چک ليست ارزيابی بخش ميکروب شناسی

2

آيا فضای مناسب جهت ساخت محيط های کشت موجود میباشد؟

3

آيا شير آب و سينک دستشويی در اتاق کار ميکروب شناسی وجود دارد؟
تجهيزات  ،ابزار پايه و مواد مصرفی

4

آيا تجهيزات ،ابزار پايه و مواد مصرفی متناسب با نوع آزمايش ها و تعداد
نمونه ها میباشند؟

5

آيا برای انکوباسيون نمونه هايی که برای رشد نياز به  CO2دارند ،از
انکوباتور  CO2و يا جار محتوی شمع استفاده می شود؟

6

آيا در بخش ميکروب شناسی هود معمولی و در صورت پذيرش نمونه
کشت خون و کشت خلط ،هود بيولوژيک کالس  IIوجود داشته و مورد
استفاده قرار می گيرد؟

7

آيا کارکرد مناسب هود بيولوژيک حداقل يکبار در سال کنترل گرديده،
فيلترها طبق فواصل زمانی ذکر شده در دستورالعمل دستگاه تعويض شده
و سوابق آنها موجود است؟
نمونه گيری و انتقال نمونه

8

آيا معيارهای قبول يا رد نمونه های بالينی بطور مکتوب وجود داشته و
کارکنان مربوطه نسبت به آن آگاه میباشند؟

9

آيا در مواردی که نياز به نمونه گيری مجدد باشد ،به صورت مقتضی به
پزشک مسئول ،ساير کادر درمانی يا بيمار اطالع داده می شود؟

آيا فرم پذيرش نمونه ،حاوی اطالعات ضروری (مشخصات بيمار ،تشخيص
 11احتمالی بيماری ،سابقه مصرف آنتی بيوتيک و  )...در آزمايشگاه وجود
داشته و تکميل میگردد؟

بلی

1

آيا فضای فيزيکی کافی و جداگانه جهت انجام کارهای فنی و قرار دادن
تجهيزات ،وسايل و مواد مصرفی وجود دارد؟

خير

فضای فيزيکی

نيازمند
اقدام
اصالحی

کاربرد
ندارد

آيا دستورالعمل روش های صحيح نمونه گيری ،جمع آوری و انتقال ايمن
نمونه های مختلف بالينی در آزمايشگاه وجود داشته و مورد استفاده قرار
11
می گيرد و در موارد نمونه گيری در بخش های بيمارستانی ،در اختيار
کارکنان اين بخش ها نيز قرار گرفته است؟
آيا جهت انتقال نمونه ها در موارد مقتضی ،محيط های انتقالی مناسب
12
موجود میباشد؟
آيا از ظروف مناسب درپيچ دار و غيرقابل نشت جهت انتقال نمونه ها
13
استفاده میگردد؟
آيا دستورالعمل های مکتوب در مورد نحوه نگهداری مناسب نمونه هايی
 14که امکان کشت و بررسی سريع آنها وجود ندارد ،در اختيار کارکنان
مرتبط قرار گرفته است؟
آيا در آزمايشگاه هايی که اقدام به کشت ميکروارگانيسم های بيهوازی
 15می نمايند ،دستورالعملی برای نمونه گيری و انتقال نمونه جهت کشت
بيهوازی وجود دارد؟
آزمايش
آيا بر روی نمونه هايی از قبيل نمونه های تنفسی ،تناسلی ،CSF ،زخم و
 16ساير مايعات استريل ،رنگ آميزی گرم جهت ديد مستقيم ميکروسکوپی
انجام می گيرد؟
آيا روی کلنی های جدا شده از نمونه بالينی ،رنگ آميزی گرم انجام می
17
گيرد؟
 18آيا دستورالعمل انجام کشت برای نمونه های مختلف بالينی وجود دارد؟
آيا دستورالعمل انجام آزمايشهای تشخيصی جهت شناسايی باکتری های
19
جدا شده از نمونه های مختلف بالينی وجود دارد؟
آيا جداول مناسب برای شناسايی و افتراق باکتريها از يکديگر موجود بوده
21
و مورد استفاده قرار می گيرد؟
آيا نتايج آزمايشهای شيميايی و سرولوژيک انجام يافته روی کلنی ها ثبت
21
و مکتوب می گردند؟

