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 نحوه تهيه اسمير ، رنگ آميزي وديد مستقيم ميكروسكوپي نمونه خلط از نظر باسيل سلدستورالعمل  تضمين كيفيت در: عنوان  -1
 

 : اقدامات وابسته -2
 آشنايي با نحوه رنگ آميزي ذيل نيلسون-1-2
  مهارت در تهيه رنگ هاي مورد نياز-2-2
 ر اسميرهاي رنگ آميزي شده مهارت در ديد ميكروسكوپي و گزارش باسيل سل د-3-2
  مهارت در نحوه سترون سازي محيط و پسماندهاي بخش سل-4-2
  آگاهي كامل با اصول ايمني و دستورالعمل ايمني محيط و كاركنان در بخش سل-5-2
  آشنايي با مستند سازي و نحوه بايگاني سوابق بيماران-6-2
  هود و ساير وسايل مورد استفاده در بخش مهارت در نحوه كنترل كيفي رنگ هاي تهيه شده ،-7-2
  آشنايي كامل با دستورالعمل نحوه برخورد با حوادث مخاطره آميز در بخش سل-8-2
 

 : هدف -3
 تهيه صحيح اسمير نمونه خلط و رنگ آميزي با روش ذيل نيلسون و گزارش ديد مستقيم ميكروسكوپي

 
 : كاربرد -4

 . كاربرد دارد ..……ص طبي مراكز بهداشتي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي اين دستورالعمل در آزمايشگاههاي تشخي
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5
  داشتن حداقل مدرك كارداني يا كارشناسي علوم آزمايشگاهي -1-5
  داشتن حداقل سه ماه سابقه كار در بخش سل-2-5
  داشتن تعهد كاري و دقت در انجام آزمايشات-3-5
  به روش ديد مستقيم ميكروسكوپيB.K ن گواهينامه آموزشي نحوه تهيه اسمير ، رنگ آميزي ، كنترل كيفي و گزارش اسمير  داشت-4-5
 

 : نمونه -6
كه در درون ظروف پالستيكي دهان گشاد، شفاف ،درپيچ دار و يكبار . در اين روش نمونه خلط بيماران مشكوك به بيماري سل مي باشد 

 . رددمصرف جمع آوري مي گ
 

 :تجهيزات ، مواد ، لوازم و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار-7
، چراغ الكلي ، پنس ، پنبه ، الكل ) بدون پنبه (  آماده كردن الم هاي شيشه اي نو و بدون خراش ، قلم الماسه ، اپليكاتور چوبي -1-7

 كيسه زبالهو % 5صنعتي ، جا المي افقي جهت رنگ آميزي ، بشر حاوي فنل 
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 و اسيد الكل)  متيلين بلو –فوشين بازيك (  رنگ هاي صاف شده -2-7
  ، ميكروسكوپ و اتوكالو  طبق دستورالعمل هاي مربوطهU.V آماده سازي تجهيزات مورد نياز از قبيل هود ، المپ -3-7
  % )70و الكل % 5فنل (  ها تهيه مواد ضد عفوني كننده مناسب جهت ضد عفوني كردن سطوح و محل نگهداري نمونه-4-7
 

 : نكات ايمني -8
 ميز هاي مربوط به ديد ميكروسكوپي وميز مربوط به گزارش دهي از محيط كاري مربوط به رنگ آميزي ونگه داري نمونه ها مجزا -1-8

 . باشد
 )دستكش التكس ، ماسك و گان (  استفاده از وسايل حفاظت شخص در حين كار -2-8
 ) .داخل ظروف محافظ منتقل شود (  نمونه ها بصورتيكه در هنگام انتقال ، نمونه از آن نشت نكند  انتقال ايمن-3-8
 )برداشت نمونه ، تهيه اسمير ، فيكساسيون (  انجام كليه مراحل تهيه اسميرها در زير هود -4-8
  رعايت تمامي دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در بخش سل-5-8
  نحوه برخورد با حوادث مخاطره آميز و آماده بودن مواد ضد عفوني كننده مناسب  رعايت دستورالعمل-8-5
 )سوزاندن ويا اتوكالو نمودن نمونه ها وپسماندها ( دفع ايمن پسماندها - 6-8
 در خارج "تما به آزمايشگاه معرفي گردد ، بايد به نكات ايمني  توجه نمود ، ومي بايست نمونه گيري ح" درصورتيكه بيمار مستقيما-7-8

