
آزمايشگاھی شبکه در دھنده ارجاع آزمايشگاھھای عملکرد ارزيابی ليست نيازمندخيربلهچک
اص�ح

توضيحات

؟١ باشند می شرايط واجد فنی مسئول دارای آزمايشگاه آيا
ساعات٢ در ھمچنين و پروانه در شده قيد ساعات در شده انجام ھای فعاليت کليه بر فنی مسئول فعاليتآيا

؟ دارد نظارت آزمايشگاه
آزمايش٣ فھرست آزمايشگاه ميدھديیاھآيا انجام گروه(که است؟را،)Aفھرست نموده تھيه
آزمايش٤ فھرست آزمايشگاه ارجاعياھآيا آزمايشگاه به که را کندی می گروه(ارسال را)Bفھرست

است؟ نموده تھيه مکتوب بصورت
آزمايشگاه( ھر به كه ھايي آزمايش فھرست شود، مي ارسال نمونه ارجاع آزمايشگاه چند به ارجاعچنانچه

بايد شود مي جداگانهارسال صورت باشدبه .موجود
بهBوAفھرست توجه پزشکانھایآزمايشبا ھرمرکزدرخواستی بالينی نيازھای با متناسب ميتھيهو

)شود
فھرست٥ ميآيا اجرا درستي به و شده تعيين بيمارستان در آنھا كاري چرخه زمان و اورژانس ھاي آزمايش

شود؟
فرد٦ ھاافرادی/آيا شيفت كليه ھادر نمونه ارجاع مسئول عنوان جانشينبه اندآنھاو گرديده ؟مشخص
و٧ دھنده ارجاع آزمايشگاه بين مشخصی قرارداد دارد؟آزمايشگاهآيا وجود ارجاع
ياآيا٨ مسئولفرد برقراریافراد و آزمايشگاهحفظ دو بين جانشينارتباط اند؟آنھاو شده مشخص
دھنده٩ ارجاع آزمايشگاه كاركردآيا كيفيت از اطمينان براي مشخصي ھاي ارجاعروش ؟داردآزمايشگاه

آزمايش انجام از قبل مرحله
ضروري١٠ اط�عات حداقل حاوي آزمايش درخواست فرم درخواست،(آيا مورد آزمايش نمونه، نوع شامل

و شده درخواست آزمايش نوع با متناسب نياز مورد باليني اط�عات ، بيمار، باشد....)مشخصات مي
برای١١ آزمايشگاه سياست درخواستاھزمايشآآيا كه شوند،دارنداورژانسيی داده ارجاع است وقرار

استم ؟شخص
در١٢ گيری نمونه از قبل بيمار سازی آماده نحوه خصوص در Wزم دستورالعملھای موجودآيا استآزمايشگاه

دارند دستورالعمل اين به كامل اشراف مرتبط ؟وكاركنان
مختلف١٣ ھاي نمونه آوري جمع نحوه به مربوط ھاي دستورالعمل نمونه،(ايا آوري جمع ظرف نمونه، حجم

Wزم، ھاي نگھدارنده يا موجوددر...)ضدانعقاد ايناستآزمايشگاه به كامل اشراف مرتبط كاركنان و
دارند ؟دستورالعمل

برچسب١٤ روي Wزم اط_عات درج و گذاري برچسب شود؟آيا مي انجام صحيح نحو به ھا نمونه
باشد( مشخص بايد شود درج نمونه برچسب روي بايست مي كه اط_عاتي )حداقل

ھای١٥ نمونه سوابق شدهآيا دليلکهارجاع ھر اتوسطبه نشده پذيرفته ارجاع میستآزمايشگاه موجود ،
باشد؟

ھا١٦ نمونه سوابق شدهآيا ارسال اندي داشته مجدد گيری نمونه به نياز ارجاع آزمايشگاه درخواست به بنا که



باشد؟ می موجود ،

ھا نمونه انتقال و بندي بسته
استاندارد١٧ ظروف در ارسالي ھاي نمونه نشت(آيا غيرقابل و محكم درب با دار پيچ در ھاي جمع)لوله

شوند؟ مي آوري
بسته١٨ براي شود؟آيا مي استفاده بندي بسته استاندارد محفظه سه از ھا نمونه بندي

بر( بايد بندي خصوصبسته در كشوري دستورالعمل عفونيطبق A(UNگروهمواد موادو(٢٨١٤
B(UNگروهعفوني شود(٣٣٧٣ )انجام

نمونه١٩ انتقال شرايط ظر(آيا زمان، آوريفودما، مکتوب....)ايمنیم_حظات،جمع صورت به
موجوددر دارندآزمايشگاه آن از كامل آگاھي مرتبط كاركنان و ؟بوده

ھاي٢٠ نمونه انتقال مورد در را Wزم ھاي آموزش قرارداد، طرف شركت يا نمونه انتقال مسئول فرد آيا
دارند؟ خصوص اين در كافي ومھارت ديده عفوني

صحيح،مسئولافراد/فردآيا٢١ نحوه وبر بندي نمونهبسته داردانتقال ؟نظارت
آزمايش انجام از پس مرحله

مقتضي٢٢ نحو به و است موجود شوند مي ارجاع كه ھايي آزمايش و ھا نمونه به مربوط سوابق آيا
شود؟ مي نگھداري

ارجاع٢٣ آزمايشگاه از شده دريافت نتايج سوابق مقتضيآيا نحو به و بوده شود؟موجود می نگھداری
برای٢٤ مشخصی سياست آزمايشگاه موقعآيا به شدهاورژانسیاھآزمايشگزارشدھي ارسال ؟داردكه
جھت٢٥ مشخصی سياست آزمايشگاه فوريآيا بحرانیگزارش دريافت،نتايج از ازپس آزمايشگاهگزارش

دارد؟،ارجاع
آزمايشآيا٢٦ نتايج نمايد؟یاھآزمايشگاه می دريافت الکترونيک صورت به را ارجاعی
گردد؟٢٧ می نظارت ارجاع آزمايشگاه جانب از شده اع_م زمانی چرخه رعايت بر آيا
آزمايش٢٨ سوابق باشد؟ياھآيا می موجود است، نشده حاضر کاری چرخه زمان در آنھا نتايج که ی

انطباقشناسايی عدم موارد و خطاھا به رسيدگی و
ثبتآيا٢٩ برای مشخصی روش آزمايشگاه بهدر پاسخگويی بيمارانو از نظرسنجی يا و وپزشكان،شكايات

ارجاع دارد؟آزمايشگاه وجود

ای٣٠ دوره برنامه آزمايشگاه مديريت وآيا برایپايش اقداماتشناساييمميزی انجام نيز و ومشک_ت نواقص
؟ است موجود آن سوابق و دارد مناسب اص_حی

وآيا٣١ ثبت جھتنحوه در اص_حی اقدامات انجام گيری وپی انطباق عدم موارد و خطاھا به رسيدگی مسئول
آزمايشگاه مشک_ت آنھارفع مجدد وقوع عدم از اطمينان ؟و است مشخص


