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Background: One of the major bottlenecks for costs of health care 

system is medical equipment, where more than 30% of costs for hos-

pital beds are dedicated to medical equipment. Considering the im-

portance of the subject, the aim of this paper is to review the status of 

medical equipment maintenance management for decision- making 

and policy making authorities. 

Materials and Methods: This observational cross-sectional study 

with sample size of 190 participants who were selected by census 

method, exerted in the NAJA hospitals. Data gathering was done by 

questionnaire, interviews and documents. Validity and reliability of 

questionnaire were approved by content validity and retest. Data 

analysis was performed by descriptive and inferential statistics 

(ANOVA, t-test, Pearson correlation). 

Results: Results showed that in the dimensions of maintenance 

management in hospitals, there is a significant difference between 

mean scores. Iran hospital has the highest rank out of 7 hospitals and 

Asr has the lowest mean score. In NAJA hospitals, dimensions of 

directing and coordinating had the highest (3.28), where planning 

had the lowest score (2.84). Average scores given by men were high-

er than women. Marital status, education, type of degree and type of 

employment had no effect on scoring. There is no correlation be-

tween age and years of service with scoring. 68.6 percent of partici-

pants were agreed and 31.4 percent opposed current chart of mainte-

nance management. 

Conclusion: NAJA hospitals are in good condition in aspects of 

medical equipment maintenance management; however, it is obliga-

tory to make more efforts to improve the situation by continuous ed-

ucation and reconsidering current organization chart. 
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%   10بری   نما    ، مخه   تجهیزات   پزشک    با ده   و   بایا    اگ      های    مره   هزی ه   یک    اگ   ا  ااهمقدمه     

های   هر   تیخ   بیمار،تان   در   ،از   ،هت   تجهیزات   ا،خ    با   ت ده   به   اهمیخ   م    ،   هر    این   مقاالاه         هزی ه

 اذاری   مسل لین   ا،خ       ایری   و   ،یا،خ   برر،    و تیخ   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    برای   ت میت

با   تتاراد    ،   های   نادا   مقطت    ا،خ    محیو   پژوه    بیمار،تان    -ای   پژوه    اگ   ن     مشاهرهه         م اي   و   رو 

پر،ش ااماه   خا د،ااخاتاه،         اگ      اردآوری   اع  ات   برای    نفر   که   به   روا   ،رشماری   انجا    شر   330نم نه   

های   ا تبار   محت ا   و   بااگ       آگم نها   ت ،و   آنو   روای    و   پایای       ا،تفاده   شرم احبه،   مشاهره   ا، اد   و   مرار    

عارهاه،        ها   با   ا،تفاده   اگ   آمار   ت صیف    و   ا،ت باع    جتح ید   واریاانا    یا            تح ید   داده تاًییر   اردیرآگمای    

    هخار   ص رت SPSSو    Excelاهزارهای      مستقد   و   همبست     پیر، ن    و   ت ،و   نر    tآگم ن   

شره   باه       دهر   که   بین   میان ین   امتیاگات   داده   ی   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   نشان   م  گمی ه  ها   در   یاهتهه        ي :یه

جایران    بارترین   میان ین   امتیااگ        3و   بیمار،تان      داردداری   ود د      ها   اخت     مت     ابتاد   مریریخ   در   بیمار،تان

ها در بین ایان     ر  کمترین میان ین امتیاگ را دارا ب د و میان ین امتیاگ بقیه بیمار،تان         جول    1و   بیمار،تان   

ریازی       بارترین   امتیاگ   و   برنامه   1221دو   بیمار،تان    رار   داشخ    هم  ین   بتر   هرایخ   و   هماه      با   میان ین    

هاا   با د         شره   در   مردها   بیشتار   اگ   گن    کمترین   امتیاگ   را   دارا   ا،خ    میان ین   امتیاگات   داده    2211با   میان ین   

و تیخ   تلهد،   تح ی ت،   ن     مرر    تح ی     و   ن     ا،تیرا    تلنیری   بر   امتیاگده    نراشخ    بین   ،ان   و     

