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   آزمایشگاهخدمات  8-ب

 سطح .شودمی کیفیت ریزی و مدیریتبرنامه بر اساس استانداردها و ضوابط مربوط زمایشگاهآنمونه برداری  1-8-ب

 سطح یك شود.ریزی و بر اساس آن عمل میایمنی بیمار، کنترل عفونت و ضوابط مربوط برنامه گاه با رعایت الزامات شناسایی وایشنمونه برداری آزم * 1-1-8-ب

 کارکنان بالینیی آمادگی بیمار قبل از جمع آوری نمونه به بیماران، پزشکان، و سایر هاارائه راهنمایی 

 ط بیمار جمع آورییی که توسهای جمع آوری نمونههاارائه راهنمایی 

  قبل از جمع آوری نمونه بیماران بستریبیمار  ی الزمهااطمینان از رعایت آمادگیکسب 

 نمونه انواع جمع آوری  هایارائه راهنمایی 

  نمونهجمع آوری الزم برای و ابزار نمونه برداری و ظروف وسایل مدیریت و کنترل  

  ار شناسایی بیماران طبق ضوابط ایمنی بیم 

 نمونه برداری توسط فرد ذیصالح با رعایت تمام موازین نمونه برداری 

 رعایت موازین کنترل عفونت و بهداشت دست توسط نمونه گیر  

 و سایر الزامات نمونه برداری های بستری و کارکنان آزمایشگاه از راهنمای جمع آوری نمونههابخش بالینی در آگاهی کارکنان 

 زمایشگاه/ از آزمایشگاه به سایر مراکزآی بستری به های آزمایشگاهی از بخشهافونت در نگهداری/ انتقال نمونهرعایت موازین کنترل ع 

یی که توسط خود بیمار جمع آوری می هانمونه منظور از آمادگی بیماران قبل از جمع آوری نمونه، شرایطی مثل ناشتایی، عدم مصرف غذا یا داروی خاص، ورزش و غیره است.

 ها، میزان/ حجم نمونه برداری، نوع و حجم افزودنیشامل سرم، پالسما، ادرار رندومهای جمع آوری انواع نمونه ارائه راهنمایی .استشود شامل نمونه ادرار، مدفوع، خلط و غیره 

ی عماومی  هاميور مراقبت 1-1-در استاندارد ب بهداشت وزارت ابالغی بخشنامهرعایت  .مشخص و مکتوب است برای هر آزمایش مواد نگهدارنده و ضد انعقادهای الزم()مثل 

 الزامی است. بالینی در خصوص تعیین هویت بیمار

هاای خااص،   های آزمایشگاهی نيوه صيیح جمع آوری نمونه، نوع نمونه مورد نیاز برای انجام هر آزمایش، زمان نمونه گیری بارای آزماایش  در دستورالعمل جمع آوری نمونه

هاای الزم )مطاابق باا    زم برای جمع آوری نمونه، ویژگی ظروف جمع آوری نمونه، حجم نمونه مورد نیاز، و هرگونه مواد افزودنی شامل ماواد نگهدارناده و ضاد انعقاد   وسایل ال

 شود.های پزشکی( نوشته استاندارد آزمایشگاه 2-5-4-5مندرجات بند 

 سطح یك  شود.می انجامهای الزم با قید حداقل شناسه های آزمایش بر بالین بیمار وگذاری نمونهرچسبب، طبق موازین ایمنی پس از شناسایی فعال بیماران * 2-1-8-ب

 شناسایی فعال بیمار بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت 

  در برچسب گذاری نمونه یر اطالعات و سا و کد اختصاصی، برای شناسایی بیمارانبیمار حداقل دو شناسه منيصر به فرد مثل نام تعیین و ثبت 

  بر روی برچسب تاریخ و زمان جمع آوری نمونهثبت 

 آزمایش هاینمونه گذاری برچسب الزامات و ی بستری از نيوههاآگاهی کارکنان بالینی مسئول نمونه برداری در بخش  

 بستری هایبخش یه نمونه در لوله آزمایش درو پس از نمونه بر داری و تخل بر بالین بیمار آزمایش هاینمونه گذاری برچسب 

  ی مندرج بر روی دست بند شناسایی بیمار و برچسب ظرف حاوی نمونه و هویت شناسایی شده به صورت فعال و ایمن هاشناسهکسب اطمینان نمونه گیر از انطباق 

