
بیماربر بالین هاي تشخیصآزمایش
Point of care testing

آزمایشگاه مرجع سالمت–آزمایشگاهی دکتراي علوم: مهدي صابونی

مقدمه
کشید تا نتایج به ها و روزها طول میو ساعتشدبه آزمایشگاه فرستاده میباید حتماًاو تا چند دهه پیش، بیمار یا نمونه 

.پزشک ادامه پیدا کندموردنیازبایست بدون وجود اطالعات و در این مدت مراقبت از بیمار میدست پزشک برسد
اي هستند که در زمان و محل مراقبت از بیمار قابل هاي تشخیص پزشکی سادههاي بر بالین بیمار، آزمایشآزمایش
.انجامند
با تکیه برماالریاژنآنتیآزمایش کشف سریع نظیر تشخیصی هايتستمثالً؛مرهون پیشرفت فناوري استهاآنسادگی 

ها به ، آزمایشپیشازبیشهاي اخیر بنابراین در دهه؛اندهاي اخیر وجود نداشت، ابداع شدهژي که تا دههلوایمونوعلم
که نشان داده است) استرالیا، بلژیک، هلند، انگلیس و امریکا(پژوهشی در پنج کشور اخیراً.اندحرکت کردهPOCTسمت

.دارندPOCTپزشکان خانواده تمایل به استفاده بیشتر از / پزشکان عمومی
این وسایل احتمال اینکه بیمار، . استراحت و سریع کردن آزمایش براي بیماربرَد، را پیش میPOCTباوري که 

» مدیریت بالینی«دهد تصمیمات کند، بنابراین اجازه میبیشتر میرا افت کنند دریترسریعمراقبت نتایج را و تیمپزشک
، هاه آنالیز گازهاي خون و الکترولیتدستگا، متروگلوک:هاي مختلفی به بازار عرضه شده استPOCT.گرفته شودفوراً

، نوارهاي ادرار، موادسوءمصرفهاي غربالگري تست، مارکرهاي قلبی سریعهايدهندهتشخیص، انعقادي سریعهايتست
هاي عفونی هاي تشخیص بیماري، تستغذاییزايبیماريغربالگري عوامل ، آزمایش خون مخفی مدفوع، آزمایش بارداري

صرفهبهمقرونر، با و هوشمندتترسریع، ترارزانهاي POCT...و غربالگري کلسترول، )انگلی، ویروسی، باکتریایی(
.اندها افزایش دادهاز آن را براي بسیاري از بیماري، گرایش به استفادهPOCTکردن

فناوري
راحتیبهاند و که با یک قاب پالستیکی محصور شدههستند کاغذيهايها در حقیقت ورقهPOCTبسیاري از 

توانند توسط هر پزشک و میفقط نیاز به یک قطره از خون، سرم، ادرار یا بزاق دارندهاآزمایشاین . انداستفادهقابل
.انجام و تفسیر شوندعمومی در عرض چند دقیقه

مزایا
کاهش(بالفاصله در یک پرونده پزشکی الکترونیکی، در دسترس تیم مراقبت قرار گیرد POCTدستگاهخروجی کهزمانی

goal-directedافتد که زمانی اتفاق میومیرمرگکاهشود، شومزایاي عمده آن حاصل می)TATزمان گردش کار یا
therapy (GDT) باهمراهPOCTضمناً.و سوابق پزشکی الکترونیکی استفاده شودPOCT در سراسر جهان جا افتاده و

.نقش حیاتی در سالمت عمومی پیدا کرده است

:POCTمزایاي بالقوه
،ترسریعو تریاژ گیريتصمیم◦
کاهش زمان عمل،◦
،آزمایشگاهها بهکاهش وابستگی زیاد بخش◦
کاهش زمان مراقبت بعد از عمل،◦
کاهش زمان بستري در اورژانس،◦
هاي سرپایی درمانگاه،کاهش تعداد ویزیت◦
،موردنیازکاهش تعداد تخت بیمارستانی ◦
»وقت نیروهاي متخصص«ده بهینه از اطمینان از استفا◦



