
 

  پزشكی تجھیزاتمعرفی واحد 

   مقدمھ

یزیكی منحصر بھ تجویز دارو ، رعایت رژیمھای غذایی خاص و انجام عملیات ف“ روزگاری درمان بیماران عمدتا

م قرن توسط خود طبیب می گردید . اما پس از انقالب صنعتی و پیشرفت روزافزون تكنولوژی بویژه از نیمھ دو

ن پزشكی نقش محوری و عمده ای را در سھ حوزه پیشگیری ، تشخیص و درمابیستم امروزه تجھیزات و وسایل 

رفی این تصور مركز درمانی فاقد آنھا دور از ذھن می نماید . از ط“ بیماریھا ایفا می كنند بنحوی كھ اصوال

مھمی ر تجھیزات بجھت وجھ سرمایھ ای چھ از نقطھ نظر ابتیاع و چھ بلحاظ خدمات پس از فروش ، پارامتر بسیا

حن صدر اقتصاد بھداشت مراكز درمانی محسوب می گردند . لذا ھمان قدر كھ وجود این تجھیزات و وسایل در 

ز درمانی عملكرد و موفقیت مراكز درمانی موثر ومفید است ، عملكرد نادرست و یا مختل شدن آن ، در روند مراك

احدی كھ یر ایجاد می نماید . بنابراین وجود وصدمات جبران ناپذ“ و فعالیت متخصصین اختالل و اشكال و بعضا

ردھا در مراكز درمانی بطور تخصصی وظیفھ مدیریت بر این سامانھ ھا را داشتھ و از طرفی از آخرین دست آو

ھ در و پیشرفتھای تكنولوژیكی این عرصھ مطلع و آنھا را بدرستی در اختیار متخصصین امر قرار دھد ، اگرچ

ولی در كشورھای صاحب علم و تكنولوژی روز ،   و نو ظھور بھ نظر می رسد ، كشور ما تا حدودی جدید

    سالھاست كھ امری معمول و بدیھی می باشد .

  

  تعریف :

سایل وامور مرتبط با تجھیزات و مجموعھ ایست كھ در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفھ مدیریت كلیھ 

ھت ارتقاء پزشكی را در راستای تامین ایمنی الزم برای بیماران و پرسنل و نیز بھره وری بھینھ این تجھیزات ج

  سھ شاخصھ كارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بعھده دارد .

  

  اھداف: 

 از تمامی قابلیت ھای آنھااستفاده موثر از تجھیزات و وسایل پزشكی و بھره گیری بھینھ   -١

 افزایش عمر مفید تجھیزات ، تضمین صحت و دقت عملكرد آنھا و جلوگیری از خرابیھای زودھنگام و -٢

 نابھنگام

 كاھش ھزینھ ھای نگھداری ، تعمیر ، و زمان از كارافتادگی دستگاھھا -٣

 یتامین ایمنی الزم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجھیزات و وسایل پزشك  -۴

توانائیھای ھدایت بیمارستان بھ استفاده از تكنیكھا ، تجھیزات و وسایل نوین متناسب با نیازھای واقعی و -۵

 مركز درمانی
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  مشخصات فیزیكی واحد مھندسی پزشكی:

با حضور نیمھ وقت مسئول  ١٣٩٣واحد تجھیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی استاد مطھری جھرم در سال 

سال  ت پزشکی مرکز پیمانیھ ( مھدی علیمددحقیقی ) راه اندازی و شروع بھ کار نمود و دروقت واحد تجھیزا

ماده با انتقال ایشان از مرکز پیمانیھ بھ مرکز مطھری بھ صورت تمام وقت در شیفت اداری مشغول و آ ١٣٩۴

  ارائھ خدمات طبق شرح وظایف و تحت نظارت مقام مافوق میباشد . 

  میباشد .   itی مشترک با واحد كارگاھ واداری شامل تجھیزات تاق یك ااین واحد دارای  

  

  مشخصات نیروی انسانی :

 در شیفت ادارییك نفر پرسنل  

    اطالعات تماس :

  تلفن مستقیم :                    ٢٨٧:  داخلي تلفن 

Email: alimadad_m@yahoo.com  

 


