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 ارزیابی اثر سیستم مدیریت نگهداری پیشگیرانه بر عملکرد تجهیزات پزشکی 

 (IBTOمراکز انتقال خون ایران)

 

 0، غریب کریمي3، احسان فالح تفتي3، رضا گلستاني شیشوان8محمد فالح تفتي
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

دقت و صحت  ،افزایش کیفیت عملکرد تجهیزات پزشکيروشي برای سیستم مدیریت نگهداری پیشگیرانه، 
 از مطالعه هدفهای تعمیر و جایگزیني تجهیزات است.  تأمین ایمني کاربران و کاهش انواع هزینهنتایج، 

 بود.مرکز انتقال خون ایران  81بررسي اثرات استقرار این سیستم بر چهار دسته از تجهیزات فعال در 
 ها واد و روش

 مرکز 81 پزشکي تجهیزات از دسته 0 در فعال دستگاه 292 برای تصادفي گیری یک مطالعه مقطعي، با نمونهدر 

های سیستم  ، اطالعات به دست آمده بر اساس برنامه SPSS 82افزار  با استفاده از نرم .گرفت انجام خون انتقال
عوامل  ±SD 8 mean، مقدار  tآزمون  امدیریت نگهداری در فرآیند فعالیت تجهیزات انتخابي بررسي شد. ب

 ای مقایسه شد. ها به صورت مداخله ها و طول عمر فعالیت دستگاه تأثیرگذار بر عملکرد، خرابي
 ها يافته

روی چهار نوع  سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکي با افزایش تعداد عوامل مورد بررسي بررار قاثر است
 باعث نتایج قابل توجهي در 8391در سال  0520به تعداد  8393عامل در سال  8292تجهیزات از تعداد 
ها گردید.  هت و صحت دستگاقکیفیت عملکرد، د مستمر بر ها، تعمیرات و افزایش نظارت کاهش میزان خرابي

 بانک های یخچال خرابيمیزان  و% 1 % به کمتر از22از  مراکز این در سانتریفیوژها خرابي میزان که طوریه ب
 (. ≥p 12/1یافت) به مقدار معنادار کاهش 8391به  8393به ترتیب از سال % 3 به% 85 از خون

 ينتيجه گير
 توجهي قابل اثرات تواند مي خوبيه ب پیشگیرانه نگهداری مدیریت سیستم کارگیریه ب داد، نشان بررسي این نتایج

 داشته ها آن فعالیت عمر طول افزایش و ها خرابي از جلوگیری ها، دستگاه عملکرد در اختالل بروز از جلوگیری در
 .باشد

 تجهیزات، نگهداری، انتقال خون :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 90/09/0900: تاريخ دريافت
 62/96/0099: تاريخ پذيرش

ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی:  مرکز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خونـ استاديار دکترای مهندسی پزشکی  مؤلف مسئول: -0
0011-00221 
 ـ ايران مشهدشرکت تحقيقات مهندسی تجهيزات سينا ابتکار ثامن ـ مهندس مکانيک ـ  -6
 ـ دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب ـ تهران ـ ايران مکانيک یدانشجوی دکترا -9
 ـ تهران ـ ايران  مرکز تحقيقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خونمتخصص عفونی ـ دانشيار  -0
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  مقدمه 
های حاصل از رشد تکنولوژی و گسـترش روز   پيشرفت    

ها در علوم مختلف باعث شده تا ابزار و تجهيزات  افزون آن
های منحصـر بـه فـرد     پزشکی نيز از پيچيدگی و حساسيت

برخوردار گردد. به طوری که هر گونـه ففلـت در ارزيـابی    
ها، منجر بـه اثـرات    ای عوامل تأثير گذار بر فعاليت آن دوره

ها  مخرب بر سالمت و ايمنی کاربران، کاهش دقت نتايج آن
(. لـذا  0هـا شـود    و افزايش هزينه تعميرات و جايگزينی آن
يـک  الزم اسـت  هـا   برای افزايش سطح فعاليت و ايمنی آن

و  ه بهينـه دسيستم نگهداری پيشگيرانه کارآمد با هدف استفا
هـای تعميـر و    جـويی در هزينـه   مناسب از تجهيزات، صرفه