:هاچالش
برخی از .استبرانگیزيچالشکارPOCTجاانداختن یکفعالًمزایاي فراوانی دارد، POCTهايدستگاهاستفاده از اگرچه
را هاآنثانیاًپزشکان و پرستارانی را پیدا کنند که به این کار تن دهند،اوالًاین کار آن است که هايچالشترینبزرگ

اي و معیاره(GLP)کار خوب آزمایشگاهی ،مطمئن باشند در تمام احوالآماده انجام آزمایش کنند کهايگونهبه
.کننداستاندارد را رعایت میمؤسسات

را درگیر کند، نفعانذيکه تمام مرکز بهداشتی یا درمانی نیاز به یک گرایش سیستماتیکهر در POCTسازيپیاده
POCTهاي بهداشتی به این دلیل که تالشی براي جا انداختن یک مجموعه کامل مراقبتهاي بسیاري از سازمان.دارد

.آشنا نیستندPOCTانجام نشده است، با 

:زیر مواجه استهايچالشها با POCTاستفاده از 
مدیریت
مسئولیت
محل استقرار
 کارکنان و حفظ صالحیت آنان) کارورزي(آموزش
 قابلیت اعتماد نتایجPOCT
رل کیفیتکنت

:نهاییکنندگاناستفادهبراي POCTهايچالش
 هادادهمدیریت
مدیریت موارد نامنطبق
کنترل عفونت
صدور صورتحساب

مدیریت
کیت / صدها دستگاه، ها محلدهاست زیرا ممکن استبرانگیزچالشهاي یک دانشگاهدر بیمارستانPOCTمدیریت 

POCTبراي مدیریت ) استراتژي(اولین چالش در تدوین یک راهبرد .وجود داشته باشدکاربر صدهاوPOCT تشکیل
تیم .استآزمایشگاه، پزشکان و پرستاران ، متشکل از POCTبراي» ايرشتهمیانصالحذيتیم مدیریت «یک 

ها و سیاستوضع ، آوريفنها، انتخاب فهرست آزمایش: باید مسئولیت نهایی براي موارد زیر را بپذیردPOCمدیریت
POCازاي به کسانی که ارائه کمک مشاورهکارکنان و پیروي آنان از مقررات و)کارورزي(ها، اطمینان از آموزش رویه

جدید و انجام هايطرحمسئول اجراي ، باید ساختار مدیریتی بنا شود کهPOCپس از تشکیل تیم .کننداستفاده می
.اقدامات اصالحی در هنگام لزوم باشد

یتمسئول
شود؟ کاربر؟ آزمایشگاه؟ یا تولیدکننده؟هایی است که در خارج از آزمایشگاه انجام میچه کسی مسئول نتایج آزمایش

.تضمین صحت هر نتیجه، هر سه طرف باید مسئولیت خود را بپذیرندمنظوربهاین است کهسؤالن پاسخ منطقی به ای
ها در آزمایشگاه یا در بالین بیمار انجام شود، گیرد که آزمایشتصمیم میکه بر اساس وضعیت بیمار پزشک کسی است 

نماید، میها را تکرار کند یا آزمایشمیتند، به درمان فکر هسغیرمنتظرهاز اینکه نتایج به دست آمده منتظره یا نظرصرف
کاربر کسی است که موظف است .دهدمیانجام اي بیشتري که ممکن است الزم باشد رایا براي تشخیص درست، کاره

شده از طرف تولیدکننده را رعایت کند، آزمایشگاه مسئول پایش کیفیت دستگاه به تواتر مناسب استتأکیدتمام الزامات 
.باید ثبات و کیفیت عملکرد وسیله خود را تضمین نمایدتولیدکنندهو 

POCTکاربران در زمینه ) کارورزي(آموزش 



مواد کنترل سازيآمادهآموزش ، آموزش نگهداري مواد کنترل کیفیت:مطالب نظري و عملی زیر باشدکارورزي باید شامل 
آموزش اقدامات اصول و تمرین آزمون کنترل کیفیت، آموزش، آموزش تواتر مناسب کنترل کیفیت براي هر تست، کیفیت

.شوداقداماتی که انجام میمستندسازيآموزش گزارش و وموارد نامنطبقبراي رفع موردنیازاصالحی 
قبل از اینکه کاربران بتوانند نمونه بیماران را آزمایش کنند، باید صالحیت آنان ارزیابی و از آنان آزمون گرفته 

