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 کارکنان آزمایشگاه 

ارتباط آنھا را با کھ سلسلھ مراتب پست ھاي مختلف و سازماني کارکنانآزمایشگاه نمودارآیا در        
 یکدیگر مشخص کند ، موجود است؟

1 

شیفت کاري، حداقل یک پرستل فني و افرادي مشخص براي پذیرش و نمونھ گیري ھرریا دآ        
 حضور دارند؟

٢ 

آیا مدرک تحصیلي و یا سابقھ کار کارکنان آزمایشگاه جھت تصدي پست ھاي مختلف منطبق با         
 مي باشد؟" الزامات کارکنان آزمایشگاه " موارد مندرج در 

٣ 

کارشناس / ف ، مسئولیت ھا و اختیارات ھر یک از کارکنان توسط مسئول فني آیا شرح وظای        
 مکتوب شده است؟مسئول بھداشت 

۴ 

        
کارشناس مسئول / براي انجام مسئولیت ھاي محولھ،براي مسئول فني  آیا صالحیت کارکنان

ي عملي برااي نظري وطریق مصاحبھ علمي و آزمون ھاز( ؟ گردیده استمحرزبھداشت 
 )کارکنان در رده ھاي مختلف 

۵ 

 ۶ آیا براي ھر یک از کارکنان، جانشین  ذیصالح تعیین گردیده است؟        

دوره آموزشي مدیریت کیفیت بر پایھ استانداردھاي  کارشناس مسئول بھداشت /  آیا مسئول فني        
 آزمایشگاھي را گذرانده است؟

٧ 

ایمني اصول براي آموزش کارکنان در رابطھ با  س مسئول بھداشت کارشنا/   آیا مسئول فني        
 نموده است؟ و اقدام برنامھ ریزي

٨ 

در حیطھ کاری ھر براي آموزش تضمین کیفیت  کارشناس مسئول بھداشت /  مسئول فنيآیا         
 نموده است؟و اقدام برنامھ ریزي یک از کارکنان 

٩ 

اعم از مکتوب نمودن (مستند سازي  صحیح نحوه مسئول بھداشت کارشناس / آیا مسئول فني        
 است؟را بھ کارکنان آموزش داده ) مدارک و حفظ سوابق

١٠ 

        
آیا ھمھ کارکنان پرونده پرسنلي حاوي مشخصات فردي ، مدرک تحصیلي ، سوابق کاري و 

" الزامات کارکنان "مطابق با آنچھ در...(آموزشي ، سوابق واکسیناسیون ، مخاطرات شغلي و
 دارند ؟) آمده 

١١ 

پرونده ھای دسترسی بھ آیا با توجھ بھ ضرورت حفظ محرمانھ بودن اطالعات کارکنان ،     
  ؟تنھا توسط افراد مجاز امکانپذیر می باشدپرسنلی 

١٢ 

  ایمنی و بھداشت در آزمایشگاه        
 13 ؟آیا مسئول ایمني در آزمایشگاه مشخص شده است        

 14 است ؟آیا دستورالعمل ھاي مربوط بھ ایمني کارکنان و محیط آزمایشگاه مکتوب شده         

را بدقت مطالعھ  دستورالعمل ھاي مربوط بھ ایمني کارکنان و محیط آزمایشگاهآیا کلیھ کارکنان     
  نموده وبھ اجرای آن متعھد می باشند؟

15 

نحو و بھ بوده مکتوب آزمایشگاھی  ی لوازمشستشوو یساز العمل نحوه سترونآیا دستور        
 ؟صحیح اجرا می شود

16 

 17 بھداشت محیط آزمایشگاه در حد مطلوب است ؟آیا نظافت و        



ماسک در آزمایشگاه  و دستکش یکبار مصرف آیا وسایل حفاظت فردي اولیھ مانند روپوش ،        
 ارمي گیرد؟ومورداستفاده کارکنان قر بودهموجود 

18 

در  و حفاظ صورت  وسایل کمکي جھت برداشت مایعات توسط پیپت عینک ایمني،آیا     
  استفاده کارکنان قرارمي گیرد؟ آزمایشگاه موجود است ومورد

19 

 20  استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی نظارت دارد ؟آیا مسئول فنی بر    
 21 وجود است؟آیا دوش اضطراري در آزمایشگاه م    
 22 آزمایشگاه موجود است؟آیا چشم شوي در    

 خون وفرو رفتن سوزن، ریختن و پاشیدن ( و پي گیري حوادث مخاطره آمیز  ثبت، گزارش آیا        
 انجام مي شود؟در آزمایشگاه ... )  و شیمیایيمواد 

