اصول مستندسازی و مستندات
در آزمایشگاه پزشکی

مدیریت و راهنمای کنترل کیفیت و نگهداشت تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور
مشخصات ناشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرستنویسی
یادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
ردهبندی کنگره
ردهبندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

 :دارآفرین ،حسین -1343،
 :اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی  /تدوین و گردآوری حسین
دارآفرین؛ گروه همکاری کیومرث احمدی  ] ...و دیگران[ ؛ به سفارش انجمن علمی
آسیبشناسی ایران ،آزمایشگاه مرجع سالمت کشور.
 :تهران :پیامرسان1391 ،
496 :ص :.جدول ،نمودار
978-600-5196-36-8 :
 :فیبا
 :کتابنامه
 :پزشکی – آزمایشگاهها – کنترل کیفی
 :پزشکی -آزمایشگاهها  -مدیریت
 :تشخیص آزمایشگاهی -کنترل کیفی
 :احمدی ،کیومرث-1342 ،
 :انجمن علمی آسیب شناسی ایران
 :آزمایشگاه مرجع سالمت کشور
17 1391 :د9ک RB 36 /3/
616/0756 :
2890971 :

عنوان :اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی
سفارش :انجمن علمی آسیب شناسی ایران ،آزمایشگاه مرجع سالمت کشور
تدوین و گردآوری :دکتر حسین دارآفرین
گروه ویراستاری:
دکتر مرتضی صدیقی ،دکتر مسعود دونلو ،دکتر فاطمه محجوب ،دکتر صغری انجرانی
ناشر :انتشارات پیام رسان
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :پیام رسان
واژهنگاری :سید محمد وکیل ،سمیه قاسمیپور
شمارگان 2000 :جلد
قیمت 80/000 :ریال
نوبت چاپ :چاپ اول ،مردادماه  - 1391چاپ دوم ،اردیبهشتماه 1392
شابک978-600-5196-36-8 :

هر گونه برداشت از مطالب این مجموعه با هماهنگی نویسنده بالمانع است.

اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی

فهرست
فصل  -1اًَاع هستٌذات ًظام هذیشیت کیفیت دس آصهایطگاُ






همذهِ
اًَاع هستٌذات ٍ تعاریف آىّا
فْزست هستٌذات
اغغالحات ٍ تعاریف

فصل  -2هذیشیت پزیششً ،وًَِگیشی ٍ گضاسشدّی











همذهِ
راٌّوای تذٍیي رٍش اجزایی فزآیٌذ پذیزش در لالة دستَرالعول
رٍش اجزایی فزآیٌذ پذیزش در لالة ًوَدار گزدضی
راٌّوای ًوًَِگیزی
دستَرالعول جوعآٍری ًوًَِ خَى ٍریذی تیواراى سزپایی
هجوَعِ راٌّوای آهادُساسی هزاجعاى آسهایطگاُ
رٍش اجزایی فزآیٌذ ًوًَِگیزی در لالة ًوَدار گزدضی
راٌّوای تذٍیي رٍش اجزایی فزآیٌذ گشارشدّی در لالة دستَرالعول
رٍش اجزایی فزآیٌذ گشارشدّی در لالة ًوَدار گزدضی

فصل  -3هذیشیت ًوًَِ دس آصهایطگاُ





















همذهِ
تجْیشات السم جْت اتاق ًوًَِتزداری
ًوًَِگیزی ٍریذی
خَىگیزی هَیزگیً ،وًَِگیزی اس عزیك سَراخ کزدى پَست
آهادُساسی ًوًَِ خَى
اسویز خَى هحیغی
ادرار
هذفَع
هایع هغشی ًخاعی )(CSF
هایع سزٍس
هایِ سیٌٍَیال
ًوًَِّای دستگاُ تٌفسی
جوعآٍری ًوًَِ چطن
تْیِ ًوًَِ جْت کطت خَى
ًوًَِتزداری اس هجاری ادراری تٌاسلی هزداى
ًوًَِتزداری اس دّاًِ رحن – تزضحات ٍاصى
جوعآٍری ًوًَِ جْت ضایعات پَستی
ًگِدارًذُّا ،ضذ اًعمادّا ٍ هَاد افشٍدًی
ًگِداری ًوًَِ
هَارد رد ًوًَِ

1
3
3
9
11
99
31
39
33
33
29
92
191
191
191
193
199
199
131
139
139
132
111
113
113
111
113
112
131
131
133
133
133
133
131
133

اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی

فصل  – 4هذیشیت اسجاع ًوًَِ دس آصهایطگاُ












همذهِ
ًکات هْن در خػَظ ًحَُ تذٍیي لزارداد ارتثاط تا آسهایطگاُّای ارجاع یا ....
چگًَگی ثثت سَاتك
الشاهات ارجاع ًوًَِّای تالیٌی
همذهِ
هعیارّای اًتخاب آسهایطگاُ ارجاع
عمذ لزارداد تیي آسهایطگاُ ارجاع دٌّذُ ٍ آسهایطگاُ ارجاع
تستِتٌذی ٍ اًتمال ًوًَِّای آسهایطگاّی
الشاهات آسهایطگاُ ارجاع دٌّذُ
الشاهات آسهایطگاُ ارجاع

فصل  -5هذیشیت کاسکٌاى ٍ آهَصش




همذهِ
راٌّوای هذیزیت کارکٌاى در آسهایطگاُ پشضکی
دستَرالعول آهَسش کارکٌاى در آسهایطگاُ پشضکی

فصل -6هذیشیت کاس ًاهٌطبق دس آصهایطگاُ










همذهِ
درجِتٌذی عذم اًغثاقّا
عَاهل هؤثز در تزٍس فعالیت (کار) ًاهٌغثك
تمسینتٌذی اًَاع عذم اًغثاق هزتثظ تا فزآیٌذّای سِ گاًِ در آسهایطگاُ
رٍشّای اغلی تطخیع هَارد کار ًاهٌغثك
فعالیتّای غیزهؤثز ٍ همغعی در خػَظ کارّای ًاهٌغثك
تػوینگیزی در خػَظ کار ًاهٌغثك
ًحَُ ثثت کار ًاهٌغثك
چزخِ هذیزیت عذم اًغثاق

فصل  -7هذیشیت ایوٌی دس آصهایطگاُ






همذهِ
اغَل کلی حفاظت ٍ پیطگیزی اس آلَدگی کارکٌاى ٍ هحیظ آسهایطگاُ
هَارد هخاعزُآهیش در آسهایطگاُّای پشضکی ٍ هذیزیت آى
هذیزیت ایوٌی در تزاتز پزتَّای یًَساس

فصل  -8هذیشیت پسواًذّای آصهایطگاّی







همذهِ
تعاریف پایِ
اًَاع پسواًذّای آسهایطگاّی
راٌّوای اغَل هذیزیت پسواًذّای هعوَلی
راٌّوای اغَل هذیزیت پسواًذّای ضیویایی
راٌّوای اغَل هذیزیت پسواًذّای عفًَی

113
119
131
131
131
131
139
131
133
132
139
123
123
121
199
193
193
192
199
911
913
913
913
911
913
913
919
911
993
911
933
933
933
933
919
913
931
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راٌّوای اغَل هذیزیت پسواًذّای پزتَسا
دستَرالعول دٍرریشی پسواًذّای هزتثظ تا کیتّای حاٍی I-193

فصل  -9اصَل هویضی دس آصهایطگاُ













همذهِ
تعاریف ٍ اغغالحات هزتَط تِ هویشی
اًَاع هویشی
اتعاد هویشی
اغَل هویشی
اّذاف ٍ داهٌِ تزًاهِ هویشی
هزاحل فزآیٌذ هویشی
اجزای عولیاتی تزًاهِریشی
اجزای فعالیت هویشی
گشارش هویشی
الذاهات پیگیزاًِ (الذاهات اغالحی)
توزیي

فصل  -11هذیشیت آصهایصّای هَلکَلی دس آصهایطگاُ





همذهِ
دستَرالعول عولکزد هغلَب آسهایطگاّی ( (GLPدر آسهایطگاُ تطخیع هلکَلی
دستَرالعول اجزای تزًاهِ ایوٌی در اًجام آسهایصّای هلکَلی
دستَرالعولجوعآٍری ،اًتمال ،آهادُساسی ٍ ًگِداری ًوًَِّا تزای آسهایطات هَلکَلی

933
921
923
923
923
922
922
991
991
993
991
999
311
319
313
313
313
312
391
333

فصل  -11استاًذاسد بیيالوللی ISO 15189:2007

333
339
323
323
323
321
399

فصل ً - 12وًَِّایی اص بشگِّا (فشمّا) ،فْشستّا ٍ چک لیستّا
هٌابغ هطالؼاتی

113
131









همذهِ
ّذف ٍ داهٌِ کارتزد
هزاجع الشاهی
اغغالحات ٍ تعاریف
الشاهات هذیزیتی
الشاهات فٌی

