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: شبكة العالقات / الجوانب القانونية لمهنة التحاليل الطبية

تتعدد العالقات التي تربط أخصائي التحاليل الطبية مع غيرهم من المهن الطبية األخرى مثل األطباء 

حاجة والممرضين ، واذا كان المختبر تابعاً ألحد المستشفيات فإن حجم العالقات يزيد وينتامى حيث تكون ال

ماسة للتعاون مع اإلدارات المختلفة للمستشفى مثل دائرة المشتريات ، المخازن ، الشئون اإلدارية ، 

. الخدمات المعاونة وغيرها 
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كما أن أخصائيي التحاليل الطبية لهم عالقات مع قطاعات مختلفة من المجتمع مثل الشركات 

التي تسوق احتياجات المختبرات من أجهزة ومعدات وكواشف ، هذا باإلضافة إلى العالقات 

 واخيرفإن وزاراة  ً.مع المرضى والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها المختبرات الطبية 

الصحة من خالل لجان فنية متخصصة تمنح الحاصلين على مؤهالت علمية وأخيرا في مجال 

التحاليل الطبية تراخيص مزاولة المهنة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو المختبرات 

د الخاصة بعد اجتيازهم االختبارات المقرره كما تمنح تراخيصاً الفتتاح مختبرات خاصة بع

.استيفائها الشروط المنصوص عليها في اللوائح واألنظمة المعمول بها



القدرات المهنية واإلدارية لالخصائي التحاليل الطبية

إن إتقان العمل جزء ال يتجزأ من منظومة األخالق اإلسالمية وكما ورد في الحديث النبوي الشريف 

ولكي يتقن أخصائي التحاليل الطبية عمله البد من " إن هللا يجب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه» 

التزود بالعديد من المهارات ألن فاقد الشئ ال يعطيه ومن هنا ركزت مبادئ األخالق الطبية على 

.ضرورة أن يكون الممتهن لهذه المهنة حاذقاً حتى يمكنه آداء عمله بصورة جيدة

هناك شقان رئيسان يصبان في إيجاد القدرات المهنية الجيدة( ١

الشق النظري. ١

وهو ما تم تعلمه من المصادر المتخصصه ، األساتذه ، حلقات النقاش، االحتكاك بالزمالء ، مواكبة

المستجدات في هذا المجال عن طريق برامج التعليم المستمر سواء كان عن طريق التعلم

.الذاتي أو عن طريق مؤسسة تعليمية أو مهنية
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الشق العملي. ٢

:ويمثل اكتساب المهارات العملية الالزمة آلداء المهنة بصورة جيدة ومنها

التدرب على طرق الحصول على العينات الصحيحة من المريض ألنها خطوة مهمة وأساسية حيث أن-1

العملية التحليلية تعتمد في البداية على أخذ العينة الصحيحة من المريض ، وهذا البند فيه تفصيالت

:كثير نذكر منها

معرفة نوع التحليل المطلوب-أ

.....التعليمات الواجب اعطاؤها للمريض مثل أن يكون صائماً ، مستلقياً على ظهره-ب

....الصباح الباكر، بعد األكل ، قبل أو بعد تناول العالج" الوقت المحدد ألخذ العينة -ج

.......دم ، بول ، براز" طبيعة العينة -د

...أنبوبه عادية، أنبوبة معقمة ، أنبوبة بها مادة مانعة للتجلط" اإلناء الذي توضع فيه العينة ، -هـ 

االحتياطات الالزمة لضمان وصول العينة للمختبر مثل نقلها بسرعة أو في صندوق الثلج ، عدم-و

تعرضها للهز الشديد ، الحماية من الضوء ، عدم تعرضها لدرجة ح ا ررة عالية ، عدم تحلل

....الكريات الحمراء
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–وقت سحب العينة –عمره –البطاقة المرفقة بالعينة واحتوائها على معلومات كافية تشمل اسم المريض -ز
..........الفحص المطلوب، التاريخ 

:التدرب على اجراء التحاليل الالزمة بطريقة صحيحة ومهنية وبدقة متناهية وفي هذا السياق يلزم-ك 

معرفة اسم التحليل المطلوب• 

مة ، معرفة معلومات دقيقة حول طبيعة التحليل، األساس الطبي وأهميته ، التفاعالت الموصلة للنتيجة السلي• 
....مصادر االخطاء

.األجهزة المطلوبة الجرائء التحليل والتدرب عليها وعلى طرق صيانتها لضمان اآلداء الجيد لها• 

.الكواشف المطلوبة وطرق تحضيرها• 

.اختيار الطريقة المناسبة والتي تم تجربتها وأثبتت فعاليتها في الحصول على نتائج دقيقة• 

اجراءات السالمة والوقاية من أية مخاطر اثناء عمل التحليل ، عدم التعرض لألمراض المعدية ،• 

.مخاطر التعامل مع الكواشف واألجهزة

تفاصيل الخطوات العملية ، وكيفية استخدام المحاليل القياسية ، والمحاليل الضابطة وطرق• 

.المحافظة عليها وتخزينها بطريقة سليمة

معرفة القيم الخاصة بالتحليل سواء في الحاالت العادية أو المرضية وحسب العمر والجنس• 

2020/2021السلوك المهني  6



على حياة المريض وطرق االتصال بالطبيب المعالج في مثلتمثل خطراً اإلشارة إلى القيم التي • 

.هذه الحاالت 

....سجالت ، كمبيوتر،" طرق التوثيق الالزمة • 

االشت ا رك الفعال في االجتماعات الدورية للطاقم العامل في المختبر ومناقشة المشاكل الفنية• 

.وغيرها واقتراح الحلول لها

لهم خبرة طويلة من أجل الحصول " ولو من خارج المختبر" استشا ا رت فنية لخبراء أو فنيين • 
على

.نتائج أفضل ومن أجل التطوير

ياالشتراك في مؤسسات مهنية علمية في مجال المختبرات تعنى برفع الكفاءة المهنية للعاملين ف• 

.هذا المجال

االشتراك في برامج ضبط الجودة والنوعية حتى يتم التأكد باستمرارمن صحة النتائج لكافة• 

.التحاليل
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