23 

ا پاشیده شدن مواد آلوده وجود آیا دستورالعمل مکتوب جھت آلودگی زدایی در موارد ریختن ی    
  داشتھ وکلیھ کارکنان با محتوای آن آشنایی کامل دارند؟

24 

 25 ؟آیا جعبھ کمک ھاي اولیھ درآزمایشگاه وجود دارد    

 26  آیا در بخش ھایي ازآزمایشگاه کھ درتماس مستقیم با نمونھ بیمار است، دستشویي وجود دارد؟    

 27  دستشویي ھا موجود است؟ آیا صابون مایع در ھمھ    

مطابق آن  موجود بوده و سطوح انجام آزمایشکف و نظافت و ضدعفونيدستورالعمل نحوه آیا         
 ؟عمل می شود

28 

آیا دستورالعمل جھت مدیریت ایمن و صحیح پسماندھاي آزمایشگاھي در مراحل جداسازي ، بي         
 و نقل و دفع پسماندھا مکتوب شده است ؟ خطرسازي ، جمع آوري ، بستھ بندي ، حمل

29 

ز نمونھ ھاي مختلف بیماران پس ازانجام آزمایش مشخص و مکتوب بوده و یآیا نحوه دور ر        
 رعایت مي گردد؟

30 

مشخص و مکتوب بوده و  کارپس ازانجام  مواد و وسایل انجام آزمایشز یآیا نحوه دور ر    
  رعایت مي گردد؟

31 

 32 ؟می شوند جدا درمبدا تولید، غیر آلوده، از پسماندھاي آزمایشگاھي آلوده آیا پسماندھاي عادي و        

وھمچنین پسماندھای آلودگی  آزمایشگاه جھت دور ریز پسماندھاي غیر آلودهبخش ازھرآیا در        
 سطل زبالھ درب دار و کیسھ زبالھ مقاوم وجود دارد؟،  زدایی شده

33 

آلودگي ، قبل از دفع ، یا کلیھ پسماندھاي عفوني آزمایشگاھي  مثل  محیط ھاي کشت میکروبي آ        
 مي شوند؟) اتوکالو ( زدایي 

34 

       
آیا پس ماندھای تیز و برنده مانند سرسوزن ، الم و المل ، لوازم شیشھ ای شکستھ ، تیغ اسکالپل 

می ) اتوکالو(ل ازدفع ، آلودگی زدایی ریختھ شده و قب Safety Boxدر .... ، نوک سمپلرو
  گردد ؟

35 

آیا از اندیکاتورھاي شیمیایي و بیولوژیک براي ارزیابي صحت عملکرد اتوکالو استفاده مي         
 شود؟

36 

ارزیابي شده و  HIV، و  C، ھپاتیت  Bھپاتیت  آیا ایمني کارکنان در بدو استخدام در برابر        
 ؟سوابق آن وجود دارد

37 

 38 است؟ و سوابق آن موجود ایمن تزریق شدهبراي کارکنان غیر Bآیا واکسن ھپاتیت         

  تجھیزات آزمایشگاه        



 39 یک موجود است؟بت محل استقرارھرآزمایشگاه با ثست تجھیزات موجود دررآیا فھ      

ت آزمایش ھایي کھ در آزمایشگاه آزمایشگاه متناسب با فھرسآیا حداقل تجھیزات ضروري در        
 انجام مي شود وجود دارد؟

40 

 41 آیا دستگاه ھاي خریداري شده داراي تاییدیھ معتبر کارکردي ھستند؟        

از نظر دما، رطوبت، ( تجھیز بھ شرایط محیطي مورد نیاز آیا در محل نصب و استقرارھر        
 ھ سازنده عمل شده است؟بر اساس توصی... ) نور، تھویھ، ارتعاش و

42 

منبع برق، گاز، آب، ( آیا در محل نصب و استقرار ھر تجھیز، بھ امکانات فني مورد نیاز         
 براساس توصیھ سازنده توجھ شده است؟... )فاضالب و

43 

تشعشعات، پسماندھا، الکتریسیتھ ( آیا در محل نصب و استقرار ھر تجھیز، مالحظات ایمني         
 بر اساس توصیھ سارنده در نظر گرفتھ شده است؟... ) و

44 

        
خرید و نصب دستگاه و قبل از شروع بکارگیري، صحت عملکرد دستگاه با استفاده آیا پس از

کنترل ھاي مناسب یا روش ھاي مندرج شده در بروشور تجھیزات مورد ارزیابي قرار گرفتھ 
 است؟

