 1اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
 :دارآفرین ،حسین-13۴3 ،
 :اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی /تامیف و گردآوری حسین دارآفرین؛ گروه همکاری کیومرث
احمدی ]و دیگران[ ؛ تدوین مرتضی صدیقی؛ ویرایش مرجان رهنمای فرزامی ،ایمان انصاری ،نوشافرین صفادل؛ له سفارش انجمن
علمی آسیبشناسی ایران ،آزمایشگاه مرجع سالمت.
 :تدران ،آریاداد.1396 ،
2 :ج :.مصور(لخش رنگی) ،جدول(لخش رنگی) ،نمودار(لخش رنگی)

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شالک

: 9786008242833 :دوره؛ : 978608242819ج1.؛ : 9786008242826ج2.
 :فیپا

وضییت فدرستنویسی
یادداشت
یادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
ردهلندی کنگره
ردهلندی دیویی
شماره کتالشناسی ملی

 :گروه همکاری کیومرث احمدی ،صغری انجرانی ،ایمان انصاری ،امیرحسین لعرامیلومیان ،فرحناز لیداری زرهپوش ،حسامامدین تفرشی ...

 :گروه ویراستاری و تدوین  :مرتضی صدیقی ،مرجان رهنمای فرزامی  ،ایمان انصاری
 :آزمایشگاه پزشکی--کنترل کیفی
Medical laboratories -- Quality control :
 :آزمایشگاه پزشکی --مدیریت
Medical laboratories -- Management :
 :آزمایشگاه پزشکی--کنترل کیفی
Diagnosis, laboratories - Quality control :
 :صدیقی ،مرتضی-13۴2 ،
 :رهنمای فرزامی ،مرجان ،-13۴7 ،ویراستار
 :انصاری ،ایمان ،-1371 ،ویراستار
 :صفادل ،نوشآفرین ،-13۴3 ،ویراستار
 :انجمن آسیب شناسی ایران
 :آزمایشگاه مرجع سالمت کشور
2 1396 :د9کRB36/3/
616/0751 :
۴788682 :

عنوان :اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
به سفارش :انجمن علمی آسیب شناسی ایران ،آزمایشگاه مرجع سالمت
تالیف و گردآوری :دکتر حسین دارآفرین
تدوین :دکتر مرتضی صدیقی
ویرایش :دکتر مرجان رهنمای فرزامی ،دکتر ایمان انصاری ،دکتر نوشآفرین صفادل
گروه همکاری :دکتر کیومرث احمدی ،دکتر صغری انجرانی ،دکتر ایماان انصااری ،مدنادم امیرحساین لعرامیلومیاان ،دکتار فرحنااز لیاداری زرهپاوش،
دکتر حسامامدین تفرشی ،دکتر نیلوفر حاج صادقی ،دکتر مسیود حاجیا ،دکتر کتاایون داداوردیان ،آقاای معماد تقای د یقای ،آقاای ساروش دارآفارین،
دکتر پریسا داهیم ،دکتر مسیود دونلو ،دکتر فریناز راشد مرندی ،دکتر فریده رضی ،دکتر مرجان رهنمای فرزامی ،دکتر صغری روحی ،دانم نسرین سرشکی،
دکتر مژگان شاهحسینی ،مدندم احسان شاطریان ،دکتر مرتضی صدیقی ،دکتر نوش آفرین صافادل ،داانم میتارا صاالحمند ،مدنادم معمادتقی طاوقی،
دکتر علیرضا عقداملدی ،دکتر مژگان عسگری ،دکتر حسین علی معمدی ،دکتر شدال فارسی ،مدندم مرضیه فخرایی ،دکتر وحیاد فاالآ آزاد ،دکتار مداران
قدرمانی ،دکتر علیرضا کروریان ،دکتر فاطمه معجوب ،دکتر پیمان معمدی ترلتی ،دانم پریسا مسیودی ،دکتر زهره نوذریان ،دکتر مدرداد ونکی
ناشر :آریا داد

چاپ :تصویر

صحافی :تالش

تایپ و صفحه آرایی :پریسا مسیودی  ،معمد وکیل ،پریناز مسیودی
قیمت مجموعه دوجلدی 700000 :ریال
نوبت چاپ :چاپ دوم -مرداد ماه 1396
شمارگان 1500 :جلد
شابک: 9786008242833 :دوره؛ : 978608242819ج1.؛ : 9786008242826ج2.

