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 1-0کلیات
ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای
سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه
مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک
یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی عمــر یــک تجهیــز
پزشــکی شــامل طراحــی و تکویــن ,تولیــد ,انبــارش
و توزیــع  ،نصــب یــا ارائــه خدمــات مربوطــه (ماننــد
پشــتیبانی فنــی)  ،انهــدام نهائــی تجهیــز پزشــکی و
طراحــی و تکویــن یــا ارائــه خدمــات مرتبــط مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .هــم چنیــن  ،ایــن اســتاندارد
مــی توانــد از ســوی تامیــن کننــدگان یــا دیگــر
طــرف هــای بیرونــی ارائــه دهنــده محصــول (مانند
مــواد اولیــه ،اجــزا ،زیرمجموعــه هــا ،تجهیــزات
پزشــکی ،خدمــات ســترونی ،خدمات کالیبراســیون،
خدمــات توزیــع ،خدمــات نگهــداری) بــه ایــن گونه
ســازمان هــا ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .تامیــن
کننــده یــا طــرف بیرونــی مــی توانــد داوطلبانــه
انتخــاب نمایــد کــه بــا الزامــات ایــن اســتاندارد
بیــن المللــی انطبــاق داشــته باشــد یــا از طریــق
قــرارداد ،ملــزم بــه انطبــاق شــود.

چندیــن حــوزه قانونــی  ،دارای الزامــات مقرراتــی
هســتند کــه در سیســتم مدیریــت کیفیــت ســازمان هــا
بــا نقــش هــای متنــوع در زنجیــره تامیــن تجهیــزات
پزشــکی ،کاربــرد دارنــد .در نتیجــه ،ایــن اســتاندراد
بیــن المللــی انتظــار دارد کــه ســازمان:
• نقــش خــودش را تحــت الزامــات قانونــی
اجرائــی ،شناســایی کنــد،
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• الزامــات مقرراتــی را کــه در فعالیــت هــای
تحــت ایــن نقــش هــا کاربــرد دارد ،شناســایی کنــد،
• ایــن الزامــات قانونــی اجرائی را درون سیســتم
مدیریــت خــود لحــاظ نمایــد.
تعاریــف در الزامــات قانونــی اجرائــی  ،کشــور بــه
کشــور و منطقــه منطقــه ،متفــاوت اســت .ســازمان
نیازمنــد آن اســت تــا درک کنــد چگونــه تعاریــف ایــن
اســتاندارد بیــن المللــی تحــت تعاریــف مقرراتــی ،در
حــوزه هــای قانونــی کــه تجهیــزات پزشــکی عرضــه
میگــردد ،تفســیر خواهــد شــد.
همچنیــن ،ایــن اســتاندارد مــی توانــد از ســوی
طــرف هــای درونــی و بیرونــی شــامل موسســات گواهی
دهنــده ,بــرای ارزیابــی توانایــی ســازمان در بــرآورده
ســازی الزامــات مشــتری و الزامــات قانونــی اجرائــی در
سیســتم مدیریــت کیفیــت و الزامــات ســازمان ,مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .تاکیــد مــی شــود کــه الزامــات
سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص شــده در ایــن
اســتاندارد بیــن المللــی ،تکمیــل کننــده الزامــات فنــی
محصــول مــی باشــند و بــرای بــرآورده ســازی الزامــات
مشــتری و الزامــات قانونــی اجرائــی جهــت ایمنــی و
عملکــرد ،ضــروری هســتند.
پذیــرش سیســتم مدیریــت کیفیــت ,یــک تصمیــم
راهبــردی بــرای ســازمان اســت .طراحــی و اجــرای
سیســتم مدیریــت کیفیــت در یــک ســازمان ,تحــت
تاثیــر مــوارد زیــر قــرار مــی گیــرد:
آ) محیــط ســازمانی ،تغییــرات در آن محیــط ،و
تاثیــری کــه محیــط ســازمانی بــر انطبــاق تجهیــزات
پزشــکی دارد
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ب) نیازهای متغیر سازمان
پ) اهداف ویژه سازمان
ت) محصولی که سازمان ارائه می کند
ث) فرایندهایی که سازمان در اختیار دارد
ج) اندازه سازمان و ساختار سازمانی
چ)الزاماتمقرراتیقابلکاربرددرفعالیتهایسازمان
هــدف ایــن اســتاندارد بیــن المللــی ،یکســان ســازی
ســاختار سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت مختلــف ،
مســتند ســازی یکســان  ,یــا مستندســازی هــم راســتا با
ســاختار بنــدی ایــن اســتاندارد بیــن المللــی  ،نمی باشــد.
تعــداد و تنــوع تجهیــزات پزشــکي بســيار وســيع
بــوده و برخــي الزامــات خــاص ايــن اســتاندارد
بيــن المللــي فقــط بــه گــروه هــاي نامبــرده شــده
تجهیــز اتپزشــکي مربــوط مــي باشــند .ايــن گــروه هــا
در بنــد  3تعریــف شــده انــد.

 2-0شفاف سازی مفاهیم

در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی ،واژگان
یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد  ،مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.
• هنگامــی کــه الزامــی از طریــق عبــارت
«در مــوارد مقتضــی» مطــرح مــی گــردد ،مقتضــی
تلقــی مــی شــود مگــر ایــن کــه ســازمان بتوانــد خــاف
آنــرا توجیــه نمایــد .یــک الــزام در صورتیکــه بــرای
مــوارد زیــر ضــروری باشــد  ،مقتضــی در نظــر گرفتــه
میشــود :
• برآورده سازی الزامات توسط محصول
• انطباق با الزامات مقرراتی قابل کاربرد
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• انجام اقدام اصالحی توسط سازمان
• مدیریت کردن ریسک ها توسط سازمان
• هنگامــی کــه واژه «ریســک» بــه کار مــی رود،
کاربــرد ایــن واژه در دامنــه شــمول ایــن اســتاندارد بیــن
المللــی ،بــه الزامــات ایمنــی یــا عملکــردی تجهیــزات
پزشــکی یــا بــرآورده ســازی الزامــات قانونــی اجرائــی،
مربــوط میشــود.
• هنگامــی کــه الزم اســت یــک الــزام مــدون
شــود  ،عــاوه بــر مســتند ســازی میبایســت اســتقرار
اجــرا و نگهــداری نیــز گــردد .
• هنگامــی کــه واژه «محصــول» اســتفاده
مــی شــود ،مــی توانــد معنــی «خدمــت» را نیــز بدهــد.
محصــول بعنــوان برونــداد یــا الــزام مــورد نظــر بــرای
یــک مشــتری یــا هــر برونــداد حاصــل از فراینــد
پدیــدآوری محصــول ،بــکار میــرود .
• هنگامــی کــه واژه «الزامــات مقرراتــی»
اســتفاده مــی شــود ،در برگیرنــده الزامــات هــر قانــون
قابــل کاربــرد بــرای کاربــر ایــن اســتاندارد بیــن المللــی
مــی شــود (از قبیــل مقــررات  ،آئیــن نامــه هــا  ،احــکام
یــا دســتورالعمل هــا) .کاربــرد واژه «الزامــات مقرراتــی»
بــه الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت و ایمنــی یــا
عملکــرد تجهیــز پزشــکی محــدود میگــردد .
در ایــن اســتاندارد بیــن المللــی ،عناویــن لفظــی
زیــر اســتفاده مــی شــود:
• باید  :نشاند هنده یک الزام است.
• بایستی  :نشاند هنده یک توصیه است.
• امــکان پذیــر اســت :نشــاند هنــده یــک اجــازه
اســت.
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• مــی توانــد  ،نشــاند هنــده یــک احتمــال یــا
قابلیــت اســت.
اطالعاتــی کــه بعنــوان «یــادآوری » مشــخص شــده
اســت ،یــک راهنمــا جهــت درک یــا شــفاف ســازی
الــزام مربوطــه مــی باشــد.

 3-0رویکرد فرایندی

ایــن اســتاندارد بیــن المللــی مبتنــی بــر رویکــرد
فراینــدی در مدیریــت کیفیــت مــی باشــد .هرفعالیتــی
کــه درونــدادی را بــه برونــدادی تبدیــل نمایــد  ،مــی
توانــد بــه عنــوان یــک فراینــد درنظــر گرفتــه شــود.
غالبـاً  ،بروندادهــای یــک فراینــد مســتقیما دروندادهــای
فراینــد بعــدی را تشــکیل مــی دهنــد.
بــرای اینکــه ســازمان موثــر عمــل نمایــد  ,نیــاز
دارد فرآینــد هــای بهــم مرتبــط متعــددی را شناســایی
و مدیریــت نماید .بكـارگـــيري سيســـتمي از فرآيندهـــا
در درون يـــك سازمان  ،همـــراه بـــا مشـــخص كـــردن
و تعـــامل ايـــن فرآينــد هــا و مديريـــت كـــردن آنـــها
بــه منظــور دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب ”رويكـــرد
فرآينـــدي” نـــاميده مي شـــود.
ایــن رویکــرد هنگامــی کــه در سیســتم مدیریــت
کیفیــت بکارگرفتــه مــی شــود ،بــر اهمیــت مــوارد زیــر
تاکیــد مینمایــد :
• درک و برآورده سازی الزامات.
• درنظرگرفتن فرایندها به لحاظ ارزش افزائی.
• حصول نتایج عملکرد و اثربخشی فرایندها.
• بهبود فرایندها بر پایه اندازه گیری عینی.
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 4-0ارتباط با استاندارد ISO 9001

درحالــی کــه ایــن اســتاندارد مســتقل مــی باشــد,
اســاس آن بــر پایــه اســتاندارد  ISO 9001:2008بــوده
کــه بااســتاندارد  ISO9001:2015جایگزیــن شــده اســت.
بــرای راحتــی کاربران(پیوســت ب) مشــابهت میــان ایــن
اســتاندارد بیــن المللــی و  ISO9001:2015را نشــان
مــی دهد.
ایــن اســتاندارد بیــن المللــی قصــد دارد همراســتایی
جهانــی در خصــوص الزامــات مقرراتــی مقتضــی بــرای
سیســتم مدیریــت کیفیــت بکارگرفته شــده در ســازمان
هــای فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه عمــر
یــک تجهیــز پزشــکی را ،تســهیل کنــد .ایــن اســتاندارد
بیــن المللــی شــامل الزامــات ویــژه بــرای ســازمان هــای
فعــال در چرخــه عمــر تجهیــزات پزشــکی مــی باشــد
و برخــی از الزامــات  ISO9001را کــه بــه عنــوان الزامــات
مقرراتــی ،مقتضــی نیســتند ،حــذف نمــوده اســت .بــه
همیــن دلیــل  ،ســازمان هایــی کــه سیســتم مدیریــت
کیفیــت آنهــا بــا ایــن اســتاندارد بیــن المللــی انطبــاق
دارد  ،نمــی تواننــد مدعــی انطبــاق بــا  ISO9001باشــند
مگــر ایــن کــه سیســتم مدیریــت کیفیــت آنهــا ،تمامــی
الزامــات  ISO9001را بــرآورده نمایــد.
 5-0سازگاریبادیگرسیستمهایمدیریتی
ايـــن اســـتاندارد در بـرگـــيرنده الزامـــات خـــاص
ســـاير سيســـتم هاي مديريـــت از قبيـــل الزامـاتي كـه
در مديريـــت زيســـت محيطـــي ،مديريـــت بهداشـــت
و ايمنـــي كـــار يــا مديريـــت مـــالي درنظـــر گرفتـــه
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شـــده انــد ،نمــي باشـــد.
بــه هــر حــال ایــن اســتاندارد بیــن المللــی ســازمان
را قــادر مــی ســازد کــه سیســتم مدیریــت خــود را بــا
الزامــات سیســتم هــای مدیریــت ذیربــط  ,همراســتا
یــا یکپارچــه نمایــد .بــرای یــک ســازمان ایــن امــکان
وجــود دارد کــه سیســتم مدیریــت فعلــی خــود را بــه
منظــور اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت کیفیــت بــر
طبــق الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی  ,تطبیــق
دهد.

 - 1دامنه

اين اســـتاندارد بين المللي ،الزامـــات يـــك سيسـتم
مديريـت كيفيـت را در مـواردي مشـخص مي كنـد كـه
سازمان بـــه اثبـات توانــايـي خــود در ارايــه تجهیزات
پزشــکي و خدمــات مرتبــط کــه بطور مســتمر خـــواسته
هــاي مشــتري و الزامــات قانونــی اجرائــی مربــوط بــه آن
را بـــرآورده مي نمايـــد  ،نيازدارد.
ایــن گونــه ســازمان هــا مــی تواننــد در یــک
یــا چنــد مرحلــه از چرخــه عمــر ،شــامل طراحــی و
تکویــن ،تولیــد ،انبــارش و توزیــع ،نصــب یــا خدمــات
دهــی بــه یــک تجهیــز پزشــکی یــا طراحــی و تکویــن یا
ارائــه فعالیــت هــای مرتبــط (ماننــد پشــتیبانی فنــی)
فعــال باشــند .همچنیــن تامیــن کننــدگان و طــرف
هــای بیرونــی کــه محصوالتــی شــامل خدمــات مرتبــط
بــا سیســتم مدیریــت کیفیــت بــه ایــن گونــه ســازمان
هــا ارائــه مــی دهنــد نیــز مــی تواننــد ایــن اســتاندارد
بیــن المللــی را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی بــرای
شرکت  QSسوئیس
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ســازمان هــا صــرف نظــراز انــدازه و نــوع شــان  ،بــه
اســتثناء مــواردی کــه صراحتــا بیــان شــده اســت،
کاربــرد دارد .هرکجــا الزاماتــی تحت عنــوان «بکارگرفته
شــده در تجهیــزات پزشــکی» مشــخص شــده باشــد،
الزامــات بــرای خدمــات مرتبــط ارائــه شــده توســط
ســازمان نیــز کاربــرد دارد.
فرآيندهايــي کــه درايــن اســتاندارد بيــن المللــي
الزامــي بــوده و بــراي تجهیــزات پزشــکی مــورد نظــر
کاربــرد دارد ولــی توســط ســازمان بــکار گرفتــه
نمــي شــوند ،جــزء مســووليت ســازمان بــوده و از طریــق
پایــش ،نگهداشــت و کنتــرل ایــن فرایندهــا در سیســتم
مدیریــت کیفیــت ســازمان در نظرگرفتــه مــی شــوند.
چنانچــه الزامــات مقرراتــی اجــازه حــذف
کنتــرل هــای طراحــی و تکویــن را بدهــد ،ایــن مــورد
مــی توانــد بــه عنــوان توجیــه حــذف آنهــا از سیســتم
مدیریــت کیفیــت ،بــکار گرفتــه شــود .ایــن الزامــات
مقرراتــی مــی تواننــد رویکــرد جایگزینــی را ارائــه
دهنــد کــه در سیســتم مدیریــت کیفیــت اشــاره شــده
اســت .ایــن مســئولیت ســازمان اســت تــا اطمینــان
یابــد ادعاهــای انطبــاق بــا ایــن اســتاندارد بیــن المللــی
بــاز گــو کننــده هرگونــه حــذف کنتــرل هــای طراحــی
و تکویــن مــی باشــد.
در صورتیکــه هــر الزامــی از بندهــای  7 ،6و یــا 8
ایــن اســتاندارد بیــن المللــی  ،بســته بــه فعالیــت هــای
بــه عهــده گرفتــه شــده از جانــب ســازمان یــا ماهیــت
تجهیــز پزشــکی کــه سیســتم مدیریــت کیفیــت بــرای
آن اعمــال شــده اســت ،کاربرد نداشــته باشــد  ،ســازمان
نیــازی بــه در بــر گرفتــن آنهــا در سیســتم مدیریــت
10
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کیفیــت خــود نــدارد  .ســازمان توجیــه هــر مــوردی که
غیــر قابــل کاربــرد تعییــن شــده اســت را همانگونــه کــه
در بنــد(  )4-2-2اشــاره شــده  ،ثبــت مــی نمایــد .

