
  
   ب شناسی وميکر ارزيابی بخش چک ليست 

 

 کاربرد ندارد
نيازمند اقدام 

لي خير اصالحي
ب

 

 فضای فيزيکی

        
تجهيزات و وسايل  هت انجام كارهاي فني و قرار دادنآيا فضاي فيزيكي كافي و مناسب ج

 ۱  ارد؟وجود د

        
  باشد؟ هاي كشت موجود مي آيا فضاي كافي و جداگانه جهت ساخت محيط

 
۲ 

 ۳  آب و سينك دستشويي در اتاق كار ميكروب شناسي وجود دارد؟ آيا شير        

        
  پايهابزارتجهيزات و 

 
 ۴  ؟باشند آيا تجهيزات و وسايل متناسب با حجم كاري و تعداد نمونه ها مي        

        
آيا برنامه زمانبندي جهت كنترل و نگهداري وسايل و تجهيزات مختلف ماننـد ميكروسـكوپ   

 ۵  گردد؟ وجود دارد و نتايج ثبت مي.... ها، يخچال ها، سانتريفوژ و انكوباتور و 

        
بررسـي و نتـايج آن ثبـت     2COبطور روزانـه از نظـر ميـزان مناسـب      2COآيا انكوباتور 

 گردد؟ مي
۶ 

        
 شود؟  بر روي نمونه ها استفاده مي  آيا هود بيولوژيك وجود دارد و بطور مناسب براي كار

 
۷ 

        
گردد و  فيلترها طبق  مناسب  هود بيولوژيك حداقل يكبار در سال كنترل مي آيا كاركرد

  تعويض شده و سوابق آنها موجود است؟ دستورالعمل دستگاه فواصل زمانی ذکر شده در
 

۸ 

  نمونه گيری و انتقال نمونه        
 

    
آيا معيارهاي قبول يا رد نمونه هاي كلينيكي بطور مكتوب وجود دارد و پرسنل نسبت به آن 

 ۹  باشند؟ آگاه مي

    

ابقه مصـرف دارو و آنتـی   و سـ  مشخصات بيمـار (آيا فرم پذيرش نمونه حاوی اطالعات کامل 
  گردد؟ در آزمايشگاه وجود دارد و تكميل مي... )  و تشخيص احتمالی بيماری ،بيوتيک

  
۱۰ 

        

آيا دستورالعمل روش هاي صحيح نمونه گيري، جمع آوري و انتقال ايمن نمونه هاي مختلف 
ين در اختيـار  كلينيكي در آزمايشگاه وجود دارد و مورد اسـتفاده قـرار مـی گيـرد و همچنـ     

  ؟قرار گرفته است زپرسنل بخش های بيمارستانی ني
 

۱۱ 

 ١٢  باشد؟ آيا  جهت انتقال نمونه ها محيط هاي ترانسپورت مناسب موجود مي        

        
 گردد؟ پيچ دار غيرقابل تراوش جهت انتقال نمونه ها استفاده ميآيا از ظروف مناسب در

 
۱۳ 

        
شـوند و مشخصـات كامـل بيمـار و تـاريخ و       طور مناسب برچسب گذاري ميآيا نمونه ها به 

 ۱۴  شود؟ ساعت نمونه گيري روي آن ذكر مي



        
بررسـي    آيا دستورالعمل هاي مكتوب براي نگهداري مناسب نمونه هايي كه امكان كشـت و 

 باشد؟ سريع آنها وجود ندارد در اختيار مي
۱۵ 

    
  ام دهنده كشت بـي هـوازي، دسـتورالعملي بـراي نمونـه گيـري و      آيا در آزمايشگاه هاي انج
 ۱۶  انتقال نمونه وجود دارد؟

   شآزماي        

        
تشخيصي بر روي نمونه هاي مختلف  ل هاي انجام كشت و آزمايش هايمعآيا دستورال

 ۱۷  ؟ی گيردباشد و مورد استفاده قرار م كلينيكي موجود مي

    

 ت ميکروبی و جداول تفسير قطر هالهانجام آزمايش تعيين حساسي آيا دستورالعمل هاي
)CLSI M-100 (گيرد؟ وجود داشته و مورد استفاده قرار مي  
  

۱۸ 

    

، معرفها و آنتی سرمهای های کشت های آنتی بيوتيکی، محيط آيا مشخصات ديسک
 ۱۹  مورد استفاده در هر سری کاری ثبت می گردد؟