درصورت پذيرش نمونه های با درخواست کشت بی هوازی آيا سيستم
مناسب جهت ايجاد شرايط بی هوازی (گاز پک و  ،).....محيط های کشت
22
بی هوازی ،ديسکهای تشخيصی و معرفهای الزم جهت تشخيص وجود
دارد؟
 آزمايش تعيين حساسيت ميکروبی (آنتی بيوگرام)
آيا دستورالعمل روش انجام آزمايش تعيين حساسيت ميکروبی مکتوب
23
شده است؟
 24آيا جداول تفسير قطر هاله وجود داشته و مورد استفاده قرار می گيرند؟
آيا دستورالعمل روش انجام کنترل کيفی آزمايش آنتی بيوگرام و جداول
 25تفسير قطر هاله برای سويه های استاندارد ،وجود داشته و مورد استفاده
قرار می گيرند؟
آيا مشخصات ديسک های آنتی بيوتيکی ،محيط های کشت ،معرفها ،آنتی
26
سرمها و رنگها ،در هر سری ساخت يا خريد ثبت می گردد؟
آيا راهنمای انتخاب تعداد و انواع ديسک های آنتی بيوتيکی الزم و
 27مناسب (پانل آنتی بيوتيکی) برای هر ارگانيسم خاص با توجه به محل
عفونت و نوع نمونه وجود دارد؟
آيا از محيط مولر هينتون آگار خوندار جهت انجام آزمايش تعيين
 28حساسيت ميکروبی استرپتوکوکها خصوصا استرپتوکوك پنومونيه استفاده
می شود؟
آيا محيط مولر هينتون آگار با استفاده از سويههای استاندارد انتروکوك
 29فکاليس ]) (ATCC 29212يا ( [(ATCC 33186و ديسک آنتیبيوتيکی
 ،SXTکنترل کيفی شده و نتايج آن ثبت می گردد؟
آيا  pHمحيط مولر هينتون آگار برای هر سری ساخت جديد و خريد
31
جديد ،با  pHمتر اندازه گيری می شود؟
آيا برای تهيه سوسپانسيون باکتريايی جهت آزمايش تعيين حساسيت
 31ميکروبی ،از کدورت نيم مک فارلند استفاده شده و سوسپانسيون نيم مک
فارلند هر ماه تعويض و يا جذب آن اندازه گيری می گردد؟
آيا در تست تعيين حساسيت ميکروبی ،تعداد ديسک های آنتی بيوتيکی،
32
متناسب با اندازه پليت انتخاب میشود؟

آيا در آزمايشگاههای بيمارستانی امکان تشخيص عفونت استافيلوکوك
اورئوس های مقاوم به متی سيلين ) ، (MRSAانتروکوك های مقاوم به
33
وانکومايسين ) (VREو باکتريهای دارای آنزيم بتاالکتاماز وسيع الطيف
) (ESBL +وجود دارد؟
آيا مقاومت های ميکروبی فوق سريعاً به پزشک مسئول و يا کميته کنترل
34
عفونت های بيمارستانی اطالع داده میشود؟
آيا تاريخ ،ساعت و نام فرد انجام دهنده آزمايش در هر سری کاری ثبت
35
می گردد؟
 کشت ادرار
 36آيا کشت کمی(کلنی کانت) برای نمونه های ادرار انجام میشود؟
آيا از لوپ کاليبره با ضريب رقت مشخص برای انجام کشت کمی استفاده
37
میشود؟
آيا نمونههای ادرار حداکثر تا  2ساعت پس از جمع آوری ،کشت داده
38
میشوند؟
آيا در غير اين صورت نمونههای ادرار در يخچال (حداکثر تا  24ساعت)
39
نگهداری میشوند؟
آيا از محيط های کشت مناسب (بالد آگار ،مکانکی آگار يا  )EMBجهت
41
کشت نمونههای ادراری استفاده میگردد؟
آيا دستورالعمل نحوه تفسير نتايج کشت ادرار وجود داشته و مورد استفاده
41
کارکنان مربوطه قرارگرفته است؟
 کشت دستگاه تناسلی
آيا از شکالت آگار يا ساير محيط های مناسب جهت کشت نمونه های
 42جمع آوری شده از دستگاه تناسلی استفاده می گردد؟
 کشت مدفوع
آيا از محيط های کشت مکانکی آگار و  XLDجهتکشت نمونه های
43
مدفوع استفاده میشود؟

