استاندارد آزمايشگاه های پزشکی
ويرايش سال 1397

 -1دامنه کاربرد استاندارد
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کيفيت و صالحيت را در آزمايشگاه ها مشخص می کند .هدف از تدوين و ابالغ اين
استاندارد بهبود کيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن بايد در آزمايشگاه های پزشکی کشور به اجرا درآيد.
مراجع قانونی مسئول و نهادهای اعتباربخش آزمايشگاهی می توانند از اين استاندارد به عنوان معيار نظارت ،ارزيابی و تأييد صالحيت
آزمايشگاه ها استفاده نمايند.

 -2مراجع مورد استفاده
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی کشور به لحاظ ساختار بندها و زيربندهای اصلی ،متناظر با استاندارد بين المللی ISO 15189:2012

می باشد .در تدوين اين استاندارد همچنين از کتب و مراجع سازمان جهانی بهداشت و ساير منابع معتبر مرتبط بهره برداری شده است.
الزم به تأکيد است با در نظر گرفتن ضوابط قانونی ،اولويت ها و نياز آزمايشگاه های کشور ،و نيز به منظور روان تر شدن متن ،برخی
قسمت های استاندارد  ISO 15189تغيير يافته و بعضی مطالب به اين استاندارد اضافه شده است .لذا محتوای زيربندها ممکن است با
متن اصلی استاندارد  ISO 15189متفاوت باشد .فهرست مراجعی که در نگارش استاندارد آزمايشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار
گرفته پيوست می باشد.

 -3اصطالحات و تعاريف
در استاندارد بين المللی  ISO 15189:2012بخش جداگانه ای به تعريف اصطالحات مورد استفاده اختصاص يافته است .در اين
استاندارد چنانچه نياز به تعريف واژه يا اصطالحی بوده ،در بند مرتبط تعريف شده است .عالقمندان به مطالعه بيشتر در زمينه اصطالحات
و تعاريف می توانند به نسخه اصلی استاندارد بين المللی و يا آخرين ويرايش استاندارد ملی "آزمايشگاه های پزشکی -الزامات کيفيت
و صالحيت" منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد ايران مراجعه نمايند.
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 -4الزامات مديريتی
 1-4سازمان و مديريت
 1-1-4سازمان
 1-1-1-4کلیات
منظور از واژه سازمان در اين استاندارد ،آزمايشگاه پزشکی است که الزامات مندرج در اين استاندارد بايد در آن استقرار پيدا کند.
آزمايشگاه پزشکی آزمايشگاهی است که آزمايش روی مواد به دست آمده از بدن انسان به منظور فراهم کردن اطالعات برای تشخيص،
مديريت ،پيشگيری و درمان بيماریها يا ارزيابی سالمت انسانها انجام میدهد و می تواند خدمات مشاورهای در تمام زمينههای بررسی
آزمايشگاهی شامل تفسير نتايج و توصيه در جهت اقدامات تشخيصی بيشتر ارائه دهد.
 2-1-1-4جايگاه قانونی
آزمايشگاه ممکن است سازمانی مستقل و يا وابسته به مجموعه يا سازمان ديگری باشد ،در هر حال آزمايشگاه پزشکی يا سازمانی که
آزمايشگاه به عنوان زيرمجموعه آن فعاليت می کند ،بايد ماهيت قانونی مشخص داشته و مسئولين و کارکنان شاغل در آزمايشگاه به
لحاظ قانونی مسئوليت فعاليت ها و خدماتی را که ارائه می دهد ،به عهده بگيرد.
در مواردی که آزمايشگاه بخشی از يك سازمان بزرگ تر است ،بايد جايگاه آزمايشگاه در آن سازمان مشخص باشد.
 3-1-1-4اصول اخالقی
با همه مراجعين آزمايشگاه بايد منصفانه و بدون تبعيض رفتار شود ،و از رعايت موارد زير اطمينان حاصل گردد:
الف) آزمايشگاه هيچ گاه درگير فعاليتی نمی شود که اعتماد مسئولين و گيرندگان خدمت به شايستگی ،بی طرفی ،امانت داری و
درستکاری حرفه ای مجموعه خدشه دار گردد.
ب) مديريت و کارکنان آزمايشگاه تحت تأثير فشارهای مالی ،تجاری و تبليغاتی ناروا و ناخواسته که ممکن است تأثير سوء بر کيفيت
کارکردشان داشته باشد ،نيستند و هيچ گونه فعاليت غيرقانونی و غيراخالقی ناشی از اين گونه فشارهای احتمالی ،انجام نمی دهند.
پ) تضاد يا اشتراک منافع آزمايشگاه با هر گروه از افراد ،سازمان ها يا آزمايشگاه های ديگر به طور شفاف اظهار و اعالم می شود و اين
تداخل منافع به هيچ وجه تأثير سوء بر کيفيت عملکرد آزمايشگاه نخواهد داشت.
ت) محرمانه بودن اطالعات آزمايشگاه رعايت و حفظ می شود و سطح دسترسی کارکنان به اطالعات آزمايشگاه مشخص است .سياست
مشخصی در مورد اين که گزارش آزمايش به چه کسی و چگونه تحويل داده خواهد شد ،موجود بوده و از قبل اين موضوع به اطالع
مراجعه کنندگان رسيده است.
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ث) برای اطمينان از رعايت حقوق مراجعين به آزمايشگاه روش های اجرايی مشخصی مکتوب بوده و به اجرا درمی

آيد1.

 2-1-4مسئولیت مديريت آزمايشگاه
مسئول فنی و مديريت آزمايشگاه بايد به استقرار و بهبود مداوم سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه متعهد باشند .مديريت آزمايشگاه
می تواند شامل مؤسس ،مسئول فنی ،مدير کيفيت ،مسئول ايمنی ،سوپروايزر و مسئولين بخش های آزمايشگاه باشند.
الف) مؤسس آزمايشگاه
شرح وظايف و مسئوليت های مؤسس آزمايشگاه پزشکی در آئين نامه و ضوابط مربوط به آزمايشگاه های پزشکی تصريح شده است.
ب) مسئول فنی آزمايشگاه
مسئول فنی آزمايشگاه بايد صالحيت ،توانمندی و مجوز قانونی جهت به عهده گرفتن مسئوليت طيف خدمات ارائه شده توسط آزمايشگاه
را داشته باشد .منظور از صالحيت ،مجموعه دانش و مهارت های حرفه ای است که با توجه به تحصيالت دانشگاهی ،آموزش های ضمن
خدمت و تجربه کار در آزمايشگاه به دست می آيد.
ضوابط قانونی اخذ مجوز مسئوليت فنی آزمايشگاه و همچنين شرح وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات مسئول فنی در آيين نامه و ضوابط
مربوط به آزمايشگاه های پزشکی تصريح شده و مسئول فنی موظف به رعايت مجموعه مقررات مذکور می باشد.
مسئول فنی می تواند وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات قابل واگذاری (طبق قانون و آيين نامه های جاری) ،را به فرد يا افراد ذيصالح
که از شايستگی آنها اطمينان دارد ،تفويض نمايد .اموری که از سوی مسئول فنی به فرد ديگری تفويض شده ،بايد مشخص و در شرح
شغل فرد مکتوب باشد .در هر حال تأييد و امضاء نهايی گزارش آزمايش ها و مسئوليت قانونی تمام فعاليت های انجام شده در آزمايشگاه،
به عهده مسئول فنی يا جانشين قانونی او می باشد.
الزم به تأکيد است آزمايشگاه می تواند بيش از يك مسئول فنی داشته باشد.
 1-2-1-4تعهدات و مسئولیت های مسئول فنی آزمايشگاه
مسئول فنی آزمايشگاه بايد:
الف) نسبت به اجرای کليه قوانين ،مقررات و آيين نامه های مرتبط با آزمايشگاه های پزشکی ،متعهد باشد.
ب) نسبت به رعايت اخالق حرفه ای و اجرای "منشور حقوق مراجعين به آزمايشگاه های تشخيص پزشکی" متعهد بوده ،درگير اعمال
غيرمجاز و غيراخالقی نشود و هيچ گونه هزينه اضافه يا خدمات غير ضروری به بيماران تحميل نکند.
پ) نسبت به استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی خود را متعهد و ملزم بداند.
ت) همه کارکنان در سطوح مختلف کاری را در خصوص اهميت و ضرورت تبعيت از قوانين ،مقررات و اجرای الزامات استاندارد توجيه
نمايد.
ث) خط مشی کيفيت را تدوين کند ،به آن متعهد بوده و بر اجرای آن نظارت نمايد (.)3-2-1-4
ج ) اهداف کيفيت آزمايشگاه را تعيين نموده و برای دستيابی به اهداف برنامه ريزی زمان بندی شده داشته باشد (.)4-2-1-4
 1منشور حقوق مراجعين به آزمايشگاه ابالغ شده در سال  1390توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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چ) از در دسترس بودن منابع الزم و کافی برای انجام فعاليت ها به نحو مطلوب ،مطابق با الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی،
اطمينان حاصل کند.
ح) بر استفاده بهينه از منابع ،مديريت اثربخش داشته و در موارد مقتضی در امور مالی و اقتصادی با مؤسس آزمايشگاه همکاری کند.
خ) در امور اداری و اجرايی ،ارتباط با مراجع قانونی و مسئول در وزارت متبوع ،دانشگاه های علوم پزشکی ،سازمان های بيمه گر و
سازمان های طرف قرارداد ،با مؤسس آزمايشگاه همکاری نمايد.
د) در مورد امور فنی و تخصصی آزمايشگاه به مراجع ذيربط نظير وزارت و دانشگاه علوم پزشکی متبوع ،مراجع قضايی و نظام پزشکی
پاسخ گو باشد.
ذ) در خصوص ارائه به هنگام اطالعات درخواست شده از آزمايشگاه ،با مراجع قانونی متولی نظام سالمت همکاری الزم را طبق شرايط
مقرر داشته باشد.
ر) از وجود تعداد کافی کارکنان واجد صالحيت ،دارای مدرک تحصيلی مرتبط و مهارت های الزم برای انجام امور محوله ،اطمينان
حاصل نمايد .صالحيت کليه کارکنان را در بدو استخدام و همچنين به طور دوره ای در حين خدمت ،ارزيابی کرده و به طور مستمر بر
عملکرد کارکنان نظارت داشته باشد.
ز) نمودار سازمانی و سلسله مراتب و ارتباطات بين کارکنان را مشخص و مکتوب کند.
ژ) شرح شغل شامل وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات هر يك از کارکنان را مکتوب و به طور رسمی به ايشان ابالغ کرده ،برای کارکنان
کليدی آزمايشگاه جانشين تعيين نمايد.
س) برای به روز بودن و پيشرفت حرفه ای کارکنان آزمايشگاه برنامه ريزی آموزشی و توسعه ای داشته و فرصت شرکت در برنامه های
علمی و آموزشی انجمن ها ،دانشگاه ها و ساير مراکز آموزشی را به آنها بدهد.
ش) يك نفر را به عنوان مدير کيفيت با شرح وظايف مشخص ( )7-2-1-4تعيين و معرفی

نمايد2.

ص) روش های ارتباطی مناسب در داخل آزمايشگاه بين کارکنان بخش های مختلف و کارکنان در شيفت های کاری مختلف طراحی
کند .همچنين ساز و کار الزم برای تسهيل ارتباطات و انتقال اطالعات بين آزمايشگاه و گيرندگان خدمات و ساير ذينفعان را فراهم
نمايد.
ض) فضا و محيط کاری مناسب ،کافی و ايمن برای انجام فعاليت ها با کيفيت مطلوب ،فراهم نمايد.
ط) يك نفر را به عنوان مسئول ايمنی با شرح وظايف مشخص تعيين کرده 3و به اجرای برنامه های ايمنی و امنيت زيستی متعهد باشد.
اطمينان حاصل نمايد که هيچ گاه ايمنی کارکنان ،بيماران و مراجعه کنندگان به آزمايشگاه و همچنين جامعه و محيط زيست ،در اثر
فعاليت های آزمايشگاه ،به مخاطره نمی افتد.
ظ) تأمين کنندگان اقالم و تجهيزات آزمايشگاهی و ساير سازمان ها يا افراد ارائه دهنده خدمت به آزمايشگاه را بر اساس معيارهای
مشخص ،ارزيابی و انتخاب کرده و عملکرد آنها را پايش نمايد.

2و3

در آزمايشگاه هايی که تعداد کارکنان محدود است ،افراد می توانند بيشتر از يك مسئوليت کاری به عهده داشته باشند.
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ع) از فراهم بودن وسايل و تجهيزات آزمايشگاهی مناسب و متناسب با طيف خدمات آزمايشگاه اطمينان حاصل نموده و بر روند خريد،
کنترل ،نگهداری و ارزيابی کيفيت تجهيزات و فرآورده های تشخيصی آزمايشگاهی نظارت نمايد.
غ) آزمايشگاه های ارجاع را بر اساس معيارهای مشخص انتخاب کرده و کيفيت خدمات آنها را مورد پايش قرار دهد.
ف) اطمينان حاصل کند که روش های اجرايی استاندارد برای انجام صحيح فرايندها و فعاليت های مختلف در آزمايشگاه ،مدون و
مکتوب بوده و بر اجرای فعاليت ها مطابق با روش های مکتوب ،نظارت داشته باشد.
ق) کليه فرايندها و فعاليت هايی که در آزمايشگاه انجام می شود -شامل فرايندهای فنی در حوزه قبل از آزمايش ،انجام آزمايش ،پس
از آزمايش ،و همچنين فرايندهای مديريتی و پشتيبانی -را به طور مستمر پايش و ارزيابی نموده تا خطاها و موارد عدم انطباق با
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی شناسايی شوند.
ک) برای برطرف کردن خطاها و موارد عدم انطباق برنامه ريزی کند ،اقدامات اصالحی و اقدامات پيشگيرانه را تعيين کرده و فرد
مسئول و مهلت زمانی را مشخص نمايد ،و اطمينان حاصل کند که اقدامات الزم به انجام رسيده و اثربخش بوده است.
گ) اطالعات جمع آوری شده در مورد وضعيت فرايندهای آزمايشگاه ،که به روش های مختلف جمع آوری می شوند (بند  ،)14-4را
در جلسات دوره ای بازنگری مديريت مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار داده ،و از نتايج و اطالعات به دست آمده در جهت شناسايی
و برطرف نمودن مشکالت و بهبود مستمر کيفيت در آزمايشگاه استفاده نمايد.
ل) به تمامی شکايات ،پيشنهادات و درخواست های کارکنان و همچنين گيرندگان خدمات آزمايشگاه رسيدگی نمايد.
م) در موارد لزوم و شرايط مقتضی به عنوان عضوی فعال در تيم های پزشکی در روند مراقبت از بيماران مشارکت داشته باشد.
ن) در موارد لزوم و شرايط مقتضی مشاوره در مورد استفاده از خدمات آزمايشگاهی ،انتخاب آزمايش ها و تفسير نتايج آزمايش ارائه
نمايد.
و) بر ارائه مطلوب و به موقع خدمات آزمايشگاهی اورژانس نظارت داشته باشد.
نکته :چنانچه آزمايشگاه نمونه آزمايشگاهی اورژانس پذيرش می کند ،بايد فهرست آزمايش هايی را که به صورت اورژانس پذيرش و
انجام می شود و همچنين زمان چرخه جوابدهی هر آزمايش را با نظر پزشکان بالينی و يا در بيمارستان با هماهنگی با کميته اورژانس
بيمارستان تعيين و مستند نموده ،و به انجام اين آزمايش ها و گزارش به هنگام نتايج در زمان تعيين شده متعهد باشد.
ه) تدابير الزم جهت واکنش مناسب و سريع در زمان وقوع بحران ،فوريت و باليا را پيش بينی نموده و به اجرا درآورد تا اطمينان حاصل
شود در شرايط غيرمنتظره و اضطراری که دسترسی به خدمات آزمايشگاهی محدود بوده يا وجود ندارد ،دسترسی به خدمات اساسی و
پايه آزمايشگاهی ميسر است ،4و ايمنی کارکنان و مراجعين ،و امنيت زيستی در جامعه در اين شرايط حفظ می شود.
ی) در صورت لزوم و در موارد مقتضی برای تحقيق و توسعه 5برنامه ريزی کرده و آن را به اجرا درآورد.
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آزمايشگاه ها به ويژه آزمايشگاه های بيمارستانی بايد آشنايی کامل با مفاد دستورالعمل "پاسخ آزمايشگاهی در باليا و فوريت ها" ابالغ شده توسط وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را داشته باشند .در مورد نحوه واکنش و فعاليت آزمايشگاه در فوريت ها و شرايط بحرانی بايد برنامه ريزی مشخص و روش های
اجرايی مدون موجود بوده و کارايی و کارامدی آنها از طريق انجام تمرين های دوره ای ارزيابی شده باشد .آزمايشگاه ها در اين خصوص بايد با معاونت های
بهداشتی و درمان دانشگاه همکاری نمايند.
Research and Development )R&D( 5
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 2-2-1-4تأمین نیاز گیرندگان خدمات آزمايشگاه
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کنند که خدمات آزمايشگاه شامل خدمات مشاوره ای و تفسيرهای
آزمايشگاهی در راستای تأمين نيازها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه (شامل بيماران ،پزشکان و کادر درمانی،
مسئولين مراقبت های بهداشتی ،متوليان نظام سالمت ،مراجع قانونی ذيربط و ساير سازمان های طرف قرارداد و خريدار خدمات
آزمايشگاه) و متناسب با صالحيت حرفه ای مسئول فنی و کارکنان آزمايشگاه باشد .به اين منظور الزم است مديريت آزمايشگاه ارتباط
و تعامل مستمر با گيرندگان خدمات آزمايشگاه داشته باشند.
 3-2-1-4خط مشی کیفیت
بيانيه خط مشی کيفيت سندی است که در آن اهداف و دامنه عملکرد آزمايشگاه ،ضوابط قانونی و استاندارد تخصصی که از آن پيروی
می کند ،و همچنين تعهد مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه به اجرای الزامات استاندارد و بهبود مستمرکيفيت ،مورد تأکيد قرار
می گيرد.
مقصود و هدف از استقرار سيستم مديريت کيفيت بايد در خط مشی کيفيت مکتوب شده و به امضای مسئول فنی آزمايشگاه و مدير
ارشد مجموعه (در مواردی که آزمايشگاه به عنوان بخشی از يك سازمان بزرگ تر فعاليت می کند) برسد .خط مشی کيفيت می
بايست:
الف) متناسب با اهداف ارائه خدمات آزمايشگاهی در نظام سالمت باشد.
ب) تعهد مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه به عملکرد حرفه ای مطلوب و بهبود مستمر کيفيت خدمات ،و همچنين پايبندی به
رعايت آيين نامه ،ضوابط جاری و الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی را در برداشته باشد.
پ) چارچوبی برای تعيين و بازنگری اهداف کيفيت در آزمايشگاه فراهم نمايد.
ت) به اطالع تمامی کارکنان رسيده ،در دسترس آنها قرار گرفته و به آنها تفهيم گردد.
ث) به طور دوره ای مورد بازنگری قرار گيرد و به روزرسانی شود.
نکته :در مواردی که آزمايشگاه بخشی از يك سازمان بزرگ تر بوده و مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه تمام اختيارات مديريتی
به ويژه در زمينه تأمين منابع مورد نياز را ندارند ،بايد خط مشی کيفيت با تأييد مدير ارشد يا باالترين فرد مسئول در سازمان تدوين
شود .در اين حالت خط مشی کيفيت آزمايشگاه می بايست در راستای خط مشی سازمان مادر باشد.
 4-2-1-4طرح ريزی کیفیت و تعیین اهداف کیفیت
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه موظفند در جهت ارتقاء کيفيت فعاليت های مختلف ،اهداف کيفيت آزمايشگاه را در راستای
خط مشی کيفيت ،مشخص نمايند .در تعيين اهداف کيفيت اولويت ها بايد در نظر گرفته شود .اولويت بندی در تعيين اهداف می تواند
با توجه به موارد زير صورت گيرد:
-

بهبود فعاليت هايی که بيشترين تأثير را بر کيفيت نتايج آزمايش ،ارتقاء روند مراقبت و ايمنی بيماران و جلب رضايت
گيرندگان خدمات آزمايشگاه دارند.

-

برطرف کردن مشکالتی که اصالح آن ها آسان تر است و نياز به تأمين منابع کمتری دارد.
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در هرحال اهداف بايد منطقی و واقع بينانه بوده و رسيدن به آنها ،با توجه به ظرفيت ها و منابع آزمايشگاه ،عملی باشد .اهداف همچنين
بايد قابل اندازه گيری باشند ،يعنی بايد بتوان با استفاده از معيارهای مشخص ،ميزان پيشرفت و تحقق آنها را تعيين نمود.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای آزمايشگاه تعيين نمايند .يعنی با در نظر
گرفتن اولويت اهداف می توانن د برای رسيدن به آنها در کوتاه مدت يا بلند مدت برنامه ريزی کنند ،ولی در نهايت برای برطرف شدن
کاستی ها و ارتقاء فعاليت ها در همه حوزه های تأثيرگذار بر کيفيت بايد هدف گذاری انجام شده و برنامه گام به گام ،ولو درازمدت،
وجود داشته باشد .اهداف آزمايشگاه در خط مشی کيفيت منعکس می گردند.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد برای دستيابی به اهداف ،برنامه داشته باشند .در اين برنامه ،اقداماتی که الزم است به اجرا
درآيد بايد دقيق و واضح مکتوب شده ،مسئول انجام هر اقدام و مسئول پيگيری انجام اقدامات بايد مشخص باشد .منابع مورد نياز و
مهلت زمانی انجام هر برنامه نيز بايد تعيين گردد.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد به طور دوره ای اهداف آزمايشگاه را بازبينی نموده و با درنظر گرفتن اولويت های نظام
سالمت ،درخواست گيرندگان خدمت و با توجه به منابع در دسترس ،درصورت لزوم مجدداً هدف گذاری و برنامه ريزی کنند.
پس از تحقق اهدافی که تعيين شده اند ،مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانند به دنبال اهداف جديدی برای بهبود باشند.
اين امر برای بهبود مداوم فعاليت ها ،پاسخ گويی به نيازهای روزافزون مشتريان و همچنين رقابت و ماندگاری در بازار کار الزم است.
 5-2-1-4وظايف ،مسئولیت ها ،اختیارات و روابط متقابل بین کارکنان
مسئول فنی آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کند که وظايف ،مسئوليتها ،اختيارات ،و همچنين سلسله مراتب سازمانی و ارتباط بين
کارکنان آزمايشگاه تعريف و مکتوب شده و به کليه آنان ابالغ گرديده است .فرد يا افراد مسئول برای هر فعاليت در آزمايشگاه ،و
جانشينها برای کارکنان کليدی بايد مشخص باشد.
نمودار سازمانی آزمايشگاه نشان دهنده ساختار و سلسله مراتب سازمانی آزمايشگاه بوده و ارتباط بين کارکنان در سطوح مختلف کاری
را مشخص می کند .در مواردی که آزمايشگاه به عنوان زيرمجموعه يك سازمان بزرگ تر فعاليت می کند ،جايگاه آزمايشگاه در آن
سازمان بايد در نمودار سازمانی مشخص گردد.
در نمودار سازمانی کارکنان ،مشخص می شود که هر يك از کارکنان تحت نظر چه کسی کار می کند و به چه کسی بايد پاسخ گو
باشد .مسئول فنی آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کند که ارتباطات و سلسله مراتب سازمانی سِمت های مختلف و سطح پاسخ گويی
کارکنان مشخص و مکتوب بوده ،به اطالع کليه کارکنان آزمايشگاه رسيده و به آنان تفهيم گرديده است.
شرح شغل شامل وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات هر يك از کارکنان بايد شفاف و مکتوب باشد .شرح شغل هر يك از کارکنان بايد به
طور کتبی به آنها ابالغ شود و به تأييد و امضاء ايشان برسد تا اطمينان حاصل گردد که همه کارکنان نسبت به شرح شغل خود آگاهی
کامل دارند و به اجرای آن متعهد خواهند بود.
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برای افرادی که وظايف کليدی به عهده دارند و عدم حضور آنها منجر به توقف و يا اخالل در روند فعاليت ها وکيفيت انجام کار می
شود ،بايد معاون يا جانشين با مسئوليت ها و اختيارات مشخص ،تعيين گردد .ممکن است الزم باشد برای هر يك از وظايف يا مسئوليت
های مختلف يك فرد ،به طور جداگانه جانشين تعيين شود .در اين حالت يك نفر ممکن است چند جانشين داشته باشد .در هر حال
فرد يا افراد جانشين بايد صالحيت الزم برای انجام وظايف محوله را داشته و در شرح شغل ايشان درج شده باشد.
نکته :بايد در نظر داشت که در آزمايشگاه هايی که تعداد کارکنان محدود است ،امکان تعيين معاون يا جانشين برای همه کارکنان
امکان پذير نيست .در اين موارد به صالحديد مسئول فنی ،افراد می توانند بيشتر از يك مسئوليت کاری به عهده داشته باشند.
 6-2-1-4برقراری ارتباط و تبادل نظر با کارکنان ،و تعامل با گروه های مختلف گیرنده خدمات آزمايشگاه
برای دستيابی به اهداف آزمايشگاه ،همه کارکنان در رده های مختلف بايد مشارکت نموده و درگير شوند .در اين راستا مسئول فنی
بايد ساز وکار مؤثری برای برقراری ارتباط و تبادل نظر با کارکنان داشته باشد .سوابق مربوط به موضوعاتی که طی تبادل نظرها يا
جلسات داخلی مورد بحث قرار گرفته ،بايد نگهداری شود.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه همچنين بايد مطمئن شوند که ساز و کار ارتباطی مناسب بين آزمايشگاه و گيرندگان خدمات
و دست اندرکاران مرتبط وجود دارد و تبادل نظر با آنها در جهت بهبود کيفيت عملکرد آزمايشگاه و تأمين نيازها و انتظارات آنان انجام
می شود.
 7-2-1-4تعیین مدير کیفیت
مسئول فنی آزمايشگاه بايد فردی را که به سيستم مديريت کيفيت و فرايندهای کاری آزمايشگاه اشراف داشته باشد ،به عنوان مدير
کيفيت منصوب کند .به اين فرد ،مسئوليت ها و اختياراتی محول می شود که شامل موارد زير است:
الف) کسب اطمينان از اين که فرايندهای کاری الزم برای استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های
پزشکی ،تعيين شده و روش صحيح انجام فعاليت های مختلف در هر فرايند ،در قالب روش های اجرايی و دستورالعمل های کاری،
مدون و مکتوب است.
ب) کسب اطمينان از اين که هر يك از کارکنان فعاليت هايی که به عهده دارند را کامالً مطابق با روش اجرايی و دستورالعمل های
کاری مدون ،اجرا می کنند و سوابق مربوط به انجام فعاليت ها را نگهداری می نمايند.
پ) برنامه ريزی و انجام اقدامات مقتضی برای ارزيابی و پايش مستمر فعاليت ها و فرايندهای مختلف در آزمايشگاه به روش های
مختلف (از جمله اجرای مميزی داخلی ،بررسی سوابق انجام کارها ،نتايج کنترل کيفيت داخلی و خارجی ،رسيدگی به شکايات،
پيشنهادات و بازخوردهای گيرندگان خدمت ،و غيره).
ت) ارائه گزارش نتايج پايش و ارزيابی به مسئول فنی آزمايشگاه در مورد ميزان برآورده شدن الزامات استاندارد ،موارد عدم انطباق و
مشکالت موجود ،ارائه پيشنهاد برای برطرف نمودن مشکالت و بهبود مستمر فعاليت ها.
ث) شناسايی و آگاهی از نيازها ،درخواست ها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه و ارائه پيشنهاد جهت تأمين
اين نيازها.
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نکته :آزمايشگاه های بزرگ ممکن است به جای مدير کيفيت به يك تيم کيفيت نياز داشته باشند ،از سوی ديگر در آزمايشگاه هايی
که دامنه عملکرد آنها محدود است ،وظايف مدير کيفيت می تواند توسط يکی از کارکنان ارشد و يا خود مسئول فنی انجام شود.
 8-2-1-4تعیین مسئول ايمنی
مسئول فنی بايد فردی را که از توانايی علمی و تجربه کاری مرتبط برخوردار است ،به عنوان مسئول ايمنی در آزمايشگاه منصوب کرده
و شرح وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات مسئول ايمنی را تعيين نمايد.
نکته :آزمايشگاه های بزرگ ممکن است به جای مسئول ايمنی به يك تيم ايمنی نياز داشته باشند ،از سوی ديگر در آزمايشگاه هايی
که دامنه عملکرد آنها محدود است ،وظايف مسئول ايمنی می تواند توسط يکی از کارکنان ارشد و يا خود مسئول فنی آزمايشگاه انجام
شود.

 2-4سیستم مديريت کیفیت
 1-2-4الزامات عمومی و اصول سیستم مديريت کیفیت
آزمايشگاه بايد سيستم مديريت کيفيت را ايجاد ،مستند ،اجرا و نگهداری کند ،و به طور مستمر اثر بخشی آن را در انطباق با الزامات
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی بهبود بخشد.
سيستم مديريت کيفيت ،سيستم مديريتی است که سازمان را به طور نظام مند و برنامه ريزی شده در جهت دستيابی به کيفيت،
هدايت و کنترل می کند .سيستم مديريت کيفيت بايد انسجام تمامی فرايندهای مورد نياز برای تحقق خط مشی کيفيت و اهداف
کيفيت ،و برآورده شدن انتظارات و نيازهای گيرندگان خدمات آزمايشگاهی را فراهم نمايد.
آزمايشگاه بايد:
الف) فرايندهای مورد نياز برای استقرار سيستم مديريت کيفيت را تعيين ،و از جاری بودن آنها در آزمايشگاه اطمينان حاصل کند.
ب) توالی و ارتباط اين فرايندها را تعيين نمايد.
پ) معيارها و روش های الزم برای اطمينان از مؤثر بودن اجرا و کنترل اين فرايندها را مشخص نمايد.
ت) از در دسترس بودن منابع و اطالعات الزم برای پشتيبانی از اجرا و پايش اين فرايندها اطمينان حاصل کند.
ث) فرايندها را پايش و ارزيابی نمايد.
ج) فعاليت های الزم برای دستيابی به نتايج برنامه ريزی شده و بهبود مستمر فرايندها را به اجرا درآورد.
استقرار سیستم مديريت کیفیت در آزمايشگاه:
 سبب بهبود کيفيت از طريق افزايش توانايی در شناسايی و برطرف کردن خطاهايی که اتفاق افتاده ،و کاهش احتمال بروز خطا وموارد عدم انطباق در آزمايشگاه می شود.
 استفاده بهينه و منطقی از منابع (تجهيزات ،اقالم مصرفی ،نيروی انسانی ،فضای کاری ،و غيره) و مديريت مؤثرتر هزينه های آزمايشگاهرا به همراه دارد.
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 بر تأمين نيازها ،انتظارات و جلب رضايت گيرندگان خدمات آزمايشگاه تمرکز می کند که اين امر باعث کسب اعتماد ،اعتبار وتوانمندی بيشتر آزمايشگاه برای رقابت در بازار کار خواهد بود.
برای استقرار سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه گام های زير بايد برداشته شود:
الف) اعتقاد و تعهد مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه به اصول سيستم مديريت کيفيت ضروری است .مسئول فنی و ساير کارکنان
در سطوح مديريتی بايد به اثربخش بودن استقرار اين سيستم در ارتقاء کيفيت عملکرد آزمايشگاه باور داشته ،به طور فعال در اجرای
آن مشارکت کرده و اهميت موضوع را به ساير کارکنان تفهيم نمايند .استقرار سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه بدون حمايت و
پشتيبانی مسئول فنی و گروه مديريت ،ميسر نخواهد بود.
ب) برای استقرار سيستم مديريت کيفيت بايد همه کارکنان در رده های کاری مختلف درگير شده و مشارکت نمايند .صرفاً مسئول
فنی و يا يك گروه خاص از کارکنان آزمايشگاه ،به تنهايی ،قادر به استقرار سيستم نخواهند بود .کليه کارکنان بايد با مفهوم سيستم
مديريت کيفيت و الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی آشنا بوده و نسبت به اجرای الزامات متعهد باشند.
پ) برای استقرار سيستم مديريت کيفيت ابتدا بايد تمامی فرايندها و فعاليت های فنی ،مديريتی و پشتيبانی مؤثر بر کيفيت تعريف
شده و توالی و ارتباط آنها با هم مشخص شود .استقرار سيستم مديريت کيفيت صرفاً از طريق اجرای صحيح و هماهنگ فعاليت ها در
فرايندهای مختلف ،و مديريت اين فرايندها و فعاليت ها امکان پذير خواهد بود.
يادآوری :فعاليت های مختلفی را که در يك سازمان انجام می شود ،می توان دسته بندی و در قالب تعدادی "فرايند" تعريف کرد.
هر فرايند شامل مجموعه ای از فعاليت های متوالی است که توسط افراد مشخصی انجام می شود و برای انجام آن منابعی مورد استفاده
قرار می گيرد .هر فرايند از نقطه يا فعاليت مشخصی شروع ،و به نتيجه مشخصی ختم می شود .به عبارتی هر فرايند ،ورودی و خروجی
مشخصی دارد .به عنوان مثال فرايند قبل از آزمايش ،از پذيرش بيمار يا نمونه شروع شده و با تحويل نمونه به بخش برای انجام آزمايش
تمام می شود .فرايند انجام آزمايش ،از دريافت نمونه توسط بخش برای انجام آزمايش شروع شده و با تحويل نتيجه آزمايش به واحد
گزارش دهی خاتمه می يابد و باالخره فرايند پس از آزمايش از دريافت نتيجه آزمايش توسط واحد گزارش دهی ،شروع و با تحويل
گزارش به پايان می رسد.
ت) روش صحيح و مطلوب اجرای فرايندها و انجام فعاليت های مختلف بايد در قالب روش های اجرايی و دستورالعمل های کاری
مکتوب و مستند شود .اين مجموعه مدارک آزمايشگاه را تشکيل می دهند.
ث) مدارک (يا همان روش صحيح انجام فرايندها و فعاليت ها در هر واحد يا بخش آزمايشگاه) بايد در اختيار کارکنان مرتبط قرار
گرفته و کامالً به آنان تفهيم شود.
ج) کارکنان موظف هستند فعاليت ها را عيناً مطابق با مدارک (روش های اجرايی و دستورالعمل های مدون) به اجرا درآورند و سوابق
انجام فعاليت های مختلف را حفظ و نگهداری کنند.
چ) مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد نحوه اجرای فعاليت ها توسط کارکنان و سوابق مربوطه را به طور مستمر مورد پايش و
ارزيابی قرار دهند تا اطمينان حاصل گردد که همه فعاليت ها مطابق با دستورالعمل های مکتوب انجام می شود .برای انجام ارزيابی و
پايش فرايندهای مختلف بايد روش ها و معيارهای مناسب تعيين شده باشد.
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ح) پايش و ارزيابی مداوم فعاليت ها در آزمايشگاه ،سبب به دست آمدن اطالعات مفيدی از وضعيت کارکرد آزمايشگاه شده و از اين
طريق موارد عدم انطباق و خطاهای آزمايشگاه شناسايی می شوند .همچنين ،تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از پايش فعاليت
ها ،راه های پيشگيری از بروز خطاها و حوزه هايی که می توان بهبود بخشيد را نشان می دهد.
خ) مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد برای برطرف کردن مشکالت و پيشگيری از بروز آنها برنامه ريزی کرده ،اقدامات اصالحی
و پيشگيرانه متناسب و همچنين منابع مورد نياز را تعيين نمايند .مسئول انجام و پيگيری اين اقدامات و مهلت زمانی انجام آنها نيز
بايد مشخص باشد .تکرار اين چرخه سبب بهبود مستمر فرايندهای آزمايشگاه خواهد شد.
در روند استقرار سيستم مديريت کيفيت بايد به مجموعه نکات زير توجه شود:
نکته  :1بدون شك بسياری از الزامات استاندارد ،در آزمايشگاه ها در حال اجرا بوده است بنابراين الزم است مديريت آزمايشگاه در
شروع کار "تعيين وضعيت موجود" نمايد ،يعنی يك بازنگری کلی در فعاليت های آزمايشگاه انجام داده و ميزان انطباق هر فعاليت با
الزامات استاندارد ،و مشکالت و موارد عدم انطباق هر يك از فعاليت ها را تعيين کند .در مرحله بعد نتايج ارزيابی "وضعيت موجود"
می بايست با "وضعيت مطلوب" ،که منطبق با الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی است ،مقايسه شده و فاصله اين دو مشخص
شود .اين اختالف يا فاصله ،حوزه فعاليت هايی که بايد اصالح شده يا بهبود پيدا کنند را مشخص می نمايد.
نکته  :2مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانند فهرستی از حوزه های نيازمند اصالح يا بهبود را تهيه کنند ،ولی آنچه مسلم
است برطرف کردن تمامی مشکالت و موارد عدم انطباق به يکباره امکان پذير نخواهد بود ،بنابراين اولويت ها بايد مشخص گردد .تعيين
اولويت ها با در نظر گرفتن اهميت حوزه نيازمند بهبود از يك سو و امکانات و منابع آزمايشگاه از سوی ديگر ،انجام می شود .ارتقاء
فعاليت هايی که بيشترين تأثير را در روند مراقبت از بيمار ،کاهش ريسك ،ارتقاء کيفيت کار آزمايشگاه و جلب رضايت مشتريان دارند،
و يا رفع مشکالتی که برطرف کردن آنها آسان تر است و نياز به صرف بودجه و تأمين منابع زيادی ندارد ،می تواند به عنوان معيار برای
اولويت بندی در نظر گرفته شود.
نکته  :3پس از اولويت بندی ،مديريت آزمايشگاه بايد برنامه بهبود را مشخص و مکتوب نمايد .برنامه بهبود بايد شامل اجزاء زير باشد:
 اهداف و تکاليف :چه کارهايی بايد انجام شود. وظايف و مسئوليت ها :چه فرد يا افرادی وظيفه يا مسئوليت انجام کدام اقدامات را به عهده دارند. جدول زمانی :هر کار چه موقع شروع می شود و چه موقع قرار است به اتمام برسد. منابع مورد نياز :برای انجام هر کار چه بودجه يا منابعی مورد نياز است. معيار پيشرفت کار :چطور پيشرفت انجام کار پايش می شود.اين برنامه بايد به اطالع کارکنان برسد و همه آنان توجيه شوند که روند پيشبرد کار به چه نحو است و هر يك چه نقشی در اين پيشبرد
به عهده دارند.
نکته  :4در روند پيشبرد کار می بايست به ايجاد و حفظ انگيزه در کارکنان توجه شود .مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه بايد
به طور مستمر با کارکنان در ارتباط باشند ،آنها را راهنمايی و هدايت کرده و انگيزه همکاری در اجرای برنامه را در آنها تقويت نمايند.
برنامه طراحی شده بهتر است دشوار يا فشرده نباشد و زمان متناسب و امکانات کافی برای انجام اقدامات در نظر گرفته شود .برنامه ای
که کارکنان قادر به اجرای آن نباشند ،سبب دلسردی و نا اميدی شده و تداوم اجرای آن ميسر نخواهد بود.
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نکته  :5در روند پيشبرد کار به طور اجتناب ناپذير ممکن است مشکالت و نواقصی در آزمايشگاه شناسايی شود که برطرف کردن آنها
خارج از توان مسئول فنی باشد ،به طور مثال در شرايطی که آزمايشگاه به عنوان بخشی از يك سازمان بزرگ تر فعاليت می کند،
ممکن است مسئول فنی منابع و ساز و کار الزم و يا قدرت اجرايی برای برطرف کردن موارد عدم انطباق را نداشته باشد .در اين صورت
چنانچه مورد عدم انطباق که شناسايی شده ،تأثير سوء قطعی بر کيفيت کار ،ايمنی بيمار و نتايج آزمايش دارد ،بايد تحت هر شرايط و
با هر هزينه و تالشی برطرف شود .مسئول فنی در چنين شرايطی بايد عدم انطباق را ثبت کرده و موضوع را به طور رسمی به مدير
ارشد سازمان و ساير مسئولين ذيربط منعکس نمايد ،و تا زمانی که برطرف نشده فعاليت در آن حوزه متوقف گردد .در صورتی که مورد
عدم انطباق تأثير مستقيم يا آنی بر کيفيت نتايج آزمايشگاه ندارد ،مسئول فنی می تواند در عين اين که برای برطرف کردن آن در
آينده برنامه ريزی می کند ،رفع عدم انطباق را در اولويت های بعدی و برنامه دراز مدت آزمايشگاه قرار دهد.
نکته  :6بايد توجه داشت که در بسياری از موارد بهبود فعاليت ها بدون صرف هزينه و نياز به تأمين منابع جديد ،و تنها با آموزش
کارکنان ،مشخص کردن شرح وظايف و مسئوليت های هر فرد ،مکتوب نمودن روش های کاری صحيح ،اصالح يا تجديد نظر در نحوه
انجام يك فعاليت ،و پايش مستمر روند انجام فعاليت ها امکان پذير می باشد.

 2-2-4الزامات مربوط به مستندسازی
 1-2-2-4کلیات
مستندسازی يکی از ارکان مهم سيستم مديريت کيفيت بوده و بخشی از مديريت اطالعات آزمايشگاه محسوب می شود .هدف از
مستندسازی ايجاد دسترسی به اطالعات مورد نياز ،در هر زمان که نياز به آن وجود دارد ،می باشد .مستندات اطالعات مکتوب در مورد
سياست ها ،اهداف ،فرايندها و فعاليت های آزمايشگاه فراهم می کنند و تبادل اطالعات در داخل آزمايشگاه و با بيرون از آن را تسهيل
می نمايند .مستندات آزمايشگاه می تواند به صورت کاغذی و يا در صورت موجود بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب ،به
شکل نسخه های الکترونيك ،و يا هر دو ،تهيه و نگهداری شود .سطح دسترسی افراد به مستندات در آزمايشگاه بايد تعيين شود و
مستندات ن بايد در دسترس افراد غيرمجاز قرار گيرد .مستندات بايد به نحوی نگهداری شوند که از تخريب و آسيب در امان باشند.
مستندات آزمايشگاه بايد موارد زير را شامل شود:
الف) بيانيه خط مشی و اهداف کيفيت (زيربندهای  3-2-1-4و )4-2-1-4
ب) نظام نامه کيفيت
پ) مدارک درون سازمانی و برون سازمانی
ت) سوابق آزمايشگاه
ث) کپی از ضوابط و مقررات قانونی و استانداردهای ابالغی مرتبط
نکته :مدارک و سوابق به طور کلی شامل مجموعه ای از مستندات است که آزمايشگاه ها:
-

موظفند مطابق با الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی آنها را مستند کنند و يا

-

عليرغم آن که در استاندارد به آن اشاره ای نشده ،آزمايشگاه برای اطمينان از طراحی و اجرای اثربخش فعاليت ها در فرايندهای
مختلف ،آنها را الزم دانسته و تهيه و مدون می نمايد.
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 2-2-2-4نظامنامه کیفیت
نظامنامه کيفيت آزمايشگاه الزم است مدون و مکتوب باشد .نظام نامه کيفيت نقشه راه و چگونگی استقرار سيستم مديريت کيفيت و
اجرايی شدن الزامات استاندارد را در آزمايشگاه نشان می دهد .در نظامنامه کيفيت مشخص می شود که چگونه فرايندهای کاری و
فعاليت های مربوط به هر يك از فرايندها ،منطبق با الزامات استاندارد به اجرا درمی آيند .به عبارت ديگر نظامنامه کيفيت چارچوب
طراحی و اجرای سيستم را مشخص می کند.
نظام نامه کيفيت شامل اجزاء زير است:
الف) بيانيه خط مشی کيفيت ،که به طور معمول در ابتدای نظام نامه آورده می شود (بند .)3-2-1-4
ب) معرفی آزمايشگاه و جايگاه آزمايشگاه در سازمانی که به عنوان زيرمجموعه آن فعاليت می کند (در صورت کاربرد)
پ) دامنه عملکرد و خدمات آزمايشگاه
ت) نمودار سازمانی که نشان دهنده ساختار سازمانی و سلسله مراتب مديريت و کارکنان آزمايشگاه است
ث) اشاره يا ارجاع به شرح وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات مديريت آزمايشگاه شامل مسئول فنی ،مدير کيفيت ،مسئول ايمنی
سوپروايزر و ساير کارکنان کليدی
ث) توضيح در مورد ساختار مستندات موجود در آزمايشگاه و انواع آن
ج) تشريح سياست ها ،و برنامه ريزی های انجام شده برای اجرايی شدن الزامات استاندارد از طريق اشاره يا ارجاع به مدارک مدون
شامل روش اجرايی فرايندهای مختلف که نحوه اجرا و کنترل فرايندها را در آزمايشگاه مشخص می کنند و همچنين دستورالعمل
های کاری که چگونگی انجام فعاليت های مختلف را توصيف می نمايند .وجود اين مدارک ،و سوابقی که نشان دهد فعاليت ها
مطابق با آنها به اجرا در می آيند ،می تواند منطبق بودن کارکرد آزمايشگاه با الزامات استاندارد را تأييد نمايد
چ) توضيح در خصوص روش های پايش و اطمينان از اجرای صحيح فعاليت ها ،به عنوان مثال از طريق ارزيابی و مميزی داخلی،
بررسی و بازنگری سوابق انجام فعاليت های مختلف ،مديريت موارد عدم انطباق ،نظرسنجی و دريافت بازخورد از گيرندگان خدمات،
اندازه گيری شاخص های کيفيت ،و غيره (بند )14-4
همه کارکنان آزمايشگاه بايد به نظامنامه کيفيت و مستنداتی که در نظامنامه به آن ارجاع شده دسترسی داشته و در مورد مفاد و
کاربرد آن آگاهی کامل داشته باشند .بايد تاريخ تدوين نظامنامه کيفيت مشخص بوده و به امضای مسئول فنی برسد .نظامنامه کيفيت
بايد به طور دوره ای مورد بازنگری قرارگرفته و به روزرسانی شود.

