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 .استحقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ 

 یا نمودار گردشی)فلوچارت( (فلودیاگرامروندنما) رسم چگونگی

 پزشکی در آزمایشگاه فرایندهر  برای 
 How to draw flowdiagram  or flowchart  

for the processes in the medical laboratory?  
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنده

 ترسیم شده توسط نویسنده یا اینترنتها: منبع عکس

 

 

 
 :یک پیام کوتاه

 وجود دارد. نادر نیاز به تحول های تشخیص پزشکیدر آزمایشگاه

 هایهورو  انشدنگیزش، ا، گرشندر تغییر و تحول 

 

 وری در آزمایشگاه افزایش یابد. تا بهره هیمبه مستندسازی کارآمد و اثربخش اهمیت د
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 مقدمه

ها و فعالیتعبارت است از مجموعه  فرایندمورد بحث قرار گرفت، خوبی به "3ام برای آزمایشگاهیان نوشته"طور که در مقالههمان

  اما... .کندخروجی می یا چند ورودی را تبدیل به یک یا چند که یک مرتبط با هم عملیات

 آشنا هستید؟ تانبرای فرایندهای آزمایشگاهفلودیاگرام(روندنما) یا ()فلوچارتنمودارگردشیآیا به رسم 

 دانید فلوچارت چه تفاوتی با فلودیاگرام دارد؟آیا می

یادمان باشد در اسناد با عنوان آشنا هستید؟  در آزمایشگاه شناسایی شده هایو تدوین روش اجرایی برای فرایند آیا با نحوه تهیه

 شود.ها آورده میروش اجرایی فقط به نقاط و نکات کلیدی کار اشاره شده، جزئیات انجام امور در دستورالعمل

 از ارکان سیستم مدیریت کیفیت است؟ دانید مستندسازی و کنترل مدارک و کنترل سوابق یکیآیا می

 نگارش آنها در آزمایشگاه آشنا هستید؟ انشایآیا با انواع مستندات )انواع مدارک( و 

در کنار سایر نکات آموزش داده شده در کتب  رارا داریم که اگر الزامات آن  10013ملی  دانید برای مستندسازی استانداردآیا می

عملکرد              ،15189در جریان استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  سالمت رعایت کنیم مورد تایید آزمایشگاه مرجع

  وری بیشتر خواهد شد.بوده، بهره ترو اثربخش ترکارآمد برای آزمایشگاه مستندسازی نتیجه کارتری خواهیم داشت و موفق

 دانید مدارک چه تفاوتی با سوابق دارد؟آیا می

دانید اولین سندی که در هنگام استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه باید به نحو صحیح آیا می: مهمبسیار  یسوالو نهایتا 

 نوشته شود کدام است؟

مطالعه نمایید تا  را  5و  4های شماره "امبرای آزمایشگاهیان نوشته" کاربردی تاگر پاسختان به سواالت فوق منفی است تا مقاال

 و سایر اسناد آزمایشگاهی اجرایی هایتان در رسم روندنما و تدوین روش، با کمی تمرین مهارتدانشآگاهی و ضمن افزایش 

  یابد. رتقاءا

 ها به صورت بنیادین در آزمایشگاه،یادمان باشد تعمق در مباحث فوق و تحکیم آن

 زیربنایی مستحکم برای استقرار سیستم فراگیر کیفیت ایجاد خواهد کرد زیرا 

 دهند وبه این ترتیب افراد خواهند دانست چرا  این حجم زیاد از مستندسازی را انجام می

 ای مواجه خواهند بود بنابراین با عشق کار خواهند کرد.در نهایت با چه ثمره 

 توجه نمایید: علم کیفیت بزرگان یکی از از سخنان بخشانگیزه به سخنی

 که دکترای متالوژی دارد  TQMپروفسور کندو یکی از برجستگان مبحث

 کند:چنین نتیجه گیری می    Human Motivationدر کتابی تحت عنوان 

 )عشق(کیفیت را بهبود بخشنددلشان می خواهد  کسانی که

 )متخصص(بخشندکیفیت را بهبود می توانند بیشتر از کسانی که 

 شوند.باعث بهبود کیفیت می
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  چیست؟ )فلودیاگرام(روندنما
 های اجرایی را بنویسیم. قبل از شروع به نوشتنباید روش و تهیه شناسنامه برای آنها، در آزمایشگاه شناسایی فرایندها پس از

تا چیزی از  روش اجرایی بهتر است مراحل کار را در یک روندنما مشخص کرده، سپس اقدام به نوشتن روش اجرایی نماییم

 .جزئیات جا نماند

 را دارا بوده و مرتبط هایاقتروندنما قابلیت نصب در ا

 در صورت تهیه به شکل استاندارد و صحیح، یکی از اسناد با ارزش آزمایشگاه است.
 

