
چک لیست سل (اسمیر مستقیم)

امتیازسوالامتیازخیربلھالف: مکان وفضاي آزمایشگاه(اسمیر)ردیف

030خیربلهآیا اتاق تهیه  اسمیر مجزا از بخش هاي دیگر میباشد ؟1

010خیربلهآیا چیدمان آزمایشگاه مطابق استاندارد میباشد؟2

05خیربلهآیا میز کار به تعداد الزم ( محل استقرار نمونه،میکروسکوپ و پذیرش) وجوددارد ؟3

بازدید کننده:  

محل بازدید: 

تاریخ بازدید:  

نام دانشگاه:

نام شهرستان:

نام آزمایشگاه:

نام و مدرك مسئول  کل آزمایشگاه:

آدرس پستی :

تلفن  / فکس :

میانگین پذیرش 

ماھیانھ

میانگین موارد مثبت 

ماھیانھ

واحد ارجاع نمونھ

جمعیت کل استان / شهرستان:

تعداد بیمار :

تعداد نمونه :

جمعیت تحت پوشش آزمایشگاه:

بیمار جدید :      

كنترل درمان:     

بیمارستاني و خصوصي :   

نظام شبكھ:        

05خیربلهآیا میز کار به تعداد الزم ( محل استقرار نمونه،میکروسکوپ و پذیرش) وجوددارد ؟3

05خیربلهآیا سینک رنگ آمیزي در اتاق نمونه گیري است ؟4

02خیربلهآیا سینک دستشوئی  در اتاق نمونه گیري است ؟5

03خیربلهآیا اتاق کار داراي پنجره مناسب میباشد؟6

02خیربلهآیا اتاق کار ( کف و دیوارها) قابل شستشو است؟7

03خیربلهآیا اتاق کار داراي مساحت مناسب (4×3 ) میباشد ؟8

01خیربلهآیا اتاق کار داراي کابینت بندي مناسب میباشد؟9

امتیازھرسوالامتیازب: تجھیزاتردیف

010خیربلهآیا  هود آزمایشگاه مناسب است؟1

05خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي میکروسکوپ مناسب است ؟2

05خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي اتوکالو میباشد؟3

05خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي یخچال مجزا و سالم میباشد؟4

02خیربلهآیا به تعداد کافی صندلی جهت اتاق کار و میکروسکوپ وجود دارد؟5

02خیربلهآیا جعبه الم جهت نگهداري الم ( ظریفیت براي یکسال) وجود دارد؟6

03خیربلهآیا اتاق کار داراي UV ثابت و سیار (سالم و باعمر مفید) میباشد؟7

04خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي انکوباتور °37 است ؟8

01خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي عینک محافظ است ؟9

01خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي قلم الماس است ؟10

01خیربلهآیا آزمایشگاه سل داراي تایمر است ؟11

01خیربلهآیا آزمایشگاه داراي ظروف استیل دربدار جهت دفع اپلیکاتور  است ؟12

جمع نقاط قوت:

امتیاز:
0

نقاط ضعف:

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

جمع 

امتیاز:
0



امتیازھرسوالامتیازج: روش کاروکنترل کیفي(اسمیر)ردیف

06خیربلهآیا ظروف نمونه گیري درب دار و شفاف هستند ؟1

03خیربلهآیا دستورالعمل نمونه برداري از بیمار استاندارد است؟2

06خیربلهآیا مشخصات کامل بیمار روي ظرف نمونه ثبت میشود ؟3

04خیربلهآیا در انتقال نمونه ها از زنجیر سرد استفاده میشود؟4

03خیربلهآیا دفتر ثبت اطالعات بیماران و نتایج دقیقا" تکمیل میشود؟5

03خیربلهمدت زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه (کمتر از 7روز)رعایت میشود ؟6

03خیربلهآیا اسمیر از قسمت هاي مخاطی (چرکی و خونی) تهیه میشود ؟7

05خیربلهآیا نمونه هاي از نظر کیفیت بررسی میشود ؟8

03خیربلهآیا فرم بیماران و ظرف حاوي نمونه مجزا از هم است ؟9

03خیربلهآیا اندازه اسمیر تهیه شده استاندارد (2×1 یا 3×2 ) است ؟10

03خیربلهآیا ضخامت اسمیر تهیه شده مناسب است ؟11

05خیربلهآیا الم پس از خشک شدن فیکس میشود ( ترجیحا" با فور)12

03خیربلهآیا اپلیکاتور پس از نمونه برداري به ظرف حاوي فنل 5% منتقل میشود؟13

02خیربلهآیا قبل و بعد از نمونه گیري هود با فنل5% یا دیگرمحلولهاي ضدعفونی کننده ضدعفونی میشود ؟14

03خیربلهآیا پنبه آغشته به فنل ( ودیگر آلوده زداها) در زیر هود نمونه گیري استفاده میشود؟15

05خیربلهآیا رنگ بصورت صحیح در آزمایشگاه تهیه میشود و تاریخ آن ثبت میگردد؟16

04خیربلهآیا اصول رنگ آمیزي رعایت میگردد؟17

03خیربلهآیا در تهیه رنگ از کنترل مثبت و منفی استفاده میشود؟ ( هرسري)18

03خیربلهآیا گزارش دهی المها براساس استاندارد (طبق جدول) میباشد؟19

03بلهآیا از میکروسکوپ صحیح نگهداري میشود ؟ ( لنزها تمیز و داراي کاور)20 03خیربلهآیا از میکروسکوپ صحیح نگهداري میشود ؟ ( لنزها تمیز و داراي کاور)20