 3-4کنترل مدارك
مدارک ،اطالعات مکتوب در مورد خط مشی ،اهداف ،فرايندها و فعاليت های مختلف در آزمايشگاه فراهم می کنند .مدارک الزم برای
استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی بايد مدون و مکتوب باشد و در اختيار کارکنان
مرتبط قرار گيرد تا همه کارکنان توجيه شوند که چه کاری و به چه نحو می بايست انجام گردد.
يادآوری :سوابق آزمايشگاه حاوی اطالعات مربوط به انجام يك فعاليت مشخص در يك زمان خاص است ،و نتايج به دست آمده يا
شواهد مربوط به انجام آن فعاليت را مشخص می نمايد .کنترل سوابق بر اساس الزامات مندرج در بند  13-4انجام می گردد.
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 1-3-4انواع مدارك آزمايشگاه
انواع مدارک آزمايشگاه در يکی از گروه های زير قرار می گيرند:
 1-1-3-4مدارك درون سازمانی
اين مدارک در داخل آزمايشگاه توسط کارکنان ذيربط ،و تحت نظارت مدير کيفيت تهيه شده و به تأييد و امضاء مسئول فنی می رسند.
الف) خط مشی ،اهداف و سياست های کلی آزمايشگاه :توضيح می دهد که آزمايشگاه چه ديدگاه و اهدافی دارد ،چه خدماتی ارائه می
کند ،و برای حفظ و ارتقاء کيفيت خدماتش چه اقداماتی انجام می دهد ،مانند بيانيه خط مشی کيفيت و نظامنامه کيفيت.
ب) روش اجرايی فرايندها :مراحل و توالی اجرای فعاليت ها در هر يك از فرايندهای آزمايشگاه را به ترتيب نشان می دهد .روش اجرايی
يك فرايند مشخص می کند که آن فرايند از مجموعه چه فعاليت هايی تشکيل شده و توالی انجام فعاليت ها به ترتيب در آن فرايند
چگونه است .روش اجرايی فرايندها را می توان به طور توصيفی و يا به صورت فلوچارت يا نمودار جريان کار ترسيم نمود .مانند روش
اجرايی پذيرش و نمونه گيری ،روش اجرايی خريد و انبارش.
پ) دستورالعمل و راهنمای انجام کار :راهنمای روش درست و مطلوب انجام هر يك از فعاليت های آزمايشگاه بوده و جزئيات دقيق
فنی و کاربردی که برای انجام کار بايد دنبال شود را شرح می دهد .دستورالعمل ها و راهنماهای انجام کار ،کارکنان را در جهت انجام
صحيح فعاليت ها هدايت می کنند .انجام هر فعاليت مطابق با دستورالعمل مربوطه سبب می شود که يك فعاليت مشخص توسط
کارکنان مختلف ،به طريق مشابه انجام شود و نتيجه مشابه و مطلوب حاصل گردد .پايبندی به اجرای دقيق اين دستورالعمل ها سبب
پيشگيری از بروز بسياری از خطاها و بهبود کيفيت عملکرد در آزمايشگاه خواهد بود .مانند راهنمای جمع آوری نمونه ،دستورالعمل
شستشوی لوازم شيشه ای ،دستورالعمل انجام آزمايش تعيين حساسيت ميکروبی ،دستورالعمل اندازه گيری هموگلوبين .A1c
نکته  :1دستورالعمل ها و راهنماهای انجام کار بايد بر اساس مراجع علمی معتبر تهيه شده و مرجع يا مراجع مورد استفاده در تدوين
آنها در انتهای مدرک درج گردد .چنانچه روش انجام کار در داخل آزمايشگاه طراحی شده باشد ،مراحل صحه گذاری روش بايد به طور
کامل انجام شده و سوابق آن نگهداری گردد.
نکته  :2بروشور يا دستورالعمل استاندارد انجام آزمايش که توليدکنندگان کيت در داخل بسته بندی محصوالت خود قرار می دهند،
توضيحات الزم در مورد چگونگی انجام آزمايش را ارائه می دهد ،ولی ممکن است اطالعات مهم و ضروری در مورد نحوه ثبت يا تفسير
نتايج ،توالی آزمايش های تأييدی و تکميلی ،نکات خاص مرتبط با کنترل کيفيت آزمايش ،مالحظات ايمنی و غيره را نداشته باشد .در
چنين مواردی الزم است دستورالعمل استاندارد انجام آزمايش که حاوی کليه نکات کاربردی در مورد يك آزمايش خاص است ،در
آزمايشگاه توسط کارکنان ذيربط مکتوب شده و يا اطالعات مندرج در بروشور کيت ها تکميل گردد.
ت) فرم ها و جدول ها :فرم ها و جدول های خالی ،جزو مدارک آزمايشگاه هستند و هدف از طراحی آنها ايجاد قالب مشخص برای
مکتوب نمودن نحوه انجام فعاليت ها و ثبت سوابق در آزمايشگاه است .مانند فرم رسيدگی به موارد عدم انطباق و جدول مدت زمان
نگهداری سوابق مختلف در آزمايشگاه.
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نکته  :3در صورتی که مستندات به زبانی به جز زبان رسمی کشور تدوين شده باشد ،الزم است اطمينان حاصل شود که برای کارکنان
مرتبط قابل فهم و درک می باشد.
 2-1-3-4مدارك برون سازمانی
مدارکی هستند که توسط سازمان ها يا مراجعی در بيرون از آزمايشگاه تدوين شده اند و بر خط مشی و کيفيت عملکرد آزمايشگاه اثر
می گذارند .استانداردهای تخصصی ،کتب مرجع ،مقاالت ،نرم افزارهای مورد استفاده برای انجام کار ،کاتالوگ تجهيزات و غيره ،مدارک
برون سازمانی هستند که وجود آنها برای انجام صحيح فعاليت ها در آزمايشگاه الزم است .آيين نامه ها ،بخشنامه ها ،ضوابط و مقررات
مرتبط که آزمايشگاه بر اساس قوانين کشوری ملزم به رعايت آنها هستند ،نيز جزو مدارک برون سازمانی آزمايشگاه محسوب می شوند.

 2-3-4مديريت مدارك آزمايشگاه
در آزمايشگاه بايد کليه مدارک مورد نياز برای استقرار سيستم مديريت کيفيت و اجرای استاندارد آزمايشگاه های پزشکی مکتوب و
مدون باشد ،همچنين بايد روش اجرايی مشخصی در مورد نحوه تهيه ،توزيع ،کنترل و نگهداری مدارک ،نوشته شده و مديريت مدارک
در آزمايشگاه بر اساس آن صورت گيرد.
در فرايند کنترل مدارک بايد از رعايت موارد زير اطمينان حاصل شود:
الف) در تهيه و تدوين هر يك از مدارک آزمايشگاه بهتر است کارکنان مرتبط که از آن مدرک استفاده می کنند مشارکت نمايند.
نظارت بر تدوين مدارک به عهده مدير کيفيت و تأييد نهايی آن با مسئول فنی آزمايشگاه می باشد.
ب) مدارک آزمايشگاه می توانند به صورت کاغذی ،الکترونيك و يا هر دو ،تهيه و نگهداری شوند .مهم اين است که نگهداری مدارک
به نحوی باشد که از آسيب يا تخريب ناخواسته ،و دسترسی غيرمجاز در امان باشند .سطح دسترسی کارکنان به مدارک بايد تعيين
گردد.
پ) مدارک بايد به لحاظ نوشتاری روان و واضح بوده ،فهم و درک آن برای خواننده آسان باشد.
ت) مدارک بايد دقيق وکامل باشند ،و اقدامات الزم و جزئيات کاربردی انجام هر فعاليت را پوشش دهند ،به نحوی که کارکنان به
راحتی بتوانند قدم به قدم آن را دنبال نمايند .در عين حال می بايست موجز بوده و از توضيحات اضافه و غيرضروری در آن اجتناب
شود.
ث) مدارک آزمايشگاه بهتر است فرم و قالب يکسان و متحد الشکل داشته باشند ،اين امر به کارکنان کمك می کند که راحت تر جريان
اطالعات را درک و دنبال کنند.
همه مدارک برای شناسايی دارای اجزاء زير می باشند:
 -عنوان
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 -شماره ،کد و يا شناسه منحصر به فرد و ويژه که روی همه صفحات مدرک درج شده

باشد6.

 تاريخ آخرين ويرايش شماره ويرايش شماره صفحه با درج تعداد کل صفحات آن مدرک (مثالً صفحه  1از  2 ،5از  5و )... نام و سمت تهيه کننده مدرک و فرد صاحب اختيار که مدرک را تأييد و ابالغ می کند.ج) همه مدارک آزمايشگاه از جمله مدارک الکترونيك ،قبل از صدور و ابالغ به کارکنان بايد توسط مسئول فنی و يا فرد واجد صالحيت
منصوب شده از طرف وی ،به طور رسمی و با ثبت امضاء و تاريخ مورد تأييد قرار گيرد.
چ) توزيع مدارک در آزمايشگاه بايد به نحوی باشد که هر يك از کارکنان ،به آسانی به مدارک مرتبط با خود دسترسی داشته و بتوانند
در صورت لزوم از آن استفاده کنند .از دسترسی به مدرک در هر نقطه که نياز به آن وجود دارد بايد اطمينان حاصل شود .ممکن است
نياز به دسترسی به يك مدرک در خارج از آزمايشگاه وجود داشته باشد ،مثالً الزم است دستورالعمل جمع آوری نمونه در اختيار افرادی
که در بخش های بيمارستان نمونه گيری می کنند ،باشد.
ح) فهرست جامع مدارک موجود در آزمايشگاه 7،که مشخص کننده نسخه جاری و معتبر مدارک و محل توزيع و نگهداری آنها در
واحد های مختلف آزمايشگاه است ،بايد مکتوب باشد .اين فهرست بايد به روز بوده و در هر زمان معلوم باشد که مدارک معتبر آزمايشگاه
کدامند و در چه بخش هايی موجود هستند.
خ) برنامه مشخصی برای بازنگری و به روزرسانی مدارک به طور دوره ای و در فواصل زمانی مشخص بايد وجود داشته باشد .فواصل
زمانی انجام بازنگری با توجه به نوع مدرک ،و متناسب با اهداف و نياز آزمايشگاه ،با صالحديد مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه
تعيين می شود .بازنگری يك مدرک می تواند توسط فرد يا افرادی که مدرک را تهيه کرده اند و يا ساير افراد واجد صالحيت انجام
شود.
د) پس از بازنگری ،چنانچه نيازی به تغيير در مدرک نباشد ،مسئول فنی و يا فرد واجد صالحيت منصوب شده از طرف وی ،با ثبت
تاريخ و امضاء ،آن مدرک را کماکان معتبر اعالم کرده و استفاده از آن ادامه می يابد.
ذ) پس از بازنگری ،در صورت ضرورت ،مدرک ويرايش شده و تغييرات الزم درآن اعمال می گردد .پس از انجام ويرايش و اعمال
تغييرات ،بايد مدرک مجدداً توسط مسئول فنی و يا فرد واجد صالحيت منصوب شده از طرف وی ،با ثبت تاريخ و امضاء مورد تأييد
قرار گيرد .در اين حالت تاريخ ويرايش و شماره ويرايش جديد بايد روی مدرک درج شود.
نکته :صرفاً افرادی که صالحيت آنها مورد تأييد مسئول فنی است ،مجاز به بازنگری و تغيير مدارک هستند .افراد غير مجاز به هيچ
وجه نبايد امکان دسترسی و تغيير در مدارک را داشته باشند.

unique identifier 6
Master list 7
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ر) چنانچه در آزمايشگاه اصالح و تغيير مدارک به صورت دستی انجام می شود ،بايد اين موضوع در روش اجرايی کنترل مدارک قبالً
قيد شده و فرد يا افراد مجاز که اختيار اعمال تغيير در مدارک را دارند پيشاپيش مشخص شده باشند .تغيير می تواند به صورت خط
زدن و حذف يك قسمت و يا اضافه کردن مطلب به صورت دستی در متن آن مدرک باشد .بخشی از مدرک که به هر نحو تغيير پيدا
کرده بايد عالمت گذاری و مشخص شود .نام و سمت فردی که تغيير را اعمال کرده و تاريخ تغيير بايد در کنار آن درج گردد .بخشی
از مدرک که تغيير کرده است ،پس از تغيير بايد کماکان خوانا بوده و تغييرات اعمال شده قابل فهم باشد ،و مجدداً توسط مسئول فنی
با ثبت تاريخ و امضاء ،مورد تأييد قرار گيرد.
ز) در صورت ويرايش يك مدرک ،نسخه ويرايش شده می بايست در مدت زمان معين ،ابالغ و در بخش يا واحدهای مربوطه توزيع
شود .تغييرات اعمال شده می بايست به نحو مقتضی به اطالع کارکنان مرتبط برسد.
ژ) مدارک فاقد اعتبار می بايست تحت عنوان "منسوخ" عالمت گذاری شده و تاريخ پايان اعتبار روی آن درج شود ،مدارک منسوخ
بايد در اسرع وقت از تمام محل های مورد استفاده ،جمع آوری شده و اطمينان حاصل گردد که به طور ناخواسته مورد استفاده
کارکنان قرار نمی گيرند .صرفا نسخه جاری و معتبر مدرک بايد در اختيار کارکنان مرتبط قرار داشته باشد.
نکته :در مواردی که کپی های متعدد از يك مدرک در بخش ها يا واحدهای مختلف آزمايشگاه موجود است ،بايد اطمينان حاصل
شود که تمامی کپی های مدرک منسوخ ،جمع آوری شده و از دسترس خارج گرديده است .تعداد کپی از هر مدرک بايد به تعداد مورد
نياز بخش يا واحدهای آزمايشگاه بوده و مشخص باشد از هر مدرک چند نسخه و در چه واحدهايی موجود است .نبايد بيش از تعداد
مورد نياز ،کپی از يك مدرک تهيه شود.
س) يك نسخه از مدارک منسوخ شده می بايست در آزمايشگاه ،خارج از دسترس کارکنان ،نگهداری شود .گاه برای ارزيابی يك مشکل
و يا بازنگری کيفيت انجام کار ،الزم است به مدارک منسوخ مراجعه شود .مکان و مدت زمان نگهداری مدارک منسوخ ،در صورتی که
برای آن ضوابط قانونی وجود نداشته باشد ،بايد به صالحديد مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه تعيين گردد.
ش) در فرايند کنترل مدارک ،مدارک برون سازمانی نيز بايد تحت کنترل باشند .فهرست مدارک برون سازمانی ،تعداد ،محل نگهداری
و دسترسی کارکنان به آنها بايد مشخص باشد .به تاريخ اعتبار مدارک برون سازمانی بايد توجه شود ،در صورتی که نسخه جديدی از
مدرک منتشر شود ،نسخه منسوخ بايد از دسترس خارج شده و بايگانی گردد.
ص) سياست آزمايشگاه در خصوص نحوه تدوين مدارک جديد ،ساختار مدارک ،اختيار صدور و توزيع مدارک  ،بازنگری و تغيير مدارک
و جمع آوری و نگهداری مدارک منسوخ بايد در روش اجرايی کنترل مدارک مکتوب باشد و مطابق با آن عمل شود.
ض) در صورتی که کپی يکی از مستندات آزمايشگاه به ذينفعان خارج از سازمان (مثل مراجع نظارتی) ارائه و از دسترس آزمايشگاه
خارج شود ،الزم است با درج عبارتی مناسب بر روی آن مدرک ،به وضوح خارج از کنترل بودن آن اعالم و مورد تأکيد قرار گيرد.
نکته :مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد مطمئن شوند که مفاد و محتوای مدارک آزمايشگاه به کارکنان تفهيم شده و توسط
آنان به اجرا درمی آيد و سوابق انجام فعاليت ها به نحو مقتضی ثبت و نگهداری می گردد (بند .)13-4
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 4-4قرارداد برای ارائه خدمت
 1-4-4انعقاد قراردادهای ارائه خدمت
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مکتوب و مشخصی برای عقد و بازنگری قراردادهای مربوط به ارائه خدمات آزمايشگاهی داشته باشد و با
در نظر داشتن مقررات کشوری 8آن را به اجرا درآورد.
مثال هايی از قراردادهای ارائه خدمت شامل قرارداد با سازمان های بيمه گر ،قرارداد بين آزمايشگاه های طرف ارجاع ،قرارداد پيمانکاری
برای انجام خدمات آزمايشگاهی طرح های بهداشتی ،قرارداد با شرکت های تأمين کننده وسايل تشخيصی آزمايشگاهی و غيره می
باشد.
زمانی که آزمايشگاه برای ارائه خدمات آزمايشگاهی تفاهم نامه ای منعقد می کند ،شرايط زير بايد مد نظر قرار گيرد:
الف) مسئوليت ها ،انتظارات و اختيارات طرفين بايد مشخص و در قرارداد ،مکتوب بوده و هر دو طرف به خوبی از آن آگاه باشند.
ب) آزمايشگاه توانمندی و منابع الزم برای اجرای تعهدات منعقد در قرارداد را داشته باشد.
پ) آزمايشگاه کارکنان واجد صالحيت با مهارت و تخصص الزم برای ارائه خدمات منعقد در قرارداد را دارا باشد.
ت) روش های مورد استفاده در آزمايشگاه بايد پاسخ گوی نياز و مطابق با درخواست گيرنده خدمت باشد .مثالً چنانچه هدف بيماريابی
است ،از روش های حساس و اگر هدف تأييد تشخيص است ،از روش های اختصاصی استفاده شود ،و يا با توجه به نياز گيرنده خدمت
روش های کيفی يا کمّی به کار گرفته شود.
ث) هر گونه انحراف و تغيير در مفاد قرارداد توسط يکی از طرفين ،بايد فوراً به اطالع طرف مقابل رسانده شود.
ج) چنانچه آزمايشگاه انجام بخشی از کار را به مشاور يا آزمايشگاه ديگر (در بيرون از آزمايشگاه) واگذار کرده ،بايد در قرارداد به آن
اشاره شود.
نکته :آزمايشگاه هيچ گاه نبايد وارد قراردادها و توافقات مالی با پزشکان و يا مراکزی که بيمار يا نمونه به آزمايشگاه ارجاع می دهند،
گردد .به ويژه در شرايطی که اين توافقات ،انگيزه و مشوقی برای ارجاع بی مورد بيمار يا آزمايش به آزمايشگاه شده ،و يا به هر دليل
هزينه اضافه به بيمار تحميل می کند.

 2-4-4بازنگری قراردادهای ارائه خدمت
قراردادها می بايست به طور دوره ای و در فواصل زمانی مشخص  -حداقل يك بار سال -مورد بازنگری قرار گيرند .بازنگری قرارداد بايد
همه جوانب و بخش های قرارداد را دربرداشته باشد .اگر پس از بازنگری ،تغييری در مفاد قرارداد ايجاد شود ،بايد همه ذينفعان از اين
تغيير آگاه شوند.
سوابق بازنگری قراردادها ،تغييرات اعمال شده و مذاکرات و مکاتبات مرتبط بايد نگهداری شود.

8

مفاد مندرج در آيين نامه و ضوابط مربوط به آزمايشگاه های پزشکی
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 5-4انجام آزمايش در آزمايشگاه های ارجاع
ارجاع نمونهها و ارتباط آزمايشگاه ارجاع دهنده  9با آزمايشگاه ارجاع  ،10بدون درنظر گرفتن بعد مسافت بين دو آزمايشگاه (از شهری
به شهر ديگر و گاه از کشوری به کشور ديگر) ،بايد از اصول و ضوابط مشخصی پيروی

نمايد11.

 1-5-4انتخاب و ارزيابی آزمايشگاه های ارجاع و مشاورين آزمايشگاه
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مشخصی برای ارزيابی و انتخاب آزمايشگاه های ارجاع (که به آنها نمونه ارسال می کند) و همچنين
مشاورين آزمايشگاه (که نظرات کارشناسی و يا تفسير برای آزمايش های پيچيده در هر رشته تخصصی ارائه می دهند) ،مکتوب نموده
و به اجرا درآورد .در اين خصوص موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
الف) مسئول فنی آزمايشگاه ،مسئول انتخاب آزمايشگاه ارجاع و مشاورين آزمايشگاه بوده ،همچنين مسئوليت پايش کيفيت عملکرد و
کسب اطمينان از صالحيت آنان برای انجام وظايف مورد انتظار را به عهده دارد.
ب) بين آزمايشگاه ارجاع دهنده با آزمايشگاه ارجاع و مشاورين آزمايشگاه بايد قرارداد مشخصی منعقد و مکتوب شود ،در اين قرارداد
انتظارات ،مسئوليت ها و اختيارات هر دو طرف بايد شفاف و مشخص گردد.
پ) اين قرارداد بايد به طور دوره ای و در فواصل زمانی مشخص و يا هر زمان که ضرورت ايجاب می کند ،مورد بازنگری قرار گيرد.
سوابق بازنگری های دوره ای بايد مکتوب و نگهداری شود.
ت) فهرست اسامی و مشخصات آزمايشگاه های ارجاع و آزمايش هايی که به هر يك از آنها ارجاع می شود ،و همچنين اسامی مشاورين
آزمايشگاه در هر زمينه تخصصی بايد موجود باشد.
 1-1-5-4ارزيابی کیفیت عملکرد و کارايی آزمايشگاه ارجاع
مسئول آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد از کيفيت و کارايی آزمايشگاه ارجاع اطمينان حاصل نمايد .به اين منظور می بايست ابتدا هنگام
انتخاب و بعد از آن به طور مستمر در طول مدت قرارداد ،آزمايشگاه ارجاع را مورد ارزيابی قرار دهد .آزمايشگاه ارجاع بايد در اين
خصوص همکاری کامل داشته باشد .سوابق ارزيابی عملکرد آزمايشگاه ارجاع بايد تا مدت زمان مقتضی نگهداری گردد.
ارزيابی کيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع به طرق مختلف ممکن است انجام شود ،به عنوان مثال:
 بـهـره گـيـری از نظـرات گيرندگان خــدمـات مـانند بيماران و پزشکان يا ساير آزمايشگاه هايی که نمونه های خود را به آن آزمايشگاهارسال می نمايند

 9آزمايشگاهی که نمونه های آزمايشگاهی خود را ،برای انجام آزمايش به آزمايشگاه /آزمايشگاه های ديگر ،ارجاع می نمايد.
 10آزمايشگاهی که نمونه آزمايشگاهی را از آزمايشگاه های ديگر پذيرفته و آزمايش می کند.
 11دستورالعمل مربوط به ارجاع نمونه های بالينی در آزمايشگاه های پزشکی ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت ،وظايف آزمايشگاه ارجاع و آزمايشگاه
ارجاع دهنده در روند ارجاع نمونه را نسبت به يکديگر و همچنين در قبال سالمت بيمار و ايمنی جامعه مشخص میکند و رعايت مندرجات آن از سوی مسئولين
فنی و کارکنان آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع ،برای بهبود روند ارجاع آزمايشها ،ضروری است.
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 ارسال نمونه های کنترل يا نمونه های با مقادير مشخص در نوبت های متعدد به آزمايشگاه ارجاع و ارزيابی و مقايسه نتايج به دستآمده
 تقسيم کردن يك نمونه و ارسال بخشی از آن به آزمايشگاه ارجاع و بخش ديگر آن به طور همزمان به آزمايشگاه مرجع يا آزمايشگاهمورد اعتماد ديگر ،و مقايسه نتايج به دست آمده (به جز نمونه های پاتولوژی)
نکته  :1در صورتی که از اين روش برای اطمينان از عملکرد آزمايشگاه ارجاع استفاده می شود ،آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد مالحظات
الزم را برای اطمينان از حفظ کيفيت و پايداری نمونه ای که ارسال می کند ،در نظر بگيرد.
 ارزيابی نتايج شرکت آزمايشگاه ارجاع در برنامه های معتبر ارزيابی خارجی کيفيت بازديد از آزمايشگاه ارجاع ،بررسی روند انجام کار و سوابق فعاليت های مرتبط ،و ارزيابی فرايند مديريت موارد عدم انطباقنکته  :2يکی از بهترين روش های ارزيابی کيفيت خدمات در آزمايشگاه ارجاع ،بازديد و مميزی از آن آزمايشگاه است .آزمايشگاه ارجاع
در صورت درخواست آزمايشگاه ارجاع دهنده ،بايد اجازه بازديد از محل آزمايشگاه را بدهد.
 گواهی ها و تأييديه های مبنی بر کيفيت عملکرد که نشان دهنده پای بندی آزمايشگاه ارجاع به رعايت استانداردهای حرفه ایآزمايشگاهی است ،می تواند معيار خوبی برای اطمينان از کيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع باشد
 بررسی گزارش ها و سوابق مميزی های اداره امور آزمايشگاه های دانشگاه متبوع از آزمايشگاه ارجاع ،در ارزيابی کيفيت خدماتآزمايشگاه ارجاع بسيار کمك کننده می باشد
در ارزيابی کارايی آزمايشگاه ارجاع ،حداقل مواردی که می بايست مد نظر قرار گيرد ،شامل موارد زير می باشد:
 دامنه و طيف آزمايش هايی که آزمايشگاه ارجاع انجام می دهد فرايند انتقال نمونه ،شامل رعايت الزامات ايمنی و امنيت زيستی ،و حفظ کيفيت نمونه (در مواردی که انتقال نمونه ها را آزمايشگاهارجاع به عهده می گيرد)
 -زمان چرخه

کاری12

 ساختار و قالب گزارش دهی تفسير نتايج آزمايش ،ارائه توصيه ها و پيشنهادات تسهيالت ويژه برای ارائه نتايج ،مثالً ارائه نتايج به صورت الکترونيك (درصورت تعريف سطوح دسترسی ،و تأييد يا امضای الکترونيكتوسط مسئول فنی)
 پاسخ گويی به نيازها و درخواست ها و توانايی حل مشکالت 2-1-5-4مفاد قرارداد بین آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع
نحوه ارتباط و مسئوليت های آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع بايد در قرارداد فيمابين ،شفاف و مکتوب شود .در اين قراردادها
الزامات مربوط به درخواست آزمايش ،مديريت نمونه ،انجام آزمايش ،گزارش نتايج و نگهداری سوابق مرتبط بايد مد نظر قرار گيرد.
در قرارداد منعقد شده بين آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع حداقل موارد زير بايد مشخص شده و يا به مستندات مرتبط
اشاره گردد:
Turnaround time 12
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 مسئوليت و نحوه ارتباط بين افراد مسئول در هر دو آزمايشگاه در نوبت های کاری مختلف مسئوليت نمونه گيری و نگهداری نمونه ها تا پيش از ارجاع مسئوليت و نحوه بسته بندی نمونههای مختلف قالب و فرم مربوط به درخواست آزمايش که شامل مشخصات بيمار و مشخصات نمونه ،به عالوه اطالعاتی است که برای انجامو تفسير نتايج آزمايش ها الزم است
 مسئوليت انتقال نمونه بين دو آزمايشگاه روش و چگونگی انتقال نمونه و کسب اطمينان از حفظ کيفيت و تماميت نمونه در روند انتقال چگونگی اجرای الزامات ايمنی و امنيت زيستی و حصول اطمينان از ايمنی فرد انتقال دهنده و جامعه در روند انتقال نمونه شرايط عدم پذيرش و رد نمونه توسط آزمايشگاه ارجاع و نحوه اطالع رسانی مسئوليت حقوقی و قانونی عواقب ناشی از بروز خطا در گزارش نتايج آزمايش مسئوليت آموزش کارکنان مرتبط و کسب اطمينان از صالحيت آنان ،در هر دو آزمايشگاه زمان چرخه کاری آزمايش ها شامل زمان مورد انتظار برای آماده شدن و گزارش نتيجه هر آزمايش چگونگی روند گزارش دهی و نحوه ارسال نتايج شامل موارد فوری و بحرانی ،و افراد مسئول ارسال و دريافت نتايج در دوآزمايشگاه
 فهرست سوابقی که بايد توسط هر يك از طرفين نگهداری شود ،و نيز مدت زمان نگهداری سوابق مربوطه روش ارزيابی و حصول اطمينان از کيفيت و کارايی عملکرد آزمايشگاه ارجاع نحوه ارتباط مالی دو آزمايشگاه چگونگی رفع مشکالت و حل اختالفات -زمان بازنگری قرارداد

 2-5-4مديريت نمونه در روند ارجاع نمونه های آزمايشگاهی
"مديريت نمونه" ،يکی ازمهمترين فرايندهايی است که بايد در روند ارجاع نمونه مدنظر قرار گيرد .مديريت نمونه شامـل کليه اقدامات
جهت حفظ کيفيت و تماميت نمونه ،و رعايت اصول ايمنی و امنيت زيستی از زمان جمعآوری نمونه و در طی کليه مراحل نگهداری،
انتقال و امحاء نمونه می باشد.
در مديريت نمونه ،موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) مسئوليت جمع آوری و برچسب گذاری نمونهها معموالً به عهده آزمايشگاه ارجاع دهنده است .مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع
دهنده يا فرد تعيين شده از طرف وی مسئوليت نظارت و اطمينان از نحوه صحيح جمع آوری نمونه و برچسبگذاری ،و درج
اطالعات الزم روی برچسب نمونه را به عهده دارد.
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ب) مسئوليت بسته بندی نمونهها معموالً به عهده آزمايشگاه ارجاع دهنده است ،مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده يا فرد تعيين
شده از طرف وی مسئوليت نظارت و اطمينان از بستهبندی صحيح و مناسب نمونههای مختلف را به عهده دارد .بسته بندی
نمونه بايد مطابق با دستـورالعمل مربوط به روش استاندارد بسته بندی و انتقال نمونههای آزمايشگاهی ،انجام شود.
پ) مسئوليت انتقال نمونه ممکن است بر عهده آزمايشگاه ارجاع دهنده و يا آزمايشگاه ارجاع باشد .اين موضوع بايد به طور شفاف
در قرارداد بين دو آزمايشگاه مشخص و درج گردد .روش حمل و شرايط انتقال نمونه های مختلف از آزمايشگاه ارجاع دهنده
به آزمايشگاه ارجاع بايد مکتوب شود .روش و شرايط مناسب برای انتقال نمونههای مختلف ،ممکن است متفاوت باشد .فرد يا
افراد مسئول انتقال نمونه بايد در مورد روش صحيح انتقال نمونه های مختلف آگاهی کامل داشته باشند.
در روند حمل و انتقال نمونه ،موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
-

مدت زمان انتقال ،برای نمونه هايی که پايداری کمتری دارند و در محدوده زمانی مشخصی بايد انتقال پيدا کنند.

-

شرايط فيزيکی مناسب برای انتقال به لحاظ دما ،نور ،رطوبت و غيره

-

ويژگی های ظرف مناسب برای انتقال

ت) رعايت اصول ايمنی و امنيت زيستی در روند ارجاع و انتقال نمونه های آزمايشگاهی بسيار حائز اهميت است .روش انتقال
نمونهها بايد به نحوی باشد که ايمنی فرد انتقال دهنده ،کارکنان آزمايشگاه ،افراد جامعه و محيط زيست حفظ شود .حمل
ايمن نمونه بايد مطابق با دستورالعمل و ضوابط مربوط به روش استاندارد بسته بندی و انتقال نمونههای آزمايشگاهی ،ابالغ
شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت انجام پذيرد .اگر از خدمات مؤسسات حمل و نقل يا پيك استفاده می شود ،بايد سازمان
و فرد/افرادی که وظيفه انتقال نمونه را به عهده می گيرند ،از اين دستورالعمل و ريسك های مربوط به نقل و انتقال نمونه
آگاهی کامل داشته باشند.
ث) بايد مکان و شرايط نگهداری نمونه های مختلف پس از انجام آزمايش ،مدت زمان نگهداری نمونه ها و نحوه بی خطرسازی و
امحاء آنها در آزمايشگاه ارجاع مشخص و مکتوب باشد و مطابق با آن عمل شود.
ج) مستندات و سوابق مرتبط با نمونه های ارجاعی بايد نگهداری شود.

 3-5-4مالحظات مربوط به آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع
 1-3-5-4آزمايشگاه ارجاع دهنده
مالحظات مربوط به آزمايشگاه ارجاع دهنده شامل موارد زير است:
الف) همانطور که اشاره شد معموالً آزمايشگاه ارجاع دهنده مسئوليت جمع آوری ،برچسب گذاری ،بسته بندی و انتقال نمونه ها را به
عهده دارد .برای آزمايش های ارجاعی ،مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد در مورد شرايط آمادهسازی بيماران قبل از نمونه
گيری ،نحوه نمونه گيری ،نوع و مقدار نمونه مورد نياز ،ضدانعقادها و مواد نگهدارنده الزم ،شرايط انتقال نمونه و اطالعات مورد نياز
همراه نمونه ،با مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع از قبل هماهنگ نمايد.
ب) آزمايشگاه ارجاع دهنده مسئول ارائه گزارش نتايج آزمايش ،به فرد درخواست کننده آزمايش می باشد.
پ) سوابق مربوط به آزمايش های ارسالی شامل مشخصات بيمار و نمونههايی که ارجاع داده شده ،نوع آزمايش مورد درخواست ،و
تاريخ و زمان ارسال نمونه بايد در آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع ثبت و تا مدت زمان مقتضی نگهداری شوند.
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ت) همه نکات اساسی ،توصيه يا تفسيرهای مهم که آزمايشگاه ارجاع و يا مشاور آزمايشگاه در نتايج آزمايش های ارجاعی نوشته است،
بايد بدون تغيير در گزارشی که آزمايشگاه ارجاع دهنده برای ارائه آماده می کند مکتوب گردد ،تا تأثير سوء در روند مراقبت از بيمار
ايجاد نشود .اعمال هر گونه تغيير در اين نکات توسط آزمايشگاه ارجاع دهنده ،بايد با اطالع و هماهنگی آزمايشگاه ارجاع انجام شود.
ث) آزمايشگاه ارجاع دهنده می تواند در برگه گزارش نام آزمايشگاه ارجاع،که آزمايش را انجام داده ،درج نمايد .گزارش نتيجه آزمايش
در سربرگ آزمايشگاه ارجاع بالمانع است.
نکته  :1در مواردی که ضوابط و مقررات الزام کند ،بايد نام آزمايشگاه ارجاع در برگه گزارش ثبت شود.
نکته  :2در صورت درخواست ذينفعان و گيرندگان خدمت ،بايد نام آزمايشگاه ارجاع به آنان اطالع داده شود.
ج) نسخهای از گزارش کتبی آزمايش های ارجاعی که به امضای مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع رسيده بايد تا مدت زمان مشخص در
بايگانی آزمايشگاه ارجاع دهنده نگهداری شود .مدت زمان نگهداری گزارش به صالحديد مسئول فنی آزمايشگاه و با توجه به نياز
گيرندگان خدمات و مراجعين ،مقررات و ضوابط کشوری ،و استانداردهای تخصصی تعيين می شود.
نکته :حداقل مدت زمان دو سال برای نگهداری گزارش های کاغذی پيشنهاد می شود .البته استفاده از سيستم نرم افزاری امکان
نگهداری اين سوابق را تا مدت طوالنی فراهم می نمايد.
 2-3-5-4آزمايشگاه ارجاع
مالحظات مربوط به آزمايشگاه ارجاع شامل موارد زير است:
آزمايشگاه ارجاع موظف است اطالعات الزم در مورد شرايط آماده سازی بيمار ،نوع و حجم نمونه ،شرايط نگهداری و انتقال نمونه ،زمان
چرخه کاری برای آماده شدن نتايج و مدت زمانی که نمونه ها را پس از انجام آزمايش نگهداری می کند ،به آزمايشگاه های ارجاع
دهنده اعالم نمايد.
الف) آزمايشگاه ارجاع بايد معيارهای مشخصی برای نمونههای غيرقابل قبول داشته باشد" .شرايط رد نمونه" و نحوه اطالع رسانی به
آزمايشگاه ارجاع دهنده ،در مواردی که نمونه غيرقابل قبول است ،بايد مشخص و مستند بوده و در اختيار آزمايشگاه ارجاع دهنده قرار
گيرد .سوابق مرتبط با موارد رد نمونه شامل علت رد نمونه و اقداماتی که متعاقب آن انجام شده بايد ثبت و نگهداری شود.
ب) آزمايشگاه ارجاع بايد برای پذيرش نمونه ها و گزارش نتايج آزمايش ها ،از سيستم ارتباطی مشخص و مورد توافق استفاده کند .اين
سيستم بايد توانايی برآوردن نيازها و انتظارات آزمايشگاه ارجاع دهنده را داشته باشد .هر گونه تغيير در روند پذيرش و جواب دهی،
بايد از قبل به آزمايشگاه ارجاع دهنده اطالع داده شود.
پ ) آزمايشگاه ارجاع ملزم است مواردی نظير گم شدن يا فقدان نمونه ،نامناسب بودن شرايط انتقال نمونه ،کافی نبودن نمونه يا اطالعات
همراه آن ،نياز به نمونهگيری مجدد برای تکرار آزمايش يا آزمايش تکميلی ،و تأخير در آماده شدن نتايج را به موقع و به نحو مقتضی
به آزمايشگاه ارجاع دهنده اطالع رسانی کند.
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ت) در گزارش نتايج آزمايش که توسط آزمايشگاه ارجاع تهيه می شود ،بايد مشخصات کامل بيمار (مثل نام و نام خانوادگی ،سن،
جنس و شماره پذيرش) ،نوع و روش انجام آزمايش ،واحد اندازهگيری و محدوده مرجع متناسب با سن ،جنس و شرايط بالينی ،و
همچنين تفسير يا توصيه های الزم (در موارد مقتضی) درج گردد.
ث) آزمايشگاه ارجاع بايد روش اجرايی مکتوب در خصوص اعالم و ارسال نتايج در زمان چرخه کاری تعيين شده و مورد توافق ،به ويژه
در مورد آزمايش های اورژانس ،داشته باشد .ارسال نتايج ممکن است به صورت ارسال برگه نتايج و يا به طريق الکترونيك انجام شود.
در اين روش اجرايی بايد مشخص باشد که گزارش نتايج در نوبت های کاری مختلف از چه طريق و به کداميك از افراد مسئول در
آزمايشگاه ارجاع دهنده ،تحويل داده می شود .اين موضوع بايد در قرارداد فيمابين مورد توافق قرار گرفته و مکتوب شود ،و برای
آزمايشگاه ارجاع دهنده شفاف باشد.
ج ) در صورت تغيير در محدوده مرجع هر يك از آزمايش ها ،اين تغيير بايد بالفاصله به آزمايشگاه ارجاع دهنده اطالع رسانی شود .فرد
مسئول و نحوه اطالع رسانی به آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد مشخص باشد .از اعمال اين تغيير و تصحيح محدوده مرجع در برگه گزارش
دهی بايد اطمينان حاصل گردد.
چ) محدوده بحرانی برای آزمايش ها ،هم در آزمايشگاه ارجاع دهنده و هم در آزمايشگاه ارجاع بايد تعيين شده ،و يکسان يا حداقل
هماهنگ باشد .در صورتی که نتيجه يك آزمايش در محدوده بحرانی قرار گيرد ،فرد مشخصی در آزمايشگاه ارجاع بايد فوراً با فرد
مسئول در آزمايشگاه ارجاع دهنده تماس گرفته و در اين خصوص اطالع رسانی کند .سوابق مربوط به اين اقدام بايد نگهداری شود.
ح) آزمايشگاه ارجاع برای اصالح و اعمال هر گونه تغيير در نتايجی که قبالً گزارش کرده ،بايد سياست و روش اجرايی مشخصی داشته
باشد .پس از تکرار يك آزمايش يا انجام آزمايش به روش ديگر روی همان نمونه ،ممکن است تغييری در نتايج آزمايش ايجاد شود.
نحوه اطالع رسانی به آزمايشگاه ارجاع دهنده و فرد مجاز برای تغيير گزارش بايد مشخص باشد.
خ) سوابق مربوط به پذيرش نمونه ،انجام آزمايش ،تاريخ و زمان ارسال نتايج ،و برگه گزارش آزمايش (يا فايل نرمافزاری آن) بايد تا
مدت زمان مشخص در آزمايشگاه ارجاع نگهداری شود .مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع با توجه به نياز گيرندگان خدمات مدت زمان
نگهداری اين سوابق را تعيين می کند.
حداقل مدت زمان دو سال برای نگهداری گزارش های کاغذی پيشنهاد می گردد .البته استفاده از سيستم نرم افزاری امکان نگهداری
اين سوابق را تا مدت طوالنی فراهم می نمايد.
د ) سياست آزمايشگاه ارجاع در مورد مديريت نمونه پس از انجام آزمايش ،شامل مکان و شرايط نگهداری نمونه ،مدت زمان نگهداری
نمونه و نحوه بی خطرسازی و امحاء آن بايد مشخص و مکتوب باشد و بر اساس آن عمل شود .الزم است آزمايشگاه ارجاع دهنده از
مدت زمان نگهداری نمونه توسط آزمايشگاه ارجاع ،مطلع باشد.
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نکته  :1آزمايشگاه ارجاع میتواند برای حصول اطمينان از کيفيت انجام امور مرتبط به ارجاع نمونه در آزمايشگاه ارجاع دهنده (شامل
جمع آوری صحيح نمونه ،رعايت شرايط مناسب انتقال نمونه ،و غيره) با هماهنگی قبلی با آزمايشگاه ارجاع دهنده ،نسبت به مميزی
اين فعاليت ها در آزمايشگاه ارجاع دهنده اقدام نمايد.
نکته  :2چنانچه به صالحديد آزمايشگاه ارجاع دهنده يا آزمايشگاه ارجاع ،انجام صحيح هر يك از فعاليت های فوق مستلزم آموزش و
يا بازآموزی دوره ای کارکنان باشد ،اين کار بايد با هماهنگی مسئولين فنی دو آزمايشگاه انجام شده و سوابق مربوطه نگهداری گردد.
نکته  :3ممکن است نمونه برای انجام آزمايش به آزمايشگاهی در خارج از کشور ارجاع شود .الزامات مربوط به ارجاع نمونه به خارج،
بايد مطابق با ضوابط و مقررات ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت رعايت شود.

 6-4خدمات برون سازمانی و تدارکات
 1-6-4کلیات
برای اطمينان از کيفيت خدمات آزمايشگاهی و ارائه به موقع آن ،بايد مواد و اقالم مصرفی مورد نياز آزمايشگاه از کيفيت مطلوب
برخوردار بوده و همواره در دسترس باشند .آزمايشگاه ممکن است مستقيماً اقدام به خريد يا تأمين ملزومات نمايد و يا چنانچه آزمايشگاه
بخشی از يك سازمان بزرگ تر باشد ،خريد يا تأمين لوازم مورد نياز از طريق بخش تدارکات سازمان مادر انجام شود .در هر حال روش
اجرايی مديريت خريد و موجودی 13بايد در آزمايشگاه مکتوب بوده و مطابق با آن عمل شود.
مديريت خريد و موجودی در آزمايشگاه در نهايت بايد اين اطمينان را ايجاد کند که کيت ها ،معرف ها و مواد مصرفی:
 با کيفيت مطلوب و قيمت مناسب خريداری می شوند در هر زمان که نياز به آنها باشد ،به ميزان کافی موجود و در دسترس هستند متناسب با نياز آزمايشگاه خريداری و انبار شده و تاريخ مصرف آنها منقضی نمی شود در شرايط مناسب نگهداری شده و به دليل انبارش نامطلوب خراب نمی شوند بعد از انقضاء تاريخ مصرف ،مورد استفاده قرار نمی گيرندچالش اصلی در مديريت خريد و موجودی ،برقراری تعادل در موجودی اقالم آزمايشگاهی به نحوی است که اقالم مصرفی هميشه به
مقدار کافی موجود باشند ،ولی از طرفی حجم ذخيره سازی آنها آنقدر زياد نباشد که در انبار بمانند تا خراب شوند .به همين دليل
تعيين نقطه سفارش برای خريد کيت ها ،معرف ها و مواد مصرفی بسيار حائز اهميت است.

 2-6-4تعیین میزان مصرف و نقطه سفارش اقالم مصرفی
نقطه سفارش اقالم مصرفی در واقع تعداد ،اندازه يا ميزانی از موجودی اقالم مصرفی است که با رسيدن به آن نقطه ،بايد سفارش
خريد صورت گيرد .تعيين نقطه سفارش و رعايت آن در روند خريد اقالم مصرفی ،سبب اطمينان از دسترسی هميشگی به اقالم مورد
نياز و پيشگيری از اتمام ناگهانی مواد مصرفی ،خريدهای عجوالنه و يا متوقف شدن فعاليت ها در آزمايشگاه می شود .همچنين از
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ذخيره سازی بيش از حد نياز و اتالف اقالم آزمايشگاهی اجتناب می گردد.
برای تعيين نقطه سفارش بايد متوسط ميزان مصرف و حداقل ذخيره مورد نياز برای هر يك از اقالم در يك دوره زمانی مشخص ،تعيين
شود .نقطه سفارش عمدتاً با توجه به بار کاری آزمايشگاه تعيين می شود .برای تعيين نقطه سفارش اقالم مصرفی ،الزم است آزمايشگاه
فهرستی از آزمايش هايی که انجام می دهد همراه با اقالم مصرفی الزم برای انجام هر آزمايش را تهيه نموده و سپس تعداد متوسط
پذيرش برای هر آزمايش و دفعات انجام آن در يك محدوده زمانی مشخص (ماهانه يا طی سه ماه ،شش ماه ،و غيره) را از روی سوابق
آزمايشگاه محاسبه کند .به اين ترتيب آزمايشگاه می تواند متوسط ميزان مصرف (تعداد بسته کيت يا حجم معرف ،و غيره) و حداقل
ذخيره مورد نياز در يك محدوده زمانی مشخص ،را تعيين نمايد.
برای تصميم گيری در مورد تعيين نقطه سفارش اقالم همچنين بايد به موارد زير توجه شود:
 در هر بسته چه تعداد و حجم از آن ماده مصرفی وجود دارد و برای انجام چه تعداد تست کافی است. چه مدت طول می کشد تا تأمين کننده پس از دريافت سفارش ،اقالم مورد نظر را به آزمايشگاه تحويل دهد. مدت زمان پايداری و تاريخ انقضاء اقالم مصرفی چگونه است. فضا و شرايط انبارش و نگهداری اقالم مصرفی در آزمايشگاه چگونه است (شامل حجم يا وسعت مکانی که اقالم اشغال می کنند ،نيازبه يخچال يا فريزر با دمای مشخص ،مالحظات مربوط به رطوبت ،نور مستقيم ،و غيره)
نکته :برای آمادگی در برابر شيوع بيماری ها ،بحران ها و همه گيری ها ،و همچنين در مواردی مانند همکاری در طرح های بهداشتی،
پيش بينی و تخمين ميزان اقالم مصرفی مورد نياز در يك بازه زمانی بسيار حائز اهميت است.
محاسبه ميزان مصرف اقالم مختلف آزمايشگاهی به ويژه در تخمين هزينه ها و بودجه ساالنه ،و برنامه ريزی های مالی بعدی آزمايشگاه
کمك کننده خواهد بود.

 3-6-4فرايند تأمین يا خريد اقالم مصرفی
مسئول فنی آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل نمايد که فرايند تأمين يا خريد تجهيزات ،خدمات و اقالم مصرفی همواره منطبق با الزامات
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی به اجرا در می آيد .در فرايند تأمين يا خريد ،بايد قوانين و ضوابط وزارت متبوع ،و همچنين مقررات
مربوط به سازمانی که آزمايشگاه به عنوان بخشی از آن فعاليت می کند مد نظر قرار گيرد.
 1-3-6-4روش اجرايی خريد
در آزمايشگاه بايد روش اجرايی مشخصی برای فرايند خريد کيت ها ،معرف ها و ساير اقالم مصرفی و همچنين خريد خدمات مؤثر بر
کيفيت کار آزمايشگاه مستند بوده و مطابق با آن عمل شود .در روش اجرايی خريد بايد مراحل متوالی فرايند خريد و کليه فعاليت های
مرتبط با آن توصيف شده و فرد يا افراد مسئول هر فعاليت مشخص گردند.
در روش اجرايی فرايند خريد ،موارد زير بايد مشخص و مکتوب گردد:
الف) مالحظات مربوط به درخواست های خريد
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بايد مشخص باشد که چه فرد يا افرادی مجاز به ارائه درخواست برای خريد هستند و چه فرد يا افرادی مسئوليت و اختيار
تأييد و اقدام در مورد درخواست های خريد را دارند.

-

در درخواست خريد بايد ويژگی های مورد انتظار و مورد نياز مربوط به اقالم مصرفی ،وسايل و يا خدمتی که قرار است
خريداری شود ،به طور شفاف مشخص گردد.

