نقدی کوتاه بر EP23
چندی پيش در تاريخ سوم اسفند نود و دو ،نوشتهای از استن وستگارد )پسر پروفسور وستگارد( با عنوان  ،Low QCدر نق د
 EP23بر روی وبسايت  Westgard.comقرار گرفت.
راھکارنم ای  EP23ب ه وس يلهی  CLSIدر دس ت تھي ه اس ت و ھ دف آن تبي ين روش اج رای رويک رد ن وين "پ ايش کيفي ت ب ر
مبنای ارزيابی خطر" است؛ اين رويکرد به وسيلهی  CMSبرای آزمايشگاهھای امريک ا پيش نھاد ش ده اس ت .در نق د ي اد ش ده،
استن وستگارد با تشبيه تمايل ب ه کاس تن از فعاليتھ ای پ ايش کيفي ت ب ه ي ک ناخوش ی ب ا عن وان "اف ت پ ايش کيفي ت" ب ه بي ان
کاستیھای اين رويکرد پرداخته است.
نظر ب ه نک ات علم ی مط رح ش ده در اي ن نوش ته و ني ز زيب ايی آن ،ب ر آن ش دم ت ا آن را ترجم ه ک نم ب ا اي ن امي د ک ه ب ا لط ف
دستاندکاران ماھنامهی ارزشمند اخبار آزمايشگاھی چاپ و برای دوستان جوانتر ما در جامعهی آزمايشگاھی سودمند افتد.
اصل نوشته در نشانی زير در دسترس است:
h p://james.westgard.com/the_westgard_rules/2014/02/pop‐quiz‐low‐qc.html
حسن بيات؛ دانش آموختهی علوم آزمايشگاھی ٢٢ .اسفند ١٣٩٢

آزمون سريع :آيا شما از افت  QCرنج میبريد؟
نوشتهی استن وستگارد] MS ،با پوزش پيشاپيش[

آيا اين "افت  "QCاست؟
آزمون افت  QCرا انجام دھيد تا ببينيد آيا آزمايشگاه شما از اين شرايط جديد رنج میبرد ...
•
•
•
•
•

آيا عالقهی شما به QCکاھش يافته است؟
آيا شما فقدان انرژی عمومی برای انجام کارھای ناشی از  QCداريد؟
آيا متوجه شدهايد که لذت شما از زندگی کاھش يافته است ،احيانا به خاطر QC؟
آيا نسبت به  QCعصبانی و/يا بدخلق ھستيد؟
آيا به تازگی توانمندی شما در رفع اشکال QCمختل شده است؟

پاسخھا ،پس از پرش ...
اگر به  ١تا  ٣تا از اين پرسشھا پاسخ بلی دادهايد ،ممکن است شما از افت  QCرنج میبريد.
افت  QCوضعيتی است که در آن آزمايشگاهھا رغبت کمی به فعاليتھ ای  QCدارن د .ممک ن اس ت آزمايش گاهھا فق دان تماي ل
عمومی نسبت به انجام  QCرا گزارش کنند ،حتا وقتی که اين کار مناسب است .ھمچنين ممکن است آزمايش گاهھا ان رژی و
کارکنان کمی برای اجرای  QCداشته باشند .و نيز ممکن است آزمايشگاهھا مش اھدهی تغييرات ی در مھارتھ ای کارکنانش ان
را ،که ممکن است درک نکنند که چگونه  QCرا اجرا کنند ،گزارش کنند .اغلب ،اي ن عالئ م ب ا ناخش نودی و گيج ی عم ومی
نسبت به  QCھمراه اس ت .بس ياری از آزمايش گاهھا اخ تالل عملک رد  QCرا تجرب ه میکنن د ،يعن ی ن اتوانی در تفس ير  QCي ا
رفع اشکال به درستی.

ھرچ ه بيش تر بداني د ،آس انتر خواھي د دي د ک ه اف ت  QCش رايطی اس ت واقع ی و قاب ل ع الج ک ه ھ زاران آزمايش گاه ب ه مب تال
میشوند.

با مدير بالينی خود در بارهی افت  QCصحبت کنيد.
ممکن است طرح درمانی نوينی برای آزمايشگاه شما وجود داشته باشد.
يک راه حل جديد برای افت  QCراھکار IQCP١است .اين رويکرد نوين ،با نام "طرح پايش کيفي ت اختصاصیش ده" ،ک ه ب ه
وس يلهی  CMS٢و  CLSIتج ويز ش ده اس ت عب ارت اس ت از ترزي ق واک اوی خط ر ب ه س امانهی م ديريت کيفي ت .از طري ق
 ،IQCPآزمايشگاهھا میتوانند خطراتشان را واکاوی کنند ،پايداریشان را تعيين کنند ،و دستورکارھای جديد QCتھي ه کنن د.
ممکن است که برخی از آزمايشگاهھا قادر شوند QCخود را به فقط يک بار در ھفته يا يک بار در ماه کاھش دھند.
اجرای IQCPآسان است .يا دستکم  CMSاميدوار است چنين باشد .تا کنون CMS ،در ب ارهی اي ن ک ه چگون ه باي د "واک اوی
خطر" و "ارزيابی خطر" را انجام داد و آن را به يک تناوب  QCگواھی -بينان تبديل کردجزئيات کاملی منتشر نکرده است.
در حال حاضر ،ھمينقدر کافی است که شما بر اساس اعتماد بپذيريد که اين رويکرد نوين برای آزمايشگاه شما مناسب است.
]رويکرد سنتی ،يعنی تربيت و آموزش بھت ر کارکن ان آزمايش گاه ،و ي ک ط رح متوازنش دهی  QCش امل روشھ ای خ وب و
پايشھای مناسب ،نيز میتواند در تخفيف افت  QCموثر باشد ،اما اين ،راه "حل آسان و ارزان"ی که به نظر میرس د اغل ب
آزمايشگاهھا به دنبال آن ھستند نيست[.
عوارض جانبی

