
  شرح وظایف آزمایشگاه مرجع دانشگاه

درمان و آزمایشگاههاي رفرانس و  ،با تجمیع فعالیت هاي فنی آزمایشگاههاي مرکزي بخش بهداشت  یآزمایشگاه مرجع دانشگاه   

بهداشت محیط وبهداشت حرفه اي در سطح دانشگاه و با هدف پاسخگویی به برنامه هاي نظام سالمت و تالش براي ارتقاء سطح 

خدمات آزمایشگاهی در بخشهاي دولتی و غیر دولتی فعالیت خواهد نمود و کلیه فعالیتهاي این آزمایشگاه با هماهنگی بین واحدهاي  فیتکی

 .و تحت مدیریت واحد خواهد بود   ذي ربط در معاونتهاي بهداشت و درمان

  :درمدیریت آزمایشگاه مرجع دانشگاه توجه به موارد ذیل ضروري می باشد 

دانشگاههاي علوم پزشکی براساس الویت هاي تعیین شده بیماریهاي بومی ومنطقه  دانشگاهی ،وظایف تمامی آزمایشگاههاي مرجع شرح 

، ظرفیت و توانمندي و نیز عواملی مثل سابقه عملکرد به سطوح مختلف تقسیم بندي و )هماهنگ شده با مرکز مدیریت وزارت متبوع (اي

براي تامین  رجع دانشگاهی موظف به اختصاص و صرف منابع انسانی و تجهیزاتی و فرم وفضاي فیزیکی آزمایشگاه م. ابالغ خواهدشد

آن گذاشته شده است، شامل نمونه گیري ،تشخیص    شرایط الزم فعالیت در سطوح مختلف خدمت که بر مبناي نیاز نظام سالمت بر عهده

 .وتایید تشخیص آزمایشگاهی، میباشند

  . هاي مربوط به فضا، کارکنان وتجهیزات بر اساس سطح بندي دانشگاهها در سطوح مختلف مد نظر قرار خواهد گرفت کلیه استاندارد   

بر پشتیبانی مورد    آزمایشگاه مرجع دانشگاه ملزم به کسب توانمندي درجهت راهبري و ارائه خدمات مورد نیاز نظام سالمت با تاکید ویژه   

قبت در راستاي الویت هاي تعیین شده در برنامه هاي بهداشتی کشور و نیز انتظارات والویت هاي تعیین نیاز نظام بیماري هاي تحت مرا

نمونه و ارائه خدمات آزمایشگاهی بویژه خدمات تخصصی از در شرایطی که پذیرش بیمار یا . شده توسط مرکز مدیریت بیماریها می باشد

عدم تداخل با اولویت هاي ذکر شده    جع دانشگاهی در این آزمایشگاه نیاز باشد، به شرططریق استفاده از منابع و امکانات آزمایشگاه مر

  .بالمانع می باشد

 :شامل موارد زیر می شود   اولویت هاي آزمایشگاه مرجع دانشگاهی

  ارائه خدمات از طریق انجام و مدیریت آزمایشات مرتبط با بیماري هاي تحت مراقبت) الف

  اي وضعیتظرفیت سازي و ارتق) ب

از صحت انجام آزمایش هاي مورد نیاز نظام  سالمت در این آزمایشگاه موظف است : مدیریت آزمایش هاي انجام یافته در سایر مراکز )ج

  .اطمینان حاصل نماید ، و نیز در دسترس بودن آن  سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه 

  

  



 : بخشهاي فعال آزمایشگاه مرجع دانشگاه

   :به تناسب نیاز و فعالیتهایش میتواند شامل بخش هاي زیر باشد یفعال آزمایشگاه مرجع دانشگاهبخشهاي       

 -8ویروس شناسی  -7قارچ شناسی  - 6انگل شناسی  - 5باکتري شناسی  -4ایمونولوژي و سرولوژي  -3هماتولوژي -2بیوشیمی   -1