.شود

:عبارتند از)کارورزي(آموزش هايچالش
مدیریت آموزش
 از کنندهاستفادهآموزش هزاران نفرPOCT
 هاي مختلف بیمارستانبخشجابجایی پرستاران بین مثالً؛کارکنانوقفهبیجابجایی
 کنندگانهماهنگارتباط ضعیف بین دفتر پرستاري وPOCT
 کارورزانزمینه تحصیلیتنوع

موارد نامنطبقریت کنترل کیفیت و مدی
آزمایشگاهی و ممکن است از روندهاي رایجاندغیرآزمایشگاهیسروکار دارند، POCTکسانی که با اتفاقبهاکثر قریب

گیري و شرایط بیمار ها، رویه نمونهدادهوتحلیلتجزیهنترل کیفیت و ها، انجام ککالیبراسیون، نگهداشت دستگاهنظیر 
ایجاد کرده و ق بموارد نامنطPOCTدستگاه (SOP)تواند در روش کار معیار این امر می.آگاه نباشندگیرينمونهبراي 

.موجب خطا شود

POCTقابلیت اعتماد نتایج 
هاي تستویژهبه،ببردسؤالرا زیر POCTتواند کیفیت نتایج تحصیالت و تجربه متفاوت آنان میکاربران و سطحتعدد

دست آمده توسط اختالف نتایج بPOCTدر روش .کنندابلیت اعتماد نتایج را تضمین نمیق)Waived(معاف از الزامات 
توانند به طرق میسهواًها فریبنده است و افراد سادگی این روش.بیشتر است) آزمایشگاهنسبت به کارکنان(مختلف، افراد
سرم، پالسما یا خون مثالً(اختالف نوع نمونه . تولید کنندWaivedهاي ساده یا تلف نتایج نادرستی از این آزمایشمخ

به همین دالیل گاهی نتایج این دو روش آنقدر ،بشودPOCTآزمایشگاه و نیز ممکن است باعث اختالف بین نتایج) کامل
.شوندهستند که باعث سردرگمی پزشکان میمتفاوت

هامدیریت داده
در محل انجام آزمایش قابل فقط POCTهايدادهمتصل نشده باشد،HISیا LISاگر دستگاه به طرز مناسبی به

در بعداًیا هاي عمومی منتقل شودهاي ویژه یا بخش اورژانس به بخشبخش مراقبتاینکه بیمار ازمحضبهدسترسند و 
.د بودندر دسترس نخواهPOCTي آزمایش هادادهبخش سرپایی مورد ویزیت قرار گیرد، 

محل استقرار
POCTنظر مدیران زیریاتواند تحت مجوزهاي مختلف آزمایشگاهی وشود و میمختلف به کار برده میهايمکانر د

و مسئول کنترل کیفیت دهندهه باید به محل دستگاه، فرد انجامدستگاآمده از هربنابراین نتایج بدست؛پزشکی باشد
.باشد(Link)دستگاه وابسته 

کنترل عفونت
پیشگیري از انتقال عفونت از بیماران به کارکنان و بالعکس بسیار ،درمانی–هاي جاري در مراکز بهداشتیهمانند سایر رویه

.هاي الزم باید انجام شودمهم است و تمام احتیاط

صدور صورتحساب



هر مرکز بنابراین سامانه مالی ،بسیار بیشتر از هزینه همان آزمایش در آزمایشگاه استPOCTهزینه هر آزمایش غالباً
ها توسط تواند موجب اشتباه در ثبت کد آزمایشاین خود میکهداشته باشدهااینگونه تستتعرفه متفاوت براي2باید 

.ها بشودو اشتباه در ثبت داده) جدیدالورودکارکنان ویژهبه(کارکنان 
یک بار با روش سریع و ،هاپذیرند که آزمایشآیا آنان می.نیز در این زمینه مهم استگربیمههايسازمانموافقت جلب 

اگر پذیرند؟ تعرفه متفاوت را می2ها مرکزي بیمارستان انجام شود؟ آیا این سازمانآزمایشگاهبار دیگر با روش معمول در
...وکند؟ گر هر دو هزینه را تقبل میاختالف فاحشی بین نتایج این دو روش مشاهده شود، آیا سازمان بیمه


