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نوين،  دانش  گسترش  و  پيدايش  با  دور  ساليان هاى  از 
پويندگان علم لزوم تشكيل گروه هاى علمى را احساس نموده اند 
كه اين امر در چند قرن اخير در كشورهاى پيشرفته و در چند 
دهه اخير در كشور ايران با تشكيل انجمن هاى علمى  به منصه 
ظهور رسيده است. به عبارتى انجمن هاى علمى  با هدف ايجاد 
و  محققان  بين  تبادل نظر  و  آموزشى  پژوهشى،  علمى،  ارتباط 
كارشناسان رشته مربوطه تشكيل گرديده اند. از طرف ديگر با 
توسعه علم و دانش شاهد گسترش انجمن هاى تخصصى تر بر 
مبناى نياز جامعه علمى مى باشيم. اين انجمن ها عالوه بر اين 
به طور گسترده در توسعه و تدوين برنامه هاى نظام آموزشى، 
مشاركت  سالمت  نظام  ويژه  به  و  فنى  اقتصادى،  پژوهشى، 
مى نمايند. در كشور ما نيز گرچه تاريخچه تاسيس انجمن هاى 
با  اخير  دهه  دو  در  ولى  مى گردد  باز  قبل  دهه  چند  علمى به 
توجه به تعامل و همكارى گسترده وزارت هاى بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى و علوم، تحقيقات و فن آورى با انجمن هاى 
گسترش  شاهد  انجمن ها،  كمى اين  گسترش  بر  عالوه  علمى، 
توجه  با  مى باشيم.  انجمن ها  اين  اساسنامه  تدوين  و  كيفى 
لزوم  انجمن ها،  وظايف  و  اهداف  اساس  بر  و  فوق  مطالب  به 
تدوين برنامه يك راهبردى و دراز مدت بسيار ضرورى به نظر 

مى رسد. 
كشور  برنامه ريزى  و  مديريت  نظام  اخير  دهه  چند  در 
تدوين  به  اقدام  توسعه،  متوازن  برنامه  يك  به  رسيدن  براى 
برنامه هاى پنج ساله نموده است كه هدف و افق شاخص هاى 
علمى، پژوهشى، اقتصادى و ... كشور در اين برنامه ها گنجانده 
شده است . بديهى است كه در صورت مشاركت و تعامل مديران 

برنامه ريزى كشور با انجمن هاى علمى  مى توان عالوه بر تدوين 
برنامه هاى جامع و علمى توسعه كشور، شاهد همراستايى بيشتر 

اين برنامه ها با برنامه راهبردى انجمن هاى علمى  باشيم.
علمى كشور  جامع  نقشه  اينكه  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
در حال تدوين مى باشد، به نظر مى رسد در صورت مشاركت 
بيشتر انجمن هاى علمى در تدوين اين برنامه، در آينده نزديك 
شاهد در هم تنيدگى اين نقشه با برنامه راهبردى انجمن هاى 

علمى  باشيم.
با توجه به اينكه بسيارى از اعضاى هيات مديره انجمنهاى 
هم چنين  و  توسعه  برنامه هاى  تدوين  در  كليدى  علمى نقش 
نقشه جامع علمى دارند و بنابراين شايسته است تا تالش گردد 
ضمن مشاركت بيشتر انجمنهاى علمى  در تدوين اين برنامه ها، 

شاهد تقويت و استوارى آنها باشيم.
انجمن آسيب شناسى ايران افتخار دارد تا به عنوان يكى از 
انجمنهاى علمى با پيشينه طوالنى در امر تدوين استراتژى اين 
را  خود  پيشتازى  فوق الذكر  برنامه هاى  در  همكارى  و  انجمن 
اعالم دارد. در اين راستا انجمن با تدوين پيش نويس استراتژى 
كه  مى نمايد  دعوت  صاحبنظران  و  استادان  همه  از  انجمن 
ضمن اظهارنظر در خصوص رئوس كلى و بندهاى آن نظرات و 

پيشنهادات خود را ارائه نمايند.
با توجه به در پيش بودن مجمع عمومى  انجمن كه به روال 
سال هاى گذشته در زمان برگزارى كنگره منعقد مى گردد قرار 
است كه استراتژى تدوين شده به راى اعضاى انجمن گذاشته 
شود و در صورت تصويب، به عنوان سند چشم انداز وراهنما 

براى فعاليت هاى آينده انجمن مورد استفاده قرار گيرد.

لزوم تدوين برنامه راهبردى 
انجمن هاى علمى

دكتر حسين دارآفرين
 مديرمسئول
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تدوين استراتژى
 انجمن آسيب شناسى ايران

يك ضرورت

دكتر فريد كرمى
سردبير

در  كه  است  عميق  بحرانى  دچار  ما  كشور  در  سالمت  نظام 
صورت عدم توجه نخبگان به تبعات پيش آمده و در پيش روى 

آن فاجعه اى عظيم سرنوشت محتوم همگى ما خواهد بود.
گوناگونى  چنان  از  سالمت  حوزه  در  سياستگزارى ها  تاريخ 
برخوردار بوده است كه آنچه پس از سال ها از آن برجاى مانده 
سيستمى ناهمگون است كه فعاليت هر بخش آن مى تواند منجربه 
كل  انداختن  كار  از  حتى  يا  و  ديگر  اجزاى  با  متعدد  تداخالت 
اصالح  در  سياستگزاران  و  مسئوالن  تالش هاى  گردد.  سيستم 
سيستم بيشتر به اين مى ماند كه اتومبيلى كه در راه مانده است 

را به صافكارى ببريم و ظاهر آن را بياراييم!
يكى از داليل اصلى ناكار آمد شدن نظام سالمت در كشور ما 
اين پيش فرض غلط بوده است كه وزارت بهداشت به عنوان متولى 
سالمت به تنهايى و بدون نياز به نخبگان صالحيت تدوين اصول 
نظام سالمت را داردو به عبارت ديگر سياستگزاران در كشور ما با 
نگاهى از باال به پايين معتقد بوده اند كه آنچه در زمانى خاص و با 
تجربياتى محدود براى نظام سالمت زمان خويش مى انديشيدند، 
همان واقعيتى است كه مى بايست رخ دهد. اما كيست كه نداند 
كه هر تفسيرى از واقعيت كه بخواهد مالك عمل قرار گيرد با سه 

مشكل اساسى مواجه خواهد شد: 
1 - محدوديت نگاه مفسر

2 - عدم انطباق با واقعيتى كه دربستر جامعه مى گذرد
3 - احتمال عدم كارايى و عدم تطبيق با وقايعى كه در آينده 

بروز مى كنند
حال شرايطى را در نظر بگيريد كه همان وزارت بهداشت كه 
به  منحصر  سياست ها  و  دستورالعمل ها  تدوين  در  را  خود  زمانى 
فرد مى ديد، شريكى يافته است كه اساسا پيش فرض هاى ديگرى 
دارد. وزارت رفاه به عنوان دريافت كننده يارانه هاى سالمت بر اين 
اعتقاد است كه به دليل در اختيار داشتن منابع مالى مى بايست 
حرف آخر را بزند. از طرف ديگر در هيات دولت هم توافقى براى 
تدوين و اجراى دستورالعمل ها وجود ندارد. سازمان هاى بيمه گر 

به عنوان تامين كننده منابع مالى خود را محق در اجراى دستورى 
اين  توصيف  در  كه  چند  هر  مى دانند  نوشته  خود  سياست هاى 
مالى»  كننده  «تامين  به  هم  را  «سابق»  كلمه  بايد  ها  سازمان 

افزود.
در كشور ما مشكل ديگرى كه خود را نمايان مى سازد آن است 
دولت  هاى  روش  آيد،  مى  سركار  بر  تازه  كه  دولتى  معموال  كه 
هاى قبلى را قبول نداشته و برنامه هاى ملى نيز همانند برنامه هاى 

توسعه دستخوش برخوردهاى سليقه اى  مى شوند. 
صالحيت تدوين اصول نظام سالمت با كيست؟ به عبارت ديگر 
از كجا مى توان دريافت كه در شرايط موجود چه اقداماتى ما را 
از بحران خارج مى كند و اصوال از چه راهى مى توان پيشنهاداتى 
براى تدوين اصول نظام سالمت مطرح نمود كه امكان برون رفت 
از بحران را پيش روى ما گذارد؟ براى شناخت ابعاد گسترده و 
تنوع مشكالت حوزه سالمت نيازمند نگاه هاى چند سويه توسط 
نخبگان به اين پديده هستيم. به عبارت ديگر بدون توجه به نقطه 
مختلف  رشته هاى  در  درگير  متخصصان  ديدگاه هاى  و  نظرات 
نمى توان تصويرى درست از انچه در حال جريان است را ارائه داد 
و به تبع آن بدون داشتن اين تصوير نزديك به واقعيت نمى توان 

راهكارهايى براى برون رفت از بحران يافت. 
داشته  قوى  كارشناسى  بدنه  هم  چقدر  هر  بهداشت  وزارت 
باشد نمى تواند جايگزين خرد جمعى نخبگان جامعه گردد و اين 
فرهيختگان و استادان رشته هاى مختلف هستند كه مى بايست با 
طرح مشكالت و ارائه راهكارها، زواياى تاريك مسايل و مشكالت 

سالمت را بيابند و به تبع آن راهكار مناسب را ارائه نمايند.
انجمن هاى علمى و تخصصى حوزه سالمت به عنوان تشكل هاى 
در  و  برخوردارند  اصلى  جايگاه  از  ميان  اين  در  كشور  نخبگان 
را  جامعه  كارشناسى  بدنه  كه  هستند  انجمن ها  اين  حقيقت 
تشكيل مى دهند و مى بايست با ارائه نقطه نظرات خود به ريشه 
يابى مسايل و مشكالت نظام سالمت بپردازند و وزارت بهداشت 
به عنوان متولى سالمت جامعه هيچگاه از تعامل با انجمن ها بى 
نياز نخواهد بود و اصوال مى بايست مجرى نظرات كارشناسى بدنه 

جامعه باشد.
شاهد  تخصصى  علمى و  انجمن هاى  در  امروز  كه  آنچه  اما 
آنيم نيز دست كمى از وضعيت وزارت بهداشت ندارد! بسيارى از 
انجمن ها بيشتر به كلوپى مى مانند كه با برگزارى جلسات ماهانه، 
بازآموزى ها و كنگره ها، هر از گاهى دوستان قديم را به دور هم 
جمع مى كنند و طرح مسئله درگير شدن انجمن ها در نقد نظام 
سالمت و ارائه راهكارها هم با مقاومت نخبگان مواجه است و هم 

توسط وزارت بهداشت پذيرفتنى نيست.

آسيب  انجمن  استراتژى  تدوين  لزوم  بحث  پيش  چندى  از 
اعضا  كليه  و  گرديد  آغاز  انجمن  مديره  هيات  در  ايران  شناسى 
بر اين باور بودند كه با تدوين استراتزى فعاليت هاى فعلى و آتى 
انجمن هدف دار خواهند گرديد و استراتژى مدون به مثابه نورى 
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تدوين  همچنين  ساخت.  خواهد  روشن  را  آينده  مسير  كه  است 
نظام  اصالح  و  نقد  در  پاتولوزيست ها  كه  سهمى است  استراتژى 
سالمت ايفا خواهند نمود و به تبع آن ساير انجمن هاى غلمى و 

تخصصى مى توانند قطعات ديگر پازل را فراهم آورند.
پس از تصويب پيش نويس استراتژى، مقرر گرديد كه رئوس 
طرح  با  و  شود  رسانده  پاتولوژى  استادان  از  برخى  نظر  به  آن 
مسئله در نشريه پاتولوژى اعضاى انجمن در جريان پيش نويس 
استراتژى قرار گيرند و در مرحله آخر استراتژى تدوين شده در 
مجمع عمومى انجمن كه به روال هر ساله در زمان برگزارى كنگره 
منعقد  خواهد گرديد به بحث گذاشته شود تا در صورت تصويب 
مجمع عمومى به عنوان منشورى براى حركت هاى آينده انجمن 

باشد.

ايران به  شناسى  آسيب  انجمن  استراتژى  نويس  پيش  رئوس 
صورت ذيل مى باشند:

به  منحصر  متولى  عنوان  به  پاتولوژيست  جايگاه  تثبيت  الف- 
فرد آزمايشگاه بالينى

ب - ارتقا نظام سالمت
ج - تعيين راهبردهاى تحقيقاتى در پاتولوژى

د - تقويت رشته هاى تخصصى علوم پايه پزشكى
هـ - تعامل و ارتباط تنگاتنگ با انجمن هاى تخصصى بالينى

و - تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سازمان نظام پزشكى
ز - مميزى و اعتباربخشى آزمايشگاه هاى بالينى

متولى  عنوان  به  پاتولوژيست  جايگاه  تثبيت  الف) 
منحصر به فرد آزمايشگاه بالينى

شايد كمى عجيب به نظر رسد كه چرا اولين مبحث استراتژى 
گرديد  ذكر  پيشتر  كه  همانطور  است!  صنفى  چنين  اين  عنوانى 
گوناگونى سياستگزارى ها در تاريخ وزارت بهداشت منجر به بروز 
رشته هاى موازى گرديده است كه همگى خود را متولى آزمايشگاه 
سياستگزارى هايى  چنين  نهايى  محصول  و  مى دانند  بالينى 
طول  در  انجمن  فعاليت هاى  عمده  كه  آورده  پيش  را  وضعيتى 
ساليان گذشته اثبات اين مسئله براى مسئوالن و سياستگزاران 
در  بالينى  آزمايشگاه  راهبرى  و  هدايت  در  اصلى  رشته  كه  بوده 
رشته  المللى  استانداردهاى بين  سالمت و طبق  بهينه  نظام هاى 
و  پيش  ساليان  در  موازى  رشته هاى  تاسيس  و  است  پاتولوژى 
تربيت فارغ التحصيالنى كه در حال حاضر از نظر وزارت بهداشت 
به عنوان مسئول فنى آزمايشگاه شناخته مى شوند امرى استثنا 
و براى شرايطى خاص بوده و نبايد آينده نظام سالمت را تحت 

الشعاع خود قرار دهد.
در حقيقت پيگيرى اين مبحث در استراتژى بيشتر در جهت 
استيفاى  تا  است  اصلى  مسير  در  سالمت  نظام  حركت  تثبيت 

حقوق از دست رفته پاتولوژيست ها.
دستيابى به هدف فوق از سه طريق ميسر است:

1 - ارتقا سطح علمى فارغ التحصيالن پاتولوژى
التحصيالن  فارغ  كه  است  آن  سالمت  نظام  مشكالت  از  يكى 
رشته هاى دانشگاهى پس از ورود به عرصه كار و فعاليت در جامعه 
خود رها گرديده و هيچ برنامه مشخصى براى به روز بودن ايشان 
وجود ندارد و گويى هر آنچه كه وزارت بهداشت به عنوان متولى 
آموزش پزشكى مى بايست انجام دهد، همان اعطاى ورق پاره هايى 

تحت عنوان دانشنامه و پروانه هاى فعاليت بوده است.
انجمن ها و از آن جمله انجمن آسيب شناسى ايران در آموزش 
فارغ التحصيالن نقش اصلى و كليدى را ايفا مى نمايند و دستيابى 

به اين مهم از طرق زير ميسر است:
شهرستانى،  كنگره هاى  سمينارها،  ساالنه،  كنگره  برگزارى   -

اساليد كنفرانس، Workshop، بازآموزى و ... 
- انتشار مجله علمى، نشريه علمى خبرى، نشر كتاب و ...

به  پاتولوژيست ها  دستيابى  علمى جهت  سايت  اندازى  راه   -
 Online منابع و ماخذ تخصصى و كتابخانه

فعاليت هاى  جهت  جهانى  علمى معتبر  مراكز  با  ارتباط   -
مشترك

و  ايرانى  استادان  با  تخصصى  مشاوره  سايت  اندازى  راه   -
خارجى

و  پايه  علوم  حوزه هاى  در  تخصصى  كميته هاى  تشكيل   -
بالينى

جهت  در   ... و  الزامات  دستورالعمل ها،  قوانين،  اصالح   -  2
انتقال مسالمت آميز رهبرى آزمايشگاه به پاتولوژيست ها

موازى  رشته هاى  تاسيس  در  تنها  سياستگزارى ها  گوناگونى 
فوق  رشته هاى  اندازى  راه  از  پس  بلكه  نبوده  پاتولوژى  با 
و  شغلى  موقعيت  تثبيت  جهت  به  رنگارنگ  دستورالعمل هاى 
التحصيالنى صادر گرديده است و گويى كه  فعاليت چنين فارغ 
براى  مغتنم  است  فرصتى  ايران  دولت  در  آزمايشگاهى  مناصب 
صدور بخشنامه ها و نه براى اصالح نظام سالمت و در حوزه آن، 
بلكه براى منافع فارغ التحصيالن فوق. دقيقا به همين دليل است 
در  سالمت  نظام  رهبران  و  مديران  استثنا  مورد  چند  جز  به  كه 
حوزه آزمايشگاه عمدتا از فارغ التحصيالن چنين رشته هاى موازى 
تعيين شده اند تا از فرصتى كه به دست آمد و يا شايد با نفوذى 
كه مى توان در بدنه دولت و هماهنگى با نمايندگان مجلس داشت، 
اليحه اى را به تصويب برسانند تا براى هميشه فارغ التحصيالن 
موازى را از شر پاتولوژيست ها راحت نمايند حال باليى كه چنين 
است!  آيندگان  مشكل  آورد  خواهد  سالمت  نظام  سر  به  لوايحى 
لذا يكى از حياتى ترين فعاليت هاى انجمن آسيب شناسى ايران 
و هر هيات مديره منتخب نقد مستمر وضعيت موجود و قوانين 
و دستورالعمل هاى مربوطه است. دستيابى به اين هدف از طرق 

زير ميسر است:
- نقد مستمر قوانين، دستورالعمل ها و الزامات موجود

- شركت مستمر در جلسات و سمپوزيوم ها جهت ارائه نظرات 
كارشناسى
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رهبرى  در  پاتولوژيست  حضور  «الزام  طرح  پيگيرى   -
امور  اداره  و  تاسيس  نامه  آيين  در  بيمارستانى»  آزمايشگاه هاى 
آزمايشگاه ها و استانداردهاى ملى و هرگونه دستورالعمل و قانونى 

كه در اين خصوص تصويب خواهد گرديد.

3 - ارتقاء سطح علمى كارشناسان و ساير پرسنل آزمايشگاه 
بالينى 

رشته هاى  التحصيالن  فارغ  گرديد  ذكر  پيشتر  كه  همانطور 
تحصيلى  دوره  پايان  از  پس  مناسب  كارآيى  فاقد  دانشگاهى 
هستند و حتى پاتولوژيست ها هم كه براى رهبرى آزمايشگاه هاى 
بالينى آموزش ديده اند بى نياز از دانش و تجربه فارغ التحصيالن 
لذا  بود.  نخواهند  پايه  علوم  رشته هاى  و  علوم آزمايشگاهى  رشته 
براى دستيابى به اين هدف اقدامات ذيل براى آموزش فن آوران 

آزمايشگاهى الزامى است:
 workshop برگزارى بازآموزى و -

- انتشار مقاالت، كتاب و ... 

ب ) ارتقا نظام سالمت
همانطور كه پيشتر ذكر شد نظام سالمت در كشور دچار بحران 
راهكارهاى  ارايه  موجود و  وضعيت  مستمر  نقد  است كه  عميقى 
مناسب از عمده ترين فعاليت هاى هر انجمن علمى و از آن جمله 
اهدافى  به  دستيابى  است.همچنين  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 
مهم از جمله « تثبيت جايگاه پاتولوژيست به عنوان متولى منحصر 
به فرد آزمايشگاه بالينى » كه از اصول استانداردهاى بين المللى 

است از طريق اصالح و ارتقا نظام سالمت ميسر خواهد بود. 
براى دستيابى به اين مهم سه بند ذيل پيشنهاد مى گردد:

اعتبار  و  استانداردسازى  تخصصى  كميته هاى  تشكيل   -  1
بخشى آزمايشگاه بالينى

انجمن آسيب شناسى ايران هميشه بر اين باور بوده است كه 
استانداردهاى جهانى عالوه  استانداردهاى ملى با نگاه به  تدوين 
بر ارتقا نظام سالمت در حوزه آزمايشگاه بالينى به تثبيت جايگاه 
اين  اصوال  كه  چرا  كرد  خواهد  كمك  ميان  اين  در  پاتولوژيست 
دو مسئله الزم و ملزوم يكديگر مى باشند. متاسفانه غايب بزرگ 
استانداردهاى ملى تدوين شده نقش منحصر به فرد پاتولوژيست 
استانداردهاى  تدوين  در  عمد  به  كه  است  آزمايشگاه  رهبرى  در 
ملى مورد غفلت واقع شده است. لذا اقدامات ذيل مى توانند به نقد 

و اصالح استانداردهاى ملى كمك بزرگى نمايند:
- تدوين و بازنگرى مستمر مستندات و الزامات 

- تشكيل كميته مديريت در آزمايشگاه بالينى با نگاه به اقتصاد 
آزمايشگاه

- انتشار مقاالت، كتاب و ...

2 - ارائه نظرات كارشناسى كميته هاى بند 1 به مسئوالن و 
قانون گزاران

صرف تشكيل كميته هاى نقد و بررسى در انجمن كافى نخواهد 

تخصصى  كميته هاى  در  آمده  دست  به  نتايج  مى بايست  و  بود 
ذيل مى توان  اقدامات  رسانده شود و با  مسئوالن  نظر  انجمن به 

نظر مسئوالن و سياستگزاران راه به نظرات انجمن جلب نمود:
- شركت فعال در جلسات و سمپوزيوم ها

- نقد مستمر الزامات و دستورالعمل هاى غير كارشناسانه

3 - نقد مستمر نظام سالمت موجود
نظام سالمت به عنوان كل به هم تنيده اى است كه نقايص 
هر بخشى تاثيرات مخربى به ساير بخش ها دارد و براى فعاليت 
بهينه در حوزه آزمايشگاه بالينى نمى توان از ساير بخش ها غفلت 
نمود لذا نقد مستمر نظام سالمت در همه ابعاد از وظايف همه 
هدف  اين  به  دستيابى  براى  است.  تخصصى  علمى و  انجمن هاى 

اقدامات ذيل توصيه مى گردد:
- ارايه مقايسه هاى علمى و شفاف نظام سالمت موجود با ساير 

نظام هاى سالمت
- شركت در جلسات و سمپوزيوم ها

- انتشار مقاالت و كتاب و ...

