المتطلبات المترولوجية لألجهزة الطبية
Metrological requirements of medical devices
2

 الدكتورة مهى النابلسي،1الدكتور سفري عيسى

ملخص

 ومع ازدياد الدور، مما نتج عنه نتائج مبهرة في عالج المرضى،سمح التطور المستمر للتكنولوجيا بتطوير التقنيات الطبية وتحسين التشخيص
 سواء في المستشفيات أو في العيادات أو،الذي تقوم به األجهزة الطبية بتعقيداتها المختلفة ومنتجاتها المتنوعة في الحفاظ على الصحة
حتى في المنازل؛ تبرز ضرورة أن تقوم الدول باتخاذ االجراءات التي تضمن تحقيق األجهزة الطبية المستخدمة فوق أراضيها لمجموعة من
. بما يمكن من استخدامها بشكل آمن وصحيح وفق مقتضيات السالمة والصحة العامة،المتطلبات والتي يجب أن تحدد بدقة
 وكذلك التعريف بمتطلبات السالمة والكفاءة الضرورية،يسلط هذا المقال الضوء على األجهزة الطبية وتصنيفاتها بحسب مستوى المخاطر
 في الختام تتم اإلشارة إلى أنواع الرقابة المترولوجية على هذه األجهزة كجزء أساسي.والمحددة في اللوائح الفنية الناظمة وفي المواصفات القياسية
.من المترولوجيا القانونية

:الكلمات المفتاحية

 متطلبات السالمة والكفاءة، املواصفة القياسية، اللوائح الفنية الناظمة،األجهزة الطبية

Summary
The continuous technological progress has improved medical technologies and diagnosis,
which has reflected in impressive results in the treatment of patients. As the role of medical
devices increases in maintaining health, whether in hospitals, clinics, or even at home; this
imposes the necessity for countries to take measures to ensure that the medical devices used on
their territories achieve precisely defined requirements so that they can be used safely and
correctly.
This article focuses on medical devices and their classifications according to their risk levels,
and then defines the necessary safety and efficiency requirements specified in the regulatory
technical regulations and relevant standards. Finally, it presents all types of metrological
controls applied for these devices as an essential part of legal metrology.
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 .1مقدمة

يعتمدد التشديي الصدييح والعدال املناسد للمدييض إىل حدد كبدري علدى دقدة وفعاليدة األجهدزة الطبيدة املسدتيدمة مدق قبد
الفييق الطيب .متسح هذه األجهزة يف تعقيدها طيفاً تقنياً واسعاً ،فهي تشدم مقدايي ارديارة البسديطة مديوراً بأنظمدة التصدويي
احملوسدبة ووصدوًً إىل اليوبوتدات اجلياحيدة الدقيقدة ،ووفقداً للموجدودات السديييية ونتدائج الفيد الدي يدت ارصدو عليهدا
باستيدام هذه األجهزة ،يت حتديد خطوات العال وأسلوبه مق قب الطبي  .عندما تكون نتائج الفي واًختبارات غري
صييية ستؤدي إىل عال غري صييح ،كدأن يكدون الفديد بصدية جيددة يف املوقدق ارقيقدي ولكدق نتدائج اًختبدار أظهديت
أنه مييض فاألدوية والعالجات ستري بك مق صيته وميزانيته؛ أو أن يكون يف ارقيقة مييراً ونتائج اًختبارات أظهديت
العك فستزداد حالته سوءاً ،وسيرتت عليه عالجات هو يف غىن عنها لو مت اكتشاف ومعاجلة املدي بشدك صدييح مندذ
البداية.
إن األجهزة الطبية مبا متلكه مق أمهية وتأثري ،جع الدو هتت بتنظي وضبط عمليات تصنيع وتوزيع واستيدام هذه األجهزة
مبدا يردمق اسددتيدامها الصدييح؛ إضددافة إىل أكدا يرددع كبداقي املنت دات ملواصددفات قياسدية ترددبط كامد مياحد حياهتدا مددق
التصددمي إىل التص ددنيع والتي دزيق ف دالتوزيع واًس ددتيدام وص ددوًً إىل كايددة دورة حياهت ددا وال ددتيل منهددا ،ولكنه ددا أير داً ير ددع
تعي املنت ات صية
لروابط قانونية قد يتلق مق دولة إىل أخيى كون هذه األجهزة تؤثي على الصية والسالمة ،فعندما ِّ
الن دداس وس ددالمته لليط ددي أو ق ددد يك ددون ددا ت ددأثري س ددليب عل ددى البي ددة أو ق ددد تق دددم بطييق ددة فيه ددا خ دددا للمس ددتهلكن ،تل ددأ
اركومات ملواجهة هذه املياطي بتطبيدق ضدوابط قانونيدة تسدمى اللدوائح الفنيدة .هدذه اللدوائح الفنيدة ليسد مواصدفات قياسدية
رغ التشابه بينهما ب هي وثائق مستقلة تستند ،يف بعض األحيان ،علدى مواصدفات قياسدية أو قدد تتيدذها ميجعداً دا .أمدا
الفددارا اليئيسددي بينهمددا فهددو أن املواصددفات القياسددية يف كنددري مددق الدددو اختياريددة ،فمددق حيددب املبدددأ خيتددار املصددنعون تطبيددق
مواصفات معينة على منت اهت وفقاً ًعتباراهت التسدويقية ومسدتوى اجلدودة الدذي ييغبدون أن حتققده منت داهت وأيرداً إملدامه
بأسواا التصييق واملواصدفات الدي يددم هدذه العمليدة؛ يف حدن أكد ملزمدون قانونيداً بتطبيدق متطلبدات اللدوائح الفنيدة ا اصدة
هبذه املنت ات ].[1