درصار   ما اها          1121در   آخر   ای که      همبست     ود د   نراشخ   مریریخ،  ات   خرمت    با   امتیاگده    به   ابتاد   

 درصر   میالچ   چارت   هت     ب دنر       1321چارت   ،اگمان    هت     مریریخ   ن هراشخ   و   

های   نادا   در   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    در   و تیخ   م ا،ب     ارار       بیمار،تانگی:         مییجه

و    من   ت ده   مستمر   باه       ص رت   ایردود د   بایست    در   دهخ   ارتقاع   این   و تیخ   ت ا   بیشتری      بااین،   دارنر

    برداشته   ش دامر   آم گا،   در   را،تای   بهب د   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   و   هم  ین   چارت   ،اگمان    آن   اا    

 مریریخ   ن هراشخ،   تجهیزات   پزشک ،   بیمار،تان   ه      کلید   وا ه

108 

مط  ب   این   خرمات   بر    هره   دارنر    اهمیخ   تجهیزات   پزشاکا    باه       
حری   ا،خ   که   بسیاری   اگ   د،تاوردهای   بزر      ا     پازشاکا    را       

های    مره   هزی ه   بری   ناماا         دان ر    یک    اگ   ا  ااه    ها   م    مره ن   آن

 مقدمه

ترین   نیاگهای   د امای   بشاری        ترین   و   مهت   خرمات   درمان    اگ   ا،ا، 
ب ده   و   در   این   میان   تجهیزات   پزشک    نق    بسیار   مهم    را   در   ارا اه    
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1: Jamkrajang, 2: Khalf  

%   10مرا بخ   اگ   ، مخه   تجهیزات   پزشکا    با ده   و   بایا    اگ       
های   هر   تیخ   بیمار،تان   در   ،از   ،هت   تجهیزات   ا،اخ   کاه        هزی ه

[     3شا د         ،هت   بسزای    اگ   ب دده   بهراشخ   و   درمان   را   شامد   ما  
تاا       14ت انر   هزی ه   تتمیرات   را      برنامه   ن هراری   ت ا    با   پیش یری   م 

ای   اگ   هازیا اه         [    هر،اله   ،هت    اماره    2درصر   کاه    دهر        40
%    به   خریر   تجهیزات   پزشک    اگ   داخاد   و      4-34ها   جحرود      بیمار،تان

[    تجهیزات   پزشک    م د د   بی    اگ     1یابر        خارج   کش ر   اخت ا    م 
%    اگ   م ابی   بی    بهراشخ   و   درمان   کش ر   را   شااماد       10،    درصر   ج 

،   ،الیانه   حرود   ش خ   11ش د    برابر   آمار   وگارت   بهراشخ   در   ،از       م 
های   تتمیر   و   ،ارویا ،   نا اهاراری،           می یارد   ت مان   صر    هزی ه

[    اگ     1دای زی     و   بهب د   ا،تانرارد   تجهیزات   پزشک    اردیره   ا،خ     
های   دریرالتال،ایا    حارود          انراگی   بیمار،تان   عر    دی ر   برای   راه

و،اگ   و   تجهیز   بیمار،اتاان   باه   خاریار           های   ،اخخ   ،     هزی ه   ی 
ها   نشان   داد   کاه       [    پژوه   4یابر        تجهیزات   پزشک    اخت ا    م 

های   دانش اه          پزشکا        %   تجهیزات   پزشک    بیمار،تان 10تقریباً   
وده   م رد   ک ترز   و   ارگیاب    ت ،و   کارک اان   واحارهاای         هیچ   ایران   به

 [ 1م ردبرر،     رار   ن رهته   ب دنر    
دارد   که   با   ایجاد   نما    ن هراری   کاارا   و   ما اا،ا           وال    ااهار   م 

ها   شره   و   اناربایاشا    اماکااناات             ت ان   با ح   حفن   این   ،رمایه   م 
 [ 1بیمار،تان    را   بهب د   بیشیر    

ای   داامای   در        ،از   برنااماه     1در   بیمار،تان   ، خ   د گ    به   مرت   
خ      مریریخ   تجهیزات   پزشک    ادرا   اردیر   که   م ت،   باه   باار     

