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ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ...

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ...
ﻣﻮﺿﻮع :اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﻣﺘﺒﻮع در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﻣﺘﺒﻮع در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء
روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اول "راﻫﻨﻤﺎي روﺷﻬﺎي ﮐﺴﺐ
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ" ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در اداره ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ،دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺟﻬﺖ
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر روش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﺎن وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و روﺷﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ روش
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺧﺼﻮص راﻫﻨﻤﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
• اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ روﺷﻬﺎي ﮐﻤّﯽ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤّﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد و ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ آن از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺮون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات و
روش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي وﯾﮋه اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻦ آوري ﻫﺎي روز
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاي روش ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻒ
روش ﻫﺎي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
• ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻼك ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ )ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﯿﻤﺎر ،ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

آدرس  :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﮐﻮﭼﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﻼك 48آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ
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ارﺟﺎع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﻏﯿﺮه( ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎي

ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ.
• از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه )ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 307/818د ﻣﻮرخ  ،(97/6/18اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺳﯿﺐ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺳﯿﺘﻮژﻧﺘﯿﮏ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه و
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.
• از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ،
ﺑﻌﻀﺎً در ﮐﺘﺐ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و در اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان
اﺧﺘﻼف ﺳﻠﯿﻘﻪ وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ آﻣﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺣﻀﻮري ﯾﺎ ﻣﺠﺎزي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﮐﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ دوره ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻼﺣﯿﺖ دار اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
• اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر روش ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .در ﺳﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ واژه "ﺑﺎﯾﺪ"
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
• ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ از ﻋﺒﺎرات "اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ" و ﯾﺎ "ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ "ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ" واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ و در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ارﺟﺎع و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد  26ﮔﺎﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد
ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزﯾﺎﺑﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ را در اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ارزﯾﺎﺑﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1398ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﯾﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  "”rhlmoh@health.gov.irﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
آدرس  :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﮐﻮﭼﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﻼك 48آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ30:و66750010

ﻧﻤﺎﺑﺮ66728121:

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

307/948د
1398/07/24
دارد

آزﻣﺎ�ه ���ﻊ ﺳﻼ�ﺖ

 .1آﯾﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ روش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 .2اﺟﺮاي اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮاي آن دﺷﻮار
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
 .3آﯾﺎ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ در ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ،در اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 .4ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ دارﯾﺪ؟

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

آدرس  :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﮐﻮﭼﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﻼك 48آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ30:و66750010

ﻧﻤﺎﺑﺮ66728121:

راهنمای فنی روشهای کسب اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشگاهی
( مرحله انجام آزمايش و کنترل کيفيت نتايج)
مقدمه:
آزمایشگاه محل انجام آزمایش بر روی مواد بدست آمده از بدن انسان ،به منظور فراهم کردن اطالعات مورد نياز جهت
پيشگيری ،تشخيص ،درمان و مدیریت بيماریها یا ارزیابی سالمت افراد می باشد .جهت حصول اطمينان از اعتبار نتایج و اطالعات
آزمایشگاهی ،الزم است عالوه بر کنترل دقيق مراحل اصلی چرخه آزمایش ،بویژه فرآیندهای قبل از آزمایش ،انتخاب و صحه گذاری
روش های انجام آزمایش و فرآیند پس از آزمایش ،ارکان سيستم مدیریت کيفيت نيز در آزمایشگاه استقرار پيدا کنند.
این راهنما با هدف حصول اطمينان از اعتبار نتایج در مراحل انجام آزمایش و کنترل کيفيت و نيز تعيين چهارچوبی جهت
هماهنگی روند اجرا و نظارت بر فرایندهای یاد شده و نهایتا کاهش ریسک ناشی از ارائه داده ها یا اطالعات نادرست آزمایشگاهی برای
بيماران و نظام سالمت ،تدوین گردیده است .تدوین این سند به استناد مراجع معتبر علمی و همچنين نظرات صاحبنظران حوزه کنترل
کيفيت کميته های تخصصی آزمایشگاه مرجع سالمت صورت گرفته است.
اجرای مندرجات این راهنما ،در کليه آزمایشگاههای پزشکی اعم از دولتی و غيردولتی در حوزه های بهداشتی و درمانی
الزامی می باشد .در قسمت هایی از این راهنما که از واژه "ترجيحا" و یا عبارت "به صالحدید مسئول فنی" استفاده شده و یا اقداماتی
به صورت توصيه یا پيشنهاد مطرح گردیده ،بر عهده مسئول فنی است ،تا با در نظر گرفتن نوع آزمایش ،کاربرد بالينی آن ،احتمال بروز
خطا و شدت آسيب بالقوه به بيمار در صورت خطا در نتيجه آن آزمایش ،در مورد اجرای توصيه یا پيشنهاد ارائه شده و یا روش کنترل
کيفيت تصميم گيری نماید .بدیهی است تصميم مسئول فنی و ر وشی که بکار می گيرد باید منطقی و مستدل باشد و ریسک خطای
آزمایشگاهی و اشتباه در تشخيص و درمان بيمار را به حداقل برساند.
در آزمایشگاههای مراکز تشخيصی درمانی و بيمارستانها ،آزمایشگاههایی که تعداد مراجعه کننده زیاد دارند ،آزمایشگاههای
ارجاع (که نمونه های بالينی به آنها ارجاع ميشود) و همچنين آزمایشگاههای مرجع کشوری یا استانی بيماریها ،با توجه به این که
نتيجه آزمایشگاهی نادرست ریسک بيشتری در روند مراقبت از بيماران ایجاد می کند ،الزم است اقدامات کامل تری جهت کنترل
کيفيت به اجرا درآید ،که در متن به آنها اشاره شده است .تاکيد می گردد که این آزمایشگاهها اجرای موارد ترجيحی ،توصيه ای و
پيشنهادی را بيشتر مورد توجه قرار دهند.
اطمينان از اجرای این الزامات در آزمایشگاه ،در دامنه وظایف و مسئوليت های مدیریت آزمایشگاه با محوریت مسئول فنی
آن می باشد .مسئول فنی و گروه مدیریتی آزمایشگاه ،مسئوليت انتخاب و بکارگيری روش های معتبر آزمایش ،انجام برنامه های کنترل
کيفيت داخلی و تفسير نتایج آنها ،شرکت در برنامه های کنترل کيفيت خارجی و مهارت آزمایی ،شناسایی و ریشه یابی خطاها و
تشخيص دالیل احتمالی بروز آنها جهت انجام اقدامات اصالحی متناسب را برعهده دارند .مسئول فنی آزمایشگاه موظف است مستقيما
بر برنامه های کنترل کيفيت در بخش های مختلف آزمایشگاه نظارت داشته باشد.
چنانچه یک آزمایشگاه به هر دليل امکان اجرای الزامات برنامه کنترل کيفيت برای تامين اعتبار داده ها و اطالعات مورد نياز
بيماران و مراجعين خود برای یک آزمایش را نداشته باشد ،الزم است از انجام آن آزمایش خودداری نموده و با رعایت مفاد مندرج در
"دستورالعمل ارجاع نمونه های بالينی در آزمایشگاههای پزشکی" ،نمونه ها را به آزمایشگاه مورد تایيد دیگر ارسال کند.
الزم به تاکيد است کسب اطمينان از تحقق الزامات مندرج در این سند بر عهده ارزیابان و کارشناسان فنی سيستم نظارتی
دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.