هـا   جايگزينی، افزايش عمر مفيد، ايمنی و کيفيـت نتـايج آن  
 (.  6در مراکز درمانی و خدمات درمانی استقرار يابد 

استقرار اين سيستم در مراکز درمانی و خدمات درمـانی      
هـا،   های اخير، به خوبی باعث رشد، اصالح روش طی سال

وری، کـاهش   هـا، افـزايش کيفيـت و بهـره     توسعه آمـوزش 
ها، افـزايش   ها و جلوگيری از بروز اختالل در فعاليت هزينه

(. به طـوری کـه بـر    9، 0اطمينان و فرآيندها گرديده است 
اساس نتايج يک تحقيـ،، اسـتقرار ايـن سيسـتم در مراکـز      

افــزايش نرــارت بــر هزينــه تعميــر  -0درمــانی منجــر بــه 
سـازی   تقويت و بهينه -6ها،  طول عمر مفيد آنتجهيزات و 
قيمـت   دسترسی به تجهيزات گران -9های فنی،  زير ساخت
های تخصصی مراکز درمـانی و خـدمات درمـانی     در بخش
(. بر اساس نتايج يک گزارش ديگر، اسـتقرار ايـن   1گرديد 

هـا موجـب اسـتمرار     سيستم در فرآيند فعاليـت بيمارسـتان  
هـای شـرکت    اسـاس رعايـت توصـيه   ها بر  عملکرد دستگاه

المللـی،   های استاندارد محلـی يـا بـين    توليدکننده يا سازمان
های تعيين  ای بر حسب زمان پيگيری منرم بازديدهای دوره
هـا بـه وسـيله افـراد بـا تجربـه و        شده و پشتيبانی دسـتگاه 

هـا در   ديده، کاهش بروز انـوا  خطاهـا در دسـتگاه    آموزش
هـا و   بيماران، کاهش انـوا  خرابـی  طول زمان استفاده برای 

چنـد کـه   هـر   (.1-0 نگهداری و فيره گرديده اسـت   هزينه
تضمين دستيابی به چنين نتـايجی در طـول زمـان اسـتقرار     
سيستم مديريت نگهداری، فقط در صورت رعايـت مـوارد   

 (:1ال است  زير در يک شرايط ايده
 پيشگيرانه نگهداری يند مديريتآفر پيگيری 

 اصالح تجهيزات و عميرت اقدامات مديريت 

 ای تعيين شده دوره های بازرسی مديريت 

 خــدمات پشــتيبانی، مفــاد قراردادهــای مــديريت 
 کيفيت های کنترل ها و نامه ها، ضمانت مناقصه

 ها دستگاه ايمنی و حفاظت های سيستم مديريت 

 آموزشی های فعاليت از پشتيبانی 

 و استانداردها با ها فعاليت مقايسه SOPها 

 ــارت ــر نر ــتمر ب ــت   مس ــرد و دق ــت عملک کيفي
و کيفيـت   ميزان ها، خرابی ميزان و ها، نو  دستگاه
 حفاظتی و فيره و ايمنی های ها، سيستم گارانتی

 هـای  دسـتگاه  مسـتندات  بايگانی اطالعات و ثبت 
 پزشکی

حفـ    فالبـا   ،يندهاآنرارت بر فر صلیدر گذشته هدف ا    
ت اوضعيت موجود با هدف بهينه کردن دسترسی به تجهيـز 

که امـروزه پيچيـدگی    . در حالی(09 ها بود با حداقل هزينه
هـا   تغيير ديـدگاه منجر به ها در ابزار و تجهيزات،  تکنولوژی

هـا بـر حفـ      يندها، افزايش توصـيه آدر نرارت و کنترل فر
ايمنی و حفاظت از کاربران، تدوين استانداردها در افـزايش  

