بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بهداشت
چک لیست نظارت

چک لیست ارزیابی تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا
در آزمایشگاه های بهذاشتی
چک لیست ارزیابی تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا در آزمایشگاه های بهذاشتی
سؤال

ردیف

بلی

خیر

مورد
نذارد

فضای آزمایشگاه
1

آیب ٚضؼیز وّی سبخشٕبٖ آسٔبیطٍبٙٔ ٜبست اسز؟(ػذْ ٚخٛد خزاثی  ٚفزسٛدٌی در سبخشٕبٖ)

2

آیب سیسشٓ سٟٛی ٝآسٔبیطٍبٔ ٜغّٛة ثٛدٔ ٚ ٜب٘غ سدٕغ ٌبسٞب  ٚثخبرار ٘بٔغجٛع ٔ ٚضز ٔی ٌزدد؟

3

آیب دٙدزٞ ٜبیی و ٝث ٝفضبی آساد ثبس ٔی ض٘ٛذ ،دارای سٛری ٞسشٙذ؟

4

آیب دسشزسی  ٚأىبٖ ٚرٚد ث ٝفضبی فٙی آسٔبیطٍب ٜفمظ ثزای افزاد ٔدبس ٔیسز اسز؟

5

آیب آسٔبیطٍب ٜدارای فضبی فیشیىی وبفی خٟز ا٘دبْ آسٔبیطبر ٔی ثبضذ؟

6

آیب سخػیع فضب در آسٔبیطٍب ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای اسز و ٝث ٝثخص ٞبی ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ،دذیزشٔ ،یىزٚثطٙبسی،
ضسشط ٚ ٛاسشزیّیشاسیٔ ٚ ٖٛحُ غذاخٛری  ٚاسشزاحز وبروٙبٖ فضبٞبی ٔدشایی اخشػبظ داد ٜضٛد؟

7

آیب سخػیع فضب در آسٔبیطٍب ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای اسز و ٝثخص ٔیىزٚة ضٙبسی دٚر اس ٔحُ رفز  ٚآٔذ
ثیٕبراٖ  ٚثخص ٞبی غیز فٙی ثبضذ؟

8

آیب وف اسبق ضسشط ٛدارای وف ضٛی اسز؟
پرسنل آزمایشگاه

9

آیب ٔسئ َٛثخص ٔیىزٚة ضٙبسی دارای حذالُ ٔذرن وبرضٙبسی  ٚیب ثبالسز در رضشٔ ٝزثٛعٔ ٝی ثبضذ؟

10

آیب اسٔبیطٍب ٜدارای دزس ُٙوبفی ثب سٛخ ٝث ٝحدٓ وبری ٔی ثبضذ؟

11

آیب دزس ُٙآسٔبیطٍب ٜدر دٚرٞ ٜبی آٔٛسضی (وبرٌبٟٞبی ػّٕی ،ثبس آٔٛسی ٔ )... ٚزسجظ ضزوز ٔی وٙٙذ؟
فراینذ قبل از انجام آزمایش

12

آیب دسشٛراِؼُٕ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی  ٚا٘شمبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔذفٛع در آسٔبیطٍبٛٔ ٜخٛد ثٛد ٚ ٜاسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

13

آیب ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی در ٔزاحُ اِٚی ٝثیٕبری رٚد ٜای  ٚلجُ اس ضزٚع درٔبٖ آ٘شی ثیٛسیىی ا٘دبْ ٔی ضٛد؟

14

آیب ثزای خٕغ آٚری ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذفٛع اس ظزف دالسشیىی سٕیش ،دٞبٖ ٌطبد ثب دردٛش ٔحىٓ  ٚفبلذ ٘طشی
اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

15

آیب در خٕغ آٚری ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذفٛع ثٔ ٝمذار آٖ (حذالُ یه ٌزْ ٔذفٛع ثب لٛاْ عجیؼی یب ٔ 5یّی ِیشز ٔذفٛع
اسٟبِی) سٛخٔ ٝی ضٛد؟