. استفاده کند مشخص می کار راروند اجرای عملیات، مراحل و جزئیات برنامه و ورودی و خروجی هر مرحله از روندنما در واقع 

تفسیر برنامه، تجزیه و تحلیل و با کمک آن  است چرا کهباارزش و مفید نشان دادن همه فرایندهای آزمایشگاه جهت  روندنمااز 

د. برای رسم فلوچارت آگاهی و تسلط بر مراحل مورد نیاز و شو آسان میکننده افراد به غیر از تهیهسایر یابی و استفاده توسط  عیب

 ضروری است.دست آوردن نتیجه مورد نظر،  ترتیب آنها جهت به

انجام  "چرا "و   "در کجا " "مدتی طی چه"،  "در چه زمانی" "ظورچ" "کاری راچه"، "کسیچه"شودمشخص می روندنمادر یک 

 ("ک"و یک  "چ"ششپاسخ به  ) .دهدمی

 ای مشابه رسیده باشیمشاید به نتیجه تطابق دهید 1شکل  موضوع فوق را با

 

 !("H"و یک  "W") پاسخ به پنج
“Who”, ”What”, ”Where”, ”When”, “Why” and  “How” 

 

 

 1شکل

 یافته را ارائه دهند.دهند تا خدمتی سازمانهمه در سراسر دنیا این کار را انجام میاید نتیجه رسیده حتما به این
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 روندنما چگونگی رسم 
به تعدادی تصویر ساده هندسی و عالیم ارتباطی نیاز داریم که هریک باید در جایگاه خود یا نمودار گردشی رسم روندنما  جهت

 تغییربه معنی  «روند»به فرایند، اصطالح  زیرا طبق تعریف (2پسندرسم شود)شکل استفاده شوند تا یک روندنمای استاندارد محکمه

 .شوداطالق می معین یک هدفمرحله به مرحله به سمتِ 

 

 

 2شکل 

 از یکی از دو روش زیر استفاده کرد:توان برای بیان روند یک فرایند می

داخل  ،اعدادها عدد فعالیت نوشته شده، توضیحات مربوط به داخل شکل این حالتدر  ؛فلودیاگرام( رسم کرد)وندنمار -1

 شود.نوشته میکنار روندنما جدول جداگانه 

در این حالت توضیحات  ؛توان برای بیان روند یک فرایند، از نمودار گردشی)فلوچارت( استفاده کرداز طرفی می -2

 شود.ها نوشته میها داخل شکلفعالیت

 توضیح داده است: 1ول در جد یا نمودار گردشی)فلوچارت(فلودیاگرام( )روندنماقواعد کلی جهت رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 1جدول 

 قواعد کلی در رسم یک روندنما

  از شکل بیضی برای شروع و خاتمه استفاده کنید.

  استفاده کنید. ی که باید انجام شودفعالیت ذکراز شکل مستطیل برای 

  برگشته برای ایجاد یادداشت)سابقه( استفاده کنید.از شکل مستطیل لبه

  گیری استفاده کنید.از شکل لوزی برای تصمیم

  از شکل فلش برای ایجاد ارتباطات استفاده کنید.
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 ،از انجام آزمایش پیشفرایندهای  شامل فرایند اصلی آزمایشگاه در جریانتشخیص پزشکی ر آزمایشگاه دبیمار  درخواست آزمایش

هر یک از فرایندهای  .شودمیتبدیل به نتیجه آزمایش  ها و عملیاتفعالیتای از مجموعه با ،پس از انجام آزمایشو  انجام آزمایش

 5و  4، 3های به شکلذکر شده خود دارای یک ورودی و یک خروجی است. خروجی یک مرحله، ورودی مرحله بعدی است. 

