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                                                                   7امتیاز=  الف( بخش پذيرش و نمونه گیری :                                                                                               

 □خیر    □بلي  برداري وجود دارد ؟ آيا دستورالعمل کتبي براي آگاهي بیماران جهت روش نمونه 1

هنگام مراجعه به در  3و1آيا نمونه گیري خلط به روش استاندارد انجام مي گیرد ؟ )نمونه هاي  2

 *منزل (  / بالکنحیاطو نمونه دوم در  مرکز
 □خیر    □بلي

 □خیر    □بلي   ف نمونه گیري خلط مناسب است ؟ )ظرف در پیچ دار شفاف (آيا ظر 3

 جهت ارسال نمونه ها سیستم زنجیره ي سردآيا در صورت عدم انجام آزمايش در محل از  4

 *استفاده مي شود ؟
 □خیر    □بلي

عدم ثبت مشخصات آيا مشخصات کامل بیمار روي بدنه ظرف نمونه گیري ثبت مي شود؟ ) 5

  روي درب بررسي شود(
 □خیر    □بلي

 □خیر    □بلي آيا نمونه ها تا قبل از انجام آزمايش در يخچال نگهداري مي شود؟ 6

 □خیر    □بلي  **آيا فاصله ي زماني مناسب انجام آزمايش رعايت مي شود ؟ 7

 □خیر    □بلي *؟ است ونه هاي خلط مناسبنمقراردادن يخچال آزمايشگاه جهت  آيا محل  8

 

 51امتیاز=            ب ( بخش تشخیص :                                                                                                              
 امتياز تجهيزات ) در صورت ضرورت استفاده مشترک با ساير بخشها بالمانع است(

 5 □ندارد   □دارد اتوکالو 9

 5 □ندارد   □دارد ) چراغ شالمويي ( ) برنر(  گاز بک 11

 5 □ندارد   □دارد يخچال 11

 5 □ندارد   □دارد سیار UV چراغ 12

 امتياز وسايل

 5 □ندارد   □دارد )يا استفاده از المهاي رده دار( مداد الماس  13

 5 □ندارد   □دارد دماسنج 14

 5 □ندارد   □دارد رک الم  15

 5 □ندارد   □دارد ت آزمايشگاهيساع 16

 5 □ندارد   □دارد جعبه نگهداري الم 17

 5 □ندارد   □دارد فرم اعالم نتايج 18

 5 □ندارد   □دارد UVفرم مربوط به ساعت کارکرد المپ  19

 5 □ندارد   □دارد اپلیکاتور چوبي 21

آزمايش  –جلد اول  –کتاب مباني تشخیص آزمايشگاهي سل  21

 وپيمیکروسک
 5 □ندارد   □دارد

 5 □ندارد   □دارد ( براي ارزيابي عملکرد اتوکالو T.S.Tنوار )انديکاتور شیمیائي  22

جهت ضدعفوني  يا محلولهاي ضدعفوني کننده مجاز ٪5هیپوکلريت  23

 سطوح

 5 □ندارد   □دارد
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 51امتیاز=                                                                                          مکان انجام آزمايش                                                     

 □خیر    □بلي * ( متناسب با حجم اتاق کارآيا محل انجام آزمايش  تهويه مناسب دارد ؟ )  24

 □خیر    □بلي آيا محل انجام آزمايش  پنجره مناسب دارد؟ 25

 □خیر    □بلي *  نجام آزمايش  نور مناسب دارد ؟آيا محل ا 26

 □خیر    □بلي آيا ديوارها وکف محل انجام آزمايش  قابل شستشو است ؟  27

 □خیر    □بلي آيا محل مناسبي براي شستشو و ضدعفوني دستها وجود دارد ؟ 28

 □خیر    □بلي **  دار است ؟و ديواري( مناسبي برخور يیزبندي  زمآيا محل انجام آزمايش  از کابینت  29

 □خیر    □بلي ** آيا فضاي جداگانه و مناسب به اين بخش اختصاص يافته است ؟ 31

 □خیر    □بلي  آيا خروجي تهويه آزمايشگاه در محل مناسبي است؟  31

 □خیر    □بلي **آيا خروجي هود آزمايشگاه مناسب مي باشد ؟  32

 

 33امتیاز=                                                                                                                                                                 روش كار

 آزمايش مستقيم

 □خیر    □بلي *  * * آيا دفتر ثبت نام بیماران و نتايج دقیقاً تکمیل مي شود ؟ 33

 □خیر    □بلي  در آزمايشگاه ثبت شده و موجود است ؟ (SOP)انجام آزمايش و . . .  ،تهیه رنگ آيا دستور 34

 □خیر    □بلي  ) نو با ضخامت کافي و بدون تموج ( استفاده مي شود ؟ الم مناسبآيا از  35

