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رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...
جناب آقای دکتر پور فتح اهلل
مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران
جناب آقای دکتر بیگلری
رییس محترم انستیتو پاستور ایران
جناب آقای دکتر علي رفعتي
معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درماني نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر خلخالي
مدیر کل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعي
جناب آقای دکتر توانایي
معاون محترم اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعي
جناب آقای علیرضا خاکي فیروز
رئیس محترم مرکز ملي تائید صالحیت ایران
جناب آقای دکتر حمید چوبینه
مدیر عامل محترم شرکت شهر سالم
جناب آقای دکتر والیتي
رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر فریدون نوحي
ریاست محترم مرکز آموزشي ،تحقیقاتي ،درماني قلب شهید رجایي
موضوع :ابالغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ،نسخه سال 7931
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با سالم و احترام
نظر به اهميت کيفيت خدمات و اطالعات آزمايشگاهی در ارتقاء روند تشخيص و درمان در نظام سالمت ،و
نقش استقرار و نگهداری سيستم مديريت کيفي ت در حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمايشگاهی ،به پيوست
"استاندارد آزمايشگاه های پزشکی ،نسخه سال  ،"7931جهت استحضار و ابالغ به معاونت های دانشگاه ،کليه
مراکز تشخيصی درمانی و مؤسسات پزشکی مرتبط ،آزمايشگاه های پزشکی تحت پوشش دولتی (درمان و
بهداشت) ،غيردولتی و ساير ذينفعان تقديم می گردد.
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کيفيت و صالحيت را برای آزمايشگاه ها تبيين نموده و
اجرای آن سبب پيشگيری از بروز خطا ،شناسايی به هنگام آن و بهبود مستمر عملکرد آزمايشگاه های پزشکی
کشور می گردد .اين امر همچنين تأثير به سزايی در مديريت بهره برداری از خدمات آزمايشگاهی و استفاده
بهينه از منابع در نظام سالمت خواهد داشت.
اين استاندارد مرجع اصلی تعيين معيارهای تأييد صالحيت آزمايشگاه های پزشکی و همچنين نظارت بر
آنها بوده و در تدوين چک ليست های ارزيابی و سنجه های آن مورد استفاده قرار می گيرد .رعايت اين
استاندارد ،نه تنها به استقرار نظام مديريت کيفيت در آزمايشگاه پزشکی کمک می کند ،بلکه موجب انطباق
آزمايشگاه با الزامات و ضوابط نظارتی می گردد.
سرفصل ها و الزامات اين استاندارد همچنين می تواند در دانشگاه ها ،انجمن های علمی آزمايشگاهی و ساير
مراکز ،در چهارچوبی که آزمايشگاه مرجع سالمت تعيين و ابالغ می نمايد ،برای برنامه ريزی و اجرای آموزش
بدو و ضمن خدمت ،آموزش مداوم جامعه پزشکی و همچنين به منظور ارتقاء نظام اعتباربخشی ملی مورد
استفاده قرار گيرد.
شا يان ذکر است که نسخه اول دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی در سال  7931توسط آزمايشگاه
مرجع سالمت تدوين و ابالغ شده و از سال  7931صدور و تمديد پروانه قانونی آزمايشگاه ها منوط به رعايت
الزامات آن بوده است.
استاندارد آزمايشگاه های پزشکی ويرايش سال  ،7931نسخه به روز و منطبق با استانداردها و مراجع معتبر
بين المللی می باشد که طی سال گذشته پيش نويس آن توسط آزمايشگاه مرجع سالمت بر اساس استاندارد ملی
ايران ايزو  7۸733تجديد نظر اول  7939و استاندارد بين المللی  ،ISO 15189:2012مراجع و منابع سازمان
جهانی بهداشت و  ،CLSIتهيه شده و با توجه به دستورالعمل ها و ضوابط کشوری بومی گرديده است .در روند
تدوين اين استاندارد طی چندين مرحله از صاحب نظران و ذينفعان حوزه آزمايشگاهی ،معاونت های درمان و
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی منتخب ،انجمن های علمی آزمايشگاهی ،اساتيد دانشگاه ها و همچنين از
سازمان های بيمه پايه نظرخواهی شده است.
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از نيمه دوم سال جاری ،پس از تدوين و ابالغ چک ليست نظارتی متناظر ،و برگزاری کارگاه های آموزشی
توجيهی برای کارشناسان ادارات امور آزمايشگاه های معاونت های درمان ،چک ليست مذکور مبنای ارزيابی و
نظارت بر آزمايشگاه های پزشکی قرار خواهد گرفت و اجرای مفاد آن برای کليه آزمايشگاه های پزشکی کشور،
اعم از دولتی و غيردولتی ،الزامی خواهد بود.
ال از
خواهشمند است دستور فرماييد اين موضوع به نحو مقتضی به کليه ذينفعان اطالع رسانی شود .قب ا
مساعدت و پشتيبانی حضرتعالی در اجرای اين مهم قدردانی می گردد.

