به نام خدايی که در اين نزديکيست

الزامات
مروری بر ز
روری
اعتباربخشی
استانداردھای اعتبا بخش
ا تاندا دھای
بيمارستان در ايران
بخش آزمايشگاه/بيوشيمی
دی ماه ١٣٩٢
انجمن دکترای علوم آزمايشگاھی
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اعتباربخشی فرآيندی است که در آن يک گروه )ارزياب خارجی
– کارشناسان ادارات امور آزمايشگاه ھای دانشگاه ھای علومم
پزشکی ( از طرف يک سازمان اعتباربخشی )وزارت
ی به يک
ق ارزيابی
ی( ،از طريق
بھداشت ،درمان و آموزش پپزشکی
آزمايشگاه  ،شھرت ،اعتبار و رسميت را به منظور توانايی
ی کند.
ی به صورت استاندارد اعطا می
انجام خدمات خاصی
م
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قرار می گگيرد که
ارزيابی ق ا
آزمايشگاھی مورد ا ز ا
اعتباربخشی ،آز ا شگا
در ا ت ا خش
به صورت داوطلبانه اما رسمی ،از سازمان اعتباربخشی تقاضا
خودمان
کشور خ ا
مثل کش
کشورھا ثل
بعضی کش ا
البته در ض
نمايد )ال ته
داوطلبانه نمی باشد و الزام است( و گروه اعتباربخشی ،با

استفاده از استانداردھای مرتبط ،بيمارستان را مورد ارزيابی
قرار ممی دھند .پس از تجزيه و تحليل يافته ھا ،درجه انطباق و
پيروی از استانداردھا به آن آزمايشگاه و مرکز اعتباربخش
اعالم ممی شود .
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ارزيابی Evaluation
قضاوت انطباق با الزامات ))خواسته
ھا( از طريق مشاھده  -اندازه گيری-
آزمايش يا مقايسه با معيارھا تعريف
شود.
می ش
Slide ٥
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به طور کلی
دارد:
آزمايشگاه وجود ا
برای آ ا شگا
اعتباربخشی ا
دو ننوع ا ت ا خش
 -١اعتباربخشی آزمايشگاه ھا که در سطح ملی رخ می
دھد.
ی رخ
ح بين المللی
آزمايشگاه که درر سطح
ی ز ي
اعتباربخشی
 -٢ب رب
می دھد.
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به طور کلی
دارد:
آزمايشگاه وجود ا
برای آ ا شگا
اعتباربخشی ا
دو ننوع ا ت ا خش
 -١اعتباربخشی آزمايشگاه ھا که در سطح ملی رخ می
دھد.

اعتباربخشی بيمارستان در ايران
ش
مثل :استانداردھای
ثل
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طور کلی
به ط
دارد:
وجود دا د
د
آزمايشگاه
برای آز ا شگا
اعتباربخشی ا
نوع اعت ا خش
ددو ن ع
ملی رخ ممی دھد.
اعتباربخشی آزمايشگاه ھا که در سطح مل
 -١اعتباربخش
-٢
ی دھد.
خ می
ی رخ
بين المللی
ح ي
آزمايشگاه که در سطح
ي
اعتباربخشی
ی

مثل:

ISO 15189:2012

برای آزمايشگاه ھای تشخيص طبی
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صفحه  : ٨استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
مدل اعتباربخشی به عنوان يکی از معتبرترين مدل ھای ارزيابی مبتنی بر کيفيت و ايمنی با
برخورداری از مقبوليت جھانی روزافزون در بخش سالمت ،ھماھنگ با ساير اولويتھای وزارت
استانداردھای
ی
ار ھ
ر ،ھھمگامم ببا ا
بيمار،
وق بي
ور حقوق
بيمارر و منشور
ی بي
ی ،ايايمنی
بالينی،
حاکميت ب ي
ي
بوع ھھمچون
چون
متبوع
اعتباربخشی آموزشی و توجه به زيرساختھای پژوھشی به ويژه در زمينة رعايت ايمنی و حقوق
بيمار و ارتقاي کيفيت خدمات ،راھی نوجھت کسب اطمينان از عملکرد مناسب سازما نھای ارائه
دھندة خدمات سالمت را فراسوی دست اندرکاران اين حوزه قرار داده است و از اين رو،