ها   اردیر   و   باه   مایازان         رهتن   ر ایتم ری   مشتریان   و   کاه    هزی ه
بی     اردیر       د ی    پی    درر   برای   هر   تیخ   بیمار،تان    صرهه   3000

می ی ن   درر   برآورد   شر   و      4د ی    شره   ادرای   برنامه      کد   مب ص   صرهه
%   کاماتار   اگ       10این   مقرار   هزی ه   صر    شره   به   اگای   هر   د،ت اه   

 [ 1های   دی ر   ب د       میان ین   بیمار،تان
های   ی    پژوه    با   هر    تتیین   تلنیر   ،ایاساتات   ماریاریاخ             یاهته

  ر   ج ا،        های   بیمار،تان   ول    ن هراری   تجهیزات   پزشک    بر   هزی ه
،ااز   باه        4د،ت اه   با   ع ز    مر   بی    اگ      210شهر   ارا    بر   روی   

مرت   ی    ،از   ادرا   و   نشان   داد   که   با   ن هراشخ   صحی ،   تاتامایار       
کااها         14م رد   در   ،از      41به      11م رد   در   ،از      11ها   اگ      د،ت اه

ریاز   ب د   کاه   در       103114114ه   11های   تتمیر   در   ،از      یاهخ    هزی ه 
درصار       11ریاز   کاه    یاهخ   و   به   میزان      431232332به      14،از   
 [ 1د ی    اردیر       صرهه

ای   را   باهر    برر،ا    مایازان             مطالته 3111 امری ن   و   همکاران   ج 
آااه    اگ   مریریخ   ن هراری   تجهیزات   پزشک    در   دو   بایاماار،اتاان        
نمام    م تی    کش ر   انجا    دادنر   و   به   این   نتیجه   ر،یرنر   که   و تیخ   

های   ما رد       ریزی   مریریخ   تجهیزات   پزشک    در   بیمار،تان   ک     برنامه
 %   در   حر   مت ،و   ب د 41مطالته   با   هراوان    

    با   مطالته   تلنیر   ،یستت   مریریخ   ن هراری   3114دریری   و   همکاران   ج
ها   در   بیمار،تان   ولیاتا ار   ج ا،    ارا             تجهیزات   پزشک    بر   هزی ه
   3114درصر   در   ،ااز       11د ی    به   میزان      درنهایخ   م ه    به   صرهه

 [ 3اردیرنر       3111نسبخ   به   ،از   
    در   ازارا   ،الیانه   ا       2001-2004بیمار،تان   راا یچ   آکسف رد   ج 

کرد   که   در   این   بیمار،تان   تجهیزات   پزشک    اگ   عری    ادرای   برنااماه     
ایرد      ای   تجهیزات   ص رت   م    مریریخ   م ا، ،   خریراری   و   تتمیر   دوره

   3000و   یک    اگ   درید   این   امر   داشتن   ا اهی امه   و   ا،تانراردهای   ایزو   
 [30ب ده   ا،خ    

هاای       ای   به   برر،    ،یساتات         در   مطالته 2002ماهادی   و   همکاران   ج 
ت ،ته   پرداخاتا ار   و         مریریخ   تجهیزات   پزشک    در   کش رهای   درحاز

درصر   تجهیازات   پازشاکا    در   کشا رهاای            10ا      کردنر   که   
ت ،ته   خارج   اگ   ،روی     رار   دارد   و   باه   دریاد   مایاتا اچ            درحاز
 [ 33ا،تفاده   نیست ر        ابد

های   ن هراشخ       ،   در   برر،    ،یستت 2033و   همکاران   ج    3دامکرادانگ
بیمار،تان   دولت    وابسته   به   وگارت   بهاراشاخ        1تجهیزات   پزشک    در   

تای  ر   نتیجه   ارهته   شر   که   متیارهای   کیفیخ   ن هراشخ   تاجاهایازات       
های   ل ب   ب ری،   چای ات   و   هاراه تابات   در   حار       پزشک    در   بیمار،تان

