روشکار حسابگر تاييد دقت؛IMPRECISION VERIFICATION
روش پيشنھادی CLIA 2003
توجه:
 (١اجرای اين حسابگر به ويرايش  ٢٠١٠يا باالتر برنامهی  Excelنياز دارد.
 (٢چون اين حسابگر در برنامهی  Excelتھيه شده است ،ممکن است ابعاد ص فحهی بازش ده ھمس ان ب ا ص فحهی نمايش گر نباش د .در
اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان دازهی ص فحه آن را ط وری تنظ يم ک رد ک ه مناس ب نمايش گر
باشد .برای اين که ھر بار مجبور به اين کار نباشيم ،میتوان پيش از ب از ک ردن برنام ه ،تي ک  Read-onlyرا برداش ت ،ص فحه را
باز و اندازهی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن صفحه دوباره  Read-onlyرا تيک زد.

اس اس روش پيش نھادی  ،CLIAمقايس هی ع دم دق ت ب ه دس ت آم ده از تجرب هی کوت اه م دت آزمايش گاه ب ا ع دم دق ت ادع ايی
سازنده به وسيلهی آزمون Fبرای اطمينان  %٩۵است .برای اين کار ،آزمايشگاه بايد يک نمونهی کنترل را دست کم  ٢٠ب ار در ي ک
دورهی  ٢٠روزه اندازهگيری کند و انحراف معيار به دستآمده را با مقدار اعالم شدهی سازنده مقايسه کند.
مثال:
سازندهييک روش سنجش کلسترول،با  ٣٠بار س نجش ي ک م ادهی کنت رل SDبراب ر  ٢ميلیگ رم ب ر دس یليتر گ زارش ک رده
است؛ و آزمايشگاه با  ٢٠ب ار س نجش کنت رل SD،براب ر  ٣ميلیگ رم ب ر دس یليتر ب ه دس ت آورده اس ت .ھم انطور ک ه م یدانيم ب رای
حساب کردن مقدار  Fبايد مربع  SDبزرگتر را به مربع  SDکوچکتر تقسيم کنيم:
F = 32 ÷ 22 = 1.78
سپس بايد به جدول  Fمراجع ه و مق دار بحران ی  Fرا پي دا کن يم ک ه ب رای اي ن مث ال  ١.٩۴اس ت .چن ان  Fحس اب ش ده کمت ر از مق دار
بحرانی باشد نمیتوان با اطمين ان  %٩۵گف ت ک ه SDھ ا ب ا ھ م تف اوت دارن د و عملک رد آزمايش گاه تايي د میش ود .در اي ن مث ال چ ون
 ١.٧٨از  ١.٩۴کوچکتر است بنا بر اين ،عملکردآزمايشگاه تاييد میشود.

 استفاده از حسابگر
ھمانطور که آمد بايد يک نمونهی کنترل دستکم  ٢٠بار سنجش شود .اي ن حس ابگر دارای  ۴٠خان ه ب رای وارد ک ردن نت ايج
تا  ۴٠بار سنجش است .در شکل زير نتايج حاص ل از  ٢٠ب ار س نجش ي ک نمون هی کنت رل نرم ال کلس يم ب ه وس يلهی آزمايش گاه آم ده
است:

با وارد کردن اين دادهھا ،انحراف معيار و تعداد نتايج در ط رف راس ت و مقاب ل عنوانھ ای  SD-labو  n-labنم ايش داده میش ود.
سپس بايد انحراف معيار ادعايی سازنده و تعداد سنجشھای ايشان را مقابل عنوانھای  SD-coو  n-coوارد کرد تا حسابگر مق ادير
 Fو Fcritرا محاسبه و بر مبنای آن داوری کند .برای اين مثال اگر سازنده از  ۴٠بار سنجش SD،برابر  ٠.١ميلیگرم ب ر دس یليتر
به دست آورده باشد:

بنا بر اين محاسبات ،عملکرد آزمايشگاه تاييد میشود و میتواند از  SDو  CVادعايی سازنده برای مقاصد مورد نظر استفاده کند.

در پايان با مراجعه به صفحهی گزارش میتوان اطالعات مربوط به بررسی مانند آناليت ،روش مقي اس و  ..را تاي پ ک رد و س پس از
آن چاپ گرفت.
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