
  ١٣٩٣، خرداد ١٢۵ی  اخبار آزمايشگاھی؛ شماره

  !؟بيشتر خطاھای آزمايشگاھیی  سرچشمه :سنجش پيش
ر خطاھای پيش ون آزمايشگاھی ب ه مت ه است ک د و  سنجشی تمرکز کرده نجشی و پسس بيش از يک دھ ه بسياری از ان تيم ک شاھد ھس

ا  پس از سنجش نسبت داده می  و پيش  حلاخطاھا به مر هشود و تنھ رای مرحل دکی ب اقی می سھم ان د؛ اگر اص ی سنجش ب ال سھمی مان
ن موضوع ای  به تازگی مقاله .برای خطای سنجش قائل باشند وان در ارتباط با اي ا عن رخ خطاھای آزمايشگاھی، "ب ه ن نگاھی ديگر ب

ه است) پسر پروفسور وستگارد معروف(از استن وستگارد " ٢٠١۴ رار گرفت ر روی سايت وستگارد ق نده نگاھی  ب ه در آن نويس ک
ر روی سايت بخش. گردد ی آن مقاله با کسب مجوز از نويسنده تقديم می ترجمه. کند خالف اين نگاه رايج را مطرح می ايی چون ب از  ھ

دگان عال ھا را به رنگ قرمز نمايان کرده ، اينجانب نيز آن بخشاستبا رنگ قرمز مشخص شده  است" پيوند"که  مقاله ا خوانن د ام ت قمن
تفاده  وستگارد و در صورت تمايل با مراجعه به سايت ھايی بر روی سايت پيوند ھستند آگاه شوند از اين که چه بخش دھا اس از آن پيون

ته"نرخ خطا در فرآيند سنجش کل"با عنوان  ی ديگری مقاله استن وستگارد به مقالهآن ھمچنين در پايان . نمايند  واشاره ی خودش  نوش
ی بسيار سودمندی است  عالوه بر اين که به تنھايی نوشتهی ديگر مقالهاين نظر به اين که . به آن پيوند ايجاد کرده است برای دسترسی

 بنا بر اين از استن وستگارد. ، اينجانب نابجا نديدم که ھر دو مقاله با ھم ترجمه و تقديم گردداستی اخير  مکمل خوبی نيز برای مقاله
ه اجازه ه تقاضا کردم ک ه را  ی ترجم ز ی آن مقال ه ني ته باشم ک دخوشبختانه داش ه .ايشان پذيرفتن دوارم مطالع رای  امي ه ب ن دو مقال ی اي

  .ی بزرگوار آزمايشگاھی خالی از بھره نباشد جامعه

  :ھای زير در سايت وستگارد در دسترس است ھا به ترتيب در نشانی اصل مقاله

2014.htm‐errors‐analytical‐http://westgard.com/pre  

rates.htm‐error‐http://westgard.com/testing  

ه ی رايگان ترجمه اين دو مقاله و نيز اجازهی  ی رايگان ترجمه جا دارد از لطف استن وستگارد بابت اجازه ه در " QCافت "ی  ی مقال ک
ار آزمايشگاھی حاوی  نشريهاخبار آزمايشگاھی چاپ شد، و ھمچنين گذاشتن تصويری از  ١٢۴ی  شماره وان ترجمهی اخب ی افت  عن
QC فراوان داشته باشمآن سايت تقدير و تشکر  ی اخبار آزمايشگاھی در با کلمات فارسی در سايت وستگارد و ايجاد پيوند به ماھنامه.  