هـای   ديـدگاه اسـاس   شده تا بـر کيفيت محصوالت و فيره 
نگهداری در قالب های نوين جهانی  روشو علمی مهندسی 
فيـت،  وری، کي بهـره اثربخشـی و   امکـان افـزايش  پيشگيرانه 
 ،هـای تعميـر   کـاهش هزينـه   همـراه ه بايمنی کاربران ، دقت
هـا، عـدم اخـتالل در فعاليـت      های احتمالی دسـتگاه  آسيب
(. در همـين رابطـه طـی    00 و فيره فـراهم گـردد   يندهاآفر
ای از  بخـش عمـده   ،نرارت بـر عملکـرد   ،های گذشته سال

يند توليد و نگهداری خـون از  آثر در فرؤابزار و تجهيزات م
ي، نيروهای فنی و کنترل کيفی مراکز و در جهت حفـ   طر

گرفـت کـه بـا     ت تجهيزات انجـام مـی  يکيفيت موجود فعال
در  پيشـگيرانه  مديريت نگهـداری  معرفی و استقرار سيستم

های اخير و فراگير شدن  طی سال خون انتقال يکايک مراکز
دنبال داشت. در اين ه اثرات چشمگيری ب ،آن در همه مراکز

بـر رونـد    اثـرات ايـن سيسـتم مـديريت نگهـداری     مطالعه 
-0901 های سال طی خون انتقال مرکز 09تجهيزات فعاليت
 تا ميزان اثر بخشی اين  قرار گرفت، ررسیـورد بـم 0909

 ها مشخص شود. آن فعاليت يندآفر سيستم بر
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  ها روشمواد و 
ـ   در      صـورت تصـادفی، مجموعـا    ه اين مطالعه مقطعـی ب
مـورد از عوامــل فيزيکـی، محيطــی، کيفـی و ايمنــی     0110

دسـته مختلـف    0دسـتگاه تقسـيم شـده در     602مربوط به 
ورده و پخش آمرکز انتقال خون نرير تهيه فر 09های  بخش

خون از طري، توزيع پرسشنامه نهايی و مصاحبه حضـوری  
مسـئول   0تکنسين فنـی،   00مسئول مهندسی پزشکی،  1با 

پيمانکار خـدمات   0کننده تجهيزات و  مينأت 0کنترل کيفی، 
ـ  (.0شد جدول  پشتيبانی ارزيابی دسـت آمـده بـه    ه نتايج ب

 مورد محاسبه آماری قرار گرفت.   SPSS 02 افزار کمک نرم
پرسشنامه نهايی در اين مطالعه شامل شش بخش بود که     

هـا   چهار بخش آن در برگيرنده عوامل مشترک همه دستگاه
دسـته از   عوامل اختصاصی مربوط به هـر و دو بخش ديگر 

داد. بدين ترتيب که عوامل مشـترک   ها را پوشش می دستگاه
حاوی موارد مربوط به وضعيت فيزيکـی و محـل اسـتقرار    

ها، شرايط محيطی و سيستم ايمنی و دو بخش ديگر  دستگاه
هـای   شامل موارد مربوط به وضعيت کاليبراسيون و سيسـتم 

 .(6بود جدول ها  کننده دستگاه کنترل
 

های بخش تهیه فرآورده و ذخیره برای ارزیابي اثر  : دستگاه8جدول 
 سیستم مدیریت نگهداری

  

 دستگاه

 
 مارک

عوامل 

مورد 

 بررسي

 تعداد

کل عوامل 

مورد 

 بررسي

سانتريفيوژ 

 دار يخچال

ژوئن و 

 هتيخ
09 10 0906 

يخچال بانک 

 خون

دانش 

پژوهش 

 فجر

01 096 0192 

 فريزر

دانش 

پژوهش 

 فجر

01 22 0066 

 190 00 02 سينا ابتکار بالست فريزر

االت مربـوط بـه بخـش مـوارد     ؤها سـ  در اين پرسشنامه    
شـامل   6( جدول 0تا  0های  ها طب، رديف مشترک دستگاه

وضعيت فيزيکی اجـزای مکـانيکی، فلـزی، پالسـتيکی،      -0
خوب، متوسـط، نيـاز بـه     های صورت گزينهه نرافت و ... ب

و نياز به تعويض بود که برای وضعيت مشـابه زمـان    تعمير
خوب، برای وضعيت نيمه مسـتهلک   يا 01-69نصب امتياز 
يا متوسط، برای وضعيت مسـتهلک و نيمـه    01-01با امتياز 

