
 

 (88ويرايش دوم ارديبهشت چک ليست ارزيابي سيستم کيفيت درآزمايشگاههاي تشخيص طبي )
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 کارکنان آزمايشگاه

       * 
 ،تباط آنها را با يکديگر مشخص کندار سازماني کارکنان که سلسله مراتب پست هاي مختلف و آيا درآزمايشگاه نمودار

 جود است؟مو
1 

       * 

 شيفت کاري، حداقل يک پرستل فني و افرادي مشخص براي پذيرش و نمونه گيري حضور دارند؟ هر رآيا د
 

 .در اين مورد از مسئول فني سوال شود :مصاحبه
 گردد.جدول شيفت كاري ماه جاري و نمونه هايي از ماه هاي گذشته بررسي  :بررسي مستندات

 

2* 

       * 
مختلف منطبق با موارد مندرج در رک تحصيلي و يا سابقه کار کارکنان آزمايشگاه جهت تصدي پست هاي آيا مد

 " مي باشد؟"الزامات کارکنان آزمايشگاه

3 

       * 
 آيا شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات هر يک از کارکنان توسط مسئول فني مکتوب شده است؟

 

4 

      

*
 

طريق مصاحبه  ؟ )ازگرديده است براي مسئول فني محرز اي انجام مسئوليت هاي محوله،آيا صالحيت کارکنان بر
 علمي و آزمون هاي نظري وعملي براي کارکنان در رده هاي مختلف(

 
 ،نآبا روشن باشد ومطابق بايد مکتوب و ضمن خدمت  ارزيابي صالحيت كاركنان در بدو استخدام و روش هاينکته: 

انجام  بصورت دوره ايبايد   در ضمن خدمت كاركنانارزيابي صالحيت  وجود داشته باشد. سوابق ارزيابی صالحيت
 براي ارزيابي صالحيت يك يا چند روش زير مي تواند به كار گرفته شود:. شود
 که نتايج آن بايد ثبت گردد شفاهيآزمون هاي كتبي يا  -
 ارزيابي نتيجه وتصادفي بصورت كاري هاي  سريوارد نمودن نمونه هاي مجهول در  -
 ها و خطاها يابی، رفع مشکالت، اصالح عدم انطباقارزيابی مهارت کارکنان در خطا -
 پايش  نتايج کنترل کيفی داخلی و مهارت آزمايی   -
- .... 

كاركنان سوال شود به چه روش مورد ارزيابي دوره اي قرار مي گيرند و آخرين بار از  چند نفر در بخش از مصاحبه:
 .است ه زماني بودهاين ارزيابي چ

 .سوابق مربوط به ارزيابي صالحيت همان افراد مورد بررسي قرار گيرد :بررسي مستندات
 .استخدام شده بررسي شود دو خدمت يكي از كاركنان كه جديداسوابق ارزيابي صالحيت ب
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*
 

 آيا براي هر يک از کارکنان، جانشين  ذيصالح تعيين گرديده است؟
 

) كاركناني كه نبود آنها منجر به وقفه در كار يا اختالل در  ويژه كاركنان كليديه ي كاركنان آزمايشگاه ببرانکته: 
 بايد جانشين ذيصالح تعيين گردد. براي كاركناني كه وظايف متعدد به عهده دارند، ممكن كيفيت ارائه خدمت مي شود( 

   .تعيين شودای جداگانه ست الزم باشد كه براي هر گروه از وظايف آنها جانشين ا
: با چند نفر از افرادي كه به عنوان جانشين فرد ديگري تعيين شده اند مصاحبه شود تا اطمينان حاصل گردد مصاحبه

 .كه از وظايف خود به عنوان جانشين مطلع هستند و براي انجام آن وظايف، صالحيت الزم را دارند
بررسي شود تا اطمينان حاصل گردد كه وظيفه آنها بعنوان جانشين در آن پرونده پرسنلي همين افراد  بررسي مستندات:
 .مكتوب شده است
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 آيا مسئول فني دوره آموزشي مديريت کيفيت بر پايه استانداردهاي آزمايشگاهي را گذرانده است؟ 

 
 : گواهی گذراندن دوره مديريت كيفيت بررسي شود.بررسي مستندات
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 سئول فني براي آموزش کارکنان در رابطه با اصول ايمني برنامه ريزي و اقدام نموده است؟آيا م
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 *
 

 آيا مسئول فني براي آموزش تضمين کيفيت در حيطه کاری هر يک از کارکنان برنامه ريزي و اقدام نموده است؟
 

. ش های مختلف آزمايشگاه بايد صورت گيردآموزش تضمين کيفيت، با در نظر گرفتن حيطه کاری کارکنان بخنکته: 
ست بصورت تئوري و يا عملي در محل آزمايشگاه انجام شود و يا كاركنان براي آموزش به خارج ا آموزش ها ممكن

شواهدي كه نشان بدهد به كاركنان آموزش داده شده در هر حال . گردنداز آزمايشگاه )انجمن ها، دانشگاه،...( اعزام 
 .شدبايد موجود با

كه با نحوه كنترل كيفي در حيطه وظايف شان حاصل گردد اطمينان  تانفرازكاركنان مصاحبه شود  با چند مصاحبه:
و به اقداماتي كه بايد اند آشنايي دارند و در خصوص نحوه رسيدگي به خطاهاي شناسايي شده آموزش الزم را ديده 

  .انجام دهند تسلط دارند
سوابق اقدامات انجام شده  ،از سري هاي كاري كه نتيجه كنترل كيفي مطلوب نبوده چند نوبت: در بررسي مستندات

 .شودبررسی توسط فرد انجام دهنده آزمايش، 
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آيا مسئول فني نحوه صحيح مستند سازي )اعم از مکتوب نمودن مدارک و حفظ سوابق( را به کارکنان آموزش داده 

 است؟
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       * 
پرسنلي حاوي مشخصات فردي، مدرک تحصيلي، سوابق کاري و آموزشي، سوابق رکنان پرونده آيا همه کا

 ؟( دارند" آمدهطابق با آنچه در"الزامات کارکنان...)م ، مخاطرات شغلي وواکسيناسيون
 

11 

   * 
مجاز  وسط افراد، دسترسی به پرونده های پرسنلی تنها تفظ محرمانه بودن اطالعات کارکنانآيا با توجه به ضرورت ح

 امکانپذير می باشد؟

12 

 13 ؟قوانين وزارت کار و اموراجتماعي، با کليه کارکنان منعقد شده است آيا قرارداد مشخص و شفاف مطابق با *       

 14 ، بيمه شده اند؟شرايط آزمايشگاهآيا کليه کارکنان  واجد  *       

  ايمنی و بهداشت در آزمايشگاه        

 15 آيا مسئول ايمني در آزمايشگاه مشخص شده است؟ *       

       * 

 آيا دستورالعمل هاي مربوط به ايمني کارکنان و محيط آزمايشگاه مکتوب شده است؟
 

اين .دسترس كاركنان مرتبط باشد محيط آزمايشگاه بايد مکتوب و در دستورالعمل هاي مربوط به ايمني کارکنان ونکته: 
 شامل موارد زير است:دستورالعمل ها 

 آزمايشگاه درمحيط ايمنی کارکنان و آلودگي از پيشگيري و حفاظت کلي اصول دستورالعمل 

 سازی سترون نحوه گندزدايي، ضدعفوني و دستورالعمل  

 کاری سطوح و محيط نظافت و ای شيشه لوازم شستشوی نحوه دستورالعمل  

 های آزمايشگاهی پسماند مديريت دستورالعمل 

 انجام اقدامات مقتضي، گزارش و پيگيری،...(  لعمل نحوه برخورد با حوادث مخاطره آميزدستورا( 
 مورد بررسی قرار گيرد.: دستورالعمل هاي مربوطه بررسي مستندات
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   * 

ن آ دقت مطالعه نموده و به اجرایه آيا کليه کارکنان دستورالعمل هاي مربوط به ايمني کارکنان و محيط آزمايشگاه را ب
 متعهد می باشند؟

آموزش هاي مرتبط با اصول ايمني بايد به كليه كاركنان داده شده و به آنان تفهيم گردد و تعهد كتبي از همه نکته: 
آموزش ديده وتوجيه شده اند، وسايل حفاظت فردي در اختيارشان قرار گرفته در اين خصوص كاركنان گرفته شود كه 

 .و به اجراي آن متعهد هستند
  .با چند نفر از كاركنان درمورد الزامات ايمني مصاحبه شود  احبه:مص

 .تعهدنامه امضاء شده تعدادي از كاركنان مورد بررسي قرار گيرد  :بررسي مستندات
 : رعايت اصول ايمني توسط كاركنان حين انجام كار مشاهده شود.مشاهده
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 18 لوازم آزمايشگاهی مکتوب بوده و به نحو صحيح اجرا می شود؟آيا دستورالعمل نحوه سترون سازی وشستشوی  *       

       * 
 ؟محيط آزمايشگاه در حد مطلوب است بهداشت آيا نظافت و

 
19 

       * 

تفاده اس مورد آيا وسايل حفاظت فردي اوليه مانند روپوش، دستکش يکبار مصرف و ماسک در آزمايشگاه موجود بوده و
 کارکنان قرارمي گيرد؟

 
 .: وجود وسايل حفاظت فردي در بخش هاي مختلف آزمايشگاه و استفاده از آنها توسط كاركنان مشاهده شودمشاهده
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   * 
ورد م آيا عينک ايمني، وسايل کمکي جهت برداشت مايعات توسط پيپت و حفاظ صورت  در آزمايشگاه موجود است و

 استفاده کارکنان قرارمي گيرد؟
21 

   * 
 ؟از وسايل حفاظت فردی نظارت دارد ول فنی براستفاده کارکنانآيا مسئ
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   * 
 آيا دوش اضطراري در آزمايشگاه موجود است؟
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 *  

 

 آيا چشم شوي درآزمايشگاه موجود است؟
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       * 
( در يي و ...فرو رفتن سوزن، ريختن و پاشيدن خون و مواد شيمياش و پي گيري حوادث مخاطره آميز )آيا ثبت، گزار

 آزمايشگاه انجام مي شود؟
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*
 

ا کليه کارکنان ب آيا دستورالعمل مکتوب جهت آلودگی زدايی در موارد ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده وجود داشته و
 محتوای آن آشنايی کامل دارند؟

 
بايد  spill management)ه )دستورالعمل جهت آلودگی زدايی در موارد ريختن يا پاشيده شدن مواد آلودنکته: 

  .آشنايی داشته باشند مكتوب و در معرض ديد کارکنان بوده و کليه کارکنان از جمله خدمه آزمايشگاه با مفاد آن
با چند نفر از كاركنان از جمله مسئول نظافت آزمايشگاه مصاحبه شود تا اطمينان حاصل گردد كه آشنايي  مصاحبه:

 .را دارند در موارد ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده كامل با نحوه آلودگی زدايی
 .معرض ديد بودن دستورالعمل مربوطه بايد بررسي شود مكتوب بودن و در :بررسي مستندات
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 آزمايشگاه وجود دارد؟ آيا جعبه کمک هاي اوليه در

 
27 

 28 ار است، دستشويي وجود دارد؟آزمايشگاه که درتماس مستقيم با نمونه بيم آيا در بخش هايي از *   

 29 آيا صابون مايع در همه دستشويي ها موجود است؟ *   

       * 
 سطوح انجام آزمايش موجود بوده و مطابق آن عمل می شود؟ آيا دستورالعمل نحوه نظافت و ضدعفوني کف و

 
30 

       * 

هي در مراحل جداسازي، بي خطرسازي، جمع آوري، آيا دستورالعمل جهت مديريت ايمن و صحيح پسماندهاي آزمايشگا
  ؟بسته بندي، حمل و نقل و دفع پسماندها مکتوب شده است

 
ک تفکيچگونگی غير آلوده،  زمايشگاهی شامل تعريف پسماندهای آلوده وآ دستورالعمل مديريت پسماندهاینکته: 

وني جمع آوري در كيسه هاي مخصوص اتوكالو(، جمع آوری پسماندها )در مورد پسماندهاي عفنحوه پسماندها در مبدا، 
بايد مكتوب و در دسترس كاركنان مرتبط  ،يا حمل و نقل ايمن آنها تا محل آمايشو بيخطر سازی يا آمايش پسماندها 

 باشد.
 كه دسترسي به اين دستورالعمل داشته و با مفاد گرددبا چند نفر از كاركنان مصاحبه شود تا اطمينان حاصل  مصاحبه:

  هستند. آن آشنا
 .: دستورالعمل مديريت پسماند بررسي شودبررسي مستندات

 

31* 

       * 

 آيا نحوه دور ريز نمونه هاي مختلف بيماران پس ازانجام آزمايش مشخص و مکتوب بوده و رعايت مي گردد؟
 

و  اشد، پرسنل با آن آشنا بودهاين دستورالعمل بايد جداگانه يا داخل دستورالعمل مديريت پسماند مكتوب شده بنکته: 
 اصول آن را رعايت نمايند.