های هندسی با استفاده از شکل آزمایشانجام از پیش فرایند ی رسم شده برای روندنما، به عنوان یک الگو 3شکل توجه کنید.

 :دهدمینشان  استاندارد را

 

 3شکل 

 شود. ها نوشته میدر دل شکل ،ارت( رسم کرد. برای این کار مطالب نوشته شده در جدولچتوان نمودار گردشی)فلومی
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 دهد:هندسی استاندارد را نشان میهای با استفاده از شکل آزمایش انجام فرایندروندنمای رسم شده برای ، به عنوان یک الگو 4شکل 

 

 4شکل 

 ارت( رسم کرد.چنمودار گردشی)فلو فوق، روندنمای )فلودیاگرام(به جای  توانمی

 شود.ها نوشته میدر دل شکل ،فوق روندنمایکنار  برای این کار مطالب نوشته شده در جدول
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های هندسی استاندارد را با استفاده از شکل آزمایشپس از انجام فرایند ، روندنمای رسم شده برای به عنوان یک الگو 5شکل 

 :دهدنشان می

 

 5شکل 

 شود. ها نوشته میدر دل شکل ،ارت( رسم کرد. برای این کار مطالب نوشته شده در جدولچتوان نمودار گردشی)فلومی



 4 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

7/10/1397 

 چگونگی رسم روندنما)فلودیاگرام( یا نمودار گردشی)فلوچارت(

 پزشکی در آزمایشگاه هر فرایند برای 
 How to draw flowdiagram  or flowchart  

for the processes in the medical laboratory?  
 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنده

www.yadazma.com 
 

                                             Page 8 of 17 
 

مدیریت تجهیزات، فرایند کالیبراسیون، برای سایر فرایندهای آزمایشگاه مانند فرایند خرید، فرایند توان میمین ترتیب هبه 

به شکایات، فرایند مدیریت ریسک و فرایند مدیریت کارکنان، فرایند آموزش، فرایند مدیریت عدم انطباق، فرایند رسیدگی 

 رسم نمود.یا نمودار گردشی بیوریسک و ... روندنما 

 

 : اقدامک

 یک قلم و کاغذ بردار و برای یکی از فرایندهای آزمایشگاه روندنما رسم کن.  ،خواننده گرامی این مقاله

 شود. زمایشگاه میآ این تمرین باعث ایجاد ممارست در شما برای رسم روندنماهای

 شود... در آزمایشگاه به شدت توصیه میبرای افراد با سمت مدیرکیفیت انجام این تمرین 

 مطرح فرمایید. yadazma@yahoo.comباشید. اگر سوالی دارید با ایمیل  و موید موفق

 

 

 

 قصد دارید فرایندهای آزمایشگاهتان را شناسایی نموده، برای آزمایشگاهتان نقشه فرایندی رسم کرده و

بر اساس اصول استاندارد ایجاد کنید؟ روندنما)فلودیاگرام(و  ها شناسنامهبرای آن   

،و فلودیاگرام آنها ما برای شناسایی فرایندهای آزمایشگاه، رسم نقشه فرایندی و ایجاد شناسنامه فرایندها  

در یک فرمت استاندارد همراه شما هستیم   

www.yadazma.com  
تماس بگیرید یا به ما ایمیل بفرستیدبرای مشاوره رایگان، با ما   

۰۹۱۲۷۶۲۳۳۹۸ 

yadazma@yahoo.com 

 یک پیشنهاد                                                                           

 

 

 

 

 

 

mailto:yadazma@yahoo.com
http://www.yadazma.com/
mailto:yadazma@yahoo.com
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 به ادامه مقاله برگردیم. خوب

 مربوطه را نوشت. متنی روش اجرایی مستندسازی کرد و فرایند آشنا شدید در ادامه کار بایدتا اینجا با رسم روندنما برای 

 مستندسازی چیست؟

تا مستندسازی در  است که باید برداشته شودقدم بعدی  روش اجرایی مرتبط با روندنما تهیه و تدوینبعد از رسم روندنما، 

استانداردهای راهنماهای کاری، تهیه و تدوین (. در این راستا 6)شکل آزمایشگاه شکل و شمایل گرفته، هرم مستندات ایجاد شود

