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مقذمه و هذف :اهزٍسُ ٍسایل ٍ تجْیشات پشضکی در اهز تطخیص ،درهاى ،آهَسش ،ایوٌی ،تَاىتخطی ٍ تاستَاًی تیواراى ًقص هْوی ایفا هیکٌٌذ ٍ
سْن ارسضوٌذی در کوک تِ تیواراى جْت سًذگی طَالًیتز ٍ تاکیفیت تاالتز دارًذ .تا ٍجَد ایي ضعفّای سیادی در ارسضیاتی ٍ ًظارت تز کار ایي دستگاُّا
کِ تاعث تِ خطز افتادى ایوٌی تیوار ٍ پزسٌل هیضَد دیذُ ضذُ استّ .ذف اس ایي پژٍّص ضٌاسایی ٍ ارسیاتی ریسک تجْیشات پشضکی تخص هزاقیتّای
ٍیژُ هزکش آهَسضی درهاًی کَثز قشٍیي تا ًگاّی تز ارتقای ایوٌی تیوار ٍ پزسٌل ضاغل در ایي تخص هی تاضذ.
روش پصوهص :ایي هطالعِ اس ًظز ّذف اس ًَع تَصیفی ٍ اس ًظز ًتایج کارتزدی است کِ تِ صَرت هقطعی در هزکش آهَسضی درهاًی کَثز قشٍیي اًجام

ضذُ است .پژٍّطگز در اتتذا تِ هطالعِی کتة ٍ هقاالت علوی هعتثز پزداختِ ٍ اطالعات السم ٍ هزتثط تا هَضَع هَرد پژٍّص گزدآٍری گزدیذ .سپس تـا
تْـزُ گیـزی اس رٍش هطاّذُ هستقین ،هصاحثِ تا افزاد هسؤٍل ٍ صاحثاى فزایٌذ گزدآٍری دادُ ّا آغاس گزدیذ .هحیط هَرد هطالعِ کلیِ تجْیشات

پشضکی تخص  ICUهزکش آهَسضی درهاًی کَثز قشٍیي ٍ اتشار گزدآٍری دادُّا در ایي پژٍّص کارتزگ ّای  PHA ٍ FMEAتَد .تجشیِ ٍ تحلیل دادُ-
ّای پژٍّص تا استفادُ اس ضاخص ّای آهار تَصیفی تَسط ًزم افشار  EXCELصَرت گزفت.
یافته ها ً :تایج حاصل اس ایي پژٍّص کِ تا تزرسی تزٍی  13قلن اس تجْیشات پشضکی تخص  ICUهزکش آهَسضی درهاًی کَثز اًجام گزفت ًطاى داد کِ
تیطتزیي ریسک ضٌاسایی ضذُ هزتَط تِ لَلِ تزاضِ هزتَط تِ دستگاُ ًٍتیالتَر تا عذد  RPNتِ هیشاى  ٍ 336کوتزیي آى هزتَط تِ تاطزی دستگاُ پالس
اکسی هتزی تا  RPNتِ هیشاى  16هی تاضذّ .وچٌیي تیطتزیي خطزات ضٌاسایی ضذُ اس ًَع خطزات هکاًیکی ٍ کوتزیي آى خطزات عَاهل اًساًی است.
نتیجه گیری :تسیاری اس خطزات ضٌاسایی ضذُ تَسط پزسٌل قاتل پیطگیزی ّستٌذ ٍ هذیزیت ریسک ایجاب هیکٌذ تا رًٍذ استفادُ اس تجْیشات پشضکی
تـا دقت تیطتزی صَرت پذیزد تا کارایی ٍ کیفیت هزاقثتْا تْثـَد یاتذ .تا استقزار ًظام هذیزیت ریسک در ایي تخص هی تَاى سطح ایوٌی تیوار ٍ پزسٌل
ضاغل در ایي تخص را افشایص داد.
کلیذ واشه ها :خطزات ،ریسک ،ارسیاتی ریسک ،تخص  ، ICUتجْیشات پشضکیPHA , FMEA،
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