 .2تصنيفات خاصة باألجهزة الطبية

يعيف اجلهاز الطيب  -وفق منظمة الصية العاملية  -بأنه ك جهاز أو أداة أو طع (غيسة) أو كاشق يف خمرب أو بيجمية أو
أي مادة خمصصة مق قب الشيكة الصانعةً ،ستيدامها بشك مستق أو مع غريها خدمة للبشدي ولتيقيدق غدي أو أكندي
م ددق األه ددداف الطبي ددة ،ال ددي تتر ددمق عملي ددات التش دديي والوقاي ددة والع ددال ل مد ديا وا ص ددابات با ض ددافة إىل عملي ددات
اًستقصاء واملياقبة والتعقي وغريها.

مددع اًبتكددار والتقدددم السدييع يف التقنيددات مبددا فيهددا صددناعة األجهددزة الطبيددة ،أصددبح هندداز إلزامداً لصددياغة سياسددات تنظيميددة
ل جهددزة الطبيددة ابتددداءً مددق عنونددة ك د العناصددي اات العالقددة بدداألجهزة الطبيددة ،مدديوراً بتصددنيع منت ددات عاليددة اجلددودة بأسددعار
معقولة واستيدامها حىت النهاية فالتيل منها بأسلوب آمدق ومناسد  ،أو مدا يسدمى بددورة حيداة اجلهداز الطديب الدي ككدق
متني مياحلها بالشك ( )1التايل:
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اإلتاف
والتبديل

