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زض ٍ هستٌسسبظی ضزیبثی کٌتطل کیفی، هجحث ازاهِ ٌبهِ ـگبّضوبضُ زض ایي 

 .زضَاستطیلیعاسیَى ثیوبضستبًی ثِ اذتصبض هطٍض هی

  

ع فیعیکی، زاًیس کِ هًَیتَضیٌگ زض استطیلیعاسیَى ثب هی استفبزُ اظ سِ ًَ

ی ضوبضُ پیص اضبضُ ضس زض گبٌّبهِ. ضَزضیویبیی ٍ ثیَلَغیکی اًجبم هی

غیک پس اظ اًکَثبسیَى ٍ کِ  هَاضزی چَى هثجت ضسى یک اًسیکبتَض ثیََل

ّب یب گعاضش پبس ًطسى یک اًسیکبتَض ضیویبیی زاذل پک تَسظ ثرص

الظم ثِ شکط . ضَز( Recallیب فطاذَاى )تَاًس هٌجط ثِ اًجبم ثبظذَاًی هی

است ثب ٍجَز تَاًبیی سیستن پطزاظش زض استطیالیعضّب ثِ کطف اضکبل ٍ 

اذتالل زض پبضاهتطّب ٍ هتغیطّبی سیکل، الظم است ثطگِ چبپی زض اًتْبی 

هَاضز هَضز تطزیس، سیکل استطیلیعاسیَى ثبظثیٌی ضَز ٍ زض صَضت ٍجَز 

ستطیلیعاسیَى ثطای توبم ٍسبیل پس اظ کطف ٍ ضفغ زلیل ذغب، فطآیٌس ا

اگط ایي ثبظثیٌی ثطگِ چبپی ثِ ّط زلیل ثب  .هَجَز زض آى سیکل تکطاض ضَز

ّب اًجبم ضسُ است ٍ هطبّسُ ضسُ تبذیطی پس اظ تَظیغ ٍسبیل ثِ ثرص

است کِ پبضاهتطّب ٍ هتغیطّب هَضز تبییس ًیستٌس، زض ایي حبلت ًیع ًیبظ ثِ 

 .استاجطای ثبظذَاًی یب فطاذَاًی 

Recall 
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زض ثیوبضستبى تؼساز  Recallذَضجرتبًِ ضخ زازى ضطایظ ثطای ًیبظ ثِ 

زفؼبت ظیبزی ًیست، اهب هْن ایي است کِ زض صَضت ٍقَع، سطیؼتطیي 

گیطی ًیبظ ثِ ثطای تصوین. ٍاکٌص هوکي ثطای ایوٌی ثیوبضاى اًجبم ضَز

تصوین زض هَضز ایي کِ  .زاًص، تجطثِ ٍ هْبضت اًسیطِ ٍجَز ذَاّس زاضت

ّبی یک ٍجَز یک اًسیکبتَض ضیویبیی پبس ًطسُ زض کل ٍسبیل ٍ پک

سیکل، آیب ًطبًگط آى است کِ توبم آى ٍسبیل هَضز تطزیس ٍ غیطاستطیل 

ای ّست یب ًِ، ًیبظ ثِ یک زاٍضی حطفِ Recallّستٌس یب ذیط ٍ آیب ًیبظ ثِ 

ع توبم ًتبیج ثطای ایي تصوین ثبیس اظ . زاضز فیعیکی، )هًَیتَضیٌگ سِ ًَ

 .، استفبزُ کطزضزکِ زض هَضز آى سیکل ٍجَز زا( ضیویبیی، ثیَلَغیک

زض صَضتی ، AAMI ST79ضاٌّوبی  2009زض ًسرِ سبل  AAMIعجق تَصیِ 

ثطای  PCD (Process Challenge Device)کِ ثطای آظهَى کطزى اظ 

سیکل  زض یک ٍ اًسیکبتَض ثیَلَغیک 5اًسیکبتَض ضیویبیی کالس 

استفبزُ ضسُ ثبضس، زض صَضت پبس ًطسى آى اًسیکبتَض  استطیلیعاسیَى

ثیَلَغیک، ثبیس توبم ( ّبی)ضیویبیی ٍ یب هثجت ضسى آى اًسیکبتَض ( ّبی)

ٍسبیل ضا هَضز تطزیس زاًست ٍ ایي هَضَع ضا فَضی ثِ اعالع هسئَلیي 

 .هطثَعِ ضسبًس
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غیک  ثبیس زست کن ایي ( ّبی)َض اًسیکبتهثجت ضسى ثِ ػٌَاى هثبل،  ثیََل

