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ز  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تجهیزات پزشکی مرک

1395آموزشی درمانی کوثر قزوین 

ويندرماني قز، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 

:دانشجو

صالح الدین خداکریمی

1396دی ماه 

:اساتید مشاور

آقای مهندس مهران قلعه  

نوی

آقای دکتر روح اهلل کلهر

:استاد راهنما

خانم دکتر رفعت محبی

فر



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

3

مدد پیشرفت در زمینه تشخیص و درمان بیماری ها به 

.روزافزون از تجهیزات پزشکی حاصل شده استاستفاده 

خریدبخش عمده ای از هزینه های بیمارستانی به هرساله 

تیالتور و ماشین  وسایلی از قبیل مانیتور، ونجراحی و ، رادیولوژی، آزمایشگاهیدستگاه های پزشکی مانند تجهیزات 

.بیهوشی اختصاص می یابد

بیان مسئله و مقدمه
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بیان مسئله و مقدمه

ه اعتبتار  و همچنین سیستم ارزیابی بیمارستتانهای ایتران در قالتر برنامت    سازمان بهداشت جهانی 

موضوع به اهمیت. داردکیفیت خدمات و ایمنی بیماربه مقوله خاصی بخشی بطور الزام آور، توجه 

مدیریت با حدی است که به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت بیمارستانها، استانداردهای مرتبط

یرانه در ایتن استتانداردها بطتور مشتخص ضترورت ارزیتابی پیشتگ       . در نظر گرفته شده استخطا 

ی ذکتر  و ساختارتجهیزاتیخطاهای پزشکی به عنوان عوامل زمینه ساز آن شامل عوامل انسانی، 

استگردیده 
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بیان مسئله و مقدمه

مدیریت و ارزیابی ریسک 
تجهیزات پزشکی

افزایش کارایی و عمر مفید 
تجهیزات پزشکی

افزایش ایمنی بیماران 
تشخیص و درمان صحیح 
بیماران کاهش میانگین 

اقامت بیمار
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اهداف پژوهش

زات  تعیین احتمال وقوع خطرات شناسایی شده تجهی-4
پزشکی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین

ناسایی تعیین احتمال شناسایی و کشف پیش از وقوع خطرات ش-5
شده تجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین

کی با تعیین اولویت ریسک های ارزیابی شده تجهیزات پزش-6
در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوینRPNتوجه به عدد  

اهداف اختصاصی

ز  شناسایی تجهیزات پزشکی مورداستفاده در مرک-1
آموزشی درمانی کوثر قزوین  

ر شناسایی مخاطرات مربوط به تجهیزات پزشکی د-2
مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین

زات  تعیین شدت وقوع خطرات شناسایی شده تجهی-3
پزشکی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین

زشکی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تجهیزات پ: هدف کلی
1395مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین 
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سواالت پژوهشی 
 دارد؟تجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین وجود چه

چه خطر یا خطراتی در تجهیزات پزشکی بیمارستان وجود دارد؟

 ؟وقوع این خطرات چقدر استشدت

؟احتمال وقوع این خطرات و آثار و پیامدهای آن کدام است

؟احتمال شناسایی و کشف این خطرات پیش از وقوع چقدر است

؟کدام دسته از خطرات در تجهیزات پزشکی بیمارستان اولویت بیشتری دارند

 کدام ریسک ها در تجهیزات پزشکی بیمارستان با توجه به عددRPN؟در اولویت می باشند
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یافته ها سال محققین

مروري بر مطالعات و متون گذشته  

عددبیشترینو،RPN=12انسانبهالکتریکیانرژیناخواستهانتقالشاملریسکعددکمترین
بهمربوطمخاطرات،اصلیدالیلاز.میباشندRPN=240الکترومغناطیسیتداخلشاملریسکاولویت
استایمنیمسائلوراهنماییهابهنکردنتوجهدستگاه،ازناصحیحستفادهاکاربران،عملکرد