4 - تقويت برنامه ثبت بيمارى ها
ثبت بيمارى ها از اصول پايه اى هر نوع برنامه ريزى در حوزه 
اعتماد در  سالمت است و بديهى است كه فقدان آمارهاى قابل 
آسيب  انجمن  انجاميد.  خواهد  كوركورانه  حركات  به  زمينه  اين 
شناسى ايران افتخار دارد كه به عنوان تنها انجمن تخصصى در 
زمينه ثبت سرطان از طريق اعضاى خود در سراسر ايران فعاالنه 
عمل كرده است و اميد است مركز مديريت بيمارى ها با تشكيل 
سيستمى متشكل از انجمن هاى تخصصى مبادرت به ثبت تمامى 
هدف  اين  به  رسيدن  براى  ذيل  اقدامات  لذا  نمايد.  بيمارى ها 

پيشنهاد مى گردد:
ثبت  برنامه  در  پاتولوژيست ها  فعال  شركت  تشويق   -

بيمارى ها
- نقد مستمر دستورالعمل ها و الزامات غير كارشناسانه

- طرح پيشنهاد تشكيل كميته هاى ثبت بيمارى ها با همكارى 
انجمن هاى تخصصى در مركز مديريت بيمارى ها

ج ) تعيين راهبردهاى تحقيقاتى در پاتولوژى 
صورت  هدف  و  برنامه  بدون  ما  كشور  علمى در  تحقيقات 
مى پذيرد و بر خالف مراكز علمى معتبر كه يك تحقيق علمى براى 
يافتن پاسخى به يك فرضيه اوليه صورت مى پذيرد و يا قسمتى 
تابع  ما  كشور  در  تحقيقات  است،  صنعتى  فرآورده  يك  توليد  از 
صورت  اين  به  است  دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  شغلى  وضعيت 
كه پس از فارغ التحصيلى هدف جذب شدن به هيات علمى است 
و پس از يافتن رديفى استخدامى در گروه هاى مختلف دانشگاهى 
هدف ارتقا به سطح استاديارى، دانشيارى و استادى است و بديهى 
است كه در چنين سيستمى تمايل به تحقيقات علمى با ارتقا درجه 

علمى روزبروز كاهش مى يابد!
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هر چند كه پيش نياز اصلى براى تحقيقات علمى هدفمند قرار 
گرفتن در چرخه توليد فرآورده ها و يا برنامه هاى بزرگ كشورى 
است اما تعامل با مراكز بين المللى كه تشنه انجام تحقيقات در 
به  باور  اين  قبوالندن  و  هستند  ما  كشور  در  مختلف  زمينه هاى 
در  تحقيقات  جهانى  معتبر  مراكز  با  ارتباط  بدون  كه  مسئوالن 
انجمن هاى  فعاليت هاى  الويت  از  رفت  خواهد  قهقرا  به  ما  كشور 
علمى و تخصصى مى باشند. بندهاى ذيل براى درج در استراتژى 

انجمن پيشنهاد مى گردد:
1 - تشكيل كميته هاى تخصصى با حضور استادان بلند پايه 

ايرانى و خارجى
و  داخلى  امكانات  و  الويت ها  بررسى  مسئول  كميته ها  اين 

خارجى مى باشند
- تدوين الويت هاى تحقيقاتى

- بررسى امكانات بالقوه و بالفعل جهت تحقيقات كشورى

2 - ارتباط با مراكز علمى داخلى و خارجى
- شركت دادن امكانات داخلى در تحقيقات بين المللى

- بررسى نتايج حاصله از تحقيقات مشخص در ساير كشورها 
جهت جلوگيرى از دوباره كارى

3 - ارايه نظرات كارشناسى در خصوص راهبردهاى تحقيقاتى 
به مسئوالن و كارگزاران

- شركت فعال در جلسات و سمپوزيوم ها
- نقد مستمر وضعيت موجود

د ) تقويت رشته هاى تخصصى انجمن علوم پايه پزشكى
رشته پاتولوژى حلقه واسط علوم پايه و بالينى پزشكى است 
رشته  به  ورود  عمومى براى  طب  مدرك  داشتن  كه  همانطور  و 
آموزش  اركان  از  پزشكى  پايه  علوم  دانش  الزامى است،  پاتولوژى 
شدن  تر  تخصصى  با  همچنين  است.  پاتولوژى  كلينيكال  در 
فعاليت هاى آزمايشگاه بالينى وابستگى آزمايشگاه به متخصصان 
رشته هاى مختلف علوم پايه پزشكى روز به روز بيشتر مى گردد. 
لذا يكى از اهداف اصلى انجمن آسيب شناسى ايران تعامل بيشتر 
با فارغ التحصيالن رشته هاى علوم پايه پزشكى و تعريف جايگاه 
است.  آزمايشگاه  حوزه  در  و  سالمت   نظام  ساختار  در  ايشان 

دستيابى به اين اهداف از طرق ذيل ميسر خواهد بود:
1 - تشكيل شاخه هاى تخصصى انجمن آسيب شناسى ايران 
شاخه هاى  در  باالتر  و   PhD مدرك  دارندگان  عضويت   -

تخصصى انجمن
- شركت استادان علوم پايه در كميته هاى تخصصى انجمن

راهبردى  كميته  در  پايه  علوم  برجسته  استادان  شركت   -
تحقيقات كشورى

پايه  علوم  تخصصى  انجمن هاى  با  تنگاتنگ  ارتباط   -  2
پزشكى 

با  مشترك   Workshop و  بازآموزى  كنگره،  برگزارى   -
انجمن هاى تخصصى علوم پايه

- انتشار كتب و مقاالت مشترك با انجمن هاى علوم پايه
در  پزشكى  پايه  علوم  ارشد  كارشناسان  نقش  تقويت   -  3

آزمايشگاه بالينى
كليه  در  ارشد  كارشناسان  استفاده  مورد  مباحث  درج   -

بازآموزى ها و Workshopها
- نقد مستمر مباحث آموزشى دوره هاى كارشناسى ارشد به 

سمت هر چه بالينى تر شدن آنها
- انتشار مقاالت و كتب مورد استفاده كارشناسان ارشد علوم 

پايه

تخصصى  انجمن هاى  با  تنگاتنگ  ارتباط  و  تعامل  هـ) 
بالينى

علوم  در  رفته  كار  به  روش هاى  از  استفاده  با  پاتولوژى  رشته 
رشته  حقيقت  در  مى رسد.  بالينى  جوابسواالت  به  پزشكى  پايه 
پاتولوژى يك رشته بالينى است كه از روش هاى علوم پايه بهره 
تخصصى  انجمن هاى  با  تعامل  و  ارتباط  جهت  بدين  مى جويد 
بالينى از يك طرف به افزايش ارتباط فى مابين كمك مى كند و 
از طرف ديگر منجربه ارتقا سطح علمى در فارغ التحصيالن هر دو 
گروه خواهد شد. لذا براى دستيابى به اين اهداف بندهاى ذيل 

پيشنهاد مى گردد:
1 - تشكيل شاخه هاى تخصصى انجمن آسيب شناسى ايران
- عضويت متخصصان بالينى در شاخه هاى تخصصى انجمن

- شركت استادان بالينى در كميته هاى تخصصى انجمن
راهبردى  كميته  در  بالينى  برجسته  استادان  شركت   -

تحقيقات 

2 - فعاليت هاى علمى مشترك
با  مشترك   Workshop و  بازآموزى  كنگره،  برگزارى   -

انجمن هاى بالينى
- انتشار كتب و مقاالت مشترك با انجمن هاى بالينى

و ) تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سازمان نظام پزشكى 
غيردولتى  سازمان  بزرگترين  عنوان  به  پزشكى  نظام  سازمان 
نقش عمده اى در استيفاى حقوق جامعه پزشكى و اصالح نظام 
و  گسترده  همكارى  و  نهاد  اين  تقويت  و  نمايد  مى  ايفا  سالمت 
مستمر با سازمان نظام پزشكى از اولويت هاى هر انجمن تخصصى 
موازى  رشته هاى  التحصيالن  فارغ  متاسفانه  اما  است.  پزشكى 
عالوه بر تسلط بر ادارات دولتى، نهاد نظام پزشكى را نيز بى بهره 
نگذاشته اند و قانون نظام پزشكى به گونه اى تدوين شده است 

كه گويى پاتولوژيست در كشور ايران وجود ندارد.
1 - تقويت نهاد نظام پزشكى

- نقد مستمر قوانين و دستورالعمل هاى نظام پزشكى در جهت 
تقويت جايگاه پاتولوژيست در نظام سالمت 
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- پيشنهاد ”الزام حضور پاتولوژيست در هيات هاى انتظامى نظام 
پزشكى“ در اصالح قانون مربوطه

2 - شركت فعال اعضاى انجمن در تشكيالت نظام پزشكى
- استفاده از كليه امكانات انجمن در جهت معرفى كانديدهاى 

انجمن در سراسر كشور
- حضور مستمر متخصصان پاتولوژى در دادسراها و هيات هاى 

انتظامى

ز ) مميزى و اعتباربخشى آزمايشگاه هاى بالينى
و  مميزى  نحوه  ما  سالمت  نظام  نقايص  بزرگترين  از  يكى 
وزارت  بازرسان  است.  درمانى  و  تشخيصى  مراكز  اعتباربخشى 
بهداشت برحسب تكليف و پر كردن چك ليست هايى كه بسيار 
دور از واقعيات روز هستند به مراكز تشخيصى و درمانى مراجعه 
مى كنند و بازرسان سازمان هاى بيمه گر به اميد يافتن مشكلى 
اساسى اين مراكزرا مورد بازرسى قرار مى دهد تا شايد با تعليق 
قرارداد يا اعمال كسورات به بهانه هاى مختلف كسرى بودجه هاى 
سازمان متبوع خود را پوشش دهند! و مسئوالن مراكز تشخيصى 
و درمانى نيز بايد به گونه اى عمل نمايند تا با پيش بينى زمان 
بازديدها دستى به سر و روى مركز خود بكشند تا شايد از يك 
طرف مورد توجه بازرسان وزارت بهداشت قرار گيرند و از طرف 
ديگر بهانه را از بازرسان سازمان هاى بيمه گر براى اعمال تنبيهات 

سنگين بستانند! 
عهده  به  اعتباربخشى  و  مميزى  سالمت  بهينه  نظام هاى  در 
سازمان هاى غيردولتى و انجمن هاى تخصصى است و مراكز مورد 
بازديد با پرداخت هزينه هاى مميزى و اعتباربخشى چرخ اقتصادى 

اين مهم را به حركت درمى آورند.
ايران  شناسى  آسيب  انجمن  بالينى  آزمايشگاه  حوزه  در 
اعتباربخشى  و  مميزى  امر  در  فعال  شركت  طريق  از  مى بايست 
اقدامات ذيل به اين  گردد كه از طريق  وارد عرصه  آزمايشگاه ها 

اهداف دست مى يابد:
سيستم  برقرارى  جهت  معتبر  شركت هاى  با  همكارى   -  1

كنترل كيفى خارج آزمايشگاهى
- عقد قرارداد با شركت هاى مرتبط جهت ارسال نمونه ها

- تشويق و ترغيب اعضا جهت شركت در برنامه 

2 - مميزى آزمايشگاه هاى بالينى
- تربيت كارشناسان خبره جهت امر مميزى

- ارزيابى و جمع بندى نتايج حاصله با استفاده از استادان و 
كارشناسان خبره

3 - اعتباربخشى آزمايشگاه هاى بالينى
- صدور پروانه فعاليت آزمايشگاه ها و تمديد پروانه هاى صادر 

شده

 
سواالت مربوط به بحث استراتژى

رشته  تاسيس  زمان  از  داريد  استحضار  كه  همانطور   -  1
تاكنون  ايران  پاتولوژيست هاى  انجمن  تشكيل  و  آسيب شناسى 
تمركز  و  است  نشده  تدوين  رشته  اين  براى  مدونى  استراتژى 
و  پزشكى  دانشجويان  تربيت  برنامه هاى  بيشتر  سياستگزارى ها 
دستياران آسيب شناسى بوده است. لذا با توجه به افزايش تعداد 
فارغ التحصيالن اين رشته و با عنايت به اين مسئله كه با توقف 
پذيرش دانشجو در ساير رشته هاى آزمايشگاهى موازى در آينده 
بالينى  آزمايشگاه  بفرد  منحصر  متوليان  پاتولوژى  متخصصين 
انجمن  كه  نرسيده  آن  زمان  آيا  حضرتعالى  نظر  به  بود  خواهند 

آسيب شناسى ايران اقدام به تدوين استراتژى انجمن نمايد؟
آسيب شناسى  انجمن  استراتژى  تدوين  با  صورتيكه  در   -  2
اين  رئوس  و  محورها  شما  نظر  به  باشيد  داشته  موافقت  ايران 

استراتژى چه مسائلى را مى بايست در بر گيرد؟
3 - از آنجائيكه آزمايشگاه بالينى از اركان نظام سالمت در هر 
كشورى است و با توجه به مشكالت عديده نظام سالمت موجود 
در كشور ما، به نظر شما نقد و اصالح نظام سالمت چه جايگاهى 

در تدوين استراتژى انجمن مى بايست داشته باشد؟
كننده  متصل  حلقه  پاتولوژى  علمى رشته  تعاريف  طبق   -  4
علوم پايه پزشكى و بالين بيمار است. با توجه به اين تعريف به نظر 
شما ارتباط انجمن آسيب شناسى ايران با انجمنها و استادان علوم 
پايه و بالينى به چه صورت بايد باشد تا هر چه بيشتر به تعريف 

حلقه متصل كننده نزديك شويم؟
زمينه  در  تحقيقات  آن  تبع  به  و  پزشكى  تحقيقات   -  5
پاتولوژى در كشور ما به صورت پراكنده صورت مى پذيرد و عمدتاً 
انگيزه هاى فردى راهبردهاى تحقيقاتى را تعيين مى نمايد. بنظر 
مراكز  با  همكارى  با  مى تواند  ايران  آسيب شناسى  انجمن  شما 

بين المللى راهبردهاى تحقيقاتى را در كشور ايران ارائه نمايد؟
6 - همانطور كه استحضار داريد آزمايشگاه مرجع سالمت در 
نظر دارد كه انجمن هاى علمى را در ارزيابى ها و مميزى آزمايشگاه ها 
دخيل نمايد. لذا به نظر حضرتعالى انجمن آسيب شناسى ايران به 

شكلى مى تواند در مسئله وارد شود؟

دكتر حسين دارآفرين
مدير مسئول نشريه پاتولوژى

با توجه به تدوين پيش نويس استراتژى انجمن سواالت 
دكتر  آقاى  جناب  محترم  استادان  با  خصوص  اين  در  ذيل 
دكتر  آقاى  جناب  رحيمى،  دكتر  خانم  سركار  بهادرى، 
قوام، جناب آقاى دكتر ال آقا و جناب آقاى دكتر جهانزاد 
درميان گذاشته شد كه پاسخ استادان در ادامه براى اطالع 

همكاران ارائه مى گردد.

 توجه به تدوين پيش نويس استراتژى انجمن سو
آقاى جناب  محترم  استادان  با  خصوص  اين 

جناب رحيمى،  دكتر  خانم  كار 
ى دكتر ال آقا و جناب آقاى

كه پاسخ استادان د

 توجه به تدوين پيش نويس استراتژى انجمن سوا
آقاى جناب  محترم  استادان  با  خصوص  اين 

ب كار
قاى ى دك

كه پاسخ استادان د
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پاسخ جناب آقاى دكتر مسلم بهادرى
فرهنگستان  عضو  و  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه  استاد 

علوم پزشكى كشور

1 - تدوين استراتژى حتما بايد در فهرست برنامه هاى انجمن آسيب 
شناسى قرار گيرد. در اين برنامه بايد اهداف، وظايف و برنامه زمانيندى 

فعاليتهاى انجمن مشخص گردد.
جمله  از  اصلى  شاخص هاى  به  بايد  راهبردى  برنامه  اين  در   -  2
برنامه نظام سالمت، جايگاه پاتولوژيست برنامه هاى پژوهشى و آموزشى 
و رشته هاى فوق تخصصى و نحوه ارتباط با سازمان هاى دولتى و غير 

دولتى مرتبط مشخص شده باشد.
3 - بهتر است بگوييم تدوين استراتژى منطبق بر اصول علمى مى تواند 
تمام  استراتژى  اين  زيرا  گردد.  كشور  سالمت  نظام  ارتقاء  موجب 
فعاليت هاى حوزه سالمت در زمينه آزمايشگاه بالينى را به طور مستقيم 
و بسيارى از حوزه هاى ديگر نظام سالمت را به طور غير مستقيم پوشش 

مى دهد.
4 - از آنجا كه رشته پاتولوژى نقش اصلى در ارتباط بين رشته هاى 
انجمن  بود  اميدوار  مى توان  مى گردد  محسوب  بالينى  و  پايه  علوم 
نقش  پايه اى  انجمن هاى  از  يكى  عنوان  به  بايد  ايران  آسيب شناسى 

موثرى در ارتباط بين انجمن هاى علوم پزشكى ايفا نمايد. 
5 - الزم است انجمن آسيب شناسى برنامه هاى خود را با همكارى 
اعضا در جهت ارتقاء سطح همكارى با مراكز تحقيقاتى بين المللى به 

صورت راهبردى ارائه نمايد.
بالينى  آزمايشگاه  بر  نظارت  و  اعتباربخشى  فرآيندهاى  امروزه   - 6
در  فعاليت ها  اين  مثال  و  مى باشد  انجمن  اختيارات  حيطه  در  عمدتا 
كشورهاى پيشرفته بر عهده انجمن هاى پاتولوژى آن كشورها مى باشد. 
در ايران نيز آزمايشگاه مرجع سالمت بايد اين امور را به انجمن ها محول 
نموده و فقط از نظرات انجمن ها بهره مند گردد و كيفيت فعاليت خود 

را به نظارت عاليه و به نحو احسن ارتقا دهد.

پاسخ سركار خانم دكتر رحيمى 
عضو  و  بهشتى  شهيد  پزشكى  علوم  دانشگاه  استاد   

فرهنگستان علوم پزشكى كشور

1 - همانطور كه در اساسنامه تاسيس انجمن آمده است تدوين از 
الزامات مى باشد و بايستى اين امر در سر فصل برنامه هاى اجرايى انجمن 
قرار گيرد و انشا... با تدوين ايت استراتژى شاهد فعاليتهاى هدفمند و 

برنامه هاى زمانبندى مشخص در خصوص اين برنامه هاى باشيم.
پاتولوژيست،  جايگاه پاتولوژى و  استراتژى بايد تعيين  2 - در اين 
مثل  تخصصى  فوق  رشته هاى  جهت  پاتولوژيست ها  نمودن  آماده 
رشته هاى  ساير  با  پاتولوژيست  همكارى  نحوه  و...،  درماتوپاتولوژى 

تخصصى مربوطه و رشته هاى تخصصى ديگر مورد توجه قرار گيرد.
3 - با توجه به اينكه برنامه نظام سالمت بخش از برنامه هاى توسعه 
كشور ميباشد و اين برنامه ها در هم تنيده مى باشد بالطبع تدوين برنامه 
نظام سالمت بر اساس اصول علمى كار ضرورى است كه بايد مورد توجه 

نزديك  خيلى  ارتباط  طرفى  از  گيرد.  قرار  صاحبنظران  و  انديشمندان 
اين برنامه با بخش آزمايشگاه، ما را ملزم به دخالت، اصالح و در صورت 
از  حتما  حضور  اين  لذا  مى نمايد  كشور  سالمت  نظام  برنامه  نقد  نياز، 
جايگاه وااليى برخوردار بوده و بايستى از نظرات كارشناسانه همكاران 

پاتولوژيست در اين امر استفاده بهينه نمود.
4 - با توجه به تدوين و شكل گيرى نقشه جامع علمى كشور، حضور 
تمامى رشته هاى بالينى و آسيب شناسى در ترسيم اين نقشه در بخش 
پزشكى بسيار ضرورى مى باشد. طبيعى رشته آسيب شناسى به عنوان 
را  برنامه  اين  تحقق  مى تواند  پايه  علوم  و  بالين  بين  ارتباطى  حلقه 
مى تواند نقش به سزايى داشته باشد ضمن اينكه در حال حاضر با توجه 
به ارتباط و درهم تنيدگى علوم پايه و علوم بالينى اين نقش بسيار مهم 

مى باشد.
5 - جواب بلى است و تا كنون انجام نشده است. اميد موفقيت در 

اين جهت را براى همكاران پاتولوژيست و انجمن دارم.
بايد در  اجرايى  6 - انجمن آسيب شناسى با توجه به توان علمى و 
برنامه هاى آموزشى مميزين و بازرسين مشاركت و همراهى نمايد. اميد 
شد  پرداخته  آن  به  پيش  سواالت  در  كه  استراتژى  تدوين  با  مى رود 
آزمايشگاه ها  اعتباربخشى  و  ارزيابى  شاهد  نزديك  بسيار  درسال هاى 

توسط انجمن باشيم.

پاسخ جناب آقاى دكتر محسن امام ال آقا

با تشكر از دقت نظر و آينده نگرى اعضاى محترم ، موارد عنوان 
شده مطالعه شد. نكات مهم و اساسى در آن ذكر شده است ولى 
بعضى مباحث كه مشكالت حال و آينده پاتولوژيست ها مى باشد 
كمتر مطرح شده يا كمتر به آن پرداخته شده است، مانند مورد 
در  رهبرى  آميز  مسالمت  انتقال  جهت  قوانين  اصالح  كه  الف 2 
آزمايشگاه است. با وجود اين مسئله در گزينه د به تقويت رشته 
است.  شده  اشاره  آزمايشگاه  ارشد  كارشناسان  و  پايه  علوم  هاى 
را  مشكالتى  آينده  در  نشود  تدوين  خوبى  مورد د به  اگر  مسلما 
ايجاد خواهد نمود. با اين حال نظرات نظرات خود را در دو دسته    
براى  سازماندهى   (2 1) بهبود و نگهدارى وضعيت فعلى 

بيان مى نمايم. آينده  
الف ) انجمن بايد نقش علمى و اجرايى خود را در وزارتخانه   - 1
تقويت نمايد و اعضاى محترم بورد پاتولوژى كه از بزرگان علمى پزشكى 
ايران هستند الزم است از نفوذ خود در جهت رشد و شناسايى بهتر اين 
رشته استفاده نمايند. اين مهم با همراهى و چه بسا زير پوشش قرار 
خواهد  انجام  بهتر   ... و  آزمايشگاهيان  مانند  موازى  هاى  انجمن  دادن 

شد.
حمايت  ها  پاتولوژيست  مادى  حقوق  از  بايد  انجمن   ( ب   2-
نمايد و از ايجاد آزمايشگاه ها در مراكز هسته اى و حتى بعضى مطب 

ها جلوگيرى نمايد.
ج ) يكى از مشكالت پاتولوژيست ها اين مسئله است كه در   3-
آموزش هاى دوره رزيدنتى هيچ مبحثى در مورد مديريت آزمايشگاه و 
پرسنل مطرح نمى شود و چه بسا در سال هاى ابتدايى كار پاتولوژيست 
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را در محل كار فردى بى كفايت معرفى مى نمايد. بايد در دوره هاى 
آموزش رزيدنتى اين مباحث گنجانده شود.

د ) همان طور كه قبال نيز اشاره شد برگزارى جلسات مكرر   - 4
تك  جايگاه  تقويت  باعث  پايه  علوم  هاى  رشته  با  كوچك  مراكز  در  و 
براى  شود.  مى  مراكز  آن  در  پاتولوژيست  جايگاه  تضعيف  و  اى  رشته 
حل مشكل الزم است به باال بردن سطح علمى پاتولوژيست ها با ايجاد 
رشته هاى فوق تخصصى و فلوشيپ مانند فلوشيپ ميكروب شناسى، 
بيوشيمى و ... . جلسات آموزش اين افراد به صورت متمركز در تهران 
و شهرهاى بزرگ اهتمام به عمل آيد و مسئوليت آموزش پاتولوزيست 
ها افراد پاتولوژيست با فلوشيپ هاى مختلف باشند نه تك رشته اى ها. 
البته الزم به ذكر است كه عنوان كردن اين مقوله به مهناى تقابل با 
رشته هاى تك رشته اى داراى Ph.D يا خدايى نكرده زير سوال بردن 
جايگاه علمى اين عزيران نمى باشد ولى ورود آن ها به حيطه آموزش و 
درمان پزشكى به خصوص آموزش رزيدنت پاتولوژى مساله را با مشكل 

روبرو خواهد كرد.
2 -  الف ) در مورد آينده بايد بگوييم اگر رشته  پاتولوژى بخواهد 
عمومى  پزشكان  از  بهتر  استعدادهاى  جذب  به  نياز  شود  حال  از  بهتر 
دارد. بايد به فاكتورهايى كه در گرايش افراد به اين رشته موثر هستند 
توجه شود مانند درآمد، شخصيت شغلى و ... براى اين كار بايد در تعرفه 
ترتيبى  بايد  شود.  داده  تغييراتى  سرجيكال  مخصوصا  پاتولوژى  هاى 
با  هفتگى  جلسات  پزشكى  آموزشى  مراكز  در  حداقل  تا  شود  اتخاذ 
پزشكات بالينى در مورد تشخيص بيماران برگزار شود تا هر چه بيشتر 
جامعه پزشكى به اهميت پاتولوژى متوجه گردند. اين مسئله مخصوصا 

در مورد آزمايشگاه كلينيكال واجب تر مى نمايد.
باشد  داشته  نمايندگانى  ها  استان  در  انجمن  است  الزم   ( ب   -  2
اتحاد  و  بيشتر  نزديكى  باعث  كار  اين  كنند.  برگزار  منظم  جلسات  و 

پاتولوژيست هاى استان مى گردد.