 - 2مراجع اصلی

سندمرجعي كـــه نـام آن درزيـرمي آيـد  ،بطور کلی
یــا جزئــی  ،بعنــوان مرجــع ایــن اســتاندارد بــوده و بــراي
بکارگيــري ايــن اســـتاندارد ضــروري ميباشــد .در مــورد
مراجــع تاریــخ دار ,فقــط نســخه ی ذکــر شــده کاربــرد
دارد .بــرای مراجــع بــدون تاریــخ ,آخریــن نســخه ی
مرجــع (شــامل هرگونــه اصالحــات) کاربــرد دارد.
استاندارد  – ISO9000:2015سیستم های مدیریت کیفیت -مبانی و واژگان

 -3واژگان و تعاریف

در ایــن اســتاندارد  ،واژگان و تعاریــف ذکــر شــده
دراســتاندارد  ، ISO9000:2015بعــاوه مــوارد زیــر بــکار
رفتــه اســت :
 3-1هشدارهای توصیه ای

هشــداری کــه ســازمان پــس از تحویــل تجهیــز
پزشــکی ,جهــت ارائــه اطالعــات تکمیلــی یــا اضافــی
و مشــاوره در اقدامــی کــه بایــد انجــام گیــرد جهــت
مــوارد زیــر صــادر مــی کنــد:
• استفاده از تجهیزات پزشکی
• تغییر و تبدیل تجهیز پزشکی
• بازگردانــدن تجهیــز پزشــکی بــه ســازمانی که
آن را تامیــن نمــوده اســت
• انهدام تجهیز پزشکی
شرکت  QSسوئیس

11

استانداردISO 13485:2016

* یــادآوری :صــدور هشــدار توصیــه ای مــی توانــد جهــت
انطبــاق بــا الزامــات قانونــی اجرائــی ،الزامــی شــده باشــد.
 3-2نماینده مجاز

شــخص حقیقــی یــا حقوقــی در یــک کشــور
یــا حــوزه قانونــی  ،کــه مجــوز مکتوبــی را از ســازنده
دریافــت کــرده اســت تــا از طــرف او بــه عنــوان تعهــد
ثانویــه تحــت مقــررات کشــور یــا مصوبــات حــوزه
قانونــی ،فعالیــت کنــد.

منبع GHTF/SG1 / N055:2009,5.2 :

 3-3ارزیابی بالینی

ارزیابــی و تحلیــل اطالعــات بالینــی مربــوط بــه یک
تجهیــز پزشــکی بمنظــور تصدیــق ایمنــی و عملکــرد
بالینــی تجهیــز هنــگام کاربــرد موردنظــر ســازنده
 3-4شکایت

تبــادل اطالعــات مکتــوب ،الکترونیکــی یــا شــفاهی
کــه نواقــص مربــوط بــه هویــت ،کیفیــت ،دوام ،قابلیــت
اعتمــاد ،قابلیــت اســتفاده ،ایمنــی یــا عملکــرد یــک
تجهیــز پزشــکی کــه از ســازمان ترخیــص شــده اســت
یــا خدماتــی کــه بــر عملکــرد ایــن گونــه تجهیــزات
پزشــکی تاثیرگــذار اســت ،را ادعــا میکنــد.
* یــادآوری :ایــن تعریــف از «شــکایت» بــا تعریــف ارائــه شــده

دراســتاندارد  ISO9000:2015تفاوت دارد.
 3-5توزیع کننده

شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی در زنجیــره تامیــن ،
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کــه بــا مســئولیت خــود ،عرضــه تجهیــز پزشــکی بــه
کاربــر نهایــی را تســهیل مینمایــد.
* یــادآوری :بیــش از یــک توزیــع کننــده ممکــن اســت در یک

زنجیــره تامیــن فعالیت داشــته باشــند.

* یــادآوری :افــرادی در زنجیــره تامیــن کــه از طــرف ســازنده،

واردکننــده یــا توزیــع کننــده در فعالیــت هایــی ماننــد انبــارش و
حمــل و نقــل دخیــل هســتند ،تحــت ایــن تعریــف ،توزیــع کننــده
محســوب نمــی شــوند.

منبع GHTF/SG1 / N055:2009,5.3 :

 3-6تجهیز پزشکی کاشتنی

تجهیــز پزشــکی کــه تنهــا بــا مداخلــه پزشــکی یــا
جراحــی قابــل برداشــتن اســت و مدنظــر اســت تــا:
• از طریــق عمــل جراحــی بــه طــور کلــی
یــا جزیــی در داخــل بــدن انســان یــا یکــی از منافــذ
طبیعــی وارد شــود.
• جایگزیــن یــک ســطح مخاطــی یــا ســطح
چشــم شــود.
• بعد از عمل دست کم  30روز باقی بماند.
*یــادآوری :تعریــف تجهیــز پزشــکی کاشــتنی دربرگیرنــده

تجهیــز پزشــکی کاشــتنی فعــال نیــز مــی شــود.
 3-7واردکننده

شــخصی حقیقــی یــا حقوقــی در زنجیــره تامیــن
نخســتین کســی اســت کــه تجهیــز پزشــکی ســاخته
شــده در یــک کشــور یــا حــوزه قانونــی دیگــر را ،
در یــک کشــور یــا حــوزه قانونــی کــه مــی بایســت
بازاریابــی شــود ،در دســترس قــرار مــی دهــد.
شرکت  QSسوئیس

13

استانداردISO 13485:2016

 3-8برچسب گذاری

برچســب ،دســتورالعمل اســتفاده و هرگونــه
اطالعــات مرتبــط بــا شناســایی ،توضیحــات فنــی،
مقاصــد موردنظــر یــا اســتفاده صحیــح از تجهیــزات
پزشــکی  ،بــه غیــر از اســناد حمــل مــی باشــد.

منبع GHTF/SG1 / N70:2011 , Clause4 :

 3-9چرخه ی عمر

تمامــی مراحــل عمــر یــک تجهیــز پزشــکی از
مفهــوم ســازی اولیــه تــا انهــدام و تعییــن تکلیــف
نهایــی.
منبع ISO14971:2007,2,7 :

 3-10سازنده

شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه مســئولیت
طراحــی و یــا ســاخت یــک تجهیــز پزشــکی بــه منظــور
عرضــه آن بــرای اســتفاده تحــت نــام خــود را بعهــده
دارد  ،چــه ایــن تجهیــز پزشــکی را خــود او  ،یــا شــخص
دیگــری بــا مســئولیت از طــرف او  ،طراحــی کــرده و یــا
ســاخته باشــد.
* یــادآوری :ایــن «شــخص حقیقــی یــا حقوقــی» مســئولیت

نهایــی اطمینــان از تطابــق بــا تمامــی الزامــات قانونــی اجرائــی
بــرای تجهیــز پزشــکی در کشــورها یــا حــوزه هــای قانونــی ای کــه
قــرار اســت در آن عرضــه شــده یــا فروختــه شــود را بــه عهــده دارد
مگــر ایــن کــه ایــن مســئولیت از طــرف نهــاد ذیصــاح مقرراتــی در

درون آن حــوزه قانونــی  ،بــه شــخصی دیگــری واگــذار شــده باشــد.
* یــادآوری :مســئولیت ســازنده در اســناد راهنمــای GHTF

توضیــح داده شــده اســت .ایــن مســئولیت هــا شــامل بــرآورده
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ســازی الزامــات پیــش -بــازار و پس-بــازار ماننــد گــزارش دهــی
رویدادهــای نامطلــوب و اطــاع رســانی اقدامــات اصالحــی مــی
باشــد.

* یــادآوری« :طراحــی و یــا ســاخت» کــه در تعریــف بــاال

بــه آن ارجــاع شــد ،ممکــن اســت دربرگیرنــده ایجــاد ویژگــی هــا،
تولیــد ،ســاخت ،مونتــاژ ،فــرآوری ،بســته بنــدی ،بســته بنــدی
مجــدد ،برچســب گــذاری ،برچســب گــذاری مجــدد ،ســترون
ســازی ،نصــب ،یــا ســاخت مجــدد یــک تجهیــز پزشــکی یــا درکنــار
هــم قــرار دادن تجهیــزات و یــا احتمــاال دیگــر محصــوالت بــرای

یــک مقصــود پزشــکی باشــد.

* یــادآوری :هــر فــردی کــه یــک تجهیــز پزشــکی را کــه

پیشــتر  ،فــرد دیگــری بــرای بیمــار بــه خصوصــی در مطابقــت
بــا دســتورالعمل اســتفاده ،تامیــن کــرده بــود ،مونتــاژ یــا جفــت
و جــور نمایــد  ،ســازنده محســوب نمــی شــود  .ارائــه مونتــاژ یــا

جفــت و جورســازی  ،حیطــه کاربــرد تجهیــز پزشــکی را تغییــر
نمــی دهد.

* یــادآوری  :هــر فــردی کــه حیطــه کاربــرد یــک تجهیــز

پزشــکی را تغییــر دهــد یــا اصــاح نمایــد  ،بــدون اینکــه ایــن
تغییــر از جانــب ســازنده اصلــی باشــد و آن تجهیــز را تحــت نــام
خــود بــرای اســتفاده عرضــه نمایــد  ،مــی بایســت بــه عنــوان
ســازنده تجهیــز پزشــکی تغییــر یافتــه ،در نظــر گرفتــه شــود.

* یــادآوری :نماینــده مجــاز ،توزیــع کننــده یــا واردکننــده کــه

تنهــا نشــانی و جزییــات تمــاس خــود را بــه تجهیــز پزشــکی یــا
بســته بنــدی آن اضافــه مینمایــد  ،بــدون اینکــه برچســب هــای
موجــود تجهیــز پزشــکی را بپوشــاند یــا تغییــر دهــد  ،ســازنده
تلقــی نمــی شــود.

* یــادآوری :در محــدوده ای کــه یــک قطعــه جانبــی در

الزامــات مقرراتــی یــک تجهیــز پزشــکی موضوعیــت داشــته
شرکت  QSسوئیس
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باشــد  ،فــرد مســئول بــرای طراحــی و یــا ســاخت آن قطعــه
ســازنده در نظــر گرفتــه مــی شــود.
منبع GHTF/SG1 / N055:2009,5.1 :

 3-11تجهیز پزشکی

وســایل ،ادوات ،ابــزار ،ماشــین ،لــوازم ،قطعــات کار
گذاشــتنی  ،معــرف هــای تشــخیصی  ،نــرم افــزار ،مــواد
یــا دیگــر مــوارد مشــابه یــا مرتبــط کــه توســط ســازنده
درنظــر گرفتــه شــده ،بــه تنهایــی یــا بصــورت ترکیبــی
بــرای ســامتی انســان بــرای یــک یــا چنــد مقصــود
پزشــکی مشــخص زیــر ،اســتفاده شــود:
• تشــخیص ,پیشــگیری ,پایــش ,معالجــه یــا
تســکین بیمــاری
• تشــخیص ,پایــش ,معالجــه ,تســکین یــا
ترمیــم آســیب دیدگــی
• تحقیــق ,جایگزینــی ,اصــاح یــا پشــتیبانی
ســاختمان بــدن ( ) Anatomyیــا یــک فراینــد
فیزیولوژیــک
• حمایت و حفظ حیات
• کنترل بارداری
• ضدعفونی تجهیزات پزشکی
• آمــاده کــردن اطالعــات بــه وســیله آزمایــش
تشــخیصی نمونــه هــای بــه دســت آمــده از بــدن
انســان و عملیــات اصلــی مــورد نظــر خــود را در
داخــل یــا خــارج از بــدن انســان از طریــق وســایل و
ابزارهــای داروشناســی ,ایمنــی شناســی یــا متابولیــک
بــه انجــام نمــی رســاند بلکــه ممکــن اســت در کارکــرد
موردنظــرش از ایــن طریــق ،یــاری داده شــود.
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* یــادآوری :محصوالتــی کــه ممکــن اســت در برخــی حــوزه
هایــی قانونــی ،تجهیــز پزشــکی تلقــی شــوند  ،شــامل مــوارد زیــر
است:
•

مواد ضد عفونی

•

وسایل کمکی برای معلوالن

•

تجهیزات جا داده شده در بافت جانوران ویا انسان

•

تجهیــزات بــرای لقــاح آزمایشــگاهی و فنــاوری هــای

کمــک بــه تولیــد مثــل.
منبع GHTF/SG1 / NO71:20112,5.1 :

 3-12خانواده تجهیز پزشکی

گروهــی از تجهیزات پزشــکی ســاخته شــده بوســیله
یــا بــرای یــک ســازمان همســان  ،دارای طراحــی پایــه
مشــترک و ویژگــی هــای عملکــردی یکســان در ایمنــی،
حیطــه کاربــرد و کارکــرد .
 3-13ارزیابی عملکرد

ارزیابــی و تحلیــل داده هــا بــرای ایجــاد یــا تصدیــق
توانایــی یــک تجهیــز پزشــکی تشــخیصی در دســتیابی
بــه حیطــه کاربــرد آن .
 3-14مراقبت پس-بازار

فراینــدی نظــام منــد در گــردآوری و تحلیــل تجربــه
بــه دســت آمــده از تجهیــزات پزشــکی کــه در بــازار
قــرار گرفتــه اند.