 .از آزمايشگاه انجام شود
 

 : مستندات -9
 . كه تا يك سال نگهداري مي شودU.Vدستگاه هود و المپ Log Book  فرم -1-9
 . كه تا يك سال نگهداري مي شودU.V  فرم حفظ و نگهداشت دستگاه هود ، ميكروسكوپ و المپ -2-9
 )دفتر سل .( اران و نمونه كه براي هميشه نگهدار مي شود  دفتر گزارش نتايج ديد مستقيم و ثبت مشخصات بيم-3-9
 . فرم ثبت كنترل كيفي رنگ ها كه براي يك سال نگهداري مي شود -4-9
 . نمونه خلط بيماران تا پايان مراحل رنگ آميزي اسميرها و تأييد كيفيت آنها نگهداري مي شود -5-9
 .جع سالمت كه تا يك سال نگهداري مي شود نتايج ارزيابي هاي خارجي كيفيت ازمايشگاه مر-6-9
 . فرم درخواست مواد مصرفي ، رنگ ها و كاال كه تا يك سال نگهداري مي شود -7-9
 . فرم ثبت علل تكرار تست ها كه تا يك سال نگهداري مي شود-8-9
 

 : كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار -10
 )به دستورالعمل هاي فني مراجعه شود  ( U.Vو و المپ  كنترل نمودن صحت عملكرد هود ، اتوكال-1-10
 مي بايست باسيل سل هاي قرمز رنگ در ) BCGتهيه شده از واكسن (  كنترل رنگ هاي مصرفي با استفاده ازاسمير كنترلي مثبت -2-10

 )تهيه شده از نمونه خلط افراد سالم(و اسمير كنترلي منفي  ) زمينه آبي ديده شود 



 تهران اشتي، درمانيددانشگاه علوم پزشكي و خدمات به
 ي بهداشتيهااداره امور آزمايشگاه

 
مركز بهداشت / آزمايشگاه  بيمارستان 

.................... 
 

 25/8/89: زمان بازنگري  25/8/88: معتبر از تاريخ  3 :  8: تعداد صفحات  8-34  :سندشمارة 
نحوه تهيه اسمير ، رنگ آميـزي       دستورالعمل  تضمين كيفيت در    : شرح كلي     بخش سل:محدودة توزيع 

 وديد مستقيم ميكروسكوپي نمونه خلط از نظر باسيل سل
 

 : تصويب كنندهنام و امضاء  :تاييد كنندهنام و امضاء 
 
 

  

 

 
 :اجرايي كار مراحل  -11

 .منتقل مي نماييم )  وياميز كار(   نمونه ها را با رعايت نكات ايمني و در محفظه مناسب قرار داده و به زير هود-1-11
 جهت كار در مراحل تهيه اسميرو رنگ آميزي  نيازي به استفاده از IUATLDو  CDCو WHOالزم به ذكر است ، بر اساس توصه هاي  "

 ".ولي باتوجه به امكانات وشرايط كاري از نظر تهويه فضاي كاري قابل استفاده مي باشد.  نمي باشد 2 هود بيولوژيك كالس
 درب نمونه را در نزديكي چراغ الكلي يا شعله گاز باز كرده و با اپليكاتور چوبي از قسمت هاي چركي و پنيري شكل و يا خوني -2-11

 انتهايي الم تهيه 3/2 سانتيمتر و در قسمت وسط 3×2و بدون خراش گسترشي بر ابعاد نمونه خلط برداشته و بر روي الم شيشه اي نو 
 . دقيقه صبر كرده تا اسميرها خشك شود 20 تا 15سپس . مي نماييم 

 ) اد نتيجه كاذب منفي مي شودبا چسبيدن باسيل ها به پنبه منجر به ايج( هرگز از سواپ پنبه دار جهت تهيه اسمير استفاده نشود : تذكر 
 . بار روي شعله حركت داده تا نمونه روي آن ثابت شود 3 تا 2 سپس اسميرهاي تهيه شده را -3-11

گرماي اسميرها بايد به حدي باشد كه منجر به سوزاندن پوست دست نشود ، در صورت حرارت دادن زياد ، باسيل ها تخريب شده : تذكر 
 .د نتايج كاذب منفي مي گردد و از بين مي رود و ايجا

