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و خدمات بهداشتي درماني  .........معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي

و احترام  با سالم

و اداره آزمايشگاههاي پزشكي مورخ با توجه به تاكيد اين آيين 23/5/1393پيرو ابالغ آيين نامه تاسيس

ض و و نامه برايجاد نظام ارجاع بين آزمايشگاهي نمونه هاي باليني مطابق قانون و منطبق با استانداردها وابط

س/16213/10ابالغ شده تحت شماره"دستورالعمل ارجاع نمونه"دستورالعملهاي آزمايشكاه مرجع سالمت، بويژه 

:موارد زير به استحضار ميرسد 24/3/1388مورخ

، كه خود نظام ارجاع بين آزمايشگاهي نمونه هاي باليني تالش شده است با تقويت در اين آيين نامه-1
و الزمه سطح بندي خدمات و ساير كشورها يكي از كارآمد ترين تجربيات نظام سالمت در ايران

استقرار اين نظام منجر به بهره برداري حداكثري از ظرفيتهاي نظام. آزمايشگاهي است، تسهيل شود
و از مزاياي آن بهبود كيفيت خدمات، بهره وري باالتر، ايج اد دسترسي بيشتر، آزمايشگاهي كشور شده

و ايجاد زمينه همكاري بين بخشي است تاكيد بر اين حقيقت كه نظام ارجاع ضمن. كاهش هزينه ها
و مزاياي آن به موارد فوق الذكر محدود نمي گردد، بايد  منحصر به بخش دولتي يا غير دولتي نشده

ب و تعامل بين و خصوصي جهت اذعان نمود كه اين نظام بهترين روش براي جلب مشاركت خش دولتي
و مشكالت تشخيصي بيماران مراجعه كننده به بخش دولتي است . رفع نيازها

به اعتقاد آزمايشگاه مرجع سالمت، بدون ترديد، استقرار نظام ارجاع بين آزمايشگاهي نمونه هاي باليني-2
ر و و بافت نه تنها نيازمند استانداردها و فني بلكه در ارتباط با نمونه هاي سيتولوژي اهنماهاي مديريتي

برهمين مبني. تدوين قرار گرفته است كه در اولويت. محتاج نظارت مستمر دستگاههاي نظارتي است
در"پس از انجام آزمايش"و"انجام آزمايش"،"قبل از انجام آزمايش"فرآيندهاي  به صورت كامل

و نظر افراد پيشنويس دستوركار قرار گرفته است وقطعا درآينده نزديك  و به راي اين استانداردها تهيه
و سپس در جلسات  ، و انجمن محترم آسيب شناسي خواهد رسيد و حقيقي صاحب صالحيت حقوقي

و انجمنهاي علمي  و با حضور كارشناسان ادارات ستادي مرتبط نظير معاونتهاي درمان،(مرتبط
و انجمن سرطان و ساير)بهداشت و ابالغ خواهد، نمايندگان نظام پزشكي دستگاههاي مرتبط، نهايي

، كه الزمه استقرار نظام"پس از انجام آزمايش"و"قبل از انجام آزمايش"تدوين استاندارد مراحل. شد
و ابالغ قرار دارد . ارجاع ميباشد، در اولويت تدوين
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و حال بعضي از آزمايشگاههاي-3 عقد قرادادبا يا بدون آسيب شناسي داراي مسئول فني در گذشته
و بندرت بافت(اقدام به پذيرش نمونه آسيب شناسي از طريق آزمايشگاه فاقد آسيب) عمدتاً سيتولوژي

و ابالغ استانداردهاي فوق الذكر، منحصراً  شناس مينموده اند كه الزم است از اين پس تا زمان تدوين
:كه نمونه هاي آسيب شناسي خواهند بود آزمايشگاه هايي مجاز به پذيرش

 داراي مسئول فني آسيب شناس مي باشند•
كه ويا در صورتي كه، بر مبناي قرارداد في ما بين، پذيرش نمونه از طريق يك آزمايشگاه•

و"قبل از انجام آزمايش"انجام ميشود، كليه مراحل ندارد آسيب شناسمسئول فني  ،
ن"پس از انجام آزمايش" ظارت كامل مسئول مربوط به نمونه هاي آسيب شناسي تحت

و گزارش كننده(فني آسيب شناس در آزمايشگاه مورد ارجاع  و بر اساس) انجام دهنده
و مكتوب كه به تاييد . وي رسيده باشد انجام پذيرد دستورالعمل هايي مدون

و بيمار شامل اطالعات باليني كه براي تشخيص مورد نياز• كليه اطالعات مربوط به نمونه
و در اختيار آزمايشگاه مورد ارجاع باشد بايستي مط ابق با دستورالمعل ياد شده كسب

