برگه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی
دوره  :عمومی 1400-1
استان  :تهران

نام آزمایشگاه  :فرجادتاریخ 1400/6/1 :
دانشگاه  :علوم پزشکی شهید بهشتی

11016-2517
شماره نمونه 14004111 :

1.580

نتایج دوره عمومی  1400-1برنامه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی
در این دوره نمونه  14004111به  1664آزمایشگاه ارسال شد ،که از این تعداد  1512آزمایشگاه پاسخ داده اند.
تشخیص مورد انتظارStreptococcus agalactiae :

نمودار شماره  -1گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها برای تشخیص نمونه 14004111
)(Streptococcus agalactiae






گروه مربوط به گزارش آزمایشگاه شما :تشخیص صحیح
تشخیص صحیح :جنس و گونه صحیح
تشخیص ناکامل :جنس صحیح و گونه نادرست یا جنس صحیح و عدم تشخیص گونه
تشخیص نادرست :جنس و گونه نادرست

برگه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی
11016-2517
1.580

14004111 : شماره نمونه

1400/6/1 :  فرجادتاریخ: نام آزمایشگاه

1400-1  عمومی: دوره

 علوم پزشکی شهید بهشتی: دانشگاه

 تهران: استان

14004111  ارزیابی گزارش آزمایشگاه ها برای تشخیص نمونه-۲ نمودار شماره
(Streptococcus agalactiae)

:گزارش آزمایشگاه شما



:تشخیص صحیح



Streptococcus agalactiae
 در این دورهOthers  گروه. آورده شده اندOthers  در گروه، کل گزارش بوده%۲  تشخیص هایی که سهم هر یک کمتر از:توجه
:شامل موارد زیر می باشد
Aerococcus urinae – Enterobacter cloacae – Enterococcus faecalis – Enterococcus faecium – Enterococcus
faecium (Vancomycin Resistant) – Enterococcus species – Escherichia coli – Hafnia alvei – Klebsiella
pneumoniae -subsp. Pneumonia – Pseudomonas aeruginosa – Salmonella serotype paratyphi A –
Staphylococcus aureus – Staphylococcus coagulase positive – Staphylococcus coagulase positive (Vancomycin
Resistant) – Staphylococcus epidermidis – Staphylococcus epidermidis (Methicillin Resistant) –
Staphylococcus haemolyticus – Staphylococcus haemolyticus (vancomycin Resistant) – Staphylococcus
lugdunensis – Staphylococcus saprophyticus – Staphylococcus species – Streptococcus Alpha hemolytic –
Streptococcus Betahemolytic non Group A, B or C – Streptococcus dysagalactiae – Streptococcus equi –
Streptococcus group A – Streptococcus group C – Streptococcus group D – Streptococcus mitis - Streptococcus
nonenterococcal group D – Streptococcus pneumonia – Streptococcus pyogenes – Streptococcus species –
Yersinia pestis.

برگه ارزیابی خارجی کیفیت میکروب شناسی
11016-2517
1.580

1400/6/1 :  فرجادتاریخ: نام آزمایشگاه

14004111 : شماره نمونه

1400-1  عمومی: دوره

 علوم پزشکی شهید بهشتی: دانشگاه

 تهران: استان

14004111  ارزیابی تست های تشخیصی گزارش شده برای نمونه-1 جدول شماره
(Streptococcus agalactiae)
تعداد (درصد) پاسخ های گزارش شده

پاسخ های گزارش شده

نتیجه مورد انتظار
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نام آزمایشگاه  :فرجادتاریخ 1400/6/1 :

دوره  :عمومی 1400-1
استان  :تهران
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دانشگاه  :علوم پزشکی شهید بهشتی
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ناحیه خاکستری :گزارش آزمایشگاه شما

1.580
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