ّبیی کِ اظ ٍسبیل ٍ هغلغ کطزى ثرص Recallزض کٌبض اًجبم اقساهبت ضا 

اًس ٍ زستَض ثِ هطاقجت ٍ ظیطًظط زاضتي ثیوبضاًی کِ هطکَک استفبزُ کطزُ

قطًغیٌِ چٌیي ّنٍ  ّب اظ ٍسبیل هطکَک استفبزُ ضسُ استزض ػول آى

 :زاضتِ ثبضسزًجبل ثِ ، کطزى ٍسبیل هطکَک

  غیک ثبیس ( ثِ جع اًسیکبتَضّبی کٌتطلی) هثجت ضسى اًسیکبتَضّبی ثیََل

ثِ سطػت ثب استفبزُ اظ توبس تلفٌی یب پیبم ثِ اعالع سَپطٍایعض هطثَعِ ٍ 

:  پس گعاضضی ضبهل ایي هَاضز تْیِ ضَزـتین کٌتطل ػفًَت ثطسس ٍ س

ٍ ضوبضُ ضطح هحتَیبت سیکل ( 2اعالػبت ظهبى ٍ تبضید سیکل ( 1

تگبُ ـیکل زسـسبپی ـچًتبیج اًسیکبتَضّبی ضیویبیی ٍ ثطگِ ( 3زستگبُ 

ثِ  یعاسیَىثطای تطریص ایي کِ آیب سیکل استطیلّط گًَِ اعالػبت ( 4

 .ی اًسبًی هَضز تطزیس است ٍ یب ثِ زلیل زیگطیزلیل ذغب

  هثال )اگط تؼییي ضَز کِ ًقص کبض ًبضی اظ ذغبی کبضثط زستگبُ ًیست

الیعض قطاض گطفتِ ـلی کِ زض آى استطی، ٍسبی(اًتربة سیکل ًبهٌبست

اًس، تب آذطیي اًسیکبتَض ثیَلَغیک هٌفی، ثبیس غیطاستطیل زض ًظط ثَزُ

آٍضی ضًَس ٍ توبم هطاحل توبم ایي ٍسبیل ثبیس جوغ. گطفتِ ضًَس

An Example 
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استطیالیعض ًیع ثبیس تب . پبکسبظی تب استطیلیعاسیَى ثطایطبى تکطاض ضَز

 .کبضی حصف ضَزاش اظ چطذِ اعویٌبى اظ کبضایی

 ّبی آظهبیطگبُ هیکطٍثیَلَغی ثبیس ثطضسی کٌس کِ هیکطٍاضگبًیسن

غیک هثجت ضسُ چِ ّستٌس آظهبیطگبُ زض . هَجَز زض اًسیکبتَض ثیََل

صَضت اهکبى ثبیس عطیقِ استفبزُ اًسیکبتَض ثیَلَغیک ٍ ضٍش اًتقبل ٍ 

اًجبم ایي الجتِ ثبظذَاًی ٍسبیل ًجبیس ثِ ذبعط . حول آى ضا ثطضسی کٌس

 .یٌس ثِ تؼَیق افتسفطآ

  غی، سطپطست توبهی افطاز هطتجظ هبًٌس سطپطست زپبضتوبى هیکطٍثیََل

پیطگیطی ٍ کٌتطل ػفًَت، سطپطست ثرص استطیل هطکعی، یب 

ًوبیٌسگبًطبى، ثِ ّوطاُ پطسٌل سطٍیسکبض استطیالیعض ثبیس سؼی کٌٌس 

طیلیعاسیَى ضا زلیل هثجت ضسى اًسیکبتَض ثیَلَغیک یب ػسم تکویل است

 .ّوبٌّگی الظم ضا اًجبم زٌّس ،اقسام اصالحی اًجبم پیسا کٌٌس ٍ ثطای

  پس اظ ضفغ ایطاز، ثبیس استطیالیعض هَضز تطزیس ضا ثب استفبزُ اظPCD  ثطای

ضبهل اًسیکبتَض  PCD)سیکل هتَالی ثب چوجط ذبلی آظهَى کطز  3

غیک ٍ ضیویبیی پیص ذال  کِ فبظّبی ثیوبضستبًی ثطای استطیالیعض(. ثیََل

زیک زض چوجط ذبلی ثبیس سِ ثبض هتَالی آظهَى ثٍَی( Bکالس )زاضز 

تب ظهبًی کِ پبسد اًسیکبتَضّبی ثیَلَغیک هطرص ًطسُ . اًجبم ضَز

 .است، ًجبیس زض هَضز ثِ کبضگیطی استطیالیعض تصوین گطفت
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عجق ضٍش اجطایی هسٍى ثیوبضستبى، پس اظ تصوین هسئَل یب هسئَلیي هطثَط، 

