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منابع مورد استفاده در طرحريزي مطالب اين دوره

الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت، بخش مستندسازي -
، سيستم هاي مديريت كيفيت، راهنمايي هايي براي آموزش ISIRI-ISO 10015استاندارد ملي و بين المللي  -

الملل بين و مل ISIRI-ISOاستاندارد الزامات9001 كيفيت مديريت هاي سيستم ، سيستم هاي مديريت كيفيت، الزامات ISIRI-ISO 9001استاندارد ملي و بين المللي-
، الزامات خاص براي كيفيت و احراز صالحيت آزمايشگاه هاي پزشكي ISIRI-ISO 15189استاندارد ملي و بين المللي  -
، سيستم هاي مديريت كيفيت، رضايت مشتريISIRI-ISO 10002استاندارد ملي و بين المللي  -
المللي- بين و ملي ISIRI-ISOاستاندارد محيطي14001 زيست مديريت هاي سيستم ، ISIRIاستاندارد ملي و بين المللي ISO 14001سيستم هاي مديريت زيست محيطي ،
سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت فردي)  ISIRI 18001،  )OHSAS18001استاندارد ملي و بين المللي  -
، سيستم هاي مديريت مسئوليت هاي اجتماعيISO 26000استاندارد بين المللي  -
المللي- بين ISOاستاندارد برندينگ10668 مديريت هاي سيستم ، ، سيستم هاي مديريت برندينگ ISO 10668استاندارد بين المللي

- WHO 2009-Laboratory Quality Management System Training toolkit 



:شاخصتعريف صريف
نظركردن از يك يا چند فعاليت  برنامه و يا هدف هاي موردارزيابي و ارزش گذاري ابزاري است براي  



:توضيحات
و   استاندارديا يك  وضعيت خاصيا يك  مبناشاخص ها ممكن است يك 

ن ا ق ش ن ا ا ا آن از ك ت .يا تركيبي از آنها را پايه سنجش قرار دهندا

شاخ ا ز ا ها هاا :هامعيارهاي ارزيابي شاخص

-Validity)آيا شاخص مورد نظر قادر است آنچه كه در نظر است سنجيده شود را )اعتبار y)ر ب را)ا و جي ا ر ر چ آ ا ر ر ور ص آي
ارزيابي نمايد؟ 

-Precision)آيا شاخص مورد نظر به اندازه كافي واضح و شفاف تعريف )قابليت تعميم به اجزا جز( ب يم ي ري)ب و ح و ي ز ب ر ور ص ي
شده است تا  بر تمام جنبه هاي موضوع داللت نمايد؟

-Timeliness)طور منظم و دوره اي و بدون هآيا شاخص مورد نظر مي تواند ب) هنگام بودنهب نب( بو ب)م و ي ر ور ص وني ب و ي ور و م ور
؟تاخير آماده گردد



R li bilitا اا ا قا ظ ا ا گ ا ا ا ا آ

ادامه
-Reliability)آيا دوبار اندازه گيري با شاخص مورد نظر قادر است نتايج ) مورد اعتماد بودن

هاي  موقعي كه شاخص در بررسي يكساني را در بر داشته باشد؟ اين مورد خصوصاً
هنگا(subjective)نظ ا د ش تفاد گا ز شكل ت ا اد ز اندازگ خطاها كه كه خطاهاي اندازگيري زياد است مشكل بزرگي استفاده مي شود و يا هنگامي (subjective)نظري

.محسوب مي شود
-Comparability)مقايسه ساير)قابليت با نظر مورد واحد عملكرد مقايسه در شاخص اين آيا Comparability)آيا اين شاخص در مقايسه عملكرد واحد مورد نظر با ساير ) قابليت مقايسه

بايد متناسب با هدف ارزيابي تعيين  ضريب وزن دهي اين معيار واحدهاي مشابه معنا دار مي باشد؟
.شود و

-Additivity زير مجموعه( هاي جمعيتي كوچكتر آيا استفاده از شاخص مورد نظر براي گروه   (
)ميانگين آموزش خدمه آزمايشگاهمثل(معني داراست؟



ادامه
 - Interpretability)آيا باال يا پايين بودن شاخص به منزله ارايه خدمت با كيفيت  )تفسير پذيري

ها دشوار است و باال يا پايين بودن آن ممكن است  تر مي باشد؟ تفسير بعضي از شاخص برتر يا نازل
ا لك الا اا ا ط ا ال ل ا از كل هزينه هاي ملزومات مرتبط با ايمني .ادواتمثل سهم هزينه.نشانه ضعف عملكرد باشد

