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........ دانشگاه علوم پزشكي درمان محترم معاون

........ دانشگاه علوم پزشكي بهداشت محترم معاون

 احترامو سالم با

و بر اساس الزامات استاندارد آزمايشگاه مرجع سالمت مسئولين فني آزمايشگاه ها با عنايت به اينكه مطابق قانون

ب و يكي از اركان تضمين كيفيت نتايج موظف به صيانت از حقوق و تضمين كيفيت نتايج آزمايشگاهي هستند؛ يماران

و كيفيت وسايل تشخيص آزمايشگاهي پزشكي  و مميزان است؛ (IVD)آزمايشگاهي اصالت  آزمايشگاههاي مسئولين فني

و شناساگرها كيتها، تجهيزات،دننبو غيرمجازو قاچاقازبايد،)دوهر بهداشت،و درمان هاي حوزه مميزان( پزشكيعلوم

. اطمينان حاصل كنند غيردولتيو دولتي آزمايشگاههاي مصرفي ملزومات

فاقد محصوالتاز استفادهبه مجاز بهداشتي،يا درماني غيردولتي،يا دولتياز اعم كشور پزشكي آزمايشگاههاي-

مبنايبركه پزشكي، آموزشو درمان بهداشت وزارتيقانون مجوزهايو سالمت مرجع آزمايشگاه طرفاز كيفيتيه تائيد

.باشند نمي باشد، شده صادركل اداره اين رفرانس آزمايشگاهدر عملكردو كيفيت ارزيابي

و دانشگاهها مشاهدات مميزان هاي انجام شده بيانگر وجودي علوم پزشكي در مميزيآزمايشگاه مرجع سالمت

و ملزومات آزماي غ. هاي سطح كشور است شگاهي فاقد تاييديه در آزمايشگاهتعدادي تجهيزات البا ناشي از هر چند اين امر

و كاركنان آزمايشگاهها بوده و بي اطالعي مديران  اقالممقابله با عرضهو متخلف شركتهاي فعاليتجلوگيري از است، ناگاهي

فوري پيشگيرانهو اصالحياتاقدامو انجام پزشكي آزمايشگاههاي مميزينيازمند نظارت بيشتر در حين مجوز فاقدو قاچاق

.است كشور آزمايشگاهي نظام خدمات كيفيتاز صيانت هدف با

 فهرست تدوينبه ملزم،غيردولتي به عنوان اقدام عملي در تضمين كيفيت نتايجو دولتياز اعمها آزمايشگاه-

و نام،)كاتالوگ شماره( شناسه شمارهو نام شامل خود استفاده مورد مصرفيملزوماتو دستگاهي تجهيزات  نام سازنده

اطمينان حاصل كنند،مي مصرفكه (IVD)بايد از مجاز بودن تمام وسايل تشخيص آزمايشگاهي پزشكيوهستند فروشنده

. كنند

ا قانوني هاي پروانه تمديد خصوصدر24/12/94 مورخد 1043/307 شمارههمانگونه كه در نامه- ست، آمده

كلها محصوالت مورد مصرف آزمايشگاه بودن مجازاز اطمينان برايتوانندميهاو مميزان دانشگاه آزمايشگاهها به سايت اداره

و ملزومات پزشكي به نشاني  و ارزيابي تجهيزات ك مراجعهir.imed.www نظارت و در صورتي كه موفق به سب نمايند؛

كل آزمايشگاه  و ملزومات پزشكي يا اداره و ارزيابي تجهيزات كل نظارت اطمينان از مجاز بودن محصول نشدند، كتبا از اداره

مي آزمايشگاه.دنماينمرجع سالمت استعالم  هاي تامين كننده بخواهند كه مجوزهاي توانند به صورت شفاهي نيز از شركت ها
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چنانچه تامين كننده از ارسال مجوزها خودداري نمود، آزمايشگاه مكلف است كتبا. كنندمحصوالت خود را برايشان ارسال

ا و مستندات آن را نگهداري درخواست خود را براي شركت را آزمايشگاه.دكن رسال، ها بايد اسناد مربوط به تاييديه محصوالت

و نام شركتهايي  ادارهبه رسمي نامهطي گذارند نمي آنها اختياردرارخود محصوالت تائيدبه مربوط سوابقكهرا نگهداري

و مستندات مكاتبات را در سوابق خود نگهداري نماين معرفي دانشگاه آزمايشگاههاي امور  نيز آزمايشگاهها امور ادارات.دنموده

را موارد و مرجع آزمايشگاهبهاي نامهطيگزارش شده و ارزيابي تجهيزات كل نظارت و اداره  منعكس ملزومات پزشكي سالمت

.شود انجام الزم هاي پيگيريتا نمايند

 سياستهايبا مغاير اقداماتبا مقابلهو داخل توليداز حمايتدر عملي اقداميك عنوانبهخواهشمند است لذا

 نگهداريبا برخورددر آزمايشگاهها امور اداراتو محترم مميزانو اعالم تابعه آزمايشگاههايبهرا موارد فوق،مقاومتي اقتصاد

و همكاري ننمايند پوشي چشم وجه هيچبه غيرمجازو قاچاق كاالهاي مصرفو دانشگاه، اداره تجهيزات پزشكيو با هماهنگي

.فرمايند منعكسكل اداره اينبهرا خود، گزارش اقداماتمتخلف كنندگان توزيعباقانوني برخورد ضمن