شرکت  QSسوئیس
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 3-15محصول

نتیجه یک فرایند

*یــادآوری :چهــار طبقــه بنــدی عمومــی از محصــوالت،

شــامل مــوارد زیــر وجــود دارد:
•

خدمات (مانند حمل و نقل)

• نرم افزار (مانند برنامه کامپیوتری ،لغت نامه)
•

سخت افزار (مانند قطعه مکانیکی موتور)

•

مواد فرآوری شده (مانند روان کننده)

بســیاری از محصــوالت دربرگیرنــده اجــزای متعلــق بــه
طبقــات محصــوالت عــام مختلــف  ،هســتند .ایــن کــه محصــول,
خدمــت ،نــرم افــزار ،ســخت افــزار یــا مــاده فــرآوری شــده
نامیــده شــود ،بســتگی بــه جــزء غالــب دارد .بــه عنــوان
مثــال ،محصــول ارائــه شــده «خــودرو» از ســخت افــزار (ماننــد
چــرخ هــا) ،مــواد فــرآوری شــده (ماننــد ســوخت ،مایــع خنــک
کننــده) ،نــرم افــزار (ماننــد نــرم افــزار کنتــرل موتــور ،کتابچــه
ی راهنــای راننــده) و خدمــت (ماننــد توضیحــات عملکــردی داده
شــده از جانــب فروشنده)تشــکیل شــده اســت .
*یــادآوری :خدمــت ،نتیجــه حداقــل یــک فعالیــت اســت کــه
ضرورتــا در فصــل مشــترک میــان تامیــن کننــده و مشــتری انجــام
شــده و عمومــا ناملمــوس اســت .ارائــه یــک خدمــت بــه عنــوان
مثــال مــوارد زیــر را در بــر میگیــرد :
•

یــک فعالیــت انجــام شــده روی محصــول ملمــوس

تامیــن شــده از جانــب مشــتری (ماننــد اتومبیــل کــه بایســتی
تعمیــر شــود)
•

یــک فعالیــت انجــام شــده روی محصــول ناملمــوس

تامیــن شــده از جانــب مشــتری (ماننــد ترازنامــه درآمــدی مــورد
نیــاز بــرای تهیــه اظهارنامــه مالیاتــی)
•

18
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اطالعــات در بســتر انتقــال دانــش)
• فراهــم ســازی محیطــی بــرای مشــتری (ماننــد هتــل هــا
و رســتوران ها)
نــرم افــزار از اطالعــات تشــکیل شــده و عمومــا ناملموس اســت
و مــی توانــد بــه اشــکال رویکردهــا ،تراکنــش هــا یــا روش هــای
اجرائــی باشــد.
ســخت افــزار عمومــا ملمــوس بــوده و مقــدار آن ،ویژگــی قابــل
شــمارش مــی باشــد .مــواد فــرآوری شــده عمومــا ملمــوس بــوده
و مقــدار آنهــا  ،ویژگــی پیوســته مــی باشــد .ســخت افــزار و مــواد
فــرآوری شــده اغلــب بصــورت کاال  ،عنــوان مــی شــوند.
*یــادآوری :تعریــف محصــول بــا تعریــف ارائــه شــده در
 ISO9000:2015تفــاوت دارد.
 3-16محصول خریداری شده

محصــول ارائــه شــده از جانــب طرفــی بیــرون از
سیســتم مدیریــت کیفیــت ســازمان.
*یــادآوری  :ارائــه محصــول ،ضرورتــا بــه ترتیبــات تجــاری یــا

مالــی منتــج نمــی گــردد .
 3-17ریسک

ترکیبــی از احتمــال وقــوع یــک آســیب و شــدت
آن آســیب.
*یــادآوری :تعریــف ریســک بــا تعریــف ارائــه شــده در

 ISO9000:2015تفــاوت دارد.
منبع ISO14971:2007,2016 :

 3-18مدیریت ریسک

بــه کارگیــری نظامنــد خــط مشــی هــای مدیریتــی،
شرکت  QSسوئیس
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رویــه هــا و شــیوه هــا در فعالیــت هــای تحلیــل،
ارزیابــی ،کنتــرل و پایــش خطــر.
منبع ISO14971:2007,2.22 :

 3-19سیستم حائل سترونی

حداقــل بســته بنــدی کــه از ورود ریزجانــداران
جلوگیــری کــرده و اجــازه حضــور محصولــی ضــد
عفونــی شــده را در هنــگام مصــرف مــی دهــد.
منبع ISO116071:2006,3,22 :

 3-20تجهیز پزشکی سترون

تجهیــز پزشــکی کــه مــد نظــر اســت الزامــات
ســترونی را بــرآورده کنــد.
* یــادآوری :الزامــات جهــت ســترونی تجهیــزات پزشــکی ،

میتوانــد موضوعــی بــرای الزامــات قانونــی اجرائــی یــا اســتاندارد

هــا باشــد .

 - 4سیستم مدیریت کیفیت
 4-1الزامات عمومی

 4-1-1ســازمان بایــد سیســتم مدیریــت کیفیتــی را
مــدون کــرده و اثربخشــی آن را در انطبــاق بــا الزامــات
ایــن اســتاندارد بیــن المللــی و الزامــات قانونــی اجرائــی
حفــظ نمایــد.
ســازمان بایــد هرگونــه الــزام ،روش اجرائــی،
فعالیــت یــا تمهیــدی را کــه بــرای مــدون ســازی در این
اســتاندارد بیــن المللــی یــا الزامــات قانونــی اجرائــی
مــورد نیــاز اســت  ،اســتقرار داده ،پیــاده ســازی کــرده
20
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و حفــظ کنــد.
ســازمان بایــد نقــش بــه عهــده گرفتــه شــده از
جانــب خــود را تحــت الزامــات قانونــی اجرائــی  ،مــدون
نمایــد.
* یــادآوری :نقــش بــه عهــده گرفتــه شــده مــی توانــد شــامل
ســازنده ،نماینــده مجــاز ،واردکننــده یــا توزیــع کننــده باشــد.

 4-1-2سازمان باید:
آ) فرایندهــای موردنیــاز بــرای سیســتم مدیریــت
کیفیــت و کاربــرد ایــن فرایندهــا را در سراســر ســازمان
بــا در نظــر گرفتــن نقــش بــه عهــده گرفتــه شــده از
جانــب خــود ،شناســایی نمایــد.
ب) یــک رویکــرد مبتنــی بــر ریســک را جهــت
کنتــرل فرایندهــای مناســب موردنیــاز در سیســتم
مدیریــت کیفیــت ،بــه کار بنــدد.
پ) توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نماید.
 4-1-3ســازمان بایــد بــرای هــر فراینــد سیســتم
مدیریــت کیفیــت:
آ) شــاخص هــا و روش هــای مــورد نیــاز را جهــت
حصــول اطمینــان از اثربخــش بــودن اجــرا و کنتــرل این
فرایندهــا  ،مشــخص کنــد
ب) از در دســترس بــودن منابــع و اطالعــات
ضــروری بــرای پشــتیبانی از اجــرا و پایــش ایــن
فرایندهــا ,اطمینــان حاصــل نمایــد
پ) اقدامــات ضــروری جهــت دســتیابی بــه نتایــج
طــرح ریــزی شــده و حفــظ اثــر بخشــی ایــن فرایندهــا
را بــه اجــرا گــذارد
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ت) ایــن فرایندهــا را پایــش ,در مــوارد مقتضــی
انــدازه گیــری و تحلیــل نمایــد
ث) ســوابق موردنیــاز بــرای اثبــات انطبــاق بــا ایــن
اســتاندارد بیــن المللــی و الزامــات قانونــی اجرائــی را
ثبــت کــرده و نگهــداری نمایــد
 4-1-4ســازمان بایــد فرایندهــای سیســتم
مدیریــت کیفیــت را برطبــق الزامــات ایــن اســتاندارد
بیــن المللــی و الزامــات قانونــی اجرائــی  ،مدیریــت
نمایــد  .تغییــرات انجــام شــده روی ایــن فرایندهــا بایــد:
آ) از نظــر اثرگــذاری بــر سیســتم مدیریــت کیفیــت،
ارزیابی شــوند
ب) از نظــر تاثیرگــذاری بــر روی تجهیــز پزشــکی
تولیــد شــده تحــت ایــن سیســتم مدیریــت کیفیــت،
ارزیابــی شــوند
پ) بــر طبــق الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی
و الزامــات قانونــی اجرائــی  ،کنتــرل شــوند
 4-1-5زمانــی که ســازمان تصمیم به برونســپاری
هــر گونــه فراینــد تاثیرگــذار بــر انطبــاق محصــول بــا
الزامــات میگیــرد ,ایــن برونســپاری بایــد پایــش شــده
و از کنتــرل بــر روی ایــن گونــه فرایندهــا ،اطمینــان
حاصــل شــود .ســازمان بایــد مســئولیت انطبــاق بــا ایــن
اســتاندارد بیــن المللــی  ،الزامــات مشــتری و الزامــات
قانونــی اجرائــی را در مــورد فرایندهــای برونســپاری
شــده ،بــه عهــده بگیــرد .کنتــرل هــا بایــد متناســب بــا
ریســک هــای دخیــل شــده و توانایــی طــرف بیرونــی
در بــرآورده ســازی الزامــات بــر طبــق( بنــد )4-7باشــد.
کنتــرل هــا بایــد شــامل توافقــات کیفیتــی مکتــوب باشــد.
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 4-1-6ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای صحــه
گــذاری برنامــه هــای نــرم افــزاری کامپیوتــری مــورد
اســتفاده در سیســتم مدیریــت کیفیــت مــدون کنــد.
ایــن گونــه برنامــه هــای نــرم افــزاری بایــد پیــش
از نخســتین اســتفاده و در مــوارد مقتضــی ،پــس از
تغییــرات در اینگونــه نــرم افزارهــا یــا برنامــه آنهــا
صحــه گــذاری شــود.
رویکــرد و فعالیــت هــای خــاص مربــوط بــه
صحــه گــذاری و صحــه گــذاری مجــدد نــرم افــزار
بایــد بــا ریســک هــای مرتبــط بــا کاربــری آن متناســب
باشــد.
ســوابق چنیــن فعالیــت هایــی بایــد نگهــداری
شــود(  4-2-5را ببینیــد).
 4-2الزامات مستندسازی

 4-2-1کلیات
مســتند ســازی سیســتم مدیریت کیفیــت ( 4-2-4را ببینید)
بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
آ) بیانیــه هــای مــدون از خــط مشــی کیفیــت و
اهــداف کیفیــت
ب) یک نظامنامه کیفیت
پ) روش هــای اجرائــی مــدون و ســوابق مــورد
نیــاز در ایــن اســتاندارد بیــن المللــی
ت) مــدارک  ،شــامل ســوابقی کــه از ســوی ســازمان
بــرای اطمینــان از طــرح ریــزی ,اجــرا و کنتــرل موثــر
فرایندهــا ،ضــروری مــی باشــد
ث) هرگونــه مســتندات مشــخص شــده در الزامــات
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قانونــی اجرائــی
 4-2-2نظامنامه کیفیت
ســازمان بایــد یــک نظامنامــه کیفیــت را کــه شــامل
مــوارد زیــر اســت ،مــدون نمایــد:
آ) دامنــه شــمول سیســتم مدیریــت کیفیــت شــامل
جزییــات و توجیــه هرگونــه حــذف یــا عــدم کاربــرد
ب) روش هــای اجرائــی مــدون بــرای سیســتم
مدیریــت کیفیــت یــا ارجــاع بــه آنهــا
پ) توصیفــی از تعامــل فرایندهــای سیســتم
مدیریــت کیفیــت
نظامنامــه ی کیفیــت بایــد ســاختار مستندســازی
بــکار گرفتــه شــده در سیســتم مدیریــت کیفیــت را بــه
طــور اجمالــی بیــان نمایــد.
 4-2-3پرونده فنی
ســازمان بایــد یــک یــا چنــد پرونــده را کــه شــامل
مــدارک تولیــد شــده و یــا ارجــاع داده شــده بــرای
اثبــات انطبــاق بــا الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی
و تطابــق بــا الزامــات قانونــی اجرائــی بــوده  ،بــرای هــر
نــوع تجهیــز پزشــکی یــا خانــواده تجهیــز پزشــکی,
ایجــاد و نگهــداری نمایــد .
محتــوای پرونــده (هــا) بایــد شــامل مــوارد زیــر
باشــد ،ولــی محــدود بــه آنهــا نگــردد:
آ) توصیــف کلــی تجهیــز پزشــکی  ،حیطــه کاربــرد
و برچســب گــذاری شــامل هرگونــه دســتورالعمل بــرای
اســتفاده
ب) مشخصات محصول
پ) مشــخصات یــا روش هــای اجرائــی بــرای
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ســاخت ،بســته بنــدی ،انبــارش ،جابجایــی و توزیــع
ت) روش هــای اجرائــی بــرای پایــش و انــدازه
گیــری
ث) در موارد مقتضی  ،الزامات برای نصب
ج) در مــوارد مقتضــی ،روش هــای اجرائــی بــرای
خدمــات دهی
 4-2-4کنترل مدارک
مــدارک الــزام شــده توســط سیســتم مدیریــت
کیفیــت بایــد کنتــرل شــوند .ســوابق  ,نــوع ویــژه ای
از مســتندات هســتند و بایــد مطابــق بــا الزامــات ارائــه
شــده در بنــد  4-2-5کنتــرل شــوند.
روش اجرائــی مدونــی بایــد کنتــرل هــای مــورد
نیــاز بــرای مــوارد زیــر را تعییــن نمایــد:
آ) بازنگــری و تصویــب مــدارک از نظــر کفایــت
پیــش از صــدور
ب) بازنگــری و بــه روزرســانی ،در صــورت نیــاز ،و
تصویــب مجــدد مــدارک
پ) اطمینــان از ایــن کــه وضعیــت بازنگــری کنونــی
و تغییــرات مدارک شناســایی شــده اســت
ت) اطمینــان از ایــن کــه ویرایــش هــای مرتبــط
از مــدارک کاربــردی  ,در محــل هــای اســتفاده در
دســترس مــی باشــد
ث) اطمینــان از ایــن کــه مــدارک خوانــا و قابــل
تشــخیص باقــی مــی ماننــد
ج) اطمینــان از ایــن کــه مــدارک بــا منشــاء بــرون
ســازمانی ،کــه توســط ســازمان بــرای اجــرا و طــرح
ریــزی سیســتم مدیریــت کیفیــت ضــروری تشــخیص
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داده شــده اســت  ،شناســایی شــده و توزیــع آنهــا
کنتــرل مــی شــود
چ) جلوگیــری از مفقــود شــدن یــا از بیــن رفتــن
مــدارک
ح) جلوگیــری از اســتفاده ســهوی مــدارک منســوخ
شــده و بــه کارگیــری روشــی جهت شناســایی مناســب آنها
ســازمان بايــد اطمينــان يابــد کــه تغييــرات در
مــدارک ،توســط همــان بخــش يــا بخــش هايــي کــه
تصويــب اوليــه را بــه انجــام رســانده انــد و يــا بخــش
هــاي تعييــن شــده  ،مــورد بازنگــري و تصويــب قــرار
مــي گيرنــد .بخــش هــای تعييــن شــده مــي بايســت
بــه ســوابق اطالعــات مربوطــه کــه بــر مبنــاي آنهــا
بازنگــري و تصويــب مــدارک انجــام گرفتــه ،دسترســي
داشــته باشــد.
ســازمان بايــد دوره زمانــي را مشــخص کنــد کــه
درآن حداقــل يــک نســخه از مــدارک منســوخ ،نگهداري
شــود .ايــن دوره زمانــي بايــد اطمينــان دهــد مدارکــي
کــه ابــزار پزشــکي برطبــق آنهــا توليــد و بازرســي شــده،
حداقــل تاپايــان عمــر مفيــد ابــزار کــه ســازمان تعييــن
مــي نمايــد ،دردســترس مــي باشــد (ايــن عمرمفيــد
نبايــد از زمــان نگهــداري ســوابق مربوطه(بنــد )4-2-4
يــا زمــان تعييــن شــده توســط الزامــات قانونــی اجرائــی
کمتــر باشــد).
 4-2-5کنترل سوابق
ســوابق بایــد جهــت فراهــم آوردن شــواهد انطبــاق با
الزامــات و اثربخشــی اجــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت
اســتقرار یافتــه و نگهــداری شــوند.
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ســازمان بایــد روش اجرائــی مدونــی بــه منظــور
تعریــف کنتــرل هــای موردنیــاز بــرای شناســایی,
بایگانــی ,امنیــت و یکپارچگــی ,بازیابــی ,مــدت
نگهــداری و تعییــن تکلیــف ســوابق ایجــاد نمایــد.
ســازمان بایــد روش هایــی را مطابــق بــا الزامــات
قانونــی اجرائــی بــرای حفاظــت از اطالعــات محرمانــه
ســامت موجــود در ســوابق تعریــف و پیــاده ســازی
نمایــد.
ســوابق بایــد خوانــا باقــی مانــده و بــه ســادگی قابــل
شناســایی و بازیابــی باشــند .تغییــرات در ســوابق بایــد
قابــل شناســایی باقــی بمانــد.
ســازمان بایــد ســوابق را حداقــل بــرای دوره زمانــی
برابــر بــا دوره عمــر تجهیــز پزشــکی کــه توســط
ســازمان تعریــف یــا توســط الزامــات قانونــی اجرائــی
مشــخص شــده  ،نگهــداری نمایــد .ایــن دوره زمانــی
نبایــد کمتــر از  2ســال از تاریــخ ترخیــص محصــول
باشــد.