1

این سند دارای چند بخش است .بخش اول به انتخاب و اعتبارسنجی روش های انجام آزمایش اختصاص داده شده و در
ادامه ،در مورد کنترل کيفيت داخلی آزمایش ها (با استفاده از نمونه ها و مواد کنترلی و همچنين از طریق آناليز نتایج آزمایش بيماران)
و برنامه ارزیابی خارجی کيفيت و سایر روشهای ارزیابی صحت نتایج ،الزامات و توصيه هایی ارائه گردیده است .شایان ذکر است جهت
کسب اطمينان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی ،الزم ا ست مجموعه ای از روش های مختلف کنترل کيفيت شامل کنترل کيفيت داخلی
وکنترل کيفيت خارجی بکار گرفته شود .بنابر این باید توجه داشت که روش های اشاره شده جایگزین یکدیگر نبوده و تکميل کننده
می باشند.
در این راهنما به الزامات کنترل کيفيت مربوط به بخش ميکروب شناسی ،که قبال از طریق چک ليست و دستورالعمل های
مرتبط ابالغ شده ،و نيز الزامات مربوط به اطمينان از اعتبار نتایج آزمایشهای آسيب شناسی تشریحی ،تشخيص مولکولی ،سيتوژنتيک
و پيوند پرداخته نشده است.
با توجه به ب کارگيری طيف وسيعی از تجهيزات آزمایشگاهی مدرن ،سيستم های بسته و روش های آزمایشگاهی متنوع،
ممکنست آزمایشگاه نيازمند برنامه ریزی ویژه جهت کنترل کيفيت تجهيز ،روش یا تکنولوژی خاصی باشد که در این راهنما به این
روش های تخصصی اشاره نمی شود.

انتخاب روش های انجام آزمايش و کسب اطمينان از اعتبارآنها
روش انجام هر آزمایش ،با توجه به کاربرد بالينی و هدف از درخواست آن آزمایش برای بيمار ،انتخاب می شود .به عبارت
دیگر انتخاب روش انجام هر آزمایش بر اساس ویژگی های عملکردی )( (Performance characteristicشامل دقت ،صحت،
خطی بودن ،محدوده قابل گزارش ،حد تشخيص ،حساسيت و اختصاصی بودن تشخيصی و بالينی و غيره) و با در نظر گرفتن کاربرد
آن آزمایش برای بيماران صورت می گيرد .لذا الزم است در آزمایشگاه برای اطمينان از انتخاب روش معتبر برای انجام آزمایش ،ویژگی
های عملکردی آن روش مد نظر قرار گيرد و این ویژگی ها ارزیابی شده و تایيد گردد ،یا به عبارت دیگر روش های انجام آزمایش
مورد صحه گذاری ( )Validationو یا تصدیق ( )Verificationقرار گيرند.
صحه گذاری ( :) Validationبه معنای تأیيد وجود تمامی ویژگی های عملکردی روش آزمایش ،با توجه به کاربرد بالينی و هدف از
انجام آن آزمایش برای برآوردن نيازهای بالينی است .برای اطمينان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی ،همه روشهای آزمایش که در آزمایشگاه
مورد استفاده قرار می گيرند باید صحه گذاری شده باشند .کيت های تجاری مورد تأیيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،که
قبالً توسط توليد کننده کيت صحه گذاری شده و ویژگی های عملکردی آن تعيين گردیده است ،چنانچه بدون هيچگونه تغيير یا
تعدیلی در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گيرد ،نياز به صحه گذاری مجدد ندارند .برای روش های طراحی و راه اندازی شده توسط خود
آزمایشگاه و همچنين در موا ردی که تغييری در روش انجام آزمایش با کيت های آماده مصرف تجاری ،که قبال توسط سازنده صحه
گذاری شده اند ،اعمال گردد (مثالً کوتاه یا طوالنی کردن زمان انکوباسيون ،تغيير حجم نمونه یا حجم معرف های مورد استفاده) ،باید
مجددا صحه گذاری در آزمایشگاه انجام شود.
تصدیق روش ( :)verificationبه معنای ارزیابی بخشی از ویژگی های عملکردی آن روش (مثال دقت ،صحت ،خطی بودن و غيره)،
که مرتبط با کاربرد بالينی آزمایش برای بيماران و مراجعين یک آزمایشگاه است ،می باشد .چنانچه کيت های صحه گذاری شده و
آماده مصرف تجاری بدون هيچ گونه تغيير یا تعدیلی مورد استفاده قرار گيرند ،کافی است در آزمایشگاه مراحل تصدیق روش
( )verificationبرای آنها انجام شود.
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در صورت تغيير نوع کيت و یا شماره ساخت کيت ،که ویژگی های عملکردی آن تصدیق شده ،باید توافق نتایج حاصل از
اندازه گيری نمونه های بيماران با کيت قدیم و جدید و یا شماره ساخت قدیم و جدید مورد ارزیابی قرار گيرد و توافق این نتایج با
استفاده از آزمون های آماری مناسب تأیيد شود .روش پيشنهادی ،ارزیابی توافق نتایج مربوط به حداقل  10نمونه از بيماران از طریق
آزمون رگرسيون (بصورت دستی و یا با استفاده از نرم افزارهای موجود در بازار) می باشد .الزم به تاکيد است که نمونه های انتخاب
شده بيماران باید محدوده غلظتی پایين ،طبيعی و باال را پوشش دهند .روش پيشنهادی دیگر این است که حداقل  5نمونه بيمار در
غلظت های مختلف ،با کيت و یا شماره ساخت قدیم و جدید مورد آزمایش قرار گيرند ،اختالف خوانده های مربوط به هر نمونه
محاسبه شده و با خطای مجاز کلی ) (TEaیا  CVمجاز مقایسه گردد .در این حالت اختالف بين دو خوانده باید کمتر از نصف خطای
مجاز کلی ) (TEaیا کمتر از  CVمجاز باشد.
در مواردی که از دو یا چند روش یا تجهيز مختلف برای سنجش یک آناليت در آزمایشگاه استفاده می شود ،تطابق نتایج
حاصل از اندازه گيری نمونه بيماران با روش ها و یا تجهيزات مختلف ،باید با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی گردد .به
این منظور باید حداقل  5نمونه (ترجيحا  10نمونه) در سطوح غلظتی مختلف ،با روش ها یا تجهيزات مورد نظر بطور همزمان آزمایش
شده و همخوانی نتایج بدست آمده از طریق آزمون های آماری مثل رگرسيون و مقایسه اختالف نتایج حاصله با خطای مجاز کلی،
تأیيد گردد .در آزمایشگاههای بيمارستانی ،آزمایشگاههای ارجاع و آزمایشگاههای مرجع باید از  10نمونه بيمار جهت ارزیابی همخوانی
استفاده شود .مقایسه و ارزیابی همخوانی روش های انجام آزمایش و یا تجهيزات مختلف باید بطور دوره ای (به صالحدید مسئول
فنی) انجام گردد.

