
 EP23نقدی کوتاه بر 
د  ،Low QCبا عنوان  )پسر پروفسور وستگارد(ای از استن وستگارد  چندی پيش در تاريخ سوم اسفند نود و دو، نوشته در نق

 EP23 بر روی وبسايتWestgard.com قرار گرفت.  

ای  يله EP23راھکارنم ه وس وين  CLSIی  ب رد ن ين روش اجرای رويک ه است و ھدف آن تبي ر "در دست تھي ايش کيفيت ب پ
ده است برای آزمايشگاه CMSی  است؛ اين رويکرد به وسيله "مبنای ارزيابی خطر نھاد ش ا پيش اد شده، . ھای امريک د ي در نق

ه کاستن از فعاليت وان  استن وستگارد با تشبيه تمايل ب ا عن ه يک ناخوشی ب ايش کيفيت ب ايش کيفيت"ھای پ ان " افت پ ه بي ب
  . داخته استھای اين رويکرد پر کاستی

ا لطف  ه ب د ک ن امي ا اي نم ب ه ک ا آن را ترجم ر آن شدم ت ايی آن، ب ز زيب ته و ني ن نوش ده در اي ه نکات علمی مطرح ش نظر ب
  .ی آزمايشگاھی سودمند افتد ی ارزشمند اخبار آزمايشگاھی چاپ و برای دوستان جوانتر ما در جامعه اندکاران ماھنامه دست

  :دسترس استاصل نوشته در نشانی زير در 
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  ١٣٩٢اسفند  ٢٢. ی علوم آزمايشگاھی حسن بيات؛ دانش آموخته

  

  بريد؟ رنج می QCافت آيا شما از : آزمون سريع

  ]با پوزش پيشاپيش[ MSی استن وستگارد،  نوشته

  است؟" QCافت "آيا اين 
  ...برد  را انجام دھيد تا ببينيد آيا آزمايشگاه شما از اين شرايط جديد رنج می QCافت آزمون 

 کاھش يافته است؟ QCبه ی شما آيا عالقه •
 ؟داريد QCز برای انجام کارھای ناشی ا عمومی انرژیشما فقدان آيا  •
 ؟QCايد که لذت شما از زندگی کاھش يافته است، احيانا به خاطر  آيا متوجه شده •
 يا بدخلق ھستيد؟/عصبانی و QCآيا نسبت به  •
 است؟ مختل شدهQCشما در رفع اشکال  مندیآيا به تازگی توان •

  ... پرشھا، پس از  پاسخ

  .بريد رنج می QCافت ايد، ممکن است شما از   ھا پاسخ بلی داده تا از اين پرسش ٣تا  ١اگر به 

د QCھای  ھا رغبت کمی به فعاليت آزمايشگاه در آن است که وضعيتی QCافت  ل  ممکن است آزمايشگاه. دارن دان تماي ھا فق
رژی و  ھمچنين ممکن است آزمايشگاه.  ب استرا گزارش کنند، حتا وقتی که اين کار مناس QCعمومی نسبت به انجام  ھا ان

اھده ممکن است آزمايشگاه و نيز. داشته باشند QCکارکنان کمی برای اجرای  ی در مھارتغی ت ھا مش شان  ھای کارکنان ييرات
ا . را اجرا کنند، گزارش کنند QCدرک نکنند که چگونه را، که ممکن است  م ب ن عالئ ومی و گيجی عم ناخشنودیاغلب، اي

ه می QCھا اختالل عملکرد  بسياری از آزمايشگاه. ھمراه است QCنسبت به  اتوانی در تفسير دکنن را تجرب ی ن ا  QC، يعن ي
  .رفع اشکال به درستی



ه  د ک د دي انتر خواھي د، آس تر بداني ه بيش ت ھرچ تال  QCاف ه مب گاه ب زاران آزمايش ه ھ ل عالج ک ی و قاب رايطی است واقع ش
  .شوند می

  .صحبت کنيد QCافت ی  هبالينی خود در باربا مدير 

  .برای آزمايشگاه شما وجود داشته باشد نوينیدرمانی  طرحممکن است 

ده طرح پايش کيفيت اختصاصی"اين رويکرد نوين، با نام . استIQCP١راھکار  QCافت يک راه حل جديد برای  ه "ش ه ب ، ک
يله ده است  CLSIو  CMS٢ی  وس ويز ش قتج ارت است از ترزي امانه عب ه س ر ب اوی خط ت واک ديريت کيفي ق . ی م از طري
IQCPشان را تعيين کنند، و دستورکارھای جديد  شان را واکاوی کنند، پايداری توانند خطرات ھا می ، آزمايشگاهQCه د تھي . کنن

  .خود را به فقط يک بار در ھفته يا يک بار در ماه کاھش دھند QCشوندھا قادر  ممکن است که برخی از آزمايشگاه

اره CMSتا کنون، . اميدوار است چنين باشد CMSکم  يا دست. آسان است IQCPاجرای د  در ب ه باي ه چگون ن ک اوی "ی اي واک
. منتشر نکرده استجزئيات کاملی بينان تبديل کرد - گواھی QCو آن را به يک تناوب  داد را انجام" ارزيابی خطر"و " خطر