16
17

آیب ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذفٛع عی  30دلیم ٚ ٝحذاوثز  2سبػز دس اس ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ثزرسی  ٚوطز دادٔ ٜی ضٛد؟
آیب در غٛرر سبخیز وطز ثیص اس  2سبػزٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،ذفٛع ثب سٟی ٝسٛاة ٔذفٛع ثٔ ٝحیظ ا٘شمبَ وزی ثّز
ٔٙشمُ  ٚدر یخچبَ (یب خبی خٙه  ٚدٚر اس ٘ٛر) ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد؟

18

آیب ثزای ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی اس ٘ٛساداٖ  ٚیب افزاد ٔسٗ ٘بسٛاٖ سٛاة ٔمؼذی سٟیٔ ٝی ضٛد (ػذْ اسشفبد ٜاس ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔذفٛع)؟

19

آیب لجُ اس ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ثب سٛاة ،سٛاة را در ٔحیظ وزی ثّز اسشزیُ ٔزعٛة ٔی وٙیذ؟

20

آیب ثؼذ اس خبرج وزدٖ سٛاة اس ٔمؼذ ،ثزای اعٕیٙبٖ اس آغطش ٝضذٖ آٖ ثٔ ٝذفٛع ،ث ٝسغییز رً٘ دٙج ٝسٛاة
سٛخٔ ٝی وٙیذ؟

21

آیب حذ الُ  2سٛاة ٔمؼذی اس ثیٕبر ٌزفشٔ ٝی ضٛد ٞ ٚز د ٚرا در یه ِٔ ِٝٛحیظ ا٘شمبَ لزار ٔی دٞیذ؟

22

آیب سٛاة ٔمؼذی ث ٝدرسشی در ػٕك ٔحیظ وزی ثّز لزار دادٔ ٜی ضٛد؟

23

آیب ثٍٙٞ ٝبْ سبخز ٔحیظ وزی ثّز ،خٟز اسشزیُ ٕ٘ٛدٖ اس ثٗ ٔبری خٛش ثٔ ٝذر  15دلیم ٝث ٝخبی
اسٛوال ٚاسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

24

آیب اس ظزٚف یب ِٞ ِٝٛبی ضیط ٝای یب ضفبف ثب در ٔحىٓ ثزای ٔحیظ وزی ثّز اسشفبدٔ ٜی وٙیذ؟

25

آیب حدٓ ٔحیظ وزی ثّز داخُ ِ ِٝٛث ٝا٘ذاس ٜایسز و ٝدارای حذالُ  4سب٘شیٕشز ػٕك ثبضذ؟

26

آیب لجُ اس اسشفبد ٜاس ٔحیظ وزی ثّز آٟ٘ب را در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ٔی وٙیذ؟

27

آیب وزی ثّز حبٚی سٛاة حذاوثز ثؼذ اس  48سب  72سبػز یخچبَ ٌذاری ،ث ٝآسٔبیطٍب ٜا٘شمبَ  ٚوطز دادٜ
ٔی ضٛد؟(غیز اس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ثیٕبراٖ ٔطىٛن ثٚ ٝثب و٘ ٝیبس ث ٝیخچبَ ٌذاری ٘ذارد)

28

آیب ٍٙٞبْ ا٘شمبَ ٕ٘ ،ٝ٘ٛضٕبر٘ ،ٕٝ٘ٛ٘ ٜبْ ثیٕبر  ٚسبریخ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ث ٝغٛرر خٛا٘ب رٚی ثزچست ِِٝٛ
٘ٛضشٔ ٝی ضٛد؟

29

آیب اعالػبر ثیٕبر رٚی داد ٜثزي ٔزثٛع ٝثجز ضذ ٚ ٜیه ٘سخٕٞ ٝزا ٕٝ٘ٛ٘ ٜارسبَ ٔی ضٛد؟