ريز نمونه هاي مختلف  كه از نحوه دور گرددبا چند نفر از كاركنان مرتبط مصاحبه شود تا اطمينان حاصل  مصاحبه:
 .بيماران پس ازانجام آزمايش آگاهي دارند

بررسي   )خون، سرم، ادرار و مدفوع،...(تلف : جدول يا دستورالعمل نحوه دور ريز نمونه هاي مخبررسي مستندات 
 .شود

د كه مطابق با روش مكتوب گرد: نحوه دور ريز چند نوع نمونه در آزمايشگاه مشاهده شود تا اطمينان حاصل مشاهده
 انجام مي گردد.
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 مي گردد؟ آيا نحوه دور ريز مواد و وسايل انجام آزمايش پس ازانجام کار مشخص و مکتوب بوده و رعايت
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 اين دستورالعمل بايد جداگانه يا داخل دستورالعمل مديريت پسماند مكتوب شده باشد، پرسنل با آن آشنا بوده و نکته: 
 اصول آن را رعايت نمايند.

ريز مواد و وسايل انجام  د كه از نحوه دورگردبا چند نفر از كاركنان مرتبط مصاحبه شود تا اطمينان حاصل  مصاحبه:
 .آگاهي دارند ،آزمايش

: دستورالعمل يا جدول نحوه دور ريز مواد و وسايل مختلف مصرفي )لوله هاي يكبارمصرف و ساير بررسي مستندات
  ....( بررسي شود ظروف يكبار مصرف جمع آوري نمونه، نوارهاي ادرار، معرف ها، پليت هاي ميكروبي،

كه مطابق با روش  گرددمشاهده شود تا اطمينان حاصل مواد و وسايل مصرفي  : نحوه دور ريز چند نوع ازمشاهده
 مكتوب انجام مي گردد.

       * 

 آيا پسماندهاي عادي وغير آلوده، از پسماندهاي آزمايشگاهي آلوده، درمبدا توليد جدا می شوند؟ 
 

ماندهاي عادي از كه از نحوه جداسازي پس گرددبا چند نفر از كاركنان مصاحبه شود تا اطمينان حاصل  مصاحبه:
 .پسماندهاي آلوده در مبدا )محل توليد پسماند( آگاهي دارند

 .اجراي صحيح جدا سازي پسماندها توسط كاركنان مرتبط مشاهده شود مشاهده:
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 هآزمايشگاه جهت دور ريز پسماندهاي غير آلوده وهمچنين پسماندهای آلودگی زدايی شده، سطل زبال بخش از آيا درهر
 درب دار و کيسه زباله مقاوم وجود دارد؟ 

 
سطل زباله وجود تا از  انجام شود غيرآلوده ريز پسماندهاي آلوده و نحوه جداسازي و دور ه: بازديد ازمكان ومشاهد

 .اطمينان حاصل گردددرب دار و کيسه زباله مقاوم به تعداد كافي 
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 ي مثل محيط هاي کشت ميکروبي، قبل از دفع، آلودگي زدايي )اتوکالو( مي شوند؟آيا کليه پسماندهاي عفوني آزمايشگاه
 

طبق قانون پسماندها مصوبه مجلس شوراي اسالمي توليد كنندگان پسماندهاي ويژه ملزم هستند قبل از تحويل نکته: 
 ان حاصل كنند.پسماند به مديريت پسماند شهري، پسماندها را بي خطر نموده و از بي خطر شدن آنها اطمين

ست توسط مديريت بيمارستان جمع آوري و يكجا آلودگي زدايي ا هاي بيمارستاني ممكن پسماندهاي عفوني آزمايشگاه
  می باشد. عهده آزمايشگاهه شود در اين شرايط مديريت پسماندها و حمل و نقل ايمن آنها تا محل آمايش ب

لودگي آچگونگی آگاهي و اشراف كامل به  گرددد تا اطمينان حاصل با چند نفر از كاركنان مرتبط مصاحبه شو مصاحبه:
 .زدايي پسماندهاي عفوني قبل از امحاء آنها را دارند

 سوابق استفاده از اتوکالو بررسی شود. بررسی مستندات:
 .نحوه آلودگي زدايي پسماندهاي عفوني در آزمايشگاه مشاهده شود: مشاهده
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.... در و سوزن، الم و المل، لوازم شيشه ای شکسته، تيغ اسکالپل، نوک سمپلر يز و برنده مانند سرآيا پسماندهای ت
Safety Box ريخته شده و قبل ازدفع، آلودگی زدايی )اتوکالو( می گردد؟ 

 
ي گردد. جمع آوري شده و قبل از امحاء آلودگي زدايSafety Box پسماندهاي تيز و برنده آزمايشگاه بايد داخل نکته: 

در  صورت گيردتوسط مديريت بيمارستان و يكجا آلودگی زدايی پسماندها ست ا هاي بيمارستاني ممكن آزمايشگاهدر 
  می باشد.عهده آزمايشگاه ه اين شرايط مديريت پسماندها و حمل و نقل ايمن تا محل آمايش ب

ريز و  گاهي و اشراف كامل به نحوه دورآ گرددبا چند نفر از كاركنان مصاحبه شود تا اطمينان حاصل  مصاحبه:
 .آلودگي زدايي پسماندهاي تيز و برنده قبل از امحاء آنها را دارند

 سوابق استفاده از اتوکالو بررسی شود. بررسی مستندات:
 .و نحوه امحاء و آلودگي زدايي پسماندهاي تيز و برنده در آزمايشگاه مشاهده شود Safety Boxوجود  :مشاهده
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 آيا از انديکاتورهاي شيميايي و بيولوژيک براي ارزيابي صحت عملکرد اتوکالو استفاده مي شود؟
 

نكته: در هر بار استفاده از اتوکالو انديکاتورهای شيميايی بايد استفاده شده و سوابق آن نگهداری گردد. استفاده از 

لوژيك سوابق استفاده ازانديكاتورهاي بيو. ز اتوكالو بستگي داردانديكاتورهاي بيولوژيك به بار كاري و دفعات استفاده ا

 گردد.نيز بايد نگهداري 

ايمني و يا پرسنل مسئول، در مورد استفاده از انديكاتورهاي شيميايي و بيولوژيك براي ارزيابي  مسئولبا   مصاحبه:

 .عملكرد اتوكالو مصاحبه شود کيفيت

 .نديكاتورها بررسي شود:  سوابق استفاده از ابررسي مستندات

 .در صورت همزماني انجام مميزي با انجام فعاليت سترون سازي، استفاده از اين انديكاتورها مشاهده شود :مشاهده
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 39 ارزيابي شده و سوابق آن وجود دارد؟ HIV، و  C، هپاتيت  Bآيا ايمني کارکنان در بدو استخدام در برابر هپاتيت  *       

 40 براي کارکنان غيرايمن تزريق شده و سوابق آن موجود است؟ Bآيا واکسن هپاتيت  *       

  تجهيزات آزمايشگاه        

 41 يک موجود است؟ ست تجهيزات موجود درآزمايشگاه با ثبت محل استقرارهررآيا فه *     



 

       * 

يي که در آزمايشگاه انجام مي شود وجود آيا حداقل تجهيزات ضروري درآزمايشگاه متناسب با فهرست آزمايش ها
 دارد؟

 
 موجود باشد.بايد تجهيزات الزم نوع و تكنيك آزمايش هاي انجام شده درآزمايشگاه،  بر اساسنكته: 

و فهرست تجهيزات موجود در آزمايشگاه  شودآزمايشگاه انجام ميدر :  فهرست آزمايش هايي كه بررسي مستندات
 .بررسي شود

 ونه از تجهيزات رويت گردد. چند نم مشاهده:
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 43 آيا دستگاه هاي خريداري شده داراي تاييديه معتبر کارکردي هستند؟ *       

       * 
( رطوبت، نور، تهويه، ارتعاش و... آيا در محل نصب و استقرارهرتجهيز به شرايط محيطي مورد نياز )از نظر دما،

 بر اساس توصيه سازنده عمل شده است؟
44 

       * 
آيا در محل نصب و استقرار هر تجهيز، به امکانات فني مورد نياز ) منبع برق، گاز، آب، فاضالب و... (براساس 

 توصيه سازنده توجه شده است؟
45 

       * 
 ( بر اساس توصيهآيا در محل نصب و استقرار هر تجهيز، مالحظات ايمني )تشعشعات، پسماندها، الکتريسيته و...

 نظر گرفته شده است؟ نده درزسا
46 

      

*
آيا پس ازخريد و نصب دستگاه و قبل از شروع بکارگيري، صحت عملکرد دستگاه با استفاده کنترل هاي مناسب يا  

 روش هاي مندرج شده در بروشور تجهيزات مورد ارزيابي قرار گرفته است؟
 

لکرد تجهيزات انجام ميدهند ارزيابی نتايج دستگاه نکته: آزمايشگاهها در چنين مواردی  برای اطمينان از کيفيت و عم
از طريق بکارگيری  کنترلهای به تناسب تجهيز دستگاهی حداقل  و ساير موارد الزم خطی بودن ، صحت،از نظر دقت

  .تجاری يا نمونه های معلوم بيماران است
عملكرد پس ازخريد و نصب دستگاه براي چند دستگاه كه اخيرا خريداري شده در مورد نحوه ارزيابي صحت  مصاحبه:

 و قبل از شروع بکارگيري، با پرسنل مسئول مصاحبه شود.
ي ط: سوابق ارزيابي صحت كاركرد برای چند تجهيز بررسي شود. براي تجهيزات خريداري شده بررسي مستندات

 .گذشته اين سوابق بايد موجود باشد سال يک
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 48 ار با هردستگاه تعيين شده و جهت کاربري به آنها آموزش الزم داده شده است؟آيا فرد يا افراد مجاز براي ک *       

       * 
آيا تمام تجهيزات داراي برگه شناسنامه هستند؟ )حاوي اطالعات الزم مندرج در "الزامات تجهيزات آزمايشگاهي" مثل 

 س با شرکت پشتيبان و.. .(تاريخ خريد و شروع به کار، نحوه تما مشخصات دستگاه، مدل و شماره سلاير،
49 

