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ؼـ استفیلیكاسیَى ٍ هستٌؽسبقی هجطث ـؼیبثی ٌبهِ ـگبّضوبـُ ؼـ ایي 

 .ؼضَثیوبـستبًی ثِ اغتصبـ هفٍـ هی

  

ـاٌّوبی اـقیبثی استبًؽاـؼّبی اػتجبـثػطی ثػص غؽهبت "ًگبّی ثِ ثب 

ضَؼ کِ ؼـ هطػص هی "استفیلیكاسیَى هفکكی ثیوبـستبى ؼـ ایفاى

ثبقغَاًی اثكاـ ٍ ٍسبیل اق "، هَضَع "ّبّب ٍ ـٍشغظ هطی"قسوت 

 ٍضؼیتّوسٌیي زگًَگی . یکی اق هَاـؼ هَـؼ تَخِ است "ّبثػص

خكٍ ًکبت  "هستٌؽات"ٍ  "ففآیٌؽّب"، "آقهَى ضیویبیی ٍ ثیَلَلیکی"

ؼـ ـاٌّوبیی کِ . است اٌّوبی اـقیبثی هغفشؼـ ایي ـثفضوفؼُ اصلی 

AAMI  استفیلیكاسیَى ثب ثػبـ ٍ تضویي استفیلیتی ؼـ هفاکك "ًیك ثب ػٌَاى

کٌتفل " فصلهٌتطف کفؼُ است، ؼـ  "(ANSI/AAMI ST79)ؼـهبًی 

الجتِ هب ؼـ ایٌدب ؼـ . ّویي هَاـؼ هَـؼ ثفـسی قفاـ گفتِ استآى  "کیفیت

هَضَع تک اثكاـ ثطث ًػَاّین کفؼ، ثلکِ تکهَـؼ هبـک کفؼى ٍ ـؼیبثی 

ٍ هستٌؽسبقی ًتبیح یک ثستِ یب پک ثِ ّف ضکل کِ ثبضؽ ـؼیبثی ؼـ هَـؼ 

کلوِ  .، ؼـ ضقیقت هػلَعی اق ؼٍ هجطث هفتجظ ثِ ّنثبضؽّب هیآقهَى

Recall ِاق گؿضتِ است ٍ ّن ثِ هؼٌبی  هغلجیغبعفآٍـؼى ّن ثِ هؼٌبی ث

Recall 
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تطػیص ؼاؼُ ؼـغَاست یب ؼستَـ ثفای ثبقگفؼاًؽى یک هطصَل است کِ 

 . ثبضؽؼاـای یک هطکل یب ػیت هیضؽُ 

 

ٍ ففاغَاى یک ثبیؽ هستٌؽسبقی  ثفایضؽُ ّبی اخفایی تؽٍیيٍخَؼ ـٍش

ّبی اخفایی ثفای توبم اففاؼ ؼـ ؼستفس ثَؼى ایي ـٍش. ضَؼهطسَة هی

توبم اففاؼ هفتجظ ثبیؽ اق غظ هطی ٍ  .ثبضؽالقم هیّب ًیك هفتجظ ثب آى

ّبی اخفایی ثْتف ؼـ تْیِ ـٍش. ّبی اخفایی آگبّی ؼاضتِ ثبضٌؽـٍش

گیفی ضؽُ فُـّبیی کِ ؼـ اخفای آى سْوی ؼاـًؽ ثْوبم ـؼُـاست اق ت

ضؽُ ًیك خكٍ ًکبتی ّبی اخفایی تؽٍیيـٍقـسبًی ـٍشتفل ٍ ثِـکٌ .بضؽـث

ـاٌّوبی اـقیبثی استبًؽاـؼّبی اػتجبـثػطی ". است کِ ثبیؽ هؽًظف ثبضؽ

گَیؽ هی "ثػص غؽهبت استفیلیكاسیَى هفکكی ثیوبـستبى ؼـ ایفاى

فایی ثیوبـستبى ثِ ضکل ـّبی اخکتبثسِ یب هدوَػِ غظ هطی ٍ ـٍش

بضؽ ٍ ضؽُ کبغؿی یب الکتفًٍیکی ؼـ ؼستفس توبم کبـکٌبى ثبیؽ ثزبح

ّب ٍ ٍاضؽّب یب هَاـؼ هفثَط ثِ کل ثیوبـستبى فْفست آى ثِ تفکیک ثػص

هدوَػِ خؽاگبًِ ٍ ًجبیؽ ثفای ّف ثػص ٍ ٍاضؽ یک کتبثسِ یب  ضَؼتٌظین 

 . "ٍخَؼ ؼاضتِ ثبضؽ

 