45 

از براي کار با ھردستگاه تعیین شده و جھت کاربري بھ آنھا آموزش الزم آیا فرد یا افراد مج        
 داده شده است؟

46 

        
الزامات "حاوي اطالعات الزم مندرج در ( آیا تمام تجھیزات داراي برگھ شناسنامھ ھستند؟ 

مثل مشخصات دستگاه ، مدل و شماره سریال ،تاریخ خرید و شروع بھ " تجھیزات آزمایشگاھي 
 .. .)ار ، نحوه تماس با شرکت پشتیبان وک

47 

        
الزامات "حاوي اطالعات الزم مندرج در ( آیا ھمھ تجھیزات داراي دستورالعمل فني ھستند؟ 

نگھداري، حل کاربري، نحوه و فواصل کنترل ومثل چگونگي و مرا "تجھیزات آزمایشگاھي 
 ... )مالحظات ایمني و

48 

        
یا دفترچھ یا برگھ اي کھ اطالعات مربوط بھ ھر بار استفاده از  Log Bookھیز آیا کنار ھر تج

) وضعیت دستگاه درشروع  وخاتمھ کارنام کاربر، تاریخ و ساعت استفاده از دستگاه، ( دستگاه 
 را نشان دھد موجود است؟

49 

        
گاھي کھ نشان دھنده آزمایش نگھداري ھر یک ازابزار وتجھیزات آیا سوابق مربوط بھ کنترل و

امات اصالحي نتایج حاصلھ ، اقد....) دما ، فشار ، حجم ، ( فواصل کنترل، فاکتور مورد کنترل 
 مسئول این کار است ، موجودمي باشد؟انجام یافتھ و

50 

تاریخ خروج از کار، تاریخ سرویس یا تعمیر، ( آیا سوابق مربوط بھ سرویس یا تعمیر تجھیزات         
 موجود است؟... ) دعفوني قبل از ارسال، شرح تنظیمات و تعمیرات انجام شده ونحوه ض

51 

پس از سرویس یا تعمیر و قبل از ورود بھ جریان کار آیا عملکرد فني دستگاه با استفاده کنترل         
 ھاي مناسب یا روش ھاي مندرج شده در بروشور تجھیزات مورد ارزیابي قرار مي گیرد ؟

52 

ھدایت ( آیا آب مناسب آزمایشگاھي جھت شستشو و تھیھ معرف ھا موجود است و کیفیت آن         
 ارزیابي مي گردد ؟) و کلني کانت  PHورسانایي ، 

53 

 فضا و تاسیسات آزمایشگاه        

سانتي  ٢٤٠ارتفاع مناسب سقف آزمایشگاه حداقل ( آیا ارتفاع سقف آزمایشگاه مناسب است ؟        
 )است متر

54 

 55 داراي کف شوي است ؟اق شستشو تاآیا کف         

 56 ؟ ھستندمتر قابل شستشو ٥/١درب ھاي آزمایشگاه ، حداقل تا ارتفاع آیا دیوارھا و        



خرابي و فرسودگي در ساختمان آزمایشگاه (آیا وضعیت کلی ساختمان آزمایشگاه مناسب است ؟         
 )د نباید وجود داشتھ باش

57 

 58 آیا لولھ کشي براي آب سرد و گرم با فشار مناسب وجود دارد ؟         

 59 آیا سیستم سرمایش و گرمایش مناسب در آزمایشگاه تعبیھ شده است ؟         

 60 آزمایشگاه استاندارد و ایمن است ؟آیا سیستم لولھ کشي گاز در        

از ، آیا کپسول ھا در مکان مناسب و امن ، داراي تھویھ ، دور در صورت استفاده از کپسول گ        
 واقع شده اند ؟ استفادهاز منابع حرارتي و نزدیک بھ محل 

61 

حریم  است و یا در صورت عدم امکان ،آیا سرویس ھاي بھداشتي زنان و مردان جدا        
 ؟ خصوصی بیماران بھ نحو مقتضی رعایت می گردد

62 

 63 والت ھا دارای ھواکش و سیفون است ؟آیا ت        

 64 آیا ترانس تنظیم کننده برق در آزمایشگاه موجود است ؟        

  مع گازھا و بخارات نامطبوع و مضرمانع تجستم تھویھ آزمایشگاه مطلوب است وآیا سی        
 مي گردد ؟ 