کنترل کيفيت مرحله انجام آزمايش
 -1کنترل کيفيت داخلی
برنامه های کنترل کيفيت داخلی در آزمایشگاه ،از طریق الف) بررسی نتایج آزمایش روی مواد و نمونه های کنترلی و ب) ارزیابی
نتایج آزمایش نمونه بيماران انجام می شود .کنترل کيفيت داخلی با بررسی نتایج آزمایش روی مواد و نمونه های کنترلی ،عمدتا دقت
نتایج آزمایشگاهی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
کنترل کيفيت داخلی نتایج آزمایشگاهی شامل مراحل زیر می باشد:
-

برنامه ریزی و انتخاب روش های اجرای برنامه کنترل کيفيت،

-

اجرای روش های کنترل کيفيت،

-

تعيين قواعد مناسب جهت تفسير نتایج بدست آمده،

-

انجام اقدامات الزم در صورت شناسایی موارد خارج از کنترل

برنامه ریزی کلی جهت انتخاب روش های اجرای برنامه کنترل کيفيت ،به اهداف و سطح کيفيت مورد نظر در آزمایشگاه ،نوع
آزمایش ،روش انجام آزمایش ،کيفيت و پایداری سيستم انجام آزمایش و همچنين ریسکی که نتيجه اشتباه آزمایش می تواند برای
بيمار ایجاد کند ،بستگی دارد و به صالحدید مسئول فنی و گروه مدیریتی آزمایشگاه تعيين می شود .لذا نمی توان یک برنامه خاص
برای کنترل کيفيت را بهترین برنامه برای همه آناليت ها ،تجهيزات یا روش ها در نظر گرفت.
قواعد مربوط به تفسير نتایج کنترل کيفی الزم است به نحوی انتخاب شوند که در عين شناسایی خطاها به نحو موثر ،بطور کاذب
ميزان موارد خارج از کنترل را باال نشان ندهند .از مهمترین پارامترهایی که مسئول فنی بر اساس آن در مورد قواعد تفسير کنترل
کيفی تصميم گيری می کند ،کيفيت ،پایداری و عيار سيگمای سيستم انجام آزمایش است .در مواردی که سيستم انجام آزمایش
کيفيت یا پایداری کمتر و عيار سيگمای پایين تری دارد ،الزم است قواعد سخت گيرانه تری جهت تفسير نتایج کنترل کيفی اعمال
شود .برعکس چنانچه سيستم انجام آزمایش عملکرد مطلوب و عيار سيگمای باال داشته باشد ،قواعدی که برای تفسير نتایج کنترل
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کيفی انتخاب می شود می تواند کمتر سخت گيرانه باشد چون در غير این صورت ،موارد خارج از کنترل بطور کاذب زیاد نشان داده
می شوند.
روش های کنترل کيفيت آزمایش های کمّی ،کيفی و نيمه کمّی نيز متفاوت است .برای اطمينان از کيفيت نتایج آزمایش های
کمّی که بصورت مقادیر عددی بدست می آیند ،بطور معمول از روش های کنترل کيفيت آماری( Statistical Quality
 )Controlیا به عبارتی تجزیه و تحليل آماری نتایج آزمایش روی مواد و نمونه های کنترلی استفاده می شود .در روش های
کيفی و نيمه کمّی ،برای ارزیابی کيفيت انجام آزمایش ،عمدتا نمونه های کنترل مثبت و منفی و نيز نمونه های شناخته شده
بيماران مورد بررسی قرار می گيرند.
الف) کسب اطمينان از اعتبار نتايج از طريق آزمايش روی مواد کنترل
مواد کنترل مورد استفاده برای ارزیابی روشهای کمی ،موادی هستند که دارای محدوده غلظتی مشخصی از آناليت مورد
اندازه گيری بوده و به منظور ارزیابی اعتبار سيستم انجام آزمایش ،همراه نمونه بيماران مورد آزمایش قرار می گيرند .این مواد در
فواصل کاری معين ،به تعداد و غلظت های مشخص آزمایش می شوند .مواد کنترل همچنين بعد از هر نوبت کاليبراسيون تجهيزات،
به منظور تصدیق کاليبراسيون مورد استفاده قرار می گيرند.
ویژگی های مواد کنترلی ایده آل:


محدوده غلظتی ماده کنترلی ،دامنه اندازه گيری آناليت بویژه مقادیر تصميم گيری بالينی را پوشش دهد.



به لحاظ ماتریکس و زمينه مشابه نمونه مورد آزمایش باشد .همخوانی آن با معرفهای مورد استفاده در نظر گرفته شود و از
عدم وجود اثرات زمينهای ) (Matrix effectاطمينان حاصل گردد.



هموژن و یکنواخت بوده و غلظت آناليت های موجود در ویال ها یکسان باشد.



