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 يطالعات پرسنلا ب-

 نام و ردیف

 نام خانوادگی

سابقه خدمت در  سابقه خدمت مدرك تحصیلی

 این آزمایشگاه

 در سال گذشتهسوابق آموزشی 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 پرسنل پ-

آسیب  ویا دکتراي متخصص علوم آزمایشگاهی ،دکتراي علوم آزمایشگاهی آیاآزمایشگاه داراي مسئول فنی با مدرك 1

 می باشد؟ شناسی

 خیر    بلی 

 خیر    بلی  نان آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر مشخص است؟آیا شرح وظایف کارك 2

 خیر    بلی  هرکدام از پرسنل در مواقع ضروري مشخص است؟ ذیصالح براي آیا جانشین 3

از طریق (صال حیت کارکنان آزمایشگاه براي انجام مسئولیتهاي محوله براي مسئول فنی محرز گردیده است؟ آیا 4
 )ي، آزمون نظري وعملی ، سوابق کاري مصاحبه علم

 خیر    بلی 

  **آیا پرسنل آزمایشگاه در دوره هاي آموزشی مرتبط شرکت می کنند؟ 5

 خیر    بلی  آیا مستندات مربوط به آموزش پرسنل در آزمایشگاه وجوددارد؟ 6
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...  کاري و آموزشی ، سوابق واکسیناسیون و آیا همه کارکنان پرونده پرسنلی حاوي مشخصات فردي، مدرك تحصیلی ،سوابق 7

 ؟ ا هستندداررا مده آ )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت (  " الزامات کارکنان ”مطابق آنچه در

 خیر    بلی 

 می باشد؟متناسب با تعداد پذیرش آزمایشگاه پرسنل فنی  آیا 8
 )واحد کاري یک نفر 340با ازاء هر (

 خیر     بلی

 خیر     بلی ***آموزش دیده می باشد؟ ثابت ترجیحا پرسنل ،آیاآزمایشگاه داراي ناظر  نمونه گیر آقایان 9

 خیر     بلی ***آموزش دیده می باشد؟ ثابتترجیحا پرسنل  ،آیاآزمایشگاه داراي ناظر  نمونه گیر خانمها 10

 خیر     بلی آموزش دیده می باشد؟ثابت پرسنل ، آیاآزمایشگاه داراي متصدي پذیرش ترجیحا 11

  امتیاز کسب شده 

 

 فضاي فیزیکی ت -

 خیر     بلی می باشد؟ متناسب تعداد مراجعه کنندگانآیا سالن انتظار  12

 خیر     بلی آیا سرویس بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین، مخصوص نمونه گیري آقایان وجود دارد ؟ 13

 خیر     بلی تی متناسب با تعداد مراجعین، مخصوص نمونه گیري خانمها وجود دارد؟ آیا سرویس بهداش 14

 خیر     بلی آیا فضاي نمونه گیري و محل انجام آزمایش نزدیک هم قرار دارند؟  15

 کافی است؟ اعتیادآیا فضاي فیزیکی آزمایشگاه تشخیص  16
 .)متر مربع باشد 20بایستی فضاي آزمایشگاه حد اقل (

 خیر     بلی

فقط مختص نمونه گیري جهت آزمایش  آیا بخش نمونه گیري مجزا از سرویسهاي بهداشتی عمومی بوده و 17
 می باشد؟ اعتیاد تشخیص 

 خیر     بلی

 خیر     بلی برخوردار است؟مناسب  آیا محل نمونه گیري از نور و تهویه 18

 خوردار است؟آیا محل نمونه گیري از فضاي کافی بر 19
 )سرویس بهداشتی هر مترمربع براي 3حدود (

 خیر     بلی

 خیر    بلی  گیرد؟آیا کابینتها و قفسه هاي دیواري با استحکام به دیواره ها نصب شده اندو دسترسی به وسایل داخل آنها به آسانی صورت می  20