 [ 32مت ،و   و   در   بیمار،تان   ب ری   در   حر   بارب د    
 ،   ع    تحقیق    در   خ      برر،    تالنایار       2031و   همکاران   ج    2خ چ

ن هراشخ   بر   بقاع   تجهیزات   پزشک    نتیجه   ارهت ر   که   انجا    ن هراری   
 [ 31پیش یرانه   بر   بقاع   و   اهزای    ع ز    مر   تجهیزات   م نر   ا،خ    

   ان   بیش    مهت   و      در   این   میان   بهراشخ   و   درمان   نیروی   انتمام    به
تلنیراذار   در   نما    بهراشخ   و   درمان   کش ر   و   با   دارا   ب دن   تتراد   گیادی   

ای   که   در   مرا باخ   اگ       بیمار،تان   و   مراکز   درمان    مت      و   نق     مره
ویژه   کارک ان   خرو    نادا   و   ،ایر   نیروهای   مس        ، مخ   آحاد   مرد ،   به

بایست    هم اره   ت ده   خاا    و       های   آنان   بر    هره   دارد،   م    و   خان اده
اهتما    باری    را   به   امر   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    داشاتاه     

 باشر 
لذا   با   اشاره   به   م ارد   ه پ،   در   این   پژوه    به   دنباز   برر،    و تایاخ     
م د د   هرای ر   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    و   هاص ه   آن   باا    
و تیخ   مط  ب   و   ارا ه   راهکارهای   م ا،    برای   برعر    کاردن   یاا     
کاه    حراکیری   شکا    بین   و تیخ   م د د   با   و تیخ   مطا ا ب   و     

هاای    اما ا    بارای           ر،یرن   به   ی    هرای ر   م ا،    هستیت   تا   اا 
 برداری   بهی ه   اگ   تجهیزات   پزشک    برداشته   ش د    بهره
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1: Gabriel  

 مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    

 ه    م اي   و   رو 
ای   مقطت    ا،خ   و   محیو   پژوها        این   پژوه    ی    مطالته   مشاهره

ی   پاژوها       شامد   هفخ   بیمار،تان   م تی    نادا   ب ده   ا،خ    دامتاه 
نفر   اگ   مریران   ارشر،   مریران    م یات    و   کاربران   تجهیزات      330تتراد   

،   ICU   ،CCUهای   جرادی ل ،ی،   اتاپ    مد،      مهت   و   حسا    در   بی 
آگمایش اه   و   دنرانیزشک     ب ده   که   به   روا   ،رشماری   انجاا    شار       

ها   پر،ش امه،   م احبه،   ا، اد   و   مارار    با ده   و        ابزار   اردآوری   داده
پر،ش امه   با   ت ده   به   شرایو   بهراشخ   و   درمان   نادا   م رد   باگبی      رار   
ارهخ   و   با   نمر   متی  ین   تمییرات    ا ماز   ااردیار   و   درناهاایاخ        

باتار        1پر،ش امه   مریریخ   ن هراشخ   تجهیازات   پازشاکا    در       
ده ،   هرایخ   و   هماه      و   ک ترز   و   نمارت   باا       ریزی،   ،اگمان   برنامه
 ،   هارااز      0ای   که   شامد   نمری   نرار    جامتیاگ       ، از   ش    ازی ه   11

    و    1 ،   اب     جاماتایااگ        1 ،   ااه    جامتیاگ     2 ،   ب ررت   جامتیاگ   3جامتیاگ    
    و   هم  ین   ی    ، از   با   پا،    ب ه   یا   خیر   تهیاه   و     4همیشه   جامتیاگ    

ب م    شر    برای   تتیین   روای    اگ    باوت   اهراد   خبره،   تحخ      ان   پاند   
های   تی      م ردنمر   ا،تفاده   ااردیار   و   بارای       خبراان   در   گمی ه

