چک ليست ارزيابی عملکرد آزمايشگاھھای ارجاع دھنده در شبکه آزمايشگاھی
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آيا آزمايشگاه دارای مسئول فنی واجد شرايط می باشند ؟
آيا مسئول فنی بر کليه فعاليت ھای انجام شده در ساعات قيد شده در پروانه و ھمچنين در ساعات فعاليت
آزمايشگاه نظارت دارد ؟
آيا آزمايشگاه فھرست آزمايشھايی که انجام ميدھد )فھرست گروه  ، (Aرا تھيه نموده است؟
آيا آزمايشگاه فھرست آزمايشھايی را که به آزمايشگاه ارجاع ارسال می کند )فھرست گروه  (Bرا
بصورت مکتوب تھيه نموده است؟
)چنانچه به چند آزمايشگاه ارجاع نمونه ارسال مي شود ،فھرست آزمايش ھايي كه به ھر آزمايشگاه ارجاع
ارسال مي شود بايد به صورت جداگانه موجود باشد.
فھرست  Aو Bبا توجه به آزمايشھای درخواستی پزشکان و متناسب با نيازھای بالينی ھرمرکز تھيه مي
شود(
آيا فھرست آزمايش ھاي اورژانس و زمان چرخه كاري آنھا در بيمارستان تعيين شده و به درستي اجرا مي
شود؟
آيا فرد /افرادی در كليه شيفت ھا به عنوان مسئول ارجاع نمونه ھا و جانشين آنھا مشخص گرديده اند؟
آيا قرارداد مشخصی بين آزمايشگاه ارجاع دھنده وآزمايشگاه ارجاع وجود دارد؟
آيا فرد يا افراد مسئول حفظ و برقراری ارتباط بين دو آزمايشگاه و جانشين آنھا مشخص شده اند؟
آيا آزمايشگاه ارجاع دھنده روش ھاي مشخصي براي اطمينان از كيفيت كاركرد آزمايشگاه ارجاع دارد؟
مرحله قبل از انجام آزمايش
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١١
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١۴

آيا فرم درخواست آزمايش حاوي حداقل اطالعات ضروري ) شامل نوع نمونه ،آزمايش مورد درخواست،
مشخصات بيمار ، ،اطالعات باليني مورد نياز متناسب با نوع آزمايش درخواست شده و  (....مي باشد
آيا سياست آزمايشگاه برای آزمايشھايی كه درخواست اورژانس دارند وقرار است ارجاع داده شوند،
مشخص است؟
آيا دستورالعملھای الزم در خصوص نحوه آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيری در آزمايشگاه موجود است
وكاركنان مرتبط اشراف كامل به اين دستورالعمل دارند ؟
ايا دستورالعمل ھاي مربوط به نحوه جمع آوري نمونه ھاي مختلف ) حجم نمونه ،ظرف جمع آوري نمونه،
ضدانعقاد يا نگھدارنده ھاي الزم (...،در آزمايشگاه موجود است و كاركنان مرتبط اشراف كامل به اين
دستورالعمل دارند؟
آيا برچسب گذاري و درج اطالعات الزم روي برچسب نمونه ھا به نحو صحيح انجام مي شود؟
) حداقل اطالعاتي كه مي بايست روي برچسب نمونه درج شود بايد مشخص باشد(
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نيازمند
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توضيحات

١۵
١۶

آيا سوابق نمونه ھای ارجاع شده که به ھر دليل توسط آزمايشگاه ارجاع پذيرفته نشده است ،موجود می
باشد؟
آيا سوابق نمونه ھاي ارسال شده که بنا به درخواست آزمايشگاه ارجاع نياز به نمونه گيری مجدد داشته اند
 ،موجود می باشد؟
بسته بندي و انتقال نمونه ھا

١٧

آيا نمونه ھاي ارسالي در ظروف استاندارد )لوله ھاي در پيچ دار با درب محكم و غيرقابل نشت( جمع
آوري مي شوند؟
آيا براي بسته بندي نمونه ھا از سه محفظه استاندارد بسته بندي استفاده مي شود؟
)بسته بندي بايد بر طبق دستورالعمل كشوري در خصوص مواد عفوني گروه (UN 2814) Aو مواد
عفوني گروه (UN 3373) Bانجام شود(

١٩

آيا شرايط انتقال نمونه )دما ،زمان ،ظروف جمع آوري ،مالحظات ايمنی (....به صورت مکتوب
درآزمايشگاه موجود بوده و كاركنان مرتبط آگاھي كامل از آن دارند؟

٢٠

آيا فرد مسئول انتقال نمونه يا شركت طرف قرارداد ،آموزش ھاي الزم را در مورد انتقال نمونه ھاي
عفوني ديده ومھارت كافي در اين خصوص دارند؟

١٨

٢١

آيا فرد /افراد مسئول ،بر نحوه صحيح بسته بندي وانتقال نمونه نظارت دارد؟
مرحله پس از انجام آزمايش
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آيا سوابق مربوط به نمونه ھا و آزمايش ھايي كه ارجاع مي شوند موجود است و به نحو مقتضي
نگھداري مي شود؟
آيا سوابق نتايج دريافت شده از آزمايشگاه ارجاع موجود بوده و به نحو مقتضي نگھداری می شود؟
آيا آزمايشگاه سياست مشخصی برای گزارشدھي به موقع آزمايشھای اورژانس كه ارسال شده دارد؟
آيا آزمايشگاه سياست مشخصی جھت گزارش فوري نتايج بحرانی ،پس از دريافت گزارش ازآزمايشگاه
ارجاع ،دارد؟
آيا آزمايشگاه نتايج آزمايشھای ارجاعی را به صورت الکترونيک دريافت می نمايد؟
آيا بر رعايت چرخه زمانی اعالم شده از جانب آزمايشگاه ارجاع نظارت می گردد؟
آيا سوابق آزمايشھايی که نتايج آنھا در زمان چرخه کاری حاضر نشده است ،موجود می باشد؟
شناسايی و رسيدگی به خطاھا و موارد عدم انطباق

٢٩

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

٣٠

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 ؟

٣١

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