االستخدام

البيع

التغليف

الدعاية

التصنيع

التصميم
والتطوير

الشكل ( )1مراحل دورة حياة الجهاز الطبي

دورا للمندتج مندذ البدايدة إىل النهايدة ،ففدي
وكما يبدو مدق الشدك تعتدرب دورة حيداة اجلهداز الطديب مبياحلهدا اات ا صوصدية ،تط ً
ميحلة التصمي والتطويي حنتا دائماً إىل في ا رباء الفنين للتأكد مق أن معايري التصدمي وخصدائ األداء ً ككدق أن
تفي خماطياً ً مربر ا .إن ا دارة الرعيفة يف ميحلة التصنيع ستؤدي إىل ظهور منت ات غري متناسقة اجلودة وغري متوافقة
دمما بشددك جيددد .مث ميحلددة
مرتولوجيداً ممددا يسددتدعي الددتيل منهددا يف سددياا خددط ا نتددا حددىت لددو كددان النمددوا األويل مصد ً
التعب ة والتغليق والي يكون فيها للتغليق الصييح دوراً يف محاية األفياد املتعاملن مدع اجلهداز الطديب اي امليداطي البيولوجيدة
أو حفظدده بشددك عقددي  .ددذا مددق امله د يف هددذه امليحلددة وضددع لصدداقه توضددييية صددييية لنددو اجلهدداز الطدديب وإرشددادات
حيص ددا عل ددى محاي ددة املس ددتيدم م ددق عواق د ق ددد تك ددون وخيم ددة .أم ددا ميحل ددة
اس ددتيدامه ،أو إش ددعارات حتذييي ددة ض ددد املي دداطي ً
ا عالندات فهدي متلد القددرة علدى خلدق التوقعدات وقدوة اًعتقداد يف قددرات اجلهداز الطديب ،أو علدى العكد كدارس التردلي
ا عددالأ تددأثرياً سددلبياً علددى أداء ال د اجلهدداز الطدديب .كمددا تعتددرب عمليددات البيددع ميحلددة حيجددة يف حددا عدددم امتنددا البددائع
للتعليمات التنظيمية مما قد يعي اجلمهور ملياطي التعام مع أجهزة منيفرة اجلودة أو غري فعالة ].[2
مق اجلديي بالذكي أن عدم ا ملام بتقنيات جهاز ما وإجياءات تشغيله قد يعيق استيدامه بشك سلي حىت لدو كدان خاليداً
م ددق أي عي ددوب تص ددميمية أو تص ددنيعية متأص ددلة؛ فيط ددأ املس ددتيدم حس د مهندس ددي الص دديانة ه ددو املتس ددب بنص ددق جمم ددو
ا صددابات والوفيددات امليتبطددة بدداألجهزة الطبيددة؛ إضددافة إىل أن إعددادة اسددتيدام األجهددزة الواج د إتالفهددا خالف داً رشددادات
الشيكة املصنعة ،سيفقد املستيدم اًحتياطات املناسبة للتيك بامليداطي الدي ككدق أن تكدون خطدرية؛ ويف الواقدع يدت عدادة
جتاه هذه القرايا أو التقلي مق شأكا.
إن املياح املذكورة آنفاً قد تتداخ مدع بعردها وتتفاعد  ،كمدا قدد تسداه أي ميحلدة يف سدالمة أداء اجلهداز الطديب وإحددا
خماطي صيية؛ مما جيع تطبيق السياسة التنظيمية على خمتلق تقنيات األجهزة الطبية مدق تصدنيع واسدترياد وتوزيدع واسدتيدام
اات أمهية تتلي

يف مبدأ مشرتز هو "ميزان الفائدة مقارنة باملياطي" ].[2

مددق الناحيددة العمليددة ،يعتمددد تقيددي خمدداطي األجهددزة الطبيددة علددى خددربة متيصصددي اليعايددة الصدديية وعلددى مهندسددي تصددمي
السالمة؛ ففي الوًيات املتيدة ،يعتمد تقيي املياطي ل جهزة الطبية بشك أساسي علدى توصديات أعرداء مدق سدتة عشدي
مؤسسدة يصصدية طبيدة ،ويدت تصدنيق األجهدزة إىل ثدال ف دات سسد مسدتوى امليداطي (مدنيفض ،متوسدط ،عدايل) .يف
حن يستند اًحتاد األورويب وكندا ،يف خمططات تصنيق األجهزة الطبية على قواعد أساسية وف ًقا ملياطيها احملتملة واملتوقعة،
ففي كندا يشم تصنيق األجهزة الطبية على أربع ف دات بينمدا يسدتيدم اًحتداد األورويب التصدنيق ثالثدي الف دات ل جهدزة
وال سس مستوى املياطي ) (I, II,IIIمع تقسي الف ة النانية إىل ( IIaو .[1] ) IIb
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مع تسار صناعة األجهزة الطبية وتطورها وتعقيدها أصبي هناز ضديورة لتنسديق اللدوائح الفنيدة مدق أجد تقلدي