30

آیب ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب در ثسش ٝثٙذی ٔٙبست  ٚدر خؼجٞ ٝبی ػبیك ٕٞزا ٜثب یخ ارسبَ ٔی ضٛد؟

31

آیب در غٛرر ٘ب ٔٙبست ثٛدٖ ٕ٘( ٝ٘ٛػذْ ٚخٛد ضزایظ فٛق در ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی)ٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،زخٛع ٔی ضٛد؟

32

آیب ٍٙٞبْ دریبفز ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛطخػبر ٕ٘ ،ٝ٘ٛسبریخ دریبفز ٕ٘ ،ٝ٘ٛسبریخ ا٘دبْ آسٔبیص ٌ ٚشارش ٘شبیح ثٝ
عزیك ٔٙبست ثجز ٍٟ٘ ٚذاری ٔی ضٛد؟
فراینذ انجام آزمایش

33

آیب دسشٛراِؼُٕ خذا سبسی  ٚسطخیع آسٔبیطٍبٞی ٚیجزی ٛوّزا خٟز اسشفبد ٜدر آسٔبیطٍبٛٔ ٜخٛد ٔی
ثبضذ؟

34

آیب ٔؼزفٟب ٔ ٚحیغٟبی وطز سٟی ٝضذ ٜدر آسٔبیطٍب ٜدارای ثزچست ٔطخػبر ضبُٔ ٘بْ ٔؼزف یب ٔحیظ،
سبریخ سبخز ،ا٘مضبء  ٚضزایظ ٍٟ٘ذاری ٞسشٙذ؟

35

آیب ث ٝسبریخ ٔػزف ٔؼزفٟب ،آ٘شی سزٟٔبٔ ،حیغٟبی وطز  ... ٚث ٝدلز سٛخٔ ٝی ضٛد؟

36

آیب ث ٝحذاوثز ٔذر سٔبٖ ٍٟ٘ذاری ٔحیغٟبی سبخش ٝضذ ٜدّیشی  ِِٝٛ ٚای سٛخٔ ٝی ضٛد؟ (ثزای
ٔحیغٟبی دّیشی چٟبر ٞفش ٝداخُ ویس ٝفزیشر ٞ ِِٝٛ ٚبی دردیچ دار سٔ ٝب ٜدر یخچبَ)

37

آیب الالْ ٔخشّف آسٔبیطٍبٞی در دٔب  ٚضزایظ ٔٙبست (یخچبَ ،فزیشر یب دٔبی اسبق ،دٚر اس ٘ٛر) عجك
سٛغی ٝسبس٘ذٍٟ٘ ٜذاری ٔی ض٘ٛذ؟

38
39

آیب اس ٔحیظ  TCBSثزای وطز ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذفٛع خٟز خذاسبسی ٚیجزی ٛوّزا اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟
آیب ثزای وطز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛز ثیٕبر اس یه دّیز (خٟز افشٚدٖ احشٕبَ ثذسز آٚردٖ وّٙی ٞبی ایش )ِٝٚاسشفبدٜ
ٔی ضٛد؟

40

آیب اس ٔحیظ ٔبیغ ٔغذی آة دذش ٝ٘ٛلّیب یی ) (APWثزای وطز ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذفٛع خٟز ثبسیبفز ٔمبدیز وٓ
ٚیجزی ٛوّزا اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

41

آیب  pHآة دذش ٝ٘ٛلّیبیی ا٘ذاسٌ ٜیزی ٔی ضٛد  ٚدر غٛرر ٘یبس ثب ٔحّ َٛسٛد ٘ 3زٔبَ در  8/4سب 8/6
سٙظیٓ ٔی ضٛد؟

42

آیب ِٞ ِٝٛبی  APWثب در دیچ ٔحىٓ (یب ثب دیچیذٖ دبرافیّٓ رٚی دردٙج )ٝخٟز خٌّٛیزی اس دبییٗ افشبدٖ
 ٚ pHسجخیز ٔحیظ در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ٔی ض٘ٛذ؟

