
 

 وزارت بهذاشت،درمان و آموزش پسشکی                                                

 معاونت سالمت

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 اداره مذيريت آزمايشگاههاي بهذاشتی

 

 

 چک لیست 

ي تشخیص آزمايشگاهی لیشمانیوزها 

 (سالک)جلذي

 

 

 

 

 



 :مشخصات کلی 

  ًبم داًشگبُ

  ًبم شْزستبى

  آسهبيشگبًُبم 

  ًبم ٍ هذرک هسئَل آسهبيشگبُ

  تلفي/ آدرس پستی

  آدرس الکتزًٍیک

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ چک لیست

  تبريخ تکویل چک لیست

لیشوبًیَس تعذاد پذيزش ًوًَِ ّبی هشکَک بِ 

                                                                                                در سبل گذشتِ  (سبلک)پَستی 

 

  تعذاد هَارد هثبت سبل گذشتِ 

 

 :اطالعات پرسنلی 

 رديف
ًبم ٍ ًبم 

 خبًَادگی

هذرک 

 تحصیلی

سببقِ 

 خذهت

سهیٌِ سببقِ کبر در 

 تشخیص الم

 لیشوي هستقین 

سبيز 

 هسئَلیتْب

 آهَسشی سَابق

 در طی دٍ سبل گذشتِ

 لیشوبًیَستشخیص  در سهیٌِ
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 ًوًَِ بزداری
 هَرد سئَال قزار هي گیزد؟هسبفزت ثِ هٌبطق ثَهي  سبثقِهحل سنًَت ٍ،، سبثقة ثیوبری ًوًَِ ثزداری  اس ثیوبر آیب قجل اس  1

 □خیز       □ثلي

 ّستٌذ اس توبم آًْب ًوًَِ تْیِ هي گزدد؟ آیب در ثیوبراًي مِ دارای چٌذ ضبیعِ 2
 □خیز        □ثلي

 هي گزدد؟ جلذی تْیِّبی اسًقبط هختلف ضبیعِ ( گستزش)آسهبیطگبُ سِ ًوًَِ آیب در  3
 □خیز        □ثلي

 ؟درصَرتي مِ یل ًوًَِ هٌفي ثبضذ، ًوًَِ دٍم ٍ سپس ًوًَِ سَم ثزرسي هي ضَد  آیب  4
 □خیز        □ثلي

 ؟گز یل ًوًَِ هثجت ثبضذ ًیبس ثِ ثزرسي ًوًَِ ّبی  دٍم ٍ سَم هي ثبضذآیب  5
 □خیز        □ثلي

 هَرد   تَجِ قزار هي گیزد؟ًٍیش استفبدُ اس ٍسبیل حفبظتي هبًٌذ دستنص  در ٌّگبم ًوًَِ گیزی رعبیت اصَل ایوٌي آیب 6
 □خیز         □ثلي

 ؟ثزداضت هي ضَد لجِ خبرجي قسوت هتَرم ٍ هلتْت ضبیعِ پَستي اس   ًوًَِ ،ی ثزداراًتخبة هحل هٌبست ثزای ًوًَِ آیب در 7
 □خیز         □ثلي

 اجتٌبة هي ضَد؟ اس ًوًَِ ثزداری اس هحل ّبی ثبس ٍ سخوي ضبیعِآیب  8
 □خیز       □ثلي

 گزدد؟ ثِ دقت خذف هيمجزُ ّبی رٍی ضبیعِ ٍ ّز گًَِ چزك رٍی آى آیب قجل ار ًوًَِ ثزداری  9
 □خیز        □ثلي

 استفبدُ هي ضَد؟ درصذ ثزای استزیل مزدى ٍضستطَی ضبیعِ 70اساتبًَل  آیب قجل اس ًوًَِ ثزداری 10
 □خیز        □ثلي

 ؟خطل ضَدمبهالً  سطح پَست  النل  تب ًوَدقجل اسًوًَِ ثزداری ثبیذ صجز آیب هي داًیذ  11
 □خیز        □ثلي

 استفبدُ ضَد؟  در هحل ضبیعِ(  تزمیجبت جیَُ)هبًٌذ هزمَرمَرٍم  جسن لیطوي ًجبیذ اس هَادی تغییز ضنل دلیل اهنبى ثِ  آیب هي داًیذ  12
 □خیز        □ثلي

 ثِ مول پٌجِ آغطتِ ثِ النل ،د هحل ضبیعِ ثبی ،درصَرت استفبدُ استزمیجبت یذ دار ثزای ضذعفًَي ضبیعِ،  قجل اسًوًَِ ثزداریآیب هي داًیذ  13

 ؟اسایي هبدُ پبك ضَد 
 □خیز         □ثلي

هحلي اس ضبیعِ مِ ثزای ًوًَِ ثزداری در ًظز گزفتِ هي ضَد ثبیستي تَسط دٍ اًگطت ضست ٍ سجبثِ هحنن گزفتِ ضذُ ٍ ثبثت آیب هي داًیذ  14

 ؟گزدد
 □خیز         □ثلي

ٍ یب یل اسنبلپل استزیل ( یب الًستي مِ اطزاف آى ثزیذُ ٍ ثبریل ضذُ ثبضذ)اس ٍامسیٌَاستیل استزیل   آیب هي داًیذ ثزای ًوًَِ ثزداری ثبیذ 15