 ۲۰  شود؟ استفاده مي و آنتی بيوگرام از يك پليت جداگانه جهت كشت ،ونه بيمارآيا براي هر نم        

    

هوازی آيا فاصله زمانی مجاز بين نمونه  در صورت پذيرش نمونه های با درخواست کشت بي
گاز پک (شرايط بي هوازی و آيا سيستم مناسب جهت ايجاد  رعايت مي شودگيری و کشت 

معرفهای الزم جهت تشخيص  های تشخيصی و وازی، ديسکه های کشت بي ، محيط...)و 
  وجود دارد؟ 

۲۱ 

  کشت ادرار •        

        
  شود؟ براي نمونه هاي ادرار انجام مي) كلني كانت(  آيا كشت كمي

 
۲۲ 

        
  ؟شود ليبره با ضريب رقت مشخص استفاده ميآيا از لوپ كا

 
۲۳ 

        
شوند و در غير اين  ساعت پس از جمع آوري كشت داده مي ۲تا  هاي ادرار حداكثر آيا  نمونه
 شوند؟ ساعت يخچال گذاري مي ۲۴صورت تا 

۲۴ 

        
هـاي   جهت كشـت نمونـه  )  EMBيا بالدآگار، مكانگي آگار(هاي كشت مناسب  از محيط آيا

 ۲۵  گردد؟ ادراري استفاده مي

        
مناسـب بـراي شناسـايي و افتـراق      داولجـ  و تست هاي تشخيصي ،هاي كشت آيا از محيط

 ۲۶ شود؟ باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي استفاده مي

  كشت دستگاه تناسلي •        
 

    

دستگاه  شکالت آگار يا ساير محيط های مناسب جهت کشت نمونه های اخذ شده از  آيا از
 ۲۷  گردد؟ تناسلی استفاده مي



  كشت مدفوع •        
 

        
كشـت نمونـه هـاي مـدفوع اسـتفاده       جهـت  XLDآگـار و    مكانگي كشت   هاي محيطآيا از 
 شود؟ مي
 

۲۸ 

        
جهت بازيابي تعـداد كـم پاتوژنهـاي    ) براث GNبراث و يا  SF(آيا از محيط هاي غني سازي 

 شود؟ اي بويژه در حاملين بدون عالمت استفاده مي روده
۲۹ 

        
  شود؟ مي رعايت هاي غني سازي محيط ونانکوباسيزمان مناسب جهت  آيا
  )براث GNساعت براي  ۶-۸ براث و SFساعت براي  ۲۴-۱۸(

۳۰ 

    
اسـتفاده    شكوك بـه التـور در مـوارد اپيـدمي    آيا از محيط كري بلر براي انتقال نمونه هاي م

 ۳۱  شود؟ مي

    
تايـپ اسـتفاده   سـرو   كلـي جهـت تعيـين    آيا از آنتي سرم هاي شيگال، سالمونال و اشريشـيا 

 ۳۲  گردد؟ مي

   كشت دستگاه تنفسي •        

      

الم گـرم و گسـتره مرطـوب تهيـه     ) قبل از كشـت (آيا براي ارزيابي كيفيت نمونه هاي خلط 
 ۳۳ شود؟ مي

        
  قابل قبول براي نمونه گيري مجدد به پزشك مسئول و يا ساير آيا نتايج نمونه هاي غير 
 ۳۴  شود؟ اده ميكادر درماني اطالع د 

   كشت خون   •        
        

 شود؟ استفاده مي SPSآيا از محيط هاي كشت خون حاوي ماده ضد انعقاد 
 

۳۵ 

        
در کودکـان و  مناسـب   نسبت حجم خون به حجم محيط کشت خون   برای کشت خون، آيا

 گردد؟ رعايت مي بزرگساالن
۳۶ 

        
سـاعت   ۴۸و  ۲۴چر نمونه هاي كشت خون در فواصل زماني آيا رنگ آميزي گرم و ساب كال

 گردد؟ شود و مجدداً پس از يك هفته تكرار مي پس از انكوباسيون انجام مي
۳۷ 

        
 ريخـتن   باشـند  قبـل از دور   آيا كشت هاي خوني كه از نظر ظاهري فاقد رشد و كدورت مي

 می شوند؟ ساب كالچر
۳۸ 

        
حـداقل بـه    ،موارد مشکوک به بروسلوز يا عفو نت های سـخت رشـد   آيا كشت هاي خون در