برای مدت مشخص (و تا حد امکان طوالنی) پایدار و در حجم زیاد در دسترس باشند.



به حجم رساندن ،تقسيم به قسمتهای کوچکتر و نگهداری آنها به سهولت انجام شود.



عاری از عوامل بيماریزا مثل باکتری ،قارچ ،ویروس و پریون باشد.



قيمت آن مقرون به صرفه باشد.

انواع مختلفی از نمونه های کنترل موجود و در دسترس آزمایشگاهها است:


مواد کنترلی داخل کيت که شرکت توليد کننده کيت ،آن را برای ارزیابی عملکرد سيستم آزمایش خود می سازد و داخل
بسته بندی کيت قرار دارد.



مواد کنترلی که شرکت توليد کننده کيت ،برای سيستم آزمایش خود ،ساخت آن را به شرکت سازنده دیگر سفارش داده
است.



مواد کنترلی که توسط شرکت توليد کننده ثالث ساخته شده است و مستقل بوده و ارتباط مستقيمی با هيچيک از شرکت
های توليد کننده کيت یا روش های آزمایشگاهی ندارند .این نمونه ها در بيشتر مواقع از ماتریکس انسانی نظير سرم ،خون،
پالسما یا ادرار توليد ،و برای ایجاد پایداری و غلظت مناسب تغييراتی در آنها داده شده است.



نمونه های پولد شده ( )Pooled Specimenکه از طریق جمع آوری و روی هم اضافه کردن نمونه بيماران مختلف ساخته
می شوند .از مشکالت نمونه های پولد می توان به عدم یکنواختی نمونه ها ،ناپایداری برخی آناليتها در آنها ،دشواری تهيه
آنها با غلظت هایی در سطح تصميم گيری بالينی و مخاطرات کار با این نمونه ها به لحاظ ایمنی اشاره نمود.

نکته  :کاليبراتورها که اصطالحا به آن "استاندارد" هم گفته می شود ،موادی هستند که حاوی غلظت معينی از آناليت (و نه محدوده
غلظت) هستند و برای تنظيم یا کاليبراسيون تجهيزات و وسایل تشخيصی استفاده می شوند .ماتریکس کاليبراتورها ممکنست مشابه
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نمونه بيمار نباشد .کاربرد کاليبراتورها نباید با نمونه های کنترلی اشتباه شود .کاليبراتورها معموالً توسط توليدکنندگان تجهيزات و
وسایل تشخيصی توليد و در دسترس آزمایشگاهها قرار می گيرند .کاليبراتوری که برای تنظيم یا کاليبراسيون یک سيستم استفاده
شده ،نباید به عنوان نمونه کنترل برای آن سيستم مورد استفاده قرار گيرد.
 -کنترل کيفيت آزمايش های کمّی با استفاده از نمونه کنترل:

برای حصول اطمينان از اعتبار نتيجه آزمایش های کمّی (شامل آزمایش های بخش بيوشيمی و بسياری از آزمایش های
بخش ایمونولوژی ،هماتولوژی و سنجش های تشخيص مولکولی) ،از روش های کنترل کيفيت آماری ( Statistical Quality
 )Controlاستفاده می شود .در این روش ها ،آزمایش بر روی نمونه های کنترلی معتبر انجام شده و نتایج بدست آمده به نمونه
بيماران تعميم داده می شود .به عبارتی اگر نتيجه آزمایش نمونه کنترلی قابل قبول باشد ،نتایج بيماران قابل قبول در نظر گرفته
ميشود.
نکته :همانطور که در باال اشاره شد منظور از نمونه های کنترلی معتبر ،نمونه های کنترل تجاری معتبر مثل سرم کنترل ،خون کنترل،
پالسما کنترل و همچنين نمونه های پولد مثل پولد پالسما و پولد سرم می باشد
انجام برنامه کنترل کيفيت با استفاده از روشهای آماری جهت کسب اطمينان از اعتبار نتایج آزمایش های کمّی ،الزامی است.
 -1برای اطمينان از اعتبار نتایج آزمایش های کمّی ،باید همراه با نمونه بيماران ،نمونه های کنترل معتبر مورد آزمایش قرار گيرند.

