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 پزشکی تجهیزات شناسنامه

  مشاهده نرم افزار افزار مدیریت تجهیزات پزشکیوجود اطالعات تجهیزات در نرم  3 -1

  مشاهده نرم افزار ورود اطالعات تعمیرات تجهیزات پزشکی در نرم افزار 3 -2

  مشاهده نرم افزار ورود اطالعات کنترل کیفی ) کالیبراسیون( تجهیزات پزشکی در نرم افزار 3 -3

  مشاهده نرم افزار ورود اطالعات نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی در نرم افزار 3 -4

  مشاهده نرم افزار در نرم افزار شناسنامهتطبیق لیست تحویل از انبار ) خریدهای جدید( با اطالعات موجود  3 -5

 چک لیست نظارت اداره تجهیزات پزشکی

مرکز: /رئیسری:مدیمرکز درمان نام  

ی:پزشک و ملزومات زاتیتجه مسوولنام   

            عالی =2            متوسط= 1            نامناسب =0:    2 تا 0 از نمره

 امتیاز روش ارزیابی مالک ارزیابی ردیف

 پزشکی واحد مهندسی 

1-1 
تخت یک نفر مهندس و یک نفر تکنسین  111هر  حضور کارشناس تجهیزات پزشکی در حد استاندارد

 وجود پرونده پرسنلی
 

  تحصیلیوجود پرونده پرسنلی، کپی احکام و مدارک  مدرک تحصیلی و سابقه کار مسئول تجهیزات پزشکی 2-1

  وجود برنامه آنکالی و حضور هفتگی یا ماهانه  حضور کارشناس به صورت تمام وقت یا آنکال 3-1

4-1 
وجود آسانسور، فاصله از بخشها و ... جهت ارسال  دسترسی به واحد مهندسی پزشکی

 دستگاهها برای تعمیرات
 

  اهم متر، سیمیالتور ها و ... ابزار مناسب برای تست های اولیه و اقدامات مداخله ای در صورت نیاز  5-1

6-1 
دفتر، کارگاه، خط تلفن مستقیم، کامپیوتر، امکان  امکانات فیزیکی

 و اتصال به اینترنتاتصال به شبکه دانشگاه 
 

7-1 
اطالع کارشناسان از دستورالعمل ها، آیین نامه ها، ضوابط ابالغی نحوه خرید تجهیزات و 

Recall ها 

  بررسی سوابق

  مشاهده پرونده ها اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 8-1

 توضیحات:

  جلسات واحد تجهیزات پزشکی 

  مشاهده صورتجلسه ها )هر ماه یکبار(مرتب و طبق برنامهتشکیل کمیته بصورت  1-2

  مشاهده صورتجلسه ها و مستندات  اجرای مصوبات کمیته تجهیزات پزشکی مراکز 2-2

  مشاهده صورتجلسه ها حضور در جلسات آموزشی و مشورتی ماهیانه اداره تجهیزات پزشکی 3-2

  ها مشاهده صورتجلسه اجرای مصوبات جلسه ماهیانه 4-2

  مستنداتمشاهده  شرکت در نمایشگاه تخصصی، کنگره ها و دوره های آموزشی مورد نیاز 5-2

 توضیحات: 
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  مشاهده نرم افزار کامل بودن اطالعات تجهیزات در نرم افزار شناسنامه ) مخصوص تجهیزات جدید( 3 -6

  مشاهده نرم افزار و تطبیق با برچسب ها تطبیق برچسب های تجهیزات با اطالعات موجود در نرم افزار شناسنامه 3 -7

  و مستندات مشاهده نرم افزار تکمیل شناسنامه تجهیزات اسقاطیاصالح یا  8-3

 توضیحات:

 تعمیرات، نگهداری 

  مشاهده دفتر تعمیرات بررسی دفتر تعمیرات روزانه 4 -1

پیگیری و انجام مناسب تعمیرات با در نظر گرفتن اولویت بخش های مهم و دستگاههای  4 -2

 حساس

  مشاهده دفتر تعمیرات

 باالی عمر ،درصورت معتبر های نمایندگی طریق واز پزشکی مهندسی واحد تائید با تعمیر 4 -3