ب) نحوه تعيين نقطه سفارش برای اقالم مصرفی
از آنجا که تصميم گيری برای خريد اقالم مصرفی با توجه به نقطه سفارش آنها صورت می گيرد ،نحوه تعيين نقطه سفارش برای
اقالم مصرفی و فرد مسئول اين کار بايد مشخص باشد.
پ) مالک انتخاب و نحوه ارزيابی اوليه و دوره ای تأمين کنندگان وسايل تشخيصی آزمايشگاه و خدمات
مالک انتخاب و ارزيابی تأمين کنندگان می تواند اعتبار قانونی ،کيفيت کاالی عرضه شده ،اطمينان از رعايت زنجيره سرد ،خدمات
بعد از فروش ،حسن سابقه ،دارا بودن تأييديه وزارت متبوع و ساير تأييديه های معتبر ،در دسترس بودن و توانمندی علمی شرکت
پشتيبان ،به روز بودن تجهيزات و فناوری ،سرعت و شرايط تحويل ،بسته بندی مناسب ،نحوه همکاری مالی و غيره باشد .در انتخاب
يك تأمين کننده کسب اطالعات از ساير آزمايشگاه ها در مورد کيفيت ،قيمت ،پشتيبانی و همکاری آن سازمان می تواند کمك
کننده باشد.
نکته :1در روند انتخاب وسايل تشخيصی آزمايشگاهی همواره بايد به هزينه اثربخشی آن توجه شود .مزايا و معايب خريد اقالم خارجی
در مقايسه با اقالم مشابه توليد داخل بايد مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه به لحاظ کيفيت تفاوتی ندارند توليدات داخلی در اولويت
قرار گيرد.
نکته :2وسايل تشخيصی آزمايشگاهی که در آزمايشگاه های پزشکی برای آزمايش روی نمونه بيماران (و نه مصارف تحقيقاتی) مورد
استفاده قرار می گيرند ،بايد دارای مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذيصالح باشند.
ت) نحوه انعقاد قرارداد با تأمين کنندگان وسايل تشخيصی آزمايشگاهی
بايد قرارداد مشخصی بين آزمايشگاه با تأمين کنندگان وسايل ،خدمات و اقالم مصرفی منعقد شود تا مسئوليت ها ،اختيارات ،تعهدات
و انتظارات هر دو طرف شفاف گردد .در قرارداد بايد نحوه سفارش ،نحوه و شرايط پرداخت ،انتظارات در مورد در دسترس بودن
خدمات ،تأمين قطعات ،خدمات پس از فروش ،تحويل به موقع اقالم سفارش شده ،شرايط الزم برای حفظ کيفيت اقالم طی روند
حمل و نقل ،شرايط لغو قرارداد ،جريمه برای عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد توسط هر يك از طرفين ،و شرايط مرجوع نمودن
اقالم ،مشخص و مکتوب گردد.
ث) نحوه و شرايط تحويل اقالم خريداری شده از تأمين کنندگان و چگونگی کنترل و ارزيابی اوليه اين اقالم
تمامی اقالم خريداری شده هنگام تحويل به آزمايشگاه بايد توسط فرد يا افراد تعيين شده و مسئول ،مورد بررسی قرار گيرند .معيار
و نحوه ارزيابی اوليه اقالم خريداری شده و مالک قبول يا رد آنها بايد مشخص باشد .الزم است نام و امضاء فردی که هر سری از اقالم
را دريافت کرده ،و تاريخ و زمان تحويل ثبت شود .در ارزيابی اوليه اقالم خريداری شده ،حداقل دو مورد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
 مطابقت اقالم خريداری شده با اقالم درخواست شده ،و انطباق مشخصات اين اقالم با ويژگی های مورد نظر (نوع محصول،شرکت سازنده ،سری ساخت ،تاريخ انقضاء ،تعداد يا مقدار آن و غيره)
 بررسی وضعيت ظاهری و سالم بودن بسته بندی ،رعايت دمای مناسب و ساير شرايط الزم حين انتقال بسته ها27

نکته :تجهيزات و مواد مصرفی خريداری شده ،قبل از تصديق انطباق آنها با ويژگی های 14مورد نظر ،نبايد در آزمايشگاه مورد
استفاده قرار گيرند.
ج) شرايط و نحوه مرجوع نمودن اقالم خريداری شده
 2-3-6-4سوابق مربوط به فرايند خريد
سوابق مربوط به فرايند خريد بايد ثبت و نگهداری شوند .سوابق مربوط به خريد ،حداقل شامل موارد زير است:
 برگه های درخواست خريد اقالم فاکتورهای فروش معتبر سوابق مربوط به انتخاب و ارزيابی تأمين کنندگان فهرست تأمين کنندگانی که خريد از آنها مورد تأييد است-

اقالمی که از هر يك از تأمين کنندگان خريداری می شود ،همراه نحوه و اطالعات مربوط به تماس با هر يك از آنان

 سوابق تأييد اقالم خريداری شده هنگام تحويل سوابق رد يا مرجوع نمودن اقالم خريداری شدهمدت زمان نگهداری هر يك از سوابق بايد مشخص باشد .مدت زمان نگهداری سوابق خريد به صالحديد مسئول فنی و با توجه به نياز
آزمايشگاه و گيرندگان خدمات آن تعيين می شود .برای تعيين مدت زمان نگهداری سوابق ،بايد مقررات کشوری يا ضوابط بومی-
منطقه ای مد نظر قرار گيرد.

 4-6-4فرايند انبارش و نگهداری اقالم مصرفی
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مکتوب در خصوص چگونگی انبارش ،نگهداری و انتقال معرف ها و مواد مصرفی خريداری شده داشته
باشد و مطابق با آن عمل نمايد .در انبارش وسايل و اقالم آزمايشگاهی موارد زير بايد رعايت گردد:
الف) محل نگهداری و انبارش معرف ها ،کيت ها و اقالم مصرفی در آزمايشگاه بايد تميز ،مرتب و سازمان يافته باشد.
ب) فقط افراد مجاز ،به محل نگهداری و انبارش اقالم آزمايشگاهی دسترسی داشته باشند .در صورت لزوم سطح اين دسترسی و
افراد مجاز بايد تعريف شده باشند.
پ) محل نگهداری و انبارش اقالم مصرفی بايد از تهويه مناسب برخوردار بوده و در معرض نور مستقيم خورشيد نباشد.
ت) شرايط نگهداری هر يك از اقالم مصرفی (به لحاظ دما ،رطوبت ،نور ،تهويه ،مالحظات ايمنی و غيره) بايد دقيقاً مطابق
دستورالعمل توليد کننده باشد.
ث) قفسه ها يا کابينت هايی که برای انبارش اقالم مورد استفاده قرار می گيرند ،بايد کيفيت مناسب و استحکام و ثبات کافی
داشته باشند تا اقالم را محافظت کرده و احتمال جابجايی يا سقوط آنها وجود نداشته باشد.

specification 14

28

ج) چيدمان اقالم در طبقه ها بايد با نظم و ترتيب بوده و برای هر يك از معرف ها ،کيت ها و مواد مصرفی مکان مشخصی در نظر
گرفته شود .محل نگهداری و ذخيره سازی اقالم مختلف در طبقه ها ،قفسه ها ،يخچال ها و فريزرها بهتر است به نحو مقتضی
مثالً با استفاده از برچسب های مناسب ،عالمت گذاری و يا شماره گذاری شوند .اين کار سبب نظم و ترتيب بيشتر در فضای
انبارش شده و دسترسی به اقالم مورد نياز را تسهيل می کند.
چ) چيدمان اقالم بايد به نحوی باشد که اقالمی که جديدتر خريداری شده اند ،در پشت اقالم قديمی تر چيده شوند تا اقالم
قديمی تر ،زودتر مصرف شده و تاريخ مصرف آنها منقضی نگردد.
ح) اقالم سنگين تر بايد در طبقات پايين تر چيده شوند تا جابجا کردن آن برای کارکنان تسهيل گردد.
خ) اقالمی که خطرناک هستند و نگهداری آنها به مالحظات ايمنی خاصی نياز دارد (مانند اسيدها و بازها) بايد در طبقات پايين
تر چيده شده و به الزامات مربوط به نگهداری آنها توجه گردد.
د) مکان دقيق نگهداری هر يك از اقالم بايد در سوابق انبارش ثبت شود .اين کار باعث می شود که اقالم مفقود نشوند و همچنين
سبب صرفه جويی در وقت کارکنان برای پيدا کردن اقالم مورد نياز می شود .به اين ترتيب حتی فردی که آشنايی با فضای انبارش
ندارد می تواند در صورت لزوم اقالم مورد نظر را پيدا کند.
ذ) چيدمان اقالم بايد به نحوی باشد که کارکنان به آسانی به آنها دسترسی داشته باشند .بهتر است چهارپايه های کوتاه و مستحکم
برای دسترسی به اقالم چيده شده در طبقات باالتر موجود باشد.
ر) معرف های نگهداری شده در انبار بايد برچسب گذاری شوند .حداقل نام و مشخصات معرف ،زمان ساخت و همچنين تاريخ
انقضاء مصرف آن بايد روی برچسب معرف ثبت شود.
ز) برای اقالمی که نگهداری آنها مشمول مالحظات ايمنی خاص است بايد برگه اطالعات ايمنی مواد 15موجود باشد.

 5-6-4مديريت و کنترل موجودی اقالم آزمايشگاهی و سوابق مربوطه
تمام معرف ها ،کيت ها و اقالم مصرفی آزمايشگاه ،در هر بخش يا واحدی که نگهداری و ذخيره می شوند ،بايد تحت کنترل بوده و آمار
دقيقی از آنها موجود باشد .بايد روش اجرايی مشخصی برای پايش مستمر موجودی اقالم آزمايشگاهی مکتوب بوده و به اجرا درآيد.
فرد يا افراد مسئول هر مرحله از کار بايد مشخص گردد.
 1-5-6-4کنترل موجودی اقالم مصرفی
برای کنترل موجودی در آزمايشگاه ،وجود يك سيستم کارآمد ثبت و نگهداری سوابق بسيار حائز اهميت است .بايد کليه اطالعات
مربوط به موجودی اقالم آزمايشگاهی به روز بوده و سوابق مربوطه به نحو مناسب ثبت و نگهداری شوند .کنترل موجودی انبار در
آزمايشگاه می تواند توسط سيستم نرم افزاری و يا نوشتاری (مثالً به صورت دفاتر موجودی انبار) صورت گيرد .برای روزآمد نگه داشتن
آمار موجودی ،بايد تمامی معرف ها ،کيت ها و اقالم مصرفی شمارش شوند و به محض برداشت هر يك از اقالم ،اين موضوع در نرم
افزار يا دفاتر مربوطه منعکس گردد.
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نکته :استفاده از يك نرم افزار کامپيوتری ساده ،ثبت مقادير دقيق و به روز موجودی اقالم مصرفی در آزمايشگاه را تسهيل می کند .در
اين حالت کنترل تاريخ انقضاء مواد مصرفی و همچنين نقطه سفارش اقالم مختلف دقيق تر صورت خواهد گرفت .می توان نرم افزار را
طوری برنامه ريزی و تنظيم کرد که با نزديك شدن به نقطه سفارش يا تاريخ انقضاء اقالم مصرفی ،عالمت هشدار بدهد.
در سيستم ثبت و نگهداری سوابق موجودی اقالم در آزمايشگاه بايد حداقل اطالعات زير ثبت شود:
الف) تاريخ دريافت و تحويل هر يك از اقالم به آزمايشگاه
ب) نام و امضاء فرد دريافت کننده
پ) فهرست اقالم دريافت شده
ت) سوابق مربوط به رد اقالم و داليل مربوطه
ث) تعداد يا حجم هر يك از اقالم دريافت شده
ج) ويژگی يا مشخصه معرف ها ،کيت ها و ساير مواد مصرفی (مانند شماره سری ساخت ،شماره بهر ،و غيره)
چ) تاريخ انقضاء معرف ها ،کيت ها و ساير مواد مصرفی
ح) تاريخ شروع استفاده از هر يك از اقالم در آزمايشگاه
خ) موجودی فعلی هر يك از اقالم مصرفی
د) نقطه سفارش هر يك از اقالم مصرفی
ذ) شرايط نگهداری هر يك از اقالم (به لحاظ دما ،رطوبت ،نور ،تهويه ،مالحظات ايمنی با توجه به برگه اطالعات ايمنی مواد و غيره)
ر) مکان دقيق نگهداری هر يك از اقالم
 2-5-6-4رديابی اقالم مصرفی در آزمايشگاه
موضوع ديگری که در مديريت موجودی اقالم مصرفی اهميت دارد ،توانايی رديابی 16اقالم مصرفی مورد استفاده در انجام آزمايش هر
بيمار است .در آزمايشگ اه بايد اقالم مصرفی مورد استفاده برای انجام هر تست خاص در هر سری کاری يك روز خاص ،قابل رديابی و
قابل شناسايی باشد .به اين ترتيب چنانچه مشکلی در نتيجه آزمايش بيمار پيش بيايد ،اقالم مصرفی مورد استفاده در سری کاری که
آزمايش آن بيمار انجام شده ،قابل رديابی می باشد.

 7-4خدمات مشاوره ای
آزمايشگاه بايد ساز و کار الزم برای برقراری ارتباط با استفاده کنندگان از خدمات آزمايشگاه را داشته باشد ،تا بتواند در موارد زير به
آنان اطالعات و يا مشاوره بدهد:
الف) مشاوره در مورد انتخاب و درخواست منطقی آزمايش ها برای استفاده مؤثر از خدمات آزمايشگاهی
ب) کاربردها و محدوديت های روش های مختلف آزمايش
پ) دفعات و فواصل منطقی درخواست يك آزمايش
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ت) نوع نمونه مورد نياز ،شرايط نگهداری ،انتقال و معيارهای رد نمونه
ث) چگونگی تفسير نتايج آزمايش ها و آنچه بر تفسير نتايج آزمايش تأثير می گذارد
ج) ارائه مشاوره در مواردی که در روند مراقبت از بيمار الزم است
فرد يا افراد مسئول ارائه اطالعات و يا مشاوره بايد مشخص بوده و صالحيت علمی و حرفه ای الزم را داشته باشد .در مواردی که ارائه
خدمات مشاوره ای مطابق قانون و مقررات مستلزم صالحيت خاص باشد ،بايد به مقررات و ضوابط مربوطه رجوع شود.

 8-4حل و فصل شکايات و نظرسنجی از گیرندگان خدمات آزمايشگاه
 1-8-4کلیات
گيرندگان خدمات آزمايشگاهی شامل پزشکان ،بيماران ،کارکنان آزمايشگاه ،سازمان هايی که آزمايشگاه به عنوان بخشی از آن فعاليت
می کند ،مراجع دولتی و مراکز مرتبط با سالمت عمومی و مراقبت های بهداشتی ،سازمان ها و مراکز خريدار خدمت ،آزمايشگاه های
ارجاع دهنده نمونه به آزمايشگاه و ساير سازمان های طرف قرارداد ،می باشند .آزمايشگاه می بايست در جهت برآوردن نيازها و انتظارات
گيرندگان خدمات تالش نمايد.
بايد در نظر داشت که هر گروه از گيرندگان خدمات ،نيازها و انتظارات مختلفی از آزمايشگاه دارند .نمونه هايی از انتظارات مختلف
گيرندگان خدمت به شرح زير است:
 پزشکان به عنوان يك گروه از گيرندگان خدمت ،انتظار نتايج آزمايشگاهی صحيح ،دقيق ،به موقع و سريع ،استفاده از روش هایمعتبر و به روز ،ارائه توصيه ها و تفسير آزمايشگاهی نتايج در موارد مقتضی ،مسئوليت پذيری ،پاسخ گويی و در دسترس بودن
مسئولين آزمايشگاه را دارند.
 نيازها و انتظارات بيماران و مراجعه کنندگان شامل توجه و برخورد مناسب ،راحتی و حفظ حريم خصوصی ،تسلط به نحوه جمعآوری نمونه ،دريافت اطالعات و راهنمايی های الزم ،نتيجه آزمايش درست و به موقع ،و حفظ محرمانه بودن نتايج آزمايش می
باشد.
 مسئولين مراقبت های بهداشتی انتظار دسترسی به اطالعات معتبر مربوط به بيماری های دارای اولويت بهداشتی در کشور،اطالعات مربوط به همه گيری ها ،همچنين توجه به مسائل مربوط به ايمنی کارکنان ،مراجعه کنندگان ،جامعه ،و مديريت صحيح
پسماندهای آزمايشگاهی را دارند.
 سازمان های بيمه گر و ساير سازمان های طرف قرارداد ،انتظار دارند آزمايشگاه به تفاهم نامه و مفاد قرارداد منعقد شده فيمابين،پای بند باشد.

 2-8-4رسیدگی به شکايات
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مشخصی برای دريافت ،ثبت و رسيدگی به شکايات و ساير بازخوردهای گيرندگان خدمات را مکتوب
نموده و آن را به اجرا درآورد .بايد سوابق مربوط به شکايات ،نحوه بررسی و رسيدگی به آنها ،و همچنين کليه اقداماتی که آزمايشگاه
متعاقب آن انجام داده است ثبت و نگهداری شوند و در جلسات بازنگری مديريت مورد بررسی قرار گيرند.
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بايد توجه داشت در صورتی که آزمايشگاه دارای روش فعال جهت آگاهی از نارضايتی و شکايات نباشد ،بسياری از مشتريان عليرغم
نارضايتی اقدام به شکايت نمی کنند و نتيجه اين نارضايتی می تواند شامل تهديداتی مثل به خطر افتادن ايمنی بيمار و يا از دست
دادن مشتری و ايجاد مشکالت حرفه ای برای آزمايشگاه باشد.

 3-8-4نظرسنجی از گیرندگان خدمات
الزم است به جای اين که آزمايشگاه منتظر دريافت شکايت از مشتريان باشد ،روش اجرايی و برنامه مشخصی برای نظرسنجی و ارزيابی
ميزان رضايت گيرندگان خدمات مکتوب نموده و به اجرا درآورد.
نظرسنجی از گيرندگان خدمات آزمايشگاه به روش های مختلفی می تواند صورت گيرد ،ساده ترين روش آن طراحی يك پرسشنامه
هدفمند با سؤاالت مشخص برای گروه های مختلف گيرندگان خدمات است .بايد دقت شود که سؤاالت پرسشنامه گمراه کننده يا جهت
دهنده نباشند.
پرسشنامه ها به طور دوره ای و در فواصل زمانی معين بين گروه های مختلف گيرندگان خدمات آزمايشگاه توزيع و توسط آنان تکميل
می شوند .تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوری شده می تواند در به دست آوردن تصويری واقعی از عملکرد آزمايشگاه کمك کند.
سوابق مربوط به انجام نظرسنجی  ،تجزيه و تحليل اطالعات ،طرح موضوع در جلسات بازنگری مديريت و اقدامات انجام شده متعاقب
آن بايد ثبت و نگهداری گردد.

 9-4شناسايی و کنترل موارد عدم انطباق
 1-9-4کلیات
عدم انطباق يا کار نامنطبق به هر عملکرد نامطلوب و مغاير با الزامات استاندارد که تأثير منفی بر سازمان داشته باشد اطالق می گردد.
موارد عدم انطباق ممکن است در فرايندها و فعاليت های مختلف ،و در هر بخش يا واحد از آزمايشگاه اتفاق بيفتد و تأثير سوء روی
کارکرد کارکنان ،تجهيزات ،محيط کار ،روش های کاری و نتايج آزمايشگاه بگذارد.
در ريشه يابی موارد عدم انطباق ،شايع ترين عواملی که باعث وقوع عدم انطباق در آزمايشگاه می شوند ،شامل موارد زير هستند:
-

وظايف و مسئوليت های کارکنان آزمايشگاه نامشخص است.

-

کارکنان صالحيت الزم برای انجام امور محوله را ندارند.

-

نحوه صحيح انجام فعاليت های مختلف ،مستند نشده است.

-

فعاليت ها مطابق با آنچه که مستند شده ،انجام نمی شوند.

-

کنترل و نگهداری تجهيزات به روش درست و مطابق با توصيه سازنده انجام نمی شود.

-

اشتباه در برچسب گذاری و يا ثبت اطالعات روی برچسب لوله يا ظرف حاوی نمونه وجود دارد.

-

شرايط نگهداری و انتقال نمونه های آزمايشگاهی نامناسب است.

-

نگهداری و ذخيره سازی اقالم مصرفی به نحو صحيح انجام نمی شود.
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-

روش های کنترل کيفی داخلی برای همه آزمايش ها به اجرا درنمی آيد و يا به نحو مقتضی تفسير و استفاده نمی شود.

-

درستی ورود داده ها و نتايج آزمايش ها به نرم افزار آزمايشگاه ،کنترل نمی گردد.

نکته :مرحله اول فرايند مديريت عدم انطباق در آزمايشگاه ،شناسايی موارد عدم انطباق است .فعاليت ها و کارهای نامنطبق که در
حوزه های مختلف کاری آزمايشگاه روی می دهد ،به روش های مختلف قابل شناسايی هستند .در مورد روش های کشف موارد عدم
انطباق در آزمايشگاه می توان به موارد زير اشاره کرد:
رسيدگی به شکايات ،نظرسنجی از گيرندگان خدمات ،گزارش کارکنان ،نتايج کنترل کيفی داخلی ،نتايج شرکت در برنامه ارزيابی
خارجی کيفيت و مقايسه بين آزمايشگاهی ،نتايج کنترل و کاليبراسيون تجهيزات ،ارزيابی کيفيت اقالم مصرفی ،کنترل نتايج و گزارش
آزمايش ها ،ارزيابی شاخص های کيفيت ،بازنگری مديريت در آزمايشگاه ،مميزی داخلی و همچنين ارزيابی و مميزی های خارجی.

 2-9-4روش اجرايی فرايند مديريت عدم انطباق
روش اجرايی فرايند مديريت عدم انطباق بايد در آزمايشگاه مدون شده و به اجرا درآيد .در روش اجرايی مديريت عدم انطباق بايد موارد
زير مشخص شده باشد:
الف) توصيف روش های شناسايی خطاها و موارد عدم انطباق در آزمايشگاه
ب) تعيين وظايف و مسئوليت های کارکنان در رده های مختلف کاری در مورد شناسايی و ثبت خطاها و کارهای نامنطبق
پ) تعيين مسئوليت بررسی ميزان اهميت و دامنه اثر موارد عدم انطباق و تعيين اقدامات فوری و يا اقدامات اصالحی
ت) در مواردی که عدم انطباق منجر به اشتباه در نتيجه آزمايش شده ،تعيين مسئوليت و اختيار برای جلوگيری از گزارش نتايج
آزمايش و در صورت لزوم متوقف کردن انجام آزمايش
ث) تعيين مسئوليت و اختيار برای شروع مجدد انجام آزمايش پس از برطرف شدن مشکل
ج) چنانچه بعد از صدور و ارائه گزارش خطا شناسايی شود ،تعيين مسئوليت و اختيار جهت فراخوان نتايج و گزارش های نادرست يا
گزارش هايی که احتمال نادرست بودن آنها وجود دارد ،و نحوه اطالع رسانی به بيمار يا پزشك
چ) تعيين مسئوليت برنامه ريزی و اجرای اقدامات اصالحی ،و پيگيری اثربخش بودن اقدامات انجام شده در برطرف شدن مشکل

 3-9-4سوابق موارد عدم انطباق
در صورت وقوع عدم انطباق بايد مورد ،ثبت و سوابق کليه اقدامات مرتبط با مديريت آن نگهداری شود .در سوابق عدم انطباق بايد
تمامی داده ها و اطالعات الزم شامل موارد زير درج شوند:
نحوه شناسايی موارد عدم انطباق ،فرد يا افرادی که عدم انطباق را شناسايی کردند ،توصيف دقيق مورد عدم انطباق شامل مکان ،زمان
و اثرات سوء آن ،اقدامات فوری و اصالحی که برای برطرف کردن مشکل در نظر گرفته شده ،مسئول انجام و پيگيری اين اقدامات و
محدوده زمانی انجام آنها ،برقراری ارتباط با کليه ذينفعانی که عدم انطباق به آنها مربوط است و پايش جهت حصول اطمينان از عدم
وقوع مجدد عدم انطباق.
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سوابق موارد عدم انطباق در آزمايشگاه بايد تا مدت زمان مقتضی نگهداری و بايگانی شوند .اين سوابق می بايست به طور دوره ای مورد
بازنگری قرار گيرند تا روند انحرافات و جهت خطاها شناسايی شده و برای ريشه يابی و انجام اقدامات اصالحی برنامه ريزی گردد.
نکته :در يك رويکرد سيستمی در مواجهه با موارد عدم انطباق ،می بايست روی نقاط آسيب پذيرتر سيستم تمرکز و دقت شود .برتری
آزمايشگاهی که سيستم مديريت کيفيت در آن استقرار پيدا کرده ،اين است که با تجزيه و تحليل موارد عدم انطباق ،نقاط ضعف
سيستم را شناسايی کرده و با برطرف کردن اين نقاط ضعف ،از وقوع مجدد خطا پيشگيری می نمايد.

 10-4اقدامات اصالحی
پس از شناسايی هر مورد عدم انطباق ،به منظور تصميم گيری در مورد اقداماتی که الزم است متعاقباً انجام شود بايد ابتدا ميزان اهميت
و دامنه اثرگذاری عدم انطباق مشخص شده و سپس متناسب با شدت آثار سوء و خطرات احتمالی ناشی از آن در روند مراقبت از
بيماران ،اقدامات اصالحی طرح ريزی گردد .در مواردی که عدم انطباق ناشی از خطاهای موردی و تصادفی است ،گاه انجام اقدامات
فوری يا جبرانی و تصحيح خطا به صورت موردی ،کفايت می کند و اقدام بيشتری الزم نيست .چنانچه عدم انطباق ناشی از يك نقص
يا کاستی مشخص بوده و تکرار شود ،الزم است ريشه مشکل مورد بررسی قرار گيرد و نقايص موجود برطرف شود.
الف) انجام اقدامات فوری و جبرانی

17

چنانچه عدم انطباق در آزمايشگاه روی دهد ،معموالً در وهله اول اقدامات فوری/جبرانی جهت برطرف کردن آنی آثار سوء اين خطا
انجام می شود ،تا اطمينان حاصل شود که خدشه ای به روند مراقبت از بيماران وارد نمی شود.
ب) انجام اقدامات اصالحی -ريشه يابی و حذف علل ريشه ای عدم انطباق

18

اگر معلوم شود که عدم انطباق دليل ريشه ای دارد و می تواند تکرار شود ،بايد اقدامات الزم برای پيدا کردن و حذف علل ريشه ای
آن به اجرا درآيد تا مشخص گردد که چرا و چگونه اين عدم انطباق اتفاق افتاده و چه اقداماتی بايد انجام شود تا از وقوع مجدد آن
پيشگيری به عمل آيد.
برای اجرای اقدامات اصالحی مراحل زير بايد طی شود:
الف) بررسی و تجزيه و تحليل عدم انطباق
ب) تعيين علل ريشه ای عدم انطباق
پ) تعيين اقدامات اصالحی مورد نياز
ت) اجرای اقدامات اصالحی
ث) پيگيری و ثبت نتايج اقدامات اصالحی که انجام شده
ج) بررسی اثربخشی اقدامات اصالحی در برطرف شدن عدم انطباق و حصول اطمينان از عدم تکرار آن
چ) برقراری ارتباط و اطالع رسانی به کليه ذينفعانی که موضوع عدم انطباق به آنها مرتبط می باشد.
Remedial Action/ Immediate Action 17
Corrective Action 18

34

سوابق مربوط به ريشه يابی موارد عدم انطباق ،برنامه ريزی و اجرای اقدامات فوری/جبرانی و همچنين اقدامات اصالحی بايد ثبت گردد.
مسئول انجام اين اقدامات ،محدوده زمانی اجرای آن ،مسئول پيگيری اجرای اقدامات و اثربخشی آنها بايد مشخص بوده و در سوابق
مربوطه درج شود .سوابق مربوط به اقدامات اصالحی بايد در جلسات بازنگری مديريت ،مورد بررسی قرار گيرد.

 11-4اقدام پیشگیرانه
اقدام پيشگيرانه به جای آن که واکنشی نسبت به موارد عدم انطباق و خطاهايی باشد که قبالً اتفاق افتاده ،غالباً فرايندی است

فعال19

و مبتکرانه ،که برای پيشگيری از وقوع خطاها و موارد عدم انطباق ،و به منظور بهبود مستمر سيستم به اجرا در می آيد .آزمايشگاه بايد
برای اقدامات پيشگيرانه که سبب حذف علل عدم انطباق های بالقوه می شوند ،برنامه ريزی داشته باشد.
در برنامه ريزی برای انجام اقدامات پيشگيرانه ،بايد فعاليت هايی که احتمال وقوع موارد عدم انطباق درآنها وجود دارد ،شناسايی شوند.
اولويت اجرای اقدامات پيشگيرانه می بايست در جهت جلوگيری از وقوع خطاهايی باشد که بيشترين اثر سوء را بر کيفيت نتايج آزمايش
ها و رضايت مشتريان داشته يا بيشترين مخاطرات را در روند مراقبت از بيماران ايجاد می کند .به عبارت ديگر در اولويت بندی برای
انجام اقدامات پيشگيرانه آثار سوء عدم انطباق های بالقوه بايد درنظر گرفته شود.
برای اجرای اقدامات پيشگيرانه مراحل زير بايد طی شود:
الف) تجزيه و تحليل داده ها و بررسی اطالعات آزمايشگاه جهت تعيين نقاط ضعف که احتمال وقوع خطا و موارد عدم انطباق بالقوه در
آن وجود دارد.
نکته :شناسايی نقاط ضعف آزمايشگاه به طرق مختلف از جمله بازنگری روش های کاری ،تجزيه و تحليل سوابق موارد عدم انطباق،
بررسی روند و جهت خطاهايی که اتفاق افتاده اند ،20آناليز ريسك 21و بررسی نتايج برنامه ارزيابی خارجی کيفيت ،امکان پذير است.
ب) تعيين ضرورت و اولويت انجام اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيری از وقوع عدم انطباق
پ) تعيين اقدامات پيشگيرانه مورد نياز
ت) اجرای اقدامات پيشگيرانه
ث) پيگيری و ثبت نتايج اقدامات پيشگيرانه انجام شده
ج) بررسی اثربخش بودن اقدامات پيشگيرانه انجام شده ،در جلوگيری از وقوع عدم انطباق
کليه سوابق مربوط به تعيين و برنامه ريزی برای اقدامات پيشگيرانه ،اجرای اقدامات ،و پيگيری مؤثر بودن آنها در پيشگيری از بروز
خطا بايد ثبت گردد .مسئول انجام اين اقدامات و محدوده زمانی اجرای آن بايد مشخص بوده و در سوابق مربوطه درج شود .سوابق
مربوط به اقدامات پيشگيرانه بايد در جلسات بازنگری مديريت ،مورد بررسی قرار گيرد.

proactive 19
trend 20
risk analysis 21
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 12-4بهبود مداوم
اثربخشی سيستم و کيفيت فعاليت های مختلف در آزمايشگاه ،به ويژه در فرايندهای قبل از آزمايش ،انجام آزمايش و پس از آزمايش،
بايد به طور مداوم بهبود يابند .برای اين منظور وضعيت انجام فرايندهای مختلف آزمايشگاه بايد به طور مداوم پايش شده و اطالعات
مربوط به اين پايش ها جمع آوری و بررسی گردد .با بررسی اين اطالعات ،مديريت آزمايشگاه در هر مقطع زمانی نسبت به وضعيت
عملکرد آزمايشگاه اشراف داشته و قادر خواهد بود نقاطی که نياز به بهبود دارند را شناسايی نمايد .اجرای برنامه بازنگری مديريت برای
اين منظور بسيار کمك کننده خواهد بود (بند .)15-4
پس از شناسايی حوزه های نيازمند بهبود ،مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد برای بهبود و ارتقاء فعاليت ها برنامه ريزی نمايد.
در برنامه ريزی برای بهبود ،بايد فعاليت هايی در اولويت قرار گيرند که بر اساس ارزيابی ريسك ،ارتقاء آنها تأثير بيشتری در کاهش
مخاطرات در روند مراقبت از بيمار دارد .همچنين اولويت با بهبود فعاليت هايی است که نقش مهم تری در بهبود کيفيت نتايج آزمايش
و رضايت مندی گيرندگان خدمات آزمايشگاه دارند.
در مرحله بعد ،برنامه طرح ريزی شده بايد به نحو مقتضی به اجرا درآيد .متعاقباً اقدامات اجرا شده بايد مورد پايش قرار گيرد تا چنانچه
به اقدامات تکميلی ديگری نياز باشد ،مجدداً برای انجام آنها برنامه ريزی و اقدام شده و اثربخش بودن اجرای اقدامات ،ارزيابی گردد.
مديريت آزمايشگاه بايد برنامه ها و اقدامات الزم برای ارتقاء و بهبود فرايندهای آزمايشگاه و محدوده زمانی برای اجرای آنها را به اطالع
کليه کارکنان برساند .مسئوليت هر يك از کارکنان در اين روند بايد مشخص بوده و به آنها ابالغ گردد.

 13-4کنترل سوابق
اطالعات مربوط به فعاليت های مختلف که در چه زمان ،توسط چه فردی و چطور به انجام رسيده ،در سوابق آزمايشگاه ثبت می گردد.
سوابق ،همچنين نتيجه يا اثر انجام فعاليت ها را نشان می دهند .سوابق ،اطالعات ارزشمندی در خصوص نحوه کارکرد کلی آزمايشگاه
فراهم می کنند .بررسی سوابق آزمايشگاه ،پايش و ارزيابی فعاليت ها در فرايندهای مختلف ،و ريشه يابی موارد عدم انطباق و خطاهای
آزمايشگاه را امکان پذير می نمايد.
در مديريت سوابق آزمايشگاه موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
الف) همزمان با انجام هر فعاليت در آزمايشگاه ،بايد سوابق مربوط به آن به طور کامل ثبت شود .ثبت سوابق ممکن است به صورت
کاغذی يا الکترونيك باشد ،به هر ترتيب بايد تاريخ و زمان ثبت سابقه ،و فرد تأييد کننده آن مشخص باشد.
ب) برای مکتوب کردن سوابق روی کاغذ ،بايد از خودکار و يا قلم با جوهر ثابت استفاده شود و نوشته خوانا و واضح باشد.
پ) سوابق آزمايشگاه بازنگری نمی شوند و تغيير نمی کنند .چنانچه الزم باشد اصالح يا تغييری درسوابق صورت گيرد ،افرادی که از
سوی مسئول فنی اختيار اين کار به آنها واگذار شده مجاز به تجديد نظر و اصالح سوابق هستند .در اين حالت نام و سمت فرد ،تاريخ
تجديد نظر و اصالحات اعمال شده ،بايد ثبت شود .امکان اعمال تغيير در سوابق توسط افراد غيرمجاز نبايد وجود داشته باشد.
ت) در آزمايشگاه بايد محيط و تسهيالت مناسبی برای بايگانی و نگهداری سوابق در نظر گرفته شود تا از آسيب ،تخريب و مفقود
شدن مصون بمانند ،و در عين حال هر زمان که الزم باشد در دسترس افراد مجاز قرار داشته باشند.
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ث) سطح دسترسی به سوابق بايد تعيين شود .بايد مشخص باشد کارکنان در رده های مختلف به کدام يك از سوابق می توانند
دسترسی داشته باشند .در برخی موارد سوابق حاوی اطالعات محرمانه بيماران و کارکنان است ،بنابراين بايد اطمينان حاصل شود که
صرفاً افراد مجاز و واجد اختيار به سوابق محرمانه دسترسی دارند.
ج) سوابق کاغذی مربوط به يك فعاليت خاص ،بايد يکجا و در محل امن و مشخصی نگهداری شود .برای نظم و ترتيب بيشتر بهتر است
سوابق شماره گذاری گردند .چنانچه سوابق به طور الکترونيك نگهداری می شوند ،بايد سوابق مختلف در پوشه های الکترونيك مجزا
ذخيره شده و نسخه پشتيبان از آنها ،تهيه و در محلی خارج از آزمايشگاه نگهداری شود تا خطر از دست رفتن داده ها وجود نداشته
باشد.
چ) مدت زمان بايگانی و نگهداری سوابق در آزمايشگاه ،بايد مشخص و مکتوب باشد .مدت نگهداری سوابق انجام فعاليت های مختلف
در آزمايشگاه ،متفاوت بوده و بايد بر اساس نوع و ماهيت هر يك از سوابق تعيين شود .مدت زمان نگهداری سوابق توسط مسئول فنی
آزمايشگاه و با توجه به بازه زمانی که آزمايشگاه به آن سابقه ني از دارد مشخص می گردد .اين مدت زمان با در نظر گرفتن نياز بالينی
بيماران ،انتظارات گيرندگان خدمات ،مقررات کشوری يا ضوابط بومی -منطقه ای ،الزامات استاندارد ،توصيه های علمی در کتب مرجع،
فواصل بين مميزی ها ،اهداف تحقيقاتی و غيره تعيين می شود.
نکته :گزارش نتايج آزمايش ها ،به عنوان يکی از مهم ترين سوابق آزمايشگاه ،بايد مادامی که به لحاظ بالينی و در روند مراقبت از بيمار
الزم است ،در آزمايشگاه حفظ و نگهداری شده و قابل دستيابی باشد .به عنوان مثال گزارش آزمايش های بافتی و آسيب شناسی،
آزمايش های ژنتيك و برخی آزمايش های مربوط به کودکان ،گاه الزم است حتی برای چندين دهه نگهداری شوند.
چ) آزمايشگاه بايد روش اجرايی مشخصی در مورد نحوه ثبت ،جمع آوری ،فهرست کردن ،نگهداری ،دسترسی ،تجديد نظر و دورريز
سوابق آزمايشگاه مدون نمايد و مديريت سوابق آزمايشگاه را بر اساس آن به اجرا درآورد.
سوابق آزمايشگاه حداقل شامل موارد زير است:
الف) سوابق مربوط به انتخاب و ارزيابی تأمين کنندگان
ب) فهرست و نحوه تماس با تأمين کنندگانی که خريد از آنها مورد تأييد است و اقالمی که از هر تأمين کننده خريداری می شود (و
يا نام تأمين کننده/تأمين کنندگانی که هر يك از اقالم مصرفی از آنها خريداری می شود)
پ) سوابق مربوط به آموزش کارکنان
ت) سوابق مربوط به ارزيابی صالحيت و توانمندی های کارکنان
ث) سوابق مربوط به درخواست آزمايش
ج) سوابق مربوط به دريافت و پذيرش نمونه هايی که در خارج از آزمايشگاه جمع آوری شده است
چ) سوابق و اطالعات مربوط به معرف ها و مواد مصرفی مورد استفاده برای انجام آزمايش (مانند سری ساخت ،تاريخ انقضاء ،تأييديه
ها ،بروشورها و دستورالعمل های همراه ،و غيره)
ح) سوابق خريد و انبارش در آزمايشگاه
خ) برگه ها يا دفترچه های کار آزمايشگاه
22
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د) نتايج و خروجی چاپی تجهيزات ،و نيز داده ها و اطالعاتی که در دستگاه ها ذخيره می شود
ذ) گزارش نتايج آزمايش ها
ر) سوابق کنترل و نگهداری تجهيزات
ز) سوابق مربوط به کاليبراسيون و ضرايب
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ژ) سوابق کنترل کيفيت داخلی در بخش های مختلف آزمايشگاه
س) سوابق بروز اتفاقات و حوادث در آزمايشگاه و اقدامات انجام شده متعاقب آن
ش) سوابق مربوط به مديريت ريسك در آزمايشگاه
ص) سوابق مربوط به موارد عدم انطباق و خطاهای شناسايی شده ،اقدامات فوری و يا اقدامات اصالحی انجام شده متعاقب آن
ض) سوابق انجام اقدامات پيشگيرانه
ط) سوابق مربوط به شکايات دريافت شده و نظرسنجی از گيرندگان خدمات ،و اقدامات انجام شده متعاقب آن
ظ) سوابق ارزيابی ها و مميزی های داخلی ،و همچنين بازرسی ها و مميزی های خارجی
ع) سوابق شرکت در برنامه های ارزيابی خارجی کيفيت و مقايسه های بين آزمايشگاهی
غ) سوابق و صورتجلسات مربوط به جلسات داخلی مديريت با کارکنان ،و نتايج حاصل از اين جلسات
ف) سوابق مربوط به اجرای بازنگری مديريت و فعاليت های مربوط به بهبود کيفيت
نکته :کليه سوابقی که در باال فهرست شده اند ،بايد برای برنامه بازنگری مديريت آزمايشگاه در دسترس بوده و مورد بررسی و تجزيه
و تحليل قرار گيرند.

 14-4ارزيابی و ممیزی آزمايشگاه
 1-14-4کلیات
کليه فرايندهای آزمايشگاه و فعاليت های مربوط به هر فرايند ،اعم از فنی ،مديريتی و پشتيبانی ،بايد به طور سيستماتيك مورد ارزيابی
قرار گيرد تا وضعيت آزمايشگاه درخصوص موارد زير مشخص شود:
الف) انطباق با الزامات سيستم مديريت کيفيت و استاندارد آزمايشگاه های پزشکی
ب) برآوردن نياز استفاده کنندگان از خدمات آزمايشگاه
پ) بهبود مداوم اثربخشی سيستم از طريق شناسايی و مديريت موارد عدم انطباق ،پيشگيری از بروز عدم انطباق ها و برنامه ريزی برای
بهبود مستمر فعاليت های آزمايشگاه
برای پايش و ارزيابی عملکرد آزمايشگاه روش های مختلفی وجود دارد ،از جمله می توان به مميزی داخلی ،ارزيابی و مميزی خارجی،
اندازه گيری شاخص های کيفيت ،رسيدگی به شکايات ،نظرسنجی و ارزيابی بازخوردهای گيرندگان خدمات ،پيشنهادات کارکنان،
بررسی نتايج برنامه ارزيابی خارجی کيفيت ،بازبينی دوره ای درخواست ها و روش های کاری و غيره اشاره نمود.
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برای پايش و ارزيابی مداوم فرايندهای آزمايشگاه بايد برنامه مشخصی مکتوب بوده و مطابق با آن عمل شود .ارزيابی بايد توسط کارکنان
واجد صالحيت و آموزش ديده و به طريق نظام مند اجرا شود ،تا اطالعات موثق و قابل استناد در مورد وضعيت اجرای فعاليت های
مختلف و ميزان تأمين نيازها و انتظارات گروه های مختلف گيرندگان خدمات ،به دست آيد .شناسايی مشکالت و موارد عدم انطباق
طی ارزيابی ،و متعاقباً برطرف کردن آنها سبب بهبود مستمر فعاليت ها و ارتقاء اثربخشی سيستم خواهد بود.
سوابق نتايج به دست آمده از انجام ارزيابی ها و اقداماتی که متعاقباً برای بهبود فعاليت ها انجام می شود ،بايد ثبت و نگهداری شده و
در جلسات بازنگری مديريت آزمايشگاه مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرند.

 2-14-4بازنگری دوره ای درخواست های آزمايش و ارزيابی مناسب بودن روش های کاری و الزامات
مربوط به نمونه
انواع و تعداد آزمايش های مورد درخواست ،برگه های درخواست آزمايش ،و اطالعات بالينی همراه بايد به طور دوره ای ارزيابی گردد.
روش های انجام آزمايش در آزمايشگاه بايد به طور دوره ای توسط فرد يا افراد واجد صالحيت و صاحب اختيار بازبينی شوند تا اطمينان
حاصل گردد که اين روش ها از نظر بالينی متناسب با آزمايش های درخواست شده هستند.
آزمايشگاه همچنين بايد الزامات مربوط به نمونه مورد نياز برای آزمايش هايی که درخواست می شوند ،شامل نوع و حجم نمونه برای
انجام آزمايش های مختلف ،وسايل و ظروف جمع آوری نمونه ،ضد انعقادها و مواد نگهدارنده الزم برای نگهداری و انتقال نمونه های
مختلف (شامل خون ،ادرار و ساير مايعات بدن ،بافت ها ،و غيره) را به طور دوره ای مورد بازبينی قرار دهد ،تا اطمينان حاصل شود که
همواره حجم مناسب و کافی نمونه (نه کمتر و نه بيشتر از مقدار مورد نياز) به روش درست جمع آوری شده و نگهداری می شود.
چنانچه نمونه برای انجام آزمايش به محل ديگری منتقل می شود شرايط و نحوه بسته بندی و انتقال نمونه بايد مورد ارزيابی قرار گيرد
(بند.)5-4

 3-14-4ارزيابی بازخوردهای دريافت شده از استفاده کنندگان خدمات
استفاده کنندگان خدمات آزمايشگاه می توانند بهترين داور برای ارزيابی کيفيت کار و شناسايی مشکالت آزمايشگاه باشند .از گروه
های مختلف گيرنده خدمت بايد در مورد کيفيت کار آزمايشگاه و ميزان برآورده شدن نيازهای آنان نظرسنجی شده و اطالعات مورد
نياز جمع آوری و بررسی گردد .تجزيه و تحليل اين اطالعات جهت آگاهی از وضعيت موجود و برنامه ريزی برای بهبود فعاليت ها،
بسيار ارزشمند خواهد بود .اين اطالعات بايد محرمانه تلقی شوند .سوابق مربوط به بازخوردهای دريافت شده از مشتريان و اقدامات
انجام شده متعاقب آن بايد نگهداری شود و در جلسات بازنگری مديريت آزمايشگاه مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
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 4-14-4پیشنهادات کارکنان
مديريت آزمايشگاه بايد کارکنان را به ارائه پيشنهاد برای بهبود جنبه های مختلف خدمات آزمايشگاه تشويق نمايد .پيشنهادهای
کارکنان بايد ارزيابی شده و چنانچه مناسب باشد به اجرا درآيد .بازخورد اين ارزيابی و اقداماتی که انجام شده بايد به اطالع فردی که
پيشنهاد را ارائه کرده ،برسد .سوابق پيشنهادهای ارائه شده توسط کارکنان و اقدامات متعاقب آن بايد نگهداری شود.