العقبدات

التنظيمية ،و ذا حتاو معظ الدو مواءمدة ا رشدادات التنظيميدة دذه األجهدزة مدق خدال مشداركتها يف فييدق عمد التنسديق
العاملي ) Global Harmonization Task Force (GHTFوهو عبارة عق جمموعة تطوعية دولية تر ممنلن مق هي ات تنظي
األجهزة الطبيدة واًحتدادات الت اريدة يف اًحتداد األوريب والوًيدات املتيددة األمييكيدة وكنددا واليابدان وأسدرتاليا .وقدد اقدرته هدذا
الفييق خمططًا منس ًقا يصنق األجهزة الطبية سس

مستوى املياطي إىل أربعة أصناف كما هو موضح يف اجلدو التايل ]:[3

اجلدو ( )1تصنيق األجهزة الطبية سس مستويات خماطي
الصنق

مستوى املياطي

أمنلة عق األجهزة الطبية

A

خماطي منيفرة

أدوات جياحية – خافرات لسان

B

خماطي منيفرة إىل متوسطة

حماقق حت اجللد – مريات ماصة

C

خماطي متوسطة إىل عالية

مناف رئوية– جبرية عظمية – أكياس دم

D

خماطي عالية

صمام قليب – بطاريات إزالة اليجفان القليب

و ددذا أصددبح مددق األمهيددة مبكددان أن جتددد الشدديكة املصددنعة طييق ددة صددييية لتقيددي ف ددة أو معيددار خمدداطي اجلهدداز الطدديب امل دياد
تصددنيعه] .[4يف الواقددع ً ككددق فص د خمدداطي جهدداز طدديب عددق سددالمة األداء الدي هددي مفهددوم نسدديب يترددمق عدددة متطلبددات
ومبادئ تتداخ خال تصنيع ك جهاز حىت يكون جهازاً آمناً قادراً على أداء الغاية الي صنع مق أجلها طوا فرتة حياته.
حددد املنتددى العداملي لتنظدي األجهدزة الطبيدة ) International Medical Device Regulators Forum (IMDRFاملبدادئ
األساسية لسالمة وأداء األجهزة الطبية واألجهزة امليربية مبياح التصمي والتصنيع على النيو التايل ]: [5
 املتطلبات العامة
 التقيي السيييي
 ا صائ الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية
 العقامة والتعب ة والتلو اجليثومي

 اعتبارات البي ة وشيوط اًستيدام
 متطلبات األجهزة الطبية املتصلة أو اجملهزة مبصدر للطاقة
 األجهزة الطبية الي تشتم على بيامج أو هي بيامج مستقلة أو تطبيقات حممولة
 األجهزة الطبية اات وظيفة التشيي

أو القياس

 البطاقات التعييفية وتعليمات اًستيدام
 ارماية مق املياطي الكهيبائية وامليكانيكية واريارية
 ارماية مق ا شعا

 ارماية مق املياطي الي تشكلها األجهزة الطبية املعدة لالستيدام مق قب األشياص العادين
 األجهزة الطبية الي حتتوي على مواد مق أص بيولوجي
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 .3المواصفات القياسية