  ١٣٩٣ی علوم آزمايشگاھی، خرداد  آموخته حسن بيات؛ دانش

  

د سنجش"آزمايشگاھی در سراسر  یفراوانی خطاھا ،ی جديد مطالعهيک در  ل فرآين ورد"ک هبررسی  م رار گرفت ه .است ق ن مطالع اي
د . گيرد را در بر می ١در تيموسوآرای رومانیاورژانس بالينی ای  حومهبيمارستان در ٢٠١١سنجشی از سال  خطاھای پيش  نرخ ما چن

  اند؟ ای داشته مالحظه پيشرفت قابلھا  آزمايشگاهآيا از آن زمان . سنجشی ھای پيش سال پيش نگاھی انداختيم به نرخ

  ٢٠١٤٢نگاھی ديگر به نرخ خطاھای آزمايشگاھی، 
  MSاستن وستگارد، 

  ٢٠١۴آوريل 

اخص هھای  ش ت در مرحل س ی پيش کيفي گاه اورژان ک آزمايش ايش در ي نجش در آزم ا ، ٣س و، داليبورک تفانيا گرس ل اس داني
  ١۴۵؛٧۴:١-٨١ ٢٠١۴، زمستان Lab Medicineکريستينا والد، ويکتور دوميتراسکو، 

هدر  ن مطالع ارگروه  اي د ک ورد تايي ت م اخص کيفي ت ش ر ھف رای  IFCCی اخي ار"ب ی بيم گاھی و ايمن ای آزمايش ‐WG)" خطاھ
LEPS)ا  دھندگان انجام. بوده است یسنجش ی پيش ھای کيفيت در مرحله ده است، و تمرکز آن بر شاخصشبررسی ٤ زاننه تنھ اخطا  مي  ھ

ار سيگما  اند، بلکه آن را تعيين کرده ه عي ا را ب ز ھ ديل کردهني د  تب داد (ان تن از تع ار سيگما در ميل ھا کاستیرف ه عي ون ب ه يک ي فقط ب
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شماريم،  را برای تعيين عيار سيگما می ھا کاستیبه خاطر داشته باشيد که وقتی تعداد ). نياز داردشش سيگما جستجوی سريع در جدول
  .٥مدت است شود سيگمای کوتاه معمول گزارش می طور که به عددی

  :شده استارائه  ٢٠١١تيموسوآرا در رومانی در سال  ای حومه اورژانسی عيارھای سيگمای ديده شده در بيمارستان  در زير خالصه

عيار سيگما 
)مدت کوتاه( ميزان کاستی  ٢٠١١فرآيند آزمايشگاھی،   

  سنجشی  ی پيش مرحله  

5.3 0.01% Q1-5% :ھای دارای خطا در مشخصات بيمار درخواست  

5.6 0.002% Q1-7% :ت ادن درخواس م افت ای از قل ھای دارای خط
  ھا آزمايش

4.8 0.05% Q1-8% :شده ھای گم نمونه  

5.6 0.002% Q1-9% :ه ه آوری ھای جمع نمون ده در لول ی دارای ش
  ضدانعقاد نامناسب

4.2 0.40% Q1-10 % :بيوشيمی(ھای ھموليزشده  نمونه(  

4.0 0.77% Q1-11 % :ھماتولوژی(شده  ھای لخته نمونه(  

4.8 0.05% Q1-13 % :نسبت نامناسب ضدانعقاد ھای دارای نمونه  

  

يگماي ای س اعيارھ ه در اينج ده  ی ک ود میدي ده  ش ده ش يگمای دي ای س ه عيارھ بت ب ا نس ه قطع تند، ک وب ھس يار خ در بس
ه ارانش در سال  Nevelainenی مطالع ل مالحظه ٢٠٠٠و ھمک ه شمار می پيشرفت قاب د ای ب االت ژورنال. آي ود  تمرکز مق ر بھب ا ب ھ

ه -آموزش بھتر، اتوماسيون بيشتر، انفورماتيک بيشتر. ی ملموسی داشته است ثمرهيسنجش  خطای پيش ه کاھش چشمگير  ی اين ھم ا ب ھ
  .اند کمک کرده سنجشی  پيشخطاھای 

ن فرصت را ا اي ز طبق معمول، م اره داريمني ه در ب يم ھمی خطاھای سنجش  ک دی . پرس و جو کن ين از عياربن ن آزمايشگاه ھمچن اي
  .زيابی عملکرد سنجش بر اساس مقياس سيگمای بلند مدت استفاده کرده استسيگما برای ار