       * 

آيا همه تجهيزات داراي دستورالعمل فني هستند؟ )حاوي اطالعات الزم مندرج در "الزامات تجهيزات آزمايشگاهي" 
 مثل چگونگي و مراحل کاربري، نحوه و فواصل کنترل ونگهداري، مالحظات ايمني و... (

 
اما  يشودمفارسی تدوين  توسط کارکنان مسئول انجام آزمايش و به زبان نیدستورالعمل فها غالبا آزمايشگاهدر نكته : 
دستگاه مي تواند به عنوان دستورالعمل فني تلقي شود مشروط بر اينكه حاوي كليه  فنی كاتالوگيا  دستورالعملحتی 

 .كاربر مربوطه باشدمندرج در دستورالعمل استاندارد تجهيزات( بوده و قابل درك و استفاده توسط ) اطالعات ضروري
 : دستورالعمل فني حداقل سه تجهيز مورد بررسي قرار گيرد. بررسي مستندات
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       * 
يا دفترچه يا برگه اي که اطالعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه ) نام کاربر،  Log Bookآيا کنار هر تجهيز 

 روع  وخاتمه کار( را نشان دهد موجود است؟تاريخ و ساعت استفاده از دستگاه، وضعيت دستگاه درش
51 

       * 

کتور کنترل، فا ابزار وتجهيزات آزمايشگاهي که نشان دهنده فواصل آيا سوابق مربوط به کنترل و نگهداري هر يک از
مي  دما، فشار، حجم، ....( نتايج حاصله، اقدامات اصالحي انجام يافته ومسئول اين کار است، موجودمورد کنترل )

 باشد؟
 

را بصورت جدول يا تقويم زمانی يا ساير روشها تجهيزات آزمايشگاهها معموال سوابق نگهداری و کنترل عملکرد نكته: 
ل فنی دستورالعمفواصل زماني انجام اين اقدامات بايد مطابق با  و ، فاكتورهاي مورد كنترلنحوه كنترل ثبت مينمايند.
بزار باشد. كنترل و نگهداري ا و متناسب با بار کاری دستگاه ا استانداردهاي معتبريودستورالعمل سازنده آزمايشگاه يا 

 مورد تاييد صورت گيرد.  وو تجهيزات آزمايشگاهي مي تواند توسط آزمايشگاه و يا شركت هاي معتبر 
نجام اراد مسئول در مواردي كه نتايج  كنترل وجود مشكلي را نشان دهد بايد اقدامات مقتضي و موثر توسط فرد يا اف

 وسوابق مربوطه ثبت و نگهداري گردد. شده
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مختلف ) اعم از ابزار پايه و سيستم هاي  اتدر مورد نحوه و فواصل انجام برنامه كنترل و نگهداري تجهيز مصاحبه:
 ( با كاربران مصاحبه شود. خودکار

داري و فاكتور مورد كنترل را نشان مي بندي كه فواصل بين اقدامات كنترل و نگه :  برنامه زمانبررسي مستندات
 .دهد مورد بررسي قرار گيرد. سوابق مربوط به كنترل و نگهداري حداقل سه تجهيز ديده شود

 ، موردسوابق چند نوبت از مواردي كه اقدامات اصالحي پس از انجام برنامه كنترل و نگهداري تجهيزات انجام شده
 .قرار گيردبررسي 

       * 

ابق مربوط به سرويس يا تعمير تجهيزات )تاريخ خروج از کار، تاريخ سرويس يا تعمير، نحوه ضدعفوني قبل آيا سو
 از ارسال، شرح تنظيمات و تعميرات انجام شده و... ( موجود است؟

 
در مورد آخرين نوبتي كه دستگاهي تعمير شده سوال شود. در مورد نحوه ضدعفوني مرتبط : از كاربران مصاحبه

 .گاه قبل از ارسال براي سرويس يا تعمير با فرد مسئول مصاحبه گردددست
 : سوابق مربوط به  سرويس يا تعمير حداقل سه تجهيز طي پنج سال گذشته مورد بررسي قرار گيرد. بررسي مستندات
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   *     

ش ده کنترل هاي مناسب يا روپس از سرويس يا تعمير و قبل از ورود به جريان کار آيا عملکرد فني دستگاه با استفا
 ؟هيزات مورد ارزيابي قرار مي گيردهاي مندرج شده در بروشور تج

 
آزمايشگاهها در چنين مواردی  برای اطمينان از کيفيت و عملکرد تجهيزات انجام ميدهند ارزيابی نتايج دستگاه  نکته: 

از طريق بکارگيری  کنترلهای گاهی حداقل و ساير موارد الزم به تناسب تجهيز دست خطی بودن ، صحت،از نظر دقت
 وم بيماران است. تجاری يا نمونه های معلوم بيماران است.

 
در مورد نحوه ارزيابي صحت عملكرد دستگاهها پس ازخريد و نصب دستگاه و قبل از شروع بکارگيري با  مصاحبه:

 پرسنل مسئول مصاحبه شود.
لكرد چند تجهيز پس از سرويس يا تعمير و قبل از ورود به جريان سوابق مربوط به  ارزيابي عم :بررسي مستندات

 .گذشته بررسي شود سال يکطي کار، 
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*
 

و کلني  PHآيا آب مناسب آزمايشگاهي جهت شستشو و تهيه معرف ها موجود است و کيفيت آن )هدايت ورسانايي ، 
 کانت( ارزيابي مي گردد ؟

 
از طريق هدايت سنج روی سيستمهای هدايت سنجی آب می تواند اهميت دارد.  3جه فقط برای آب در pHتعيين  نکته:
 برای مدت که آب توليدی بيش از نياز روزانه بوده و . اما در صورتیآن، انجام شوددر صورت کاليبر بودن  ،آبساز

اردي د. اين موضوع در مواز هدايت سنج کاليبره مستقل از سيستم آبساز، استفاده گرد بايدطوالنی تر ذخيره ميشود، 
آزمايشگاه  های حساس استفاده مي شود از اهميت بيشتري برخوردار است. كه آب برای مصارف ويژه و يا آزمايش

ميتواند آب مورد نياز خود از درجات متفاوت را از منابع تجاری با گواهی معتبر تهيه نموده و يا از امکانات 
با  گاهیآزمايش انجام کلنی کانت يکی از آزمايشهای کنترل آب ل استفاده نمايد. آزمايشگاههای معتبر همکار برای کنتر

تعيين کلنی کانت در طول  دارد. در آزمايشگاه است اما ضرورت انجام آن بستگی به نوع کاربرد آبدرجه خلوص باال 
  است مشخص نمايد. زمان ميتواند آلودگی ميکروبی يا افزايش بار ميکروبی را که به اقدام اصالحی نيازمند

  .با پرسنل مسئول در مورد فاكتورهاي مورد كنترل آب آزمايشگاهي و نحوه كنترل آن مصاحبه شود مصاحبه: 
و کلني کانت (مورد  PH:  سوابق انجام ارزيابي آب مورد مصرف )از نظر هدايت ورسانايي ، بررسي مستندات

 .بررسي قرار گيرد
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  ايشگاهفضا و تاسيسات آزم

 56 سانتي متراست( 240ارتفاع مناسب سقف آزمايشگاه حداقل ) ؟ارتفاع سقف آزمايشگاه مناسب است آيا *       

 57 ؟کف اتاق شستشو داراي کف شوي است آيا *       

       * 
 متر قابل شستشو هستند؟5/1، حداقل تا ارتفاع درب هاي آزمايشگاه آيا ديوارها و

 ل فضاهای کاری ميشود که ريسک آودی داشته و به آلودگی زدايی و نيازمندند. نکته: اين بند شام
  .درب هاي آزمايشگاه مورد بررسي قرار گيرد جنس ديوارها و: مشاهده
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 59 ؟ )خرابي و فرسودگي در ساختمان آزمايشگاه نبايد وجود داشته باشد(کلی ساختمان آزمايشگاه مناسب استآيا وضعيت  *       

 60 ؟ د و گرم با فشار مناسب وجود داردآيا لوله کشي براي آب سر *       

 61 ؟ ناسب در آزمايشگاه تعبيه شده استآيا سيستم سرمايش و گرمايش م *       

 62 ؟آزمايشگاه استاندارد و ايمن است رآيا سيستم لوله کشي گاز د *       

       * 
، دور از منابع حرارتي و نزديک ول ها در مکان مناسب و امن، داراي تهويهيا کپس، آدر صورت استفاده از کپسول گاز

 ؟محل استفاده واقع شده اندبه 
63 



 

      * 
اران به نحو مقتضی ، حريم خصوصی بيمجدا است و يا در صورت عدم امکان آيا سرويس هاي بهداشتي زنان و مردان

 ؟رعايت می گردد
64 

 65 ؟کش و سيفون استوالت ها دارای هواآيا ت *       

 66 ؟موجود استآيا ترانس تنظيم کننده برق در آزمايشگاه   *      

       * 

 ؟مي گردد مانع تجمع گازها و بخارات نامطبوع و مضر آيا سيستم تهويه آزمايشگاه مطلوب است و
 

که بوی نامطبوع   نکته: وجود تهويه مناسب بخصوص در محل انبارش مواد متصاعد شونده خطرناک و مكان هايي
 نمونه های بالينی و مواد شيميايی آزار دهنده است، ضروري مي باشد.

 . واحدهاي مختلف ارزيابي شود : تهويه آزمايشگاه درمشاهده
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 68 ؟ايي که به فضاي آزاد باز مي شوند، داراي توري هستندآيا پنجره ه *       

      * 
ي راي حفظ تعادل و توالت فرنگعه کنندگان کم توان و معلول )مثل دستگيره بآيا تسهيالت ويژه جهت کارکنان و مراج

 ؟ ..( پيش بيني شده است.و
69 

 70 ؟ابق با دستورالعمل فضا و تاسيسات( می باشدآزمايشگاه کافي و يکنواخت )مط آيا نور *       

 71 ؟وجود داردرش و محل تردد بيماران آيا تمهيداتی برای تامين روشنايی در پذي *       

       * 
 ؟اه فقط براي افراد مجاز ميسر استامکان ورود به فضاي فني آزمايشگ آيا دسترسي و

 
 .دسترسي به فضاهاي فني آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار گيردمسيرهای : مشاهده

72 

       * 
 4يک کپسول  ،متر مربع 50ازای هر اد کافي )به آيا کپسول اطفاء حريق با تاريخ کارکرد معتبردر آزمايشگاه به تعد

 ؟( موجود استکيلوگرمی
73 

       * 
به نوسانات جزيي برق شهري حساسند، داراي سيم آيا دستگاههاي برقي خصوصا آنهايي که داراي رطوبت هستند و يا 

 ؟اتصال به زمين هستند
74 

      

 *
 

تشو و ، شسمونه گيري، پذيرش، ميکروب شناسياي است که به بخش هاي نآيا تخصيص فضا در آزمايشگاه به گونه 
 استريليزاسيون و محل غذاخوري و استراحت کارکنان فضاهای مجزايی اختصاص داده شود؟

 
نكته: بخش ميکروب شناسی بايد کامال جدا باشد و يا اگر با بخش شستشو در يك مكان قرار گرفته، بايد جدا بودن 

اگر مكان پاس نمونه همچنين اصل گردد كه بطور همزمان كار انجام نميشود. ساعات فعاليت مديريت شود تا اطمينان ح
مكان انجام نمي  آنهاي پاتولوژي جدا نيست بايد اطمينان حاصل شود كه همزمان با پاس نمونه ها، كار ديگري در

 شود.
 ه آنب ي آزمايشگاهفن هایقسمت کار فنی صورت گرفته و آلودگی هایغذاخوري و استراحت کارکنان نبايد در فضای 
 .منتقل شود

 : تخصيص فضا به بخش ها و واحدهای مختلف آزمايشگاه مشاهده شود.مشاهده
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مي معرف هاي س آيا تخصيص فضا درآزمايشگاه به گونه اي است که بخش ميکروب شناسي و بخش هايي که با مواد و

 ؟ماران و بخش هاي غيرفني باشدد بييا قابل اشتعال کار مي کنند دور از محل رفت و آم
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       * 

 ؟ی در بخش ميکروب شناسي موجود استآيا هود معمول
 

، تهويه هوا و خارج (بخشهای آزمايش ادرار و مدفوع)نكته: هدف از تعبيه هود معمولي در بخش ميكروب شناسي 
 کردن بوی نامطبوع  است. 