ن مشخصات مندرج بر روی ظرف ميتاوی نموناه/ لولاه آزماایش، الزم اسات ظارف       در صورت هرگونه شك اعم از مخدوش، ناخوانا یا مشکوک )غیرقابل تشخیص قطعی( بود

های حاداقلی بار   ش به عنوان شناسهميتوی نمونه/ لوله آزمایش معدوم و از انجام آزمایش بر روی ميتوای آن خودداری گردد. نام و نام خانوادگی بیمار، نوع آزمایش و نام بخ

هاای  ا و با ثبات )بدون امکان مخدوش شدن( قید شوند. از قید شماره تخت بیمار و نام نمونه گیر بر روی ظرف جماع آوری نموناه  آوری نمونه به صورت خوانروی ظرف جمع

 ی کراس ماچ ( اجتناب گردد.هاآزمایشگاه )باستثنای نمونه

 برچساب  الزاماات  و نياوه  دساتورالعمل . است الزامی بیماران نمونه حاوی ظروف روی گیر نمونه نام قید ،کراسماچ و گروه تعیین جهت خون بانك به ارسالی هاینمونه برای 

ی هاا همچنین مسئول فنای در بررسای   .شود رسانیاطالع بالینی هایبخش به رسمی مکاتبه از طریق و تدوین مرتبط کارکنان مشارکت با فنی مسئول توسط هانمونه گذاری

 نموناه و  ناوع  ،اطالعات مورد نیاز روی برچسب نموناه عاالوه بار ماوارد فاوق      ندارد توسط کارکنان بالینی اطمینان حاصل شود.میدانی نیز از رعایت موازین نمونه برداری استا

 است. و نام بخشدرخواستی  آزمایش

 پیش نیاز تيقق این استاندارد است. 1-1-1-شناسایی فعال بیماران با رعایت استاندارد ب
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 سطح یك شود. انجام می ،ی ارجاعیهاو رعایت ضوابط نمونه کنترل عفونت و موازین پیشگیری طبقل و خارج بیمارستان های عفونی در داخانتقال نمونه * 3-1-8-ب

  به آزمایشگاه های عفونی نمونهایمن و امن بسته بندی و انتقال  نيوه خصوص در بستری هایمسئول در بخش کارکنانو آگاهی اطالع رسانی 

  /ایمن و امنبه آزمایشگاه به روش  هااز بخشی عفونی هانمونهانتقال نگهداری 

  های خارج از بیمارستانبه آزمایشگاهارجاعی های عفونی نمونهایمن و امن بسته بندی و انتقال  نيوه خصوص در در آزمایشگاهمسئول  کارکنانآگاهی 

  های عفونینمونهل عفونت و الزامات ایمنی در نگهداری و انتقال مبانی کنترو رعایت  هاشرایط نگهداری و مدت زمان پایداری انواع نمونهرعایت 

  های ارجاعی به خارج از بیمارستان طبق دستورالعمل ابالغیبرای انتقال نمونه ها به روش استاندارد )پوشش سه الیه(بندی نمونهبستهاستفاده از 

داخال ظارف    هاا های درپیچ دار و غیرقابل نشت ریخته شده و این ظروف یا لولهها داخل ظروف یا لولهنمونه ستیهای بیمارستان به آزمایشگاه بایها از بخشبرای انتقال نمونه

 .قرار گیرند ،دار که دارای عمق بوده و قابل گندزدایی باشد بپالستیکی یا فلزی در

 با پوشش سه  هابندی استاندارد نمونهنيوه بسته، زمایش در آزمایشگاه ارجاعانجام آ 5-4فرآیند قبل از آزمایش و  4-5 -" 1397ی پزشکی ویرایش هااستاندارد آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرجع سالمت انجام می شود. "ی عفونیهاوش استاندارد انتقال نمونهربه خارج از آزمایشگاه مطابق با الزامات مندرج در  هاالیه برای ارسال نمونه

 ی بالینیهاروند ارجاع نمونهدر خصوص  سالمت ایشگاه مرجعآزم" های بالینیهارجاع نمون دستورالعمل 

 سطح دو شود.اساس آن اقدام می تعیین شده و بر هاهای دریافتی از سایر بخشی پذیرش )رد و قبول( نمونههامعیار 4-1-8-ب