Procedures 
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 -ثبقـسی -تطَیل)ٍ غالصِ ٍضؼیت زفغِ کبـی اثكاـ ّب ًتبیح آقهَى

 -ثٌؽیثستِ -ثبقـسی -کفؼىغطک-ضؽػفًَی ضستطَ ٍ -پبکسبقی

اگف . ثبیؽ هستٌؽ ضؽُ ثبضؽ( استفبؼُ -تطَیل -اًجبـش -استفیلیكاسیَى

ثب ایي کبـ قبثلیت . ثجت ٍ ثبیگبًی اًدبم ًطَؼ، گَیی ػولی ـظ ًؽاؼُ است

 .ضَؼهوکي هیًیك ( Recall)ٍ ثبقغَاًی ( Traceability)ـّگیفی 

ثب استفبؼُ اق ّن تَاًؽ کكی هیایدبؼ قبثلیت ـؼیبثی ؼـ ثػص استفیل هف

افكاـ اًدبم ضَؼ ٍ ّن اق عفیق ثجت کبغؿی کِ ؼـ ایي گبٌّبهِ ثجت ًفم

ثف  هب ففضکفؼى ضدن ًَضتبـ، ثفای کنؼـ ضوي . ضَؼکبغؿی ؼًجبل هی

ٍ اق ًَع ثیوبـستبًی ثػبـ ّبی استفیالیكـ ایي است کِ فقظ اق ؼستگبُ

ثفای . ضَؼاستفیلیكاسیَى استفبؼُ هیثفای اًدبم غال ؼاـای فبقّبی پیص

زِ ای اق ضؽاقل آىغالصِ، ٍسبیلّب ٍ ایدبؼ اهکبى ففاغَاًی اًدبم آقهَى

بضؽ ـثثجت ضَؼ ضبهل ایي هَاـؼ هی زِ ثبیؽثبیؽ اًدبم ضَؼ ٍ ضؽاقل آى

ّب، ٍ کٌٌؽُّب ٍ ضؽػفًَیّب، ضستطَ ؼٌّؽُکٌٌؽُوبم پبکـثفای ت)

؛ هتي ظ ثبیؽ اًدبم ٍ هستٌؽسبقی ٍ ثبیگبًی ضَؼاستفیالیكـّب هَاـؼ هفتج

است، ثفای  ANSI/AAMI ST79ثفگففتِ اق فصل ؼّن ًکبتی قیف 

 : (ؼـیبفت هتي کبهل فصل ؼّن ثب هب توبس ثگیفیؽ

Monitoring & Documentation 
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 ُپس اق تؼویفات کلی  ٍ خبثدبیی اًؽاقیؼـ قهبى ًصت ٍ ـا ٍ

ؼـ یک  آقهَى ثب اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ثبـ سِثب زوجف غبلی، استفیالیكـ، 

PCD  ؼیک ٍ ثبـ آقهَى ثب اًؽیکبتَـ ثٍَیالقم ٍ سِ اًؽیکبتَـ تؼؽاؼ ثب

 ثجت ًتبیح

  ؼـ یک آقهَى ثب استفبؼُ اق اًؽیکبتَـ ثیَلَلیکPCD  ،ضؽاقل ّفتگی

ؼـ ) ّبی ضبٍی ایوپلٌت ٍ ثجت ًتبیحؼـ سیکلضتوب تفخیطب ـٍقاًِ، ٍ 

ٍ یب یک  5س کٌبـ اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ثبیؽ اق یک اًؽیکبتَـ کال

ٍ یب  5اق ًتیدِ اًؽیکبتَـ کالس . اًؽیکبتَـ آًكیوی استفبؼُ کفؼ

ّبی اٍـلاًسی ٍ استفبؼُ سفیغ تَاى ثفای ٍضؼیتاًؽیکبتَـ آًكیوی هی

اق  ایوپلٌت پیص اق پبسع اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک استفبؼُ کفؼ، ٍلی ثبیؽ تب 

