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معاون محترم درمان دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ....
موضوع :چک لیست ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های پزشکی مبتنی بر بازدید از پیش اعالم نشده
با سالم و احترام
نظر به اهميت خدمات آزمايشگاهی در روند مراقبت از بيماران و مسئوليت ستاد وزارت متبوع و دانشگاههای علوم پزشکی
در برنامه ريزی و انجام وظايف نظارتی جهت حصول اطمينان از ارائه نتايج معتبر و به هنگام آزمايشگاهی ،بدينوسيله به
استحضار می رساند اين اداره کل اقدام به برنامه ريزی جهت بازديد های بدون اطالع قبلی از آزمايشگاههای بيمارستانی نموده
است .ارزيابی های از پيش اعالم نشده به منظور بررسی کلی شيوه عملکرد آزمايشگاه و رضايت گيرندگان خدمت شامل
پزشکان و کادر درمانی در بخش ها و اورژانس بيمارستان ،بيماران و مراجعين آزمايشگاه می باشد .عالوه بر برنامه و چک
ليست بازديدهای سازماندهی شده ،موضوع نامه شماره 703/614د مورخ  ، 89/6/11که به منظور ارزيابی سازماندهی شده و
منظم تقديم شده است ،برای بازديدهای از پيش اعالم نشده چک ليست جداگانه ای طراحی گرديده که بر ارزيابی نکات اصلی
موثر بر اعتبار نتايج آزمايشگاهی و روند مراقبت از بيمار تاکيد دارد تا موارد عدم انطباق عمده و يا بحرانی که تاثير سوء بر
تشخيص و درمان بيماران داشته و يا تهديد کننده ايمنی بيماران و کارکنان هستند ،شناسايی شده و اقدامات عاجل جهت
برطرف کردن آنها به اجرا درآيد .اين چک ليست به گونه ای تدوين شده است که در ارزيابی سريع و در مدت زمان کوتاه
(حدود  1ساعت) توسط يک تيم ارزيابی با نفرات محدود(حتی يک نفر) قابل انجام باشد.
مستدعی است دستور فرمائيد بازديدهای از پيش اعالم نشده در شيفت های کاری مختلف و با استفاده از "چک ليست
بازديدهای از پيش اعالم نشده از آزمايشگاههای بيمارستانی" (چک ليست پيوست) توسط ارزيابان با صالحيت انجام شود و در
صورت شناسايی عدم انطباق بحرانی و عمده که کيفيت نتايج و ايمنی بيمار را به خطر می اندازد ،مورد فوراً به مسئول فنی و
سوپروايزر تذکر داده شده و در محل بازديد مستند گردد .همچنين الزم است گزارش کتبی عدم انطباق تذکر داده شده ،جهت
ثبت در سوابق و انجام اقدامات عاجل ،حداکثر ظرف  69ساعت از طرف معاون محترم درمان به رئيس بيمارستان ارسال شده و
گزارش نهايی بازديد نيز ،که حاوی ساير موارد عدم انطباق و يافته های ارزيابی است ،حداکثر طی يک هفته بطور رسمی و با
امضای معاون محترم درمان به بيمارستان ارسال گردد .پی گيری تا اطمينان از برطرف شدن موارد عدم انطباق ،در زمان و با
روشهای متناسب با ماهيت عدم انطباق ،بر عهده ارزيابان مديريت امور آزمايشگاهها خواهد بود .معاونين محترم درمان می
توانند ،جمع بندی نتايج بازديدهای از پيش اعالم نشده از آزمايشگاههای بيمارستانی توسط مديريت امور آزمايشگاهها و
اقدامات الزم جهت برطرف شدن مشکالت بويژه در بخش دولتی را بطور دوره ای به هيئت رئيسه دانشگاه منعکس نمايند.

آدرس  :خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ پالك 84آزمایشگاه مرجع سالمت
تلفن03:و11003363

نمابر11064666:

بسمه تعالي

343/034د
5331/40/51
دارد

آزمااگشيه مرجع سالمت

خاطر نشان می گردد ،اگرچه اين چک ليست با هدف بازديدهای از پيش اعالم نشده از آزمايشگاههای بيمارستانی طراحی
گرديده ولی در صورت لزوم ،با اندکی تغيير ،در بازديدهای بدون اطالع قبلی از آزمايشگاههای غير بيمارستانی نيز می تواند
مورد استفاده قرار گيرد.
در اجرای برنامه بازديد بدون اطالع قبلی از آزمايشگاههای بيمارستانی کالن منطقه ( 10در حوزه دانشگاههای علوم
پزشکی تهران ،ايران و شهيد بهشتی) که توسط مسئولين و کارشناسان آزمايشگاه مرجع سالمت و با استفاده از چک ليست
پيوست به اجرا درآمده است ،تاکنون موارد عدم انطباق زير ،که جزو شايعترين موارد هستند ،مشاهده شده است:
-

خريد تجهيزات و اقالم مصرفی خارج از سيستم مورد تاييد و ثبت شده توسط اداره کل تجهيزات پزشکی

-

استفاده از کيت های تشخيص سريع غيرمجاز در آزمايشگاه

-

بکارگيری کارکنان با تحصيالت غير مرتبط جهت انجام فعاليت های فنی آزمايشگاه

-

عدم استفاده از وسايل حفاظت فردی توسط کارکنان

-

عدم اجرای کامل فرآيند مديريت پسماند

-

عدم نظارت مستقيم آزمايشگاه بر مديريت نمونه در مواردی که نمونه گيری خارج از آزمايشگاه انجام می شود و
رعايت نشدن الزامات ايمنی جهت انتقال نمونه ها از بخش های بيمارستان به آزمايشگاه

-

عدم انجام صحيح آزمايش کشت خون ( شامل تهيه اسمير و پاساژ به موقع)

-

عدم نظارت مستقيم مسئول فنی بر اجرای برنامه های کنترل کيفيت داخلی و خارجی آزمايشگاه و يا مستند نبودن
شواهد اجرای اين نظارت

شايان ذکر است بازديدهای از پيش اعالم نشده از آزمايشگاههای بيمارستانی ،جايگزين برنامه مدون نظارت و ارزيابی دوره
ای اين آزمايشگاهها ،مطابق با بند أ "شرح وظايف مديريت امور آزمايشگاههای معاونت درمان دانشگاهها" (ابالغ شده طی نامه
به شماره 600/ 187د مورخ  ،)89/1/19نخواهد بود .آزمايشگاه مرجع سالمت در حال حاضر در امتياز ساالنه آزمايشگاهها،
امتيازی برای نتايج ارزيابی های از پيش اعالم نشده ،در نظر نگرفته است.
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