
              كنترل كيفي داخلي
آزمايشگاه با استفاده از  در 

 MEDLABQCنرم افزار 

 دكتر ناصر الماسي
 مديريت درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان

 بيمارستان دكتر شريعتي



MEDLABQC 

2 



3 



QC  با نرم افزارMEDLABQC 

  سه تا و نامحدود آناليت تعداد افزار نرم اين از استفاده با  
 .كرد تعريف توان مي آناليت هر براي كنترل سطح

 - نارنجي-  سبز رنگهاي با نمايش از پس كنترلي سطوح
 نشاندهنده و ميشوند گذاري صحه همزمان بطور قرمز

 .باشند مي قبول قابل غير و ،هشدار قبول قابل ناحيه
 داده نمايش نقاط قبول،اين غيرقابل نقاط كردن  reject با

 .شوند نمي وارد آماري محاسبات در ولي شوند مي
 Queue در سازي ذخيره با توان مي را كنترلي نقاط تأييد

 .انداخت تعويق به



NEW OPERATOR 
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NEW ANALYTE 
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NEW CONTROL 
MATERIAL 

Ex : Ironcheck  P and  Ironcheck N 
(lot 001) 
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NEW ANALYTES TO BE 
ENTERED 

Creatinin (3 levels / µmol/l / 0 decimals) 

 

 

Iron (2 levels / µmol/l / 1 decimal) 

 

 Don’t forget to click on “Add to list” 
before clicking on “OK” 
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ANALYTES BY CONTROL 
MATERIAL 

Click on a control 

material and then 

click on « Material 

used by » 
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 تعيين سرم كنترل
 

1. Click on the analyte 

 

 

2. Click on « assign lot » 
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 تعيين سرم كنترل



 وارد كردن اطالعات

Iron : 

31,1 / 8,3 

29,8 / 8,8 

30,0 / 8,1 

32,0 / 7,9 

31,6 / 8,0 
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 تأييد نقاط كنترل
First 

point 
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Fourth 

point 
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 تأييد نقاط كنترل



New point 

38,7 / 4,1 
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 تأييد نقاط كنترل



WESTGARD RULES (1/2) 

1:2s = one observation in the warning zone  
 
1:3s = one observation in the rejection zone  
 
2:2s = 2 consecutive control observations in the 
warning zone, on the same side of the mean  
 
R:4s = 2 consecutive control observations in the 
warning zone, on opposite sides of the mean  
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WESTGARD RULES (2/2) 

4:1s = 4 consecutive control observations at a 
distance from the mean exceeding half the warning 
deviation  
10m = 10 consecutive observations on the same side 
of the mean 
 
 There are other rules if you have more than one 
control level, named “rule across levels” for 
example: 
R4s = 2 observations simultaneously in the warning 
zone, on opposite sides of the mean 
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استفاده از حاالت متفاوت محدوده 
 كنترل در برنامه

 

« mobile limits » (default) 

 

« lock limits » 
 

« fixed limits »  
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 mob 

Lock 

Fix  

استفاده از حاالت متفاوت محدوده 
 كنترل در برنامه



MOBILE LIMIT MODE 

 كند مي كار اينحالت در برنامه فرض پيش حالت در
 اين از )كنترل سرم از استفاده ابتداي( مقدماتي مرحله در

 .شود مي استفاده حالت
 و ميانگين ، كنترل نقطه يك كردن وارد از پس حالت اين در

 آزادي درجه با( ميشود محاسبه دوباره معيار انحراف
  كند مي تغيير كنترل محدوده نتيجه در و )جديد

 .برد مي باال را دقت بيشتر هاي داده با تخمين
 نيز مجهول هاي نمونه براي محدوده تعيين براي حالت اين

 .دارد كاربرد



 اشتباه ريسك طوالني بمدت Mobile حالت از استفاده
   .برد مي باال را

  ،بتدريج باشيم داشته اتوآنااليزر در اندكي drift اگر
 و شده تر پهن كنترل دامنه و كرده پيدا ميانگين،شيفت

  دارد ضرورت كند،لذا مي جلوگيري هشدار از نتيجه در
  تغيير مقدماتي مرحله از پس SD و ميانگين محاسبه كه

 .نكند
 نقاط تعدادي كه شده فراهم امكان اين برنامه اين با

 كنترل سطح هر براي و رفرانس بعنوان هم سر پشت
 .شوند انتخاب

 

« LOCK LIMITS » 



 : Lockبراي استفاده از حالت 
« LOCK LIMITS » 



Special function            Lock limit 

 انتخاب رفرانس بعنوان خواهيم مي كه اي ناحيه سپس

  انتخاب را )شود انجام آن روي محاسبات(شود

 1 كنترل سطح در lock روي بر بعد مرحله در و.ميكنيم

 .كنيم مي كليك را ok و كرده كليك 2 يا

« LOCK LIMITS » 
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  منوي در  control limits روي بر اگر lock حالت در

 ساير و CV و ميانگين كنيم كليك افزار نرم پايين

              بدست را شده تثبيت نقاط به مربوط اطالعات

 . آوريم مي

« LOCK LIMITS » 



CALCIUM : LOCK LIMITS 

 

 Click on 
control limits 
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 استفاده آماري اطالعات از كه افزار نرم در QC حالت تنها
 .كند نمي

 نقطه بعنوان قبول قابل انحراف ، target پارامترهاي
 اقدام نقطه بعنوان قبول قابل انحراف و هشدار

 .نماييم مي وارد را اصالحي
  within subject variability كه آناليتهايي براي آن كاربرد
  نظر از باالتري دقت عدم موارد اين در دارند، بااليي

  روشهاي دقيق طرحريزي و است قبول قابل پزشكي
QC هاي هزينه كاهش جهت را QC  طلبد مي. 

« FIXED LIMITS » 



 از POCT دستگاههاي كيفي كنترل  جهت همچنين    

 .شود مي استفاده حالت اين

 از بيش را كنترل محدوده الزمست كه مواردي در     

 استفاده روش اين از توان مي بگيريم 3.095 يا و1.96

 .كرد

« FIXED LIMITS » 



« FIXED LIMITS » 
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