 :ایي زستَض زست کن ثبیس. زازُ ضَز Recallثبیس زستَض 

 ضا هطرص کٌس توبم ٍسبیل تب آذطیي اًسیکبتَض ثیَلَغیک هٌفی 

 ّبی آى سیکل ضا ثط اسبس ضوبضُ آى سیکل هطکَک، توبم ٍسبیل ٍ پک

 (ثبیگبًی اعالػبت ثط اسبس)هطرص کٌس 

 ّبیی ثبیس زستَض ثبظذَاى ضا زضیبفت کٌٌسهطرص کٌس چِ افطاز ٍ ثرص 

 اًس ثطسس ّبیی کِ ٍسبیل هطکَک زضیبفت کطزُفَضی ثِ اعالع ثرص

 (، زستَض کتجی فطستبزُ ضَزفَضی ثؼس اظ اعالع ضسبًی)

 ُاًس، ّن ثِ لحبػ تؼساز ٍ ّن ثِ العام کٌس کِ ٍسبیلی کِ ثبظذَاًی ضس

 ضًَسلحبػ ًَع، ثجت 

 اًجبم  ثبیس کبضی ی زستَض، ّط یک چِکٌٌسُهطرص کٌس افطاز زضیبفت

 (هثال اظ ثیي ثطزى ٍسبیل هطکَک یب ثطگطت زازى ٍسبیل) زٌّس

 

Recall Order 
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هَاضزی کِ زض گعاضش هثبل قجل هطٍض ضس، هَاضزی است کِ زض گعاضش 

ثبیس  Recallگعاضش پس اظ . ثبیس تکویل ضَز Recallپس اظ توبم ضسى 

 :عجق ضٍش اجطایی هسٍى ثیوبضستبى ٍ زست کن ضبهل ایي هَاضز ثبضس

 سجت زازى زستَض ثبظذَاًی ضسُ استکطزى ضطایغی کِ  هطرص 

  هطرص کطزى اقساهبت اصالحی الظم ثطای جلَگیطی اظ تکطاض ضطایغی

 کِ هوکي است هٌجط ثِ ثبظذَاًی  ضَز

 اًسوغ آٍضی ضسُتْیِ فْطستی اظ ٍسبیلی کِ عجق زستَض ثبظذَاًی، ج 

 اًس ٍ آٍضی ضسُتؼییي زضصس ٍسبیلی کِ عجق زستَض فطاذَاًی جوغ

 اًسآٍضی ًطسٍُسبیلی کِ جوغ

 آٍضی ضسُ عجق زستَض ثبظذَاًی، اظ ثیي تصسیق ثط ایي کِ ٍسبیل جوغ

ّب اًس یب زٍثبضُ ػولیبت پبکسبظی ٍ استطیلیعاسیَى ثط ضٍی آىثطزُ ضسُ

 (َع ٍسبیلثط اسبس ً)اًجبم ضسُ است 

 

 

Recall Report 
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غیک زض ّبی کبشة هیهثجت تَاًس ثِ زلیل آلَزُ ضسى اًسیکبتَض ثیََل

