آزمون مهارت-
چه اندازه و هر چند وقت یکبار
معرفی
يک آزمايشگاه تائید صالحیت شده میبايست مشخص کند که در کدام برنامههاي ( PTسطح) و هر چند وقت يکبار (تواتر) بايد ثبتنام کند .به اين موضوع در

مدرک راهنماي  EA-4/18اتحاديه اروپايی براي تائید صالحیت ] [1اشاره شده است و توضیحات بیشتر در راهنماي  [2] Eurachemارائه شده است.

یک انتخاب متوازن از ابزارها
کیفیت مرتبط با عملیات فنی از جنبههاي مختلفی مورد توجه قرار میگیرد و براي هر آزمايشگاه اختصاصی میباشد .در نتیجه  EA-4/18تاکید میکند که يک
آزمايشگاه می بايست بعد از يک تجزيه و تحلیل محتاطانه از ساير ابزارهاي تضمین کیفیت ) (QAخود ،سطح و تواتر مشارکت در برنامههاي  PTخود را تعیین کند.
اين ابزارها شامل موارد زير است:


مشارکت در فعالیتهاي صحهگذاري و تدوين روش;



تجربه در زمینه مطالعات تعیین مشخصات مواد مرجع ); (RM



استفاده منظم از مواد مرجع ) (RMsيا مواد مرجع گواهی شده ); (CRMs



کنترل کیفیت داخلی ); (IQC



مطالعات داخلی ،به عنوان مثال بررسی با استفاده از تکنیکهاي مستقل يا آنالیز نمونههاي مجهول;



مشارکت در سايز مقايسات بین آزمايشگاهی.

اين "ابزارها" مکمل هستند اما کامل نیستند و به صورت خودکار تضمینکننده اين نیستند که نتايج براي هدف مناسب هستند! محدوديتهاي مهم میبايست
شناسايی شوند ،به عنوان مثال مشکالت در تامین يک نمونه کنترل کیفیت داخلی پايدار يا مواد مرجع /مواد مرجع گواهی شدهاي که ترکیبات آنها با نمونههاي
آزمون روتین متفاوت باشد .همچنین توجه کنید که قانون ممکن است حداقل دفعات مشارکت در برنامه  PTرا در نواحی خاصی صراحت ًا اعالم کند .اغلب ،بعضی

مراجع برگزاري  PTمشارکت انعطافپذيري را پیشنهاد میکنند به عنوان مثال  6 ،4 ،2يا  12نوبت در سال .در بعضی شرايط نادر مشارکت در  PTممکن است
ال امکانپذير نباشد.
اص ً

حیطههای صالحیت فنی
در زمان برنامهريزي براي مشارکت در  ،PTآزمايشگاه فرايند برنامهريزي را با فهرست
کردن حیطههاي صالحیت فنی خود که در قالب  3پارامتر زير تعريف میشوند ،شروع
میکند:


تکنیک اندازهگیري



مشخصه



محصول

دو مثال در اين زمینه عبارتند از "روش کمی زمان واقعی  (RT-qPCR) PCRبراي توالی يابی  DNAپاتوژنها در گوشت" و "طیفسنجی پالسماي جفتشده

القايی ) (ICP-AESبراي تعیین غلظت منیزيم در سرم انسانی".

حیطههاي صالحیت فنی ممکن است شامل موارد متفاوت ،اما معادل و قابل مقايسه تکنیکهاي اندازهگیري ،مشخصه هاي متفاوت و يا محصوالت متفاوت باشد.

آزمايشگاه میتواند در زمان برنامهريزي براي سطح مشارکت در  PTبه دامنه کابرد روشهاي اجرايی استانداردشده يا دادههاي صحهگذاري روش خود ارجاع دهد.

اگر برنامههاي  PTمناسب موجود باشد ،انتظار می رود آزمايشگاه حداقل در يک آزمون مهارت مرتبط با هر يک از حیطههاي صالحیت فنی خود مشارکت کند.

