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 :مقدمه وهدف

و تعیین کننده ای در ارائه خدمات پزشکی دارند. بر پایهه اطععهاتی  موثر ،لتی و خصوصی( نقش مهمآزمایشگاههای تشخیص طبی ) اعم از دو

درمان وهمچنهین پیگیهری بیمهار، تصهمیم  یهری  آزمایشگاهها به پزشکان ارائه می نمایند، درخصوص تشخیص بیماری انتخاب روش که این

سوی دیگر نتایج تست های آزمایشگاهی انجام شده در آزمایشگاههای تشخیص طبهی پایهه و شهالوده بسهیاری از طهر  ههای از .بعمل می آید

و نتهایج طهر  ههای تحقیقاتی،تهاثیر مهی  فراینهدپژوهشی علوم پزشکی را تشکیل می دهند. اطععاتی که این آزمایشگاهها تولید می کنند در 

حوه فعالیت آزمایشگاهها و صحت و دقت نتهایج تسهت ههای آزمایشهگاهی، در ههدایت نتهایج طهر  ههای  ذارند . ازاین رو می توان  فت که ن

 درمهانی– بهداشهتی ازخهدمات بخهش ایهن ههای فعالیت کیفیت به ویژه توجه لذا .تحقیقاتی علوم پزشکی جایگاه و تاثیر غیرقابل انکاری دارند

 در آزمایشهات ایهن اهمیهت بهر همگهان و نیسهت پوشهیده که  هیچ بر پزشکی تآزمایشا  اهمیت انجام از سوی دیگر درس می بنظر ضروری

 مهی شهامل را پزشهکی آزمایشهات از ایعمده قسمت  رسودز تشخیصهای امروزه آن بر ععوه.هستند واقف درمان پیگیری و ودرمان تشخیص

 کهه اسهت اسهاس همهین وبهر دارنهد را طانهاسهر و عروقی قلبی ، زادی مادر بیماریهای انواع هنگام زود تشخیص در زیادی اهمیت از که شوند

به اهمیت نقهش ملزومهات مهورد اسهتفاده در بععوه با توجه   یرد می صورت مختلف سنین برای ای دوره آزمایشات انجام بر مکرر های توصیه

صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، بلکه مدیریت هزینهه هها بهرای مدیریت هزینه ها بسیار حائز اهمیت است .آزمایشگاه ها ، بحث صرفه جویی و 

یدی ترین هسته و قسمت آن یعنی مدیریت تمرکز آنچه که در اختیار قرار  رفته می باشد. برای صرفه جویی و بهره برداری بهینه در هر مرکز باید روی کل

رل است که بهرای کرد. مدیریت فرآیند به کار یری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنت

  دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می  یرد

 وش كار:ر

مدیریت مرکز و واحد تجهیزات پزشهکی توسط مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی  بخش آزمایشگاهجهت  مقطعیحاضر از نوع مطالعه ی توصیفی مطالعه 

 تعداد آزمایش های انجام شده در طول یک ماه و بررسهی میهزان خریهد ملزومهات و هتلینهف مصهرفی آزمایشهگاهدر این روش از ارزیابی انجام شده است .

 بوده است. واحد تجهیزات پزشکی و مدیریت مرکزاستفاده شد .اجرای مداخله تحت نظارت 
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 ونتیجه گیری: بحث  

آزمایشگاه نقش بسیار حیهاتی در سیسهتم بهداشهتی درصد تصمیم های پزشکی بر اساس نتایج آزمایشگاه  رفته می شود بنابراین  70بیش از 

هنهد و هزار فرد در آمریکا هر ساله به علت اشتباهات پزشکی جان خود را از دست مهی د 98تا  44مطالعه در آمریکا نشان داده است که دارد. 

به علت تهاخیر  %55به علت عملکرد ناصحیح بر اساس نتایج تست ها و  %32 یری تست های مناسب و این اشتباهات به علت عدم به کار 50%

درصد از اشتباهات در مرحله پیش از آزمهایش و  77تا  32درصد می باشد و  0.6تا  0.05در تشخیص است. شیوع اشتباهات آزمایشگاهی بین 

درصد در مرحله آزمایش رخ می دهند. اشتباهات پیش از آزمایش متعادل نمونه ناکافی یا با شرایط نادرسهت، جابجها شهدن نمونهه و  32تا  13

اشتباهات زمان آزمایش شامل عملکرد ناصحیح دستگاه یا کالیبراسیون نادرست می باشد. اشتباهات پ   . نگهداری غیر صحیح نمونه می باشد

آزمایشگاه ها یکهی از اصهلی تهرین پایهه ههای  وانند به علت تاخیر جوابدهی، عدم جوابدهی یا ارسال جواب نادرست باشند.از آزمایش نیز می ت

 .ار مهم استیباکیفیت ، مدرن و هوشمند نیز بس تجهیزات آزمایشگاهیو باتوجه به اهمیت  آزمایشگاه ها وجود هستند سعمت یک جامعه 

 

 ، مدیریت ملزومات ، آزمایشگاه تعیین نقطه سفارش كلمات كلیدی:

 