 - 5مسئولیت مدیریت
 5-1تعهد مدیریت

مديريــت ارشــد بايــد شــواهدي دال بــر تعهــد
خــود در ايجــاد و تكويــن و اجــراي سيســتم مديريــت
كيفيــت و نگهــداري مــداوم اثــر بخشــي آن بــه طــرق
زيــر فراهــم آورد:
الــف) انتقــال و تفهيــم اهميــت بــرآورده كــردن
خواســته هــاي مشــتري وهمچنيــن الزامــات قانونــی
اجرائــی در ســازمان
شرکت  QSسوئیس
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ب) تعيين و برقرار كردن خط مشي كيفيت
ج ) اطمينــان از اينكــه اهــداف كيفيــت تعييــن
شــده اند
د ) انجام بازنگري هاي مديريت
ه ) اطمينان از در دسترس بودن منابع
 5-2مشتری مداری

مدیریــت ارشــد بایــد اطمینــان یابــد کــه الزامــات
مشــتری و الزامــات قانونــی اجرائــی مشــخص شــده و
بــرآورده شــده انــد.
 5-3خط مشی کیفیت

مدیریــت ارشــد بایــد اطمینــان یابــد کــه خــط
مشــی کیفیــت:
آ) مناسب و مرتبط با مقاصد سازمان می باشد
ب) شــامل تعهــد بــه تطابق بــا الزامات و نگهداشــت
اثربخشــی سیســتم مدیریــت کیفیت می باشــد
پ) چارچوبــی را بــرای اســتقرار و بازنگــری اهــداف
کیفیــت ارائــه مــی نمایــد
ت) در درون ســازمان اطــاع رســانی و درک شــده
است
ث) از نظــر تــداوم مناســب بــودن ,مــورد بازنگــری
قــرار مــی گیــرد
 5-4طرح ریزی

 5-4-1اهداف کیفیت
مديريـــت ارشد بـــايد اطمينـــان يـابد كـــه اهـداف
كيفيـــت و از جملـه آنـهايي كـه جـهت بـرآورده كـردن
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الزامــات قانونــی اجرائــی و الزامــات محصــول مــــورد
نيــــاز هســــتند ،در بخــش هـــا و ســـطوح مرتبــط در
درون سازمان تعييـــن شـــده اند .اهـــداف كيفيـت بـايد
قابــل انــدازه گيــري بــوده و بـــا خـــط مشـــي كيفيـــت
سازگار باشـــند.
 5-4-2طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت ارشد باید اطمینان یابد که :
الــف) طـــرح ريــزي سيســتم مديريـــت كيفيــت
بـــه منظوربـــرآورده كــردن الزامــات مذكوردربنــد 4-1و
همچنيــن اهــداف كيفيـــت انجـــام گرفتـــه اســـت
ب) هنگـــامي كـه تغيـــيرات در سيســتم مديريـت
كيفيـــت طـــرح ريـــزي و اجـــرا مـــي گـــردد ،انسـجام
سيســـتم مديريـت كيفيـت برقـــرار نگهداشته مي شـود
 5-5مسئولیت ,اختیار و انتقال اطالعات

 5-5-1مسئولیت و اختیار
مديريـت ارشدبـايداطمينـــان يـابد كـه مسوليت ها
واختيـــارات تعييـــن ،مــدون ودردرون ســازمان اطــاع
رســانی مي شـــوند.
مديريــت ارشــد ،بايــد ارتبــاط درونــي بيــن
کارکنانيکــه کارهــاي موثربرکيفيــت را اداره ،اجــرا
وتصديــق مــي کننــد تعييــن نمايــد .وهمچنيــن بايــد از
آزادي عمــل و اختيارســازماني الزم بــراي انجــام چنيــن
فعاليــت هايــي  ،اطمینــان حاصــل نمایــد.
 5-5-2نماینده مدیریت
مديريـــت ارشد بـــايد يكـي از مديـــران خـود را بـه
عنـــوان نمـــاينده مديريـــت منصـــوب كـند كـــه جـدا
شرکت  QSسوئیس
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ازســاير مســـووليت هـــايش  ،داراي مســـووليت هــا و
اختيـــاراتي شـــامل مـوارد زيـــر باشـد:
الــف) حصـــول اطمينـــان از اينكـــه فرآيندهـــاي
مـــورد نيـــاز بـــراي سيســـتم مديريـت كيفيـــت مدون
شــده اســت
ب ) گـــزارش دهـــي بـــه مديريـــت ارشد در مـورد
عملكـــرد سيســـتم مديريـــت كيفيـــت وهـرنـــوع نيـاز
بــراي بـــهبود
ج ) حصـــول اطمينـــان از افزايـــش آگـــاهي
درخصــوص الزامــات قانونــی اجرائــی و الزامــات سیســتم
مدیریــت کیفیــت در ســـر تــا ســـر ســازمان
 5-5-3ارتباطات داخلی
مديريـــت ارشــد بايــد اطمينــان يابد كــه فرآيندهاي
مناسب انتقـــال اطالعـــات دردرون سازمان ايجـاد شـده
و در راســتای اثربخشــی سیستم مدیریت کیفیت می باشند.
 5-6بازنگری مدیریت

 5-6-1کلیات
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای بازنگــری
مدیریــت مــدون نمایــد .مدیریــت ارشــد بایــد سیســتم
مدیریــت کیفیــت ســازمان را در فواصــل طرحریــزی
شــده مــدون  ،بازنگــری کنــد تــا از تــداوم مناســب
بــودن ,کفایــت و اثربخشــی آن ,اطمینــان یابــد .ایــن
بازنگــری بایــد شــامل بازنگــری فرصــت هــای بهبــود
و نیــاز بــه تغییــرات در سیســتم مدیریــت کیفیــت از
قبیــل خــط مشــی کیفیــت و اهــداف کیفیــت باشــد.
ســوابق بازنگــری مدیریــت بایــد نگهــداری شــوند
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( 4-2-5را ببینیــد).

 5-6-2دروندادهای بازنگری
دروندادهــای بازنگــری مدیریــت بایــد شــامل
اطالعــات زیــر ،و نــه محــدود بــه آنهــا ،باشــد:
آ) بازخوردها
ب) رسیدگی به شکایات
پ) گزارش دهی به نهادهای مقرراتی
ت) ممیزی
ث) پایش و اندازه گیری فرایندها
ج) پایش و اندازه گیری محصول
چ) اقدامات اصالحی
ح) اقدامات پیشگیرانه
خ) اقدامات پیگیرانه بازنگری مدیریت قبلی
ر) تغییراتی تاثیرگذار بر سیستم مدیریت کیفیت
ز) توصیه هائی جهت بهبود
د) الزامــات مقرراتــی قابــل کاربــرد جدیــد یــا
بازنگــری شــده
 5-6-3بروندادهای بازنگری
بروندادهــای بازنگــری مدیریــت بایــد ثبــت شــده
و شــامل بازنگــری دروندادهــا و هــر گونــه تصمیــم و
اقدامــی در ارتبــاط بــا مــوارد زیــر باشــد:
آ) بهبودهــای موردنیــاز بــرای حفــظ تناســب،
کفایــت و اثربخشــی سیســتم مدیریــت کیفیــت و
فرایندهــای آن
ب) بهبود محصول در ارتباط با الزامات مشتری
پ) تغییــرات در واکنــش بــه الزامــات مقرراتــی
قابــل کاربــرد جدیــد یــا بازنگــری شــده
شرکت  QSسوئیس
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د) نیازهای مربوط به منابع

 6مدیریت منابع

 6-1تامین منابع

ســازمان بایــد منابــع موردنیــاز بــرای مــوارد زیــررا،
تعییــن و فراهــم نمایــد:
آ) پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت و
نگهداشــت اثربخشــی آن
ب) بــرآورده نمــودن الزامــات قانونــی اجرائــی و
الزامــات مشــتری

 6-2منابع انسانی

کارکنانــی کــه کارهــای تاثیرگــذار بــر کیفیــت
محصــول انجــام مــی دهنــد ,بایــد شایســتگی هــای
الزم را بــر پایــه تحصیــات ,آمــوزش ,مهــارت هــا و
تجــارب مناســب داشــته باشــند.
ســازمان بایــد فرایندهایــی را بــرای اســتقرار
شایســتگی ،ارائــه آمــوزش الزم و اطمینــان از آگاهــی
کارکنــان ،مــدون کنــد.
سازمان باید:
آ) شایســتگی الزم بــرای کارکنانــی کــه کارهــای
تاثیرگــذار بــر کیفیــت محصــول انجــام مــی دهنــد،
تعییــن کنــد
ب) آمــوزش هــا و یــا اقداماتــی را جهــت دســتیابی
بــه شایســتگی هــای الزم و یــا حفــظ آنهــا  ،ارائــه دهــد.
پ) اثربخشــی اقدامــات صــورت پذیرفتــه را مــورد
ارزیابــی قــرار دهد
ت) اطمینــان یابــد کــه کارکنانــش از ارتبــاط و
اهمیــت فعالیــت هایشــان و چگونگــی ســهیم بــودن
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شــان در دســت یابــی بــه اهــداف کیفیــت ,آگاهــی دارند
ث) ســوابق مناســب مربــوط بــه تحصیــات آموزش
هــا ,مهــارت هــا و تجــارب را نگهــداری کنــد.

* یــادآوری :روش مــورد اســتفاده بــرای ارزیابــی اثربخشــی  ،با

ریســک هــای مرتبــط بــا کاری کــه بــرای آن آمــوزش ارائــه شــده
اســت  ،متناســب باشــد.
 6-3زیرساخت

ســازمان بایــد الزامــات را بــرای زیرســاخت هــای
موردنیــاز بــرای دســت یابــی بــه انطبــاق بــا الزامــات
محصــول ،جلوگیــری از درهــم شــدن محصــوالت و
اطمینــان از جابجایــی منظــم محصــول ،مــدون کنــد.
زیرساخت  ،در موارد مقتضی ،شامل موارد زیر است:
آ) ساختمان ها ,فضای کاری و امکانات مرتبط
ب) تجهیزاتفرایندی(همسختافزارهمنرمافزار)
پ) خدمــات پشــتیبانی ( نظیــر حمــل و نقــل
ارتباطــات و سیســتم هــای اطالعاتــی)
ســازمان بایــد الزاماتــی را بــرای فعالیــت هــای
نگهــداری  ،شــامل تنــاوب اجــرای آنهــا ,در مواقعــی
کــه ایــن گونــه فعالیــت هــا یــا نبــود آنهــا بتوانــد بــر
کیفیــت محصــول تاثیرگــذار باشــد ،مــدون نمایــد .در
مــوارد مقتضــی ،الزامــات بایــد بــرای تجهیــزات مــورد
اســتفاده در تولیــد ،کنتــرل محیــط کاری و پایــش و
انــدازه گیــری  ،بــه کار گرفتــه شــود.
ســوابق ایــن گونــه فعالیــت هــای حفــظ و نگهــداری
بایــد نگهــداری شــود( 4-2-5را ببینیــد).
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 6-4محیط کاری و کنترل آلودگی

 6-4-1محیط کاری
ســازمان بایــد الزامــات محیــط کاری موردنیــاز
بــرای دســت یابــی بــه انطبــاق بــا الزامــات محصــول را
مــدون نمایــد.
چنانچــه شــرایط محیــط کاری بتوانــد اثــر نامطلــوب
بــر کیفیــت محصــول داشــته باشــد ،ســازمان بایــد
الزامــات محیــط کاری و روش اجرائــی پایــش و کنتــرل
آن را  ،مــدون نمایــد.
سازمان باید:
آ) الزامــات ســامت ,پاکیزگــی و پوشــش کارکنــان
را در صورتــی کــه تمــاس آنهــا بــا محصــول یــا محیــط
کار بتوانــد بــر عملکــرد یــا ایمنــی تجهیــز پزشــکی
تاثیــر بگــذارد ,مــدون نمایــد
ب) اطمینــان یابــد کــه تمامــی کارکنانــی کــه ملزم
هســتند موقتــادر محیــط کار تحــت شــرایط محیطــی
خاصــی کار کننــد ,شایســته بــوده و یــا از ســوی فــردی
شایســته سرپرســتی مــی شــوند
* یــادآوری :اطالعــات بیشــتر در  ISO14644و ISO14968

یافــت مــی شــود.