بدیهی است اسناد تهیه شده  انجام شود. با انشای خاص خود با فرایند نیز باید های مرتبطفرمو  ی کاریهادستورالعمل ،کاری

تا نتیجه خدمت  دنگیرمورد استفاده قرار می کار و ارائه خدمتدر جریان  پس از تایید، تصویب، صدور و ابالغ،ایندها، مرتبط با فر

 . هنگام(، و با حداقل خطای ممکن ارائه گرددبا کیفیت مناسب؛ )صحیح، دقیق و به

آموزش  یک روش اجراییچنین نحوه نگارش هم نکات کلی مستندسازی و اهمیت تدوین روش اجرایی اشاره شده،  به در ادامه این مقاله

 . د.مورد استفاده قرار گیربه عنوان راهنما  تدوین گردیده است تا نیز برای شما یک نمونه روش اجراییبه عنوان الگو داده شده، 
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 :امر مستندسازی درآزمایشگاه پزشکی نکات کلی

گذاری و باید تابع روش اجرایی مستندسازی، شماره د،روندنمای ترسیم شده برای فراین از رویمتن صورت به برای نوشتن روش اجرایی

 . رعایت نمایید. " ارککنترل مد "عنوان با  INSO-ISO 15189استاندارد  3-4طبق بند  و نکات کلی زیر را  کنترل مدارک آزمایشگاه باشید

a) موارد زیر باشد: سند نوشته شده باید مزین به 

 شماره سند،  (1

  شماره ویرایش،  (2

 تاریخ تهیه،  (3

  تاریخ بازنگری، (4

 کننده، نام و امضای تهیه (5

  ،نام و امضای تاییدکننده (6

  .کنندهنام و امضای تصویب (7

b)  شود:مورد زیر اشاره  7در هر سند باید به  10013طبق استاندارد 

 هدف از ایجاد سند -1

 دامنه کاربرد سند -2

 منابع مورد استفاده در ایجاد سند -3

  تعاریف -4

 شرح اصلی سند -5

 کارگیری سندهای مورد استفاده جهت ایجاد سوابق مرتبط با بهفرم -6

 ها، بروشورها و ...استانداردها، دستورالعمل راهنماها، شامل با سند های مرتبطپیوست -7

  ؛هایی مانندتواند زیربندهایی داشته باشد که با شمارهباشیم هر یک از بندهای اصلی باال میبه یاد داشته       

 ،    1و ... برای بند اصلی  1-2، 1-1

 ،2و ... برای بند اصلی  2-2، 2-1

 ، 3و ... برای بند اصلی  3-2، 3-1

 ، 4و ... برای بند اصلی  4-2، 4-1

 ، 5و ... برای بند اصلی  5-2، 5-1
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 ، 6و ... برای بند اصلی  6-2، 6-1

 . 7و ... برای بند اصلی  7-2، 7-1

 .شونددر اسناد به زبان فارسی اعداد از سمت راست نوشته و خوانده می :1نکته قابل توجه

 .بازنگری استکنید به این نکته اشاره کنید که سند قابل همه اسنادی که در آزمایشگاه تهیه می 1-1بند در  :2توجه نکته قابل

 توانید در این بند جمله زیر را بنویسید:می

 پذیر است.امکان فنی/ مسئولصالح و با تائید رئیس آزمایشگاههر یک از کارکنان ذی بازنگری این سند بنا به پیشنهاد (1-1  

                                  

  پیش از انجام آزمایشفرایند نوشتن روش اجرایی  ها  با تمرین عملی برای فرایندبرای   متنی نگارش روش اجرایی اهمیت

 پیش از آزمایش بنویسیم! فرایند برای متنییک روش اجرایی بررسی کنیم که چرا باید حاال بیایید با هم بعد از توضیحات مقدماتی 

a)  فرایند پذیرش و  فرایندفرایند قبل از آزمایش شامل دو . کنیمرا با هم دوره میفرایند پیش از آزمایش یک بار موضوع

توسط مسئول ، برگه درخواست آزمایش در بخش/ واحد پذیرش آزمایشگاه پذیرش فرایند طیاست.  گیرینمونه