پاسخ جناب آقاى دكتر فرخ قوام
استاددانشگاه علوم پزشكى اروميه 

جناب آقاى دكتر دارآفرين قبل از پاسخ به سواالت به استحضار 
ميرسانم ، از مشاهده پيش نويس استراتژى انجمن آسيب شناسى 
ايران بسيار خرسند گرديدم، اول به خاطر اين كه تا كنون چنين 
مثل  همكارانى  وجود  خاطر  به  دوم  و  نداشت  وجود  اى  برنامه 
حضرتعالى و ديگر دوستان كه با تالش شبانه روزى و پشتكار و 
جديت جهت ارتقا علم آسيب شناسى در ايران  تالش مى نماييد 
كه واقعا جاى قدردانى و سپاسگزارى دارد و حضور شما و ديگر 

همكاران انجمن باعث افتخار مى باشد.
پيش نويس استراتژى انجمن را مطالعه كردم كه بسيار كامل و 
ظريف و همه جانبه و فراگير تهيه شده است. فقط چند نكته كه 
به نظرم رسيد، به طور خالصه به استحضار مى رسانم كه چنانچه 

صالح باشد مورد نظر قرار گيرد:

تدوين استراتژى انجمن جزو ضروريات مى باشد منتهى اين   - 1

استراتژى كه در واقع جزو پايه هاى انجمن مى باشد بايد وارد اساسنامه 
انجمن شود و جنبه قانونى داشته باشد و گرنه به صورت يك آيين نامه 

داخلى تلقى خواهد شد.
تحقيقاتى،  آموزشى،  سازمانى،  محورهاى  بايد  استراتژى   - 2

ارتباطى، مشاوره اى و ارزيابى را درداشته باشد.
محور سازمانى دربرگيرنده كميته هاى متعدد از قبيل كميته   - 3

هاى علمى، مالى، پشتيبانى، سالمت و ... مى تواند باشد.
محور آموزشى عالوه بر مواردى كه در پيش نويس آمده است بايد 
از تكنولوژى هاى جديد نيز بهره گيرد. براى مثال كنفرانس ها، جلسات 
علمى، اساليد سمينارها و مواردى از اين قبيل از طريق اينترنت و تله 
تا  گيرد  قرار  ايران  نقطه  هر  در  همكاران  كليه  دسترس  در  كنفرانس 
همان لحظه از امكاناتى كه در تهران فراهم شده است، همكاران بهره 
مند شوند. متاسفانه بعد مسافت و مشكالت عديده همكاران شهرستانى 
در بيشتر موارد باعث محروم ماندن آنان از اين همايش هاى علمى مى 
گردد مضافا بر اينكه اكثر اين گردهمايى هاى علمى در تهران برگزار 

مى گردد.
و  علمى  آموزشى،  مطالب  كه  نمايد  اتخاذ  ترتيبى  انجمن  ضمنا 
اختيار  در  آن  هزينه  دريافت  با   CD صورت  به  علمى  هاى  سخنرانى 

همكاران قرار گيرد.
اسپانسرهاى  كردن  پيدا  دنبال  به  انجمن  بايد  تحقيقاتى  محور  در 
تحقيقاتى باشد تا منابع مالى تامين شده و دست انجمن در پروژه هاى 
تحقيقاتى باز باشد. كارخانه هاى مواد غذايى و ديگر موارد از اين نمونه 

هستند.
انجمن به عنوان سازمان دهنده طرح هاى تحقيقاتى عمل نمايد و 
با تشكيل تيم هاى تحقيقاتى تمام همكاران در شهرستان هاى ايران را 

در اين امر سهيم نمايد.
مشكالت  سالمت  نظام  ايد،  فرموده  اشاره  كه  طورى  همان   - 4
عديده اى دارد و حتما انجمن بايد با تمهيداتى بتواند درست و تنگاتنگ 
با متوليان سالمت كشور داشته و مشاوره هاى الزم را به ان ها بدهد و 
بنابراين انجمن در نقد و اصالح نظام سالمت مى تواند جايگاه ممتازى 

داشته باشد.
از  پايه  علوم  هاى  انجمن  با  شناسى  آسيب  انجمن  ارتباط   - 5
ضروريات است. همان طورى كه ميدانيد پاتولوژيست هم حكيم است و 
هم عالم . يعنى علوم بالينى را در تمام رشته ها به خوبى مى داند و پلى 
است بين علوم پايه و بالينى. بنابراين اين ارتباطات بايد بسيار تنگاتنگ 
باشد. به نظر بنده بهترين راه براى ارتباط مستحكم، برقرارى كنفرانس 
هاى علمى مشترك به طور مرتب، منظم و هفتگى است و در چنين 
محافل علمى نزديك مى شود اين ارتباط را محكم تر كرد. كنفرانس 
هاى مشترك با جراحى، ارتوپدى، مغز و اعصاب، پوست و ديگر موارد 
كه به صورت تله كنفرانس از طريق اينترنت تمام همكاران ساكن در 

تمام ايران نظاره گر آن خواهند بود بسيار مهم و ضرورى است.
دعوت از استادان علوم پايه و بالينى براى شركت در گردهمايى هاى 
صورت  به  پاتولوژى  دستياران  آموزش  حتى  يا  و  ها  كنفرانس  علمى، 
علوم  در  فراگير  شناسى  آسيب  رشته  اين كه  توجه به  درسى با  واحد 
تحكيم  در  هم  و  باشد  استفاده  قابل  تواند  مى  هم  باشد  مى  پزشكى 

ارتباط كمك كننده باشد.
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مناطق  حاوى  رتروفارنكس  توده  شناسى  بافت  نماى 
تشخيص  ميباشد.  زير  شكل  به  ساله  مرد 33  كيستيك 

شما چيست؟

بحث:
ساركوم  شامل  ضايعه  اين  افتراقى  تشخيصهاى 
 MPNST سينوويال،كارسينوم ساركوماتوئيد، مالنوم بدخيم و
بوده  منفى   HMB-45نيز و  اپتليال  ماركرهاى  مى باشند.كليه 
مورد  بيمار  گرفتند.  رنگ   S100 با  نئوپالستيك  سلولهاى  و 
شناخته شده نوروفيبروماتوز تيپ 1 بوده و تومور فوق در زمينه 
نوروفيبروم پلكسيفورم قبلى در وى ايجاد گشته است. بيماران 
 MPNST به  ابتالء   % 10 حدودا  خطر  داراى   NF1 به  مبتال 
هستند كه معموال در زمينه نوروفيبروم پلكسيفورم- و به ندرت 
به صورت اوليه- ايجاد شده و اغلب داراى پيش آگهى نامطلوبى 

مى باشند.
تشخيص نهايى:

MPNST در زمينه نوروفيبروم پلكسى فرم.

پاسخ گزارش  موردى و طرح چند سئوال 

عالوه بر آن بسيار زيبنده خواهد بود كه از وجود آنان در تيم هاى 
تحقيقاتى به صورت مشترك استفاده كرد.

انجمن  المللى،  بين  علمى  مراكز  با  ارتباط  در  بايد  انجمن   - 6
هاى علمى ساير كشورها و مراكز تحقيقاتى پيشقدم شود و ارتباطات 
علمى را با آنان تحكيم بخشد. اين مراكز امكانات و تسهيالت فراوانى 
در امور تحقيقاتى و علمى داشته و عالقمند به تبادل تجربه هاى علمى 
هستند و حتى مى توانند امكانات فنى و مالى در اختيار انجمن قرار 
دهند. انجمن با تمام تمهيداتى مى تواند كنگره هاى معتبر بين المللى 
طور  به  شود  مى  برگزار  دنيا  از  اى  نقطه  يك  در  سال  چند  هر  كه 
مشترك با آنان در ايران برگزار نمايد و بدين ترتيب دانشمندان بزرگ 
و بسيارى از تمام نقاط دنيا خواهند آمد و ارتباطات علمى، فن آورى ها 
و تكنولوژى هاى جديد در دسترس پاتولوژيست هاى ايران قرار خواهد 

گرفت و اين خود باب ارتباطات علمى جديد را باز خواهد كرد.
و  ها  ارزيابى  اصلى  اركان  از  بايد  شناسى  آسيب  انجمن   - 7
مميزى آزمايشگاه ها باشد. در كشورهاى خارجى انجمن هاى پاتولوژى 
اطالع  كه  همانطورى  دارند.  ها  ارزيابى  اين  در  ممتازى  و  عمده  نقش 
تخصصى  بورد  امتحانات  گرداننده  پاتولوژى  هاى  انجمن  بعضى  داريد 
هستند و با همكارى دانشگاه هاى معتبر و استفاده از استادان آنان كه 
در انجمن عضو مى باشند اين مهم را انجام مى دهند. در مورد ارزيابى 
ها انجمن بايد چك ليست ها تهيه نمايد كه الزامات و استانداردهاى 
ملى و بين المللى در آن لحاظ شده باشد و نمايندگانى در استان ها 

داشته باشد كه با انجمن در اين مورد همكارى نمايند.

پاسخ جناب آقاى دكتر عيسى جهانزاد
استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران 

و  بالينى  از  اعم   ) پاتولوژى  اصلى  منوى  اينكه  به  توجه  با   - 1
تشريحى ) انجمن مى باشد مسلما تدوين برنامه استراتژيك براى رشته 
الزامى است اما اين كا بايد با همكارى گروه هاى مختلف دست اندركار 
پاتولوژى به خصوص آموزش آن، صورت گيرد. دانشگاه ها، هيات بورد 

مى توانند كمك بسيارى در اين زمينه به انجمن بكنند.
پزشكى،   ) باال  به  دانشجويى  سطح  از  آموزش  ارتقاى  الف)   - 2
علوم آزمايشگاهى، دستيارى پاتولوژى ، كارمندهاى شاغل در آن           

ب ) تدوين برنامه و گروه بندى كليه آزمايشگاه هايى كه در سطح 
كشور در حال كار هستند در جهت ارتقاى خدمات درمانى در يك طرف 

و جلوگيرى از هدر رفتن وقت و سرمايه و ... از طرف ديگر
ج ) همكارى با دانشگاه ها جهت آموزش و استوار بهينه و روش هاى 

نوين در آزمايشگاه ها
رسيدن بر جايگاهى كه انجمن پايگاهى براى رسيدگى به كليه امور 
مسئول  از   ) باشد.  ها  آژمايشگاه  در  شاغل  پزشكى  صنفى)  جمله  (از 

آزمايشگاه تا كارمندهايى شاغل در اين آزمايشگاهها)
تمامى  كمك  با  ملى  مرجع  آزمايشگاه  استقرار  و  برپايى   ( هـ 

همكاران
يكى از اهداف اصلى بايد باشد  - 3

مى   ASCP يا   CAP همچون  هايى  سازمان  من   نظر  به   - 4
گرفتن  نظر  در  با  البته   ) باشد  مسئله  اين  براى  مناسب  الگوى  تواند 

شرايط اقليمى فرهنگى ايران )

همان طور كه در بند 2 گفته شد انجمن با همكارى دانشگاه   - 5
ها و همكاران ديگر شاغل در بخش خصوصى مى تواند نقش فعال در 

تدوين نقشه راهبردى تحقيقاتى كشور داشته باشد.
به نظر من انجمن مى تواند متولى اصلى ارزيابى و مميزى   - 6
آزمايشگاه ها باشد. البته حمايت كليه همكاران از اجراى صحيح و بدون           

نقص آن الزامى است.

پيام تبريك

تخصصى  بورد  آزمون  در  ممتاز  هاى  رتبه  كسب 
پاتولوژى را به همكاران گرامى به ويژه ؛

سركار خانم دكتر آزاده رخشان، رتبه اول
سركار خانم دكتر فائزه فروغى، رتبه دوم 
سركار خانم دكتر بيتا صفايى، رتبه سوم

شادباش مى گوييم و براى اين عزيزان پيروزى روزافزون در 
عرصه هاى دانش و زندگى خواستاريم.

هيات مديره انجمن آسيب شناسى ايران



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و دوم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

11

زنده ياد دكتر سيد محمدحسين جزايرى متخصص پاتولوژى 
كه به همراه همسر و دو فرزندش از بيست و چهارم تير ماه سال 
جارى در سانحه هواپيمايى شركت كاسپين به مقصد ايروان در 
در   1339 سال  در  دادند،  دست  از  را  خود  جان  قزوين  حوالى 
فرزند  و  نهاد  حيات  عرصه  به  پا  خوشنام  و  مذهبى  خانواده اى 
حجت االسالم و المسلمين سيدمحمد جزايرى انسانى وارسته و 
متقى است كه بين اهالى اهواز و گچساران عالقمندان و مريدان 

زيادى دارند.
محل تولدش در شهرك «ويس» از توابع شهرستان اهواز است. 
تحصيالت ابتدايى را در خوزستان طى كرد و تحصيالت متوسطه 

را در دبيرستان دانشگاه شيراز گذراندند.
ى  رشته  در  شيراز  دانشگاه  به  رتبه ى 72  با  سال 1358  در 
پزشكى راه يافت و در سال 1366 از اين دانشگاه فارغ التحصيل 

زندگى نامه 
مرحوم دكتر سيدمحمدحسين 

جزايرى

شد كه بالفاصله در همان سال در رشته ى تخصصى اطفال شركت 
كرد و قبول شد. متاسفانه به علت جنگ تحميلى و ايجاد شرايط 
سنگر  در  خدمت  و  گذاشت  كنار  را  تحصيل  ادامه  موقتا  ويژه، 
دفاع از ميهن را وجهه همت خود قرار داد و به خدمت مقدس 
سربازى رفت. دوران آموزشى را در كرمانشاه و بقيه خدمت را در 
اهواز گذراند و به مداواى مجروحان جنگ پرداخت و پس از اتمام 
خدمت با سمت مديريت بيمارستان شهيد بقايى ( اهواز ) به انجام 

دين  و وظيفه پرداخت  ( سالهاى 66 و 67 )
به  رفتن  حين  در  كه  حادثه اى  علت  به  زمان  همين  در 
شدت  به  چپ  پاى  زانوى  ناحيه  از  آمد  پيش  برايش  بيمارستان 
آسيب ديد كه با وجود نياز به عمل جراحى فورى، به علت كثرت 
اشتغال و لزوم رسيدگى و مداواى مجروحان رزمنده، انجام عمل 
جراحى به تعويق افتاد و همين امر باعث گرديد تا زمانى كه در 

قيد حيات بود از درد پا در رنج باشد.
و  آموزش  دبير   ) عليرضايى  منيژه  خانم  با   1367 سال  در 
كه  كرد  ازدواج  بود  شريف  و  اصيل  خانواده اى  از  كه   ( پرورش 

حاصل آن دو فرزند پسر به نام هاى شايان و روهام بود. 
از سال 1368 تا 1371 به ترتيب رياست بيمارستان مرودشت 

و معاونت شبكه بهداشت درمان آنجا را به عهده داشت.
در سال 71 در رشته پاتولوژى در دانشگاه شيراز پذيرفته شد 
كه در سال 75 آن را به اتمام رساند. از سال 75 به مدت 8 سال 
آزمايشگاه  با  همزمان  و  بود  الر  و  جهرم  پزشكى  دانشگاه  استاد 
و  كرد  تاسيس  شهر  همان  در  را  خود  خصوصى  پاتوبيولوژى 
جهرم  شهرستان  آزمايشگاههاى  بين  در  كه  شد  كار  به  مشغول 

رتبه نمونه را احراز كرد.
زنده ياد دكتر جزايرى در سال 1384 از جهرم به شيراز نقل 
مكان نموده و در خيابان نشاط، مجتمع پزشكى نشاط مبادرت به 

تاسيس آزمايشگاه پاتولوژى نمود.
در مدت اشتغال به كار از بيشتر سازمان هاى بيمه  ( خدمات 

درمانى، تامين اجتماعى، ايثارگران، بنياد شهيد و ...) 
اخذ  تقدير  لوح  صادقانه  و  صميمى  همكارى هاى  خاطر  به 

كرد.
ساير تقديرنامه ها عبارتند از :

دانشگاه علوم پزشكى جهرم به مناسبت روز استاد  - 1
معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد جهرم به خاطر فعاليت   - 2

در طرح هاى پژوهشى و تحقيقاتى كارشناسى ارشد 

پيام تسليت
اين  همكاران،  تمامى  طرف  از  ايران  شناسى  آسيب  انجمن 
عرض  تسليت  ايشان  محترم  خانواده  و  بازماندگان  به  را  ضايعه 

مى نمايد. 

 هيات تحريريه نشريه
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راهنما
مراحل آزمايش كامل ادرار، اهميت هر يك از يازده پارامتر مورد 
ادرار  مستقيم  مشاهده  (شامل  ماكروسكوپيك  دربررسي  ارزيابي 
آزمون،  هر  انجام  لزوم  همچنين  آن)،  ظاهري  مشخصات  ثبت  و 
مداخالت وعلل ايجاد خطاها و سرانجام موارد مثبت و منفي كاذب 

در اين مقاله شرح داده شده است و مورد بحث قرار مي گيرد.

فرد آموزش گيرنده در پايان مطالعه بايد قادر باشد :
1 - مراحل آزمايش ادرار و اهميت پارامترهاي مورد ارزيابي 

را شرح دهد.
انجام  آزمايشگاهي، مداخالت آزمون ها و لزوم  2 - يافته هاي 

هر آزمون را ذكر كند. 
3 - نحوه ايجاد خطا، موارد مثبت و منفي كاذب هر آزمون 

را بيان كند.

مقدمه
آزمايش كامل ادرار ابزاري مهم در شناسايي، پايش وغربالگري 
بيماران مبتال به بيمارى هاى كليوي است. اين آزمايش نه تنها 
كاركرد سيستم ادراري، بلكه برخي از عملكردهاي كبدي، وضعيت 

اسيد- باز و متابوليسم كربوهيدرات ها را نشان مي دهد.
ميكروسكوپي  و  ماكروسكوپي  مراحل  شامل  ادرار  آزمايش 
ادرار  ظاهر  مستقيم  مشاهده  با  ماكروسكوپي  مرحله  است. 
پارامترهاي  مي گردد.  مشخص  خاص  شيميايي  آزمونهاي  و 
است،  سنجش  قابل  ادراري  نوارهاي  توسط  مختلف  بيوشيميايي 
اين آزمون ها نسبتا ارزان مي باشند و در زماني كمتر از پنج دقيقه 
قابليت گزارشدهي دارند. نوارهاي ادرار خود به دو صورت دستي 

يا دستگاهي قرائت مي شوند. 
آن  متشكله  مواد  بودن  غليظ  بدليل  صبحگاهي  ادرار  اولين 

بهترين نمونه جهت آناليز است.
بيماري ها  غربالگري  در  ادراري  نوارهاي  عمدتا  آنجايي كه  از 

نحوه آزمايش با نوارهاي ادرار و 
منابع خطا ي آنها

دكتر كامبيز مظفري
متخصص آسيب شناسى تشريحى و بالينى، عضو هيات علمى مركز 

آموزشى و تحقيقاتى و درمانى قلب شهيد رجايى
سيد ابوالفضل امارتي
 كارشناس آزمايشگاه

موز
ودآ

ه خ
مقال

كاربرد دارد، نياز به آموزش جزئيات آن به كاربران نمي باشد.
حتي در مواردي كه نيازمند ارزيابي وجود خون يا عفونت در 
ادرار هستيم، نوارها مي توانند جايگزين آزمايش روتين كامل ادرار 
شوند و ميكروسكوپي ادرار زماني كاربرد دارد كه بين نتايج نوار 

ادرار و تابلوي باليني همخواني وجود نداشته باشد.
آزمايش كامل ادرار دو مرحله دارد، ابتدا شاخص هاي فيزيكي 
و شيميايي شامل بررسي نماي ظاهري، وزن مخصوص و استفاده 
از نوارهاي ادراري و سپس آزمايش هاى ميكروسكوپي آن. قبل 
از انجام آزمايش ادرار بايد نمونه جهت پذيرش توسط آزمايشگاه 

تاييد شود.
آسيب شناسى،  متخصصان  براى  مقاله  اين  مطالعه 
زايمان،  و  زنان  ارولوژي،  نفرولوژي)،  (غدد-  اطفال  و  داخلى 
دكتراى  و  عمومى  پزشكان  باليني،  بيوشيمي  علوم آزمايشگاهي، 
آزمايشگاه  كارشناسان  و  كاردانان  علوم آزمايشگاهي،  حرفه اى 

توصيه مى گردد. 

در  ادرار  نمونه  پذيرش  جهت  آناليتيكال  پره  نكات 
آزمايشگاه:

برچسب زدن صحيح نمونه ( مشخصات كامل بيمار بايد شامل 
نام كامل، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه باشد. اطالعات بيشتر بر 
حسب نياز مركز ممكن است الزم گردد ولي سه مورد باال حداقل 

اطالعات الزم مي باشند ).
آيا نمونه از نظر مقدار جهت آزمايش كافي است و آيا از مواد 
نگهدارنده در نمونه استفاده شده است؟ ظاهر ادرار آلودگي خاصي 
را نشان نميدهد يا تاخيري در ارسال نمونه صورت نگرفته است؟ 
هر آزمايشگاه بايد دستورالعمل خودش را براي پذيرش يا رد يك 
نمونه داشته باشد. اولين ادرار صبحگاهي كه بيشترين غلظت را 

دارد مناسبترين نمونه براي تجزيه ادرار است.
گاهي اوقات نمونه توسط كاتتر يا به روش سوپراپوبيك گرفته 
مي شود و يك نمونه براي آزمايش هاى مختلف ارسال مي شود. 
اگر نمونه در شرايط استريل جمع آوري گردد ابتدا بايد آزمايش 

باكتريولوژيك بر روي آن انجام شود. 
ادرار  حجم  و  دارند  كليه  نارسايي  كه  بيماراني  و  كودكان  در 
كه  شود  رسانده  آزمايشگاه  اطالع  به  بايد  است  كم  معموال  ارسالي 
ابتدا آزمايش هايى كه ضرورت و كاربرد بيشتري دارند انجام شوند. 
براي اندازه گيري هاي كمي، نمونه ادرار  24يا 12 ساعته نسبت 

به نمونه تصادفى (random) ارجح است.

شرايط نگهداري نوارهاي ادراري  : 
1 - نوار ادرار از رطوبت و گرما دور نگه داشته شود. ( در محلي 

خشك، خنك و بيرون از يخچال)
2 - در هربار استفاده از نوار تغيير رنگ آن بررسي، تا از بروز 

خطا در آزمايش جلوگيري شود.
3 - درب جعبه نوار ادرار كامال بسته باشد و با هر جعبه اي كه باز 

مي شود شماره ثبت و دستورالعمل كارخانه سازنده خوانده شود.
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نكات الزم هنگام كاركردن با نوارهاي ادرار:
1 - فقط به مقدار مورد نياز نوار برداشته شده و بالفاصله درب 

جعبه بسته شود.
به  سانتريفوژ  از  قبل  ادرار  نمونه  نوار،  با  آزمايش  جهت   -  2

خوبي مخلوط شود.
3 - نمونه قبل از انجام آزمايش به درجه حرارت اتاق برسد.

4 - نواحي واكنش گر نوار (reagent) با دست فرد آزمايش 
كننده تماس پيدا نكند.

فرار  بازهاي  يا  اسيدها  با  مجاورت  در  نوار  روي  مواد   -  5
نباشند. 

با  نباشد)  ثانيه  يك  از  كوتاهي (بيش  مدت  براي  را  نوار   - 6
ادرار تماس دهيد و مقدار اضافي ادرار را با مايل نگه داشتن نوار 
با  نوار  واكنشگر  مواد  شدن  مخلوط  از  كنيد.  خارج  آن  كنار  از 

يكديگر پرهيز شود.
7 - نوار را مستقيما روي ميز كار قرار ندهيد.

8 - توصيه هاي دقيق براي قرائت هر آزمون را رعايت كنيد. 
نوار را نزديك جداول الزم قرار داده و در زير نور مناسب بررسي 

نماييد.
9 - از وجود منابع خطا و ميزان حساسيت يا ويژگي هرآزمون 
نوار ادراري آگاهي داشته باشيد. بين شرح حال بيمار و تفسير هر 

آزمون ارتباط منطقي برقرار كنيد.

منابع خطاي نوارهاي ادراري:
1 - نمونه هاي ادراري كه داخل يخچال گذاشته شده اند قبل 

ازانجام آزمايش به دماي اتاق نرسيده باشند.
2 - در هنگام جمع آوري ادرار، نمونه با مواد ضد عفوني كننده 

سطح پوست مخلوط شده باشد.
3 - نوار ادراري تاريخ گذشته باشد.

4 - نوار در معرض نور، هوا ودماي خارج از دامنه تحمل آن 
قرار گيرد.

مواد  (زيرا  نتايج  قرائت  هنگام  نوار  دادن  قرار  عمودي   -  5
شيميايي روي نوار از يك قسمت به قسمت ديگر نشت پيدا كرده 

و سبب خطا مي گردد).
6 - عدم قرائت آزمون ها در زمان مناسب (سريعتر يا ديرتر از 

زمان الزم).
7 - ادرار شديدا پيگمانته باشد و در تفسير آزمون خطا ايجاد 

شود.
 urine) ادرار  كنترل  محلول هاي  از  استفاده  عدم   -  8

control) جهت بررسي صحت عملكرد نوار.

پارامترهاي مورد ارزيابي توسط آزمون نوار ادرار: 
:(specific gravity) 1 - وزن مخصوص

ادرار  حجم  الكتروليت ها،  و  مايعات  هموستاز  برقراري  جهت 
شود.  تغيير  دستخوش  كليه  توسط  مي تواند  آن  امالح  ميزان  و 
وزن مخصوص و اسموالريته منعكس كننده توانايي نسبي كليه 

ها  شاخص  اين  دوي  هر  هستند.  ادرار  رقت  يا  غلظت  ايجاد  در 
وضعيت  نظر  از  اعتماد  قابل  پارامترهاي  از  ادرار  رنگ  همراه  به 
جامد  مواد  نسبت  مخصوص  وزن  مي باشند.  فرد  هيدراتاسيون 
محلول به حجم كل نمونه است يا به عبارت ديگر چگالي را نشان 

مي دهد.
ذرات بزرگتر مانند پروتئين ها و قندها بيشتر از الكتروليت هاي 

كوچك وزن مخصوص را باال مي برند.
را  حجم  واحد  در  محلول  ذرات  تعداد  اسموالريته  عوض  در 

نشان مي دهد.
در  را  سهم  بيشترين  فسفات  و  سولفات   ، سديم  كلريد  اوره، 

فزوني وزن مخصوص دارند.
افراد بالغ با دريافت مقدار كافي مايع در طي 24 ساعت ادراري 
البته  كنند.  دفع  مي توانند   1.022 تا   1.016 مخصوص  وزن  با 
دامنه طبيعي وزن مخصوص بين 1.003 تا 1.035 متغيير است. 
در ديابت بي مزه توانايي تغليظ ادرار از بين رفته و مقدار فراواني 
ادرار رقيق با وزن مخصوص پايين حتي تا 1.001 دفع مي شود. 

دفع طوالني مدت ادرار با وزن مخصوص پايين در پيلونفريت 
و گلومرولونفريت هم ديده مي شود.

آدرنال،  نارسايي  دهيدراتاسيون،  در  باال  مخصوص  وزن 
ديده   (CHF) قلبي  احتقاني  نارسايي  و  كبدي  بيماري هاي 
و  نكند  تغيير  مختلف  نمونه هاي  در  مخصوص  وزن  اگر  مي شود. 
و  شده  تلقي  تونيك  ايزو  ادرار  باشد   1.010 حدود  ثابت  به طور 

نشانه آسيب شديد كليوي و فقدان قدرت تغليظ است.
وجود  مخصوص  وزن  اندازه گيري  جهت  مختلفي  روش هاي 

دارد شامل نوارادراري ، رفراكتومتر و يورينومتر.
نوار ادرار به طور غير مستقيم وزن مخصوص را اندازه مي گيرد. 
ماده واكنشگر روي نوار سه جز اصلي دارد: الكتروليت، انديكاتور و 
بافر. اساس كار آن بر مبناي تغيير  Pka مربوط به الكتروليت ها 
در مقايسه با غلظت يوني ادرار است. وقتي غلظت يوني باال باشد  
انديكاتور به  ماده  PK آن كاهش پيدا مي كند (همانند PH) و 
نسبت غلظت يونها تغيير رنگ ميدهد كه بر حسب مقادير وزن 
مخصوص قابل ارزيابي است. در اين روش قند، پروتئين و مواد 
حاجب كه تاثير زيادي در غلظت نمونه دارند ارزيابي نمي شوند. 
و  رفراكتومتري  مثل  ديگر  روش هاي  با  مواد  اين  تمام  البته 

يورينومتر قابل اندازه گيري مي باشند.