 آزمایشگاه توسطهای مختلف نمونه قبول یا رد هایمعیار تعیین  

  های آزمایشمعیارهای رد و قبول نمونهاز  بستری یهابخش کارکنان و آگاهیاطالع رسانی 

  های آزمایشمعیارهای رد و قبول نمونه از آزمایشگاه پذیرش و گیرینمونه کارکنانآگاهی  

 در آزمایشگاه نمونه قبول و رد هایمعیار با در نظر گرفتنی آزمایش هانمونه پذیرش 

و عادم انطبااق باا شارایط پاذیرش نموناه        نمونه، ردوجود معیارهای  صورت در شده تعیین قبول قابل غیر هاینمونه پیگیری مسئولبیمارستانی الزم است  آزمایشگاههر  در

دهناده   عارجاا  آزمایشاگاه  با یا و بخشی بین تعاملی جلسات در موارد این سوابق. آید عمل بهیا تجدید نمونه  و هماهنگی دهنده ارجاع آزمایشگاه یا مربوطه بخش با بالفاصله

 .شودمی اجرا  و تعیین پرستاری مدیریت و سرپرستاران مشارکت با پیشگیرانه اصالحی و اقدام و آزمایشگاه بررسی شده مسئول و سوپروایزر کارشناس توسط

 فرآیند قبل از آزمایش  4-5 -"1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 

 سطح سه شود.ریزی و اجرا میهوشمند و بر اساس سیستم اطالعات بیمارستان برنامهبه صورت های آزمایش نمونهبرچسب گذاری  * 5-1-8-ب

 ی سرپاییهانمونه برایها متصل به سامانه اطالعات بیمارستان در پذیرش آزمایشگاه ی آزمایشهاپ خودکار برچسباستفاده از تجهیزات چا 

 ی بستری و ارجاعیهاه سامانه اطالعات بیمارستان در پذیرش آزمایشگاه برای نمونهها متصل بی آزمایشهااستفاده از تجهیزات چاپ خودکار برچسب 

ی درخواستی بیماران از فهرست کاری و پذیرش آزمایشاگاه اقادامی بسایار مهام و پیشاگیرانه در کااهش خطاهاای        های انسانی در انتقال مشخصات و نمونههاحذف دخالت

   .آزمایشگاهی در مرحله نمونه برداری است

 سطح سه شود.میگیری از بیماران با شیوه خال  و خودکار انجام خون 6-1-8-ب

 های بیماران سرپاییبرای نمونهبیماران با شیوه خال  و خودکار  گیری ازاستفاده از ابزارهای معتبر خون 

 بیماران بستری های برای نمونهیماران با شیوه خال  و خودکار گیری از باستفاده از ابزارهای معتبر خون 

اقدامی بسیار مهم و پیشگیرانه در کاهش خطاهای آزمایشگاهی در مرحله ی افزودنی و استاندارد سازی حجم نمونه برداری هاآماده سازی ميلولهای انسانی در حذف دخالت

 .نمونه برداری است
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 سطح ود.شمی ریزی و مدیریتبرنامه اههای مختلف آزمایشگدر بخش هاآنهای پزشکی و کنترل کیفیت انجام آزمایش 2-8-ب

 سطح یك آزمایشگاه بیمارستان در پیاده سازی استانداردهای اختصاصی آزمایشگاه مرجع سالمت مشارکت فعال دارد.*  1-2-8-ب

 رجع سالمتپیاده سازی استانداردهای اختصاصی آزمایشگاه م در راستایهای آزمایشگاه بر فعالیتنظارت مسئول فنی ازمایشگاه  و حضور فعال 

 1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه" سالمت مرجع آزمایشگاه شده ابالغارزیابی  لیست چك اساس برآزمایشگاه  امتیاز قابل قبول کسب" 

 باه  ارزیاابی،  نتایج اساس بر و کرده ارزیابی و بازدید را دانشگاه تابعه آزمایشگاههای است موظف ابالغی وظایف شرح اساس بر دانشگاه درمان معاونت آزمایشگاههای امور اداره

وابق س .گرددهای سراسر کشور ابالغ میحد نصاب امتیاز قابل قبول از چك لیست نظارتی، توسط آزمایشگاه مرجع سالمت تعیین می شود و به دانشگاه. بدهد امتیاز آزمایشگاه

از اختصاص داده شده به آزمایشگاه بایستی و امتی نظارت اداره امور آزمایشگاههاگزارش و گاه مرجع سالمت در پیاده سازی استانداردهای اختصاصی آزمایشاقدامات انجام شده 

 در دسترس بوده و به ارزیابان اعتباربخشی ارائه شود.