 5-14-4ممیزی داخلی
نحوه اجرای فرايندهای مختلف بايد به طور سيستماتيك و برنامه ريزی شده توسط کارکنان آزمايشگاه ،از طريق انجام مميزی داخلی
در فواصل زمانی معين ،مورد ارزيابی قرار گيرد تا ميزان انطباق فعاليت های آزمايشگاه با الزامات استاندارد و اثربخش بودن سيستم در
شناسايی ،برطرف کردن موارد عدم انطباق و پيشگيری از وقوع آنها مشخص گردد.
دامنه مميزی در هر بار اجرای مميزی داخلی ممکن است همه فرايندها و فعاليت های آزمايشگاه را پوشش دهد و يا با صالحديد
مسئول فنی و مدير کيفيت ،مميزی فقط در حوزه های خاصی انجام شود .برنامه ريزی برای مميزی داخلی می تواند با در نظر گرفتن
نقاط ضعف آزمايشگاه ،نتايج مميزی های داخلی و خارجی قبلی ،و ميزان اهميت فرايندها در روند تشخيص و مراقبت از بيماران صورت
گيرد.
در اجرای مميزی بايد بر فعاليت هايی که وقوع خطا در آنها محتمل تر است ،فعاليت هايی که بروز خطا در آنها تأثير سوء بيشتری بر
کيفيت نتايج آزمايش و رضايت گيرندگان خدمت دارد ،و نيز حوزه هايی که در روند مراقبت بيمار مخاطره آميزتر هستند ،تمرکز
بيشتری صورت گيرد.
مسئول فنی ،مدير کيفيت و يا کارکنان آموزش ديده و واجد شرايط منتخب ايشان ،که صالحيت مميزی فرايندهای مختلف آزمايشگاه
را دارند ،بايد مميزی داخلی را سازمان دهی کرده و اجرا نمايند .انتخاب مميزين و هدايت روند انجام مميزی بايد به نحوی باشد که
اطمينان حاصل شود مميزی بر شواهد عينی تکيه داشته و با رعايت انصاف و بی طرفی انجام می گردد .هيچ گاه نبايد فعاليت هايی
که توسط يك فرد انجام می شود ،توسط خود آن فرد مميزی شود.
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مشخصی برای مميزی داخلی مدون نموده و به اجرا درآورد .در روش اجرايی مميزی داخلی بايد مسئوليت
ها و الزامات مربوط به برنامه ريزی ،نحوه اجرای مميزی ،گزارش نتايج و نگهداری سوابق مميزی مشخص و شفاف گردد .در روش
اجرايی مميزی داخلی همچنين بايد معيار مميزی (اشاره به استانداردها ،دستورالعمل ها و چك ليست های مرتبط) ،مالک انتخاب و
اطمينان از صالحيت مميزين ،روش های مختلف جمع آوری اطالعات حين مميزی (مشاهده ،مصاحبه و بررسی مستندات) ،و فواصل
انجام مميزی داخلی مشخص گردد .مميزی داخلی بايد در فواصل زمانی تعيين شده (حداقل يك بار در سال) در آزمايشگاه به اجرا در
آيد.
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مسئول فنی بايد اطمينان حاصل کند موارد عدم انطباق که طی مميزی داخلی شناسايی می شوند ،به نحو صحيح مديريت خواهند
شد (بند  .)10-4در صورت شناسايی عدم انطباق بايد فرد يا افراد مسئول برای تعيين اقدامات مقتضی ،اجرای اقدامات و پيگيری
اثربخش بودن آنها مشخص شود .مهلت زمانی انجام هر مرحله از اقدامات بايد معلوم باشد.
گزارش و نتايج مميزی های داخلی و سوابق اقدامات انجام شده متعاقب آن بايد نگهداری شده و در جلسات بازنگری مديريت آزمايشگاه
مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرند.

 6-14-4مديريت ريسک
آزمايشگاه بايد تأثير و عواقب بالقوه بروز خطا در فرايندهای کاری مختلف را ارزيابی نموده ،و بررسی کند که بروز هر خطا چه پيامدهای
سوء و خطراتی ممکن است برای بيمار به همراه داشته باشد .اين موضوع در حفظ ايمنی بيمار 24در روند مراقبت از بيماران ،اهميت
فراوانی دارد.
فعاليت های مربوط به فرايندهای مختلف آزمايشگاه بايد با هدف کاهش و يا حذف ريسك برای بيماران ،بهبود و ارتقاء پيدا کنند.
تصميماتی که در زمينه ارزيابی و مديريت ريسك در آزمايشگاه گرفته می شود ،و اقدامات انجام شده در اين خصوص بايد مکتوب بوده
و سوابق آن نگهداری گردد.

 7-14-4شاخص های کیفیت
خدمات آزمايشگاهی اصوالً ماهيت کيفی دارند و اين امر ارزيابی اين خدمات را دشوار می کند .تعيين شاخص هايی که بتواند وضعيت
ارائه خدمت را به طور کمی بسنجد ،معيارهای قابل اندازه گيری در مورد کيفيت ارائه خدمات فراهم می نمايد.
شاخص های کيفيت معيارهايی هستند که کيفيت انجام فعاليت ها در فرايندهای مختلف (اعم از فنی ،مديريتی و پشتيبانی) و کارکرد
کارکنان درسطوح متفاوت را در آزمايشگاه قابل اندازه گيری می نمايند .متعاقباً با جمع آوری اطالعات کمّی و قابل اندازه گيری از
اجرای يك فرايند  ،می توان حوزه هايی که به اصالح يا بهبود نياز دارند را مشخص کرد .شاخص های قابل اندازه گيری همچنين
پيگيری و رديابی روند تغييرات را در طول زمان امکان پذير می نمايند.
برای پايش نظام مند و ارزيابی وضعيت فعاليت های مهم به ويژه در فرايندهای قبل از آزمايش ،انجام آزمايش و پس از آزمايش ،بايد
در آزمايشگاه شاخص های کيفيت مناسب تعيين شود .فرايند پايش شاخص های کيفيت بايد برنامه ريزی مشخصی داشته باشد که
دربرگيرنده "تعيين اهداف"" ،روش ها"" ،نحوه تفسير"" ،محدوده ها"" ،برنامه اجرايی" ،و "مدت اندازه گيری" شاخص می گردد.
در تعيين شاخص کيفيت ،بايد فعاليت هايی که بروز خطا در آنها اثرات سوء چشمگيری بر نتايج آزمايش ها و رضايت گيرندگان خدمت
دارند ،و يا مستقيماً بر روند مراقبت از بيماران و ايمنی بيمار تأثير می گذارند ،در اولويت قرار گيرند.
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شاخص های کيفيت اگر به درستی انتخاب و پايش شوند ،اطالعات ارزشمندی در مورد وضعيت موجود ،و تغييرات ايجاد شده در
فرايندها و فعاليت های آزمايشگاه در طی زمان ،فراهم می نمايند .شاخص کيفيت خوب و مناسب ،دارای مشخصات زير است:
 قابل اندازه گيری بوده و اطالعات مربوط به آن قابل شمارش است. امکانات الزم برای جمع آوری اطالعات و شواهد عينی مربوط به آن شاخص وجود دارد. نتيجه به دست آمده از اندازه گيری و جمع آوری اطالعات آن شاخص را می توان تفسير و بر اساس آن تصميم گيری نمود. چنانچه اطالعات مربوط به شاخص ،وجود خطا در يکی از فعاليت های آزمايشگاه را نشان دهد ،امکان اجرای اقدامات اثربخشدر آن حوزه وجود دارد.
شاخص ها ممکن است به عنوان مثال کيفيت ،ايمنی ،رضايت مندی و غيره را مورد سنجش قرار دهند.
نمونه هايی از شاخص های کيفيت که می توان تعريف و در يك بازه زمانی معين اندازه گيری نمود ،شامل:
"تعداد نمونه های جمع آوری شده يا پذيرش شده که غيرقابل قبول هستند"" ،تعداد مواردی که ثبت مشخصات بيمار يا برچسب
گذاری روی نمونه اشتباه انجام شده"" ،تعداد گزارش های نادرست که متعاقباً تصحيح شده"" ،تعداد دفعاتی که نتيجه آزمايش در
زمان مورد انتظار آماده نشده"" ،تعداد سری کاری که با توجه به معيارها و نتايج کنترل کيفی داخلی ،رد شده است"" ،تعداد
پارامترهايی که در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت نتايج خارج از محدوده قابل قبول داشته اند"" ،تعداد دفعاتی که به دليل اتمام کيت
يا ساير اقالم مصرفی انجام آزمايش متوقف شده"" ،تعداد اقدامات پيشگيرانه که به اجرا درآمده"" ،تعداد رويدادها و خطرات ايمنی که
اتفاق افتاده"" ،تعداد موارد نارضايتی مراجعه کنندگان از بخش نمونه گيری" و غيره می باشند.
بهتر است در يك زمان تعداد زياد شاخص کيفيت تعيين نشود چون در اين حالت پايش و پيگيری آنها دشوار و يا غيرعملی خواهد
بود .معموالً  5يا  6شاخص در يك مقطع زمانی کفايت می کند .به همين دليل همان طور که قبالً اشاره شد در تعيين شاخص های
کيفيت بايد اولويت بندی صورت گيرد.
شاخص های کيفيت ،خود بايد به طور دوره ای مورد بازنگری قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود که کماکان متناسب با نيازهای
آزمايشگاه هستند .به مرور زمان ،با تغيير در اهداف ،برنامه ها و وضعيت عملکرد آزمايشگاه ،شاخص های کيفيت هم بايد تغيير کنند.
نبايد برای مدت طوالنی به شاخص های يکسان اکتفا شود .به عنوان مثال چنانچه شاخص اندازه گيری يك فعاليت ،نشان دهد که
کيفيت انجام آن فعاليت در حد قابل قبول بوده و ثبات الزم را دارد ،می توان استفاده از آن شاخص را متوقف و شاخص ديگری را
جايگزين نمود.
پايش شاخص های کیفیت:
روند جمع آوری و بررسی اطالعات مربوط به شاخص های کيفيت ،يا به عبارت ديگر "پايش شاخص های کيفيت" بايد با برنامه ريزی
انجام شود .به عبارتی بايد اهداف ،روش و متدولوژی ،نحوه تفسير ،محدوده ها ( ،)Limitsبرنامه های اجرايی ( )Action planو طول
مدت اندازه گيری هر شاخص و توقف اندازه گيری ( ،)Exit planمشخص باشد.
هنگام تعيين شاخص های کيفيت در آزمايشگاه بايد موارد زير مد نظر قرار گيرد:
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:Objectives

شاخص های کيفيت بايد قابل اندازه گيری ،کمّی و متکی بر شواهد عينی باشند ،قضاوت های شخصی و سليقه ای نبايد بر ارزيابی
شاخص ها اثر بگذارد.
:Methodology

آزمايشگاه بايد ابزار و منابع الزم و همچنين روش های مناسب برای اندازه گيری و جمع آوری داده های مربوط به هر يك از شاخص
های کيفيت را داشته باشد.
:Limits

بايد محدوده يا ميزان قابل قبول برای شاخص های کيفيت مشخص باشد .قبل از شروع اندازه گيری هر شاخص ،محدوده قابل قبول
بايد تعريف شود و همچنين می بايست مشخص گردد که چنانچه از محدوده قابل قبول خارج شويم چه اقداماتی الزم است به اجرا
درآيد .مثالً اگر يکی از شاخص ها تعداد گزارش هايی باشد که با تأخير آماده شده اند ،بايد قبالً تعريف کنيم که چه تعداد گزارش اگر
با تأخير آماده شوند ،قابل قبول است و از چه تعداد اگر بيشتر باشد ،الزم است اقدمات اصالحی انجام شود.
:Interpretation

نحوه تفسير اطالعات مربوط به هر يك از شاخص های کيفيت بايد معلوم باشد و از قبل بدانيم که اطالعات جمع آوری شده مربوط به
يك شاخص ،چگونه قرار است تفسير شود.
:Limitation

بايد محدوديت های مربوط به ارزيابی شاخص های کيفيت را در نظر داشته باشيم ،مثالً اگر شاخص "تعداد موارد نارضايتی بيمار از
بخش نمونه گيری" باشد ،چنانچه رضايت سنجی از مراجعين به نحو صحيح در آزمايشگاه به هر دليل قابل انجام و يا قابل ثبت نباشد،
تعيين اين شاخص بی نتيجه خواهد بود.
:Action plan

آزمايشگاه بايد از قبل برنامه ای داشته باشد که مشخص نمايد اگر شاخص کيفيت وجود مشکلی را نشان داد ،چه کاری قرار است انجام
شود .همچنين بايد مشخص باشد که اطالعات مربوط به يك شاخص ،چگونه ،توسط چه کسی و برای چه مدت جمع آوری خواهد شد.
:Exit plan

بايد برنامه مشخصی در مورد اين که چه موقع اندازه گيری يك شاخص قرار است متوقف شود ،وجود داشته باشد .اندازه گيری شاخص
های کيفيت ،نياز به صرف وقت و منابع دارد .بنابراين چنانچه اندازه گيری شاخص منجر به انجام اقدام اثربخش نشده و يا در مواردی
که اندازه گيری شاخص نشان دهد که کيفيت انجام فعاليت مورد نظر در حد قابل قبول بوده و ثبات الزم را دارد ،اندازه گيری شاخص
متوقف شده و شاخص ديگری جايگزين می گردد.

 8-14-4ارزيابی خارجی و ممیزی آزمايشگاه توسط ساير سازمان ها
آزمايشگاه ها به طور دوره ای توسط مراجع قانونی و دانشگاه های علوم پزشکی که مسئول صدور و تمديد پروانه کار آزمايشگاه ها
هستند ،مميزی و ارزيابی می شوند .مميزی خارجی آزمايشگاه همچنين ممکن است توسط مسئولين مراقبت های بهداشتی ،سازمان
های اعتباربخش ،سازمان های بيمه گر و ساير سازمان هايی که به نحوی طرف قرارداد ،ذينفع ،يا خريدار خدمات آزمايشگاه می باشند،
انجام شود.
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مميزی خارجی ،ارزيابی سيستماتيك و نظام مند آزمايشگاه توسط فرد يا گروه ذيصالح و صاحب اختيار از خارج آزمايشگاه است که به
منظور ارزيابی ميزان انطباق فعاليت ها با الزامات استاندارد ،و يا اطمينان از اجرای تعهدات مورد توافق به اجرا درمی آيد.
مسئول فنی بايد اطمينان حاصل کند موارد عدم انطباق که طی مميزی خارجی شناسايی می شوند ،به نحو صحيح مديريت خواهد
شد (بند  .)10-4هنگامی که نتايج مميزی خارجی نشان دهد که در عملکرد آزمايشگاه موارد عدم انطباق بالقوه يا بالفعل وجود دارد
بايد در صورت لزوم اقدامات فوری/جبرانی ،اقدامات اصالحی و يا اقدامات پيشگيرانه متناسب ،در مهلت زمانی مقرر و مورد توافق به
اجرا درآيد .سوابق ارزيابی و مميزی های خارجی ،و اقدامات اصالحی يا پيشگيرانه انجام شده متعاقب آن ،بايد نگهداری شده و در
جلسات بازنگری مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

 15-4بازنگری مديريت
 1-15-4کلیات
مديريت آزمايشگاه بايد فرايند های مختلف سيستم مديريت کيفيت را در فواصل زمانی معين و با برنامه ريزی مشخص ،بازنگری نمايد
تا اطمينان حاصل کند که کليه فعاليت ها در آزمايشگاه به نحو صحيح و مطابق با الزامات استاندارد آزمايشگاه های پزشکی انجام شده،
و در روند مراقبت از بيمار اثربخش هستند .در بازنگری مديريت ،سوابق و اطالعات جمع آوری شده در مورد نحوه انجام فعاليت ها در
کليه فرايندهای آزمايشگاه بازبينی شده و مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرند .به اين ترتيب وضعيت انجام فعاليت ها در حوزه های
کاری مختلف در يك بازه زمانی مشخص ،ارزيابی می شود .مسئول فنی می تواند با توجه به نتايج به دست آمده از اين ارزيابی متعاقباً
برای اصالح و ارتقاء عملکرد آزمايشگاه برنامه ريزی نمايد.

 2-15-4ورودی های بازنگری مديريت
اطالعات موجود در سوابق زير ،ورودی های بازنگری مديريت را تشکيل می دهند:
الف) بازنگری دوره ای درخواست های آزمايش ،و بررسی مناسب بودن نمونه ها و روش های کاری برای آزمايش های درخواستی
ب) نظرسنجی و ارزيابی بازخوردهای دريافت شده از استفاده کنندگان خدمات آزمايشگاهی
پ) نتايج بررسی و رسيدگی به شکايات
ت) پيشنهادات کارکنان آزمايشگاه
ث) نتايج انجام مميزی های داخلی
ج) نتايج ارزيابی ها و مميزی های خارجی
چ) نتايج شرکت در برنامه های ارزيابی خارجی کيفيت و مقايسه های بين آزمايشگاهی
ح) سوابق مربوط به مديريت ريسك در آزمايشگاه
خ) اطالعات به دست آمده از اندازه گيری شاخص های کيفيت
د) ارزيابی عملکرد تأمين کنندگان تجهيزات و اقالم مصرفی
ذ) سوابق مربوط به شناسايی و کنترل موارد عدم انطباق
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ر) سوابق اقدامات اصالحی ،اقدامات پيشگيرانه و برنامه های بهبود مستمر
ز) سوابق اقدامات انجام شده متعاقب بازنگری مديريت قبلی
ژ) هر گونه تغيير در حجم و دامنه کار ،تعداد و وضعيت کارکنان ،مکان و محيط کاری آزمايشگاه که بر سيستم مديريت کيفيت
تأثيرگذار است
س) توصيه ها برای بهبود

 3-15-4فعالیت های مربوط به انجام بازنگری
سوابق و مستندات فهرست شده در باال (ورودی های بازنگری مديريت) در برنامه بازنگری مديريت ،مورد بازبينی و تجزيه و تحليل قرار
می گيرند .اين بازنگری اطالعات ارزشمندی در مورد ريشه بروز فعاليت های نامنطبق ،بررسی روند انحرافات و سير خطاها در طول
زمان و همچنين مخاطرات بالقوه در روند مراقبت از بيمار که ممکن است در اثر عدم اصالح مشکالت پيش بيايد را فراهم می کند.
در بازنگری مديريت فعاليت های نيازمند تغيير و اصالح در حوزه های مختلف سيستم مديريت کيفيت ،و همچنين فرصت های بهبود
مشخص می گردد .بر اساس اين اطالعات مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه می توانند سياست ها و اهداف آزمايشگاه را تعيين
کرده و برای رسيدن به آنها برنامه ريزی نمايند.

 4-15-4خروجی بازنگری مديريت
خروجی و نتايج به دست آمده از انجام بازنگری مديريت بايد در قالب يك صورتجلسه يا سند ،مکتوب شود .اين سند بايد در برگيرنده
تصميمات اتخاذ شده و اقدامات تعيين شده در برنامه بازنگری مديريت ،در رابطه با موارد زير باشد:
الف) بهبود فعاليت ها در فرايندهای مختلف و ارتقاء اثربخشی سيستم مديريت کيفيت
ب) بهبود ارائه خدمت در روند مراقبت از بيمار
پ) تأمين نيازها و انتظارات گيرندگان خدمت
ت) تعيين منابع مورد نياز برای تحقق اين بهبود
ث) برنامه ريزی و تعيين اقدامات اجرايی و مسئوليت ها
نتايج به دست آمده و اقدامات تعيين شده در برنامه بازنگری مديريت و همچنين مسئول انجام و پيگيری اين اقدامات بايد مشخص و
مکتوب شود ،سوابق مربوطه بايد نگهداری شده و به اطالع کارکنان آزمايشگاه برسد .مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه بايد
مطمئن شوند که اقدامات تعيين شده در برنامه بازنگری مديريت ،در مدت زمان مورد توافق به اجرا درمی آيد.
نکته :فاصله زمانی اجرای بازنگری مديريت ،نبايد طوالنی تر از يکبار در سال باشد .بهتر است به هنگام استقرار سيستم مديريت
کيفيت فواصل زمانی بين بازنگری ها کوتاه تر درنظر گرفته شود ،اين امر امکان انجام اقدامات سريع در حوزه های نيازمند اصالح را
ميسر خواهد کرد.
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 -5الزامات فنی
 1-5کارکنان آزمايشگاه
 1-1-5کلیات
 1-1-1-5نيروی انسانی ارزشمندترين سرمايه آزمايشگاه است .برای به کارگيری و حفظ کارکنان ذيصالح در آزمايشگاه ،مديريت
کارکنان بايد به روش صحيح به اجرا درآيد ،به اين منظور بايد "روش اجرايی مديريت کارکنان" مدون گردد .در روش اجرايی مديريت
کارکنان بايد ضوابط مربوط به استخدام کارکنان ،ارزيابی صالحيت در بدو استخدام ،چگونگی نيازسنجی و برنامه ريزی های آموزشی
و نحوه آموزش کارکنان ،و نيز روش های ارزيابی صالحيت اوليه ،دوره ای و ارزشيابی کارکنان مستند گردد .کليه فعاليت های مرتبط
با کارکنان در آزمايشگاه بايد مطابق با روش اجرايی مديريت کارکنان انجام شود و سوابق هر يك از فعاليت ها نگهداری گردد.
 2-1-1-5آزمايشگاه بايد دارای يك نمودا ر سازمانی باشد که سلسله مراتب سازمانی سمت های مختلف شامل مسئول فنی ،مدير
کيفيت ،مسئول ايمنی ،سوپروايزر ،مسئولين و کارکنان بخش های فنی ،پذيرش و نمونه گيری ،کارکنان خدماتی ،کارکنان پشتيبانی
و اداری را نشان داده و ارتباط آنها را با يکديگر مشخص نمايد .در نمودار سازمانی کارکنان مشخص می گردد که هر يك از کارکنان
تحت نظر چه کسی کار می کند و به چه کسی پاسخ گو است .در مواردی که آزمايشگاه به عنوان زيرمجموعه يك سازمان بزرگ تر
فعاليت می کند ،جايگاه آزمايشگاه در آن سازمان بايد در نمودار سازمانی مشخص باشد (بند .)5-2-1-4
نکته :يك نفر می تواند تحت نظر و به صالحديد مسئول فنی ،همزمان چند مسئوليت را در آزمايشگاه به عهده بگيرد.
 3-1-1-5تعداد کارکنان بايد متناسب با حجم کار و دامنه فعاليت در آزمايشگاه باشد .مسئول فنی و مدير ارشد سازمانی که آزمايشگاه
به عنوان زيرمجموعه آن فعاليت می کند موظف هستند به تعداد کافی پرسنل ذيصالح جهت انجام امور فنی ،پذيرش و نمونه گيری،
و امور خدماتی و پشتيبانی به کار بگيرند .مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه همچنين وظيفه دارند حجم فعاليت ها و بار

کاری25

هر يك از کارکنان را طوری تعيين کنند که تأثير سوء بر کيفيت انجام کار آنها نداشته باشد.
تعداد مسئولين فنی نيز متناسب با تنوع و حجم کار در آزمايشگاه تعيين می گردد .در آزمايشگاه های بزرگ با تعداد پذيرش باال و
طيف کاری گسترده بيش از يك مسئول فنی مورد نياز است.
 4-1-1-5ايجاد انگيزه جهت حفظ کارکنان ذيصالح يکی از چالش های مهم آزمايشگاه می باشد .کارکنان با انگيزه نسبت به انجام
صحيح و به موقع وظايف محوله تعهد بيشتری نشان می دهند .ايجاد انگيزه در کارکنان به روش های مختلف مانند اعطای پاداش،

Work Load 25
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تشويق و قدردانی ،توجه به نيازها و خواسته های آنان ،فراهم آوردن شرايط کاری مناسب ،تأکيد بر اهميت کار کارکنان در سطوح
مختلف کاری و يا ساير روش ها ،به صالحديد مسئول فنی و گروه مديريتی آزمايشگاه ،می تواند انجام شود.

 2-1-5معیار صالحیت کارکنان
مسئول فنی آزمايشگاه بايد شرايط و معيارهای صالحيت برای عهده دار شدن هر سمت يا مسئوليت را مشخص و مکتوب نمايد .معيار
احراز صالحيت برای يك شغل می تواند تحصيالت آکادميك ،گواهينامه دوره های آموزشی و سوابق کاری باشد که نشان دهد فرد
دانش ،تجربه و مهارت مورد نياز برای عهده دار شدن وظايف مربوط به آن شغل را دارد .الزامات مربوط به مدارک تحصيلی مسئول فنی
و کارکنان آزمايشگاه مطابق قوانين و ضوابط جاری بايد رعايت گردد.

 3-1-5شرح شغل
شرح شغل شامل مسئوليت ها ،اختيارات و وظايف کارکنان آزمايشگاه است .در بدو خدمت و پس از آن ،شرح شغل تمامی کارکنان
بايد مکتوب و جايگاه هر يك در سلسله مراتب سازمانی آزمايشگاه مشخص باشد .شرح شغل هر يك از کارکنان بايد به طور کتبی به
ايشان ابالغ شود ،مسئول فنی بايد از کارکنان بخواهد که شرح شغل خود را رؤيت و امضاء کنند .مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه
وظيفه دارند مسئوليت ها ،اختيارات و وظايف يکايك کارکنان را به آنان تفهيم کرده و اطمينان حاصل نمايند که همه کارکنان آگاهی
کامل از شرح شغل خود داشته و نسبت به اجرای آن متعهد هستند.
الف) شرح شغل مؤسس و مسئول فنی آزمايشگاه:
مطابق با ضوابط تصريح شده در آيين نامه ها ،ضوابط و استاندارد آزمايشگاه های پزشکی می باشد.
ب) شرح شغل ساير کارکنان آزمايشگاه:
شرح وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات کارکنان بايد توسط مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه مشخص و مکتوب گردد .در تعيين
شرح شغل برای هر يك از کارکنان ،معيارهای احراز صالحيت برای آن شغل بايد مد نظر قرار گيرد (بند  )2-1-5و اطمينان حاصل
شود که فرد مورد نظر دانش و مهارت الزم برای عهده دار شدن مسئوليت ها و وظايف مربوطه را دارد.
برای وظايف و مسئوليت های تعريف شده هر يك از کارکنان ،به ويژه کارکنان کليدی که عدم حضور آنها اخالل در کيفيت انجام کار
ايجاد می کند ،بايد جانشين مناسب تعيين و مکتوب گردد .ممکن است الزم باشد برای وظايف يا مسئوليت های مختلف يك فرد،
جانشين های جداگانه تعيين شود ،به اين ترتيب يك نفر که مسئوليت ها و وظايف متعدد و متنوعی به عهده دارد ممکن است چند
جانشين داشته باشد .فرد جانشين بايد صالحيت الزم برای انجام امور محوله را داشته و موضوع در شرح شغل وی درج شده باشد.

 4-1-5ورود کارکنان جديد به آزمايشگاه
در بدو به کارگيری کارکنان جديد مسئول فنی موظف است شرايط و ضوابط استخدام ،تسهيالت مربوط به کارکنان ،ضوابط بهداشت
حرفه ای و اصول ايمنی و امنيت زيستی را به طور مکتوب در اختيار فرد قرار داده و به وی تفهيم نمايد .مسئول فنی و گروه مديريت
آزمايشگاه همچنين وظيفه دارند کارکنان جديد را با محيط کار ،طيف فعاليت های آزمايشگاه ،نمودار سازمانی کارکنان ،جايگاه فرد در
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تشکيالت موجود ،خط مشی آزمايشگاه در مورد اخالق حرفه ای و رعايت محرمانگی اطالعات ،و ساير قوانين و مقررات کاری آشنا
نمايند.
نظارت کامل بر فعاليت کارکنان جديد تا زمانی که صالحيتشان به طور کامل برای مسئول فنی احراز گردد ،الزامی است.
مسئول فنی آزمايشگاه همچنين در قبال هر يك از کارکنان متعهد به انجام موارد زير است:
 -1عقد قرارداد طبق قوانين و ضوابط جاری که طی آن کليه تعهدات و مسئوليت های طرفين شفاف است.
 -2حفاظت کارکنان در برابر مخاطرات شغلی از طريق تأمين شرايط محيطی امن ،تأمين لوازم حفاظت فردی و انجام واکسيناسيون
در صورت ايمن نبودن آنان.

 5-1-5آموزش
 1-5-1-5کلیات
کيفيت کار آزمايشگاه مستقيماً بستگی به دانش و مهارت کا رکنان آن دارد .مسئول فنی آزمايشگاه موظف است امکانات الزم برای
آموزش کارکنان در تمام سطوح را فراهم نمايد .برنامه ريزی آموزشی در آزمايشگاه می بايست مبتنی بر نيازسنجی آموزشی انجام شود
و متعاقباً اثربخشی آن در ارتقاء عملکرد کارکنان مورد ارزيابی قرار گيرد.
همه کارکنان آزمايشگاه بايد حداقل برای موارد زير آموزش ديده باشند:
الف) اصول و مبانی سيستم مديريت کيفيت
ب) روش های صحيح انجام کار و اصول تضمين کيفيت متناسب با شرح شغل و حيطه کاری هر يك از کارکنان
پ) نحوه صحيح مستندسازی (تهيه مدارک و نگهداری سوابق) و آشنايی با سيستم اطالعات آزمايشگاه
ت) اصول ايمنی و امنيت زيستی ،بهداشت حرفه ای و نحوه پيشگيری و مهار اثرات حوادث ناگوار
ث) مبانی اخالق حرفه ای
ج) حفظ محرمانگی اطالعات بيماران
 2-5-1-5مراحل مختلف فرايند آموزش
فرايند آموزش شامل مراحل زير است:

الف) نيازسنجی آموزشی:
اجرای فرايند آموزش مستلزم صرف وقت و منابع آزمايشگاه می باشد ،لذا در وهله اول بايد نياز به هر برنامه آموزشی مسجل گردد.
آموزش کارکنان می بايست با توجه به ضرورت های کاری و نيازهای آزمايشگاه انجام شود .مثالً در موارد زير ممکن است نياز به آموزش
کارکنان وجود داشته باشد:
 نتايج ارزيابی صالحيت کارکنان و بررسی موارد عدم انطباق ،ضعف دانش يا مهارت کارکنان را در حيطه خاصی نشان داده تجهيزات جديد به کار گرفته شده روش انجام آزمايش تغيير کرده48

 -جابجايی شغلی و تغيير در وظايف کارکنان آزمايشگاه ايجاد شده

ب) برنامه ريزی آموزشی:
مسئول فنی موظف است با توجه به نيازسنجی آموزشی ،برای آموزش کارکنان برنامه ريزی نمايد .در برنامه ريزی آموزشی می بايست
سرفصل ها و موضوعاتی که الزم است آموزش داده شود ،افراد يا گروه های خاصی از کارکنان که بايد آموزش ببينند ،نحوه آموزش،
منابع الزم برای آموزش ،و نيز مکان و زمان آموزش مشخص گردد.

پ) اجرای برنامه های آموزشی:
آموزش کارکنان ممکن است به صورت تئوری و يا عملی انجام شود .آموزش ممکن است به صورت برگزاری جلسات مرور مطالب،
کالس های آموزشی و کارآموزی در داخل آزمايشگاه باشد ،و يا از طريق شرکت کارکنان در دوره های کارآموزی يا بازآموزی مرتبط
در خارج از آزمايشگاه (که توسط دانشگاه ها ،انجمن ها يا ساير مراجع ذيصالح برگزار می گردد) صورت گيرد.

ت) ارزيابی اثربخشی آموزش ها:
ارزيابی اثر بخشی آموزش کارکنان در دو مرحله صورت می گيرد:
 )1ارزيابی کوتاه مدت :مثالً به صورت نظرسنجی از شرکت کنندگان در برنامه آموزشی ،انجام آزمون تئوری يا عملی پس از پايان برنامه
آموزشی ،نظرسنجی از مربی ارائه دهنده آموزش و غيره
 )2ارزيابی بلندمدت :ارزيابی مؤثر بودن آموزش ها بر بهبود عملکرد کارکنان (طی ارزيابی صالحيت دوره ای کارکنان بند ،)2-6-1-5
برطرف شدن مشکالت ،کاهش خطاها و موارد عدم انطباق و غيره
نکته :مسئول فنی می تواند فردی را به عنوان مسئول آموزش منصوب نموده و به وی تفويض اختيار نمايد.

 6-1-5ارزيابی صالحیت کارکنان
منظور از صالحيت کارکنان ،توانايی به کارگيری دانش و مهارت جهت انجام يك وظيفه کاری مشخص است .صالحيت کارکنان برای
انجام فعاليت هايی که در شرح شغل آنها تعيين شده بايد ارزيابی گردد .هدف از ارزيابی صالحيت ،شناسايی مشکالت در نحوه کارکرد
کارکنان و برطرف نمودن آن قبل از تأثير سوء در روند مراقبت از بيمار می باشد .صالحيت کارکنان در بدو استخدام و پس از آن به
طور دوره ای در فواصل زمانی مشخص بايد مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج آن به اطالع کارکنان ذيربط برسد .سوابق انجام ارزيابی ها
بايد در پرونده کارکنان نگهداری شود.
 1-6-1-5ارزيابی صالحیت در بدو خدمت
صالحيت کارکنان قبل از شروع به کار در آزمايشگاه بايد مورد ارزيابی قرار گيرد .ارزيابی صالحيت اوليه با توجه به وظايف و مسئوليت
های در نظرگرفته شده برای هر فرد ،و بر اساس معيارهای صالحيت که از قبل برای عهده دار شدن هر شرح شغل تعيين شده (بند
 ،)2-1-5انجام می گردد .مسئول فنی می تواند به روش های مختلف مانند انجام مصاحبه علمی ،آزمون تئوری و عملی ،و غيره دانش
و مهارت فرد را بررسی نمايد.
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 2-6-1-5ارزيابی صالحیت در ضمن خدمت
به منظور حصول اطمينان از به روز بودن دانش فنی و مهارت های حرفه ای کارکنان برای انجام امور محوله ،مسئول فنی و گروه
مديريتی آزمايشگاه موظف هستند صالحيت علمی و عملی هر يك از کارکنان آزمايشگاه را به طور دوره ای (حداقل دو بار در سال)
ارزيابی نمايد.
صالحيت کارکنان آزمايشگاه می تواند با استفاده از يك يا چند روش زير و يا ساير روش ها ،بنا به صالحديد مسئول فنی ،ارزيابی
گردد:
الف) مشاهده مستقيم نحوه کارکرد کارکنان
ب) بررسی سوابق انجام کار يا گزارشات تهيه شده توسط کارکنان
پ) بازنگری و آناليز نتايج و سوابق کنترل کيفيت داخلی در حيطه کاری کارکنان
ت) ارزيابی مهارت حل مشکل ،در مواردی که در روند انجام کار با مشکلی مواجه می شوند
ث) انجام مجدد آزمايش بر روی نمونه ای که توسط فرد قبالً آزمايش شده و مقايسه نتايج
ج) قرار دادن نمونه های معلوم (با مقادير و يا تشخيص مشخص) در سری کاری کارکنان و بررسی نتايج به دست آمده توسط آنها
چ) بررسی نتايج انجام آزمايش توسط فرد ،روی نمونه های برنامه ارزيابی خارجی کيفيت يا نمونه های تقسيم شده بين آزمايشگاهی
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانن د چك ليست يا فرم های ويژه ای برای ارزيابی نحوه کارکرد کارکنان در رده های کاری
مختلف و با توجه به وظايف و مسئوليت های آنان تنظيم نموده و پيشاپيش نحوه ارزيابی را به اطالع کارکنان برسانند .زمان و نتايج
انجام ارزيابی بايد مستند باشد.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه موظف هستند نتايج به دست آمده از ارزيابی صالحيت کارکنان را مورد تجزيه و تحليل قرار
داده و در صورت شناسايی مشکل برای برطرف نمودن آن برنامه ريزی و اقدام کنند .چنانچه يك خطای مشخص توسط چند نفر حتی
بعد از آموزش تکرار شود بايد موضوع ريشه يابی گردد.
نکته  :1ارزيابی صالحيت سبب شناسايی نقاط ضعف کارکنان شده و از نتايج آن می توان برای تعيين نيازهای آموزشی کارکنان
استفاده نمود (بند .)2-5-1-5
نکته  :2ارزيابی صالحيت کارکنانی که نتيجه آزمايش را تفسير می کنند يا بر اساس آن اقدامات بعدی انجام می دهند ،بايد با حساسيت
و به تواتر بيشتر انجام شود.
نکته  :3کارکرد ضعيف کارکنان آزمايشگاه الزاماً به دليل عدم صالحيت فنی آنان نمی باشد .عملکرد کارکنان می تواند تحت تأثير بار
کاری بيش از حد ،فقدان يا ناقص بودن دستورالعمل های کاری ،نامشخص بودن وظايف و مسئوليت ها ،توجيه نبودن کارکنان در
خصوص شرح شغل ،مشکالت شخصی و يا مقاومت در پذيرفتن ضوابط و مقررات کاری باشد.
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 7-1-5ارزشیابی عملکرد حرفه ای کارکنان
عالوه بر ارزيابی صالحيت فنی ،مسئول فنی موظف است عملکرد کلی کارکنان در راستای جلب رضايت و حفظ حقوق گيرندگان
خدمات آزمايشگاه ،پايبندی به اصول اخالقی ،و رعايت قوانين و مقررات توسط ايشان را مورد بررسی قرار دهد.
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه می توانند چك ليست يا فرم های ويژه ای برای ارزشيابی کارکنان طراحی نموده و پيشاپيش
نحوه ارزشيابی را به اطالع کارکنان برسانن د .بسته به صالحديد مسئول فنی مواردی مانند کارايی ،مسئوليت پذيری ،وقت شناسی،
سازگاری با محيط کار و ارتباط مناسب با همکاران ،رعايت اخالق حرفه ای ،پايبندی به ضوابط جاری در آزمايشگاه و غيره می تواند
در چك ليست ارزشيابی گنجانده شود.
سوابق انجام ارزشيابی بايد در پرونده کارکنان نگهداری شده و نتايج آن به اطالع کارکنان ذيربط برسد.
نکته :بررسی صالحيت فنی و ارزشيابی عملکرد کارکنان ،وظيفه مسئول فنی آزمايشگاه می باشد .مسئول فنی می تواند اين وظيفه را
به کارکنان ديگر که در اين زمينه آموزش الزم را ديده و مهارت کافی دارند محول نمايد.

 8-1-5آموزش مداوم کارکنان و بررسی اثربخش بودن آموزش در ارتقاء صالحیت و پیشرفت شغلی
آنان
مسئول فنی موظف است شرايط الزم برای آموزش مداوم کارکنان در تمام سطوح و با هر درجه تحصيلی را فراهم کرده و اثربخش
بودن آموزش ها را در پيشرفت شغلی افراد و بهبود کيفيت انجام فعاليت های مختلف در آزمايشگاه بررسی نمايد .انتظار می رود اين
برنامه ها به تدريج سبب ارتقاء دانش و مهارت کارکنان ،کاهش تعداد موارد عدم انطباق و مخاطرات ،و نهايتاً پيشگيری از بروز اين
موار د شوند .در صورت عدم حصول نتيجه مورد انتظار می بايست در روش اجرای برنامه های مرتبط با آموزش و ارزيابی صالحيت
کارکنان تجديد نظر صورت گيرد.

 9-1-5سوابق مربوط به کارکنان
برای نگهداری سوابق مربوط به کارکنان آزمايشگاه الزم است يك پرونده پرسنلی برای هر يك از کارکنان تشکيل شود .اطالعات مربوط
به کارکنان که در پرونده آنها نگهداری می شود با توجه به شرايط بومی -منطقه ای و در آزمايشگاه های مختلف ممکن است متفاوت
باشد .ولی به طور کلی شامل مشخصات و اطالعات فردی ،سوابق تحصيلی و آموزشی ،سوابق کاری و تجربيات قبلی و همچنين سوابق
مربوط به کارکرد فعلی فرد در آزمايشگاه می باشد.
فهرست اطالعات و سوابق مهمی که ممکن است درخواست و در پرونده پرسنلی نگه داشته شود ،شامل موارد زير می باشد.
الزم به تأکيد است که درخواست بعضی از اين سوابق از نقطه نظر امنيت حائز اهميت است (مانندگواهی عدم سوء پيشينه ،گواهی
عدم اعتياد و معرفی نامه از کارفرمای قبلی).
الف) مشخصات فردی ،کپی صفحات شناسنامه و يك قطعه عکس جديد
ب) کپی مدارک تحصيلی و گواهينامه های آموزشی
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پ) مجوز يا پروانه انجام کار (در صورت کاربرد)
ت) قرارداد استخدامی
ث) سوابق کاری و تجربيات مرتبط قبلی
ج) گواهی عدم سوء پيشينه
چ) گواهی عدم اعتياد
ح) معرفی نامه از کارفرمای قبلی
خ) سوابق ابتالء به بيماری های خاص
د) شرح شغل؛ شامل وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات
ذ) سوابق مربوط به آموزش مداوم و شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با شرح شغل فعلی
ر) سوابق ارزيابی صالحيت
ز) سوابق ارزشيابی عملکرد حرفه ای
ژ) سوابق مربوط به حوادث و قرار گرفتن در معرض پيشامدهای شغلی
س) نتايج آزمايش که نشان دهنده وضعيت مصونيت ،عدم ابتال و يا آلودگی با  HIV ،HCVو  HBVاست.
ش) سوابق واکسيناسيون انجام شده.
نکته :اطالعات موجود در پرونده کارکنان جزء اطالعات محرمانه آزمايشگاه به حساب می آيد ،بنابراين سطح دسترسی به اين اطالعات
بايد توسط مسئول فنی تعريف شده و پرونده ها در محل مناسب و به دور از دسترس عموم نگهداری گردند.
پرونده کارکنان ممکن است در مکان مشخصی بيرون از آزمايشگاه نگهداری شود ،در اين شرايط بايد امکان دسترسی به آن توسط
افراد مجاز هر زمان که الزم است ،وجود داشته باشد.

 2-5شرايط محیطی و فضای کار
 1-2-5کلیات
در آزمايشگاه بايد فضای مناسب برای انجام کارها در نظر گرفته شود به نحوی که از کيفيت ،ايمنی و کارايی خدمات ،اطمينان حاصل
شده و سالمت و ايمنی کارکنان ،بيماران و مراجعين تضمين گردد .آزمايشگاه بايد مناسب و کافی بودن فضای اختصاص داده شده
برای انجام فعاليت ها را ارزيابی و تعيين نمايد.
در موارد مقتضی ،تدارکات مشابه برای جمع آوری نمونه و انجام آزمايش در مکانهايی به جز محل اصلی آزمايشگاه  -به عنوان مثال
برای انجام آزمايش بر بالين بيمار -26تحت مديريت آزمايشگاه ،بايد فراهم شود.
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مساحت کافی و فضای مناسب برای آزمايشگاه و بخش های مختلف آن متناسب با حجم کاری (تعداد مراجعين و يا تعداد تخت های
بيمارستانی) ،تنوع آزمايش ها ،ت عداد تجهيزات ،تعداد کارکنان و ميزان استفاده از سيستم های اتوماسيون تخمين زده می شود .فضای
آزمايشگاه از ابتدا بايد به گونه ای طراحی شود که با گذشت زمان و افزايش حجم و دامنه کار ،فعاليت ها دچار اختالل نگردند.
 2-2-5تسهیالت آزمايشگاهی و اداری
تسهيالت و فضای آزمايشگاهی و اداری ،بايد محيط مناسبی برای انجام فعاليت ها فراهم نمايد به نحوی که از شرايط زير اطمينان
حاصل گردد:
الف) دسترسی به فضاهايی که بر کيفيت آزمايش تأثيرگذار است ،تحت کنترل می باشد.
ب) اطالعات پزشکی ،نمونههای بيماران و منابع آزمايشگاه در برابر دسترسی غيرمجاز محافظت میشوند.
نکته  :1مقوله امنيت 27در آزمايشگاه به دليل وجود مواد بيولوژيکی ،شيميايی ،ابزار تيز و برنده و ساير اقالم خطرناک بسيار مهم است
زيرا امکان سوء استفاده از اين مواد برای مقاصد غير قانونی در هر زمان وجود دارد .به همين جهت دسترسی به آنها بايد محدود شود.
امروزه توجه به امنيت زيستی 28در آزمايشگاه ها از اهميت ويژه ای برخوردار است .در آزمايشگاه هايی که با ميکروارگانيسم های
خطرناک سر و کار دارند ،سطح دسترسی به محل نگهداری و کار با اين عوامل بايد کامالً مشخص و تعريف شده باشد .بخش هايی از
آزمايشگاه که با اين عوامل سر و کار دارند بايد از محل رفت و آمد عمومی جدا بوده و دارای درهای با قفل مناسب باشند .درِ فريزرهای
محل نگهداری ميکروارگانيسم های پرخطر نيز بايد قفل باشد .حتی در برخی از آزمايشگاه ها برای نگهداری اين ميکروارگانيسم ها از
جعبه های دارای قفل استفاده کرده و سپس داخل فريزر قرار داده می شوند.
به طور کلی در کنترل دسترسی به فضای آزمايشگاه بايد ايمنی ،محرمانگی ،و کيفيت فعاليت های جاری آزمايشگاه مد نظر قرار گيرد.
دسترسی به فضاها بايد بر اساس فعاليت هايی که در هر فضا انجام می شود ،محدود گردد به نحوی که دسترسی به فضاهای فنی و
پشتيبانی فقط برای افراد مشخص مجاز باشد .دسترسی بيماران و مراجعه کنندگان به آزمايشگاه بايد محدود به فضای واحدهای
پذيرش و نمونه گيری بوده و اين افراد نبايد امکان ورود به ساير فضاهای آزمايشگاه را داشته باشند.
نکته  :2برای مواردی که بيمار در رابطه با نتيجه آزمايش خود نياز به توضيحات تخصصی دارد ،تسهيالت الزم بايد فراهم گردد.
پ) تأسيسات و تسهيالت فراهم شده در آزمايشگاه ،انجام صحيح آزمايش ها را امکان پذير می کند .اين تسهيالت شامل منابع انرژی،
روشنايی ،تهويه ،آب ،دفع پسماند ،سر و صدا و شرايط محيطی می باشد.
ت) متناسب با اندازه و پيچيدگی امکانات آزمايشگاه ،سيستمهای ارتباطی متناسب طراحی شده تا از انتقال اطالعات در آزمايشگاه به
نحو مؤثر اطمينان حاصل شود.
ث) امکانات ،وسايل و تجهيزات ايمنی موجود بوده و عملکرد آنها به طور منظم تأييد می شود.
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مثالً امکان خروج اضطراری ،وجود سيستم هشدار و پيام رسان برای سردخانه و اتاقك های انجماد ،دسترسی به دوش اضطراری ،چشم
شوی و غيره.
کپسول اطفاء حريق و ترجيحاً سيستم هشدار حريق ،بايد به تناسب وسعت آزمايشگاه و در مکان های مناسب نصب گردد ،به نحوی
که دسترسی سريع تمامی کارکنان به آن در موارد اضطراری به سهولت امکان پذير باشد .کارکنان در مورد نحوه صحيح استفاده از اين
امکانات بايد آموزش های الزم را ديده باشند .به منظور تسهيل در خروج بيماران ،مراجعين و کارکنان از آزمايشگاه در موارد اضطراری
مانند آتش سوزی ،وجود دو يا بيشتر درِ خروجی ،متناسب با مساحت آزمايشگاه ،توصيه می گردد.

 3-2-5تسهیالت انبارش
فضا و شرايط انبارش بايد به نحوی باشد که از درستی و کيفيت نمونه های مختلف و نيز حفظ تجهيزات ،معرفها ،مواد مصرفی،
مدارک ،سوابق ،نتايج و هر مورد ديگر که میتواند بر کيفيت نتايج آزمايش تأثيرگذار باشد ،اطمينان حاصل گردد.
نمونههای بالينی و اقالم مورد استفاده در فرايندهای آزمايش بايد به گونه ای نگهداری شوند که از آلودگی متقابل آنها جلوگيری شود.
تسهيالت مربوط به انبارش و دفع مواد خطرناک بايد متناسب با خطرات آن مواد ،و مطابق با ضوابط و الزامات تعيين شده باشد.
در تخمين فضای مورد نياز برای انبارش بايد موارد زير در نظر گرفته شوند:
فضای کلی آزمايشگاه ،دامنه و تنوع خدمات آزمايشگاهی (دستی يا اتوماسيون) ،حجم يا تعداد آزمايش ها ،پيچيدگی فرايندهای کاری
و مدت زمانی که طول می کشد تا سفارشات مختلف از توليدکنندگان يا توزيع کنندگان به آزمايشگاه برسد.
برای انبارش اقالم آزمايشگاهی عالوه برفضای کافی ،شرايط محيطی مناسب بايد فراهم شود و آزمايشگاه بايد اطمينان يابد که کليه
اقالم موجود در آزمايشگاه در شرايط صحيح از نظر دما ،رطوبت ،نور ،تهويه ،ايمنی و غيره ،مطابق با توصيه سازنده ،نگهداری و انبار می
شوند.