65 

 66 اي توري ھستند ؟آیا پنجره ھایي کھ بھ فضاي آزاد باز مي شوند ، دار        

مثل دستگیره براي حفظ (آیا تسھیالت ویژه جھت کارکنان و مراجعھ کنندگان کم توان و معلول        
 پیش بیني شده است ؟ .. ) تعادل و توالت فرنگي و

67 

 68 ؟ می باشد) مطابق با دستورالعمل فضا و تاسیسات (آزمایشگاه کافي و یکنواخت آیا نور        

 69 پذیرش و محل تردد بیماران وجود دارد ؟ تمھیداتی برای تامین روشنایی درآیا         

 70 آیا دسترسي وامکان ورود بھ فضاي فني آزمایشگاه فقط براي افراد مجاز میسر است ؟        

متر  ٥٠ بھ ازای ھر(در آزمایشگاه بھ تعداد کافي با تاریخ کارکرد معتبرآیا کپسول اطفاء حریق         
 موجود است ؟) کیلوگرمی  ٤مربع ،یک کپسول 

71 

و یا بھ نوسانات جزیي برق  آیا دستگاھھاي برقي خصوصا آنھایي کھ داراي رطوبت ھستند        
 شھري حساسند ، داراي سیم اتصال بھ زمین ھستند ؟

72 

        
ھ گیري ، پذیرش ، آیا تخصیص فضا در آزمایشگاه بھ گونھ اي است کھ بھ بخش ھاي نمون

فضاھای میکروب شناسي ، شستشو و استریلیزاسیون و محل غذاخوري و استراحت کارکنان 
 اختصاص داده شود ؟مجزایی 

73 

       
آیا تخصیص فضا درآزمایشگاه بھ گونھ اي است کھ بخش میکروب شناسي و بخش ھایي کھ با 

از محل رفت و آمد بیماران و بخش  مواد ومعرف ھاي سمي یا قابل اشتعال کار مي کنند دور
 ھاي غیرفني باشد ؟

74 

 75 در بخش میکروب شناسي موجود است ؟ معمولیآیا ھود         

آیا در بخش میکروب شناسی چنانچھ کشت خون یا کشت برای تشخیص باسیل سل انجام می     
  شود، ھود بیولوژیک کالس دو موجود است ؟

76 

 77  و ھودھای معمولی بھ دور از محل رفت و آمد عمومی می باشد ؟ خروجی ھواکش ھاآیا     
 78 مترمربع فضاي کاري براي فعالیت ھر یک از کارکنان در نظر گرفتھ شده است ؟  ١آیا حدود         

فضای کافی برای تردد کارکنان (آیا فضاي بین میز ھاي کاري جھت تردد کارکنان کافی است ؟         
 )سانتیمتر در نظر گرفتھ می شود  ١٢٠حداقل 

79 



        
ارتفاع مناسب میزھاي کار براي حالت نشستھ (آیا ارتفاع  وعمق میزھای کاری مناسب است ؟

سانتیمتر در  ٦٠-  ٧٥سانتیمتر و عمق میزھا بین  ٩٠سانتیمتر، براي حالت ایستاده  ٧٥
 )نظرگرفتھ می شود 

80 

  ،بھ حرارتگاه متناسب با نوع فعالیت آن بخش،اي مختلف آزمایشآیا سطوح انجام کاردربخشھ        
 اسید ، قلیا ،حالل ھاي ارگانیک ، فشار و ضربھ مقاوم ھستند ؟

81 

        
  آیا  سطوح انجام کاربھ نحوی طراحی شده کھ از رشد وتجمع میکروبی جلوگیری گردد ؟ 

میکروبي را فراھم مي کند ، نباید خلل و فرج کھ امکان رشد  ودر سطوح انجام کار، شیار ( 
 ) وجود داشتھ باشد 

82 

آیا کابینت ھا و قفسھ ھاي دیواري با استحکام بھ دیوارھا نصب شده اند و دسترسي بھ وسایل         
 داخل آنھا بھ آساني صورت مي گیرد ؟

83 

 84 ا است ؟آیا میزان انباشتگي در کابینت ھا متناسب با قابلیت تحمل وزن درآنھ        

  فرآیند قبل از انجام آزمایش        

آزمایش ھایي کھ جھت انجام بھ یي کھ آزمایشگاه  انجام مي دھد وآیا فھرست آزمایش ھا        
 آزمایشگاه دیگر ارسال مي کند موجود است ؟

85 

ت ضروري آیا سیستم اطالعات و پذیرش آزمایشگاه امكان ثبت و دسترسي بھ كلیھ اطالعا        
 را دارد  ؟...  و بیماردرارتباط با نیاز ھاي بھداشتي، بالیني