2009

همکارانواحمدسرایی
شناسااااییوارزیاااابی
ریساااااکدساااااتگاه
الکتروسرجیکالباارو 

FMEA-

ایمنیاستانداردهایباتطابقدرزمینهکمبودهایینیزوبخشدربالقوهخطر69شناساییبههمطالعاین
.ندشدانتخاباقدامجهتغیرقابلتحمل،وزیادمتوسط،اولویتباخطر10خطرات،میاناز.شدمنجر
شرایطوتجهیزاتنیزورویههاوسیاستهادرنقصوجودکهدادنشاناولویتدارخطر10بررسی
.میباشدخطراتاینایجادعاملفیزیکی

2014

جنتی و همکاران
بخاش در مدیریتخطار

بیم ارستاناستریلیزاسیون
شاام پزشااکیگااروه

رو شهرستان باا تبریز
FMEA-

درخطانمرهباالترینشناساییشده،بالینیخطای48ازدادنشانپژوهشاینازحاصلهاییافته
حیطهدرآنکمترینو288امتیازباونتیالتوردستگاهنزدنآالرمبهمربوطتنفسیمراقبتهایحیطه

.بود8امتیازباNGTشستشویعدمبهمربوطگوارشیمراقبتهای
2011

آصفزادهوهمکاران
ارزیااابیریسااکدربخااش

ICUبیمارسااااتانتاااا مین
ازاجتماعیشهرستانقزوین

-FMEAطریقتکنیک
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یافتهها سال محققین

مروریبرمطالعاتومتونگذشته

امانجشاملکهدادانجامبهبودیبرایاقداماتیمیتواندادنشانمطالعهیافتههای
نتایج.میآیدکاهشخطروقوعاحتمالاقداماتایناجرایازبعدماههجدهبررسیهای
ازاستفادهخطراتتشخیصامکانFMEAپیادهسازیوسازماندهیکهدادنشان

.میسازدفراهمراآنتغییراتوآنبهبودبرایاقدامهوشمند،پمپهای

2014

Manrique
وهمکاران

شناساااااییریسااااک
دپمپهایتزریقهوشمن
دربخااشمراقبااتهااای

زاساتفادهاباویژهاطفال
FMEAتکنیک

جددمسازماندهیباکهبودارتباطیوسازمانیمشکالتبهمربوط-RPN-عددباالترین
.یافتکاهش815به892ازنمره

2010

بونفنت  و همکاران
هدفارزیابیریسک

درFMEAبراساس
واحددیالیز

ریزیبرنامهوبالقوهخطراتارزیابیبهمیتواندبهخوبیFMEAرو بهریسکارزیابی
یصرفهجویوهزینههاکاهشبهمنجرمیتواندخوداینوکندکمکخطراتحذفبرای
.گرددانسانینیرویوزماندر

2012

Leoو همکاران
طباآنالیزریسکمرتب
برxدستگاهاشعه
FMEAاساس
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مقطعی-کمی–توصیفی:مطالعهنوع

کوثربیمارستانکوثر،بیمارستانپزشکیتجهیزات:پژوهشمکانوجامعه

تصادفیدرمانی،تشخیصیهایبخشپزشکیتجهیزات:گیرینمونهروشوهانمونه

هایلیستچک:هادادهگردآوریابزارPHLهایکاربرگوFMEA

معیارانحرافمیانگین،:آماریآنالیزنوع

نتایجارائهاطالعات،ماندنمحرمانهمطالعه،درشرکتبودناختیاریاخالق،کداخذ:اخالقیمالحظات

بیمارستانمسئولینبهپژوهش
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نیایمکارشناسازمتشکلتیمیگردیداستفادهFMEAتکنیکازاینکهبهتوجهبا