:PH - 2
كليه ها و ريه ها به طور طبيعي جهت حفظ توازن اسيد و باز 
با يكديگر همكاري مي كنند. فعاليت متابوليك بدن باعث توليد 
اسيدهايي مانند سولفوريك، فسفريك، هيدروكلريك و به ميزان 

كمتراسيد پيروويك و الكتيك ميشود. 
يون  واالن  اكي  ميلي    50- 100 طبيعي،  رژيم  با  بالغ  فرد 
هيدروژن در 24 ساعت دفع مي كند كه PH  ادراري برابر شش را 
توليد مي كند. در فرد طبيعي PH  بين  8 – 4.6 متغير است. در 
مواردي كه غذاهاي پروتئيني حيواني مصرف شوند اسيد بيشتري 
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توليد مي گردد. در حين خواب نيز به دليل اسيدوز تنفسي خفيف 
ادرار اندكي اسيدي مي شود. همچنين داروهاي مختلفي كه جهت 
درمان سنگ هاي كليوي داده ميشوند ادرار را اسيدي مي كنند. 
در كتو اسيدوز ديابتي هم مقدار فراواني يون +H دفع ميشود كه 
و  سبزي ها  مصرف  دنبال  به  است.  آمونياك  شكل  به  آن  بيشتر 

ميوه ها بخصوص مركبات اسيديته ادرار كمتر مي شود 
انديكاتورهاي متيل رد وبرموتيمول بلو دامنه اي از رنگ ها را از 
نارنجي، سبز و آبي با افزايش PH ايجاد مي كنند و اين امكان را 
به ما ميدهند تا در دامنه 9 الي 5 با دقت 0.5 واحد PH نمونه 
را بسنجيم. توجه شود كه نوار بايد فورا خوانده شود و از نوار در 
حالي كه خيلي خيس است استفاده نشود چون كه بافر اسيدي از 
قسمت مربوط به پروتئين وارد قسمت  PH شده و آنرا نارنجي 

رنگ مي كند. ضمنا نمونه حتما بايد تازه باشد. 
اگر به اندازه گيري دقيق PH نياز باشد، بايد ظرف از ادرار پر 
شود تا فضاي خالي باقي نباشد و درب آن نيز محكم بسته شده و 
ترجيحا روي ظرف يخ گذاشته شود، ولي منجمد نگردد. چون در 
نمونه اي كه تازه نباشد به علت فقدان CO2 و رشد باكتري ها ( 

به دليل توليد آمونياك از اوره )  PH افزايش مي يابد.

3 - گلوكز وساير قندها:
قندهاي  متفاوت،  فيزيولوژيك  يا  پاتولوژيك  شرايط  تحت 
مختلفي ممكن است در ادرار ديده شوند. اين دسته مواد شامل 
سوكروز  و  پنتوز   ، مالتوز   ، الكتوز  ،گاالكتوز،  فروكتوز  گلوكز، 

مي باشند. شايعترين آنها گلوكز است كه اشاره مي شود.
به وجود مقادير قابل شناسايي گلوكز در ادرار گلوكز اوري گفته 
مي شود. يعني زماني كه سطح گلوكز خون از ظرفيت توبول هاي 

كليوي جهت باز جذب آن فزوني يابد.
گلوكز در ادرار ممكن است با مقادير مختلف گلوكز در خون 
گلوكزاوري  با  همزمان  هيپرگليسمي  است  ممكن  و  شود  ديده 
نباشد، چون كه جريان خون گلومرولي و ميزان باز جذب توبولي 
و جريان ادرار نيز بر اين امر تاثير دارند. هيپرگليسمي زماني با 
گلوكزاوري همراه است كه گلوكز خون از 180 تا 200 ميلي گرم 

درصد تجاوز كند.
گلوكزاوري در شرايط مختلفي ديده مي شود. در ديابت قندي، 
نيست ولي  الزاما مشخصه آن  تنهايي و  هيپرگليسمي به  اگرچه 
وجود قند در ادرار بررسي بيشتر بر روي بيمار را ايجاب مي كند. 
همچنين  است.  تشنگي  و  پلي اوري  با  همراه  گلوكزاوري  معموال 
بيماران  اين  در  كربوهيدرات  ناكافي)  (مصرف  ناكافي  متابوليسم 
افزايش  علتش  كه  مي شود  ادرار  و  خون  در  كتون  حضور  باعث 

متابوليسم چربيهاست.
در ديابت وابسته به انسولين منفي بودن قند ادرار مربوط به 
تغيير در آستانه كليوي گلوكز در اين بيماران است. لذا اندازه گيري 
قند خون در اين بيماران با كمك دستگاه هاي سنجش قند خون 

خانگي بهتر از آزمايش قند ادرار است.
نوارهاي ادرار در غلظت هاي200 و 100 ميلي گرم در دسي ليتر 

آزمون هاي  پس  باشد،  مشكل  تفسيرشان  است  ممكن  گلوكز 
الزم  حساس تر  و  جديدتر  نوارهاي  يا  مس  احيا  مثل  تكميلي 

مي باشند.
در بيماران ديابتي با كمك قرص  Clinitestمي توان سطح 
دسي ليتر  در  ميلي گرم   1000 تا  ادرار  در  را  كننده  احيا  مواد 

تخمين زد و اين روش فقط با يك قطره نمونه امكان پذير است.
در برخي از مراكز درماني گلوكز ادرار 24 ساعته جهت بررسي 

بيمار به عنوان روش مفيدتر استفاده مي شود.
نوارهاي ادرار روتين مي تواند زنان حامله اي كه در خطر ابتال 

به ديابت هستند را شناسايي كند.
در  هيپرگليسمي  با  همراه  گلوكزاوري  ديابت،  از  غير 
كوشينگ،  آگرومگالي،  مانند  آدرنال  و  هيپوفيز  اختالالت 
و  هيپرتيروئيدي  پانكراس،  تومورهاي  و  آدرنوكورتيكال  پركاري 

فئوكروموسيتوما ديده مي شود.
در بيماري هاي پانكراس با ازبين رفتن سلول هاي النگرهانس 
يا  پانكراس  كارسينوم  در  مثال  مي شود،  گلوكزاوري  دچار  بيمار 
فيبروزيس، اختالالت سيستم عصبي مثل  پانكراتيت، سيستيك 
آنوكسي،  و  هيپوتاالموس  ضايعات  مغزي،  خونريزي  و  تومورها 

گلوكزاوري با هيپرگليسمي همراه است.
در موارد ديگري مثل اختالالت متابوليسم به دليل سوختگي، 
عفونت، شكستگي ها، سكته قلبي، اورمي، بيماري كبدي، بيماري 
ذخيره اي گليكوژن، چاقي و تغذيه پس از گرسنگي مفرط مي تواند 
و  ،كورتون  تيازيد  مثل  داروهايي  ضمنا  شود.  ايجاد  اوري  گلوكز 
باعث  بارداري  از  جلوگيري  قرص هاي  نيز  و   ACTH هورمون 

گلوكزاوري ميشوند.
تمام  و  كرده  پيدا  افزايش  گلومرولي  فيلتراسيون  حاملگي  در 
گلوكز فيلترشده ممكن است باز جذب نگردد، لذا با مقادير نسبتا 

پايين گلوگز خون فرد دچار گلوكزاوري ميشود.
اگر گلوكز اوري از مقادير ناچيز (Trace) تجاوز كند و پايدار 

بماند نياز به بررسي مي باشد.
عملكرد  اختالل  معموال  هيپرگليسمي  بدون  گلوكزاوري  در 
توبولي وجود دارد. يعني بازجذب گلوكز كاهش مي يابد و ممكن 
است باز جذب آب ،اسيدهاي آمينه، بي كربنات، فسفات و سديم 
نيز مختل شود، مانند سندرم فانكوني، گاالكتوزومي، سيستينوز 
(cystinosis)، مسموميت با سرب و ميلوما كه در اين بيماري ها 

نيز اختالل عملكرد توبولي و گلوكزاوري ديده مي شود.
روش نوار ادرار بر پايه روش گلوكز اكسيداز و پراكسيداز بوده 
و يك واكنش دوگانه متوالي آنزيمي انجام مي گيرد. نوارهاي ادرار 
فقط از نظر نوع ماده كروموژن متفاوتند، ضمنا اختصاصي براي 
گلوكز مي باشند و با الكتوز ،گاالكتوز ، فروكتوز و مواد احيا كننده 
كمي  نيمه  نتايج  است  ممكن  نوار  نمي دهند.  واكنش  داروها  و 
بدهد و نتايج آن بايد با تقريب گرم در دسي ليتر گزارش شوند. 
بررسي همزمان گلوكز و كتون به ما كمك ميكند هم كتون اوري 
را پيدا كنيم و هم مهار شدن گلوكز توسط كتون را ( كه در برخي 

از نوارها اتفاق مي افتد ) شناسايي كنيم.
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اگر مواد پاك كننده اكسيدان ( مواد اكسيد كننده قوي ) در 
ضمنا  ميشود.  قند  كاذب  مثبت  نتيجه  باعث  باشند  ادرار  ظرف 
قند  جواب  كاذب  بطور  است  ممكن  مخصوص  وزن  بودن  پايين 

را باال ببرد.
باعث  است  نگهدارنده  ماده  يك  كه  سديم  فلوريد  مصرف 
و  باال  مخصوص  وزن  ضمنا  مي شود.  قند  كاذب  منفي  نتيجه 
گاهي آسكوربيك اسيد مي توانند باعث نتيجه منفي كاذب شوند. 
همچنين آنزيم گليكوليتيك كه در سلول هاي ادراري يا باكتري ها 
وجود دارد با كهنه شدن ادرار مقدار گلوكز ادرار را پايين مي آورند. 
لذا نمونه ادرار اگر سريع آزمايش نمي شود بايد در يخچال قرار 

داده شود. 
گلوكز توسط گلوكزاكسيداز به گلوكونيك اسيد و آب اكسيژنه 
كروموژن  ماده  با  پراكسيداز  توسط  نيز  آن  كه  مي شود  تبديل 
واكنش داده، كروموژن اكسيدشده و آب توليد مي گردد. كروموژن 
ممكن است تولوئيدين باشد كه تغيير رنگش از صورتي تا ارغواني 
است و 100 ميليگرم در دسي ليتر گلوكز را شناسايي مي كند و 
به مواد مداخله گري مثل آسكوربيك اسيد حساسيت بااليي دارد. 
اگر كروموژن يديد پتاسيم باشد تغيير رنگ از آبي به قهوه اي تيره 
در مدت 30 ثانيه خواهيم داشت و اگر كروموژن آمينو پروپيل 
كاربازول باشد اين تغيير رنگ از زرد به نارنجي قهوه اي طي 60 

ثانيه اتفاق مي افتد.

 4 - پروتئين:
به طور طبيعي در 24 ساعت 150 ميلي گرم پروتئين در ادرار 
دفع مي شود و غلظت پروتئين بر مبناي حجم ادرار بين 10 تا 2 
ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد. يك سوم پروتئين آلبومين بوده و 

مابقي پروتئين هاي پالسمايي شامل گلبولين هاي كوچك است.
پروتئين هاي پالسمايي با وزن كمتر از 50 يا 60 كيلو دالتون 
از غشا پايه گلومرولي عبور كرده و به صورت طبيعي درتوبول هاي 

پروكسيمال كليه باز جذب مي شوند.
از  جزيي  مقدار  به  دالتون  كيلو  مولكولي 69  وزن  با  آلبومين 
رتينول  به  يابنده  اتصال  پروتئين هاي  مي شود.  فيلتره  گلومرول 
دفع  اندكي  مقدار  به  نيز  ليزوزيم  و  ميكروگلبولين  بتا   ،(RBP)

مي شوند.
پروتئين تام هورسفال (يوروموكوئيد) كه يك نوع گليكوپروتئين 
است از سلول هاي توبول هاي ديستال و سلول هاي قسمت صعودي 
كل  از  بيشتر  كمي  سوم يا  حدود يك  شده و  ترشح  هنله  قوس 

پروتئين ادرار را شامل مي شود.
و  آنزيم ها  همچنين  و  ادراري  ترشحات  در  موجود   IgA
و  شده  دسكوآمه  سلول هاي  اپيتليال،  سلول هاي  پروتئين هاي 

لوكوسيت ها نيز در ترشح پروتئين به ادرار دخالت دارند.
براي  مهمي  نشانه  ادرار  در  پروتئين  باالي  مقادير  وجود 
بيماري هاي كليوي است، زيرا پروتئين ها آستانه باز جذب پاييني 
دارند و افزايش  فيلتراسيون گلومرولي پروتئين، باز جذب آن را  

اشباع ميكند.

دفع  طبيعي  حاالت  افتراق  جهت  غربالگري  روتين  روش هاي 
حداقل  بايد  لذا  رود،  مي  كار  به  طبيعي  غير  موارد  از  پروتئين 
بالغ  فرد  در  را  پروتئين  دسي ليتر  در  ميلي گرم  تا 8  مقادير 10 

شناسايي كنند.
رسوبي  روش هاي  ولي  حساس اند  آلبومين  به  ادرار  نوارهاي 

(پرسيپيتاسيون) با اسيد تمامي پروتئينها را شناسايي مي كند.
توجه داشته باشيم كه در يك ادرار رقيق مقدار پروتئين به طور 
پروتئين  آزمون  مثبت  نتيجه  كه  آنجا  از  مي آيد.  پايين  كاذب 
ارزشمند است بايد توسط يك روش دوم تاييد شود كه اين كار 

حتي با تكرار نمودن نمونه هم ضرورت دارد.
پروتئين اوري فانكشنال به ميزان 0/5 گرم در روز، در شرايط 
دهيدراتاسيون ممكن است ديده شود. ورزش شديد باعث مي شود 
كه مخلوطي از پروتئين ها با وزن مولكولي باال و پايين وارد ادرار 
پروتئين  نوع  اين  گرانولر.  و  هيالن  سيلندرهاي  با  همراه  شوند 
اوري ممكن است در نارسايي هاي قلبي، قرار گرفتن در سرما و 
تب نيز ديده شود. البته اين حالت با استراحت طي 3 تا2 روز از 

بين ميرود.
گهگاه پروتئين اوري گذرا در بيماراني كه تاريخچه و معاينه 
طبيعي دارند ديده مي شود. در اين افراد حتي آزمايش كامل ادرار 
طبيعي است ولي بايد هر6 ماه از نظر فشار خون و ساير اختالالت 

بررسي شوند.
ولي  دارد  وجود  نيز  طبيعي  حاملگي  در  گذرا  اوري  پروتئين 
هر پروتئين اوري در حاملگي يافته با اهميتي تلقي شده و نياز 
به ارزيابي دارد. پروتئين اوري پايدار به ميزان 2 تا1 گرم در روز 
در فرد بدون عالمت يا هنگامي كه همراه با خون در ادرار باشد 

وخيم تر از پروتئين اوري گذرا مي باشد.
آزمون نوار ادرار جهت سنجش پروتئين از خطاي انديكاتورهاي
PH  سود مي جويد. از آنجايي كه پروتئين ها درPH فيزيولوژيك 
خود داراي بار يوني مي باشند وجودشان باعث تغيير رنگ انديكاتور 

مي شود.
 PH داراي  و  است  بلو  تترابروموفنل  انديكاتور  به  آغشته  نوار 
اسيدي حدود 6 است. در غياب پروتئين رنگ نوار زرد است و اگر 
پروتئين موجود باشد 30تا 60 ثانيه بعد از تماس با ادرار رنگ زرد 
تبديل  پروتئين  غلظت  و  نوع  برحسب  پررنگ  تا  كمرنگ  سبز  به 
تا+1   4+,   trace منفي،  از  پروتئين  ميزان  حسب  بر  نتايج  مي شود. 
متغير است. اكثر روش ها توانايي سنجش آلبومين به ميزان 5 تا 20 

ميلي گرم در دسي ليتر را دارند.
همانطوري كه قبال اشاره شد نوار بيشتر به آلبومين حساس 
پروتئين  موكو  يا  جونز  بنس  پروتئين هاي  و  گلبولين  به  و  است 
حساسيت كمتري دارد. وجود مقادير ناچيز پروتئين در افراد سالم 

كه داراي ادرار غليظ هستند ممكن است ديده شود.
دهد.  راكاهش  نتايج  است  ممكن  ادرار  امالح  باالي  مقادير 
را  نتايج  دارند  بااليي  بافر  ميزان  كه  نمونه هايي  يا  قليايي  ادرار 
به طور كاذب مثبت ميكند (كساني كه رژيم هاي درماني قليايي 
دارند يا آلودگي باكتريال). همچنين تركيبات چهارگانه آمونياكي 
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نتايج  دارد)  وجود  لباس  كننده هاي  نرم  در  (كه  آمينوآميدها  و 
اسيدي  بافر  كلرهگزيدين و شسته شدن  كاذب مي دهند.  مثبت 
روي قسمت مربوط به پروتئين نوار (در اثر تماس زياد با ادرار) 
باعث جواب مثبت كاذب مي شود. ولي اين روش (نوار ادرار) تحت 
تاثير كدورت ادرار ، مواد حاجب راديوگرافي و بسياري از داروها 

قرار نمي گيرد. 

5 - خون ، هموگلوبين و ميوگلوبين در ادرار:
افراد  درصد   16 ميزان  تا   :  (Hematuria) ادرار  در  خون  الف) 
جامعه ممكن است مقادير ميكروسكوپيك و بدون عالمت خون را 
در ادرار دفع كنند كه با روش نواري قابل غربالگري مي باشد. البته 
در بسياري از بيماري هاي جدي تر دستگاه ادراري مانند نفروپاتي 
مامبرانو،  IgA  نفروپاتي و انواع گلومرولونفريت ها نيز خون در 

ادرار ديده ميشود. 
ممكن  هيستولوژيك  يافته هاي  بيماران  از 15درصد  بيش  در 
بيماري هاي  در  است  ممكن  همچنين  باشند.  طبيعي  است 
نئوپالستيك يا غير نئوپالستيك نظير تروما ، سنگ ، اختالالت 
خونريزي دهنده، مصرف آنتي كواگوالنت ها و داروهايي از قبيل 
كساني كه  همچنين  شود.  ديده  ادرار  در  خون  سيكلوفسفاميد 
ورزشهاي شديد مي كنند به علت خونريزي از مخاط مثانه ممكن 

است دچار اين حالت شوند.
به خاطر اهميت تشخيصي و به دليل امكان هموليز اريتروسيت ها 
در ادرار، آزمون غربالگري هموگلوبين يافته مفيدي براي آزمايش 
ادرار است. در واقع برخي از مطالعات نشان داده است كه آزمون 
غربالگري هموگلوبين با نوار ادرار در يافتن خون در ادرار ممكن 
در  البته  باشد.  حساس تر  ادرار  ميكروسكوپي  آزمايش  از  است 
مواد  توسط  نوار  با  هموگلوبين  واكنش  است  ممكن  روش  اين 
بر  مسئله  اين  و  شود  مهار  آسكوربيك  اسيد  مثل  مداخله گري 
اهميت بررسي ميكروسكوپي  تاكيد مي كند. آزمون ادرار جهت 
درشرايط  چراكه  ادراردارد  تازه  نمونه  به  نياز  هموگلوبين  وجود 
ليز  قرمز  گلبول هاي  از 1.010  كمتر  مخصوص  وزن  با  و  قليايي 

مي شوند. 

خون  قرمز  گلبول هاي  كه  عاملي  هر  اوري:  هموگلوبين  ب) 
معموال  ولي  شود،  اوري  هموگلوبين  باعث  مي تواند  كند  ليز  را 
خارج  ازانواع   بيشتر  عروقي  داخل  هموليز  در  اوري  هموگلوبين 
عروقي ديده مي شود. هموگلوبين به هاپتوگلوبين پالسما متصل 
مي شود. هموگلوبين آزاد نيز به-صورت ديمر آلفا و بتا به وزن 32 
كيلو دالتون دفع ميشود. بخشي از هموگلوبين توسط توبول هاي 
نزديك باز جذب شده و مابقي دفع مي شود. هموگلوبين اوري 
شود.  ايجاد  هم  عروق  به  مستقيم  تروماي  بدنبال  است  ممكن 
وجود50 ميلي گرم در دسي ليتر هموگلوبين رنگ پالسما را صورتي 
مي كند و در موارد هموليز شديد ممكن است مقدار هموگلوبين به 
1000 ميلي گرم در دسي ليتر برسد. افزايش هموگلوبين پالسما 
در آنمي هاي هموليتيك اكتسابي شديد شايع تر از آنمي هاي ارثي 

است. احتمال هموگلوبين اوري در آنمي داسي شكل و تاالسمي 
ماژور نيز افزايش مي يابد.

هموگلوبين هاي ناپايدار به ادرار رنگ مايل به قهوه اي مي دهند 
كه به دليل تاثير دي پيرول يا بيليفوشين است و واكنشي با نوار 

از نظر   Heme  مشاهده نمي گردد.

ج) ميوگلوبين اوري: با تخريب فيبرهاي عضالني (رابدو ميوليز) 
خون  از  سريعا  ولي  شده  آزاد  ميوگلوبين  حاد،  تروماي  بدنبال 
وارد  قهوه اي  قرمز-  پيگمان  صورت  به   سپس  ميشود.  برداشته 
ادرار مي گردد. ميوگلوبين آزاد منومري با وزن مولكولي 7 كيلو 
دالتون است كه سريعا دفع مي شود. ولي كمپلكس هموگلوبين ها 
بدنبال  اوري  ميوگلوبين  مي گردد.  دفع  آن  از  آرامتر  پتوگلوبين 
ورزش شديد يا به  شكل طول كشيده (راجعه) در درماتوميوزيت، 
كمبود فسفوكيناز عضالني، آدنوزين منوفسفات د آميناز و يا در 

كمبود پروتئين ميتوكندريال ديده مي شود.
حال  شرح  اساس  بر  اوري  ميگلوبين  و  رابدوميوليز  تشخيص 
و يافته هاي آزمايشگاهي انجام مي گيرد. معموال بيمار دچار درد  
برنگ  ادراري  روز  دو  تا  يك  فاصله  به  بوده  كرامپ  يا  عضالني 
هموگلوبين  قسمت  در  ادراري  نوار  مي كند.  دفع  قهوه اي  قرمز- 
است  ممكن  قرمزهم  گلبول  كمي  تعداد  و  شده  مثبت  شدت  به 
سرم  آلدوالز  و  كيناز  كراتين  ميزان  شوند.  ديده  ادرار  رسوب  در 
كراتينين  هاپتوگلوبين طبيعي است.  افزايش مي يابد ولي ميزان 
سرم نيز ممكن است افزايش يابد. ادرار طي دو تا سه روز شفاف 
و  حال  شرح  مي يابد.  كاهش  سرم  كيناز  كراتين  مقدار  و  شده 
آزمايش هاى سرمي به افتراق هموگلوبين اوري از ميگلوبين اوري 

كمك مي كنند. 
هموگلوبين  يا  ادرار  در  خون  وجود  حالت  سه  از  يك  هر  در 
اوري يا ميوگلوبين اوري، ظاهر آن قرمز تيره تا قهوه اي شده و 
تعدادي گلبول قرمز در رسوب ادرار ديده مي شوند . نوار نيز در 

اين حاالت  از نظر وجود خون مثبت است.  
اگر بتوان سرم را بررسي كرد، در هموگلوبين اوري سرم صورتي 
رنگ است ولي در ميوگلوبين اوري سرم زرد رنگ بوده و ظاهر 

شفافي دارد زيرا ميوگلوبين سريعا از پالسما برداشته مي شود. 
نيز  ايمونواسي  به روش  ادرار  ميگلوبين  كمي  اندازه گيري 
كمك به تشخيص مي كند. اگرچه ممكن است تداخل اندكي با 

هموگلوبين داشته باشد.
و  Heme(هموگلوبين  مشتقات  براي  ادرار  نوار  مكانيسم 
در   heme پراكسيدازي  شبه  فعاليت  مبناي  بر  ميوگلوبين) 
هموگلوبين آزاد،گلبولهاي ليز شده يا ميوگلوبين است كه باعث 
آزاد شدن اكسيژن از پراكسيد و بروز واكنش روي نوار مي شود. 

جهت انجام صحيح آزمايش نمونه ادرار بايد به خوبي مخلوط 
شود. اگر فقط قسمت بااليي نمونه ادراري كه به خوبي مخلوط 
آزمايش  لوله  ته  در  سالم  گلبول هاي  چون  گردد،  بررسي  نشده 

رسوب كرده اند واكنشي ايجاد نمي گردد. 
و  آلي  پراكسيداز  از  مخلوطي  با  ادرار  نوار  واكنش گر  ناحيه 
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كروموژن تترا متيل بنزيدين مفروش شده است. بعد از تركيب شدن 
H2O2 با heme ، اكسيژن حاصله روي كروموژن اثر گذاشته و 
باعث تغيير رنگ آن مي شود. heme كاتاليز كننده اكسيداسيون 
تترامتيل بنزيدين است كه ايجاد رنگ سبز مي كند. نوار بايد ظرف 
60 ثانيه بعد از تماس با نمونه قرائت شود. نوارهاي ادرار معموال 
مقدار 0/05 تا 0/3 ميلي گرم در دسي ليتر هموگلوبين در ادرار را 
شناسايي مي كند. 0/3 ميلي گرم در دسي ليتر هموگلوبين معادل 
گلبول هاي  است.  ميكروليتر  يك  در  شده  ليز  قرمز  گلبول   10
طبيعي حدود 30 پيكوگرم هموگلوبين به ازاي هر سلول دارند .