 6-4-2کنترل آلودگی
در مــوارد مقتضــی ،ســازمان بایــد ترتیباتــی را بــرای
کنتــرل محصــول آلــوده یــا دارای پتاســیل آلودگــی
بــه منظــور جلوگیــری از آلــوده شــدن محیــط کاری،
کارکنــان یــا محصــول ،طرحریــزی و مــدون نمایــد.
بــرای تجهیــزات پزشــکی ســترون ،ســازمان بایــد
الزامــات کنتــرل آلودگــی بــا ریزجانــداران یــا ذرات
جامــد را مــدون کــرده و پاکیزگــی الزامــی را در طــی
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فراینــد مونتــاژ یــا بســته بنــدی ،حفــظ کنــد.

 - 7پدیدآوری محصول
 7-1طرح ریزی پدیدآوری محصول

ســازمان بایــد فرایندهــای موردنیــاز بــرای
پدیــدآوری محصــول را طــرح ریــزی نمــوده و اجــرا
نمایــد .طــرح ریــزی پدیــدآوری محصــول بایــد ســازگار
بــا الزامــات دیگــر فرایندهــای سیســتم مدیریــت
کیفیــت باشــد.
ســازمان بایــد یــک یا چنــد فراینــد را در پدیــدآوری
محصــول ،بمنظــور مدیریــت ریســک مــدون نمایــد.
ســوابق فعالیــت هــای مدیریــت ریســک بایــد نگهــداری
شــوند 5-2-4( .را ببینیــد).
در طــرح ریــزی پدیــدآوری محصــول ,ســازمان بایــد
مــوارد زیــر را در مــوارد مقتضــی ،تعییــن نمایــد:
آ) اهداف کیفیت و الزامات مربوط به محصول
ب) نیــاز بــه اســتقرار فرایندهــا و مســتندات
( 4-2-4را ببینیــد) و فراهــم آوری منابــع مختــص
محصــول شــامل زیرســاخت هــا و محیــط کاری.
پ) فعالیــت هــای الزامــی تصدیــق  ,صحــه گــذاری,
پایش,انــدازه گیــری ،بازرســی و آزمــون ,جابجایــی،
انبــارش ،توزیــع و ردیابــی مختــص محصــول بــه همــراه
معیارهــای پذیــرش محصــول
ت) ســـوابق مـــورد نيـــاز جـــهت فراهـــم آوردن
شـــواهدي حـــاكي از اينكـــه فرآيندهـــاي پديـدآوري و
محصــول حاصلـــه ،الزامـــات را بـــرآورده مــي كننـــد .
(  4-2-5را ببینیــد).
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برونــداد اين طـــرح ريـــزي بـــايد بـــه صورتي كـــه
بـــراي روش هــاي بکارگرفته شــده در ســازمان مناســب
باشــد ،تدویــن گــردد.
* یادآوری :اطالعات بیشتر در  ISO14971یافت می شود.

 7-2فرایندهای مرتبط با مشتری

 7-2-1تعیین الزامات مرتبط با محصول
سازمان باید موارد زیر را مشخص نماید:
آ) الزامــات مشــخص شــده توســط مشــتری شــامل
الزامــات مربــوط بــه فعالیــت هــای تحویــل و پــس از
تحویــل
ب) الزامات بيـان نشـده توسـط مشتري كـه بـراي
اســـتفاده مشـــخص شـــده يـــا حیطه کاربرد (همانگونه
که شــناخته شــده است) ضـــروري هســـتند.
پ) الزامات قانونی اجرائی مرتبط با محصول
ت) هرگونــه آمــوزش موردنیــاز کاربــر ،بــرای
اطمینــان از عملکــرد مشــخص شــده و اســتفاده ایمــن
از تجهیــز پزشــکی
ت) هر نوع الزامـــات ديگـــر تعييـــن شـــده توسـط
ســازمان
 7-2-2بازنگری الزامات مربوط با محصول
ســازمان بایــد الزامــات مرتبــط بــا محصــول را
بازنگــری نمایــد .ایــن بازنگــری بایــد پیــش از تعهــد
ســازمان بــرای تامیــن یــک محصــول بــرای مشــتری
باشــد ( نظیــر ارســال مناقصــات ,پذیــرش قراردادهــا
و ســفارش هــا ,پذیــرش تغییــرات در قراردادهــا و
ســفارش هــا) و بایــد اطمینــان دهــد کــه:
36

شرکت  QSسوئیس

استانداردISO 13485:2016

آ) الزامات محصول تعریف شده و مکتوب شده اند
ب) الزامــات قـــرارداد يــا ســـفارش كــه بـــا مــوارد
بيان شـــده درقبـــل مغاير هســـتند ،حل وفصل شــده اند
پ) الزامــات مقرراتــی قابــل کاربــرد ،بــرآورده
مــی شــوند
ت) هرگونــه آمــوزش موردنیــاز کاربــر مطابــق بــا
 ،7-2-1فراهــم شــده یــا برنامــه ریــزی شــده اســت کــه
فراهــم گــردد
پ) ســازمان توانایــی بــرآورده ســازی الزامــات
تعریــف شــده را دارا مــی باشــد
ســوابق نتایــج بازنگــری و اقدامــات حاصلــه از
بازنگــری بایــد نگهــداری شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
هـرگـــاه مشــتري خواســـته هــاي خـــود را بـــه
صـــورت مـــدون بيـــان نكنـــد ،خواســـته هاي مشتري
بــــايد پيــــش از پذيرش بوسيله سازمان مـــورد تـــائيد
قـــرار گـيرد.
هــر گاه الزامـــات و يـــا خواســـته هاي مربـــوط بـــه
محصــول تغيـــير يـــابد ،ســازمان بايد اطمينـــان حاصل
كنـــد كه مـــدارك مرتبـــط اصـــاح شـــده و كاركنـان
ذيربـــط از الزامـــات و يـــا خواســـته هاي تغيـــير يافتـه
مطلـــع گرديده انـــد.
 7-2-3تبادل اطالعات
ســازمان بایــد ترتیباتــی را بــرای برقــراری ارتبــاط
بــا مشــتریان در ارتبــاط بــا مــوارد زیــر طــرح ریــزی و
مــدون نمایــد:
آ) اطالعات محصول
ب) رســیدگی بــه اســتعالم هــا ,قراردادهــا یــا
شرکت  QSسوئیس
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ســفارش هــا شــامل اصالحیــه هــا
پ) بازخورد از مشتری شامل شکایات
ت) هشدار های توصیه ای
ســازمان بایــد بــا نهــاد هــای مقرراتــی بــر طبــق
الزامــات قانونــی اجرائــی  ،تبــادل اطالعــات داشــته
باشــد .
 7-3طراحی و تکوین

7-3-1کلیات
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای طراحــی و
تکویــن ,مــدون نمایــد.

 7-3-2طرح ریزی طراحی و تکوین
ســازمان بایــد طراحــی و تکویــن محصــول را
طرحریــزی و تحــت کنتــرل داشــته باشــد .در مــوارد
مقتضــی ،مــدارک طرحریــزی طراحــی و تکویــن ,بایــد
بــا پیشــرفت مراحــل طراحــی و تکویــن ,نگهــداری
شــده و بــه روز رســانی گــردد.
در زمــان طرحریــزی طراحــی و تکویــن ,ســازمان
بایــد مــوارد زیــر را مــدون نمایــد:
آ) مراحل طراحی و تکوین
ب) بازنگــری هــای موردنیــاز در هــر یــک از مراحــل
طراحــی و تکوین
پ) فعالیــت هــای تصدیــق ,صحــه گــذاری و انتقال
طراحــی  ،مناســب بــا هــر یــک از مراحــل طراحــی و
تکویــن
پ) مســئولیت هــا و اختیــارات بــرای طراحــی و
تکویــن
38

شرکت  QSسوئیس

استانداردISO 13485:2016

ت) شــیوه هــای حصــول اطمینــان از ردیابــی
بروندادهــای طراحــی و تکویــن بــه درونــداد هــای
طراحــی و تکویــن
ث) منابــع مــورد نیــاز شــامل شایســتگی هــای الزم
بــرای کارکنــان
 7-3-3دروندادهای طراحی و تکوین
دروندادهــای مرتبــط بــا الزامــات محصــول ,بایــد
تعییــن و ســوابق آنهــا نگهــداری شــود( 4-2-4را ببینیــد).
ایــن دروندادهــا بایــد دربرگیرنــده ی مــوارد زیــر باشــد:
آ) الزامــات کارکــردی ,عملکــردی ,قابلیــت اســتفاده
و ایمنــی ,مطابــق بــا حیطــه کاربــرد
ب) استانداردها و الزامات قانونی اجرائی
پ) برونداد های مناسب با مدیریت ریسک
ت) در مــوارد مقتضــی ،اطالعــات بــه دســت آمــده
از طراحــی هــای مشــابه پیشــین
ث) دیگــر الزامــات اساســی بــرای طراحــی و تکویــن
محصــول و فرایندها
ایــن دروندادهــا بایــد بــه لحــاظ کفایــت و تصویــب ،
مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد.
الزامــات بایــد کامــل و شــفاف بــوده  ،قابلیــت
تصدیــق و صحــه گــذاری را داشــته و در تعــارض بــا
یکدیگــر نباشــند.

* یــادآوری  :اطالعــات بیشــتر را میتــوان درIEC62366 -1

یافــت نمــود

 7-3-4بروندادهای طراحی و تکوین
بروندادهای طراحی و تکوین باید:
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آ) الزامــات دروندادهــای طراحــی و تکویــن را
بــرآورده نمایــد
ب) اطالعــات مناســب را بــرای خریــد ,تولیــد و ارائه
خدمــات فراهــم کند
پ) شــامل معیارهــای پذیــرش محصــول باشــد یــا
بــه آنهــا ارجــاع دهــد
ت) ویژگــی هایــی از محصــول را کــه برای اســتفاده
ایمــن و مناســب آن ضــروری اســت ,مشــخص کند.
بروندادهـــاي طراحـــي و تكويـــن بـــايد بـــه نحـــو
مناسبی ارايـــه شـــوند كـــه بتـــوان آنـــها را بـــر طبـــق
درونـدادهـــا طراحـــي و تكويــن تصديــق كـــرد و بايــد
قبــل از ترخيـــص تاييــد گردنـــد.
ســوابق بروندادهــای طراحــی و تکویــن بایــد
نگهــداری شــود( 5-2-4را ببینیــد).
 7-3-5بازنگری طراحی و تکوین
در مراحــل مناســب ,بازنگــری هــای نظــام منــد
طراحــی و تکویــن بایــد برطبــق ترتیبــات طرحریــزی
شــده و مــدون ،انجــام پذیــرد تــا:
آ) توانایــی نتایــج حاصــل از طراحــی و تکویــن را در
بــرآورده ســازی الزامــات ،ارزیابــی کند
ب) هرگونــه اقدامــات الزم را شناســایی و پیشــنهاد
کنــد
شــركت كننـدگـــان در چنيـــن بازنگــري هـــايي
بـــايدعالوه بــر نمايندگـــان بخش هـــايي که بـــا مرحله
يا مراحل طراحـــي و تكويـــن تحـــت بـــازنگري مرتبـط
هســـتند ،شـــامل ســاير کارکنــان متخصــص باشــند.
ســوابق نتایــج بازنگــری هــا و هرگونــه اقدامــات ضروری،
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بایــد نگهــداری شــده و شــامل شناســایی طراحــی
بازنگــری شــده  ،شــرکت کننــدگان در آن و تاریــخ
بازنگــری باشــد (  4-2-5را ببینیــد ).
 7-3-6تصدیق طراحی و تکوین
تصدیــق بایــد بــر طبــق ترتیبــات طرحریزی شــده و
مــدون انجــام شــود تــا اطمینــان دهــد کــه بروندادهــای
طراحــی و تکویــن الزامــات دروندادهــای طراحــی و
تکویــن را بــرآورده مــی کنــد.
ســازمان بایــد طــرح هائــی را جهــت تصدیــق مــدون
نمایــد کــه شــامل روش هــا ،معیارهــای پذیــرش و در
مــوارد مقتضــی ،فنــون آمــاری بــر پایــه تعییــن حجــم
نمونــه باشــد.
در صورتیکــه حیطــه کاربــرد محصــول الــزام نمایــد
کــه تجهیــز پزشــکی بــه دیگــر تجهیــز یــا تجهیــزات
پزشــکی متصــل شــود یــا بــا آن فصــل مشــترک
داشــته باشــد ،تصدیــق بایــد شــامل تاییدیــه ای باشــد
کــه نشــان دهــد بروندادهــای طراحــی ،دروندادهــای
طراحــی را  ،هنگامــی کــه اتصــال یــا فصــل مشــترک
شــکل مــی گیــرد ،بــرآورده مــی کننــد.
ســوابق نتایــج تصدیــق و هرگونــه اقدامــات ضــروری
بایــد نگهــداری شــود ( 4-2-4و  5-2-4را ببینیــد).
 7-3-7صحه گذاری طراحی و تکوین
صحــه گــذاری طراحــی و تکویــن بایــد بــر طبــق
ترتیبــات طرحریــزی شــده و مــدون انجــام شــود تــا
اطمینــان حاصــل نمایــد محصــول بدســت آمــده توانائی
بــرآورده ســازی الزامــات بــرای کاربــرد مشــخص شــده
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یــا حیطــه کاربــرد را  ،دارد.
ســازمان بایــد طــرح هائــی را جهــت صحــه گــذاری
مــدون نمایــد کــه شــامل روش هــا ،معیارهــای پذیــرش
و در مــوارد مقتضــی ،فنــون آمــاری بــر پایــه تعییــن
حجــم نمونــه باشــد.
صحــه گــذاری طراحــی بایــد بــرروی محصــول
نمونــه ،انجــام شــود .محصــول نمونــه ،شــامل واحدهــای
اولیــه تولیــد ،بهرهــا یــا معــادل آنهــا ،مــی باشــد.
منطــق بکارگرفتــه شــده بــرای انتخــاب محصــول
مــورد اســتفاده در صحــه گــذاری ،بایــد ثبــت شــود
( 5-2-4را ببینیــد).