.جاري
Cآ -Cost)آيا هزينه تعيين شاخص قابل تهيه است؟ بايد توجه داشت كه اغلب بين هزينه از )هزينه

هنگام بودن شاخص از سويي ديگر تناسب اجتناب ه يك سو و قابليت اعتماد و اعتبار و نيز ب
ت ا ا ق ب .ناپذيري برقرار استناپذي

  درصد( صورت نسبت بيان شوند تا اعداد مطلقه ها ب ، بهتر است تا  شاخصذكر شده عالوه بر موارد 
ب ت ن خاهيا اعداد شاخص)جاي ه قاي كا اناين آ ا دها ش باعث ن چن ه كند ت تر مي كند، همچنين باعث مي شود ها را آساناين كار مقايسه شاخص)جاي اعداد خامهيا نسبت ب

.ها براي انعكاس ابعاد مختلف عملكرد تا جايي كه ممكن است كمتر شوند تعداد شاخص



شاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

آزمايشگاه هاي پزشكي به منظور اثبات عملكرد مطلوب خود، مي بايست شاخص هايي را 
گ . در نظر بگيرندظ

استقرار و بكارگيري استانداردهاي عمومي و تخصصي در ارتقاء و بهبود اين شاخص ها 
ند دا سزاي به .نقش به سزايي دارندنقش

به عبارتي شاخص هايي كه در اين كارگاه معرفي مي شوند، مي تواند معياري باشد كه يك 
. آزمايشگاه تا چه ميزان با عملكرد مطلوب همراستا مي باشد ب ي ر وب ر ب ن ز چ ز



:چه شاخص هايي مي تواند مورد كاربري قرار گيرد



:چه شاخص هايي مي تواند مورد كاربري قرار گيرد
ادامه



پزشك هاي آزمايشگاه مطلوب د عملك شاخصهاي
ادامه

شاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

گردند م معرف و شده انتخاب زير هاي شاخص خصوص اين :در اين خصوص شاخص هاي زير انتخاب شده و معرفي مي گردند:در
شاخص هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت خدمات قابل ارائه - 1
يشاخص هاي مرتبط با بهبود ايمني كاركنان و مراجعين به آزمايشگاه-2 ز ب ين ج ر و ن ر ي ي بهبو ب ب ر ي ص
شاخص هاي مرتبط با افزايش ميزان توانمندي كاركنان آزمايشگاه - 3
شاخص هاي مرتبط با افزايش رضايتمندي ذينفعان آزمايشگاه-4
شاخص هاي مرتبط با حفظ و سالم سازي محيط زيست -5
شاخص هاي مرتبط با توسعه مسئوليت هاي اجتماعي-6



ادامهشاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي
شاخص هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت خدمات قابل ارائه-1

درصد پياده سازي الزامات كيفيت با توجه به استاندارد جاري سازماني در ارزيابي داخلي و 
خارجيخا

شش تست پرتكرار  CVميانگين
عددي ن انگ نامهDIم ب ين آخ اساس ب كم هاي ت ت EQAد EQAدر تست هاي كمي بر اساس آخرين برنامهDIميانگين عددي

EQAميانگين نمره تست هاي نيمه كمي و كيفي بر اساس آخرين برنامه 

هدرصد تحقق برنامه عملياتي پياده سازي استانداردهاي كيفي در آزمايشگاه ي آزم ر ي ي ي ار ا زي ه پي ي ي م م بر ق ر
درصد انحراف از تقويم كاليبراسيون تجهيزات

درصد مستندات تحت كنترل به كل مستندات آزمايشگاه
تعداد اقدام اصالحي اثربخش به كل اقدامات طرحريزي شده

در رابطه با ريسك هاي مرتبط با كيفيتRPN1بهRPN2ميانگين



ادامهشاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

شاخص هاي مرتبط با بهبود ايمني كاركنان و مراجعين به آزمايشگاه - 2
تعداد نيدل استيك اتفاق افتاده به تعداد نمونه گرفته شده

تعداد حوادث مخاطره آميز اتفاق افتاده به تعداد كل كاركنان
تعداد حوادث مخاطره آميز اتفاق افتاده به تعداد كل بيماران

مبلغ تخصيص يافته به مباحث مرتبط با ايمني به كل هزينه هاي جاري
نفرساعت آموزش تخصصي ايمني به كل نفرساعت آموزش آزمايشگاه

درصد پياده سازي الزامات ايمني با توجه به استاندارد جاري سازماني در ارزيابي داخلي و 
خارجي 