 4-2-5تسهیالت کارکنان
با توجه به اهميت راحتی و ايمنی کارکنان حين انجام کار ،پيش بينی فضای مناسب برای رفت و آمد و کارکرد آنها ضروری می باشد.
دسترسی به سرويس بهداشتی و آب قابل شرب برای کارکنان بايد فراهم بوده و امکانات الزم برای حفظ لوازم حفاظت فردی و البسه
آنان بايد موجود باشد.
نکته :در صورت امکان ،آزمايشگاه بايستی فضايی برای فعاليت های کارکنان مانند برگزاری جلسات ،مطالعه و اتاق استراحت تأمين
کند.

 5-2-5تسهیالت جمع آوری نمونه بیماران
فضای پذيرش و نمونه گيری بيماران بايد دارای مکان و تسهيالت جداگانه ای برای پذيرش ،انتظار ،و جمع آوری نمونه باشد .مالحظات
الزم بايد برای حفظ حريم خصوصی ،راحتی و رفع نيازمندیهای بيمار (مانند امکانات برای افراد معلول ،سرويس بهداشتی مناسب و
غيره) و همچنين فراهم نمودن امکانات الزم برای همراه بيمار (مثالً سرپرست يا مترجم) در زمان نمونه گيری بايد در نظر گرفته شود.
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تسهيالت و امکانات محل جمع آوری نمونه بيماران (مثالً محل فلبوتومی) بايد به گونه ای طراحی شود که جمع آوری نمونه ،تأثير
سوء روی کيفيت آزمايش نداشته و نتايج آزمايش ها را بی اعتبار نکند.
در محل نمونه گيری بايد وسايل کمكهای اوليه مناسب برای بيماران و کارکنان وجود داشته و نگهداری شوند.
نکته :ممکن است در بعضی آزمايشگاه ها وجود وسايل احياء قلبی -ريوی الزم باشد .ضوابط و مقررات می تواند در اين موارد مد نظر
قرار گيرد.

 6-2-5حفظ و نگهداری تسهیالت و شرايط محیطی
فضای آزمايشگاه بايد در شرايط قابل قبول و آماده برای انجام کار نگهداری شود .محل انجام فعاليت ها بايد تميز و مرتب باشد.
در آزمايشگاه بايد برنامه ريزی مشخصی برای نظافت محيط وجود داشته باشد .سطوح کاری بايد بعد از انجام آزمايش ها و در صورت
ريختن يا پاشيدن نمونه يا ساير مواد ،سريعاً تميز و ضدعفونی شوند .سوابق نظافت و ضدعفونی سطوح ،و نام فرد انجام دهنده بايد ثبت
گردد.
پايش ،کنترل و ثبت شرايط محيطی آزمايشگاه بر اساس ويژگی های مشخص و تعيين شده  -به ويژه در جايی که شرايط محيطی بر
روی کيفيت نمونه ،نتايج آزمايش و يا سالمت کارکنان تأثيرگذار باشد -بايد انجام شود .عواملی مانند نور ،استريل بودن ،گرد و غبار،
بخارهای مضر يا خطرناک ،تداخل الکترومغناطيسی ،تشعشعات ،29رطوبت ،منبع برق ،دما ،سطح صدا و ارتعاشات ،و تدارکات مربوط به
جريان کار بايد مورد توجه قرار گيرد .اين عوامل بايد مناسب و متناسب با فعاليت های آزمايشگاه باشند و سبب تأثير سوء بر کيفيت
آزمايش ها و بی اعتباری نتايج نشوند.
بخشها يا واحدهای آزمايشگاه که در آنها فعاليت های ناسازگار انجام می شود ،بايد به طور مؤثر از هم جدا شوند .روش های مشخصی
برای پيشگيری از آلودگی متقابل در مواردی که اين خطر وجود دارد و همچنين در مواردی که جدا نشدن فضای کاری می تواند تأثير
سوء بر انجام فعاليت ها بگذارد ،بايد در آزمايشگاه جاری باشد.
در صورت لزوم ،آزمايشگاه بايد محيط کاری آرام و بدون مزاحمتی داشته باشد.
نکته :مثالهايی از فعاليت های نيازمند محيط کاری آرام ،شامل غربالگری اساليدهای سيتوپاتولوژی ،بررسی ميکروسکوپی سلولهای
خونی و ميکروارگانيسمها ،تجزيه و تحليل دادههای مربوط به واکنشهای زنجيرهای 30و بازبينی نتايج جهشهای مولکولی میباشد.

نکاتی در مورد طراحی فضا و تأسیسات آزمايشگاه
تأمين فضای مناسب برای آزمايشگاه ،جهت ايجاد محيطی امن و ايمن برای فعاليت کارکنان ،انجام آزمايش ها ،کارکرد مناسب تجهيزات،
و تردد بيماران و مراجعه کنندگان ضروری می باشد که در باال به اصول کلی آن اشاره شد .اين بخش به توضيحات بيشتر در خصوص
اصول ياد شده اختصاص يافته است.
Radiation 29
Sequencing reaction 30
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شرايط محیطی آزمايشگاه
ساختمان آزمايشگاه نبايد خراب و فرسوده باشد.
فضای آزمايشگاه بايد از تهويه و گردش مناسب هوا برخوردار بوده و بدين منظور ،نبايد سقف اتاق ها کوتاه باشد.
ديوارها و سقف ها بايد با رنگ های قابل شستشو و صيقلی پوشيده شوند و يا برای پوشش آنها از موادی که قابليت شستشو و ضدعفونی
دارند ،استفاده گردد .جنس پوشش سطوح بايد به گونه ای انتخاب شود که سبب انعکاس نور و خيرگی نگردد .نوع پوشش ديوارها بسته
به محل و نوع کارکرد فضا تعيين می شود .به طور کلی پوشش ديوارها در آزمايشگاه بايد مقاوم در برابر مواد شيميايی (اسيد و باز) و
خش و سايش ،مقاوم در برابر آتش ،آب ،رطوبت ،مواد شوينده و ضدعفونی کننده ،و همچنين عايق حرارتی ،عايق صوتی و جاذب صدا،
و دارای دوام و استحکام فيزيکی بوده و به منظور سهولت در نظافت ،حداقل جذب گرد و غبار را داشته باشد .سطح ديوار بايستی تا حد
امکان صاف و مسطح ،و دارای حداقل درز بين قطعات بوده و نيز غيرقابل نفوذ ،غيرمتخلخل و فاقد فرورفتگی و برآمدگی باشد .توصيه
می شود سطح ديوارها با اکريليك براق با دوام و يا رنگ اپوکسی پوشانده شود.
کف آزمايشگاه بايد به راحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد و بين ديوار و کف زاويه وجود نداشته باشد .در فضاهايی که به جهت نوع
فعاليت ،کف آزمايشگاه بايد به طور مداوم شستشو شود ،کف شوی بايستی وجود داشته باشد ولی در صورتی که کف اتاق به صورت مداوم
تحت شستشو قرار نگيرد ،در صورت وجود کف شوی ،دهانه آن بايد به نحو مناسب بسته شود تا از تبخير مايع و انتقال آلودگی به محيط
آزمايشگاه ،جلوگيری گردد.
جنس مصالح کف ،در آزمايشگاه به تناسب فعاليت های هر قسمت ،بايستی دارای ويژگی هايی باشد از جمله :يکپارچگی ،وجود حداقل
درز بين قطعات کف ،مقاومت در برابر مواد شيميايی (اسيد و باز) و خش و سايش ،مقاومت در برابر آتش ،آب ،رطوبت و مواد شوينده ،و
همچنين ويژگی هايی مانند لغزنده نبودن ،ثابت و مسطح بودن ،دوام و استحکام فيزيکی ،قابليت تعمير ،نگهداری و جايگزينی.
درهای آزمايشگاه می توانند مکانيکی يا الکترونيکی باشند .با توجه به آن که دستگيره درهای مکانيکی يکی از عوامل انتقال آلودگی به
حساب می آيند ،پيشنهاد می شود به منظور کاستن از ميزان تماس دست با درها ،برای فضاهای فنی از درهای الکترونيکی استفاده شود.
برای جابجايی راحت ميزهای کاری و تجهيزات ،درهای آزمايشگاه می بايست از پهنای مناسب برخوردار باشند .پهنای درهای اصلی
آزمايشگاه می بايست حداقل  120سانتی متر باشد.
پوشش درها در آزمايشگاه بايد مقاوم در برابر مواد شيميايی (اسيد و باز) ،و خش و سايش ،مقاوم در برابر آتش ،آب ،رطوبت ،مواد شوينده
و ضد عفونی کننده ،و همچنين صاف و مسطح ،و دارای قابليت شستشو و نظافت آسان باشد .در صورتی که درهای آزمايشگاه چوبی
باشد ،بايستی با رنگ قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن رنگ آميزی گردد .توصيه می شود درهای بخش ها و واحدهای آزمايشگاه
دارای پنجره باشند.
تأسیسات آزمايشگاه
منابع الکتريکی الزم در آزمايشگاه متناسب با تجهيزات موجود ،سيستم روشنايی و غيره بايد تأمين گردد .جهت جلوگيری از مشکالت
ناشی از قطع برق و يا نوسانات احتمالی برق شهری ،در مواردی که پشتيبانی منبع الکتريسيته ضروری است ،استفاده از  UPSبا ويژگی
های مناسب در ابتدای ورودی کابل برق به آزمايشگاه يا به طور مستقل برای تجهيزات حساس پيشنهاد می گردد .جهت حفظ ايمنی و
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جلوگيری از ايجاد الکتريسيته ساکن که می تواند منجر به شوک و برق گرفتگی شود ،تجهيزات می بايست دارای سيستم اتصال به زمين
باشند .يخچال ها و فريزرهايی که محل نگهداری نمونه ها ،معرف ها و انکوباتورها هستند ،می بايست به جريان برق اضطراری متصل
گردند .ساير تجهيزات نيازمند برق اضطراری ،تجهيزاتی هستند که نمونه بيمار با آنها آزمايش می شود و در صورت قطع برق و ماندن
نمونه در آنها ،امکان آسيب و از بين رفتن نمونه وجود دارد (مانند اتوآنااليزر و پروسسور بافتی در بخش آسيب شناسی).
سیستم روشنايی آزمايشگاه بايد به نحوی طراحی شودکه نور کافی و يکنواخت برای انجام فعاليت های مختلف کارکنان از جمله رؤيت
آسان واکنش ها و رنگ ها فراهم گردد .مقدار روشنايی در فضای آزمايشگاه به نوع فعاليت ،رنگ ديوارها ،سقف و سطوح کاری ،فاصله
سطح کاری تا پايه چراغ های روشنايی ،و محل قرار گرفتن پايه اصلی چراغ ها بستگی دارد .برای دستيابی به توزيع يکنواخت نور و حذف
سايه ها بايد سيستم روشنايی نسبت به سطوح کاری به طور عمود قرار گيرد .چنانچه منابع روشنايی به طور مـــوازی با سطوح کاری
نصب گردند ،معموالً توسط اشخاصی که در آنجا مشغول کار هستند و يا به واسطه کابينت های باالی سطوح کاری ،ايجاد سايه می کنند.
اگر کابينتی در باالی فضای کاری وجود نداشته باشد ،می توان سيستم روشنايی را به طور موازی و باالی قسمت فعال سطوح کاری قرار
داد .تأمين روشنايی اضطراری در محل پذيرش و تردد بيماران و مسير خروجی آزمايشگاه ،جهت حفظ ايمنی افراد در مواقع قطع برق،
بايد در نظر گرفته شود .در بخش هايی مانند ميکروب شناسی و يا اتاق پاتولوژی ماکروسکوپی (اتاق پاس) که نياز به روشنايی بيشتر
است ،روشنايی با استفاده از چراغ های اضافه بايد تأمين گردد.
تهويه مناسب در آزمايشگاه به منظور جلوگيری از انتشار عوامل پاتوژن و تجمع بو ،بخارات مضر و سمی و نيز کنترل کامل دمای
آزمايشگاه و عملکرد صحيح تجهيزات بايد تأمين شود .تهويه مناسب ايجاد محيطی راحت و امن برای کارکنان ،بيماران و ساير افراد در
داخل و خارج آزمايشگاه می نمايد.
تأمين سيستم تهويه مناسب در آزمايشگاه از مهم ترين ارکان طراحی آزمايشگاه بوده که مستلزم برنامه ريزی دقيق و صرف هزينه فراوان
می باشد .با توجه به گستردگی و پيچيدگی موضوع تهويه و با در نظر گرفتن شرايط و امکانات فعلی آزمايشگاه ها ،در اين بخش به کلياتی
درباره نحوه تهويه در آزمايشگاه اشاره می شود.
برای برقراری تهويه مناسب در آزمايشگاه ،توجه به عوامل محيطی که در ذيل به طور خالصه به آنها اشاره می گردد ،ضروری می باشد.
-

دما :نگهداری دمای آزمايشگاه در دامنه مناسب ،به منظور اطمينان از کارکرد مناسب تجهيزات ،آسايش مراجعين و کارکنان و

نگهداری اقالم آزمايشگاهی الزامی است .دمای آزمايشگاه می بايست متناسب با تعداد کارکنانی که همزمان در آزمايشگاه مشغول به کار
هستند و نيز دمای محيط در زمستان و تابستان ،تنظيم گردد .طبق نظر کارشناسان طراحی فضای آزمايشگاه ،حفظ دما ،بين 20-22
درجه سانتی گراد جهت عملکرد کارکنان و تجهيزات مناسب می باشد .بررسی ها نشان می دهند ،در صورت افزايش دما به بيش از 35
درجه سانتی گراد ،پايداری کيت ها و معرف هايی که در دمای اتاق نگهداری می شوند ،کاهش می يابد.
-

رطوبت :حفظ رطوبت مناسب در آزمايشگاه نيز به تهويه وابسته است .ميزان رطوبت مطلوب 40-50درصد بوده که برای راحتی افراد
و عملکرد تجهيزات مناسب است .الزم به يادآوری است ،تجهيزات آزمايشگاهی به نحوی طراحی شده اند که رطوبت  30تا 70
درصد را تحمل می کنند .اگر يك تجهيز برای کارکرد مطلوب نيازمند رعايت شرايط رطوبتی تعريف شده ای باشد ،بايد مطابق با
توصيه سازنده عمل شود.
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-

تبادل جريان هوا :31تبادل مناسب جريان هوا به خروج آئروسل های خطرناک از محيط کمك می نمايد .دفعات قابل قبول تبادل
جريان هوا ،عالوه بر مساحت و حجم فضای مورد نظر ،به عواملی مانند ميزان حرارت توليد شده توسط تجهيزات ،قابليت تحمل آنها
نسبت به دما ،تعداد کارکنان ،وجود هودهای بخار و ويژگی های آنها ،و هودهای ايمنی بيولوژيك آزمايشگاه وابسته می باشد.

-

با توجه به عوامل فوق ،کارشناسان طراحی فضای آزمايشگاه پيشنهادات مختلفی را در مورد ميزان قابل قبول تبادل هوا عنوان کرده
اند که حداقل آن  6بار تا  12بار در ساعت می باشد .در آزمايشگاه های امروزی 6 ،بار تبادل هوا در ساعت (به دليل به کارگيری
تجهيزات پيشرفته ای که نسبت به تجهيزات قديمی توليد حرارت بيشتری می کنند) ،ممکن است کارايی الزم را نداشته نباشد ،لذا
تبادل جريان هوا ،حداقل  12بار در ساعت ،در فضاهای فنی که در آنها با بخارات و مخاطرات زيستی سر و کار است ،بيشتر مورد
توافق است.

-

ورودی و خروجی هوا :نحوه تهويه در آزمايشگاه ها بايد به گونه ای باشد که هوای ورودی آزمايشگاه به طور کامل از خارج آزمايشگاه،
و يا بخشی از آن از مناطق تميزتر آزمايشگاه تأمين گردد .32مسيرجريان هوای آزمايشگاه بايد يك طرفه باشد .يعنی 100درصد
هوای آزمايشگاه بايد به خارج هدايت شود به نحوی که هوای تميز ،وارد و هوای قبلی به طور کامل خارج گردد .هوای بخش های
آلوده در آزمايشگاه نبايد دوباره به مناطق ديگر آزمايشگاه جريان يابد .کليه اتاق هايی که دارای هود بخار 33و يا کابينت های ايمنی
زيستی( 34که در آنها با مواد بيولوژيك خطرناک سر و کار دارند) ،هستند نيازمند به سيستم جريان هوای يك طرفه می باشند .اتاق
های اتوپسی ،اتاق پاس در بخش آسيب شناسی و اتاق های کار بافت شناسی که دارای ميزان زياد آئروسل بوده و توليد بخار می
کنند ،نيازمند تهويه خاص هستند .در اين اتاق ها به دليل وجود گزيلول و فرمالين ،که بخارات آنها از هوا سنگين تر است ،سيستم
تهويه نزديك سقف کاربردی نبوده و تهويه بايد در پشت کابينت ها و يا نزديکی زمين تعبيه گردد .بايد توجه داشت که هوای
خروجی از آزمايشگاه نبايد در جای ديگری در داخل ساختمان جريان يابد و خروجی هوای هواکش ها بايد طوری تعبيه شود که
برای داخل و خارج آزمايشگاه خطر ساز نباشد .محل انجام فعاليت های مخاطره آميز و محل قرار گرفتن هودها از هر نوع ،می بايست
تا حد امکان از درها دور باشد .هودها بايد در مکانی قرارگيرند که در صورت نياز ،امکان نصب کانال جهت ارتباط با فضای بيرون به
راحتی ميسر گردد.

-

مسير جريان ورودی و خروجی هوا :عالوه بر تبادل جريان هوا ،جهت جريان ورودی و خروجی هوا نيز مهم است ،به نحوی که هوا
همواره می بايست از جای "تميز به کمتر تميز" 35جريان يابد .به عبارت ديگر در حالت معمول فضاهای فنی نسبت به راهروها بايد
فشار منفی داشته باشند .برای مشخص نمودن مسير جريان هوا در يك فضای مشخص ،نوع فعاليتی که در آن انجام می شود و
سطح ايمنی زيستی آن بايد در نظر گرفته شوند.

-

هود :وجود هودها و کابينت های ايمنی زيستی در تهويه فضای آزمايشگاه از اهميت ويژه ای برخوردار می باشند .اين تجهيزات،
هوای آلوده به بخارات سمی و خطرناک ،بوهای مضر و مواد بيولوژيکی مخاطره آميز را جمع و دفع می نمايند .محل قرارگيری
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هودها به دليل لزوم دور بودن آنه ا از مسير جريان هوا ،بايد به دور از درها ،پنجره ها ،دريچه های ورودی و خروجی هوا و محل تردد
کارکنان باشد .در بهترين حالت هودها و کابينت های ايمنی زيستی بايد در محل کم تردد قرار داشته باشند .توضيحات بيشتر درباره
انواع هودها و کابينت های ايمنی زيستی در کتب و مراجع معتبر در دسترس است.
طراحی فضای داخلی آزمايشگاه
پيش بينی اندازه فضا و مساحت مناسب برای آزمايشگاه ،از روش مشخصی تبعيت نکرده و می بايست با در نظر گرفتن عوامل گوناگونی
مانند فعاليت ها و فرايند های آزمايشگاه ،تجهيزات مورد استفاده ،تعداد کارکنان و نيز امکان گسترش فعاليت های آزمايشگاه در آينده
صورت گيرد.
از عوامل مهم در طراحی آزمايشگاه تعيين سطح ايمنی زيستی آن است که بر اساس نوع عوامل ميکروبی پاتوژن که در آزمايشگاه مورد
آزمايش قرار می گيرند ،تعيين می گردد .به طور معمول ،آزمايشگاه های پزشکی برای سطح ايمنی زيستی دو ،طراحی و سازماندهی می
شوند .در موارد خاص با توجه به دامنه کار و ريسك عوامل بيماريزايی که آزمايشگاه با آن سر و کار دارد ،ممکن است طراحی برای سطوح
ايمنی زيستی باالتر از دو ،مد نظر قرار گيرد.
در طراحی فضای داخلی آزمايشگاه ،مشخص کردن مسير حرکت نمونه (از مرحله قبل از انجام آزمايش تا پس از انجام آزمايش) ،مسير
تردد کارکنان و مسير حرکت بيماران نقش مهمی دارند .مسير انتقال مواد آلوده و غير آلوده در آزمايشگاه بايد به نحوی باشد تا خطر
آلودگی متقابل36به حداقل برسد .بدين ترتيب واحد پذيرش و نمونه گيری می بايست در نزديکی ورودی آزمايشگاه و محل جداسازی
نمونه ها نزديك به محل انجام آزمايش ها واقع گردد .اتاق هايی که محل قرار گيری اتوکالو ،سينك های شستشوی ظروف آزمايشگاهی،
تهيه و استريليزاسيون محيط های کشت و موارد مشابه هستند ،در محلی واقع در مرکز آزمايشگاه قرار می گيرند تا مسير و فاصله انتقال
مواد ،نمونه ها و اقالم به آنجا به حداقل برسد.
برای رعايت اصــول ايمنی و امنيت آزمايشــگاه ،بخش پذيرش و نمونه گيری ،بخش ميکروب شــناســی ،تجزيه ادرار ،شــســتشــو و
ا ستريليزا سيون و محل غذاخوری کارکنان بايد مجزا با شند .بخش ميکروب شنا سی آزماي شگاه و همچنين بخش هايی که با مواد و
معرف های سمی يا قابل اشتعال کار می کنند ،بايد دور از محل رفت و آمد بيماران ،مراجعه کنندگان و بخش های غير فنی ،و دور از
ورودی سيستم تهويه هوا قرار گيرند.
طراحی فضای داخلی آزمايشگاه بايد به گونه ای باشد تا محيط مناسب برای فعاليت های نمونه گيری ،فنی ،پشتيبانی و اداری ،انبارش،
بايگانی و نيز استراحت کارکنان فراهم شود.
فضای نمونه گیری بيمار ان بايد به نحوی طراحی شود که راحتی و حريم خصوصی بيمار رعايت گردد .برای اين منظور از پرده ،پاراوان يا
ديوارهای پيش ساخته ممکن است استفاده شود .فضای من اسب برای دراز کشيدن بيماران (حين خون گيری و يا در صورت از دست
رفتن هوشياری پس از خون گيری و غيره) می بايست در نظر گرفته شود .به دليل وجود آئروسل های خطرناکی که در آزمايشگاه وجود
دارد و می تواند برای مراجعين خطرناک باشد ،درب اتاق خون گيری نبايد به بخش های فنی باز شود .تعداد سرويس های بهداشتی می
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بايست متناسب با تعداد مراجعين و حتی المقدور محل نمونه گيری و سرويس های بهداشتی زنان و مردان جدا بوده و يا به نحو مناسب
حريم شخصی بيماران حفظ شود .تسهيالت الزم در دستشويی ها برای مراجعين بيمار و ناتوان بايد تعبيه گردد.
بهتر است سرويس های بهداشتی کارکنان از مراجعين جدا باشد.
فضای فعالیت های فنی شامل فضاهايی است که در آن آزمايش انجام شده و کارکنان تردد می کنند .به طور کلی فضای فنی شامل کليه
سطوحی است که جهت انجام کار ،قرارگيری تجهيزات و سينك های شستشو مورد استفاده قرار می گيرند .راهروهای بين ميزهای کار
و فضای اطراف تجهيزات نيز قسمتی از اين فضا را تشکيل می دهند .طراحی فضاها و چيدمان تجهيزات در بخش فنی بر اساس فرايندها
و بار کاری هر بخش صورت می گيرد .بدين ترتيب بخش ها با فرايندهای مرتبط -به ويژه بخش هايی که از تجهيزات مشترک استفاده
می کنند -می توانند در نزديکی هم قرار گيرند.
فضای مفيد کاری در بخش های مختلف آزمايشگاه می بايست به حدی باشد که حداکثر تعداد کارکنان شاغل در يك نوبت کاری با در
نظر گرفتن فضای اشغال شده توسط تجهيزات ،راهروهای بين ميزهای کار ،و فضای اطراف تجهيزات به راحتی قادر به فعاليت باشند.
ب ايد به خاطر داشت برخی از کارکنان با توجه به فعاليتی که انجام می دهند ،به فضای بيشتری نسبت به بقيه کارکنان نياز دارند .برای
سهولت تردد ،عرض راهروهای بين ميزهای کاری در آزمايشگاه  1/5 -1/8متر و پهنای راهروهای بين ميزهای کاری و ديوار 1/2-1/5
متر در نظر گرفته می شوند.
تخمين فضا برای تجهيزات بايد متناسب با تعداد و انواع تجهيزات موجود در هر بخش باشد .در اين خصوص بايد به مواردی نظير ابعاد
(طول ،پهنا و ارتفاع) دستگاه ،وزن دستگاه و همچنين ميزان ولتاژ ،آمپر ،لوله کشی و ساير تأسيسات مورد نياز (مندرج درکاتالوگ
دستگاه) و نيز امکان دسترسی آسان به پشت و کناره های دستگاه جهت نگهداری ،تعميرات و تهويه توجه گردد .گاهی سازندگان دستگاه،
تخصيص ميزان فضای بيشتری از ابعاد دستگاه را برای عملکرد مناسب آن توصيه می کنند ،که اين مسئله نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
جنس سطوح کاری بايد ،متناسب با نوع کار ،به حرارت ،اسيد ،قليا ،رنگ ها ،حالل های ارگانيگ ،فشار و ضربه مقاوم باشد .برای اطمينان
از کيفيت و مقاومت سطوح می توان قطعه ای از آن را در طول شب در معرض موارد اشاره شده قرار داد و سپس ميزان صدمه و امکان
تميز کردن آن را بررسی نمود .جنس و يکپارچگی سطوح کاری بايد به نحوی باشد که امکان رشد عوامل ميکروبی در شيارها ،درزها و
خلل و فرج آن به حداقل برسد .لبه های خارجی اين صفحات می بايست حتی المقدور گرد باشند تا باعث صدمه به کارکنان نشوند .از
چوب به علت امکان پوسيدگی ،و از فوالد به علت زنگ زدن در تماس با مواد دارای کلر ،برای سطوح کاری استفاده نمی شود.
برای تعيين ارتفاع ميزهای کاری بايد به نکاتی مانند مورد کاربری آنها و تفاوت قد کارکنان توجه شود .به طور معمول ارتفاع ميزهای
کاری برای حالت نشسته حدود  76سانتی متر و برای حالت ايستاده حدود  90سانتی متر در نظر گرفته می شود .عمق سطوح کاری از
 76سانتی متر نبايد کمتر باشد .عمق سطوحی که تجهيزات بزرگ روی آن قرار می گيرند بايد بيشتر باشد ،به طور مثال اين ميزان برای
فلوسيتومتر ،حدود  91سانتی متر است .برای جلوگيری از آلوده شدن نوشته ها و نوشت افزارها ،فضاهايی جهت نوشتن يادداشت ،جدا
از ميزهای کاری بايد وجود داشته باشد.
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نوع ،نحوه قرارگيری و کيفيت ميزبندی و مبلمان آزمايشگاهی مستقيماً بر روی عملکرد کارکنان اثر دارد .از لحاظ کمّی ،ميزبندی و
مبلمان آزمايشگاهی بايد متناسب با تعداد و دامنه عملکرد کارکنان بوده و ظاهر ،اندازه و کارايی مناسب داشته باشند .طراحی مبلمان
بايد به نحوی باشد که با در نظر گرفتن شرايط موجود و پيش بينی نيازهای آينده ،در صورت ضرورت امکان حرکت دادن ،خارج نمودن
و تعويض آنها وجود داشته باشد .استفاده از ميز و مبلمان متحرک ،آزمايشگاه را برای ايجاد تغييرات الزم در فضا ،بر اساس تغيير فعاليت
ها و نيازهای آتی ،انعطاف پذير می نمايد .به همين داليل به کارگيری کابينت های چرخ دار و متحرک در بخش ها و واحدهای مختلف
آزمايشگاه توصيه می گردد .مبلمان آزمايشگاه می بايست برای کاربری عمومی طراحی شود تا همه کارکنان به راحتی و با ايمنی کامل
از آنها استفاده کنند.
ابعاد ميزهای کامپيوتر و صندلی ها می بايست به اندازه ای باشد که کاربران هنگام استفاده راحت باشند.

فضای پشتیبانی و اداری جهت فعاليت های قبل و پس از آزمايش مورد استفاده قرار می گيرد و شامل فضاهايی مربوط به انجام امور
اداری و کامپيوتری پذيرش و جواب دهی ،خريد ،انبارش ،تدارکات و غيره بوده که بايد از فضاهای فنی آزمايشگاه مجزا باشند.
فضای انبارش برای نگهداری مواد مصرفی ،اقالم آزمايشگاهی ،تجهيزات از رده خارج شده و غيره مورد استفاده می گيرد .تخمين فضای
منا سب برای انبارش ،وابسته به متغيرهای گوناگونی مانند فضای کلی آزمايشگاه ،طيف و حجم آزمايش ها ،دستی يا دستگاهی انجام
شدن آزمايش ها ،تعداد کارکنان و غيره می باشد .تعيين مساحت و نوع فضای انبارش مورد نياز برای آزمايشگاه با استفاده از روش های
گوناگونی که توسط کارشناسان طراحی فضای آزمايشگاه ارائه شده است ،امکان پذير می باشد .بدين ترتيب هر آزمايشگاه می تواند با به
کارگيری اين روش ها و در نظر گرفتن حجم و ماهيت موادی که بايد انبار گردند ،نسبت به تعيين ميزان فضای مورد نياز برای انبارش
اقدام نمايد.
بر اساس نظرات کارشناسی به طور کلی حدود 12تا  17درصد مساحت خالص آزمايشگاه می تواند به فضای انبارش که دسترسی به آن
با سهولت امکان پذير بوده ( مانند کابينت ها ،يخچال ها ،قفسه ها) و  5-7درصد مساحت خالص آزمايشگاه به انبارش مرکزی اختصاص
يابد .تعيين فضای انبارش می بايست به نحوی باشد که در صورت لزوم قابليت گسترش داشته باشد.

فضای انبارش به دو قسمت انبارش يخچالی /فريزری و انبارش غير يخچالی تقسيم می شود:
الف) انبار يخچالی /فريزری:
آزمايشگاه می بايست از ميزان مواد مصرفی نگهداری شده که احتياج به دمای يخچال و يا فريزر دارند ،آگاه بوده و فضای الزم جهت
انبارش آنها را فراهم نمايد .يخچال ها و فريزرهای آزمايشگاه بايد در محل مناسب مسطح ،ثابت ،تراز ،بدون لرزش و دور از تابش مستقيم
نور خورشيد قرار گيرند .دمای يخچال ها و فريزرها بايد کامالً تحت کنترل باشد .دمای يخچال  2تا  8درجه سانتی گراد و دمای فريزرها
 -20درجه سانتی گراد و کمتر قابل قبول است .بايد در نظر داشت بسياری از تجهيزات آزمايشگاهی ،و خود يخچال ها و فريزرها ،حين
کار ايجاد حرارت قابل مالحظه ای می کنند که برقراری تهويه و جريان هوای مناسب را در فضايی که اين تجهيزات قرار دارند ،ضروری
می سازد.
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ب) انبار غيريخچالی:
بعضی از اقالم آزمايشگاهی در دمای اتاق بايد نگهداری شوند .به منظور حفظ کيفيت و پايداری اين اقالم ،آزمايشگاه بايد از حفظ دما و
رطوبت مناسب درکليه فضاهای آزمايشگاه اطمينان حاصل نمايد .سازندگان اقالم آزمايشگاهی به طور معمول دمای  18تا  26درجه
سانتی گراد را برای کيت ها و اقالم آزمايشگاهی که می بايست در دمای اتاق نگهداری شوند ،در نظر می گيرند .بايد به خاطر داشت ،اين
دما با در نظر گرفتن زمان هايی که سيستم های گرمايشی و يا سرمايشی خاموش هستند (مثالً در ايام تعطيل) و همچنين با توجه به
حرارت توليد شده توسط تجهيزات ،می بايست کامالً تحت کنترل باشد .حفظ رطوبت انبار در دامنه  40-50درصد مناسب است .رطوبت
کمتر از  20درصد باعث ايجاد الکتريسيته ساکن و بيشتر از  50درصد باعث چسبيدن مواد می شود.
کابينت ها ،کمدها و قفسه ها در آزمايشگاه بخشی از فضای انبارش غير يخچالی را تشکيل می دهند ،لذا تعداد و گنجايش آنها بايد کافی
بوده و به لحاظ کيفيت ،نسبت به مواد شيميايی ،زنگ زدگی و فرسودگی مقاوم باشند .کابينت ها و قفسه های ديواری بايد با استحکام
به ديوار نصب شوند و دسترسی به وسايل داخل آنها به آسانی انجام پذيرد .انباشتگی کابينت ها و قفسه های ديواری بايد متناسب با
قابليت تحمل وزن آنها باشد.
با توجه به ماهيت و حجم مواد و اقالم آزمايشگاهی بايد شرايط محيطی مناسب برای نگهداری آنها ،مطابق با دستورالعمل سازنده و در
نظر داشتن مالحظات ايمنی ،فراهم گردد .به طور مثال شرايط نگهداری اسيدها ،حالل های ارگانيك ،محلول های خورنده ،گازهای
فشرده ،ترکيبات واکنش پذير ،مواد راديواکتيو ،يا مواد بالقوه مخاطره آميز می بايست از لحاظ ايمنی استاندارد باشد .اين مواد در کمدها
يا قفسه های مجزا ،بر روی زمين يا طبقات پايين قفسه ها و در صورت زياد بودن حجم آنها ،در فضای دورتر از فضای اصلی آزمايشگاه
نگهداری شوند .آزمايشگاه هايی که با مواد مخاطره آميز سر و کار دارند و اين مواد را در حجم های زياد نگهداری می کنند ،عالوه بر
تأمين فضای مناسب برای نگهداری ،می بايست سيستم تهويه مناسب برای محل نگهداری اين مواد نيز تعبيه نمايند .تمهيدات الزم
جهت پيشگيری و مقابله با آتش سوزی در انبار بايد وجود داشته باشد.
سوابق و مدارک کاغذی يا الکترونيك نيز مانند مواد و اقالم آزمايشگاهی نياز به فضايی برای نگهداری و يا بايگانی دارند .اين فضا با توجه
به حجم و مدت زمان الزم جهت نگهداری سوابق و مدارک بايد به لحاظ کمّی و کيفی ،کافی و مناسب باشد .نگهداری مستندات کاغذی
در بيرون از آزمايشگاه ،مشروط بر امکان دسترسی سريع و اطمينان از عدم آسيب و از بين رفتن تصادفی آنها ،امکان پذير می باشد.
ايمنی فضا
آزمايشگاه ها بر اساس نوع عوامل ميکروبی بيماريزا که با آن سر و کار دارند ،از نظر سطح ايمنی زيستی به  4سطح تقسيم می شوند .هر
آزمايشگاه می بايست ،بر اساس ارزيابی ريسك 37سطح ايمنی زيستی خود را تعيين نمايد .در ارزيابی ريسك ،ميزان بيماريزايی عوامل
ميکروبی ،طريقه انتشار ،ميزان دستکاری نمونه و ماهيت کار بايد م د نظر قرار گيرد .تعيين اين سطح برای طراحی امکانات و تسهيالت
آزمايشگاه ،کنترل بخش های اداری و فنی ،کنترل های مهندسی ،برقراری سدهای حفاظتی و اعمال محدوديت های الزم ،ضروری می
باشد.
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همان طور که پيش از اين مطرح شد آزمايشگاه های پزشکی به طور معمول در سطح ايمنی زيستی دو قرار داشته و بر اين اساس بايد
طراحی شوند .در اين سطح از ايمنی زيستی ،کار با بسياری از پاتوژن های خونی بيماريزا ،مانند ويروس هپاتيت  HIV ،Bو سالمونال ،از
ايمنی الزم برخوردار است .وجود سينك های دستشويی در بخش فنی و در هر محلی که در تماس مستقيم با نمونه بيمار است ،از
الزامات اين سطح ايمنی زيستی می باشد .جهت يادآوری به کارکنان برای شستشوی دست ها قبل از ترک محل ،الزم است سينك های
دستشويی نزديك درِ خروجی قرار گيرند .اين سينك ها نبايد برای کارهای آزمايشگاهی استفاده شوند.
چشم شوی و دوش اضطراری حداکثر در فاصله  30متری از محل کار بايد قرار داشته باشند ،ولی درصورت کار با پاتوژن ها و مواد
خطرناک ،اين تجهيزات بايد نزديك تر به محل کار نصب شوند .طراحی محل سينك دستشويی ،دوش اضطراری ،چشم شوی و تجهيزات
آتش نشانی در نزديکی هم ،امکان استفاده کارکنان از آنها را در موارد اضطراری با سرعت و سهولت بيشتری فراهم می آورد.
کپسول اطفاء حريق و ترجيحاً سيستم هشدار حريق ،به تناسب وسعت آزمايشگاه در مکان های مناسب بايد نصب شود( .هر  50متر مربع
حداقل يك کپسول  4کيلوگرمی) کپسول های اطفا حريق بايد به سهولت در دسترس کليه کارکنان قرار داشته و کارکنان بايد آموزش
الزم در مورد نحوه کار با اين تجهيزات را ديده باشند.
برنامه رعايت نظافت محيط آزمايشگاه شامل شستشوی سطوح کاری ،کف ،ديوارها ،سقف ،داخل يخچال ها ،کابينت ها و غيره طبق بايد
طبق زمان بندی مشخص انجام و سوابق آن نگهداری شود.
وجود اتوکال و يا ساير تجهيزات برای آلودگی زدايی در سطح ايمنی زيستی دو ضروری بوده و به منظور حفظ ايمنی محيط آزمايشگاه،
جداسازی و دفع پسماند های آلوده و غيرآلوده بايد به روش مناسب صورت گيرد .جهت دورريز پسماندهای غيرآلوده بايد از سطل های
زباله در دار و کيسه زباله مقاوم استفاده شود .دفع پسماندهای آلوده (مثل سرسوزن ها و محيط های کشت ميکروبی) بايد پس از آلودگی
زدايی انجام شود .دفع پسماندهای مايع مربوط به تجهيزات و نيز پسماندهای مايع حاصل از انجام آزمايش ها بايد با توجه به ضوابط و
الزامات کشوری انجام شود تا عوامل پاتوژن و مواد شيميايی سمی باعث آلودگی افراد جامعه و محيط زيست نگردند.

 3-5تجهیزات ،معرف ها و مواد مصرفی آزمايشگاه
نکته  :1در اين استاندارد تجهيزات آزمايشگاه شامل سخت افزار و نرم افزار دستگاه ها ،سيستم های اندازه گيری و سيستم های
اطالعات آزمايشگاه می باشد.
نکته  :2مع رف ها شامل مواد مرجع ،کاليبراتورها و مواد مورد استفاده برای کنترل کيفيت است .مواد مصرفی شامل محيط کشت،
سرسمپلر ،اساليدهای شيشه ای و غيره می باشد.
نکته  :3برای اطالعات بيشتر در مورد انتخاب و خريد خدمات ،تجهيزات ،معرف ها و مواد مصرفی به بند  6-4مراجعه شود.
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 1-3-5تجهیزات
 1-1-3-5کلیات
مديريت تجهيزات آزمايشگاهی سبب ارتقاء کيفيت نتايج آزمايش ها ،و نيز پيشگيری از توقف کار و تأخير در ارائه گزارش ناشی از نقص
در دستگاه ها می شود .همچنين باعث صرفه جويی و کاهش هزينه تعمير تجهيزات ،کارايی بيشتر و طوالنی تر شدن عمر دستگاه ها
و ارتقاء ايمنی کاربران می گردد.
در مديريت تجهيزات آزمايشگاه ،فعاليت های مربوط به انتخاب و خريد ،نصب و راه اندازی ،کنترل و کاليبراسيون ،سرويس و نگهداری،
عيب يابی ،تعمير ،خارج نمودن تجهيزات از چرخه کار و امحاء آنها بايد مد نظر قرار گيرد .آزمايشگاه بايد روش اجرايی مدون برای
انتخاب ،خريد و مديريت تجهيزات داشته باشد.
بهتر است فرد واجد صالحيت برای هماهنگی و مديريت امور مربوط به تجهيزات توسط مسئول فنی تعيين شود .وظايف مسئول
تجهيزات آزمايشگاه شامل موارد زير می باشد:


مشخص کردن وظايف و مسئوليت ها برای انجام هر يك از فعاليت های مربوط به مديريت تجهيزات



حصول اطمينان از آموزش الزم به کليه کارکنان فنی در مورد کاربری ،نگهداری و عيب يابی تجهيزات مرتبط



حصول اطمينان از مستند بودن روش اجرايی و دستورالعمل های به روز برای مديريت تجهيزات



نظارت و حصول اطمينان از اين که فعاليت های مرتبط با مديريت تجهيزات مطابق با روش اجرايی و دستورالعمل های
مستند به درستی انجام می شود.