املواصفة القياسية هي وثيقة حتدد خصائ منتج ما أو خدمة ما ،وقد تشدم هدذه ا صدائ التصدمي أو الدوزن أو ار د
أو األداء أو املتطلبددات البي يددة أو إمكانيددة التشددغي مددع معدددات أخدديى ،أو امل دوارد أو عمليددة ا نتددا أو تقدددة ا دمددة .ككددق
تقسي املواصفات القياسية إىل مواصدفات قياسدية عامدة ومواصدفات قياسدية خاصدة ،فاملواصدفات القياسدية العامدة تصددر عدق
منظمات معرتف هبا كمنظمات التقيي  ،وال على املستوى الدويل (كاملواصفات الصادرة عق منظمة األيزو  ISOأو عق
الل نة الكهيوتقنية الدولية  ، )IECأو على املستوى ا قليمي ( كاملواصفات القياسية األوربية  ،)ENأو على املستوى الوطين
 ANSIأو املواصددفات الربيطانيددة  .)BSبينمددا يددت تطددويي
(كاملواصددفات الصددادرة عددق املعهددد القددومي األمييكددي للتقيددي
املواصفات ا اصة يف سبي يدة بعض الشيكات ،من السالس الكربى لشيكات جتارة الت زئة أو جتمع مصنعي السيارات
هبدف كس ميزات تسويقية عرب توفري منت ات اات تقنيات عالية ومتماثلة ].[1
إااً ككدق القدو أن املواصدفات القياسدية هدي اتفاقيدات موثقدة هتددف إىل ضدمان أن املدواد واملنت دات والعمليدات وا ددمات
مناسبة للهدف امليص ا ،وعلى هذا فهي وسيلة مهمة رماية مطابقة املنت ات أو لتيقيق املواءمة بن املتطلبات على
الصدعيديق الدوطين والددويل ،خاصدة األجهدزة اات التدأثري املباشدي علدى الصدية العامدة ونوعيدة اريداة .ندذكي هندا بعدض األمنلدة
على مواصفات قياسية خاصة باألجهزة الطبية:
ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory
purposes:



تعدد املواصدفة أعداله مدق أشدهي املواصدفات القياسدية اات الصدلة بداألجهزة الطبيدة علدى مسدتوى العدا،،فهي تعمد علدى تدوفري
املساعدة للمؤسسات جبميع أح امها ،ومنها املنشآت الي تقوم بإنتا أجهدزة طبيدة أو مسدتلزمات خدمدة امليضدى ،تشدرتط
عالمة املطابقة األوروبية  CEارصو على شهادة وفق هذه املواصفة مع امللق الفين للمنشأة الساعية لليصو على تل
العالمة .مق خال تطبيق هذه املواصفة يت حتديد املتطلبات التنظيمية ،إدارة املياطي ،ضوابط املورديق ،وعمليات التصمي
والتصنيع وا نتا ]. [6
ISO 10993-1:2018 : Biological evaluation of medical devices



ترد هددذه املواصددفة القياسددية سلسددلة مددق املعددايري املتيصصددة يف تقيددي التوافددق اريددوي ل جهددزة الطبيددة اسددت ابة لنظددام إدارة
املياطي البيولوجية ،وهي جزء مق التنسيق الدويل لتقيي اًستيدام اآلمق ل جهزة الطبيدة ،ولتيقيدق هدذه املعدايري مت تعييدق
التوافددق اريددوي علددى أندده قدددرة أي جهدداز أو أي مددادة طبيددة علددى األداء وارصددو علددى اسددت ابة مناسددبة مددق املردديق خددال
تطبيق معن ].[7
ISO 14155:2020 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical
practice



هذا هو ا صدار النالب مق هذه املواصفة القياسية ،ويعمد علدى تدوفري إرشدادات لتصدمي وإجدياء وتسد ي وإعدداد التقداريي
عددق الدراسددات الس ديييية الددي أجيي د علددى البشددي لتقيددي أداء أو فعاليددة وسددالمة األجهددزة الطبيددة؛ وهددو خمص د

للمصددنعن

وحمرتيف األسا السيييية حو كيفية تنفيذ املمارسات السيييية اجليدة ) (GCPلإلستقصاءات السيييية قب وبعدد طيحهدا يف
السوا هبدف تقيي سالمة اجلهاز الطيب وأدائه ،حيب مق املفرت اتبا املبادئ املنصوص عليها يف هذه املواصدفة بقددر مدا
هو مناس  ،مع األخذ يف اًعتبار طبيعة ا ستقصاء السيييي ].[8
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تطب ددق مع ددايري ه ددذه املواص ددفة القياس ددية لتقي ددي الس ددالمة األساس ددية واألداء األساس ددي للمع دددات الكهيبائي ددة الطبي ددة واألنظم ددة
الكهيبائية الطبية املستيدمة يف بي دات اليعايدة الصديية ،ويدت تطبيقهدا بغدض النظدي عمدا إاا كاند هدذه املعددات الكهيبائيدة
خمصصا لالستيدام مق قب عام عادي أو أفياد رعاية صيية مدربن ].[9
الطبية أو النظام الكهيبائي الطيب
ً