گا ا آ ا ا ا ا ا ا ا ا ل درصد تحقق برنامه عملياتي پياده سازي استانداردهاي ايمني در آزمايشگاها
ايمنيدر رابطه با ريسك هاي مرتبط با  RPN1به  RPN2ميانگين 



ادامهشاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

شاخص هاي مرتبط با افزايش ميزان توانمندي كاركنان آزمايشگاه - 3
نا ق PDPت PDPدرصد تحقق برنامه

ميانگين نفرساعت آموزش عمومي
تخصص آموزش ساعت نف ن انگ ميانگين نفرساعت آموزش تخصصيم

درصد آموزش هاي اثربخش به كل آموزش هاي اجرا شده
يدرصد هزينه هاي مرتبط با آموزش به كل هزينه هاي جاري آزمايشگاه ز ري ج ي زي ل ب وزش ب ب ر ي زي ر

تعداد بسته هاي آموزشي تهيه شده به كل آموزش اجرا شده
درصد پرونده هاي پرسنلي تكميل شده از نظر آموزش به كل پرونده هاي پرسنلي

درصد نگهداشت كاركنان



ادامهشاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

شاخص هاي مرتبط با افزايش رضايتمندي ذينفعان آزمايشگاه - 4
افق ت د الگ ا ا ا ا ن ت ضا درصد رضايتمندي بيماران بر اساس الگوي مورد توافقد

درصد رضايتمندي همراهان بيمار بر اساس الگوي مورد توافق
توافق مورد الگوي اساس بر كاركنان رضايتمندي درصد رضايتمندي كاركنان بر اساس الگوي مورد توافقدرصد

درصد رضايتمندي آزمايشگاه هاي طرف قرارداد بر اساس الگوي مورد توافق
قدرصد رضايتمندي تامين كنندگان كاال و خدمات بر اساس الگوي مورد توافق و ور وي س بر و ن ين ي ي ر ر

درصد رضايتمندي سهامداران بر اساس الگوي مورد توافق
ميانگين عددي تعداد بيماران

ميانگين عددي تعداد تست هاي پذيرش شده در كل نسخ
ميانگين وجه دريافت شده به ازاي هر تست

ميانگين مدت زمان پذيرش، نمونه گيري و جوابدهي بيماران



ادامهشاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي

شاخص هاي مرتبط با حفظ و سالم سازي محيط زيست -5
شدهSafety Boxتعداد گرفته خون نمونه كل تعداد به شده خريداري خريداري شده به تعداد كل نمونه خون گرفته شدهSafety Boxتعداد

درصد وزني زباله هاي عفوني به كل زباله هاي ايجاد شده
و يا بيولوژيك استفاده شده به تعداد دفعات كاركرد اتوكالوTSTتعداد انديكاتور ور وي و ر ر ب وژي بيو ي و

تعداد نخله نهال كاشته شده طي سال
تعداد تست هايي كه پسماند آنها آمايش مي شود به تعداد تست هايي كه پسماند شيميايي يا 

عفوني ايجاد مي كند
درصد پياده سازي الزامات حفظ و سالم سازي محيط زيست با توجه به استاندارد جاري 

سازماني در ارزيابي داخلي و خارجي 
درصد تحقق برنامه عملياتي پياده سازي استانداردهاي حفظ و سالم سازي محيط زيست در 

آزمايشگاه



شاخص هاي عملكرد مطلوب آزمايشگاه هاي پزشكي
ادامه

پ

شاخص هاي مرتبط با توسعه مسئوليت هاي اجتماعي - 6
تعداد آموزش عمومي برگزار شده 

تعداد پمفلت چاپ شده
تعداد مقاله يا نشريه چاپ شده

تعداد همكاري با سازمان هاي مرتبط
ث خا ا ت ا ت ش ش ا گ خا ا ت ا تعداد تست هاي خاص گزارش شده به تعداد تست هاي خاص مثبتت

به دست آمده   Critical valueگزارش شده به تعداد  Critical valueتعداد 



:تحليل شاخص ها
.مقايسه آنچه انتظار آن را داريم،  با آنچه به آن رسيده ايم

ت ا نا ت )طرحريزي برنامه حفظ وضعيت موجود(.وضعيت مناسب استض

)طرحريزي برنامه بهبود كيفيت(.وضعيت نامناسب است ب ي و



:خالصه كالم
شاخص ها مي توانند روند رشد و يا افول سازمان ما را نشان  

.دهندن
به شناسايي فرصت هاي بهبود بررسي شاخص ها مي تواند در ر و ي ص ي بهبوبرر ي ر بيي

.ما كمك كند



وجبا تشكر از توجه شما  ز ر ب