 خیر    بلی  وزن آنها است؟ آیا میزان انباشتگی در کابینتها متناسب با قابلیت تحمل 21

  امتیاز کسب شده 
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 پذیرش و جوابدهی ث-

 خیر     بلی باشد؟آیا آزمایشگاه مجهز به سیستم کامپیوتر جهت پذیرش و جوابدهی  می 22

 خیر     بلی ***؟آیا مراجعه کننده جهت آزمایش عدم اعتیاد داراي برگه عکس دار و ممهور به مهر سازمان ارجاع دهنده می باشد 23

 خیر     بلی روز گذشته درمعرض دید مراجعین وجود دارد؟  3اي جهت عدم مصرف قرصهاي کدئین دار در آیا اعالمیه 24

 خیر     بلی آیا تعرفه مصوب رعایت میشود؟ 15

 خیر     بلی **آیا برگه جواب عکس دار می باشد؟ 26

 خیر     بلی **زده می شود؟ )در برگه جواب( اجعه کنندهعکس مر آیا مهر برجسته بر روي 27

 خیر     بلی می گردد؟ جواب آزمایشات مواد مخدر توسط مسئول فنی آزمایشگاه تأیید و امضا آیا 28

 خیر     بلی ؟استشود که آزمایش براي چه داروها و مواد مخدري انجام شده  میتاکید نتیجه آزمایش  زیرنویس برگهآیا در 29

 آیا مدت اعتبار جوابهادر زیر نویس جوابها ذکر شده است؟ 30
 )می باشدمدت اعتبار جوابها ،یک ماه از تاریخ صدور (

 خیر     بلی

  امتیاز کسب شده 

 

 مونه گیرين ج -

 خیر     بلی ***باشد؟  آیا بخش نمونه برداري مجهز به سیستم دوربین مدار بسته می 30

 ***گیرد؟رت منفی بودن سئوال قبل آیا در هنگام نمونه گیري نظارت مستقیم از طریق آینه صورت میدر صو  31

 ).یکی از دو مورد فوق بایستی حتماً انجام شود(

 خیر     بلی

 خیر     لیب مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ توسط متصدي پذیرش آیا هویت شخص نمونه دهنده با استفاده از کارت شناسایی معتبر 32

  چهره  فرد نمونه دهنده با عکس موجود بر روي معرفی نامه او ، توسط نمونه گیر مطابقت می گردد ؟آیا 33

 خیر     بلی **گردد؟آیا اثر انگشت مراجعه کننده در هنگام پذیرش  در پشت برگه پذیرش ثبت می 34

 خیر     بلی **؟  شودآیا برگه معرفی نامه توسط نمونه گیر  امضا می 35

 خیر     بلی شود؟سپس به محل نمونه گیري هدایت می  شده،از شخص مراجعه کننده گرفته ...  و آیا وسایل اضافی نظیر پالتو،کیف 36

 خیر     بلی پذیرد؟، صورت میتوسط نمونه گیر نمونه و برگه درخواست آزمایش ظرف آیا تطبیق مشخصات 37
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 خیر     بلی گردد؟ شده ارسال می مهر وموم ي ارسالی از مراکز ذیصالح بصورتهاآیا نمونه 38

 خیر     بلی گردد؟هاي ارسالی از مراکز ذیصالح بصورت فریز شده ارسال میآیا نمونه 39

 خیر     بلی باشد؟آیا ظروف نمونه گیري ادرار، شفاف و یکبار مصرف می 40

41 

 

 ؟ شود دقیقه پس از نمونه گیري اندازه گیري می  4دماي نمونه حد اکثرتا  در صورت نیازحت نمونه ادراري، آیا جهت اطمینان از ص

 .)درجه سانتی گراد باشد 37-33این دما بایستی(
 خیر     بلی

 خیر     بلی ؟)حد اقل دو برابر حجم الزم براي آزمایش(از نمونه دریافت می شود آیا حجم کافی 42

