
 
 

 چگونگی تحقیق و بررسی 

 عملکرد ضعیف در آزمون مهارت
 مقدمه 

افتد، آزمایشگاه بایستی آن را پذیرفته، یک تحقیق  باشد. هنگامی که این اتفاق میمی PTیک آزمایشگاه بعضی از اوقات دارای عملکردی ضعیف در یک الگوی 

ها  به آزمایشگاه  و بررسی انجام داده و بازنگری علل محتمل را حتی اگر تصمیم بگیرد که اقدام مشخصی را انجام ندهد، مدون نماید. هدف این بروشور، توصیه

 جویی در زمان و هزینه شود. تواند منجر به صرفهمی PTباشد. مدیریت مناسب عملکرد ضعیف در نوع پیامدها می در خصوص چگونگی رسیدگی بهینه به این

 ارزیابی عملکرد ضعیف 

ود برای  دهنده مشکلی است که باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. عالوه بر این، آزمایشگاه بایستی معیارهای خبخش نشانهر نوع امتیاز عملکرد غیر رضایت

 برانگیز یا روندهای مشاهده شده تعیین نماید. های عملکرد ضعیف محتمل مانند امتیازات عملکرد سوالشروع این تحقیق و بررسی را با توجه به شاخص

 ای تحقیق و بررسی علت ریشه

غیر  نتایج  تواتر  آزمون،  اهمیت  مانند  متعددی  عوامل  به  بررسی  و  تحقیق  عمق 

 شواهد روندها بستگی دارد. بخش و رضایت

توضیحی در خصوص عملکرد غیر   PTآزمایشگاه بایستی بررسی نماید که آیا گزارش  

دهد یا خیر. اگر علتی ارایه نشده باشد، ترجیح با یک رویکرد بخش را ارایه میرضایت

ریشهمرحله علت  تعیین  شانس  تا  است  در  ای  رویکرد  این  یابد.  افزایش  مشکل  ای 

 تشریح شده است.  ]Eurachem ]1هنمای پیوست ب را

اند  تحقیق و بررسی بایستی حاوی مراحل زیر بوده و کارکنانی که آزمون را انجام داده

 و بر حسب لزوم مدیریت آزمایشگاه در آن مشارکت داشته باشند: 

نوبتهای خام، دادهداده . 1 نوع روند از  های قبلی  های کنترل کیفیت داخلی، هر 

PT کنندگان در آن نوبت را تجزیه و تحلیل نمایید. شرکت  و عملکرد کلی 

بعد از اینکه تحقیق و بررسی تکمیل شد، طرحی برای اقدام اصالحی تهیه نموده   . 2

 و تاثیرات آن بر نتایج آزمون قبلی را در نظر بگیرید.

 اقدام)های( اصالحی را انجام داده و ثبت نمایید.  . 3

 ربخش بوده یا خیر.بررسی کنید که آیا اقدام)های( اصالحی اث . 4

 

 علل عملکرد ضعیف 

 بندی نمود:توان به سه دسته طبقهعلل عملکرد ضعیف را می

تواند دارای  تواند این واقعیت را نشان دهد که آزمایشگاه میخطاهای دفتری که به صورت مستقیم به شایستگی فنی آزمایشگاه مرتبط نبوده ولی می  . 1

به مشتریان خود باشد. خطاهای دفتری مییک مشکل بالقوه هنگام گزارش های  زنی اشتباه، یکاتوانند شامل خطاهای بازنویسی، برچسبدهی نتایج 

علت معمول عملکرد  باشد. اگر این نوع خطاها  نادرست و خطاهای رقم اعشار باشند. شناسایی این خطاها قدم اولیه مهمی در یک تحقیق و بررسی می

 های مرتبط از سیستم مدیریت کیفیت تمرکز نماید. ضعیف باشند، تحقیق و بررسی بایستی بر جنبه

ای را شناسایی  توانند به وقوع بپیوندند. اگر تحقیق و بررسی نتواند آزمایشگاه را قادر نماید که علت ریشهون میای از روش آزمخطاهای فنی در هر مرحله . 2

 گذاری روش مورد بازنگری قرار گیرد.نماید، ممکن است ضروری باشد که صحه

  Eurachemراهنمای به صورت کامل مناسب نباشد.   PTتواند ناشی از این باشد که الگوی . عملکرد ضعیف همچنین میPTمشکالت مرتبط با الگوی  . 3

اتفاق افتاده باشد. به آزمایشگاه    PTنماید. در سایر موارد، مشکل ممکن است برای اقالم  مناسب را فراهم می  PTاطالعاتی در خصوص انتخاب الگوی    ]1[

 مورد بحث قرار دهد.  PTهای خود را با برگزارکننده شود که یافتهپیشنهاد می

 باشند.ای مشکل میچرا« ابزارهای مفیدی برای تحقیق و بررسی علت ریشه  5ماهی« یا »نمودار استخوان»



 
 

 مطالعات موردی 

یافته  انحراف از مقدار تخصیص  %20در سرم ارایه داده است که دارای    غدهبرای عوامل ایجاد    PTآزمایشگاه یک بیمارستان نتایج را در یک الگوی    :1مثال  

شود که اشتباه ناشی از یک  اند. آزمایشگاه فرایند را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و متوجه میهای داخلی روزانه به خوبی انجام شدهبوده هر چند که کنترل

اعمال شده است. از آنجا که نتایج بیماران با یک   PTبه وجود آمده و بر روی نتایج  ITوز رسانی سیستم رضریب تبدیل یکا نادرست بوده که هنگام آخرین به

 .اندشود، هیچ کدام از نتایج بیماران تحت تاثیر قرار نگرفتهگزارش می PTیکای متفاوت از یکای مورد استفاده برای برگزارکننده 

 

امتیازهای عملکرد ضعیفی را به دست آورده است به این    نز ژ لیستریا مونوسایتودهد در شمارش  وراک را انجام میغذا و خهای  آزمایشگاهی که آزمون  :2مثال  

دهنده مشکلی در زمان و دمای انکوباسیون اعمال شده توسط  افت شده پایین بوده است. تحقیق و بررسی آزمایشگاه نشانیهای  دلیل که تعداد میکروارگانیزم

 گر از یک روش آزمون منسوخ استفاده کرده است. . آزمایشگاه متوجه شده که آزمونباشدگر میآزمون

 چرا؟  .........................................  نزژلیستریا مونوسایتورشد ضعیف  . 1 
 چرا؟  ......................................... زمان و دمای نادرست انکوباسیون  .2 
 چرا؟  روش آزمون مورد استفاده دارای یک اشتباه بوده است ... .3 
 چرا؟  ویرایش منسوخ روش مورد استفاده قرار گرفته است .......  .4 
 چرا؟  روش تجدید ویرایش شده توزیع نشده است ......................  .5 
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