
 

 

 

از واحدهای فعال بهداشتی که رسانی واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت شمالغرب جهت پیشبرد وتعالی خدمات 

آزمایش وارائه خدمات بهینه در راستای انجام کارشناسان محترم آزمایشگاه در آن فعالیت می نمایند جهت 

آزمایش تشخیص برخی از بیماریها , گزارش وپی گیری آزمایشات واگیر وغیرواگیر جهت درمان مشغول بکار می 

 باشند .

  

 

 

 

,برنامه  هدف کلی ارائه خدمات بهداشتی آزمایشگاهی با کیفیت از مهم ترین اهداف راهبردی ومحوری خدمات

 ریزی ا ارتقای ساختار وعملکرد آزمایشگاه .

  ارائه خدمات بیماران ) سطح دو ( وآمادگی وپشتیبانی آزمایشگاهی در بحرانها , فوریت ها وبالیا به ویژه همه

 گیریها یکی از اولویت های نظام ارتقاء عملکرد آزمایشگاه مرکز بهداشت شمالغرب می باشد .

 ی مورد نیاز در شبکه آزمایشگاههای بهداشتی وانطباق آن با استانداردهای ارائه خدمات آزمایشگاه

 آزمایشگاههای بهداشتی .

  تعیین اولویت های آموزشی بدو وضمن خدمت از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی حضوری بر

نظر گرفته شده اساس نیز سنجی آموزش واولویت های تعین شده برای کارکنان آزمایشگاهی بهداشتی در 

 است .

  افدامات الزم در راستای برنامه ارتقای عملکرد آزمایشگاهها از طریق بهبود کیفی وکمی خدمات آزمایشگاهی

تضمیین کیفیت , پایش ونظارت از طریق ممیزی داخلی وبرون واحد آزمایشگاه توسط همکاران محترم 

گاه محترم در معاونت بطور منظم ودر دو دوره در شبکه های وابسته به دانشگاه ایران که واحد امور آزمایش

سال انجام می پذیرد جهت ارزیابی نقاط ضعف وقوت , پیدا کردن عدم انطباقها , استفاده از تجربیات 

 کارشناسان آزمایشگاه بقیه شبکه ها وهمچنین رفع عیب وبهبود کیفیت موجود می باشد .

 وری شبکه آزمایشگاههای بهداشتی وساماندهی آن . ارتقای فرآیندهای در حال انجام وارتقای بهره 
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 آزمایشگاه

 اهداف آزمایشگاه
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