 □خیر    □بلي آيا مشخصات روي نمونه با فرم ارسال تطبیق دارد ؟  36

 □خیر    □بلي *مايشگاه تهیه میشود ؟ ) عدم استفاده از رنگهاي آماده بررسي شود.( آيا رنگها در آز 37

 □خیر    □بلي  *روي آنها ثبت شده است ؟ تاريخ ساخت رنگهاآيا  38

 □خیر    □بلي                                 * * * *اسمیر تهیه شده مناسب است ؟ و اندازه آيا ضخامت 39

 □خیر    □بلي  *جهت تهیه اسمیر استفاده مي شود ؟ شکسته  لیکاتور چوبيآيا از اپ 41

آيا اپلیکاتور ها پس از گرفتن الم در ظرف پالستیکي دربدار)سیفتي باکس با حجم متناسب با  41

 غوطه ور مي شود؟ %11تعداد نمونه( حاوي يک سوم حجم وايتکس يا آب ژاول 
 □خیر    □بلي 

نمونه پس از تهیه اسمیر مجدداً بسته و در رديف خود تا پايان مراحل  آيا درب ظرف حاوي 42

 * *؟ آزمايش قرار مي گیرد
 □خیر    □بلي

 □خیر    □بلي **   قسمت هاي چرکي و مخاطي نمونه تهیه مي شود ؟ زآيا اسمیر ا 43

 ** آيا زمانهاي مراحل رنگ آمیزي بدرستي رعايت  مي شود ؟ 44

کمتر از يک  –دقیقه(  3)دقیقه 5/1دو بار رنگبري توسط اسید الکل بمدت هرکدام  –دقیقه فوشین بازي  11

 )رنگ زمینه(دقیقه متیلن بلو 

 □خیر    □بلي

 □خیر    □بلي   * آيا هنگام رنگ آمیزي از کاغذ صافي استفاده مي شود يا رنگها هنگام تهیه با کاغذ صافي صاف مي شود ؟ 45

 □خیر    □بلي  * يا هنگام حرارت دادن به خشک شدن و جوشیدن فوشین توجه مي شود ؟آ 46

 □خیر    □بلي  * آيا هنگام رنگ آمیزي به کم شدن فوشین روي الم توجه مي شود )سطح الم تراز است(؟ 47
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 □خیر    □يبل  *** ؟ آيا رنگ آمیزي الم مطلوب است و پشت الم پس از رنگ آمیزي باالکل پاک میشود 48

 □خیر    □بلي * آيا میکروسکوپ مورد استفاده سالم است ؟ 49

 □خیر    □بلي ** بررسي مي شود؟. . . . . . . . . (آيا تعداد فیلدهاي مورد بررسي کافیست ؟ ) چند فیلد  51

 □خیر    □بلي  ** انجام مي شود؟آيا گزارش دهي طبق جدول گزارش نتايج بررسي میکروسکوپي وبا گريدينگ  51

 □خیر    □بلي   *آيا عدسي میکروسکوپ پس از ديدن هر الم مثبت با لنز پاک کن تمیز مي شود ؟ 52

 □خیر    □بلي **شده به صورت جداگانه )مثبت و منفي( تا يک سال نگهداري مي شود ؟المهاي بررسي آيا  53

 □خیر    □بلي * مي شود ؟آيا میکروسکوپ پس از پايان کار با کاور مناسب پوشانده  54

 

 7امتیاز=                      ج(آموزش                                                                                                                      

 □خیر    □بلي  **  اند؟ آيا کارکنان آزمايشگاه در زمینه کنترل کیفي وموضوع هاي مربوطه آموزش ديده  55

 □خیر    □بلي **  آيا در طول سال گذشته کارگاه آموزشي جهت کارکنان آزمايشگاه برگزار شده است ؟ 56

 □خیر    □بلي *** آيا بخش از پرسنل ثابت متبحر برخوردار  است؟  57

 

 01امتیاز=                                                                                                      د(حفاظت، ايمني و بهداشت آزمايشگاه  

 □خیر    □بلي *  *آيا نظافت و بهداشت فضاي آزمايشگاه در حد مطلوب مي باشد ؟ 58

 □خیر    □بلي ژ آن تاريخ معتبر دارد ؟آيا سیستم اطفاءحريق در آزمايشگاه وجود دارد و شار 59

 □خیر    □بلي  ون مايع در دستشوئي ها وجود دارد؟آيا صاب 61

 □خیر    □بلي  **کیسه زباله ضخیم،سطل درب دار و . . .( صورت مي گیرد ؟ ، اتوکالو نمونه ها آيا دفع زباله به صورت مناسب و بهداشتي) 61