آيا ازمحيط های غنی سازی ( GN Broth ,SF Brothو آب پپتونه
 44قليايی) جهت بازيابی تعداد کم پاتوژنهای رودهای (بويژه در حاملين بدون
عالمت) استفاده میشود؟
آيا برای مشخص نمودن مدت زمان انکوباسيون محيط های کشت
45
مختلف ،دستورالعمل موجود است؟
آيا از آنتی سرم های شيگال ،سالمونال و اشريشيا کلی جهت تعيين سرو
46
تايپ ميکروارگانيسم استفاده میگردد؟
 کشت دستگاه تنفسی
آيا برای ارزيابی کيفيت نمونه های خلط (قبل از کشت) الم گرم تهيه
 47میشود؟
آيا از محيط های کشت آگار خوندار ،شکالت آگار و مکانکی آگار جهت
48
کشت نمونه های دستگاه تنفسی استفاده می گردد؟
آيا برای تفسير نتايج کشت نمونه هايی از قبيل آسپيراسيون تراشه و
49
) Broncho -alveolar Lavage (BALکلنی کانت انجام می گيرد؟
 کشت خون
آيا از محيط های کشت خون حاوی ماده ضد انعقاد  SPSاستفاده
51
میشود؟
آيا برای کشت خون ،نسبت حجم خون به حجم محيط کشت خون در
51
مورد کودکان و بزرگساالن رعايت می گردد؟
آيا محيط های کشت خون ،از نظر وجود عالئم رشد ميکروارگانيسم ها به
52
طور روزانه بررسی می گردند؟
آيا در صورت عدم وجود عالئم رشد در محيط های کشت خون ،رنگ
 53آميزی گرم و کشت مجدد روی محيط های مناسب در فواصل زمانی
مقرر ،انجام شده و نتايج آنها ثبت می گردد؟
آيا کشت های خون در موارد مشکوك به بروسلوز يا عفونت های سخت
54
رشد ،حداقل به مدت  4هفته انکوبه و نگهداری میشوند؟
آيا نتايج کشتهای مثبت اوليه سريعاً به پزشک و يا ساير کادر درمانی
55
اطالع داده میشود؟

آيا از محيط شکالت آگار برای ساب کالچر نمونه های کشت خون استفاده
56
میشود؟
 کشت CSF
آيا نمو نه های  CSFبه سرعت و حداکثر ظرف مدت يکساعت پس از
57
نمونه گيری کشت و بررسی می شوند؟
آيا برای کشت و جداسازی باکتريهای سخت رشد مانند هموفيلوس و
نايسريا ،از محيط های آگار خوندار و شکالت آگار استفاده می شود و
58
مدت زمان و شرايط مناسب انکوباسيون (تا  72ساعت در )CO2 %5
رعايت می گردد؟
کنترل کيفيت
 تعيين حساسيت ميکروبی
آيا سويه های استاندارد ،به منظور کنترل کيفی ديسکهای تشخيصی،
 59محيط های کشت ،آنتی سرم ها ،رنگها و معرفها وجود داشته و مورد
استفاده قرار می گيرند؟
آيا دستورالعمل نحوه نگهداری کوتاه مدت و بلند مدت سويه های
61
ميکروبی در آزمايشگاه موجود میباشد و از آن استفاده میگردد؟
آيا سوابق کنترل کيفی فرآورده های تشخيصی جديد (فرآورده جديد يا
 61سری ساخت جديد) پيش از استفاده ،موجود می باشد؟
آيا دستورالعمل نحوه کنترل کيفيت آزمايش های مختلف در بخش
ميکروب شناسی (شامل روش انجام ،سويه های کنترل مثبت و منفی و
62
توالی انجام کنترل کيفيت) و چگونگی تفسير نتايج آنها موجود است و آيا
نتايج کنترل کيفيت مورد استفاده قرار می گيرند؟
آيا به عنوان بخشی از برنامه کنترل کيفی داخلی ،نمونه های مجهول
63
ميکروبی به صورت دوره ای در سری کاری کارکنان قرار می گيرد؟
آيا نتايج بدست آمده از برنامه های ارزيابی خارجی کيفيت ميکروب
 64شناسی ،جهت شناسايی و رفع خطاها مورد استفاده قرار می گيرد؟