بــه عنــوان بخشــی از صحــه گــذاری طراحــی
و تکویــن ,ســازمان بایــد ارزیابــی هــای بالینــی یــا
ارزیابــی عملکــرد تجهیــز پزشــکی را برطبــق الزامــات
قانونــی اجرائــی انجــام دهــد .تجهیــز پزشــکی مــورد
اســتفاده بــرای ارزیابــی بالینــی یــا ارزیابــی عملکــرد،
بعنــوان محصــول ترخیــص شــده بــه منظــور اســتفاده
مشــتری ،تلقــی نمــی شــود.
درصورتیکــه حیطــه کاربــرد محصــول الــزام کنــد
کــه تجهیــز پزشــکی بــه دیگــر تجهیــز یــا تجهیــزات
پزشــکی متصــل شــود یــا بــا آن فصــل مشــترک داشــته
باشــد ،صحــه گــذاری بایــد شــامل تاییدیــه ای باشــد
کــه نشــان دهــد الزامــات بــرای کاربــرد مشــخص شــده
یــا حیطــه کاربــرد  ،هنگامــی کــه اتصــال یــا فصــل
مشــترک شــکل مــی گیــرد ،بــرآورده میگردنــد.
صحــه گــذاری بایــد پیــش از تحویــل یــا بــه
کارگیــری محصــول ،تکمیــل گــردد.
ســوابق نتایــج صحــه گــذاری و هرگونــه اقدامــات
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ضــروری بایــد نگهــداری شــود 5-2-4( .را ببینیــد).
 7-3-8انتقال طراحی و تکوین
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای انتقــال
بروندادهــای طراحــی و تکویــن بــه تولیــد ،مــدون کنــد.
ایــن روش اجرایــی بایــد اطمينــان حاصــل نمايــد کــه
برونــداد هــاي طراحــي و تکويــن پيــش از تبديــل شــدن
بــه مشــخصه هــاي نهايــي توليــد ،تصديــق گرديــده و
بــراي توليــد مناســب هســتند و ایــن قابلیــت تولیــد
میتوانــد الزامــات مربــوط بــه محصــول را بــرآورده
نمایــد.
ســوابق نتایــج انتقــال و هرگونــه اقدامــات ضــروری
بایــد نگهــداری شــود 5-2-4( .را ببینیــد)
7-3-9کنترل تغییرات طراحی و تکوین
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای کنتــرل تغییــرات
طراحــی و تکویــن ،مــدون کنــد .ســازمان بایــد اهمیــت
تغییــرات در کارکــرد ،عملکــرد ،قابلیــت اســتفاده،
ایمنــی و الزامــات قانونــی اجرائــی را بــرای تجهیــز
پزشــکی و حیطــه کاربــرد آن  ،تعییــن کنــد.
تغییــرات طراحــی و تکویــن بایــد شناســایی شــوند.
پیــش از پیــاده ســازی ،تغییــرات بایــد:
آ) بازنگری شده
ب) تصدیق شده
پ) در موارد مقتضی ،صحه گذاری شده
ت) تایید شود
بازنگــری تغییــرات طراحــی و تکویــن بایــد
دربرگیرنــده ارزیابــی اثــر تغییــرات بــر اجــزای متشــکله
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محصــول فــرآوری شــده یــا تــازه تحویــل داده شــده ،
دروندادهــا و بروندادهــای مدیریــت ریســک و فرایندهای
پدیــدآوری محصــول باشــد.
ســوابق نتایــج تغییــرات ،بازنگــری آنهــا و
هرگونــه اقدامــات ضــروری بایــد نگهــداری شــود
( 5-2-4را ببینیــد).

7-3-10پرونده های طراحی و تکوین
ســازمان بایــد یــک پرونــده طراحــی و تکویــن را
بــرای هــر نــوع از تجهیــز پزشــکی یــا خانــواده تجهیــز
پزشــکی ،نگهــداری کنــد .ایــن پرونــده بایــد شــامل
ســوابق اثبــات انطبــاق بــا الزامــات طراحــی و تکویــن و
ســوابق تغییــرات طراحــی و تکویــن باشــد.
 7-4خرید

7-4-1فرایند خرید
ســازمان بایــد روش اجرائــی را مــدون نمایــد تــا
اطمینــان یابــد محصــول خریــداری شــده بــا اطالعــات
مشــخص شــده خریــد ,مطابقــت دارد.
ســازمان بایــد معیارهایــی بــرای ارزیابــی و انتخــاب
تامیــن کننــدگان ایجــاد کنــد .ایــن معیارهــا بایــد بــر
پایــه مــوارد زیــر باشــد :
آ) توانایــی تامیــن کننــدگان بــرای ارائــه محصولــی
کــه الزامــات ســازمان را بــرآورده مینماید ،
ب) عملکرد تامین کننده
پ) تاثیــر محصــول خریــداری شــده بــر کیفیــت
تجهیــز پزشــکی
ت) مناســب بــودن بــا ریســک هــای مرتبــط بــا
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تجهیــز پزشــکی
ســازمان بایــد پایــش و ارزیابــی مجــدد تامیــن
کننــدگان را طرحریــزی کنــد .عملکــرد تامیــن کننــده
بایــد در بــرآورده کــردن الزامــات محصــول خریــداری
شــده ،پایــش شــود .نتایــج پایــش بایــد درونــدادی را
بــرای فراینــد ارزیابــی مجــدد تامیــن کننــده ،فراهــم
کنــد.
عــدم تحقــق الزامــات خریــد ،بایــد تناســب تامیــن
کننــده بــا ریســک مرتبــط بــا محصــول خریــداری شــده
و تطابــق بــا الزامــات قانونــی اجرائــی را  ،ارجــاع دهــد.
ســوابق نتایــج ارزیابــی ،انتخــاب ،پایــش و ارزیابــی
مجــدد قابلیــت یــا عملکــرد تامیــن کننــده و هرگونــه
اقدامــات ضــروری بــه دســت آمــده از ایــن فعالیــت هــا,
بایــد نگهــداری شــود ( 5-2-4را ببینیــد).
 7-4-2اطالعات خرید
اطالعــات خریــد بایــد محصولــی را کــه قــرار اســت
خریــداری شــود ،توصیــف کنــد یــا بــه آن ارجــاع دهــد
و در مــوارد مقتضــی شــامل مــوارد زیــر باشــد :
آ) مشخصات محصول
ب) الزامــات مربــوط بــه پذیــرش محصــول ,روش
اجرائــی  ,فرایندهــا و تجهیــزات
پ) الزامــات مربــوط بــه صالحیــت کارکنــان تامیــن
کنند
ت) الزامات سیستم مدیریت کیفیت
ســازمان بایــد از کفایــت الزامــات مشــخص شــده
خریــد پیــش از اطــاع بــه تامیــن کننــده ,اطمینــان
یابــد
شرکت  QSسوئیس

45

استانداردISO 13485:2016

الزامــات خریــد بایــد شــامل توافــق مکتوبــی باشــد
کــه تامیــن کننــده موظــف گــردد تغییــرات در محصــول
خریــداری شــده را بــه ســازمان اطــاع دهــد  ،پیــش
ازآنکــه هرگونــه تغییــر تاثیرگــذار بــر توانایــی محصــول
خریــداری شــده در بــرآورده ســازی الزامــات خریــد را
پیــاده ســازی نمایــد.
ســازمان بایــد اطالعــات مرتبــط بــا خریــد را بــرای
گســتره ای از ردیابــی مذکــور در  ،7-5-9بــه شــکل
مســتندات ( 4-2-4را ببینیــد) وســوابق ( 5-2-4را ببینیــد)،
نگهــداری نمایــد.
 7-4-3تصدیق محصول خریداری شده
ســازمان بایــد بــرای اطمینــان از ایــن کــه محصــول
خریــداری شــده الزامــات مشــخص شــده خریــد را
بــرآورده مــی کنــد ,بازرســی یــا دیگــر فعالیــت هــای
ضــروری را مســتقر و پیــاده ســازی نمایــد .گســتره
فعالیــت هــای تصدیــق بایــد بــر پایــه نتایــج ارزیابــی
تامیــن کننــده و متناســب بــا ریســک هــای مرتبــط بــا
محصــول خریــداری شــده باشــد.
هنگامــی کــه ســازمان از هرگونــه تغییــری در
محصــول خریــداری شــده ،آگاه مــی شــود  ،بایــد نحــوه
تاثیــر گــذاری ایــن تغییــرات بــر فرایندهــای پدیــدآوری
محصــول یــا تجهیــز پزشــکی را تعییــن نمایــد.
هـرگـــاه ســازمان يـــا مشــتري آن قصـــد داشـــته
باشـــد كـــه تصديـــق را در محل هـــاي تحـــت اختيـار
تاميــن كننـــده انجـــام دهـــد  ،ســازمان بـــايد فعالیــت
های تصديـــق مـــورد نظـــر و شیوه ترخيـــص محصـول
رادر اطالعــات خريـدذكـــر نمـــايد.
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سوابق تصدیق باید نگهداری شود ( 5-2-4را ببینید).
 7-5تولید و ارائه خدمت

 7-5-1کنترل تولید و ارائه خدمت
تولیــد و ارائــه خدمــت بایــد جهــت اطمینــان
از انطبــاق محصــول بــا مشــخصات تعییــن شــده ،
طرحریــزی  ،اجــرا  ،پایــش و کنتــرل شــود  .در مــوارد
مقتضــی ،کنتــرل هــای تولیــد بایــد شــامل مــوارد زیــر ،
و نــه محــدود بــه آنهــا  ،باشــد:
آ) مــدون ســازی روش هــای اجرائــی و شــیوه هــای
کنتــرل تولیــد
ب) صالحیت زیرساخت ها
پ) پیــاده ســازی پایــش و انــدازه گیــری مولفــه
هــای فراینــد و مشــخصه هــای محصــول
ت) دســترس پذیــری و اســتفاده از تجهیــزات
پایــش و انــدازه گیــری
ث) پیــاده ســازی عملیــات معیــن شــده برچســب
گــذاری و بســته بنــدی
ج) پیــاده ســازی فعالیــت هــای ترخیــص ,تحویــل
و پــس از تحویــل
ســازمان بایــد بــرای هــر تجهیــز پزشــکی یــا هــر بهر
تجهیــزات پزشــکی ،ســوابقی ( )5-2-4را پیــاده ســازی
و نگهــداری نمایــد کــه ارائــه دهنــده گســتره ردیابــی
مشــخص شــده در  7-5-9بــوده  ،میــزان ســاخته شــده
و میــزان تاییــد شــده بــرای توزیــع را تعییــن نمایــد.
ســوابق بایــد تصدیــق و تاییــد شــوند.
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7-5-2پاکیزگی محصول
ســازمان بایــد الزامــات پاکیزگــی محصــول یــا
کنتــرل آلودگــی آن را ,مــدون نمایــد چنانچــه :
آ) محصــول ,پیــش از ســترون ســازی یــا مصــرف ,
توســط ســازمان تمیــز شــود
ب) محصــول بصــورت غیــر ســترون عرضــه گــردد
و بایــد پیــش از ســترون ســازی یــا مصــرف ,در معــرض
فراینــد تمیــزکاری قــرار گیــرد
پ) محصــول نمــی توانــد پیــش از ســترون ســازی
یــا مصــرف  ،تمیــز شــود و تمیــزی در مصــرف آن
اهمیــت دارد
ت) محصــول بــرای مصــارف غیــر ســترون عرضــه
گــردد و تمیــزی در مصــرف آن ,اهمیــت دارد
ث) عوامــل فــرآوری در طــی ســاخت  ،از محصــول
جــدا شــده باشــند
چنانچــه محصــول مطابــق بنــد آ یــا ب تمیــز شــده
باشــد ,الزامــات بنــد  6-4-1پیــش از فراینــد تمیــزکاری
کاربــرد نــدارد.
 7-5-3فعالیت های نصب
ســازمان در مــوارد مقتضــی ،بایــد الزامــات بــرای
نصــب تجهیــز پزشــکی و معیــار پذیــرش بــرای تصدیــق
نصــب را مــدون کنــد.
اگــر الزامــات توافــق شــده مشــتری اجــازه دهــد کــه
نصــب توســط طــرف بیرونــی غیــر از ســازمان یــا تامیــن
کننــده آن انجــام شــود ,ســازمان بایــد الزامــات مدونــی
را بــرای نصــب تجهیــز پزشــکی و تصدیــق آن فراهــم
نمایــد.
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ســوابق نصــب تجهیــز پزشــکی و تصدیــق نصــب
صــورت گرفتــه توســط ســازمان یــا تامیــن کننــده آن
بایــد نگهــداری شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
 7-5-4فعالیت های خدمات دهی
چنانچــه خدمــات دهــی بــه تجهیــز پزشــکی الــزام
مشــخص شــده باشــد ,ســازمان بایــد روش اجرائــی
خدمــات دهــی ,مــواد مرجــع و انــدازه گیــری هــای
مرجــع را  ،در صــورت لــزوم  ،بــرای انجــام فعالیــت هــای
خدمــات دهــی و تصدیــق ایــن کــه الزامــات محصــول
بــرآورده مــی شــوند ،مــدون کنــد.
ســازمان بایــد ســوابق فعالیــت هــای خدمــات دهــی
انجــام شــده توســط ســازمان و یــا تامیــن کننــده آن را
تحلیــل نمایــد تــا :
آ) اطالعاتــی کــه هماننــد یــک شــکایت مــورد
رســیدگی قــرار گرفتــه انــد را  ،مشــخص نمایــد
ب) در مــوارد مقتضــی  ،بــه عنــوان درونــداد بــرای
فراینــد بهبــود ،مــورد اســتفاده قــرار دهــد
ســوابق فعالیــت هــای خدمــات دهــی انجــام شــده
توســط ســازمان یــا تامیــن کننــده آن  ،بایــد نگهــداری
شــود(4-2-5را ببینیــد)
 7-5-5الزامــات ویــژه بــرای تجهیــزات پزشــکی
اســتریل شــده
ســازمان بایــد ســوابق مولفــه هــای فراینــد ســترون
ســازی مــورد اســتفاده بــرای هــر بهــر ســتورن شــده
را نگهــداری کنــد( 4-2-5را ببینیــد) .ســوابق ســترون
ســازی بایــد بــرای هــر بهــر تولیــدی تجهیــز پزشــکی،
قابــل ردیابــی باشــد.
شرکت  QSسوئیس
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 7-5-6صحــه گــذاری فرایندهــای تولیــد و ارائــه
خدمــت
ســازمان بایــد هرگونــه فراینــد تولیــد و ارائــه
خدمتــی کــه نتایــج برونــداد آنهــا بــا پایــش و انــدازه
گیــری پــس از آن تصدیــق نمــی شــود یــا نمــی توانــد
تصدیــق شــود و نقایــص آن بــه عنــوان یــک پیامــد،
تنهــا پــس از اســتفاده از محصــول یــا تحویــل شــدن
خدمــت آشــکار مــی گــردد ،صحــه گــذاری نمایــد .
صحــه گــذاری بایــد توانایــی ایــن گونــه فرایندهــا
را در دســت یابــی پایــدار بــه نتایــج طرحریــزی شــده,
اثبــات نمایــد.
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای صحــه گــذاری
فرایندهــا شــامل مــوارد زیــر مــدون کنــد:
آ) شــاخص هــای تعریــف شــده بــرای بازنگــری و
تاییــد فرایندهــا
ب) صالحیت تجهیز ات و کارکنان
پ) اســتفاده از شــیوه هــا  ،روش هــای اجرائــی و
معیارهــای پذیــرش معیــن
ت) در مــوارد مقتضــی ،فنــون آمــاری برپایــه
تعییــن حجــم نمونــه؛
ت) الزامات مربوط به سوابق (4-2-5را ببینید)
ث) صحــه گــذاری مجــدد شــامل معیارهــای
صحــه گــذاری مجــدد
ج) تایید تغییرات در فرایندها
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای صحــه گــذاری به
کارگیــری نــرم افزارهــای کامپیوتــری مــورد اســتفاده
بــرای تولیــد و ارائــه خدمــات ،مــدون کنــد .ایــن گونــه
برنامــه هــای نــرم افــزاری بایــد پیــش از اولیــن اســتفاده
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و در مــوارد مقتضــی  ،پــس از تغییــرات در ایــن گونــه
نــرم افــزار یــا برنامــه هــای آن ,صحــه گــذاری شــوند
 .فعالیــت هــا و رویکــرد مشــخص مرتبــط بــا صحــه
گــذاری و صحــه گــذاری مجــدد نــرم افــزار ،بایــد
متناســب بــا ریســک هــای مرتبــط بــا اســتفاده از ایــن
نــرم افــزار شــامل تاثیــر بــر توانایــی محصــول در انطباق
بــا مشــخصات ،باشــد.
ســوابق نتایــج و هرگونــه اقــدام ضــروری حاصــل از
صحــه گــذاری بایــد نگهــداری شــوند( 4-2-5را ببینیــد).
 7-5-7الزامــات ویــژه بــرای صحــه گــذاری
فراینــد هــای ســترون ســازی و سیســتم هــای حائــل
ســترونی
ســازمان بایــد روش اجرائــی ( 4-2-4را ببینیــد) بــرای
صحــه گــذاری فرایندهــای ســترون ســازی و سیســتم
هــای حائــل ســترونی ,مــدون کنــد.
صحــه گــذاری ایــن فراینــد هــا ،در مــوارد مقتضــی،
بایــد پیــش از پیــاده ســازی و تغییــرات متعاقــب
محصــول یــا فراینــد ,صــورت گیــرد.
ســوابق نتایــج و هرگونــه اقــدام ضــروری حاصــل از
صحــه گــذاری بایــد نگهــداری شــوند ( 4-2-5را ببینیــد).
* یــادآوری :اطالعــات بیشــتر را در  ISO11607-1و ISO11607 -2

