
  
   

  آزمايشگاه هماتولوژیچک ليست ارزيابي 

 کاربرد ندارد
نيازمند اقدام 

لي خير اصالحي
ب

 

 ابزار پايه وتجهيزات

        
اجرای  شواهد و سوابقو دوره ای انجام ميشود  بصورت در فواصل زمانی مشخص وميکروپيپتها آيا ارزيابی 

 ۱  وجود دارد؟ آن

    
 ۲  ؟  باشد ود میموج Aآيا لوازم شيشه ای کالس 

    
آيا فتومتر يا اسپکتروفتومتر در فواصل زمانی مشخص برای صحت عملکرد مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج 

 ۳  ثبت می گردد ؟

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

  )سل کانتر (دستگاه شمارنده سلولی خودکار  •        
 

    
 ۵  خودکار دارای تاييديه های معتبر داخلی يا بين المللی است؟ سلولی شمارنده دستگاه آيا

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

    
ستفاده برای پرسنل فنی که با دستگاه کـار  آيا سوابق نگهداری ، سرويس و تعمير در دسترس بوده و قابل ا

 ۷  می کنند می باشد ؟

    
آيا پس از هر بار تعمير ، سرويس ويا قابل قبول نبودن نتايج کنترل روزانه ، بررسـی کاليبراسـيون دسـتگاه    

 ۸  انجام می گيرد و سوابق آن موجود است؟

    
 ۹  ماه موجود می باشد؟  ۶ی هر آيا سوابق کاليبراسيون دوره ای دستگاههای شمارنده سلول

 ۱۰  آيا سوابق بررسی عدم دقت دستگاه شمارنده سلولی به طور ماهيانه موجود است ؟        

    
  دستگاه ميکرو هماتوکريت •

 

    
 ۱۱  آيا دور سانتريفوژ ميکروهماتوکريت در فواصل زمانی معين کنترل و ثبت می شود ؟

    
رد تايمر  دستگاه ميکرو هماتوکريت در فواصل زمانی معين استفاده مـی  آيا از کرونومترجهت صحت عملک

 ۱۲  شود ؟

  معرفها ومحلول ها        
 

        
  آيا معرفها و محلولها به طور مناسب برچسب مشخصات کاربردی و مناسب با عناصر زير دارد ؟

  شرايط نگهداری           -۲                محتويات،مقدار،غلظت يا تيتر                                    -۱
  تاريخ انقضاء -۴         تاريخ ساخت يا آماده سازی توسط آزمايشگاه                           -۳

۱۳ 

    
 ۱۴  آيا تمام معرف ها قبل از تاريخ انقضاء مصرف می شوند ؟



        
اس توصيه های کارخانه سـازنده آمـاده، نگهـداری و    آيا معرف های الزم برای آزمايشهای هماتولوژی بر اس

 ۱۵  دور انداخته می شود؟

        
  نمونه گيری

 

        
جمـع آوری مـی    EDTAپتاسـيم   و ارزيابی مرفولوژی در گستره خون با نمـک هـای   CBCآيا نمونه های 

 ۱۶  گردد؟

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

  
۱۷ 

    
  کنترل کيفيت

 

    
  شمارش سلول های خونی با استفاده از سل کانتر •

 

    
، ) نمونه  ۳حداقل ( آيا در صورت عدم استفاده از کاليبراتور جهت کاليبراسيون اوليه از نمونه خون تازه 

 ۱۸  استفاده شده است ؟

    
 ۱۹  نه از خون کنترل استفاده می گردد؟آيا برای کنترل کيفی روزا

    
آيا نمودار کنترل کيفی دستگاه به منظور تشخيص ورفع  اشکال در عملکرد به طور مناسب ثبت يـا رسـم   

  می گردد ؟
۲۰ 

    

  در صورت عدم دسترسی به خون کنترل از  روش های زير جهت کنترل کيفی دستگاه استفاده می گردد؟
- T-Britin                                                  -Check test    
- Duplicate test     Delta Check -                                      
- Patient Mean 

۲۱ 

    
آيا سوابق اقدام اصالحی در صورتی که نتايج کنترل کيفی خارج از محدوده مورد انتظار باشد، موجود مـی  

  باشد؟
۲۲ 

    
آيا  درصورت  وجود  گلبول های قرمز هسته دار به تعداد زياد ، روش مکتوبی برای اصالح شمارش گلبول 

  های سفيد با دستگاه ، وجود دارد  ؟
۲۳ 

    

آيا روش اجرايی مناسب جهت شناخت و برخورد با نتايج غير طبيعی که ناشی از خطاهای کـاذب دسـتگاه   
توز کاذب ناشی از رولوفورميشن يا آگلوتيناسيون که منجر بـه کـاهش   مانندماکروسي( است ،  وجود دارد؟ 

کاذب تعداد گلبول های قرمـز شـده،يا لکوسـيتوز شـديد کـه باعـث ايجـاد خطـا درانـدازه گيـری ميـزان            
  )هموگلوبين می گردد

۲۴ 

    
بـا   يعی هم خوانی نتايج غير طبآيا برای جلوگيری از گزارش خطاهای کاذب ناشی از شمارش دستگاهی ، 

  و سوابق انجام آن موجود است ؟ انجام می گيردبررسی ميکروسکوپی گسترش خونی استفاده از 
۲۵ 

    
آيا نتايجی که خارج از محدوده های باال و پائين تعريف شده برای هر پارامتر در دستگاه قـرار مـی گيرنـد،    

