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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر

 تریه کًتاٌ در َا آن تعمیر یا ي پشتیبان تجُیسات تامیه :ريش اجراییعىًان 

 تعطیالت ایام ي ريز شباوٍ طًل در ي ممکه زمان
  01PL 61:روش اجراییکد 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخریه بازوگری31/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 31/4/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 تعطیالت ایبم ي ريز شببوٍ طًل در ي ممىه زمبن تریه وًتبٌ در َب آن تعمیر یب ي پشتیببن تجُیسات تبمیه

 :دامىٍ
(، ولیىیه تخصصی ي ، آزمبیشگبٌرادیًلًشی ،CSRپبراولیىیه)ياحذ تجُیسات پسشىی، ولیٍ بخش َبی درمبوی، بخش َبی 

 ياحذ مذیریتسرپبیی، 

 تعاریف ي اصطالحات:
- 

 َذف:
 ي ولیٍ ایبم رستبن در تمبم سبعبت شببوٍ ريزخذمبت يابستٍ بٍ تجُیسات ولیذی ي حیبتی بیمباستمرار 

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 مصبحبٍارزیببی از طریك مشبَذٌ ي  تجُیسات پسشىی، وبرشىبس

  ريش اجرا:
 :می ببشذدر بیمبرستبن بٍ شرح زیر تجُیسات پسشىی دارای پشتیببن 

  ٌالىتريشًندستگب 

  ٌدستگب ECG 

  ٌیىگ للبیمبویتًردستگب 

  ٌسبوشهدستگب 

 الروگًسىًپ 

  ٌپبلس اوسی متردستگب 

   ٌدستگب UPS 

  ٌيوتیالتًردستگب 

 .ي لیست می وىذ شىبسبییرا پشتیببن ویبزمىذ تجُیسات َب، بخش  یهمسئًلبب َمىبری تجُیسات پسشىی  وبرشىبس .1

دستگبٌ ي عذم يجًد دستگبٌ پشتیببن در بخش بعذ از َمبَىگی بب مدذیریت  در صًرت خرابی تجُیسات پسشىی  وبرشىبس .2

 ذام می ومبیذ.لراٌ اوذازی دستگبٌ بخش اي وسبت بٍ استمرار دستگبٌ پشتیببن تب تعمیر  ،بیمبرستبن

 ًر بدب َمدبَىگی سدًپريایس    يلت مسئًل شیفت ،ت عذم يجًد دستگبٌ پشتیببن در بخش ي ویبز ايرشاوسی بٍ دستگبٌردر ص

 الذام می ومبیذ. )وسدیه تریه بخش(پشتیببناز بخش مجبير  دستگبٌوسبت بٍ اوتمبل وشیه 

پدس از   ،دادن دسدتگبٌ پشدتیببن   در صًرت خرابدی دسدتگبٌ ي عدذم امىدبن در اختیدبر لدرار      تجُیسات پسشىی  وبرشىبس .3

َمبَىگی بب مذیریت بیمبرستبن عاليٌ بر اعالم خرابی مىتًة وسبت بٍ اعالم خرابی بٍ شدروت ومبیىدذ ی تًسدم شدمبرٌ     

ي تعمیر دستگبٌ در اسرع يلت الذامبت الزم را بٍ عمل می آيرد. چىبوچٍ خرابدی در ایدبم تعطیدل رسدمی      ONCALLَبی 

دستگبٌ مًرد ویدبز ي حسبسدیت آن بدب شدمبرٌ تلفده َدبی ايرشاودس ي         تجُیسات پسشىی وظر بٍ وًع وبرشىبس افتذ، اتفبق

ONCALL .شروت َبی پشتیببوی دستگبٌ َب تمبس حبصل می ومبیذ 
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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر )عج(

 تریه کًتاٌ در َا آن تعمیر یا ي پشتیبان تجُیسات تامیه عىًان ريش اجرایی:

 تعطیالت ایام ي ريز شباوٍ طًل در ي ممکه زمان
  01PL 61کد روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخریه بازوگری31/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 31/4/98  

    :امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز
- 

  مىابع : 
 تجربٍ بیمبرستبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گان تهیه کننده/ تهیه کنند

 مُىذس سبيیس ابراَیمی

 ()مسئًل تجُیسات پسشىی

 دوتر احمذرضب عببذی

 )مذیر بیمبرستبن(

 مُىذس آترا جًدوی

 (تجُیسات پسشىی ُىذس)م

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 مُىذس سبيیس ابراَیمی

 ()مسئًل تجُیسات پسشىی

 ي تجُیسات  درمبنداري اعضبی ومیتٍ 

 بیمبرستبنپسشىی 

 دوتر سیذ محمذ جمبلیبن

 )ریبست بیمبرستبن( 

 

 


