معيارهاي ارزیابی عملکرد اداره امور آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهي
دانشگاه علوم پزشكي:

معيار

1

مسئول اداره امور آزمایشگاهها:

مميز اسامي مميز /مميزین

سنجه

امتياز
كامل

 مسئوليت ها وشرح وظایف اداره امور آزمایشگاهها ،براي
اجراي بخش آزمایشگاهي طرح تحول سالمت ،از جانب ریاست
آیا اقدامات الزم براي شكل گيري شبكه درون
یا معاون درمان دانشگاه ابالغ شده است  1امتياز
دانشگاهي خدمات آزمایشگاهي در ستاد معاونت
درمان و اداره امور آزمایشگاهها انجام شده است؟
 حکم کتبی از جانب ریاست یا معاون درمان دانشگاه به فرد
مشخص به عنوان مسئول شبکه درون دانشگاهي خدمات
آزمایشگاهي داده شده است  1امتياز
 اطالعيه شماره  11و فهرست آزمایش هاي گروه  Aو  Bتوسط
معاونت درمان به آزمایشگاههاي دولتي تابعه ابالغ گردیده است
 1امتياز
" دستورالعمل ارجاع نمونه هاي آزمایشگاهي" و "راهنماي
روش استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني" توسط معاونت درمان
به آزمایشگاههاي تابعه ابالغ گردیده است  1امتياز
 سوابق برگزاری جلسات توجيهي و هماهنگي با مسئولين
بيمارستانها ومسئولين آزمایشگاههاي دولتي تابعه ،براي ایجاد و
پایش شبکه درون دانشگاهي خدمات آزمایشگاهي موجود است
 1امتياز
 اقدامات الزم براي شناسایي و 1به كارگيري ظرفيتهای
آزمایشگاهي موجود در سایر معاونت ها (آموزشی ،بهداشتی،
پژوهشي) جهت ادغام توانمندي آنان در شبكه درون دانشگاهي
خدمات آزمایشگاهي انجام شده است  1امتياز

7

امتياز
كسب
شده

توضيحات



2

هماهنگي هاي الزم توسط اداره امورآزمایشگاهها ومعاونت
درمان ،با معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ،جهت
پشتيباني و تامين زیرساخت هاي مالي شبكه درون دانشگاهي
خدمات آزمایشگاهي انجام شده است  1امتياز

 فهرست آزمایشهاي گروه ( Aآزمایش هاي كه آزمایشگاه انجام
مي دهد) و آزمایشهاي گروه ( Bآزمایش هاي كه توسط
آیا گردآوری اطالعات مورد نياز شبکه از
آزمایشگاه ارجاع مي شود) از آزمایشگاههای دولتي تابعه
آزمایشگاهها انجام شده است؟
 2امتياز
گردآوري شده است
(این دو فهرست بر اساس آزمایش هاي درخواست شده توسط
پزشكان باليني تهيه شده و كليه آزمایش هاي درخواست شده
توسط پزشكان باليني بيمارستان را در بر مي گيرد)
 فهرست موجودي تجهيزات کليدی فعال و غير فعال (نيازمند
تعمير ،یا خارج از خدمت ) هرآزمایشگاه ،ازآزمایشگاههای
 1امتياز
دولتي تابعه گردآوري شده است
 فهرست نيروی انسانی (مسئول فنی ،سوپروایزر و سایرکارکنان
آزمایشگاه ) و اطالعات مربوط به مدرك تحصيلي ،تجربه و
سابقه كار و نوع استخدام هر یك ،از آزمایشگاههای دولتي تابعه
گردآوري شده است  1امتياز

2

5

 اطالعات وضعيت آزمایشگاهها در حوزه معاونت هاي
بهداشتی ،پژوهشی و آموزشی دانشگاه (درمورد فهرست
آزمایشها ،تجهيزات ،كاركنان ،)...،در صورت داشتن همکاری
 1امتياز
با شبکه ،گردآوري شده است