86 

 87 آیا تاریخ وساعت پذیرش و نام فرد انجام دھنده پذیرش ثبت مي شود ؟        

 88 آیا صندلیھاي راحت، سالم و كافي در سالن انتظار و وجود دارد؟       

آیا در سالن انتظار تمھیدات الزم براي دسترسي بھ آب نوشیدني سالم براي مراجعھ کنندگان         
 پیش بیني شده است؟

89 

غذایي یا دارویي مثل ناشتا بودن ، پرھیز(نھ گیري آیا شرایط مربوط بھ آمادگي بیمار قبل از نمو        
 ھیم گردیده است ؟ مکتوب شده وبھ کارکنان پذیرش و نمونھ گیري تف... ) خاص و

90 

        
نحوه جمع آوري نمونھ براي آزمایش ھاي خاص ورالعمل ھایي جھت آگاھي بیمار ازآیا دست

مکتوب شده و در اختیار ...) ساعتھ ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع و ٢٤مثل ادرار (
 بیماران قرار مي گیرد؟  

91 

 92 ھویت بیمار قبل از نمونھ گیري مشخص است ؟ آیا فرد مسئول و نحوه اطمینان از        

  آیا حریم خصوصي بیمار از نظر فضاي فیزیكي ھنگام نمونھ گیري در آزمایشگاه حفظ         
 مي گردد؟

93 

 94 آیا تاریخ وساعت نمونھ گیري و نام فرد نمونھ گیر ثبت مي شود ؟        

        
نحوه نمونھ  شامل(آمده " اصول مستندسازي "آنچھ در آیا دستورالعمل نمونھ گیري مطابق با 
الزم ، ویژگي ظروف مورد نیاز براي جمع آوري نمونھ،  گیري ، ضدانعقادھا ونگھدارنده ھاي

 مکتوب شده است ؟.. )و ونھ الزم براي آزمایش ھاي مختلفحجم نم
95 

 96 رد؟آشنایي کامل با دستورالعمل نمونھ گیري داآیا فرد نمونھ گیر        

آیا نحوه برچسب گذاري نمونھ بھ گونھ اي است کھ ردیابي نمونھ پس از تقسیم نمونھ براي         
 توزیع در بخش ھاي فني ، براحتي امکانپذیر باشد ؟

97 

بویژه در مورد نمونھ ھاي پذیرش شده از بیرون ( آیا معیارھاي رد یا قبول نمونھ ھاي مختلف         
 ص و مکتوب شده است ؟ مشخ) آزمایشگاه 

98 

 99 موارد ضروري پیش بیني شده است ؟تمھیداتي براي تماس با بیماردر آیا        



 100 دماي مناسب نگھداري مي شوند ؟ ا قبل ازانجام آزمایش درمکان وآیا نمونھ ھ        
  فرآیند انجام آزمایش        

ن جمع آوري نمونھ تا انجام آزمایش براي نمونھ ھاي آیا حداکثر فاصلھ زماني قابل قبول بی       
 مختلف مکتوب شده و رعایت مي گردد ؟ 

101 

از کیفیت آن ) کیت جدید یا سری ساخت جدید ( آیا پیش از استفاده از فرآورده تشخیصی جدید     
  اطمینان حاصل می گردد ؟

102 

    
شده در داخل آزمایشگاه ، مراحل کامل آیا پیش از استفاده از روش ھای آزمایشگاھی  طراحی 

شامل بررسی تکرار پذیری ،خطی بودن، مقایسھ روش ھا ، تعیین محدوده مرجع (صحھ گذاری 
  انجام می گیرد ؟) ، حساسیت و اختصاصیت 

103 

دستورالعمل انجام "آزمایشگاه بیوشیمی انجام مي شود ، براي ھر یک ازآزمایشھایي کھ در آیا        
 مطابق با آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟" آزمایش 

104 

دستورالعمل "آیا براي ھر یک از آزمایشھایي کھ در آزمایشگاه ھماتولوژی انجام مي شود ،         
 مطابق با آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟" انجام آزمایش 

105 

ایمونولوژی انجام مي شود ،  - ایشھایي کھ در آزمایشگاه سرولوژی آیا براي ھر یک از آزم        
 مطابق با آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟" دستورالعمل انجام آزمایش "

106 

آیا براي ھر یک از آزمایشھایي کھ در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام مي شود ،         
 طابق با آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟م" دستورالعمل انجام آزمایش "

107 

" دستورالعمل انجام آزمایش "آیا برای کلیھ آزمایشھاي انجام شده درسایر بخش ھای آزمایشگاه     
  مطابق با آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟

108 

 109 آزمایش در ھر سري کار ثبت مي شود ؟ساعت و نام فرد انجام دھنده  ،آیا تاریخ         

آیا مشخصات معرف ، کیت ، استانداردھا و کنترل ھاي مورد استفاده در ھر سري کاري ثبت         
 مي گردد ؟

110 

ثبت و تا مدت زمان تعیین شده نگھداري خش ھاي مختلف آزمایشگاه آیا نتایج انجام آزمایش در ب        
 مي شود ؟

111 

        
مثال تکرار ( آیا سیاست آزمایشگاه در برخورد با نتایج غیر طبیعي آزمایش ھاي مختلف 

مشخص و مکتوب ... ) آزمایش ، انجام تست ھاي تاییدي یا تکمیلي ، اطالع بھ پزشک معالج و
 است ؟

112 

  کنترل کیفیت انجام آزمایش        

و  بخش بیوشیمینجام آزمایش ھاي مختلف درفیت اکنترل کی دستورالعملی کھ درآن نحوهآیا      
 ؟، موجود است مکتوب شده آنھا  تفسیرنتایج

113 

ھماتولوژی و بخش فیت انجام آزمایش ھاي مختلف درکنترل کی دستورالعملی کھ درآن نحوهآیا         
 ؟، موجود است مکتوب شده آنھا  تفسیرنتایج

114 

سرولوژی بخش فیت انجام آزمایش ھاي مختلف درنترل کیک دستورالعملی کھ درآن نحوهآیا         
 ؟، موجود است مکتوب شده آنھا  ایمونولوژی وتفسیرنتایج

115 

میکروب بخش در فیت انجام آزمایش ھاي مختلفکنترل کی دستورالعملی کھ درآن نحوهآیا         
 ؟، موجود است مکتوب شده آنھا  شناسی و تفسیرنتایج

116 

در سایر بخش ھای فیت انجام آزمایش ھاي مختلف کنترل کی العملی کھ درآن نحوهدستورآیا     
  ؟، موجود است مکتوب شده آنھا  آزمایشگاه و تفسیرنتایج

117 

 118  تعیین شده است ؟  (quantitative)آیا خطای مجاز برای روش ھای آزمایشگاھی کمی     

روزانھ تلف آزمایشگاه موجود بوده و بطورمخ آیا کنترل ھاي معتبر ومناسب در بخش ھای        
 استفاده مي شود ؟

119 



ثبت نتایج آزمایش (آزمایشگاه  بیوشیمیبخش انجام فعالیت ھاي کنترل کیفیت درآیا سوابق         
 موجود است ؟... ) و، تفسیر نتایج کنترل ، رسم نمودارھاي مربوطھ نمونھ روي بر

120 

    
ثبت نتایج آزمایش (آزمایشگاه  ھماتولوژیبخش ت ھاي کنترل کیفیت درانجام فعالیآیا سوابق 

روش ھای آماری استفاده از، تفسیر نتایج و کنترل ، رسم نمودارھاي مربوطھ نمونھ روي بر
 موجود است ؟... ) کنترل کیفی 

121 

    
ثبت نتایج (آزمایشگاه  سرولوژی ایمونولوژیبخش انجام فعالیت ھاي کنترل کیفیت درآیا سوابق 

... ) وتفسیر نتایج ، ھای مثبت و منفی در ھر سری از انجام کارکنترل نمونھ روي برآزمایش 
 موجود است ؟

122 

کنترل محیط (آزمایشگاه  میکروب شناسیبخش انجام فعالیت ھاي کنترل کیفیت درآیا سوابق     
  ؟موجود است)  ...وھای کشت ، دیسک ھای آنتی بیوگرام ، کنترل معرف ھا وآنتی سرم ھا 

123 

 124 ؟آزمایشگاه  موجود استسایر بخش ھای انجام فعالیت ھاي کنترل کیفیت در آیا سوابق    

جھت پیشگیری نتایج بدست آمده ازبرنامھ ھاي کنترل کیفیت ازآیا سوابقي کھ نشان دھد چگونھ     
  ؟، موجود است  شدهاستفاده از بروز خطا یا انجام اقدامات اصالحی 

125 

خارجی کیفیت مورد تایید آزمایشگاه مرجع فعال در برنامھ ارزیابی زمایشگاه بطور مرتب وآیا آ        
 شركت مي كند ؟، سالمت 

