای، فلومتر اکسیژن، چراغتجهیزاتی که امکان نصب برچسب اموال ندارد از قبیل گوشی معاینه، فشارسنج عقربه

  شد.هر بخش باید مشخص و معلوم با

 سطح یك شود.انجام می مربوطضوابط  مطابق پزشکیتجهیزات  و اسقاط انبارش 2-3-7-الف

  وزارت بهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکیاز ضوابط ابالغی انبارش تجهیزات پزشکی در سامانه مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان آگاهی دسترسی و 

 پزشکیاسقاط تجهیزات  وزارت بهداشت در خصوص از ضوابط ابالغین مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستاآگاهی  دسترسی و 

  ضوابط ابالغی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکیاسقاط تجهیزات پزشکی منطبق بر 

اداره کال تجهیازات و    انباارش تجهیازات پزشاکی مطاابق ضاوابط ابالغای      نيوه  و تسلط مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان/ کارشناسان تجهیزات پزشکی در زمینهنظارت 

 استقرار این استاندارد است از شواهد  تجهیزات پزشکی،انبار  ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و نيوه اسقاط تجهیزات مشمول اسقاطی و وضعیت
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 سطح یك شود.انجام میایندگی / ثالث مجاز های نمیرات تجهیزات پزشکی از طریق شرکتتعم 3-3-7-الف

 و یا مجاز )ثالث( تجهیزات پزشکی در واحد مهندسی پزشکی در شناسنامه تجهیزات های نمایندگیشناسایی شرکت 

 های نمایندگی و یا مجاز )ثالث مجاز (کتاز طریق شرصرفا پزشکی  انجام تعمیرات تجهیزات 

رساانی گاردد و در خریادهای    ل تجهیزات پزشاکی اطاالع  پذیرد، حتما به اداره کها به موقع و با قیمت و کیفیت مناسب صورت نمیهایی که انجام خدمات آنشرکتفهرست 

تجهیزات به منظور  ایهای دوره/سرویسو الکترونیکی نمودن سوابق تعمیراتمستندات کاغذی اسکن  بعدی به موضوع عدم رضایت از خدمات پس از فروش توجه جدی شود.

 شود.توصیه میطبقه بندی سوابق و امکان دسترسی سریع 

 سطح دو آید. به عمل می مؤثراصالحی  اتاساس آن اقدام ریزی و برای برای تجهیزات پزشکی برنامهاساس بازدیدهای میدانی دورهیرانه برنگهداری پیشگ * 4-3-7-الف

 توسط تجهیزات پزشکی بیمارستان  1ای وحیاتی مشمول نگهداری پیشگیرانهتهیه فهرست تجهیزات پزشکی سرمایه 

 های نگهداری پیشگیرانهابیانجام ارزیبندی تدوین برنامه زمان 

 هاای نگهداری پیشگیرانه آنفهرست تجهیزات پزشکی مشمول نگهداری پیشگیرانه به تفکیك بخش و تقویم بازدیدهای دوره  

  های کارخانه سازنده های ابالغی اداره کل تجهیزات پزشکی و توصیههای نگهداری پیشگیرانه براساس دستور العملچك لیستتدوین 

 های کارخانه سازنده های ابالغی اداره کل تجهیزات پزشکی و توصیهبراساس دستور العمل نگهداری پیشگیرانهبرنامه  اجرای 

 طراحی و انجام اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی و نگهداری پیشگیرانه 

 ها/ واحدها و دفتر تجهیزات پزشکی بیمارستانحی احتمالی متعاقب آن در بخشو اقدامات اصال نگهداری پیشگیرانههای نگهداری سوابق ارزیابی 

های تعمیر و تجهیزات پزشکی یکی از مهمترین و موثر ترین خدمات تخصصی واحد تجهیزات پزشکی است که در کاهش هزینه نگهداری پیشگیرانهو اجرای دقیق  ریزیبرنامه

 ایمنی بیماران بسیار تاثیر گذار است.نگهداشت و نیز صیانت از کیفیت خدمات و 

 سطح دو شوند.میریزی و در تاریخ مقرر انجام های مجاز در قالب قرارداد، برنامهای تجهیزات حیاتی و سرمایه ای توسط شرکتهای دورهسرویس 5-3-7-الف

 زات دارو و تجهی درمان در کمیته ایهای دورهای مشمول سرویسو سرمایه تجهیزات حیاتی فهرست تعیین 

  ایای تجهیزات حیاتی و سرمایهقراردادهای معتبر و جاری برای سرویس دورهعقد 

 ایای تجهیزات حیاتی و سرمایهبندی انجام سرویس دورهتدوین برنامه زمان 

 ی نمایندگی مجازهاتوسط شرکتده واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان بندی شای به صورت منظم و بر اساس برنامه زمانهای دورهانجام سرویس  