را روي آن مي ريزيم ، بايد دقت ) صاف شده (  بعد اسميرها را بصورت كامالً افقي روي جا المي قرار داده و رنگ فوشين بازيك -4-11
ه در سر آن سپس بوسيله يك پنس ك. نمود كه تمامي الم با فوشين پوشانده شود و حجم قابل توجهي از رنگ روي آن قرار داشته باشد 

به زير الم ها حركت ) نه خيلي زياد و نه خيلي كم ( يك پنبه متراكم شده و آغشته به الكل صنعتي مي باشد را با ايجاد شعله اي مناسب 
 .داده تا بخار از رنگ متصاعد شود 

ناوب حرارت دهيم سپس اسميرها  دقيقه بصورت مت5بايد دقت نمود كه رنگ روي اسمير به حالت جوش درنيايد  و مي بايست براي مدت 
 .را با جريان ماليم آب معمولي شسته و آب اضافي روي الم را تخليه مي كنيم 

دقيقه صبر مي كنيم تا رنگ فوشين اضافي كامالً از 3را روي اسميرها ريخته و به مدت % ) 3اسيد الكل (  سپس معرف رنگ بر -5-11
 .ن ماليم آب شسته و آب اضافي را از روي آن تخليه مي نماييم بعد اسميرها را با جريا. اسميرها پاك شود 

بايد توجه نمود كه بعضي از نمونه ها كه داراي چرك زياد مي باشند ، هنگام تهيه گسترش ضخيم مي شوند كه در اين صورت مي : تذكر 
 . دقيقه انجام شود3بايست مرحله رنگ بري يك بار ديگر و به مدت 

سپس اسميرها را با جريان ماليم آب شسته و آب .  دقيقه صبر مي كنيم 1را روي الم ها ريخته و به مدت % 3  رنگ متيلن بلو-6-11
 .اضافي را تخليه مي نماييم و اسميرهاي تهيه شده را به صورت عمودي در راك جا المي قرار داده تا خشك شود 

رآيد ، موجب تخريب باسيل ها شده وايجاد نتايج منفي كاذب مي در صورتيكه رنگ فوشين هنگام حرارت دادن به حالت جوش د: تذكر 
 .نمايد

 :ساير نكات كاربردي  -7-11
 .هرگز براي خشك كردن اسميرهاي تهيه شده از حرارت شعله استفاده نگردد -
 . كيفيت نمونه ها از نظر چركي ، مخاطي ، خوني و يا آب دهان بودن در فرم بيماريابي و دفتر سل ذكر شود -
 . مخلوط شده است قابل تهيه مي باشد BCG از نمونه خلط فرد سالم كه با واكسن (Q.C) الم كنترلي -
 . ، استفاده از آلبومين گاوي و يا سفيده تخم مرغ مي باشد (Q.C) روش ديگر جهت تهيه اسمير كنترلي -
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 . رنگ ها در حجم كم ساخته شود تا رسوب رنگ ايجاد نگردد-
به منظور پيشگيري از خطا در تنظيم مراحل زماني رنگ .( الم رنگ آميزي نگردد12 كه در هر سري كاري بيش از  بايد توجه نمود-

 )آميزي
 . در مورد نمونه هاي آب دهان ، جهت تهيه اسمير با ضخامت و غلظت مناسب ، بهتر است دو بار نمونه گذاري انجام گردد -
 .اده نگردد  براي حرارت دادن فوشين از شعله گاز استف-
.  دقيقه صبر نمود تا فوشين خنك شده و سپس اسميرها را با آب بشوييم 2 تا 1 توجه شود كه بعد از اتمام حرارت دادن فوشين حداقل -

 .در غير اينصورت باعث شسته شدن نمونه از روي الم  وايجاد نتايج منفي كاذب خواهد نمود
 .انجام گردد  % 5ب آغشته به فنل  بهتر است كار در سيني پوشيده با كاغذ جاذ-
 . و روپوش يا گان استفاده گردد N٩۵ در هنگام كار حتماً از وسايل حفاظت شخصي مثل ماسك -
 