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

فهرست
جلد اول
فصل  -1راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

1

پزشکی و انواع آنها
مقدمه
کلیات
مقاصد و منابع
مستندات سیستم مدیریت کیفیت
مدارک و انواع آنها
مدارک درون آزمایشگاهی یا سازمانی
مدارک برونآزمایشگاهی یا سازمانی
سوابق
مااوارد مااورد نظاار در فرآینااد ماادیریت ماادارک و تهیااه مسااتندات سیسااتم
مدیریت کیفیت
فرآیند کنترل مدارک در سیستم مدیریت کیفیت
پیوست  :1-1مستندات اصلی و ضروری سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
پزشکی همراه با توضیحات مختصر درباره آنها
پیوست  :1-2نمونه ای از دستورالعمل کاری با ساختار نظامیافته نوشتاری
آزمایش دکربوکسیالسیون (لیزین ،اورنیتین و آرژینین)

3
6
6
7
9
9
22
22
25
26
31
37

پیوست  :1-3الگویی از بیانیه خطمشی کیفیت آزمایشگاه
پیوست  : 1-۴الگویی از یک شناسنامه فرآیند

39
۴1

فصللل  -2مللدیریت پللذیرش ،نمونللهگیللری و گللزارشدهللی در

۴5

آزمایشگاه پزشکی
مقدمه
راهنمای تدوین روش اجرایی فرآیند پذیرش در قالب دستورالعمل
چگونگی ثبت سوابق
فرآیند قبل از آزمایش (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
راهنمای نمونهگیری

۴7
۴8
52
5۴
61

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

دستورالعمل جمعآوری نمونه خون وریدی و مویرگی (تدوین شده توسط آزمایشگاه
مرجع سالمت)

109

نمونهگیری وریدی
نمونهگیری از طریق سوراخ کردن پوست (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع
سالمت)
مجموعه راهنمای آمادهسازی مراجعان آزمایشگاه
دستورالعمل نمونهگیری جهت انجام آزمایش مدفوع
دستورالعمل نمونهگیری جهت انجام آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع
دستورالعمل تهیه نمونه جهت آزمایش مدفوع از نظر انگل کرمک (اسکاچ تست)
دستورالعمل نمونهگیری ادرار جهت انجام آزمایش کشت و آنالیز
دستورالعمل جمعآوری ادرار  2۴ساعته
دستورالعمل نمونهگیری خلط
دستورالعمل نمونهگیری برای انجام آزمایش بعد از نزدیکی
دستورالعمل تهیه نمونه مایع منی برای بررسی کیفیت و شمارش اسپرم
دستورالعمل نمونهگیری برای انجام آزمایش قند خون
دستورالعمل نمونهگیری قند خون  2ساعته بعد از غذا
دستورالعمل نمونهگیری برای آزمایش تحمل گلوکز
دستورالعمل نمونهگیری برای آزمایش
دستورالعمل نمونهگیری جهت آزمایش پروالکتین
جمعآوری نمونه ادرار برای آزمایش سیتولوژی در مرکز پاتولوژی
دستورالعمل قبل از آزمون پوستی توبرکولین (مانتو)
راهنمای تدوین روش اجرایی فرآیند گزارشدهی
فرآیند پس از آزمایش (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)

111
121
125
125
128
130
131
133
135
137
138
1۴0
1۴0
1۴2
1۴۴
1۴5
1۴6
1۴7
1۴9
15۴

فصل  - 3مدیریت نمونه در آزمایشگاه پزشکی

163

مقدمه
فرآیند قبل از آزمایش
مدیریت نمونه در زمان انجام آزمایش
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
تجهیزات الزم جهت اتاق نمونهبرداری

