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   چکیده

به عنـوان عامـل تهدیـد کننـده ایمنـی بیمـار و       امروزه  استفاده مجدد از وسایل و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف :مقدمه
، بررسی چالشهاي اجراي عملیات بازفراوري مجـدد  هدف از این مطالعه .است شدهشناخته  افزایش عفونتهاي بیمارستانی

   .می باشددر بیمارستانهاي ایران تجهیزات پزشکی یکبار مصرف و ارایه راهکارهاي اجرایی آن 
ده پایگاههـاي دا انجام شده در مطالعات گسترده بر مرور سه مرحله انجام شد مرحله اول  طی این پژوهش در :روش کار

Scopus, Medline, EMBASE, Pubmed   ــاي ــد واژه ه ــا کلی  Reprocessing ، Reuse of medicalب

equipment, Reuse of single use Devices   در مرحله دوم مصـاحبه   .انجام گردید 2017تا  2000طی سالهاي
در خصـوص بررسـی   متخصصـین  نفـر از   25و همچنین جلسات گروهی با  متخصصین این حوزه انجام گردیدنفر از  20با 

در  .ی گردیدآنالیز محتوای و جلسات گروهی نتایج این مصاحبه ها .چالشها و راهکارهاي اجرایی دستورالعمل برگزار گردید
بـراي بیمارسـتانهاي    هـاي اجرایـی  راهکارانجام شده و  مرور مطالعاتمرحله سوم تطبیق بین نظرات مصاحبه شوندگان و 

  .داده شدکشور 
در کشورهاي مختلف جهان رویکردهـاي متفـاوتی در بـازفرآوري تجهیـزات پزشـکی      مرور مطالعات نشان داد  :ا یافته ه

 کـه  مصـرف  یکبـار  پزشـکی  تجهیـزات  از مجـدد  استفاده خصوص در جامعی و یکسان استاندارد . یکبار مصرف وجود دارد
ها و نگرانیهاي اصلی مسئولیت اجـراي صـحیح و   مهمترین چالش .نشد یافت باشد رسیده اجماع به آن در دنیا علمی منابع

اسـاس اسـتانداردها از   ایمن عملیات بازفراوري توسط شرکتهاي ثالثیه و یا مراکز درمـانی، عـدم اخـذ رضـایت آگاهانـه بر     
ف جهـت اسـتفاده بصـورت چنـدبار     ضدعفونی و استریلیزاسیون ابزار یکبار مصـر نحوه ، بیماران، روشهاي صحیح پاکسازي

ایجـاد  راهکارهـاي مطـرح شـده     .ایمنی بیمار مـی باشـد  تهدیدي براي نه اثربخشی عملیات بازفرآوري ابزار و ، هزیمصرف
زیرساختهاي اجرایی آن، تدوین فرایند اجرایی، برگزاري کارگاههاي آموزشی براي صاحبان فرایند با سرفصـلهاي مشـخص   

   .و همچنین نظارت بر عملکرد استاندارد مراکز درمانی می باشد
 و یکسـان  اسـتاندارد  مصـرف  یکبـار  پزشـکی  تجهیـزات  از مجدد استفاده خصوص درنتایج این مطالعه نشان داد   :نتایج 
جهـت  لـذا   .نشـد  یافـت  ،کنـد  تضـمین  را بیمار بخشی اثر و ایمنیو  رسیده اجماع به آن در دنیا علمی منابع که جامعی

با توجه بـه شـرایط بیمارسـتانهاي کشـور،     آن  رساختهاي اجراییزی بیشتر اجراي این دستورالعمل در کشور نیاز به بررسی
  . نظارت و انجام پژوهشهاي کاربردي می باشد ،تدوین راهکارهاي اجرایی، آموزش 
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