بهداشـت  -13تشخیص اعتیاد به موادمخدر  - 12سی تشریحی سیب شناآ - 11   تشخیص مولکولی - 10 غربالگري  -9تجزیه ادرار 

 ) .عوامل شیمیایی،فیزیکی،بیولوژیک وارگونومیک(بهداشت حرفه اي  -14) عوامل میکروبی وفیزیکوشیمیایی آب و فاضالب(محیط 

  :اولویت هاي آزمایشگاه مرجع دانشگاهی

لذا یکی از اولویت هاي اصلی آزمایشگاه مرجع .ت ویژه اي برخوردار است آزمایشگاه به عنوان یکی از پایه هاي نظام مراقبت از اهمی   

  :نقشی که بایداین آزمایشگاه در نظام سالمت ایفا کند ، شامل موارد زیر می باشد. پاسخگویی به نیاز نظام مراقبت بیماریها است یدانشگاه

 هاي تحت مراقبت ارائه خدمات از طریق انجام و مدیریت آزمایشات مرتبط با بیماري)الف

  : بیماریهاي تحت مراقبت واگیر  فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع- 1

آن گذاشته    آزمایشگاه مرجع دانشگاهی موظف به تامین شرایط الزم براي فعالیت در سطوح مختلف خدمت که بر بر مبناي نیاز بر عهده   

عالوه بر این، ایجاد توانمندي جهت مواجهه با هر گونه  .یباشدشده است شامل نمونه گیري ،تشخیص وتایید تشخیص آزمایشگاهی م

  .و مواجهه با شرایط بحران از وظایف آزمایشگاه می باشد   اپیدمی

، مسمومیت  E .Coli O157 H7، سالمونلوز ، کمپیلوباکتر،  وبا و التور، ماالریا، سل، بیماریهاي منتقله از آب و غذا شامل شیگلوز   

لپتوسپیروز،  شامل دیفتري ،سیاه سرفه، بروسلوز، مننژیت، جذام،   ، انواع بیماریهاي واگیر)وك، باسیلوس، بوتولیسماستافیلوک(غذائی 

، تب دانگ، ) (CCHFآنفلوآنزاي پرندگان، سرخک، سرخجه بیماري هاي نوپدید ویروسی شامل تب خونریزي دهنده کریمه کونگو

و ایدز، بیماري هاي انگلی شامل بیماري ناشی از فاسیوال ، بیماري ناشی از شیستوزوما،   B,Cاوریون، روتاویروس، پولیومیلیت، هپاتیت

  . بیماري ناشی از قارچ هاي سطحی، بیماري ناشی از توکسوپالسما، لیشمانیاي جلدي و احشایی، آمیبیاز روده اي

  :بیماریهاي تحت مراقبت غیرواگیر   آزمایشگاه مرجع فعالیت به عنوان - 2

، G6PD  ، کمبود آنزیم)   (PKU، فنیل کتون اوریا( CH)م آزمایش هاي غربالگري و تایید تشخیص هیپوتیروئیدي نوزادانانجا    

  آنمی سیکل سل، سندرم داون، هموفیلی   گاالکتوزومی،   تاالسمی، دیابت،



  .آزمایشگاه باید توانمندي انطباق با برنامه هاي جدید نظام سالمت را کسب کند

  بحران همانند بیوتروریسم  درشرایط    آزمایشگاه مرجع به عنوان فعالیت   -3

و یا بحرانهاي ساخته دست بشر مانند جنگ، ) سیل و زلزله (آمادگی آزمایشگاه براي مواجه با شرایط بحران شامل بحرانهاي طبیعی  

 . بیوتروریسم

شگاه مرجع باید براي مواجهه با شرایط بحران داراي توانایی هاي آزمای. آلودگیهاي آب و هوا وغیره جایگاه ویژه اي در نظام سالمت دارد 