165
166
168
168
171

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

نمونهگیری وریدی
مراحل نمونهگیری
خونگیری مویرگی  -نمونهگیری از طریق سوراخ کردن پوست
آمادهسازی نمونه خون
اسمیر خون محیطی
ادرار
مدفوع
مایع مغزینخاعی
مایع سروز
مایع سینوویال
نمونههای دستگاه تنفسی
جمعآوری نمونه چشم
تهیه نمونه جهت کشت خون
نمونهبرداری از مجاری ادراری تناسلی مردان
نمونهبرداری از دهانه رحم -ترشحات واژن
جمعآوری نمونه جهت ضایعات پوستی
نگهدارندهها ،ضدانعقادها و مواد افزودنی
نگهداری نمونه
موارد رد نمونه

172
172
17۴
175
182
183
187
189
190
191
192
195
195
197
197
197
199
201
201

فصل  -4مدیریت ارجاع نمونه در آزمایشگاه پزشکی

211

مقدمه
تعاریف
نکااات مهاام درخصااوص نحااوه تاادوین قاارارداد ارتباااط بااا آزمایشااگاههااای
ارجاع یا ارجاعدهنده
مالحظات و نکات مهم مربوطه به آزمایشگاه ارجاعدهنده
پیوسااات  :۴-1دساااتورالعمل ارجااااع نموناااههاااای باااالینی در آزمایشاااگاه
(تدوینشده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
پیوست  :۴-2دستورالعمل ارجاع نمونههای  -سیتولوژی و هیستوپاتولوژی درنظام
سالمت (ابالغ شده از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)

213
21۴
215
216
218
230

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

پیوست  :۴-3نمونهای از قرارداد ارجاع نمونههای بالینی در آزمایشگاه
پیوست  :۴-۴تعیین مسئولین فرآیند
پیوست  :۴-5شرایط جمعآوری و ارسال نمونهها بر اساس نوع آزمایش
پیوست  :۴-6دستورالعمل روش استاندارد انتقال نمونههای عفونی (تدوین شده
توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
پیوسات  : ۴-7دساتورالعمل ارساال نموناههاای آزمایشاگاهی باه خاارج از
کشور (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)

23۴
2۴1
2۴3
258
271

فصل  -5مدیریت کارکنان و آموزش

277

مقدمه
سیاستهای کاری آزمایشگاه در تثبیت و یا تغییر در شرح وظایف
ارزیابی آموزشی و مهارت
الزامات فنی -کارکنان آزمایشگاه (تدوینشده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
راهنمای مدیریت کارکنان در آزمایشگاه پزشکی
شناسنامه  /پرونده پرسنلی
نمودار (چارت) پرسنلی
نمودار سازمانی (تشکیالتی) آزمایشگاه
پست (سمت) سازمانی
قرارداد کاری
دستورالعمل آموزش کارکنان در آزمایشگاه پزشکی
راهنماااییهااای باارای آمااوزش (الگااویی از روش اجرایاای آمااوزش) (اقتباااس
شده از استاندارد ایران ایزو )10015 -
آموزش  :یک فرآیند چهار مرحلهای
تعیین نیازهای آموزشی
طراحی و برنامهریزی آموزش
فراهم آوردن آموزش
ارزشیابی نتایج آموزش
پایش و بهبود فرآیند آموزش
سوابق آموزشی