درجه  -5از فریزر با دماي  ،)روز باشد 5تا  به نگهداري نمونه اجباردر صورتیکه ( براي نگهداري نمونه ها ي ادرار آیا 43

 سانتی گراد استفاده می شود؟

 خیر     بلی

از فریزر  )روز باشد 5به نگهداري نمونه براي مدت بیش از اجبار در صورتیکه (آیابراي نگهداري نمونه هاي ادرار  44

 درجه سانتیگراد استفاده می شود؟ -20

 خیر     بلی

  امتیاز کسب شده 

 آزمایشگاهچ-

 خیر     بلی آیا  نمونه هاي کدر قبل از آزمایش سانتریفوژ می شوند؟ 45

 خیر     بلی ؟شوداستفاده می تاییدیه معتبرداراي  کیت غربالگري مناسبآیا جهت غربالگري اولیه از  46

 ***     گیرد ؟انجام می TLCدر صورت مثبت بودن تست غربالی آزمایش تاییدي یا آ 47
آزمایشگاه مجاز به گزارش آزمایش اعتیاد به مواد مخدر بدون انجام روش تاییدي کروماتو  (

  .)نمی باشد    (TLC)گرافی

 خیر     بلی

 یرخ     بلی  می باشد؟ تائیدیه معتبرآیا کیتهاي تاییدي داراي  48

آیا  به منظور تشخیص تقلب احتمالی در مورد نمونه هاي مشکوك از تستهاي تشخیص تقلب  49

(Adulteration)   شود؟استفاده می تاییدیه معتبرداراي 

 خیر     بلی

 خیر     بلی سال نگهداري می شود؟ یکآیا دفاتر نتایج آزمایشها تا 50

 خیر     بلی سال نگهداري می شود؟ یکآیا معرفی نامه ها، دفاتر و سوابق پذیرش تا  51

52 

 

 ؟اندازه گیري می شودنمونه  pHجهت اطمینان از صحت نمونه ادراري، درصورت نیازیاآ

 )باشد 5/4 -5/8در محدوده  pHبایستی (

 خیر     بلی
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 نمونه اندازه گیري می شود؟وزن مخصوص  ادراري، جهت اطمینان از صحت نمونهدر صورت ضرورت آیا  53

 .)باشد 004/1کمتراز   وزن مخصوص نباید(

 خیر     بلی

 کراتی نین نمونه اندازه گیري می شود؟ جهت اطمینان از صحت نمونه ادراري،در صورت ضرورت آیا  54

 ).نمی باشدقابل قبول  mg/dl 20کمتر از کراتی نین (

 خیر     بلی

 یا سرعت حرکت نمونه ادرار بر روي نوار تست مطابق بروشور کیت انجام می شود؟آ 55

 )ثانیه می باشد 45 -30معموال حدود (

 خیر     بلی

56 

 

 ؟استوبدون پراکندگی  منظم  تست و کنترل بر روي نوار تست وطنگ مربوط به خطرظهور آیا 

 ) شوند پخش نامنظم و نباید این خطوط(

 خیر     بلی

 خیر     بلی ؟به طور مشخص نمایان استآیا در نمونه هاي منفی دو خط تست و کنترل  57

 شوند؟نگهداري میمطابق دستورالعمل سازنده ها یتآیا ك  58

 .)کیتها بایستی مطابق دستور العمل آن نگهداري شوند(

 خیر     بلی

 ***؟ یردگیک نفر مورد استفاده قرار می برايفقط  تستآیا هر  59

 .)نباید نوارهاي تست نصف شوند و یا چند نمونه باهم مخلوط شوند( 

 خیر     بلی

 خیر     بلی آیا در صورت استفاده از سایر روشهاي غربالی نظیر االیزا و غیره، آزمایش مطابق دستور العمل آن انجام می شود ؟ 60