126 

مورد خطاھا  رفعشناسایی وجھت کیفیت  ارزیابی خارجیآیا نتایج بدست آمده از برنامھ ھاي         
 ؟ استفاده قرار می گیرد

127 

  آیند پس از انجام آزمایشفر        

مکتوب شده و رعایت مي ھ ھاي مختلف پس از انجام آزمایش آیا مدت زمان نگھداري نمون       
 گردد ؟

128 

آیا مکان و شرایط مناسب نگھداري نمونھ ھاي مختلف پس از انجام آزمایش مکتوب شده و         
 رعایت مي گردد؟

129 

        
بیماران حداقل حاوي مشخصات آزمایشگاه ، مشخصات بیمار ،  آیا برگھ گزارش نتایج

مشخصات درخواست کننده آزمایش ، زمان پذیرش و نمونھ گیري و نوع نمونھ مورد آزمایش 
 مي باشد ؟

130 

        
آیا فرد مسئول جھت اطمینان از صحیح بودن محدوده مرجع و واحد پارامترھاي مورد اندازه 

در شرح وظایف وی درج گردیده بوده و این مسئولیت  مشخص، بیمار گیري  در برگھ گزارش 
 است ؟

131 

دیگری کھ یا فردبھ تایید مسئول واحد مربوطھ صحیح نتایج در برگھ گزارش بیمار آیا  درج        
 مي رسد ؟این کارتعیین شده ، برای 

132 

نتایج آزمایش ھا با ھم و با توجھ بھ امضاي مسئول بازبیني نھایي و تایید ھمخواني آیا مھر و        
 اطالعات بالیني ، در انتھاي برگھ گزارش بیمار ثبت مي گردد ؟

133 

مي گیرند و قرار )  Critical value(آیا نحوه گزارش فوري نتایجي کھ در محدوده بحراني         
 مکتوب است ؟  مسئول این کار مشخص و

134 

یفیت و کفایت نمونھ کھ مي تواند برتفسیر نتایج آزمایش تاثیر بگذارد ، آیا ھر گونھ اشکال در ک        
 در برگھ گزارش قید مي گردد ؟

135 

در تفسیرنتایج وارائھ ھشدارھا و توصیھ ھاي الزم مسئول فنی درموارد مقتضی اقدام بھ آیا         
 ؟برگھ گزارش می نماید

136 

فایل الکترونیک مربوطھ حداقل بھ مدت یکسال نگھداري مي  آیا برگھ گزارش نتایج بیماران یا        
 شود و در صورت ضرورت قابل دستیابي است ؟

137 

  خرید و انبارش        



 138 آزمایشگاه نقطھ سفارش تعیین شده است ؟آیا براي اقالم مصرفي در    

         
   

و تجھیزات ، فرآورده ھا کیت ھا ) فروشندگان ( آیا مالک ارزیابي و انتخاب تامین کنندگان 
 آزمایشگاھي مشخص شده است ؟

139 

و تجھیزات آزمایشگاھي کھ ، فرآورده ھا کیت ھا ) فروشندگان ( آیا فھرست تامین کنندگان         
 مورد ارزیابي قرار گرفتھ و خرید از آنھا مورد تایید است ، وجود دارد ؟

140 

 141 الم خریداري شده با اقالم درخواست شده کنترل مي گردد ؟آیا پس از خرید مطابقت اق        

        
از ) مصرفي و غیر مصرفي(آیا پس از خرید و قبل از بکارگیري اقالم مختلف آزمایشگاھي 

کیفیت عملکرد آنھا اطمینان حاصل مي گردد و سوابق ارزیابي کیفیت اقالم مختلف موجود است 
 ؟

142 

        
موجودي انبار ، دفاتر و یا فایل ھاي نرم افزاري کھ در آن فھرست ،  آیا جھت کنترل

اقالم مختلف موجود در انبار مشخص و  ونقطھ سفارشمشخصات، تعداد ، تاریخ انقضاء 
 مکتوب شده باشد وجود دارد؟

143 

آیا محلول ھا و معرف ھاي تھیھ شده داراي برچسب مشخصات شامل نوع محلول ، تاریخ         
 ت ، تاریخ انقضاء و شرایط نگھداري ھستند ؟ساخ

144 

        
دیسک  ، آیا بھ تاریخ مصرف محلول ھا،معرف ھا ، کیت ھا و مواد مصرفي از قبیل سرنگ ھا
بھ ... ھاي آنتي بیوگرام ، پودرھا و محیط ھاي کشت میکروبي ، محلول ھاي رنگ آمیزي و