میتـوان یافــت.

 7-5-8شناسایی
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای شناســایی
محصــول مــدون کــرده و محصــول را از طریــق مناســب
در سرتاســر پدیــدآوری آن ،شناســایی نمایــد.
شرکت  QSسوئیس
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ســازمان بایــد وضعیــت محصــول را بــا توجــه بــه
الزامــات پایــش و انــدازه گیــری در سرتاســر پدیــدآوری
محصــول شناســایی کنــد .شناســایی وضعیــت محصول
بایــد در سرتاســر تولیــد ,انبــارش ,نصــب ,یــا خدمــات
دهــی محصــول حفــظ گــردد ،تــا اطمینــان حاصــل
شــود تنهــا محصولــی کــه بازرســی هــا و آزمــون هــای
الزامــی را گذرانــده اســت یــا تحــت یــک اجــازه ارفاقــی
ترخیــص شــده اســت ،ارســال ،اســتفاده یــا نصــب
مــی شــود.
چنانچــه الزامــات قانونــی اجرائــی الــزام نمایــد،
ســازمان بایــد سیســتمی را بــرای تخصیــص شناســه
تجهیــز منحصــر بــه فــرد بــرای تجهیــز پزشــکی ،مــدون
نمایــد.
ســازمان بایــد روش اجرائــی مــدون نمایــد تــا
اطمینــان دهــد تجهیــزات پزشــکی مرجوعــی ،از دیگــر
محصــوالت منطبــق شناســایی شــده و متمایــز میگــردد
7-5-9ردیابی
 7-5-9-1کلیات
ســازمان بایــد روش اجرائــی جهــت ردیابــی مــدون
نمایــد .ایــن روش اجرائــی بایــد گســتره ردیابــی
محصــول را در مطابقــت بــا الزامــات قانونــی اجرائــی و
ســوابق نگهــداری شــده  ،تعییــن نمایــد4-2-5( .را ببینیــد).
 7-5-9-2الزامــات ویــژه بــرای تجهیزات پزشــکی
کا شتنی
ســوابق الــزام شــده بــرای ردیابــی بایــد شــامل
اجــزا ,مــواد و شــرایط محیــط کاری مــورد اســتفاده
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باشــد ،چنانچــه ایــن مــوارد منجــر بــه ایــن شــوند کــه
تجهیــز پزشــکی ،الزامــات ایمنــی و عملکــردی خــود را
بــرآورده نکنــد.
ســازمان بایــد الــزام کنــد کــه تامیــن کننــدگان
توزیــع خدمــات یــا توزیــع کننــدگان ،ســوابق توزیــع
تجهیــز پزشــکی را جهــت بوجــود آوردن امــکان
رديابــي ،نگهــداري نمــوده وايــن ســوابق جهــت بازرســي
در دســترس باشــند.
ســوابق نــام و نشــانی دریافــت کننــده تجهیــز
پزشــکی  ,بایــد نگهــداری شــود( 4-2-5را ببینیــد).
 7-5-10دارایی مشتری
ســازمان بایــد دارایــی مشــتری را کــه بــرای
اســتفاده یــا مشــارکت در محصــول ارائــه شــده اســت
 ،تــا هنگامــی کــه تحــت کنتــرل ســازمان اســت یــا
ســازمان از آن اســتفاده مــی کنــد ،شناســایی ،تصدیــق،
حفاظــت و مراقبــت نمایــد .اگــر دارایــی مشــتری
مفقــود شــده ،آســیب دیــده ،یــا بــه هرنحــوی بــرای
اســتفاده نامناســب باشــد ،ســازمان بایــد ایــن مــوارد را
بــه مشــتری گــزارش داده و ســوابق را نگهــداری نمایــد
(4-2-5را ببینیــد).

 7-5-11نگهداری محصول
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای حفــظ انطبــاق
محصــول بــا الزامــات ،طــی فــرآوری ،انبــارش ،جابجایــی
و توزیــع ،مــدون نمایــد .نگهــداری بایــد بــر اجــزای
تشــکیل دهنــده یــک محصــول نیــز اعمــال شــود.
ســازمان بایــد محصــول را از دگرگونــی  ،آلودگــی یــا
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آســیب  ،هنگامــی کــه در معــرض شــرایط و خطــرات
موردانتظــار در طــی فــرآوری ،انبــارش ،جابجایــی و
توزیــع اســت ،از طریــق مــوارد زیــر حفاظــت کنــد:
آ) طراحــی و ســاخت ظــروف بســته بنــدی و حمــل
و نقل مناســب
ب) مــدون ســازی الزامــات بــرای شــرایط ویــژه
موردنیــاز ،چنانچــه بســته بنــدی بــه تنهایــی نتوانــد
شــرایط نگهــداری را فراهــم نمایــد
چنانچــه شــرایط ویــژه ای الــزام باشــد بایــد کنتــرل
شــده و ثبــت شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
 7-6کنترل ابزار پایش و اندازه گیری

ســازمان بايــد عمليــات پايــش و انــدازه گيــري كــه
قــرار اســت انجــام گیــرد و همچنيــن تجهیــزات پايــش
و انــدازه گيــري مــورد نيــاز بــراي فراهــم آوري شــواهد
انطبــاق محصــول باالزامــات مشــخص شــده را تعييــن
نمايــد.
ســازمان بايــد روش اجرائــی مــدون کنــد تــا
اطمينــان یابــد  ،پايــش و انــدازه گيــري هــا مــي توانــد
انجــام شــود و بــه گونــه اي انجــام مــي شــود كــه بــا
الزامــات پايــش و انــدازه گيــري ســازگار اســت.
در صــورت لــزوم بــه اطمينــان از نتايــج معتبــر،
تجهيــزات انــدازه گيــري بايــد:
آ) بوســـيله اســـتانداردهاي انـــدازه گـــيري قـــابل
رديـــابي بـــه اســـتانداردهاي اندازه گـــيري بين المللـي
يـــا ملـــي ،در فواصـــل زمـــاني مشـــخص يـــا پيـش از
اســـتفاده ،كـــاليبره يـــا تصديـــق و یا کالیبره و تصدیق
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گـــردد و هـر گـاه چنيـن استانداردهايي موجود نباشـد،
مبنـاي مـورد اسـتفاده بـراي كاليبراسـيون يـا تصديـق،
بـايد ثبـــت گـــردد 4-2-5 (.را ببینیــد)
ب) برحسب لزوم تنظيـــم شـــده يـا تنظيـم مجـدد
گـــردد :ایــن گونــه تنظیــم یــا تنظیــم مجــدد  ،بایــد
ثبــت گــردد (4-2-5را ببینیــد).
پ) دارای شناســه ای بــه منظــور تعييــن وضعيــت
كاليبراســيون باشــد.
ت) از تنظيــم هايــي كـــه مي توانـــد نتيجـــه اندازه
گـــيري را نـامعتبر سـازد مصـون نگهداشـته شـود.
ث) از آســيب ديدگــي يــا دگرگونــی در حيــن
جابجايــي ،نگهــداري يــا انبــارش مراقبــت گــردد.
ســازمان بایــد کالیبراســیون یــا تصدیــق را بــر طبــق
روش اجرائــی مــدون انجــام دهد.
بعالوه ،هرگـاه مشـخص شـــود كـه تجـهيزات بكـار
رفتـــه بـا الزامـــات انطبـاق نـــدارد سازمان بـايد اعتبـار
نتايج انـــدازه گـــيري قبلـــي را ارزيـــابي و ثبـت نمـايد.
سازمان بـــايد اقـــدام مناسـب در مـورد تجـهيزات و هـر
نوع محصول تحـــت تـاثير قـرارگرفتـــه را انجـام دهـد .
ســوابق نتایــج كاليبراســيون و تصديــق بايــد
نگهــداري شــود (بنــد .)4-2-5
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای صحــه گــذاری
برنامــه هــای نــرم افــزاری کامپیوتــری مــورد اســتفاده
بــرای پایــش و انــدازه گیــری الزامــات ،مــدون کنــد.
ایــن گونــه برنامــه هــای نــرم افــزاری بایــد پیــش از
اولیــن اســتفاده و در مــوارد مقتضــی  ،پــس از تغییــرات
در ایــن گونــه نــرم افــزار یــا برنامــه هــای آن  ,صحــه
گــذاری شــوند .فعالیــت هــا و رویکــرد مشــخص مرتبــط
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بــا صحــه گــذاری و صحــه گــذاری مجــدد نــرم افــزار،
بایــد متناســب بــا ریســک هــای مرتبــط بــا اســتفاده از
ایــن نــرم افــزار شــامل تاثیــر بــر توانایــی محصــول در
انطبــاق بــا مشــخصات باشــد.
ســوابق نتایــج و اقدامــات ضــروری صحــه گــذاری
بایــد نگهــداری شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
* يادآوري  :اطالعات بیشتر در  ISO10012یافت می شود.

 8اندازه گیری ,تحلیل و بهبود
 8-1کلیات

ســازمان بایــد فرایندهــای پایــش ,انــدازه گیــری,
تحلیــل و بهبــود مــورد نیــاز بــرای مــوارد زیــر را ،
طرحریــزی و بــه اجــرا درآورد :
آ) اثبات انطباق محصول
ب) حصــول اطمینــان از انطبــاق سیســتم مدیریــت
کیفیت
پ) حفظ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
ایــن مــورد بایــد شــامل تعییــن روش هــای مقتضــی
شــامل تکنیــک هــای آمــاری و گســتره ی کاربــرد آنهــا
با شد