پر،ش اماه   در   دو       21تتیین   پایای    پر،ش امه   پ    اگ   دریاهخ   تتراد   
آگما ن      مرح ه   و   به   هاص ه   ی    ماه   مرب ا   به   بیمار،تان   جآگم ن   و   باگ 

      r=    02311دهخ   محا،به   و تیخ   پایای    پر،ش امه   عراح    شر   ج 
ها   با   ا،تفاده   اگ   آمار   ت صیف    و   ا،ت باع    جآنالیز   واریانا         تح ید   داده

   t،   آگما ن    3عرهه   و   مقایسه   چ راانه   با   ا،تفاده   اگ   روا   اابرید   ی 
و      Excelاهازار       مستقد   و   همبست     پیر، ن    و   ا،تفاده   اگ   نار   

SPSS    ها   باه   تارتایا           انجا    شر    در    من   در   تح ید   بیمار،تان
،   2ار اماه   ج     باا           ،   بیمار،تان   ناامان  3بیمار،تان   ایران   با    رد   

،   4،   ،یرالشهارا   ج     باا       1،   اما    ،جاد   ج     با     1ارنبیا   ج     با        خاتت
نمای    داده   شره   ا،خ       1  ر   ج ،    با      و   ول    1هاعمه   الزهرا   ج     با   

تتریچ   شاره       20تا      0و   میان ین   کد   بین      4تا      0میان ین   هر   بتر   بین   
 ا،خ 

 ه    ي :یه
   1223درصر   مرد   و   هم  ین      43213درصر   پا،ی  یان   گن   و      10223

درصار   دارای       1123درصر   دارای   تح ی ت   کمتر   اگ   کارش ا،    و   
درصار   دارای   مارار         3122تح ی ت   کارش ا،    و   بارتر   ب دنر     
درصار   دارای   مارار         1421تح ی     مرتبو   با   ام ر   بیرپزشک    و   

درصر   اگ   کارک ان   م ردنمر   مساتایار          3121مرتبو   ب ده   و   هم  ین   
در      3انر    بیمار،تاان        درصر   مستیر    ر،م    ب ده   1221بیرر،م    و   

شاره       کد   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   با   میان ین   امتیاگ   کسا  
   1ها    رار   داشتاه   و   بایاماار،اتاان            بارتر   نسبخ   به   بقیه   بیمار،تان

ترین   میان ین   امتیاگ   را   دارا   ا،خ   و   میان ایان   اماتایااگ   ،اایار             پایین
   3ها   در   بین   این   دو   بیمار،تان    رارارهته   ا،خ   جدروز      بیمار،تان

در   برر،    آگم ن   تساوی   میان ین   امتیاگ   ابتاد   مریریخ   نا اهاراشاخ       
هاای       ها   مشیگ   اردیر   بین   میان ین   تجهیزات   پزشک    در   بیمار،تان
داری   ود د   دارد    ایان        ها   اخت     مت     امتیاگ   این   ابتاد   در   بیمار،تان

    و   1و      1 ،   ج1و      1 ،   ج1و      3های   ج   اخت     میان ین   امتیاگ   در   بیمار،تان
   3و   نم دار      3    مشیگ   اردیر   جدروز   1و      4هم  ین   ج

ها   باتار   هارایاخ   و          در   بین   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   در   بیمار،تان
شره   و   باتار        دارای   بارترین   امتیاگ   کس    1221هماه      با   میان ین   

کمترین   امتیاگ   را   کس    نم ده   ا،اخ   و       2211ریزی   با   میان ین      برنامه
   1220ده    به   ترتی    با   میان ین   امتیاگ      ابتاد   نمارت   و   ک ترز   و   ،اگمان

دهر   کاه   در   باتار         در   بین   این   دو    رار   دارنر   و   این   نشان   م    1201و   
ریزی   ا را    کمتاری       هرایخ   و   هماه      ت ا   بیشتر   و   در   بتر   برنامه

 ص رت   ارهته   ا،خ 
میان ین   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   در   دو   اروه   د سیت    مرد   وگن   ما رد    

ها   در   دو   اروه   رد   شار   و       برر،     رار   ارهخ    هرر   برابری   میان ین 

 ییم رسی  
 م  رت   و   کنی: 