ویمارستانبپزشکیتجهیزاتکارشناسها،بخشروسایها،بخشمسولینبیمارستان،

جلساتطیکارهایروشوموادزمینهدرالزماطالعاتوگردیدتشکیلپژوهشگر

.شدگذاشتهمیاندراعضاءبامتعدد
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چک لیست شناسایی مخاطرات معمول

 

 تاری  بهره برداری:  سال ساخت:  مدل: نام دستگاه: 

 تاری :  تکمیل کننده:  کشور سازنده:  بخش مربوطه : 

خطراتمکانیکی

 ردیف
عنصر مخاطره آمیز /  عامل زیان 

 آور

 اثرات خطر وجود دارد؟
 خیر بلی 

لبه ها و نقاط تیز یا قطعات بیرون   
 حادثه و ایجاد جراحت   آمده

 حادثه و ایجاد جراحت   تجهیزات چرخشی   

 حادثه و ایجاد جراحت   تجهیزات رفت و برگشتی  

 حادثه و ایجاد جراحت   نقاط اتصال  

 حادثه و ایجاد جراحت   عدم ثبات  

 حادثه و ایجاد جراحت   سطو  تصادمی  

 حادثه و ایجاد جراحت   انفجار از داخل   



FMEAنمونه کاربرگ 
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:نامبخش (FMEA)تجازیاااهوتحالیاالحاااالتباالقااوهشکساتواثااراتآن مرکزآموزشیدرمانیکوثرقزوین

:تاریخ :  FMEAشماره 

:مسئول اصلی

:  نام دستگاه

:شماره صفحه 

اقداماتکنترلی
پیشنهادی

ارزیابی اقدامات کنترلی

موجود
علل/ علت  اثرات خطر نوع خطر

عنصر 

مخاطره آمیز
عملکرد نام قطعه ردیف

RPN کشف احتمال شدت
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سپس برای هر کدام از این عناصر مخاطره آمیز، میزان شتدت، احتمتال و کشتف خطترات    

.  کلیه اجزاء دستگاهها بدست آمدRPNدر نهایت با ضرب این اعداد، عددد محاسبه و 

ستخت  و بتا توجته بته امکانتات    ادامه با تشکیل جلسه ای با اعضاء تیم و طبق نظر آنها در 

ریسک سطح تعیینافزاری، اقتصادی ، سازمانی و مدیریتی که در بیمارستان وجود داشت با 

100RPNبا داشتن هایی  . قبول ارزیابی شدندعنوان ریسک غیرقابل با ≤



(RPN)عناصر تشکیل دهنده عدد اولویت ریسک 
هرتبمشخصهشدترتبه

احتمالرخداد

ریسک

نرخهایاحتمالی

ریسک
کشفهرتب

بدون هشدار-خطرناک10
وخامت تاسف بار است مانند  

مرگ
10

بسیار باال ریسک 

اجتناب ناپذیر است

10یا بیش از آن2در 1
هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود 

قادر به کشف خطر بالقوه نیست

باهشدار-خطرناک9
وخامت تاسف بار است و با  

هشدار همراه است
39در 91

احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترلهای  

موجود خطر ردیابی و اشکار شود

خیلی زیاد8

-وخامت جبران ناپذیر است
از  -عدم توانایی وظیفه اصلی

دست دادن عضوی از بدن
8

باال ریسک های  

تکراری

88در 1
احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود 

خطر ردیابی و آشکار شود

زیاد7
مانند  -وخامت زیاد است

سوختگی
207در 71

د  احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجو

خطر ردیابی و آشکار شود

متوسط6

وخامت زیاد است ولی قابل 
جبران مانند سوختگی 

موضعی
6

ریسک های  -متوسط

موردی

806در 1
احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر 

ردیابی و آشکار شود

کم5
وخامت کم است مانند ضرب 

دیدگی یا مسمومیت
4005در 51

در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل 

موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

خیلی کم4

وخامت خیلی کم است ولی  
بیشتر افراد آنرا حس می 

کنند
20004در 41

احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل  

موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

اثرات جزیی3
اثر جزیی دارد مانند خراش 

دست
پایین ریسک های  3

نادر"نسبتا

150003در 1
احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود  

خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

احتمال خیلی زیاد وجود دارد1500002در 21اثر خیلی جزیی داردخیلی جزیی2

150000001در 1بعید و غیر محتمل1بدون اثرهیچ1
قوه  تقریباً بطور حتم با کنترلهای موجود خطر بال