 لداخبالفاصله  که چوبي مورد استفاده جهت تهیه اسمیرهاي اپلیکاتور ظرف حاوي آيا  62

 * ؟ده است در پايان کار اتو کالو مي شودش انداخته % 11وايتکس 

 □خیر    □بلي

 %11وايتکس آيا سطوح در صورت آلودگي اتفاقي به شعاع يک متر با ماده ضدعفوني محلول  63

 دقیقه استريل مي شود ؟  31به مدت  که همان روز ساخته شده است)کلر فعال(

 □خیر    □بلي

/ فرمها داخل  ربوط به بیماران مجزا از نمونه ها به آزمايشگاه ارسال مي شودآيا فرمهاي م 64

 ؟ کیسه همراه با نمونه ها ارسال مي گردد

 □خیر    □بلي

 □خیر    □بلي * استفاده مي شود؟ گندزداييجهت هودموجود در  سیار  و  UVآيا از چراغ  65

 □خیر    □بلي   * گردد ؟هود و سیار ثبت  مي   UVآيا زمان کارکرد المپ  66

 □خیر    □بلي  *هود و سیار در زمان مناسب تعويض مي گردد ؟  UVآيا المپ  67

 □خیر    □بلي آيا زمان کارکرد فیلتر هپاي هود ثبت مي گردد ؟Laminarدر صورت استفاده از هود المین اير 68

 □خیر    □بلي (Smoke Test)توسط آزمايش دود  **آيا کارايي هود کنترل مي گردد ؟  69

 □خیر    □بلي * آيا نکات ايمني مربوط به ضدعفوني هود رعايت مي شود ؟ ) مطابق دستورالعمل( 71

 □خیر    □بلي  آيا محل استقرار اتوکالو مناسب است ؟ 71

 □رخی    □بلي  * انديکاتورهاي بیولوژيکي( يا T.S.Tنوار آيا کارايي اتوکالو کنترل مي شود ؟)  72

 □خیر    □بلي با مواد ضدعفوني کننده مؤثر ضدعفوني مي شود؟ انهروز میکروسکوپآيا میز کار و  73
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 □خیر    □بلي *آيا پرسنل در حین کار از وسايل ايمني مناسب ) گان، دستکش و . . .( استفاده مي کنند ؟   74

 □خیر    □بلي *نه قرار مي گیرند ؟  آيا کارکنان شاغل در آزمايشگاه سل مورد معاينات پزشکي ساال 75

 □خیر    □بلي  *درجه تمیز مي شود ؟ 71با الکل هفتگي بطور  UVآيا المپ  76

 □خیر    □بلي آيا سینک رنگ آمیزي تنها مختص همین کار است ؟ 77

 □خیر    □بلي  *آيا براي خوردن و آشامیدن محلي جداگانه وجود دارد ؟ 78

 

 8امتیاز=                                                                                                                      ه ( كنترل كیفي   

 □خیر    □بلي * آياکل المهاي منفي و مثبت بیماران تحت درمان جهت بازبیني ارسال مي شود؟ 79

 □خیر    □بلي * هت بازبیني ارسال مي شود؟مثبت جکل المهاي المهاي منفي و  ٪11آيا  81

 □خیر    □بلي  *آيا تعداد و نحوه ارسال الم هاي ارسالي در دفاتر مخصوص ثبت مي شود ؟ 81

 □خیر    □بلي   *        آيا تهیه رنگها با توجه به نیاز ، به صورت تازه و مناسب تهیه مي شود ؟ 82

 □خیر    □بلي    *هر سري ساخت انجام و ثبت مي شود ؟آيا کنترل مثبت و منفي رنگها در  83

 □خیر    □بلي  *؟و الم مربوط به کنترل رنگها بايگاني مي شودآيا رنگها در ظروف تیره نگهداري  84

 □خیر    □بلي *  آيا جهت نمونه هاي نامناسب ) نمونه کم، آب دهان و . . . ( پس خوراند داده مي شود ؟ 85

 □خیر    □بلي چارت کنترل دما دارد؟ آيا يخچال 86

 □خیر    □بلي  آيا آمار آزمايشگاه بدرستي وبموقع ارسال میشود ؟  87

 

 □خیر    □بلي  آيا مسئولین بهداشتي شهرستان همکاري الزم جهت رفع نیازهاي مربوطه را دارند؟ 88

 اين سئوال صرفا جهت جمع بندي و تکمیل گزارش است و فاقد نمره است

  لحاظ مي گردد. نیم امتیاز وسواالت بدون ستاره يک امتیازبمنزله ( *)هر ستاره 

  میباشد. 511عدد و جمع امتیازات  88تعداد سؤاالت 

 

 امتیاز  میباشد.              امتیاز کسب شده در اين بازديد 
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