چک ليست ارزيابی عملکرد آزمايشگاه ارجاع در شبکه آزمايشگاھی
١
٢
٣
۴
۵
۶

آيا آزمايشگاه دارای مسئول فنی واجد شرايط ) مطابق با آيين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاھھاي
تشخيص پزشكي( می باشد ؟
آيا انجام آزمايش درآزمايشگاه متناسب با مدرک تحصيلی مسئول فنی و براساس ليست تفکيكی ارائه
خدمت )ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت( انجام می شود؟
آيا مسئول فنی بر کليه فعاليت ھای انجام شده در ساعات قيد شده در پروانه و ھمچنين در ساعات
فعاليت آزمايشگاه نظارت دارد ؟
آيا برای پذيرش و جوابدھی درست وبه ھنگام در کليه شيفت ھا برنامه ريزی ھای الزم انجام شده و
مسئول اين كار مشخص است؟
آيا قرارداد مشخص ،مطابق با دستورالعمل ارجاع آزمايشگاه مرجع سالمت ،بين آزمايشگاه ارجاع
دھنده و ارجاع وجود دارد؟
آيا فرد يا افراد مسئول برقراری و حفظ ارتباط بين دو آزمايشگاه و جانشين آنھا مشخص شده اند؟
مرحله قبل از انجام آزمايش

٧
٨
٩

آيا آزمايشگاه فھرست آزمايشھايی که انجام ميدھد را تھيه نموده است؟
آيا فھرست آزمايشھايي كه انجام مي شود دراختيار آزمايشگاھھای ارجاع دھنده قرار گرفته است؟
آيا زمان چرخه کاری برای ھرآزمايش مشخص شده است؟

١٠

آيا دستورالعملھای الزم در خصوص نحوه آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيری ،براي انجام آزمايش
ھاي مربوطه ،در اختيار آزمايشگاھھای ارجاع دھنده قرار گرفته است؟

١١

ايا دستورالعمل ھاي نحوه جمع آوري نمونه ھاي مختلف ) حجم نمونه ،ظرف جمع آوري نمونه،
ضدانعقاد يا نگھدارنده ھاي الزم ،(...،براي انجام آزمايش ھاي مربوطه ،در اختيار آزمايشگاھھای
ارجاع دھنده قرار گرفته است؟
آيا در مورد برچسب گذاري و درج اطالعات الزم روي برچسب نمونه ھا توصيه ھاي الزم به
آزمايشگاه ارجاع دھنده ارائه شده است؟

١٣

آيا شرايط انتقال نمونه ھاي مختلف )دما ،زمان ،ظروف جمع آوري ،مالحظات ايمنی (....،به صورت
مکتوب در اختيار آزمايشگاه ارجاع دھنده قرار گرفته است؟
آيا ھنگام پذيرش ،به كيفيت و كفايت نمونه و نيز وجود مشخصات واطالعات الزم ھمراه نمونه توجه و
نظارت مي شود؟

١٢

١۴
١۵

آيا آزمايشگاه معيارھاي رد نمونه را در اختيار آزمايشگاه ارجاع دھنده قرار داده است؟

بله

خير

نيازمند
اصالح

توضيحات

١۶
١٧
١٨
١٩
٢٠

آيا تمھيدات الزم برای اعالم به موقع موارد رد نمونه به آزمايشگاه ارجاع دھنده انجام شده و مسئول
اين كار مشخص است؟
آيا آزمايشگاه سوابق مربوط به نمونه ھايي كه قابل پذيرش نبوده و رد شده اند را نگھداری می نمايد؟
آيا سوابق مربوط به پذيرش کليه نمونه ھای ارجاع شده وجود دارد؟
آيا آزمايشگاه سوابق آزمايشھايی که به ھر علت براي آنھا درخواست نمونه گيری مجدد از آزمايشگاه
ارجاع دھنده کرده است را نگھداری می نمايد؟
آيا آزمايشگاه سياست مشخصی برای پذيرش و انجام آزمايشھای اورژانس دارد؟

گزارشدھي و مرحله پس از انجام آزمايش
٢١
٢٢

٢٣
٢۴
٢۵
٢۶
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١

آيا آزمايشگاه سياست مشخصی برای نحوه گزارشدھي آزمايشھای اورژانس دارد و مسئول اين كار
مشخص است ؟
آيا سياست آزمايشگاه درمورد نحوه گزارشدھي و اعالم نتايج در محدوده بحرانی و مسئول اين كار
مشخص است؟
) آزمايشگاه مي بايست نتايج آزمايش ھايي را كه در محدوده بحراني قرار مي گيرند بدون تكرار و
بالفاصله به اطالع ذينفعان برساند(
آيا سوابق مربوط به ثبت و گزارش نتايج بحرانی وجود دارد؟
آيا آزمايشگاه فرم گزارش دھی مشخص و استاندارد برای گزارش نتايج آزمايش تھيه نموده است؟
آيا امضاء و ممھور نمودن برگه جواب آزمايش ھا  ،با در نظر گرفتن كليه شرايط علمی و فنی ،توسط
مسئول فنی پروانه دار صورت می پذيرد ؟
آيا سوابق مربوط به تاييد و ارسال گزارش نتايج آزمايش ھاي ارجاع شده و فرد مسئول اين
كارمشخص است ؟
آيا گزارشدھی به صورت الکترونيک انجام می شود؟
آيا سوابق مربوط به آزمايشھايی که نتايج آنھا در زمان چرخه کاری مورد توافق آماده نشده است،
موجود می باشد؟
آيا مدت زمان نگھداري نمونه ھا تعيين شده و به اطالع آزمايشگاه ارجاع دھنده رسيده است؟
آيا شرايط و مكان نگھداري نمونه ھاي پس از انجام آزمايش مشخص است؟
آيا نحوه امحا نمونه ھای دريافتی به نحو صحيح انجام مي شود؟
شناسايی و رسيدگی به خطاھا و موارد عدم انطباق

٣٢

آيا در آزمايشگاه روش مشخصی برای ثبت و پاسخگويی به شكايات و يا نظرسنجی از بيماران،
پزشكان و آزمايشگاه ارجاع وجود دارد؟

٣٣

آيا مديريت آزمايشگاه برنامه دوره ای پايش و مميزی برای شناسايي نواقص ومشکالت و نيز انجام
اقدامات اصالحی مناسب دارد و سوابق آن موجود است ؟

٣۴

آيا نحوه ثبت ومسئول رسيدگی به خطاھا و موارد عدم انطباق وپی گيری انجام اقدامات اصالحی در
جھت رفع مشکالت آزمايشگاه و اطمينان ازعدم وقوع مجدد آنھا مشخص است ؟