اجرای آن برای تمام بيمارستانھای کشور الزامی است.
اميد است به ياري خداوند متعال و در سايه توجھات حضرت ولي عصر)عج( ،با اھتمام جدي
دانشگاه ھاي علوم پزشكي و بيمارستان ھای سراسر كشور در زمينة اجراي استانداردھاي
ي و يايمنی
ی
اثربخشي
ی و رب
کيفی
ح ي
ي سطح
ارتقاي
موجبات ر
ن وجب
ن ممكن
رين ززمان
كوتا ھترين
بيمارستاني ،درر و
ي بي ر ي
اعتباربخشي
ب رب
خدمات سالمت در سطح كشور فراھم آيد.
دكتر مرضيه وحيد دستجردی
وزير بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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الزامات استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
» بخش آزمايشگاه«
الف( مديريت و سازماندھی
ب( مديريت و توانمندسازی منابع انسانی
ملزومات
امکانات و لز ا
ج( ا کانا
آوری داده ھا
ايمنی ،بھبودکيفيت و جمع آو
د( ايمن
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الزامات استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
» بخش آزمايشگاه«
الف( مديريت و سازماندھی
 -١برنامه استراتژيک
-٢رئيس خش
بخش
سوپروايزر آزمايشگاه
 -٣وپ وايز
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الزامات استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
» بخش آزمايشگاه«
ب( مديريت و توانمندسازی منابع انسانی
 -۴پرونده پرسنلی
 -۵ليست کارکنان
 -۶دوره توجيھی بدو ورود
 -٧آزمون صالحيت و توانمندسازی کارکنان
 -٨آموزش و توانمندسازی کارکنان
 -٩کتابچه  /مجموعه ايمنی و سالمت شغلی و بھداشت محيط
 -١٠خط مشی ھا و روش ھا
 -١١مستندات )سوابق(
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الزامات استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
» بخش آزمايشگاه«
ج( امکانات و ملزومات
پشتيبانی
خدمات شت ان
 -١٢خ ات
 -١٣ترالی اورژانس
 -١۴امکانات
تجھيزات
 -١۵جھيز
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الزامات استانداردھای اعتباربخشی بيمارستان در ايران
» بخش آزمايشگاه«
د( ايمنی ،بھبودکيفيت و جمع آوری داده ھا
 -١۶ايمنی ففيزيکی
بھبود کيفيت
 -١٧ھ
 -١٨جمع آوری و تحليل داده ھا

Version

شماره بخش

شرح بخش

الف

مديريت و سازماندھی

ب

مديريت
و توانمندسازی منابع انسانی

شماره بند

شرح بند )الزام(

شماره زيربند

١

برنامه استراتژيک

١-١
٢-١
٣-١

٢
٣
۴

رئيس بخش

١-٢

سوپروايزر آزمايشگاه

١-٣

پرونده پرسنلی

١-۴

۵

ليست کارکنان

١-۵
٢-۵
٣-۵
۴-۵
۵-۵
۶-۵
٧-۵

۶

دوره توجيھی بدو ورود

١-۶

٧

توانمندی کا کنان
کارکنان
صالحيت و ت ان ند
آزمون ال ت
آز ن

٨

آموزش و توانمندسازی کارکنان

٩

کتابچه /مجموعه ی ايمنی و سالمت شغلی و بھداشت محيط

١٠

خط مشی ھا و روش ھا

١١

مستندات )سوابق(

١-٧
٢-٧
٣-٧
۴-٧
١-٨
٢-٨
٣-٨
۴-٨
۵-٨
۶-٨
٧-٨
٨-٨
١-٩
٢-٩
١-١٠
٢-١٠
١-١١

ج

کانات و لزو ات
ملزومات
اامکانات

د

کيفيت
اايمنی  ،بھبود ف
و جمع آوری داده ھا

جمع

 ۴بخش

١٢

خدمات پشتيبانی

١٣

ترالی اورژانس

١۴

امکانات

١۵

تجھيزات

١۶

ايمنی فيزيکی

١٧

بھبود کيفيت

١٨

جمع آوری و تحليل داده ھا

١-١٢
٢-١٢
٣-١٢
۴-١٢
۵-١٢
۶-١٢
٧-١٢
١-١٣
٢-١٣
٣-١٣
١-١۴
٢-١۴
٣-١۴
۴-١۴
۵-١۴
۶-١۴
٧-١۴
١-١۵
٢-١۵
٣-١۵
۴-١۵
۵-١۵