حصول اطمينان از ثبت و نگهداری سوابق انجام فعاليت های مربوط به مديريت تجهيزات تا مدت زمان مقتضی و بازنگری
سوابق

آزمايشگاه بايد به تمام تجهيزات مورد نياز برای ارائه خدمات مورد نظر مجهز باشد (شامل تجهيزات ضروری برای جمع آوری و آماده
سازی نمونه ،انجام آزمايش ها و انبارش) .در مواردی که آزمايشگاه نياز به استفاده از تجهيزاتی بيرون از حيطه کنترل خود دارد،
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کنند که الزامات استاندارد برای آن تجهيزات نيز به اجرا درمی آيد .برای
اطمينان از کيفيت نتايج آزمايش در صورت لزوم بايد تجهيزات آزمايشگاه جايگزين و به روز شود.
 1-1-1-3-5انتخاب تجهیز

عمده ترين معيارهايی که مديريت آزمايشگاه در هنگام انتخاب تجهيز بايد به آن توجه نمايد عبارتند از:
 تعيين نيازهای موجود و ارزيابی ضرورت خريد تجهيز ،با در نظر گرفتن تنوع و تعداد آزمايش های درخواستی ،حجم نمونه ،سرعتمورد نياز انجام آزمايش و ساير نيازهای گيرندگان خدمات
 ويژگی های فنی و عملکردی مورد نظر ،و تناسب تجهيز با مورد استفاده ای که برای آن در نظر گرفته شده است فضای مورد نياز با توجه به ابعاد دستگاه ،حفظ شرايط ايمن کار با آن و تداخالتی که ممکن است در عملکرد دستگاه های مجاورايجاد کند
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 شرايط فيزيکی الزم جهت استقرار و کارکرد مطلوب دستگاه ،از جمله نياز به تهويه ،محدوده مناسب دما ،رطوبت ،فشار و غيره (بهويژه در صورتی که اختالف قابل مالحظه در شرايط فيزيکی بين محل توليد تجهيز با مکانی که قرار است تجهيز مورد استفاده قرار
گيرد ،وجود دارد)
 تأسيسات مورد نياز برای تجهيز مانند برق با ولتاژ مناسب ،منبع گاز ،آب با کيفيت قابل قبول ،شبکه فاضالب و سيستم مناسب دفعپسماند
 دوام و پايداری تجهيز و مقاومت آن به تغييرات محيطی ،نوسانات و جابجايی در محل نصب قيمت دستگاه هزينه های جانبی مثل هزينه های مربوط به نقل و انتقال ،لوازم جانبی مورد نياز ،معرف ها ،کاليبراتورها ،مواد کنترلی و ساير موادمصرفی مورد نياز تجهيز ،هزينه سرويس ،نگهداری و کاليبراسيون ،قطعات يدکی و تعمير
 آسان بودن کاربری دستگاه و نرم افزار های همراه سهولت دسترسی به معرف ها ،کاليبراتورها ،مواد کنترلی و ساير مواد مصرفی مورد نياز تجهيز سهولت دسترسی به لوازم جانبی و قطعات يدکی سهولت انجام برنامه های کنترل ،نگهداری وکاليبراسيون اعتبار و مقبوليت عرضه کننده تجهيز (حسن سابقه مالی ،دانش و مهارت کارشناسان فنی و کيفيت محصوالت) خدمات پشتيبانی در زمينه نصب ،کاليبراسيون اوليه ،سرويس و کاليبراسيون دوره ای ،تعمير ،خدمات آموزشی و غيرهنکته  :1برای ارزيابی قيمت تجهيز بايد توجه داشت که گاه قيمت تجهيز مناسب است ،ولی هزينه کيت مصرفی ،لوازم و قطعات مورد
نياز و يا هزينه تعمير تجهيز گران تمام می شود ،يا ممکن است بعضی عرضه کنندگان برای نصب و کاليبراسيون اوليه تجهيز يا آموزش
کاربری هزينه های جداگانه مطالبه کنند.
نکته  :2در مورد خدمات پشتيبانی بايد توجه داشت که نه تنها نوع خدماتی که ارائه می شود اهميت دارد ،بلکه سرعت ارائه آنها نيز
مهم است.
نکته  :3قبل از خريد تجهيز ،بايد در خصوص موارد زير با عرضه کننده تجهيز هماهنگی صورت گيرد:
 برنامه های نرم افزاری ،لوازم و قطعات مورد نياز زمان و شرايط تحويل خدمات مربوط به نصب ،راه اندازی و کاليبراسيون اوليه وجود کتابچه راهنمای کاربری به زبان قابل فهم برای کارکنان امکان برگزاری دوره های آموزشی کاربری دستگاه در محل آزمايشگاه ،و در صورت درخواست آزمايشگاه برگزاری دوره های آموزشیتکميلی متناسب با سطح علمی و تخصصصی کارکنان
 مالحظات ايمنی خاصی که بايد در نظر گرفته شود -شرايط مربوط به گارانتی تجهيز
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نکته  :4اطالعات فنی مربوط به هر يك از تجهيزات را می توان از کتابچه راهنمای کاربری آنها به دست آورد .بهتر است اين راهنما
قبل از خريد دستگاه ،از عرضه کننده درخواست شده و مطالعه گردد .بروشورهای تبليغاتی به هيچ عنوان نمی توانند جايگزين کتابچه
راهنمای کاربری باشند ،چرا که اطالعاتی که جهت تبليغات تهيه می شوند معموالً محدوديت های دستگاه را نشان نمی دهند.
نکته  :5موقعيت آزمايشگاه در نظام بهداشتی درمانی تأثير زيادی در انتخاب تجهيزات آزمايشگاه دارد .آزمايشگاه های شبکه بهداشتی،
يا آزمايشگاه هايی که به عنوان بخشی از يك سازمان بزرگ تر فعاليت می کنند ،امکان دارد تابع برنامه از پيش تعيين شده ای باشند
که بر اساس سياست های نظام سالمت يا سازمان مادر طراحی شده است ،در اين شرايط ممکن است انتخاب تجهيزات ،نحوه خريد و
همچنين پشتيبانی آنها به شيوه متمرکز انجام گيرد .در هر صورت در اين آزمايشگاه ها نيز توجه به ويژگی های عملکردی مورد نياز و
حفظ کيفيت کارکرد تجهيزات بايد بر اساس يك برنامه مديريتی منسجم انجام شود ،همچنين الزم است نظرات مسئولين آزمايشگاه
در تصميم گيری های مربوطه دخيل باشد.
 2-1-1-3-5تحويل و نصب تجهیز

الزم است قبل از تحويل تجهيز از وجود تسهيالت و شرايط فيزيکی مورد نياز آن تجهيز در آزمايشگاه ،اطمينان حاصل شود .هنگام
تحويل بايد از انطباق نوع ،مدل و مشخصات فنی تجهيز با مشخصات ثبت شده در سفارش درخواست اطمينان حاصل گردد .همچنين
می بايست سالمت و يکپارچگی بسته بندی ،وضعيت ظاهری تجهيز ،و وجود کتابچه راهنمای کاربری و ساير برگه های همراه کنترل
شود.
مسئوليت های عرضه کننده در مورد تحويل و نصب تجهيز بايد قبالً در متن قرارداد مشخص و مکتوب شده باشد .نصب ،استقرار و
کاليبراسيون اوليه تجهيزات خريداری شده ،می بايست توسط کارشناسان فنی شرکت عرضه کننده انجام شود تا اطمينان کامل از
درستی نحوه نصب و کاليبراسيون حاصل شده و شرايط کامل گارانتی تجهيز حفظ گردد.
 3-1-1-3-5خريد تجهیزات آزمايشگاهی دست دوم يا بازسازی شده

خريد اين نوع تجهيزات از نظر اقتصادی برای آزمايشگاه ها مقرون به صرفه تر است ،ولی چنانچه اين خريد بدون انجام تحقيقات الزم
و آگاهی از کيفيت عملکرد دستگاه باشد ،با مشکالت زياد و نهايتاً صرف هزينه بيشتری همراه خواهد بود .با توجه به اين که اين
تجهيزات پس از خريد مشمول هيچ نوع ضمانتی نمی شوند ،توصيه می گردد کليه اقداماتی که به منظور اطمينان از کيفيت کارکرد
دستگاه های نو انجام می گيرد ،در هنگام تحويل و قبل از شروع استفاده ،در مورد اين دستگاه ها نيز انجام شود.
 2-1-3-5آزمايش برای پذيرش و اطمینان از قابل قبول بودن تجهیزات
به محض نصب و قبل از استفاده روزمره از تجهيزات بايد تصديق شود که تجهيزات از کيفيت الزم و ويژگی های عملکردی مورد نظر
برخوردار بوده و با هدف انجام آزمايش مطابقت دارند.
نکته :اين الزام برای تج هيزات مورد استفاده در آزمايشگاه ،تجهيزاتی که به امانت گرفته شده اند ،و همچنين تجهيزاتی که در مکان
های وابسته يا به طور سيّار توسط افراد مجاز مورد استفاده قرار می گيرند ،کاربرد دارد.
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به منظور تصديق مشخصات فنی و ويژگی های عملکردی دستگاه و اطمينان از مطابقت آن با ادعای سازنده ،قبل از شروع استفاده در
آزمايشگاه ،دستگاه بايد مورد ارزيابی قرار گيرد .نمونه ای از روش های ارزيابی عبارتند از:
آزمايش نمونه های کنترل يا نمونه های معلوم ،با استفاده از تجهيز جديد و مقايسه نتايج با مقادير مورد انتظار
انجام هم زمان آزمايش روی نمونه های يکسان و در يك دوره زمانی مشخص ،با استفاده از دستگاه جديد و دستگاه قديمی تر
مورد تأييد ،و مقايسه انطباق نتايج
کنترل عملکرد دستگاه به عنوان مثال بررسی صحت طول موج ،يا يکنواختی و پايداری دما (برای تجهيزاتی که عملکرد آنها با دما
کنترل می شود) ،ظرفيت کاری دستگاه و غيره
سوابق مربوط به اين اقدامات و نتايج به دست آمده بايد نگهداری گردد.
پس از تعمير يا هرگاه تجهيزی از کنترل مستقيم آزمايشگاه خارج شود ،آزمايشگاه بايد اطمينان يابد که عملکرد آن تجهيز قبل از به
کارگيری مجدد در آزمايشگاه ،بررسی و تصديق شده است.
 3-1-3-5دستورالعمل های کاربری تجهیزات
تجهيزات در هر زمان بايد توسط افراد آموزش ديده و مجاز به کار گرفته شوند.
دستورالعمل های جاری در مورد کاربری ،ايمنی و نگهداری تجهيزات (از جمله هر گونه کتابچه راهنما و دستورالعملهای کاربری ارائه
شده توسط سازنده تجهيزات) ،بايد به آسانی در دسترس کارکنان آزمايشگاه باشد.
در دستورالعمل فنی تجهيزات موارد زير بايد مکتوب باشد:
روش کاربری ،نحوه نگهداری ،کنترل کارکرد وکاليبراسيون ،نکات مربوط به عيب يابی و رفع اشکاالت دستگاه ،تعيين فواصل بين
نگهداری ،کاليبراسيون و سرويس های دوره ای توسط شرکت پشتيبان ،و نکات مهم در ايمنی کاربری
محتويات دستورالعمل فنی بايد برای کاربران مفهوم و قابل استفاده باشد
آزمايشگاه بايد روش های مشخصی برای رعايت ايمنی ،در روند رسيدگی ،38حمل و نقل و استفاده از تجهيزات داشته باشد تا از
آلودگی و فرسايش آنها پيشگيری شود.
 4-1-3-5قابلیت رديابی اندازه گیری 39و کالیبراسیون تجهیزات
در بررسی قابليت رديابی اندازه گيری ،ارتباط نتيجه به دست آمده از يك آزمايش با يك مرجع معتبر نشان داده می شود .اين امر از
طريق زنجيره پيوسته ای از کاليبراسيون ها ،که هر يك دارای ع دم قطعيت مشخصی هستند ،صورت می گيرد .برای بررسی قابليت
رديابی اندازه گيری ،کافی است آزمايشگاه از کاليبراتور معتبر و مورد تأييد سازنده کيت (که خود قابل رديابی به مواد مرجع باشد)
استفاده نمايد ،در اين شرايط نتيجه آزمايش در آزمايشگاه به طور غيرمستقيم به ماده مرجع قابل رديابی است.
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کاليبراسيون اقدامی است که در شرايط مشخص ،ارتباط بين مقدار به دست آمده از يك اندازه گيری (روش مورد ارزيابی) را با
"استانداردهای اندازه گيری" (روش مرجع) مقايسه می کند .در اين مقايسه عدم قطعيت ها برای هر دو روش (روش مورد ارزيابی و
روش مرجع) درنظر گرفته می شود.
آزمايشگاه بايد روش اجرايی مدونی برای کاليبراسيون تجهيزاتی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم روی نتايج آزمايش ها تأثير می
گذارند ،داشته باشد .اين روش اجرايی دربرگيرنده موارد زير می باشد:
روش های توصيه شده در دستورالعملهای شرکت سازنده
ثبت قابليت رديابی اندازه گيری مربوط به ا ستاندارد کاليبراسيون ،و قابل رديابی بودن کاليبراسيون اجزای مختلف تجهيز
تصديق صحت مورد نياز و کارکرد سيستم اندازه گيری ،در فواصل زمانی تعريف شده
وضعيت کاليبراسيون و تاريخ کاليبراسيون مجدد
حصول اطمينان از اين که هرگاه از انجام کاليبراسيون ،مجموعه ای از ضرايب تصحيح به دست آيد ،ضرايب تصحيح قبلی به درستی
تغيير کرده و روزآمد می شوند.
محافظت برای جلوگيری از تنظيمات يا دست کاری هايی که ممکن است نتايج آزمايش ها را بی اعتبار کند.
الزم به تأکيد است که رديابی بايد به يك ماده مرجع يا روش مرجع در دسترس ،با مرتبه اندازه شناختی باالتر باشد.
نکته :مستندات در مورد قابليت رديابی کاليبراسيون به يك روش يا ماده مرجع با مرتبه اندازه شناختی باالتر ،ممکن است توسط
سازنده سيستم آزمايش تهيه و ارائه شود .چنين مستنداتی تا زمانی قابل قبول هستند که سيستم آزمايش و روش های اجرايی
کاليبراسيون شرکت سازنده ،بدون تغيير در آزمايشگاه مورد استفاده قرار می گيرند .هر زمان که چنين کاری ممکن نباشد ،برای ايجاد
اطمينان به نتايج آزمايش بايد از روش های ديگر استفاده شود .نمونه هايی از اين روش ها عبارتند از:
استفاده از مواد مرجع دارای

گواهی40

انجام آزمايش يا کاليبراسيون با يك روش ديگر
روش های استاندارد مورد توافق يا روش های تثبيت شده معين و مشخص شده که مورد تأييد کليه ذينفعان می باشند
در اولين کاليبراسيون تجهيز پس از نصب ،بايد کليه مراحل کاليبراسيون مطابق با توصيه سازنده و با استفاده از کاليبراتورهای مورد
تأييد انجام گيرد .فواصل انجام کاليبراسيون های ادواری برای هر دستگاه بر اساس مدت زمان پايداری عملکرد سيستم ،ويژگی های
فنی مورد انتظار ،توصيه سازنده و ميزان استفاده از آن دستگاه تعيين می گردد.
جابجايی و تغيير در شرايط فيزيکی استقرار دستگاه می تواند سبب نياز مجدد به انجام کاليبراسيون شود.
پس از هر بار تعمير ابتدا بايد از کارکرد صحيح دستگاه اطمينان حاصل شده ،و پس از آن نمونه های بيماران مورد آزمايش قرار گيرد.
چنانچه انجام کاليبراسيون با استفاده از کاليبراتور توسط کارکنان مرتبط در آزمايشگاه انجام می شود ،بهتر است کاليبراتور تجاری از
شرکت سازنده دستگاه تهيه و خريداری گردد.
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 5-1-3-5نگهداری و تعمیر تجهیزات
آزمايشگاه بايد يك برنامه مدون برای نگهداری پيشگيرانه ،تعمير تجهيزات ،و خارج کردن آنها از رده کار داشته باشد که طی آن،
حداقل ،دستورالعمل های کارخانه سازنده دنبال شود.
الف) نگهداری پیشگیرانه تجهیزات
نگهداری پيشگيرانه تجهيزات شامل نظافت روزمره دستگاه ،انجام تنظيمات ،تعويض قطعات به صورت دوره ای و ساير اقداماتی است
که برای حفظ کارکرد مناسب تجهيز در فواصل زمانی مشخص انجام می شود.
در طراحی يك برنامه نگهداشت برای تجهيزات بايد اقدامات روزانه ،هفتگی ،ماهانه ،ساالنه و غيره که الزم است برای محافظت و
نگهداری هر تجهيز انجام شود ،مد نظر قرار گرفته و مکتوب گردد .توصيه می شود يك برچسب روی هر تجهيز گذاشته شود که تاريخ
اقدامات نگهداری يا سرويس بعدی را نشان بدهد.
نکته :بايد اطمينان حاصل شود که قطعات يدکی مورد نياز تجهيزات هميشه در آزمايشگاه در دسترس است .بايد ميزان موجودی،
متوسط ميزان استفاده و حداقل تعداد هر قطعه که الزم است در آزمايشگاه موجود باشد ،مشخص گردد .ميزان سفارش قطعات يدکی
بستگی به طول عمر هر قطعه ،قيمت آن ،شرايط الزم برای نگهداری آن قطعه ،مدت زمان انتظار برای تحويل قطعه پس از سفارش و
غيره دارد.
ب) عیب يابی و تعمیر تجهیزات
نحوه عيب يابی و تعمير تجهيزات بايد مشخص باشد .برای عيب يابی و رفع اشکاالت هر تجهيز ،الزم است مرحله به مرحله علل
احتمالی ايجاد مشکل مد نظر قرار گرفته و اصالح شود .اين علل عمدتاً عبارتند از:
کيفيت نامناسب نمونه (کدورت يا انعقاد نمونه) ،معرف های نامطلوب (که به دليل شرايط بد نگهداری ،يا انقضاء تاريخ مصرف خراب
شده اند) ،عدم توجه به کاليبراسيون سيستم پس از تغيير در سری ساخ ت معرف ،مشکالت مربوط به برق يا آب مصرفی ،اشکال در
خود تجهيز و غيره
يکی از مناسب ترين منابعی که برای عيب يابی تجهيزات می تواند مورد استفاده قرار گيرد  ،فلوچارت يا چك ليست هايی است که در
دستورالعمل های بعضی از شرکت های سازنده درج شده است .در بسياری از موارد با دنبال کردن آنها می توان عامل ايجاد مشکل
(نمونه  ،معرف و غيره) را پيدا نمود.
هر گاه مشخص شود که تجهيزی دچار نقص شده است ،بايد از سرويس خارج شده و به طور واضح برچسب گذاری گردد .آزمايشگاه
بايد اطمينان حاصل کند که تجهيز معيوب تا زمانی که تعمير و کارکرد آن تصديق شود ،مورد استفاده قرار نمی گيرد .آزمايشگاه بايد
اثرات هر گونه نقص تجهيز بر آزمايش های قبلی را بررسی نموده و در صورت لزوم اقدامات فوری يا اقدامات اصالحی انجام دهد.
سوابق مربوط به مشکالت پيش آمده برای هر تجهيز ،فعاليت های مربوط به عيب يابی و شناسايی علت ،و نحوه برطرف کردن مشکل
بايد ثبت شود .در اين سوابق بايد تاريخ بروز مشکل ،تاريخ خروج تجهيز از سرويس کاری ،دليل نقص يا خرابی ،اقدامات اصالحی که
انجام شده ،تاريخ بازگشت تجهيز به کار ،و هر گونه تغيير در روش نگهداری يا کنترل کارکرد تجهيز ناشی از آن مشکل ،بايد ثبت
گردد.
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پ) رعايت ايمنی در نگهداری از تجهیزات
تجهيزات بايد در شرايط کاری ايمن نگهداری شوند .مالحظات ايمنی دربرگيرنده ايمنی الکتريکی ،وسايل توقف اضطراری دستگاه (در
صورت وجود) ،جابجايی و امحاء ايمن مواد شيميايی ،راديواکتيو و بيولوژيکی توسط افراد مجاز می باشد .در اين زمينه حداقل بايد
برنامه زمانی و دستورالعمل سازنده رعايت شود.
آزمايشگاه بايد اقدامات مقتضی برای ضدعفونی تجهيزات قبل از سرويس ،تعمير ،از رده خارج کردن ،و همچنين قبل از به کارگيری
مجدد آنها را انجام دهد .همچنين وسايل حفاظت فردی ضروری برای کارکنان هنگام انجام کار را فراهم کند.
ت) خارج نمودن تجهیزات از سرويس کار
آزمايشگاه بايد سياست مشخصی برای خارج نمودن تجهيزات از رده کاری داشته باشد .خارج کردن يك تجهيز از سرويس کاری می
تواند به علت خرابی و غيرقابل تعمير بودن آن ،و يا به دليل قديمی شدن مدل و لزوم جايگزين شدن آن با مدل جديدتر با ويژگی های
کارکردی بهتر باشد .در هر حال ،علت از رده خارج کردن دستگاه بايد در سوابق مرتبط ثبت گردد.
امحاء و دور انداختن تجهيزات بايد به روش مناسب انجام شود .گاه تجهيزات خارج از رده ،دور انداخته نمی شوند و بيهوده فضای کاری
آزم ايشگاه را اشغال کرده و در بعضی موارد ايجاد مخاطراتی می نمايند .می توان قطعات قابل استفاده دستگاه های خارج از سرويس
کاری را حفظ ،و سپس آنها را به روش ايمن امحاء نمود .در امحاء تجهيزات بايد به مخاطرات زيستی 41بالقوه توجه گردد.
نکته :مسئوليت برنامه نگهداری و تعمير هر تجهيز ،و ثبت سوابق مربوطه ممکن است با کاربر تجهيز و يا مسئول تجهيزات آزمايشگاه
باشد.
 6-1-3-5گزارش رويدادهای سوء ناشی از تجهیزات
رويدادها و حوادث سوء 42که مستقيماً به تجهيز ويژه ای مربوط می شوند بايد بررسی و در صورت لزوم به سازنده و مسئولين ذيربط
گزارش شود.
 7-1-3-5سوابق تجهیزات
سوابق هر يك از تجهيزات که در انجام آزمايش ها استفاده می شوند ،بايد نگهداری گردد .بررسی سوابق تجهيزات در ارزيابی و شناسايی
مشکالت مربوط به تجهيزات بسيار کمك کننده خواهد بود.
سوابق تجهيزات بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
الف) شناسنامه دستگاه
ب) نام کارخانه سازنده ،مدل و شماره سريال يا ساير مشخصه های انحصاری
پ) اطالعات تماس با عرضه کننده يا سازنده
ت) تاريخ خريد يا دريافت و تاريخ شروع بهره برداری از تجهيز
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ث) محل استقرار فعلی
ج) شرايط در زمان دريافت (به عنوان مثال ،نو ،کار کرده يا بازسازی شده)
چ) دستورالعمل های کارخانه سازنده
ح) سوابقی که قابل پذيرش بودن اوليه تجهيز جهت استفاده را در هنگام ورود به آزمايشگاه تأييد نمايد.
خ) سوابق سرويس و نگهداری انجام شده ،و برنامه زمان بندی برای نگهداری پيشگيرانه
د) سوابق کارکرد تجهيزات که تأييد کننده قابل استفاده بودن تجهيز برای استفاده در حال حاضر می باشد
ذ) سوابق خرابی و نقص کارکرد ،اصالح يا تعمير تجهيزات
سوابق کارکرد اشاره شده در بند (د) بايد شامل کپی گزارش ها يا گواهی نامه تمام کاليبراسيون ها و يا تصديق های انجام شده شامل
تاريخ ،زمان ،نتايج ،تنظيمات ،معيارهای قابل قبول بودن ،و تاريخ مقرر برای کاليبراسيون و/يا تصديق بعدی باشد.
اين سوابق بايد طی مدت زمان استفاده از دستگاه ،يا به مدت طوالنی تر (مطابق با آنچه در روش اجرايی کنترل سوابق آزمايشگاه
مشخص شده است) نگهداری شده و به آسانی در دسترس باشند.
توصيه می شود که فهرستی از تجهيزات موجود در آزمايشگاه تهيه گردد .به هر يك از تجهيزات بايد شناسه يا کد مشخصی اختصاص
داده شده ،و کليه سوابق مربوط به آن تجهيز با اين شناسه پيگيری گردد .سيستم کد يا شماره گذاری برای تجهيزات بهتر است از
اصول مشخصی تبعيت کند تا قابليت رديابی را آسان نمايد ،مثالً نوع و محل استقرار تجهيز می تواند در شناسه لحاظ شود .نحوه
کدگذاری توسط آزمايشگاه تعيين می گردد و هيچ الگوی ثابت و الزامی برای آن وجود ندارد.
بهتر است دفترچه يا فرم هايی با قالب مشخص جهت ثبت اقدامات انجام شده در رابطه با کنترل عملکرد ،کاليبراسيون ،نگهداری،
سرويس و تعمير دستگاه ها طراحی شود تا اطمينان حاصل گردد که همه اطالعات الزم در مورد اقدامات ،ثبت شده است.

 2-3-5معرف ها و مواد مصرفی
 1-2-3-5کلیات
آزمايشگاه بايد يك روش اجرايی مستند برای دريافت ،انبارش ،ارزيابی و حصول اطمينان از قابل قبول بودن و مديريت موجودی معرف
ها و اقالم مصرفی داشته باشد.
 2-2-3-5معرف ها و اقالم مصرفی – دريافت و انبارش
در مواردی که دريافت مواد مصرفی توسط آزمايشگاه صورت نمی گيرد ،بايد تصديق گردد محلی که دريافت مواد مصرفی را به عهده
دارد ،از فضای کافی و شرايط مناسب برای انبارش و جابجايی مواد ،به شيوه ای که مانع آسيب يا خرابی آنها شود ،برخوردار است.
آزمايشگاه بايد مواد مصرفی و معرف های دريافتی را مطابق با ويژگی های تعيين شده توسط سازنده ،نگهداری نمايد.
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 3-2-3-5معرف ها و مواد مصرفی -آزمايش برای پذيرش و اطمینان از قابل قبول بودن
فرموالسيون جديدکيت ها (که در معرف ها يا روش کار آن تغيير داده شده) ،و يا هر سری ساخت يا محموله 43جديد بايد قبل از انجام
آزمايش ،تصديق گردند .عملکرد کليه اقالم مصرفی که می توانند روی کيفيت آزمايش ها تأثير بگذارند بايد قبل از استفاده برای انجام
آزمايش ،تصديق شود.
 4-2-3-5معرف ها و مواد مصرفی – مديريت موجودی
آزمايشگاه بايد يك سيستم کنترل موجودی برای معرف ها و اقالم مصرفی ايجاد نمايد .سيستم کنترل موجودی بايد معرف ها و اقالم
مصرفی بررسی نشده و غير قابل قبول را از موادی که برای استفاده تأييد شده اند ،تفکيك نمايد.
 5-2-3-5معرف ها و مواد مصرفی – دستورالعمل های کاربری
دستورالعمل نحوه استفاده از مواد مصرفی و معرف ها ،شامل دستورالعمل های سازنده ،بايد به راحتی در دسترس کارکنان مرتبط باشد.
 6-2-3-5معرف ها و مواد مصرفی – گزارش رويدادهای سوء
رويدادها و حوادث سوء 44که مستقيماً به معرف يا ماده مصرفی ويژه ای مربوط می شوند بايد بررسی گردد و در صورت لزوم به سازنده
و مراجع ذيربط مرتبط ،گزارش داده شود.
 7-2-3-5معرف ها و مواد مصرفی – سوابق
سوابق مربوط به هر يك از معرف ها و مواد مصرفی که در انجام آزمايش ها نقش دارد ،بايد نگهداری شود .اين سوابق بايد حداقل شامل
موارد زير باشد:
الف) نام و شناسه معرف يا ماده مصرفی
ب) نام کارخانه سازنده و شماره بهر يا سری ساخت
پ) اطالعات تماس با تأمين کننده يا کارخانه سازنده
ت) تاريخ درياف  ،تاريخ انقضاء ،تاريخ شروع استفاده ،و در صورت کاربرد تاريخ خروج از سيستم کاری
ث) شرايط در زمان دريافت (به عنوان مثال قابل قبول يا خراب)
ج) دستورالعمل های کارخانه سازنده
چ) سوابقی که قابل پذيرش بودن اوليه معرف يا ماده مصرفی جهت استفاده را تأييد نمايد
ح)سوابق کارکرد که استمرار قابل استفاده بودن معرف يا ماده مصرفی را تأييد کند
در مواردی که از معرف های تهيه شده يا کامل شده داخل آزمايشگاه استفاده می شود ،سوابق بايد عالوه بر موارد عنوان شده در باال،
شامل مشخصات فرد يا افرادی که معرف را تهيه کرده اند ،و همچنين تاريخ تهيه آن باشد.
shipment 43
incident & accident 44
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 4-5فرايند قبل از آزمايش
 1-4-5کلیات
فرايند قبل از انجام آزمايش از مراجعه بيمار يا ورود نمونه به آزمايشگاه شروع شده و تا تحويل نمونه به محل انجام آزمايش ادامه دارد.
بعضی معتقدند فرايند قبل از انجام آزمايش از زمانی که پزشك درخواست آزمايش را می دهد ،آغاز می گردد و تضمين کيفيت اين
فرايند ،درخواست منطقی و انتخاب صحيح نوع آزمايش و زمان درخواست آزمايش را نيز شامل می شود .مديريت نمونه در فرايند قبل
از آزمايش بسيار حائز اهميت است ،زيرا کيفيت کار آزمايشگاه مستقيماً به کيفيت نمونه ای که آزمايش روی آن انجام می شود بستگی
دارد .بسي اری از خطاهای آزمايشگاهی در فعاليت های قبل از انجام آزمايش اتفاق می افتد .به منظور پيشگيری از بروز اين خطاها،
روش اجرايی فرايند قبل از آزمايش و نحوه انجام فعاليت ها در اين فرايند بايد مشخص و مدون باشد .دستورالعمل روش صحيح انجام
هر فعاليت بايد مکتوب بوده و مطابق با آن عمل شود .سوابق انجام فعاليت ها بايد ثبت و تا مدت زمان مقتضی نگهداری گردد (بند -4
.)13

 2-4-5ارائه اطالعات مورد نیاز به گیرندگان خدمات آزمايشگاه
قبل از انجام آزمايش ،اطالعات مورد نياز بيماران ،پزشکان و ساير گيرندگان خدمات آزمايشگاه می بايست به نحو مقتضی در دسترس
ايشان قرار گيرد .اين اطالعات می تواند شامل موارد زير باشد:
الف) نشانی و ساعات کار آزمايشگاه
ب ) فهرست انواع آزمايش هايی که توسط آزمايشگاه پذيرش می شود به تفکيك آزمايش هايی که در آزمايشگاه انجام و آزمايش هايی
که به ساير مراکز ارجاع می گردند ،زمان آماده شدن نتايج ،در صورت لزوم نوع و حجم نمونه مورد نياز و احتياطات ويژه.
پ) فهرست آزمايش هايی که آزمايشگاه به طور اورژانس می تواند انجام دهد و مدت زمان آماده شدن نتيجه هر يك از آزمايش های
اورژانس
ت) راهنمای تکميل فرم درخواست آزمايش
ث) اطالعاتی در مورد آمادگی بيمار قبل از نمونه گيری
ج) راهنمای نحوه جمع آوری نمونه هايی که توسط بيمار جمع آوری می شوند
چ) راهنمای نحوه حمل و انتقال نمونه ها شامل هر گونه الزام خاص جهت جابجايی نمونه
ح) خدمات ويژه که ممکن است آزمايشگاه ارائه دهد ،مثالً نمونه گيری در بالين بيمار ،جواب دهی به روش الکترونيك
خ) در دسترس بودن خدمات مشاوره ای در مورد تجويز آزمايش ها و تفسير نتايج آزمايشگاهی
د) سياست آزمايشگاه در مورد حفاظت از اطالعات خصوصی بيماران
ذ) مواردی که اخذ رضايت کتبی از بيمار ضروری است (مثالً در مواردی که الزم است اطالعات بيمار در اختيار مسئولين مراقبت های
بهداشتی يا مشاورين آزمايشگاه قرار گيرد)
ر) معيارهای آزمايشگاه برای رد و قبول نمونه ها
ز) چگونگی ارائه پيشنهادات و روند شکايت از آزمايشگاه
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 3-4-5درخواست آزمايش
نحوه درخواست آزمايش و اطالعات الزم برای درخواست آزمايش های مختلف می بايست پيشاپيش با تبادل نظر با پزشکان و ساير
گروه هايی که مجاز به درخواست آزمايش هستند ،تعيين و مشخص شود .درخواست آزمايش ممکن است به صورت کاغذی يا الکترونيك
بوده ولی دارای قالب و فرم مشخصی می باشد.
نکته :مسئول فنی بايد محدوده زمانی مورد قبول برا ی درخواست انجام آزمايش مجدد يا آزمايش های بيشتر بر روی نمونه اوليه را
مشخص و مکتوب کرده و به اطالع ذينفعان برساند.
 1-3-4-5اطالعات الزم برای درخواست آزمايش
در برگه يا فرم درخواست آزمايش بايد حداقل اطالعات زير مکتوب گردد:
الف) مشخصات بيمار شامل نام و نام خانوادگی ،جنسيت ،تاريخ تولد ،نشانی و نحوه تماس با بيمار ،و يك شناسه منحصر به فرد (شماره
پذيرش بيمارستان ،کد ملی و غيره)
ب) نام و نام خانوادگی پزشك يا مسئول مراقبت های بهداشتی و يا فردی که قانوناً مجاز به درخواست آزمايش و استفاده از نتايج آن
است و نحوه تماس با ايشان
پ) نوع نمونه و يا محل آناتوميك نمونه (در صورت کاربرد)
ت) آزمايش های مورد درخواست
ث) هر گونه اطالعات بالينی مرتبط که برای انجام آزمايش و تفسير نتايج الزم است
اطالعاتی که برای انجام آزمايش و تفسير نتايج الزم است می تواند شامل تاريخچه فاميلی ،سابقه مسافرت و برخورد با بيماری ،ابتال به
بيماری های مسری ،وجود بيماری های زمينه ای ،داروهای مورد استفاده و ساير اطالعات بالينی بيمار باشد .هدف از جمع آوری
اطالعات بايد برای بيمار توضيح داده شود
نکته :در فرم درخواست آزمايش ممکن است اطالعاتی در زمينه امور مالی مرتبط با صورتحساب بيمار ،حسابرسی مالی ،مديريت منابع
و ارزيابی بهره وری ثبت شود.
ج) تاريخ و زمان جمع آوری نمونه در مواردی که نمونه در بيرون از آزمايشگاه جمع آوری شده است
چ) مقصد تحويل يا ارسال گزارش و فرد /افراد مجاز که نتيجه آزمايش به آنها تحويل می شود (در صورت کاربرد)
 2-3-4-5درخواست های شفاهی
آزمايشگاه بايد روش معين و مکتوبی در خصوص درخواست های شفاهی يا تلفنی برای انجام آزمايش داشته باشد که در آن فرد /افراد
مجاز به درخواست ،روند ثبت و اجرای درخواست ،و چگونگی تأييد درخواست های شفاهی مکتوب گردد .تأييد در خواست های شفاهی
بايد از طريق ارسال فرم يا برگه درخواست (کاغذی يا الکترونيك) در محدوده زمانی مشخص انجام شود.
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 4-4-5پذيرش بیمار و يا نمونه
 1-4-4-5الزامات مربوط به پذيرش بیمار و نمونه
روش کاری مشخص برای پذيرش بيماران و همچنين پذيرش نمونه هايی که در بيرون از آزمايشگاه جمع آوری شده اند ،بايد مکتوب
بوده و مطابق با آن عمل شود .در روند پذيرش بيمار يا نمونه بايد از رعايت موارد زير اطمينان حاصل گردد:
الف) مشخصات و اطالعات مربوط به مراجعين آزمايشگاه و يا نمونه های دريافت شده توسط آزمايشگاه بايد به طور نوشتاری يا نرم
افزاری ثبت شوند (شامل کليه اطالعات الزم برای درخواست آزمايش در بند  .)1-3-4-5تاريخ و زمان پذيرش بيمار يا دريافت نمونه،
و مشخصات فردی که بيمار يا نمونه را پذيرش کرده بايد مشخص باشد .اين اطالعات معموالً در نرم افزار پذيرش و جواب دهی
آزمايشگاه ثبت می گردند.
ب) برای هر بيمار يا نمونه ای که در آزمايشگاه پذيرش می شود بايد يك شماره شناسايی ويژه اختصاص داده شود .اين شماره بايد در
سوابق پذيرش بيمار يا نمونه ،روی برچسب نمونه ،و همچنين در فرم گزارش دهی درج گردد.
پ) نحوه پذيرش آزمايش های اورژانس بايد مشخص و مکتوب باشد .جزئيات در مورد چگونگی ثبت فرم درخواست های اورژانس،
برچسب گذاری خاص روی نمونه ،نحوه انتقال نمونه به محل انجام آزمايش ،روش هايی که برای انجام فوری آزمايش به کار گرفته می
شود ،و شيوه خاص ارائه گزارش آزمايش های اورژانس بايد مدون بوده و مطابق با آن عمل شود.
ت) هويت بيماران و مراجعين به آزمايشگاه بايد توسط مسئولين پذيرش و نمونه گيری محرز شود .احراز هويت معموالً از طريق کارت
شناسايی عکس دار معتبر يا بر اساس اطالعات دفترچه بيمه فرد انجام می شود .بررسی مطابقت مشخصات فرد با مشخصات مندرج
در درخواست آزمايش به عهده م سئول پذيرش می باشد .مسئول پذيرش همچنين موظف است با هماهنگی با مسئول نمونه گيری
اطمينان حاصل کند که نمونه گيری از همان فردی که پذيرش شده است انجام می گردد.
ث) در مواردی که نمونه توسط آزمايشگاه پذيرش می شود ،بايد از انطباق مشخصات مندرج در فرم درخواست با مشخصات ثبت شده
روی برچسب نمونه اطمينان حاصل گردد .نمونه ها به طور واضح از طريق فرم درخواست آزمايش و برچسب روی نمونه بايد قابل
رديابی به بيمار و يا محل ارسال نمونه باشند.
 2-4-4-5معیارهای عدم پذيرش و رد نمونه
معيارهای مشخص برای قبول يا رد نمونه ها بايد تعيين و مکتوب شده باشد .قبل از انجام پذيرش ،نمونه ها بايد توسط کارکنان
ذيصالح مورد ارزيابی قرارگيرند تا اطمينان حاصل شود که برای انجام آزمايش درخواستی ،قابل قبول و مناسب هستند .معيارهايی که
برای رد نمونه ممکن است در نظر گرفته شود ،از جمله نشت نمونه از ظرف و حجم ناکافی نمونه ،مبهم بودن و يا عدم همخوانی
مشخصات در برگه درخواست و برچسب روی نمونه ،عدم اطمينان از پايداری نمونه به دليل تأخير در انتقال ،جمع آوری نمونه در ظرف
نامناسب ،استفاده از نگهدارنده يا ضد انعقاد نادرست ،اشکاالتی در کيفيت نمونه مثل وجود لخته ،هموليز ،ليپميك ويا ايکتريك بودن
نمونه و غيره می تواند باشد.
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نکته  :1در مواردی که نمونه شرايط الزم برای پذيرش را ندارد و رد می شود ،بايد اين موضوع بالفاصله به ارسال کننده نمونه اطالع
داده شود تا نسبت به جمع آوری و ارسال نمونه جديد اقدام کنند .رد نمونه نبايد سبب اختالل در روند تشخيص و درمان بيماران شود.
نکته  :2سوابق نمونه هايی که رد شده اند شامل تعداد و داليل رد نمونه بايد ثبت و نگهداری شده و به طور منظم مورد بازنگری قرار
گيرد .در صورت تکرار ممکن است الزم باشد که برای آموزش کارکنان يا تغيير روش های کاری برنامه ريزی انجام گردد.
نکته  :3از انجام آزمايش روی نمونه نامناسب بايد تا حد امکان اجتناب شود ،ولی در بعضی موارد که نمونه به لحاظ بالينی حساس
بوده و قابل جايگزينی نيست ،و يا نمونه گيری مجدد دشوار بوده و برای بيمار مخاطراتی به همراه دارد ،آزمايشگاه ناگزير است عليرغم
وجود مشکالتی که در باال اشاره شد ،نمونه را پذيرش کرده و آزمايش را انجام دهد .در اين حالت در گزارش نتيجه آزمايش بايد ماهيت
مشکل ،درج شده و اثرات آن در تفسير نتيجه آزمايش مد نظر قرار گيرد.

 5-4-5جمع آوری نمونه های مختلف آزمايشگاهی
 1-5-4-5کلیات
روش صحيح جمع آوری نمونه های مختلف بايد در آزمايشگاه مدون و مکتوب باشد .مسئول فنی موظف است اطمينان حاصل کند که
جمع آوری نمونه ها مطابق با روش های صحيح مدون ،به اجرا در می آيد .دستورالعمل جمع آوری نمونه بايد در دسترس کارکنان
مسئول در هر مکان که نمونه گيری انجام می شود ،قرار داشته باشد .افراد مسئول نمونه گيری ممکن است کارکنان آزمايشگاه و يا
کادر بهداشتی درمانی بيرون از آزمايشگاه باشند .مسئول فنی بايد اطمينان حاصل کند که همه کارکنان مرتبط از محتوای اين
دستورالعمل آگاه هستند و با مراجعه به اين دستورالعمل می توانند به سؤاالت در مورد روش های مختلف نمونه گيری پاسخ دهند.
بهتر است جلسات آموزشی در مورد نحوه جمع آوری نمونه برای کارکنان مرتبط در داخل يا بيرون آزمايشگاه به طور دوره ای برگزار
شود.
نکته  :1چنانچه به هر دليل جمع آوری يك نمونه مطابق با روش صحيح و مطلوب انجام نشده و در کيفيت نمونه ترديدی وجود داشته
باشد ،مورد بايد ثبت شده و در گزارش نتايج منعکس گردد.
نکته  :2قبل از اقدام به جمع آوری نمونه بايد اطمينان حاصل شود که بيمار از انجام نمونه گيری رضايت دارد .در شرايط معمول
مراجعه فرد به آزمايشگاه با برگه درخواست آزمايش و اظها ر آمادگی برای نمونه گيری ،به منزله رضايت وی تلقی می شود .در مورد
بيماران بستری بايد اطمينان حاصل شود که رضايت به انجام نمونه گيری دارند .برای روش های خاص يا روش های تهاجمی جمع
آوری نمونه ،و يا در مواردی که احتمال بروز عوارض به دنبال نمونه گيری وجود دارد ،بايد به بيمار توضيحات الزم داده شده و در موارد
مقتضی از وی رضايت کتبی گرفته شود .در موقعيت های اورژانس که گرفتن رضايت کتبی از بيمار يا همراهان وی ميسر نيست ،انجام
هر اقدامی که به مصلحت بيمار است ،بدون اخذ رضايت ،قابل قبول می باشد.
نکته  :3حفظ حريم خصوصی برای بيمار هنگام پذيرش و نمونه گيری ،متناسب با نوع سؤاالت و اطالعاتی که از بيمار خواسته می
شود و نمونه ای که الزم است جمع آوری شود ،بايد رعايت گردد.
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 2-5-4-5دستورالعمل جمع آوری نمونه های آزمايشگاهی
در اين دستورالعمل مطالب زير در مورد جمع آوری نمونه های مورد نياز برای آزمايش های مختلف ،بايد مکتوب شده باشد:
الف) راهنمای آماده سازی بيماران قبل از نمونه گيری
قبل از نمونه گيری برای انجام بعضی آزمايش ها نياز به آماده بودن بيمار و رعايت شرايط خاص وجود دارد .مثالً ممکن است الزم باشد
بيمار ناشتا باشد ،پرهيز دارويی يا غذايی خاصی داشته باشد ،فعاليت فيزيکی انجام نداده باشد و غيره .مسئول پذيرش و مسئول نمونه
گيری بايد در اين خصوص با هم هماهنگ بوده و اطمينان حاصل نمايند که با توجه به نوع آزمايش درخواستی ،بيمار آمادگی الزم
برای نمونه گيری را دارد .راهنمای آمادگی بيمار قبل از نمونه گيری را می توان به صورت نسخه های چاپی تهيه و در اختيار بيماران
يا مراقبين آنها قرار داد.
ب) تعيين زمان خاص برای نمونه گيری ،در صورت لزوم
نمونه گيری برای بعضی آزمايش ها الزم است در زمان خاصی انجام شود .مثالً برای آزمايش اندازه گيری هورمون ها يا سطح خونی
داروها ممکن است الزم باشد نمونه گيری صبح يا عصر ،و يا بعد از مصرف دارو انجام گيرد.
پ) اطالعات بالينی مرتبط يا تأثيرگذار بر جمع آوری نمونه ،انجام آزمايش و يا تفسير نتايج
اطالعات بالينی ضروری برای هر آزمايش می بايست در برگه يا فرم درخواست آزمايش قيد شده باشد .با اين حال ،در صورت لزوم و
چنانچه همه اطالعات مورد نياز در برگه درخواست موجود نباشد ،مسئول نمونه گيری می تواند قبل از نمونه گيری نسبت به جمع
آوری و ثبت اين اطالعات اقدام نمايد (بند .)1-3-4-5
ت) دستورالعمل نحوه جمع آوری انواع نمونه ها (خون ،ساير مايعات يا ترشحات بدن) برای انجام آزمايش های مختلف
اين دستورالعمل بايد روش صحيح و مطلوب جمع آوری نمونه های مختلف ،و جزئيات دقيق کاربردی مراحل نمونه گيری را شرح دهد.
در اين دستورالعمل نوع نمونه مورد نياز برای انجام هر آزمايش ،وسايل الزم برای جمع آوری نمونه ،روش انجام نمونه گيری ،ويژگی
ظروف جمع آوری نمونه ،حجم نمونه مورد نياز ،و هر گونه مواد افزودنی شامل مواد نگهدارنده و ضد انعقادهای الزم توضيح داده می
شود.
ث) راهنمای جمع آوری نمونه ،برای نمونه هايی که توسط خود بيمار جمع آوری می شود نيز بايد مکتوب باشد (مثل نمونه های ادرار،
مدفوع ،خلط و غيره) .در اين راهنماها جزئيات روش جمع آوری ،برچسب گذاری ،و مالحظات ايمنی می بايست به زبان ساده و قابل
فهم برای عموم نوشته شده و به صورت نسخه های چاپی در اختيار بيماران گذاشته شود.
ج) راهنمای نحوه برچسب گذاری نمونه ها و اطالعاتی که بايد روی برچسب نمونه ثبت شود.
اطالعاتی که روی برچسب نمونه ها ثبت می شود ،شامل نام و نام خانوادگی بيمار ،شناسه منحصر به فرد مثل شماره پذيرش آزمايشگاه
يا بيمارستان ،تاريخ و زمان جمع آوری نمونه ،نام يا کد مربوط به فرد نمونه گير و گاه آزمايش مورد درخواست ،می باشد .برچسب
گذاری نمونه ها بايد به نحوی انجام شود که از طريق اطالعات روی برچسب بتوان به سهولت بيمار يا محل ارسال نمونه را رديابی کرد.
چناچه نمونه اوليه به چند قسمت تقسيم و به بخش های مختلف آزمايشگاه فرستاده می شود ،اطالعات روی برچسب بايد طوری باشد
که هر قسمت از نمونه به طور واضح به نمونه اوليه قابل رديابی باشد.
77

بايد اطمينان حاصل شود که اطالعات روی برچسب نمونه با اطالعات مندرج در فرم درخواست آزمايش مطابقت دارد.
نکته :بايد سيستم مشخصی برای رديابی نمونه ها در آزمايشگاه ،از زمان جمع آوری يا ورود نمونه به آزمايشگاه ،تا زمانی که کار با
نمونه تمام شده و امحاء می گردد ،موجود باشد.
چ) چگونگی و محل ثبت مشخصات فرد نمونه گير ،تاريخ و زمان جمع آوری نمونه
ح) راهنمای نحوه دفع و دورريز ايمن وسايلی که در جمع آوری نمونه استفاده شده است.

 6-4-5انتقال نمونه
نمونه ای که جمع آوری شده ،بايد به روش صحيح به محل انجام آزمايش انتقال پيدا کند .نمونه ممکن است در بخش های بيمارستان
يا در آزمايشگاه ديگر جمع آوری شده باشد .در اين حالت الزم است نمونه به نحو مناسب بسته بندی و حمل شود تا در حين انتقال
نمونه ،کيفيت آن حفظ شده و مخاطرات ايمنی و امنيت زيستی برای کارکنان آزمايشگاه ،فرد انتقال دهنده و عموم مردم جامعه ايجاد
نکند .روش مدون برای بسته بندی و انتقال نمونه ها ،مطابق با دستورالعمل "روش استاندارد بسته بندی و انتقال نمونههای
آزمايشگاهی" ،ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت بايد مکتوب شده و مطابق با آن عمل گردد.
بايد توجه داشت که شرايط الزم برای انتقال نمونههای مختلف ،متناسب با ماهيت نمونه و نوع آزمايش ممکن است متفاوت باشد .در
روند انتقال نمونه عواملی مثل مدت زمان انتقال (برای نمونه هايی که پايداری کمتری دارند و در محدوده زمانی مشخصی بايد انتقال
پيدا کنند) ،و شرايط فيزيکی مناسب برای انتقال (به لحاظ دما ،نور و غيره) بايد درنظر گرفته شود .فرد /افراد مسئول انتقال نمونه بايد
در مورد روش صحيح انتقال نمونه های مختلف آگاهی کامل داشته باشد (بند .)2-5-4
نکته :کليه نمونه های آزمايشگاهی ،عفونی در نظر گرفته می شوند .چنانچه آزمايشگاه نمونه ای دريافت کند که به دليل نامناسب
بودن ظرف يا نحوه بسته بندی ،نشت کرده و آلودگی ناشی از آن ايمنی فرد حمل کننده و عموم مردم را به مخاطره انداخته باشد،
مورد بايد بالفاصله گزارش و پی گيری شود تا علت مشکل مشخص شده و اقدامات الزم برای جلوگيری از تکرار آن صورت گيرد.

 7-4-5آماده سازی و نگهداری نمونه قبل از انجام آزمايش
طی مدت زمان بين جمع آوری نمونه تا تحويل نمونه به بخش های فنی که آزمايش در آنجا انجام می شود ،بايد نمونه ها در مکان
مشخص و امن به دور از دسترسی عموم و در دما و شرايط مناسب فيزيکی (بسته به نوع نمونه و پارامتر مورد آزمايش) نگهداری شوند.
فاصله زمانی بين جمع آوری نمونه ،آماده سازی آن (مثالً جدا کردن سرم يا پالسما از خون کامل) و زمان انجام آزمايش ،بايد به دقت
تحت نظر قرار گيرد تا در اين فاصله نمونه آسيب نبيند و پارامترها يی که قرار است در نمونه اندازه گيری شوند ،تغيير پيدا نکنند .به
همين ترتيب برای نمونه هايی که در بيرون از آزمايشگاه جمع آوری شده اند ،تاريخ و زمان نمونه گيری ،همچنين تاريخ و زمان
دريافت نمونه توسط آزمايشگاه ،و زمان انجام آزمايش بايد ثبت شده و تحت کنترل باشد.
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نکته :حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه ،آماده سازی آن و انجام آزمايش بسته به نوع نمونه و آزمايش ،متفاوت
است.
مسئول فنی آزمايشگاه موظف است برای محافظت از نمونه ها در اين مرحله و جلوگيری از تغيير ماهيت ياگم شدن نمونه ،امکانات و
شرايط مناسب را فراهم نمايد.
مديريت نمونه پس از انجام آزمايش در فرايند پس از آزمايش بحث خواهد شد.

 5-5فرايند انجام آزمايش
 1-5-5انتخاب ،تصديق و صحه گذاری روش های انجام آزمايش
حصول نتايج معتبر و قابل اعتماد آزمايش ،مستقيماً بستگی به روش مورد استفاده برای انجام آزمايش دارد .مسئول فنی آزمايشگاه
موظف است جهت به کارگيری هر روش آزمايشگاهی ،مراحل زير را مد نظر قرار دهد:
-

انتخاب روش

-

ارزيابی روش (تصديق و صحه گذاری)

-

اجرای روش و انجام آزمايش روی نمونه بيماران

-

پايش مداوم و کنترل کيفيت روش

 1-1-5-5کلیات -انتخاب روش آزمايش
آزمايشگ اه بايد برای انجام آزمايش روش هايی را انتخاب کند که برای کاربرد مورد نظر ،صحه گذاری شده اند .مشخصات افرادی که
فعاليت های فرايند آزمايش را انجام می دهند بايد ثبت گردد.
الزامات خاص (ويژگی های عملکردی) برای هر روش آزمايش بايد مرتبط با کاربرد درنظر گرفته شده برای آن آزمايش باشد.
روش های قابل اطمينان و معتبر انجام آزمايش می تواند شامل موارد زير باشد.
روش های به کار گرفته شده در وسايل تشخيص آزمايشگاهی 45که تأييديه معتبر بين المللی دارند و يا مورد تأييد مراجع مسئول
در کشور هستند.
-

روش هايی که در کتب و مراجع معتبر يا استانداردهای بين المللی توصيه شده اند.

-

روش هايی که بر اساس مقررات و ضوابط کشوری ،يا بومی -منطقه ای به کارگيری آنها الزامی می باشد.