 استفبدُ ًوَد؟ ،(مٌذ ضذُ)ًَك ثبریل 
 □خیز       □ثلي

تِ ضذُ ثِ هحل ضنبفاس عوق   مزدُ ٍ سپس  ضنبفي ثِ عوق یل هیلي هتز درهٌطقِ گزفتِ ضذُ ثب اًگطتبى ایجبدآیب هي داًیذ ثبیذ  16

 ؟دادُ ضَد(  ثزای ثزداضت هقذارهٌبست ثبفت ٍ خًَبثِ)طزف سطح ٍهزمشضبیعِ چٌذ خزاش 

 □خیز        □ثلي

 هي ضَد؟ٍسیلِ ًوًَِ گیزی اس تزضحبت حبصلِ ثزرٍی الم گستزش تْیِ ى ثیزٍى آٍرد آیب ثعذ اس  17
 □خیز        □ثلي

 ؟گزددهي هطخصبت ثیوبر ثب قلن الوبس رٍی الم حل آیب ثعذ اس تْیِ گستزش  18
 □خیز        □ثلي



: روش رنگ آمیسي گیمسا

 □خیز         □ثلي ؟گيزد ِیلجً اساستفبدٖ ِٛرد کٕتزي کيفيت لزارگيّسب  ِحٍٛي تجبرتي غٍيظ  آیب  1

کيفيت ِطٍٛة رٔگ پذیزي گٍجٛي ٘بي سفيذ ٚ لزِش  آیب ثزای کٕتزي کيفيت ِحٍٛي تجبری گيّسب ، 2

 ِٛرد استفبدٖ لزار ِی گيزد؟خْٛ 
 □خیز         □ثلي

 ِی کٕيذ؟ رليك    2/7تٕظيُ شذٖ   pHثب آة ثب 10ثٗ  1ثب تٛجٗ ثٗ ٔٛع گيّسب آٔزا ثٗ ٔسجت آیب  3
 □خیز        □ثلي

 صبف ِی کٕيذ؟ آْ راکبغذ صبفي استفبدٖ اس رٔگ ثب  در صٛرت رسٛة اگز 4
 □خیز        □ثلي

 □خیز        □ثلي ؟ثبیذ گستزش تٙيٗ شذٖ ثذْٚ استفبدٖ اس شعٍٗ ٚ در ٘ٛاي اتبق خشه شٛدآیب  5

 □خیز        □ثلي ؟شٛد ِی ثبٔيٗ لجً اس رٔگ آِيشی  رٚي گستزش ریختٗ 60تب  30ِتبٔٛي، ثٗ ِذت آیب  6

 شٛد؟ِی گستزش در ِجبٚرت ٘ٛا خشک آیب سپس  7
 □خیز         □ثلي

دليمٗ ثزرٚي آْ ِحٍٛي گيّسب ي  30رٚي پً رٔگ آِيشي لزار دادٖ ٚ ثٗ ِذت ثزالَ  را آیب  سپس  8

 د؟رليك شذٖ ریختٗ ٚیب الَ را در ظزف ِحتٛي رٔگ  ثب ّ٘يٓ ِذت سِبْ لزار ِي د٘ي
 □خیز         □ثلي

خبرج       فزٚ ثزدٖ شذٖ ثٗ سزعت 2/7تٕظيُ شذٖ  pHالَ ثزاي ِذت کٛتب٘ي در آة ثب آیب ثعذ اس رٔگ آِيشی  9

 ؟گزددِی  ٚ در ٘ٛا خشک  دٖش

 □خیز       □ثلي

 بررسی میکروسکوپی

ٚ رٚغٓ ایّزسيْٛ ٚ ثذْٚ استفبدٖ اس  100ٚ عذسي شيئي  10ثب استفبدٖ اسعذسي چشّي ) الَ آیب  1

 ؟ِٛرد ِطبٌعٗ لزار ِی گيزددرسیز ِيىزٚسىٛپ ٔٛری ( الًِ
 □خیز        □ثلي

شبْ ِٕبست کٗ داراي سٍٛي ٘بي ِبکزٚفبژ ثبشذ،  30در٘زالَ تب سِبْ ِشب٘ذٖ جسُ ٌيشّٓ حذالً آیب  2

 لزار ِی گيزد؟ ثزرسي ِٛرد 
 □خیز        □ثلي

فبلذ تبژن در داخً ٚ خبرج سٌٍٛٙبی  ِبکزٚفبژ ثٗ  شکً   ارگبٔيسُ آیب  در الَ رٔگ آِيشی شذٖ  

 ِشب٘ذٖ ِی شٛد؟ آساد  ٚداراي  ثذْ گزد یب ثيضٛي ٚگب٘ي دٚوي شىً 
 □خیز        □ثلي

 ؟گيزدِی  درصٛرت ِٕفي ثٛدْ ّٔٛٔٗ، الَ دَٚ ٚ یب سَٛ ِٛرد ثزرسي لزارآیب  3
 □خیز         □ثلي

حبٚی ِبکزٚفبژ درصٛرت ِشب٘ذٖ گٍجٛي لزِش فزاٚاْ ٚ ٔذیذْ جسُ ٌيشّٓ، ّٔٛٔٗ جذیذ عبري اس خْٛ ٚ آیب  4

  ِجذدًا تٙيٗ ِی گزدد؟

 □خیز         □ثلي

 


