
 
 

 وخدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

 بهبود کیفیت 

 

 عنوان دستورالعمل : 

 کنترل کیفیت آزمایشهای بیوشیمی ادرار 
 

 IN-PCSM-56کد: 

 11/11/59: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 2از  1   تعداد صفحه:

 آزمایشگاه:  دامنه )محدوده(

 

 : ابزار و روش پایش

 تعریف :  

کنترل کیفیت به معنای مطالعه خطاهایی است که آزمایشگاه مسئول آن ها می باشـ    شـناخت ش ه هـای مناسـ  هش   ـت      ـ 

 کاهش این خطاها   حصول اطمینان از صحت   هقت الزم هش  واب های گزاشه ش ه می باش . 

 

 روش اجرایی: 

 :  داخلیکنترل کیفی 

 ، انجام شوه.  Lot Noکنترل کیفی نواش اهشاش   صحه گذاشی هش هر ـ  1

 ـ کنترل خوانش   اثر بخشی نواش اهشاش با کنترل اهشاش به صوشت ش زانه انجام شوه. 2

 ـ همه پاشامترهای غیر طبیعی توسط ش ه های تکمیلی کنترل شوه. 3

 ـ ه ش، زمان   همای سانتریفیوژ به صوشت فصلی کنترل شوه.  4

 ـ ظاهر لوله ها   ظر ف کامل اهشاش   الم   المل موشه استفاهه به صوشت چشمی   ش زانه کنترل شوه.  5

 ـ کنترل شن  م   برخی الم ها توسط فرهی هیگر انجام شوه.  6

 ( کنترل شوه.Correlation check(   سایر نتایج آزمایشگاهی بیماش )Delta checkـ پاشامترهای غیر طبیعی با نتایج قبلی ) 7

 ـ کنترل اسی  سولفوسالیلیک 8

 ـ کنترل نوش   نظافت ش زانه میکر سکوپ انجام شوه.  9

 

 :  کنترل کیفی خارجی

ی ع م انظباق های احتمالی ماهه، آنالیز نتایج   برشس 4ـ هشیافت سه نمونه مج ول از مؤسسات کنترل کیفی خاش ی هش فواصل  1

 انجام شوه. 

 

  :برنامه اجرائی تضمین کیفیت بخش میکروب شناسی

 ـ ممیزی آنالیز اهشاش توسط مسئول بخش/ سوپر ایزش هر سه ماه انجام شوه.1

 ـ آموزه مستمر کاشکنان بخش بر اساس نیاز سنجی انجام شوه. 2

 ـ مواشه ع م انطباق به صوشت ش زانه  3



آنالیز )شامل هستوشالعمل های مربوط به نحوه صحیح  مع آ شی نمونه، نحوه صحیح انتقال نمونه، شرایط نگ  اشی نمونه ـ قبل از 

قبل از انجام   پر سسینگ نمونه ها ـ بر اساس این هستوشالعمل معیاشهای شه یا قبول نمونه ها هش بخش مشخص می گرهه که از 

 اهمیت بسزایی برخوشهاش است.(

 الیز ) استفاهه از نواش اهشاش   یا ش ه های تکمیلی نامناس ، ع م ثبت نتایج هش زمان صحیح، انجام ناصحیح  اکنش ها(ـ حین آن

 ـ پس از آنالیز )همانن  گزاشه یکسان طبق استان اشههای گزاشه ههی، گزاشه  ابجا، گزاشه نتایج بحرانی هش بخش آنالیز اهشاش(

 

 

 : منابع/ مراجع

 الزامات آزمایشگاه مر ع سالمت، بخش مستن  سازی ـ 

  ـ آزمایشگاه مر ع سالمت ـ  ز ات تخصصی تضمین کیفیت هش بخش های مختلف 

 : مستندات مرتبط
 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 

 مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده 

 پرسنل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور 

 

 

 

 

 کننده:نام و سمت تأیید 

 

 مدیریت بیمارستان : عبدالعظیم جوکار 

 مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند 

 مدیریت بهبودکیفیت : سهیال سامانی  جهرمی 

 نام و سمت تصویب کننده:

 

 

 ریاست بیمارستان : دکتر اسماعیل رعیت دوست

 