43

آیب سٔبٖ ٔٙبست ا٘ىٛثبسی( ٖٛثؼذ اس  6سب  8سبػز) ثزای سبة وبِچز  APWرٚی  TCBSرػبیز ٔی
ضٛد؟

44
45

اٌز سٔبٖ ا٘ىٛثبسی ٖٛثیص اس  8سبػز ثبضذ ،آیب  APWلجّی ث APW ٝخذیذ سّمیح ٔی ضٛد؟
آیب ثزای سطخیع ٚیجزی ٛوّزا اس حذالُ سسشٟب ٔ ٚحیغٟبی افشزالی سیز اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟
Oxidase

46

KIA
SIM
آیب ثزای ا٘دبْ آسٔبیطبر فٛق اس وطز سبس 18-24( ٜسبػش )ٝثبوشزی اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

47

آیب ثزای آسٔبیص اوسیذاس اس ٔؼزف  %1سشزأشیُ دبرافٙیّٗ دی آٔیٗ دی ٞیذرٚوّزیذ (در غٛرر ػذْ
اسشفبد ٜاس دیسه اوسیذاس آٔبدٔ ٜػزف) اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

48

آیب ٔؼزف اوسیذاس ثػٛرر سبس ٜسٟیٔ ٝی ضٛد؟

49

آیب ثؼذ اس سبخز  ٚیب ٍٙٞبْ اسشفبد ٜاس ٔؼزف اوسیذاس ث ٝرً٘ آٖ سٛخٔ ٝی ضٛد (ثبیذ ثی رً٘ ثبضذ ٚ
درغٛرر سغییز ث ٝثٙفص ثبیذ دٚر ریخش ٝضٛد)؟

50

آیب ٔؼزف اوسیذاس ثؼذ اس سبخز در یخچبَ  ٚدٚر اس ٘ٛر ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد؟

51

آیب ثزای لزائز ٘شیدٚ ٝاوٙص اوسیذاس سٔبٖ ٔٙبست رػبیز ٔی ٌزدد؟ ( 10ثب٘ی)ٝ

52

آیب ثزای ا٘دبْ سسز اوسیذاس اس ٔحیظ فبلذ لٙذ لبثُ سخٕیز (ػذْ اسشفبد ٜاس ٔحیظ  )TCBSوّٙی ثزداری
ٔی ضٛد؟

53

آیب ثزای ا٘دبْ سسز اوسیذاس اس ِٛح دالسیٙی یب ادّیىبسٛر چٛثی (ػذْ اسشفبد ٜاس ِٛح آٙٞی) ثزای ثزداضشٗ
وّٙی اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

54

آیب ثزای ا٘دبْ سسز اوسیذاس در ٞز رٚس وبری اس سٛیٞ ٝبی وٙشزَ ٔثجز ٙٔ ٚفی اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

55

آیب ٔحیظ  KIAث ٌٝ٘ٛ ٝای سبخشٔ ٝی ضٛد و ٝػٕك  ٚسغح ٔحیظ ٞز وذاْ حذالُ 3 cmثبضذ؟

56

آیب در عی ا٘ىٛثبسیٔ ٖٛحیظ أىبٖ سٟٛیٛٞ ٝا در ِٚ ِٝٛخٛد دارد (اسشفبد ٜاس ِ ِٝٛدر دٙج ٝیب ضُ وزدٖ در
ِ)ِٝٛ؟

57

58

آیب اس آ٘شی سزٟٔبی سیز خٟز سطخیع ٚیجزی ٛوّزا اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟
Vibrio cholerae O Antiserum Poly
Vibrio cholerae O Antiserum Ogawa
Vibrio cholerae O Antiserum Inaba
آیب در ا٘دبْ آسٔبیص آ٘شی سزٔی ثزای ٚیجزی ٛوّزا اس سٛسذب٘سی ٖٛوّٙی در ٘زٔبَ سبِیٗ خٟز سؼییٗ
ٚاوٙص خٛد ث ٝخٛدی اسشفبدٔ ٜی وٙیذ؟