انتخاب روش انجام آزمايش کامالً بستگی به خط مشی کاری يك آزمايشگاه و نياز گيرندگان خدمات آن دارد .انتخاب روش آزمايش
ممکن است با توجه به عوامل زير صورت گيرد:
الف) ويژگی های

عملکردی46

IVD 45
performance specifications 46
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ويژگی های عملکردی يك روش (از جمله دقت ،صحت ،خطی بودن ،حساسيت ،اختصاصی بودن و غيره) يکی از عوامل تعيين کننده
در انتخاب روش انجام آزمايش است .ويژگی های عملکردی مورد انتظار از يك روش ،با توجه به کاربرد بالينی و هدف از آزمايش ،نياز
گيرندگان خدمات ،و جمعيت تحت پوشش آزمايشگاه تعيين می شود .برای مثال چنانچه هدف از انجام آزمايش بيماريابی در جمعيت
خاص در مراکز بهداشتی باشد ،روش های با حساسيت باال 47بايد انتخاب شوند .در حالی که اگر هدف تأييد تشخيص در مراکز درمانی
تخصصی باشد ،روش های اختصاصی 48می بايست مد نظر قرار گيرند.
ب) هزينه
هزينه از عوامل مهم و تعيين کننده در انتخاب روش آزمايش می باشد .در برآورد هزينه يك روش انجام آزمايش ،عموماً هزينه به ازای
هر تست محاسبه می شود .عالوه بر آن ،هزينه های مربوط به تجهيزات ،لوازم مصرفی ،معرف ها و مواد کنترلی مورد نياز ،و برای بعضی
آزمايش ها هزينه دفع مواد زائد می بايست در نظر گرفته شود .در انتخاب روش آزمايش ،اعتبار و ويژگی های عملکردی روش بايد با
اولويت بيشتری نسبت به هزينه آن مد نظر قرار گيرد.
پ) زمان چرخه کاری و سرعت انجام آزمايش
سرعت مورد نظر برای انجام آزمايش و آماده شدن نتيجه آن ،يکی از عوامل اصلی در انتخاب روش آزمايش می باشد .اين امر در
آزمايشگاه هايی که ملزم به انجام آزمايش های اورژانس هستند ،از اهميت بيشتری برخوردار است .سرعت انجام يك آزمايش بستگی
به مدت زمان الزم برای آماده سازی نمونه ،روش انجام آزمايش ،تجهيزات مورد استفاده و ظرفيت عملياتی 49هر تجهيز (شامل تعداد
تست قابل انجام در هر ران و مدت الزم برای اجرای يك ران کاری) دارد.
ت) نوع و حجم نمونه مورد نياز
ممکن است آزمايشگاه روش هايی را انتخاب کند که به غير از سرم يا پالسما ،قابليت آزمايش روی خون تام ،ادرار يا ساير مايعات بدن
را نيز داشته باشد .همچنين حجم نمونه مورد نياز می تواند عامل انتخاب روش آزمايش به ويژه در مواردی که جمع آوری نمونه دشوار
است (مثل مايع مغزی نخاعی ،مايع پلور ،يا نمونه خون نوزادان و غيره) باشد.
ث) ميزان پيچيدگی
در شرايط يکسان آزمايشگاه ها تمايل به انتخاب روش هايی دارند که کاربری آن آسان تر است ،عيب يابی و رفع اشکاالت احتمالی آن
پيچيدگی کمتری دارد ،و يا تفسير نتايج آن با سهولت بيشتری صورت می گيرد.
ج) کارکنان آزمايشگاه
انتخاب روش های انجام آزمايش کامالً بستگی به دانش و مهارت فنی کارکنان آزمايشگاه دارد.
در مواردی که کمبود نيروی انسانی وجود دارد ممکن است روش هايی انتخاب شوند که در آن مدت زمانی که کارکنان درگير انجام
کار هستند 50کوتاهتر است.
چ) تأسيسات و فضای فيزيکی آزمايشگاه

Sensitive 47
Specific 48
Operational throughput 49
Hands-on time 50
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فضای کاری ،دما ،رطوبت ،سيستم تهويه ،منبع تأمين برق ،آب مصرفی ،سيستم لوله کشی و سيستم دفع مواد زائد می توانند در موارد
خاص عامل انتخاب روش انجام آزمايش باشند.
ح) در دسترس بودن کيت ها ،معرف ها و مواد کنترلی مورد نياز
آزمايشگاه بايد روش هايی را برای انجام آزمايش انتخاب کند که از دسترسی به کيت ها ،معرف ها و ساير لوازم مصرفی مورد نياز برای
آن روش ،در هر زمان ،اطمينان داشته باشد .پشتيبانی تأمين کنندگان اقالم مصرفی در اين خصوص بسيار حائز اهميت است .در بعضی
موارد سهولت دسترسی به مواد کنترلی الزم برای برنامه کنترل کيفی داخلی ،انطباق روش با نرم افزارهای ويژه کنترل کيفی ،و يا در
دسترس بودن برنامه مهارت آزمايی برای آن روش ،معيار انتخاب روش توسط آزمايشگاه می باشد.
خ) مدت پايداری کيت ها ،معرف ها و مواد کنترلی مورد نياز
مدت زمان پايداری و زمان انقضاء مصرف کيت ها ،معرف ها و مواد کنترلی می تواند يکی از عوامل انتخاب روش آزمايش باشد .در
مناطقی که مدت زمان انتظار برای خريد و تأمين اقالم مصرفی مورد نياز طوالنی است ،آزمايشگاه ممکن است روش هايی را انتخاب
کند که کيت ها ،معرف ها و مواد کنترلی مربوط به آن ،مدت زمان پايداری طوالنی تری داشته و تاريخ مصرف آنها ديرتر منقضی شود.

 2-1-5-5تصديق روش های

آزمايش51

تصديق يك روش انجام آزمايش به معنای ارزيابی و تأييد ويژگی های عملکردی از پيش تعيين شده و مورد انتظار آن روش می باشد.
روش های انجام آزمايش در کيت های آماده مصرف تجاری که توسط توليد کننده قبالً صحه گذاری شده و ويژگی های عملکردی آن
تعيين گرديده است ،چنانچه قرار باشد بدون هيچ گونه تغيير يا تعديلی در آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرد ،بايد قبل از استفاده
جهت آزمايش روی نمونه بيماران ،توسط آزمايشگاه تصديق شود .هدف از تصديق روش آزمايش اين است که اطمينان حاصل گردد
ويژگی های عملکردی مورد ادعای توليدکننده ،در آزمايشگاه قابل دستيابی است.
نکته :در صورتی که آزمايشگاه در روش انجام آزمايش که توليدکننده تعيين کرده ،تغيير و تعديل اعمال نمايد ،بايد مراحل کامل صحه
گذاری مجدداً انجام شود (بند .)3-1-5-5
ويژگی های عملکردی يك روش انجام آزمايش همانگونه که قبالً اشاره شد شامل صحت اندازه گيری ،دقت اندازه گيری ،خطی بودن،
محدوده قابل گزارش ،عدم قطعيت اندازه گيری ،اختصاصی بودن آناليتيکال و تأثير مواد مداخله گر ،حساسيت آناليتيکال ،حد
تشخيص 52و حد سنجش کمّی ،53اختصاصی بودن تشخيصی و حساسيت تشخيصی می باشد.
انتخاب اين که در روند تصديق يك روش ،کدام يك از ويژگی های عملکردی می بايست ارزيابی شوند ،بستگی به کاربرد و مورد مصرف
آن آزمايش دارد .در تصديق يك روش انجام آزمايش ،بايد حداقل صحت ،دقت ،محدوده قابل گزارش و محدوده مرجع آن روش ،مورد
ارزيابی قرار گيرد .در مورد ويژگی های ديگری که الزم است بررسی شوند ،با توجه به کاربرد آزمايش تصميم گيری می شود ،مثالً
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ممکن است الزم باشد در تصديق روش های اختصاصی که به منظور تأييد تشخيص استفاده می شوند ،اثر عوامل مداخله گر مانند
هموليز ،ليپميك و يا ايکتريك بودن نمونه ،مورد بررسی قرار گيرد.
روش تصديق ويژگی های عملکردی مختلف يك روش يا کيت آماده تجاری ،در وهله اول از طريق مرور ويژگی های عملکردی مورد
ادعای توليدکننده صورت می گيرد .بعد آزمايشگاه با آن روش يا کيت ،روی نمونه های کنترل و يا نمونه های شناخته شده بيماران به
تعداد و دفعات الزم آزمايش انجام داده و نتايج به دست آمده را تجزيه و تحليل می نمايد .روش تصديق ويژگی های عملکردی مختلف،
مطابق با پروتکل های توصيه شده در مراجع معتبر علمی يا دستورالعمل های کشوری می بايست صورت گيرد.
پروتکل مورد استفاده آزمايشگاه برای تصديق روش های مختلف بايد مدون بوده و نتايج به دست آمده ،در سوابق مربوطه ثبت گردد.
کارکنان مجاز و واجد صالحيت بايد نتايج را بازنگری کرده و در مورد تصديق روش تصميم گيری نمايند.
 3-1-5-5صحه گذاری روش های

آزمايش54

صحه گذاری به معنای تأييد وجود ويژگی های عملکردی ضروری ،مورد نظر برای برآوردن نيازهای بالينی بيماران و پزشکان ،و کاربرد
بالينی يك آزمايش می باشد.
همه روش های آزمايش که در آزمايشگاه مورد استفاده قرار می گيرند ،بايد صحه گذاری شده باشند .صحه گذاری روش آزمايش برای
کيت های تجاری مورد تأييد ،قبالً توسط توليد کننده کيت انجا م شده است ،و در آزمايشگاه کافی است مراحل تصديق روش (با در
نظر گرفتن کاربرد آزمايش) ،انجام شود (بند  .)2-1-5-5در موارد زير صحه گذاری روش بايد حتماً در آزمايشگاه انجام گردد:
الف) روش های استاندارد نشده؛
ب) روش های طراحی و راه اندازی شده توسط خود آزمايشگاه
پ) روش های استاندارد که در خارج از دامنه يا حيطه مورد نظر مورد استفاده قرار می گيرند
ت) روش های صحه گذاری شده در صورتی که در آزمايشگاه تغييری در آنها اعمال شود
يادآوری می شود چنانچه هر گونه تغييری در يك روش آزمايش که قبالً صحه گذاری شده ،و يا تغيير و تعديلی در روش آزمايش کيت
های آماده مصرف تجاری اعمال شود ،بايد آن مورد ثبت و مکتوب شده و صحه گذاری مجدد انجام گردد .اين تغيير ممکن است مثالً
کوتاه يا طوالنی کردن زمان انکوباسيون ،تغيير حجم نمونه يا حجم معرف های مورد استفاده باشد.
انتخاب اين که کدام يك از ويژگی های عملکردی بايد در روند صحه گذاری ارزيابی شوند ،با توجه به کاربرد آزمايش و ويژگی های
عملکردی ضروری برای آن کاربرد خاص ،صورت می گيرد .در روند صحه گذاری يك روش آزمايش ،طيفی از ويژگی های عملکردی از
جمله صحت ،دقت ،خطی بودن ،محدوده قابل گزارش ،حساسيت آناليتيکال و تشخيصی ،اختصاصی بودن آناليتيکال و تشخيصی و
غيره مورد ارزيابی قرار می گيرند .صحه گذاری روش آزمايش بايد از گستردگی الزم برخوردار بوده و همه ويژگی های مرتبط با کاربرد
مورد نظر را ارزيابی نمايد.
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پروتکل صحه گذاری هر يك از ويژگی های عملکردی اشاره شده در باال ،در مراجع معتبر آزمايشگاهی قابل دسترسی است .صحه
گذاری بايد مطابق با پروتکل های معتبر بين المللی يا دستورالعمل های کشوری به اجرا در آيد .پروتکل مورد استفاده آزمايشگاه برای
صحه گذاری بايد مدون بوده و نتايج به دست آمده ،در سوابق مربوطه ثبت گردد .کارکنان مجاز و واجد صالحيت بايد نتايج را بازنگری
کرده و در مورد صحه گذاری روش ،تصميم گيری نمايند.
جمع بندی:
تصديق و صحه گذاری روش های آزمايشگاهی بايد مطابق با پروتکل های توصيه شده و معتبر (پروتکل های موجود در مراجع علمی
و يا دستورالعمل های کشوری در مورد نحوه تصديق و صحه گذاری ،نوع و تعداد نمونه ها ،و فواصل و دفعات انجام آزمايش و غيره)
انجام شده و نتايج حاصله مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند .در صورتی که ميزان خطا و فاصله بين نتايج به دست آمده از ارزيابی ويژگی
های عملکردی يك روش ،در مقايسه با ويژگی های عملکردی مطلوب ،در حد قابل قبول باشد به نحوی که در تفسير نتايج در محدوده
تصميم گيری بالينی (برای بيماريابی ،تشخيص ،پايش بيماری ،يا برنامه ريزی درمانی) اختالل ايجاد نکند ،آن روش "مناسب برای
کاربرد" ،در نظر گرفته می شود .در واقع با ارزيابی روش های آزمايشگاهی ،شواهد عينی و تجربی به دست می آيد که يك روش
آزمايش برای کاربرد بالينی مورد نظر در روند مراقبت از بيماران ،مناسب است .آگاهی از کاربرد بالينی آزمايش ها تنها از طريق ارتباط
مسئول فنی و گروه مديريت آزمايشگاه با پزشکان و کادر درمانی ميسر می گردد.

 4-1-5-5عدم قطعیت اندازه گیری آنالیت های کمّی
برای هر يك از روش های کمّی انجام آزمايش که در آزمايشگاه مورد استفاده قرار می گيرد ،بايد عدم قطعيت اندازه گيری محاسبه
شود .اجزاء ايجاد کننده عدم قطعيت اندازه گيری ،همان اجزاء دخيل و تأثيرگذار در روند اندازه گيری در مرحله انجام آزمايش (از ورود
نمونه و شروع آزمايش تا به دست آمدن نتيجه اندازه گيری) می باشند.
برای تخمين عدم قطعيت اندازه گيری ،می توان از نمونه های کنترل کيفی استفاده نمود .برای اين منظور نتايج به دست آمده از انجام
آزمايش های مکرر روی نمونه کنترلی در طول زمان ،بررسی می شود .به اين ترتيب تأثير تغييراتی که به طور معمول در طی زمان
ممکن است در روند انجام يك آزمايش در آزمايشگاه اتفاق بيفتد ،روی نتايج اندازه گيری يك آناليت مشخص می گردد .اين تغييرات
می تواند شامل تغيير در بهر 55معرف ها و کاليبراتورها ،تغيير در افراد انجام دهنده آزمايش ،انجام سرويس و نگهداری دوره ای تجهيزات
مورد استفاده برای انجام آزمايش و غيره

باشد56.

نحوه تخمين عدم قطعيت اندازه گيری در آزمايشگاه بايد مشخص و مدون بوده و عدم قطعيت يك روش می بايست به طور منظم مورد
بازنگری قرار گيرد.

batch 55
 56در اين حالت تخمين عدم قطعيت اندازه گيری ،در شرايط مشابه ارزيابی ( intermediate precisionکه حد واسط ارزيابی  repeatabilityو
 reproducibilityيك روش است) ،انجام می شود.

83

آزمايشگاه بايد عدم قطعيت اندازه گيری را در هنگام تفسير نتايج آزمايش های کمّی ،مد نظر قرار دهد .در موادی که نتايج به دست
آمده از آزمايش يك بيمار با نتايج آزمايش قبلی وی مقايسه می شود ،و يا در مواردی که نتيجه آزمايش در محدوده مرزی تصميم
گيری بالينی قرار می گيرد ،توجه به عدم قطعيت اندازه گيری جهت تفسير نتايج کمك کننده خواهد بود.
آزمايشگاه در صورت درخواست ،بايد برآورد انجام شده از ميزان عدم قطعيت اندازه گيری را در دسترس گيرندگان خدمات آزمايشگاهی
قرار دهد.

 2-5-5محدوده های مرجع بیولوژيک يا مقادير تصمیم گیری بالینی
برای تفسير نتايج آزمايش ،اطالعات مربوط به محدوده مرجع بيولوژيك يا مقادير تصميم گيری بالينی ضروری می باشد .مقادير تصميم
گيری بالينی غلظتی از آناليت است که بر اساس آن برای تشخيص ،پايش بيماری ،يا شيوه های درمانی تصميم گرفته می شود.
محدوده مرجع بيولوژيك يا مقادير تصميم گيری بالينی برای آزمايش های مختلف بايد مشخص و مدون بوده و در دسترس گيرندگان
خدمات آزمايشگاه قرار گيرد ،همچنين بايد اطمينان حاصل شود که محدوده مرجع يا مقادير تعيين شده جهت تصميم گيری بالينی،
برای جمعيت تحت پوشش آزمايشگاه مناسب هستند.
نحوه تعيين محدوده مرجع ،در مراجع معتبر علمی قابل دسترسی است .تعيين محدوده مرجع ،به عنوان بخشی از ارزيابی روش
آزمايش ،عموماً توسط توليدکنندگان کيت های آماده مصرف تجاری انجام می شود ،در اين حالت کافی است آزمايشگاه مناسب بودن
محدوده مرجع برای جمعيتی که به آنها ارائه خدمت می کند را تصديق نمايد .در مورد روش هايی که توسط آزمايشگاه طراحی و پياده
شده است الزم است محدوده مرجع توسط آزمايشگاه تعيين شود .آزمايشگاه همچنين می تواند از محدوده درج شده در کتب مرجع
استفاده و آنها را تصديق نمايد.
هنگامی که آزمايشگاه روش انجام آزمايش را تغيير می دهد ،بايد محدوده مرجع و مقادير تصميم گيری بالينی مورد بازنگری قرار
گرفته و در صورت لزوم تغيير پيدا کند .اين تغيير بايد در برگه گزارش دهی اعمال گردد.

 3-5-5اجرا و مستندسازی روش های آزمايش
پس از انتخاب روش آزمايش و ارزيابی آن جهت حصول اطمينان از انطباق ويژگی های عملکردی با نيازهای بالينی ،می توان از آن
روش برای انجام آزمايش روی نمونه بيماران استفاده نمود.
مستندات مربوط به انجام آزمايش شامل مدارک و سوابق انجام آزمايش می باشند.
الف) مدارك انجام آزمايش
نحوه اجرای صحيح روش های انجام آزمايش بايد مستند باشد .برای کليه آزمايش هايی که در آزمايشگاه انجام می شود ،بايد
دستورالعمل انجام آزمايش مکتوب گردد .دستورالعمل انجام آزمايش مراحل انجام کار و همچنين جزئيات فنی و کاربردی در خصوص
هر آزمايش را توضيح می دهد .اين دستورالعمل ها بايد به زبان ساده و قابل درک برای کارکنان آزمايشگاه نوشته شوند و در محل
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انجام آز مايش در دسترس کارکنان مرتبط قرار داشته باشند .مسئول فنی بايد اطمينان حاصل کند که کارکنان ذيربط آگاهی و اشراف
کامل به دستورالعمل های انجام آزمايش داشته و مطابق با آن عمل می کنند.
نکته  :1راهنماهای کاری يا کارت فايل ها که حاوی خالصه اطالعات کليدی در مورد نحوه انجام آزمايش هستند ،ممکن است روی
ميز کار آزمايشگاه قرار گيرند تا کارکنان حين انجام آزمايش در صورت لزوم بتوانند سريعاً به آن مراجعه نمايند .بايد توجه داشت که
اين راهنماهای خالصه شده ،جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش که حاوی کليه اطالعات ضروری در مورد هر آزمايش است ،نمی
باشند .بديهی است اطالعات مندرج در راهنماهای خالصه ،نبايد مغايرتی با دستورالعمل انجام آزمايش داشته باشد.
نکته  :2بروشور يا دستورالعمل انجام آزمايش که توليدکنندگان کيت در داخل بسته بندی محصوالت خود قرار می دهند ،توضيحات
الزم در مورد چگونگی انجام آزمايش را ارائه می نمايد ولی ممکن است اطالعات مهم و ضروری مثالً در مورد مقادير بحرانی ،نحوه
تفسير نتايج ،آزمايش های تأييد ی و تکميلی مورد نياز ،نکات خاص مرتبط با کنترل کيفيت و يا مالحظات ايمنی در آن درج نشده
باشد .بنابراين الزم است دستورالعمل انجام آزمايش در آزمايشگاه مدون گردد .برای اين منظور اطالعات مندرج در بروشور کيت ها می
تواند مورد استفاده قرار گيرد.
کليه مدارک مربوط به انجام آزمايش ،شامل دستورالعمل های انجام آزمايش ،راهنماهای کاری،کارت فايل های خالصه ،و بروشور کيت
های تجاری همه بايد براساس الزامات مربوط به کنترل مدارک (بند  )2-3-4مديريت شوند.
دستورالعمل انجام آزمايش می بايست حاوی موارد زير باشد:
الف) هدف از آزمايش؛
ب) اصول و روش مورد استفاده برای انجام آزمايش؛
پ) ويژگی های عملکردی روش (بند )2-5-5؛
ت) نوع نمونه (به عنوان مثال پالسما ،سرم ،ادرار و غيره) و حجم نمونه مورد نياز؛
ث) مالحظات مربوط به آماده سازی بيمار؛
ج) نوع ظرف و مواد افزودنی الزم مثل ضدانعقادها يا مواد نگهدارنده؛
چ) تجهيزات و معرف های الزم؛
ح) الزامات مربوط به محيط کار و مالحظات ايمنی؛
خ) روش های کاليبراسيون
د) مراحل قدم به قدم انجام آزمايش؛
ذ) روش های کنترل کيفيت آزمايش؛
ر) عوامل مداخله کننده (به عنوان مثال ليپمی ،هموليز ،بيلی روبينمی ،داروهای مختلف) و واکنش های
ز) روش محاسبه نتايج ،در صورت کاربرد ،و محاسبه عدم قطعيت اندازه گيری برای آناليت های کمّی؛
ژ) محدوده های مرجع بيولوژيك يا مقادير تصميم گيری بالينی؛
cross reactions 57
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متقاطع57

س) محدوده قابل گزارش نتايج آزمايش؛
ش) راهنمای تعيين مقدار آناليت های کمّی در مواردی که نتيجه آزمايش خارج از محدوده قابل اندازه گيری است؛
ص) مقادير هشدار دهنده و بحرانی ،در صورت لزوم؛
ض) مالحظات مربوط به تفسير آزمايشگاهی؛
ط) اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غير طبيعی ،در صورت کاربرد( ،مثالً تکرار آزمايش ،توصيه جهت انجام آزمايش های تأييدی يا
تکميلی)
ظ) عوامل تأثيرگذار بر نتايج و محدوديت های آزمايش ،در صورت کاربرد
ع) مراجع مورد استفاده در تدوين دستورالعمل
چنانچه آزمايشگاه اقدام به تغيير روش انجام آزمايش نمايد به طوری که نتايج آزمايش يا نحوه تفسير آنها تغيير قابل مالحظه ای پيدا
کند ،اين تغيير و پيامدهای ناشی از آن بايد به نحو مقتضی به اطالع گيرندگان خدمات آزمايشگاه برسد.
ب) سوابق انجام آزمايش
تاريخ و زمان هر نوبت انجام آزمايش ،نام فرد انجام دهنده و همچنين مشخصات معرف ها ،کيت ها و مواد کنترلی مورد استفاده در آن
نوبت کاری (مثل سری ساخت و تاريخ انقضاء) بايد ثبت شود .اين اطالعات در بررسی و ريشه يابی علل خطاهای احتمالی در مرحله
انجام آزمايش دارای اهميت می باشند.
نتايج آزمايش و کليه سوابق مربوط به انجام آزمايش بايد مطابق با الزامات مربوط به کنترل سوابق (بند  )13-4تا مدت زمان مقتضی
در آزمايشگاه نگهداری شوند.

 6-5اطمینان از کیفیت نتايج آزمايش
 1-6-5کلیات
مسئول فنی آزمايشگاه موظف است از کيفيت انجام آزمايش ها اطمينان حاصل کند .برای اطمينان از کيفيت ،آزمايش ها بايد تحت
شرايط تعريف شده و مشخص انجام شوند و به طور مداوم پايش گردند .فرايند کنترل کيفيت شامل کليه فعاليت هايی است که برای
پايش فرايند انجام آزمايش به اجرا در می آيد .به منظور اطمينان از کيفيت نتايج در آزمايشگاه ،فعاليت های مرتبط با فرايندهای قبل
از آزمايش و پس از آزمايش نيز بايد به درستی انجام شوند (بند  4-5و بند )7-5
نکته :آزمايشگاه به هيچ وجه نبايد اقدام به ارائه نتايج ساختگی و جعلی نمايد.

 2-6-5کنترل کیفیت انجام آزمايش (کنترل کیفیت داخلی)
 1-2-6-5کلیات برنامه های کنترل کیفیت
هدف از ا جرای برنامه های کنترل کيفيت شناسايی ،ارزيابی و اصالح خطاهای حين انجام آزمايش ،قبل از گزارش نتايج می باشد.
خطاهای انجام آزمايش ممکن است ناشی از اشکال در معرف ،کيت ،مواد مصرفی ،تجهيزات مورد استفاده ،شرايط محيطی انجام کار و
يا عملکرد نادرست فرد انجام دهنده آزمايش باشد.
نکته :واژه "کنترل کيفيت" و واژه "کنترل کيفيت داخلی" به جای يکديگر استفاده می شوند.
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به منظور اطمينان از کيفيت نتايج آزمايش ،بايد روش های مشخصی برای کنترل کيفيت طرح ريزی و اجرا شود .روش اجرای برنامه
کنترل کيفيت ،بستگی به روش انجام آزمايش و ماهيت نتايج آن دارد ،لذا کنترل کيفيت آزمايش های کمّی ،کيفی و نيمه کمّی به
روش های مختلف انجام می شود.
به طور کلی در برنامه های کنترل کيفيت ،بايد فعاليت های زير به اجرا درآيد:
الف) سياست ها و روش های انجام برنامه کنترل کيفيت و تفسير نتايج آنها ،برای آزمايش های کمّی ،کيفی و نيمه کمّی ،بر اساس
مراجع معتبر علمی و يا دستورالعمل های کشوری ،مستند و مدون شود.
ب) در مورد نحوه اجرا و تفسير نتايج برنامه های کنترل کيفيت ،به کليه کارکنان ذيربط آموزش داده شده و اطمينان حاصل گردد که
آگاهی و مهارت برای انجام آن را دارند.
پ) چگونگی رفع مشکالت و اصالح خطاهای شناسايی شده ،مکتوب و مشخص شود .به کليه کارکنان ذيربط در خصوص انجام اقدامات
اصالحی الزم آموزش داده شده و اطمينان حاصل گردد که آگاهی و مهارت برای انجام آن را دارند.
ت) سوابق مربوط به انجام کليه فعاليت های مرتبط با کنترل کيفيت ،ثبت شود و تا مدت زمان مقتضی جزء سوابق آزمايشگاه نگهداری
گردد (بند .)13-4
ث) سوابق انجام فعاليت های کنترلی و داده ها و اطالعات مربوطه ،به طور دوره ای در فواصل منظم بازنگری شده و مورد تجزيه و
تحليل قرار گيرند (بند  )15-4تا روند انحرافات و خطاها مشخص شود .با بازنگری اين سوابق می توان مشکالت را ريشه يابی کرد و
برای انجام اقدامات اصالحی و پيشگيرانه مناسب برنامه ريزی نمود.
 2-2-6-5مواد کنترل کیفیت در آزمايش های کمّی

الف) مواد يا نمونه های کنترلی:
موادی هستند که حاوی محدوده غلظتی مشخصی از آناليت مورد اندازه گيری می باشند .مواد يا نمونه های کنترلی در هر نوبت کاری
همزمان با نمونه بيماران و به همان روش ،آزمايش می شوند .نتايج به دست آمده از آزمايش روی نمونه های کنترل مورد تجزيه و
تحليل قرار می گيرد تا کيفيت انجام آزمايش ارزيابی گردد.
بايد از مواد کنترلی استفاده شود که شبيه نمونه بيماران باشد تا با معرف های مورد استفاده در آزمايش ،واکنشی مشابه نمونه بيماران
نشان بدهد .پايه نمونه های کنترلی معموالً سرم ،و گاه پالسما ،ادرار و غيره می باشد.
مواد کنترلی در سطوح غلظتی مختلف معموالً در سطح پايين ،باال و نرمال به صورت تجارتی در دسترس هستند .مقدار آناليت در نمونه
های کنترل تجاری معموالً توسط توليدکننده به صورت يك محدوده غلظتی تعيين می شود .با اين حال ،آزمايشگاه بايد غلظت آناليت
در نمونه کنترل را با روش های مورد استفاده در آزمايشگاه ،تصديق نمايد.
در بعضی موارد مواد کنترلی توسط توليد کننده کيت يا تجهيز در بسته بندی مربوطه قرار داده می شوند .در صورت دسترسی ،الزم
است از مواد کنترلی مستقل و جداگانه ،همراه با مواد کنترلی که توسط توليدکننده کيت يا تجهيز عرضه شده ،استفاده گردد .در
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انتخاب نمونه های کنترلی مستقل ،بايد به همخوانی آن با معرف های مورد استفاده در آزمايش و اثرات زمينه ای احتمالی 58توجه
شود.
نمونه های کنترل به فرم های مختلف (منجمد ،ليوفيليزه و يا محلول پايدار شده توسط نگهدارنده های شيميايی) در دسترس هستند.
در آماده سازی و نگهداری مواد کنترلی بايد روش توصيه شده توسط توليدکننده به دقت رعايت شود.
بهتر است يك نمونه کنترلی يکسان برای مدت زمان طوالنی توسط آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرد ،لذا توصيه می شود در صورت
امکان نمونه های کنترل که پايداری بيشتر و تاريخ مصرف طوالنی تری دارند ،با حجم بيشتر تهيه و خريداری شوند.
نکته :برای کنترل کيفيت بعضی آزمايش ها به ويژه در مواردی که نمونه های کنترل معتبر تجاری در دسترس نيست ،آزمايشگاه
ممکن است تصميم بگيرد که از مخلوط نمونه های جمع آوری شده از بيماران 59به جای نمونه کنترل استفاده کند .در اين حالت
ضمن رعايت اصول ايمنی ،حداقل بايد پايداری ،يکنواختی و عدم آلودگی به عوامل عفونی قابل انتقال ،به روش های معتبر مورد تصديق
قرار گيرد .با توجه به دشواری های تصديق اين موارد ،استفاده از کنترل های تجاری معتبر توصيه می شود.

ب) کاليبراتورها:
اصطالحا به آن "استاندارد" هم گفته می شود ،محلول هايی هستند که حاوی غلظت خاص و معينی از آناليت (و نه محدوده غلظت)
هستند و به عنوان مبنای مقايسه و اندازه گيری به کار می روند .کاليبراتورها برای تنظيم يا کاليبراسيون تجهيزات وسايل تشخيصی،
قبل از شروع آزمايش استفاده می شوند .ماهيت کاليبراتورها معموالً مشابه نمونه بيمار نيست و کاربرد آن نبايد با نمونه های کنترلی
اشتباه شود .کاليبراتورها معموالً توسط توليدکنندگان تجهيزات و وسايل تشخيصی در دسترس آزمايشگاه قرار می گيرند .کاليبراتوری
که برای تنظيم يا کاليبراسيون استفاده شده ،نمی تواند به عنوان جايگزين نمونه کنترل مورد استفاده قرار گيرد.
 3-2-6-5کنترل کیفیت در آزمايش های کمی
الف) کنترل کیفیت انجام آزمايش از طريق آزمايش نمونه های کنترل
از آنجايی که نتايج آزمايش های کمّی به صورت مقادير عددی به دست می آيد ،برای ارزيابی دقت و صحت نتايج می توان از روش
های آماری استفاده نمود .در روش های کنترل کيفيت آماری ،آزمايش روی نمونه های کنترلی انجام می شود (بند  ،)2-2-6-5سپس
نتايج آزمايش نمونه کنترل ،به نمونه بيماران تعميم داده می شود .به عبارتی ،اگر نتيجه آزمايش نمونه کنترلی قابل قبول باشد ،نتايج
بيماران قابل قبول در نظر گرفته می شود.
جهت کنترل کيفيت نتايج آزمايش ها از طريق آزمايش روی نمونه های کنترل ،مراحل زير بايد انجام شود:
 در ابتدا عدم دقت ،عدم صحت و خطای کلی مجاز برای هر تست را (بر اساس انتظارات گيرندگان خدمات و جمعيت بيماران ومراجعين به آزمايشگاه) ،تعيين و يا از يکی از مراجع معتبر انتخاب می کنيم.
 در هر نوبت کاری نمونه های کنترلی همزمان و همراه با نمونه بيماران ،و به همان روش آزمايش شده و نتايج به دست آمده ثبتگردد.
 نتايج آزمايش روی نمونه های کنترلی که در نوبت های کاری مختلف و روزهای متوالی انجام شده آناليز شود ،و با محاسبه ميانگينو انحراف معيار نتايج به دست آمده" ،محدوده قابل قبول" نتايج تعيين گردد .در تعيين محدوه قابل قبول برای هر آناليت ،بايد
Matrix effect 58
specimen Pooled 59
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خطای کلی مجاز (که آزمايشگاه با توجه به مراجع علمی و نيز جمعيت تحت پوشش و اهداف عملکردی خود تعيين کرده) مد نظر
قرار گيرد.
 نمودارهايی که به طور گرافيك و تصويری نشان دهنده محدوده قابل قبول هستند ،بايد برای هر آناليت موجود باشد. در هر نوبت انجام کار نتايج نمونه های کنترل ،روی نمودار مربوطه ثبت شود و بر اساس قواعد معتبرکنترل کيفيت (که آزمايشگاهقبالً در روش های اجرايی کنترل کيفيت تعيين و مکتوب کرده) ،مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
نکته  :1قواعد مربوط به کنترل کيفيت آماری انجام آزمايش (مانند لوی جنينگ ،وستگارد ،قوانين سيگمامتريك و قواعد پيشنهادی
سازمان بهداشت جهانی) و نحوه برآورد محدوده خطای کلی مجاز برای آناليت های مختلف ،در کتب و مراجع معتبر علمی آزمايشگاهی
در دسترس می باشد.
تجزيه و تحليل و تفسير نتايج نمونه های کنترلی ثبت شده روی نمودارهای کنترل کيفيت ،سبب شناسايی خطاهای تصادفی و
همچنين خطاهای سيستماتيك در انجام آزمايش می شود .در مورد اعتبار و قابل قبول بودن نتايج آزمايش در يك نوبت انجام کار بايد
پس از تفسير نمودار کنترل کيفيت تصميم گيری شده و صرفاً در صورت اطمينان از اعتبار آن نوبت کاری ،نتايج آزمايش ها گزارش
شوند.
نکته  :2تعداد و غلظت نمونه های کنترلی که برای هر آزمايش استفاده می شوند بايد به دقت توسط آزمايشگاه انتخاب گردد .بهتر
است در هر نوبت کاری چند غلظت از نمونه های کنترل آزمايش شوند .در اين حالت برای هر غلظت از نمونه کنترلی ،نمودار کنترلی
جداگانه رسم می شود  .غلظت نمونه های کنترل که در هر نوبت کاری مورد آزمايش قرار می گيرند ،بايد محدوده غلظتی که به لحاظ
بالينی حائز اهميت است را پوشش دهد .در صورت دسترسی ،می بايست در هر نوبت انجام آزمايش ،نمونه کنترلی در غلظتی که نزديك
به سطح يا حد تصميم گيری بالينی است 60قرار داده شود تا از اعتبار و درستی تصميمی که برای بيمار گرفته شده ،اطمينان حاصل
گردد.
تصميم گيری در مورد تعداد نمونه های کنترلی مورد نياز در يك نوبت کا ری ،همچنين با توجه به تعداد نمونه های مورد آزمايش در
آن نوبت کاری ،پايداری روش آزمايش ،عيار سيگمای آزمايش مورد نظر و شدت مخاطراتی که نتيجه اشتباه آزمايش می تواند برای
بيمار ايجاد کند ،صورت می گيرد.
يادآوری :روش ديگر کنترل کيفيت آزمايش ها با استفاده از نتاي ج آزمايش روی نمونه های کنترلی ،روشی است که طی آن اختالف
نتايج آزمايش هر نمونه کنترلی ،با ميانگين نتايج نمونه های کنترلی که قبالً تعيين شده ،به دست می آيد و سپس جمع جبری اين
اختالفات محاسبه و در نمودار کنترل کيفيت تجمعی 61ثبت و تفسير می شود .اين روش نسبت به خطاهای سيستماتيك حساس است.
در صورت بروز خطای سيستماتيك جمع جبری اختالفات نتايج نمونه کنترل با ميانگين افزايش پيدا می کند .استفاده از اين روش در
آزمايشگاه ها متداول نمی باشد.

 60منظور از سطح يا حد تصميم گيری بالينی ،غلظتی از آناليت است که در آن مقدار غلظت ،در مورد تشخيص ،پايش بيماری يا برنامه ريزی درمانی برای
بيمار تصميم گيری می شود.
Cumulative sum (Cusum) control chart 61

89

ب) کنترل کیفیت انجام آزمايش از طريق ارزيابی نمونه بیماران:
از نتايج به دست آمده از انجام آزمايش روی نمونه بيماران نيز می توان برای کنترل کيفيت انجام آزمايش استفاده نمود .بايد توجه
داشت که روش های کنترل کيفيت بر اساس نتايج بيماران ،به عنوان مکمل و نه جايگزين روش های آماری کنترل کيفيت با استفاده
از نمونه های کنترل ،به اجرا در می آيند .اين روش ها می تواند شامل موارد زير باشد:
-

بررسی همخوانی نتايج آزمايش با عالئم بالينی بيمار
بررسی همخوانی نتايج آزمايش های مختلف يك بيمار
انجام آزمايش ها به صورت دوپليکيت و بررسی اختالف خوانده ها (برای شناسايی خطاهای تصادفی)
مقايسه نتايج آزمايش جديد با آزمايش قبلی همان بيمار (دلتا چك)
بررسی قرار گيری نتايج آزمايش ها در محدوده ای که با شرايط فيزيولوژيك بدن انسان منافات دارد62
محاسبه ميانگين نتايج آزمايش بيماران برای هرآناليت به طور دوره ای و بررسی تغييرات ميانگين (برای شناسايی خطاهای
سيستماتيك)

نکته :جزئيات رو ش های کنترل کيفيت از طريق ارزيابی نمونه بيماران ،و مزايا و محدوديت های هر روش در کتب و مراجع معتبر
علمی در دسترس می باشد.
 4-2-6-5کنترل کیفیت آزمايش های کیفی و نیمه کمّی
کيفيت انجام آزمايش های کيفی و نيمه کمّی همانند آزمايش های کمی بايد پايش شده و از درستی نتايج اين آزمايش ها قبل از ارائه
گزارش ،اطمينان حاصل شود .روش های کنترل کيفيت آزمايش های کيفی و نيمه کمّی بايد مشخص و مستند باشد .جهت اجرای
برنامه کنترل کيفيت آزمايش های کيفی و نيمه کمّی (از آنجا که نتايج اين آزمايش ها به صورت عددی به دست نمی آيد) نمی توان
از روش های آماری استفاده نمود .لذا برای اطمينان از کيفيت نتايج آزمايش های کيفی و نيمه کمّی عالوه بر فرايند انجام آزمايش،
بايد ساير فرايندها ی سيستم مديريت کيفيت مانند مديريت نمونه ،آموزش کارکنان ،سرويس و نگهداری ابزار و تجهيزات ،و شرايط
محيطی انجام کار ب ا دقت بيشتری تحت کنترل قرار گيرند .کنترل کيفيت آزمايش های کيفی و نيمه کمّی در بسياری موارد به کيفيت
معرف ها ،رنگ های مورد استفاده ،محيط های کشت ميکروبی ،آب مصرفی و غيره بستگی دارد.
برای کنترل کيفيت بعضی از آزمايش های کيفی و نيمه کمّی ،و همچنين حصول اطمينان از کيفيت معرف ها ،رنگ ها و محيط های
کشت می توان از نمونه های کنترلی استفاده نمود .برای کنترل کيفيت اين آزمايش ها همچنين ممکن است در موارد مقتضی از
ارزيابی نتايج به دست آمده از آزمايش روی نمونه بيماران ،مانند ارزيابی همخوانی نتايج بيمار با عالئم بالينی ،همخوانی با ساير نتايج
آزمايشگاهی ،و دلتا چك استفاده شود.
مواد کنترل کيفيت برای آزمايش های کيفی و نيمه کمّی:

الف) کنترل های تعبيه شده درون سيستم آزمايش:63
به آن کنترل داخلی 64نيز می گويند .اين کنترل ها توسط توليدکننده به عنوان بخشی از سيستم انجام آزمايش طراحی و در کيت ها
يا وسايل تشخيصی جاسازی می شوند ،و در هر نوبت انجام آزمايش به طور خودکار مورد ارزيابی قرار می گيرند .اين کنترل ها در
Limit check 62
Built-in Controls 63
Internal Controls 64
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بيشتر موارد فقط بخشی از مرحله انجام آزمايش را پايش می کنند ،اين بخش در آزمايش ها يا وسايل تشخيصی مختلف ،متفاوت است
مثالً ممکن است فعال بودن معرف ها ،يا اضافه شدن حجم کافی نمونه و جريان محلول های الزم برای انجام آزمايش را نشان دهند.
برای اطالع از اين که هرکنترل چه مرحله ای را پايش می کند می بايست بروشور توليد کننده مطالعه شود .از آنجا که اين کنترل ها
کليه مراحل آزمايش و مواردی که ممکن است در انجام آزمايش تأثير بگذارند را معموالً پايش نمی کنند ،بهتر است در نوبت های
کاری کنترل های بيرونی که مشابه نمونه بيماران هستند ،مورد آزمايش قرار گيرند.

ب) نمونه های کنترل مثبت و منفی:
کنترل های مثبت و منفی در بعضی موارد توسط توليد کننده در ب سته بندی کيت يا وسايل تشخيصی عرضه می شوند .ممکن است
الزم باشد اين نمونه ها به طور جداگانه توسط آزمايشگاه خريداری گردند .نمونه های کنترل مثبت و منفی تجاری ،پايه ای مشابه نمونه
بيمار دارند و همراه نمونه بيماران ،و با همان روش آزمايش می شوند .برای اطمينان از کيفيت نتايج ،عالوه بر کنترل هايی که داخل
کيت وجود دارد ،بهتر است کنترل های مستقل تجاری و نيز نمونه های مثبت و منفی شناخته شده بيماران مورد آزمايش قرار گيرند.
نمونه های کنترلی کليه مراحل انجام آزمايش و عوامل تأثيرگذار بر آن را پايش می کنند .در صورت تغيير نوع و يا سری ساخت کيت
يا معرف ،تغيير در پرسنل انجام دهنده آزمايش ،تغيير شرايط فيزيکی انجام کار ،و در هر مورد ديگری که توليدکننده توصيه کرده
است بايد از نمونه های کنترلی مثبت و منفی استفاده شود.
نمونه کنترل مثبت بهتر است نزديك به  cut-off valueانتخاب شود تا اطمينان حاصل گردد که واکنش های مثبت ضعيف در
آزمايش قابل شناسايی هستند .برای روش های آگلوتيناسيون بهتر است يك کنترل مثبت ضعيف ،کنترل منفی و کنترل مثبت قوی
(برای شناسايی پروزون) همراه نمونه بيماران آزمايش شود .در آزمايش هايی که مرحله استخراج دارند ،می بايست کنترل هايی که
خطای مرحله استخراج را شناسايی می کنند مورد استفاده قرار گيرد.