16.ردیابی و آشکار می شود
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شدت 
ریسک

احتمال 
ریسک

میزان  
کشف 
ریسک

RPN

(RPN)نحوه محاسبه عدد اولویت ریسک
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بحث

ICU:نامبخش (FMEA)تجازیاااهوتحالیاالحاااالتباالقااوهشکساتواثااراتآن مرکزآموزشیدرمانیکوثرقزوین

:تاریخ FMEA:1شماره

:مسئولاصلی

BENNETT 740ونتیالتورمدل:نامدستگاه

4از2شمارهصفحه

اقداماتکنترلی
پیشنهادی

ارزیابی

اقداماتکنترلیموجود علل/علت اثراتخطر نوعخطر
عنصر
مخاطرهآمیز

عملکرد نامقطعه
رد
RPNیف کشف احتمال شدت

یقبلکنترللولههایتنفس
ازوصلواستفاده،آموز 

ارپرسنلدرزمینهکمداوم
بادستگاه

72 2 4 9

باراستفادهازلولههاییک
مصرف،توجهبهآالرم
هسنسورهاورسیدگیب
وضعیتدستگاه

اننشتیجری
هوابدلیل
خرابیلوله

،نههیپرکاپنی،آپ
یون،هیپرونتیالس

احتمالانفجار

خطرات
مکانیکی

خرابیو
فرسودگی

طانتقالمخلو
گازوهوابه
بیمار

لولههای
تنفسی

1

تعویضفیلتربعداز
اه،دراستفادهبیمارازدستگ
مارصورتاستفادهمداومبی

ساعتتعویض48هر
ههایفیلتر،تشکیلکمیت

کنترلعفونتباحضور
مسولبخش،آموز 
مداومپرسنلدرزمینه
انتقالعفوتهای
بیمارستانی

168 4 6 7

کنترلماهانهدستگاهو
ماه،6کالیبراسیونهر

تمییزکردنفیلترو
تعویضدرصورتنازک

شدن

استفادهاز
ودهفیلترفرس

وآلوده،عدم
لترتعویضفی
بعداز
استفادههر
بیمار

عفونتریوی،
نافزایشمیانگی
ارمدتاقامتبیم

خطرات
بیولوژیک

ممیکروارگانیس
بیماریزا

جلوگیریاز
ورودذرات
معلقو
آلودگیو
تصفیه
مخلوطهواو
گاز

فیلترهای
هوا

2
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میزان درصد کل خطرات شناسایی شده
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ارگونومیک
5%

الکتریکی
4%

بیولوژیک
19%

شیمیایی
1%

عوامل انسانی
فیزیکی10%

16%

مکانیکی
45%

ارگونومیک

الکتریکی

بیولوژیک

شیمیایی

عوامل انسانی

فیزیکی

مکانیکی

و  مواد و روش ها



کل بخش ها
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پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

شلنگ ورودی و 
-خروجی گازها
-ماشین بیهوشی
-پارگی،فرسودگی

-سنسور اکسیژن
-خرابی-ونتیالتور

-فلو سنسور
-خرابی-ونتیالتور

تیوپ مولد اشعه 
X-رادیوگرافی

کیت هورمون 
-شناسی 
اشعه -اتوآناالیزر
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بحث
بهمربوطلقبوغیرقابلهایریسککلبینازشدهشناساییخطراتمقداربیشترین