نياز به تعمير و وضعيت خراب با  يا 09-01خراب با امتياز 
 در -6در نرـر گرفتـه شـد.     يا نياز به تعويض 9-0/0امتياز 

زمينه شرايط محل استقرار دستگاه از لحاظ تعادل و گردش 
هوا با هدف بررسی عدم وجود لرزش و صـدا در فعاليـت   

اطــراف   در چنين بررسی وجود گـردش هـوا   دستگاه و هم
بررسی شـرايط محيطـی از لحـاظ دمـا و      -9 بود. دستگـاه

که چنانچه دمای محـيط معـادل   انجـام شد ط ـرطوبت محي
يـا ميـزان تغييـرات دارای     هـا  SOPدر  دهمقادير مشخص ش

در نرـر گرفتـه    خوب و بيشتر بـد  ،افزايش ده درصدی بود
هـا   برای بررسی سيستم ايمنـی الکتريکـی دسـتگاه    -0 شد.

هـا بـا    چنانچه مقدار اهم الکتريکی سيستم ارتينـ  دسـتگاه  
گزينـه خـوب    ،اهم بود 6تر کمتر از م استفاده از دستگاه اهم

-0/00با امتياز  ،گزينه بد اهم 6از  و بيشتر 01-69با امتياز 
و  0هـای   بود. در دو بخش موارد اختصاصی طب، رديف 9
شرايط کاليبراسـيون چنانچـه مقـادير     -0برای  6( جدول 6

معادل مشخص شده بود يا دارای تغييرات دما بـا اخـتالف   
با امتيـاز   خوب هگزين دهنده نشانبود % 0% و دور 1کمتر از 
 9-0/00صورت گزينه بـد بـا امتيـاز     و در فير اين 69-01
 کننـده و هشـدار   هـای کنتـرل   وضعيت سيستمبرای  -6بود 

تغييرات جريـان الکتريکـی    و تغييرات دما، دور دهنده برای
 های خوب، متوسط، نياز به تعمير و نياز بـه تعـويض   گزينه

ـ بـ کرون یضريب آلفا. در نرر گرفته شد ـرای بررســی  اخ ب
ه طراحـی شـده مـورد    ـابليـت اعتمـاد يـا پايايی پرسشنامق

   .رار گرفتقاستفاده 
های زمانی مختلـف   از دورهنتايج حاصل در مرحله بعد     

مقايسـه شــدند. در نهايـت     مطالعـه مشخص شده در ايـن  
 02نسـخه   SPSS افــزار  نتايج به دست آمده توســط نــرم  

 رار گرفتند.  قمورد آناليز آماری 
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 یت نگهداری تجهیزاتر: انتخاب عوامل مختلف برای ارزیابي در سیستم مدی2جدول 
 

 تعداد عوامل مورد بررسي ردیف موارد

 096 پالستيکیزدگی، خوردگی اجرای فلزی و  ارزيابی نرافت اواپراتور و کمپرسور، سائيدگی، زن  0 مشترک
 001 ها و فريزرها و بالست فريزر ارزيابی باالنس سانتريفيوژها و يخچال 6
 09 ارزيابی شرايط محيطی دما و رطوبت 9
 200 رسانی ها و شبکه برق ارزيابی سيستم ارتين  دستگاه 0

 020 کاليبراسيون پايداری دور، دما، زمان 0 اختصاصی
 101 کنترلی و هشداردهندههای  ارزيابی سيستم 6

 
بــرای   (SD)معيـار انحراف ± ننتايج به صـورت ميانگي    

 بنـدی شـده   قهبمتغيرهـای کمـی و درصد برای متغيرهای ط
 گزارش شـد. 