کننده انجام بیمار/مراجعهها در آزمایشگاه در این بخش/ واحد، پذیرش بررسی و در صورت امکان انجام آزمایشپذیرش 

 عنوان خروجیتبدیل به قبض پذیرش به ،فرایند پذیرش عنوان ورودیبه این ترتیب برگه درخواست آزمایش به شودمی

عمل کرده، در  گیریفرایند نمونهکه خروجی فرایند پذیرش است به عنوان ورودی قبض پذیرش  شود.می این فرایند

های الزم برای های بیمار گرفته شده، راهنماییشگیری پس از کنترل هویت بیمار نمونه خون برای آزمایبخش نمونه

-فرایند نمونه ورودی عنوانقبض پذیرش بهترتیب  به این شود.به بیمار داده می ، خلط و ...هایی مثل ادرارگرفتن نمونه

در این  بیمار نمونهاداره و مدیریت بدیهی است که  گردد.می عنوان خروجی این فرایندبه گیری تبدیل به نمونه بیمار

 د.مناسب از نظر دما و ... نگهداری شو تا زمان آزمایش در شرایطباید  های بیماراننمونه بسیار مهم بوده لذامرحله 

 

b)  دهیممیمدنظر قرار  نیز ( را3روندنمای ترسیم شده برای فرایند پیش از انجام آزمایش)شکل . 

 

                                           ، )ذکر شده در فوق( در آزمایشگاه  (b)شدهو یا ترسیم  (a) نوشته شدهآیا با موارد  سوال:

درخواست "یعنی  گیریپذیرش و نمونه از ورودی فرایند را "نمونه مناسب"یعنی یک خروجی خوب انتظار توانمی

 داشت؟  "آزمایش

  خیر   پاسخ:
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وجود دارد که نوشته نشده است لذا از کار کامل نبوده، در هر یک از آنها نکاتی  از موارد فوق اگر توجه کنید هیچیک

راهنماها، شماره این نقایص عبارتند از عدم امکان ذکر برخی جزئیات مرتبط با  نقایصی وجود دارد که باید برطرف شود.

 .ایجاد سوابقجهت  های مورد نیازفرممعرفی ها، استانداردهای رد/پذیرش نمونه و دستورالعمل

کند که در به عنوان یک مدرک آموزشی در آزمایشگاه کمک می ،فوق نقایص عالوه بر رفع تدوین یک روش اجرایی متنی

                       ها را و آن وجود آید که کارمند جدیدالورود به جزئیات وظیفه محوله آشنا استتغییرات پرسنلی این اطمینان به

 .دهدهای سند انجام میپیوست به نحو احسن طبق

 
 

 نوشته شده است توجه نمایید. (همین مقاله 3)شکل  به مطلب صفحات بعد که از روی روندنمای فوق
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  فرضی آزمایشگاهیک برای روش اجرایی با رعایت اصول مستندسازی نحوه تدوین یک 

 کرده است. پیداای، چهار صفحه جزئیات یک صفحهساده یک روندنمای توجه کنید که  

 به نام خدا                                                                   

 پزشکی .... صیتشخ شگاهیآزما

 مارانیب و مراجعین نمونه یآورجمع و رشیپذ ییاجرا روش

 PR-LA-001:سند شماره

 شود(مشابه شماره روندنمای فرایند در نظر گرفته میشماره سند )

 00:  یبازنگر شماره

 ........   :  هیته خیتار

 ........:   بازنگری خیتار

 ........: کنندههیتهنام و امضای 

 : ........نام و امضای تاییدکننده

 .......: کنندهبیتصونام و امضای 

 آوری نمونه بیماران.آزمایشگاه ...... با مراحل پذیرش و جمعآشنایی کارکنان  :از ایجاد سند ( هدف1

  است. پذیرامکان فنی/ مسئولزمایشگاهآ صالح و با تائید رئیسبازنگری این سند بنا به پیشنهاد هر یک از کارکنان ذی (1-1

 

مراجعه کننده به آزمایشگاه ...... این روش اجرایی برای مرحله پذیرش و جمع آوری نمونه از بیماران  :سند ( دامنه کاربرد2

 کاربرد دارد.