 .: هود در بخش ميكروب شناسي مشاهده شودمشاهده
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*
 

يا کشت برای تشخيص باسيل سل انجام می  يا ساير مايعات بدن، و آيا در بخش ميکروب شناسی چنانچه کشت خون
 شود، هود بيولوژيک کالس دو موجود است؟

 نکته: بر روی نمونه های مايعات بدن تاکيد ويژه شود
78* 

 79 ؟آمد عمومی می باشداز محل رفت و  آيا خروجی هواکش ها و هودهای معمولی به دور *   

 80 ؟ از کارکنان در نظر گرفته شده استمترمربع فضاي کاري براي فعاليت هر يک  1آيا حدود  *       

       * 
سانتيمتر  120؟ )فضای کافی برای تردد کارکنان حداقل کاري جهت تردد کارکنان کافی است آيا فضاي بين ميز هاي
 (در نظر گرفته می شود

81 



 

       * 
سانتيمتر، براي  75)ارتفاع مناسب ميزهاي کار براي حالت نشسته  ؟کاری مناسب استآيا ارتفاع  وعمق ميزهای 

 (سانتيمتر در نظرگرفته می شود 60- 75سانتيمتر و عمق ميزها بين  90حالت ايستاده 
82 

       * 
الل ح ،قليابه حرارت،  اسيد ،  آن بخش،بخشهاي مختلف آزمايشگاه متناسب با نوع فعاليت  در آيا سطوح انجام کار

 ؟هاي ارگانيک، فشار و ضربه مقاوم هستند
83 

       * 
 تجمع ميکروبی جلوگيری گردد؟  سطوح انجام کاربه نحوی طراحی شده که از رشد وآيا 

 ( اشدکان رشد ميکروبي را فراهم مي کند، نبايد وجود داشته بدر سطوح انجام کار، شيار و خلل و فرج که ام)
84 

       * 
ورت داخل آنها به آساني صآيا کابينت ها و قفسه هاي ديواري با استحکام به ديوارها نصب شده اند و دسترسي به وسايل 

 ؟مي گيرد
85 

 86 ؟آنها است آيا ميزان انباشتگي در کابينت ها متناسب با قابليت تحمل وزن در *       

  فرآيند قبل از انجام آزمايش        

       * 

گاه ديگر ارسال مي آزمايش هايي که جهت انجام به آزمايش آيا فهرست آزمايش هايي که آزمايشگاه  انجام مي دهد و
 ؟کند موجود است

 
 بررسی شود. فهرست هاي مربوطه   بررسي مستندات:
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       * 

ي ازهاارتباط با ني در ات ضروري بيمارآيا سيستم اطالعات و پذيرش آزمايشگاه امكان ثبت و دسترسي به كليه اطالع
 ؟بهداشتي، باليني و ... را دارد

 
نكته: اطالعات مورد نياز يا بايد در نرم افزار پذيرش و جوابدهی ثبت شود و يا اگر چنين توانايی در نرم افزار وجود 

ر دمرتبط بتوانند نان ندارد در فرمهای مخصوص يا حداقل يک لوگ بوک جداگانه درج گردد تا مسئول فني يا کارک
 .نمايندصورت لزوم به آن مراجعه 

 .سيستم اطالعات و پذيرش آزمايشگاه و نحوه دسترسي و رديابي اطالعات مورد نياز بررسي شود  بررسي مستندات:
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 89 ؟رد انجام دهنده پذيرش ثبت مي شودساعت پذيرش و نام ف آيا تاريخ و *       

 90 حت، سالم و كافي در سالن انتظار و وجود دارد؟هاي را آيا صندلي *      

 91 آيا در سالن انتظار تمهيدات الزم براي دسترسي به آب نوشيدني سالم براي مراجعه کنندگان پيش بيني شده است؟ *       

       * 

وب ( مکتخاص و... ل از نمونه گيري )مثل ناشتا بودن، پرهيزغذايي يا داروييآيا شرايط مربوط به آمادگي بيمار قب
 ؟ ش و نمونه گيري تفهيم گرديده استشده وبه کارکنان پذير

 
يا كتب مرجع و معتبر  نكته: شرايط الزم مربوط به آمادگی بيمار برای انجام آزمايش های مختلف بايد مکتوب شده و

ی الزم جهت آمادگی بيمار برا مورد استفاده قرار گيرد. کارکنان واحد پذيرش و نمونه گيری بايد آگاهی کامل از شرايط
انجام آزمايش های مختلف را داشته و يا قادر باشند به سهولت شرايط مربوطه را از دستورالعمل يا کتابی که در دسترس 

 .دارند پيدا کنند
زی که انجام آنها نياز به شرايط آماده سا) : در مورد شرايط مربوط به آمادگي بيمار براي انجام چند آزمايشمصاحبه

خاصی دارد( ازكاركنان پذيرش و نمونه گيري سوال شود. کارکنان مسئول پذيرش و نمونه گيری بايد از اين موارد 
 .مطلع باشند و يا بتوانند با مراجعه به دستورالعمل يا کتاب مرجع آن را پيدا كنند

 دستورالعمل مربوط به آمادگی بيمار قبل از آزمايش بررسی شود. بررسي مستندات:
 .: هنگام پذيرش و نمونه گيري عملكرد كاركنان واحد مربوطه مشاهده و تحت نظر گرفته شودشاهدهم
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       * 
ساعته،  24ايش هاي خاص )مثل ادرار آيا دستورالعمل هايي جهت آگاهي بيمار ازنحوه جمع آوري نمونه براي آزم

 ار بيماران قرار مي گيرد؟  ...( مکتوب شده و در اختي ، خون مخفي در مدفوع واسپرموگرام
93 

 94 ؟مشخص استآيا فرد مسئول و نحوه اطمينان از هويت بيمار قبل از نمونه گيري  *       

 95 آيا حريم خصوصي بيمار از نظر فضاي فيزيكي هنگام نمونه گيري در آزمايشگاه حفظ مي گردد؟ *       



 

      

*
 

 ؟نه گير ثبت مي شودو نام فرد نمو آيا تاريخ وساعت نمونه گيري
 

به  رساندن نمونه بويژه در مورد تمام نمونه هايی که تاخير در ،نكته: تاريخ و ساعت نمونه گيري الزم است ثبت شود
 .اردگذ آزمايشگاه يا طوالني شدن فاصله زماني بين نمونه گيري و انجام آزمايش، بر اعتبارو صحت نتايج اثر می

های بيمارستانی يا آزمايشگاه ارجاع دهنده( و يا توسط  ج از آزمايشگاه )مثال دربخشدر مورد نمونه هايی که درخار 
 ويژه اهميت دارد.بد ثبت اطالعات فوق نبيمار جمع آوری ميشو

فرد نمونه گير اگر در شيفت های مختلف مشخص است الزم نيست هر بار نامش روي نمونه ها نوشته  شود، کافی 
مشخص باشد در هرشيفت يا طي ساعات مشخص، چه كسي نمونه گيري كرده بوده و  اين موضوع قابل رديابياست 

است. چنانچه در يک شيفت همزمان چند نفر نمونه گيری می کنند، نام يا کد تخصيص داده شده به افراد نمونه گير، 
  .بايد روی نمونه ثبت گردد

ثبت زمان و تاريخ نمونه گيری و ری، چگونگی پذيرش و نمونه گيدر دستورالعمل های مربوط به  بررسی مستندات:
 .مشخص و مکتوب باشد بايد ،تمهيدات الزم برای کسب  اطمينان از اجرای آن

 تاريخ اطمينان حاصل گردد کهنمونه های مختلف رديابی شود تا در واحد نمونه گيري و همچنين در بخش ها  :مشاهده
 ه است.ثبت شد ساعت نمونه گيري و نام فرد نمونه گير و
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       * 

ضدانعقادها  ،نحوه نمونه گيريآيا دستورالعمل نمونه گيري مطابق با آنچه در "اصول مستندسازي" آمده )شامل 
الزم براي آزمايش هاي مختلف  ، ويژگي ظروف مورد نياز براي جمع آوري نمونه، حجم نمونهونگهدارنده هاي الزم

 (مکتوب شده است ؟و..
 

ل مربوط به نحوه و شرايط نمونه گيری برای انجام آزمايش های مختلف بايد مکتوب باشد. کارکنان دستورالعمنكته: 
جمع آوری نمونه برای انجام آزمايش های مختلف را داشته و مربوط به واحد نمونه گيری بايد آگاهی کامل از الزامات 

 .تبر که در دسترس دارند، پيدا کننديا قادر باشند به سهولت شرايط مربوطه را از دستورالعمل يا کتب مع
دستورالعمل مربوط به نمونه گيری بررسی شود تا اطمينان حاصل گردد که حاوی اطالعات فوق  بررسي مستندات:

 ./ افراد مسئول نمونه گيري باشدفردالذکر می باشد. اين دستورالعمل بايد در دسترس 
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 ستورالعمل نمونه گيري دارد؟آيا فرد نمونه گيرآشنايي کامل با د
 

:  در مورد نحوه و شرايط نمونه گيري برای چند آزمايش خاص ) که جمع آوری نمونه برای آنها نياز به مصاحبه
شرايط ويژه ای دارد( ازكاركنان واحد نمونه گيري سوال شود. کارکنان مسئول نمونه گيری بايد از اين موارد مطلع 

 .ت با مراجعه به دستورالعمل يا كتب معتبر آن را پيدا كننديا بتوانند به سهول بوده و
 .هنگام نمونه گيري، عملكرد كاركنان واحد مربوطه مشاهده و تحت نظر گرفته شود: مشاهده
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*
 

 ،نمونه براي توزيع در بخش هاي فنيآيا نحوه برچسب گذاري نمونه به گونه اي است که رديابي نمونه پس از تقسيم 
 حتي امکانپذير باشد ؟برا
 

دو  ،زمان نمونه گيريشامل نوع نمونه )درموارد مقتضی(،  نكته: حداقل اطالعات الزم روي برچسب ظرف نمونه
كد آزمايشگاه، بخش و  ،كدپذيرش از شناسه های  و حداقل يکی نام بيمار)  شناسه منحصر به فرد مربوط به بيمار

 .باشدمی  ...(نام يا كد فرد نمونه گير و در صورت لزوم  ،تخت بيمارستان شماره
ارسال لوله يا ظروف جمع آوری چندين نمونه مختلف به بخش هاي مختلف آزمايشگاه  نحوه برچسب گذاري و مشاهده:

 شود.و رديابی پی گيری 
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ن آزمايشگاه ( مشخص و آيا معيارهاي رد يا قبول نمونه هاي مختلف )بويژه در مورد نمونه هاي پذيرش شده از بيرو
 مکتوب شده است؟ 

 

ارکنان ک باشد.مكتوب مشخص و بايد  در پذيرش و بخش فنی معيارهاي مربوط به رد يا قبول نمونه های مختلفنكته: 
را داشته و يا قادر باشند به سهولت  (در مورد نمونه های مختلف)بايد آگاهی کامل ازاين معيارها  و فنی واحد پذيرش

