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 چکیذه

، ایوٌی تیوار ٍ ّا ارائِ هغلَب خذهات ٍ ػولکزد تیوارستاىضکی هٌاسة، تز رضایتوٌذی تیوار ، تِ تجْیشات پشاهزٍسُ دستزسی  :و هذف مقذمه

تَجِ تِ ًقص فزاگیز تجْیشات پشضکی در ارائِ  تا .ضَد تاػث افشایص اقاهت تیوار هیاس آًْا استفادُ ًادرست خزاتی ٍ یا  ،اثزگذار است ٍ فقذاى پزسٌل
ّا تزای  ّای هذیزیت ایوٌی ٍ هذیزیت خغز در ارتثاط تا ایي دستگاُ تذٍیي ٍ اجزای تزًاهِ ، ّا خیص ٍ درهاى تیواریهزاقثت سالهت در تط

ّذف اس ایي پژٍّص .کٌٌذگاى هزاقثت سالهت السم ٍ ضزٍری ٍ تأثیزگذار است گذاراى حیغِ سالهت صاحثاى صٌایغ پشضکی ٍ کلیِ فزاّن سیاست

تا ًگاّی تز هذیزیت ایوٌی تیوار ٍ پزسٌل ضاغل در  درهاًی کَثز قشٍیي یهزکش آهَسضتخص اتاق ػول ضٌاسایی ٍ ارسیاتی ریسک تجْیشات پشضکی 
 . تاضذ هیایي تخص 

ی کَثز قشٍیي ٍ اس ًظز ًتایج کارتزدی است کِ تِ صَرت هقغؼی در هزکش آهَسضی درهاًس ًظز ّذف اس ًَع تَصیفی ایي هغالؼِ ا :روش پصوهص

 ٍ اعالػات السم ٍ هزتثظ تا هَضَع هَرد پژٍّص گزدآٍری گزدیذ. ِی کتة ٍ هقاالت ػلوی هؼتثز پزداخت پژٍّطگز در اتتذا تِ هغالؼِاًجام ضذُ است. 

هحیظ هَرد هغالؼِ گزدآٍری دادُ ّا آغاس گزدیذ.  فزایٌذ صاحثاى ٍ هسؤٍل افزاد تا هصاحثِ هستقین، هطاّذُ رٍش اس تْـزُ گیـزی تـاسپس 

 FMEA   ٍPHAّا در ایي پژٍّص کارتزگ ّای  اتشار گزدآٍری دادُهزکش آهَسضی درهاًی کَثز قشٍیي ٍ  اتاق ػول  لیِ تجْیشات پشضکی تخصک
 صَرت گزفت. EXCEL ّای پژٍّص تا استفادُ اس ضاخص ّای آهار تَصیفی تَسظ ًزم افشار تجشیِ ٍ تحلیل دادُ تَد.

کِ اس ایي تؼذاد  اًجام گزفت ًطاى داد کِقلن اس تجْیشات پشضکی  11قغؼِ هزتَط تِ  65 ًتایج حاصل اس ایي پژٍّص کِ تا تزرسی تزٍی: یافته ها 

کِ تیطتزیي هیشاى ریسک ضٌاسایی ضذُ هزتَط تِ  ضلٌگ ّای  قغؼِ تا ریسک غیزقاتل قثَل ضٌاسایی ضذًذ  31قغؼِ تا ریسک قاتل قثَل ٍ  34
 هی تاضذ. 11تِ هیشاى   RPNتا ٍ کوتزیي آى هزتَط تِ تاعزی تزاسٍی ًَساد   311تِ هیشاى  RPNٍرٍدی ٍ خزٍجی هاضیي تیَْضی  تا ػذد 

 خغزات هکاًیکی ٍ کوتزیي آى ارگًََهیک است.اس ًَع ّوچٌیي تیطتزیي خغزات ضٌاسایی ضذُ 

تا رًٍذ استفادُ اس تجْیشات  هیکٌذ ایجاب ریسک هذیزیت ٍ ّستٌذ پیطگیزی قاتل پزسٌل تَسظ ضذُ ضٌاسایی خغزات اس تسیارینتیجه گیری:  

ضٌاسایی ٍ هذیزیت ایي خغزات هی تَاًذ هٌجز تِ افشایص ایوٌی  تْثـَد یاتذ. هزاقثتْا کیفیت ٍ کارایی تا پذیزد صَرت دقت تیطتزی پشضکی تـا
 تیواراى ٍ پزسٌل ضَد.
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