 8-2پایش و اندازه گیری

 8-2-1بازخورد
ســازمان بایــد اطالعــات مربــوط بــه بــراورده شــدن
خواســته هــای مشــتری توســط ســازمان را بــه عنــوان
یکــی از مــوارد ســنجش اثربخشــی سیســتم مدیریــت
کیفیــت ,جمــع آوری و پایــش نمایــد .روش دســت
یابــی و اســتفاده از ایــن اطالعــات بایــد تدویــن شــود.
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ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای فراینــد بازخــورد،
مــدون نمایــد .فراینــد بازخــورد بایــد شــامل امکانــات
گــردآوری اطالعــات از فعالیــت هــای تولیــد و پــس از
تولیــد باشــد.
اطالعــات گــردآوری شــده از فراینــد بازخــورد
بایــد بــه عنــوان درونــداد احتمالــی مدیریــت ریســک
بــرای پایــش و انــدازه گیــری الزامــات محصــول و نیــز
پدیــدآوری محصــول و بهبــود مســتمر ،بــه خدمــت
گرفتــه شــود.
چنانچــه الزامــات مقرراتــی ،ســازمان را ملــزم
بــه کســب تجربیاتــی از فعالیــت هــای پــس از تولیــد
کــرده باشــد ،بازنگــری ایــن تجــارب ،بایــد بخشــی از
ایــن فراینــد بازخــورد باشــد.
 8-2-2رسیدگی به شکایت
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای رســیدگی بــه
موقــع بــه شــکایت بــر طبــق الزامــات قانونــی اجرائــی،
مــدون نمایــد.
روش اجرائــی بایــد حداقــل شــامل الزامــات و
مســئولیت هایــی بــرای مــوارد زیــر باشــد:
آ) دریافت و ثبت اطالعات
ب) ارزیابــی اطالعــات در تعییــن مواقعــی کــه
بازخــورد شــامل شــکایت گــردد
پ) بررسی شکایت
ت) تعییــن نیــاز بــه گــزارش دهــی اطالعــات بــه
نهادهــای قانونــی ذیصــاح
ث) رسیدگی به محصول مرتبط با شکایت؛
ج) تعییــن نیــاز بــه آغــاز انجــام اصالحــات یــا
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اقدامــات اصالحــی
چنانچــه هــر شــکایتی بررســی نشــود توجیــه ایــن
امــر بایــد مــدون شــود .هرگونــه اصــاح یــا اقــدام
اصالحــی حاصــل از فراینــد رســیدگی بــه شــکایت
مشــتری ،بایــد مــدون گــردد.
چنانچــه در بررســی یــک شــکایت  ،مشــخص شــود
فعالیــت هــای بیــرون از ســازمان در شــکایت مشــارکت
داشــته انــد ،اطالعــات مربوطــه بایــد ،بیــن ســازمان و
طــرف بیرونــی مرتبــط ،تبــادل گــردد .
ســوابق رســیدگی بــه شــکایت بایــد نگهــداری شــود
( 4-2-5را ببینیــد).
 8-2-3گزارش دهی به نهادهای قانونی
چنانچــه الزامــات قانونــی اجرائــی ،اطــاع رســانی
شــکایاتی را الــزام نمایــد کــه شــاخص گــزارش دهــی
ویــژه رویدادهــای نامطلــوب یــا صــدور هشــدارهای
توصیــه ای را دارا میباشــند  ،ســازمان بایــد روش
اجرائــی بــرای ارائــه اطالعــات بــه نهادهــای قانونــی
ذیصــاح ،مــدون نمایــد.
ســوابق گــزارش دهــی بــه نهادهــای قانونــی بایــد
نگهــداری شــود (4-2-5را ببینیــد).
 8-2-4ممیزی داخلی
ســازمان بايــد مميــزي داخلــي را در فواصــل زمانــی
برنامــه ريــزي شــده اجــرا نمایــد تــا تعييــن كنــد كــه آيا
سيســتم مديريــت كيفيت:
آ) بــا ترتيبــات برنامــه ريــزي شــده و مــدون،
الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی و الزامات سیســتم
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مدیریــت کیفیــت اســتقرار یافتــه توســط ســازمان و
الزامــات قانونــی اجرائــی ،انطبــاق دارد
ب) بــه طــور اثربخــش پیــاده ســازی و نگهــداری
مــی شــود
ســازمان بایــد یــک روش اجرائــی بــرای تشــریح
مســئولیت هــا و الزامــات طرحریــزی و اجــرای ممیــزی
هــای داخلــی و ثبــت و گــزارش دهــی نتایــج ممیــزی،
مــدون نمایــد.
برنامـــه ممـــيزي بـــايد بـــا در نظر گرفتن وضعيـت
و اهميـــت فرآيندهـــا و حـــوزه هـــايي كـــه الزم اسـت
ممـيزي شـــوند و نـيز نتـايج مميزي هـاي قبلـي تهيـه
شـــود  .معیــار  ،دامنــه شــمول ،فواصــل زمانــی و روش ها
ی ممیــزی بایــد تعیین و ثبــت گــردد ( 4-2-5راببینید) .نحـــوه
انتخـــاب ممـــيزان وانجـــام مميــزي هـــا بـــايد منجر به
حصـــول اطمينـــان ازعينـــي بــودن و بــي طــرف بــودن
فرآينــد مميــزي گـــردد .مميــزان نبـــايد كار خــود را
ممـيزي كننـد.
ســوابق ممیــزی و نتایــج آن شــامل شناســایی
فرایندهــا و حــوزه هــای ممیــزی شــده و جمــع بنــدی
آنهــا  ،بایــد نگهــداری شــود ()4-2-5
مديريــت مســئول حــوزه تحــت ممیــزی ،بايــد
اطمينــان يابــد كــه اصالحــات و اقدامــات اصالحــی
ضــروري بــراي رفــع عــدم انطبــاق هــاي كشــف
شــده و علــل آنهــا ،بــدون تاخيــر صــورت پذيرفتــه
اســت .فعاليتهــاي پيگيــري بايــد شــامل تصديــق
اقدامــات انجــام پذيرفتــه و گــزارش دهــي در مــورد
نتايــج تصديــق باشــد (بنــد .)8-5-2
* يادآوري  :اطالعات بیشتر در  ISO 19011یافت می شود.
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8-2-5پایش و اندازه گیری فرایندها
ســازمان بايــد روشــهاي مناســبي را بــراي پايــش و
در مــوارد مقتضــی ،انــدازه گيــري فرآيندهــاي سيســتم
مديريــت كيفيــت بــه كار گيــرد  .ايــن روش هــا ،بايــد
توانايــي فرآيندهــا را در دســتيابي بــه نتايــج طرحريــزي
شــده ،اثبــات نمايــد .هــرگاه نتايــج طرحريــزي شــده
حاصــل نگــردد ،در مــوارد مقتضــی ،اصالحــات و
اقدامــات اصالحــي الزم بايــد انجــام گيرنــد.
 8-2-6پایش و اندازه گیری محصول
ســازمان بـــايد ويژگــي هـــاي محصــول را جـــهت
تصديـــق اينكـــه الزامـــات و يـــا خواســـته هاي مربـوط
بــه محصــول بـــرآورده شـــده اند مـــورد پـــايش و اندازه
گـيري قـرار دهـد . .ايـن امـر بـايد در مراحـل کاربردی
از فرآينــد پديــدآوري محصــول بــر طبـــق ترتيبـــات
مدون و طـــرح ريـــزي شـــده و روشــهاي اجرايي مدون
انجـام گـيرد.
شــواهد انطبــاق بــا معیــار پذیــرش بایــد نگهــداری
شــود .هویــت فــرد دارای اختیــار بــرای ترخیــص
محصــول بایــد ثبــت گــردد (4-2-5را ببینیــد) .در مــوارد
مقتضــی ،ســوابق بایــد تجهیــزات آزمــون مورد اســتفاده
بــرای انجــام فعالیــت هــای انــدازه گیــری را شناســایی
کنــد.
ترخيص محصول و ارايـــه خدمت تـــا هنگـــامي كـه
ترتيبـــات طـــرح ريـــزي شـــده و مدون بطور رضـــايت
بخـش تكميـل نشـــده باشـد ،نبـايد صـورت گـيرد.
بــرای تجهیــزات پزشــکی کاشــتنی ،ســازمان بایــد
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هویــت فــردی کــه هرگونــه بازرســی و آزمــون را انجــام
میدهــد  ،ثبــت کنــد.
8-3کنترل محصول نامنطبق

 8-3-1کلیات
ســازمان بـــايد اطمينـــان يـــابد محصولــي كـــه بـــا
الزامـــات و يـــا خواســـته هاي مربـــوط به آن منطبـــق
نيســـت بمنظـــــور جلـــــو گــــيري ازاسـتفــــاده يـــا
تحويــــل نا خـواســــته آن شناســــايي شــده وتحــت
كــنتــــرل مــي باشـــد .ســازمان بایــد روش اجرائــی
بــرای تعریــف کنتــرل هــا و مســئولیت هــا و اختیــارات
مرتبــط بــرای شناســایی ،مستندســازی ،جداســازی،
ارزیابــی و تغییــر وضعیــت محصــول نامنطبــق مــدون
کنــد.
ارزیابــی محصــول نامنطبــق بایــد شــامل تعییــن
نیــاز بــه یــک بررســی و اطــاع رســانی بــه طــرف
بیرونــی مســئول در قبــال عــدم انطبــاق باشــد.
ســوابق ماهیــت عــدم انطبــاق و هرگونــه اقــدام
بعــدی انجــام شــده شــامل ارزیابــی ،هرگونــه بررســی و
دالئــل بــرای تصمیمــات ،بایــد نگهــداری شــود
(4-2-5را ببینید).
 8-3-2اقــدام در قبــال محصــول نامنطبــق
شناســائی شــده پیــش از تحویــل
ســازمان بایــد بــا محصــول نامنطبــق بــا یــک یــا
چنــد روش زیــر برخــورد کنــد:
آ) انجــام اقدامــی بــرای رفــع عــدم انطبــاق هــای
تشــخیص داده شــده
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ب) انجــام اقدامــی بــرای جلوگیــری از بکارگیــری یا
اســتفاده اصلــی محصول
پ) کســب اختیــار بــرای اســتفاده ,ترخیــص یــا
پذیــرش تحــت مجــوز ارفاقــی
ســازمان بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه محصــول
نامنطبــق تنهــا زمانــی بــا مجــوز ارفاقــی پذیرفتــه
مــی شــود کــه توجیــه آن ارائــه شــده ،تاییدیــه هــا
گرفتــه شــده و الزامــات قانونــی اجرائــی بــرآورده شــده
باشــند  .ســوابق پذیــرش بوســیله اجــازه ارفاقــی و
هویــت فــرد مجــاز بــرای اعطــاء اجــازه ارفاقــی  ,بایــد
نگهــداری شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
 8-3-3اقــدام در قبــال محصــول نامنطبــق
شناســائی شــده پــس از تحویــل
زمانــی کــه محصــول نامنطبــق پــس از تحویــل
یــا شــروع اســتفاده شناســایی گــردد  ,ســازمان بایــد
اقداماتــی متناســب بــا آثــار یــا آثــار بالقــوه عــدم
انطبــاق  ,انجــام دهــد .ســوابق اقدامــات انجــام شــده
بایــد نگهــداری شــود (4-2-5را ببینیــد).
ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای صــدور
هشــدارهای توصیــه ای برطبــق الزامــات قانونــی اجرائی،
مــدون نمایــد .ایــن روش اجرائــی بایــد قابلیــت اجــرا در
هــر زمانــی را داشــته باشــد .ســوابق اقدامــات مربــوط
بــه صــدور هشــدارهای توصیــه ای بایــد نگهــداری شــود
( 4-2-5را ببینیــد).

 8-3-4بازکاری
ســازمان بایــد بــازکاری را بــر طبــق روش اجرائــی
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مــدون کــه آثــار نامطلــوب بالقــوه بــازکاری را بــر روی
محصــول درنظــر میگیــرد  ،اجــرا نمایــد  .ایــن روش
اجرائــی بایــد تحــت همــان بازنگــری و تاییدیــه روش
اصلــی باشــد .
پــس از اتمــام بــازکاری ،محصــول بایــد تصدیــق
شــود تــا اطمینــان دهــد شــاخص هــای پذیــرش
کاربــردی و الزامــات قانونــی بــرآورده مــی شــود .
سوابق بازکاری باید نگهداری شود( 4-2-5را ببینید).
 8-4تحلیل داده ها

ســازمان بایــد روش اجرائــی بــرای تعییــن ,
گــردآوری و تحلیــل داده هــای مناســب مــدون نمایــد، .
تــا ســازگاری  ،کفایــت و اثربخشــی سیســتم مدیریــت
کیفیــت ،را نشــان دهــد.
روش اجرائــی بایــد شــامل تعییــن روش هــای
مناســب ،ماننــد فنــون آمــاری و گســتره بــه کارگیــری
آنهــا باشــد.
تحلیــل داده بایــد شــامل داده هــای حاصلــه بــه
عنــوان نتیجــه پایــش و انــدازه گیــری و دیگــر منابــع
مرتبــط بــوده و حداقــل شــامل ورودی هایــی از مــوارد
زیــر باشــد:
آ) بازخورد
ب) انطباق با الزامات محصول
پ) ویژگــی هــا و رونــد فرایندهــا و محصــوالت
شــامل فرصــت هایــی بــرای بهبــود
ت) تامین کنندگان
ث) ممیزی ها
ج) گــزارش هــای خدمــات دهــی  ،در مــوارد
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مقتضــی
چنانچــه تحلیــل داده هــا نشــان دهــد کــه سیســتم
مدیریــت کیفیــت  ،مناســب  ،کافــی و موثــر نمــی باشــد
ســازمان بایــد از ایــن تحلیــل هــا بعنــوان ورودی بهبــود
مــورد نیــاز در  5-8اســتفاده نمایــد .
ســوابق نتایــج تحلیــل هــا بایــد نگهــداری شــوند
(4-2-5را ببینیــد).
 8-5بهبود

 8-5-1کلیات
ســازمان بایــد هرگونــه تغییــر ضــروری را شناســایی
و پیــاده ســازی کنــد تــا از تــداوم ســازگاری ،کفایــت
و اثربخشــی سیســتم مدیریــت کیفیــت و ایمنــی و
عملکــرد تجهیــز پزشــکی از طریــق اســتفاده از خــط
مشــی کیفیــت ،اهــداف کیفیــت ،نتایــج ممیــزی
هــا ،مراقبــت پس-بــازار ،تحلیــل داده هــا ،اقدامــات
اصالحــی ،اقدامــات پیشــگیرانه و بازنگــری مدیریــت،
اطمینــان یافتــه و آن را نگهــداری نمایــد .
 8-5-2اقدام اصالحی
ســازمان بايــد اقداماتــی را بــرای رفــع علــت عــدم
انطبــاق هــا ,بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع مجــدد آنهــا
بــه انجــام رســاند .هرگونــه اقــدام اصالحــی ضــروری
بایــد بــدون هرگونــه تاخیــری صــورت گیــرد .اقــدام
اصالحــي بايــد متناســب بــا اثــرات عــدم انطبــاق هــاي
بوقــوع پيوســته باشــد.
ســازمان بايــد يــك روش اجرائــی مــدون نمایــد تــا
الزاماتــی جهــت مــوارد زیــر تعییــن نمايــد:
64
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آ) بازنگري عدم انطباق ها (شامل شکایات)
ب) تعيين علل عدم انطباق ها
پ) ارزيابــي نيــاز بـــه اقـــدام جـــهت حصـــول
اطمينـــان از اينكـه عـدم انطباق هـا مجـددا ً رخ ندهنـد
ت) طرحریــزی  ،تدویــن و پیــاده ســازی اقــدام
موردنیــاز شــامل بــه روزرســانی مســتندات در مــوارد
مقتضــی
ث) تصدیــق ایــن کــه اقــدام اصالحــی اثــر نامطلوبی
بــر توانایــی بــرآورده ســازی الزامــات قانونــی اجرائــی یــا
ایمنــی و عملکــرد تجهیــز پزشــکی نــدارد
ج) بازنگــري اثربخشــی اقدامــات اصالحــي انجــام
شــده
ســوابق نتایــج هرگونــه بررســی و اقدامــات انجــام
شــده بایــد نگهــداری شــود (4-2-5را ببینیــد).
 8-5-3اقدام پیشگیرانه
ســازمان بايــد اقداماتــی را بــرای رفــع علــت عــدم
انطبــاق هــای بالقــوه ,بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع
آنهــا بــه انجــام رســاند .اقــدام پیشــگیرانه بايد متناســب
بــا اثــرات مشــکالت بالقــوه باشــد.
ســازمان بايــد يــك روش اجرائــی مــدون کنــد تــا
الزاماتــی جهــت مــوارد زیــر تعییــن نمايــد:
آ) تعيين عدم انطباق های بالقوه و علل بروز آنها
ب) ارزيابــي نیــاز بــه اقــدام بــرای جلوگیــری از
وقــوع عــدم انطبــاق هــا
پ) طرحریــزی  ،تدویــن و پیــاده ســازی اقــدام
موردنیــاز شــامل بــه روزرســانی مســتندات در مــوارد
مقتضــی
شرکت  QSسوئیس
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ت) تصدیــق ایــن کــه اقــدام پیشــگیرانه ،اثــر
نامطلوبــی بــر توانایــی بــرآورده ســازی الزامــات قانونــی
اجرائــی یــا ایمنــی و عملکــرد تجهیــز پزشــکی نــدارد؛
ث) بازنگــري اثربخشــی اقدامــات پیشــگیرانه انجــام
شــده ،در مــوارد مقتضــی
ســوابق نتایــج هرگونــه بررســی و اقدامــات انجــام
شــده بایــد نگهــداری شــود ( 4-2-5را ببینیــد).
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