سطوح غلظتی نمونه های کنترل :نمونه های کنترل ترجيحاً در دو یا سه سطح ،و حداقل باید در یک سطح غلظتی (در
محدوده تصميم گيری بالينی و یا به صالحدید مسئول فنی) مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به دست آمده ثبت گردد.
آزمایشگاههای بيمارستانی ،آزمایشگاههای ارجاع و آزمایشگاههای مرجع باید حداقل از دو سطح نمونه کنترل استفاده نمایند.
دفعات (فرکانس) استفاده از نمونه کنترل :نمونه های کنترل ،ترجيحا در هر نوبت یا سری ( )Runکاری همراه نمونه بيماران
مورد آزمایش قرار گيرند .منظور از نوبت یا سری کاری ،مدت زمان و یا تعداد نمونه ای است که شرایط سيستم اندازه گيری
در آن مدت و یا طی آزمایش آن تعداد نمونه ،از نظر صحت و دقت ثابت می ماند .بنابر این دفعات استفاده از نمونه های
کنترل به ثبات سيستم انجام آزمایش بستگی دارد .در صورتيکه ثبات عملکرد سيستم اندازه گيری تصدیق شده و شواهد و
مستندات مربوطه موجود باشد ،نمونه کنترل را می توان به دفعات کمتر مورد آزمایش قرار داد ولی از آنجا که حصول اطمينان
از ثبات سيستم اندازه گيری معموال کار دشواری است ،باید حداقل در هر شيفت کاری ،یک بار نمونه کنترل مورد آزمایش
قرار گيرد.
الزم به تاکيد است ،چنانچه تعداد نمونه در یک نوبت کاری زیاد باشد نيز ،باید از ثبات و پایداری سيستم طی آن نوبت کاری
اطمينان حاصل شود .این کار می تواند از طریق قرار دادن دو یا چند نمونه کنترل (بسته به نوع آناليت و روش آزمایش) بين
نمونه های بيماران در آن نوبت کاری ،و یا سایر روش ها مثل چک تست (بر اساس صالحدید مسئول فنی و با توجه به منابع
معتبر علمی) صورت گيرد.
نکته :چنانچه سازنده سيستم آزمایش در مورد سطوح ،دفعات و یا تعداد نمونه های کنترل توصيه دیگری داشته باشد ،باید مطابق با
آن عمل شود.
 -2در مواردی که آزمایشگاه جهت کسب اطمينان از اعتبار نتایج منحصراً از نمونه کنترل توليد شده توسط سازنده که در داخل
کيت قرار دارد (و یا نمونه کنترل خارج از کيت که سازنده ساخت آن را به شرکت دیگری سفارش داده است) استفاده میکند،
برای کاهش ریسک بروز خطا ،ترجيحاً کنترلهای مستقل از کيت یا روش را مورد آزمایش قرار دهد .در هر حال مسئوليت نتایج
اشتباه احتمالی ناشی از عدم استفاده از کنترل های مستقل متوجه مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.
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 -3در شرایط خاص که نمونه های کنترل معتبر تجاری موجود و یا در دسترس نيست ،آزمایشگاه ممکن است از نمونه های پولد
(مخلوط نمونه های جمع آوری شده از بيماران) به جای نمونه کنترل استفاده کند .در این حالت نمونه پولد باید مطابق با روش
های معتبر تهيه شود و حداقل پایداری ،یکنواختی و عدم آلودگی آن به عوامل عفونی قابل انتقال ،به روش های معتبر مورد
تصدیق قرار گيرد .همچنين الزم است ميانگين و محدوه قابل قبول نمونه پولد با استفاده از روش مورد استفاده در همان آزمایشگاه
تعيين شود.
 -4نتایج بدست آمده از آزمایش روی نمونه های کنترل ،باید ثبت و تفسير شوند .نتایج هر بار آزمایش بر نمونه های کنترل ،روی
نمودار مربوط به هر آناليت ثبت شده و سپس بر اساس قواعد معتبرکنترل کيفيت (مثل لوی جنينگ ،وستگارد ،قوانين پيشنهادی
سازمان جهانی بهداشت و غيره به صالحدید مسئول فنی) ،مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد .نمودار کنترل کيفيت هر آناليت
کمّی ،سابقه ای است که نوسان ها و تغييرات نتایج آزمایش بر نمونه های کنترل را نشان داده و آناليز این نتایج را امکانپذیر می
نماید .الزم به تاکيد است که نتایج مربوط به بيماران باید پس از تجزیه و تحليل و صرفا در صورت قابل قبول بودن نتایج نمونه
کنترل ،گزارش شوند.
 -5باید توجه داشت که برای هر آناليت باید عدم دقت ) (CVمجاز تعيين شده باشد .منظور از عدم دقت ) (CVمجاز ،محدوده
قابل قبول عدم دقت برای یک آناليت است CV .مجاز نشان می دهد که دامنه تعيين شده برای نمودار کنترل کيفی یک
آناليت ،قابل قبول است یا خير.
 CVمجاز برای آناليت های مختلف با توجه به جمعيت تحت پوشش مراجعين و سطح کيفيت مورد نظر در آزمایشگاه ،به
صالحدید مسئول فنی و با در نظر گرفتن مراجع علمی معتبر (مانند  ،RCPA ،CLIAوستگارد و غيره) تعيين می شود.
نکته :در صورت در دسترس نبودن عدم دقت مجاز برای آناليت مورد نظر در مراجع معتبر فوق الذکر ،بر اساس عدم دقت ادعا
شده توسط سازنده کيت و با در نظر گرفتن محدوده های تصميم گيری بالينی ،عدم دقت مجاز آن آناليت به صالحدید مسئول
فنی تعيين می گردد.
 -6پراکندگی و عدم دقت نتایج خوانده شده نمونههای کنترل باید به طور دوره ای (ماهانه یا چند ماهه) محاسبه و با عدم دقت
مجاز تعيين شده توسط آزمایشگاه ،مقایسه شود .عدم دقت محاسبه شده ،نباید بيشتر از عدم دقت مجاز تعيين شده آزمایشگاه
باشد ( .به عبارت دیگر  CVداده های حاصل از آزمایش بر روی نمونه های کنترل ،نباید از  CVمجازی که از پيش تعيين شده
است بزرگتر باشد).
ترجيحا خطای کلی ) (TEبرای هر آناليت بطور دوره ای محاسبه و با خطای مجاز کلی آزمایشگاه ( ) TEaکه برای هر
آناليت از پيش تعيين شده ،مقایسه ،و اطمينان حاصل شود که خطای کلی ) (TEمحاسبه شده آن آناليت ،از خطای مجاز کلی
( ) TEaاز پيش تعيين شده ،بيشتر نمی باشد .تعيين خطای مجاز کلی بطور ویژه در آزمایشگاههای مراکز تشخيصی درمانی و
بيمارستانها ،آزمایشگاههایی که تعداد مراجعه کننده زیاد دارند ،آزمایشگاههای ارجاع (که نمونه های بالينی به آنها ارجاع ميشود)
و همچنين آزمایشگاههای مرجع کشوری یا استانی بيماریها ،توصيه می گردد.
نکته :در مورد اندازه گيری دوره ای عدم دقت یا خطای کلی یک آناليت ،الزم به تاکيد است هر چه محاسبه عدم دقت یا خطای
کلی آناليت ،مربوط به مدت زمان طوالنی تری باشد ،تاثير عوامل مختلف بر دقت و خطای کلی سنجش آن آناليت ،بهتر نشان
داده می شود.
 -7در مورد آزمایش های کم درخواست که فرکانس انجام آنها درآزمایشگاه کم و فاصله بين سری های کاری طوالنی است ،و یا در
شرایط خاص (مثال تغيير مداوم روش ،تغيير مداوم نوع و یا سری ساخت کيت یا معرف ،تغيير مداوم نوع یا شماره ساخت نمونه
کنترل و غيره) که امکان رسم نمودار کنترل کيفی و ارزیابی سری کاری از طریق تفسير نمودار کنترل کيفی وجود ندارد ،باید
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به منظور بررسی اعتبار نتایج ،نمونه کنترل معتبر (در محدوده تصميم گيری بالينی) در هر سری کاری مورد آزمایش قرار گرفته
و نتيجه خوانده شده نمونه کنترل ،با محدوده قابل قبول اظهار شده توسط سازنده نمونه کنترل ،مقایسه شود.
نکته اول :در این شرایط دامنه عدم دقت ) (CVادعا شده توسط سازنده نمونه کنترل نباید بزرگتر از عدم دقت ) (CVمجاز تعيين
شده توسط آزمایشگاه باشد.
نکته دوم :توصيه می شود آزمایش های کم درخواست و کم فرکانس که امکان انجام کنترل کيفی آماری ،رسم نمودار و ارزیابی اعتبار
نتایج با توجه تفسير نمودار برای آنها وجود ندارد ،به آزمایشگاه معتبر دیگری که شرایط مطلوب برای انجام کنترل کيفی آماری را
دارند ارجاع داده شوند.
 -8برای کنترل کيفيت آزمایشهای کمّی به روش االیزا نيز باید از نمونه های کنترلی (کنترل های داخل کيت و ترجيحا کنترل
های مستقل) استفاده شود .ارزیابی نتيجه آزمایش روی نمونه های کنترل ،باید مطابق بندهای 4و  5و  6انجام شود( .تعيين عدم
دقت مجاز ،رسم نمودار کنترلی و تفسير نتایج بر مبنای تجزیه وتحليل آماری) الزم به تاکيد است در زمان راهاندازی روش یا در
شروع استفاده از کيت ،رسم منحنی کاليبراسيون باید بر اساس دستورالعمل توليد کننده و با استفاده از تمامی
استانداردها/کاليبراتورهای موجود در کيت انجام شود .همچنين در هر نوبت کاری باید منحنی استاندارد با استفاده از کليه
استانداردها/کاليبراتورهای موجود در کيت رسم گردد و نتایج آزمایش در هر سری کاری بر اساس منحنی جدید محاسبه شود.
 -9برای اطمينان از اعتبار نتایج شمارش سلولهای خونی ،باید حداقل یک سطح غلظتی خون کنترل (بطور معمول سطح غلظتی
نرمال) در هر شيفت کاری مورد آزمایش قرار گيرد .خون کنترل ،ترجيحا در هر سری کاری و ترجيحا در دو یا سه سطح غلظتی
آزمایش شود .ارزیابی نتيجه آزمایش خون کنترل باید مطابق بندهای  4و  5و  6انجام گردد( .تعيين عدم دقت مجاز  ،رسم
نمودار کنترلی و تفسير نتایج بر مبنای تجزیه وتحليل آماری)
در صورتيکه تعداد نمونه ها در یک سری کاری زیاد باشد ،به منظور اطمينان از پایداری سيستم ،باید به ازای هر  50نمونه یک
بار نمونه کنترل مورد آزمایش قرار گيرد و یا چک تست انجام شود.
نکته اول :آزمایشگاه الزم است هنگام تهيه و خرید خون کنترل به این نکته توجه نماید که تعداد نمونه خون کنترل خریداری شده
با توجه به تاریخ اعتبار آن ،به اندازه ای باشد که امکان رسم و تفسير نمودار را تا پایان زمان پایداری نمونه کنترل فراهم نماید.
نکته دوم  :در شرایط اضطراری که موقتا وقفه در دسترسی به نمونه خون کنترل اتفاق می افتد ،برای اطمينان از اعتبار نتایج باید از
روشهای کنترل کيفی با استفاده از نتایج بيماران نظير دوپليکيت تست ،چک تست و ارزیابی ميانگين متحرک استفاده شده و نيز
همخوانی نتایج دستگاه با اسمير خون محيطی ،عالئم بالينی و سابقه بيمار مورد ارزیابی قرار گيرد .الزم به تاکيد است که این روش
ها فقط در شرایط خاص و بطور موقت می توانند برای ارزیابی اعتبار نتایج شمارش سلولهای خونی مورد استفاده قرار گيرند .به عبارت
دیگر روش های اشاره شده صرفا تکميل کننده برنامه کنترل کيفيت با استفاده از خون کنترل بوده و هيچگاه جایگزین نمونه خون
کنترل نمی باشند.
 -10برای حصول اطمينان از اعتبار نتایج شمارش افتراقی گلبولهای سفيد و مورفولوژی سلولهای خونی باید به موارد زیر توجه شود:
 درصورت استفاده از دستگاههای شمارشگر سلولی  ،Three Part Diff.گزارش شمارش افتراقی گلبول های سفيد و
مورفولوژی سلولهای خونی ،باید از طریق بررسی ميکروسکوپی گستره های خونی انجام شود.
 در صورت استفاده از دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتيک  Five Part Diff.یا بيشتر که شمارش افتراقی و گزارش
مورفولوژی توسط دستگاه انجام می شود ،برای حصول اطمينان از اعتبار نتایج ،ترجيحاً از نمونه های کنترل تجاری مخصوص
شمارش افتراقی دستگاهی ،استفاده شود .در صورت عدم دسترسی به نمونه کنترل تجاری ،باید از طریق ارزیابی همخوانی
درصدی /تعدادی (به صالحدید مسئول فنی) از نتایج دستگاهی با شمارش دستی ،از اعتبار نتایج اطمينان حاصل گردد.
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 در صورت استفاده از دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتيک  ، Five Part Diff.گستره های رنگ آميزی شده نمونه
هایی که نتایج غير طبيعی دارند و یا توسط دستگاه نشاندار ( )Flagميشوند باید مورد بررسی ميکروسکوپی قرار گيرد و
نتيجه آن در گزارش آزمایش منعکس شود .همچنين عالوه بر توصيه های سازنده دستگاه برای موارد بازبينی و اقدامات
اضافی ،سایر معيارها جهت بازبينی و بررسی ميکروسکوپی گستره های خونی برای دستگاههای  Five Part Diffباید به
صالحدید مسئول فنی مشخص گردد.
بررسی ميکروسکوپی گستره های خونی تعدادی از نمونه های طبيعی (که بطور تصادفی انتخاب شده اند) نيز باید بطور دوره ای
(به صالحدید مسئول فنی) انجام شود.
نکته :با توجه به این که انجام و گزارش شمارش افتراقی بخشی از شناسنامه آزمایش  CBCدر کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت
می باشد ،برای کليه درخواست های آزمایش  CBCباید شمارش افتراقی سلولی انجام و نتيجه گزارش شود.
 -11برای کنترل کيفيت آزمایش های انعقادی باید از پالسما کنترل تجاری و یا در صورت عدم دسترسی ،از پولد پالسما استفاده
شود .بدليل مخاطرات ناشی از خطا در آزمایش های انعقادی برای بيماران ،در هر سری کاری باید پالسما کنترل یا پولد پالسما
به همراه نمونه بيماران مورد آزمایش قرار گيرد .برای تهيه پولد پالسما باید به نکات مندرج در بند  3توجه گردد .نمودارهای
کنترل کيفی باید برای پالسما کنترل و/یا پولد پالسما رسم شود و در هر نوبت کاری ،خوانده به دست آمده از انجام آزمایش بر
پالسما کنترل و/یا پولد پالسما ،روی نمودار کنترل کيفی مربوطه ثبت گردد .تعيين عدم دقت مجاز ،رسم نمودار کنترلی و تفسير
نمودار بر مبنای تجزیه وتحليل آماری برای نمونه پالسما کنترل/پولد پالسما ،باید مطابق بندهای 4و  5و  6انجام شود  .پراکندگی
و عدم دقت نتایج خوانده شده نمونه های پالسما کنترل و یا پولد پالسما باید به طور دوره ای (ماهانه یا چند ماهه) محاسبه و
با عدم دقت مجاز تعریف شده در آزمایشگاه مقایسه شود( .عدم دقت محاسبه شده نباید بزرگتر از عدم دقت مجاز آزمایشگاه
باشد).
در آزمایشگاههای بيمارستانی ،آزمایشگاههای مرجع و ارجاع که آزمایشهای انعقادی برای بيماران با ریسک باال انجام ميشود،
باید از دو سطح پالسما کنترل طبيعی و غيرطبيعی(درحدود تصميم گيری بالينی) استفاده شود.
تاکيد می گردد برای آزمایشهای انعقادی اختصاصی نيز باید در هر سری کار از نمونه کنترل استفاده شود و مطابق با بندهای 4
و  5و  6عمل گردد (تعيين عدم دقت مجاز ،رسم نمودار کنترلی و تفسير نتایج بر مبنای تجزیه وتحليل آماری).
نکته :در آزمایشگاههایی که آزمایشهای انعقادی در آنها به روش دستی انجام ميشود ،همه نمونه ها باید به صورت دوتایی آزمایش
شوند .چنانچه دو نتيجه بدست آمده بيشتر از  ٪10تفاوت نداشته باشند ،ميانگين نتایج به عنوان نتيجه نهایی آزمایش گزارش
شود.
 -12برای کنترل کيفيت آزمایش اندازه گيری سدیمانتاسيون گلبولهای قرمز ،از نمونه کنترل تجاری و در صورت عدم استفاده از
نمونه کنترل تجاری ،همخوانی نتایج آزمایش ها با یک روش مرجع مانند روش استاندارد دستی وسترگرین (مطابق با مراجع
معتبر) مورد ارزیابی قرارگيرد.
 -کنترل کيفيت آزمايش های کيفی و نيمه کمّی با استفاده از نمونه کنترل:

آزمایشهای کيفی و نيمه کمّی نيز همچون آزمایشهای کمّی باید با استفاده از نمونه کنترل مورد ارزیابی قرار گيرند ولی از
آنجا که نتایج آزمایش های نيمه کمّی و کيفی به صورت عددی به دست نمی آید ،نمی توان از روش های آماری (که در باال به آنها
اشاره شد) برای تجزیه و تحليل نتایج استفاده نمود .برای حصول اطمينان از کيفيت نتایج آزمایش های کيفی و نيمه کمّی ،از ارزیابی
نتایج نمونه های کنترلی مثبت و منفی و همچنين نمونه های شناخته شده بيماران به عنوان نمونه کنترل و یا سایر روش ها ،بسته
به نوع آزمایش ،استفاده می شود.
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 -13برای اطمينان از اعتبار نتایج آزمایش های کيفی و نيمه کمّی باید در هر سری کاری از نمونه های کنترلی مثبت و منفی استفاده
شود .نمونه های کنترل مثبت و منفی همراه نمونه بيماران و با همان روش آزمایش می شوند.
کنترل های مثبت و منفی در اغلب موارد توسط توليد کننده در بسته بندی کيت یا وسایل تشخيصی عرضه می شوند .ترجيحا
عالوه بر کنترل هایی که داخل کيت وجود دارد ،در هر سری کاری کنترل های مستقل تجاری و نيز نمونه های مثبت و منفی
شناخته شده بيماران مورد آزمایش قرار گيرند.
 -14در صورت تغيير نوع وسيله تشخيصی یا کيت و یا تغيير سری ساخت آن ،باید حداقل یک نمونه منفی و یک نمونه مثبت شناخته
شده ( مربوط به بيماران قبلی) ،همراه با نمونه های کنترلی مثبت و منفی داخل کيت و ترجيحا نمونه های کنترلی تجاری
مستقل از کيت (در صورتيکه در دسترس باشد) برای ارزیابی کيفيت مورد استفاده قرار گيرد.
 -15در روش های نيمه کمّی ،نمونه کنترل مثبت و یا نمونه بيماران مثبت شناخته شده ترجيحا نزدیک به  cut-off valueانتخاب
شود تا اطمينان حاصل گردد که واکنش های مثبت ضعيف قابل شناسایی هستند.
 -16برای روش های کيفی مبتنی بر آگلوتيناسيون باید کنترل مثبت (ترجيحاً مثبت ضعيف) و کنترل منفی ،هر دو ،مورد آزمایش
قرار گيرند.
 -17در صورت دسترسی به کنترل مثبت قوی ميتوان از رقت های مختلف آن برای ارزیابی ميزان حساسيت آناليتيک آزمایش
استفاده نمود.
نکته :در آزمایش هایی که امکان بروز پدیده پروزون وجود دارد ،با توجه به نتيجه آزمایش و شرایط بيمار و به صالحدید مسئول
فنی ،باید برای شناسایی این پدیده ،نمونه رقيق شده بيمار مورد آزمایش قرار گيرد.
ب)کسب اطمينان از اعتبار نتايج آزمايش از طريق ارزيابی نتايج به دست آمده از نمونه بيماران:
از ارزیابی نتایج آزمایش روی نمونه یک بيمار و یا گروهی از بيماران ،جهت کنترل کيفيت و کشف خطاهای موردی و یا
سيستماتيک انجام آزمایش استفاده می شود .با توجه به نوع آناليت ،و به صالحدید مسئول فنی روش های زیر می توانند بکار گرفته
شوند:
 -18انجام آزمایش ها به صورت دوتایی ( )Duplicate testو بررسی اختالف خوانده ها ،جهت بررسی عدم دقت نتایج استفاده می
شود .نمونه بصورت دوتایی آزمایش شده و هر جفت جوابی که بيش از  SD( 2SDمحاسبه شده از فرمول دوپليکيت تست) با
هم اختالف داشته باشند غيرقابل قبول در نظر گرفته می شوند.
 -19آزمایش بازبينی ) (Check testکه طی آن ،تعدادی از نمونه هایی که در سری کاری ،شيفت کاری یا روز کاری قبل آزمایش
شده اند ،به شرط اطمينان از پایداری آناليت ،مجددا مورد آزمایش قرار می گيرند .هر جفت جوابی که بيش از SD( 2SD
محاسبه شده از فرمول دوپليکيت تست) با هم اختالف داشته باشند غيرقابل قبول در نظر گرفته می شوند.
 -20مقایسه نتایج آزمایش جدید با آزمایش قبلی همان بيمار ( .)Delta checkمقادیر آناليت های مختلف در بدن هر فرد طی یک
مدت زمان مشخص معموال در محدوده معينی (بسته به نوع آناليت) تغيير می کند.
 -21بررسی قرارگيری نتایج آزمایش ها در محدوده ای که با شرایط فيزیولوژیک بدن انسان منافات دارد ) . (Limit checkاین
روش برای شناسایی خطاهای موردی و یا اشتباهات تایپی کمک کننده است.
 -22آناليز آماری نتایج نمونه بيماران مانند محاسبه ميانگين نتایج آزمایش بيماران برای هرآناليت به طور دوره ای و بررسی تغييرات
ميانگين)  ، )Moving averageمحاسبه درصد نتایج بيماران که باالتر یا پایين تر از یک حد /مقدار مشخص بوده و یا با
تشخيص بالينی خاصی همراهی دارند .این روش در آزمایشگاههایی که تعداد پذیرش باالیی دارند می تواند به شناسایی خطاهای
سيستماتيک کمک کند.
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 -23بررسی همخوانی نتایج آزمایش هر بيمار با عالئم بالينی و سایر آزمایش های همان بيمار )  ،)Correlation checkشایان ذکر
است که برای حصول اطمينان از اعتبار نتایج غيرطبيعی  ،CBCانجام  correlation checkو مقایسه همخوانی نتيجه با سایر
آزمایشها ،عالیم بالينی بيمار و ميکروسکوپی گسترش خونی ،از اهميت بسزایی برخوردار است.
نکته :بازخورد پزشکان وکارکنان بالينی در مورد نتایج آزمایشگاهی ،یکی از روش های موثر جهت ارزیابی اعتبار و کيفيت نتایج می
باشد.