  .شما بر اساس اعتماد بپذيريد که اين رويکرد نوين برای آزمايشگاه شما مناسب است که کافی است ھمينقدردر حال حاضر، 

ان آزمايشگاه، [ ر کارکن ده يک طرح متوازنو رويکرد سنتی، يعنی تربيت و آموزش بھت ھای خوب و  شامل روش QCی  ش
اغلب رسد  نظر می به ی که"حل آسان و ارزان"راه  اين، موثر باشد، اما QCافت  تخفيفدر تواند  ھای مناسب، نيز می پايش

  .]ھا به دنبال آن ھستند نيست آزمايشگاه

  عوارض جانبی

  ...ممکن است سبب  IQCPھشدار، 

 ...تورم اعتماد به درستی نتايج شود، که ممکن است بينجامد به  •
 ... افزايش خطر گزارش نتايج اشتباه، و ھمچنين •
رل"QCخشکی دھان و حالت تھوع ھنگام فھميدن اين که پس از يک ھفته يا يک ماه، يک پيغام  • رون از کنت ه " بي ب

ط آزمايشگاھی عمل کرده ه ممکن است منتھی شود  اين معناست که بسياری از پزشکان بر مبنای نتايج غل د، ک ان
 ...حتا به 

 .IQCPبه  EQC٣قال از آشفتگی وخيمتر طی سردرگمی و ناکامی ناشی از انت •

ددرنگ با  در باال را تجربه کرديد بی چنانچه ھر يک از عوارض جانبی فھرست شده  در . مرجع قانونگذار خود تماس بگيري
تفاده وارد جدی، ممکن است الزم باشد اس  QC"از   برخی م /  IQCPه روش" آميز مخاطره د و ب ل QCھای  را قطع کني   قاب

  . رديددفاعتر از نظر آماری بازگ

ه  –، سعی کنيد از مرجع قانونگذار خود سؤال کنيد IQCPبنيان و -خطر QCبرای اطالع بيشتر از جزئيات  و چنانچه ھرگون
  .يی به دست آورديد، ما را مطلع کنيد پاسخ واقعی

                                                            
1Individualized Quality Control Plan 
2Center for Medicare & Medicaid Services 
3Equivalent QC 

اوب  EP22در  CLSIی  پيشنھاد و به وسيله CMSی  که چند سال پيش به وسيله EQCرويکرد [ رای کاھش تن ود ب ود تالشی ب تبيين شده ب
زان . ھای ارزيابی عملکرد درونی ھستند ھايی که دارای سامانه ھای کنترل برای دستگاه گذاشتن نمونه ه مي ته ب بر اساس اين رويکرد، بس

ه توانست تناوب گذاشتن کنترل اه میارزيابی درونی دستگاه، آزمايشگ ه ھفت ار ب ار  ھا را از ھر يک ب اھی يک ب ه م ا ب ا حت ار ي ای يک ب
  ]مترجم .کنار گذاشته شد EP22رويکرد  EP23در يکی دو سال گذشته با مطرح شدن . کاھش دھد



ھا و  سکه پزشکان و بيماران نسبت به ھو آگاھيمما . سودمند است ھا عوض شود انداز اين که ھر از چندگاھی چشم* 
بيرون از امريکا، ممکن است خوانندگان با فشار سنگين . ھم در آزمايشگاه مصون نيستيمما حساس ھستند، و  اتھيجان

 بردن به پی دليلکه ھم اکنون به چيزی شناخته شده است آشنا نباشند، ) تستوسترون اندک" (Tافت "بازار که با عنوان 
" بازرگانی بيماری"در عالم دارويی اين وضعيت . در دست بررسی است FDAی  ھای قلبی به وسيله افزايش خطر حمله

تحميل راه حل غلط برای يک مشکل درست، يا . توانيم آن را بناميم در اين بحث چه میما مطمئن نيستم که . شود ناميده می
  .است با آن روبروما " خطر QC"ی  فراھم ساختن يک اجرای ضعيف، يکی از خطرات بزرگی است که آينده

ناچيز جلوه را اند  به انتشار صرف کرده EP23ھا وقت برای رساندن  ھا و زحمات افرادی که سال تالش قصد ما آن نيست که
ما ريشخند  مقصود. به ثمر برسد EP23اند تا  صرف کرده بسياریاند و تالش  بسياری به سختی بسيار کار کردهد افرا. دھيم

وقتی . افراد درگير اين فرآيند برای غلبه بر ضعف بازار کافی نبوده است عظمتان کار با وجود اين، در پاي. ايشان نيست
، به قوانين و راھکارنماھای ضعيف ھا ی اين و توجيھی است، با وجود ھمهبا ھر وسيله  QCتناوب از که ھدف کاستن 
بھتر و  روندی برآمدنداريم و منتظر آرزوی بھروزی  IQCPو قانونگذاران  EP23اندرکاران  ما برای دست. خواھد انجاميد

  .تر در آينده ھستيم علمی

  


