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  مجهول جهت ارزيابي گسترههايي است كه در برنامه گويي فقط براي آزمايشگاهپاسخ اين برگ توجه:

 "Acid Fast Bacilli / AFB" و براي آنها نمونه ارسال شده است. اندثبت نام كرده                             
                                                                    

  الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                                                   
                                      -EQAP                      شناسائي آزمايشگاه:  كد                                         ----------------------نام آزمايشگاه: 

    

              فيزيكي ارسال شده الم  M3- 0039  نمونه با مشخصات:   

 توجه:  

خلط  نمونه  ير مجازياسم يكنيز  و ارسال شده است به آزمايشگاه )M3 يك نمونه اسمير رنگ شده بصورت فيزيكي (با كددراين دوره 
) جهت بررسي و گزارش نتايج  در سامانه مشاهده الم مجازي بارگزاري گرديده  M3/2 بصورت جداگانه (با كد بيمار مبتال به سل ريوي

  ست
 .نمائيد كه نتيجه گزارش الم مجازي و الم فيزيكي به درستي انجام پذيردثبت نتايج دقت در هنگام تذكر:

 
  

    40/06/1400تا  02/05/1400ط از طريق اينترنت فقدهي  زمان پاسخ

  "Acid Fast Bacilli / AFB" مجهول جهت ارزيابي هاي گستره - 1,23M/ اسمير هاي
  مي باشد. AFB  باسيل اسيد فاست تشخيص و گزارشدر و مهارت كاركنان آزمايشگاه  منديهدف: ارزيابي توان

 .استتهيه شده  لسونيبه روش زيل نآميزي شده  رنگ ربصورت اسمي مجهول هاي گستره .1

نمـايي  انتخاب كنيد، سپس درشت 40Xبا درشت نمايي را با استفاده از نوار كنار صفحه ابتدا محدوده مورد نظر در الم مجازي  .2
ا نمايي انتخاب شده ثابت بماند، حال مي توانيد بـ اييد تا درشتممانتيور يك كليك ن قرار داده و روي صفحه 100Xروي را آن 

ميدان ميكروسـكوپي   100گستره را بررسي نماييد و ي و يا عمودي، قميدان به ميدان بصورت اف ،فلش هاي روي صفحه كيبورد
(Field) ست  اهاي اسيد فرااز نظر وجود باسيلAFB .جستجو و در صورت مشاهده بر طبق معيار جدول زير گزارش كنيد 

3.  
 (WHO)ه بندي گزارش نتايج باسيل اسيد فاست بر اساس راهنماي سازمان جهاني بهداشت درج

 

Report Fields / OIF Number of AFB 
Negative for AFB Per 100 Fields No AFB 

1-9 AFB / 100 Fields Per 100 Fields 1-9 AFB 

1+ Per 100 Fields 10-99 AFB 

2+ Per  Field 1-10 AFB 

3+ Per  Field >10 AFB 

 
                                                                                                                                                                                                                                     