ای با پیشنهاد مسئول تجهیزات پزشکی و موافقت مسئول فنی/ ایمنی و تصویب کمیته درمان دارو و تجهیزات های دورهای مشمول سرویسفهرست تجهیزات حیاتی و سرمایه

 شود. تدوین می

 سطح دو  .ودشمی جرااریزی و برنامه مربوط مطابق ضوابطای تجهیزات پزشکی کنترل کیفی دوره 6-3-7-الف

 در کمیته درمان دارو و تجهیزات  کالیبراسیونای تعیین فهرست تجهیزات حیاتی و سرمایه 

 ایبندی انجام کالیبراسیون تجهیزات حیاتی و سرمایهتدوین برنامه زمان 

  های مجازتوسط شرکتده بندی شبه صورت منظم و بر اساس برنامه زماناجرای کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 

  کالیبراسیون بر روی تجهیزات با تاریخ اعتبار ها و نتایج آزمونهای الصاقی مطابق با دستورالعملبر چسبنصب 

 کالیبراسیون انجام کالیبراسیون مجدد در صورت دریافت هرگونه گزارش یا موارد عدم انطباق در عملکرد دستگاه در فاصله دو دوره 

تاریخ اعتبار پروانه و بایستی قبل از شروع آزمون کالیبراسیون  .شودکل تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام میت ضوابط ابالغی ادارهای تجهیزات پزشکی تيدوره کالیبراسیون

بندی شده انجام  بیمارستان برنامه زمانبرای اجرای کالیبراسیون  وزارت بهداشت ارزیابی شود. پزشکیو ملزومات  سامانه اداره کل تجهیزات براساسصالحیت شرکت زمینه 

پیش بینای زماان سانجی انجاام      نماید.را تدوین نموده و براساس آن عمل می IMED.IRبراساس دستورالعمل مدیریت نگهداشت قابل دسترسی در تارنمای  را کنترل کیفی

بایساتی  کال تجهیازات و ملزوماات پزشاکی     عمل ابالغای اداره دساتورال  مطاابق  هاالصاق برچسبو نجام آزمون کالیبراسیون کالیبراسیون و استعالم تعرفه خدمات آزمون و ا

تجهیزاتی همچنین  ضروری است. حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی جهت نظارت بر نيوه و عملکرد انجام آزمون و کسب اطمینان از کالیبراسیونو انجام شود.  ریزیبرنامه

قارار نگیارد. همچناین     برداریبهره بایستی جمع آوری شده و تا زمان انجام اقدام اصالحی/تعمیرات الزم موردمردود ارزیابی شوند مشروط و یا  هاآنکه نتیجه کنترل کیفی 

الصاق برچسب جدید به و نسبت  نگهداری هاو نتایج کالیبراسیون مجدد این دستگاه مرتفع نمودن اشکاالت گزارش شدهنيوه مستندات و سوابق اقدامات اصالحی و بایستی 

 * .شوداقدام 

                                                           
1 Preventative Maintenance (PM) 
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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 سطح دو نمایند. کاربری صيیح و ایمن از تجهیزات پزشکی استفاده می اساس اصول نگهداشت و های کاری، برکاربران دائم و موقت در نوبت * 7-3-7-الف

 توسط افراد ذیصالح آموزش کاربری ایمن و صيیح تجهیزات پزشکی 

 رستانهای ارائه شده توسط مسئول تجهیزات پزشکی بیماارزیابی اثربخشی آموزش 

 های آموزشی کاربران آموزش دیده اعطای گواهینامه الکترونیکی/ فیزیکی پس از گذراندن دوره 

 کاربری صيیح و ایمن تجهیزات پزشکی اصول نگهداشت وی کاری در خصوص هاآگاهی و تسط تمامی کاربران دائم و موقت تجهیزات پزشکی در تمامی نوبت  

  جهیزات پزشکیآموزش کاربری ایمن و صيیح تمراحل  

 هستند.آموزش  مندنیازبرای استفاده از آن فهرست تجهیزات پزشکی که کاربران تعیین  .1

 پیش بینی تعهد آموزش اثربخش کاربران تجهیزات در مفاد قرارداد خرید و نظارت مسئول تجهیزات پزشکی بر اجرای دقیق آن .2

 دارای برنامه آموزش کاربریتجهیزات پزشکی یك از برای هر ، مکان و مدت آموزش آموزش مسئول آموزش، نيوهتعیین  .3

 برای هریك از تجهیزات پزشکی به عنوان کاربران اصلی تعیین مخاطبین آموزش  .4

 از تجهیزات ایمن برای استفاده صيیح و آموزش کاربران مطابق برنامه تدوین شده .5

  کارشناس ستادی/ بیمارستان /گی رسمینمایند توسط افراد ذیصالح که با توجه به نوع تجهیزات توسط آموزشارائه  .6

  های مورد نیازآموزشاستمرار  های آموزشی جهتاستفاده از وسایل کمك آموزشی مانند فیلم .7