  : ذیل باشد

  آمادگی جهت پاسخ کلیه نیازهاي نظام سالمت در اپیدمی ها و شرایط بحران 

  ) سیار (آزمایشگاههاي موبایل  امکانات سازي  فراهم  

  )پرتابل(آزمایشگاههاي قابل حمل امکانات سازي  فراهم  

  درآزمایشگاههاي درگیر شرایط بحرانطراحی نظام ارجاع  

 ساماندهی و نگهداري تیمهاي آزمایشگاهی جهت کار در شرایط بحران و آموزش آنها 

  : فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع آزمایشگاههاي مرتبط با برنامه مرکزسالمت محیط و کار  - 4

دانشگاه مربوطه در قالب آزمایشگاه مرجع دانشگاه جهت جلوگیري از فعالیت  دراین راستا تجمیع فعالیتهاي آزمایشگاهی وانجام بهینه آن با حمایت

شهاي هاي موازي و استفاده از ابزار و امکانات مشترك و امکان استفاده  از توانمندیهاي کارکنان وتعامل علمی و فنی بین کارکنان شاغل در بخ

  :                                        این فعالیتها شامل موارد زیر می باشد . سالمت شودمختلف می تواند موجب شکوفایی و ارتقاء خدمات مرتبط با نظام 

مدیریت فعالیت هاي مربوط به آزمایشگاههاي بهداشت محیط در زمینه عوامل میکروبی وفیزیکوشیمیایی آب و فاضالب با توجه به سیاست  

 هاي مرکز سالمت محیط و کار 

وط به آزمایشگاههاي بهداشت حرفه اي درزمینه عوامل زیان آور، شیمیایی، بیولوژیکی وغیره با توجه به سیاست هاي مرکز مدیریت فعالیت هاي مرب 

 سالمت محیط و کار 

 همکاري با مرکز سالمت محیط وکاردر زمینه استقرار روش هاي استاندارد تشخیصی و همکاري در نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي تدوین شده  

  ایی پاسخگویی در شرایط بروز اپیدمی، بحران و آلودگی هاي زیست محیطیتوان 

  )طب کار (ایجاد توانمندیهاي الزم جهت پاسخگویی به نیازهاي مرتبط باسالمت شاغلین 

 با همکاري دفتر سالمت محیط وکار ساماندهی وضعیت انجام آزمایشات روزمره و تخصصی شاغلین 



 )انجام آزمایشهاي طب کار با هماهنگی واحد بهداشت حرفه اي(مات مرتبط با سالمت کارگران ارزیابی ونظارت برنحوه ارائه خد 

مدیریت آزمایشگاههاي مجري برنامه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر در برنامه کاهش سوء مصرف مواد مخدر  - 5

  وداروهاي جدید مورد سوء استفاده

  مخدرارتقاء وضعیت آزمایشگاههاي تشخیص اعتیاد به مواد 

راه اندازي روش هاي تشخیص وتایید تشخیص موادمخدر وداروهاي جدید مورد سوء استفاده طبق ضوابط تعیین شده توسط آزمایشگاه مرجع 

  سالمت

  همکاري در برنامه ارزیابی و نظارت 

  همکاري در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت 

  : ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق )ب

  پوشش تحت درآزمایشگاههاي استانداردها شدن ارونهادینهاستقر به کمک -

 در تجهیزات ونگهداري کنترل و داخلی کیفی کنترل هاي برنامه اجراي درجهت الزم تسهیالت نمودن وفراهم وعملی فنی پشتیبانی -

  آزمایشگاهها

  کیفیت خارجی ارزیابی موثربرنامه براجراي ونظارت همکاري -

 آزمایشگاهها دررونداعتباربخشی همکاري -

 دسترسی وافزایش آزمایشگاهی کیفیت با خدمات ارائه طریق از جامعه سالمت ارتقاء خصوص در سالمت مرجع آزمایشگاه اصلی هدف به دستیابی جهت

 در دانشگاهها، داشتیبه معاون بهداشت مسئول کارشناس و درمان معاونت امورآزمایشگاههاي اداره با بایست می دانشگاه مرجع آزمایشگاه خدمات، این به