ارزیابی ریسک
به منظور تصمیمگیري در خصوص سطح و تواتر مناسب مشارکت در برنامههاي  ،PTآزمايشگاه می بايست يک ارزيابی ريسک ساده با در نظر گرفتن به عنوان مثال
موارد زير انجام دهد:


محدوديتها در متدولوژي ،به عنوان مثال ناپايداري تجهیزات يا مزاحمتها از اجزاي ماتريس;



تجربه ،دانش و تغییر در نیروي فنی;



کیفیت و در دسترس بودن مواد مرجع و غیره;



نتايج چگونه مورد استفاده قرار میگیرند ،به عنوان مثال علم جرمشناسی و کنترل محیطزيست،
و عواقب نتايج اشتباهی که به مشتري گزارش میشود;



تعداد آزمونها /کالیبراسیونها /اندازهگیريهايی که بین نوبتهاي  PTانجام میشود;



پیچیدگی روش آزمون و تغییرات در الزامات ،به عنوان مثال حدود ارزيابی انطباق محدود

بررسیهای موردی
 -1يک آزمايشگاه گستره وسیعی از آفتکشها در میوهها و سبزيحات را اندازهگیري میکند .با توجه به نوع آفتکش ،آزمايشگاه از دو تکنیک اندازهگیري متفاوت

 LC-MSو يا  GC-MSاستفاده میکند .عالوه بر اين ،تکنیکهاي آماده سازي نمونه متفاوتی هم با توجه به اينکه ماتريس حاوي میزان آب باال باشد (به عنوان
مثال خیار ،گالبی و  )..يا میزان آب کم (به عنوان مثال فلفل ،بادام زمینی) مورد نیاز است .در نتیجه ،آزمايشگاه فعالیت هاي خود را در چهار حیطه صالحیت فنی

که براي آنها آزمايشگاه میبايست در  PTمشارکت کند ،تقسیم میکند .آزمايشگاه اکثراً میوه ها و سبزيجاتی را که حاوي میزان باالي آب هستند ارزيابی میکند،
در نتیجه تصمیم میگیرد در يک برنامه  PTبراي میوهها /سبزيجاتی با آب باال بیشتر شرکت کند.
تکنیک اندازهگیری

حیطه صالحیت فنی

مشخصه)*(

محصول
میوه و سبزیجات

LC-MS

آفتکشها )(1

میزان آب باال

LC-MS

آفتکشها )(1

میزان آب پايین

323

GC-MS

آفتکشها )(2

میزان آب باال

434

GC-MS

آفتکشها )(2

میزان آب پايین

111
212

 (*) 4آفتکشهايی که در آزمايشگاه با ) LC-MS (1يا ) GC-MS (2آنالیز میشوند.

 -2يک شرکت  2آزمايشگاه در سايت هاي مختلفی دارد ،هر دوي آنها گسترهاي از مواد معدنی و ريزآالينده ها را در گوشت ،ماهی و محصوالت غالت با استفاده از
 ICP-MSاما با تکنیکهاي آمادهسازي نمونه متفاوت براي ماتريسهاي ماهی/گوشت و محصوالت غالت اندازهگیري میکنند .در نتیجه ،هر آزمايشگاه برنامه
مشارکت در  PTخود را در قالب دو حیطه صالحیت فنی تعیین میکند (i) :میزان مواد معدنی /ريزآاليندهها در گوشت /ماهی با استفاده از  ; ICP-MSو )(ii
میزان مواد معدنی /ريزآاليندهها در غالت با استفاده از  .ICP-MSهر آزمايشگاه میبايست در برنامههاي  PTمشارکت کند که هر دو ماتريس را پوشش دهد.
مهارت کارکنان در يک آزمايشگاه به دلیل تغییرات زياد نیروي انسانی کمتر است .در نتیجه شرکت تصمیم میگیرد که اين آزمايشگاه میبايست با فراوانی بیشتري

نسبت به آزمايشگاه ديگر در برنامههاي  PTمشارکت کند.

استراتژی PT
وقتی سطح و تواتر مشارکت مشخص شد ،استراتژي  ، PTبه عنوان بخشی از برنامه کنترل کیفیت کلی آزمايشگاه ،وجود دارد .استراتژي  PTمیتواند حداقل ،دوره
زمانی بین ارزيابی هاي مجدد کامل را پوشش دهد و سالیانه بازنگري شود .در زمان ممیزيها ،آزمايشگاه میبايست آمادگی داشته باشد که بتواند با استداللهاي

فنی ،تصمیمگیري خود در خصوص "سطح" و "تواتر" مشارکت در  PTرا توجیه کند.
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