 ١٨بند

١-١۶
٢-١۶
٣-١۶
۴-١۶
۵-١۶
١-١٧
٢-١٧
٣-١٧
۴-١٧
۵-١٧
١-١٨
٢-١٨
٣-١٨
۴-١٨
۵-١٨
۶-١٨
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 ٧٠زير بند

 -١-١نسخه ای از برنامه ی استراتِژيک بيمارستان در
اين بخش در دسترس است.
 -١برنامه استراتژيک

 -٢-١در بخش آزمايشگاه نسخه ای خوانا و قاب شده از
رسالت بيمارستان در محلی مناسب و قابل رؤيت نصب
شده است.
آزمايشگاه از رسالت بيمارستان
گ
 -٣-١تمام کارکنان بخش
و نقش اين بخش در راستای دستيابی به اھداف
استراتژيک آن اطالع دارند.

الف( مديريت و سازماندھی

Slide ١٨

 -٢رئيس بخش
)مسؤل فنی(

آزمايشگاه )مطابق با آئين
گ
 -١-٢شرايط احراز مسؤل فنی
نامه تاسيس و اداره ی امور آزمايشگاه ھای تشخيص
پزشکی( عبارت است از:
 9دارا بودن مدرک دکترای تخصصی پاتولوژی
 9دارا بودن مدرک دکترای تخصصی علوم آزمايشگاھی
 9دارا بودن مدرک دکترای علوم آزمايشگاھی

 -٣سوپروايزر
آزمايشگاه

 -١-٣شرايط احراز سمت سوپروايزر آزمايشگاه حداقل
عبارت است از:
 9کارشناس علوم آزمايشگاھی با حداقل  ٢سال سابقه ی
کار در بخش ھای مختلف آزمايشگاھی
حداقل  ٣سال سابقه ی
آزمايشگاھی با ق
گ
 9کاردان علوم آ
کار در بخش ھای مختلف آزمايشگاھی
11 January 2014
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 .١- ۴پروندة پرسنلی)كاغذي /الکترونيک( ھر يک از
کارکنان آزمايشگاه ،حداقل شامل موارد ذيل بوده و يک
نسخه از آن در دسترس مسئول فنی است:

ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی

 -۴پرونده پرسنلی
)کاغذ /الکترونيک(

خانوادگی ،جزئيات تماس )شامل تلفن و آدرس
9نام و نام خانوادگ ،
فرد و خويشاوندان يا دوستانی که درصورت لزوم ،به
ويژه در شرايط اورژانس ،ازطريق آنھا بتوان با وي
تماس گرفت(
9سمت سازماني
9شرح وظايف شغلی امضا شده توسط فرد
9چک ليستھای گذراندن دورة توجيھی بدو ورود ،مباحث
ول تضمين
ين
واصول
محيط وا
بھداشت ي
شغلي ،بھ ا
سالمت ي
ی و ال
ايايمنی
کيفيت امضاشده توسط فرد
9کپی آخرين مدرک تحصيلی
9کپی مدارك دوره ھای آموزشی طی شده
ھای
اوليه و دوره ا
نھاي ا ل ه
آزمو ن ا
به آز
مربوط ه
ط
 9تن ات
مستندات
توانمندی کارکنان به منظور انجام مسئوليت ھای محوله
9مستندات مربوط به آزمو نھاي دوره اي ارزيابي حرفه
كاركنان
ن
ی ر
غيرحرفه ای
ی و ير ر
ای

Version

ٰ
بخش در تمام اوقات شبانه
 -١-۵در آزمايشگاه ليستی از تمام کارکنان اين
روز در دسترس بوده و حداقل شامل موارد ذيل می باشد:
خانوادگی
نام و نام خانوادگ
جزئيات تماس )شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستانی که در
صورت لزومٰ از طريق آن ھا بتوان با وی تماس گرفت(
افراد ددر
سمت اف اد
نام و ت
ذکر نا
ماه باا ذک
روزی ھھر ا
انه ز
شبانه
کاری ش
ت کا
ت ننوبت
 -٢-۵لليست
آن نوبت کاری در محلی مناسب و قابل رؤيت روی ديوار يا تابلو اعالنات
نصب شده است.

ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی

 -۵ليست کارکنان

 -٣-۵ھر يک از پرسنل بالينی در طول  ٢۴ساعت حداکثر  ١٢ساعت به
طور متوالی به ارائه خدمات می پردازند )به جز در موارد بروز بحران (.
 -۴-۵يک ليست از پپزشکان متخصصان و مشاوره دھندگان آنکال يا م
مقيم
که در موارد اورژانس بتوان با آنھا تماس گرفت در تمام اوقات شبانه روز
در آزمايشگاه در دسترس است.
 -۵-۵ليست نوبت کاری شبانه روزی ھر ماه گروه احيا در محلی مناسب و
است.
شده ا ت
تابلوی اعالنات ننصب شد
ديوار ياا تا ل
ت روی د ا
رؤيت
قابلل ؤ
قا
 -۶-۵برای مواردی که نياز به حضور اورژانسی پرسنل خارج از ليست
نوبت کاری شبانه روزی می باشد برنامه ريزی انجام شده است.
 -٧-۵مستنداتی که نشان می دھند محاسبه و چينش پرسنل در ھر نوبت
کاری متناسب با تعداد بيماران و حجم کار است در بخش موجود است.
Version

 -۶دوره توجيھی
بدو ورود

ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -١-۶در بخش آزمايشگاه يک کتابچه /مجموعه ی توجيھی
برای آشناسازی کارکنان جديد با شرايط عمومی بيمارستان و
اختصاصی اين بخش موجود است که حداقل
ويژگی ھا و نکات اختصاص
ويژگ
شامل موارد ذيل می باشد:
 9معرفی کلی بيمارستان )از جمله نقشه ساختمان – موضوعات
مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت (......
معرفی جزئيات و آخرين دستورالعمل ھا – آيين نامه ھا و
 9معرف
بخشنامه ھای خاص اين بخش و موارد مرتبط با مسؤليت ھا و
شرح وظايف ھر فرد
 9زيرمجموعه ای حاوی اطالعات مربوط به تمام تجھيزات
اختصاصی آزمايشگاه
اختصاص
 -١-٧مستندات نشان می دھند که آزمون اوليه  /دوره ای ارزيابی
توانمندی کارکنان با توجه به نقش ھا و مسؤليت ھای آنان انجام می شود.

 -٧آزمون صالحيت
و توانمندی کارکنان

 -٢-٧مستندات نشان می دھند که آزمون ھای ارزيابی توانمندی دوره ای
حداقل سالی يک بار برای تمام کارکنان برگزار می شوند.
 -٣-٧مستندات نشان می دھند که اقدامات اصالحی به منظور رفع نارسايی
ھای شناسايی شده در آزمون ارزيابی توانمندی دوره ای کارکنان انجام می
گيرد.
 -۴-٧مستندات نشان می دھند که اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده در
جھت ارتقای توانمندی دوره ای کارکنان مورد بررسی و پايش قرار می
گيرند.
Version

 -١-٨بخش آزمايشگاه يک گزارش ارزيابی ساالنه از نيازھای
آموزشی کارکنان درمانی و غيردرمانی اين بخش در راستای
تحقق اھداف برنامه استراتژيک و برنامه بھبود کيفيت سازمان
ق
به واحد آموزش يا کميته بھبود کيفيت بيمارستان ارائه می نمايد
 -٢-٨مستنداتی که نشان می دھند تمام کارکنان دوره ھای آموزشی الزم را
حداقل سالی يک بار گذرانده اند در پرونده پرسنلی آنان موجود است.
 -٣-٨مستنداتی که نشان می دھند کارکنان حداقل سالی يک بار در دوره
ھای بازآموزی مدون و غير مدون رسمی و مرتبط شرکت می نمايند
موجود است.

ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -٨آموزش و
توانمندسازی
کارکنان

زمانی مناسب آموزش ھای الزم در
 -۴-٨تمام کارکنان بخش در فواصل زمان
زمينه ی اجرای صحيح احيای قلبی – ريوی پايه را دريافت می نمايند.
 -۵-٨تمام کارکنان در زمينه نقش خود در تشخيص ارزش ھا و عقايد
طور مستمر آآموزش می بينند
گيرندگان خدمت و رعايت حقوق آآنان به ط
گ گ
 -۶-٨تمام کارکنان در زمينه ی ارتقای مھارت ھای رفتاری و ارتباطی
خود به طور مستمر آموزش می بينند.
 -٧-٨تمام کارکنان در زمينه ی ايمنی بيمار – کنترل عفونت – بھداشت
محيط – ايمنی و سالمت شغلی – آتش نشانی – مديريت خطر و مديريت
بحران ساالنه آموزش می بينند
 -٨-٨تمام کارکنان اين بخش حداقل يک بار در سال تمرين آتش نشانی
انجام می دھند.
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 -٩کتابچه/
مجموعه ی
ی و سالمت
يايمنی
شغلی و بھداشت
محيط
ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -١٠خط مشی ھا و
روش ھا

 -١-٩کتابچه  /مجموعه ی ايمنی و سالمت شغلی و بھداشت
محيط در اين بخش موجود و شامل موارد ذيل است:
 9اطالعات عمومی در ارتباط با ايمنی و سالمت شغلی و
بھداشت محيط
9اطالعات اختصاصی برای آزمايشگاه و بخش ھای آن شامل
دسترسی و استفاده از وسايل حفاظت فردی
دسترس

ی در خصوص جديدترين نکات و روش ھای ايمن
ع رسانی
 -٢-٩اطالع
عملکرد و سالمت شغلی ويژه آزمايشگاه با ھدف کاھش خطرات شناسايی
شده بخش از طريق بروشور )جزوه آموزشی( انجام می شود.

 -١-١٠يک کتابچه /مجموعه ی خط مشی ھا و روش ھا در بخش
آزمايشگاه وجو دارد که موضوعات مديريتی و بالينی اين بخش را توصيف
می نمايد:
9خط مشی ھا و روش ھا در تمام بيمارستان دارای قالب يکسان و
يکنواخت ھستند.
9خط مشی ھا و رو شھا به طور منظم بازنگری مي شوند.
9خط مشی ھا به روشنی مشخص ھستند.
9رو شھا به روشنی مشخص ھستند.
9كتابچه /مجموعه دارای يک فھرست دقيق مي باشد.
9كتابچه /مجموعه دارای نمايه مشخص مي باشد
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ب( مديريت و
توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -١٠خط
مشی ھا و
روش ھا