 شوند؟ هفته انكوبه و نگهداري مي ۴مدت 
۳۹ 

 ۴۰ شود؟ هاي مثبت اوليه سريعاً به پزشك و يا ساير كادر درماني اطالع داده مي كشت  نتايج آيا        

        
  شود؟ آيا از محيط شكالت آگار براي ساب كالچر نمونه هاي كشت خون استفاده مي

 
۴۱ 

  CSFكشت  •        
 

        
ری کشـت و  يکساعت پس از نمونه گيبه سرعت و حداکثر ظرف مدت  CSFا نمو نه های يآ 

 ۴۲  بررسی می شوند؟



        
ام و نتايج مثبت به سرعت بطور معمول انج CSFآيا رنگ آميزي گرم براي نمونه هاي 

 ۴۳  شوند؟ گزارش مي

        
براي كشت ) 2CO%۵(، شكالت آگار و شرايط مناسب انكوباسيون خوندار آيا از محيط آگار

  ؟شود و جداسازي باكتريهاي سخت رشد مانند هموفيلوس و نايسريا استفاده مي
۴۴ 

يت فيک کنترل           
 

   بیوين حساسيت ميکرتعي •    

    

ميکروب شناسی و بخش  در کنترل کيفيت انجام آزمايش هاي مختلف نحوهدستورالعمل آيا 
  گيرد؟ مورد استفاده قرار مي کنترل کيفيت آيا نتايج و ؟آنها موجود است نتايج تفسير

  
۴۵ 

        
 رنگ ها •

  

    

بـا  تيلن، اسيدفاست و فلورسـنس  بلودوم  ،هاي گرم آيا هر سري ساخت يا خريد جديد رنگ
  گردد؟ ارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي كنترل و نتايج آن ثبت مي

 

۴۶ 

        
منفـي كنتـرل    آيا رنگ گرم مصرفي حداقل هفته اي يكبـار جهـت واکـنش هـای مثبـت و     

  شود؟ گردد و نتايج آن ثبت مي مي
 

۴۷ 

    
   مواد و معرف ها •

   

    
 مانند الزم اطالعات حاوي مناسب برچسب داراي شده تهيه هاي محلول و معرفها آيا

 ۴۸  باشد؟ مي آن نگهداري شرايط همچنين و انقضاء و ساخت تاريخ محلول، مشخصات

    

هـاي   آيا براي كنترل كيفي هر سري ساخت يـا خريـد جديـد معرفهـا، محلولهـا و ديسـك      
شـود و   استفاده مـي ) بت و منفيكنترل مث(سرم ها از سويه هاي استاندارد  تشخيصي و آنتي
  گردد؟ نتايج آن ثبت مي

۴۹ 

        
آيا كليه مواد و معرفها، آنتي سرم ها و ديسك هاي تشخيصـي طبـق دسـتورالعمل شـركت     

  شوند؟ سازنده نگهداري مي
 

۵۰ 

 ۵۱  شوند؟ ها بعداز تاريخ انقضاء دور ريخته مي ها و محلول آيا تمام مواد، معرف        

    

جهـت   مـنظم  طـور  بـه  )هـوازی  بی های محفظه و گازپک جار،( هوازی بی های سيستم آيا
اطمينان از ايجاد شرايط بي هوازي با نوارهاي متيلن بلو و يا ساير روشهاي استاندارد كنترل 

  گردند؟ مي
۵۲ 

        
 محيط های كشت •

  

    
 مصـرف  نقضـاء، ا از قبـل  و نگهـداري  مناسـب  شـرايط  در كشـت  هـاي  محـيط  پودرهاي آيا
 ۵۳  شوند؟ مي

        
هـاي كشـت در آزمايشـگاه موجـود      آيا سويه هاي استاندارد جهـت كنتـرل كيفـي محـيط    

 باشد؟ مي
۵۴ 



        
كنندگي،  از نظر قدرت رشد، ميزان مهار ،هاي كشت تهيه شده آيا هر سري ساخت از محيط

گيرنـد و نتـايج آن ثبـت     مي ليتي مورد كنترل قراريواكنش هاي بيوشيميايي مناسب و استر
 )CLSI M22-A3با استفاده از راهنماي استاندارد (شوند؟  مي

۵۵ 

        
چنـين  حداقل هفته اي يكبـار و هم ) له ايپليت يا لو(آيا كليه محيطهاي كشت ساخته شده 