ی اجرایی این برنامه مکاتبات الزم هاه و در مورد گامدر برنامه عملیاتی معاونت درمان دانشگاهها گنجانده شد 1395برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی از سال 

کمیته مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سطح بیمارستان شود . لذا توصیه میاز سوی وزارت متبوع با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفته است

 شود.های مرتبط اندازه گیری گیری و شاخصها پیو اجرای راهبردشده به طور مرتب با نظارت آزمایشگاه تشکیل 

  18/1/98مورخ  400/193های معاونت درمان دانشگاه طی نامه به شماره ادارات امور آزمایشگاه وظایفابالغ شرح 

 یكسطح  شود. ریزی و انجام میتبر برنامههای مدون و با استفاده از کیت و مواد مصرفی معاساس روش بر هاانجام آزمایش 2-2-8-ب

  های پزشکی منطبق با استاندارد آزمایشگاهو های مختلف توسط مسئول فنی با مشارکت کارکنان آزمایشگاه ها در بخشدستورالعمل نيوه انجام آزمایشتدوین 

  مربوط ها مطابق دستورالعملآزمایش انجام های مختلف آزمایشگاه وکارکنان در بخشآگاهی 

  آزمایشگاهی از تامین کنندگان معتبرتجهیزات و وسایل تشخیص خریداری  

  تجهیزات و وسایل تشخیص آزمایشگاهی دارای تاییدیه معتبر کارکردی خریداری 

 ِهای مختلف آزمایشگاه های تشخیصی و لوازم و تجهیزات الزم جهت انجام آزمایش در بخشها و ميلولها، معرفکیت تامین 

  های مختلف آزمایشگاه ها در بخشدستورالعمل کاربری دستگاهوجود 

   کاربران از دستورالعمل و نيوه کاربری دستگاهها آگاهی 

  هاآنسوابق کنترل و نگهداری تجهیزات مختلف در آزمایشگاه مطابق با توصیه سازنده بطور مرتب و نگهداری 

  در هر نوبت کاری ساعت انجام آزمایش در لیست کاری همان شیفت ، نام فرد انجام دهنده وهای مصرفینام و سری ساخت و تاریخ اعتبار کیت یا سایر معرفثبت 

 مجدد بازیابیبا امکان حداقل تا یك سال کاری  فهرستسوابق  نگهداری  

شناسی، وبها شامل بیوشیمی خون و ادرار، سرولوژی، هماتولوژی، میکرهای مختلف توسط مسئول فنی با مشارکت کارکنان بخشها در بخشدستورالعمل نيوه انجام آزمایش

تدوین شده و حاوی اطالعات الزم در خصوص آن آزمایش )منطبق با استاندارد آزمایشاگاههای  بایستی  های فعال آزمایشگاهپاتولوژی، تشخیص مولکولی، ژنتیك و سایر بخش

 .باشدپزشکی( 

، مدون شده و قابل هاهای ارجاعی به سایر آزمایشگاهشگاه انجام می دهد( و آزمایشهای فعال )که آزمایهای قابل ارائه در آزمایشگاه به تفکیك آزمایشفهرست تمامی آزمایش

 باشد.ارائه 

 و مواد مصرفی آزمایشگاه هامدیریت تجهیزات، معرف 3-5انجام آزمایش و  فرآیند 5-5 -1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 
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 سطح یك آید.به عمل می مؤثرتایج، اقدامات اصالحی بت کاری انجام و ضمن ثبت و تفسیر نها به صورت مدون در هر نوکنترل کیفیت آزمایش 3-2-8-ب

  آزمایشگاه  فعال هایبخش کیفیت کنترل دستورالعملتدوین 

  اجرای کنترل کیفیت در بخش مربوطهای های مختلف از روشبخشدر کارکنان آگاهی 

 های مختلف آزمایشگاه جام برنامه کنترل کیفیت در بخشهای کنترل مناسب برای انتامین و استفاده از نمونه 

  های مختلف آزمایشگاه در هر نوبت کاری به روش معتبر برنامه کنترل کیفیت داخلی در بخشاجرای 

 صالحیت واجد کارکنان و فنی مسئول توسطی مختلف هاآزمایش کیفیت کنترل نتایج تفسیر و بررسی  

