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 درخت توگر بار دانش بگیرد
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 :یک پیام کوتاه

 گوید:میاستاد بزرگ علم کیفیت در آزمایشگاه پزشکی،  ؛پروفسور وستگارد

 آید؛ خودبخود به دست نمی کیفیت

  که:هاییراه برنامهبلکه از 

 می شوند، طراحی  به خوبی

 شوند، می اجرا به طور کامل 

 شوند، می پایش به درستی 

 شوند، می ارزیابی  با تیزبینی

 شوند داده می بهبود و پیوسته 

 آمد.به دست خواهد 

                                James O. Westgard    

                    

 ،رساند که پروفسور وستگاردکمی تعمق، ما را به آن نقطه می

 در این چند جمله کوتاه  

  !است  5Qاصول در حال اشاره به 

 چطور؟

 با ادامه مقاله همراه باشید...
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 کیفیت چیست؟
میزانی که با توجه به آن مجموعه ای از ویژگی های ماهیتی یک  عبارت است از 2015 :9001کیفیت طبق استاندارد 

 خدمت یا محصول، الزامات)نیازها و انتظارات( را برآورده می سازد.

 

 :بارت است ازعکیفیت به زبان ساده تعریف  اما  

انطباق با نیازها و انتظارات تصریح شده)ذکر شده( و تلویح شده)ذکر نشده( 

  .خدمت یا محصول استفاده کنندگان

 : بار دیگر جمالت آقای دکتر جیمز وستگارد را مرور کنیمیک 

 آید؛ خودبخود به دست نمی کیفیت

  که:هاییراه برنامهبلکه از 

 می شوند، طراحی  به خوبی

 شوند، می اجرا به طور کامل 

 شوند، می پایش به درستی 

 شوند، می ارزیابی  با تیزبینی

 شوند داده می بهبود و پیوسته 

 آمد. به دست خواهد
 

 استقرار یابدکیفیت فراگیر یستم مدیریتس در سازمان  برای به دست آوردن کیفیت باید

 اما 
 بر اساس یک استاندارد کیفیتفراگیر یادمان باشد استقرار سیستم مدیریت

 یک تصمیم استراتژیک 
 پذیرد.از آن تاثیر می ،یعنی آزمایشگاه پزشکی ؛سازمان مااست که کل  
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:داشته باشیددر زیر توجه  کیاستراتژ اتمیصمت هایویژگیبه     
  اجرا جهت سازمان یمال ادیز منابعدرگیر کردن ، 

 جهت اجرا آن بادر سازمان   یادیز افراد مرتبط بودن، 

   م،یتصم یاجرا از حاصله جینتا و آثاراز  ی در سازمانادیز افرادتاثیرپذیری  

 کار و کسب مدل در نیادیبن راتییتغ ایجاد یگاه ؛سازمان کار و کسب مدل بر یاساس ریتاث، 

 از تصمیمات استراتژیک حاصله جینتا شدن آشکار و اجرا جهت مدت، بلند یزمان افق بهازین. 

 

 هدف از برقراری  کیفیت در آزمایشگاه
 حمایت از نظام سالمت در جهت کاهش مرگ و میر، کاهش ناتوانی ها و  کاهش  هزینه ها 

  هنگامو به ، درستهای دقیق، صحیحبه دلیل ارائه جواب آزمایشگاهتضمین اعتبار 

 خلق اعتماد به نتایج آزمایشگاه 
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 تعریف سیستم مدیریت فراگیر کیفیت 

Total Quality Management (TQM) 
طرح ها، جریانات کاری، عملیات و  مجموعه ای از سیاست گذاری ها، روش های اجرایی،  

شود میطراحی تعیین مسئولیت ها و اختیاراتی که در یک سازمان   

 برای دستیابی به  سطحی از کیفیت تولید و خدمت، 

جلب شده باشد ورضایت مشتری که در آن   

 .اهداف سازمان تحقق پیدا کرده باشد 

 
 توجه داشت تا   5Qبه اصولبرای استقرار سیستم مدیریت فراگیرکیفیت در آزمایشگاه پزشکی ضمن متعهد بودن باید 

 با جلب مشارکت حداکثری کارکنان  در یک افق زمانی مناسب، تحقق اهداف میسر گردد.