3



كميته "برنامه ریزي شبكه آزمایشگاهي درون دانشگاهي" با
شركت مسئولين آزمایشگاههاي بيمارستان هاي دولتي تابعه
تشكيل شده است
 1امتياز



نقشه ارجاع شبكه ) (Service mapبا در نظر گرفتن اطالعات
وضعيت موجود هر یك از آزمایشگاههاي بيمارستاني در شبكه
درون دانشگاهي (درمورد فهرست آزمایشها ،تجهيزات،
كاركنان )...،و با هماهنگي با كميته "برنامه ریزي شبكه
4
آزمایشگاهي درون دانشگاهي" طرح ریزي شده است
امتياز



مالك انتخاب آزمایشگاههاي ارجاع/معين در شبكه مشخص
است و انتخاب این آزمایشگاهها بر اساس معيارهاي مورد
توافق صورت گرفته است  2امتياز

آیا نقشه ارجاع در شبكه درون دانشگاهي ارائه
خدمات آزمایشگاهي طراحي شده است ؟

(معيارانتخاب آزمایشگاههاي ارجاع/معين ،دارا بودن لوح كيفيت
یا حداقل انطباق با  %09الزامات استاندارد و نيز توانمندي
درانجام آزمایش هاي مختلف ،ارائه گزارش درمدت زمان مورد
توافق ،و پاسخگویي به سایر نيازهاي شبكه مي تواند باشد)


فرم و قالب قرارداد بين آزمایشگاه ارجاع دهنده و آزمایشگاه
ارجاع/معين بر اساس "دستورالعمل ارجاع نمونه هاي
آزمایشگاهي"  -ابالغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت-
طراحي شده ودراختيار آزمایشگاههاي تحت پوشش قرارداده
2امتياز
شده است
3

9

4

آیا مدیریت موثر بر شبكه درون دانشگاهي ارائه 
خدمات آزمایشگاهي توسط اداره امور
آزمایشگاهها اعمال مي شود؟

برفهرست آزمایش هاي گروه  Aو آزمایش هاي گروه  Bدر
هر یك از آزمایشگاههاي دولتي تابعه و ميزان مطابقت آن
بافهرست هاي گروه  Aو  Bابالغ در اطالعيه شماره 11
 1امتياز
نظارت مي شود



بر ارتباط آزمایشگاه ارجاع دهنده و آزمایشگاه ارجاع/معين و
قرارداد منعقد شده فيمابين نظارت مي شود 2 .امتياز
(اطمينان حاصل مي شود كه مفاد قرارداد بين دو آزمایشگاه
ارجاع دهنده و ارجاع در شبكه درون دانشگاهي خدمات
آزمایشگاهي ،الزامات مندرج در "دستورالعمل ارجاع نمونه
هاي آزمایشگاهي" ابالغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت
را پوشش مي دهد)



بر نحوه پرداخت مالي بين دو آزمایشگاه ارجاع دهنده و
آزمایشگاه ارجاع/معين ،نظارت مي شود.
 1امتياز
مالک پرداخت ها ،تعرفه مشخص تعيين شده در دستورالعملهای
اجرایی ستاد تحول نظام سالمت (اطالعيه شماره  )11ميباشد



نظارت و پایش مستمر بر آزمایشگاههای معين/ارجاع جهت
اطمينان از كيفيت عملكرد و پاسخگویي بهنگام آنان به نيازهاي
شبكه صورت می گيرد  2امتياز



ازدریافت كنندگان خدمات شبكه درون دانشگاهي خدمات
آزمایشگاهي در مورد ميزان رضایت از عملكرد شبكه ،نظر
سنجي شده و بازخورد گرفته مي شود  2امتياز



نظام مدوني براي دریافت و رسيدگي به شكایات دریافت
كنندگان خدمات شبكه درون دانشگاهي خدمات آزمایشگاهي،
پيش بيني شده و به اجرا درآمده است  2امتياز