ھشدار IQCP ،ممکن است سبب ...
•
•
•

•

تورم اعتماد به درستی نتايج شود ،که ممکن است بينجامد به ...
افزايش خطر گزارش نتايج اشتباه ،و ھمچنين ...
خشکی دھان و حالت تھوع ھنگام فھميدن اين که پس از يک ھفته يا يک ماه ،يک پيغام "QCبي رون از کنت رل" ب ه
اين معناست که بسياری از پزشکان بر مبنای نتايج غل ط آزمايش گاھی عم ل کردهان د ،ک ه ممک ن اس ت منتھ ی ش ود
حتا به ...
٣
آشفتگی وخيمتر طی سردرگمی و ناکامی ناشی از انتقال از  EQCبه .IQCP

چنانچه ھر يک از عوارض جانبی فھرست شده در باال را تجربه کرديد بیدرنگ با مرجع قانونگذار خود تم اس بگيري د .در
برخ ی م وارد ج دی ،ممک ن اس ت الزم باش د اس تفاده از "QC / IQCPمخ اطرهآميز" را قط ع کني د و ب ه روشھ ای  QCقاب ل
دفاعتر از نظر آماری بازگرديد.
برای اطالع بيشتر از جزئيات  QCخطر-بنيان و  ،IQCPسعی کنيد از مرجع قانونگذار خود سؤال کنيد – و چنانچه ھرگون ه
پاسخ واقعیيی به دست آورديد ،ما را مطلع کنيد.
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Individualized Quality Control Plan
Center for Medicare & Medicaid Services
3
Equivalent QC
]رويکرد  EQCکه چند سال پيش به وسيلهی  CMSپيشنھاد و به وسيلهی  CLSIدر  EP22تبيين شده ب ود تالش ی ب ود ب رای ک اھش تن اوب
گذاشتن نمونهھای کنترل برای دستگاهھايی که دارای سامانهھای ارزيابی عملکرد درونی ھستند .بر اساس اين رويک رد ،بس ته ب ه مي زان
ارزيابی درونی دستگاه ،آزمايشگاه میتوانست تناوب گذاشتن کنترلھا را از ھ ر ي ک ب ار ب ه ھفت های ي ک ب ار ي ا حت ا ب ه م اھی ي ک ب ار
کاھش دھد .در يکی دو سال گذشته با مطرح شدن  EP23رويکرد  EP22کنار گذاشته شد .مترجم[
2

* اين که ھر از چندگاھی چشماندازھا عوض شود سودمند است .ما آگاھيم که پزشکان و بيماران نسبت به ھوسھا و
ھيجانات حساس ھستند ،و ما ھم در آزمايشگاه مصون نيستيم .بيرون از امريکا ،ممکن است خوانندگان با فشار سنگين
بازار که با عنوان "افت ) "Tتستوسترون اندک( شناخته شده است آشنا نباشند ،چيزی که ھم اکنون به دليل پیبردن به
افزايش خطر حملهھای قلبی به وسيلهی  FDAدر دست بررسی است .در عالم دارويی اين وضعيت "بازرگانی بيماری"
ناميده میشود .مطمئن نيستم که ما در اين بحث چه میتوانيم آن را بناميم .تحميل راه حل غلط برای يک مشکل درست ،يا
فراھم ساختن يک اجرای ضعيف ،يکی از خطرات بزرگی است که آيندهی " QCخطر" ما با آن روبرو است.
قصد ما آن نيست که تالشھا و زحمات افرادی که سالھا وقت برای رساندن  EP23به انتشار صرف کردهاند را ناچيز جلوه
دھيم .افراد بسياری به سختی بسيار کار کردهاند و تالش بسياری صرف کردهاند تا  EP23به ثمر برسد .مقصود ما ريشخند
ايشان نيست .با وجود اين ،در پايان کار عظمت افراد درگير اين فرآيند برای غلبه بر ضعف بازار کافی نبوده است .وقتی
که ھدف کاستن از تناوب  QCبا ھر وسيله و توجيھی است ،با وجود ھمهی اينھا ،به قوانين و راھکارنماھای ضعيف
خواھد انجاميد .ما برای دستاندرکاران  EP23و قانونگذاران  IQCPآرزوی بھروزی داريم و منتظر برآمدن روندی بھتر و
علمیتر در آينده ھستيم.