تجهیزاتتوسطزابیماریمواردوعفونتانتقالنتیجهکهباشدمیبیولوژیکخطرات
.باشدمیپزشکی

ازرستانیبیماهایعفونتانتقالخطرارزیابیعنوانباهمکارانوکرمیمطالعهنتیجه
تجهیزاتسطو آلودگیمیزانکهدادنشان1394سالدربیمارستانپزشکیتجهیزات
.باالستایکنندهنگرانمیزانبهپزشکی

اریکبازبعدپزشکیتجهیزاتکهدادنشان76سالدرهمکارانوداوریمطالعهنتایج
زیادیتفاوتآلودگیمیزاننیزشستشوازبعدوآلودهدرصد100تا80میزانبهاستفاده
.کندنمی
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بحث  

بتتا عنتتوان شناستتایی و ارزیتتابی ریستتک دستتتگاه (1393)مطالعتته ی احمتتد ستترایی و همکتتاران 

مخاطرات در ایتن  از دالیل اصلی انجام گرفت نشان داد که  FMEAالکتروسرجیکال با روش 

اهنمتایی هتا و   به عملکرد کاربران، استفاده ناصحیح از دستگاه، توجه نکردن به رمربوط دستگاه ، 

تاق عمتل،  است که این امر می تواند ناشی از کمبود آموزش و جو روانی پراسترس امسائل ایمنی 

نبتود  هد که نتایج مطالعه حاضر نیز نشان می د.باشدنحوه نگهداری و ضدعفونی  کردن دستگاه 

ه خطترات  کآموزش کافی در زمینه کار با دستگاهها و عدم رعایت مسایل ایمنی باعث شده است 

ولوژیتک  بعتد از خطترات بی  عوامل انسانی که بیشتر مربوط به خطاء کتاربران متی باشتد    ناشی از 

.دستگاهها داشته باشدشناسایی شده در  را در میان خطرات دوم اولویت 
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بحث
ای بخش مراقبت هت در تزریق سرم پمپ های هوشمند باهدف ریسک پیاده سازی و استفاده از ( 2014)مطالعه ی مانریکو و همکاران

FMEAکنیتک  بتا استتفاده از ت  نتایج نشان داد که . استفاده از حالت شکست و تجزیه  و تحلیل اثرات انجام گرفتاطفال با ویژه 

حاضر نیز نشان داد کته بتا   مطالعه .هوشمند تزریق سرم وجود دارد از پمپ های و ارزیابی ریسک استفاده امکان تشخیص خطرات 

.داردوارزیابیریسکپمپسرموجودتشخیصخطراتامکان FMEAاستفاده از روش 

دساتگاه. دادنتد انجتام  FMEAمطالعه ای با عنوان آنالیز ریسک مرتبط با وسایل پزشکی بر استاس  ( 2012)و همکاران لئو 

به خوبی می توانتد  FMEAنتایج مطالعه نشان داد که ارزیابی ریسک به روش . بودموردبررسیدستگاهاشعهیایک 

صرفه جویی خطرات بالقوه و برنامه ریزی برای حذف خطرات کمک کند و این خود می تواند منجر به کاهش هزینه ها وشناساییبه 

متی توانتد   FMEAمطالعه حاضر نیز نشان داد که ارزیابی ریسک تجهیزات پزشتکی بته روش   . گردددر زمان و نیروی انسانی 

ویتریسکتیوپمولداشعهایک دارایباالتریننمرهعدداولباشد که باعث ارزیابی خطرات بالقوه این تجهیزات 

(RPN)میباشد.
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نتیجهگیریکلی

را دارند ( RPN)ریسک برتر که بیشترین مقدار عدد اولویت ریسک 10از بین کل ریسک های ارزیابی شده 

د استتفاده  محلول ظهور و ثبوت متور ، تیوپ مولد اشعه ایکس دستگاههای رادیوگرافی و ماموگرافی مربوط به 

، نتیالتورلوله ها و شلنگ های ورودی و خروجی گازها، کمپرسور و سنسورهای دستگاه ودر دستگاه پروسسور،