عيار سيگما 
)بلندمدت(

عيار سيگما 
)مدت کوتاه( آزمايش

3 4.5 LDH

4 5.5 Glucose

4 5.5 Creatinine

4 5.5 ALT

4 5.5 CK

4 5.5 Amylase

4 5.5 Potassium

5 6.5 AST

6 7.5 Urea

2 3.5 Sodium

  

                                                            
ه دست می مدت، عياری است که از بررسی کوتاه منظور از عيار سيگمای کوتاه: مترجم٥ د مدت يک عملکرد ب ل اشکاالتی در کوتاه. آي ه دلي مدت  ب

به باور صاحبنظران مبحث شش . تواند نمايانگر عملکرد بلندمدت يک سامانه باشد اند و در درازمدت نمايان خواھند شد، چنين عياری نمی ديده نشده
ه و  ستند، و يا برطرف کردن آندھند که يا قابل شناسايی نيستند، يا در صورت شناسايی قابل رفع ني سيگما، در بلندمدت خطاھايی رخ می ھا به ھزين

ا توانند سبب  اين گونه خطاھا می. ارزد زحمتش نمی امانه ت انگين عملکرد يک س ار از  انحراف ١.۵شوند مي ا شودی تنظيم  نقطهمعي جھت و .جابج
ار  برای تبديل عيار کوتاه. گردند زمیی تنظيم با بينی است وبه صورت خودبخود نيز به طرف نقطه ھا غير قابل پيش اين جابجايی  ی اندازه مدت به عي

  .واحد از آن کاست ١.۵بلندمدت، بايد 



ن فھرست عملکرد وجود داردخبرھای خوش بسياری  ن سنجش.  در اي د بيشتر اي ا فرآين ا در یسنجش پيش ھایھا، در مقايسه ب ، تقريب
دعملکرد از ھمان سطح  رار دارن ديم. ق تثنای س ه اس ا سيگمای ب ه ب اه( ٣.۵، ک ده ) مدت کوت اد بناست در آين دخطاھای بسياری ايج  کن

  ).خطا در ميليون ٢٢,٧۵٠(

هبرا داد واقعی نمون ن  ی مفھوم شدن موضوع، اجازه دھيد تع هھا در اي ريم مطالع ه طی سال  ١۶٨,٧٢٨: را در نظر بگي . ٢٠١١نمون
ا  ١،۴۵٧شود  میاند جمع ببنديم، حاصل آن  سنجشی را که ايشان پيدا کرده  ی خطاھای پيش اگر ھمه ا تقريب ا % ٠.٨۶خطا، ي در  ٣.٨ي

ر ین سودر آ. مدت مقياس سيگمای کوتاه رخ خطايی براب ا % ٢.٣، سديم به تنھايی ن ا ٣,٨٨٠ي ه . دارد خط ديم ب ن روش سنجش س اي
  .کند سنجشی توليد   يشی خطاھای پ خطايی بيش از دو برابر ھمهتواند  میتنھايی 

ه  ن است ک رفتن اي ن محاسبات در نظر گ ام می QCدر عمل راه ديگر برای نگاه کردن به اي ه انج ايد ف: شود چگون ار در ش قط يک ب
ار . ی کنترل بر نتايج بيماران متعددی تاثيرگذار است اما ھر نقطه روز، ن آزمايشگاه روزی يک ب ه آي يم ک د فرض کن  QCاجازه دھي

ه. روز در سال اين روش از کنترل خارج است ٩تا  ٨دھد، اين به اين معناست که  انجام می داد متوسط نمون ھا در روز را در  اگر تع
ه  کنيم صحبت می ی بيمار نمونه ۴،١۶٠تا  ٣,۶٩٨ما داريم از ، )۴۶٢حدود (نظر بگيريم  ه ب ديم ک ايج س اثير نت که ممکن است تحت ت

  .خطا ھستند قرار بگيرند ای در طور قابل مالحظه

ی ا  کنم درک م ت، ام ده اس ا ش ياری بن ر مفروضات بس بات ب ن محاس ه اي دتر از اصل موضوعک ی ب دھای سنجش ه فرآين اين است ک
ن شود، ھاست که عکس آن به ما گفته می سال. کنند سنجشی عمل می فرآيندھای پيش ه اي ه ھم ا  ی روش ک تند و م الی ھس ھای سنجشی ع
  . اين مطالعه گواھی است خالف اين ادعا. سنجشی تمرکز کنيم  بر خطاھای پيشفقط الزم است 