59

آیب در ا٘دبْ آسٔبیص آ٘شی سزٔی اس ٔحیغٟبی غیز ا٘شخبثی (ػذْ اسشفبد ٜاس  )TCBSاسشفبدٔ ٜی وٙیذ؟

60

آیب  ٕٝٞسٛیٞ ٝبی اوسیذاس ٔثجشی را و ٝاس ٘ظز سسشٟبی ثیٛضیٕیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٚیجزی ٛوّزا سطخیع ٔی
دٞیذ أب ثب سسشٟبی آ٘شی سزٔی ٔٙفی ٞسشٙذ ،ث ٝآسٔبیطٍبٔ ٜز وش ثٟذاضز اسشبٖ ارسبَ ٔی وٙیذ؟

61
62

آیب ثزای وطز ٞبی ٔثجز آسٔبیص سؼییٗ حسبسیز ٔیىزٚثی ا٘دبْ ٘ ٚشبیح آٖ ٌشارش ٔی ضٛد؟
آیب در آسٔبیص سؼییٗ حسبسیز ،اس اسشب٘ذارد ٘یٓ ٔه فبرِٙذ (خذة  0/08سب  0/1در عٛٔ َٛج (625 nm
اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

63

آیب در آسٔبیص سؼییٗ حسبسیز ٚیجزی ٛوّزا ثزای سفسیز لغز ٞبِ ٝػذْ رضذ اس خذا َٚاسشب٘ذارد CLSI
اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

64

آیب در آسٔبیص سؼییٗ حسبسیز ٚیجزی ٛوّزا اس دیسىٟبی آ٘شی ثیٛسیىی سیز اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟
آٔذی سیّیٗ _ سشزاسیىّیٗ _ سزی ٔشٛدزیٓ سِٛفٔٛشٛوسبس _ َٚوّزأفٙیىُ _ سیذزٚفّٛوسبسیٗ _
فٛراسِٚیذ٘ _ ٖٚبِیذیىسیه اسیذ

65

آیب در غٛرر ٔطبٞذٔ ٜمبٔٚز چٙذٌب٘ ٝآ٘شی ثیٛسیىی ٘شبیح را ثٔ ٝزوش ثٟذاضز اسشبٖ (یب ٔزوش ٔذیزیز
ثیٕبریٟب) ٌشارش ٔی وٙیذ؟
کنترل کیفیت

66

آیب ٔحیغٟبی وطز ٔ ٚؼزفٟبیی و ٝثزای خذا سبسی  ٚسطخیع ٚیجزی ٛوّزا اسشفبدٔ ٜی ضٛد وٙشزَ ویفی
ٔی ض٘ٛذ؟ (ٔطبٞذٔ ٜسشٙذار)

67

آیب آ٘شی سزٟٔبیی و ٝثزای سطخیع ٚیجزی ٛوّزا اسشفبدٔ ٜی ضٛد وٙشزَ ویفی ٔی ض٘ٛذ؟ (ٔطبٞذٜ
ٔسشٙذار)

68

آیب رٚش ا٘دبْ آسٔبیص سؼییٗ حسبسیز ٔیىزٚثی  ٚدیسىٟبی آ٘شی ثیٌٛزاْ وٙشزَ ویفی ٔی ض٘ٛذ؟
(ٔطبٞذٔ ٜسشٙذار)

69

آیب سٛیٞ ٝبی وٙشزَ ٔٛرد ٘یبس ٔغبثك ثب دسشٛراِؼُٕ خٟز وٙشزَ ویفیز ٔٛارد فٛق در آسٔبیطٍبٛٔ ٜخٛد
ثٛد ٚ ٜث ٝدرسشی ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد؟