استفبؼُ ) (اؼتَاى ـٍال ـا ؼـ خْت کبّص هَاـؼ اٍـلاًسی ثْجَؼ ؼهی

ّوكهبى اق زٌؽ اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک اخجبـی ًیست، اهب استفبؼُ اق زٌؽ 

اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک اعالػبت ثیـطتفی ـاخغ ثِ ًقبط هػتلف زـوجف 

پبـاهتفّب ٍ هتغیفّبی  سیکل ثب ـاخغ ثِ یک تفیؼّؽ، اعالػبت هغوئيهی

 (کٌؽهیتبثیف اضتجبُ ؼـ اًکَثبسیَى ـا کوتف  ؼّؽ،هی لت هفقی

 ِؼیککبـگیفی استفیالیكـ ثب اًؽیکبتَـ ثٍَیآقهَى ـٍقاًِ پیص اق ث 

  آقهَى ّف سیکل استفیالیكـ ثب استفبؼُ اقPCD  ثِ ّوفاُ اًؽیکبتَـ

 6ٍ  5ضیویبیی کالس 



 V202: ضوبـُ 

 93هبُ اـؼیجْطت: تبـیع

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

 ّبی ای هٌظن تَسظ تین کٌتفل کیفی ثب استفبؼُ اق ثجبتّبی ؼٍـُآقهَى

ٍ ثب ( زبپی، صفطِ ًوبیص ّب، سٌسَـّب، ثفگِگیح)غَؼ استفیالیكـ 

 اًؽیکبتَـّبی ضیویبیی ٍ ثیَلَلیک

  آقهَى ثب استفبؼُ اق اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ٍ ضیویبیی ؼـ صَـت

ثٌؽی، ـٍش زیٌص ٍسبیل، اًتػبة سیکل خؽیؽ ٍ کال  تغییفات ؼـ ثستِ

 .تَاًؽ ؼـ ًتیدِ استفیلیكاسیَى تبثیفگؿاـ ثبضؽتغییفاتی کِ ثِ ًَػی هی

  ًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ااًکَثِ کفؼىPositive Control  ؼـ ّوبى ـٍق

 اًدبم ؼاؼى آقهَى اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ٍ ثجت ًتبیح

 ( غال؛ قهبى ٍ ؼهبّبی هػتلفثقلی یب پیص)ّب اًَاع سیکلّب، ؼـ آقهَى

 .ّب ثب اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک ٍ ضیویبیی آقهَى ضًَؽثٌؽیٍ اًَاع ثستِ

 ِثٌؽی ثِ ضکلی است کِ خٌس ثستِثٌؽی ٍ ؼـ صَـتی کِ ًَع ثست

القم ًیست ضَؼ، اًؽیکبتَـ ثیفًٍی اًؽیکبتَـ ؼاغلی هطبّؽُ هی

است ٍ اًؽیکبتَـ ؼاغلی ّف یک اق  1اًؽیکبتَـ ثیفًٍی ّوبى کالس )

ثٌؽی ـا ؼـ تؼفیف ایي کالس. تَاًؽ ثبضؽهی 6یب  5، 4، 3ّبی کالس

 (.ّبی قجلی ثجیٌیؽگبٌّبهِ

  پَذ یب سیٌی یب خؼجِ قفاـ ؼـ هفکك ٌّؽسی ّف پکاًؽیکبتَـ ؼاغلی ـا ،

اق هطل قفاـؼاؼى اًؽیکبتَـ ؼاغلی،  تفؼقت کٌیؽ تؼفیف ؼـست)ؼّیؽ 

تفیي اهکبى ًفَؾ ـا ؼاـؼ، ایي سػت کٌٌؽُهطلی است کِ ػبهل استفیل

ؼـ کبًتیٌفّبی  (.هطل هوکي است هفکك ٌّؽسی پک ثبضؽ یب ًجبضؽ
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. هػبلف، اًؽیکبتَـ ؼاغلی ـا قفاـ ؼّیؽ فلكی، ؼـ ّف عجقِ، ؼـ ؼٍ گَضِ

