چک ليست ارزيابي بخش سرولوژی

2

آيا لوازم شيشه ای کالس  Aموجود ميباشد ؟

3

آيا دمای تجهيزات برودتي و حرارتي مورد استفاده کنترل و ثبت مي گردد؟
معرفها ومحلول ها

4
5

6

آيا مواد و کيتهای مصرفي دارای تاييديه مراجع ذيصالح (آزمايشگاه مرجع سالمت )مي باشند؟
آيا کيتها و معرف ها در شرايط مناسب (دما  ،نور و رطوبت )نگهداری مي شوند ؟
آيا معرفها و محلولهای تهيه شده در آزمايشگاه دارای برچسب مشخصات شامل  ،نام تهيه کننده  ،نوع ماده
و مقدار آن  ،غلظت يا تيتر  ،شرايط نگهداری  ،تاريخ به حجم رساندن در آزمايشگاه  ،تاريخ انقضا  ،و
عالئم هشدار دهنده ايمني مربوطه مي باشند ؟

آزمايش
آيا روش کار مکتوب و مستند ()SOPدر آزمايشگاه به کار گرفته مي شودو روش انجام آزمايش با بروشور
7

کيت مطابقت دارد ؟ا

8

آيا نمونه های بيماران مطابق با دستورالعمل روش آزمايش نگهداری مي شوند ؟

9

آيا بايگاني برای نگهداری بروشور کيتهای مورد استفاده در آزمايشگاه موجود است ؟

11

11

اگر اجزای متعددی در کيت وجود دارند  ،آيا آزمايشگاه مطابق با دستورالعمل کيت  ،فقط از اجزای
کيتهای با يک  Lot Noاستفاده مي کند ؟
آيا برای پيشگيری از نتايج منفي کاذب ( به دليل پديده زون يا هوک افکت )از روشهای مناسب مطابق با
دستورالعمل کيت استفاده مي شود ؟ (مانند رقيق کردن سرم تا رقت  181281برای آزمايش رايت لوله ای)

کنترل کيفيت
12
13

آيا در هر بار آزمايش نمونه های کنترلي تعبيه شده در کيت استفاده مي شوند و نتايج آن موجود است ؟
آيا جهت کنترل کيفيت داخلي آزمايشهای کيفي و نيمه کمي  ،نمونه های مثبت و منفي مناسب تهيه
شده توسط آزمايشگاه استفاده مي شوند و نتايج ثبت مي گردند ؟

بلي

1

آيا ارزيابي ميکروپيپتها در فواصل زماني مشخص و بصورت دوره ای انجام ميشود و شواهد و سوابق اجرای
آن وجود دارد؟

خير

ابزار پايه وتجهيزات

نيازمند اقدام
اصالحي

کاربرد ندارد

14
15

آيا نتايج کنترلها قبل از گزارش نتايج بيماران از نظر قابل قبول بودن بررسي مي شوند ؟
در مواردی که نتايج کنترلها خارج از محدوده مورد انتظار است ،آيا شواهدی بر اقدام اصالحي انجام شده
وجود دارد ؟


ايمنوفلوئورسانس

16

آيا در آزمايشهای ايمونوفلوئورسانس برای هر سوبسترا  ،رقت کاری کنژوگه ی مربوطه تعيين مي گردد ؟

17

آيا مدت زمان کارکرد المپ ميکرسکوپ ايمونوفلوئورسانس ثبت مي گردد ؟


آزمايش های آگلوتيناسيون

18

آيا درآزمايشهای آگلوتيناسيون معرفهای حاوی پارتيکل از نظر وجود اتوآگلوتيناسيون بررسي مي شوند ؟

19

آيا برای تعيين تيتر آنتي بادی در آزمايش رايت از آزمايش لوله ای استفاده مي شود ؟

21

آيا برای تعيين تيتر آنتي بادی در آزمايش  ASOاز آزمايش لوله ای استفاده مي شود؟


آزمايش های پرسيپيتاسيون

21

آيا درانجام آزمايش  SRIDپليتهای  SRIDبنابر دستورلعمل سازنده نگهداری و استفاده مي شوند ؟

22

آيا برای خواندن نتايج آزمايشهای  SRIDاز منحني استاندارد و يا جداول منتج از آنها استفاده مي شود ؟

23

آيا قطر هاله های رسوبي کنترلها و استانداردها و منحني مربوطه همراه با نتايج آزمايشها ثبت مي شوند ؟


آزمايش های االيزا

24

آيا در آزمايشهای االيزا منحني کاليبراسيون مطابق با دستورالعمل سازنده در هربار آزمايش رسم مي
شوند؟

25

آيا در آزمايشهای االيزا در صورت تغيير غير قابل قبول منحني کاليبراسيون در دفعات مختلف آزمايش ،
شواهدی مبني بر اقدام اصالحي انجام شده وجود دارد ؟

26

آيا در آزمايش  CFTکليه معرفهای مربوطه تيتر مي شوند؟