اه کلفرآيند سنجش مراحل گوناگون در  ،باخت شويم که در آن/که وارد يک بازی برد سودی در اين نيست از"برای کسب جايگ ا " ممت ب
د سنجش . يکديگر به رقابت بپردازند هپايه است، چنانچه ھر يک صندلی سهکلفرآين ن پاي دام از اي اثير قطعاھا بشکند،  ک اگواریت ر  ن ب

ت د داش ار خواھ ان می. بيم ر نش ات اخي ز  مطالع ه تمرک د ک تهدھ ه نوش دھای  ھا در دھ اء فرآين بب ارتق ه داده است و س ته نتيج ی گذش
  .٦نيدھای خطای آزمايشگاھی مقايسه ک مطالعات پيشين نرخ با ين نتايج راا. سنجشی به سطحی عالی شده است پيش

ان  خبر بد آن است که مرحله ه  يک مشکلی سنجشی ھمچن رين مشکلی باشد ک ع ممکن است در حال حاضر بزرگت است، و در واق
ه الزم است مطمئن شويم که تالش. ھستند روبروھا با آن  آزمايشگاه دقت  عدم. سنجشی متمرکز نيست ی پيش ھای ما انحصارا بر مرحل

بالينی واقعی  از شکل سودمندیباشد، که سبب شود ھزاران نتيجه  نقصيناديدنیتواند  میماند، و اين  از نظر دور میغالبا ھای ما  روش
  .خارج شوند

اره ، اين مطالعهکنم تکرار می راوان در ب ايق اساسی ف و از حق ديم  ای است ارزشمند ممل ا تق د سنجش آزمايشگاھی، و سپاس م ی فرآين
  .ی عملکرد سنجشی شان در باره ھای اضافی تراک گذاشتن دادهبابت به اش نويسندگان آن

  

  ٧کل نرخ خطا در فرآيند سنجش
سنجشی  سنجشی و پس دھند و خطاھای پيش می رخسنجشی به ندرت  برای بيش از يک دھه، باور غالب اين بوده است که خطاھای 

تند مھم ر ھس ه. ت ه در سال  ای مطالع ر روی داده ٢٠١١ک ای  ب اله ۵ھ ه پرسش   س دی را ب ين تاکي ام شده است چن آزمايشگاھی انج
  .٨برابرتراز بقيه نيستندشايد برخی خطاھا . گيرد می

 MSاستن وستگارد، 
  ٢٠١١آوريل 

ه کوشش اما ت. ھيچ کسمخالفتی با اين ندارد –ای از فرآيند سنجش کل ناخوشايند است  ھر خطايی در ھر مرحله اکيد بر آن بوده است ک
ه . سنجشی کاسته شود سنجشی اصالح شوند، و نيز از اھميت خطاھای  سنجشی و خطاھای پس شود ابتدا خطاھای پيش چنين تمرکزی ب

م است ل فھ دی قاب ل چن تند  سنجشی ملموس سنجشی و خطاھای پس  خطاھای پيش. دالي ه –تر ھس ی روی نمون ال، وقت وان مث ه عن ای  ب

                                                            
  .گردد در ادامه تقديم می" کلنرخ خطا در فرآيند سنجش "ی اين مطالعه با عنوان  ترجمه٦

7Error Rates In The Total Testing Process 
ه  را خوانده) ١٩۴۵سال (ی جورج اورول  هنوشت" ی حيوانات قلعه"بر خوانندگانی که داستان : مترجم٨ اند روشن است که استن وستگارد در اين جمل

اره ارت   اش ه عب ه"دارد ب د ھم ا برخی برابرترن د، ام ات برابرن ام اصلی ". ی حيوان ا ن تان ب ن داس ه"اي ات مزرع م " ی حيوان ه رژي ادی است ب انتق
داری  در دوران آغازين پيروزی انقالب، شيوه. در آن انقالبی رخ داده است ای است که سوسياليستی شوروی سابق و حکايت تمثيلی مزرعه ی زمام

