
 تشخيص آزمايشگاهيهاي آوري  نظام مراقبت آيفي از فرآورده ها و فن
 

از آن             ورد ني ادي م ه مب ات ب ار اطالع ل وانتش ه وتحلي ا ، تجزي ع آوري داده ه امل جم ت ش ام مراقب نظ

ن نظام مي باشد     اي جهت رفع مشكل و وطراحي برنامه هاي مداخله ن نظام مي    .درنهايت ارزشيابي اي اي

ردد    تواند درمورد هرگون ه اطالعات طراحي گ ه در     .ه داده قابل تبديل ب تفاده از داده هاي ارزشمندي آ اس

داخالت    آزمايشگاههاي تشخيص طبي آشور موجود است ، راهكار مناسبي در ارتقاء مديريت وطراحي م

   .مرتبط مي باشد

ن      ازجمله مشكالتي آه متوجه آزمايشگاههاي آشور است ، مشكالت ا و ف رآورده ه ي در ف آوري هاي  آيف

ئولين امر درسطوح     . تشخيص آزمايشگاهي است  ه مس گزارش اين مشكالت درقالب يك فرمت مشخص ب

د آن       ه آزمايشگاهها ، شرآتهاي تولي ن اطالعات ب ده  مختلف وپسخوراند اي ده و وارد آنن رتبط   ن و ادارات م

  .مي تواند به مثابه يك سيستم هوشيار به ياري آزمايشگاههاي آشور بيايد

رآورده هاي تشخيصي         نظام دراين دگان ف ك از مصرف آنن ي   (هر ي ه  )آزمايشگاههاي تشخيص طب ه   ک ب

ا آيت      د ونش می  حسوب و نخستين خط ارائه خدمات م" نقطه آانوني"عنوان  رتبط ب ، گزارش مشكالت م

وع    به ادارات امور آزمايشگاههاي راتشخيصي مورداستفاده و فن آوري هاي  فرآورده ها، ها دانشگاه متب

ادارات امور آزمايشگاههاي دانشگاهها ، پس از   .خود بصورت الكترونيك يا فكس و تلفن اطالع مي دهند 

ه  ا مجموعه اطالعات را بصورت ماهان ن داده ه ل اي ه و تحلي ع آوري وتجزي ه اداره آل جم  آزمايشگاهب

  .فكس ارسال مي نمايندالكترونيك يا بصورت  مرجع سالمت

پس از جمع آوري مجموعه  )فرآورده ها و روشهاي تشخيصي اداره ( زمايشگاه مرجع سالمت آاداره آل 

ا  وتاطالعات  رآورده ه ن آوري هاي    جزيه وتحليل نهايي ، گزارش وضعيت ف ه  تشخيصي آشور را  و ف  ب

ده وساير ادارات مربوطه     ي آشورادارات امور آزمايشگاهها تمامي ا وارد آنن  ، شرآت هاي توليد آننده ي

همچنين براساس اين اطالعات  . نمايد مي ودر صورت لزوم به مسئولين باالتر بصورت بازخورد منعكس

ه    بت ب گاهها ، نس گاههاي دانش ور آزمايش ل و ادارات ام ام اداره آ ع  انج ت رف ب در جه داخالت متناس م

  .مشكل اقدام خواهند نمود

رآورده  اين سيستم بگونه اي طراحي شده است آه اطالالزم به ذکراست  عات ورودي درارتباط با آيفيت ف

اب         ها االتر اجتن ه سطوح ب ار نظرهاي غيرواقعي ب می  می بايست صحيح و مستند باشند و از ورود اظه

اط مختلف آشور گزارش عدم آيفيت برسد         ، لاين حا با. شود در صورتيكه از يك فرآورده خاص از نق

  .اهد شدمراتب فورا به تمامي مراآز مصرف آننده اعالم خو



 

 

  وري آزمايشگاهيآ مديريت فناداره  –آزمايشگاه مرجع سالمت  اداره کل
  
  
  
  

  
  :) آليه مستندات الزم پيوست شوند(طرح مشکل با ذکر نکات فنی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  

    نام آزمايشگاه

    نام مسئول فنی

    شماره تماس

نام کيت يا فرآورده 
    تشخيصی

/ نام توليدکننده 
    کمپانی سازنده

    نام توزيع کننده

شماره سری ساخت 
    وتاريخ انقضاء

  ازهاي تشخيص آزمايشگاهي ها و فن آوري ، فرآوردهگزارش مشکالت مرتبط با کيت  : 1فرم شماره 
 طبی به اداره امور آزمايشگاههای استان آزمايشگاه تشخيص                      



 دنلطفا كليه مستندات پيوست شو

 آزمايشگاه مرجع سالمتاز اداره امورآزمايشگاههای استان به اداره کل  هاي تشخيص آزمايشگاهي ها و فن آوري ، فرآوردهگزارش ماهانه مشکالت مرتبط با کيت :  ٢فرم شماره

  وري آزمايشگاهيآ مديريت فناداره  – سالمترجع م آزمايشگاه اداره کل

  :تاريخ                          :                                                                                                                            نام دانشگاه علوم پزشکی  
 

  نام توزيع کننده  کمپانی سازنده/نام توليدکننده   کيت يا فرآورده تشخيصینام   رديف
شماره سری ساخت وتاريخ 

  انقضاء
تعداد آزمايشگاههای 

  معترض
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