حساسيت نوار ادرار در نمونه هايي كه وزن مخصوص باال دارد 
كاهش مي يابد زيرا ممكن است گلبول ها ليز نشوند. همچنين در 
است  ممكن  باشد  باال   C ويتامين  و  پروتئين  ميزان  كه  مواردي 
نتيجه منفي كاذب داشته باشيم. اگر فرمالين به عنوان نگهدارنده 
استفاده شود هم ممكن است نتيجه منفي كاذب ايجاد كند. ضمنا 

وجود مقادير باالي نيتريت واكنش را به تاخير مي اندازد.
مواد اكسيد كننده مانند هيپوكلريت يا  Iodine كه به عنوان 
ايجاد  كاذب  مثبت  نتيجه  مي شوند  استفاده  پوست  پاك كننده 
عفونت هاي  در  كه  ميكروبي  پراكسيدازهاي  همچنين  مي كنند. 
ادراري وجود دارند ممكن است باعث نتيجه مثبت كاذب گردند.

6 - بيلي روبين:
محصول شكسته شدن هموگلوبين در سيستم رتيكولواندوتليال 
مي باشد. در خون ابتدا متصل به آلبومين است. بيلي روبين غير 
دليل  اين  به  و  نمي شود  حل  آب  در  كونژگه)  (غير  مستقيم 
نمي تواند از سد گلومرولي عبور كند، پس در كليه با گلوكورونيك 
مي آيد.  بوجود  روبين-گلوكورونيك  بيلي  و  شده  كونژوگه  اسيد 
ادرار  وارد  گلومرول  بوده و از  مستقيم محلول در آب  اين شكل 

مي شود. 
بيلي روبين كونژوگه از صفرا وارد دئودنوم شده و جذب خون 
در  ميلي گرم   0.02 تنها  طبيعي  به طور  بالغ  فرد  ادرار  مي  شود. 
دسي ليتر بيليروبين دارد  كه اين مقدار با روشهاي معمولي قابل 

شناسايي نمي باشد.
دفع بيلي روبين با آلكا لوز بيشتر مي شود.

حضور بيلي روبين در ادرار حاكي از افزايش آن در خون است كه 
يا به علت انسداد مجاري صفراوي است يا بيماري هاي هپاتوسلوالر 
توام با ناتواني هپاتوسيت ها در دفع بيلي روبين به صفرا، يعني در 
مواردي همچون افزايش فشار داخل كانا ليكولر (فيبروز يا التهاب 

پري پورتال) و يا تورم هپاتوسيت ها. 
سر  كارسينوم  يا  صفراوي  سنگ هاي  اثر  در  اوري  بيلي روبين 
پانكراس، همچنين در هپاتيت حاد ويرال يا الكلي و كلستاز دارويي 
مسموميت زاي  داروهاي  معرض  در  كساني كه  در  ميشود.  ديده 
كبدي هستند، وجود بيلي روبين اوري مي تواند نشانه زودرسي از 

كلستاز يا آسيب كبدي باشد.
Dubin- سندرم  مثل  مادرزادي  روبينمي  هيپربيلي  در 
Johnson و  Rotor بيلي روبين در ادرار ديده ميشود ولي در 

بيماري ژيلبرت و  Crigler-Najjar  ديده نميشود.
در بيلي روبين اوري رنگ ادرار از زرد- قهوه اي تا سبز- قهوه اي 
متغير است كه ممكن است داراي كف زرد رنگ باشد. با افزايش 
كمرنگ  مدفوع  و  ظاهر  بيمار  در  زردي  كونژوگه،  بيليروبين 

مي شود.
علت بي رنگ شدن مدفوع به دليل فقدان پيگمان هاي مشتق 

از بيلي روبين است.
منفي  نتيجه  با  همراه  ادرار  بيلي روبين  آزمون  مثبت  نتيجه 
اوروبيلينوژن حاكي از انسداد صفراوي داخل يا خارج كبدي است. 
اين آزمون در تشخيص افتراقي زردي مهم است زيرا بيلي روبين 

اوري در يرقان هموليتيك ديده نمي شود.
پاسخ نوار ادرار بر مبناي واكنش بيلي روبين با نمك ديازونيوم 
در محيط اسيدي است. ادرار طبيعي نبايد بيليروبين داشته باشد. 
معموال تغيير رنگ از كرم- بژ به خرمايي رنگ است كه طي 20 
ثانيه اتفاق مي افتد. اگر نمك ديازو مورد استفاده 2و4 دي كلرو 
آنيلين باشد اين آزمون در عرض 20 ثانيه جواب داده و بيليروبين 
به ميزان 0/8ميليگرم در دسي ليتر را در ادرار مي تواند شناسايي 
كند. البته شناسايي تغيير رنگ در اين روش مشكل است، ولي 
اگر از ماده 2و6 دي كلرو بنزن ديازونيوم تترا فلوروبورات استفاده 
اتفاق  ثانيه  تا 60  طي 30  بنفش  تا  صورتي  از  رنگ  تغيير  شود 
افتاده و بيلي روبين به ميزان 0/5ميلي گرم در دسي ليتر را در ادرار 

نشان مي دهد. 
چون  باشد،  تازه  بايد  بيلي روبين  آزمايش  براي  ادرار  نمونه 
سريع  خيلي  كوژوگه)  (بيلي روبين  بيلي روبين  گلوكورونيك 
دهي  واكنش  كه  آزاد  بيلي روبين  و  ميشود  هيدروليز  ادرار  در 
در  بيلي روبين  اكسيداسيون  مي گردد.  ايجاد  است  ضعيف  آن 
منفي  نتايج  باشند  نور  معرض  در  اگر  مخصوصا  كهنه  نمونه هاي 
نتايج  نيتريت  و  آسكوربيك  اسيد  فراوان  مقادير  مي دهد.  كاذب 
دارويي  متابوليت  مي دهند.  كاهش  كاذب  به طور  را  بيلي روبين 
مانند فنازوپيريدين در PH پايين رنگ مايل به قرمز ايجاد ميكند 
و ممكن است نتايج نوار ادرارى را مخدوش كند. ريفامپين و كلر 
پرومازين مي تواند باعث جواب مثبت كاذب شود، در صورتي كه 

ساليسيالت ها و اروبيلينوژن تاثيري نمي گذارند.

7 - اجسام كتوني:
در صورت نقص در متابوليسم كربوهيدرات يا اشكال در جذب 
آن و يا ناكافي بودن ميزان كربوهيدرات ها در رژيم غذايي، اين 
نقص با افزايش متابوليسم اسيدهاي چرب جبران مي شود و در 
صورت چشمگير بودن اين وضعيت اجسام كتوني كه محصوالت 
متابوليسم ناقص اسيدهاي چرب هستند ابتدا در خون و سپس 

در ادرار ظاهر مي گردند.
اغماى  كنترل نشده مي تواند حاكي از  ديابت  اوري در  كتون 
در  ميلي گرم   50 ميزان  تا  است  ممكن  باشد.  الوقوع  قريب 
كتوز  باليني  شواهد  وجود  بدون  استيك،  استو  اسيد  دسي ليتر 
مستعد  بيشتر  يك  تيپ  ديابت  بيماران  باشد.  موجود  خون  در 
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كتو اسيدوز هستند كه با عفونت يا استرس تشديد مي گردد ولي 
كتون اوري اغلب در اغماى هيپراسموالرهيپرگليسميك ( بيماران 

تيپ دو ديابت)  ديده نمي شود.
كتون اوري غير ديابتي در شير خواران و كودكان در حاالتي 
چون بيماري هاي حاد تب دار و در شرايط توكسيك با اسهال و 
استفراغ ديده ميشود. نوزادان مبتال به بيماريهاي ارثي متابوليك 
در صورت وجود كتون اوري شديد و پايدار بايد مورد بررسي قرار 
گيرند. همچنين كتون اوري در استفراغ طي حاملگي و كاشكسي 
ديده  است  ممكن  بيهوشي  بدنبال  نيز  و  سرطاني  بيماران  در  يا 
كاتابوليسم  افزايش  به  اوري  كتون  احتماال  موارد  اين  در  شود. 
مرتبط  غذايي  مواد  دريافت  بودن  محدود  به دليل  بافت ها  چربي 

است. 

درطي حاملگي يك خانم طبيعي ميزان قند ناشتا ممكن است 
پايين باشد وكتون اوري خفيف هم وجود داشته باشد. گاهي اوقات 
هم كتون اوري بدنبال تماس با هواي سرد يا ورزش هاي شديد يا 

رژيم هاي كم كربوهيدرات براي كاهش وزن ديده مي شود. 
قند،  مرض  شوك،  مثل  مختلفي  شرايط  در  الكتيك  اسيدوز 
نارسايي كبد يا كليه، عفونتها و مسموميت با برخي از داروها مثل 

ساليسيالت و  phenformin   ديده ميشود.
است  ممكن  بوتيرات  هيدروكسي  و 3 -  استواستات  كتوز،  در 
افزايش يابند، اگرچه معموال ميزان بوتيرات باال و استواستات پايين 
تشخيصي  معمول  روشهاي  با  اوري  كتون  شرايط،  اين  در  است. 
( نيتروپروسايد) قابل شناسايي نيست. از آنجا كه اجسام كتوني 
همگي در ادرار وجود دارند روشي كه هر يك از اين سه ماده را 
بتواند شناسايي كند به لحاظ تشخيصي قابل قبول است. نوار يا  
قرص نيتروپروسايد بر پايه روش  Rothera ، استواستيك اسيد 
 Gerhardt's) و استون را شناسايي مي كند. روش كلريدفريك
test) استواستيك اسيد را شناسايي مي كند ولي هيچكدام از اين 
روش ها نمي توانند 3 - هيدروكسي بوتيرات كه ماده كتوني عمده 

مي باشد را شناسايي كنند.
 10 تا  پالسما  يا  ادرار  جهت  استفاده  مورد  نوارهاي  معموال 
مي كنند  شناسايي  را  اسيد  استيك  استو  دسي ليتر  در  ميلي گرم 

ولي براي استون حساسيت كمتري دارند.
با نوار مي توان وجود كتون را در خون بيمار شناسايي كرد. اين 
روش جهت مشخص كردن كتواسيدوز حين درمان ديابت قابل 
انجام است. نتايج منفي كاذب به خاطر ناپايداري مواد واكنش گر 
آلودگي  ميشود.  ديده  ادرار  داخل  كتوني  مواد  يا  ادرار  نوار  روي 
اسيد  استواستيك  فقدان  به  منجر  مي توانند  عفونت  و  باكتريال 
شود و همچنين اگر نمونه ادرار در ظروف در بسته يا در يخچال 

نباشد.
نيتروفري  سديم  واكنش  مبناي  بر  ادرار  نوار  سنجش  روش 
سيانيد با اجسام كتوني مي باشد. نوارها حاوي نتيرو فري سيانيد 
محيط  در  استون  و  اسيد  استواستيك  با  كه  هستند  گليسين  و 
رنگي  تغيير  با  مثبت  نتيجه  ميكنند.  بنفش  رنگ  توليد  قليايي 

روش  اين  در  مي شود.  قرائت  ثانيه  طي60  در  بنفش  به  بژ  از 
استواستيك اسيد به ميزان 10 و استون به ميزان 70 ميلي گرم 
در دسي ليتر شناسايي ميشوند و يا ممكن است حاوي بافر و نيترو 
فري سيانيد باشند كه با استواستيك اسيد رنگ صورتي زرشكي 
در طي 15 ثانيه ايجاد مي كنند. در حالت اخير 5 تا 10 ميلي گرم 
در دسي ليتر استو استيك اسيد را مي توانند شناسايي كنند ولي 

با استون واكنش نمي دهند.
واكنش هاي مثبت كاذب با معرف فنل فتالئين يا مقادير بسيار 
باالي فنيل كتون ها و ماده نگهدارنده  8- هيدروكسي كينولين يا 

متابوليت هاي ال دوپا ايجاد مي شود.
استيل سيستئين كه به شكل آئروسل است رنگ قرمز شديدي 
و  دوپا  (متيل  خون  فشار  ضد  داروهاي  همچنين  مي كند.  ايجاد 
منفي  نتيجه  ميشوند.  كاذب  مثبت  جواب  باعث  هم  كاپتوپريل) 

كاذب بدليل فقدان واكنش دهي نوار است.

8 - اروبيلينوژن:
امالح  كلسترول،  با   ) شده  دوازدهه  وارد  كبد  از  بيلي روبين 
صفراوي و فسفوليپيدهاي صفرا كونژوگه شده )، سپس در روده 
بزرگ توسط باكتريها هيدروليز مي شود. نهايتا بيلي روبين آزاد به 

اروبيلينوژن، مزوبيلينوژن و استركوبيلينوژن احيا ميشود.
كبدي  پورتال  سيستم  جذب  باز  اروبيلينوژن  صد  در   50 تا 
اروبيلينوژن  مابقي  از  عمده  مقدار  مي گردد.  دفع  مجددا  و  شده 
در مدفوع به شكل اروبيلين يا استركوبيلين دفع مي شود. مقادير 

كمي هم به ادرار وارد ميشود.
است  پيرولي  تترا  تركيبات  از  گروهي  نمايانگر  اروبيلينوژن 
ولي از آنجايي كه مخلوطي از مواد بدين طريق سنجيده مي شوند 
 (unit) واحد كلمه  از  دسي ليتر  در  ميلي گرم  كلمه  ذكر  به جاي 
 0/5 تا   2/5 ادرار  اروبيلينوژن  طبيعي  ميزان  مي شود.  استفاده 
دو  اين  كه  است.  ساعت  در24  واحد  يا  دسي ليتر  در  ميلي گرم 

حدودا با هم معادل اند.
اروبيلينوژن بدون رنگ و ناپايدار است. در صورتي كه اروبيلين ها 
ادرار  در  اروبيلينوژن  ميزان  مي دهند.  ادرار  به  نارنجي  زرد  رنگ 

قليايي بيشتر شده و در ادرار اسيدي كم ميشود.
سيستم  طريق  از  را  اروبيلينوژن  موثر  به طور  نتواند  كبد  اگر 
پورتال باز جذب كند، مقدار اروبيلينوژن بيشتري از طريق كليه 
و ادرار دفع مي شود. اين وضعيت زماني اتفاق مي افتد كه به دليل 
هپاتيت ويروسي، داروها يا مواد سمي در سلول كبدي ضايعه اي 
ايجاد شود يا در برخي از موارد سيروز كبدي و در نارسايي قلبي 
پرخوني كبد مانع از متابوليزه شدن اروبيلينوژن شده و دفع مجدد 
آن به صفرا مختل ميگردد. در كالنژيت همراه با انسداد صفراوي 
مي ريزد.  ادرار  به  بيليروبين  با  همراه  اروبيلينوژن  زيادي  مقادير 
ادرار  در  اروبيلينوژن  زيادي  مقدار  وجود  متفاوت  وضعيتي  در 
حاد  ليز  به دنبال  كه  است  هموليز  مشخصه  بيليروبين  غياب  در 
مغز  در  اريتروسيتي  پيش سازهاي  تخريب  يا  و  قرمز  گلبول هاي 
همچنين  مي افتد.  اتفاق  مگالوبالستيك  آنمي  دليل  به  استخوان 
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افزايش  اروبيلينوژن  ميزان  نسوج  داخل  در  خونريزي  صورت  در 
بيماران  اين  است.  همراه  بيليروبين  افزايش  با  بعدا  كه  مى يابد 
طريق  از  مازاد  اروبيلينوژن  كه  زيرا  دارند  تيره  مدفوعي  يرقاني 

مدفوع نيز دفع مي شود.  
دهيدراتاسيون و  اروبيلينوژن در ادرار در مواردي مثل تب و 
ادراري  اروبيلينوژن  پايدار  فقدان  مي شود.  ديده  غليظ  ادرار  در 
ديده  كبد  صفراوي به  مجراي  كامل  انسداد  همچون  مواردي  در 

مي شود كه همراه با مدفوع بدون رنگ است. 
آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف كه فلور روده را مهار مي كنند 
دفع   و  شده  اروبيلينوژن  به  بيلي روبين  تبديل  مانع  است  ممكن 

آنرا از ادرار و مدفوع كاهش مي دهند.
واكنش نوار ادراري بر پايه روش ارليخ (واكنش آلدئيدي) بوده، 

ايجاد رنگ قرمز آزو از تركيبات ديازونيوم ميكند.  
چون  باشد  تازه  بايد  اروبيلينوژن  آزمايش  براي  ادرار  نمونه 
فعال  غير  تركيبات  به  اسيدي  ادرار  در  و  است  ناپايدار  اي  ماده  
مانند  دارويي  متابوليت هاي  مي گردد.  تبديل  اروبيلين  نام  به 
فنازوپيريدين كه در ادرار اسيدي رنگ نارنجي قرمز توليد ميكنند 
ممكن است روي اين آزمون اثر گذاشته باعث ايجاد جواب مثبت 
نيز   Azo-Gantrisin مانند  موادي  همچنين  شوند.  كاذب 
ممكن است جواب مثبت كاذب ايجاد كنند. بيلي روبين و خون 
روي اين آزمون تاثيري نمي گذارند، فقط گهگاه بيلي روبين ممكن 

است ايجاد رنگ سبز نمايد.  

9 - نيتريت:
بسياري از باكتري هاي پاتوژن دستگاه ادراري توانايي احيائ 
نيترات به نيتريت را دارند. لذا اگر تعدادشان چشمگير باشد ( بيش 
از 100 هزار كلني در هر سانتي متر مكعب ادرار) آزمون نيتريت 
مثبت مي شود. ارگانيسم هاي شايع نيتريت مثبت شامل اشريشيا 
كولي، پروتئوس، استا فيلوكوك و گونه هاي پسودوموناس اند ولي 

انتروكوك توانايي احياى نيترات را ندارد.
آلودگي  و  باشد  شده  جمع آوري  به  درستي  ادرار  نمونه  اگر 
(contamination) در كار نباشد، در صورت مثبت بودن آزمون 
نيتريت، آزمايش كشت ادرار ضروري مي باشد. بهترين نمونه براي 

اين آزمون نمونه وسط ادرار (midstream urine) است.
نيترات  روي  باكتري ها  تاثير  مبناي  بر  آزمايش  انجام  روش 
مي باشد. چون حداقل 4 ساعت زمان نياز است تا باكتري ها اين 
واكنش تبديل را انجام دهند، بهترين نمونه ادرار اول صبحگاهي 
است ، ولي اگر نمونه درست گرفته نشده باشد (آلودگي با فلور 
در  گردد  ايجاد  كاذب  آلودگي  باكتريها،  رشد  به دليل  يا  پوست) 
تفسير اين آزمون اشتباه حاصل شده و موارد مثبت كاذب ايجاد 
يا  مي كنند  قرمز  را  ادرار  كه  داروها  برخي  همچنين  مي شوند. 
فنازوپيريدين  مثل  مي آيند  در  قرمز  رنگ  به  اسيدي  محيط  در 
اسيد  آسكوربيك  وجود  مي كنند.  كاذب  مثبت  جواب  ايجاد  نيز 
و اروبيلينوژن و يا PH پايين تر از 6  باعث جواب منفي كاذب 
در اين آزمون مي شود. نمونه هاي تصادفى كه در طول روز جمع 

آوري مي شوند و نمونه هايي كه از كاتتر گرفته مي شوند در آزمون 
نيترات با باكتري اوري تطابق ندارند، چون زمان كافي براي احيا 

به نيتريت در مثانه طي نمي شود.  
همچنين برخي نتايج كاذب به دليل اثرات ارگانيسم ها و ايجاد 
و  نيتريك  اكسيد  و  آمونياك  مانند  نيتريت  به جز  ديگري  مواد 
نيترو يا هيدروكسيل آمين و نيتروژن است كه در صورت توليد 
اين مواد توسط ارگانيسم نتيجه منفي كاذب ايجاد ميگردد. اگر 
هم در رژيم غذايي نيترات وجود نداشته باشد ممكن است عليرغم 
آزمون  اين  در  كاذب  منفي  نتيجه  ارگانيسم  باالي  تعداد  وجود 

ديده شود.  

10 - لكوسيت استراز:
حاوي  نوتروفيل ها  اوليه  گرانول هاي  از  شده  استخراج  ماده 
 (esterolytic) ده نوع پروتئين است كه خاصيت استروليتيك
دارند و اين فعاليت استرازي به عنوان شاخصي جهت اين سلول ها 
استفاده مي شود. از آنجا كه نوتروفيل ها و ساير سلول ها در ادرار 
وجود  از  حاكي  مي تواند  استرآز  لكوسيت  فعاليت  پايداراند،  غير 

بقاياي سلولهايي باشد كه با ميكروسكوپ قابل رويت نيستند.
از  حاكي  ادرار  در  نوتروفيل  سلول هاي  تعداد  بودن  چشمگير 
لكوسيت ها  كمي  شمارش  كه  آنجا  از  ولي  است  ادراري  عفونت 
دهد،  نشان  پايين  را  آن  تعداد  است  ممكن  ميكروسكوپ  زير 
آزمون لكوسيت استرآز مثبت همخواني درستي با تعداد كل پلي 
مورفونوكلئرها دارد ، چه آن سلولهايي كه سالم اند و چه آنها كه 

ليز شده اند. 
هيدروليز  فرايند  استرآز  كه  است  اساس  اين  بر  كار  روش 
استرها را كاتاليز كرده، توليد اسيد و الكل مي كند. سپس الكل با 
نمك ديازونيوم واكنش داده و رنگ ارغواني توليد مي كند. شدت 
رنگ متناسب با مقدار آنزيم و تعداد نوتروفيل ها است. سلول هاي 
شركت  استرآزي  فعاليت  اين  در  قرمز  گلبول هاي  و  اروتليال 
ندارند. افزايش وزن مخصوص، پروتئين و قند نتايج اين آزمون را 
كاهش مي دهند. همچنين وجود اسيد بوريك و آنتي بيوتيك هايي 
اسيد  باالي  مقادير  و  سفالوتين  سفالكسين،  تتراسايكلين،  مانند 

آسكوربيك سبب مهار اين آزمون مي شوند.
مثبت  را  آزمون  اين  نتايج  واژينال  ترشحات  با  ادرار  آلودگي 
سلول  زيادي  تعداد  الم  زير  در  كه  است  حالي  در  اين   . مي كند 
و  تريكوموناس  همچنين  مي شود.  ديده  باكتري  و  اسكوآموس 
مثبت  نتيجه  است  ممكن  استرآز  داشتن  بدليل  ائوزينوفيل ها 
كاذب بدهند. مواد اكسيد كننده و فرمالين نيز جواب مثبت كاذب 
ايجاد مي كنند. نيتروفورانتوئين و ساير رنگ هاي قوي ممكن است 

در تفسير رنگ اين آزمون ايجاد خطا كنند.

11 - ويتامين C (اسيد آسكوربيك):
افرادي كه از ويتامين C يا ساير تركيبات حاوي آن در رژيم 
درماني خود استفاده مي كنند گهگاه مقادير بسيار زيادي از آن 
احيا كنندگي  خواص  دليل  به  ماده  اين  مي كنند.  ادراردفع  در  را 
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خون،  گلوكز،  مانند:  مي كند  مهار  را  نوار  واكنش هاي  از  بسياري 
بيلي روبين، نيتريت و لكوسيت استرآز.

مثال اگر در بررسي رسوب ادرار بيش از 2 گلبول قرمز در هر 
ميدان قوي ميكروسكوپي ديده شود ولي نوار وجود خون را تاييد 

نكند بهتر است از نظر وجود اسكوربيك اسيد بررسي شود.
و  هستند  اسكوربيك  اسيد  متابوليت هاي  سولفات  و  اگزاالت 

سنگ  است  ممكن  مستعد  افراد  در   C ويتامين  زياد  مصرف  با 
اگزاالتي تشكيل شود.

اگرچه روش هاي مختلفي براي بررسي اسيد آسكوربيك با نوار 
و  گازي  كروماتوگرافي  صحيح  كمي  روش  ولي  دارد  وجود  ادرار 

اسپكترومتري جرمي (GC/MS) است.

false negative resultsfalse positive resultsParameter tested
Highly buffered alkaline urine1-Moderate quantities of protein

2-Ketone bodiesSpecific gravity

Urine left standing at room temperaturePH
1-Ascorbic acid
2- ketones
3-sodium fluoride
4- cold refrigerated urine

1-Bleach and oxidizing agents
2-Improper storage of stripsGlucose

presence of proteins other than albumin1- Highly buffered alkaline urine
2-quaternary ammonium
3-chlorohexidine
4-prolonged exposure of urine to strip

Protein

1-ascorbic acid
2-testing the supernatant urine(specimen 
not well-mixed)
3- high SG or protein level
4-formalin
5-nitrite
6-captopril

1-chlorine bleach
2-microbial peroxidase
3-menstrual blood

Blood

1-exposue to light
2-ascorbic acid
3-nitrite

1-Phenothiazine
2-phenazopyridineBilirubin

Improper storage of specimen1-Phthaleins
2-L-dopa
3-High SG

Ketones

1-Light exposure or old specimens
2- Ascorbic acid 
3-nitrite   

1-Sulfonamides
2-Methyldopa
3-Azo dyes
4-Riboflavin

Urobilinogen

1-insufficient incubation in bladder
2- insufficient dietary nitrate
3-ascorbic acid
4-concentrated urine with low PH

1-Bacterial contamination
2-Azo compoundsNitrite

1-elevated glucose
2-high SG and Albumin
3-antibiotics
4-ascorbic acid

1-Bleach and formalin
2-vaginal contamination
3- presence of  T.vaginalisLeukocyte esterase

خالصه:
آزمايش كامل ادرار ابزاري مهم در شناسايي، پايش و غربالگري 
ميكروسكوپي  و  ماكروسكوپي  مراحل  شامل  كه  است   بيماران 
و  ادرار  ظاهر  مستقيم   مشاهده  با  ماكروسكوپي  مرحله  است. 

آزمون هاي شيميايي خاص مشخص مي گردد.

