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 ریاست محترم دانشکده

 ریاست محترم مرکز تحقیقات

 ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان

 ریاست محترم بیمارستان

 

 عليكمسالم

تجهيزات و ضرورت  های مازاد و روند اسقاط سازیدستگاهبا توجه به اهميت نظارت بر      

اعمال كارشناسي دقيق و قانونمند در اين خصوص و در راستای كاهش هزينه ها و استفاده 

 فروش از پس خدمات ضوابط"بهينه از تجهيزات مازاد و اسقاط در مراكز و با توجه به 

 4-8پزشكي ابالغي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع، قسمت  تجهيزات هایشركت

رعايت موارد ذيل جهت بررسي اقالم مازاد و  10/10/44)پيوست(، ازتاريخ  "قاطاعالم اس

 باشند.آن مركز الزامي مي غير مصرفيپزشكي تجهيزات اسقاط 

 درهای مازاد الزم است كليه مراحل درخواست اسقاط، كارشناسي اسقاط و انتقال دستگاه .1

)راهنمای بخش اسقاط نرم افزار  نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي بطوركامل ثبت گردد

ها شامل مارک، مدل، پيوست مي باشد(. بديهي است مي بايد اطالعات شناسنامه دستگاه

شماره اموال، تاريخ نصب و... در نرم افزار موجود باشد.

 ایهای سرمايهدستگاهو يا  با قدمت كمتر از ده سالهای اسقاط الزم است جهت دستگاه .2

نظر كارشناس  به همراه نامه شركت نمايندگي مجاز (،تصويربرداری و ...های )دستگاه

در قسمت كارشناسي اسقاط در نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي  تجهيزات پزشكي

الصاق گردد.

، های فاقد نمايندگيدستگاهو يا  با قدمت باالتر از ده سالهای اسقاط يا در مورد دستگاه .3

مركز در قسمت  نظر كارشناس تجهيزات پزشكيو يا  مجاز الصاق نامه شركت نمايندگي

كارشناسي اسقاط در نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي الزامي است.

در قسمت كارشناسي  الصاق نظر كارشناس تجهيزات پزشكيهای مازاد، در مورد دستگاه .4

در نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي الزامي است.

مجوز و نظريه  بامي بايست  كي و آزمايشگاهي به انبار اسقاطورود هر گونه تجهيزات پزش .5

انجام گردد. و با هماهنگي مسئول اموال بيمارستان  كارشناس تجهيزات پزشكي
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تا  در شرايط مناسب انبارش ستچه دستگاه به هر دليلي به انبار منتقل گردد، مي بايچنان .6

زمان تعيين تكليف نگهداری شود. بديهي است مسئوليت آسيب به دستگاه در انبار متوجه 

مركز خواهد بود.

به تفكيك اقالم اسقاط و  ستبايمي غيرفعال وارده به انباراقالم پزشكي و آزمايشگاهي  .7

 چنين جهت تسهيل و تسريع بازديد اموال اسقاطفهرست و انبارش گردند. هم اقالم مازاد

پرينت بوده و  چيدمان تجهيزات مذكور بصورت مجزا و قابل رويت ستبايو يا مازاد مي

)قسمت اسقاط نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي( در  اطالعات مربوط به هر دستگاه

هنگام ورود به انبار بر روی آن نصب شده باشد. 

مربوط به  كنترل كيفيسوابق تعميرات )به همراه هزينه(، كاليبراسيون و الزم است  .8

 در نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي ثبت شده باشد. های مازاد و يا اسقاطدستگاه

ر و ورود كاال به انبار اسقاط پس از اعالم اسقاط بودن يا مازاد بودن دستگاه در نرم افزا .9

نسبت به درخواست بازديد از معاونت توسعه اقدام  حداكثر پس از شش ماه ستبايمي

تضي بعمل آيد.مق

منضم به ليست  بايستمي درخواست بازديد اموال اسقاط و مازاد از معاونت توسعه .11

باشد.  استخراج شده از نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي

 

 

 