ر  مزرعه ات ب ا می ٧ی حيوان ی بن ين است اصل مترق ين اصل آن چن ه ھفتم ود ک ه: "ش د ھم ات برابرن ديل ". ی حيوان ا تب ال و ب د س ا پس از چن ام
ر می ودن توضيحاتی به ھريک از اصول ھفتگانه، آنحکمرانان انقالبی به خودکامگان جديد، سردمداران مزرعه با افز ع خود تغيي ه نف د؛  ھا را ب دھ

ين می تم چن ه اصل ھف ود از جمل ه: "ش د ھم ی برابرترن ا برخ د، ام ات برابرن وب"! ی حيوان وان محب ه عن ارت ب ن عب ه اي ه  ترين جمل اب ب ن کت ی اي
  . آميز در زبان انگليسی تبديل شده است المثلی کنايه ضرب



ه می ای را گم می زنيد، يا نمونه نادرست می برچسب د و بی کنيد، اين مشکلی محسوس و فيزيکی است ک د آن را ببيني درنگ درک  تواني
ه –سنجشی آسانتر است  سنجشی از شمارش خطاھای   سنجشی و خطاھای پس  ھمچنين شمارش خطاھای پيش. کنيد ه  رديابی نمون ھايی ک

  .اندکار سختی نيست اند، يا به طور نادرست پردازش شده اند، گم شده برچسب نادرست خورده

ا را  حتا وقتی که نتيجه. سنجشی کار سختی است در سوی ديگر، رديابی خطاھای  ن خط ی يک آزمايش دارای خطای سنجشی است، اي
ين بندی  مگر اين که روی جمع(توانيد آن را به طور فيزيکی ببينيد  بايد به طور ذھنی دريابيد، اما نمی زی را تعي رل چي نمودار يک کنت

ا روی صفحه ی آزمايش دارای خطای  يک نتيجه). کنيد ی  سنجشی، به استثنای نتايج خيلی پرت، ھمچنان يک عدد است در گزارش ي
د عدد اشتباه کامال شبيه يک عدد معمولی به نظر می. نمايش ر سر راه شمارش خطاھای . آي د  سختی ديگر ب ه باي ن است ک سنجشی اي

دماتی بيشتری است  بنا بر اين، شمارش خطاھای . سنجشی مجاز را مشخص کنيد ابتدا خطای  د کارھای مق رای  –سنجشی نيازمن و ب
گاه ات سنجشی را تعريف نمی آزمايش ه الزام تکار سختی است ھايی ک ان دارای خطاس ايج سنجشی ايش ا نت ه آي ن ک ين اي د، تعي در . کنن

ه عدم ھای خطا را بررسی کرده زمايشگاھی يا نرخبسياری از مطالعاتی که خطاھای آ ده است، و ن ين ش دقت  اند، نه الزامات کيفيت تعي
رخ خطای /و رآورد ن وده است يا عدم صحت روش تعيين شده است، بنا بر اين، ب ه . سنجشی ممکن نب ن حساب، عجيب نيست ک ا اي ب

تند  سنجشی و خطاھای پس شاند که خطاھای پي بسياری از مطالعات قبلی به اين نتيجه رسيده رين ھس ع آن –سنجشی مھمت ا در  در واق ھ
  .اند ھا را شمارش نکرده اند، يا به طور مناسبی آن سنجشی نبوده ھای خطای  جستجوی نرخ

ه Clinical Chemistry and Laboratory Medicineی جديدی که در  مطالعه ده است يافت اره منتشر ش البی در ب ھای  ی نرخ ھای ج
  :آزمايشگاھی دارد خطای

ساله با استفاده از مفھوم  ی پنج تجربه. وراسنجشی در آزمايشگاه-ھای کيفيت برای فرآيندھای سنجشی ھا و ويژگی شاخص
ز، ژئوس .٩شش سيگما ارم بيوسکا، رز روئي ارز، ک ارس، مرس ايب ووت، استر ت آنتونيا لوپيس، گلوريا تروجيلو، ايزابل ل

 Clin Chem Labرمن پريچ، کارمن ريکاس، ميريا سانسالوادور ،و مارگاريتا سيمون پالمادا، آلسانيا کريچنر، ويرتودس کا
Med 2011;49(3):463‐470.  

