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 آدرس:                            / دورنگار :                   :، موبایلشماره تماس-5                : نام آزمایشگاه -1

  -ISO 15189 INSO :معیار ارزیابی-3

 

 : ارزیابی بازه-         بازه بازنگری اطالعات مدون:      xx/xx/xxتاریخ دریافت درخواست:-4

 

  اعتباربخشی در گواهینامه  طبق دامنه مندرجیپزشک شگاهیآزما یفرم درخواست اعتباربخشطبق پذیرش درخواست بند هفت : ارزیابیدامنه -2

       ابطال          کاهش       علیقت       گسترش      تجدید        تمدید      اعطاسیکل اعتباربخشی: -6

بررسی  ممیزی اندازه گیری بازنگری مدرک و پرونده  ارزیابی شهودی  ارزیابی از راه دور  های ارزیابی : ارزیابی در محل   تکنیک-7

 مصاحبه بازدیدهای اعالم نشده  PT/EQAP  عملکرد در

     ارزیابی مجدد    مراقبتی بازدید    ارزیابی اولیه  بازدید مقدماتی ارزیابی: نوع-9

 ( کارشناس فنی:3)                                   :  ان( ارزیاب5)                 ( سر ارزیاب:1):تیم ارزیابیاعضای  -9

  :یافته های حاصل از ارزیابی  -10

 اجرا گردید.  INSO-ISO 15189بر اساس الزامات استاندارد انجام شده ارزیابی  توافقات طبق

و ارزیابی بصورت ریموت و حضوری بررسی گردید IACLD-F28 در روند ارزیابی، اطالعات مدون آزمایشگاه و چک لیست خود اظهاری با کد 

 ولین و کارکنان آزمایشگاه برگزار شد. به اجرا در آمدکه طی آن جلسه افتتاحیه و اختتامیه با حضور مدیریت ارشد آزمایشگاه و مسئ

و  INSO-ISO 15189در جلسه اختتامیه توسط سر ارزیاب تاکیدگردید، کسب اطمینان از استقرار، اجرا و پایش تمامی الزامات استاندارد 

 فته ها توسط تیم احصا گردید.بررسی کامل و موشکافانه برعهده خود آزمایشگاه است و در طول ارزیابی، حسب نمونه گیری های بعمل آمده، یا

 شايستگي هاي مشاهده شده:

 آزمایشگاه-

 

 

 :ارزیابی ، یافته های زیر بدست آمدمورد های نمونه گیری شده در حین پیرو بررسی مستندات ، چک لیست خود اظهاری و  -01-0

 الزامات مديريتي  -4

 سازمان و مسئوليت مديريت-4-0
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  موجوديت قانوني آزمايشگاه: -

و پروانه مسئول فنی  --مورخ   --آزمایشگاه مجوزهای الزم برای فعالیت آزمایشگاه از مراجع قانونی را دریافت کرده است. پروانه تاسیس به شماره  

    ---پ   مورخ ---به شماره   --دکتر /آقای خانم

 اصول اخالقي : -

 

  رئيس آزمايشگاه:-

 

 نيازهاي استفاده كنندگان خدمات:-

  

  شي كيفيت:خط م-

 

 طرح ريزي و اهداف كيفيت:  -

  

 مسئوليت ها، اختيارات و روابط متقابل: -

 

  ارتباطات :-

 

 مديركيفيت : -

 سيستم  مديريت كيفيت : -4-2

 

 الزامات مستند سازي: -
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 نظامنامه كيفيت:-

 

 كنترل مدارک:  -4-3

 

 موافقت نامه هاي ارائه خدمت : -4-4

 

 :آزمايشگاه ارجاع  -4-5

 انتخاب و ارزيابي آزمايشگاه هاي ارجاع و مشاورها : -

 

 ارائه نتايج آزمايش:-

 

 خدمات برون سازماني و تداركات: -4-6

  

 خدمات مشاوره اي :  -4-7

 

 

 حل و فصل شكايات :  -4-8

 

 شناسايي و كنترل عدم انطباق ها : -4-9
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 اقدام اصالحي:  -4-01