Mean±SD 

 هداي    و   هم هن  

Mean±SD 

 يه    س بم  

Mean±SD 

 ريز    ی:م مه

Mean±SD 

 کل   اید ي

Mean±SD 

3 3202±1232 023±1214 322±1242 322 ±1214 1231±31231 

2 3234±1223 021±2213 0211±2231 021±2214 2231±33211 

1 3214±2213 023±121 3233±1221 321±2233 1212±32234 

1 0241±1211 0214±1241 322±1222 0231±1204 1231±31243 

4 3231±124 0232±1213 3211±1213 3211±2213 121±31220 

1 3201±1212 3201±1221 3232±1211 3214±2211 1233±31204 

1 322±2241 3202±2214 322±2222 321±2210 1232±3211 

P-Value 02000 02000 02000 02004 02000 

 میان ین   امتیاگ   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک     1جدو    
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شره   در   مردها   بیشتر   اگ   گن   ب د   و   ایان   نشاان        میان ین   امتیاگات   داده
 دهر   که   د سیخ   بر   امتیاگده    تلنیراذار   ب ده   ا،خ    م 

شره   در   دو   اروه   متلهد   و      داری   در   میان ین   امتیاگات   داده   تفاوت   مت  
مجرد   مشاهره   ن ردیر    لذا   و تیخ   تلهد   تلنیری   بار   اماتایااگدها          

 نراشته   ا،خ 
شره   در   دو   ااروه   دارای       داری   در   میان ین   امتیاگات   داده   تفاوت   مت  

تح ی ت   گیر   کارش ا،    و   کارش ا،    به   بار   مشاهره   ن ردیر   کاه    
 دهر   که   تح ی ت   تلنیری   بر   امتیاگده    نراشته   ا،خ    این   نشان   م 
شره   در   دو   ااروه   دارای       داری   در   میان ین   امتیاگات   داده   تفاوت   مت  

مرار    تح ی     مرتبو   و   بیر   مرتبو   مشاهره   ن ردیر    لذا   مشیاگ     
 تلنیر   ا،خ    اردیر   که   ن     مرر    بر   امتیاگده    ب 

شره   در   دو   اروه      داری   در   میان ین   امتیاگات   داده   هم  ین   تفاوت   مت  
دهار    مستیرمین   ر،م    و   بیرر،م    مشاهره   ن ردیر   که   نشان   ما  

 تلنیر   ا،خ    ن     ا،تیرا    ر،م    یا   بیرر،م    بر   امتیاگده    ب 
شاره   باه        هم  ین   همبست     بین   ،ن   پا،ی  یان   و   امتیاگات   داده

ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   و   هم  ین   ،  ات   خرمخ   و   این   امتایااگات     

برر،    و   مشیگ   اردیر   که   همبست     ود د   نراشخ   و   نشان   داد   که   
 اهزای    ،ن   و   ،  ات   خرمخ   بر   امتیاگده    تلنیری   نرارد 

درصر   پا،ی  یان   متتقرنر   کاه   بارای   ماریاریاخ           1121در    من   
ها   چارت   ،اگمان    ما اا،ا          ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    بیمار،تان

 دان ر    درصر   چارت   ،اگمان    هت     را   م ا،    نم    1321ود د   دارد   و   

 گی:    یحث   و   مییجه   
    در   مطالته   تطبیق    مریریخ   ن هاراشاخ      3111،جادی   و   همکاران   ج 

های   دانش اه          پازشاکا    و         تجهیزات   پزشک    که   در   بیمار،تان
خرمات   بهراشت    درمان    اصفهان   انجا    ارهخ،   نشاان   دادنار   کاه      

درصر   میاانا ایان          12ریزی   ن هراری   تجهیزات   پزشک    حرود      برنامه
ده    ن هراری   تجهیزات   پزشک    حارود       امتیاگ   جحر   مت ،و ،   ،اگمان  

درصر   میان ین   امتیاگ   ج تیچ ،   هرایخ   و   هماه      نا اهاراری           11
درصر   میان ین   امتیاگ   جحر   ماتا ،او    و           41تجهیزات   پزشک    حرود   

