چک ليست نظارتی بخش بيوشيمی

1

آيا سوابق ارزيابي صحت فتومتريک دستگاه موجود مي باشد؟

2

آيا خطي بودن با استفاده از فيلتر ها و يا محلولها ی استاندارد در فواصل زماني مشخص بررسي ميشود ؟

3

آيا سوابق کاليبراسيون طول موج اسپکتروفتومتر با محلولهای مناسب ويا فيلتر ها و يا ...بطور منظم وجود
دارد ؟

4

آيا انوار پراکنده  stray lightبا محلولها و يا فيلتر های مناسب بطور منظم بررسي ميگردد؟

5

آيا از کووتهای مناسب ( ،تميز  ،بدون خش ،سالم و )...و مطابق توصيه سازنده دستگاه استفاده ميشود؟

6

آيا تعويض المپ دستگاه با توجه به طول عمر المپ و براساس دستورالعمل سازنده انجام ميگيرد ؟


7

پيپتهای خودکار – ميکرو پيپتها

آيا ارزيابي ميکروپيپتها در فواصل زماني مشخص و بصورت دوره ای از نظر صحت و دقت انجام ميشود و
سوابق اجرای آن وجود دارد؟


ابزار وابسته به دما

8

آيا محدوده دمايي قابل قبول برای اين ابزار( مانند بن ماری ها ،يخچالها  ،فريزرها و )...تعريف شده است ؟

9

در مواقعي که دمای تجهيزات فوق از حد قابل قبول فراتر رفته ،آيا شواهد انجام اقدام اصالحي وجود دارد؟


سانتريفوژ

10

آيا سرعت سانتريفوژها در مورد تستهايي که نياز به سرعت خاص دارند ،با استفاده از تاکومتر کاليبره مورد
بررسي دوره ای قرارميگيرد؟

11

آيا زمان سنج سانتريفوژ با استفاده از کرونومتر کاليبره بررسي ميشود؟


ترازو

12

آيا سرويس  ،نگهداری و بررسي دوره ای ترازوها انجام و سوابق آن موجود است ؟

13

آيا ترازوها در محلي قرار دارند که ارتعاشات در قرائت آنها تداخل ايجاد نکند؟

14

آيا وزنه های مناسب برای بررسي صحت توزين موجود و بدرستي نگهداری مي شوند؟


راديو ايمنواسی

بلي



اسپکتروفتومتر

خير

ابزار پايه و تجهيزات

نيازمند
اقدام
اصالحي

کاربرد
ندارد

15
16
17

آيا گاماکانترها کاليبره بوده و شواهد اجرای کاليبراسيون وجود دارد ؟
آيا ويژگيهای مشخصي برای حد قابل قبول يا غير قابل قبول  back groundوجود دارد ؟
)(100-150 CPM
آيا زمان خوانش بر اساس کاتالوگ دستگاه  ،به اندازه کافي ( حداقل  30ثانيه ) تنظيم شده است؟


18

فليم فتومترها

آيا کنترل و نگهداری دستگاه ( بررسي شعله  ،دودکش و مسيرهای نوری ) بطور منظم مطابق دستورالعمل
سازنده انجام ميشود و سوابق آن موجود مي باشد؟


 ،ISEالکتروليتآنااليزر و Blood gas

19

آيا تعويض الکترودها مطابق با دستورالعمل سازنده انجام ميشود ؟

20

آيا لوازم شيشه ای کالس  Aموجود ميباشد؟
معرفها و کاليبراتورها

21

آيا معرفهای مورد استفاده ،در شرايط توصيه شده توسط شرکت سازنده ،نگهداری ميشوند؟

22

آيا معرفها دارای تاريخ معتبر ميباشند؟

23

در مورد معرفها يا کاليبراتورهايي که نياز به آماده سازی دارند آيا زمان تهيه يا تاريخ انقضا ی فرآورده تهيه
شده ،ثبت شده است؟

24

آيا معرفها و کاليبراتورها يک کيت با شماره ساخت مشخص ،صرفا در ارتباط با يکديگر مورد استفاده قرار
ميگيرند؟

25

آيا کاليبراتورهای مورد استفاده ،مطابق با دستورالعمل سازنده کيت انتخاب شده اند ؟

26

کاليبراتورها مطابق با شرايط اعالم شده توسط سازنده تهيه و نگهداری مي شوند؟
کنترل کيفيت

27

آيا نمونه های کنترلي همزمان و مشابه نمونه های انساني مورد آزمايش قرار مي گيرند؟

28

آيا کنترلها در هر سری کاری مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آن موجود است؟

29

آيا آزمايشگاه خطای مجاز خود را تعريف نموده است ؟

30

آيا محدوده چارت کنترل کيفيت با خطای مجاز آزمايشگاه مطابقت دارد؟

31

آيا نتايج کنترلها بر اساس دستورالعمل کنترل داخلي کيفيت آزمايشگاه تفسير شده اند ؟

32

آيا نتايج کنترلها قبل از گزارش نتايج بيماران بررسي و تفسير مي شوند؟

33

در مواردی که کنترلها خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شده  ،شواهد اقدامات اصالحي وجود دارد ؟

34

آيا شاخصهای آماری دقت ) (SD,CV%در فواصل مشخص بررسي شده شواهدآن موجوداست ؟

35

آيا در مورد انواعي از آزمايشهای نيمه کمي و کيفي که فاقد کنترل در داخل کيت مي باشند ،نمونه مثبت و
منفي شناخته شده در هر سری کاری آزمايش ميشود ؟

36

آيا در مورد انواعي از آزمايشهای نيمه کمي و کيفي که دارای کنترل مي باشند نمونه مثبت و منفي شناخته
شده با هر سری ساخت جديد آزمايش ميشود؟

37

آيا نتايجي که خارج از محدوده قابل سنجش توسط کيت قرار مي گيرند ،بررسي و در صورت لزوم دوباره
آزمايش مي شوند؟

38

آيا در صورتي که نتايج خارج از محدوده قابل سنجش توسط کيت قرار گرفته و الزم است مقادير آن تعيين
شود ،پروتکلي برای تهيه رقت وجود دارد ؟

39

در مورد آزمايشهايي که کاليبراتو ريا کنترل تجاری ندارند ،آزمايشگاه روشي برای تائيد صحت نتايج طراحي
نموده است؟

40

آيا معيارهايي برای دفعات کاليبراسيون و تائيد کاليبراسيون وجود دارد؟

41

آيا در مواردی که سيستم آناليتيک از کاليبراسيون خارج شده  ،کاليبراسيون مجدد صورت گرفته و شواهد
آن موجود است؟

42

آيا در روشهای دستي ،استانداردها در هر سری کاری مورد استفاده قرار ميگيرند؟

43

آيا منحني کاليبراسيون در روشهای ايمونواسي مطابق با دستورالعمل سازنده در هر سری کاری ترسيم
ميشود؟

44

آيا آزمايش مطابق با راهنمای انجام آزمايش مورد توصيه سازنده صورت ميگيرد؟