 رنگ ها
آيا هر سری ساخت يا خريد جديد رنگ های گرم ،بلودومتيلن و
 65اسيدفاست با ارگانيسم های گرم مثبت و گرم منفی کنترل می شوند و
نتايج آن ثبت میگردد؟
آيا رنگ گرم مصرفی حداقل هفته ای يکبار جهت واکنش های مثبت و
 66منفی کنترل می شود و در زمان مصرف از لحاظ وجود رسوب احتمالی
بررسی می شود و نتايج آن ثبت میشود؟
 مواد و معرف ها
آيا معرفها و محلول های تهيه شده دارای برچسب مناسب حاوی اطالعات
 67الزم مانند مشخصات محلول (نام ،غلظت ،تاريخ ساخت ،تاريخ انقضاء و )...
می باشند؟
آيا کليه مواد ،معرفها ،آنتی سرم ها و ديسک های تشخيصی طبق
68
دستورالعمل شرکت سازنده نگهداری میشوند؟
آيا تمام مواد ،معرفها ،محلولها و ديسکهای تشخيصی بعد از تاريخ انقضاء
69
دور ريخته میشوند؟
آيا سيستم های بی هوازی (جار ،گازپک و محفظه های بی هوازی) به
 71طور منظم (جهت اطمينان از ايجاد شرايط بی هوازی) با نوارهای متيلن
بلو و يا ساير معرف ها کنترل میگردند؟
 محيط های کشت
آيا کليه محيط های کشت ساخته شده (پليتی يا لوله ای) حداقل به طور
 71هفتگی و نيز در هنگام استفاده ،از نظر مشخصات ظاهری و تاريخ انقضاء
بررسی میگردند؟
آيا هر سری ساخت از محيط های کشت ،از نظر قدرت رشد ،ميزان
 72مهارکنندگی ،واکنش های بيوشيميايی مناسب و استريليتی مورد کنترل
قرار میگيرند و نتايج آن ثبت میشوند؟
 73آيا برای تهيه محيط کشت خوندار از خون گوسفندی استفاده میشود؟
آيا برای تهيه محيط شکالت آگار از بن ماری در دمای  81 °Cو مدت
74
زمان  15دقيقه استفاده می شود؟

آيا شرايط نگهداری کليه محيط های کشت ،ثبت شده و رعايت می
75
گردد؟
گزارش دهی
آيا دستورالعملی در مورد شيوه گزارش دهی نتايج آزمايش های ميکروب
76
شناسی (شامل موارد بحرانی) وجود داشته و مورد استفاده قرار می گيرد؟
آيا مواردی که بايد سريعا به پزشک گزارش شوند (موارد بحرانی) بصورت
77
مکتوب در دسترس میباشند؟
آيا در موارد بحرانی گزارش های اوليه مربوط به نتايج الم های گرم،
 78گسترههای مرطوب و يا کشت های اوليه ميکروبی به پزشک مسئول و يا
ساير کادر درمانی به نحو مقتضی اطالع داده شده و ثبت می گردد؟
آيا در آزمايشگاه های بيمارستانی ،اطالعات مربوط به نتايج آزمايش های
تعيين حساسيت ميکروبی بطور يکجا نگهداری میشود و نتايج آن حداقل
79
بصورت ساليانه جهت اطالع پزشکان يا کميته کنترل عفونت بيمارستانی
گزارش میگردد؟
آيا نمونه های مشکوك به التور ،سل ،سياه سرفه و ديفتری و ساير بيماری
81
های تحت مراقبت به مراکز بهداشت مربوطه گزارش میشوند؟