قابل  ادراري  نوارهاي  توسط  مختلف  بيوشيميايي  پارامترهاي 
سنجش مي باشند.

جهت آناليز، ادرار صبحگاهي بدليل غليظ بودن مواد متشكله 
بهترين نمونه است. نكات پره آناليتيكال در پذيرش نمونه ادرار 
توسط آزمايشگاه شامل برچسب زدن صحيح نمونه، كافي بودن 

ميزان آن و... است.
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ادرار  حجم  و  دارند  كليه  نارسايي  كه  بيماراني  و  كودكان  در 
شود  رسانده  آزمايشگاه  اطالع  به  بايد  است  كم  معموال  ارسالي 
تا ابتدا آزمايش هايى كه ضرورت و كاربرد بيشتري دارند انجام 

گيرند.
نوار ادرار بايد از رطوبت و گرما دور نگه داشته شود يعني در 
از  استفاده  هربار  در  و  يخچال  از  بيرون  و  خنك  خشك،  محلي 
نوار تغيير رنگ آن بررسي، تا از بروز خطا در آزمايش جلوگيري 
شود و نهايتا فرد آزمايش كننده بايد از وجود منابع خطا و ميزان 
حساسيت يا ويژگي هر آزمون نوار ادراري آگاهي داشته باشيد و 
قادر باشد بين شرح حال بيمار و تفسير هر آزمون ارتباط منطقي 

برقرار كند. 
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پرسشهاى مربوط 
به مقاله خودآموز 
«نحوه آزمايش 
با نوارهاي ادرار 
و منابع خطاي آنها»

1 - جهت آناليز روتين ادرار كدام نمونه ارجح است؟ 
ب) نمونه اوليه صبحگاهي   الف) نمونه تصادفى ادرار    
د) نمونه ادرار 24 ساعته  ج) اولين نمونه صبحگاهي پس از تخليه مثانه  

2 - كدام نكته پره آناليتيكال در آزمايش ادرار مي بايست لحاظ شود؟
ب) كافي بودن حجم نمونه ادرار  الف) الصاق صحيح برچسب روي نمونه    

د) تمامي موارد فوق  ج) اخذ نمونه در شرايط استريل    
3 - تمامي موارد ذيل در هنگام كار با نوار ادراري ايجاد خطا مي كنند به جز؟

ب) نمونه ادراري كه از يخچال خارج شده فورا آزمايش گردد الف) نوار ادرار در محلي خشك و خنك ، بيرون از يخچال باشد 
د) نمونه ادرار شديدا پيگمانته باشد ج) تاريخ گذشته بودن نوار ادرار    

4 - تمامي موارد ذيل مستعد توليد ادرار اسيدي هستند به جز؟
ب) كتوز در بيماران ديابتي الف) مصرف غذاهاي پروتئيني حيواني   

د) در حين خواب ج ) مصرف سبزيجات و مركبات   
5 - كداميك مثالي از گلوكوزاوري بدون هيپر گليسمي است؟

د) فئوكروموسيتوما ج) هيپرتيروئيدي   ب) آكرومگالي    الف) سندرم فانكوني  
6 - در واكنش نوار ادرار از نظرگلوكز همگي باعث منفي كاذب مي شوند به جز؟

د) مواد اكسيد كننده ج) فلوئوريد سديم    ب) اسيد آسكوربيك    الف) كتون ها   
7 - كدام صحيح است؟

الف) نوارها عالوه بر آلبومين، ساير پروتئين ها را نيز شناسايي مي كنند
ب) مواد حاجب در بررسي پروتئين روي نوار تاثير مي گذارند

ج) انديكاتورPH، سديم نيترو پروسايد است
د) آلودگي باكتريال نتيجه  مثبت كاذب مي دهد

8 - در ميوگلوبين اوري همگي صحيح است به جز؟
ب) كراتين كيناز سرم افزايش مي يابد الف) سرم صورتي و شفاف است  

د) ميوگلوبين سريعا از خون برداشت مي شود ج) ادرار قرمز قهوه اي رنگ است  
9 - در مورد اروبيلينوژن همگي صحيح است به جز؟ 

الف) برنگ زرد- نارنجي است
ب) با قليايي شدن ادرار ميزان آن افزايش مي يابد

ج) حضور آن در ادرار به دليل هپاتيت يا سموم كبدي است
د) فنازوپيريدين نتيجه آنرا مثبت كاذب مي كند

10 - نوار ادرار بيماري  به لكوسيت استراز، خون، گلوكز، بيلي روبين و نيتريت واكنش نداده است ،كدام امكان وجود دارد؟
ب) مقادير باالي ويتامين C  مصرف شده  الف) نوارادرار تاريخ گذشته است    

د)هيچكدام ج)هر دو       
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بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان در برنامه هاي خودآموزي

سالم عليكم ؛
   احترامٌا ، بازگشت به نامه شماره 2667/پ/86 مورخ 87/04/24 در مورد تخصيص امتياز به مقاله « نحوه آزمايش با نوارهاي ادرار و منابع خطاي آنها » باستحضار 
ميرساند كه اعطاي 1 امتياز به فوق تخصص هاى غدد، نفرولوژى و متخصصان آسيب شناسى تشريحى و بالينى، داخلى، اطفال، علوم آزمايشگاهى، زنان و زايمان، 
خودآموزي  برنامه   در  شركت  عنوان  به  آزمايشگاهى  علوم  ارشد  كارشناسان  و  كارشناسان  عمومى،  پزشكان  باليني،  بيوشيمي  علوم آزمايشگاهي،  اى  حرفه  دكتراى 

(موضوع نوع پنجم بند 5 ماده 3 ضوابط نحوه اجراي برنامه ها) مورد تاييد مي باشد .
اين مجوز از زمان صدور بمدت يكسال اعتبار دارد .

كد برنامه :51000454             كد نشريه :  11553
دكتر مرتضى خوانين زاده

مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي

بسمه تعالي
وزارت بهداشت ، درمان و ْآموزش پزشكي

معاونت آموزشي - اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
فرم ثبت نام در برنامه خودآموزي

نام نشريه : عنوان مقاله :       
صادره از : شماره شناسنامه :   نام پدر :   نام :   نام خانوادگي :  

زن  مرد   جنس :   تاريخ تولد :  
بخش :        روستا : شهرستان :   محل فعاليت : استان :  

ساير  طرح  قراردادي   پيماني   رسمي   آزاد  هيات علمي   نوع فعاليت : 
مقطع آخرين مدرك تحصيلي و سال اخذ مدرك :

فوق تخصص : تخصص :   دكترا :   فوق ليسانس :  ليسانس :   رشته تحصيلي در مقاطع : 
شماره تلفن : كدپستي :   آدرس دقيق پستي :        

تاريخ تكميل و ارسال فرم : امضاء ،  شماره نظام پزشكي و مهر متقاضي :      
امضاء و مهر مسئول ثبت نام           

قابل توجه شركت كنندگان در برنامه خودآموزي :
شركت كنندگان در برنامه خودآموزي الزم است فرم ثبت نام را بطور كامل تكميل و به مهر نظام پزشكي ممهور نمايند و پس از مطالعه مقاله خودآموزي و 
پاسخگويي به سواالت پرسشنامه و اعالم نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهي نسبت به ارسال اصل هر سه نسخه فرم تكميل شده حداكثر تا 
89/5/7 به آدرس ميدان توحيد، خيابان توحيد، خيابان شهيد طوسي (شباهنگ)، نرسيده به خيابان دكتر قريب، پالك63 (77 قديم)، انجمن آسيب شناسي، دفتر 
نشريه اقدام نمايند تا در صورت پاسخگويي صحيح به حداقل 70 % از سواالت مقاله ، گواهينامه شركت در برنامه خودآموزي صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت 

نام ارسال گردد .

شماره:  202888/ 6/آ
 تاريخ:  88/05/70

فرم نظرسنجي

با را  خود  نظر  است   خواهشمند 
گزينه زير  در   (*) عالمت   گذاردن 

مربوطه اعالم نماييد. 

 كامًال
موافقم

 تاحدي
موافقم

 تاحدي
مخالفم

 كامًال
مخالفم

 نظري
ندارم

منابع  براساس  مقاله  1-محتواي 
جديد علمي ارائه شده است.

2-محتواي مقاله با نيازهاي حرفه اي 
من تناسب داشته است.

تحقق  جهت  در  مقاله  3-محتواي 
اهداف آموزشي نوشته شده است.

و  شيوايي  مقاله  نگارش  4-در 
مفاهيم  انتال  در  بيان  سهولت 

رعايت شده است.

پاسخنامه
(حرف گزينه صحيح را در جاي خالي بنويسيد )

براى  ريال  و 15000  پزشكان  براى  ريال  مبلغ 25000  است  الزم  محترم  همكاران 
انجمن  نام  به  نوين  اقتصاد  بانك  شماره  1- 6596993 -850- 134  حساب  به  كارشناسان 
آسيب شناسى ايران واريز نموده و كپي آن را همراه با اين فرم به آدرس دفتر نشريه ارسال 

نماييد.

سه عنوان پيشنهادي خود را براي ارائه مقاالت خودآموزي ذكر نماييد:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤال

پاسخ
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• يك زن 46 ساله بدون سابقه هيچگونه بيماري، با شكايت 
ماه  سه  طول  در   4/5 kg وزن  كاهش  و  بدني  درد  خستگي، 
سرفه  يا  تعريق  تب،  بيمار  شد.  بستري  بيمارستان  در  گذشته 
نداشت و اخيرا به خارج از كشور سفر نكرده بود. بيمار سيگار 
نمي كشيد و در سابقه خانوادگى نكته خاصي مالحظه نشد. در 
معاينه باليني نكته غيرطبيعي غير از رنگ پريدگي، كاهش فشار 
خون ارتوستاتيك و حساسيت متوسط در لمس قسمت فوقاني 
بازو، قدام قفسه سينه و قسمت تحتاني ستون فقرات نداشت. 
نتايج بررسى هاي آزمايشگاهي به اين ترتيب بودند: هموگلوبين 
ميلي  در   8500 سفيد  گلبولهاى  شمارش  ليتر،  دردسي  گرم   8
متر مكعب با شمارش افتراقي طبيعي، شمارش پالكتي 177/000 
در ميلي متر مكعب، متوسط حجم گلبولهاي قرمز 89 فمتوليتر، 
شمارش رتيكولوسيت برابر 5/6 درصد، نيتروژن اوره خون 59 
ميلي گرم در دسي ليتر، كراتي نين 2/8 ميلي گرم در دسي ليتر، 
كليسم 13/2 ميلي گرم در دسي ليتر، فسفات 3/8 ميلي گرم در 
دسي ليتر، پروتئين تام 7/5 گرم در دسي ليتر و آلبومين 4/6 
گرم در دسي ليتر. تست هاي عملكرد كبدي، آناليز ادرار و عكس 

قفسه سينه نكته غير طبيعي نداشتند.
بحث: اين بيمار شكايات متعددي دارد كه همه به ظاهر جديد 
فشار  كاهش  و  كليه  نارسايي  خوني،  كم  هيپركلسمي،  مي آيند. 
خون در حالت ايستاده به احتمال زياد يك تشخيص براي توجيه 
در  بيمار،  كم  نسبتا  سن  وجود  با  دارد.  وجود  يافته ها  اين  تمام 
درجه اول ميلوم مولتيپل به ذهن خطور مي كند. بيشتر بيماران 
با سطح كلسيم خون در حد 13 ميلي گرم در دسي ليتر يا باالتر، 
مبتال به يك نوع بدخيمي هستند. كم خوني و افزايش شمارش 
رتيكولوسيت ممكن است در نگاه اول مطرح كننده وجود هموليز 
يا از دست دادن خون باشند. اما اندكس توليد رتيكولوسيت، (كه 
از طريق تقسيم ميزان هماتوكريت بيمار بر ميزان طبيعي و ضرب 
نتيجه آن در شمارش رتيكولوسيت و سپس تقسيم بر 2 به دست 

تحليل مسايل بالينى

دكتر سعيد آزاد ارمكى 
متخصص آسيب شناسى

مي آيد) تنها 1/9 است كه نشان دهنده توليد ناكافي توسط مغز 
و  كراتي نين  به  خون  اوره  نيتروژن  باالي  نسبت  است.  استخوان 
كاهش فشار خون در حالت ايستاده مطرح كننده ازوتمي پره رنال، 
شايد در اثر ديورز هيپركلسميك است. مشكل انسدادي ادراري 
در اثر وجود سنگ در دو طرف و كليه ميلومي به عنوان احتماالت 

ضعيفتر مطرح هستند.
من پستانها، لگن و ركتوم را به دقت معاينه مي كنم، گستره 
خون محيطي را بررسي مى كنم و بررسى هورمون پاراتيروئيد را 
درخواست مي كنم. سپس پاسخ بيمار به مايع درماني وريدي را 

مورد ارزيابي قرار مي دهم. 
نمونه  نداشت.  طبيعي  غير  نكته  پستانها  و  لگن  معاينه   •
از  غير  خون  گستره  بود.  منفى  مخفي  خون  لحاظ  از  مدفوع 
درماني  مايع  از  پس  نداشت.  نكته اي  نورموسيتيك،  خوني  كم 
و  رفت  بين  از  ايستاده  حالت  در  خون  فشار  كاهش  سالين،  با 
كراتي نين سرم بيمار به 1/2 ميلي گرم در دسي ليتر نزول كرد. 
البته سطح كلسيم سرم همچنان باال بود. (12/3 ميلي گرم در 
برابر  و  طبيعي  سرم  پاراتيروئيد  هورمون  سطح  و  ليتر)  دسي 
تا 55)  بين 10  طبيعي  مقادير  ليتر (با  ميلي  در  پيكوگرم  با3/5 
بود. ضايعات مشابهي در دنده ها، اسكلت محوري و اندامها ديده 
شد. بررسي استخوان هاي اسكلتي نشان دهنده ضايعات ليتيك 
متعدد در اسكلت محوري، جمجمه، دنده هاي دو طرف، لگن، هر 
دو فمور و هر دو هومروس بود. شكستگي هايي در اثر فشردگي 
پاميدرونات  بيمار  به  شد.  ديده   L4وT12،L2 مهره هاي  تنه  در 

داخل وريدى داده شد و كلسيم سرم به حد نرمال بازگشت. 
بحث: سطح پايين هورمون پاراتيروئيد و يافته هاى راديوگرافى 
به طور قوى مطرح كننده سرطان هستند. اين ضايعات گسترده 
استخوانى به طور نادر در بيمار مبتال به ازدياد كلسيم خون به 
علت يك وضعيت بدخيم كه ارتباطى با توليد هورمون پاراتيروئيد 
ندارد، مانند ساركوئيدوز، پركارى تيروئيد و يا سندروم شير – قليا 
هستند. به علت وجود ضايعات در ستون فقرات، توجه دقيق به 
وضعيت نورولوژيك بيمار الزم است. همچنين بايد امكان وجود 
شكستگي هاي پاتولوژيك در اندامهاي فوقاني و تحتاني بيمار مورد 
توجه قرار گيرد. اكنون يك ارزيابي هدفدار براي يافتن ميلوم و 
ليتيك  متاستاتيك  ضايعات  با  همراه  دهنده  متاستاز  سرطانهاي 
استخوان (تومورهاي پستان، ريه و كليه) الزم است. افزايش سطح 
ميلوم  عليه  بر  مي تواند  پاراتيروئيد  هورمون  به  مربوط  پروتئين 
 25 و   1 باالي  سطح  ندارد.  بااليي  ويژگي  يافته  اين  ولي  باشد 
بيماريهاي  يا  لنفوم  كننده  مطرح   D ويتامين  هيدروكسي  دي 

گرانولوماتوز است اما اين تشخيص ها بعيد بنظر مي رسند.
بودند.  طبيعي  طرفه  دو  ماموگرافي  از  حاصل  يافته هاي   •
هيچ  لگن  و  شكم  سينه،  قفسه  گردن،  سي تي اسكن  بررسي 
استخواني توصيف شده در  يافته غيرطبيعي را غير از ضايعات 
برنداشت. نتايج الكتروفورز پروتئينهاي سرم و ادرار و سطح 1و 
بيمار  سرم  بودند.  طبيعي  هم   D ويتامين  هيدروكسي  دي   25
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ايمونوگلوبين گرفته شد و آسپيراسيون  براي بررسي هاي كمي 
و بيوپسي مغز استخوان انجام شد. تا گرفتن پاسخ آزمايش ها، 
شد  مرخص  درد  كنترل  براي  خوراكي  مسكن  داروهاي  با  بيمار 
و هماهنگي هاي الزم براي ويزيت بيمار در درمانگاه سرطان در 

هفته بعد انجام شد.
بود.  طبيعي  استخوان  مغز  بيوپسي  و  آسپيراسيون  نتايج 
گرم  ميلي   822 ،IgG سطح  پالسماسل).  درصد   3 از  (كمتر 
   ،IgA سطح،  تا 1618)،  از 694  طبيعي  (مقادير  ليتر  دسي  در 
و  تا 378)   68 از  طبيعي  (مقادير  ليتر  دسي  در  گرم  100ميلي 
سطح، IgM  29 ميلي گرم در دسي ليتر (مقادير طبيعي از 77 
تا 220) بود. در ويزيت بعدي، يك هفته بعد، بيمار ذكر كرد كه 
و  خفيف  ضعف  معاينه  است.  شده  كنترل  كافي  قدر  به  دردش 
منتشري را نشان داد ولي عاليم عصبي كانوني ديده نشد. سطح 

كلسيم سرم 10/2 ميلي گرم در دسي ليتر بود.
نرمال  نتايج  و  استخوان  مغز  طبيعي  يافته هاي  بحث: 
الكتروفورز، تشخيص ميلوم را بسيار بعيد مي سازد. كاهش سطح 
IgM احتمال وجود ميلوم غيرترشحي را مطرح مي كند ولي اين 
اختالل بسيار ناشايع است و مشخصه آن پالسموستيوز در مغز 
ضايعات  ايجاد  كه  سبب  كه  شايعي  سرطانهاي  است.  استخوان 
به  نامحتمل  بيمار  اين  در  هم  ميشوند  استخواني  منتشر  ليتيك 
نظر مي رسند. با توجه به اين قضيه، بايد كارسينوم تيروئيد هم 
مورد توجه قرار گيرد. آيا غده تيروئيد، بدقت معاينه شده است؛ 
در اين مرحله مي توان آسپيراسيون مغز استخوان را براي يافتن 
ميلوم تكرار كرد ولي عاقالنه تر اين است كه نمونه برداري از يكي 

از ضايعات استخواني در دسترس انجام شود.
طبيعى  ادرار  و  سرم  پروتيئنهاى  مجدد  الكتروفورز  نتايج   •
سلول  هيچ  استخوان  مغز  بيوپسى  و  آسپيراسيون  بودند. 
غيرطبيعى، ارتشاح يا فيبروز را نشان نداد. معاينات تيروئيد و 
پستانها توسط يك جراح مشاور هيچ نكته غيرطبيعى را مطرح 
ستون  دنده،  چند  در  را  جذب  افزايش  استخوانى  اسكن  نكرد. 

فقرات سينه اى و كمرى، استرنوم و هر دو كتف نشان داد.
بحث : در اين مرحله نمونه بردارى استخوانى اجتناب ناپذير 
نامشخص،  اوليه  محل  يك  از  سرطان  متاستاز  يا  ميلوم  است. 
محتمل ترين تشخيصها هستند چرا كه اختالالت غيربدخيمى كه 
باعث ضايعات استخوانى ليتيك وسيع در بالغين ميشوند، مانند 
بيماريهاى گرانولوماتوز، ماستوسيتوز، بيمارى گوشه و اختالالت 

هيسيتوسيتوز، در اين بيمار نامحتمل بنظر مى رسند.
تنگى  و  ژنراليزه  ضعف  يافته،  شدت  درد  با  دوباره  بيمار   •
نفس جديد در بيمارستان پذيرش شد. در معاينه بالينى درجه 
حرارت 40 درجه سانتيگراد، رال در نواحى تحتانى هر دو ريه، 
حساسيت منتشر استخوانى در لمس كه در حفره ايلياك راست 
شديدتر بود و ضعف دو طرفه پاها يافت شد. شمارش گلبولهاى 
در  گرم   6/2 هموگلوبين  مكعب،  ميليمتر  در  عدد   4700 سفيد 
دسى ليتر، سطح كلسيم 16/3 ميلى گرم در دسى ليتر، نيتروژن 

 4/1 نين  كراتى  سطح  و  ليتر  دسى  در  ميلى گرم  خون 58  اوره 
ميلى گرم در دسى ليتر بودند. عكس قفسه سينه ارتشاح لكه اى 
را در نواحى تحتانى هر دو ريه نشان داد. كشت، تست پوستى 
شدند.  انجام  سرم  پاراتيروئيد  هورمون  مجدد  وآزمايش  سل 
تزريق  مورفين،  اريترومايسين،  سفترياكسون،  سالين،  با  بيمار 

گلبول هاى قرمز و پاميدرونات تحت درمان قرار گرفت.
بحث: عفونت هاى مايكوباكتريايى، قارچى و سالمونالى مزمن 
ريه  درگيرى  با  استخوانى  ليتيك  ضايعات  ايجاد  باعث  مى توانند 
شوند. البته دامنه گسترده ماهيت ضايعات استخوانى، نبودن تب 
تشخيص ها  اين  بيمارى  موقتى  مرحله  و  بيمارى  قبلى  دوره  در 
سرطان  مى سازند.  نامناسب  بيمار  مشكالت  تمام  توجيه  براى  را 
كه در حال حاضر عارضه پنومونى روى آن سوار شده است، هم 
چنان محتمل ترين تشخيص است. ضعف پا هشدار دهنده است. 
با توجه به گرفتارى شناخته شده ستون فقرات، بايد تصويربردارى 
احتمال  با  و  تومور  يك  توسط  اپيدورال  فشار  رد  براى   MRI با 
كمتر، عفونت انجام شود. در هر حال، ما نياز به تشخيص بافتى 

خواهيم داشت.
براى  و  است  محل  عالمت دارترين  لگن  استخوانى  ضايعه  اگر 
انجام نمونه بردارى تحت هدايت سى تى اسكن هم در دسترس 
است، بعد از پايدار شدن شرايط بيمار  از اين محل نمونه بافتى 

برمى دارم.
• تب و تنگى نفس بيمار با درمان آنتى بيوتيكى به سرعت 
بهبود يافت. تمام كشتها و تست پوستى سل منفى بودند. سطح 
هورمون پاراتيروئيد سرم باز هم پايين بود. بعد از مايع درمانى، 
سطح كراتى نين به 2/2 ميلى گرم در دسى ليتر كاهش يافت و 

سطح كلسيم سرم تا 10/7 ميلى گرم در دسى ليتر پايين آمد.
MRI از ستون فقرات تغيير شكل هايى به شكل فشردگى 
در تنه چندين مهره پشتى و كمرى را نشان داد. يك بد شكلى 
جزيى در سطح شكمى ساك تكال در سطح L4 وجود داشت ولى 
وجود  ديسك  فضاى  عفونت  از  شواهدى  يا  اپيدورال  فشردگى 
غيرطبيعى  نكته  هم  باز  استخوان  مغز  بردارى  نمونه  نداشت. 

نداشت. رنگ آميزى براى باسيل اسيدفاست و قارچ منفى بود.
ليتيك  ضايعه  از  اسكن  تى  سى  هدايت  تحت  بردارى  نمونه 
بيمار  آن  طى  در  كه  شد  انجام  راست  ايلياك  استخوان  بزرگ 
يك  راديوگرافى  داشت.  خود  راست  بازوى  در  شديدى  درد 
شكستگى پاتولوژيك بدون جابجايى را در هومروس نشان داد. 
در دوره انتظار براى آمدن نتايج نمونه بردارى استخوان، مشاوره 
ارتوپدى انجام شد و درمان غيرجراحى شكستگى پيشنهاد شد. 
بررسى سيتولوژيك ضايعه استخوانى ايلياك غيرتشخيصى بود 

و بافت كافى براى ارزيابى كامل آسيب شناسى وجود نداشت.
بحث : باز هم نياز به تشخيص بافتى داريم. يك نمونه بردارى 
استخوانى ديگر بايد انجام شود. مى توان نمونه بردارى تحت هدايت 
سى تى اسكن را از ضايعه موجود در لگن يا از يك ضايعه عالمت 
دار در دسترس در جاى ديگرى انجام داد، نمونه بردارى به روش 
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جراحى از هومروس توسط پزشك ارتوپد، يا نمونه بردارى از ستون 
فقرات كمرى تحتانى به روش جراحى (با رد حتمى امكان وجود 

بيمارى اپيدورال).
• دو باره نمونه بردارى تحت هدايت سى تى اسكن از ضايعه 
ايجاد  باعث  كه  شد  انجام  لگن  استخوان  در  موجود  استخوانى 
انكولوژيست  يك  شد.  درد  و  پايدار  موضعى  خونريزى  عارضه 
پيشنهاد داد كه اگر اين نمونه بردارى هم تشخيصى نبود، درمان 
ميلوم آغاز شود چرا كه شرايط بيمار در حال بدتر شدن است 
و ميلوم بطور تقريبا حتمى تشخيص درست است. نمونه بردارى 
كوچك  مناطق  و  غيراختصاصى  التهابى  سلول هاى  استخوان 

فيبروز را نشان داد.
بحث : در اين مرحله، بايد خطرات درمان ديررس و معلوليت 
ناشى از انجام آزمايش هاى تشخيصى بيشتر را با خطرات درمانى 
با وجود شك جزيى مقايسه كنيم. بايد همچنان در پى تشخيص 
اين  و  بدهيم  را  ميلوم  توكسيك  درمان  بيمار  به  اگر  بود.  بافتى 
و  شده ايم  مرتكب  بزرگى  اشتباه  دربيايد،  آب  از  غلط  تشخيص 
نبايد به راحتى از اين مسئله گذشت كه ممكن است بيمار فقط 
بدليل تأييد فرضى يك تشخيص خطرناك متحمل سختى شود. 
نمونه بردارى باز پس از توضيح دادن انتخابهاى مختلف به بيمار 
ترجيح داده مى شود. در اين بيمار كمبود ضايعه هاى در دسترس 
قبول  قابل  نظر  به  اندك  تهاجم  با  روندى  خطر  و  نيست  مطرح 

ميرسد.
معاينه  پاهايش شاكى بود.  افزايش در  • بيمار از ضعف روبه 
عصبى نشان دهنده كاهش منتشر قدرت در پاها با رفلكس هاى 
عملكرد  اختالل  ويا  حسى  اختالل  بدون  و  طبيعى  عمقى  وترى 

اسفنكترى بود. 
بحث: نه يافته هاى عصبى و نه بررسى هاى قبلى MRI مطرح 
كننده فشار طناب اپيدورال يا Cauda equina نيستند. با اين 
همه با توجه به نياز به تشخيص بافتى، بررسى و نمونه بردارى از 
ضايعه هاى ستون فقرات كمرى خاجى به روش جراحى در اين 

مرحله به نظر بهترين اقدام است.
• باز كردن المينا و فورامن از طريق جراحى و نمونه بردارى از 
تنه مهره L4 انجام شد. بررسى آسيب شناسى نمونه نشاندهنده 
ارتشاح منتشر پالسما سل بود. رنگ آميزى ايمونوهيستوشيمى 
سبك  زنجيره  وسيع  سيتوپالسمى  آميزى  رنگ  نشاندهنده 
بود.  المبدا  زنجيره  رنگ آميزى  بدون  كاپا،  ايمونوگلبولين 
و  كريستين  وين  دوره  چهار  و  وريدى  دگزامتازون  با  بيمار 
بتدريج  بيمار  درد  گرفت.  قرار  درمان  تحت  دوكسوروبيسين 
بازگشت.  طبيعى  حالت  به  وى  عصبى  عملكرد  و  كرد  فروكش 
شكستگى پاتولوژيك هومروس بهبود يافت و ضايعات استخوانى 
ديگر به تدريج بهبود يافتند. بيمار در حال حاضر در انتظار عمل 

پيوند مغز استخوان است.