 
  ها يافته
 ت  ـم مديريــدر اين مطالعه با استفاده از اطالعات سيست    
 ون، وضعيت  ـال خـز انتقـمرک 09در  هـنداری پيشگيراـنگه

 0901تـا   0909هـای   ها طی سال موجود تجهيزات فعال آن
( مورد بررسی قـرار گرفـت.   0901تا ارديبهشت  0909 تير 

%(، 0/61دار  سانتريفيوژ يخچال 10در اين بررسی وضعيت 
 00%( و 9/66فريـزر   22%(، 0/90يخچال بانک خون  096

. (9 جدول %( مورد ارزيابی قرار گرفت0/00زر بالست فري
سـال بـا    60های مورد مطالعه  ميانگين زمان فعاليت دستگاه

هـا   سال( بود. عمده فعاليت اين دستگاه 60تا  1 یدامنه زمان
%( و دور به 2/10  606در دو گروه برودتی به تعداد تقريبا  

 %( قرار داشت.0/61  10تعداد 
شـان داد کـه بـا گسـترش اسـتقرار      نتايج ايـن بررسـی ن      

سيســتم مــديريت نگهــداری پيشــگيرانه در مراکــز از ســال 
هـای تحـت پوشـش ايـن سيسـتم بـه        ، تعداد دستگاه0909

همراه اقدامات مورد بررسی نيز افزايش يافته است که ايـن  
افزايش باعث گرديده تـا اثـرات قابـل تـوجهی بـر کـاهش       

هـا   در فعاليت بخشچنين عدم بروز اختالل   ها و هم خرابی
. به طوری که بـه دليـل کـاهش    (0و 9ول ا جد داشته باشد

زمينه عدم بروز اخـتالل در فعاليـت    ،ها بروز خرابی دستگاه
ها، افزايش ايمنی و هم  فرآيندها، عدم نياز به تکرار آزمايش

های تعمير و نگهـداری بـه ميـزان قابـل      چنين کاهش هزينه
 يب که افزايش گسترشتوجهی فراهم شده است. بدين ترت

ها طـی هـر سـال،     دامنه اعمال اين سيستم بر تعداد دستگاه
هـای   هـا در دو نـو  از دسـتگاه    ضمن اين که ميزان خرابـی 

طـی دوره  را دار و يخچال بانـک خـون    سانتريفيوژ يخچال
ــاهش  0901-0909 ــ ،دادهک ـــدر نتيج ـــه باع زايش ـث اف

فرآيندهـا در اثـر عـدم بروز خرابـی و   کيفيت فعاليت ديگر
هـا گرديـده    اخـتالل در فعاليـت آن   هم چنين عـدم ايجـاد  

 (.2و  1است جداول 
هـای   زيرا طب، اطالعـات بـه دسـت آمـده در مصـاحبه         

هـا بـا وجــود محـدوديت تعــداد     شـفاهی، خرابـی دســتگاه  
شد تا از يک طرف موجب فشار کـاری   ها باعث می دستگاه

های موجود و از طرف ديگر بروز  ديگر دستگاهبر نيروها و 
ريزی شده و اعالم نتايج  های برنامه اختالل در ديگر فعاليت

گردد که استمرار و افزايش استقرار ايـن سيسـتم نگهـداری    
ريـزی   ای برنامه در مراکز توانست با اعمال بازديدهای دوره

شده و نرـارت و کنتـرل عوامـل مـؤثر در فرآينـد فعاليـت       
هـا، عـدم بـروز اخـتالل در      ها، زمينه کاهش خرابـی  هدستگا

ها و افزايش رضايتمندی نيروها در اثر کـاهش   روند فعاليت
اخــتالالت را بــه وجــود آورد. در همــين راســتا اطالعــات 

هـا و   دهد که بـا افـزايش تعـداد دسـتگاه     نشان می 1جدول 
گســترش اقــدامات نگهــداری پشــگيرانه، ميــزان خرابــی و 

هـا نسـبت بـه سـال قبـل از آن نيـز        ر آنتعويض قطعات د
کاهش يافته است. به طوری که طبـ، همـين اطالعـات، بـا     

 06مـورد بـر روی    19اعمال اقدامات پيشگيرانه بـه تعـداد   
درصـد   6/0ها  ، ميزان خرابی دستگاه 0909دستگاه در سال 

بود که با افزايش اين اعمال، اقـدامات پيشـگيرانه از طريـ،    
 10بـر روی   0906هـا بـه تعـداد     سشنامهها و پر اصالح فرم