پ) کنترل های ميکروبی:
برای پايش کيفيت در آزمايش های ميکروب شناسی ،ارگانيسم های کنترلی زنده بايد مورد استفاده قرار گيرند تا اطمينان حاصل
شود که رنگ ها ،معرف ها ،و محيط های کشت م يکروبی کيفيت مناسب و مورد انتظار را دارند .کنترل های ميکروبی ممکن است
ارگانيسم های شناخته شده ای باشند که توسط خود آزمايشگاه جدا شده اند و يا به صورت تجاری خريداری گردند .اين ارگانيسم ها
بايد به نحو صحيح نگهداری شوند تا به آنها آسيب وارد نشود .برای اطمينان از کيفيت هر واکنش ،ارگانيسم هايی با هر دو نتيجه مثبت
و منفی می بايست مورد آزمايش قرار گيرد .فهرست انواع ارگانيسم های کنترلی مورد نياز برای کنترل کيفيت روش ها و وسايل
تشخيصی مورد استفاده در آزمايش های ميکروب شناسی ،در کتب و مراجع معتبر علمی در دسترس می باشد.
 5-2-6-5مردود بودن نتايج آزمايش در صورت نقض قواعد کنترل کیفیت
در صورتی که نتايج کنترل کيفيت مناسب نبوده و قواعد مربوط به آن نقض شده باشد ،نتايج آزمايش بيماران مردود در نظر گرفته
شده و بايد از صدور نتايج جلوگيری به عمل آيد .نقض قواعد کنترل کيفيت نشان می دهد که احتماالً در نتايج آزمايش ها خطا وجود
دارد .در اين شرايط پس از بررسی علل و انجام اقدامات الزم برای برطرف نمودن خطا ،می بايست ويژگی های عملکردی آزمايش
مجدداً ارزيابی و تصديق شود .پس از آن در صورت لزوم نمونه بيماران دوباره مورد آزمايش قرار گيرد ،کيفيت نتايج مربوطه ارزيابی و
در صورت تأييد ،نتايج آزمايش گزارش شود.
سوابق مربوط به موارد نقض قواعد کنترل کيفيت و رد نوبت کاری ،و همچنين اقداماتی که متعاقب آن انجام شده بايد مکتوب و تا
مدت زمان مقتضی نگهداری شوند .بازنگری دوره ای اين سوابق ميزان مؤثر بودن اجرای برنامه کنترل کيفيت داخلی در شناسايی
خطاهای انجام آزمايش ،و انحرافات و خطاهای شناسايی شده در سيستم آزمايش را مشخص می نمايد.
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 3-6-5مقايسه های بین آزمايشگاهی
 1-3-6-5شرکت در برنامه
يکی از روش های ارزيابی و حصول اطمينان از کيفيت نتايج آزمايش ،شرکت در برنامه های مقايسه بين آزمايشگاهی است .آزمايشگاه
بايد چندين نوبت در سال (حداقل سه يا چهار نوبت) در برنامه های مقايسه بين آزمايشگاهی ،مانند برنامه های ارزيابی خارجی کيفيت
يا مهارت آزمايی ،متناسب با انواع آزمايش ها يی که در آزمايشگاه انجام می شود ،شرکت نمايد .نتايج شرکت در برنامه بايد بررسی و
تفسير شده ،و برای شناسايی خطاهای آزمايش مورد استفاده قرار گيرد .متعاقباً برای اصالح اين خطاها و پيشگيری از وقوع مجدد آنها
بايد اقدامات اصالحی و پيشگيرانه الزم اجرا شود.
نکته  :1برگزار کنندگان برنامه ارزيابی خارجی کيفيت يا مهارت آزمايی ،ممکن است مراکز دولتی يا سازمان های خصوصی باشند.
برگزارکنندگان در هر حال موظفند اين برنامه را مطابق با استانداردهای مرتبط تخصصی 65به اجرا در آورند تا اطمينان حاصل شود که
نتايج برنامه قابل استناد است.
برنامه ارزيابی خارجی کيفيت يا مهارت آزمايی شواهد عينی از کيفيت عملکرد آزمايشگاه فراهم می کند .در اين برنامه نتايج به دست
آمده از انجام آزمايش روی نمونه های مشابه ،توسط کليه آزمايشگاه ها ی شرکت کننده ،مورد ارزيابی قرار می گيرد ،تا کيفيت کار
آزمايشگاه ها با يکديگر و يا با يك آزمايشگاه مرجع مقايسه شود .برنامه مهارت آزمايی ،کيفيت و قابل اعتماد بودن نتايج آزمايشگاهی
را به گيرندگان خدمات نشان داده و به آنان اطمينان می دهد که نتايج آزمايش در آزمايشگاه های مختلف ،قابل قياس و يکنواخت
هستند.
نکته :2برنامه ارزيابی خارجی کيفيت يا مهارت آزمايی مکمل برنامه های کنترل کيفيت داخلی هستند .اين برنامه ها نبايد به عنوان
جايگزين برنامه کنترل کيفيت انجام آزمايش در نظر گرفته شوند.
روش اجرايی مربوط به برنامه ارزيابی خارجی کيفيت بايد در آزمايشگاه مدون و مکتوب گردد .در اين روش اجرايی بايد نحوه شرکت
در برنامه (شامل انتخاب برنامه ،ثبت نام ،انجام آزمايش روی نمونه های مجهول و ارسال نتايج) ،ارزيابی و تفسير گزارش دريافتی،
اقدامات اجرايی در صورت نامنطبق بودن نتايج هر گروه از آزمايش ها ،و مسئوليت ها و وظايف برای هر يك از فعاليت ها مشخص
باشد.
 2-3-6-5روش های جايگزين
وقتی برنامه ارزيابی خارجی کيفيت يا مهارت آزمايی در دسترس نباشد ،آزمايشگاه بايد از روش های جايگزين برای نشان دادن صحت
و قابل اعتماد بودن نتايج آزمايش استفاده کند.
روش های جايگزين می توانند شامل موارد زير باشند:
الف) انجام آزمايش روی نمونه های با مقادير تصديق شده يا مشخص ،و مقايسه نتايج به دست آمده با نتايج مورد انتظار مانند:
 مواد مرجع گواهی شده66 مواد کنترلی که در برنامه های ارزيابی خارجی کيفيت مورد استفاده قرار گرفته اند و مقادير مشخص دارند نمونه هايی که قبالً با روش های معتبر آزمايش شده اند و مقادير مشخص دارند. نمونه های تبادل شده با ساير آزمايشگاه ها مواد يا سلول هايی از ذخاير سلولی و بافتی 65مانند استاندارد ISO 17043
Certified reference material 66
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نمونه67

ب) بررسی مجدد يا آزمايش مجدد روی
به صورت بازبينی اساليدهای ميکروسکپی که توسط يك آزمايشگاه ديده شده ،و يا انجام آزمايش مجدد روی نمونه ای که آزمايشگاه
قبالً آزمايش انجام داده ،توسط يك آزم ايشگاه مرجع می باشد .با اين روش درستی نتايجی که توسط آزمايشگاه گزارش شده و همچنين
کيفيت تهيه و رنگ آميزی اساليدها مورد ارزيابی قرار می گيرد.
انتخاب اساليدها يا نمونه هايی که قرار است مجدداً بررسی يا آزمايش شوند بايد تصادفی باشد و تعداد آنها بايد در حدی باشد که به
لحاظ آماری اطالعات معنی داری به دست بيايد .روش معمول شامل بررسی مجدد  10درصد نمونه های منفی و  100درصد نمونه
های مثبت می باشد .اين روش مستلزم صرف وقت و هزينه زياد است و فقط در مواردی که برنامه مهارت آزمايی در دسترس نباشد،
ممکن است مدنظر قرار گيرد.
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پ) تبادل نمونه بين آزمايشگاه ها
برای ارزيابی کيفيت آزمايش های تخصصی که برنامه مهارت آزمايی برای آنها وجود ندارد ،نمونه بين آزمايشگاه ها تبادل می شود .هر
آزمايشگاه روی نمونه آزمايش انجام می دهد و سپس نتايج آزمايشگاه ها با هم مقايسه می گردد.
ت) انجام آزمايش در آزمايشگاه به روش های مختلف يا با استفاده از تجهيزات متفاوت ،و مقايسه نتايج به دست آمده (بند )6-4-5
نکته :در کتب منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی ،برنامه ارزيابی خارجی کيفيت به مفهوم ارزيابی عينی کيفيت عملکرد
آزمايشگاه از طريق يك تشکيالت بيرونی بوده ،و شامل مجموع برنامه های مهارت آزمايی (ارسال نمونه مجهول به آزمايشگاه ها و آناليز
نتايج آن) ،بررسی مجدد يا آزمايش مجدد روی نمونه توسط آزمايشگاه مرجع ،و مميزی در محل آزمايشگاه می باشد.
 3-3-6-5آزمايش روی نمونه های برنامه ارزيابی خارجی کیفیت يا مهارت آزمايی
آزمايشگاه بايد نمونه های کنترلی مجهول را وارد جريان معمول کار آزمايشگاه کند و تا حد امکان مانند نمونه بيمار با آنها برخورد
نمايد .نمونه های اين برنامه بايد توسط کارکنانی که به طور معمول آزمايش ها را انجام می دهند ،و با همان روشی که برای انجام
آزمايش های بيماران استفاده می شود ،مورد آزمايش قرار گيرد.
آزمايشگاه نبايد در مورد نتايج آزمايش نمونه های مجهول با ساير شرکت کنندگان در برنامه ،تا بعد از ارسال نتايج ،مشورت نمايد.
همچنين نبايد نمونه های برنامه را جهت تأييد نتيجه آزمايش ،به آزمايشگاه ديگری ارجاع دهد.
 4-3-6-5ارزيابی عملکرد آزمايشگاه
کيفيت انجام آزمايش در آزمايشگاه های شرکت کننده ،از طريق تجزيه و تحليل آماری نتايج برنامه ارزيابی می شود.
تجزيه و تحليل نتايج برنامه برای آزمايش های کمّی ،کيفی و نيمه کمّی ،به روش های مختلف صورت می گيرد .برای آناليت های
کمّی ،آزمايشگاه ها بر اساس روش و کيت مورد استفاده در انجام آزمايش ،گروه بندی می شوند .مقادير هدف 69برای هر آناليت ،بر
اساس ميانگين نتايج همه آزمايشگاه ها و يا ميانگين آزمايشگاه های همگروه (در صورت وجود تعداد زياد آزمايشگاه در هر گروه) تعيين
و سپس محدوده قابل قبول 70مشخص می گردد .وضعيت آزمايشگاه ها و فاصله آنها از وضعيت ايده آل با محاسبه  VISيا  SDIنتايج
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آزمايشگاه برای هر آناليت کمّ ی ،تعيين می شود .اين شاخص ها فاصله نتيجه آزمايشگاه را با مقدار هدف نشان می دهند .هر چه اين
شاخص ها کوچك تر باشند ،آزمايشگاه عملکرد بهتری در اندازه گيری آناليت داشته است.
درآناليز نتايج آزمايش های کيفی و نيمه کمّی ،ممکن است از سيستم های امتيازدهی 71مختلفی استفاده شود ،يا صرفاً پراکندگی يا
فراوانی نتايج آزمايشگاه ها نمايش داده شود.
نحوه آناليز نتايج برنامه مهارت آزمايی و معيارهای ارزيابی عملکرد آزمايشگاه ها ،در کتب و مراجع معتبر علمی در دسترس می باشد.
آزمايشگاه ها همچنين می توانند اين اطالعات را از برگزارکنندگان برنامه ارزيابی خارجی کيفيت در کشور درخواست نمايند.
معيارهايی که بر اساس آن عملکرد آزمايشگاه ارزيابی می شود ،بايد توسط برگزار کننده برنامه مشخص و شفاف شده باشد .وقتی نتايج
آزمايشگاه با معيارهايی که از قبل برای عملکرد مناسب تعريف شده ،منطبق نباشد ،بايد علل اين عدم انطباق بررسی و ريشه يابی شود.
نتايج برنامه مهارت آزمايی بايد با حضور کارکنان مورد بررسی و بحث قرار گيرد ،و کارکنان مرتبط می بايست در برنامه ريزی و انجام
اقدامات اصالحی مناسب شرکت نمايند .اثربخش بودن اين اقدامات اصالحی بايد پايش گردد.
گزارش نتايج مربوط به دوره های متوالی برنامه ،برای هر آناليت ،بايد بررسی و با هم مقايسه شوند .روند تغيير در نتايج ،همچنين جهت
انحرافات و خطاهايی که در نتايج دوره های متوالی شناسايی شده اند ،بايد مورد ارزيابی قرار گيرد .شيب اين انحرافات و روند تغييرات
می تواند وجود خطاهای سيستماتيك و يا احتمال وقوع اين خطاها را نشان دهد .در اين حالت آزمايشگاه می تواند اقدامات اصالحی و
پيشگيرانه الزم را اجرا نمايد.
نکته  :1يك نتيجه نامنطبق در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت الزاماً نشان دهنده وجود خطا در آزمايش نيست .بلکه ممکن است ناشی
از مشکالت اجرايی در برنامه ارزيابی خارجی باشد.
اين مشکالت می توانند شامل موارد زير باشند:
 اشکال در کيفيت نمونه های تهيه شده آسيب به نمونه در روند ارسال به آزمايشگاه72
 عدم همخوانی نمونه با سيستم انجام آزمايش در آزمايشگاه ،به دليل اثرات زمينه ای (به همين علت نمونه های برنامه بايد تا حدممکن شبيه نمونه بيماران باشد)
 اشتباهات دفتری ،مانند اشتباه در وارد کردن نتايج يا تهيه گزارش اشکاالتی در روش گروه بندی آزمايشگاه ها و آناليز آماری نتايج ،توسط برگزارکنندگاننکته  :2از آنجايی که برای تجزيه و تحليل نتايج برنامه ارزيابی خارجی کيفيت ،آزمايشگاه ها بر اساس روش و کيت مورد استفاده در
انجام آزمايش گروه بندی می شوند ،بررسی عملکرد آزمايشگاه هايی که از يك روش يا کيت خاص استفاده کرده اند ،می تواند مشکالت
سيستماتيك کيت ها و روش های آزمايشگاهی را مشخص نمايد.
نکته  :3نتايج برنامه مهارت آزمايی می تواند به طور مؤثر برای تعيين نيازهای آموزشی کارکنان و همچنين ارزيابی اثربخشی آموزش
ها مورد استفاده قرار گيرد.
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 4-6-5قابل قیاس بودن نتايج آزمايش

73

از مقايسه پذيری و همخوان بودن نتايج آزمايش که با روش ها و تجهيزات متفاوت و يا در آزمايشگاه های مختلف انجام می شوند بايد
اطمينان حاصل شود.
برای نشان دادن همخوانی نتايج ،می بايست آزمايش روی يك نمونه در آزمايشگاه به روش های مختلف يا با استفاده از تجهيزات
مختلف موجود در آزمايشگاه ،انجام شود و نتايج به دست آمده با هم مقايسه گردد .در اين حالت چگونگی مقايسه نتايج به دست آمده،
بايد مشخص و مدون باشد .نتايج اين مقايسه ،بايد ثبت و مستند شود و در صورت عدم مقايسه پذيری نتايج ،در اسرع وقت اقدامات
اصالحی الزم به اجرا در آيد .سوابق اين فعاليت ها می بايست در آزمايشگاه نگهداری شوند.
برنامه ارزيابی خارجی کيفيت می تواند نشان بدهد وقتی يك نمونه مشخص (حاوی يك ميزان از آناليت در دامنه بالينی مشابه با
نمونه بيماران) در آزمايشگاه های مختلف ،به روش های مختلف آزمايش شود ،تا چه حد نتايج به دست آمده از آزمايش ها قابل قياس
بوده و همخوانی دارند.
زمانی که سيستمهای مختلف انجام آزمايش ،نتايج متفاوتی از اندازه گيری يك آناليت مشخص به دست آورند ،و يا دامنههای اندازهگيری
متفاوتی داشته باشند ،اين موضوع بايد در اسرع وقت به گيرندگان خدمات آزمايشگاه اطالع رسانی شده و پيامدهای بالينی آن در نظر
گرفته شود.

 7-5فرايند پس از آزمايش
فرايند پس از آزمايش از آماده شدن نتيجه آزمايش شروع شده و تا تحويل يا ارسال گزارش نتايج ادامه دارد .آزمايشگاه بايد روش
اجرايی مدون برای فرايند پس از آزمايش داشته باشد که کليه فعاليت های بعد از انجام آزمايش را شرح دهد.

 1-7-5بازنگری نتايج آزمايش
پس از آماده شدن نتايج آزمايش و قبل از صدور گزارش ،کارکنان واجد صالحيت و مجاز بايد نتايج آزمايش ها را بازنگری کنند .هدف
از بازنگری نتايج ،ارزيابی نتايج به دست آمده با توجه به شاخص های کنترل کيفيت داخلی ،و با در نظر گرفتن ساير يافته های
آزمايشگاهی ،اطالعات بالينی بيمار و نتايج آزمايش های قبلی وی می باشد .روش ها و معيارهای بازنگری و ارزيابی نتايج آزمايش قبل
از صدور گزارش بايد مشخص ،مورد تأييد مسئول فنی و مستند باشد .اين موضوع به ويژه در شرايطی که گزارش دهی توسط سيستم
های اتوماتيك انجام می شود ،بايد مد نظر قرار گيرد (بند  .) 2-9-5فرد يا افراد واجد صالحيت و صاحب اختيار برای بازنگری نتايج
بايد توسط مسئول فنی تعيين شوند .مشخصات و امضاء مسئول فنی که مسئول قانونی تأييد گزارش است بايد در گزارش نهايی آزمايش
ثبت گردد.
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 2-7-5انبارش ،نگهداری و امحاء نمونههای بالینی
در روش اجرايی فرايند پس از آزمايش بايد نحوه مديريت نمونه ها بعد از انجام آزمايش مشخص و مدون شود .در اين روش اجرايی
بايد توضيحات الزم در مورد نحوه شناسايی نمونه ها (با توجه به مشخصات ثبت شده) ،جمعآوری و حفظ نمونه ها ،فهرست بندی يا
عالمت گذاری برای سهولت دسترسی به نمونه ها ،افراد مجاز به دسترسی ،مکان و شرايط انبارش و نگهداری نمونه ها ،مدت زمان
نگهداری هر نمونه ،و نحوه امحاء ايمن نمونههای بالينی ،مستند گردد.
نکته  :1نمونه های بالينی از جمله سرم ،پالسما ،ساير مايعات بدن ،اساليدهای ميکروسکپی رنگ شده ،نمونه های سلولی يا بافتی،
بلوک های پاتولوژی و ايزوله های ميکروبی می باشند.
پس از انجام آزمايش ،نمونه ها می بايست تا مدت زمان مشخص در آزمايشگاه نگهداری شوند تا در صورت نياز به تکرار آزمايش يا
درخواست پزشك برای انجام آزمايش های ديگر ،نمونه در دسترس باشد.
مکان و شرايط فيزيکی نگهداری نمونه های مختلف بايد مناسب باشد تا طی مدت نگهداری ،پايداری و کيفيت آنها حفظ شود.
آزمايشگاه بايد مدت زمان نگهداری نمونههای بالينی مختلف را مشخص نمايد .مدت زمان نگهداری هر نمونه بايد متناسب با ماهيت
نمونه و پايداری آن ،نوع آزمايش ،نيازهای بالينی و ساير الزامات مرتبط مثل مقررات محلی يا کشوری تعيين شود.
نکته :2قوانين و مقررات ممکن است نگهداری نمونه های مربوط به آزمايش های بافت شناسی ،آزمايش های ژنتيك ،و آزمايش های
کودکان را برای مدت زمان بيشتری نسبت به ساير نمونهها الزام نمايد.
امحاء ايمن نمونهها بايد مطابق با توصيه ها و الزامات محلی يا کشوری در مورد نحوه امحاء پسماندهای آزمايشگاهی ،صورت گيرد.
نکته  :3امحاء مواد و لوازم مصرفی آزمايش نيز بايد مطابق با الزامات دفع ايمن پسماندهای آزمايشگاهی انجام شود.

 8-5گزارش نتايج آزمايش
 1-8-5کلیات
محصول آزمايشگاه ،نتيجه آزمايش است که به صورت گزارش تهيه و ارائه می شود .گزارش آزمايش ممکن است به فرم کاغذی يا
الکترونيك باشد .در هر حال نتايج آزمايش بايد به صورت خوانا ،صحيح و دقيق ،بدون ابهام ،واضح و قابل فهم گزارش شوند.
دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بايد در آزمايشگاه مستند باشد .در اين دستورالعمل بايد چارچوب و اجزاء گزارش (مواردی که بايد در
گزارش آزمايش درج شوند) ،فرم تهيه گزارش (الکترونيکی يا کاغذی) و نحوه ارائه گزارش به پزشکان و بيماران مشخص گردد.
مسئول فنی موظف است روش های مشخصی برای کنترل و حصول اطمينان از درست بودن درج نتايج در فرم گزارش ،تعيين و مستند
نمايد .کارکنان مسئول اين کار نيز بايد مشخص باشند.
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زمان چرخه کاری و مدت زمان آماده شدن نتايج آزمايش های مختلف بايد در آزمايشگاه مشخص باشد .زمان چرخه کاری بستگی به
توانمندی و زيرساخت های آزمايشگاه ،و نياز بالينی گيرندگان خدمات آن دارد .بر اين اساس مسئول فنی روش آزمايش و برنامه کاری
انجام آزمايش ها را تعيين و زمان چرخه کاری هر آزمايش را مشخص می کند .مدت زمان آماده شدن نتايج بايد از قبل به اطالع
گيرندگان خدمات آزمايشگاه برسد.
نکته :در مواردی که آزمايشگاه آزمايش های اورژانس پذيرش می کند ،زمان چرخه کاری هر آزمايش بايد از قبل با هماهنگی پزشکان،
مطابق با نيازهای بالينی بيماران ،و با در نظر گرفتن امکانات آزمايشگاه تعيين شود.
آزمايشگاه بايد درصورت تأخير در گزارش آزمايش ،در مواردی که احتما ل مخاطره در روند مراقبت از بيمار وجود دارد ،به درخواست
کننده آزمايش اطالع رسانی کند.

 2-8-5ويژگی های گزارش
آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کند که گزارش آزمايش ،اطالعات ضروری مربوط به نتايج آزمايش ها را در اختيار گيرندگان خدمات
آزمايشگاه قرار می دهد .با توجه به اهميت تفسير صحيح نتايج در روند مراقبت از بيماران ،گزارش آزمايش بايد شامل کليه اطالعات
الزم و تأثيرگذار بر تفسير نتايج باشد.
موارد زير بايد در گزارش آزمايش لحاظ شوند:
الف) توضيحات در مورد کيفيت نمونه ،در مواردی که ممکن است تأثير سوء روی نتايج آزمايش داشته و به آن لطمه بزند
ب) مناسب بودن نمونه با توجه به معيارهای قبول /رد نمونه
پ) نظرات در مورد تفسير نتايج ،توصيه ها و هشدارها ،و در موارد مقتضی تأييد تفسير نتايجی که به روش اتوماتيك گزارش دهی شده
اند (بند )2-9-5
نکته  :1از جمله اطالعاتی که می تواند در تفسير نتايج دخالت داشته باشد ،اطالعات مربوط به سن ،جنس و نژاد بيمار ،نکات مربوط
به آمادگی بيمار قبل از نمونه گيری (ناشتا بودن ،فعاليت فيزيکی ،مصرف دارو و غيره) ،اشکاالت در جمع آوری نمونه (ظرف نامناسب،
نگهدارنده يا ضدانعقاد نادرست ،انتقال غيرصحيح و غيره) ،کم بودن حجم نمونه ،و وجود مواد مداخله گر در نمونه (وجود لخته ،هموليز،
ليپمی و غيره) می باشد .اين موارد بايد در گزارش آزمايش ثبت گردند.
نکته  :2بعضی از موارد اشاره شده در باال جزء شرايط رد نمونه هستند .در بعضی موارد که نمونه به لحاظ بالينی حساس بوده و قابل
جايگزينی نيست ،و يا نمونه گيری مجدد دشوار بوده و برای بيمار مخاطراتی به همراه دارد ،آزمايشگاه ناگزير است عليرغم وجود اين
اشکاالت ،نمونه را پذيرش کرده و آزمايش را انجام دهد .در اين حالت در گزارش آزمايش بايد ماهيت مشکل ،درج شده و اثرات آن در
تفسير نتيجه آزمايش توضيح داده شود.
نکته  :3تفسير نتايج آزمايش اصوالً بر اساس محدوده مرجع بيولوژيك صورت می گيرد .بسته به نوع آزمايش ممکن است الزم باشد
در گزارش آزمايش محدوده مرجع بيولوژيك برای سنين مختلف ،در زنان ،مردان و کودکان ،و با توجه به برخی شرايط فيزيولوژيك
97

(حاملگی ،يائسگی و غيره) مشخص و درج گردد .مسئول فنی بايد اطمينان حاصل کند که در صورت تغيير کيت يا روش انجام آزمايش
در صورت لزوم واحد اندازه گيری و محدوده مرجع بيولوژيك ،متناسب با واحد و محدوده مرجع کيت يا روش جديد ،در فرم گزارش
تغيير پيدا کرده است .فرد/افراد مسئول کنترل و اعمال اين تغييرات بايد مشخص باشد.
ت) نتايج بحرانی آزمايش ها
محدوده بحرانی نتايج ،بايد در موارد مقتضی برای آزمايش ها تعريف شود .نتايج بحرانی با نظر مسئول فنی آزمايشگاه به همراه پزشکان
و کادر درمانی تعيين می شود و در صورت لزوم به طور دوره ای مورد بازنگری قرار می گيرد .جدول نتايج بحرانی بايد در محل انجام
آزمايش ها و همچنين در واحد پذيرش آزمايشگاه در معرض ديد کارکنان باشد .مسئول فنی موظف است روش های مشخصی برای
اطالع رسانی فوری به پزشك و بيمار در صورت به دست آمدن نتايج بحرانی ،تعيين و مستند نمايد .فرد يا افراد مسئول اطالع رسانی
در شيفت های کاری مختلف بايد مشخص باشند.

 3-8-5محتوای گزارش
محتوای گزارش آزمايش بايد شامل ،ولی نه محدود به ،موارد زير باشد:
الف) نوع آزمايش به صورت واضح و بدون ابهام ،و در موارد مقتضی روش اندازهگيری و انجام آزمايش
ب) مشخصات آزمايشگاه صادر کننده گزارش
پ) آزمايش هايی که توسط آزمايشگاه ارجاع انجام شده است (در موارد مقتضی و مطابق با ضوابط)
ت) مشخصات بيمار در هر صفحه از گزارش
ث) مشخصات فرد درخواست کننده آزمايش
ج) نوع نمونه اوليه
چ) تاريخ جمع آوری نمونه اوليه (و ساعت جمع آوری نمونه در صورتی که در دسترس و مرتبط با تشخيص بيمار باشد)
ح) نتايج آزمايش در واحدهای  ،SIيا قابل رديابی به واحدهای  ،SIو يا ديگر واحدهای کاربردی
خ) محدوده مرجع بيولوژيك ،مقادير تصميم گيری بالينی ،يا نمودار ترسيمی نشان دهنده مقادير تصميم گيری بالينی در صورت کاربرد
(محدوده مرجع برای سنين مختلف ،در زنان ،مردان و کودکان ،و با توجه به شرايط فيزيولوژيك خاص ،در صورت کاربرد)
نکته  :1در بعضی شرايط ،ممکن است ضروری باشد که فهرست يا جداول محدودههای مرجع بيولوژيك بين همه گيرندگان خدمات
آزمايشگاه در محلهای دريافت گزارش توزيع شود.
د) تفسير نتايج در موارد مقتضی
نکته  :2تفسير کامل نتايج آزمايش ،نيازمند اطالعات بالينی است که ممکن است در دسترس آزمايشگاه نباشد.
ذ) ساير توصيه ها ،هشدارها يا توضيحات الزم مثالً نکاتی در مورد کيفيت يا کافی بودن نمونه اوليه که ممکن است بر نتيجه آزمايش
تأثير سوء بگذارد (بند  ،)2-8-5نتايج يا تفسيرهای ارائه شده توسط آزمايشگاه ارجاع ،استفاده از روش ابداعی و غيره
ر) آزمايش هايی که به عنوان بخشی از برنامه تحقيق و توسعه در آزمايشگاه انجام شده اند
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ز) ثبت نشان يا مشخصه مربوط به فرد يا افرادی که نتايج را بازنگری و کنترل میکنند (اگر هم در گزارش درج نشود ،در صورت نياز
بايد به راحتی قابل دسترس باشد)
ژ) مشخصات فرد /افرادی که تأييد نهايی گزارش را انجام می دهند و مجاز به صدور گزارش هستند همراه با ثبت امضاء
س) تاريخ گزارش ،و ساعت صدور آن (ساعت صدورگزارش اگر در گزارش درج نشده است ،در صورت نياز بايد به راحتی قابل دسترس
باشد)
ش) شماره صفحه از تعداد کل صفحات (مانند "صفحه  1از " ،"5صفحه  2از  "5و غيره).

 9-5صدور نتايج آزمايش
 1-9-5کلیات
آزمايشگاه بايد روشی مشخص و مدون برای صدور نتايج آزمايش داشته باشد .فرد/افراد مجاز برای صدور نتايج و همچنين فرد/افرادی
که مجاز به دريافت نتايج آزمايش هستند بايد مشخص باشند .تحويل نتايج آزمايش ممکن است مستقيماً به بيمار طی مراجعه به
آزمايشگاه ،ارسال دستی به بخش های بيمارستان ،ارسال به روش الکترونيك ،از طريق سيستم اطالعات آزمايشگاهی  ،LISو يا در
موارد ضروری به صورت تلفنی انجام شود.
موارد زير در صدور نتايج آزمايش بايد رعايت شوند:
الف) نتايج بايد خوانا بوده ،اشتباه در رونويسی نداشته باشد.
ب) زمانی که کيفيت نمونه اوليه مناسب برای آزمايش نباشد ،يا بتواند بر نتيجه آزمايش تأثير سوء بگذارد ،بايد در گزارش قيد گردد.
پ) زمانی که نتايج آزمايش داخل محدوده "هشدار" يا "بحرانی" باشد:
 بايد به طور فوری به بيمار ،پزشك يا ساير افراد مجاز در کادر درمانی ،اطالع داده شود .اين موضوع شامل نتايج آزمايش های مربوطبه نمونه های ارسالی به آزمايشگاه ارجاع نيز می باشد (بند .)5 -4
 سوابق اقدامات انجام شده بايد ثبت و نگهداری شود .در اين سوابق تاريخ ،ساعت ،پرسنل مسئول در آزمايشگاه  ،نحوه اطالع رسانی(تلفنی ،دستی ،الکترونيك) ،فرد ی که به وی در مورد نتيجه بحرانی اطالع داده شده ،نتيجه آزمايش و هر گونه مشکل در روند اطالع
رسانی بايد در سوابق ثبت گردد.
ت) روش مشخص و مکتوب در مورد صدور نتايج آزمايش های اورژانس بايد وجود داشته باشد .نحوه ارائه گزارش (تلفنی ،دستی،
الکترونيك) ،تاريخ ،ساعت ،پرسنل مسئول صدور و اعالم نتايج ،فردی که نتيجه اورژانس را دريافت کرده ،نتيجه آزمايش و هر گونه
مشکل در گزارش دهی آزمايش های اورژانس بايد در سوابق ثبت گردد.
ث) هنگامی که نتايج به صورت گزارش موقت داده می شوند ،بايد متعاقباً گزارش نهايی برای درخواست کننده تهيه و ارائه شود.
ج) در مورد نتايجی که شفاهی اعالم میشوند بايد متعاقباً گزارش کتبی تهيه و ارائه شود .سوابق مربوط به نتايجی که به صورت شفاهی
داده شده اند ،بايد موجود باشد.
چ) محرمانه بودن نتايج بيماران بايد حفظ شده وگزارش آزمايش فقط به افرادی که مجاز به دريافت و استفاده از اين اطالعات هستند،
تحويل داده شود .بايد روش هايی برای حصول اطمينان از اين که نتايج ارائه شده با تلفن يا وسايل الکترونيکی ،فقط به دريافت
کنندگان مجاز میرسد وجود داشته باشد.
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نکته  :1قبل از صدور نتايج بعضی از آزمايش ها (مانند آزمايش های ژنتيکی خاص يا آزمايش های مربوط به بعضی بيماریهای عفونی)
ممکن است مشاوره های ويژه الزم باشد .نتايجی که عواقب و پيامدهای جدی برای بيمار ايجاد می کنند ،نبايد قبل از انجام مشاوره،
مستقيماً به بيمار تحويل داده شود.
نکته  :2سوابق گزارش آزمايش ها بايد تا مدت زمان مقتضی در آزمايشگاه نگهداری شود .مدت زمان نگهداری گزارش با صالحديد
مسئول فنی و بر اساس نوع آزمايش و نيازهای بالينی گيرندگان خدمات آزمايشگاه تعيين می شود (بند .)13-4
نکته  :3نتايج آزمايش ها در صورتی که مشخصات بيمار از آن حذف شده باشد ،میتواند در مطالعات اپيدميولوژيك (همه گيری
شناسی) ،دموگرافيك (جمعيت نگاری) ،يا ديگر تحليلهای آماری مورد استفاده قرار گيرد.

 2-9-5انتخاب و گزارش دهی نتايج به طور اتوماتیک
در بعضی آزمايشگاه ها به ويژه آزمايشگاه های بيمارستانی ممکن است "سيستم انتخاب و گزارش دهی اتوماتيك نتايج آزمايش" به
کار گرفته شود .هدف از به کارگيری اين سيستم تسريع در ارائه نتايج آزمايش بيماران می باشد .در اين حالت نتايج آزمايش بيماران
که توسط دستگاه به دست می آيد ،مستقيماً به سيستم اطالعات آزمايشگاه 74فرستاده می شود .در اين سيستم نتايج بيماران با توجه
به "معيارهای قبول نتايج" که آزمايشگاه قبالً برا ی هر آزمايش تعريف کرده است ،ارزيابی می شوند .چنانچه نتيجه بيمار با توجه به
معيارهای از پيش تعيين شده ،مورد قبول باشد به طور اتوماتيك در قالب و فرم گزارش وارد شده و ارسال می شود.
در روند گزارش دهی اتوماتيك ،کارکنان آزمايشگاه دخالتی در ارائه گزارش ندارند و صرفاً "معيارهای قبول نتايج" را تعيين و از قبل
برای سيستم تعريف می کنند .درصورتی که نتايج بيمار بر اساس معيارهای تعريف شده قابل قبول نباشد ،توسط کارکنان مجاز ارزيابی
شده و در صورت تأييد ،گزارش می گردد.
چنانچه آزمايشگاه از سيستم انتخاب وگزارش دهی اتوماتيك نتايج آزمايش استفاده می کند ،بايد روش کار اين سيستم مشخص و
مدون باشد و از موارد زير اطمينان حاصل گردد:
الف) "معيارهای قبول نتايج" برای گزارش دهی اتوماتيك بايد تعريف شده و به لحاظ آزمايشگاهی و بالينی مورد تأييد قرار گيرند .اين
معيارها بايد به راحتی در دسترس بوده و کارکنان آن را به درستی درک کرده باشند.
نکته :در تعيين معيار برای ارزيابی نتايج آزمايش به طور اتوماتيك ،موارد ی که بايد مد نظر قرار گيرد از جمله تغيير نتيجه آزمايش
بيمار در مقايسه با نتيجه قبلی وی ،عدم همخوانی نتيجه آزمايش ها با هم ،به دست آمدن نتايج نامعقول و غيرمحتمل ،و همچنين
نتايج بحرانی آزمايش ها می باشد.
ب) برای اطمينان از اين که اين سيستم درست عمل می کند ،قبل از شروع استفاده بايد سيستم صحه گذاری شود .چنانچه تغييری
در سيستم ايجاد شد بايد مجدداً مورد ارزيابی قرار گرفته و تصديق گردد.
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پ) وجود مواد مداخله گر در نمونه بيمار (مانند هموليز ،ايکتر و ليپمی) که ممکن است نتايج آزمايش را تغيير دهند ،بايد در گزارش
های اتوماتيك ثبت شود.
ت) در موارد مقتضی ،پيامهای هشدار دستگاه ها بايد در معيارهای گزارش دهی اتوماتيك وارد شود.
ث) نتايجی که برای گزارش دهی اتوماتي ك انتخاب شده اند ،در زمان بازنگری نتايج بايد قابل شناسايی باشند ،تاريخ و زمان انتخاب
نيز بايد مشخص باشد.
ج) بايد روشی برای تعليق و متوقف کردن فوری سيستم انتخاب و گزارش دهی اتوماتيك وجود داشته باشد.

 3-9-5گزارش های اصالح شده/تجديد نظر شده
گاه الزم است گزارش آزمايش که قبالً تهيه شده ،اصالح شود يا تجديدنظر در آن صورت گيرد .گزارشی که نياز به اصالح دارد وجود
نقص در يك يا چند فرايند آزمايشگاه را نشان می دهد.
بايد دستورالعمل مکتوب در مورد نحوه اصالح يا تجديد نظر در گزارش اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد .به طوری که:
الف) مشخص باشد که گزارش جديد ،گزارشی است که تجديد نظر در آن صورت گرفته است .در گزارش اصالح شده می بايست به
تاريخ و مشخصات بيمار درگزارش اوليه اشاره شود.
ب) پزشك و بيمار از تجديدنظر آگاه شوند .چنانچه تجديد نظر در گزارش ،پس از صدور گزارش و ارائه آن به پزشك يا بيمار صورت
گرفته باشد ،بايد بالفاصله در اين مورد اطالع رسانی شده و نسخه اصالح شده گزارش ،به آنها تحويل داده شود.
پ) در گزارش اصالح شده ،زمان و تاريخ تغيير ،و نام فرد مسئول تغيير ثبت شود.
ت) گزارش اوليه و يا نتايج ثبت شده در گزارش اوليه ،در سوابق آزمايشگاه نگهداری شود.
در صورتی که سيستم گزارش دهی آزمايشگاه نتواند اصالحات و تغييرات را ثبت يا حفظ کند ،سوابق تغيير در گزارش بايد به صورت
چاپی نگهداری شود.

 4-9-5کامل نبودن گزارش آزمايش
گاه ممکن است گزارش آزمايش حاوی نتايج همه آزمايش های درخواست شده نباشد .کامل نبودن گزارش آزمايش ممکن است ناشی
از موارد زير باشد:
 اشتباه دفتری و وارد نشدن نتايج آزمايش های انجام شده ،در فرم گزارش از قلم افتادن آزمايشی که درخواست شده از ليست کاری آزمايشگاه و عدم انجام آزمايش عدم انجام آزمايش به دليل نمونه ناکافی يا نامناسب عدم انجام آزمايش به دليل گم شدن نمونهبه محض آگاهی از کامل نبودن گزارش آزمايش ،اقدامات مقتضی برای کامل کردن آن بايد صورت گيرد .چنانچه گزارش قبالً صادر
شده است بايد به پزشك يا بيمار اطالع رسانی شود و در صورت لزوم مجدداً نمونه گيری شده و آزمايش انجام شود .کليه سوابق مربوطه
بايد جزء سوابق آزمايشگاه نگهداری گردد.
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نکته :سوابق مربوط به گزارش های اصالح شده و گزارش های ناکامل بايد در آزمايشگاه نگهداری شوند .علل مربوطه بايد شناسايی
شده و اقدامات پيشگيرانه برای پيشگيری از وقوع مجدد اين موارد انجام گردد (بند .)9-4

 10-5مديريت اطالعات آزمايشگاه
 1-10-5کلیات
محصول اصلی آزمايشگاه ،داده ها و اطالعاتی است که در آزمايشگاه توليد می شود .مديريت اطالعات آزمايشگاه ،شامل مديريت داده
ها و اطالعات "ورودی به آزمايشگاه" که از بيرون از آزمايشگاه دريافت می شوند و همچنين داده ها و اطالعات "خروجی از آزمايشگاه"،
که به بيرون از آزمايشگاه ارسال می شوند ،می باشد .اطالعاتی که بين کارکنان آزمايشگاه (در رده های کاری مختلف ،و در شيفت ها
و واحدهای مختلف) تبادل می گردد و نيز تبادل اطالعات بين کارکنان با گيرندگان خدمات آزمايشگاه بايد به نحو صحيح مديريت
شود .سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه بايد متضمن درستی ،دسترسی به موقع ،حفظ محرمانگی و امنيت اطالعات آزمايشگاهی
باشد.
نکته  :1اطالعات ورودی به آزمايشگاه شامل اطالعات مندرج در فرم درخواست آزمايش ،و ساير اطالعات مربوط به بيمار يا نمونه ها
می باشد .اطالعات خروجی از آزمايشگاه عمدتاً شامل گزارش نتايج آزمايش ها و اطالعات موجود در آن است .ساير اطالعات خروجی
ممکن است اطالعاتی در مورد نحوه انتخاب و درخواست آزمايش ،زمان چرخه کاری ،اطالعاتی در مورد نمونه های مورد نياز برای انجام
آزمايش و آمادگی بيمار قبل ا ز جمع آوری نمونه ،و ساير اطالعاتی باشد که توسط آزمايشگاه در اختيار گيرندگان خدمات قرار داده
می شود.
نکته  :2در آزمايشگاه بايد سيستم مشخصی برای برقراری ارتباط و تبادل اطالعات با گيرندگان خدمات در سطوح مختلف ،آزمايشگاه
های مرجع ،آزمايشگاه های ارجاع دهنده يا ارجاع ،و ساير سازمان هايی که به نحوی طرف قرارداد آزمايشگاه هستند ،وجود داشته
باشد.
مديريت اطالعات ارتباط نزديکی با مديريت مستندات (مدارک و سوابق) آزمايشگاه دارد .سيستم ثبت و نگهداری داده ها و اطالعات
در آزمايشگاه ،ممکن است کامالً کاغذی ،يا بخشی کاغذی و بخشی کامپيوتری ،و يا کامالً الکترونيك باشد .روش های کاغذی و
الکترونيك هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند .مسئول فنی آزمايشگاه بايد روش ثبت ،نگهداری ،و دسترسی به داده ها و اطالعات
مورد نياز در آزمايشگاه را با توجه به نيازهای بالينی و امکانات و زيرساخت های آزمايشگاه تعيين نمايد.
مديريت اطالعات در آزمايشگاه بايد به نحوی باشد که اطالعات مربوط به هر بيمار يا نمونه ،پس از پذيرش توسط آزمايشگاه ،در هر
مرحله از انجام کار شامل مراحل قبل از آزمايش ،انجام آزمايش ،آماده شدن نتيجه ،و تهيه و صدور گزارش قابل رديابی باشد.
ب ايد روش های مشخصی برای کنترل و اطمينان از ثبت صحيح اطالعات در هر يك از مراحل فوق تعيين شود و به اجرا درآيد (مانند
کنترل برگه ثبت اطالعات مربوط به نمونه ها ،و برگه های کاری مربوط به هرنوبت انجام آزمايش ،کنترل و بازنگری ثبت نتايج آزمايش
در فرم گزارش و غيره) .برنامه ريزی برای پيشگيری از بروز خطاها و موارد عدم انطباق می بايست صورت گرفته و اقدامات الزم در اين
خصوص انجام شود.
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حفظ محرمانگی اطالعات مربوط به بيمار بسيار حائز اهميت است .روش های مشخصی برای حصول اطمينان از اينکه اطالعات بيمار
در هر زمان محرمانه حفظ و نگهداری میشوند ،بايد مدون باشد.
نکته  :3منظور از مديريت اطالعات در آزمايشگاه ،مديريت اطالعات در سيستم های کامپيوتری و غيرکامپيوتری است .بعضی از الزامات
اين بند از استاندارد بيشتر در مورد سيستم های کامپيوتری کاربرد دارند .سيستم های کامپيوتری شامل مجموعه ای از سيستم های
تعبيه شده درون تجهيزات آزمايشگاه تا کامپيوترهای مستقلی است که از نرم افزارهای عمومی و يا نرم افزار اختصاصی آزمايشگاه
استفاده می کنند تا اطالعات بيماران و نتايج آزمايش را توليد ،کنترل ،تلفيق ،گزارش و بايگانی نمايند.

 2-10-5اختیارات و مسئولیتها
مسئول فنی و يا گروه مديريتی آزمايشگاه موظف هستند وظايف ،مسئوليت ها و اختيارات کارکنان در رابطه با مديريت اطالعات
آزمايشگاه  ،و همچنين سطح دسترسی کارکنان در رده های کاری مختلف به اين اطالعات را تعيين نمايند .بايد کامالً شفاف باشد که
چه کسی مسئول چه بخش از کاربری يا نگهداری اطالعات است ،و چه فرد/افرادی اختيار دارند که با گيرندگان خدمات از جمله
پزشکان يا کادر درمانی ،بيماران ،مسئولين مراقبت های بهداشتی ،آزمايشگاه های مرجع يا ارجاع ،و ساير سازمان های دخيل يا ذی
نفع در ارائه خدمات آزمايشگاهی تبادل اطالعات داشت ه باشند .مسئوليت ها و اختيارات افراد در کاربری ،نگهداشت ،تغيير يا اصالح
سيستم اطالعات آزمايشگاه ،به ويژه در مواردی که بر روند مراقبت از بيمار تأثير دارد ،بايد مشخص گردد.
وظايف ،اختيارات و مسئوليتهای همه کارکنان بايد تعريف شده و در شرح شغل ايشان مکتوب شود ،به ويژه کسانی که:
الف) به دادهها و اطالعات بيماران دسترسی دارند؛
ب) داده های بيمار و نتايج آزمايش را وارد میکنند؛
پ) دادههای بيمار يا نتايج آزمايش را تغيير میدهند؛
ت) اجازه صدور نتايج آزمايش و گزارشها را دارند.
نکته :دستورالعمل يا راهنمای کار با سيستم اطالعات آزمايشگاه برای سطوح مختلف کاربری بايد مدون گردد .کارکنان مرتبط بايد در
اين خصوص آموزش ديده و مهارت الزم را داشته باشند.

 3-10-5مديريت سیستم اطالعات
سيستم های مورد استفاده برای ثبت ،جمع آوری ،پردازش ،گزارش ،ذخيره سازی و بازيابی دادهها و اطالعات آزمايش بايد:
الف) توسط تهيه کننده /تأمين کننده صحه گذاری شده و قبل از شروع استفاده روزمره ،درستی کارکرد آن توسط آزمايشگاه تصديق
و کارکرد سيستم به دفعات امتحان شود .هر گونه تغيير در سيستم بايد فقط توسط افراد مجاز صورت گيرد ،تغييرات بايد مستند شوند
و قبل از شروع دوباره کاربری ،مجدداً کارکرد سيستم مورد تصديق قرار گيرد .پس از برطرف کردن مشکالت سخت افزاری يا نرم
افزاری ،سيستم بايد به طور مجدد صحه گذاری گردد .سوابق مربوط به صحه گذاری و تصديق بايد تا مدت زمان مقتضی در آزمايشگاه
نگهداری شود.

103

نکته :صحه گذاری و تصديق (در صورت کاربرد) شامل بررسی فعال بودن تبادل اطالعات بين سيستم اطالعات آزمايشگاه ،75و ساير
سيستم های نرم افزاری مثل نرم افزارهای موجود در تجهيزات آزمايشگاه ،سيستمهای اطالعات بيمارستان 76و سيستم های مراقبت
های اوليه بيماران می باشد( .سيستم اطالعات آزمايشگاه يا همان سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه ،77سيستم های نرم افزاری برای
ساماندهی و مديريت گردش اطالعات در آزمايشگاه ها هستند .برای توضيحات بيشتر در مورد اين سيستم ،به مراجع معتبر انفورماتيك
آزمايشگاهی مراجعه شود).
ب) مستند بوده و اين مستندات (شامل مستندات کاغذی يا الکترونيك مربوط به عملکرد روزانه سيستم) ،به آسانی در دسترس کاربران
مجاز قرار داشته باشد؛
پ) محرمانه بوده و در برابر دسترسیهای غير مجاز محافظت شود؛
ت) در برابر دستکاری و از دست رفتن يا نابود شدن داده ها و اطالعات حفاظت گردد؛
ث) در محيط و شرايط منطبق با ويژگی های مورد نظر تأمين کننده فعاليت کند .در مواردی که از سيستمهای غير کامپيوتری استفاده
می شود ،شرايطی فراهم شود که از درستی ثبت سوابق و رونوشتهای دستی اطمينان حاصل گردد؛
ج) به گونه ای نگهداری شود که از يکپارچگی و امنيت دادهها و اطالعات اطمينان حاصل گردد .سوابق نقص يا خرابیهای سيستم ،و
اقدامات فوری و اقدامات اصالحی که انجام شده ،ثبت گردد؛
چ) نگهداری و حفظ داده ها در سيستم مطابق با الزامات قانونی و مقررات مرتبط انجام شود؛
دسته بندی و بايگانی اطالعات در آزمايشگاه بايد به روش منطقی و به ترتيب زمان ايجاد يا دريافت آنها انجام شود ،به طوری که هر
زمان نياز به آنها وجود داشته باشد ،به راحتی و به موقع توسط کارکنان مجاز قابل بازيابی و در دسترس باشند.
مدت زمان نگهداری داده ها و اطالعات در آزمايشگاه با صالحديد مسئول فنی و بر اساس نياز گيرندگان خدمات و ضوابط و مقررات
محلی يا ملی تعيين می شود.
اطالعات آزمايشگاه می تواند تجزيه و تحليل شده و برای برنامه ريزی های آينده آزمايشگاه ،مطالعات دموگرافيك ،اهداف تحقيقاتی و
غيره مورد استفاده قرار گيرد.
در مواردی که نتايج آزمايش ها و يا اطالعات مرتبط با بيمار ،مستقيماً به روش الکترونيکی يا کاغذی (مثالً از طريق سيستمهای
کامپيوتری ،دستگاه نمابر ،پست الکترونيکی ،وب سايت و غيره) به خارج از آزمايشگاه ارسال می شوند ،آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل
کند که اين اطالعات به درستی منتقل و توسط طرف مقابل دريافت شده است .همچنين در مواردی که اطالعات جديد اضافه می شود
يا تغييری در نتايج يا اطالعات اعمال می گردد ،بايد اطمينان حاصل شود که اطالعات جديد و تغييرات مورد نظر به درستی اعمال
شده و توسط سيستم بيرونی دريافت گرديده است.
آزمايشگاه بايد برنامه مشخص و مستندی داشته باشد تا در صورت بروز نقص يا از کار افتادن احتمالی سيستم اطالعاتی ،اختاللی در
ارائه خدمات آزمايشگاه اتفاق نيفتد.
برای اطالعاتی که به روش الکترونيك نگهداری می شوند بايد فايل پشتيبان 78وجود داشته باشد.
LIS 75
HIS 76
LIMS 77
Back up 78
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، در بيرون از محل آزمايشگاه و يا توسط پيمانکار انجام می شود،در مواردی که مديريت و نگهداشت سيستم اطالعاتی آزمايشگاه
.مسئول فنی موظف است اطمينان حاصل کند که الزامات اين استاندارد توسط متصدی سيستم يا پيمانکار مربوطه رعايت می گردد
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