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 : 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: 

 :  برنامه کنترل کیفی در بخش هورمون شناسی

 کنترل کیفی هاخلی : 

ـ صحت عملکره هستگاه های آناالیزش هوشمونن )االیزا هستی( به هنگام نص ، پس از سر یس   یا سیکل زمانی مشـص  )آزمـون   1

 های هقت   صحت: شامل بالنک گیری، تکراش پذیری، برشسی صحت خوانش مق اش آنالیت موشه نظر( تأیی  شوه. 

مق اش آنالیت موشه نظر ممکن است توسط ش ه مر ع، سرم کنتـرل   : تأیی  صحت عملکره هستگاه هش موشه صحت خوانش 1نکته 

 انجام شوه. 

: تأیی  صحت عملکره سایر تج یزات با الزامات مربوط به هر تج یز )نظیر آنچه به عنوان مثال هش موشه آناالیزشهای هوشمون 2نکته 

 ش ه   نتایج آن ثبت گرهه.  شناسی بیان ش ( شامل: سمپلرها، ترمومترها، سانتریفیوژ  غیره بای  انجام

ـ برسی ظاهری کیت   کنترل های مصرفی از نظر پلمپ بوهن، تاشیخ مصرف، تغییر شنـ،، شـفافیت یـا  ل هـا، محتـوی کیـت         2

 شرایط ظاهری با نمونه های قبلی انجام شوه. 

ـ برشسی نمونه ای آزمایشگاهی از نظر   وه همولیز، لیمپیک ایکتریک، فیبرین، حباب هوا   مواشهی کـه مـی تواننـ  هش آزمـون       3

 ت اخل ایجاه نماین    هش مواشه علل شه نمونه ثبت شوه. 

به صوشت هفته ای یکباش برای تست ـ استفاهه همزمان از ه  سطح نمونه کنترل مثالً مح  هه نرمال به صوشت ش زانه   باال  پایین  4

  شسم منحنی لوی  نین،   برشسی   شعایت قوانین بر اساس  سـتگاشه بـرای آزمـون      FSH   Prolactin    LHهای تیر ئی    

 هایی که کاشبری بیشتری هاشن ، نظیر تیر ئی    انجام   ثبت اق ام اصالحی هش مواشهی که این قوانین نقض ش ه است. 

  ع ه خوان ه ش ه    LH   FSH   Prolactinنظیر ،هاهن یک یا ه  سرم کنترل   هش موشه تست های با پریوه تکراش کمترـ قراش  5

با مح  هه سرم کنترل برشسی شوه. )هشاین گونه مواشه ب تر است ع ه خوان ه ش ه هش بازه میانگین باال   پایین مح  هه سرم کنترل 

 قراش گیره.(

آزمایشات که هش مح  هه های بحران، هش اش، باال   پایین شنج ان ازه گیری کیت قرائت ش ه ان    یا بـا بـالین بیمـاش      ـ برخی از   6

سایر نتایج آزمایشگاهی  ی تطابق ن اشن ، تکراش شوه. )آزمایش ممکن است بر ش ی همان نمونه   یا نمونه   یـ ، بـا همـان ش ه     

 ی هیگر انجام شوه(.کیت  هستگاه   یا ش ه کیت  هستگاه

 ـ از نمونه ناشناخته معلوم العیاش بین کاش توسط مسئول فنی، مسئول کنترل کیفی یا سوپر ایزش به صوشت هفتگی استفاهه شوه.  7

 هش موشه االیزا( بر حس  ضر شت   نیاز هش حین کاش مقایسه شوه.  ODـ منحنی های از نظر شی    سیگنال )به عنوان مثال  8

 



ه به خطای مجاز آزمایشات اصلی   مقایسه آن با خطای مجاز بیان ش ه توسط مرا ع ذیصالح   هش صوشت لز م انجام اق ام ـ تو  9

 اصالحی انجام شوه. 

ـ تعیین   کنترل مشصصات عملکرهی هر آزمایش با آنچه سازن ه کیت بیان نموهه اسـت، از قبیـل خطـی بـوهن، حساسـیت          11

 ام شاه ان ازی آزمایش   یا تغییر هش نوع کیت   یا پاشامترهای هستگاه انجام شوه.  اکنش های ت اخلی به هنگ

 ( انجام شوه. PMـ نگ  اشی پیشگیرانه تج یزات هوشمون شناسی ) 11

ـ شعایت استان اشههای کیفی هش آماهه سازی آب مقطر مصرفی، استان اشهها، معرف ها، سرم کنترل ها، کالیبراتوشهـا   بـه  یـ ه      12

  ی ه هر تست انجام شوه.  Washمحلول های 

ـ برشسی کیت های   ی    یا کیت های قبلی که هش آن ا تغییراتی توسط سازن ه بیان ش ه است   تص یق   صحه گذاشی آن ـا    13

 انجام شوه.

 

 : کنترل کیفی خارجی

 نمونه های کنترل کیفی خاش ی استفاهه شوه.  ـ از نمونه های برنامه اشزیابی خاش ی کیفیت هوشمون شناسی موسسات اشائه کن ه 1

 

 : برنامه اجرایی تضمین کیفیت بخش هورمون

 ـ ممیزی توسط مسئول بصش   سوپر ایزش هر سه ماه انجام شوه. 1

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

 مواشه ع م انطباق به صوشت ش زانه ثبت شوه. ـ 3

آنالیز همانن  ) حجم ناکافی نمونه ـ همولیز ش ی  نمونه ـ اشتباه هش پذیره ـ  ابه  ایی هشاسم  ک ، اشسال نمونه معیوب  ـ قبل از 

 از نمونه برهاشی نظیر آلوهه به هترژان   حجم ناکافی(

ن هستگاه ـ استفاهه از سـینی   ـ حین آنالیز همانن  ) ابجایی نمونه سرم بر ش ی هستگاه ـ استفاهه از محلول نامناس  ـ کالیبر نبوه  

  اکنش آلوهه، استفاهه از منحنی ذخیره االیزا   ع م استفاهه از کالیبراتوشها  کنترل ها هش هر شهیف کاشی( 

ـ پس از آنالیز )اشتباه هش ثبت نتایج بیماش ـ  ابه  ایی نتایج بیماشان ـ ع م ش وع به سوابق بیماشان   یا ع م مرا عه به تست های   

 ، ن اشتن کامنت های مناس    ت تفسیر نتایج( مرتبط

  :امکانات و تسهیالت 
 : منابع/ مراجع

 الزامات آزمایشگاه مر ع سالمت ، بصش مستن  سازی ـ 

 ـ آزمایشگاه مر ع سالمت،  ز ات تصصصی تضمین کیفیت هش بصش های مصتلف  

 : 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:

 

 

 دکتر قهرمان بمانا ریاست بیمارستان : 

 

 


