عنوان دستورالعمل :
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

نحوه انجام آزمایشاتی که در آزمایشگاه

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

بیوشیمی انجام می شوند

بهبود کیفیت

کدIN-PCSM-51 :
تاریخ ابالغ59/11/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 1
ابزار و روش پایش:

دامنه (محدوده)  :آزمایشگاه

تعریف :
ـ انجام آزمایشات بیوشیمی درخواستی شامل تست های قند خون ،اندازه گیری آنزیم های کبدی و قلبـی ،آنـازیز ازرتروزیـت هـا و
مایعات بدن.
روش اجرایی:
 1ـ مراحل انجام آزمایش در بخش بیوشیمی توسط مسئول شیفت به صورت مجزا در شرح وظایف کارکنان بخش قرار گرفته وکلیه
کارکنان نسبت به وظایف خود آگاه باشند.
 2ـ برنامه کنترل کیفی و نگهداشت دستگاه ها (طبق دستورازعمل مربوطه که در بخش موجود می باشد) برای اطمینان از عملرـرد
صحیح آنها در ابتدای هر روز توسط مسئول بخش اجرا شود.
 3ـ نام و سری ساخت و تاریخ اعتبار کیت توسط مسئول بخش به هنگام محلول سازی در زیست کار ثبت شود.
 4ـ نمونه ها توسط مسئول بخش از پرسنل نمونه گیری تحویل گرفته شود.
 5ـ سانتریفوژ نمونه ها با دور  3533تا  3033و به مدت  5دقیقه انجام شود.
 6ـ جداسازی سرم انجام شود.
 7ـ سرم ها مطابق زیست کاری کاپ گرفته شده و بعد از تعریف تست های درخواستی هر مریض دردستگاه اتوآناالیزر کـاپ هـا در
جایگاه مشخص شده قرار گیرند.
 0ـ نتیجه آزمایشات به همراه نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام آزمایشات در زیست کاری ثبت شود (با جواب های غیر قابل قبول
طبق دستورازعمل مربوطه برخورد شود).
 9ـ نتایج آزمایشات پس از تأیید در سیستم ثبت شود.
امکانات و تسهیالت :
منابع /مراجع:

ـ اززامات داخلی آزمایشگاه مطابق با دستورازعمل آزمایشگاه مرجع سالمت
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