279
282
283
285
29۴
29۴
295
295
295
295
30۴
305
305
306
309
312
313
31۴
315

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

فصل  -6مدیریت عدم انطباق و کار نامنطبق در آزمایشگاه پزشکی

317

مقدمه
درجهبندی عدم انطباقها
عوامل موثر در بروز فعالیت (کار) نامنطبق
تقسیمبندی انواع عدم انطباق مرتبط با فرآیندهای سهگانه در آزمایشگاه
توصیههای مهم جهت کاهش بروز کار نامنطبق
روشهای اصلی تشخیص موارد کار نامنطبق
فعالیتهای غیرموثر و مقطعی در خصوص کارهای نامنطبق
تصمیمگیری در خصوص کار نامنطبق
نحوه ثبت کار نامنطبق
چرخه مدیریت عدم انطباق
آزمایشگاههای پزشکی  -کاهش خطا از راه ریسک و بهبود مستمر (اقتباس شده
از استاندارد  ISRI 1330۴تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران)
پیوست الف (()1-6اطالعاتی) تجزیه و تحلیل اثرات و حاالت شکست
پیوست ب (()2-6اطالعاتی) مدلی برای ارزیابی ریسک آسیب
پیوست پ (( )3-6اطالعاتی)رتبهبندی سطوح شدت
پیوست( - )۴-6نمونه هایی از موارد عدم انطباق مشاهده شده و اقدام اصالحی
مربوط به آن

319
320
321
322
323
323
32۴
32۴
32۴
325
327
336
338
339
3۴0

فصل  -7الزامات و مدیریت ایمنی در آزمایشگاه پزشکی

357

مقدمه
ارزیابی و مدیریت بیوریسک
کلیات
تعاریف
شرح اقدام جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت
رکن اول سیستم مدیریت بیوریسک؛ ارزیابیAssessment
دستهبندی ریسکها  /بیوریسکها
اقدامات اولیه الزم پس از شناسایی ریسکها  /بیوریسکها و تحلیل آنها
رکن دوم سیستم مدیریت بیوریسک؛ کاهش Mitigation
معرفی یک نرمافزار کاربردی

359
360
360
361
36۴
368
370
371
372
373

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

رکن سوم سیستم مدیریت بیوریسک؛ اجرا Performance

جمع بندی
پیشنهادی جهت کمک به عملیاتی نمودن موضوع
پیوست  :7-1شامل  7برگه پیشنهادی جهت کمک به عملیاتی نمودن موضوع
اصااول کلاای حفاظاات و پیشااگیری از آلااودگی کارکنااان و محاایط آزمایشااگاه
(تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
موارد مخاطرهآمیز در آزمایشگاههای پزشکی و مدیریت آن
سوختگیهای شیمیایی
مدیریت ایمنی در برابر پرتوهای یونساز
پیوسااات  :7-2دساااتورالعمل درخواسااات پرواناااه ثبااات مراکاااز کاااار باااا
رادیوکیتهاای یاد 125-باه روش خاارج از بادن (تادوین شاده توساط اماور
حفاظت در برابر اشعه  -مرکز نظام ایمنی هستهای کشور)
فصلللل  - 8دسلللتورالعمل فرآینلللد ضلللدعفونی ،گنلللدزدایی و

376
378
378
379
386
۴01
۴17
۴28
۴3۴

۴۴3

سترونسازی و مدیریت پسماند درآزمایشگاه پزشکی
مقدمه
دسااااتورالعمل فرآینااااد ضاااادعفونی ،گناااادزدایی و سااااترونسااااازی در
آزمایشگاههای پزشکی (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
مقدمه
تعاریف
بررسی صحت عملکرد دستگاه فور و اتوکالو و مستندسازی آن
مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی
راهنمای اصول مدیریت پسماندهای معمولی
راهنمای اصول مدیریت پسماندهای شیمیایی
راهنمای اصول مدیریت پسماندهای عفونی
راهنمای اصول مدیریت پسماندهای پرتوزا
پیوست  :8-1ضوابط رهاسازی ماواد پرتاوزا باه محایط (تادوین شاده توساط
امور حفاظت در برابر اشعه  -مرکز نظام ایمنی هستهای کشور)
پیوست  :8-2ضوابط مونیتورینگ محیطی و منبع بهمنظور حفاظت پرتوی
(تدوین شده توسط امور حفاظت در برابر اشعه  -مرکز نظام ایمنی هستهای کشور)

