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نيازمند   خير  بله
  اصالح

  توضيحات

          آيا موضوع و مدت قرارداد بين دو آزمايشگاه مشخص است؟  ١

          آيا نحوه ارتباط و افراد مسئول برقراري ارتباط در دو آزمايشگاه مشخص است؟  ٢

          بندي و انتقال نمونه ھا مشخص شده است؟آيا طرف مسئول جمع آوري، بسته   ٣

          آيا زمان چرخه كاري براي انجام آزمايش ھاي مختلف مشخص است؟  ۴

          آيا نحوه گزارشدھي و ارسال نتايج و افراد مسئول در اين روند مشخص شده است؟  ۵

دو طرف مشخص شده آيا مسئوليت ونحوه پذيرش، ارسال و گزارشدھي آزمايش ھاي اورژانس براي ھر   ۶
  است؟

        

آيا مسئوليت و نحوه اعالم نتايج آزمايش ھايي كه در محدوده بحراني قرار گرفته اند براي ھر دو طرف   ٧
  مشخص است؟ 

        

آيا آزمايشگاه ارجاع متعھد شده كه از فضاي فيزيكي مناسب، روش ھاي آزمايشگاھي معتبر، تجھيزات و   ٨
كاركنان كارآمد استفاده نموده و برنامه ھاي مرتبط با تضمين كيفيت آزمايشگاه مواد مصرفي مورد تاييد و 

  را بطور كامل به اجرا درآورد؟

        

          آيا نحوه نظارت و اطمينان از كيفيت عملكرد آزمايشگاه ارجاع مشخص شده است؟  ٩

  مي باشد؟آيا مشخص است كه مسئوليت درستي نتايج آزمايش به عھده كداميك از طرفين   ١٠
  )بايد مشخص باشد كه مسئوليت نتايج ارائه شده به عھده آزمايشگاه ارجاع است يا آزمايشگاه ارجاع دھنده(

        

آيا آزمايشگاه ارجاع متعھد شده تا ھرگونه تغيير در روش يا نحوه انجام آزمايش يا برنامه زمانبندي انجام   ١١
  ده برساند؟آزمايش را قبال به اطالع آزمايشگاه ارجاع دھن

        

آيا مستنداتي كه بايد توسط دو طرف نگھداري شود و مدت زمان نگھداري اين مستندات توسط ھر يك از   ١٢
  طرفين مشخص گرديده است؟

        

          آيا نحوه ارتباطات مالي بين دو آزمايشگاه مشخص است؟  ١٣

          آيا نحوه رفع مشكالت و حل اختالفات بين طرفين مشخص است؟  ١۴

          آيا نحوه برخورد با تخلف از اجراي تعھدات، براي ھر يك از طرفين، مشخص شده است؟  ١۵

          آيا زمان و شرايط بازنگري يا فسخ قرارداد مشخص است؟   ١۶

 


