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روش اجرایی نظارت مستمر بر تعیین و 

 تغییر محدوده مرجع آزمایش ها

 

 
 

 11/8/59 تاريخ ابالغ:

 يکسال بعد تاريخ بازنگری:

 1 صفحه: تعداد

مشخص شدن جواب های نرمال از غير نرمال و  هدف: ابزار و روش پايش:

 تعيين واحدهای آزمايشات

کليه بخشهای  :)محدوده( دامنه

 درماني

 ندارد تعاريف:

 مسئولين بخشها -سوپروايزر مسئوليت ها و اختيارات:

 روش اجرايي:

 آزمايشگاه بيمارستان : *تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش های مختلف در
 مسئول فني برچگونگي تعيين و تغيير محدوده پارامترها نظارت مي کند .-1    
 محمدوده مرجع آزمايشات مختلف را از طريق منابع رفرانس و يا از طريق بروشورهای کيت های موجود در آزمايشگاه تعيين مي نمايد .-2    
 ن محدوده مرجع کيت جديد با محدوده مرجع قبلي ، محدوده مرجع را بر اساس کيت جديد تغيير مي دهد .در صورت تعويض کيت و  متفاوت بود-3    
 ثبت مي نمايد . HISبيمارستان محدوده های مرجع را در سيستم   ITمسئول-4    
 پرينت مي گيرد . HISپس از ثبت محدوده های مرجع ، از موارد ثبت شده در سيستم -9    
 را مورد بررسي قرار مي دهد و آن ها را تاييد مي نمايد . HISمسئول فني صحت ورود اطالعات به سيستم -6    
 *تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش های مختلف در آزمايشگاه ارجاع :     
     ر آن آزمايشگاه نظارت دارد و به دليل اينکه قبل مسئول فني آزمايشگاه ارجاع به طريق فوق بر تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش های مختلف د-    
      ده مرجع اينکه با آزمايشگاه ارجاع قرارداد منعقد گردد ، آن آزمايشگاه از طرف اداره امور آزمايشگاه ها مورد تاييد قرار گرفته است ، به محدو از  از
 ي پذيرد .ايش های صورت گرفته در آزمايشگاه ارجاع اطمينان صورت مآزم  آز

 

 الزامات داخلی آزمایشگاه مطابق با دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سالمت   مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 رياست -دکتر قهرمان بمانا

 

 نام و سمت تأييد کننده:

 

 مديريت بيمارستان : عبدالعظيم جوکار 

 مسئول فني آزمايشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند 

 

 نام و سمت تهيه کننده/تهيه کنندگان:

 مسئول آزمايشگاه : فردين يابنده 

 پرسنل آزمايشگاه : رؤيا فرزين پور 

 

 

جهرم ت بهداشتي درماني   خدما دانشگاه علوم پزشکي  
 

بهبودکيفيت -پيمانيه مرکز آموزشي درماني  

 

  

 