بحث: بيماران مبتال به ميلوم غيرترشحى كه بيمارى نادرى 

است، ايمونوگلبولين منوكلونال غيرقابل تشخيص در سرم و ادرار 
ميلوم  مشخصه  ديگر  جنبه هاى  از  بالينى  يافته هاى  ولى  دارند 
بيمار  اين  شرايط  استخوان.  مغز  پالسموسيتوز  جمله  از  هستند 
بسيار نامعمول است. يك تابلوى ناشايع از يك بيمارى نادر. پس 
چرا پزشك بحث كننده سرسختانه اين تشخيص ويژه را مطرح 
كرد و چرا قبل از اين كه تشخيص تأييد شود، انكولوژيست شيمى 

درمانى بالقوه سمى را براى ميلوم پيشنهاد داد؟
و  گسترده  استخوانى  ليتيك  ضايعات  با  بالغ  فرد  يك  در 
نيامده  بوجود  پاراتيروئيد  هورمون  توسط  كه  هيپركلسمى 
سرطان  و  ميلوم  براى  تشخيصى  آزمايش هاى  درخواست  است، 
متاستاتيك منطقى است. اما در اين بيمار، اين استراتژى نتيجه 
نبودند.  كننده  كمك  آزمون ها  از  هيچكدام  كه  چرا  نبود،  بخش 
منفى  نتايج  باشد،  درصد   90 ميلوم  آزمونى  پيش  احتمال  اگر 
بررسى هاى ايمونوگلبولين و مغز استخوان با هم اين احتمال را 
به كمتر از 5 درصد كاهش مى دهند. اگر احتمال پيش آزمونى 
تصويربردارى  بررسى هاى  باشد،  درصد   10 متاستاتيك  سرطان 
طبيعى (ماموگرافى و سى تى اسكن) اين احتمال را به كمتر از 
1 درصد كاهش مى دهند. احتمال پيش آزمونى تركيب ميلوم و 
سرطان متاستاتيك حدود فقط 5 درصد است، كه مطرح كننده 
اين موضوع است كه تشخيص هاى ديگر احتمال بااليى دارند. اما 
ديگر  تشخيص هاى  بالينى  لحاظ  از  ديگرى؟  تشخيص هاى  چه 
ممكن به نظر نمى رسند. راه حل اين مشكل معماگونه است. اگر 
باشند،  متاستاتيك  سرطان  و  ميلوم  منطقى  تشخيص هاى  تنها 
در  باشد.   1 با  برابر  بايد  آنها  احتمال هاى  جمع  حاصل  بنابراين 
اين شرايط پاسخ منفى آزمون براى يك تشخيص، بعنوان پاسخ 
مثبت براى تشخيص ديگر عمل مى كند. نبود ايمونوگلبولين هاى 
منوكلونال، شانس(1) ميلوم را حدود 20 واحد كم مى كند. (نسبت 
درست نمايى منفى كه از طريق 1 منهاى حساسيت، تقسيم بر 
ويژگى محاسبه ميشود - برابر 0/05) و هم چنين شانس سرطان 
طبيعى  نتايج  مى دهد.  افزايش  مقدار  همان  به  را  متاستاتيك 
نتايج  اگر  نتيجه  در  دارد.  معكوس  اثر  تصويربردارى  بررسى هاى 
شانس  باشد،  منفى  تصويربردارى  و  ايمونوگلبولين  بررسى هاى 
پس آزمونى ميلوم برابر با شانس پيش آزمونى خواهد بود(9:1). 

يافته هاى طبيعى در مغز استخوان اين شانس را با كاهش احتمال 
ميلوم نسبت به سرطان متاستاتيك (9:5) تغيير مى دهد. اما ميلوم 
غيرترشحى با وجود نادر بودن آن، هم چنان محتمل ترين تشخيص 
است. ولى آيا اين موضوع پيشنهاد متخصص سرطان شناسى را 
براى شروع درمان ميلوم قبل از تأييد تشخيص توجيه مى كند؟ 
حتى اگر احتمال پيش آزمونى ميلوم از 90 درصد بيشتر (با سطح 
پايين IgM) يك آزمون مثبت براى ميلوم محسوب مى شد؛ عقل 
حكم مى كرد كه شروع درمان سرطان نياز به اثبات كامل تشخيص 
داشته باشد. پاسخ بستگى به آستانه انجام آزمون؛ ميزان احتمالى 
از  بيشتر  احتمال هاى  ميزان  وجود  صورت  در  كه  ميلوم  وجود  از 
واكنش  بهترين  ديگر،  آزمون هاى  انجام  بدون  درمان  اجراى  آن، 
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است، دارد. اما هنگامى كه مى خواهيم تصيم بگيريم كه درمان را 
آغاز كنيم يا آن را تا انجام بررسى هاى بيشتر به تعويق بياندازيم، 
تعداد كمى از پزشكان احتمال آستانه اى را محاسبه مى كنند. ولى 
بيشتر آنها به عوامل تعيين كننده توجه مى كنند، خطرات و دقت 
انجام آزمونهاى بيشتر تا سود احتمالى انجام درمان، اگر تشخيص 
درست باشد و زيان بالقوه درمان، اگر تشخيص نادرست باشد. به-

عنوان قانون دو دليل اصلى براى اين كه چرا آستانه آزمون درمان 
در بيماران مظنون به سرطان 1/0 است، وجود دارد. به بيان ديگر 
انجام آزمون تا وقتى كه در مورد تشخيص 100 درصد مطئمن 
نيستيم، بر درمان ارحجيت دارد. اول اين كه تست هاى تشخيص 
سرطان (نمونه هاى بافتى) معموال خطر كم و دقت بااليى دارند. 
دوم اين كه زيان بالقوه درمان سرطان كه متوجه بيمارى كه به 
سرطان مبتال نيست مى شود، معموال بسيار دور از حد قابل قبول 
صورت  در  درمان  در  آن  احتمالى  سود  از  بزرگتر  بسيار  و  است 

ابتالى بيمار به سرطان به نظر مى رسد.
نتايج  دقت  است.  مستثنى  دليل  دو  هر  از  بيمار  اين  اما 
نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  كامل  طور  به  استخوانى  نمونه بردارى 

قابل  ميزان  از  كمتر  مشخص  طور  به  آن  حساسيت  ولى  است، 
عوارض  دچار  كه  بيمارى  در  آن  خطر  از  نمى توان  و  است  قبول 
پوشى  چشم  است،  شده  قبلى  نمونه بردارى هاى  از  ناشى  جدى 
كرد. بعالوه سود احتمالى درمان ميلوم در صورت ابتال به ميلوم بر 
درمان احتمالى تشخيص منطقى ديگر،يعنى متاستازبرترى دارد.. 
چرا؟ براى اين كه تنها تشخيص منطقى ديگر، سرطان با متاستاز 
وسيع است، كه در آن اميد به زندگى بيمار به قدرى پايين است 
داليل،  اين  به  توجه  با  شود.  درمان  چگونه  كه  ندارد  فرقى  كه 
آستانه آزمون - درمان در اين بيمار، حداقل بنابر اميد به زندگى، 
انكولوژيست  غيرمعمول  پيشنهاد  نظر،  اين  از  بود.   1/0 از  كمتر 
به  كامال  تشخيص  اين  اينكه  از  قبل  ميلوم  درمان  شروع  براى 
اثبات برسد، درست به نظر مى رسد. اما، همانطور كه پزشك بحث 
كننده متوجه شد، ضرورى است كه براى رسيدن به تصميم  نهايى 
موضوع را با بيمار مطرح كرد. حتى وقتى كه رابطه بين پزشك و 
بيمار در بهترين حالت است، بعضى بيماران انتخاب هاى نامعمول 
تر را ترجيح مى دهند. همانطور كه گاهى پزشكان اين كار را انجام 

مى دهند.

جدول 1. احتماالت و شانسهاى تشخيصى ميلوم در روند انجام تستها

Odds of
 Myeloma

Probability of Non
 myeloma Cancer

Probability of
 Myeloma

ResultTest

9:10.100.90Pretest
5:110.690.31Negative ‡Post– test 1: meansurement of 

immunoglobulins 
9:10.100.90Negative §Post– test 2: imaging studies
9:50.360.64Negative ¶ Post – test 3: bone marrow biopsy

  شانس احتمال تقسيم بر يك منهاى احتمال است . فرض 
شده است كه اختالالتى غير از ميلوم و سرطان غير ميلومى از 

فهرست تشخيص ها حذف شده اند.
= آزمون ها به صورت يك روند  انجام ميشوند و احتمال پس 
بعدى  آزمايش  آزمونى  پيش  احتمال  عنوان  به  كدام  هر  آزمونى 

مطرح ميشود.
‡ نسبت درست نمايى منفى كه از طريق 1 منهاى حساسيت، 
با   ، است  ميلوم 0/05  براى  ميشود-  محاسبه  ويژگى  بر  تقسيم 
فرض اينكه حساسيت مطالعات ايمونوگلوبولين براى ميلوم 0/95 

و ويژگى آنها براى سرطان غيرميلومى 0/99 است.
 § نسبت درست نمايى منفى براى سرطان غيرميلومى 0/05 
است، با فرض اينكه حساسيت ماموگرافى همراه با سى تى ( از 
گردن، قفسه سينه ، شكم و لگن ) براى سرطان غيرميلومى 0/95 

و ويژگى آن براى ميلوم 0/99 است.
¶ نسبت درست نمايى منفى براى ميلوم 0/20 است، با فرض 

اينكه حساسيت آسپيراسيون و نمونه بردارى مغز استخوان 0/90 
براى ميلوم و ويژگى آن براى سرطان غيرميلومى 0/50 است.

Reference : 
Clinical Problem- Solving, Sanjay- Saint MD, 

2006.
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1 - مقدمه
در  شده  پذيرش  نمونه هاي  از  بخشي  اوقات  از  بسياري 
تحت  كه  ديگري  آزمايشگاه  به  آزمايش  انجام  براي  آزمايشگاه ها 
ناميده    Referral laboratory يا   ارجاع  آزمايشگاه  عنوان 

مي شود، ارسال مي گردد.
ارجاع نمونه ها و ارتباط آزمايشگاه ارجاع دهنده با آزمايشگاه 
ارجاع، بدون در نظرگرفتن بعد مسافت بين دو آزمايشگاه، گاه از 
كشورى به كشور ديگر، بايد از اصول و ضوابط مشخصي پيروي 
رابطه  يك  به  ارتباط  اين  موارد  برخى  در  حاضر  حال  در  نمايد، 
صرفا تجاري تبديل شده است و توجه كمترى نسبت به كيفيت 

و ايمنى مى شود.
مي بايست  كه  فرآيندهايى  مهمترين  از  يكى  ارجاع،  روند  در 
كليه  شامل  كه  است   " نمونه  "مديريت  گيرد  قرار  نظر  مد 
اقداماتي مى شود كه جهت حفظ تماميت و كيفيت نمونه از زمان 
جمع آوري و طي مراحل نگهداري و انتقال نمونه صورت مي گيرد. 
بسيار  نمونه  انتقال  حين  زيستى  امنيت  و  ايمنى  اصول  رعايت 
و  آزمايش  انجام  از  پس  فرآيند  مديريت  مى باشد.  اهميت  حايز 
در  مربوطه  سوابق  نگهدارى  و  نتايج  ارسال  و  گزارشدهى  نحوه 
بر  مى بايست  نيز  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  و  ارجاع  آزمايشگاه 

اساس ضوابط مشخصى انجام شود.
بحث  ارجاع  آزمايشگاه  در  آزمايش  انجام  كيفيت  از  اطمينان 
مهم ديگري است و ارزيابي عملكرد آزمايشگاه ارجاع بي شباهت 
به ارزيابي الزامات سيستم كيفيت در يك آزمايشگاه نمي باشد. 

اين دستورالعمل وظايف آزمايشگاه ها را در روند ارجاع نمونه 
ايمنى  و  سالمت  و  بيمار  قبال  در  همچنين  و  يكديگر  به  نسبت 
جامعه مشخص مى كند و به منظور آشنايي با الزامات و مقررات 
مربوط به ارجاع آزمايش ها و آزمايشگاه هاي ارجاع، تدوين شده 
كاركنان  و  فنى  مسئوالن  سوى  از  آن  مندرجات  رعايت  و  است 
آزمايشگاه ارجاع دهنده و ارجاع، براي بهبود روند ارجاع آزمايش ها 

ضرورى مى باشد. 

دستورالعمل ارجاع 
نمونه هاي باليني 

در آزمايشگاه هاى پزشكى

2 - معيارهاي انتخاب آزمايشگاه ارجاع  
انتخاب  مسئول  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  فني  مسئول 
آزمايشگاه ارجاع و لذا ارزيابي نحوه انجام خدمات در آن مي باشد. 
اين ارزيابي به روش هاي مختلف مي تواند صورت پذيرد. در نهايت 
آزمايشگاه  عملكرد  انطباق  از  دهنده مي بايست  ارجاع  آزمايشگاه 
ارجاع با استانداردهاي جاري آزمايشگاه-هاي باليني و صالحيت 
اطمينان  شده  درخواست  آزمايش هاي  انجام  در  آزمايشگاه  آن 

حاصل نمايد.
قرار  حوزه  سه  در  عمدتا  ارجاع  آزمايشگاه  انتخاب  معيارهاي 

مي گيرند :
الف) كيفيت خدمات آزمايشگاه ارجاع

ب) كارايي ارائه خدمات توسط آزمايشگاه ارجاع
پ) هزينه اثربخشي        

2 - 1 - كيفيت خدمات آزمايشگاه ارجاع
عملكرد  كيفيت  از  بايد  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  مسئول 
آزمايشگاه ارجاع اطمينان حاصل نمايد. به اين منظور مي  بايست 
ابتدائا هنگام انتخاب و بعد از آن به طور مستمر، آزمايشگاه ارجاع 
را مورد ارزيابي قرار دهد. اين ارزيابي به طرق مختلف ممكن است 

انجام شود به عنوان مثال :
2 - 1 - 1 - بهره گيري از نظرات دريافت كنندگان خدمات 
نمونه هاي  كه  آزمايشگاه هايي  ساير  يا  پزشكان  و  بيماران  مانند 

خود را به آن آزمايشگاه ارسال مي نمايند.
در  مشخص  مقادير  با  كنترل  نمونه هاي  ارسال   - 2- 1- 2
نتايج  مقايسه  و  ارزيابي  و  ارجاع  آزمايشگاه  به  متعدد  نوبت هاى 

بدست آمده.
2 - 1 - 3 - ارسال بخشى از يك نمونه، به يك آزمايشگاه 
مرجع يا مورد اعتماد ديگر، به طور همزمان و مقايسه نتايج 

بدست آمده.
  يادآورى 1 : در صورتيكه از ارسال نمونه براى اطمينان از 
عملكرد آزمايشگاه ارجاع استفاده مى شود آزمايشگاه ارجاع دهنده 
بايد مالحظات الزم را براى اعتبار روش بعمل آورد ( مثال اطمينان 

از پايدارى نمونه اى كه ارسال مى كند).
در  ارجاع  آزمايشگاه  شركت  نتيجه  ارزيابى   - 4-1-2

برنامه هاى معتبر ارزيابى خارجى كيفيت
و  روند  بررسي  و  ارجاع  آزمايشگاه  از  بازديد   - 5-1-2
در  كيفيت  سيستم  ارزيابى   ) مرتبط  فعاليت هاى  انجام  سوابق 

آزمايشگاه ارجاع).
روش هاى  جامع ترين  و  بهترين  از  يكى  بازرسى  يا  مميزى 
آزمايشگاه  مى باشد.  ارجاع  درآزمايشگاه  خدمات  كيفيت  ارزيابى 
اجازه  بايد  ارجاع دهنده،  آزمايشگاه  درخواست  صورت  در  ارجاع 
اين  بدهد.  آزمايشگاه  محل  در  را  خدمات  انجام  نحوه  از  بازديد 

ارزيابي مي تواند شامل همه يا قسمتى از موارد زير باشد
2-1-5-1 - تسهيالت وامكانات 

شامل فضاي فيزيكي، تاسيسات، نظافت عمومى
 2-1-5-2 -  كاركنان 
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مشاوران  و  كاركنان  فني،  مسئول  صالحيت  ارزيابي  در 
در  تجربيات  و  آموزشي  سوابق  نامه ها،  گواهي  ارجاع،  آزمايشگاه 
مورد  مي تواند  آزمايشگاهى  خاص  تكنيك هاى  بكارگيرى  زمينه 

ارزيابي قرار گيرد.
2-1-5-3 - تجهيزات

الف) از تناسب تجهيزات با آزمايش هايي كه انجام مي شود و 
اطمينان  بايد  شده  پذيرش  آزمايش هاي  حجم  و  عملكرد  دامنه 

حاصل گردد.
ب ) برنامه مدون مربوط به سرويس، نگهداري و كنترل كيفي 
دوره اي تجهيزات بايد موجود بوده و سوابق مربوط به انجام اين 

برنامه ها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
همچنين  و  آزمايش  انجام  اجرايي  روش هاي   - 4-5-1-2
روش هاي اجرايي قبل و بعد از انجام آزمايش مي بايد به حد كفايت 

تعريف و مكتوب شده و به كاركنان مرتبط تفهيم گرديده باشد.
انجام  كيفيت  كنترل  برنامه هاي  و  فعاليت ها   - 5-5-1-2

آزمايش 
 سوابق مربوط به انجام برنامه كنترل كيفي داخلي در آزمايشگاه 

ارجاع كه مى بايست مورد ارزيابى قرار گيرد شامل:
و  معرف ها  مواد،  بودن  مناسب  و  كيفيت  از  اطمينان  الف)   

كيت هاي مورد استفاده در انجام آزمايش
انجام  جهت  تاييد  مورد  و  صحيح  روش هاي  بكارگيري  ب ) 

آزمايش
پ) استفاده از كنترل هاي مناسب به تعداد كافي در هر سري 

كاري
ت) سوابق ثبت نتايج مربوط به كنترل هاي مورد استفاده در 

هر سري كاري
ث) مشخص و مكتوب بودن نحوه تفسير نتايج كنترل كيفي 

داخلي و استفاده از آن در جهت رفع خطاهاي آزمايشگاهي
2-1-5-6 -  شركت آزمايشگاه ارجاع در برنامه ارزيابي خارجي 

كيفيت 
آزمون  برنامه  در  شركت  سوابق  بايد  ارجاع  آزمايشگاه  الف) 
مهارت حرفه اي/ ارزيابي خارجي كيفيت در زمينه هاي مرتبط را 

نگهداري و ارايه نمايد. 
ب) آزمايشگاه ارجاع بايد برنامه مستندي براي بازنگري و تفسير 
و  داشته  كيفيت  خارجي  ارزيابي  حرفه اي/  مهارت  آزمون  نتايج 
سوابق اقدامات اصالحي انجام شده در جهت رفع خطاهاي كشف 

شده از اين طريق موجود باشد. 
بخشي  اعتبار  دربرنامه هاي  ارجاع  آزمايشگاه  چنانچه  پ) 
و  برنامه ها  اين  به  مربوط  اطالعات  مي نمايد،  شركت  داوطلبانه 
گواهي مربوطه كه توسط مراكز نظارتي معتبر صادر شده، بايد در 

دسترس و قابل ارايه باشد.
مشتريان  ساير  از  نظرسنجي  سوابق  بررسي   - 7-5-1-2
آزمايشگاه هاي ارجاع (مثال نظرسنجي ازپزشكان، بيماران و ساير 

آزمايشگاه هاي ارجاع دهنده و... ) 
نمونه هاي  متعددي  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه هاي  چنانچه 

از  فهرستي  بايد  مى كنند.  ارسال  ارجاع  آزمايشگاه  به  را  خود 
آنها،  از  سنجي  نظر  صورت  در  و  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه هاي 

سوابق نظرسنجي هاي انجام شده مورد ارزيابي قرار گيرد.
2-1-5-8 -  مستندات 

كليه مستندات مربوط به موارد فوق، از جمله سوابق آموزشي 
كاركنان، سوابق كنترل و نگهداري تجهيزات، سوابق فعاليت هاي 
كنترل كيفي داخلي و خارجي و همچنين سوابق مربوط به ثبت 
خطاها و مواردعدم انطباق و اقدامات انجام شده در جهت برطرف 
نمودن خطاها بايد در آزمايشگاه ارجاع موجود بوده و در صورت 

درخواست به آزمايشگاه ارجاع دهنده ارايه گردد.
2-1-5-9 - دريافت لوح كيفيت آزمايشگاه مرجع سالمت

نشاندهنده  ارجاع،  آزمايشگاه  توسط  كيفيت  لوح  دريافت 
حرفه اى  استانداردهاى  حداقل  به  آزمايشگاه  آن  پايبندى 
آزمايشگاهى است و مى تواند معيار خوبى براى اطمينان از كيفيت 

عملكرد آزمايشگاه ارجاع محسوب گردد.
آزمايشگاه،  از  آمده  بعمل  ارزيابى هاى  سوابق   - 10-5-1-2

توسط ادارات امور آزمايشگاه ها
سوابق گزارشات مميزى انجام شده از آزمايشگاه ارجاع، توسط 
در  مى تواند  متبوع  دانشگاه  آزمايشگاه هاى  امور  ادارات  مميزين 
كمك  بسيار  ارجاع  آزمايشگاه  توسط  خدمات  ارايه  نحوه  ارزيابى 

كننده باشد. 

يادآورى2 : اگرچه انجام ارزيابى براى كسب اطمينان از كيفيت 
خدمات آزمايشگاه ارجاع الزامى است اما بديهى است نحوه ارزيابى 

مى بايست مورد توافق طرفين قرار گيرد.