و کیتت  ، کوترالکترود غیرفعال در دستگاه الکترو، شلنگ و لوله های وروردی و خروجی گاز در ماشین بیهوشی

رسد که مدیرت بنابراین به نظر می. می باشدهای هورمون شناسی مولد اشعه رادیواکتیو در دستگاه اتوآناالیزر

ک و خطتر بتاال   خطر و ریسک در بیمارستان بیشتر متوجه بخش هایی باشد که این تجهیزات پزشکی  با ریس

در آنها استفاده می شود
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پیشنهادها

بته  حتین ختدمت   بته کارکنان در بختشهتای بیمارستانی  در قالتر دروس  FMEAتیم محور و آینده نگتر  آموزش روش -1

خطراتمنظور شناسایی و ارزیابی 

در نظام سالمت بته منظتور تبتدیل فرهنتگ ستازمان از انتواع انفعتالی و        FMEAمداوم تحلیتل خطتر آینتده نگتراجرای -2

خطتاانعکاسی به نتوع تعتاملی متدیریت خطتر و پیشتگیری از 

عضالنی-از ابزار و تجهیزات ارگونومیک  برای پرسنل جهت جلوگیری از آسیبهای اسکلتیاستفاده -3

ریزی برای خرید تجهیزات پزشکی کم خطر و با دوام و همچنین سعی در استفاده از تجهیزات به روز برنامه -4

بهسازی کلیه موارد خطرساز ناشی از تجهیزات پزشکی و استفاده از نتایج آن برای مقابله با موارد مشامستند -5

برای بیمارستتان  مسئولین و سیاست گذاران وزارت بهداشت پیشنهاد میگردد ضمن در اختیار گذاشتن دستگاه های مناسربه -6

د تا بتوان از وقتوع  های سطح کشور ، تیم بازرسی برای بررسی وضعیت دستگاه های بیمارستان ها و خطرات احتمالی تدارک ببین

این خطرات جلوگیری نمود
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شناسایی تجهیزات پزشکی بیمارستان کوثر

عملکرد نامدستگاه

رار،مایعالسما،ادایندستگاهترکیبهایشیمیاییخونمانندبرخیازمتابولیتها،الکترولیتها،پروتئینهاویاداروهارادرنمونههایسرم،پ
.نخاعویاسایرمایعاتفیزیولوژیکبدناندازهگرفتهوروینمودار،نمایشمیدهد

اتوآناالیزر

میباشندHEPAدستگاههاییگویندکهبهمنظورجلوگیریازآلودگیبهکارگرفتهمیشوندودارایفیلترهای میکروبهودد

چشمغیرمسلحاوسیلهایاستکهازنورمرئیوسیستمیمتشکلازچندلنزبرایبزرگنماییاجسام،موجوداتوساختارموادیکهب
.بررسینیستند،کاربردداردبلقا

میکروسکوپ

گفتهمیشود؛نوعیدستگاهبرایتشخیصخلوصوشناساییمواددرآزمایشگاهمیباشدوبهعملیکهانجاممیدهدرفرکتومتری
.رفرکتومتریدرواقعضریبشکستمایعاتوگازهاوجامداتمیباشد

رفراکتومتر

ادهقرارمیدستگاههایتماماتوماتیکیهستندکهبرایاندازهگیریکمیپارامترهایخوندرآزمایشگاههایپزشکیمورداستف
وظیفهاصلیایندستگاههاتهیهگزار سریعودقیقبهروشیسادهازپارامترهایاصلیخوناست.گیرند

سلکانتر

.دریکبازهزمانیخاصاستفادهمیشودامحلولهایندستگاهبرایگرمکردنتدریجیویکنواخت،به بنماری

مجدامیدستگاهیاستکهبااستفادهازنیرویگریزازمرکز،اجزاییکمحلولراکهدارایدانسیتههایمتفاوتمیباشند،ازه
.کند