 .4الرقابة المترولوجية على األجهزة الطبية

تعد اليقابة على األجهزة الطبية مق مسؤوليات املرتولوجيا القانونية والي مق خال ا ترمق اركومات ل فياد واملستهلكن

واجملتمددع ارمايددة الصدديية والبي يددة والعدالددة اًقتصددادية .حددديناً ظهددي مفهددوم املرتولوجيددا الطبيددة ك ددزء مددق املرتولوجيددا القانونيددة
للرتكيددز علددى األجهددزة والقياسددات واًختبددارات الطبيددة .وبشددك عددام يترددمق تطبيددق اليقابددة املرتولوجيددة القانونيددة علددى أدوات
القياس مايلي ]:[10
 الموافقة على النموذج األولي

):(Pattern approval

يرع النماا األوليدة مدق أدوات القيداس اجلديددة إىل اختبدارات صدارمة وحمدددة بالقدانون قبد حصدو ا علدى املوافقدة لددخو
األسواا ،وال هبدف ضمان تلبيتها للمتطلبات القانونية اات الصلة ،سيب تكون نتائ هدا موثوقدة خدال فدرتة حمدددة مدق
الزمق ،وحت تأثري شيوط قياس متغرية.
 التحقق

األولي )(Initial verification

يقصددد بدذل التيقددق مددق أجهددزة القيدداس عنددد وضددعها يف ا دمددة ألو مددية حيددب يتوجد أن يددت التيقددق مددق كد أجهددزة
القياس الي يت استيدامها يف اجملاًت ا اضعة لليقابة القانونية.
 التحقق الدوري

)(periodical verification

يقصد به ك عمليات التيقق الي جتيي بعد التيقق األويل على أجهزة القياس ،ويشم عمليات التيقق الدورية ا لزامية،
با ضددافة إىل عمليددات التيقددق املطلوبددة بعددد عمليددات ا صدداله أو الصدديانة .حتدددد اللدوائح الفنيددة الناظمددة دوريددة التيقددق مددق
أجهزة القياس ا اضعة لليقابة القانونية وال لرمان أن حدود ا طأ ماتزا ضمق اجملا املسوه به ،وأن اجلهاز مازا يليب
ك املتطلبات املرتولوجية والفنية األخيى.
 عمليات التفتيش

)(Inspection

هي نو مق أنوا اليقابة املرتلوجية القانونيدة تطبدق علدى أدوات القيداس املوضدوعة يف ا دمدة ،ويشدم الد األدوات املصدنعة
حمليداً أو املسدتوردة .تدت عمليددات التفتدي بشدك عشدوائي يف كنددري مدق األحيدان مدق قبد الردابطة املرتولوجيدة وبددون إعددالم
اجلهة املستنمية ذه األجهزة.
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 الخاتمة.5

إن األمهيددة البالغددة ل جهددزة الطبيددة ودورهددا الفعددا يف التشدديي والعددال وتأثريهددا املباشددي علددى الصددية والسددالمة لك د مددق
 توجد علددى مصددنعي هددذه األجهددزة اًلت دزام مبتطلبددات سددالمة هددذه األجهددزة خددال كامد دورة حياهتددا مددق،امليضددى واجملتمددع
.خال اختيار املواصفات القياسية املناسبة واًلتزام بتطبيق اللوائح الفنية الناظمة وفق مقتريات القوانن الوطنية
إن التبددين العدداملي جملموعددة مشددرتكة مددق املتطلبددات األساسددية عنددد تصددمي وتصددنيع األجهددزة الطبيددة يعتددرب ضددمانًا ألمددان هددذه
 وهو يوفي فوائد كنرية للمصنعن واملسدتيدمن وامليضدى والسدلطات التنظيميدة علدى حدد،األجهزة وعملها على النيو املنشود
 ويسددمح للميضددى بالوصددو املبكددي إىل التقنيددات،  فهددو يقل د مددق اًختالفددات يف الل دوائح الفنيددة الناظمددة بددن الدددو،س دواء
.والعالجات اجلديدة
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