 -٢-١٠خط مشی ھا و روش ھا حداقل شامل موارد ذيل ھستند:
 -١-٢-١٠رعايت حقوق گيرندگان خدمت
 -٢-٢-١٠برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی )مواردی چون زبان ،ناتوانی ھا و معلوليت ھای
اعتقادات((
جسمانی ،ارزش ھا ،اعتقادات
 -٣-٢-١٠ارائه خدمات آزمايشگاھی طبق ضوابط قانونی وزارت بھداشت در تمام ساعات شبانه روز و در
تمام روزھای ھفته )اعم از تعطيل و غيرتعطيل(
 -۴-٢-١٠مراحل قبل از انجام آزمايش )(Preanalytical Phase
 -١-۴-٢-١٠دستورالعمل پذيرش
نه گگيری(
ھای ققبلل از ننمونه
آمادگی ا
ھا )آ ا گ
نمونه ا
دستورالعمل جمع آآوری ن نه
 -٢-۴-٢-١٠ت ال ل
١
 -٣-۴-٢-١٠دستورالعمل نمونه گيری )انجام نمونه گيری(
 -۴-۴-٢-١٠دستورالعمل استفاده از مواد نگھدارنده مناسب جھت ھر آزمايش
 -۵-۴-٢-١٠معيارھای رد يا قبول نمونه ھايی که از خارج از آزمايشگاه پذيرش می گردند.
شوند.
ی و
ارجاع می
آزمايشگاه رج ع
رج ز ي
يی که ببه خارج
يش ھايی
آزمايش
فھرست ز
 -۶-۴-٢-١٠ھر
 -٧-۴-٢-١٠فھرست آزمايش ھای قابل انجام در آزمايشگاه
 -٨-۴-٢-١٠قراردادھای خدماتی آزمايشگاه
 -٩-۴-٢-١٠مديريت نمونه ھای آزمايش
 -١٠-۴-٢-١٠موارد انجام اتوپسی
لزوم
کمی در صورت لزو
محاسبه نتايج در روش ھای کم
دستورالعمل نحوه محا به
 -١١-۴-٢-١٠د تورالعمل
 -١٢-۴-٢-١٠چگونگی ثبت دستورات و درخواست ھای شفاھی )به عنوان مثال درخواست آزمايش که به
صورت تلفنی و يا در زمان خرابی سيستم کامپيوتری يا ارتباطی داده می شوند(
 -١٣-۴-٢-١٠چگونگی جمع آوری و ارسال نمونه ھا از مراکز خارج از آزمايشگاه ،به عنوان مثال از
کلينيک خصوصی يا مطب پزشکان
 -۵-٢-١٠مراحل انجام آزمايش )(Analytical Phase
 -١-۵-٢-١٠دستورالعمل مکتوب و روزآمد انجام آزمايش SOP
 -٢-۵-٢-١٠پارامترھای عملکردی روش ھای انجام آزمايش نظير حساسيت ،اختصاصی بودن ،محدوديت
ھای انجام آزمايش ،عوامل مداخله گر در انجام آزمايش
 -٣-۵-٢-١٠پاسخ دھی موارد بحران
 -۴-۵-٢-١٠دستورالعمل کنترل کيفی داخلی
 -۵-۵-٢-١٠برنامه منظم و مدون انجام کنترل کيفی داخلی در تمام بخش ھای آزمايشگاه و ھمه نوبت ھای
کاری
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 -۶-۵-٢-١٠چگونگی آلودگی زدايی سريع منطقه دارای احتمال آلودگی توسط نمونه عفونی يا بالقوه عفونی

ب( مديريت و
توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -١٠خط
مشی ھا و
روش ھا

 -۶-٢-١٠مراحل پس از انجام آزمايش ) Post analytical
(Phases
 -١-۶-٢-١٠محدوده مرجع
قابلل گزا ش
گزارش
 -٢-۶-٢-١٠محدوده قا
١
 -٣-۶-٢-١٠محدوده ھشدار يا مقادير بحرانی ) Panic
(Value
 -۴-۶-٢-١٠زمان بندی و نحوه گزارش دھی فوری نتايجی که
در محدوده ھشدار يا بحرانی قرار می گيرند
 -۵-۶-٢-١٠چگونگی تفسير نتايج )در صورت لزوم(
 -۶-۶-٢-١٠اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غيرطبيعی
)تکرار آزمايش ،انجام يا توصيه جھت انجام آزمايش ھای
داده
اطالع داد
به ااو اطال
بايد ه
آزمايش ا د
نتيجهه آز ا ش
فردی که نت
تکميلی ،ف د
تاييدی ياا تک ل
تا د
شود ،زمان اطالع جواب(
 -٧-۶-٢-١٠مستندات مربوط به تجھيزات
 -٨-۶-٢-١٠شناسايی بيمار با  ٢شناسه
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 -١-١١دفتر ثبت يا نرم افزار آزمايشگاه موجود در
است::
آزمايشگاه قابل دسترسی و شامل موارد زير است

ب( مديريت و توانمندسازی
منابع انسانی
)ادامه(

 -١١مستندات
)سوابق(

 9مشخصات بيمار و نمونه ھا و زمان دريافت آن ھا
 9آزمايش ھای درخواستی و نتايج آن ھا
نتايج
 9صحت نتا
 9نتيجه ارزيابی اوليه نمونه ھای دريافتی
 9سوابق کنترل کيفی
............... 9