 :    بررسي ميكروسكوپي وگزارش دهي-8-11
 :ه مي نماييم  ابتدا وسايل مورد نياز را در كنار ميكروسكوپ و درمحيط وميز جداگانه اي از فضاي مربوط به رنگ آميزي آماد-
  يك شيشه روغن ايمرسيون -
  يك حالل اورگانيك -
  تنظيف مخصوص تميز نمودن لنز ميكروسكوپ-
 )دفتر سل (  دفتر ثبت نتايج -
  جعبه الم جهت نگهداري اسميرها-
وغن ايمرسيون بر روي  ، زمينه الم را پيدا نمده و يك منطقه مناسب را انتخاب مي نماييم و بعد يك قطره ر40 سپس با عدسي -9-11

 . ميكروسكوپ را روي آن قرار داده و شروع به بررسي ميكروسكوپي مي نماييم 100اسمير قرار داده و به آرامي لنز 
بايد دقت نمود كه لنز ميكروسكوپ فقط با روغن تماس پيدا كند و با اسمير برخورد نداشته باشد در غير اين صورت ممكن است عالوه بر 

انتقال باسيل ها از اسميرهاي مثبت به اسميرهاي ديگر شود و ايجاد نتايج مثبت كاذب نمايد ، ممكن است باعث خرابي لنز و اينكه باعث 
 . يا شكستن الم نيز بشود

 ميكروسكوپ استفاده نمود و جهت بررسي الم مي بايست به صورت منظم از  (fine) بايد از پيچ تنظيم ريز  جهت تنظيم ميكروسكوپ
يك قسمت الم شروع نمود و به قسمت هاي ديگر رفت ، به صورتي كه در هنگام بررسي ميكروسكوپي ، ميدان هاي مورد بررسي هم 

 .پوشاني نداشته باشند و يا ميدان ها به صورت تكراري مورد بررسي قرار نگيرد 
 ميدان ميكروسكوپي مورد مطالعه و 100توجه نمود كه حتماً قبل از اينكه نتيجه ميكروسكوپي اسمير منفي گزارش شود ، حتماً بايد « 

 در صورتي كه اسمير از نظر باسيل اسيد فاست مثبت ".در غير اين صورت باعث ايجاد نتايج منفي كاذب خواهد شد . بررسي قرار بگيرد 
 ". ميدان ميكروسكوپي را مورد مطالعه قرار داد 100باشد مي توان بيشتر از 

باسيل هاي سل در ديد ميكروسكوپي به صورت قرمز در زمينه آبي ديده مي شوند و ممكن است كمي خميده ، گرانوالر و به صورت تكي و 
 .يا گروهي ديده شود 

 .ا تعيين نموده و ثبت مي نماييم  سپس تعداد باسيل ها را در هر ميدان ميكروسكوپي شمارش نمودند و درجه آن ر-
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 بعد از بررسي ميكروسكوپي ، الم را با دقت از ميكروسكوپ خارج  مي نماييم و دوباره شماره الم را با دفتر سل كنترل نموده و بالفاصله -
 .ثبت مي نماييم ) دفتر سل ( نتايج را در دفتر ثبت نتايج 

بعد از خشك شدن اسميرها ، . به وسيله يك حالل اورگانيك از روي اسمير پاك مي نماييم  بعد از اتمام بررسي ميكروسكوپي ، روغن را -
 .آنها را در جعبه الم قرار داده و جهت بازبيني و كنترل كيفي به آزمايشگاه مرجع ارسال مي نماييم 

كار باعث پيشگيري از انتقال باسيل ها به اين .(  قبل از مطالعه اسمير بعدي ، لنز ميكروسكوپ را با پارچه مخصوص تميز مي نماييم -
 . )اسميرهاي ديگر و ايجاد نتايج مثبت كاذب مي گردد 

بايد توجه كرد كه تمام نمونه هاي خلط به صورت بالقوه عفوني و خطرناك در نظر " سپس نمونه ها را به دقت منتقل مي نماييم  ، -10-11
  ".گرفته شود 

ه اسميرها بررسي و گزارش نگرديده است نمونه هاي خلط را نگهداري نماييم و سپس آنها را اتوكالو  بايد توجه داشت كه تا زماني ك-
 .استفاده نماييم ) كيسه اتوكالو ( و بعد معدوم نماييم و از كيسه يكبار مصرف ) يا سوزانده ( كرده 