۴۴5
۴۴5
۴۴5
۴۴6
۴۴9
۴58
۴65
۴66
۴7۴
۴8۴
۴88
۴99

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

فصل  - 9اصول ممیزی در آزمایشگاه پزشکی

513

مقدمه
نگرش فرآیندی در ممیزی
تعاریف و اصطالحات مربوط به ممیزی
ابعاد ممیزی (سیستم)
اصول ممیزی
مدیریت برنامه ممیزی
کلیات
تعیین اهداف برنامه ممیزی
تهیه برنامه ممیزی
اجرای برنامه ممیزی
پایش برنامه ممیزی
بازنگری و بهبود برنامه ممیزی
انجام ممیزی
کلیات (مراحل فرآیند ممیزی)
آغاز ممیزی
آمادهسازی برای فعالیتهای ممیزی
انجام فعالیتهای ممیزی
گزارش ممیزی
اتمام ممیزی
انجام اقدامات پیگیرانه (اقدامات اصالحی) بعد از ممیزی
شایستگی و ارزیابی ممیزان
تمرین و سناریوهای مختلف در ممیزیها

515
515
516
521
523
525
525
527
527
531
536
537
538
538
539
5۴0
5۴3
550
552
553
55۴
56۴

فصل  - 10الزامات خرید و تامین تجهیزات و فرآوردههای تشخیصی در

569

آزمایشگاه پزشکی
مقدمه
الزامات و استانداردهای مدیریت تجهیزات در آزمایشگاه
خرید و تامین تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی
مقدمه

571
571
576
576

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

تعاریف
اهداف خرید تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی
کارایی فرآیندهای آزمایش
بررسی و بازنگری منابع و شرایط آزمایشگاه
در دسترس بودن معرفها و مواد مصرفی مورد نیاز
روشهای انتخاب تجهیز
مراحل نهایی انتخاب تجهیز
عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب نهایی خرید تجهیز
سایر معیارها در انتخاب تجهیز
اقدامات الزم در هنگام تحویل تجهیز
خرید تجهیز آزمایشگاهی کارکرده
خرید تجهیز Home made
نصب و راهاندازی تجهیز
جمعبندی
الزامات استاندارد  ISO 15189برای فرآیند خرید در آزمایشگاه پزشکی
مسااتندسااازی فرآیناادهای خریااد و کنتاارل تجهیاازات و فاارآوردههااای
تشخیصی آزمایشگاهی
روش اجرایی فرآیند خرید تجهیزات و فرآوردههای تشخیصی
روش اجرایی کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات در آزمایشگاه
فرآیند خرید اقالم مصرفی (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
تعیین میزان مصرف و نقطه سفارش اقالم مصرفی (تدوین شده توسط آزمایشگاه
مرجع سالمت)
فرآیند انبارش و نگهداری اقالم مصرفی (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)
مدیریت و کنترل موجودی اقالم آزمایشگاهی و سوابق مربوطه (تدوین شده توسط
آزمایشگاه مرجع سالمت)

576
576
578
579
580
580
585
586
588
590
590
591
591
592
59۴
59۴
595
599
600
601
602
603

فصل  - 11واژهنامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

605

کتابنامه و منابع مطالعاتی

673

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

جلد دوم
فصل  - 12مدیریت آزمایشهای مولکولی در آزمایشگاه پزشکی (تدوین

687

شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت)

فصل  -13الزامات فضا و تاسیسات در آزمایشگاه پزشکی

761

فصل  - 14چکلیسلتهلای ارزیلابی سیسلتم ملدیریت کیفیلت در

871

آزمایشگاه تشخیص طبلی و ارزیلابی آزمایشلگاههلای انجلامدهنلده
آزمایشللات بربللالگری مللادران بللاردار از نظللر ابللتال جنللین بلله
اختالالت کروموزومی
فصل  - 15استاندارد بینالمللی ISO15189:2015

913

فصللل  - 16الگوهللایی از روشهللای اجرایللی اسللتاندارد ( )SOPیللا

985

دستورالعمل انجام آزمایش
فصل - 17الگوهایی از روشهای اجرایی کاربردی در آزمایشگاه پزشکی

1105

فصللل  - 18الگوهللایی از جللداول ،برگلله (فرم)هللا ،چللکلیسللت

1189

(سیاهه وارسلی)ها ،فهرسلتهلای ملورد نیلاز در فرآینلد سیسلتم
مدیریت کیفیت
فصل  - 19واژهنامه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

1271

کتابنامه و منابع مطالعاتی

1339