  : باشد می دار عهده را زیر موارد انجام  مسئولیت دانشگاه مرجع آزمایشگاه راستا این در. نمایند مشارکت آزمایشگاهی، خدمات کیفیت ارتقاء جهت

   پوشش تحت درآزمایشگاههاي استانداردها شدن استقرارونهادینه به کمک- 1

 براي شده طراحی عملیاتی برنامه درآمدن اجرا به براي بایست می دانشگاه مرجع آزمایشگاه ، دانشگاهها آزمایشگاههاي امور ادارات با همگام

 .نماید اقدام سالمت، مرجع آزمایشگاه استقراراستانداردهاي

 تا و سالمت مرجع آزمایشگاه توسط شده ابالغ استانداردهاي از رافراتر آزمایشگاهی استانداردهاي میبایست دانشگاه مرجع آزمایشگاه راستا این در

 دهنده ارائه مجموعه بعنوان خود، عملکرد کیفیت مورد در بخشی براطمینان عالوه تا نماید مستقر خود درمجموعه ابتدا ،15189 ایزو استاندارد سطح

  .کند عمل تابعه آزمایشگاههاي براي استانداردها اجراي الگوي بعنوان بتواند سالمت، حوزه در خدمت

  

 ونگهداري کنترل و داخلی کیفی کنترل هاي برنامه اجراي درجهت الزم تسهیالت نمودن وفراهم وعملی علمی تیبانیپش- 2

 درآزمایشگاهها تجهیزات



 مواد، به دسترسی جهت الزم وامکانات تسهیالت آوردن فراهم آموزشی، ریزي برنامه ازطریق که باشد می دانشگاه مرجع آزمایشگاه مهم ازوظایف

 مورد آزمایشگاهی بدنه دانشگاه مرجع آزمایشگاه. پذیرمیباشد امکان تجهیزات وکنترل داخلی کیفی کنترل برنامه اجراي براي الزم تجهیزاتابزارو

 .نماید می تامین را استانداردها اجراي  فنی پشتیبانی نظربراي

  

  کیفیت خارجی ارزیابی موثربرنامه براجراي ونظارت همکاري- 3

 براي کیفیت خارجی ارزیابی برنامه اجراي تواند می سالمت، مرجع آزمایشگاه توسط صالحیت وتایید توانمندي درصورت دانشگاه مرجع آزمایشگاه 

 دردانشگاههاي توانمندي مختلف سطوح به توجه با. بگیرد رابعهده استانها سایر آزمایشگاههاي براي امکان صورت در و دانشگاه تابعه آزمایشگاههاي

 . شود واگذار دانشگاه مرجع آزمایشگاه به تواند می فرآیند این از بخشی یا مراحل تمامی راياج ، مختلف

 به کمک و ، سالمت مرجع آزمایشگاه تایید مورد کیفیت خارجی ارزیابی هاي برنامه در آزمایشگاهها شرکت بر نظارت که است ذکر شایان

  باشد می دانشگاه مرجع آزمایشگاه بعهده آزمایشگاهها مشکالت و اخطاه رفع درجهت حاصله نتایج تفسیر درجهت آزمایشگاهها

  آزمایشگاهها دررونداعتباربخشی همکاري- 4

 امورآزمایشگاهها ادارات همکاري با که باشد می دانشگاه مرجع آزمایشگاه وظایف دیگر از دانشگاه تابعه آزمایشگاههاي صالحیت درارزیابی مشارکت

 گروه به نیاز منظور این به و پذیرد صورت داوطلبانه یا و اجباري بصورت ممکنست آزمایشگاهها واعتباربخشی حیتصال ارزیابی. گیرد می انجام

  . باشد می آزمایشگاه مختلف هاي بخش در کار فنی اصول به محاط و مدیریتی الزامات با آشنا و دیده آموزش ممیزین