برنامه هاي بهينه كاوي روند ارائه خدمت در شبكه درون
4

14

دانشگاهي خدمات آزمایشگاهي ،طرح ریزي شده و بصورت
دوره اي اجرا مي شود  2امتياز

5



نتایج برنامه های بهينه كاوي ( )Bench markingطی جلسات
دوره ای به اطالع آزمایشگاههای ذینفع و نيز مسئولين دانشگاه
رسانده می شود  2امتياز

آیا اطالعات و آمار کيفی و کمی از آزمایشهاي 
(انجام شده وارجاع شده) به صورت دوره ای
گردآوري می شود و مورد تجزیه و تحليل قرار
مي گيرد؟

اداره امور آزمایشگاهها نسبت به جمع آوری دوره ای اطالعات
و آمار کمی و کيفی از انجام آزمایشها و نيز ارجاع نمونه ها،
در هر یک از مراکز اقدام نموده است  2امتياز
(تعداد آزمایشات انجام شده و ارجاعی هر یك از آزمایشگاههاي
دولتي تابعه بطور دوره اي ،مثال ماهانه ،به اداره امور
آزمایشگاهها اعالم مي شود)



اطالعات و آمار جمع آوری شده بطور دوره اي به روز رسانی
مي شود  3امتياز



اطالعات فوق الذكر بطور دوره اي مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفته و بر اساس آن ،در صورت لزوم ،تغييراتي در نقشه
خدمت اعمال مي گردد  3امتياز



براي مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهي با توجه به
تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوري شده برنامه ریزي شده و
اقدامات مقتضي انجام مي شود  2امتياز

5
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عملكرد اداره امور آزمایشگاهها جهت
اطمينان از كيفيت عملكرد آزمایشگاههاي
تابعه:
آیا اداره امور آزمایشگاهها برنامه مشخصي براي
اطمينان از كيفيت ارائه خدمات آزمایشگاهي در
كليه آزمایشگاههاي تحت پوشش دارد و آن را به
اجرا درآورده است؟

 برنامه هاي آموزشي منسجم و منظم ساالنه با سرفصل هاي
مورد توافق (متناسب با نيازهاي آموزشي آزمایشگاههاي تابعه)
2
طرح ریزي شده و بر اجراي آن مدیریت مي شود
امتياز
 برنامه عملياتي زمانبندي شده براي پشتيباني از استقرار
استانداردها درآزمایشگاههاي تابعه بویژه آزمایشگاههاي بخش
 2امتياز
دولتي طرح ریزي شده و به اجرا درمي آید.
 برنامه هاي نظارتي منسجم براي نظارت دوره اي بر
آزمایشگاههاي تحت پوشش وجود دارد و آزمایشگاههاي تابعه
حداقل دو بار در سال مورد مميزي قرار مي گيرند  3امتياز
 گزارش مميزي مطابق با قالب استاندارد گزارشدهي تهيه شده
وبه آزمایشگاهها ارسال ميشود  2امتياز
 اقدامات پي گيرانه جهت اطمينان از برطرف شدن مشكالت
3
شناسایي شده آزمایشگاهها طي مميزي ،انجام مي شود
امتياز
 از شركت مستمرآزمایشگاههاي تابعه در برنامه ارزیابي
خارجي كيفيت و استفاده آزمایشگاهها از نتایج این برنامه در
جهت ارتقاء عملكردشان اطمينان حاصل مي شود  1امتياز
 برنامه منظم و دوره اي جهت پایش و مميزي مراكز توليد كننده/
توزیع كننده وسایل تشخيص آزمایشگاهي وجود دارد ( بر اساس
دستورالعمل ها و چك ليست هاي ابالغ شده توسط آزمایشگاه
 2امتياز
مرجع سالمت)

جمع امتيازات:

 06امتياز
6

15

7

