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تنص المعاييرالعلميه و العالمية على أن كل االختبارات والفحوصات التى تقدم للمرضى مرتادي المستشفى
يجب أن تكون تحت أشراف المختبر وذلك لضمان جودة و دقة هذة النتائج والتى يترتب عليها اتخاذ القرار
السليم فى عالج المرضى ومن ضمن هذه االختبارات ما تتم بجانب المريض وال تصل الى المختبر والتى
تسمى
POINT OF CARE TESTING
وحيث أن مثل هذة االختبارات يتم عملها من قبل شتى الممارسين الصحيين البعيدين البعد التام عن العمل
بالمختبر ,ولذلك أوصت الهيئات العلمية المختلفة بضرورة عدم السماح ألى ممارس صحى باجراء مثل
هذة الفحوصات اال بعد اخذ دورة تدريبية معتمدة تحت اشراف المختبر ثم يتم تقييم االداء العملى لها كل
سنة بعد ذلك  ,وعليه تتشرف مستشفى الملك فهد العام بجدة باقامه اول دوره تدريبه بالوزارة

POINT OF CARE TESTING PROGRAM
والتى ستقام بقاعة الرازى بالبرج الطبى يوم  27فبراير الى  1مارس من الساعة الثامنه صباحا الى الرابعة
ظهرا
الفئة التدريبية المستهدفة :
جميع الممارسيين الصحيين داخل وخارج المستشفى وباألخص المتعاملين مع االختبارات الجانب سريرية .
والهدف من الدورة التعليمية :-
فى نهاية الدورة يكون الممارس الصحى قادر على :
كيفية استخدام االجهزة واالختبارات المتواجدة فى مختلف أقسام المستشفى .
التاكد من صحة النتائج .
الطريقة المثلى لتبليغ النتائج و النتائج الحرجة وحفظها .
التعامل األمن مع االدوات والنفايات الخطرة.
أخذ ساعات عمل معتمدة من هيئة التخصصات الصحية .

A-Who performing training course :
-High qualified laboratory staff:
from consultant – physician , and technician .
- Educated trained nursing
-Company educators .
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B- Lectures of the programing course , will be included but not
limited to :
1-Principle /Significance
Review of principle .
Why physician order the test.
Interfering substance.
Reagent /supplies needed for the test.
2-Quality control
-Understanding the importance of quality control.
-Frequency and number of QC.
-Storage & stability of QC .
-Ascertain if QC values are within acceptable limits.
-Proper procedure if QC result exceeds the expecting limit.
-Documentation of QC result
-Documents any corrective action.
3- Proficiency testing (PT)
-Understanding the importance of PT.
-Proper procedure.
-Documentation of result.
-Documents any corrective action.
4-Test procedure :-Patient identification.
-Specimen collection procedure.
-Specimen label , preservative.
-Reagent preparation , storage , stability.
-Test procedure.
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-Reference rang.
-Critical result & reporting.
-Troubleshooting.
-Instrument maintenance.
5-Result Documents:
-Result reporting procedure.
-Critical value notification.
-Documents of the results.
6-Safety:
-Personal protective equipment.
-Proper disposal of reagent / reagent.
-Spill procedure .
حيث مع نهايه هذه المحضرات التعليمية والتدريبية يستطيع المارس الصحى أن
يكون كفء للعمل على هذه االختبارات