 گردند؟ هنگام استفاده از نظر مشخصات ظاهري و آلودگي بررسي مي
۵۶ 

 ۵۷  شود؟ حيط كشت خوندار از خون گوسفند استفاده ميآيا براي تهيه م        

    
دقيقه  ۱۵و مدت زمان  C°۸۰آيا برای تهيه محيط کشت شکالت آگار از بن ماری در دمای 

 ۵۸  شود؟ استفاده مي

    
  )آنتي بيوگرام(آزمايش تعيين حساسيت ميكروبي  •

 

 ۵۹ شود؟ نجام آنتي بيوگرام استفاده ميهاي ايزوله براي ا يا كلني و  خالص هاي كشت يا ازآ        

        
آيا دستورالعمل انجام آزمايش تعيين حساسيت ميكروبي به روش ديسك ديفيـوژن موجـود   

 شود؟ است و از آن استفاده مي
۶۰ 

        
 ATCCرئوسوا يلوكوك، استاف ATCC 25922كلي  آيا از سويه هاي استاندارد اشريشيا

هاي  براي كنترل كيفي ديسك ATCC  27853وژنوزا و سودوموناس آئر 25923
 شود؟ بيوتيكي استفاده مي آنتي

۶۱ 

        
آيا هر سري ساخت يا خريد جديد از ديسك هاي آنتي بيوتيكي بطور معمول توسط سويه 

اساس  بر(شود؟  د و نتايج مربوطه ثبت ميگرد ستاندارد فوق الذكر كنترل ميهاي ا
 )CLSI M100دستورالعمل 

۶۲ 

        
و ديسك  ATCC 33186يا   ATCC 29212هاي استاندارد انتروكوك فكاليس  آيا سويه

براي كنترل كيفي محيط مولر هينتون آگار در آزمايشگاه موجود  SXTبيوتيكي  آنتي
 باشد؟ مي

۶۳ 

در  آيا دستورالعمل نحوه نگهداري كوتاه مدت و بلندمدت سويه هاي ميكروبي در آزمايشگاه        
 گردد؟ باشد و از آن استفاده مي دسترس مي

۶۴ 

        
متـر    pH، با اي هر سري ساخت جديد خريداري شدهبر آگار هينتون محيط مولر pH آيا   

 ۶۵ )فعال الزامي نيست( شود؟ اندازه گيري مي

    
 ۶۶  شود؟ آيا از كدورت نيم مك فارلند استفاده مي

 ۶۷ شود؟ ديسك آنتي بيوتيك گذاشته مي ۵حداكثر  ي متريميل ۹۰ آيا در هر پليت        

        
/S) براي تفسير قطر هاله هاي عدم رشد CLSIآيا از جداول استاندارد  I / R)  استفاده

 شود؟ مي
۶۸ 

        
پانـل آنتـی   (آيا راهنماي انتخاب تعداد و انواع ديسك هـاي آنتـي بيـوتيكي الزم و مناسـب     

  براي هر ارگانيسم خاص با توجه به محل عفونت وجود دارد؟ )وتيکیبي
 

۶۹ 



 

        

تعيـين حساسـيت    اطالعات مربوط به نتايج آزمايش هـاي  هاي بيمارستاني آيا در آزمايشگاه
شـود و نتـايج آن حـداقل بصـورت سـاليانه جهـت اطـالع         ميكروبي بطور يكجا نگهداري مي
 گردد؟ زارش ميپزشكان و يا ساير كادر درماني گ

۷۰ 

        

هاي  باكتري و  VRE , MRSAي امكان تشخيص عفونت هاي بيمارستان آيا در آزمايشگاه
ESBL +  سريعاً به پزشك مسئول و يا كميتهو آيا مقاومت هاي ميكروبي فوق  وجود دارد 

  شود؟ عفونت هاي بيمارستاني اطالع داده مي كنترل
  

۷۱ 

    
  گزارش دهی

 

    
هاي مرطوب و يا  ر موارد الزم گزارش هاي اوليه مربوط به نتايج الم هاي گرم، گسترهآيا د

 شود؟ كشت هاي اوليه ميكروبي به پزشك مسئول و يا ساير كادر درماني اطالع داده مي
۷۲ 

    
بصورت مكتوب در دسترس  )نقاط بحراني( د شو آيا مواردي كه بايد سريعاً به پزشك گزارش

 باشد؟ مي
۷۳ 

    
آيا نمونه هاي مشكوك به التور، سل، سياه سرفه و ديفتري و ساير بيماريهاي تحت مراقبـت  

 شوند؟ به مراكز بهداشت مربوطه گزارش مي
 

۷۴ 