 .که در دسترس دارند پيدا کنند ب مرجعز دستورالعمل يا کتآنها را ا
، در مورد معيارهاي رد يا قبول نمونه هاي مختلف سوال برداری و فنی( يا نمونه پذيرش): از کارکنان مسئول مصاحبه

 شود. 
رای آن ب دستورالعمل يا جدول مربوط به شرايط رد نمونه های مختلف بررسی و از دردسترس بودنبررسي مستندات: 

 .اطمينان حاصل شود لکارکنان مسئو
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 ؟ردرموارد ضروري پيش بيني شده استآيا تمهيداتي براي تماس با بيما
 

 .ثبت می شوددرنرم افزار پذيرش و جوابدهي پذيرش معموال هنگام اين اطالعات  نكته: 
درموارد ضروری  انتماس با بيمارثبت اطالعات الزم برای دهی درمورد  با کارکنان واحد پذيرش وگزارش :مصاحبه

  به ضرورت اين امر آگاه بوده و آن را انجام ميدهند.مصاحبه شود تا اطمينان حاصل گردد که 
چند نمونه از مواردی که اخيرا الزم شده با بيمار تماس گرفته شود مورد پی گيری قرار گيرد که چه زمان بوده و 

 .سی تماس حاصل شده استچطور و توسط چه ک
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*
 

 ؟ کان ودماي مناسب نگهداري مي شوندآيا نمونه ها قبل ازانجام آزمايش درم
 

همچنين فرد مسئول انتقال نمونه از واحد نمونه گيری به بخش های آزمايشگاه،  از کارکنان واحد نمونه گيری ومصاحبه: 
 .سوال شود تا زمان انجام آزمايش(زمان جمع آوري نمونه از در مورد  شرايط نگهداري چند نمونه مختلف )

نمونه هايی كه شرايط نگهداري ويژه اي الزم دارند رديابی شوند تا اطمينان حاصل شود كه تا زمان انجام  مشاهده:
 گردند.آزمايش در شرايط مناسب نگهداری می 
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  فرآيند انجام آزمايش        

     

*
 

زماني قابل قبول بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايش براي نمونه هاي مختلف مکتوب شده و رعايت آيا حداکثر فاصله 
 مي گردد ؟ 

 
برای آزمايشهای  حداکثر فاصله زماني قابل قبول بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايشنکته: در آزمايشگاه بايد 

به پيگيری يک خطا يا عدم انطباق ناشی از تاخير در اورژانس و غير اورژانس مشخص شده باشد و در صورت نياز 
 انجام آزمايش موضوع قابل رديابی باشد.

حداکثر فاصله زماني قابل قبول بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايش دستورالعمل يا جدول مربوط به  بررسی مستندات:
براي چند  ،محدوده زمانی انجام آزمايشزمان ثبت شده نمونه گيری و وجود باشد. م بايد براي نمونه هاي مختلف

آزمايش )كه اين زمان در آنها اهميت دارد( در سوابق آزمايشگاه مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينان حاصل گردد كه 
  .مدت زمان قابل قبول بين جمع آوری و انجام آزمايش رعايت می شود

بازديد قرار گيرد. چند نمونه از بخش های مختلف  موردقبل از انجام آزمايش، محل نگهداری نمونه ها  مشاهده:
 .آزمايشگاه انتخاب و ساعت نمونه گيری آنها رديابی شود
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 104 ؟دز کيفيت آن اطمينان حاصل می گرد( استفاده از فرآورده تشخيصی جديد )کيت جديد يا سری ساخت جديدآيا پيش از ا *   

   * 
، مراحل کامل صحه گذاری )شامل هی  طراحی شده در داخل آزمايشگاهيشگاآيا پيش از استفاده از روش های آزما

 ؟حساسيت و اختصاصيت( انجام می گيرد ،خطی بودن، مقايسه روش ها، تعيين محدوده مرجع بررسی تکرار پذيری،
105 

      

*
 

م آزمايش" مطابق با آنچه هايي که درآزمايشگاه بيوشيمی انجام مي شود، "دستورالعمل انجا آزمايش آيا براي هر يک از
 در اصول مستندسازي آمده، مکتوب شده است؟

 
دستورالعمل انجام آزمايش برای همه آزمايش ها بايد مکتوب و در دسترس کارکنان مرتبط  باشد. بروشور کيت نكته: 

 ليه اطالعاتعنوان جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش در نظر گرفته شود مشروط بر اين که حاوی که می تواند ب
 و برای کارکنان کامال مفهوم و قابل استفاده باشد.  انجام آزمايش برای ضروری
 .از کارکنان در مورد دستورالعمل آزمايش هايی که انجام می دهند سوال شودمصاحبه: 

حاصل  اندستورالعمل انجام آزمايش يا بروشور برای حداقل سه آزمايش مختلف بررسی شود تا اطمين بررسی مستندات:
 .گردد که حاوي اطالعات الزم بوده و برای کارکنان مرتبط قابل درک است
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هايي که در آزمايشگاه هماتولوژی انجام مي شود، "دستورالعمل انجام آزمايش" مطابق با  آيا براي هر يک از آزمايش
 آنچه در اصول مستندسازي آمده، مکتوب شده است ؟

 
انجام آزمايش برای همه آزمايش ها بايد مکتوب و در دسترس کارکنان مرتبط  باشد. بروشور کيت  دستورالعمل نكته: 

عنوان جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش در نظر گرفته شود مشروط بر اين که حاوی کليه اطالعات ه می تواند ب
 شد. و برای کارکنان کامال مفهوم و قابل استفاده با انجام آزمايش برای ضروری

 
 .که انجام می دهند سوال شود هايي از کارکنان در مورد دستورالعمل آزمايشمصاحبه: 

دستورالعمل انجام آزمايش يا بروشور برای حداقل سه آزمايش مختلف بررسی شود تا اطمينان حاصل  بررسی مستندات:
 .گردد که حاوي اطالعات الزم بوده و برای کارکنان مرتبط قابل درک است
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ايمونولوژی انجام مي شود، "دستورالعمل انجام  -هايي که در آزمايشگاه سرولوژی  آيا براي هر يک از آزمايش
 آزمايش" مطابق با آنچه در اصول مستندسازي آمده، مکتوب شده است ؟

 
ت ط  باشد. بروشور کيدستورالعمل انجام آزمايش برای همه آزمايش ها بايد مکتوب و در دسترس کارکنان مرتب نكته: 

عنوان جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش در نظر گرفته شود مشروط بر اين که حاوی کليه اطالعات ه می تواند ب
 و برای کارکنان کامال مفهوم و قابل استفاده باشد.  انجام آزمايش برای ضروری
 .دهند سوال شوداز کارکنان در مورد دستورالعمل آزمايش هايی که انجام می مصاحبه: 

دستورالعمل انجام آزمايش يا بروشور برای حداقل سه آزمايش مختلف بررسی شود تا اطمينان حاصل  بررسی مستندات:
 .گردد که حاوي اطالعات الزم بوده و برای کارکنان مرتبط قابل درک است

 

108* 

       * 
انجام مي شود، "دستورالعمل انجام آزمايش"  هايي که در آزمايشگاه ميکروب شناسی آيا براي هر يک از آزمايش

 مطابق با آنچه در اصول مستندسازي آمده، مکتوب شده است؟
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مستندسازي آمده( برای همه آزمايش ها بايد مکتوب  دستورالعملدستورالعمل انجام آزمايش )مطابق با آنچه در  نكته: 
عنوان جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش در نظر ه و در دسترس کارکنان مرتبط  باشد. بروشور کيت می تواند ب

و برای کارکنان کامال مفهوم و قابل  انجام آزمايش برای گرفته شود مشروط بر اين که حاوی کليه اطالعات ضروری
 استفاده باشد. 

 
 .از کارکنان در مورد دستورالعمل آزمايش هايی که انجام می دهند سوال شودمصاحبه: 

برای حداقل سه آزمايش مختلف بررسی شود تا اطمينان  / راهنماستورالعمل انجام آزمايش يا بروشورد بررسی مستندات:
 .حاصل گردد که حاوي اطالعات الزم بوده و برای کارکنان مرتبط قابل درک است

 

   * 

مطابق با آنچه در اصول  آيا برای کليه آزمايشهاي انجام شده درساير بخش های آزمايشگاه "دستورالعمل انجام آزمايش "
 ؟مستندسازي آمده، مکتوب شده است

 
دستورالعمل انجام آزمايش برای همه آزمايش ها بايد مکتوب و در دسترس کارکنان مرتبط  باشد. بروشور کيت  نكته: 

ات ععنوان جايگزين دستورالعمل انجام آزمايش در نظر گرفته شود مشروط بر اين که حاوی کليه اطاله می تواند ب
 و برای کارکنان کامال مفهوم و قابل استفاده باشد.  انجام آزمايش برای ضروری

 
 .از کارکنان در مورد دستورالعمل آزمايش هايی که انجام می دهند سوال شودمصاحبه: 

 دستورالعمل انجام آزمايش يا بروشور برای حداقل سه آزمايش مختلف بررسی شود تا اطمينان حاصل بررسی مستندات:
 .گردد که حاوي اطالعات الزم بوده و برای کارکنان مرتبط قابل درک است
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 ؟آزمايش در هر سري کار ثبت مي شود، ساعت و نام فرد انجام دهنده آيا تاريخ
 

انجام  ردف. ه و يا قابل رديابی باشدشدنوبت انجام كار بايد ثبت  ساعت و نام فرد انجام دهنده آزمايش درهر، تاريخنكته: 
دهنده آزمايش اگر ثابت يا در شيفت های مختلف يکسان باشد، كافي است يكبار درج گردد )ضرورتی ندارد که هر بار 

 قابل رديابی باشند.انجام آزمايش هر نوبت برای ، مشروط بر اين که اين مشخصات (نوشته شود
 تا اطمينان حاصل مختلف مورد برسی قرار گيرد : سوابق چندين نوبت انجام کار در روزها و ماههایبررسی مستندات

 کار قابل رديابی است. ، ساعت و نام فرد انجام دهنده آزمايش در هر سريتاريخ گردد که 
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 ؟فاده در هر سري کاري ثبت مي گردد، استانداردها و کنترل هاي مورد استآيا مشخصات معرف، کيت
 

اردها و کنترل هاي مورد استفاده در هر نوبت انجام کار بايد مشخص و مکتوب ، استاندمشخصات معرف، کيتنكته: 
ثبت و صرفا در در زمان شروع به مصرف اگر در يك بازه زماني ثابت باشد، کافی است  فوقباشد. مشخصات 

 قابل رديابی باشند.کاری صورت تغيير، مجددا مكتوب گردد، مشروط بر اين که اين مشخصات در هر نوبت 
، مشخصات معرف، کيتاز نظر: سوابق چندين نوبت انجام کار در روزها و ماههای مختلف ررسی مستنداتب

دها ، استاندارمشخصات معرف، کيت شود تا اطمينان حاصل گردد که سی ربر ،داردها و کنترل هاي مورد استفادهاستان
 قابل رديابی است. و کنترل هاي مورد استفاده در هر سري کار
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 113 ؟ت زمان تعيين شده نگهداري مي شودآيا نتايج انجام آزمايش در بخش هاي مختلف آزمايشگاه ثبت و تا مد *       

       * 
مثال تکرار آزمايش ، انجام تست هاي طبيعي آزمايش هاي مختلف )آيا سياست آزمايشگاه در برخورد با نتايج غير 

