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កា

បរ ផចេ
ិ ទ ផមា៉ោង

ផ្ញើ រ /ែឹកជញ្ាូ នសំណាក

ផ

ខ្

រនទើ រ

សំគា ់

ពិផស្លធន៍
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រកាទុ កផៅសើ តុ
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បាត់
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ផព
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នឹង ធុ ងទឹកកក

ផតើ អ្នកែឹក
ជញ្ាូ នរក
យការ
ការ កំណ្ ត់
ឬផទ?

ម្បសិនផបើ
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ផតើ អ្នកផ្ញើ បាន
ទាក់ ទងថា

បដងែក បានជូ ន
ែំណ្ឹ ងែ ់ អ្នកផ្ញើ

យកផដាយអ្នកែឹក
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ពិផស្លធន៍
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ទំនាក់ ទំនង

បដងែក បាន
ម្បាប់ ផៅផព
បាន
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Date and time of

Date and Time of Sample

Sample Collection

Sending/Transport

No.

Type of
Sample ID

dd/mm/yy

hh:mm

dd/mm/yy

hh:mm

Referral Lab
Name

Type of Test

Sample

requested (e.g.

(e.g. blood,

HIV viral load, TB

urine,

GeneXpert, CBC,

sputum, etc.

AST, etc.)

facility follow
standard
packaging
for this
sample?

How sample is stored Score the cleaness
If No, please
clarify the
missing material

before transport?
1. 2-8 C
2. Stored in ambient
RT
3. Other ranges

Y/N

of the ice-box
(third container)
1- clean
2- partialy clean
3-dirty

ice-box (third
container)
1- labeled
correctly
2- partialy
labeled
3unlabeled/incorrec
t label

ការ្ត ់

ទធ្

ទធ្

ផ្មោះបុ គ្គ ិ ក
ដែ
បាន

ទទួ
ទធ្

Means of Result
Did the
courier pick
up as
scheduled?
Y/N

If No, provide
reasons for

Did the facility inform Did the facility receive
the testing lab the

feedback from the

delay in

date and time

testing lab that they

picking up the

sample was picked

received the sample

sample

up by the courier?

from courier?

Y/N

Y/N

កា

បរ ផចេ
ិ ទ និងផមា៉ោងទទួ
បាន

ទធ្

រួចរា ់ ?

Score the
labelling of the

did the

រផធោបាយ នន

Means of
communication
1- phone call 2send text
message
3- via Telegram
4- via email
5- other, specify

Did the testing
lab
communicate
that the result is
ready?
Y/N

delivery
1- courier
2- email
3-using mobile

Name of facility
staff who received
the result

Test result date and time
received
dd/mm/yy

App (e.g.
Telegram)
4- eLIMS
5- by facility staff
6-other, specify

dd/mm/yy

hh:mm