 

 اقدام پيشگيرانه:-4-00

  

 بهبود مداوم:-4-02

 

 :كنترل سوابق -4-03

 

  ارزيابي و مميزي ها: -4-04

  بازنگري دوره اي درخواست ها و مناسب بودن روش هاي اجرايي و الزامات مربوط به نمونه:-

 

 ارزيابي بازخور از استفاده كننده:-

 

 پيشنهادهاي كاركنان:-

 

 مميزي داخلي:-

  

 مديريت ريسک:-

  

 شاخص هاي كيفيت:-
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 بازنگري هاي سازمان هاي خارجي :-

 

 بازنگري مديريت : -4-05

 
  

 الزامات فني -5

 كليات : -كاركنان -5-0

 

  شرايط احراز صالحيت كاركنان :-

 

  شرح وظايف شغلي:-

 

 معرفي كاركنان به مجموعه سازماني:-

  

 آموزش:-

  

 ارزيابي شايستگي: -

 

 بازنگري عملكرد كاركنان:-

 

 حرفه اي مداوم: آموزش و پيشرفت-
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 سوابق كاركنان:-

 

 شرايط محيطي و فضاي كار:    5-2

 

 امكانات آزمايشگاهي و اداري:-

 

 امكانات انبارش :-

  

 امكانات براي كاركنان: -

 

 امكانات جمع آوري نمونه بيمار: -

 

  نگهداري امكانات و شرايط محيطي :-

 

 آزمايشگاه:تجهيزات، معرف ها و مواد مصرفي    -5-3

 

 آزمون مقبوليت تجهيزات: -

 

 دستورالعملهاي تجهيزات براي استفاده: -
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 كاليبراسيون تجهيزات و قابليت رديابي اندازه شناسي:-

 

 نگهداري و تعمير تجهيزات:-

  

 گزارش رويداد نامساعد در مورد تجهيزات: -

 

  سوابق تجهيزات:-

 

 معرف ها و اقالم مصرفي:-

  

 انبارش:پذيرش و -

 

  آزمون مقبوليت  :-

 

 مديريت موجودي:-

  

 دستورالعمل هاي كاربردي: -

 گزارش رويداد هاي ناخواسته:-

 

  سوابق:-
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 فرآيندهاي قبل از آزمايش  : 5-4

 

 اطالعات براي بيماران و استفاده كنندگان خدمات: -

 

 اطالعات فرم درخواست: -

 

 جمع آوري و اداره نمونه اوليه: -

 

 دستورالعمل هاي مربوط به فعاليت هاي قبل از جمع آوري نمونه: -

 

 دستورالعمل مربوط به فعاليت هاي جمع آوري نمونه: -

 

 حمل و نقل نمونه: -

 

 پذيرش نمونه: -

 

 جابجايي، آماده سازي و انبارش قبل از آزمايش:-

 

 فرآيندهاي آزمايش   5-5
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 ش: انتخاب، تصديق و صحه گذاري روش هاي آزماي-

 

  تصديق روش هاي آزمايش:-

 

 :  صحه گذاري روش هاي اجراي آزمايش-

 

 عدم قطعيت اندازه كيري مقادير كمي اندازه گيري شده: -

 

 دامنه هاي مرجع بيولوژيک يا مقادير تصميم گيري باليني: -

 

 مستند سازي روش هاي اجرايي:-

 

 تضمين كيفيت نتايج آزمايش: -5-6

 

  : كنترل كيفيت-

 

 مقايسه هاي بين آزمايشگاهي:-

 

  

 رويكردهاي جايگزين:-
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 : تحليل نمونه هاي مقايسه بين آزمايشگاهي-

 

 : ارزيابي عملكرد آزمايشگاه-

   

 مقايسه پذيري نتايج آزمايش : -

 

  فرآيندهاي بعد از آزمايش  5-7

 انبارش، نگهداري و وارهايي نمونه هاي باليني:-

 

 گزارش نتايج:    5-8

   

 ويژگي هاي گزارش:-

 

 محتواي گزارش: -

 