 درصد رسيده 1، اين ميزان خرابی به 0901دستگاه در سال 
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هـا   ها، ميزان خرابی برابری دستگاه 1است. با وجود افزايش 
بـه  . بـه کمتــر از دو برابــر کاهــش يافـت     0901در سال 

همين ترتيب برای يخچال بانک خـون بـا اعمـال اقـدامات     
دسـتگاه در سـال    00مورد بر روی  199د پيشگيرانه به تعدا

 6/6هــا و تعــويض قطعــات  ، ميــزان خرابــی دســتگاه0909

 0192بـه   0901درصد بود که با افزايش اقدامات در سـال  
درصـد   6/0دستگاه اين ميزان خرابی به  096مورد بر روی 
 1/6ها بـه حـدود    (. با افزايش تعداد يخچال2رسيد جدول 

درصد بوده و ايـن اخـتالف    6/0قط ها ف برابر، ميزان خرابی
  .(≥p 91/9 معنادار است

 
 8391: تعداد اقدامات نگهداری پیشگیرانه با اصالحات در سال 3جدول 

 

 تعداد اقدامات تعداد دستگاه عوامل مورد ارزیابي مارک دستگاه سال

 0901سال 

 0906 10 09 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 0192 096 01 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 0066 22 01 دانش پژوهش فجر فريزر

 190 00 02 سينا ابتکار بالست فريزر

 0901سال 

 060 10 00 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 0101 090 01 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 011 21 01 دانش پژوهش فجر فريزر

 299 09 01 سينا ابتکار بالست فريزر

 0902سال 

 111 11 00 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 0090 29 01 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 161 11 01 دانش پژوهش فجر فريزر

 911 61 00 سينا ابتکار بالست فريزر

 0901سال 

 161 11 00 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 191 00 01 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 109 90 01 دانش پژوهش فجر فريزر

 619 69 00 سينا ابتکار بالست فريزر

 0900سال 

 161 11 1 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 909 62 01 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 001 09 01 دانش پژوهش فجر فريزر

 629 69 09 سينا ابتکار فريزربالست 

 0909سال 

 161 11 1 ژوئن و هتيخ سانتريفيوژ يخچالدار

 991 62 09 دانش پژوهش فجر يخچال بانک خون

 020 09 09 دانش پژوهش فجر فريزر

 629 69 09 سينا ابتکار بالست فريزر
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   8393-8391های  : تعداد اقدامات نگهداری پیشگیرانه با اصالحات طي سال0جدول 
 

 8391 8395 8392 8392 8390 8393 سال

 602 609 669 019 090 090 تعداد دستگاه
 0110 0901 9001 6919 0919 0606 تعداد اقدامات

 
 8393-8391های  مدیریت نگهداری و اصالح در سال: درصد کاهش خرابي سانتریفیوژهای یخچالدار تحت سیستم 2جدول 

 

 8391 8395 8392 8392 8390 8393 سال

 10 10 11 99 61 06 تعداد دستگاه
 0906 0990 121 921 691 19 تعداد اقدامات
 1 1/1 0/09 6/0 9/1 6/0 تعداد خرابی

 
 8393-8391های  مدیریت نگهداری و اصالح در سالهای بانک خون با استفاده از سیستم  یخچال: درصد کاهش خرابي 2جدول 

 

 8391 8395 8392 8392 8390 8393 سال

 096 06 10 20 09 00 تعداد دستگاه
 0192 0112 0090 0991 110 199 تعداد اقدامات
 6/0 1/0 6/0 0/9 1/6 6/6 تعداد خرابی

 

بر اساس نتايجی کـه در بررسـی بالسـت فريزرهـا بـه          
دهد که با توجه بـه اسـتقرار سيسـتم     دست آمده نشان می

ــی     ــتمر ط ــارت مس ــه نر ــداری و در نتيج ــديريت نگه م
ها، امکان اختالل در  ای بر اين نو  دستگاه بازديدهای دوره
هـا   بر اثر کاهش ميزان خرابـی  0901ها در سال  فعاليت آن
های  قبل به دست آمد. بدين ترتيب کـه بـر    لنسبت به سا

وجود افـزايش تعـداد تحـت     ، با9اساس اطالعات جدول 
مـديريت سيسـتم نگهــداری بـا افــزايش اعمـال اقــدامات     

