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 : ابزار و روش پایش

 تعریف :  

کنترل کیفیت به معنای مطالعه خطاهایی است که آزمایشگاه مسئول آنها می باشد و شناخت روش های مناسب در جهتکـاه    ـ 

 این خطاها و حصول اطمینان از صحت و دقت الزم در جواب های گزارش شده می باشد. 

 روش اجرایی: 

 :  کنترل کیفی

 کنترل کیفی محیط های کشت : ـ  1

پودرهای محیط های کشت که در بخ  میکروب شناسی نگهداری می شوند بایستی ماهانه از تاریخ انقضاء در بسـته بـودند دور از   

منابع حرارتی بودند دور از نور و رطوبت بودن و سایر شرایط توصیه شده توسط شرکت سازنده که بر روی آنهـا آمـده اسـت تحـت     

 رل باشند و در فرم مربوطه ثبت گردد. کنت

 محیط های کشت ساخته شده یا آماده مصرف خریداری شده بایستی از سه جهت کنترل شوند. 

از کـ  محـیط هـای کشـت      %5الف ـ همه محیط های ساخته شده بایستی به محض ساخت از نظر آلودگی کنترل کیفـی شـوندد    

 ساخته شده انکوبه می شوند. 

ی بودن و مهار کنندگی محیط های کشت نیز به محـض سـاخت یـا خریـد محـیط کشـت آمـاده بایسـتی طبـ           ب ـ ظرفیت مغذ 

 دستورالعم  انجام گردد و نتایج ثبت گردد. بررسی قدرت مهار کنندگی در مورد محیط های کشت انتخابی انجام شود. 

رند کنترل کیفـی شـوند و نتـایج ثبـت گـردد. یبررسـی       ـ محیط های کشت افتراقی بایستی از نظر قدرت اینکه توانایی افتراق را دا

توانایی و ایجاد واکن  بیوشیمیایی صحیح( به عنوان مثال مک کانکی آگار یک محیط انتخابی ـ افتراقی است یعنـی مـی توانـد بـا     

 وز منفی.تولید رنگ و واکن  بیوشیمیایی دسته ای از باکتری ها را از دسته ای دیگر جدا کندد الکتوز مثبت از الکت

 ـ انتخاب باکتری مناسب جهت کنترل کیفی محیط های کشت و تفسیر نتایج آن انجام می شود. 

 ـ محیط های ساخته شده از نظر ظاهری نیز به محض ساخت از نظر: رنگ ظاهرید عم د نداشتن حباب و ... کنترل شوند. 

 



 ـ کنترل کیفی معرف ها:  2

 اخت تازه معرف با سویه مناسب کنترل کیفی شوند. معرف ها نیز با ورود بسته جدید یا س

انتخاب باکتری مناسب جهت کنترل کیفی رنگ ها و معرف هاد تناوب کنترل هر یک از آنها به تفکیک بر اساس جداول پیوست که 

 از کتب معتبر میکروب شناسی گرفته شده است انجام گردد. 

 

 ـ کنترل کیفی تعیین حساسیت میکروبی یآنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن(:  3

 در ک  پروسه آنتی بیوگرام دو شاخص اصلی بایستی تحت کنترل کیفی باشد: 

الف ـ محیط کشت مولر هینتون آگار: محیط های کشت مولر هینتون به محض ساخت از سه نظر بایسـتی کنتـرل کیفـی شـوند و      

 شود.  نتای آن ثبت

 باشد.  4/7تا  2/7محیط کشت مولر بایستی بین  PHـ 1

 میلی متر باشد. 4ـ قطر محیط مولر بایستی  2

 22ـ میزان باز تیمیدین که توسط سوش استاندارد انتروکک و دیسک سولفومتاکسازول صورت می گیرد و هالـه بزرگتـر مسـاوی    3

 میلی متر خواهد بود. 

 

 د: ـ کنترل کیفی نیم مک فارلن 4

نانومتر  525به صورت خریداری شده در دسترس قرار می گیرد و تاریخ انقضاء بر روی آن ثبت شده است. جذب نوری در طول موج 

 می باشد.  13/2تا  20/2گرفته می شود و میزان قاب  قبول بین 

 ـ کنترل کیفی ادوات وتجهیزات بخ  میکروب شناسی  1

به محض تعویض لوپ بر اساس دستورالعم  انجام و منحنی مربوطه رسم گـردد و سـواب     ـ تعیین حجم لوپ به صورت ماهانه و  2

 نگهداری می شود. 

 

 

 کنترل کیفی خارجی: 

 ماههد آنالیز نتایج و بررسی عدم انطباق های احتمالی  4ـ دریافت سه نمونه مجهول از مؤسسات کنترل کیفی خارجی در فواص   1



 برنامه اجرائی تضمین کیفیت بخ  میکروب شناسی  ـ 2

 ـ ممیزی میکروب شناسی توسط مسئول بخ / سوپروایزر/ هر سه ماه انجام شود.  3

 آموزش مستمر کارکنان میکروب شناسی بر اساس نیاز سنجی انجام شود.ـ  4

 ـ موارد عدم انطباق به صورت روزانه ثبت شود5

لعم  های مربوط به نحوه صحیح آوری نمونهد نحوه صحیح انتقال نمونهد شرایط نگهداری نمونه قب  ـ قب  از انالیز یشام  دستورا  5

از انجام و پروسسینگ نمونه ها ـ براساس این دستورالعم  ها معیارهای رد یا قبول نمونه ها در بخ  میکروب شناسی مشخص می 

 گردد که از اهمیت بسزایی برخوردار است(.

 

 الزامات فوق که از کتب مرجع تهیه شده است در بخ  موجود باشد.جداول مربوط به 

 ـ حین آنالیز یاستفاده از محیط کشت نامناسبد عدم ثبت نتایج در زمان صحیحد انجام ناصحیح کشت(1

روب ایج بحرانی در بخـ  میکـ  ـ پس از آنالیز یهمانند گزارش یکسان طب  استانداردهای گزارش دهید گزارش جابجاد گزارش نت  2

 شناسی(

 جدول مربوط به نتایج بحرانی در بخ  میکروب شناسی که از منابع معتبر گرفته شده است در بخ  موجود باشد. 

  :امکانات و تسهیالت 
 : منابع/ مراجع

 الزامات آزمایشگاه مرجع سالمتد بخ  مستند سازی ـ 

  ـ آزمایشگاه مرجع سالمت ـ جزوات تخصصی تضمین کیفیت در بخ  های مختلف 

 : مستندات مرتبط
 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 

 مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده 

 پرسنل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور 

 

 

 

 

 نام و سمت تأیید کننده:

 

 مدیریت بیمارستان : عبدالعظیم جوکار 

 مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند 

 مدیریت بهبودکیفیت : سهیال سامانی  جهرمی 

 نام و سمت تصویب کننده:

 

 

 ریاست بیمارستان : دکتر اسماعیل رعیت دوست

   


