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تعریف :
ـ کنترل کیفیت به معنای مطالعه خطاهایی است که آزمایشگاه مسئول آن ها می باشـ شـناخت ش ه هـای مناسـ هش
کاهش این خطاها حصول اطمینان از صحت هقت الزم هش واب ههی گزاشه ش ه می باش .

ـت

روش اجرایی:
کنترل کیفی داخلی :
یا آخرین سر یس (آزمون های هقت صحت)
 1ـ تأیی صحت عملکره هستگاه به هنگام نص
 2ـ کالیبر کرهن یا تغییر فاکتوش کالیبراسیون هستگاه سل کانتر با استفاهه از  5نمونه سی بـی سـی میایسـه ش ه هسـتگاهی بـا
ش ه هستی هر شش ماه یکباش یا هر زمانی که الزم است( .هنگام سر یس هستگاه یا زمان تعویض ایز تون الیز)
 3ـ انجام تست مضاعف به صوشت ش زانه انجام شوه.
 4ـ استفاهه از خون کنترل به صوشت ش زانه استفاهه از برنامه کنترل کیفی با منحنی های پاله لوی نینگ قوانین هسـتگاشه
انجام شوه.
 5ـ نگ اشی پیشگیرانه تج یزات اصلی هماتولوزی انجام شوه.
 6ـ تأیی تمام نتایج هش میایسه با هم هش یک مرحله کاشی توسط مسئول فنی یا سوپر ایزش هش صوشت نیاز کالیبراسیون تکـراش
آزمایشات.
 7ـ میایسه نتایج بیماش با سایر نتایج آزمایشگاهی مثل آهن  TIBCبه هنگام امضاء نتایج هش صوشت لز م تکراش آزمایش با همـان
نمونه یا نمونه ی انجام شوه.
 8ـ استفاهه از برچس های مناس برای شناسایی محلول های شنگ آمیزی انجام شوه.
 9ـ کنترل شن م برخی از الم ها نیز تمامی الم های مشکل هاش توسط مسئول بخش ،سوپر ایزش یا م یر فنی ثبت سـواب آن
انجام شوه.
 11ـ کنترل  PLT WBCالم نئوباش شیوه هستی هش مواقعی که نمونه موشه نظر مشکل هاشه نظیر وه  NRBCتصحیح نتـایج
به هست آم ه انجام شوه.
 11ـ انجام آزمون هماتوکریت هموگلوبین به صوشت هستی ترسیم نموهاشهـای  QCبـرای هموگلـوبین بـا اسـتفاهه از  4شقـت
استان اشه انجام شوه.
 12ـ میایسه نتایج پاشامترهای هستگاه همخوانی با الم خون محیطی انجام شوه.
 13ـ کنترل کیفی س یمان :میایسه نتایج س یمان هستگاه بر ش ی  3تا  5نمونه بیماش به صوشت ماهانه با ش ه هستی انجام شوه.

کنترل کیفی خارجی :
 1ـ از نمونه های برنامه اشزیابی خاش ی کیفیت هماتولوژی مؤسسات اشائه کنن ه نمونه های کنترل کیفی خاش ی استفاهه شوه.
 2ـ برنامه ا رایی تضمین کیفیت بخش هماتولوژی
 3ـ ممیزی توسط مسئول بخش /سوپر ایزش /م یر کیفی هش فواصل هر سه ماه انجام شوه.
 4ـ آموزه مستمر کاشکنان هماتولوژی براساس نیاز سنجی انجام شوه.
 5ـ مواشه ع م انطباق به صوشت ش زانه ثبت شوه.
 6ـ قبل از آنالیز همانن (م ت زمان نگ اشی نمونه به صوشت نامناس  ،اشسال نمونه لخته ،نمونه کمتر از میزان موشهنیاز ،نمونه با
ض انعیاه نامناس )
 7ـ حین آنالیز همانن (ع م کالیبراسیون هستگاه ،ع م هقت هش ثبت نتایج ،ع م انجام کنترل کیفی ش زانه ،ع م برشسی مواشه
نامنطب )
 8ـ پس از آنالیز (گزاشه ابه ایی نتایج ،اشتباه هش ثبت نتایج ،فراموشی هش ثبت نتایج)

امکانات و تسهیالت :
منابع /مراجع:

ـ الزامات آزمایشگاه مر ع سالمت ،بخش مستن سازی
ـ آزمایشگاه مر ع سالمت ـ ز ات تخصصی تضمین کیفیت هش بخش ای مختلف
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

مسئول آزمایشگاه  :فردین یابنده

مدیریت بیمارستان  :عبدالعظیم جوکار

پرسنل آزمایشگاه  :رؤیا فرزین پور

مسئول فنی آزمایشگاه  :دکتر فرهنگ هوشمند
مدیریت بهبودکیفیت  :سهیال سامانی جهرمی

نام و سمت تصویب کننده:

ریاست بیمارستان  :دکتر اسماعیل رعیت دوست