  ه خدمات آزمایشگاهی همکاري در اجراي برنامه هاي نظارت و پایش بر ارائ  -5

 پایش هاي هدفمند ،علمی و گروهی که با تشکیل تیمهاي فنی پرسنل شاغل در آزمایشگاهها و اجراي پایشهاي زمانبندي شده به همراه ارائه پس   

   ي برخوردار است کهخوراندهاي بموقع جهت رفع اشکاالت موجود در آزمایشگاهها براي اطمینان از کیفیت خدمات آزمایشگاهها از اهمیت ویژه ا

  :به شیوه هاي زیر انجام شود   میتواند

  مشارکت در کمیته هاي علمی -

  مشارکت در ممیزي آزمایشگاه ها -

  ارائه پس خوراند و راه کارهاي فنی براي رفع مشکالت آزمایشگاه ها-

 

 -

همکار آزمایشگاه مرجع سالمت در اجراي هدفمند آموزش هاي ضمن خدمت آزمایشگاهی جهت  آزمایشگاههاي مرجع دانشگاه،)الف

بهداشتی ، درمانی،گروههاي ممیزي ادارات امور آزمایشگاهها و نیز  کارکنان آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی (گروههاي هدف

است این امر با فعالیت موثر آزمایشگاههاي مرجع الزم .میباشند) سایرمراکز غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

  .و طی مراحل زیر انجام پذیرد  آزمایشگاههاي مرجع دانشگاهها شبکه آموزشدانشگاه در 

  برگزاري کارگاههاي آموزشی -1

    )هاي آموزشیCD   جزوات، کتب ، دستورالعمل ها و(مشارکت در تهیه بسته هاي آموزشی  -2

  وههاي هدف فوقارائه مشاوره علمی به گر-3

) ادارات(جزو وظایف  که نیاز سنجی آموزشی ، برنامه ریزي ، نظارت بر اجراي موثر و ارزیابی اثربخشی دوره هاالزم به ذکر است 

در آزمایشگاههاي مرجع  مراحل اجراي برنامه هاي آموزشیامورآزمایشگاههاي بهداشتی و درمانی میباشد ، که این مراحل به همراه 



ر اساس اولویت هاي نظام سالمت و طبق سیاست گزاریها و برنامه ریزي هاي جامع آزمایشگاه مرجع سالمت انجام خواهد دانشگاه ب

  .یافت

آزمایشگاه مرجع پژوهشی با توجه به توان علمی وعملی، آزمایشگاه مرجع دانشگاه می تواند در مباحث تأیید شده در کمیته )ب

سالمت می باشد، اقدام به مشارکت در اجراي برنامه هاي تحقیقاتی کاربردي وپایان نامه سالمت که منطبق بر الویت هاي نظام 

.هاي دانشجویی با مراکز دیگرنماید

همکاري در زمینه استقرار وارتقاء برنامه ایمنی وامنیت زیستی آزمایشگاهی در آزمایشگاه هاي تحت پوشش  - 7

  ایشگاه مرجع سالمتبراساس الویت ها ودستورالعمل هاي تعیین شده آزم

ونی، در آزمایشگاه انواع عوامل بیماریزاي بیولوژیک با منشاً خون،مایعات بدن و غیره وجود داشته وهمچنین در محیط آن خطراتی مانند مواد عف 

بوده که در صورت عدم  مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیایی، جریان الکتریسیته، مواد آتش زا، مواد سرطان زا، پسماندهاي خطرناك و غیره موجود

همچنین با توجه به . رعایت صحیح اصول ایمنی میتواند سالمت کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان و نیز سالمت محیط زیست را تهدید نماید

ي دوره هاي آموزشی نقش استقرار قوانین بین المللی بهداشت آزمایشگاه مرجع دانشگاه باید در استقرار برنامه هاي ایمنی وامنیت زیستی و برگزار

