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 :مقدمه وهدف

زمينته  ساعت بدون وقفه به بيماران خدمت ارائه مي دهد. با در نظرگرفتن اهميتت ختدمات بيمارستتان در 24بيمارستان سازماني است كه طي 

و سالمت مردم، این سازمان نيازمند آن است كه كليه واحدهای آن در طتول ستال آمتادگي پاست  بته نيازهتای  يبهداشتیند های تاسيساتي آفر

ای باشتد  باید به گونته .... تاسيسات، تغذیه، ایاب و ذهاب ور خدمات درماني، در زمينه مختلف بيماران را دارا باشد. بنابراین ارائه خدمات عالوه ب

واحدهای بيمارستاني كه حائز اهميت است واحتد تاسيستات و بخت   دیگر  از. باشد برای گردانندگان واحدها مشخص شده  ، كه اهميت موضوع

شود در بيمارستان امكانات تاسيساتي مناست  متي توانتد رفتاه و آستای  فني است. معموالً به بخ  فني بيمارستانها چندان توجهي مبذول نمي

ری ماران، پزشكان و گروه پيراپزشكي را فراهم كند. به عالوه تامين آب گرم، بخار و گازهای طبي نيز برای عملكرد بخشها و كتادر درمتاني ضتروبي

صتورت كتامالً  طالعات عمليات نگهداری و تعميرات سازمان را معموالً در یك بانك اطالعاتي نگهداری ميكند. این اطالعات كته بتهCMMS  . است

 .نماینتد من و با قابليت اطمينان باال نگهداری ميشوند، نيروهای فني و سازمان را در انجام كارها و وظایف محوله با اثربخشي بيشتری یاری ميای

CMMS بستر مناس  جهت اجرای یك برنامه مدیریت یكپارچه AIM دهد را فراهم ساخته و اطالعات اوليه مورد نياز را در اختيار آن قرار مي. 

 روش کار:

 انجام شده است .توسط پژوهشگر و همكاران در مركز آموزشي درماني شهيد رجایي  97در سال كه  استاین پژوه  مطالعه ای مقطعي ازنوع توصيفي تحليلي 

با استفاده و ماه انجام و بررسي شده است  9به مدت  در واحد های درماني اداری CMMSه ارزیابي و سامان جمع آوری پرسشنامه و فرم های طریق از ها داده

 تجزیه و تحليل شده است.مورد  از نرم افزار اكسل

 یافته ها:

تتي دستتور كتار تعميرا 2899تخت فعال مي باشد تعداد  287بخ  باليني و  12در این مركز كه دارای   CMMSبا توجه به اجرای كامل برنامه 

درصدی نسبت بته متدت مشتابه  100كه افزای  گرفته است  صورت  اساسي تعميرات ریزی اطالعات و برنامه مورد جمع آوری 3ثبت و به تعداد 

بته تعتداد  هتا و نمودارهتاامكان گرفتن انواع گزارش درصدی و  100مورد با افزای   20به تعداد  ثبت مشخصات سازندگان قبل را نشان مي داد.

پس از بررسي های كلي مشخص گردید اجرای این فرآیند و  بدست آمده است نسبت به مدت مشابه سال قبلدرصدی  200و افزای  مورد  140

 تعميرات را موج  گردیده است.درصدی زمان انجام  86رصدی هزینه تعميراتي و كاه  د 20موج  كاه  

 

 بحث ونتيجه گيري:

در  بيمارستان شهيد رجایيهای نگهداری و تعميرات در هر سازماني است، در حال حاضر در كه پایه گذار افزای  اثربخشي سيستم  CMMSقدامات اجرایي ا

بندی یابي تجهيزات و تعيين موقعيت دقيق تجهيزات(، طبقهشامل؛ شناخت وضع موجود)شناسایي تجهيزات ، مكان CMMSحال اجراست. اقدامات اجرایي 

ریزی و های نت هر یك از گروه تجهيزات، طراحي سيستم برنامهها و سياستاستاندارد، تعيين استراتژیآالت و كد گذاری آنها بر مبنای تجهيزات و ماشين

های تجزیه و تحليل اطالعات و تعيين اطالعات ورودی و نتایج خروجي ها و اشكاالت و كدگذاری آنها، تعيين روشتخصيص منابع شناسایي و تعيين انواع خرابي

 طرح بر نظارت و فني مدیریتهای مورد نياز برای بازرسي و نظارت امور نت مي باشد.همچنين طراحي، گردآوری و تكميل چك ليستو دوره زماني آناليز و 

 CMMS سامانه در ثبت جهت را كرج شهر های بيمارستان تجهيزات به مربوط اطالعات آوری جمع شده، انجام گذاری سياست اساس بر دانشگاه عمراني های

 شده است .انجام  رجایي و بر این اساس بارگذاری اطالعات بيمارستان شهيد انجام داده
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CMMS نگهداری، مدیریت تاسيسات، 