 خدشه دستگاه تنظیم به  که جزئی تعمیرات و معتبر ثالث های شرکت طریق از سال ده

 .شود می انجام پزشکی مهندسی واحد خود طریق از کند نمی وارد

  بررسی سوابق

با توجه به میزان اشراف کارشناس به مشکل دستگاه  واحد در هنگام انجام تعمیراتحضور مسئول و یا کارشناس  4-4

 و ادعای مسول واحد تجهیزات
 

  بررسی مستندات برای تجهیزات پزشکی منتخب بر اساس جداول و برنامه زمانبندی مشخص PMاجرای 5-4

  مستنداتبررسی  انجام سرویس های دوره ای دستگاههای منتخب و نصب برچسب 6-4

  مشاهده فرم ها و سوابق اسقاط تجهیزات پزشکی منطبق بر ضوابط ابالغی 7-4

  مشاهده فرم ها موجود بودن قراردادهای نگهداری برای تجهیزات سرمایه ای 8-4

ثبت حوادث ناگوار در خصوص تجهیزات و گزارش به اداره و آگاهی از حوادث ثبت نشده  9-4

 در اداره کل

  مستنداتمشاهده 

  مشاهده گزارشات نگهداری سوابق تعمیرات و تحلیل نتایج 11-4

  مشاهده استبالیزر در بخش ها حفاظت از دستگاهها در مقابل نوسانات ولتاژ برق 11-4

  بازدید از بخش وجود یو پی اس  در بخش ها 12-4

 :توضیحات

 خرید

  بر حسب نیازسنجی در کمیته موجود بودن لیست اولویت های خرید بیمارستان 1-5

  مشاهده نرم افزار تکمیل شناسنامه تجهیزات خریداری شده 2-5

  بررسی تجهیزات خریداری شده استاندارد و دارای مجوز بودن تجهیزات خریداری شده برای بیمارستان 3-5
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 توضیحات:

 آموزش

  مستندات آموزشی و سوابق موارد اجرا مرکز دوره های آموزشی مستمر و بصورت دوره ای برای پرسنل درمانی 1-6

2-6 
آموزش ضوابط ابالغی و دستورالعمل های انبارش به مسئوالن انبار توسط کارشناسان 

 تجهیزات پزشکی

  مشاهده برنامه و خط مشی

  مشاهده مستندات وجود دفترچه های کاربری و یا فایل های آموزش تصویری دستگاهها 3-6

  مشاهده مستندات بارگذاری فیلم های آموزشی در سامانه بیمارستان و یصورت پک در هر بخش  4-6

  مشاهده پرونده مربوطه اختصاص دوره های آموزشی جهت نیروی انسانی واحد مهندسی پزشکی 5-6

 :توضیحات

 کالیبراسیون

 مدارک کردن چک و تائید مورد تجهیزات برای کالیبراسیون قراردادهای بودن موجود 1-7

 کالیبراسیون انجام تاریخ آخرین

  بررسی مدارک

  بررسی مستندات دستگاه هر برای کالیبراسیون انجام کتبی مدارک وجود 2-7

با توجه به میزان اشراف کارشناس به کنترل کیفی و   کالیبراسیون انجام هنگام در واحد کارشناس یا و مسئول حضور 3-7

 تجهیزاتادعای مسول واحد 
 

  بررسی مستندات شناسایی و تهیه فهرست تجهیزات پزشکی مشمول انجام آزمون کالیبراسیون 4-7

  بررسی مستندات رعایت تعرفه خدمات آزمون کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ابالغی 5-7

 سامانه در شده معرفی کیفی کنترل مجاز های شرکت از همکاری اخذ و شناسایی نحوه 6-7

 پزشکی تجهیزات کل اداره

  بررسی و میزان آشنایی کارشناس با سایت اداره کل

اقدامات اصالحی و انجام کالیبراسیون مجدد برای تجهیزات با سابقه مردود و یا مشروط در  7-7

 آزمون کالیبراسیون

  بررسی مستندات

  مستنداتبررسی  گزارش نتایج و تحلیل داده های کنترل کیفی به مسئوالن بخش ها 8-7

  مشاهده در بخش برچسب های کالیبراسیون و نگهداری پیشگیرانه 9-7

 توضیحات:

 

 اداره تجهیزات پزشکی:رئیس مرکز :                                                                                                             رئیس 