  :ثبت گزارش و نتايج  -11-11
 .نگهداري سوابق از محيط كاري جدا باشدبايد توجه داشت كه ميز ومحيط ثبت وگزارش دهي و -
 .بايد توجه داشت كه نتيج مثبت سريعاً گزارش گردد  -
 .مي باشد  » AFBاسمير مثبت از نظر « در صورت مشاهده باسيل اسيد فاست ، گزارش مشاهده به صورت  -
 .     اين بيمارن عفوني هستند و بايد سريعاً تحت مراقبت و درمان موثر قرار بگيرند -
 . ساعت صورت پذيرد 48 تا 24     بايد توجه نمود كه انجام آزمايش و گزارش نتايج هر چه سريع تر و طي -
 :     روش پيشنهادي جهت گزارش نتايج ديد مستقيم ميكروسكوپي به شرح زير مي باشد -

 ». بررسي قرار گرفته است  ميدان ميكروسكوپي مورد 100منفي از نظر باسيل اسد فاست در شرايطي كه « : گزارش منفي 
 . كه مي بايست از نظر باسيل اسيد فاست درجه بندي گردد »    مثبت از نظر باسيل اسد فاست « : گزارش مثبت 

 . مشاهده شده نشاندهنده درجه عفونت زايي و شدت بيماري مي باشد كه مطابق جدول زير گزارش مي گردد  AFB تعداد  -
 

 د باسيلتعدا ميدان ميكروسكوپي تيجه

Rare positiveو تعداد  
  آن را گزارش مي كنيم

 ميدان ميكروسكوپي با بزرگنمايي 100در 
100 

٩-١  Bacil Acid Fast 

Positive(+)  ميدان ميكروسكوپي با بزرگنمايي 100در 
100 

Bacil Acid Fast 99-10 

Positive(++)  در هر ميدان ميكروسكوپي با بزرگنمايي
100 

Bacil Acid Fast 10-1 

Positive(+++)  در هر ميدان ميكروسكوپي با بزرگنمايي
100 

Bacil Acid Fast 10 > 
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 . دقيقه مورد بررسي قرار گيرد 15بايد توجه نمود كه حداقل هر اسمير به مدت  -
 . بعد از تكميل گزارش آزمايشگاه ، مي بايست آن را به مركز بيماريها جهت اقدامات بعدي ارسال نمود -
 

 :كنترل كيفي  -12-11
در آزمايشگاه انجام ) دقت ( و تكرارپذيري ) صحت (  كنترل كيفي مي بايست به صورت روتين و به منظور اطمينان از واقعي بودن نتايج -

تايج كنترل مراحل كنترل كيفي مي بايست در هر سري كاري رنگ آميزي الم ها انجام شود و قبل از بررسي اسمير بيماران بايد به ن. گردد 
 ".اين يك مرحله مهمي مي باشد كه روش رنگ آميزي و بررسي ميكروسكوپي را مورد تاييد قرار مي دهد  ".كيفي دقت نمود 

 . وقتي كه كنترل ها نشان دهنده رنگ آميزي مناسب نيستند مي بايست علت آن را پيدا كرده و آن را اصالح نمود -
 .آميزي ، حالت قرمزي به خود بگيرد ، نشاندهنده ناكافي بودن مرحله رنگ بري مي باشد  اگر نمونه كنترل منفي بعد از رنگ -
 اگر در نمونه كنترل مثبت ، باسيل اسيد فاست ديده نشد ، اين حالت در نتيجه خراب شدن معرف هاي رنگ آميزي يا عدم صحيح -

رفع آن مي بايست مرحله رنگ آميزي بر روي اساليد و نمونه مراحل رنگ آميزي ايجاد مي شود و در هر حال پس از شناسايي اشكال و 
 .كنترل جديد انجام گرديده و نتيجه آن مورد تاييد قرار گيرد 

هر مرحله از رنگ آميزي و بررسي ميكروسكوپي مي بايست به دقت انجام گردد ، زيرا خطاهاي به وجود آمده در هر مرحله مي تواند 
 .منجر به نتايج اشتباه گردد 

 
 :پيامدهاي گزارش نتايج اشتباه در آزمايشگاه تشخيص سل  -13-11

 اگر يك نتيجه مثبت كاذب گزارش گردد ، بيمار ممكن است تحت درمان غير ضروري قرار گيرد و اگر بيمار مورد پيگيري سيستم -
ته و عالوه بر آن عوارض جانبي ناشي از بهداشتي قرار گيرد، درمان طوالني مدت انجام خواهد گرديد و در اين صورت منابع به هدر رف

