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است، خطری برای سالمت بیمار کننده استریل شدهاستفاده مجدد از برخی تجهیزات پزشکی بیمارستانی که با مواد ضدعفونی :هدف و زمینه  

های ثالثیه با هدف فرآوری مجدد های بینابینی مانند شرکتکه شرکتاست، تا جاییوسایل پزشکی در دنیا مرسوم شدهندارد. روش فرآوری مجدد 
دوباره مورد وسایل پزشکی تاسیس شده و لوازم و تجهیزات پزشکی را استریل کرده یا اینکه اجزای تجهیزات پزشکی را باز و استریل می کنند و 

کشورهای اروپایی و امریکایی که خود تولیدکننده  روش مرجع بین المللی دارد و و روشی نیست که مخصوص ایران باشد.این  دهند.مصرف قرار می
کاالهایی که قابلیت مصرف  .برندها از لوازم پزشکی که قابلیت استفاده مجدد دارد، بهره میتجهیزات پزشکی در دنیا هستند نیز در بیمارستان

است و وسایل خارج از لیست وزارت بهداشت لیستی از این وسایل را ابالغ کرده؛ رف نبوده و قابلیت استفاده مجدد دارندمجدد دارند، یک بار مص
 .مصرف شوند مجددنباید به صورت 

 ریزی،برنامه شامل راهنماها سازیبومی ایمرحله سه فرآیند براساس ،1398تا 1397سال از ماه 10مدت به تکاملی مطالعه این :بررسی روش 

 التواس سپس شد، مشخص واضح طور به آن اهداف و مطالعه موضوع ابتدا ترتیب به مراحل این طی گرفت. صورت سازینهایی و سازیبومی

 از متشکل ایکمیته توسط شده بازیابی بالینی راهنماهای کیفیت مند،نظام هایجستجو انجام از پس .گردید طراحی PIPOH روش به بهداشتی
and Research for Guidelines of Appraisal  ابزار از استفاده با و پرستاری در گذاریسیاست اندرکاراندست و نظرانصاحب

)(AGREE Evaluation و متخصصان پانل جلسات برگزاری و خارجی بازبینی از پس راهنما نهایی نسخه پایان در .گرفت قرار ارزیابی مورد 
 . شد تدوین توافق به اعضا دستیابی

 و گیفرهن شرایط موجود، شواهد بهترین براساس کاتترها مجدد فرآوری فرآیند مختلف مراحل به مربوط بالینی عملکرد معیارهای :یافته ها 

 .گردید ارایه توصیه صورت به بخش دوازده قالب در و تعیین بهداشتی

 تواندمی و است موجود شواهد بهترین بر مبتنی پژوهش این از حاصل ایران رد فرد منحصربه شده سازیبومی بالینی راهنمای :نتیجه گیری

 گیرد. قرار ها هزینه جویی وصرفه آنژیوگرافی کاتترهای وریآدرفر بالینی عملکرد مبنای

 فرآوری، کاتتر، آنژیوگرافی کلید واژه ها:
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