 بیشتر صحبت خواهد شد.  5Qدر ادامه مقاله در مورد اصول
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 به صورت تصویری یر کیفیتگدر مدیریت فرا 5Qاصول  
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 Qاولین 

 در کنار یکدیگر در مدیریت فراکیر کیفیت 5Qاصول  

 Quality Control تبا تمرکز بر اهمیت کنترل کیفی 

 

 
 کنترل کیفیت: 

 تکنیک های آماری و غیرآماری و اعمالى است که

 شود.    پایش و ارزیابى کیفیت خدمات ارائه شده در آزمایشگاه از آنها بهره گیرى می جهت 

 (!در نظر بگیریدابزاریک کنترل کیفیت را )
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 ، ابزار جدید 7در کنار  مورد استفاده برای کنترل کیفیت پایه ابزار قدیمی 7

 دنیای کنترل کیفیت را متحول نموده است.
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 ارتباط بین هفت ابزار قدیمی پایه و هفت ابزار جدید در نمودار زیر نشان داده شده است

 ،شدهها بعد از سازماندهی تبدیل به اطالعات به طوری که داده 

 گیرد.در نهایت برای ارتقاءکیفیت مورد استفاده قرار می 

 
 در کنترل کیفیتابزارهای جدید مورد استفاده 

 د.نشوهایی برای بهبود میمنجر به خلق ایده و طرح
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 Qدومین 

 در کنار یکدیگر در مدیریت فراکیر کیفیت 5Qاصول  

 Quality Assuranceبا تمرکز بر اهمیت تضمین کیفیت  

 

 
 تضمین کیفیت: 

 تمام فعالیت هاى الزم  براى اطمینان از مطابقت روند انجام خدمت یا تولید محصول

  آنکیفیت برای   قابل قبول و مورد تاییدبا  الزامات  

(مواجه هستیم! وفرایند سیستمدر اینجا با )  

 ها نقش بسزایی آزمایشگاه

 ها دارند؛ چرا کهدر فرایند کنترل بیماری

 ها کمک کرده، در شناسایی و تشخیص بیماری 

 کننده هستند.در ضمن در روند پایش درمان نیز کمک 
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 درخواست صحیح آزمایش توسط پزشک ...مرحله پیش از پیش از آزمون 

 ه پیش از آزمون گیری در آزمایشگاهپذیرش و نمونه...رحله پیش از آزمونم 

 انجام آزمایش در آزمایشگاه ...مرحله آزمون 

 ایجاد جواب در آزمایشگاه ...مرحله پس از آزمون 

 تفسیر آزمایش توسط پزشک ...مرحله پس از پس از آزمون 

 

 مواجه است که باید شناسایی و مدیریت شوند تا ریسک هایی هریک از مراحل فوق در فرایند اصلی آزمایشگاه با 

  واقع شود.ماحصل این فرایند برای بیمار مفید 

 پس مدیریت ریسک برای مراحل فوق اهمیت دارد تا فرایندهای آزمایشگاهی باگیفیت داشته باشیم.
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 Qسومین 

 در کنار یکدیگر  در مدیریت فراکیر کیفیت 5Qاصول  

 Quality Laboratory Procedureبا تمرکز بر اهمیت فرایندهای آزمایشگاهی باکیفیت 

 
 

 

 

 ؛سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی ارکان

 ،اندشناسایی شده های مدیریتی و پشتیبانیکه به صورت فرایند

 .شده است آوردهدر شکل زیر  

 

 این ارکان سنگ زیربنای فرایند اصلی آزمایشگاه است.
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 برخوردار است.ای آن نگرش فرایندی در آزمایشگاه پزشکی از اهمیت ویژه در دلنگرش سیستمی و 

 به نقشه فرایندی سیستم مدیریت کیفیت که در شکل زیر نمایش داده شده است توجه فرمایید.
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 Qچهارمین و پنجمین 

 در کنار یکدیگر  در مدیریت فراکیر کیفیت 5Qاصول  

 و بهبود کیفیت کیفیتریزی طرحبا تمرکز بر اهمیت 
 Quality Planning & Quality Improvement 

 

 به تصویر زیر توجه نمایید.

 برای دستیابی به مدیریت فراکیر کیفیت باید

 و حفظ آن توجه داشته باشیم. ها به ایجاد زیرساخت 

 

 Total Quality Management(TQM)تداوم استقرار مدیریت فراگیرکیفیت؛ 

 ارتباط مستقیم دارد با

 Continual Quality Improvement(CQI (بهبود مداوم کیفیت؛ توجه به 
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 داشتن تفکر سیستمی، رویکرد فرایندی و توجه به بهبود در همه ارکان سیستم مدیریت کیفیت از ضروریات است

 

 

 ای آزمایشگاه و اهمیت بازطراحی آن به صورت دورههای حوزهدر های کیفیتبه چرخه  زیر برای طراحی طرح

 .داشتخواهید حاصل از برقراری کیفیت در آزمایشگاه اطمینان  همیشه توجه ویژه داشته باشید به این ترتیب
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 :1 گیرینتیجه
 تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان

 است. در هر سازمانی (TQM) الزمه دستیابی و  بقاء سیستم مدیریت فراگیر کیفیت

 
 و  داشتن طرح کیفیت برای  کل آزمایشگاهبا  مدیریت فراگیر کیفیت سیستم برقراری

 در جای جای آزمایشگاهتوسط همه کارکنان  5Qدرک اصول 

پذیر خواهد بود.امکان  

 

 دستاوردهای زیادی دارد که (TQM) سیستم مدیریت فراگیرکیفیتبرقراری 

 است.  تمرکز بر کیفیت قابل قبولبه جای تمرکز بر کیفیت با حداقل خطا  ترین آنمهم 
 در شکل زیر نشان داده شده است:  (TQM)مدیریت فراگیر کیفیتبا مدیریت کیفیت رایج  ردها درکمقایسه روی
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 :2 گیرینتیجه
 هستندکه  TQMاز اجزاء  مهم و موثر بر دستیابی به  5Qاصول 

 هریک باید در جایگاه خود مورد توجه قرار بگیرند تا تحقق هدف میسر گردد.

  نوشتارخالصه در یک تابلو به صورت  (5Q)اصول 

:QP (Quality  Planning)  طرح و برنامه هایی برای بهبود کیفیت کار  و  ایجاد اعتماد به نتایج خروجی  تهیه شامل

ها(، برنامه آینده جهت بهبود کیفیت کار )مدیریت عدم انطباق بررسی مسائل و مشکالت ثبت شده ازس است که پاز آزمایشگاه 

 شود.مشخص می

 هستند. ریزیطرح و برنامه تهیه مسئولین ،مدیر کیفیترئیس آزمایشگاه و  مسئول انجام کار:  

:QLP (Quality  Laboratory Process) های اجرایی توسط کارکنان و روش مقررات آزمایشگاهی یشامل اجرا

 . است توسط رئیس آزمایشگاه کنترل  و نظارت بر امور در تمام مراحل و

 در انجام کار دخیل هستند. آزمایشگاهرئیس کلیه کارکنان و مسئول انجام کار:   

:QC (Quality  Control) گیرد.  کنترل کار در حین آزمایش را در بر می 

 مسئول انجام کار هستند. کارشناسان انجام دهنده آزمایشمسئول انجام کار:  

:QA (Quality  Assessment)  شود.را شامل میکنترل کار از زمان دریافت نمونه تا زمان ارسال گزارش نتیجه 

 مسئول انجام کار است. مسئول کنترل کیفی آزمایشگاهمسئول انجام کار:   

 :QI (Quality  Improvement) این قسمت  .پذیر استها امکانعدم انطباق خطاها و بهبود کیفیت با ثبت و بررسی

 خطاها و مشکالت آزمایشگاهی را شناسایی و ردیابی کند تا به صورت مداوماست که باید  مدیریت کیفیت شامل بخشی از سیستم

 .گرددجلوگیری در آزمایشگاه  از بروز مجدد آنها ای با از بین بردن علل ریشه

ها برای کشف عدم انطباقها رئیس آزمایشگاه مسئول ردیابی خطاها و گزارش آن با نظارتکلیه کارکنان مسئول انجام کار:   

در  ایهای کیفیت به صورت دورهطرح بازنگری مسئولینمدیر کیفیت رئیس آزمایشگاه و همچنین با توجه به شرایط  .هستند

سطح  هاآن موقع و صحیحبه برای اجرای ریزیبرنامه های کیفیت بهبود یافته ایجاد گردیده، باطرح های مناسب هستند تازمان

 .کیفیت موجود در آزمایشگاه ارتقاء یابد



 6 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

12/2/1398 
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 دفتر حکایت همچنان باقی به پایان آمد این

 صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی به

 سعدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 در مطلب

 به " 7ام برای آزمایشگاهیان نوشته " 

  " 15189گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  "

 ،  پرداخته شده است

 و با دو بال تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان  کلیه الزامات استانداردیادمان باشد در صورت درک عمیق 

 کیفیت و  فراگیر استقرار سیستم مدیریتشاهد 

 تصمیم استراتژیک  اینتغییرات پیامدهای مثبت ناشی از 

 مان خواهیم بود.در آزمایشگاه

 .شودبه شما عزیزان توصیه می کاربردیمطلب مطالعه این 

 

  را  "امنوشتهبرای آزمایشگاهیان "سلسله مطالب مفید 

 در سایت یادآزما

 دنبال کنید ...افزایش آگاهی و شروع بهبود در آزمایشگاهتان  برای


