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 : ابزار و روش پایش

 تعریف :  
کنترل کیفیت به معنای مطالعه خطاهایی است که آزمایشگاه مسئول آن ها مـی بادـو ش دـناخت  شا هـای مناسـه     ـت       ـ 

 کاهش این خطاها ش حصول اطمینان از صحت ش  قت الزم     واب های گزا ا دوه می بادو. 

 

 روش اجرایی: 

 :  داخلیکنترل کیفی 

صحت عملکر   ستگاه اتوآناالیز  به هنگام نصه، پس از سرشیس ش یا سیکل زمانی مشخص )آزمون های  قت ش صحت: دـامل  ـ   1

تکرا  پذیری، صحت عملکر  پرشب ها، پایوا ی  مای انکوباتو ، انتقال ناخواسته نمونه، انتقال ناخواسته معرف، بر سی صحت خوانش 

 نظر( تأییو دو . مقوا ، غلظت یا فعالیت آنالیت مو   

: تأییو صحت عملکر  سایر تج یزات با الزامات مربوط به هر تج یز )نظیر آنچه به عنوان مثال    مو   اتوآناالیز  بیـان دـو(    نکته

 (، بن ما ی، سمپلرها، سانتریفیوژ ش غیره بایو انجام دوه ش نتایج آن ثبت گر  . ISEدامل: فیلم فوتومتر )یا 

 یت ش کنترل های مصرفی از نظر پلمپ بو ن، تا یخ مصرف، تغییر  نگ ش درایط ظاهری انجام دو . ـ بر سی ظاهری ک 2

ـ بر سی نمونه های آزمایشگاهی از نظر ش و  همولیز، لیپمیک، ایکتریک، فیبرین، حباب هوا ش موا  ی که می تواننـو    آزمـون   3

 تواخل ایجا  نماینو ش   موا   علل    نمونه ثبت دو . 

ـ استفا ه همزمان از  ش سطح نمونه کنترل مثالً محوش ه نرمال ش باال که نمونه نرمال به صو ت  شزانـه ش نمونـه بـاال بـه صـو ت        4

هفتگی ش  سم منحنی لوی  نینگ ش بر سی ش  عایت قوانین بر اساس شستگا   برای آزمون ایی که کا بری بیشـتری  ا نـو، نظیـر    

آن ا محاسبه می گر   ش الکترشلیت های اصلی ش انجام ش ثبت اقوام اصالحی    موا  ی که  SDش  CVدش عمل ش آنزیم ها که فقط 

 این قوانین نقض دوه است. 

ـ  لتا چک  شزانه بعضی از نتایج غیر طبیعی بیودمی به علت زمان بر بو ن ش عوم تو یه اقتصا ی : مقایسه نتـایج غیـر طبیعـی      5

رشنوه سوابق بیما . این امر به منظو  کشف خطاهای اتفاقی    حوزه نتایج غیر طبیعـی صـو ت مـی    فعلی با نتایج قبلی مو و     پ

 گیر .  لتا چک    لیست کا  با عالمت ** مشخص دو . 

ا  ـ تکرا  برخی از آزمایشات که   محوش ه های بحران، هشوا ، باال ش پایین  نج انوازه گیری کیت قرائت دوه انو ش یا با بالین بیم  6

( تطابق نوا نو. )آزمایش ممکن است بر  شی همان نمونه ش یا نمونه  ویو، بـا همـان   Correlationش سایر نتایج آزمایشگاهی شی )

  شا/ کیت/  ستگاه ش یا  شا/کیت/  ستگاهی  یگر انجام دو . (

 رشایز  به صو ت هفتگی استفا ه دو . ـ از نمونه نادناخته معلوم العیا  بین کا توسط مسئول فنیف مسئول کنترل کیفی یا سوپ 7

ـ کالیبراسیون مجو  تست ها بر حسه ضرش ت ش نیاز   حین کا  خصوصاً    زمان تعویض محلول یا سرشیس  ستگاه یا تغییرات  8

 محیطی دویو    آزمایشگاه انجام دو . 

سط مرا ع ذیصالح ش    صـو ت لـزشم اقـوام    ـ  عایت خطای مجاز آزمایشات بیودیمی ش مقایسه آن با خطای مجاز بیان دوه تو  9

 اصالحی انجام دو . 

 



ـ تعیین ش کنترل مشخصات عملکر ی هر آزمایش با آنچه سازنوه کیت بیان نمـو ه اسـت، از قبیـل خطـی بـو ن، حساسـیت ش       11

 دو .  شاکنش های تواخلی به هنگام  اه انوازی آزمایش ش یا تغییر    نوع کیت ش یا پا امترهای  ستگاه انجام

 ـ نگ وا ی پیشگیرانه تج یزات بیودیمی انجام دو .  11

ـ  عایت استانوا  های کیفی    آما ه سازی استانوا  ها، معرف ها، سرم کنترل ها ش کالیبراتو ها، دامل اسـتفا ه از آب مقطـر     12

، کنواکتیویتی ش کلنی کانت، زمان مناسه برای حل دون سـرم کنتـرل، اسـتانوا   همـوژن کـر ن آن، نومیـون       PHتحت کنترل)

   کنترل ها( انجام دو . 

ـ بر سی کیت های  ویو ش یا کیت های قبلی که    آن ا تغییراتی توسط سازنوه بیان دوه است ش تصویق ش صحه گذا ی آن ا،   13

 ( انجام دو . F-Testش یا  شا  یگر برای مقایسه )مثالً استفا ه از کیت  یگر 

 

 :  کنترل کیفی خارجی

 ـ از نمونه های برنامه ا زیابی خا  ی کیفیت بیودیمی موسسات ا ائه کننوه نمونه های کنترل کیفی خا  ی استفا هشو .  1

 ـ برنامه ا رائی تضمین کیفیت بخش بیودیمی  2

  / مویر کیفی هر سه ماه انجام دو .ـ ممیزی توسط مسئول بخش/ سوپرشایز 3

 ـ آموزا مستمر کا کنان بیودیمی بر اساس نیاز سنجی انجام دو . 4

 ـ ثبت موا   عوم انطباق به صو ت  شزانه ثبت دو . 5

 ـ قبل از آنالیز هماننو ) حجم ناکافی نمونه ـ همولیز دویو نمونه ـ ادتباه    پذیرا ـ  ابه  ایی    اسم ش کو( 6

ین آنالیزهماننو ) ادتباه    ثبت نتایج بیما  ـ  ابه  ایی نتایج بیما ان ـ عوم   وع به سوابق بیما ان ش یا عـوم مرا عـه بـه    ـ ح  7

 تست های سایر بخش ها مثل قنو ا  ا    مقابل قنو خون باال(. 

 

 

 
 

 

 : منابع/ مراجع

 الزامات آزمایشگاه مر ع سالمت ، بخش مستنو سازی ـ 

 ـ آزمایشگاه مر ع سالمت،  زشات تخصصی تضمین کیفیت    بخش های مختلف  

 : مستندات مرتبط
 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 

 مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده 

 پرسنل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور 

 

 

 

 

 نام و سمت تأیید کننده:

 

 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

   