 ؟( مشخص و مکتوب استميلي ، اطالع به پزشک معالج و...تاييدي يا تک
114 

  کنترل کيفيت انجام آزمايش        

    * 
آنها مکتوب  نتايج تفسيربخش بيوشيمی و  آن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در آيا دستورالعملی که در

 ؟شده، موجود است
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       * 
نها مکتوب تايج آن بخش هماتولوژی و تفسير ي مختلف درآيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش ها

 ؟شده، موجود است
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       * 
نتايج  يرتفس بخش سرولوژی ايمونولوژی و آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در

 ؟آنها مکتوب شده، موجود است
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       * 
تايج آنها ن بخش ميکروب شناسی و تفسير ترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف درآيا دستورالعملی که درآن نحوه کن

 ؟مکتوب شده، موجود است
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   * 
تايج ن آيا دستورالعملی که درآن نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در ساير بخش های آزمايشگاه و تفسير

 ؟آنها مکتوب شده، موجود است
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 120 ؟تعيين شده است  (quantitative)از برای روش های آزمايشگاهی کمی آيا خطای مج *   

       * 

 آيا کنترل هاي معتبر و مناسب در بخش های مختلف آزمايشگاه موجود بوده و بطور روزانه استفاده مي شوند؟
 

کنترل  نمونه های. ه ميکننداستفاداز کنترل های مختلف های پزشکی برای اطمينان ازاعتبار نتايج خود  هگاآزمايش نکته:
ها غالبا از  آزمايشگاه. برای آزمايش های کمی شده و يا در آزمايشگاه تهيه شوندخريداری از منابع تجاری  ندميتوان

از  المعمووجود نداشته باشد سطح كنترل چند در مواردي كه دسترسي به  ،کنند کنترل در سطوح مختلف استفاده می
 .شود میاستفاده  (decision level) ميم گيری بالينیدر محدوده تص  يك كنترل

 انواع نمونه های کنترل که در آزمايشگاه استفاده می شوند شامل موارد زير می باشد:
 ايمونواسی ها و غيره  ،بيوشيمیآزمايش های سرم کنترل مستقل از کيت  برای  -
 تجاری خون کنترل -
  زمايشهابيمار برای بعضی از آ بالينینمونه  -
 السماي کنترل يا  پولد پالسما براي آزمايش هاي انعقاديپ -
ی های آنت های کشت و ديسک عملکرد محيط برای کسب اطمينان از کيفيت سويه هاي ميكروبي استاندارد -

 بيوگرام
 كنترل هاي داخل كيت  -
 های مثبت، منفی و كنترل داخلی براي آزمايش هاي تشخيص مولكولي کنترل -
 ساير موارد -

از  کنترل ونحوه استفاده از آنها در هر بخشنمونه های انواع  مورد سياست آزمايشگاه در استفاده از در مصاحبه:

 .کارکنان مختلف سوال شود

مورد  تلفخهای م رل کيفی در بخشتها و کن آزمايشی انجام ها دستورالعملو روشهای اجرايی  مستندات:بررسی 

  بررسی قرار گيرد.

 ، رويت شود.های مورد استفاده وانواع کنترلشده بازديد   های مختلف مشاهده: از بخش
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، رسم لنتايج آزمايش برروي نمونه کنتربخش بيوشيمی آزمايشگاه )ثبت  آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت در
 ؟ارهاي مربوطه ، تفسير نتايج و...( موجود استنمود

 
 در برخی موارد درخود سيستم ثبت و نگهداری شود. يا يا نرم افزاری بوده و سوابق ميتواند بصورت کاغذی و نکته: 

)درمورد آزمايشهايی که برای آنها کنترل مستقل  سوابق استفاده از کنترلهای داخل کيت و ترجيحا کنترلهای مستقل
خل کيت برای کسب . در مواردی که آزمايشگاه منحصراً از کنترل دابايد موجود باشد ( درهر سری کارردوجود دا

ر ارزيابی دو يا نمونه های بالينی معلوم  مناسب های مستقل کاربردن کنترله ب ،اطمينان از اعتبار نتايج استفاده ميکند
   ترديد وجود دارد الزامی است.   سيستم نسبت به عملکرد مواردی که استفاده و در شروعکيفيت و عملکرد کيت در 

ئول افرادی که مسبا  ،رفع اشکاالت ، مهارت در تفسير نتايج وهانمودار کيفيت، رسم در مورد نحوه کنترل مصاحبه:
  که تسلط الزم را دراين خصوص دارند. گرددمصاحبه شود تا اطمينان حاصل  انجام آزمايش هستند

راه با منمودارهای کنترل کيفی حداقل سه آزمايش مختلف هو  کنترلنمونه های سوابق ثبت نتايج  مستندات:بررسی 
 ، مورد بررسی قرار گيرد.در مواردی که خطا شناسايی شدهبعدی  اقداماتانجام سوابق 
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آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش هماتولوژی آزمايشگاه )ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه کنترل، رسم 
 ری کنترل کيفی ...( موجود است؟نمودارهاي مربوطه، تفسير نتايج و استفاده ازروش های آما

 
 دربرخی موارد در خود سيستم ثبت و نگهداری شود. يا صورت کاغذی و يا نرم افزاری بوده وه نکته: سوابق ميتواند ب

ول افرادی که مسئبا  ،، مهارت در تفسير نتايج ورفع اشکاالتهانمودار در مورد نحوه کنترل کيفيت، رسم مصاحبه:
  مصاحبه شود تا اطمينان حاصل شود که تسلط الزم را دراين خصوص دارند. انجام آزمايش هستند

ا استفاده از ترجيحاً بکنترل و نمودارهاي كنترل كيفي و تفسير نتايج نمونه های سوابق ثبت نتايج  مستندات:بررسی 
زمونهاي آماري و يا انجام آبرای آزمايشهای انعقادی کنترل  یو پالسماکنترل برای شمارشگرهای سلولی خون 

(Tبريتين، چک تست )مواردی  در بعدی همراه با سوابق انجام اقدامات دنده باشروزانه انجام شصورت كه ب و دوپليکيت
 در شرايط فعلی کنترل در يک سطح کافيست. .قرار گيردبررسی  ، موردکه خطا شناسايی شده
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ولوژی ايمونولوژی آزمايشگاه )ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت دربخش سر
 کنترل های مثبت و منفی در هر سری از انجام کار، تفسير نتايج و... ( موجود است؟

 
 در برخی موارد درخود سيستم ثبت و نگهداری شود. يا نکته: سوابق ميتواند بصورت کاغذی و يا نرم افزاری بوده و

)درمورد آزمايشهايی که برای آنها کنترل مستقل  ترلهای داخل کيت و ترجيحا کنترلهای مستقلسوابق استفاده از کن
. در مواردی که آزمايشگاه منحصراً از کنترل داخل کيت برای کسب بايد موجود باشد ( درهر سری کارردوجود دا

ر ارزيابی ديا نمونه های بالينی معلوم  و مناسب های مستقل کاربردن کنترله ب ،اطمينان از اعتبار نتايج استفاده ميکند
   ترديد وجود دارد الزامی است.   سيستم نسبت به عملکرد مواردی که استفاده و در شروعکيفيت و عملکرد کيت در 

با  رفع اشکاالت ، مهارت در تفسير نتايج وبرای آزمايشهای کمینمودار در مورد نحوه کنترل کيفيت، رسم مصاحبه:
  مصاحبه شود تا اطمينان حاصل گردد که تسلط الزم را دراين خصوص دارند. ول انجام آزمايش هستندافرادی که مسئ

نمودارهای کنترل کيفی حداقل سه آزمايش مختلف همراه با  کنترل ونمونه های سوابق ثبت نتايج  مستندات:بررسی 
 قرار گيرد. ، مورد بررسی مواردی که خطا شناسايی شده دربعدی  اقداماتانجام سوابق 
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بخش ميکروب شناسی آزمايشگاه )کنترل محيط های کشت، ديسک های  آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت در
 آنتی سرم ها و... ( موجود است؟ آنتی بيوگرام، کنترل معرف ها و

 
ل ناخته شده متفاوت، و نيز كنتركنترل كيفيت و عملكرد محيط هاي كشت با استفاده از حداقل دو نوع سويه شنکته: 

ت محيط كش ضخامتكيفيت فيزيكي)ظاهری( مثل عدم وجود هموليز، حباب، شكستگي و ترك خوردگي محيط كشت، 
بايد  محيط كشت در هر سري تهيه محيط كشت محيطهای توليد شده( %5)کنترل سترونی حداقل ، عدم آلودگيدر پليت

 .انجام گيرد
گوسفند بجای خون انسان و کنترل محيطهايی مثل شکالت آگار بويژه در آزمايشگاههای  الزام به استفاده از خون

 بيمارستانی از اهميت برخوردار است.
مک فارلن تجاری يا توليد داخلی و کنترل کيفی دوره ای يک ماهه از طريق سنجش جذب  0.5استفاده از کنترل  

 نوری.
  .حداکثر بطور ماهيانه کنترل ماهيانه حجم آنتعويض يا حداقل و خريد لوپهای تجاری کاليبره برای کشت ادرار 

ز مجوز ا معتبر و دارايخريداری ميشوند بايد از تامين کننده محيط هاي كشت كه بطور آماده مصرف از توليدكننده 
 بايد انجام شود.محيط كشت خريد  هر نوبتكنترل كيفيت عملكردي در  ود شون وزارت بهداشت خريداري 

 S. aureus ATCC 25923; E.coli  ATCC سويه شامل: 4حداقل  ي كنترل ديسك هاي آنتي بيوتيكبرا
25922; E. faecalis ATCC 29212; P. aeruginosa ATCC 27853 .الزم است 

، MRVP)كواكس، ...(، معرف هاو  )گرم، ذيل نلسون كنترل رنگ هاي مورد استفاده دربخش ميكروب شناسي
نيز در هر سری   ...(و  ،ONPG) اپتوچين، باسيتراسين، نووبيوسين،  و ديسك هاي تشخيصي ،...(كاتاالز اكسيداز،

 انجام شود.بايد مشخصی متناسب با نياز آزمايشگاه زمانی خريد و بطور دوره ای برحسب جدول 
يش ول انجام آزماافرادی که مسئبا  ،مهارت در تفسير نتايج و رفع اشکاالت در مورد نحوه کنترل کيفيت، مصاحبه:

 د.وجود دارمصاحبه شود تا اطمينان حاصل گردد که تسلط الزم را دراين خصوص  هستند
يه هاي ا استفاده از سومعرف ها بهای کشت، ديسك هاي آنتي بيوتيك و  سوابق كنترل كيفيت محيط مستندات:بررسی 
حيط ميد ويا شروع استفاده و درهر نوبت تهيه زمان خر درکيفيت كنترل سوابق بايد  مورد بررسی قرار گيرد. ميكروبي

  موجود باشد. کشت
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 آيا سوابق انجام فعاليت هاي کنترل کيفيت درساير بخش های آزمايشگاه موجود است؟

 
 .می باشد فوق الذکرمشابه موارد بخش و روش آزمايش، بسته به 
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   * 

ده ازبرنامه هاي کنترل کيفيت جهت پيشگيری از بروز خطا يا انجام آيا سوابقي که نشان دهد چگونه ازنتايج بدست آم
 اقدامات اصالحی استفاده شده ، موجود است؟

 
بتوانند  و كليه پرسنل مرتبط بايد مسلط به نحوه تفسير نمودارها و نتايج مربوط به برنامه كنترل كيفي داخلي باشندنکته: 

اشکالی شناسايی شد به روش درست با آن برخورد و مشکل را برطرف  نشان دهند چنانچه بر اساس نتايج کنترل کيفی
 می کنند.