 

 : مورد استفاده در ایجاد سند (منابع3
   آزمایشگاه ...... مدارک و صدور کنترل ،گذاریروش اجرایی مستندسازی، شماره( 3-1     

 

 -( تعاریف:4
 

 

 :اصلی سند( شرح 5
 نماید.بیمار با در دست داشتن نسخه حاوی درخواست آزمایش به واحد پذیرش آزمایشگاه مراجعه می (5-1
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با بررسی لیست آزمایشات شرایط بیمار را برای انجام آزمایش طبق راهنمای                 استمسئول پذیرش موظف  (5-2

 نمونه گیری بررسی نماید.

در صورت وجود شرایط مناسب، مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی، سن، جنس، لیست داروهای مصرفی و یک  (5-3

رت ضرورت، با استفاده از برنامه پذیرش و جوابدهی شرکت ...... توسط مسئول پذیرش شماره تلفن جهت تماس در صو

 شود.آزمایشگاه، در کامپیوتر ثبت می

در ادامه لیست آزمایشات مورد درخواست پزشک با استفاده از برنامه پذیرش و جوابدهی شرکت ...... توسط مسئول  (5-4

و فرم پرسشنامه به شماره ...... توسط مسئول پذیرش برای بیمار تکمیل شده و  شودپذیرش آزمایشگاه، در کامپیوتر ثبت می

           شود تا مطالعه و امضاء شود. مسئول پذیرش موظف به دریافت فرم به شماره ...... به وی داده میآگاهانه  نامهفرم رضایت

 نامه از بیمار و بایگانی آن در پرونده بیمار است.رضایت

با مراجعه به صندوق حساب هزینه انجام آزمایشات به بیمار اعالم شده و بیمار صورت از تکمیل مراحل پذیرشپس ( 5-5

 نماید.هزینه را پرداخت می

 شود.قبض پذیرش در دو نسخه چاپ می( 5-6

 نماید.گیری مراجعه میبیمار با قبض پذیرش به واحد نمونه (5-7

گیری خون نسبت به نمونه ......گیری وریدی به شماره نمونه دستورالعملمسئول نمونه گیری طبق ( 5-7-1

گیری برای گیری مناسب طبق راهنمای نمونههای نمونهوریدی جهت انجام آزمایشات مختلف با استفاده از لوله

ها( اقدام آزمایش B ها و فهرستآزمایش Aفایل اکسل )فهرست)و پیوست آن  ......آزمایشات مختلف به شماره 

 شود.ها به شماره ....... انجام میها طبق استاندارد کدگذاری نمونهکدگذاری نمونه نماید.می

گیری آزمایشگاه به شماره  گیری طبق راهنمای نمونهگیری خون، مسئول نمونهپس از نمونه (5-7-1-1 

طبق  گیریهای راهنمای نمونهبرگهبا دادن دیگر  جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایشهای مختلف ......

 نماید.می اقدام 11-7-5تا  2-7-5بندهای 

 شود.آزمایشاتی است که در آزمایشگاه ...... انجام میها: آزمایش Aفهرست توجه:    

 شود.میآزمایشاتی است که به آزمایشگاه طرف قرارداد ارجاع  ها:آزمایش Bفهرست        

در شرایط مناسب طبق  تا زمان ارسال به آزمایشگاه برای انجام آزمایش هاکلیه نمونه (5-7-1-2

، ذکر شده در راهنمای طی زمان مقرر تعیین شدهو  داده شدهگیری آزمایشگاه قرار دستورالعمل نمونه

 یابد. در شرایط امن و ایمن به آزمایشگاه انتقال می  ....... ،گیری برای آزمایشات مختلف به شماره نمونه

نسبت .... ساعته به شماره .. 24گیری طبق راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه ادرار مسئول نمونه( 5-7-2

که نماید به طوریساعته اقدام می 24به دادن برگه راهنمای کتبی و همچنین راهنمایی شفاهی جهت تهیه ادرار 

 اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.
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نسبت به   ......طبق راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه ادرار به شماره  گیریمسئول نمونه( 5-7-3

             گیری ادرار راندوم و ادرار صبحگاهی برای آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار اقدامراهنمایی جهت نمونه

 نماید.می

نسبت به انجام آزمایشات ......  گیری طبق دستورالعمل انجام آزمایش سیالن به شماره مسئول نمونه( 5-7-4