قفاـؼاؼى اًؽیکبتَـ ؼاغلی ٍ پبس ضؽى آى تصؽیقی ثف ًفَؾ ػبهل 

استفیل کٌٌؽُ ثِ هطل قفاـؼاؼى اًؽیکبتَـ ؼاغلی است ٍ تبییؽی ثف 

ّف اًؽیکبتَـ ضیویبیی ثبیؽ ثب تَخِ ثِ )ثفقفاـثَؼى ضفایظ تٌظین ضؽُ 

 (.فبؼُ ضَؼؼستَـالؼول سبقًؽُ آى ًگْؽاـی ٍ است

ؼقت کٌیؽ زَى سٌسَـّبی ؼهب ؼـ خبّبی غبصی اق زوجف استفیالیكـ 

ّب قفاـ ًؽاـًؽ، قفاـ ؼاـًؽ ٍ ؼـ هفکك پک( هبًٌؽ غفٍخی یب فبضالة)

زیٌص صطیص  ـٍش ثٌؽی ٍسبیل ٍثستِخٌس ٍ ـٍش گبُ ًجبیؽ ّیر

اّویت ؼاًست، ضتی اگف اق اًؽیکبتَـّبی ّب ؼـ استفیالیكـ ـا ثیپک

 .ضیویبیی ٍ ثیَلَلیک استفبؼُ ضَؼ

ـا ؼـ ثػص استفیل  ّبٍ اعالػبت سیکل ّبزِ هؽت ثبیؽ ًتبیح آقهَى

گَیٌؽ، تصوین هفکكی ثبیگبًی کفؼ؟ استبًؽاـؼّب زیكی ؼـ ایي ثبـُ ًوی

 . بًی ٍ تین هؽیفیت ـیسک غَاّؽ ثَؼثف اسبس سیبست هفکك ؼـه

ّب ایي است کِ ٍسبیل ٍ پکًکتِ ؼـ ثجت ٍ ثبیگبًی ٍ قؼى ضٌبسِ ثِ 

ّب ٍ ٍسبیل هَخَؼ ثبضؽ، پک یب ؼاغل القم ًیست توبم اعالػبت ثف ـٍی

ثبیؽ اعالػبت کبهل ؼـ ثػص استفیل هفکكی هَخَؼ ثبضؽ ٍ اعالػبت 

ای ؼـ صَـت لكٍم اق ـٍی اعالػبت پبیِ. ّب ٍ ٍسبیلپبیِ ثف ـٍی پک

عالػبت القم ـا اق ّب ٍ ٍسبیل، ثبیؽ ثتَاى توبم اهَخَؼ ثف ـٍی پک
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ثٌؽی کفؼى، پس اق ثستِ. ثبیگبًی ثػص استفیل هفکكی استػفاج کفؼ

ؼـ صَـتی کِ هطتَیبت ثستِ ثب ّیر ـٍضی قبثل ضٌبسبیی ًیست، ثبیؽ 

هطػص کفؼى . هطتَیبت آى ثف ـٍی آى ًَضتِ یب ثفزست ضَؼ

ّن اًتػبة ـٍش هٌبست استفیلیكاسیَى ثفای آى هطتَیبت  ،هطتَیبت

 .ّبکٌؽ ٍ ّن اهکبى تطَیل صطیص ثِ ثػصهی ـا هوکي

ای ثبضؽ ضَؼ ثبیؽ ؼاـای ضٌبسِکِ استفیل هی( ثستِ)ّف ٍسیلِ یب پک 

کٌؽ سیبست هفکك ؼـهبًی تؼییي هی. تَاًؽ ثِ ضکل ثفزست ثبضؽکِ هی

کِ ایي ضٌبسِ قجل اق استفیلیكاسیَى ثف ـٍی پک قؼُ ضَؼ یب ثؼؽ اق 

ضٌبسِ پیص اق استفیلیكاسیَى قؼُ  اگف قفاـ است. استفیلیكاسیَى

ّب ؼـ استفیالیكـ قؼُ ضَؼ ضَؼ، ثبیؽ ؼـست قجل اق قفاـؼاؼى پک

ّب کبهال زیؽُ ضؽُ ٍ آهبؼُ قفاـؼاؼى ؼـ یک استفیالیكـ قهبًی کِ پک)

ٍ اگف قفاـ است پس اق استفیلیكاسیَى ضٌبسِ قؼُ ضَؼ، ثبیؽ ( است

اضتوبل آلَؼگی ٍخَؼ تب )ّب اًدبم ضَؼ پس اق غطک ٍ غٌک ضؽى پک

ثِ ّفضبل ایي ضٌبسِ ثبیؽ ؼاـای یک ضوبـُ ٍ ضبٍی ایي (. ًؽاضتِ ثبضؽ

 :اعالػبت ثبضؽ

  ضوبـُ سیکل/ تبـیع استفیلیكاسیَى / کؽ استفیالیكـ 
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استفیلیكاسیَى ثبیؽ ایي اعالػبت ؼـ ثػص ( زفغِ)ثفای ّف سیکل 