  هاآزمایشدر هریك از  کیفیت کنترل نتایج نبودن قبول قابل صورت در متناسب اصالحی اقداماتاجرای  

 تا یك سال قابل بازیابی های مختلف و اقدامات اصالحی متعاقب آنبه اجرای برنامه کنترل کیفیت در بخش مربوط سوابق نگهداری 

آزمایشاگاه   فعاال  یهابخش سایر و ژنتیك ،مولکولی تشخیصپاتولوژی،  شناسی، میکروب هماتولوژی، سرولوژی، ادرار، و خون بیوشیمی بخش در کیفیت کنترل دستورالعمل

هاای  باه روش  کیفای  کنتارل  انجام چگونگی حاوی حداقل آزمایشگاه، مختلف هایبخش در کیفیت کنترل دستورالعملمکتوب است و در دسترس کارکنان مرتبط قرار دارد. 

اسات.   کیفای  کنترل نتایج نبودن قبول قابل صورت در اصالحی اقدامات انجام چگونگیهمچنین  و نتایج تفسیر نيوه ،انبیمار نهنمو و ارزیابی کنترل نمونه از استفاده بامعتبر 

 و کیفی نترلک نتایج بودن قبول غیرقابل به مربوط سوابق کیفی، کنترل هاینمودار کنترل، نمونه روی بر آزمایش نتایج کنترل، نمونه مشخصاتکنترل کیفی  سوابق از منظور

 .است کیفی کنترل نتایج نبودن قبول قابل صورت در اصالحی اقدامات انجام نيوه تعیین و

 اطمینان از کیفیت نتایج آزمایش 6-5 -"1397های پزشکی ویرایش آزمایشگاه استاندارد 

 دو سطح شود.میها تا زمان انجام آزمایش مشخص شده و رعایت دت پایداری انواع نمونه و آزمایشم 4-2-8-ب

  ها از زمان جمع آوری تا هنگام انجام آزمایشهای مختلف و شرایط نگهداری نمونهجدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه برای انجام آزمایشتدوین 

   های بستری و اورژانس ا به بخشهاز زمان جمع آوری تا هنگام انجام آزمایش و شرایط نگهداری نمونه هاجدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونهاطالع رسانی 

  قبل از انجام آزمایش  هاهای مختلف و شرایط نگهداری نمونههای بستری و کارکنان آزمایشگاه از مدت پایداری نمونهکارکنان اورژانس، بخشآگاهی 

 های مختلفانواع نمونه برای آزمایشگیری تا انجام آزمایش بر اساس جدول راهنمای مدت پایداری فاصله زمانی قابل قبول از نمونه رعایت 

  بیمارستان و آزمایشگاه بستری و اورژانس  هایها قبل از آزمایش در بخششرایط الزم برای نگهداری نمونه رعایت 

 ارسال آزمایشگاه بهبایستی  سایر شرایطور و شرایط فیزیکی مناسب به لياظ دما، ن تيت و هانمونه پایداری مدت توجه به با بستریی اورژانس و هااز بخش بیماران هاینمونه

بالفاصاله بارای انجاام    چنانچه نموناه   شود.انجام میبراساس ساعت نمونه برداری درج شده بر روی ظرف نمونه  ،گیری تا انجام آزمایشنمونه ی بینزمانفاصله مياسبه گردد. 

 تواند مد نظر قرار گیرد.یمساعت ورود نمونه به آزمایشگاه  به آزمایشگاه ارسال شود آزمایش

 فرآیند قبل از آزمایش  4-5 -"1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 

 سطح دو نماید.های بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه استفاده مینموده و از نتایج آن در برنامهآزمایشگاه در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت شرکت  5-2-8-ب

 ر برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه سه نوبت در سال د شرکت 

 گزارشات برنامه ارزیابی خارجی کیفیت بررسی و تفسیر و کارکنان مرتبط از نيوه تفسیر نتایج ارزیابی خارجی کیفیت  آکاهی 

  الزم در صورت بدست آمدن نتایج غیر قابل قبول، اقدام اصالحی 

  بازیابی یتقابلبا تا یکسال و اقدامات اصالحی انجام شده  برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ق و نتایجسوابنگهداری  