درصر   میان ین   اماتایااگ         12ک ترز   ن هراری   تجهیزات   پزشک    حرود   
ج تیچ    را   کس    نم دنر    مریریخ   ن هراری   تجهیزات   پزشک    نایاز        

 [ 31درصر   میان ین   امتیاگ   جمت ،و    را   کس    کرد       40211

  امری ن   و   همکاران

 میان ین   امتیاگ   کد   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ  1مم يار   

 Mean±SD جنسی 
 وضدی 

 تأهل
Mean±SD تحصی:ت Mean±SD 

مدرک   

 تحصیل 
Mean±SD 

م ع   

 اسیخدام
Mean±SD 

 مرد

 گن

1201±31221 

1232±33224 

 متلهد

 مجرد

122±32211 

121±32221 

 گیر   کارش ا، 

 کارش ا،    و   بارتر

121±32211 

1211±32221 

 مرتبو

 بیر   مرتبو

1231±32221 

123±31211 

 ر،م 

 بیرر،م 

121±32242 

1211±33233 

P-Value 02003   02132   02101   02341   0/448 

 شره   به   ابتاد   مریریخ   ن هراشخ   ای   با   امتیاگات   داده   رابطه   اع  ات   گمی ه    2جدو    
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1: Irnichew  

ای   را   با      ان   ارگیاب    مریریخ          مطالته 3111 امری ن   و   همکاران   ج    
های   م تیا    دانشا ااه         ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    در   بیمار،تان

درصار       1123       پزشک    شهر   تهران   انجا    دادنر   و   دریاهت ر   که   در   
   1321 ب ز   ود د   داشته   ا،اخ   و   در       ریزی   دا م     ابد   م ارد   برنامه

درصار   اگ       2121ریزی   یاهخ   نشر    هاقاو         درصر   م ارد   چ ین   برنامه
پا،ی  یان   ارگیاب    و   ک ترز   تجهیزات   پزشک    را   دا م    و   همیش     

درصر   اگ   پا،ی  یان   هماه      و   ارتباعات   را      انر    پ جاه    ارگیاب    کرده
انر    نایاما    اگ          در   مریریخ   تجهیزات   پزشک     تیچ   ارگیاب    نم ده

درصر    میزان   هماه ا ا ،   آما گا   و   ر اایاخ            40پا،ی  یان   ج 
ا،تانراردها   را   در   ه  ا    خریر   تجهیزات   پزشک    داریار   ما اا،ا         

 [ 34انر       ارگیاب    نم ده
ای   را   با      ان   عراح    ال  ی       ،   مطالته 3111ن یری   پ ر   و   دریری   ج 

های   ایران   انجا    دادنر   و      مریریخ   تجهیزات   پزشک    برای   بیمار،تان
در   این   پژوه    تطبیق ،   مریریخ   تجهیزات   پزشک    در   کشا رهاای     
آمریکا،   ان  ستان،   آلمان،   کانادا،   ا،ترالیا،   ایرل ر،   ،  ر   و   ایتالایاا   کاه      
دارای   تجارب   م ه    و   ال  ی   مشیگ   در   مریریخ   تجهیزات   پزشک    

انر،   اگ   ش    بتر   ،اختار،   خریر،   ک ترز،   ن اهاراری،   آما گا   و         ب ده
ایری   شر   که   ایاجااد        ت گیی   م ردبرر،     رار   ارهخ   درنهایخ   نتیجه

ها،   تشکید      واحر   مریریخ   و   مه ر،    تجهیزات   پزشک    در   بیمار،تان
کمیته   انتیاب   و   خریر،   ک ترز   مستمر    م کرد   تجهیزات   ع    هرای ار    

ها   عب    بارنااماه         کالیبرا،ی ن،   تتمیر   و   ن هراری   پیش یرانه   د،ت اه
ب ری   و   تربیخ   نیروی   انسان    م ردنیاگ   این   واحار   بار   ا،اا          گمان

الم      آم گا   مه ر،    بالی  ،   م جر      ،ره د   درو    هررا،ی ن   بین
ها   خ اهر   شر       وری   تجهیزات   پزشک    در   بیمار،تان   به   اهزای    بهره