  قبل از گزارش بررسی و تاييد می شوند ؟
۲۶ 

    

آيا در صورتيکه در آزمايشگاه بيش از دو دستگاه سل کـانتر وجـود دارد نتـايج آنهـا  بـه طـور دوره ای بـا        
 ٢٧  يکديگر مقايسه می گردد ؟

    
  شمارش رتيکولوسيت –گسترش خون محيطی  •

 



    
 ٢٨  دد؟آيا در صورت نياز به شمارش گلبول های سفيد و پالکت به روش دستي از الم نِئوبار استفاده می گر

    
 ۲۹  )رنگ مناسب ، عاری از رسوب ، انتشار  يکنواخت سلولی(آيا کيفيت گستره خون محيطی مناسب است ؟ 

    

آيا معيارهای مشخصی برای مواردی که بايد گسترشهای خونی توسط مسئول باالتر کنتـرل مجـدد گـردد    
 ٣٠  مکتوب بوده و سوابق آن وجود دارد ؟ 

    
 ٣١  ن محيطی حداقل يک هفته نگهداری مي شوند ؟آيا گستر ه های خو

    
 ٣٢  آيا گستره های خون محيطی غير طبيعی حداقل برای يک سال نگهداری می شوند ؟

    

و پالکت ها را بعنوان بخشی از شمارش افتراقـی دسـتی    RBCآيا پرسنل آزمايشگاه بطور کامل مرفولوژی 
WBC ٣٣  رده و بطور صحيح گزارش می کنند؟و يا مرور گستره خون محيطی ارزيابی ک 

    

رنـگ مناسـب ، عـاری از رسـوب ، انتشـار       (آيا گستره رنگ آميزی شده برای رتيکولوسيتها مناسب اسـت؟ 
 ٣٤  )يکنواخت سلولی

    
  اندازه گيری همو گلوبين خون •

 

    
  قضای معتبر استفاده آيا برای آزمايش اندازه گيری هموگلوبين از استاندارد معتبر و دارای تاريخ ان

  می گردد؟
۳۵ 

    
 ٣٦  آيا منحنی استاندارد هموگلوبين با چهار رقت جهت تعيين غلظت هموگلوبين موجود می باشد؟

    
 ٣٧  آيا منحنی استاندارد هموگلوبين پس از تعويض کيت يا استاندارد بطور دوره اي رسم می گردد؟

    
  تشخيص ماالريا •

 

    
 ٣٨  نگل ماالريا گسترش نازک و ضخيم تهيه می گردد ؟آيا برای بررسی ا

    
آيا برای مراحل شستشو هنگام رنگ آميزی گسـترش خـون محيطـی جهـت تشـخيص ماالريـا از بـافر بـا         

pH٣٩  مناسب استفاده می گردد ؟ 

    
 ۴۰  آيا در صد پارازيتمی در مواردی که نمونه برای انگل ماالريا مثبت می باشد ، گزارش می گردد ؟

    
  آزمايشهای انعقادی •

 

    

بطـور دقيـق کنتـرل و  ثبـت مـی      ) در روش دستگاهی ( و انکوباتور ) در روش دستی (آيا دمای بن ماری 
 ۴۱  گردد  ؟

    
جهت کنترل کيفی آزمايش های انعقادی استفاده مـی   pooled plasmaآيا از پالسما کنترل تجاری يا 
 ۴۲  گردد ونتايج  ثبت می گردد  ؟

    
 ۴۳  انجام می شود ؟ (Duplicate)در صورت استفاده از روش دستی آيا آزمايش به صورت دوتايی 



 

    

آيا در صورت استفاده از کواگولومتر در آزمونهای معمول انعقادی و عدم انجام آزمايشها بصـورت دوتـايی ،   
 ۴۴  عدم دقت دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است؟

    
 ۴۵  ول يا رد نتايج آزمايشهای دوتايی وجود دارد ؟آيا معيارهای قب

    
ساعت ، حداقل يک پالسما کنترل استفاده  ۸آيا در صورت استفاده از کواگولومتر ، در هر سری کاری ، هر 

  می شود ؟
۴۶ 

    
 ۴۷  لحاظ می گردد؟ ISI ، تغيير INRويا تغيير در شماره سريال ، در محاسبه  PTآيا در صورت تعويض معرف 

    
  A2 -F های اندازه گيری هموگلوبين •

 

    
 ۴۸  آيا نحوه نگه داری کيت مطابق با دستورالعمل سازنده می باشد؟

    
 ۴۹  مشخص به عنوان کنترل استفاده می شود؟ A2آيا در هر سری کاری از يک نمونه با هموگلوبين 

    

ان ايـن هموگلـوبين بـه روش شـيميايی انـدازه      غير طبيعی، ميز  Fآيا  در صورت مشاهده باند هموگلوبين 
 ۵۰  گيری می شود ؟                                                         

    
  الکتروفورز  هموگلوبين  •

 

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

    
 ۵۲  اندها مناسب است؟آيا جدا سازی ب

    
 ۵۳  از بررسی های تکميلی استفاده می شود؟ده باند غير طبيعی ، جهت شناسايی ، آيا در صورت مشاه

    
  گزارش دهی

 

    
 ۵۴  وجود دارد؟ در زمان قابل قبول (Stat)آيا معيار مکتوبی برای گزارش نتايج آزمايشهای روتين و فوری 

    

می بايست  (critical value)ی خونی که در صورت قرار گرفتن در محدوده بحرانی مقادير پارامترهاآيا 
 ۵۵  فورا گزارش شوند ، موجود می باشد؟