  .اصلی را ایفا نماید

حال  طراحی واجراي برنامه برنامه ایمنی وامنیت زیستی در آزمایشگاه مرجع دانشگاه به عنوان الگوي اجرایی براي سایر آزمایشگاهها بوده و در

  .:حاضرحداقل شامل اجراي بندهاي ذیل می باشد

 ستیطراحی برنامه مدیریت ایمنی زیستی وامنیت زی  

 واجراي شرح وظایف مربوطه تعیین مسئول ایمنی 

 رعایت اصول کلی حفاظت وپیشگیري  

 تهیه وسایل حفاظتی کارکنان 

  واکسیناسیون وبهداشت کارکنان 

 مدیریت درمواردریختن موادآلوده ویاشکستن ظروف حاوي موادآلوده میکروبی وشیمیایی 

 مدیریت انتقال نمونه هاي آزمایشگاهی 

 وبررسی صحت عملکرد آن  نمودن سازي وضدعفونیفرآیند سترون  

 فرآیندنظافت وشستشو 

 مدیریت پسماندهاي عفونی وسایر پسماندها 

  اطمینان از عملکرد مطلوب کیت ها، فرآورده ها وتجهیزات آزمایشگاهی - 8



ز وظایف هر دانشگاه بوده وآزمایشگاه مرجع اطمینان از کیفیت مطلوب کیت ها، فرآورده ها وتجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاهها ا

  :دانشگاه در جهت تحقق این اهداف موظف  به همکاري در زمینه هاي ذیل می باشد

  ارائه آموزش به آزمایشگاه هاي تحت پوشش در ارتباط با نظام مراقبت از کیفیت فرآورده ها وتجهیزات آزمایشگاهی  

  زات مورد شکایتهمکاري در ارزیابی کیفی فرآورده ها و تجهی 

  مشارکت در بازرسی از شرکت هاي توزیع کننده فرآورده هاي تشخیصی  

  همکاري در نمونه برداري از خط تولید کارخانه ها و شرکت هاي تولید کننده فرآورده هاي تشخیصی  

 رده هاي تشخیصیهمکاري براي آموزش شرکت هاي توزیع کننده جهت استقرار استانداردهاي مرتبط با توزیع کنندگان فرآو 

 اجراي صحیح فرآیند رسیدگی به شکایات در قالب نظام مراقبت از کیفیت مطلوب کیت ها، فرآورده ها وتجهیزات آزمایشگاهی 

  مدیریت اطالعات - 9 

هاي  اطالعات حاصل از شبکه آزمایشگاهی مانند بانک هاي اطالعاتی آزمایشگاهی، اطالعات همه گیرشناسی در حوزه هاي عمومی وبیماري

ي تحت مراقبت وغیره راکه بسیار ذي قیمت بوده، وبا صرف منابع متعدد بدست آمده وبه صورت مستمر در حال تولید است را می توان با جمع آور

وپردازش در سطح کشور تبدیل به دانش کارآمدي در راستاي امر سیاست گذاري وطراحی برنامه هاي بهداشتی وتغییر پروتکل درمانی در نظام 

  .المت کشور نمودس

کلیه .کمیته مدیریت اطالعات شامل نماینده اداره امور آزمایشگاهها، کارشناس مسئول بهداشت ونماینده آزمایشگاه مرجع دانشگاه تشکیل می گردد

عات به اطالعات باید تحت نظارت کمیته مدیریت اطالعات به سطوح باالتر مانند آزمایشگاه مرجع سالمت گزارش شود وپس خوراند اطال

کمیته مذکور موظف به ایجاد بانک اطالعاتی در سطح هر دانشگاه جهت تجزیه وتحلیل نتایج می .آزمایشگاههاي تحت پوشش مرتبط ارائه شود

  . باشد

شگاه مرجع شایان ذکر است که کلیه فعالیت ها بایستی باهماهنگی و نظارت کامل اداره مدیریت اطالعات آزمایشگاهی ، مستقر در اداره کل آزمای

  . سالمت انجام پذیرد 

  

 

                                                                                              

  

 