هـا بـه کمتـر از     خرابی آن ،ای نرارتی طی بازديدهای دوره
ها  درصد کاهش يافت، در صورتی که ميزان خرابی آن 9/2

درصد بـود   1/1سيستم بيش از  در بدو شرو  استقرار اين
که اين اختالف قابل توجه است و نياز به ارزيابی اقدامات 

 پيشگيرانه دارد. 
ورد بررسی در اقـدامات پيشـگيرانه   ـل مـش عوامـافزاي    

مستمر و قبل از  یها باعث شد تا نرارت بر اجزای دستگاه
اين که منجر به خرابی حاد و از کار افتادن دسـتگاه گـردد   
ــت، روفنکــاری، تعــويض   ــل نراف اصــالحات الزم از قبي

های کنترل و فيـره   قطعات، انوا  تنريمات، ارزيابی سيستم
زمان با جلوگيری از بروز هـر   انجام گيرد. اين اقدامات هم

تضـمين دقـت،   هـا باعـث    نو  اختالل در فعاليت دسـتگاه 
هـا نيـز خواهـد     صحت و کيفيت نتايج و عملکرد دسـتگاه 

شد. به عنوان مثال تا قبل از استقرار اين سيستم، اقـدامات  
پيشگيرانه به صورت محدود و يا به صورت نامنرم انجـام  

ر فراگير اين سيستم، باعث اگرفت. در حالی که با استقر می
يـدهای  يک نرـم خـاد در اسـتمرار بازد    نبه وجود آمد

ی که اين بازديدها بر اسـاس ميـزان   يای گرديد. تا جا دوره
هـا تعريـف شـد. بـه      عملکرد يا طول عمر فعاليت دستگاه

عنوان مثال سانتريفيوژهای مارک ژوئن ساخت فرانسه کـه  
سـال هسـتند، بـا     06-01دارای طـول عمـر فعاليـت بـين     

رعايت دستورالعمل کـاری شـرکت سـازنده، بازديـدهای     
ک بار در سال تعريف شده است کـه بـا تـدوين    ای ي دوره
SOP ها،  اين افزايش طول عمر فعاليت آن بجديد بر حس

و  9هـا   ای برای تعـدادی از ايـن دسـتگاه    بازديدهای دوره
بـار تعريـف شـد. بـر همـين       0حتی برای تعدادی ديگـر  
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هـا بـه ميـزان قابـل      اساس ميزان خرابی اين نـو  دسـتگاه  
که ميزان خرابـی يـا بـروز     توجهی کاهش يافت. به طوری
و قبل  0909های  ها در سال اختالل در فعاليت اين دستگاه

% بود، در حالی که ايـن ميـزان خرابـی بـا     99از آن حدود 
ای و کنتـرل فعاليـت اجـزای     منرم شدن بازديـدهای دوره 

ها از طري، سيستم مديريت نگهداری مطـاب، اطالعـات    آن
 % کاهش يافت.  1به کمتر از  0ارائه شده در جدول 

    
 بحث
تجهيــزات پزشــکی دارای نقــش بســيار مهمــی در         

فرآيندهای تشخيص، درمان و آموزش پزشـکی هسـتند و   
 ،استقرار سيسـتم مـديريت نگهـداری تجهيـزات پزشـکی     

کننده در نو  عملکرد و ميزان دقت و صـحت   عاملی تعيين
ان اندازی، ميزان اطمينـ  ها، نحوه نصب و راه ابزار و دستگاه

ــاهش     ــر و ک ــول عم ــزايش ط ــت، اف ــی و حفاظ در ايمن
، 09 باشـد  ها و فيـره مـی   های تعمير و جايگزينی آن هزينه
؛  PMنگهـداری پيشـگيرانه    . لذا به کـارگيری الگـوی  (06

Preventive maintenance ) در مــــديريت نگهداشــــت
تجهيزات پزشکی با اتکا به اصالحاتی کـه در سـاير ابعـاد    

های سرويس و تعميرات،  اصالح روشاين سيستم از قبيل 
ارزيابی فرآيندها با اسـتفاده از کاليبراسـيون و بازديـدهای    