: سوابق اقدامات انجام شده در حداقل سه نوبت که نتايج کنترل کيفی مشکلی را شناسايی کرده بررسی بررسی مستندات
  ند.شود تا اطمينان حاصل گردد که پرسنل مسئول اقدامات الزم برای رفع خطاها را انجام داده ا
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ربرنامه ارزيابی خارجی کيفيت مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سالمت، شركت مي  فعال د آيا آزمايشگاه بطور مرتب و

 كند؟
 گواهی های شرکت ساالنه بررسی شود. مستندات:بررسی 
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*
 

 ع خطاها مورد استفاده قرار می گيرد؟رف آيا نتايج بدست آمده از برنامه هاي ارزيابی خارجی کيفيت جهت شناسايی و
 

هر نوبت مهارت آزمايی در جلسه ای با شرکت مسئولين و  نکته: مسئولين فنی معموال با دريافت نتايج شرکت در
را به عنوان يک عدم انطباق ثبت و آن مواردی که نتايج ناموفق باشد  يج را مرور کرده و دراکارکنان آزمايشگاه نت

 د. نمديريت ميکن
از نقطه نظر بررسی موارد عدم انطباق و انجام اقدامات خارجی کنترل کيفی نتايج  ارزيابیسوابق  مستندات:بررسی 

 یمهارت آزماي نتايج تا اطمينان حاصل گردد کهشود ديده الزم برای پی بردن به اينکه عدم انطباق واقعی بوده يا نه 
 ت.اس گرديدهانجام بوده قبول ردی که نتايج غيرقابل در موااصالحی الزم اقدامات بررسي و تفسير شده و 
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  فرآيند پس از انجام آزمايش        

 130 ؟زمايش مکتوب شده و رعايت مي گرددآيا مدت زمان نگهداري نمونه هاي مختلف پس از انجام آ *      

 131 مايش مکتوب شده و رعايت مي گردد؟آيا مکان و شرايط مناسب نگهداري نمونه هاي مختلف پس از انجام آز *       

       * 

، مشخصات درخواست کننده ، مشخصات بيمارمشخصات آزمايشگاهآيا برگه گزارش نتايج بيماران حداقل حاوي 
 ؟و نوع نمونه مورد آزمايش مي باشد، زمان پذيرش و نمونه گيري آزمايش

 
 .: برگه گزارش مورد بررسی قرار گيردبررسی مستندات

 

132* 



 

       * 

اندازه گيري در برگه گزارش آيا فرد مسئول جهت اطمينان از صحيح بودن محدوده مرجع و واحد پارامترهاي مورد 
 ؟در شرح وظايف وی درج گرديده است ، مشخص بوده و اين مسئوليتبيمار

 
 : با فرد مسئول مصاحبه شود. مصاحبه

 ،که تغييرات اعمال شدهسوابق چند مورد  ورد نظر ديده شود.: در پرونده پرسنلی شرح وظايف فرد مبررسی مستندات
 .بررسی گردد

133* 

       * 
ه، مي دديگری که برای اين کارتعيين شددرج صحيح نتايج در برگه گزارش بيماربه تاييد مسئول واحد مربوطه يا فر آيا

 ؟رسد
134 

      *  
نتايج آزمايش ها با هم و با توجه به اطالعات باليني، در  امضاي مسئول بازبيني نهايي و تاييد همخواني آيا مهر و

 ؟اي برگه گزارش بيمار ثبت مي گرددانته
135 

      *  

و مسئول اين کار مشخص ( قرار مي گيرند Critical valueآيا نحوه گزارش فوري نتايجي که در محدوده بحراني )
 ؟  مکتوب است و
 

 در هامكتوب  گردد و فهرست آن بايد مشخص و (درموارد مقتضی)مختلف مقادير بحراني براي آزمايش هاي نکته: 
كاركنان بايد در خصوص نحوه برخورد با مقادير قرار گيرد.  و واحد جوابدهي معرض ديد کارکنان در بخش های فنی

در   .اشدببحرانی در شيفت هاي مختلف كاري بايد مشخص نتايج فرد مسئول ارائه گزارش بحراني كامال توجيه شده و 
هاي بيمارستاني يا چنانچه نمونه از آزمايشگاه ديگري ارجاع شده باشد بايد افراد مشخصي در بخش هاي  آزمايشگاه

دير بحراني مقا. دنباليني و يا آزمايشگاه ارجاع دهنده براي دريافت نتايج بحراني در شيفت هاي مختلف تعيين شده باش
 می گردد.تدوين های بيمارستانی(  ايشگاه)بويژه در آزمبا نظر متخصصين باليني 

سوال شود تا اطمينان حاصل كه انجام مي دهند : از چند نفر از كاركنان در مورد مقادير بحراني چند آزمايش مصاحبه
 مراجعه کنند. فهرست مربوطهسريعا به در موارد لزوم يا قادر هستند  شتهآگاهي داآن كه از  گردد

که در  گردداطمينان حاصل . همچنين دير بحرانی آزمايش های مختلف بررسی شود: فهرست مقابررسی مستندات
 سوابق گزارش چند مورد بحراني كه اخيرا انجام شده بررسي شود. .قرار دارد كاركنان مرتبط معرض ديد
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زارش قيد مي بگذارد، در برگه گ تفسير نتايج آزمايش تاثيرآيا هر گونه اشکال در کيفيت و کفايت نمونه که مي تواند بر

 ؟گردد
137 

 138 ارائه هشدارها و توصيه هاي الزم در برگه گزارش می نمايد؟ نتايج و آيا مسئول فنی درموارد مقتضی اقدام به تفسير *       

       * 
 در صورت وآيا برگه گزارش نتايج بيماران يا فايل الکترونيک مربوطه حداقل به مدت يکسال نگهداري مي شود 

 ؟ضرورت قابل دستيابي است
139 

  خريد و انبارش        

   * 

 ؟ايشگاه نقطه سفارش تعيين شده استآزم آيا براي اقالم مصرفي در
 

 ليدیک در مورد اين که چه زمان اقدام به درخواست خريد می کنند و از نقطه سفارش اقالممرتبط  با کارکنان مصاحبه:
 .آگاهی دارند، مصاحبه شود )با تاکيد بر مراکز بيمارستانی و آزمايشهای اورژانس(کنندمصرفی که با آن کار می 

 آزمايش هايي كه درخواست اورژانس ممكناقالم مورد نياز نقطه سفارش چند قلم مصرفي بويژه  :بررسی مستندات
 .بررسي شود ،ست داشته باشندا
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       *     
تجهيزات آزمايشگاهي مشخص شده ، فرآورده ها و ها ( کيتکنندگان )فروشندگاننتخاب تامين آيا مالک ارزيابي و ا

 ؟است
141 

       * 
و  ه، فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي که مورد ارزيابي قرار گرفتفروشندگان( کيت هاآيا فهرست تامين کنندگان )

 ؟خريد از آنها مورد تاييد است، وجود دارد
142 

      * 

 ؟دريد مطابقت اقالم خريداري شده با اقالم درخواست شده کنترل مي گردآيا پس از خ
 

و كنترل مطابقت اقالم خريداري شده با اقالم درخواست شده در اين مرحله شامل بررسي درخواست خريد نکته : 
حفظ  ه بندي وبا اقالم دريافت شده، سري ساخت و تاريخ انقضاء مواد مصرفي، مناسب بودن بستاطمينان از انطباق آن 

 می باشد. زنجيره سرد، عدم وجود نشت،....
كنترل مطابقت آن با اقالم درخواست شده است سوال شود  بررسي اقالم خريداري شده و از فردي كه مسئول مصاحبه:

 .كه هنگام دريافت اقالم، كدام فاكتورها را كنترل مي كند
شود.  هنگام تحويل بررسيتوسط پرسنل مسئول تاييد آن  : سوابق دريافت اقالم مصرفي و كنترل وبررسي مستندات

 در شرح وظايف فرد مسئول بايد اين وظيفه مكتوب شده باشد.
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       * 
آيا پس از خريد و قبل از بکارگيري اقالم مختلف آزمايشگاهي )مصرفي و غير مصرفي( از کيفيت عملکرد آنها اطمينان 

 ؟موجود است يت اقالم مختلفحاصل مي گردد و سوابق ارزيابي کيف
144 



 

       * 

 و ، تاريخ انقضاءل هاي نرم افزاري که در آن فهرست، مشخصات، تعداد، دفاتر و يا فايآيا جهت کنترل موجودي انبار
 نقطه سفارش اقالم مختلف موجود در انبار مشخص و مکتوب شده باشد وجود دارد؟

 
 ،مشخص فهرستزاري يا نوشتاري ثبت شود. مهم اين است كه بطورموجودي انبار مي تواند بصورت نرم اف: نکته

تعداد، تاريخ انقضاء، نقطه سفارش و ساير اطالعات مورد نياز مربوط به اقالم مصرفي درج شده باشد و همواره به 
 روز باشد.

 .شود: از فرد مسئول در خصوص نحوه ثبت و به روزرساني اطالعات مربوط  به اقالم مصرفي سوال مصاحبه
 مورد بررسي قرار گيرد.و چگونگی به روز رسانی آن  : سيستم ثبت موجودي آزمايشگاه بررسي مستندات
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يخ انقضاء و ، تارراي برچسب مشخصات شامل نوع محلول، تاريخ ساختآيا محلول ها و معرف هاي تهيه شده دا
 ؟شرايط نگهداري هستند

 
روی آنها  عات کافیالگر در بسته بندی اصلی خود باشند معموال برچسب حاوی اطهای تجاری آماده ا معرفنکته: 

های تجاری و يا ساخت معرفها  رفع. مسئول فنی و کارکنان آزمايشگاه در صورت تغيير ظرف نگهداری موجود دارد
 بايدطا خ بروز از غيره( برای پيشگيری در آزمايشگاه )مثل بافرها، نمونه های کنترل، شناساگرهای ميکروبشناسی و

بت ثبر روی برچسب را ، شريط نگهداری و تاريخ انقضای آن مشخصات محلولها، نام فرد سازنده اطالعاتی مثل نام و
 نمايند. 
كه روي ظرف حاوي محلول ها و  گرددمحل نگهداري محلول ها و معرف ها بازديد شود تا اطمينان حاصل  مشاهده:

زم مانند تاريخ ساخت و انقضاء محلولها و معرف ها و همچنين شرايط نگهداري معرف ها برچسب حاوي اطالعات ال
 آنها درج شده باشد. 
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*
 

آيا به تاريخ مصرف محلول ها، معرف ها، کيت ها و مواد مصرفي از قبيل سرنگ ها،  ديسک هاي آنتي بيوگرام، 
 . به دقت توجه مي گردد؟پودرها و محيط هاي کشت ميکروبي، محلول هاي رنگ آميزي و..