3 ] 
در   تحقیق    که   در   ارتابااا   باا   نا اهاراری            2000آا ،تا   در   ،از   

ایری   در      پیش یرانه   تجهیزات   پزشک    انجا    داد،   بیان   کرد   که   ت میت
ایری   اگ   دو   ابزار   مریریت    صا رت       م رد   ن هراری   پیش یرانه   با   بهره

ایرد   که   یک    عری   مریریخ   تجهیزات   پزشک    و   دی ری   ناماا         م 
اذاری   ن هراری   تجهیزات   پزشک    ا،خ    تحقیقات   وی   نشاان        ارگا

پیش یری   با   ن هراری   پیش یرانه   بی       های    ابد   داد   که   درصر   خراب 
 [31%   ب ده   ا،خ     13اگ   

 ،   در   مقاله   خ د   تحخ      ان   ،اختار   مراکز   خرمااتا      3333ج 3ایرنی  
برای   کارای    ا ت ادی   و،اید   و   تجهیزات   پزشک    ااهار   کرد   که   در   

نافار        3تیاخ       300ی    ،اختار   تی      بیمار،تان    در   اگای   هر   
کارک ان   ادرای    م ردنیاگ   ا،خ   که   این   برآورد   با   ت داه   باه   ،اطا        

ت انر   ماتافااوت   بااشار   اماا            ها   م    های   بیمار،تان   پی یرا    هتالیخ
درنهایخ   بر   ا،ا    تتراد   م ارد   درخ ا،خ   تتمیر   و   ن هراری   د ایا      

%   10ت ان   هزی ه   ن هراری   و   تتمیرات   تجهیزات   پزشک    را   تاا       م 
 [ 31کاه    داد    
شاره       ت ان   نتیجه   ارهخ   که   با   ت ده   به   تحقی    اناجاا      لذا   درکد   م 

مشیگ   اردیر   که   و تیخ   مریریخ   ن هراشخ   تجهیزات   پزشک    در   
های   نادا   در   و تیخ   م ا،با     ارار   دارد   و   حااکا    اگ          بیمار،تان
های   در،خ   اگ   عر    اداره   کاد   دارو   و       ریزی   اذاری   و   برنامه   ،یا،خ

ود د   بارای   ارتاقااع   ایان          تجهیزات   پزشک    بهراری   کد   ا،خ   بااین
های      و تیخ   نیاگ   به   ت ا   و   پی یری   بیشتر   و   هم  ین   همکاری   رده

 مرتبو   ا،خه   اگدم ه:
ها   بایست    اهتما    بایاشاتاری   بارای   ما  ا               مریریخ   بیمار،تان

عا رداری   در        ن هراشخ   تجهیزات   پزشک     ا د   باش ر   و   ابتاد   آن   به
 ها    رار   ایرد    ،رل حه   مریریخ   بیمار،تان

اداره   کد   عری   و   برنامه   در   خ      چارت   ،اگمان    م اا،ا    بارای      
ها   تا   ح  ز   نتیجه   ماطا ا ب         مریریخ   تجهیزات   پزشک    بیمار،تان

 پی یری   نمایر 
تتامد   بسیار     ی   و   محکت   بین   مریریاخ   تاجاهایازات   پازشاکا            

ها   و   رده   مت اار   در   متاونخ   بهراشخ،   امراد   و   درمان   نااداا        بیمار،تان
 مسا     داشته   باش ر    بر رار   باشر   و   تشری 

شره   مرتبو،   م طقا        ریزی   اداره   آم گا   بهراری   کد   بر   آم گا   برنامه
 و   مستمر   مریران،   کارک ان   و   کاربران   تجهیزات   پزشک    اهتما    ورگد 

 تشک:   و    دريام 
در   پایان   اگ   همه    زیزان    که   در   این   پژوه    ما   را   یاری   ناما دنار   و      

خ      مرکز   تحقیقات   کاربردی   متاونخ   بهراشخ،   امراد   و   درماان       به
 نمایت    نادا   تشکر   و    رردان    م 
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