 نماید.نسبت به انجام آزمایشات انعقاد اقدام می......  سیالن و طبق دستورالعمل انجام آزمایش انعقاد به شماره 

های جهت تشخیص عفونتگیری طبق راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه مدفوع مسئول نمونه( 5-7-5

نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و همچنین راهنمایی شفاهی جهت تهیه نمونه مدفوع  ......انگلی به شماره 

 نماید به طوری که اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.اقدام می

گیری طبق راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه مدفوع جهت تشخیص خون مخفی مسئول نمونه( 5-7-6

نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و همچنین راهنمایی شفاهی جهت تهیه نمونه مدفوع  ......در مدفوع به شماره 

 اقدام می نماید به طوری که اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.

به  GCT-GTTراهنمای انجام آزمایش تحمل گلوکز گیری طبق راهنمای بیماران جهت ئول نمونهمس( 5-7-7

گیری آزمایش تحمل گلوگز اقدام نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و راهنمایی شفاهی جهت نمونه ...... شماره 

 می نماید به طوری که اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.

نسبت به ...... آوری نمونه مایع منی به شماره  گیری طبق راهنمای بیماران جهت جمعمسئول نمونه( 5-7-8

نماید به طوری که اطمینان گیری مایع منی اقدام میدادن برگه راهنمای کتبی و راهنمایی شفاهی جهت نمونه

 یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.

 ...... جهت تست چسب اسکاچ به شماره گیری طبق راهنمای بیماران جهت تهیه نمونهنمونهمسئول ( 5-7-9

نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و راهنمایی شفاهی جهت نمونه  مناسب اقدام می نماید به طوری که 

 اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.

به  (2hpp)جهت آزمایش قند دو ساعته راهنمای بیماران جهت تهیه نمونهگیری طبق مسئول نمونه( 5-7-10

می نماید به طوری  نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و راهنمایی شفاهی جهت نمونه  مناسب اقدام ......شماره 

 که اطمینان یابد تفهیم موضوع برای بیمار انجام شده است.

 .....ادرار از نوزادان و کودکان به شماره  بیماران جهت تهیه نمونهگیری طبق راهنمای مسئول نمونه( 5-7-11

نماید به طوری که اطمینان نسبت به دادن برگه راهنمای کتبی و راهنمایی شفاهی جهت نمونه  مناسب اقدام می

 یابد تفهیم موضوع برای  والدین بیمار انجام شده است.

گیری موظف می باشد نسخه قبض مربوط به بیمار را به ایشان نمونهگیری، مسئول پس از پایان مراحل نمونه (5-8

تحویل دهد تا در موعد مقرر، بیمار یا فرد معتمد وی با در دست داشتن قبض به آزمایشگاه مراجعه و جواب کتبی خود 

 را دریافت نماید.

نمونه های گرفته شده را در محل مناسب از قبل تعیین شده قرار دهد  استگیری موظف همچنین مسئول نمونه (5-9

 .به آزمایشگاه های مربوطه در شرایط امن و ایمن انتقال یابدجهت انجام آزمون  هاتا نمونه
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ضمن ثبت لیست بیماران در دفتر پذیرش آزمایشگاه، رئیس  استمسئول پذیرش در پایان روز کاری موظف (5-10 

، که توسط نمونه های رد شده )غیرمناسب( را اسامی مرتبط بارا از ورودی بیماران آگاه نموده و  سئول فنی/ مآزمایشگاه

فرم لیست نمونه های رد شده )غیرمناسب( به شماره ..... ثبت نموده، این  مسئولین آزمایشگاه ها گزارش شده است، در

گیری مجدد در پس از اقدام الزم جهت نمونه رسانیده و رئیس آزمایشگاه/ مسئول فنیبه اطالع و امضای موارد را 

 در زونکن مربوطه بایگانی نماید.و یا سایر پیگیری ها  صورت امکان و ضرورت

 :سند یرکارگیبه با مرتبط سوابق جادیا جهت استفاده مورد هایفرم( 6
 قبض پذیرش آزمایشگاه (6-1

