چک ليست ارزيابي آزمايشگاه هماتولوژی

2

آيا لوازم شيشه ای کالس  Aموجود ميباشد ؟

3

آيا فتومتر يا اسپکتروفتومتر در فواصل زماني مشخص برای صحت عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج
ثبت مي گردد ؟

4

آيا سانتريفوژ بطور مناسب نگهداری وکنترل کيفي شده و مستندات آن موجود است؟


دستگاه شمارنده سلولي خودکار (سل کانتر )

5

آيا دستگاه شمارنده سلولي خودکار دارای تاييديه های معتبر داخلي يا بين المللي است؟

6

آياسوابق کاليبراسيون دستگاه شمارنده سلولي هنگام راه اندازی توسط شرکت پشتيبان موجود است؟

7

آيا سوابق نگهداری  ،سرويس و تعمير در دسترس بوده و قابل استفاده برای پرسنل فني که با دستگاه کار
مي کنند مي باشد ؟

8

آيا پس از هر بار تعمير  ،سرويس ويا قابل قبول نبودن نتايج کنترل روزانه  ،بررسي کاليبراسييون دسيتگاه
انجام مي گيرد و سوابق آن موجود است؟

9

آيا سوابق کاليبراسيون دوره ای دستگاههای شمارنده سلولي هر  6ماه موجود مي باشد؟

11

آيا سوابق بررسي عدم دقت دستگاه شمارنده سلولي به طور ماهيانه موجود است ؟


دستگاه ميکرو هماتوکريت

11

آيا دور سانتريفوژ ميکروهماتوکريت در فواصل زماني معين کنترل و ثبت مي شود ؟

12

آيا از کرونومترجهت صحت عملک رد تايمر دستگاه ميکرو هماتوکريت در فواصل زماني معين استفاده ميي
شود ؟
معرفها ومحلول ها

13

آيا معرفها و محلولها به طور مناسب برچسب مشخصات کاربردی و مناسب با عناصر زير دارد ؟
 -2شرايط نگهداری
 -1محتويات،مقدار،غلظت يا تيتر
 -4تاريخ انقضاء
 -3تاريخ ساخت يا آماده سازی توسط آزمايشگاه

14

آيا تمام معرف ها قبل از تاريخ انقضاء مصرف مي شوند ؟

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

15

آيا معرف های الزم برای آزمايشهای هماتولوژی بر اس اس توصيه های کارخانه سيازنده آمياده ،نگهيداری و
دور انداخته مي شود؟
نمونه گيری

16
17

آيا نمونه های  CBCو ارزيابي مرفولوژی در گستره خون با نمي
گردد؟

هيای پتاسيي  EDTAجمي آوری ميي

آيا شرايط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمايشهای رايج هماتولوژی به صورت روشن تعريف شده است ؟

کنترل کيفيت

18
19

شمارش سلول های خوني با استفاده از سل کانتر

آيا در صورت عدم استفاده از کاليبراتور جهت کاليبراسيون اوليه از نمونه خون تازه ( حداقل  3نمونه ) ،
استفاده شده است ؟
آيا برای کنترل کيفي روزانه از خون کنترل استفاده مي گردد؟
اشکال در عملکرد به طور مناسب ثبت ييا رسي

21

آيا نمودار کنترل کيفي دستگاه به منظور تشخيص ورف
مي گردد ؟

21

در صورت عدم دسترسي به خون کنترل از روش های زير جهت کنترل کيفي دستگاه استفاده مي گردد؟
 Check test T-Britin Delta Check Duplicate testPatient Mean -

22

آيا سوابق اقدام اصالحي در صورتي که نتايج کنترل کيفي خارج از محدوده مورد انتظار باشد ،موجود ميي
باشد؟

23

آيا درصورت وجود گلبول های قرمز هسته دار به تعداد زياد  ،روش مکتوبي برای اصالح شمارش گلبول
های سفيد با دستگاه  ،وجود دارد ؟
آيا روش اجرايي مناسب جهت شناخت و برخورد با نتايج غير طبيعي که ناشي از خطاهای کاذب دسيتگاه

24

است  ،وجود دارد؟ ( مانندماکروسيتوز کاذب ناشي از رولوفورميشن يا آگلوتيناسيون که منجر بيه کياه
کاذب تعداد گلبول های قرمز شيده،يا لکوسييتوز شيديد کيه باعيا ايجياد خطيا درانيدازه گييری مييزان
هموگلوبين مي گردد)

25

آيا برای جلوگيری از گزارش خطاهای کاذب ناشي از شمارش دستگاهي  ،ه خواني نتايج غير طبيعي بيا
استفاده از بررسي ميکروسکوپي گسترش خوني انجام مي گيرد و سوابق انجام آن موجود است ؟

26

آيا نتايجي که خارج از محدوده های باال و پائين تعريف شده برای هر پارامتر در دستگاه قيرار ميي گيرنيد،
قبل از گزارش بررسي و تاييد مي شوند ؟