 صدور نتايج:    5-9

 انتخاب اتوماتيک و گزارش نتايج : -

 

   

 گزارش هاي تجديد نظر شده: -
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 :مديريت اطالعات آزمايشگاه    5-01

  اختيارات و مسئوليت ها :-

 

 مديريت سيستم اطالعات: -

 عدم انطباق- 01-2

 عدم انطباق مهم -01-2-0

 

مورد عدم انطباق مهم توسط تیم شناسایی شد که در جلسه  ----بر پایه نمونه گیری و بررسی مستندات ، چک لیست خود اظهاری و انجام ارزیابی، 

 .تحویل آزمایشگاه گردیدثبت و  IACLD-F27:02اختتامیه توسط سرارزیاب تشریح و گزارش مکتوب عدم انطباق ها در فرم 

به  IACLD-F37بر رفع عدم انطباق ها و تکمیل و ارسال فرم های گزارش اقدام اصالحی -- ------تا الزم است حسب توافق فیمابین ، آزمایشگاه 

 همراه سایر مدارک مرتبط، برای نهاد اقدام نماید. 

است یک تحلیل از گستردگی و علت )بعنوان مثال ، آزمایشگاه ملزم  INSO-ISO 17011-5017استاندارد  9-6-7تاکید می شود حسب الزام بند 

م ارش اقداتحلیل علت ریشه ای( عدم انطباق ها ارائه کند و اقدامات مشخصی که برای رفع  هر عدم انطباق، انجام شده یا طرح ریزی شده را در فرم گز

 به تفکیک توصیف نماید . IACLD-F37:02اصالحی 

 

 عدم انطباق جزئي-01-2-2

م عد عدم انطباق های جزئی عدم انطباق های بالقوه هستند که در حین ارزیابی به آزمایشگاه یادآوری می گردد و یادداشت می شود. اگرچه مدیریت

ت دساست آزمایشگاه تمهیدات الزم برای مدیریت و رفع آن را در مقتضی انطباق جزئی، مشمول تعیین و اجرای اقدام اصالحی نمی شود، با این حال 

غیر  شود، دراقدام داشته باشد تا در ارزیابی های بعدی که قطعا مورد بازبینی مجدد قرار می گیرند، شواهد الزم از حل مشکل برای تیم ارزیابی محرز 

 می تواند منجر به گزارش عدم انطباق مهم شود. اینصورت مشاهده تداوم مشکل در ارزیابی های بعدی

 داوری در صورت اقتضا()یاموارد عدم انطباق جزئی: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هاي تكميلي پيگيري --11

 نهاد فرم های گزارش اقدام اصالحی و مدارک مرتبط ارسالی از آزمایشگاه را  جهت بررسی های الزم در اختیار تیم ارزیابی قرار می دهد.  -11-1

 کمیته طرح درآمادگی پرونده برای تایید نماید، گزارش نهایی را جهت را رفع موارد عدم انطباق تیم  چنانچه پس از بررسی های بعمل آمده، -11-5

 ارسال می نماید. تصمیم گیری بر درخواست اعتباربخشی آزمایشگاه

 :انجام می شود 5و  1 هایبند زیر ، مراحل کار طبقنکندرا تایید  یکه سر ارزیاب رفع عدم انطباق یدر صورت -11-3

رفع عدم انطباق با  یمهلت مجدد برا نییبه تع نسبتدرچارچوب ضوابط نهاد و  ی کنداعالم م را به آزمایشگاه یاقدام اصالح رشیعدم پذ -11-3-1

 کند. یتوافق م شگاهیآزما

 و یا

 با هماهنگی فیمابین، موضوع آزمایش از دامنه درخواست اعتباربخشی حذف می شود. -11-3-5

ه به ارزیابی پیگیری داشته باشد کدر مواردی ممکن است تیم ارزیابی برای کسب اطمینان از کفایت اقدامات آزمایشگاه و صالحیت الزم ، نیاز  -11-4

 در این صورت هماهنگی های الزم با آزمایشگاه را بعمل خواهد آورد.

 

 نام وامضای سرارزیاب                                                                                           

 

 