70

آیب خٟز ثجز دٔبی یخچبَ ،فزیشر  ٚا٘ىٛثبسٛر ث ٝعٛر رٚسا٘ ٝاس دٔبسٙح وبِیجز ٜیب دٔبسٙح ٞبیی و ٝثب
دٔبسٙح وبِیجز ٜوٙشزَ ٔی ٌزد٘ذ ،اسشفبدٔ ٜی ضٛد؟

71
72

آیب اس ا٘ذیىبسٛرٞبی ضیٕیبیی  ٚثیِٛٛصیه ثزای ارسیبثی غحز ػّٕىزد اسٛوال ٚاسشفبدٔ ٜی ضٛد؟
آیب آسٔبیطٍب ٜثغٛر ٔزست  ٚفؼبَ در ثز٘بٔ ٝارسیبثی خبرخی ویفیز ٔٛرد سبییذ آسٔبیطٍبٔ ٜزخغ سالٔز
ضزوز ٔی وٙذ؟

73

آیب ٘شبیح ثذسز آٔذ ٜاس ثز٘بٔٞ ٝبی ارسیبثی خبرخی ویفیز خٟز ضٙبسبیی  ٚرفغ خغبٞب ٔٛرد اسشفبد ٜلزار
ٔی ٌیزد؟
فراینذ پس از انجام آزمایش

74

آیب ٌشارش ٘شبیح در ٔٛارد وطز ٔثجز ث ٝغٛرر ٘یٕ ٝویفی

)ٚ (Light , Moderate , Heavy

ضٙبسبیی وبُٔ ٔیىزٚارٌب٘یسٓ در حذ خٙس ٚ ٌٝ٘ٛ ،سز ٚسبیخ ٔی ثبضذ؟
75
76

آیب ٌشارش ٘شبیح در ٔٛارد وطز ٔٙفی ث ٝایٗ عزیك ٔی ثبضذ؟
””No Vibrio cholera isolated.
آیب ٘شید ٝسطخیع ثٚ ٝسیّ ٝفبوس در اسزع ٚلز ثٔ ٝزوش ثٟذاضز اسشبٖ (یب ٔزوش ٔذیزیز ثیٕبریٟب)
اػالْ ٔی ضٛد؟

77

آیب ٌشارش ٘شبیح یب فبیُ اِىشز٘ٚیه ٔزثٛع ٝحذالُ ثٔ ٝذر یه سبَ ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛد  ٚدر غٛرر

ضزٚرر لبثُ دسشیبثی اسز؟
ایمنی در آزمایشگاه
78

آیب دسشٛراِؼُٕ ٔزثٛط ث ٝایٕٙی وبروٙبٖ ٔ ٚحیظ آسٔبیطٍبٔ ٜىشٛة ثٛد ٚ ٜث ٝاخزای آٖ ٔشؼٟذ ٔی ثبضیذ؟

79

آیب دسشٛراِؼُٕ ٘ح ٜٛسشز ٖٚسبسی  ٚضسشطٛی ِٛاسْ آسٔبیطٍبٞی ٔىشٛة ثٛد ٚ ٜث٘ ٝح ٛغحیح اخزا ٔی
ضٛد؟

80

آیب ٘ظبفز  ٚثٟذاضز ٔحیظ آسٔبیطٍب ٜدر حذ ٔغّٛة ٔی ثبضذ؟

81

آیب دسشٛراِؼُٕ ٔىشٛة خٟز آِٛدٌی سدایی در ٔٛارد ریخشٗ یب دبضیذٖ ٔٛاد آِٛدٚ ٜخٛد داضش ٚ ٝوّیٝ
وبروٙبٖ ثب ٔحشٛای آٖ آضٙبیی وبُٔ دار٘ذ؟

82

آیب وّی ٝدسٕب٘ذٞبی ػف٘ٛی آسٔبیطٍبٞی ٔثُ ٔحیغٟبی وطز ٔیىزٚثی لجُ اس دفغ ،آِٛدٌی سدایی
(اسٛوالٔ )ٚی ض٘ٛذ؟