 -٢-١١برچسب مناسب روی ظروف حاوی نمونه
اطالعات زير ااست:
وی ا ال
حداقلل حاوی
که ا
 9حداقل دو نشانه برای شناسايی و تعيين ھوبت
بيمار مثل نام و نام خانوادگی بيمار به ھمراه يک
شماره مشخص ))به عنوان مثال شماره ی پپرونده
پزشکی يا شماره اختصاصی آزمايشگاه(
 9تاريخ و زمان دقيق نمونه گيری
 9بخش و شماره تخت در مورد بيماری که بستری
است
 9نوع يا گروه آزمايش
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 -١-١٢آزمايشگاه به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می
نمايد.
پاسخ دھی
بندی ا خ
زمان ن
جدول ز ا
ل
اورژانس و
ھای ا ژان
آزمايش ا
فھرست آز ا ش
 -٢-١٢ف ت
آنھا مطابق با فھرست و زمان پاسخ دھی تعيين شده توسط وزارت
بھداشت درمان و آموزش پزشکی موجود است
 -٣-١٢توانايی انجام آزمايش ھای اورژانسی و ارائه جواب در زمان معين
درمان و آ زش
آموزش
بھداشت ا
وزارت اش
ط زا
شده تتوسط
الزامات تتعيين ش
مطابق باا الزا ا
طا
پزشکی موجود است و در اين خصوص کتبا با رؤسا ی بخش ھا توافق
شده است.

ج( امکانات و
ملزومات

 -١٢خدمات
پشتيبانی

 -۴-١٢نظارت و پايش منظم جھت اطمينان از رعايت چارچوب زمانی
شود.
انجام می ش
الذکر ان ا
ففوق الذ
 -۵-١٢موارد بحرانی به طور منظم بازنگری می شوند .اين موارد
بالفاصله و قبل از چک مجدد به اطالع پزشک معالج رسانيده می شوند و
رسانی سريع
ت اطالع ان
الزم جھت
ارتباطی الز
ھای ا ت اط
دن کانال ھا
بازبودن
تان از از
بيمارستان
ا
در اين خصوص اطمينان حاصل می نمايد.
 -۶-١٢کنترل نتايج حاصل از انجام يک آزمايش مشخص توسط کارکنان
مختلف جھت اطمينان از يکنواخت بودن گزارش دھی به طور تصادفی
انجام می شود

 -٧-١٢اطالع رسانی و اعالم نتايج معوقه ی تست ھای پاراکلينيک به
بيماران و مراقبان آنان بعد از ترخيص از بيمارستان صورت می پذيرد.
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 -١٣ترالی
اورژانس
س
ورژ

 -١-١٣ترالی اورژانس در دسترس بوده مطابق آيين نامه وزارت بھداشت
حداقل حاوی موارد ذيل باشد:
 9دفيبريالتور
قلبی و پالس اکسيمتر
 9مانيتور قلب
 9داروھای اورژانس
.......... 9
 -٢-١٣مستندات نشان می دھند که پرستار مسؤل )پرستاری که با
ترالی اورژانس
ھماھنگی دفتر پرستاری به عنوان پرستار مسؤل کنترل ترال
ھماھنگ
آزمايشگاه تعيين شده است( از آماده – کامل و به روز بودن داروھا و
امکانات ترالی اورژانس اطمينان حاصل می نمايد.
 -٣-١٣شواھد مستند نشان می دھند که دفيبريالتور  /مانيتور در تمام
است.
استفاده ا ت
آماده ا تفاده
اوقات آ اده
ا قات

امکانات و
ج( ا کانا
ملزومات
)ادامه(

 ١-١۴ھمه ی پريزھای يو پی اس به وضوع مشخص ھستند
وجود ر
يز وجو
يل تميز
ری ووسايل
نگھداری
ق ھ
 -٢-١۴اتاق
دارد
 -٣-١۴اتاق نگھداری وسايل کثيف وجود دارد

 -١۴امکانات

 -۴-١۴دسترسی آسان به امکانات شستشوی دست فراھم است
 -۵-١۴اتاق شستشو وجود دارد
 -۶-١۴سھوليت دسترسی به آزمايشگاه
 -٧-١۴کارکنان امکانات الزم برای انجام وظايف مشخص شده و تامين
ايمنی بيمار و کارکنان در اختيار دارند
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 -١-١۵آزمايشگاه شامل تجھيزات زير است:
 9سينک دستشويی
 9امکانات ايمنی شامل چشم شوی و دوش اضظراری
 9سيستم تولی آب آزمايشگاھی وجود دارد
...... 9

آزمايشگاه
کار ددر آز ا شگا
انجام کا
سطوح ان ا
ديوارھا – کف و ط
 -٢-١۵د ا ھا
قابليت شستشو و آلودگی زدايی دارد