 
نتايج  .غيرقابل قبول استهای تاريخ مصرف گذشته در انجام آزمايشهای بيماران  وجود شواهد استفاده از کيتنکته: 

شوند. درصورت مشاهده چنين  محسوب می های تاريخ گذشته انجام ميشوند نامعتبر هايی که با کيت کليه آزمايش
 گردد.نده آزمايشگاه درج مواردی بايد مراتب ثبت و در پرو

 .شودچندين مورد از معرف ها و كيت ها بعنوان نمونه مشاهده و بررسي   مشاهده:
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 ؟بق توصيه سازنده نگهداري مي شوندط (ختلف آزمايشگاهي در دماي مناسب )يخچال، فريزر يا دماي اطاقآيا اقالم م
 

و اقالمي كه در دماي اطاق بايد نگهداري شوند به عنوان نمونه مشاهده  رياز اقالم يخچالي، فريز: چندين مورد مشاهده
 و بررسي  گردد.
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      *  

درجه  18-26آيا دماي اطاق با در نظر گرفتن زمان هايي که سيستم هاي سرمايشي يا گرمايشي خاموش هستند، بين 
 سانتي گراد حفظ مي شود؟

 
مشاهده شود. حداقل دراستانهايي كه دماي خيلي باال يا خيلي پايين دارند بايد  : دماسنج نصب شده در آزمايشگاهمشاهده

  .زيمم مينيمم موجود باشدكدماسنج ما
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      *  

رل ا دماسنج کاليبره کنتببطورروزانه، از دماسنج کاليبره يا دماسنج هايی که آيا جهت ثبت دماي يخچال ها و فريزرها 
 ؟می گردند، استفاده می شود

 
آزمايشگاه باشد و ساير دماسنج ها با آن مقايسه شود. دمايي كه خود سيستم  شده در هكافي است يك دماسنج كاليبر: نکته

 .باشد يخچال يا فريزر نشان مي دهد قابل استناد نمي
د ندماي يخچال ها و فريزرهايي كه اقالم مصرفي آزمايشگاه درآن نگهداري مي شو و چارت : سوابقبررسي مستندات

 .بررسي شود. سوابق كاليبراسيون دماسنج ديده  شود
 .خوانده شودرا اندازه گيري می کنند، يخچالها و فريزرها ی که دمای : چند مورد دماي دماسنج هايمشاهده
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رد گ ،، رطوبتآيا در محل نگهداري اقالم مختلف آزمايشگاهي به شرايط محيطي توصيه شده توسط سازنده مثل نور
 ؟وغبار، ارتعاش، تهويه و.... توجه شده است

 
اطمينان حاصل  محل نگهداري اقالم مختلف آزمايشگاهي بازديد و به لحاظ شرايط محيطي بررسي شود تا :مشاهده

حداقل سه نمونه  .شوند، رطوبت، تهويه،... نگهداري مي ركليه اقالم مصرفي در شرايط مناسب به لحاظ دما، نو گردد
 .دنآزمايشگاهي كه نگهداري آنها شرايط ويژه اي الزم دارد بررسي شو از اقالم
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ميز ، گازهاي فشرده و ساير مواد بالقوه مخاطره آآيا شرايط نگهداري اسيدها، حالل هاي ارگانيک، محلول هاي خورنده

 ؟ت، ايمني  و....مناسب اساز نظر مکان نگهداري وچيدمان، دما، تهويه
152 

  ارتباط با ساير آزمايشگاهها        



 

     * 

، آيا قرارداد مشخصي که ارتباط با آزمايشگاههاي ديگرارتباط داردچنانچه آزمايشگاه به لحاظ ارسال يا پذيرش نمونه 
 ؟وليت دو آزمايشگاه را مشخص نمايد، مکتوب شده استو مسئ

 
بايد درج شده باشد بر ( هاي ارجاع دهنده وارجاع )آزمايشگاهكه بايد در قرار داد بين دو آزمايشگاه  نكاتي: حداقل نكته

 شامل موارد زير است:هاي باليني" "دستورالعمل ارجاع نمونه  اساس 
 مسئوليت جمع آوري نمونه -
 مسئوليت و نحوه انتقال نمونه -
 زمان چرخه كاري انجام آزمايش هاي مختلف -
 ارجاع و ارجاع دهنده نحوه گزارشدهي و تعيين افراد مسئول در دو آزمايشگاه -
 نحوه ارتباط مالي دو آزمايشگاه -
 نحوه رفع مشكالت، حل اختالفات و زمان بازنگري قرارداد  -

بين دو آزمايشگاه مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود حاوي سرفصل هاي  مفاد قرارداد بررسي مستندات:
  .مي باشد هاي باليني"مطابق با "دستورالعمل ارجاع نمونه  ضروري 
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 جام آزمايشآزمايشگاهي که نمونه جهت انکيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع ) آيا مالک انتخاب ونحوه کسب اطمينان از

 ؟به آنجا ارسال مي شود( مشخص است
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 نگهداري مي شود؟ نمونه هاي ارسالي و نوع آزمايش هاي درخواستي به طريق مناسب ثبت و و آيا مشخصات بيمار
 

تواند بصورت الکترونيک  نمونه هاي ارسالي و نوع آزمايش هاي درخواستي می و اطالعات مشخصات بيمارنکته: 
 الزم است در هنگام ضرورت براحتی به آنها دسترسی وجود داشته باشد.  .يا کاغذی ثبت و نگهداری شود

 مورد بررسي قرار گيرد. سوابق مربوط به سه نوبت ارجاع نمونه بررسي مستندات:
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، مکتوب شده ، ظرف و...، به لحاظ حفظ کيفيت نمونهانتقال نمونه از نظر درجه حرارت، زمان آيا شرايط الزم جهت
 ؟ و رعايت مي گردد

 
يک   آزمايشگاهها نمونه می پذيرد وجود ساير برای آزمايشگاهی که نمونه بالينی را ارجاع ميدهد و يا ازنکته: 

روش صحيح بسته بندی برای حفاظت از نمونه و تامين ايمنی افرادی که  حاویدستورالعمل بسته بندی و ارسال نمونه 
شود. دستورالعمل آزمايشگاه  اين دستورالعمل منبع آموزشي نيز محسوب می ضروري است. ،کار دارند و با آن سر

ان مسئول ارجاع بايد با اين دستورالعمل آشنا بوده و آن را در کارکن مرجع سالمت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
 دسترس داشته باشند. لوازم استاندارد جهت حمل و بسته بندي نمونه بايد موجود باشد. 

 
: با فرد مسئول ارسال نمونه در مورد چگونگي حفظ شرايط فيزيكي الزم براي انتقال نمونه مصاحبه شود. در مصاحبه

 .كه براي انتقال شرايط ويژه اي الزم دارند سوال شود مورد چند نمونه
 شرايط انتقال نمونه هاي مختلف بايد مشخص و مكتوب باشد. بررسي مستندات:

ظروف انتقال و نحوه رعايت شرايط فيزيكي حين  وحمل نمونه رويت شود.لوازم استاندارد جهت بسته بندي  مشاهده:
 گردد.و بررسي انتقال، براي چند نمونه مختلف مشاهده 
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مل حطبق دستورالعمل مربوطه( به لحاظ حفاظت و ايمني فرد بسته بندی به روش مناسب ) آيا حين انتقال نمونه، حمل و
 ؟کننده و جامعه رعايت مي گردد

 
 ،نهز نموبرای حفاظت او رعايت شرايط الزم روش صحيح بسته بندی عالوه برتوجه به ارسال نمونه روند  نکته: در

   .در نظر گرفته شودکار دارند  و افرادی که با آن سرفرد حمل کننده نمونه و تامين ايمنی تمهيدات الزم برای  بايد
 .توجيه شده باشدکامال فرد حمل كننده در مورد نحوه حمل ايمن نمونه بايد 

ه افرادی ک و سايرنمونه ها  حمل کننده فردنحوه اطمينان از حفظ ايمنی فرد مسئول ارسال نمونه در مورد  با: مصاحبه
 دهش انجامچه تمهيداتي براي توجيه فرد حمل كننده نمونه ها  در مورد اين کهشود.  مصاحبه ،کار دارند و سرنمونه با 

 سوال شود. در صورت امکان با فرد حمل کننده نمونه نيزصحبت شود. 
 ،چسب گذاري شده باشد، نحوه بسته بنديبراستاندارد بوده و که بايد سه اليه و  گردد رويتظرف حمل نمونه  :مشاهده

و انطباق آن با شرايط استاندارد براي چند نمونه مختلف  ،ارجاعي روي بستهبرچسب گذاري و اطالعات برچسب 
 .مشاهده و بررسي شود
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زمان چرخه کاري مشخص و مکتوب ين ، جهت تعيارسال شدهآيا زمان مورد انتظار براي آماده شدن نتايج آزمايشهاي 

 ؟است
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( جام آزمايش به آنجا ارسال مي شودآزمايشگاهي که نمونه جهت اندريافت شده از آزمايشگاه ارجاع )آيا گزارشات 

 ؟قل به مدت يک سال بايگاني مي شودحدا
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  شناسايی و رسيدگی به خطاها و موارد عدم انطباق        



 

 

     * 
مشکالت بخش هاي  مديريت آزمايشگاه برنامه دوره اي جهت مميزي يا بازرسي داخلي براي پي بردن به نواقص و آيا

 ؟مناسب دارد و سوابق آن موجود استمختلف آزمايشگاه و نيز انجام اقدامات اصالحي 
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صحيح انجام کار انطباق ندارند( که در مواردي که با اصول طباق )مسئول ثبت خطاها و موارد عدم ان آيا نحوه ثبت و
 بخش ها و واحدهاي مختلف آزمايشگاه اتفاق مي افتد مشخص است؟ 

 
معموال قالب يا فرمهای خاصی برای ثبت و گزارش موارد عدم انطباق در آزمايشگاه طراحي و مورد استفاده نکته:  

شود.  بت و آغاز مديريت عدم انطباق استفاده میها از اين فرمها برای ثخطاقرار مي گيرد و در موارد برخورد با 
را ثبت نمايد. شکل ضروری فرمهای عدم انطباق معموال طوری طراحی ميشوند که گزارش کننده حداقل اطالعات 

  .و نام فرد مسئول می باشددرج اقدامات انجام شده  ،ساده تر آن اختصاص يک لوگ بوک برای ثبت خطا و عدم انطباق
خطاها و موارد عدم انطباق از چند نفر از كاركنان در و پی گيری ورد نحوه شناسايي و مسئول ثبت : در ممصاحبه

 .بخش هاي مختلف آزمايشگاه سوال شود
 .قرار گيردبررسي مورد فرمها و سوابق مربوط به شناسايي و ثبت خطاها طي چند سال گذشته : بررسي مستندات
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، در بخش قدامات اصالحي در جهت رفع مشکالتها و موارد عدم انطباق وپی گيری انجام اآيا مسئول رسيدگي به خطا
 ؟احدهاي مختلف آزمايشگاه مشخص استها و و

 
مناسب و مراقبت ازعدم وقوع مجدد عدم انطباق يا ات فرد/ افراد مسئول ارزيابی ابعاد عدم انطباق، انجام اقدامنکته: 
و در سوابق موارد  مربوطه . اين موضوع دراحکام وشرح وظايف کارکنانشود بايد مشخص ،وقوع آناحتمال کاهش 

 عدم انطباق که مديريت شده است بايد مشهود باشد. 
رسيدگي به خطاها و و نحوه در بخش هاي مختلف آزمايشگاه  از چند نفراز كاركنان در خصوص مسئول مصاحبه: 

 .ي،  سوال شودپی گيری انجام اقدامات اصالح موارد عدم انطباق و
 يتروفرد/ افراد  آن در صورتي كه كاركنان مشخصي به اين منظور تعيين شده اند، شرح وظايف بررسي مستندات:

 قرار گيرد.بررسي مورد فرمها و سوابق مربوط به شناسايي و ثبت خطاها طي چند سال گذشته  شود.
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و پاسخگويي به شكايات و يا نظرسنجي از بيماران و پزشكان  آيا در آزمايشگاه روش مشخصي براي ثبت، رسيدگي

 وجود دارد؟
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 164 ، امكان ارتباط سريع آنان با مسئولين آزمايشگاه وجود دارد؟ درخواست مراجعه كنندگان و پزشکانآيا در صورت  *       