درمان بي مورد را براي بيمار در پي خواهد داشت و باعث ايجاد عوارض روحي براي بيمار و خانواده اش خواهد گرديد و همچنين اعتماد 
 .آنها را از سيستم بهداشتي سلب مي نمايد 

 .ر پي خواهد داشت از طرف ديگر گزارش يك نتيجه منفي كاذب عوارض قابل توجهي را د
 تحت درمان قرار نمي گيرد و اگر نمونه مربوط به يك بيمار تحت مراقبت باشد ، بيمار تحت درمان كامل قرار TB يك بيمار مبتال به -

نگرفته و شكست در درمان به وجود خواهد آمد ، و اين ممكن است منجر به عوارض ديگري نظير گسترش بيماري سل در خانواده فرد و 
 .امعه شود و حتي ممكن است باعث مرگ بيمار شود ج
  » .صحت و درستي هر يك از مراحل بيماريابي و تشخيص آزمايشگاهي، براي سالمتي عمومي مردم بسيار حياتي مي باشد « 

 
 ) :علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ( تفسير  -12

 . نمونه هايي كه ريخته شده و يا خشك شده باشد -1-12
 . نمونه هاي چركي كه با عاليم كلينيكي بيمار تطبيق نداشته باشد -2-12
  نمونه هاي آب دهان -3-12
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 . نمونه هايي كه به هر علتي رنگ آميزي مناسبي نداشته باشد و رسوب رنگ به مقدار زياد در آن وجود داشته باشد -4-12
 . در برگه ثبت نتايج گزارش گردد *R٢ نمونه جديد با عالمت  و تكرار بر روي*R١ تكرار بر روي همان نمونه با عالمت -5-12
 

 :بعضي از داللي كه باعث ايجاد نتايج مثبت كاذب مي شوند عبارتند از  -6-12
خطاهايي كه در هنگام انتقال نمونه و يا ثبت اطالعات بر روي اسميرها به وجود مي آيد و نمونه بر روي الم مربوطه نمونه گذاري نشود و -
 . اطالعات نمونه ها روي الم ها جابجا ثبت گردد يا
 . استفاده مجدد از ظروف يا الم هايي كه قبالً نمونه هاي مثبت در آن وجود داشته است -
 . استفاده از فوشين صاف نشده -
  آلودگي روغن ايمرسيون هنگام مشاهده با اسمير مثبت و انتقال آن به الم هاي بعدي -
  .محلول اسيد و الكل به صورت كافي انجام نشده باشد مرحله رنگ بري با -
 

  :بعضي از داليلي كه باعث ايجاد نتايج منفي كاذب مي شوند عبارتند از  -7-12
 .خطاهايي كه در هنگام انتقال نمونه و يا ثبت اطالعات بر روي اسميرها به وجود مي آيد  -
 .ته باشد  نمونه تهيه شده آب دهان باشد و كيفيت مناسبي نداش-
 . مرحله رنگ بري بيش از حد انجام شود -
 . ميدان ميكروسكوپي ديده شده است 100 گزارش نتايج در صورتي كه كمتر از -
 . در صورتي كه اسميرها خيلي نازك تهيه شوند باعث ايجاد نتايج منفي كاذب خواهند نمود -
ر هنگام مراحل رنگ آميزي ، نمونه از روي الم شسته شده و ايجاد  در صورتي كه اسميرها خيلي ضخيم تهيه شوند ممكن است كه د-

 .منفي كاذب نمايد 
 در صورتي كه نمونه ها خيلي ضخيم تهيه شوند ، ممكن است كه باسيل ها در البه الي رنگ آميزي الم مخفي شده و ايجاد نتايج منفي -

 .كاذب  نمايد 
 

 : محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -13
  خرابي هود-1-13
  كهنه شدن رنگ ها و رسوب زياد آنها و كيفيت نامناسب رنگ اسمير كنترلي منفي ومثبت -2-13
  خشك شدن رنگ بر روي اسميرها-3-13
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 : مراجع و منابع -14
  الزامات مستند سازي آزمايشگاه مرجع سالمت-1-14
 ٢٠٠۵-٩٠٠١ ISO الزامات مستند سازي -2-14
 

 :ات فني  الزام-3-14
١-World Health Organization (WHO) 
 
٢-International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) 
 
٣-Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA 
 
۴-Pan American Health Organization (PAHO) 
 
۵-Association of Public Health Laboratories (APHL), USA 

 
 