 ؟کیت رعایت می شود دستور العملالی با توجه به آیا زمان الزم براي خواندن جوابهاي تستهاي غرب 61
 .)ندارندبعد از این مدت جوابها اعتبار  قبل ومعموالً( 

 خیر     بلی

 خیر     بلی در روش کار کیت انجام می شود؟ طبق زمان تعیین شدهتخلیه بافر ها آیا  TLCهنگام استفاده از کیت تاییدي  62

در روش کار کیت به انجام می  طبق زمان تعیین شدهتخلیه نمونه ادرار  آیا  TLC یديهنگام استفاده از کیت تاي 63

 شود؟

 خیر     بلی

 خیر     بلی انجام می شود؟ (bar 0.3 - 0.05)پمپ در حد مورد نیاز  تنظیم فشار  TLC هنگام استفاده از کیت تاییدي 64

 خیر     بلی نجام می شود؟ا   C 110 – 80تنظیم دماي هیتر در محدوده آیا 65

 خیر     بلی رعایت می شود ؟ TLC به منظور اشباع شدن فضاي تانک کروماتو گرافی) دقیقه 45حدود (آیا زمان الزم  66

 خیر     بلی ***رعایت می شود؟) حدود یک ساعت( TLCآیا زمان الزم براي خواندن نتایج پلیت  67

 خیر     بلی **شود؟ روي این صفحه ها با یک صفحه شیشه اي  پوشانیده می  TLCپلیت  جهت نگهداري، آیا پس از خواندن نتایج 68

 خیر     بلی فوق تا یک سال بایگانی می شود؟ TLCآیا پلیت هاي  69
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 رخی     بلی آیا بشرهاي استفاده شده بعد از اتمام آزمایش، به منظور حذف رسوبات آن اسید واش می شوند؟ 70

  امتیاز کسب شده 

 

 تجهیزات ح -

 خیر     بلی داده شده است؟ت کار بري به آنها آموزش هآیا فرد یاافراد مجاز براي کار با هر دستگاه تعیین شده و ج 71

 آیا تمام تجهیزات داراي شناسنامه هستند ؟ 72

گاه مدل وشماره مثل مشخصات دست "الزامات تجهیزات آزمایشگاه"حاوي اطالعات مندرج در (
 .. )سریال، تاریخ خرید ، نحوه نگهداري و 

 خیر     بلی

 آیا همه تجهیزات داراي دستور العمل فنی هستند؟ 73
کنترل ،  مثل مراحل کاربري، نحوه و فواصل "الزامات تجهیزات آزمایشگاه"حاوي اطالعات مندرج در(

 ...)نگهداري و

 خیر     بلی

نام کاربر ، تاریخ و ( یا برگه اي که اطالعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه  Log Bookه آیا کنار هر دستگا 74
 را نشان  دهد موجود است؟) ساعت استفاده از دستگاه 

 خیر     بلی

 خیر     بلی  ؟استموجود ...)، ویس یا تعمیر ، تعمیرات انجام شده روتاریخ س (آیا سوابق مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات 75

 خیر     بلی آزمایشگاه مجهز به هودمی باشد؟ آیا 76

 خیر     بلی در آزمایشگاه دماسنج دیجیتال موجود است ؟ آیا 77

 خیر     بلی موجود است ؟ رفراکتومتر در آزمایشگاه آیا 78

 خیر     بلی موجود است ؟ سانتریفوژ در آزمایشگاه آیا 79

 خیر     بلی موجود است ؟ هات پلیت  آزمایشگاه در آیا 80

 خیر     بلی موجود است ؟ پمپ خالء در آزمایشگاه  آیا 81

 خیر     بلی موجود است ؟ TLC به منظور آزمایش تاییدي (Vacuum box)محفظه خالء در آزمایشگاه  آیا 82