 -2برنامه ارزيابی خارجی کيفيت و بررسی صحت نتايج:
اجرای برنامه کنترل کيفيت داخلی عمدتا دقت نتایج آزمایشگاهی را مورد ارزیابی قرار می دهد ،با این حال ممکن است ،ایده
ای از صحت نتایج آزمایش نيز ارائه دهد .ارزیابی صحت نتایج آزمایشگاهی عمدتا از طریق شرکت آزمایشگاه در برنامه ارزیابی خارجی
کيفيت و مقایسه های بين آزمایشگاهی صورت می گيرد .چنانچه برنامه ارزیابی خارجی کيفيت برای بعضی پارامترها در دسترس
نباشد ،باید برای ارزیابی صحت نتایج از روش های جایگزین استفاده شود.
 -24آزمایشگاه با شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کيفيت یا مهارت آزمایی می تواند عملکرد خود را از طریق مقایسه نتایج آزمایش
بر روی نمونه های مجهول ،که توسط برگزار کنندگان برنامه دریافت می کند ،با نتایج بدست آمده از انجام آزمایش همان نمونه
ها توسط سایر آزمایشگاهها ،مورد ارزیابی قرار دهد .الزم است مسئول فنی و گروه مدیریتی آزمایشگاه از نحوه تفسير و ارزیابی
اعتبار نتایج آزمایشگاه ،با استفاده از برنامه ارزیابی خارجی کيفيت آگاهی کافی داشته باشند( .از طریق مطالعه مراجع معتبر و یا
مشاوره با برگزارکنندگان برنامه ارزیابی خارجی کيفيت)
 -25روش دیگر ارزیابی خارجی کيفيت ،برنامه مقایسه بين آزمایشگاهی) (Interlaboratory comparisonاست .آزمایشگاههایی
که از روش آزمایشگاهی و مواد کنترلی یکسان یا مشابه استفاده می کنند ،می توانند نتایج بدست آمده از آزمایش روی نمونه
کنترلی در آزمایشگاه خود را مرتبا با سایر آزمایشگاههای همتا ) (peer groupمقایسه کنند.
 -26سایر روش های بررسی صحت نتایج آزمایشگاهی:


روش بهينه ارزیابی صحت نتایج آزمایشگاهی ،مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش روی نمونه تازه بيمار با استفاده از روش
اندازه گيری آزمایشگاه ،با یک روش اندازه گيری مرجع می باشد.



در صورت عدم دسترسی به روش مرجع ،نتایج آزمایشگاه را می توان با یک روش اندازه گيری معتبر یا مورد اعتماد دیگر
مقایسه کرد .مثال ارسال نمونه به آزمایشگاهی که سيستم اندازه گيری معتبری دارد ) (Split sampleو مقایسه همخوانی
نتایج



در صورت دسترسی به مواد مرجع) (Reference materialو یا نمونه های با مقادیر مشخص و تصدیق شده (منظور نمونه
هایی که قبالً با روش های معتبر آزمایش شده اند و یا نمونه های برنامه های ارزیابی خارجی کيفيت که مقادیر مشخص
دارند) ،با اندازه گيری این مواد یا نمونه ها با روش اندازه گيری مورد استفاده در آزمایشگاه ،می توان تخمينی از عدم صحت
نتایج بدست آورد.

نکته  :صرفا مقایسه نتایج آزمایشگاه با روش اندازه گيری مرجع یا مواد مرجع ،ميزان عدم صحت واقعی را نشان می دهد .سایر
روش ها مانند ارزیابی خارجی کيفيت و مقایسه های بين آزمایشگاهی فقط تخمينی از صحت بدست می دهند .چنانچه سيستم
ها و روش های اندازه گيری در آزمایشگاه کاليبر شده باشند ،می توان عدم صحت نتایج آزمایشگاهی را معادل صفر ،و خطای
مجاز کلی ( ) TEaرا دو برابر عدم دقت ) (CVمجاز در نظر گرفت.
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