 دقت توجھ مي گردد ؟
145 

طبق توصیھ ) یخچال ، فریزر یا دماي اطاق ( ختلف آزمایشگاھي در دماي مناسب آیا اقالم م        
 سازنده نگھداري مي شوند ؟

146 

آیا دماي اطاق با در نظر گرفتن زمان ھایي کھ سیستم ھاي سرمایشي یا گرمایشي خاموش         
 درجھ سانتي گراد حفظ مي شود ؟ ١٨-٢٦ھستند ، بین 

147 

با از دماسنج کالیبره یا دماسنج ھایی کھ  ،بطورروزانھبت دماي یخچال ھا و فریزرھا آیا جھت ث        
 ؟ دماسنج کالیبره کنترل می گردند ، استفاده می شود

148 

آیا در محل نگھداري اقالم مختلف آزمایشگاھي بھ شرایط محیطي توصیھ شده توسط سازنده         
 توجھ شده است ؟.. ..، تھویھ ومثل نور ، رطوبت ، گرد وغبار ، ارتعاش 

149 

        
آیا شرایط نگھداري اسیدھا ، حالل ھاي ارگانیک ، محلول ھاي خورنده ، گازھاي فشرده و 

  سایر مواد بالقوه مخاطره آمیز از نظر مکان نگھداري وچیدمان ، دما ، تھویھ ، ایمني
 مناسب است ؟....و

150 

  ھاارتباط با سایر آزمایشگاھ        

ارتباط دارد ، آیا ذیرش نمونھ با آزمایشگاھھاي دیگرچنانچھ آزمایشگاه بھ لحاظ ارسال یا پ      
 قرارداد مشخصي کھ ارتباط و مسئولیت دو آزمایشگاه را مشخص نماید ، مکتوب شده است ؟

151 

زمایشگاھي کھ آ( نحوه کسب اطمینان از کیفیت عملکرد آزمایشگاه ارجاع آیا مالک انتخاب و        
 مشخص است ؟) نمونھ جھت انجام آزمایش بھ آنجا ارسال مي شود 

152 

نمونھ ھاي ارسالي و نوع آزمایش ھاي درخواستي بھ طریق مناسب ثبت و آیا مشخصات بیمارو        
 نگھداري مي شود ؟

153 

، بھ لحاظ حفظ ...وآیا شرایط الزم جھت انتقال نمونھ از نظر درجھ حرارت ، زمان ، ظرف         
 کیفیت نمونھ ، مکتوب شده و رعایت مي گردد ؟ 

154 

بھ لحاظ ) مربوطھطبق دستورالعمل ( بستھ بندی بھ روش مناسب حمل و ، آیا حین انتقال نمونھ        
 حفاظت و ایمني فرد حمل کننده و جامعھ رعایت مي گردد ؟

155 



 

دن نتایج آزمایشھاي ارسال شده ، جھت تعیین زمان چرخھ آیا زمان مورد انتظار براي آماده ش        
 کاري مشخص و مکتوب است ؟

156 

        
آزمایشگاھي کھ نمونھ جھت انجام آزمایش بھ ( آیا گزارشات دریافت شده از آزمایشگاه ارجاع   

  حداقل بھ مدت یک سال بایگاني مي شود ؟) آنجا ارسال مي شود 
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  سیدگی بھ خطاھا و موارد عدم انطباقشناسایی و ر        

      
آیا مدیریت آزمایشگاه برنامھ دوره اي جھت ممیزي یا بازرسي داخلي براي پي بردن بھ نواقص 
ومشکالت بخش ھاي مختلف آزمایشگاه و نیز انجام اقدامات اصالحي مناسب دارد و سوابق آن 

 موجود است ؟
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 مواردي کھ با اصول صحیح انجام کار( خطاھا و موارد عدم انطباق آیا نحوه ثبت ومسئول ثبت         
  ؟واحدھاي مختلف آزمایشگاه اتفاق مي افتد مشخص استکھ در بخش ھا و) انطباق ندارند
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انجام اقدامات اصالحي در جھت  پی گیریآیا مسئول رسیدگي بھ خطاھا و موارد عدم انطباق و        
 و واحدھاي مختلف آزمایشگاه مشخص است ؟رفع مشکالت ، در بخش ھا 
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آیا در آزمایشگاه روش مشخصي براي ثبت، رسیدگي و پاسخگویي  بھ شكایات و یا نظرسنجي         
 از بیماران و پزشكان وجود دارد؟
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آیا در صورت درخواست مراجعھ كنندگان و پزشکان ، امكان ارتباط سریع آنان با مسئولین         
 ایشگاه وجود دارد؟ آزم
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