 :استفیل هفکكی ثجت ٍ ثبیگبًی ضَؼ

  ِ(ضوبـُ الت)کؽ ضٌبس  

 تؼؽاؼ، ًبم ثػص، ًبم ٍ ًَع )ثِ عَـ کلی  ّبضفش هطتَیبت پک
 (ٍسبیل

  اگف ثفگِ زبپگف ؼستگبُ )قهبى فبق اصلی استفیلیكاسیَى ٍ ؼهبی آى
 (ضبٍی ایي اعالػبت ًیست

 ًبم یب کؽ کبـثف 

 (ضیویبیی ٍ ثیَلَلیک)ّبی اًدبم ضؽُ ًتبیح آقهَى 

  (ثفـسی پس اق)ثفگِ زبپگف ؼستگبُ، اهضبضؽُ تَسظ کبـثف 

  گكاـش ثػص ؼـ صَـتی کِ هطبّؽُ ضؽُ اًؽیکبتَـ ضیویبیی ؼاغل
 .پک پبس ًطؽُ است

اعالػبت هوکي است ثِ ضکل کبغؿی ٍ یب ثب کوک ـایبًِ ثجت ٍ ثبیگبًی 

تَصیِ ثف ایي است کِ ثجت ٍ ثبیگبًی ؼـ ـایبًِ اًدبم ضَؼ تب . ضَؼ

کِ ـٍش ؼـصَـتی )تف کٌؽ تف ٍ سفیغا سبؼُهفاخؼِ ؼـ آیٌؽُ ـ

افكاـی ثبضؽ، ثِ عَـ غَؼکبـ ثِ ضکل ًفمّب اثكاـ ٍ یب پکـّگیفی 

 (.ضَؼثیطتف اعالػبت ؼـ ـایبًِ ثجت ٍ ثبیگبًی هی

هَاـؼی زَى هثجت ضؽى یک اًؽیکبتَـ ثیَلَلیک پس اق اًکَثبسیَى ٍ 

ّب یب گكاـش پبس ًطؽى یک اًؽیکبتَـ ضیویبیی ؼاغل پک تَسظ ثػص

  . ضَؼ( Recallففاغَاى یب )تَاًؽ هٌدف ثِ اًدبم ثبقغَاًی هی
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  مشاهدهمشاهده

اق ـٍی ثفگِ زبپی سیکل استفیالیكـ غَؼ سؼی کٌیؽ اعالػبت آى ـا هفٍـ 

 اًؽ؟ّب ؼقیق ّستٌؽ یب ؼاـای ًَسبى ثَؼُآیب ؼهبّب ٍ قهبى .کٌیؽ

  اندیشهاندیشه

ّبی کٌتفل کیفی استفیالیكـ ًؽاـم، هي ًیبقی ثِ آقهَى" :گفتضػصی هی

ًظف  ."ؼّؽثفگِ زبپی هیزفا کِ ؼستگبُ استفیالیكـ هي ؼـ اًتْبی سیکل 

 ؼـ هَـؼ ایي ضفف زیست؟ضوب 

  شماره بعدیشماره بعدی

ؼـ ضوبـُ ثؼؽی اؼاهِ هجطث کٌتفل کیفی ٍ ـؼیـبثی ؼـ استفیلیكاسیَى ـا 

 . غَاّین ؼاضت
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پیشنهاد پاسخ به بخش انذیشه، برای دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این مرتبط با گاهنامهبرای بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد 

 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 شمارهدر صورتی که تمـایل داریذ انتشار 

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

ارسال کنیذ و یا با ما از طریق ( 12088016160به شماره )اس اماس

  .تلفن تماس بگیریذ

سالمـــــــــــــــتسالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا مـان آرتـــــــــــــــا    

8طبقه  394تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

120-88018184تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  

 

mailto:news@marsimex.com
mailto:news@marsimex.com
mailto:info@marsimex.com
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 مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  394از بهارشیراز پ تهران خ شریعتی باالتر   

120-88018184تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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