غیک اظ ًَع )ظهبى اًتقبل ثِ هحیظ کطت  زض صَضتی کِ اًسیکبتَض ثیََل

ّبیی زض ػولکطز ذَز اًسیکبتَض ، ثی ثجبتی(زاضای هحیظ کطت ًجبضس

غیک، استفبزُ ًبزضست اظ اًسیکبتَض  ثیَلَغیک، ٍ ذغبّبی کبضثط ثیََل

غیک هی .استطیالیعض ثبضس تَاًس ضبهل استفبزُ ًبزضست اظ اًسیکبتَض ثیََل

 :ایي هَاضز ثبضس

  اًتربة ًبزضست اًسیکبتَض ثیَلَغیک یبPCD غیک  اًسیکبتَض ثیََل

  قطاضزازى ًبزضستPCD اًسیکبتَض ثیَلَغیک زض چوجط 

 غیک  اًکَثبسیَى ًبزضست اًسیکبتَض ثیََل

 غیکتفسی  ط ًبزضست ًتیجِ اًسیکبتَض ثیََل

 غیکیبززاض  ت ًبزضست ًتیجِ اًسیکبتَض ثیََل

تَاًس ضبهل ذغبّبی ظیط ی زیگط زض ظهیٌِ هًَیتَضیٌگ هیذغبّبی کبضثط

 :ًیع ثبضس

  اًتربة ٍ استفبزُ ًبزضست اظPCD  5اًسیکبتَض ضیویبیی کالس 

  قطاضزازى ًبزضستPCD اًسیکبتَض ضیویبیی زض چوجط 

 ًبزضست ًتیجِ اًسیکبتَض ضیویبیی تفسیط 

 ثجت ًبزضست ًتیجِ اًسیکبتَض ضیویبیی 

 غیک  اًجبضش ٍ ًگْساضی ًبزضست اًسیکبتَضّبی ضیویبیی ٍ ثیََل

Monitoring 
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  پیص اظ ( ّبی زستگبُ ٍ غیطُگیج)ػسم ثبظثیٌی هًَیتَضیٌگ فیعیکی

 ّبآغبظ سیکل استطیلیعاسیَى ثطای اعویٌبى اظ کبض کطزى آى

  غیک زض  PCDفطاهَش کطزى قطاضزازى اًسیکبتَض ضیویبیی یب ثیََل

  ًبضی اظ تَاًس هیػیت )استفبزُ اظ اًسیکبتَض ضیویبیی هؼیَة

ضی ضسى تبضید هصطف، قجال زض هؼطض ـًگْساضی ًبزضست، هٌق

 (ثبضس ّب قطاض گطفتياستطیل کٌٌسُ

 
 

ثِ کوتطیي هیعاى هوکي، الظم است ػالٍُ  Recallزض جْت ضسبًسى تؼساز 

، ّوَاضُ اقساهبتی کِ ثطای Recallصف ػَاهل هوکي ایجبزکٌٌسُ ضطایظ ثط ح

ّبی جسیستط ثْجَز کبض هَضز ًیبظ است، ثطضسی ٍ پیطٌْبز ضَز ٍ زضًسرِ

 .ّبی اجطایی ثیوبضستبى، ٍیطایص ضَزضٍش

 
ػسم هَفقیت زض یک "تَاًیس پَستطاظ ثرص پَستطّبی هبى آضتب سالهت، هی

چک لیست تطریص زالیل ًقص " پَستط ٍ "فطآیٌس استطیلیعاسیَى

زض صَضتی کِ ثطای . ا زاًلَز ٍ چبح کٌیسض "فطآیٌساستطیلیعاسیَى ثربض

ًیبظ  A3ضا ثِ ضکل چبح ضسُ زض قغغ  ی ضایگبىهطکع زضهبًی ذَز، پَستطّب

 .ثب هب توبس ثگیطیسلغفب زاضیس، 
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  مشاهدهمشاهده

ّبی اجطایی هسٍى زض هطکعی کِ هطغَل ثِ کبض ّستیس، ضٍش ضٍشاظ ضٍی 

 .ضا ثطضسی کٌیس Recallاجطایی هطثَط ثِ 

  اندیشهاندیشه

ثِ ًظط ضوب ثطای هطکعی کِ زض آى هطغَل ثِ کبض ّستیس، کسام یک اظ 

تَاى حصف ضا هی ی هحتولٍ ذغبّب Recallػَاهل پتبًسیل ایجبز ضطایظ یک 

 کطز؟

  شماره بعدیشماره بعدی

 .هطٍضی ثط اًَاع استطیالیعضّبی ثربض هَجَز ذَاّین زاضتزض ضوبضُ ثؼسی 
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پیشنهاد پاسخ به بخش انذیشه، برای دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این برای بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

 news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنیذ

با فرمت  های پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستنذشرکت سایت در بخش دانلود وب. 

فرد های بعذی گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل داریذ انتشار شماره

یا ( news@marsimex.comبه آدرس )برسذ، برای ما ایـمیل  جذیذی

ارسال کنیذ و یا با ما از طریق ( 12066018188به شماره )اس اماس
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 V203: ضوبضُ 

 93هبُ ذطزاز : تبضید

 گاهنامه مان آرتا سالمت
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