سانتریفیوژ

استفادهمیشود(بهرو حرارتخشک)برایخشکیااستریلکردنلوازمآزمایشگاهی فور

گیرینوروسیلهایاستبرایسنجشطیفجذبیمحلولهایمختلفدرجهتتعیینمقدارمادهرنگیدرمحلولکهبراساساندازه
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عملکرد دستگاه

وتولیدتصویرهاییبررویکلیشهیاپردههایحساسبدندستگاهیاستجهتتاباندنپرتوهایایک بروی رادیوگرافی

تانیکعک رادیوگرافیسادهازپستانوابزاریبرایکشفزودرسسرطانهایغیرقابللم پسبرایگرفتندستگاهی ماموگرافی

ایجهتظهوروثبوتفیلمهایرادیوگرافیوسیله پروسسور

.ننددستگاهتصویربرداریاستکهبااستفادهازامواجصوتیبافرکان باال،اندامهاوساختارهایداخلبدنرانگاهمیک سونوگرافی

یکیازتجهیزاتیکهبرایدسترسیبهراههایهواییمورداستفادهقرارمیگیرد الرنگوسکوپ

.دستگاهیاستکهکارتنف رابرایبیمارانیکهبهطورموقتیادائمدچارمشکالتتنفسیهستندانجاممیدهد ونتیالتور

وند،دریافتدستگاهیاستکهجریانهایالکتریکیقلبراازطریقالکترودهاییکهرویمناطقمختلفپوستبدنقراردادهمیش
.کردهوآنهارابهشکلیکنمودارترسیممیکند ECG

یقایندستگاهبرایتزر.کیلوگرموزنداردوقابلاستنصبرویپایهیمخصوصمیباشد2دستگاهکوچکیاستکهحدود
.استفادهمیگردد450ml/hrتا1ml/hrازمقادیربسیارکم...(همانندداروها،غذایمایع،گلوکز،محلولنمکو)مایعاتبهبدن

سرمپمپ

سایزمناسبازکاتترساکشنیکوسیلهایجهتتمیزکردنترشحاتبااستفادهازفشارمنفیبا ساکشن

ایجهتبستریبیماروسیله ICUبستریتخت

وسیلهایاستکهباکمکآنمیتوانمیزاندرصداشباعاکسیژنخونسرخرگانسانرااندازهگیریکرد پال اکسیمتر
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شناسایی تجهیزات پزشکی بیمارستان کوثر

عملکرد دستگاه

وسیلهایهوشمندجهتتزریقداروومایعاتبهبدنبیمار پمپسرنگ

ستانهاو،تجهیزاتاحیایقلبیوریویمیباشدودربیمارداروبهواحدیمتحرکوقابلحملکهحاملتجهیزاتپزشکی،ترالی
مراکزدرمانیاستفادهمیشودتادرمواقعالزمدراختیارتیماورژان قرارگیرد،گفتهمیشود

ترالیدارو

مجموعهایاستازسیستمهاییکهبرایکنترلعالئمحیاتیبیماردریکجاجمعشدهاست مانیتورینگ

ایجهتاندازهگیریگازدیاکسیدکربندرمجاریهواییبیماروسیله کاپنوگراف

بهکاریاخونگرمکندستگاهیاستکهبرایگرمکردنخونومشتقاتخونیازحالتفریزشدهومنجمدبالدوارمردستگاه-
.گرفتهمیشود

بالدوارمر

.استفادهمیشودنوزادانیکمحیطبستهایاستکهدرآندماورطوبتکنترلمیشودوجهتنگهداری انکوباتور

زادتاباندهمیاشعهفرابنفشبروینومیشودمیزانمعینیکنترلیکمحیطبستهایاستکهدرآنعالوهبراینکهدماورطوبت
شود فتوانکوباتور