ج( امکانات و
ملزومات
)ادامه(

 -١۵تجھيزات

زمانبندی
برنامهه ی ز ان ن
تجھيزات نا
تمام ت زا
نگھداری ت ا
برای نگ ا
 -٣-١۵ا
شده و دستورالعملی حاوی جزئيات نحوه ی کنترل و
نگھداری دستگاه ھا وجود دارد
 -۴-١۵فضای آزمايشگاه متناسب با وظيفه تخصصی واحدھای آزمايشگاه
تامين و جداسازی شده است به نحوی که بخش ھايی که فعاليت ھمخوان
ندارد در جواد يکديگر فعاليت نمی کنند و از آلودگی متقابل جلوگيری می
شود )پذيرش سرپايی – ميکروب شناسی و (....

ب
متناسب
نيازز
مورد ي
ی ور
تجھيزات و دستگاه ھھای
 -۵-١۵جھيزا
با نوع و حجم فعاليت ھای آزمايشگاه موجود است.
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 -١-١۶سيستم زنگ خطر نگھبانی متصل به مرکز
سالم ا ت
است
دسترس و ال
ددر د ت
سيستمم ززنگ
آزمايشگاه ي
ش ز ي
ی ببخش
ق ھای
 -٢-١۶داخلل اتاق
خطر متصل به مرکز نگھبانی و جايی که سريعا جوابگو
باشند وجود دارد.

د( ايمنی – بھبود
کيفيت و جمع آوری
داده ھا

 -١۶ايمنی
فيزيکی

 -٣-١۶نگھبان در زمان مورد نياز در آزمايشگاه فورا در
دسترس است.

 -۴-١۶نگھبان دوره ھای آموزشی امنيتی را گذرانده
است يا حداقل  ٢سال سابقه کار در اين پست را دارد.

رل شده و
ازمايشگاه کنترل
دسترسی ببه از ي
 -۵-١۶ر ی
محصور می باشد.
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 -١-١٧بخشی از برنامه بھبود کيفيت بيمارستان که
است.
دسترس ا ت
است ددر د ت
بخش ا ت
ن خش
ط بهه ااين
مربوط

با نا ه
برنامه
ھماھنگ ا
بخش ھ اھنگ
اين خش
کيفيت ا ن
بھبود ک ف ت
د
برنامهه
 -٢-١٧نا
بھبود کيفيت بيمارستان است.

ايمنی – بھبود
د( ايمن
کيفيت و جمع آوری
داده ھا
)ادامه(

 -١٧بھبود
کيفيت

 -٣-١٧برنامه بھبود کيفيت اين واحد شامل موضوعات
بالينی و مديريتی است.
 -۴-١٧برنامه بھبود کيفيت بايد دارای شاخص ھای
عملکردی اختصاصی – قابل اندازه گيری – واقع بينانه و
دارای زمان بندی باشد.

 -۵-١٧مستندات نشان می دھند که اجرای برنامه
دائمی
طور ا
اصالحی به ط
مداخالت ا ال
کيفيت و اخال
ھای بھبود ف
ا
پايش می شوند.
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 -١-١٨داده ھای بخش آزمايشگاه جمع آوری و
رايانه ای ممی شوند

شرح داده شده
جمع آآوری ھھر داده ش ح
منطقی ع
 -٢-١٨علت نطق
است.

د( ايمنی – بھبود
کيفيت و جمع آآوری
کفت
داده ھا
)ادامه(

 -١٨جمع آآوری
و تحليل داده ھا

ش وجو
ی ببخش
داخلی
يزی ا
ليست برای مميزی
چک ي
 -٣-١٨چ
موجود
است.
 -۴-١٨مميزی داخلی انجام می شود.

 -۵-١٨تحليل نتايج مميزی داخلی و طراحی و
اجرای برنامه مداخله ای مناسب بر اساس آن مستند
شده اند.
 -۶-١٨در خصوص نتايج بررسی ھا و تحليل ھای
صورت گرفت به مديران و دست اندرکاران اطالع
ع
رسانی می شود
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قوت
خدا و
اصلی ا ت
اوست
اعتباربخش ا ل
اعت ا خش
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