 دفتر پذیرش آزمایشگاه( 6-2

 به شماره ......( فرم پرسشنامه 6-3

 نامه آگاهانه به شماره ......( فرم رضایت6-4

 فرم لیست نمونه های رد شده )غیرمناسب( به شماره .....( 6-5

 :ها، بروشورها و ...استانداردها، دستورالعملراهنماها، شامل  با سند های مرتبطپیوست (7 
  ......گیری وریدی به شماره نمونه دستورالعمل (7-1

 ......گیری برای آزمایشات مختلف به شماره راهنمای نمونه( 7-2

 ها به شماره .......استاندارد کدگذاری نمونه (7-3

 ....ساعته به شماره .. 24راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه ادرار ( 7-4     

   ......راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه ادرار به شماره ( 7-5     

 ...... دستورالعمل انجام آزمایش سیالن به شماره ( 7-6     

 ...... دستورالعمل انجام آزمایش انعقاد به شماره  (7-7     

 ......های انگلی به شماره راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه مدفوع جهت تشخیص عفونت( 7-8     

 ......راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه مدفوع جهت تشخیص خون مخفی در مدفوع به شماره  (7-9     

 ...... به شماره  GCT-GTTراهنمای انجام آزمایش تحمل گلوکز راهنمای بیماران جهت ( 7-10     

 ......آوری نمونه مایع منی به شماره  راهنمای بیماران جهت جمع (7-11     

 ...... جهت تست اسکاچ به شماره راهنمای بیماران جهت تهیه نمونه (7-12     

 ......به شماره  (2hpp)جهت آزمایش قند دو ساعته راهنمای بیماران جهت تهیه نمونه (7-13     

 .....ادرار از نوزادان و کودکان به شماره  راهنمای بیماران جهت تهیه نمونه (7-14     

یا اگر به  وه نوشتن یک روش اجرایی آشنا شده باشید، قلم و کاغذ برداریدحامیدوارم تا اینجا به ن اقدامک برای کسب مهارت:

و در همین  مان را به کار بگیریمهایدانسته. بیایید باشد پای کامپیوترنشستن  بهتر از قلم و کاغذ،شاید  تسلط دارید wordافزار نرم

از  را "جوابدهی به بیماران ییاجرا روش"و  4را از شکل  "آزمایش و گزارش نتایجروش اجرایی انجام " کسب مهارتبرای  لحظه

 .مبنویسیهمین مقاله   5شکل 



 4 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

7/10/1397 

 چگونگی رسم روندنما)فلودیاگرام( یا نمودار گردشی)فلوچارت(

 پزشکی در آزمایشگاه هر فرایند برای 
 How to draw flowdiagram  or flowchart  

for the processes in the medical laboratory?  
 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنده

www.yadazma.com 
 

                                             Page 17 of 17 
 

 . ماستفاده کنی روش اجرایی یا چاپ در کاغذ آبی رنگ الخطاز رنگ آبی برای رسمبهتر است 

 شاید بپرسید چرا؟ 

 مقاله بعد را مطالعه نمایید.  

 رسید.حتما به پاسخ خواهید 

 

 
 دفتر حکایت همچنان باقی به پایان آمد این

 صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سعدی

 در مطلب

 به " 5ام برای آزمایشگاهیان نوشته " 

  "و نکات آن در آزمایشگاه پزشکی مستندسازی اصول"

 ،  پرداخته شده است

 اربردیبسیار کهمجنین در این مقاله 

  "اولین سندی که در هنگام استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه باید به نحو صحیح نوشته و به کار گرفته شود"

 معرفی خواهد گردید

 در صورت درک عمیق این اصول یادمان باشد فقط 

 شاهد پیشرفت چشمگیری در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی خواهیم بود.
 شود ...به شما عزیزان توصیه میبسیار کاربردی  مطالعه این مقاله

 

 

 امدر ضمن تصمیم گرفته
 در مطلب 

 " 6ام برای آزمایشگاهیان نوشته "

  "یریت فراگیر کیفیتدآن با مو ارتباط   5Qاصول" 

  ، را مورد بحث قرار دهم

 با دو بال تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان  و  5Qدر صورت درک عمیق اصولیادمان باشد 

 خواهیم بود. مانشاهد معجزه ارتقاء کیفیت خدمات در آزمایشگاه
 این سلسله مطالب مفید را دنبال کنید ...


