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 هيدستورالعمل جوابد:  عنوان-1 
 

 :  اقدامات وابسته-2
 هاي طبيعي تست هاي مختلفدانستن حدود محدوده -1-2
 هاي آزمايشگاه توانايي نسخه خواني و نيز اطالعاتي در مورد تست-2-2
 

  كاريالويت  اورژانس و قرار دادن آنها در گزارشات در نظر گرفتن با ، صحيح و اصولي و سريعگزارش دهي:  هدف-3
 

 . كاربرد داردپزشكي در فرآيند جوابدهياين روش اجرايي در آزمايشگاه تشخيص  : موارد كاربرد -4
 

 : صالحيت و شايستگي كاربر-5
  داشتن حداقل تحصيالت ديپلم-1-5
  سرعت و دقت كافي در مواجهه با مراجعين-2-5
 فزار مربوطه و نيز نرم اتسلط كامل به اپراتوري كامپيوترمهارت  -3-5
  برخورد مناسب و با اخالق حرفه اي با مراجعين               -4-5
  داشتن بيان شيوا و مسلط به برقراري ارتباطي گويا در تفهيم صحيح مراجعين -5-5
 هاي مرتبط پذيرش، نسخه خواني و ساير فعاليتمورد تاييد مسئول فني در انجام  -6-5
 عملي از نظر هه در اين فرآيند و مورد تاييد مسئول فني داراي تجربه حداقل شش ما-7-5
 

  : نمونه-6
 .شودجواب آزمايشات جهت تاييد مسئول فني به آن الصاق ميبرگه هاي بيمه و آزاد پذيرش شده كه  -1-6
 .هاي فني آمده است ليست كار تكميل شده و يا دفاتر ثبت نتايج كه از بخش-2-6
 

 : هاي مورد نياز قبل از انجام كار آماده سازي، لوازم و تجهيزات، مواد-7
 كامپيوتر، پرينتر  -1-7
  قيچي و غيره پاكت جواب، ادوات اداري نظير منگنه،-2-7
 

 :  نكات ايمني-8
 پرينتر به كامپيوتر  اتصال مطمئن -1-8
 . برگه جوابدهي به صورت صحيح در پرينتر قرار گرفته باشد -2-8
 .يد مناسب باشدروشنايي محيط كار با -3-8
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 . صفحة محافظ روي صفحة مانيتور قرار دهيد تا نور آن چشم را اذيت نكند-4-8
 

 :)ايي عملكردسوابق مورد نياز جهت رديابي و شناس( مستندات -9
زمـان   فرم و يا قالب از پيش طراحي شده آزمايشگاه كه در آن به طور اتوماتيك مشخصات آزمايشگاه، مشخصات بيمـار، تـاريخ و                         -1-9

  .پذيرش، نام پزشك، سن و ساير موارد ذكر شده است
 

 :كيفي قبل از انجام كار و حين كار كنترل -10
 . و وارد كردن صحيح آن در كامپيوتر در قسمت مربوطهليست كاريها از خواندن دقيق جواب -1-10
  ذخيره سازي اطالعات در پايان كاري-2-10
 .نرمال يكي از آزمايشات را كنترل نماييد به طور رندوم هر هفته محدوده -3-10
 . به طور رندوم كنترل كنيد كه نتايج باال و پايين با عالمت مشخص در جوابدهي مشخص گردد-4-10
 

 : مراحل اجرايي جوابدهي-11
 بار كليك كـرده روي      ٢صفحه ويندوز كه آمد روي برنامه آزمايشگاه        .  و مانيتور را روشن كرده سپس پرينتر را روشن كنيد          Caseدر ابتدا   

 Enter و شماره مورد نظر را وارد كـرده          ٢Fسپس  . شويدسپس وارد جوابدهي مي   .  وارد كنيد  قسمت ورودي كليك كرده نام و رمزتان را       
 . هاي مختلف تقسيم شده استها بر اساس بخشهاي پذيرش شده بيمار مشخص است تستكنيد كليه تستمي

  ميكروبيولوژي-7 سرولوژي     -6)     مدفوع(يتولوژي ز پارا-5 ادرار    -4   هورمون  -3 هماتولوژي    -2 بيو شيمي      -1
 .كنيدهاي مورد نظر را وارد ها وارد شده و جوابكه به تك تك بخش

هاي مورد نظـر وارد      پذيرش در قسمت    كاري ليستها را از    براي انتخاب هر بخش به كمك موس روي بخش مورد نظر كليك كرده و جواب              
 كنيد 

 .گيريدبها را پرينت كرده كه بعد از كامل شدن جواب همة بخش) آماده چاپ (Approvedبعد از اتمام جوابدهي هر بخش جواب را 
 . گرفته شودگيرد تا بعد از آماده شدن جواب كامل شده و چاپماند برگه در پوشه ناقصي قرار مي كه بخشي ناقص ميزماني

آزمايـشگاه ايـن نتـايج را       . نتايج چاپ و تاييد شده نهايي توسط مسئول فني بايد به ترتيب شماره پذيرش در فايل جوابدهي قرار گيـرد                   
 .حداقل به مدت يك سال نگهداري مي نمايد

 : نكات ضروري در جوابدهي * 
 . كليك كنيد٩F براي چاپ جواب روي -1
 . را كليك كنيد٨Fراي جستجوي بيماران  ب-2
 . را كليك كنيدAlt + A كردن Approved براي -3
 . را كليك كنيدAlt + C براي كامل كردن -4
 . را كليك كنيدAlt + I براي ناقص كردن -5
 .زنيدب را Enter بعد insertعد  را كليك كرده روي تست مورد نظر كليك كرده بAlt + T براي اضافه كردن آزمايش -6
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 . را كليك كرده سپس توضيحات را تايپ كنيدAlt + M براي درج توضيحات -7
 . را كليك كنيدCtrl + Tabهاي مختلف  براي حركت بين بخش-8

 :ها محدوديت-12
 ها آماده نبودن جواب-1-12
  ناخوانا بودن نتايج-2-12
 

 ): گزارش آني و نحوة، چگونگعلل تكرار( تفسير -13
 . اين اشتباه ممكن است در تايپ و يا محل ثبت نتيجه باشد. اشتباهي صورت بگيرد بايد دوباره چاپ شودگزارش دهي اگر در  -1-13
 .شود كه نتايج دوباره گزارش شود كمرنگ بودن و يا تداخل در رنگ و خطوط باعث مي-2-13
  نداشتن تفسير مناسب براي گزارشات-3-13
 

 :جع و منابع  مرا-14
  . ---  شركتدفترچه راهنماي -1-14
 
 