 خیر     يبل موجود است ؟ تانک کروماتو گرافیدر آزمایشگاه  آیا 83

 خیر     بلی موجود است ؟فریزر در آزمایشگاه  آیا 84

 خیر     بلی موجود است ؟یخچال در آزمایشگاه  آیا 85

 خیر     بلی آیا سوابق مربوط به کنترل و نگهداري هر یک از ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی موجود می باشد؟ 86

  امتیاز کسب شده 
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 داشتو به ایمنی  -خ

 خیر     بلی **آیا آزمایشهاي کروماتوگرافی زیر هود انجام می شود؟ 87

 خیر     بلی آیا میز کار با مواد ضد عفونی کننده مناسب ضد عفونی می شود؟ 88

 خیر     بلی آیا از دستکش وماسک استفاده می شود؟ 89

 خیر     بلی شتن محلولها با پیپ استفاده می شود؟پوار و یا پیپت فیلر براي بردا وسایل کمکی مثلآیا از 90

محلول سفید کننده (با مواد ضد عفونی کننده مناسب  می شوندادرار آغشته  هکه به هنگام کار ب کلیه وسایلیآیا  91
 ضد عفونی و شسته می شوند؟ )خانگی با رقت یک به ده

 خیر     بلی

  امتیاز کسب شده 

 

 کیفیتکنترل د-

 خیر     بلی ا پرسنل آزمایشگاه در زمینه اجراي برنامه کنترل کیفیت داخلی اطالعات الزم را دارند ؟آي 92

 خیر     بلی **آیا در هر سري آزمایش ازنمونه هاي کنترل مثبت و منفی استفاده می شود؟ 93

 خیر     بلی ؟جواب مثبت می دهد نانوگرم  300به نمونه هاي حاوي استاندارد مرفین با غلظت هاي مورد استفاده آیا کیت  94

 خیر     بلی   آیا برنامه اي براي کنترل کیفیت ابزارو تجهیزات آزمایشگاه وجود دارد؟ 95

 خیر     بلی آیا سوابق کنترل کیفیت ابزارو تجهیزات آزمایشگاه موجود می باشد می شود؟ 96

 خیر     بلی شرکت می کند ؟ کیفیت جیارزیابی خار در برنامهآیا آزمایشگاه  97

 خیر     بلی آیا سوابق برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه وجود دارد؟ 98

 خیر     بلی گیرد؟جهت بهبود روند انجام آزمایشات مورد استفاده قرار میکیفیت ارجی نتایج برنامه ارزیا بی خآیا  99

 خیر     بلی **در دسترس همکاران قرار دارد؟ به مواد مخدر هاي آزمایشگاه تشخیص اعتیادآیا دستور العمل فرایند 100

  امتیاز کسب شده 
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 جدول امتیاز کسب شده ذ-

 امتیاز کسب شده بخش

  پرسنل                                                  

                   فضاي فیزیکی                                     

  پذیرش و جوابدهی

  نمونه گیري    

  آزمایشگاه

  تجهیزات

  ایمنی وبهداشت

  کنترل کیفیت

  جمع کل

 

 :توضیحات

انجام نشوند به کلی آزمایشگاه که در صورتی  و امتیاز داشته  3مشخص شده اند در صورت انجام شدن *** مواردي که با  -1

 .می باشند یر قابل قبولو غکرده فاقد اعتبار  را

 .  هستندامتیاز  2 داراي  دارند** مواردي که  -2

 .سایر موارد داراي یک  امتیاز می باشند -3

 .می باشد    124  حد اکثر امتیاز کسب شده   -4

 

 نام و امضاء مسئول آزمایشگاه                                      نام و امضاء کارشناسان

 

 به صفحه بعد توجه شود
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در صورتی که از سایر روشهاي کروماتو گرافی براي تایید نمونه هاي مثبت حاصل از تست غربالی استفاده می شود آن روش را 

 :شرح دهید در این قسمت به طور کامل

 

 

 

 

در این قسمت درمورد افزودن ویا کم کردن پرسشهاي چک لیست حاضر همکار گرامی لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را 
 :نویسیدب
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