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رقم اإلصدار1.0 :
تاريخ اإلصدار2021/1/12 :

ً
نشر هذا الدليل اإلرشادي بعد أن تم استطالع الرأي ملدة ثالثين يوما من تاريخ 2020/09/03م
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الغرض من هذا الدليل اإلرشادي هو توضيح متطلبات الهيئة لتقديم خدمات صيانة األجهزة واملستلزمات الطبية في
املنشآت الصحية لضمان استمرارية أداء الجهاز /املنتج الطبي وفق الغرض املصنع من أجله وذلك من خالل ضمان إتمام
الصيانة الوقائية والتصحيحية واملعايرة خالل فترة استخدام الجهاز الطبي حسب توصيات املصنع.

جميع منشآت صيانة األجهزة الطبية في اململكة.

ً
أصدرت الهيئة/القطاع هذه التوصيات استنادا إلى الفقرة الثانية من املادة الخامسة "املهام الرقابية" من نظام الهيئة
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1428/01/25هـ والتي تنص على أن تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على التزام
مقدمي خدمات الرعاية الصحية باملواصفات الدولية للسالمة املتعلقة باألداء اآلمن لألجهزة واملنتجات الطبية .وكذلك
قرار املجلس الصحي السعودي رقم  84\4واملتضمن إلزام القطاعات الصحية بتوجيه جميع منشآتها الصحية بإدارة
ومعايرة قياسات وجودة ومواصفات تشغيل وصيانة األجهزة الطبية أو طرف ثالث مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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ينبغي على منشآت صيانة األجهزة الطبية الذين يقومون بخدمات الصيانة لألجهزة الطبية:
 .1توضيح نطاق األجهزة املستخدمة في كل عملية صيانة.
 .2توفير معدات االختبار املناسبة لفحص وظيفة الجهاز الطبي ومعايرته وأداءه وسالمته والتأكد من معايرة تلك
املعدات في مختبر معتمد في اململكة أو من املصنع.
 .3توفير األدوات واملساحات واألجهزة املخصصة وغيرها من معدات العمل مثل أدوات القياس ومعدات االختبار،
والتي تكون ضرورية إلجراء أي عملية صيانة بشكل مناسب.
 .4توفير نظام إدارة صيانة ونظام إدارة مخزون لجمع وتخزين وتنظيم وتحليل وتسجيل بيانات الجهاز الطبي
باإلضافة لقطع الغيار الالزمة وقائمة بكافة موردي قطع الغيار املعتمدين من املصنع.
ً
 .5توفير قطع الغيار األصلية للقسم/الشخص الطالب لخدمة الصيانة في مرفق الرعاية الصحية فورا ،وال يقبل
التأخير إال بمبرر في حالة الصيانة التصحيحية.
 .6تطبيق التعليمات الصادرة عن املصنع حول الصيانة التصحيحية واملعايرة وفي حال عدم توفر التعليمات يتم
الرجوع الى املواصفة ( )SFDA.MD/ IEC 62353وتوفير متطلباتها.
 .7إبالغ الهيئة عن أي حوادث تتسبب بها األجهزة واملنتجات الطبية بما فيها تلك الحوادث التي تحدث خالل الصيانة
وتؤثر على أداء الجهاز ومأمونية استخدامه.
 .8تطبيق نظام إدارة يوثق العمليات واإلجراءات واملسؤوليات لتحقيق سياسات وأهداف الجودة.
 .9وضع إجراءات موثقة لضمان ما يلي:
أ.

إتمام وإنجاز كافة طلبات العمل بعد الحصول على موافقة القسم/الشخص الطالب لخدمة
الصيانة في مرفق الرعاية الصحية.

ب .الحصول على التغذية الراجعة من القسم/الشخص الطالب لخدمة الصيانة في مرفق الرعاية
الصحية حول مستوى الرضا عن جودة الخدمة املقدمة ووقت االستجابة من خالل مؤشرات أداء
تقيس ذلك.
ج .توفر إجراءات عمل موحدة ( )SOPsونماذج لكل عملية صيانة لجهاز/مستلزم طبي.
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َ
املصنع.
 .10توفير مساحات تخزين مناسبة لألجهزة واملنتجات الطبية وقطع الغيار على النحو املوص ى به من قبل
 .11توفير وسائل فعالة وموثقة للتواصل مع القسم/الشخص الطالب لخدمة الصيانة في مرفق الرعاية الصحية
لتسهيل إجراء عمليات الصيانة في الوقت املحدد.
ً
 .12توفير بطاقات بيانات الصيانة الوقائية الدورية ( )PPMمتضمنة معلومات املنشأة املقدمة لخدمة الصيانة.
 .13توفير كادر فني من مهندسين وفنيين صيانة وفقا للشروط التالية:
أ .لديهم مؤهالت وشهادات فنية في الهندسة الطبية الحيوية أو الهندسة السريرية أو التقنية الطبية
الحيوية أو أي تخصص هندس ي ذي عالقة.
َ
املصنع أو من شخص مدرب من قبل املصنع على أجهزتهم الطبية،
ب .يتلقون تدريب متخصص من
األجهزة املصنفة على درجة خطورة ( )Bو ( )Cو ( )Dأو بما يعادلها.
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1
اململكة
الهيئة
القطاع
املركز الوطني لبالغات
األجهزة واملنتجات الطبية
مقدم الرعاية الصحية
منشآت صيانة األجهزة
الطبية
الجهاز الطبي

اململكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
قطاع األجهزة واملنتجات الطبية
نظام إلدارة قاعدة املعلومات الخاصة بكل ماله عالقة بسالمة و أداء األجهزة
واملنتجات الطبية واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيال البالغات الواردة التي يثبت وجود
مشكالت فيها.
أي جهة  -حكومية أو خاصة  -تقدم خدمات الرعاية الصحية في اململكة
أي طرف يقوم بصيانة أو إصالح أو إجراء اختبارات معايرة لجهاز طبي بعد التوزيع،
بغرض إعادته إلى مستوى الكفاءة واألداء وتطبيق السالمة التي وضعها املصنع.
كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج،
ومواد تشغيل أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة:
أ .صنعت لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخرى لإلنسان ،لهدف أو أكثر من األهداف
التالية:
 تشخيص أو وقاية أو رصد أو عالج أو تخفيف أو تسكين األمراض.
 تشخيص أو رصد أو عالج أو تخفيف وتسكين اإلصابات أو التعويض لتلك
اإلصابات أو اإلعاقات.
 الفحص أو اإلحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو الوظيفي ألعضاء
الجسم.
 دعم الحياة أو تمكينها من االستمرار.
 تنظيم الحمل.
 تعقيم األجهزة الطبية.
 إعطاء املعلومات لغرض طبي أو تشخيص ي عن طريق الفحوصات املخبرية
للعينات املأخوذة من جسم اإلنسان.

الحادثة

اختبار املعايرة

ب .األجهزة التي ال يمكن أن تحقق الغرض الفعلي الذي صنعت من أجله في أو على
جسم اإلنسان بواسطة العقار الدوائي أو العامل املناعي أو التحويالت األيضية
وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط.
ً
تعني أي خلل أو تدهور في خواص و/أو أداء جهاز/منتج طبي ،متضمنا أي قصور في
البطاقة التعريفية أو تعليمات االستخدام ،أو خطأ االستخدام ،والذي قد يضر
بصحة وسالمة املرض ى أو املستخدمين أو األطراف األخرى .
هو إجراء لتحديد دقة أداء جهاز/منتج طبي بواسطة قياس انحراف مخرجاته عن
القياسات املعيارية بغرض التحقق من التعديالت التصحيحية الالزمة
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املعايرة
مهندس/فني التقنية الطبية
الحيوية
))BME/BMT
الصيانة التصحيحية

الهندسة الطبية الحيوية

الصيانة الوقائية الدورية
()PPM

اإلصالح

التعديالت التصحيحية املطلوبة لألجهزة واملنتجات الطبية للحفاظ على دقة األداء
ً
وفقا ملعيار قياس ي
الشخص املنهي الذي يقوم بتقديم ودعم رعاية املرض ى بواسطة تطبيق مهارات
هندسية وإدارية في تقنية الرعاية الصحية.
مالحظة :يجب على مهندس/فني التقنية الطبية الحيوية أن يكون لديه خلفية
أكاديمية في الهندسة الطبية/الطبية الحيوية أو التقنية الطبية الحيوية (األجهزة).
هي عملية مستخدمة الستعادة التكامل الفيزيائي والسالمة و/أو األداء لجهاز/منتج
طبي بعد عطل ما .تعتبر مصطلحات "الصيانة التصحيحية" و"الصيانة غير املجدولة"
مرادفات ملصطلح "اإلصالح" .يتم استخدام هذه املصطلحات في هذه املتطلبات بشكل
متبادل.
اإلدارة املعنية بكافة املسائل املتعلقة بالجهاز الطبي خالل فترة استخدامه .وهذا
يشمل جميع السياسات واإلجراءات املصممة ملعالجة كافة املسائل املختلفة باألجهزة
الطبية.
تتضمن الصيانة التي يتم إجراؤها إلطالة عمر الجهاز/املنتج الطبي والوقاية من
ً
األعطال .تتم عادة جدولة الصيانة الوقائية الدورية على فترات محددة وتتضمن
عمليات صيانة محددة مثل :التشحيم أو التنظيف (على سبيل املثال :تنظيف
املرشحات "الفالتر") أو استبدال األجزاء املتوقع إنهاكها (على سبيل املثال :املحامل)
ً
أو التي لديها عمر زمني محدد (على سبيل املثال :األنابيب) .يتم عادة تحديد اإلجراءات
َ
املصنع ،في حاالت استثنائية ،قد يقوم املستخدم بتغيير تكرار
والفترات بواسطة
الصيانة الستيعاب الظروف البيئية املحيطة .قد تتم اإلشارة إلى الصيانة الوقائية
الدورية في بعض األحيان ب "الصيانة املخططة" أو "الصيانة املجدولة" .يتم
استخدام هذه املصطلحات في هذه املتطلبات بشكل متبادل.
عملية مستخدمة الستعادة التكامل الفيزيائي والسالمة و/أو األداء لجهاز/منتج طبي
بعد عطل ما .يتم استخدام هذا املصطلح بشكل متبادل مع مصطلح "الصيانة
التصحيحية" في هذه املتطلبات.
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