 ی بین آزمایشگاهیهامقایسه 3-6-5 -1397های پزشکی ویرایش ستاندارد آزمایشگاها  

 سطح دو شود.اساس آن اقدام می و برشده  های ارجاعی تعییننيوه کسب اطمینان بیمارستان از کیفیت عملکرد آزمایشگاه طرف قرارداد برای آزمایش 6-2-8-ب

  آزمایشگاه مرجع سالمت  "های بالینیدستورالعمل ارجاع نمونه"مطابق های ارجاعی آزمایشانجام ای آزمایشگاه طرف قرارداد برقرارداد مکتوب با تنظیم 

 ای آزمایشگاه ارجاع در مفاد قرارداد ارجاع صالحیت دوره نيوه ارزیابی درج 

  سوابق آن نگهداری دهنده و  ارجاع آزمایشگاه ارجاع زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه ایدورهارزیابی صالحیت انجام 

ها شاامل مشخصاات   ثبت و بایگانی سوابق مربوط به ارجاع نمونهبسته بندی، انتقال ایمن، تعیین زمان چرخه کاری،  مورد چگونگیدر های بالینی در دستورالعمل ارجاع نمونه

 .شودمیتوضیيات الزم ارائه بیمار و نمونه، تاریخ ارسال، گزارش و تاریخ دریافت آن، 

 های بالینی آزمایشگاه مرجع سالمتدستورالعمل ارجاع نمونه 

 انجام آزمایش در آزمایشگاه ارجاع 5-4 -1397های پزشکی ویرایش ستاندارد آزمایشگاها 
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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 سطح شود.ریزی و مدیریت میمایشگاه برنامهتحت نظارت مسئول فنی آز هاگزارش نتایج آزمایش 3-8-ب

 سطح یك کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند.و  استو در معرض دید شده  تعیینا همقادیر بيرانی آزمایش * 1-3-8-ب

  ها و شرایط بالینی بیماران به تفکیك گروهها توسط آزمایشگاه با مشارکت پزشکان متخصص مقادیر بيرانی آزمایشیا تعیین دامنه 

 کارکنان پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه  ها در معرض دید کلیه کارکنان فنی ودامنه یا مقادیر بيرانی آزمایش 

  هاآزمایش کارکنان مرتبط از دامنه یا مقادیر بيرانیآگاهی  

 پزشکان در کمیته مربوط اخذ شود. مشارکت سایر مواردها و شرایط بالینی بیماران از جمله نوزادان، بیماران دیالیزی و تفکیك گروهاست به الزم 

 "گزارش نتایج آزمایش 8-5 -" 1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 

 سطح یك شود.میگزارش فوری  اعالم نتایج بيرانیارتباطی  خط آزاد از طریققبل از هرگونه کنترل مجدد، ها آزمایشنتایج بيرانی  * 2-3-8-ب

  بيرانی گزارش آنی نتایج  دستورالعملتدوین 

  ی بیمارستان از روند ارسال و دریافت گزارش نتایج بيرانی هاکنان آزمایشگاه و بخشکارآگاهی 

  به بخش بستری ارتباطی  با استفاده از خط آزادگزارش آنی نتایج بيرانی بیماران 

 کنترل مجدد نتایج بيرانی پس از اعالم اضطراری نتیجه اولیه به بخش 

 رسانی آنی به بخش، تعیین فردجهت اطالعارتباطی  خط آزادل شامل نيوه برخورد و گزارش فوری مقادیر بيرانی مانند استفاده از حداق گزارش آنی نتایج بيرانی دستورالعمل

انی مجدد نتیجه تکرار رسو اطالع ،ی بیمارستانهامسئول و نيوه ثبت نتایج در بخش یا افراد ، فردهستندرسانی نتیجه بيرانی یا افراد مشخص در آزمایشگاه که مجاز به اطالع

شاود. چرخاه   اساتفاده   و کاادر باالینی  آزمایشگاه تبادل اطالعات بین کارکنان  Read Back .Write Down .Repeat Back  Close the Loop. از روش .باشدمی آزمایش

 ت اطمینان از انتقال کامل و صيیح اطالعات بازخوانی یادداش یادداشت شنیده مطمئن انتقال کامل و صيیح اطالعات در چهار مرحله بازخوانی شنیده

 گزارش نتایج آزمایش 8-5 -1397پزشکی ویرایش  هایستاندارد آزمایشگاها 

 سطح دو نماید.آن نظارت میاجرای د و مسئول فنی بر روند نشوعیین و اطالع رسانی میو ارجاعی تهای روتین و اورژانس بندی نتایج آزمایشزمان 3-3-8-ب