27

آيا در صورتيکه در آزمايشگاه بي
يکديگر مقايسه مي گردد ؟


از دو دستگاه سل کيانتر وجيود دارد نتيايج آنهيا بيه طيور دوره ای بيا

گسترش خون محيطي – شمارش رتيکولوسيت

28

آيا در صورت نياز به شمارش گلبول های سفيد و پالکت به روش دستي از الم نِئوبار استفاده مي گردد؟

29

آيا کيفيت گستره خون محيطي مناسب است ؟ (رنگ مناسب  ،عاری از رسوب  ،انتشار يکنواخت سلولي)

31

آيا معيارهای مشخصي برای مواردی که بايد گسترشهای خوني توسط مسئول باالتر کنتيرل مجيدد گيردد
مکتوب بوده و سوابق آن وجود دارد ؟

31

آيا گستر ه های خون محيطي حداقل ي

32

آيا گستره های خون محيطي غير طبيعي حداقل برای ي

33

آيا پرسنل آزمايشگاه بطور کامل مرفولوژی  RBCو پالکت ها را بعنوان بخشي از شمارش افتراقيي دسيتي
 WBCو يا مرور گستره خون محيطي ارزيابي کرده و بطور صحيح گزارش مي کنند؟

34

آيا گستره رنگ آميزی شده برای رتيکولوسيتها مناسب اسيت؟(رنيگ مناسيب  ،عياری از رسيوب  ،انتشيار
يکنواخت سلولي)


35

هفته نگهداری مي شوند ؟
سال نگهداری مي شوند ؟

اندازه گيری همو گلوبين خون

آيا برای آزماي
مي گردد؟

اندازه گيری هموگلوبين از استاندارد معتبر و دارای تاريخ انقضای معتبر استفاده

36

آيا منحني استاندارد هموگلوبين با چهار رقت جهت تعيين غلظت هموگلوبين موجود مي باشد؟

37

آيا منحني استاندارد هموگلوبين پس از تعويض کيت يا استاندارد بطور دوره ای رس مي گردد؟


38
39
41

تشخيص ماالريا

آيا برای بررسي انگل ماالريا گسترش نازک و ضخي تهيه مي گردد ؟
آيا برای مراحل شستشو هنگام رنگ آميزی گسترش خيون محيطيي جهيت تشيخيص ماالرييا از بيافر بيا
pHمناسب استفاده مي گردد ؟
آيا در صد پارازيتمي در مواردی که نمونه برای انگل ماالريا مثبت مي باشد  ،گزارش مي گردد ؟


آزمايشهای انعقادی

41

آيا دمای بن ماری (در روش دستي ) و انکوباتور ( در روش دستگاهي ) بطيور دقييق کنتيرل و ثبيت ميي
گردد ؟

42

آيا از پالسما کنترل تجاری يا  pooled plasmaجهت کنترل کيفي آزماي
گردد ونتايج ثبت مي گردد ؟

43

در صورت استفاده از روش دستي آيا آزماي

های انعقادی استفاده ميي

به صورت دوتايي ) (Duplicateانجام مي شود ؟

44

آيا در صورت استفاده از کواگولومتر در آزمونهای معمول انعقادی و عدم انجام آزمايشها بصيورت دوتيايي ،
عدم دقت دستگاه مورد بررسي قرار گرفته است؟

45

آيا معيارهای قبول يا رد نتايج آزمايشهای دوتايي وجود دارد ؟

46
47

آيا در صورت استفاده از کواگولومتر  ،در هر سری کاری  ،هر  8ساعت  ،حداقل ي
مي شود ؟

آيا در صورت تعويض معرف  PTويا تغيير در شماره سريال  ،در محاسبه  ،INRتغيير  ISIلحاظ مي گردد؟


48

پالسما کنترل استفاده

اندازه گيری هموگلوبين های F- A2

آيا نحوه نگه داری کيت مطابق با دستورالعمل سازنده مي باشد؟
نمونه با هموگلوبين  A2مشخص به عنوان کنترل استفاده مي شود؟

49

آيا در هر سری کاری از ي

51

آيا در صورت مشاهده باند هموگلوبين  Fغير طبيعي ،ميزان اين هموگليوبين بيه روش شييميايي انيدازه
گيری مي شود ؟


الکتروفورز هموگلوبين

51

آيا نمونه کنترل مناسب (تجاری -فرد شناخته شده) در هر سری کاری الکتروفورز گذاشته مي شود؟

52

آيا جدا سازی باندها مناسب است؟

53

آيا در صورت مشاهده باند غير طبيعي  ،جهت شناسايي  ،از بررسي های تکميلي استفاده مي شود؟

گزارش دهي
54

آيا معيار مکتوبي برای گزارش نتايج آزمايشهای روتين و فوری ) (Statدر زمان قابل قبول وجود دارد؟

55

آيا مقادير پارامترهای خوني که در صورت قرار گرفتن در محدوده بحراني ) (critical valueمي بايست
فورا گزارش شوند  ،موجود مي باشد؟