ا  ٢٠٠۴از  ه موسسه ، گروھی از آزمايشگاه٢٠٠٨ت ته ب االن ھای وابس دا ( ١٠ی سالمتی کات ا  ١۵ابت ا در نھايت تنھ  ١٣آزمايشگاه، ام
گاه ه داده) آزمايش ا مجموع ه ب ايی را در رابط اخص ھ ع ای از ش ت جم د ھای کيفي اس داده. آوری کردن ر اس ع ب ای جم ده،  ھ آوری ش
ص که با محاسبات ھای نق ھای خطا را به نرخ سپس، ايشان آن نرخ. ھا حساب شده است ی آزمايشگاه ھای خطای ميانه ھای نرخ ميانگين

ای از عيارھای شش سيگما برای فرآيندھای رايج آزمايشگاھی در دست  بنا بر اين ما مجموعه. اند شش سيگما مطابقت دارد تبديل کرده
  .داريم

  :ماي تا از بدترين فرآيندھای آزمايشگاھی را برجسته کرده ۵ی اصلی ارزشمند است، ما در اينجا تنھا  ديدن جدول کامل در مقاله

ميزان خطای %ميانگين   عيار سيگما
 شاخص کيفيت/ فرآيند آزمايشگاھی  ميانه

ھای ارسالی بيش از حد  زمان تحويل جواب آزمايش  %١٠.٩  ٢.٨
 )سنجشی پس(شود  مجاز می

اند  ھای دارای نام نادرست که معلوم نشده درخواست  %٩.١  ٢.٩
 )سنجشی درون آزمايشگاه پيش(

از مرزھای پذيرش بيرون است کنترل خارجی   ۴%.٣  ۴.٣
 )سنجشی(

 )سنجشی پيش(کل رخدادھا در درخواست آزمايش   ۴%.٣  ۴.٣

 )سنجشی پيش(گم شدن اطالعات بيمار   ۴%.٣  ۴.٣

  

                                                            
9Quality Indicators and specifications for key analytical-extraanalytical processes in the laboratory.Five 
years' experience using the Six Sigma concept. Antonia Llopis, Gloria Trujillo, Isabel Llovet, Ester Tarres, 
MerceIbarz, CarmeBiosca, Rose Ruiz, Jesus Alsina Kirchner, Virtudes Alvarez, Gloria Busquets, 
VicentaDomenech, CarmeFigueres, Joana Minchinela, Rosa Pastor, Carmen Perich, Carmen Ricos, 
MireiaSansalvador, and Margarita Simon Palmada, Clin Chem Lab Med 2011;49(3):463-470 
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ا  با داشتن اين ميزان ه آي رد ک ال(ھای خطا فقط به شکل معمول درصد خطا، مشکل است بتوان پی ب وان مث ه عن زان ) ب % ٠.٢يک مي
ه رای نمون افی  ب د (ESR)ی ناک ا ب ه . خوب است ي ی ب ين ميزان يگما، چن اس س ديل می ۴.۴در مقي يگما تب مار  س ه ش ه خوب ب ود، ک ش

ن آزمايشگاهی موجب تعجب اين اس نکته. ١١آيد می زان خطای سرم ت که در اي وان علت اصلی  ھا مي ه عن ا ب ه غالب ھای ھموليزشده، ک
ای پيش ه می خطاھ ر گرفت ی در نظ وب است سنجش ی خ ود، خيل ا . ش ه% ٠.۶تنھ ه(ھا  نمون انگين ميان گاھی ھای نرخ مي ای آزمايش ) ھ
  . شده است ۴.١اند، که حاصل آن عيار سيگمای  ھموليز بوده

تانه ٣سيگما ھستند؛  ٣لعه فقط دو فرآيند آزمايشگاھی زير در اين مطا ل سيگما در صنايع ديگر آس ه  ی عملکرد قاب قبول در نظر گرفت
  .سيگما ھستند ۵و  ٣بيشتر فرآيندھای ديگر بين . شود می