و موسسه. قرار گيرد بديهي است اين اطالعات شامل اطالعات تماس پزشك معالج
به درماني در خواست كننده نيز مي باشد به گونه اي كه دسترسي فرد آسيب شناس

و بدون مانع فراهم گردد و پزشك وي به سادگي .بيمار
و ارچاع نمونه هايي كه در دستورالعمل هايآز• مايشگاه پذيرش كننده مجاز به پذيرش

.فوق الذكر ارجاع آنها ممنوع اعالم شده است نمي باشد
و نمونه گيري آموزشهاي الزم را بطور مستقيم از آزمايشگاه• الزم است پرسنل پذيرش

و يا از يك مرجع معتبر و تاييد صالحيت ارجاع . نيز شده باشد دريافت نموده
و تاييد صالحيت بايد مورد تاييد آزمايشگاه مورد ارجاع قرار گرفته، گواهي گذراندن دوره

و در دسترس مميزين دانشگاه نيز قرارگيرد .در پرونده پرسنلي آنها درج
آزمايشگاه پذيرش كننده موظف است دسترسي الزم به بافت، بلوك، ساير نمونه هاي•

و كليه سوابق از جمله نتايج آزمايشهاي قبلي بيماران را در هرصورت براي فرد باليني
.آسيب شناس در آزمايشگاه مورد ارجاع آماده نمايد

كليه مراحل مربوط به نمونه هاي آسيب شناسي، از پذيرش باتوجه به مطالب پيش گفت•
و نظارت آسيب به صورت مستقيم يا غير مستقيم تا جوابدهي، بايد تحت مسئوليت

. ناس واجد پروانه مسئول فني باشدش
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آزمايشگاههاي واجد مسئول فني آسيب شناس كه اقدام به پذيرش نمونه هاي آسيب شناسي ميكنند-4
اما نمونه را براي انجام به آزمايشگاه آسيب شناسي ديگري ارجاع ميدهند از قاعده فوق مستثني 

.نيستند
آسيب شناس، هنگام جوابدهي الزم مسئول فني اقدفكه كليه آزمايشگاهها از جمله آزمايشگاه هاي-5

و مخدوش كردن(است اصل جواب آزمايشگاه ارجاع را  و اضافه .به بيمار تحويل نمايند) بدون حذف
و يا انجام دهنده-6 كليه جوابهاي نمونه هاي آسيب موظف است هر آزمايشگاه اعم از پذيرش كننده

دخود شناسي  .ر اختيار معاونت محترم بهداشت دانشگاه قرار دهندرا مطابق دستورالمعل كشوري
اگر چنانچه در شهري، آزمايشگاه آسيب شناسي واجد صالحيت كه مي تواند به عنوان آزمايشگاه ارجاع-7

آسيب شناس نمونه هاي مسئول فني قرار گيرد وجود داشته باشد الزم است آزمايشگاه هاي فاقد
و از طريق قرارداد با وي انجام دهند پذيرش شده را جهت بررسي منحصرا در اداره امور. همان شهر

.آزمايشگاههاي دانشگاه موظف به نظارت بر رعايت اين مورد ميباشد
و اورژانس تلقي مي شود-8 و امكانات ويژه داشته همانند(پذيرش تست هايي كه نياز به هماهنگي قبلي

دس) فروزن سكشن و فقط بايد توسط آزمايشگاه هاي انجام دهنده صورت از اين تورالعمل مستثني بوده
.پذيرد

در هر صورت نبايد پرداختي مراجعين در آزمايشگاه پذيرش كننده بيش از انجام دهنده باشد سقف-9
 دريافتي از بيماران كماكان تعرفه هاي ابالغي از طرف وزارت بهداشت مي باشد

و ارجاع ادارات امور آزمايشگاهها-10 ملزم به بررسي قراردادهاي في ما بين آزمايشگاههاي ارجاع كننده
و انطباق مفاد آن با الزامات فوق  و برصحت انجامو دهنده فرايند وجود دستور العمل هاي الزم بوده

و .بايد با موارد تخلف به نحو مقتضي برخورد شود ها دقت الزم را انجام دهند
ا-11 ، ضوابط آتي حاكم خواهد بودبديهي است پس از ابالغ و دستورالعمل هاي جايگزين .ستانداردها

ضمن قدرداني از پشتيباني هميشگي آن معاونت محترم نقاضا ميشود دستور مقتضي نسبت به ابالغ موضوع به اداره

غ و و اطالع رساني كامل به كليه آزمايشگاههاي حوزه آن دانشگاه اعم از دولتي ير دولتي صادر امور آزمايشگاه ها

به پيوست تقديم مي مجدد دستورالعمل ياد شده نمونه هاي باليني ضمنا جهت تاكيد بر نحوه درست ارجاع گردد

.گردد
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