
گیری اصول مدرییت و روشهای نموهن گ  اه بالینیرد آزمایش



گاه اپتوبیولوژی ر ازی بوشهرمسئول فنی آزمایش



وظایف سوپروایزر نمونه گیری قبل از شروع شیفت روزانه 

ربرسی حضور کارکنان رد ابتدای شیفت
ربرسی یادداشتهای هب جا مانده  از شیفت قبلی
گاه و آگاهی از سالمت آن اه ربرسی سیتم اهی رنم افزاری آزمایش
 روزاهنتقسیم بندی نیرواهی شیفت رب اساس تجرهب کاری و نوع کار



وظایف سوپروایزر نمونه گیری قبل از شروع شیفت روزانه 

 کار وژیه پذریش جهت شروع هب کار روزاهنهماهنگی با واحد اهی هم
 گاهربرسی کاانت سخت افزاری آزمایش ساری ام
 کالت، رد صورت وجود مشکل سعی رد حل مش
 (لوله اه، محلول اهو)ربرسی وجود وسایل الزم جهت نموهن گیری..
 موارد رد دافرت کنترل کیفی و عدم انطباق بخشثبت



بخششروع فرآیند نمونه گیریهای روتین در 

ربرسی فرم اهی ارسالی از بخش پذریش
تطبیق هویت بیمار با اوراق ارسالی

تطبیق تست اهی ردخواستی با رپسش از بیماران

شآگاهی از آمادگی بیمار جهت انجام فرآیند نموهن گیری متناسب با نوع پذری



شروع فرآیند نمونه گیریهای روتین در بخش

 سازی محیط اهی مناسب جهت جمع آوری نموهن اهآماده
انجام عمل نموهن گیری با رعایت اصول اخالق حرفه ای و زپشکی
 گاه یا تماس موارد عدم انطباقپذریش رد با سورپوازیر آزمایش



مراحل بعد از نمونه گیری در بخش نمونه گیری

 نموهن اه جهت جداسازی سرمنگهداری

 گاه اهی چرخشی جهت جلوگیری از لخته شدن گذاشتن نموهن اه ی خاص رد دست

 نموهن اه جهت ارسال هب بخش اهی مختلف جداسازی

 گاه اهی طرف قراردادجداسازی نموهن اه جهت ارسال هب آزمایش



مراحل بعد از نمونه گیری در بخش نمونه گیری

 نموهن اه رد محل اهی مناسب جهت تست اهی روزاهننگهداری

نگهداری نموهن اه رد فرزیر یا یخچال عادی جهت تست اهی خاص
گ اهتهیه ورک لیست اهی خاص رد زمان اهی مشخص مطابق سیاست اهی کلی آزمایش
 کالت موجود ثبت موارد عدم انطباق رد تمام مش



مراحل بعد از نمونه گیری در بخش نمونه گیری

کالت ربوز کر دهتماس با بیماران رد موارد خاص جهت تکرار نموهن گیری یا حل مش
کالت خاص و گاه یا مسئول فنی رد صورت ربوز مش کالت تماس با سورپوازیر آزمایش عدم تواانیی حل مش



قراردادهای طرف آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها جهت ارسال به 

هماهنگی با واحد پذریش رد تست اهی ارسالی
آماده سازی نموهن اه جهت نگه داری رد محل اهی مربوطه
آماده سازی مستندات و انمه اهی مربوطه جهت ارسال نموهن اه



های طرف قراردادآزمایشگاه آماده سازی نمونه ها جهت ارسال به 

بسته بندی نموهن اه جهت ارسال
ارسال نموهن اه
ثبت مستندات



برخورد با موارد خطر و سعی در کنترل آن ها 

آماده سازی محیط مناسب نموهن گیری نموهن گیری رد تمام اواقت کاری
کلهای بهداشتی رد تمام دوران نموهن گیری رعایت رپوت
انبارش مقادری کافی و مناسب از مواد حفاظتی رد بخش



برخورد با موارد خطر و سعی در کنترل آن ها 

کنترل روزاهن جعبه کمک اهی اولیه
 رپوتکل اهی ربخورد با خطرات شغلیرعایت
 کالت رد دافرت مربوطه ثبت موارد و مش



اتمام وظایف بخش نمونه گیری 

ارسال نموهن اه بوسیله کارکنان مربوطه هب بخش مربوطه
 ارسال ورک لیست اه
 گاه ردیافت اتیید وصول نموهن اه رد بخش اه و واحد اهی آزمایش
گاهنموهن گیری مجدد رد شرایط خاص مطابق با دستورالعملها و سیاست اهی مدون آزم ایش



انتشکر از همراهی شما عززی