وسیلهایجتهتاباندننوربوسیلهالمپفلورسنتبهنوزادجهتدرمانزردی فتوتراپی

اکشنوسیستمدستگاهیاستداراییکمیزیکسیستمدمایتابشیوسیستمکنترلدماوهشدارهایمختلفستختاحیاءنوزاد
.ازایندستگاهجلویتختزایمانبرایاحیاءنوزادونیزبرایعملهایجراحینوزاداناستفادهمیشود.کنترلاکسیژن تختاحیاء
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شناسایی تجهیزات پزشکی بیمارستان کوثر

عملکرد دستگاه

تصاویرمتحرکیکهتحتعنوانتستاکویقلبیهمنامیدهمیشود،تستیاستکهدرآنبااستفادهازامواجصوتیاکوکاردیوگرافی
ازقلبتشکیلمیشود

اکوکاردیوگرافی

رمایموردازایندستگاهبرایتامینگ.تختهاییهستندباگرمکنندههایتابندهکهدرقسمتباالیتختتعبیهشدهاست
.دربدوتولداستفادهمیگرددنوزادنیاز

وارمرنوزاد

جهتتوزیننوزاداستفادهمیشود ترازونوزاد

.وسیلهاستکهمیتوانبهکمکآنیکمعاینهکاملگو راانجامداد اتوسکوپ

.ابزاریاستکهبرایمعاینهچشمبکارمیرود افتالموسکوپ

ارمیروددستگاهیاستبرایاعمالیکشوکالکتریکیقویبهبیمارانیکهقلبآنهابههردلیلازکاربازایستادهاستبهک الکتروشوک

دستگاهیاستکهازآنبهواسطهجریانهایفرکان باالجهتبر بافتانعقادمورداستفادهقرارمیگیرد الکتروکوتر

کنندکنترلمیآزمایشگاهیدستگاههاییهستندکهدما،رطوبتودیگرشرایطمحیطیرابراینگهداریوکشتنمونههای اهیانکوباتورآزمایشگ

بتخارجازبرانکارعمدتاًدرشرایطحادمراق.برایحملکوتاهمدتبیمارانیکهنیازبهمراقبتهایپزشکیدارنداستفادهمیشود
.بیمارستانتوسطاورژان پیشبیمارستانی،ارتشوامدادگرانعملیاتامدادونجاتاستفادهمیشود

برانکارد

وسیلهجهتقرارگرفتنبیماررویآنجهتانجامعملجراحی تختعمل
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شناسایی تجهیزات پزشکی بیمارستان کوثر

عملکرد دستگاه

دستگاهیجهتثبتصدایقلبجنین سونیکید

وسیلهایجهتمکیدنوساکشنشیرمادر شیردو 

درجهبروینوزاد360اشعهبصورتدستگاهیاستجهتتاباندن فتواینتنزیو

وسیلهجهتتشخیصفشارخونسیستولیکودیازتولیک فشارسنج

جهتتشخیصمشکالتجنینحینحاملگیدستگاهی فتالمانیتورینگ

زاتجراحیباحداقلتهاجموکمخطرکهجراحدرحینعملازطریقبر هایکوچکیدرسطحشکمتجهیجهتانجامدستگاهی
.ودوربینراواردبدنمیکند الپاراسکوپی

ادهشدناینوسیلهایاست،جهتترکیبمقادیرمشخصیازگازهاوداروهایبیهوشیکهبواسطهعملتنف بیماروبهداخلفرست
.موادبهداخلبدناو،منجربهکاهشهوشیاریونهایتابیهوشیویمیشود ماشینبیهوشی

وکمتوانوسیلهاستجهتجابجاییافرادبیمار،معلول ویلچر

هامشکلاست،ونتیالتورهاییهستندکهمعموالًبرایبیمارانیکهدچارمشکالتتنفسیکوتاهمدتشدهاندویادسترسیبهآن
استفادهمیشوند ونتیالتورپرتابل

دستگاهیاستجهتتشخیصانواعتستهادرایمونولوژی وایداس
37