02خیربلهآیا پسماندها پس از پایان کار با استفاده از کیسه اتوکالو ، اتوکالو میشود؟21

02خیربلهآیا المهابمدت یکسال درفایل مخصوص نگهداري میشود ؟22

01خیربلهآیا پس از مشاهده هر الم مثبت تا الم بعدي لنز میکروسکوپ تمیز میشود؟23

24
آیا 10 % المهاي منفی و کل المهاي مثبت جهت بازبینی به مرکز استان ارسال میشود؟

02خیربله

01خیربلهآیا ظرف حاوي نمونه تا گزارش نتایج در آزمایشگاه نگهداري میشود؟25

01خیربلهآیا پشت المها پس از رنگ آمیزي تمیز میشود ؟26

02خیربلهآیا نتایج مثبت بالفاصله به واحد بیماریها گزارش میشود؟27

02خیربلهآیا اتوکالو در محل مناسبی بوده و کنترل کیفی میگردد؟28

02خیربلهآیا به نظافت داخل اتو کالو توجه میشود؟29

02خیربلهآیا در کنار یخچال چارت کنترل دما وجود دارد؟30

02خیربلهآیا چارت مربوط به UV ( ثابت و سیار ) و هود موجود است ؟31

02خیربلهآیا در کنار انکوباتور چارت کنترل دما وجود دارد؟32

02خیربلهآیا یخچال و انکوباتور داراي دماسنج میباشد؟33

02خیربلهآیا نمونه هاي بدون کیفیت به واحدهاي ارجاعی پس خوراند داده میشود ؟34

02خیربلهآیا جوابهاي مثبت در دفاتر با رنگ قرمز ثبت میگردد؟35

جمع نقاط قوت:

امتیاز:
0

نقاط ضعف:



امتیازھرسوالامتیازد: نیروي انساني وحفاظت ایمنيردیف

1
آیا کارکنان آزمایشگاه سل در زمینه ي کنترل کیفی و موضوعهاي مربوطه آموزش دیده اند؟

05خیربله

2
آیا پرسنل سال گذشته در دوره هاي آموزشی در مراکز آموزشی / مراجع شرکت کرده اند؟

03خیربله

010خیربلهآیا پرسنل در حین انجام کار از  ماسک هپا استفاده میکنند؟3

05خیربلهآیا پرسنل در حین انجام کار از گان و لباس کار استفاده میکنند؟4

04خیربلهآیا پرسنل در حین انجام کار از دستکش استفاده میکنند؟5

03خیربلهآیا پرسنل در حین انجام کار از عینک استفاده میکنند؟6

03خیربلهآیا پرسنل در حین کار از  کاله و کاور کفش ( دمپائی روبسته) استفاده میکنند؟7

8
آیا کارکنان شاغل در آزمایشگاه سل مور معاینات پزشکی (6ماهه یا سالیانه) قرار میگیرند؟

07خیربله

9
آیا دفع نمونه هاي کار شده بصورت مناسب و بهداشتی (اتوکالو) صورت میگیرد؟

010خیربله

05خیربلهآیا محیط کار (نمونه گیري- کشت ومیکروسکوپی) ضدعفونی و استریل میشود؟10

03خیربلهآیا سیستم اطفاء حریق در آزمایشگاه وجود دارد و تاریخ آن معتبر است؟11

02خیربلهآیا جعبه کمکهاي اولیه در آزمایشگاه موجود است؟12

06خیربلهآیا نکات ایمنی مربوط به ضدعفونی هود و سانتریفیوژ رعایت می شود؟13

14
آیاجعبه مواد آلوده زدائی احتمالی ( حوله ، فنل و...) در  آزمایشگاه سل وجود داد؟

04خیربله

04خیربلهآیا پرسنل در خصوص آلوده زدائی احتمالی و مراحل آن آموزش دیده اند ؟15 04خیربلهآیا پرسنل در خصوص آلوده زدائی احتمالی و مراحل آن آموزش دیده اند ؟15

16
آیا تعداد نمونه ها و تعداد پرسنل با هم همخوانی دارند ؟ (هر 30 نمونه 1 پرسنل 

)(هر 15 نمونه اسمیر و کشت 1 پرسنل) ( آنتی بیوگرام حداقل 6 نفر )
020خیربله

02خیربلهآیا صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی در آزمایشگاه است؟17

04خیربلهآیا نظافت و بهداشت فضاي آزمایشگاه در حد مطلوب میباشد؟18

.................4.......................3........................2.............................1..........

                                                               

امتیازبخشبخشھاردیف

61الف: مکان وفضاي آزمایشگاه(اسمیر)1

40ب: تجھیزات2

100ج: روش کاروکنترل کیفي(اسمیر)3

100د: نیروي انساني وحفاظت ایمني4

301جمع امتیاز

100درصدامتیاز

0

0

0

0

امتیازکسب شده

0

سایرمسئولیتھا  بجزسل

سوابق آموزشي 

دوسال گذشتھ

حقوق ومزایاي دریافتي

.......5........... ردیف

نام خانوادگي

مدرک تحصیلي

سابقھ خدمت بھ سال

سابقھ کاردربخش سل

جمع نقاط قوت:

امتیاز:
0

نقاط ضعف:

0


