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 5931 مرکز آموزش درمانی کوثر قزوین شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تجهیزات پزشکی 

 

 وادثح بروز يا سیستم يک ازکارافتادگی شود،می استفاده پیچیده هايسیستم از "اکثرا که امروزي جامعهدر  هدف: زمینه و

دف گردد. ه تلقی زيست محیط و جامعه براي تهديدي عنوانبه شود و حتی مختلف سطوح در اختالل موجب بروز تواندمی

 موزش درمانی کوثر قزوين است.پزشکی مرکز آشناسايی و ارزيابی ريسک تجهیزات از اين پژوهش 

تحلیلی و از نظر نتايج کاربردي است که به صورت مقطعی در مرکز  -مطالعه از نظر هدف از نوع توصیفیاين  :مواد و روش کار

العات و اط هکتب و مقاالت علمی معتبر پرداخت گر در ابتدا به مطالعهپژوهشآموزشی درمانی کوثر قزوين انجام شده است. 

 لؤسم راداف با مصاحبه مستقیم، مشاهده روش از گیـريبهـره بـاسپس  گردآوري گرديد.زم و مرتبط با موووع مورد پژوهش ال

محیط مورد مطالعه کلیه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوين و ها آغاز گرديد. گردآوري داده فرايند صاحبان و

هاي پژوهش با استفاده از تجزيه و تحلیل دادهبود.   PHAو   FMEAها در اين پژوهش کاربرگ هاي ابزار گردآوري داده

 صورت گرفت. EXCELهاي آمار توصیفی توسط نرم افزار شاخص

مرکز بخش هاي تشخیص درمانی تجهیزات پزشکی انواع قلم از  491 صل از اين پژوهش که با بررسیهاي حايافتهها : یافته

ريسک شناسايی شده مربوط به تیوپ مولد اشعه ايکس انجام گرفت نشان داد که بیشترين قزوين  آموزشی درمانی کوثر

 41و کمترين آن مربوط سرعت سنج دستگاه سانتريفیوژ به میزان  873به میزان   RPNدستگاههاي راديولوژي و ماموگرافی  با 

وژيک و از نوع خطرات بیولسک هاي ارزيابی شده غیرقابل قبول از بین ريشناسايی شده همچنین بیشترين خطرات می باشد. 

 .است کمترين آن خطرات الکتريکی

تا  کندمی  يجابا ريسک مديريت و هستند پیشگیري قابل پرسنل توسط شده شناسايی خطرات از بسیارينتیجه گیری: بحث و  

 بهبـود يابد. ها مراقبت کیفیت و کارايی تا پذيرد صورت دقت بیشتري تجهیزات پزشکی بـاروند استفاده از 

   PHA ، FMEA  ،خطرات، ريسک، ارزيابی ريسک، تجهیزات پزشکیکلید واژه ها: 

 

 

 