توانـد   مـی  ،آيـد  ها و فيـره بـه وجـود مـی     ای دستگاه دوره
(. 00وری تجهيـزات پزشـکی گـردد     موجب افزايش بهـره 

نتايج به دست آمده در اين مطالعه نيز نشان داد که استقرار 
ی تجهيـزات بـه عنـوان يکـی از     سيستم مديريت نگهـدار 

دارای فوايد قابل توجهی در اسـتمرار   ،ها ترين روش جامع
ها، پايـداری دقـت    ها، کاهش خرابی فعاليت ابزار و دستگاه

کننـده افـزايش    هـا و تضـمين   و صحت نتايج خروجـی آن 
ها و فيـره بـه    ها در فرآيند فعاليت ايمنی کاربران و دستگاه

ريزی شده بر فعاليـت   و برنامه دليل استقرار نرارت مستمر
باشد. به طوری که نتيجه يک پژوهش بر اين امـر   ها می آن

اشاره دارد که، مديريت صـحيح تجهيـزات پزشـکی نريـر     
تواند ابزار مطمئنـی در ارائـه سـرويس     می ،نگهداری منرم

مستمر، خدمات اثربخش، ايمنـی مـداوم و افـزايش طـول     
طالعـه ديگـر در   . يـک م (01 ه باشـد تعمر تجهيـزات داشـ  

همــين رابطــه، اشــاره دارد کــه پــس از اســتقرار سيســتم  
های مربوط به فعاليت تجهيزات  نگهداری تجهيزات، هزينه

  درصد کاهش يافـت و در تائيـد ايـن مطالعـه     92پزشکی 
هاسپر در انگلستان گزارش کرده است کـه بـا ايجـاد ايـن     

پوند طی هفـت سـال در    1999999واحد نگهداری ميزان 
ــی ــتا يک ــرفه  ن از بيمارس ــومی ص ــای عم ــده   ه ــويی ش ج
توان نتيجه گرفـت   . لذا بر اساس اين مطالعه می(02 است

که با استقرار سيستم نگهداری تجهيزات عالوه بر افـزايش  
های مرتبط نيز به ميـزان   کيفيت اثربخشی تجهيزات، هزينه
 قابل توجهی کاهش خواهد يافت.  

 
گيري نتيجه
 کد اخالقنتايج به دست آمده در اين بررسی بر اساس     

IR.TMI.REC.1397.038   ــه اســتقرار سيســتم نشــان داد ک
توانـد اثـرات    نگهداری پيشگيرانه در مراکز انتقال خون می

 ها و بروز اختالل در فعاليت  قابل توجهی در کاهش خرابی
چنين افـزايش طـول عمـر     ها و هم ها، کاهش هزينه دستگاه
 ها به ميزان قابل قبولی داشته باشد.   دستگاه
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Abstract 
Background and Objectives 

Preventive maintenance management is a well-known method to increase the quality of 

medical equipment performance in medical centers as well as provide safety and reduce costs. 

In this regard, the effects of this system were investigated in 10 blood transfusion centers in 

Iran. 

 

Materials and Methods 

In this cross-sectional study, the random sampling was done on 296 active devices as 

categorized in four types of medical equipment in ten blood centers. By the use of SPSS 16, 

the data achieved from the programs of the maintenance management system in the process of 

the operation of the selected devices were evaluated. By the use of t-test, the mean ± 1 SD 

measures of the factors effective on the performance, dysfunctions, and lifetime span of 

devices were evaluated intervention-based. 

 

Results 

The establishment of the preventive management system of medical devices as evaluating four 

types of medical devices and being increased to incorporate 4754 factors in 2019 as compared 

to 1292 factors in 2014 improved various conditions such as maintenance process, 

productivity, effective use of resources and facilities, reduced challenges and problems, 

increased the effectiveness and satisfaction of users, reduced breakdowns and cost repairs. For 

example, the failure rate of centrifuges in these centers has been reduced significantly from 

22% to 8% and the failure rate of blood bank refrigerators from 17% to 3% during the years 

2014 to 2019. 

 

Conclusions   

The results of this study showed that the use of this system can have significant effects in 

preventing dysfunction and increasing their lifespan.  
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