 و اورژانس بستری هایبخش به رسانی اطالعو  آزمایشگاه توسط هاآن پاسخگویی زمان و آزمایشگاه غیر اورژانسی روتین هایآزمایش تفهرس جدول تدوین 

 و اورژانس بستری هایبخش به رسانی اطالعو  آزمایشگاه توسط هاآن پاسخگویی زمان و آزمایشگاه اورژانس هایآزمایش فهرست جدول تدوین 

 آزمایشگاه توسط( کاری چرخه زمان) شده تعیین بندی زمان اساس بر و تاخیر بدون و اورژانسی غیر اورژانسی روتین هایآزمایش نتایج رسانی اطالع وشدن  آماده  

 ی الزمانجام اقدام اصالح انطباق در صورت عدم و اورژانس و روتین هایآزمایش نتایج پاسخگویی زمان رعایت بر آزمایشگاه فنی مسئول نظارت 

هاای اورژاناس   زمان پاسخگویی آزمایش شده و فهرست تدوین بالینی متخصصین مشارکت با و آزمایشگاه توسط هاآن پاسخگویی زمان و اورژانس هایآزمایش فهرست جدول

 .باشد نصب اورژانس و بستری هایبخش و آزمایشگاه پذیرش بخش در

 . شود رسانی اطالع بستری هایبخش به مورد این در و شده تدوین ،طرف قراردادتوافق با آزمایشگاه و  هاآن یپاسخگوی زمان و ارجاعی هایآزمایش فهرست جدول

 گزارش نتایج آزمایش 8-5 -" 1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 

 سطح دو شوند.میقبل از گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری / تایید  هانتایج آزمایش 4-3-8-ب

 های آزمایشگاه مسئول تایید اولیه نتایج از بین کارشناسان در هریك از بخش کارشناسِها توسط تایید اولیه نتایج آزمایش 

  توسط مسئول فنی بررسی شده و جهت صدور نتایج و یا دستور اخذ شرح حال، تکرار آزمایش  هانتایج آزمایشتایید نهایی 

 آزمایشگاه سوابق در نهایی تيلیل نتایجو نگهداری آزمایش  تکرار بیمار به هزینه تيمیل در صورت وقوع خطای آزمایشگاهی، بدون  

 وضاعیت  باا  ناامنطبق  آزمایشاگاهی  تاایج ن بالینی، هایبخش با فعال تعامل طریق از آزمایشگاه فنی مسئول بیماران، بالینی وضعیت با آزمایش نتایج همخوانی عدم صورت در

 .نمایدمی مدیریت و بازبینی بررسی، را بیماران

 صدور نتایج آزمایش 9-5 ،گزارش نتایج آزمایش 8-5 - 1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 

 سطح سه شود.ماران مشاهده نمیمراقبت و درمان بیدر روند ها به نيوی است که هیچگونه اختالل/ تاخیری گزارش نتایج آزمایش * 5-3-8-ب

 آزمایشگاه توسط هاآن پاسخگویی زمانهای روتین و غیر اورژانسی مطابق جدول گزارش نتایج آزمایش 

 آزمایشگاه توسط هاآن پاسخگویی زمانهای اورژانسی مطابق جدول گزارش نتایج آزمایش 

  هاآنها یا گزارش نتایج دلیل تاخیر در انجام آزمایش مراقبت و درمان بهدر روند عدم ایجاد هر گونه اختالل/ تاخیری 

 توسط پزشکان مراقبت و درمان بیماراندر روند های اورژانسی و غیر اورژانسی بدون اختالل/ تاخیری در انجام و گزارش نتایج آزمایش تایید عملکرد قابل قبول آزمایشگاه 

. نمایاد ها پاایش  ای این شاخصهای آزمایشگاه و اندازه گیری دورههای کیفیت مناسب برای فعالیتوضعیت عملکرد آزمایشگاه را از طریق تعیین شاخصبایستی مسئول فنی 

  باشد.هایی که تاثیر مستقیم بر کیفیت نتایج و یا ایمنی بیمار دارند در اولویت میی کیفیت برای فعالیتهاتعیین شاخص

 های کیفیتشاخص 7-14-4 - 1397های پزشکی ویرایش استاندارد آزمایشگاه 