 های آموزشی جهت کاربران تجهیزات پزشکیصدور گواهینامه الکترونیکی/ فیزیکی پس از گذراندن دوره .8

 صادر شده های آموزشیه دورهگواهینامتعیین افراد مجاز کاربری تجهیزات بر اساس  .9

 تجهیزات پزشکی  توسط واحدای به زبان فارسی راهنمای اصلی تجهیزات، دفترچه راهنمای نگهداری و کاربری خالصه شدهتهیه  .10

 ی منتخبهادر مکان کاربری دستگاهبودن آن راهنمای تصویری کاربری سریع تجهیزات پزشکی و در دسترس  تهیه .11

 ،ی اورژانس، اتاق عملهابخشدر تهیه شود این مهم ی درمانی و تشخیصی هابخشبه زبان ساده و قابل فهم در تمامی بایستی  بری تجهیزات پزشکیراهنمای نگهداری و کار

ت فایل الکترونیکی تهیه دستگاه نیس ینیازی به نصب راهنما بر روبه تشخیص واحد تجهیزات پزشکی که مواردی  درشود.  ریزیبرنامهبه صورت ویژه ی مراقبت ویژههابخش

 قرار گیرد. برانکارمستمر  و در دسترس

 سطح دو شوند.شده و از جریان کار خارج میگذاری ات پزشکی غیر فعال/ معیوب، نشانهتجهیز * 8-3-7-الف

  نشان گذاری تجهیزات پزشکی معیوب 

 عدم وجود یا دسترسی کاربران به تجهیزات پزشکی معیوب در ميل ارائه مراقبت/خدمت 

 قرار گرفتن تجهیزات پزشکی معیوب در ميدوده تجهیزات سالم عدم 

 از جریان کار ات پزشکی غیر فعال/ معیوب،تجهیز نظارت مستمر کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی بر خروج  

نظارت نموده و ها و ثبت مستندات مربوطه تکلیف آنجمع آوری تجهیزات مازاد، غیرفعال و معیوب، تعیین یزات پزشکی بر تجهبرای استقرار این استاندارد الزم است مسئول 

های عمل، واحدهای پاراکلینیاك اطمیناان   خدمت اعم از خدمات سرپایی، بستری، اتاق در ميل ارائه مراقبت/ / غیرفعالاز عدم دسترسی کاربران به تجهیزات پزشکی معیوب

های بالینی و پشتیبانی اعام از واحاد   در ميدوده تجهیزات سالم مانند تجهیزات پشتیبان در بخشستی نبایتجهیزات پزشکی مازاد، غیرفعال و معیوب حاصل نماید. همچنین 

مساتندات   گاردد. ميتمال مای  امکان استفاده نابجا از تجهیزات مازاد، غیرفعال و معیوب به جای تجهیزات سالم و آماده به کاار  گیرد چراکه ها قرار نتجهیزات پزشکی و بخش

 شود.تجهیزات معیوب در واحد تجهیزات پزشکی ارزیابی مینهایی سرنوشت و  تجهیزات مازاد، غیرفعال و معیوب فهرستمبتنی بر 

 سطح نماید.بیمارستان از انجام دیالیز بیماران با استفاده از تجهیزات استاندارد اطمینان حاصل می 4-7-الف

 سطح یك .مطابق ضوابط مربوط استهای تصفیه اسمز معکوس فی و دستگاههای مصرصافی های همودیالیز،مشخصات فنی و خدمات پشتیبانی دستگاه 1-4-7-الف

  وزارت بهداشت یابالغ یبا مشخصات فن مارستانیب زیالیهمود یهاانواع دستگاه یفن مشخصاتمطابقت 

 وزارت بهداشت یابالغ یبا مشخصات فن مارستانیب زیالیهمودهای مصرفی صافی یفن مشخصاتطابقت م 

 وزارت بهداشت یابالغ یبا مشخصات فن مارستانیبهای تصفیه اسمز معکوس دستگاهانواع  یفن مشخصاتطابقت م 

  زاتیتجهواحاد در مارستانیب زیالیهمود یهاانواع دستگاه یتمام یمشخصات فن، معاون ميترم درمان وزارت بهداشت21/12/1390د مورخ 11696/400بخشنامه شماره 

 شود.ی بررسی میپزشک

 سطح یك .آیدبه عمل می مؤثراصالحی  اتشود و در صورت هرگونه عدم انطباق اقدامهای تصفیه اسمز معکوس انجام میدستگاه کنترل کیفیت آب 2-4-7-الف

 های دیالیز برای ارزیابی درجه سختی نمونه برداری از آب مصرفی دستگاه 

 شناسیهای دیالیز برای ارزیابی میکروبنمونه برداری از آب مصرفی دستگاه 

 شود.نموده و سوابق نتایج نگهداری می ریزیبرنامهس بهداشت ميیط با هماهنگی واحد تجهیزات فرایند نمونه برداری مستمر و انجام آزمایشات را کارشنا


