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 رئیس/ مدیر محترم بیمارستان

 با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید تامین صحیح اکسیژن مدیکال در مراکز درمانی یکی از نیازهای اساسی بیمارستانها در    

چه آنکه در صورت قطع اکسیژن و یا منطبق نبودن خصوصیات اکسیژن با استانداردهای  ،درمان بیماران می باشد

 بلکه می تواند خطرات جدی را متوجه آنان نماید. لذا در راستای تامین ان موثر نیستدرمان بیماردر موجود نه تنها 

  :رزیپیوست مطابق استانداردهای  در مراکز درمانی اکسیژن با کیفیت و ایمنپیوسته، 

 دستورالعمل کاربری و ( نگهداری پیشگیرانه دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانیMA-WI-16 )-  اداره کل

 تجهیزات پزشکی

 سازمان ملی استاندارد  –( 9408ویژگی ها و روش های آزمون ) -گاز اکسیژن طبی 

 سازمان ملی استاندارد – (6177آیین کار ) -جابجایی ایمن -سیلندرهای گاز 

  (98677تامین تغلیظ کننده اکسیژن برای استفاده به همراه سیستم لوله کشی گاز طبی )سیستم – 

 سازمان ملی استاندارد

 سازمان ملی استاندارد -(90841ویژگی ها ) -ترالی های سیلندر گاز 

 (980ی سیلندر )انشانه گذاری برای تشخیص محتو -سیلندرهای گاز طبی برای مصارف پزشکی - 

 تانداردسازمان ملی اس

 (7614آزمون ) هایویژگیها و روش -بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز فوالدی بدون درز - 

 سازمان ملی استاندارد

 دستورالعمل اجرایی دستگاههای اکسیژن ساز بیمارستانی به روشPSA  (ME-WI-10) - اداره کل

 تجهیزات پزشکی

  جداره تحت فشار مایعات کرایوژنیکدستورالعمل بهره برداری از مخازن ذخیره دو 

در خصوص پزشکی و تاسیسات در بیمارستانها  تجهیزاتواحدهای وظایف  ،هماهنگی بیشترایجاد و در جهت    

لذا الزم است  جهت اجرا ابالغ می گردد. دستگاههای اکسیژن ساز، مخازن اکسیژن مایع و سیلندرهای گاز اکسیژن
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اتخاذ و به معاونت و اصالح موارد غیر استاندارد و نظارت بر آن در راستای اجرای استانداردهای مذکور تمهیداتی 

 .گزارش گرددتوسعه و معاونت درمان 

 الف: وظایف واحد تجهیزات پزشکی

مطابق با  (اکسیژن ساز، مخزن اکسیژن و سیلندر اکسیژن)نیاز سنجی و خرید تجهیزات تامین اکسیژن  -9

 استانداردهای ابالغی و بخشنامه های مرتبط با خرید

 آن از جمله ساکشن و فلومتر آتلت متصل به پزشکی خرید کنسول گازهای طبی و تجهیزاتنیاز سنجی و  -4

کنسول گازهای آتلت متصل به  پزشکی دستگاههای و کالیبراسیون کنترل کیفی ،اقدامات مربوط به نگهداشت -9

 هنگی شرکتهای نمایندگیبا هما طبی

 آتلت  از وط به اکسیژن خروجینظارت و ارزیابی استانداردهای مرب -0

 : وظایف واحد تاسیساتب

اکسیژن ساز، مخزن اکسیژن و ) نگهداشت، تعمیر، کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاههای تامین اکسیژن -9

 مربوطه با هماهنگی شرکتهای نمایندگی و استانداردهای خشنامه های ابالغیمطابق ب (سیلندر اکسیژن

ی تامین هااز دستگاهاکسیژن  تجهیزات مربوط به کنترل، تنظیم و انتقالو تعمیر  مربوط به نگهداشت اقدامات -4

 یندگینما یشرکتها یمربوطه با هماهنگ یو استانداردها یابالغ یمطابق بخشنامه ها اکسیژن هایتا آتلت اکسیژن

 وصحیح سیلندرهای اکسیژن مطابق با استانداردهای گازهای طبیشارژ به موقع  -9

 شارژ به موقع و صحیح مخازن اکسیژن مایع مطابق با استانداردهای گازهای طبی-0

 اکسیژن آتلت تابرطرف نمودن هرگونه نشتی در مسیر اکسیژن رسانی بررسی و -1

 