ه دترين  نکت ان ب نجش در مي د س ه فرآين ن است ک ه اي ب توج رار دارد  ۵ی جال گاھی ق رد آزمايش ه(عملک ور  کسب رتب ه ط وم ب ی س
  ).مشترک

ذيرش  –کنيم  سنجشی در اين مطالعه نگاه می اکنون، وقتی که به تعريف شاخص کيفيت  رل خارجی از مرزھای پ ور کنت ه  –عب ا ب حت
يش از  دھنده اين شاخص بازتاب: "بريم می  اطالعات جالبتری پی ه ب انگين  انحراف  ٢ی تعداد نتايج کنترل خارجی است ک ار از مي معي

دھد بتوانيم عملکرد ھر آزمايشگاه را در مقايسه  اين به ما اجازه می. کنند دور است کنندگانی که از يک روش استفاده می ه شرکتگرو
کند که آيا يک  اين شاخص سنجشی در واقع اين را بررسی می." کنند مقايسه کنيم ھايی که تحت ھمان شرايط کار می با ديگر آزمايشگاه

اب واقعی داده. آيد يا نه موفق به شمار می EQAمقايسه با يک گروه آزمايشگاه معين در   درونھای پرت سنجشی در  نه اين عدد بازت
ده آزمايشگاه ين ش ايش تعي از آزم وافقی است . اند ھا است، و نه مرزھای عملکرد بر اساس کيفيت مورد ني ابی ت ن بيشتر يک ارزي  –اي

ه دست نياورده ھای ھمگروه تايج ھمسان با آزمايشگاهھا ن بررسی اين که چه تعداد از آزمايشگاه د شان ب ن عدد ممکن . ان ن، اي ر اي ا ب بن
بينانهاست  ور خوش ه ط د ای کوچک ب ه طراحی درست . باش گاه QCچنانچ ن آزمايش رای اي ود  ب ن ب ود، ممک ده ب ته ش ار بس ه ک ھا ب

ت QCکرديد که از مزرھای  ھای بيشتری را پيدا می آزمايشگاه ه . [اند همناسب گذش ن مطالع ه چرا ممکن اي ن ک ل اي ه، بخشی از دلي البت
رای  عملکرد سنجشی داخلی را ردگيری نکرده باشد اين است که در آن صورت روبرو می شد با چالش تعيين مزرھای درست کنترل ب

  .]ھر آزمايشگاه و فراھم کردن گزارش درست تعداد نتايج پرت

ه ار قابل  با وجود اين، اين مطالع ه دست الحظهم ک ل ک ن دلي ه اي ا ب ه تنھ ار کيفيت سنجشی را در نظر می ای است، ن رد  کم يک معي گي
تاورد ( ده است يک دس اگرچه اين شاخص از وضعيت آرمانی فاصله دارد، اما از اين نظر که سطحی از عملکرد سنجشی بررسی ش

د ای شش سيگما تبديل میھای خطا را به عيارھ ، بلکه از اين نظر نيز که اين مطالعه ميزان)است ديل ميزان. کن ا  سودمندی تب ھای خط
  .قبول ھستند کند که کدام عملکردھا نيازمند بھبود ھستند و کدام عملکردھا قابل به عيارھای شش سيگما اين است که اين کار روشن می

ه  درس ن مطالع ه در درس –ھای اي ن مقال ه چرا اي ل ک ن دلي انی فعاليت"ھای  و اي ده است " QCھای  مب ده ش ا گنجان ه  –م ن است ک اي
ه رخ  توانيم فرض کنيم که خطاھای سنجشی رخ نمی نمی. شده دانست توان عملکرد سنجشی را تضمين نمی ايی ک ه خطاھ ن ک ا اي دھند، ي
ده انگاشت توان آن دھند کوچک ھستند و می می دازه. ھا را نادي ان ان ه ھم د ب ا باي ه خطاھای سنجشی ب سنجشی و پس ی خطاھای پيش م

  .سنجشی توجه داشته باشيم
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