2 -2 -  كارايي ارايه خدمات توسط آزمايشگاه ارجاع
آزمايشگاهي كه براي انجام آزمايش از آزمايشگاه ديگر نمونه 
دريافت مي كند بايد بتواند كارايي خود را در انجام اين امر نشان 
دهد. مواردي كه در ارزيابي كارآيي آزمايشگاه ارجاع مى بايست 
كه  آزمايش هايي  دامنه  شامل  مي تواند  گيرد  قرار  نظر  مد 
آزمايشگاه ارجاع انجام مي دهد، شيوه انتقال نمونه ( در مواردي 
چرخه  زمان   ،( است  آزمايشگاه  اين  عهده  به  نمونه ها  انتقال  كه 
ويژه  تسهيالت   ،(TAT يا   Turn-Around-Time) كاري 
براى ارايه نتايج مثال ارايه نتايج بصورت الكترونيك ونحوه تفسير 

وگزارشدهي نتايج آزمايش مي باشد. 
آزمايشگاه ارجاع دهنده پس از بررسي موارد فوق و با توجه به 
تناسب كيفيت و كارايى خدمات ارايه شده با نيازهاي خاص آن 

آزمايشگاه، تصميم به عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع مي گيرد.
2-2-1 - دامنه آزمايشهايي كه آزمايشگاه ارجاع انجام مي دهد

ارجاع  آزمايشگاه  انتخاب  از  قبل  آزمايشگاه  هر   - 1-1-2-2
اساس  بر  و  نموده  مشخص  را  خود  كاري  طيف  و  اهداف  بايد 
دامنه كاري مورد نظر به تنوع خدمات ارايه شده توسط آزمايشگاه 
ارجاع، بعنوان يكى از معيارهاى انتخاب آزمايشگاه ارجاع، توجه 
نمايد. آزمايشگاه ارجاع دهنده، براي پوشش دادن تمام آزمايشات 
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ممكن است به چند آزمايشگاه ارجاع نياز داشته باشد.
 2-2-1-2 - آزمايشگاه هاي ارجاع، ممكن است براي تكميل 
تستهاي ارجاعي خود مجبور به ارجاع نمونه به ديگر آزمايشگاه ها 
باشند. اگر آزمايشگاه ارجاع بعضي نمونه ها رابه آزمايشگاه ديگري 
مورد  صالحيتش  و  مشخص  بايد  آزمايشگاه  آن  مى دهد  ارجاع 
و  گردد  ثبت  مربوطه  سوابق  در  آزمايشگاه  آن  نام  و  بوده  تأييد 

آزمايشگاه ارجاع دهنده اوليه از اين امر كامال مطلع باشد.
(TAT يا Turn-Around-Time) 2-2-2 - زمان چرخه كاري

است  متفاوت  مختلف،  آزمايشات  جواب دهي  زمان  چه  اگر 
تأخير  و  بوده  مشخص  بايد  دهي  گزارش  زمان  حال  هر  در  ولي 
پيش بيني نشده در گزارش نتايج بايد به آزمايشگاه ارجاع دهنده، 

اطالع داده شود. 
روزهاي  به  محدود  اختصاصي  آزمايش هاي  بعضي  انجام  اگر 
اين  چرخه كاري،  زمان  محاسبه  براي  است،  هفته  از  مشخصي 
گيرد.  قرار  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  دسترس  در  بايد  اطالعات 
معيارهاى  ديگراز  يكى  مى تواند  چرخه كارى  زمان  بودن  كوتاه 

انتخاب آزمايشگاه ارجاع باشد.
2-2-3 - قالب گزارشدهى 

مد  خاصي  دهي  گزارش  شكل  يا  قالب  كه  مواردي  در 
ميتواند  ارجاع  آزمايشگاه  باشد،  دهنده  ارجاع  نظرآزمايشگاه 
ارجاع  آزمايشگاه  معيارهاي  و  نيازها  به  بسته  را  نتايج  گزارش 

دهنده طراحي نمايد.
 2-2-4 - تفسير نتايج و خدمات مشاوره اي

نتايج  به  مربوط  شده  مطرح  پرسشهاي  به  بايد  ارجاع  آزمايشگاه 
آزمايشگاههاي  براي  نياز  صورت  در  و  داده  پاسخ  سريعاً  آزمايشات، 
ارجاع دهنده امكان خدمات مشاوره اي و تفسير نتايج رافراهم آورد. 

2-2-5 - سيستم ارتباطي
تسهيالت ويژه براى ارتباط بين آزمايشگاه ارجاع و آزمايشگاه 
و  نمونه ها  پذيرش  براى  الكترونيك  ارتباط  مثال  دهنده   ارجاع 
ارايه نتايج بصورت الكترونيك سبب كارايى بيشتر در روند ارايه 

خدمات توسط آزمايشگاه ارجاع مى شود.
2-3 - هزينه اثربخشي

 اگر چه بحث هزينه انجام خدمات در آزمايشگاه ارجاع مسئله 
به  مى بايست  ارجاع   آزمايشگاه  درانتخاب  ولي  است،  مهمي 

اثربخشى هزينه صرف شده توجه ويژه معطوف نمود
نكته مهم : ارزيابي آزمايشگاه ارجاع به لحاظ كيفيت،  كارايي 
و هزينه اثربخشي ارايه خدمات نه فقط براى انتخاب آزمايشگاه 
ارجاع بلكه بصورت يك فرآيند مستمر و در فواصل زماني منظم 
مى بايست انجام گيرد و كليه سوابق و مستندات مربوط به ارزيابى 
مستمرآزمايشگاه ارجاع بايد در آزمايشگاه ارجاع دهنده نگهداري 

شده و قابل ارايه به مميزين باشد. 

دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  بين  قرارداد  عقد   - 3
وآزمايشگاه ارجاع 

وظايف،  آن  در  كه  شود  تنظيم  بايد  مشخصي  قرارداد    - 1-3

و  دهنده  ارجاع  (آزمايشگاه  دوطرف  مسئوليت هاي  و  تعهدات 
آزمايشگاه ارجاع) بطور شفاف و جامع تعيين و مشخص شده باشد.

اين قرارداد مي بايست در فواصل زماني معين (مثال ساالنه ) مورد 
بازنگري قرار گرفته و درصورت لزوم اصالح و سپس تمديد گردد.

شفاف  بايد  زير  موارد  حداقل  شده  منعقد  قرارداد  در   - 2-3
گردد:

الف) مسئوليت جمع آوري نمونه
ب) مسئوليت انتقال نمونه

پ) نحوه انتقال نمونه 
ت) آموزشهاى مورد نياز براى كاركنان

ث) زمان چرخه كاري
مسئول  مانند   ) مسئول  افراد  تعيين  و  گزارشدهي  نحوه  ج) 
در  نتايج  دريافت  مسئول  و  ارجاع  آزمايشگاه  در  نتايج  گزارش 

آزمايشگاه ارجاع دهنده)
چ) نحوه ارتباط مالي دو آزمايشگاه  

ح) نحوه اطمينان از كيفيت و كارآيى عملكرد آزمايشگاه ارجاع
بازنگري  زمان  و  اختالفات  حل  مشكالت،  رفع  نحوه  خ) 

قرارداد
4 - بسته بندي و انتقال نمونه هاي آزمايشگاهي 

تا  نمونه  انتقال  و  نمونه ها  ايمن  بندى  بسته  مسئوليت   - 1-4
ارجاع  آزمايشگاه  بعهده  ارجاع،  آزمايشگاه  نماينده  به  آن  تحويل 
دهنده است. تحويل نمونه به نماينده آزمايشگاه ارجاع ممكنست 
صورت  ارجاع  آزمايشگاه  يا  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  محل  در 

گيرد.
بديهى است از زمان تحويل نمونه به نماينده آزمايشگاه ارجاع 
مربوطه،  ايمنى  مالحظات  و  نمونه  حفظ  و  مديريت  مسئوليت 

بعهده آزمايشگاه ارجاع مى باشد. 
اصول  طبق  بايد  آزمايشگاهي  نمونه هاي  بندي  بسته   - 2-4
گيرد..  صورت  مكتوب  و  مشخص  دستورالعمل  مطابق  و  صحيح 
فرد مسئول بسته بندي و فردي كه بر مناسب بودن نحوه بسته 
دستورالعمل  باشد.(مطابق  شده  مشخص  بايد  دارد  نظارت  بندي 

نحوه صحيح و ايمن بسته بندي نمونه هاي آزمايشگاهي)
4-3 - روش انتقال نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهنده به آزمايشگاه 

ارجاع و فرد مسئول اين كاربايد به وضوح تعريف شده باشد. 
باشد  نحوي  به  بايد  مختلف  نمونه هاي  انتقال  روش   - 1-3-4
اين  به  نمايد.  حفظ  را  بيماران  نمونه هاي  كيفيت  و  تماميت  كه 
براي  مناسب  دماي  و  شرايط  انتقال،  زمان  مثل  عواملي  منظور 
در  بايست  مي  و...  انتقال  براي  مناسب  ظرف  همچنين  و  انتقال 
نظر گرفته شود. الزامات مربوط به نمونه هاي خاص ( مثٌال براي 
مكتوب  و  مشخص  كامًال  بايد   ( و...  شده  فريز  نمونه هاي  انتقال 
صحيح  روش  از  كامل  آگاهي  نمونه  انتقال  مسئول  فرد  و  باشند 

انتقال داشته باشد
انتقال نمونه ها بايد به نحوي باشد كه ايمني  4-3-2 - روش 
فرد انتقال دهنده، كاركنان آزمايشگاه، افراد جامعه و محيط حفظ 
گردد. روش حمل ايمن نمونه مطابق با دستورالعمل مكتوب شده 



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و دوم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

33

بايد انجام پذيرد. اگراز خدمات پيك استفاده ميشود، بايد مسئول 
انتقال نمونه آگاهى كامل از اين دستورالعمل داشته باشد.

نمونه  انتقال  دفعات  كافي  تعداد  جهت  اي  برنامه   - 3-3-4
توسط آزمايشگاه ارجاع دهنده مى بايست مشخص گردد.

5 - الزامات آزمايشگاه ارجاع دهنده
5-1 - جمع آورى وارسال نمونه هاي آزمايشگاهي با مسئوليت 
و زيرنظرمستقيم مسئول فني آزمايشگاه ارجاع دهنده صورت مي 
پرسنل در مورد نحوه جمع آورى و ارسال نمونه  گيرد. آموزش 

بعهده مسئول فنى آن آزمايشگاه است.
تمام  مكتوب  فهرست  بايد  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه   - 2-5
آنها  به  ارجاعى  آزمايشات  و  قرارداد  طرف  ارجاع  آزمايشگاههاي 

را داشته باشد.
 5-3 - آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد به طريق مقتضي اطمينان 
انجام  توانايي  و  صالحيت   ارجاع،  آزمايشگاه  كه  نمايد  حاصل 
تعهدات توافق شده در قرارداد فيمابين را  دارا مي باشد. ارزيابى 
حصول  روش  تنها  خدمات  كارايى  و  كيفيت  مستمر  و  اوليه 
اطمينان است مي بايست تمهيدات مشخصي براي ارزيابي دوره اي 
آزمايشگاه ارجاع پيش بيني شده و سوابق انجام اين كار موجود 

باشد.
ديگر  آزمايشگاه  به  كه  نمونه هايي  كامل  مشخصات   - 4-5
حداقل  مشخصات  اين  شوند.  نگهداري  و  ثبت  بايد  شده  ارجاع 
زمان  و  تاريخ  درخواست،  مورد  آزمايش  نوع  نمونه،  نوع  شامل 

ارسال و مشخصات بيمار مي باشد.
بعهده  اساسا  نمونه  انتقال  و  بندي  بسته  كه  ازآنجايي   - 5-5
آزمايشگاه ارجاع دهنده است،  اين امر مي بايست بر اساس اصول 
صحيح بسته بندي صورت گرفته و در حين انتقال به حفظ تماميت 

و كيفيت نمونه و ايمني فرد حمل كننده و محيط توجه گردد.
5-6 - نحوه دريافت نتايج و برگه گزارش بايد مشخص بوده و 

فرد مسئول اين كارتعيين شده باشد.
5-7 - سوابق پذيرش و ارسال و نسخه اي از گزارش آزمايشگاه 
ارجاع  آزمايشگاه  بايگاني  در  مشخص  زمان  مدت  تا  بايد  ارجاع 
دهنده نگهداري شود (حداقل دو سال پيشنهاد مى شود). استفاده 
را  نامحدود  مدت  به  آنها  نگهدارى  امكان  افزارى  نرم  سيستم  از 

فراهم مى كند.

6 - الزامات آزمايشگاه ارجاع
تمام  مكتوب  فهرست  بايد  ارجاع،  آزمايشگاه   - 1-6
مورد  آزمايشات  و  قرارداد  طرف  دهنده  ارجاع  آزمايشگاههاي 

پذيرش مربوط به هركدام را داشته باشد. 
براي  جامعي  دستورالعملهاي  بايد  ارجاع  آزمايشگاه   - 2-6
آماده سازي صحيح و مناسب بيماران قبل از جمع آوري نمونه و 
شرايط نمونه گيرى براى نمونه هاى خاص آماده نموده و در اختيار 

آزمايشگاه ارجاع دهنده قرار دهد. 
6-3 - آزمايشگاه ارجاع بايد دستورالعملهاي جامعي در مورد 

نحوه جمع آوري نمونه هاي خاص مورد پذيرش آماده نموده و به 
آزمايشگاه ارجاع دهنده ارايه نمايد. اين دستورالعمل بايد حداقل 

شامل موارد زير باشد :
نيازبراي  مورد  حجم)  و  تعداد  (مثال  نمونه  كميت  الف) 

آزمايشهاى موردنظر
ب) نحوه صحيح جمع آوري نمونه 

پ) موارد ويژه مانند الزامات خاص حين نمونه گيري كودكان 
يا نمونه گيري از نقاط خاص بدن (در صورت كاربرد)

صورت  (در  نگهدارنده  مواد  يا  انعقادها  ضد  وميزان  نوع  ت) 
لزوم)

ث) شيوه مناسب برچسب گذاري و اطالعات مورد نياز روي 
برچسب نمونه 

ج ) اطالعات باليني مورد نياز
محل  در  را  نمونه  ارجاع،  آزمايشگاه  نماينده  چنانچه   - 4-6
دو  بين  نمونه  وانتقال  گرفته  تحويل  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه 
اصول  مى بايست  مى باشد،  ارجاع  آزمايشگاه  بعهده  آزمايشگاه 
حفظ تماميت وكيفيت نمونه و ايمني فرد حمل كننده و محيط 

بدقت رعايت گردد. 
6-5 - آزمايشگاه ارجاع بايد معيارهاي واضحي براي نمونه هاي 
رامستند  نمونه"   "رد  به  مربوط  شرايط  و  داشته  قبول  غيرقابل 

كرده و در اختيار آزمايشگاه ارجاع دهنده قرار دهد. 
مناسب   طريق  وبه  بموقع  است  ملزم  ارجاع  آزمايشگاه   - 6-6
نسبت به  اطالع رسانى آزمايشگاه ارجاع دهنده در مواردى نظير 
مرتبط  اطالعات  يا  نمونه  نبودن  كافى  يا  مناسب  نمونه،  فقدان 
با آن، نياز به نمونه گيرى مجدد براى تكرار آزمايش، تاخير در 
در  نتايجى كه  فورى  گزارش  فنى و  داليل  نتايج به  آماده شدن 
كننده  درخواست  پزشك  و  بيمار  به  دارند  قرار  بحرانى  محدوده 

اقدام نمايد.
6-7 - نحوه پذيرش آزمايش بايد به وضوح مشخص باشد. هرگونه 

تغيير در الزامات مربوط به پذيرش نمونه بايد پيشاپيش به
 آزمايشگاه ارجاع دهنده اطالع داده شود.

6-8 - گزارشات آزمايشگاه ارجاع به هر صورت كه تهيه شود 
بايد حداقل حاوي اطالعات زير باشد :

 الف) نام آزمايشگاه ارجاع دهنده و نام و نشاني آزمايشگاه ارجاع 
ب) حداقل اطالعات الزم براى شناسايى بيمار (مثل نام و نام 

خانوادگى، سن، جنس و شماره پذيرش)
پ) نوع نمونه مورد بررسي

ت) نوع آزمايش و روش انجام آزمايش 
و  سن  با  متناسب  مرجع  محدوده  و  گيري  اندازه  واحد  ث) 

جنس و يا ديگر محدوده هاي تشخيصي درماني 
آن  طريق  از  كه  كاري  سازو  بايد  ارجاع  آزمايشگاه   - 9-6
آگاه  مرجع  محدوده  تغييرات  از  را  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه 

مي سازد 
  مشخص نموده و اين تغييرات را در برگه گزارش دهي اعمال 

نمايد.
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6-10 - تعيين محدوده بحراني
 محدوده بحراني براي آزمايشات در موارد مقتضي بايد تعريف 
قرار  بحراني  محدوده  در  آزمايش  نتيجه  صورتيكه  باشد.در  شده 
با آزمايشگاه ارجاع دهنده تماس گرفته و اطالع  گيرد بايد فوراً 

داده شود.         
6-11 - آزمايشگاه ارجاع بايد از يك سيستم ارتباطي مشخص 
كند.اين  استفاده  دهي  گزارش  و  پذيرش  جهت  قبول،  مورد  و 
سيستم بايد توانايي برآوردن الزامات مورد نياز آزمايشگاه ارجاع 
دهنده را داشته باشد. ارتباط بين آزمايشگاه ارجاع و آزمايشگاه 
يا  فرد  و  ارتباط  نحوه  باشد،  بموقع  و  بهنگام  بايد  دهنده  ارجاع 
افراد مسئول برقراري ارتباط نيز بايد تعيين شده باشد. سيستم 
ارتباطى خصوصا در اطالع رسانى در مواردى نظير فقدان نمونه، 
تكرار  براى  مجدد  نمونه  به  نياز  نمونه،  نبودن  كافى  يا  مناسب 
آزمايش، تاخير در آماده شدن نتايج به داليل فنى و گزارش فورى 

نتايجى در محدوده بحرانى قرار دارند اهميت ويژه پيدا ميكند.
خصوص  در  مكتوبي  سياست  بايد  ارجاع  آزمايشگاه   - 12-6 
نحوه تحويل نتايج و برگه گزارش داشته باشد كه در آن مشخص 
آزمايشگاه  در  كساني  چه  به  و  طريق  چه  از  گزارشات  كه  باشد 
مطابق  بايد  سياست  اين  شود.  مي  داده  تحويل  دهنده  ارجاع 
براي  و  بوده  گرفته  قرار  توافق  مورد  فيمابين  درقرارداد  آنچه  با 

آزمايشگاه ارجاع دهنده روشن گردد. 

6-13 - تغيير و اصالح برگه گزارش
قبال  كه  نتايجى  تغيير  و  اصالح  براي  بايد  ارجاع  آزمايشگاه 
گزارش كرده است ( تغييردر نتايج ممكن است در صورت تكرار 
آزمايش يا انجام آزمايش به روش ديگر اتفاق بيفتد ) سياست و 
روش مشخصي داشته باشد. فرد مسئول و مجاز و نحوه كار مي 
بايست تعيين و مكتوب شده باشد و به اطالع آزمايشگاه ارجاع 

دهنده برسد.
ارسال  و  پذيرش  به  مربوط  مستندات  از  نسخه اي   - 14-6
نتايج و نيز گزارش آزمايش يا فايل نرم افزاري آن بايد دربايگاني 
(براى  شود  نگهداري  مشخص   زمان  مدت  تا  ارجاع  آزمايشگاه 

مستندات كاغذى حداقل دو سال پيشنهاد مى شود).

نكته 1: در صورتيكه اطمينان از انجام صحيح روند فعاليت هاى 
مستلزم  ارجاع،  يا  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه  تشخيص  به  فوق، 
آموزش كاركنان باشد اين كار بايد با هماهنگى مسئوالن فنى دو 

آزمايشگاه انجام و سوابق آن نگهدارى شود.

نكته 2 : آزمايشگاه ارجاع براى اطمينان از كيفيت انجام امور 
و  ثبت  انتقال،  شرايط  نمونه،  (مديريت  نمونه  ارجاع  به  مرتبط 
نگهدارى نتايج) در آزمايشگاه ارجاع دهنده، مى تواند با هماهنگى 
اقدام  فعاليت ها  اين  مميزى  به  نسبت  دهنده  ارجاع  آزمايشگاه 

نموده و سوابق آن را نگهدارى كند.

فراخوان دريافت مقاله
Iranian Journal of Pathology

مجله انگليسي زبان Iranian Journal of Pathology از كليه 
گزارش  و  پژوهشي  مقاالت  كه  مي نمايد  عمل  به  دعوت  پژوهشگران 
تشريحي  آسيب شناسي  مختلف  گرايش هاي  تمام  در  را  نادر  موارد 
انگل شناسي،  بيوشيمي،  ايمونولوژي،  (ميكروب شناسي،  باليني  و 
جهت  مجله  اين  به   ( خون  انتقال  طب  و  هماتولوژي  ويروس شناسي، 

چاپ ارسال نمايند.

مزاياي چاپ مقاله در اين مجله:
• داوري سريع و اعالم نتيجه فوري حداكثر ظرف مدت 3 ماه

• چاپ مقاله در مجله به زبان انگليسي
• چاپ مقاله در يك مجله داراي رتبه علمي و پژوهشي از كميسيون 

نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
و  داخلي  مختلف  سايت هاي  در  كه  مجله  يك  در  مقاله  چاپ   •

بين المللي ايندكس شده است
• چاپ مقاله در يك مجله داراي هيات تحريريه بين المللي

به عالقمندان ارسال مقاله توصيه مي گردد جهت تسريع در داوري 
اينترنتي  سايت  طريق  از   Onlineصورت به  را  خود  مقاالت  چاپ،  و 
WWW.IJP.iranpath.orh ارسال نمايند. الزم به ذكر است جهت 
سايت  نويسندگان  قسمت  در  محترم  نويسنده  است  الزم  مقاله  ارسال 
ثبت نام (Registeration) نموده و پس از تاييد ثبت نام با استفاده 
همچنين  نمايند.  ارسال  را  خود  مقاله  خود  عبور  رمز  و  كاربري  نام  از 
جهت جلوگيري از اتالف وقت نويسندگان، ضروري است قبل از ارسال، 
مطالعه  را  آن  و  نموده  دريافت  سايت  طريق  از  نويسندگان  راهنماي 

نمايند. 

فراخوان همكاري
Iranian Journal of Pathology

هيات تحريريه Iranian Journal of Pathology  از همكاران 
به داوري مقاالت جهت همكاري دعوت مي نمايد. عالقمندان مي توانند 
WWW.IJP.iranpath. از طريق سايت اينترنتي مجله به آدرس  

org  ثبت نام (Register) نموده و پس از دريافت تاييديه، نام كاربري 
و رمز عبور خود، مقاالت ارسالي را داوري نمايند.

ممكن  زمان  حداقل  در  مقاالت  چاپ  و  سريع  داوري  كه  آنجا  از 
يكي از برنامه هاي در دست اقدام مديران اين مجله مي باشد، شايسته 
است متقاضيان داوري مقاالت از طريق اينترنت، حداكثر طي دو هفته، 

مقاالت را داوري و به صورت online نتيجه را ارسال نمايند. 
مقاالت،  داوري  در  ممتد  همكاري  و  نام  ثبت  از  پس  داوران  براي 
گواهي معتبر به زبان انگليسي صادر خواهد گرديد و اعضا هيات علمي 
درخواست  به  بنا  هستند  داوري  گواهي  نيازمند  خود  ارتقاء  جهت  كه 
دانشگاه  جهت  رسمي  طي  نامه  شده  داوري  مقاالت  تعداد  متقاضي، 

مربوطه گواهي خواهد گرديد.
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اخبار آزمايشگاه مرجع سالمت

افتتاح آزمايشگاه مرجع منطقه اي دانشگاه
 علوم پزشكي كرمانشاه

مدير  حضور  با  منطقه اي،  مرجع  آزمايشگاه  افتتاحيه  مراسم 
مسئولين  و  رؤسا  نيز  و  همراه  هيات  و  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  كل 

دانشگاه هاي علوم پزشكي كرمانشاه برگزار شد.
در راستاي تمركز زدايي و تقويت توانمندي هاي دانشگاه هاي معين 
كشور، تشكيل آزمايشگاه هاي مرجع منطقه اي در دستور كار آزمايشگاه 
اين  اختيار  در  الزم  بودجه  منظور  بدين  و  گرفت  قرار  سالمت  مرجع 

دانشگاهها قرار داده شد. 
دانشگاه هاي  مرجع  آزمايشگاه هاي  كه  منطقه اي  مرجع  آزمايشگاه 
در  نياز  رفع  الزم  توان  بايد  مي دهد،  قرار  پوشش  تحت  نيز  را  ديگر 
 ... و  بيوتروريسم  مراقبت،  تحت  بيماريهاي  همچون  مختلف   زمينه هاي 
را دارا بوده، توانايي مديريت و انجام بخش تعريف شده اي از آزمايش ها 
دانشگاه  منطقه اي  مرجع  آزمايشگاه  راستا،  همين  در  باشد.  داشته  را 
علوم پزشكي كرمانشاه در تاريخ 88/4/21 با حضور مدير كل آزمايشگاه 
مرجع سالمت و هيات همراه و نيز رؤسا و مسئولين دانشگاه هاي مذكور 

افتتاح  شد.

عقد تفاهم نامه  فيمابين آزمايشگاه مرجع سالمت و اداره كل 
تجهيزات پزشكي در خصوص فرآورده ها 

و كيت هاي آزمايشگاهي
نيز  و  شركت ها  شناسنامه  ثبت  به  مربوط  فعاليت هاي  پس  اين  از 
امور بازرگاني (مجوز ورود و ترخيص) در خصوص فرآورده ها و كيت هاي 

آزمايشگاهي در اداره كل تجهيزات پزشكي انجام خواهد شد. 
تشخيص  وسايل  توليد  و  واردات  فعاليت هاي  تسهيل  منظور  به 
سازمانهاي  در  موازي  فعاليت هاي  از  جلوگيري  و   IVD آزمايشگاهي 
فيمابين  نامه اي  تفاهم  متعدد،  كارشناسي  جلسات  از  پس  دولتي، 
آزمايشگاه مرجع سالمت و اداره كل تجهيزات پزشكي( به  شماره 58400 
مورخ 1388/3/12)، منعقد گرديد كه به موجب آن از تاريخ 1388/4/1 
فعاليت هاي مربوط به ثبت شناسنامه شركت ها و نيز امور بازرگاني (مجوز 
ورود و ترخيص) در خصوص فرآورده ها و كيت هاي آزمايشگاهي در اداره 

كل تجهيزات پزشكي انجام خواهد شد. 
شركت هايي كه مايل به فعاليت در زمينه فوق الذكر مي باشند بايد 
پس از مراحل ثبت شركت در اداره كل تجهيزات و معرفي ناظرين فني 
باشند،  نموده  شركت  مربوطه  آموزشي  دوره هاي  در  كه  شرايط  واجد 
مدارك خود را جهت طرح در كميته ثبت وسايل تشخيص آزمايشگاهي 
IVD آزمايشگاه مرجع سالمت ارائه و بر اساس مجوزهاي صادره اقدام 

نمايند. 
در  ثبت  سابقه  كه  شركت هايي  آمده،  عمل  به  هماهنگي  اساس  بر 
تاريخ  تا  فوق  مراحل  تكميل  براي  دارند،  را  سالمت  مرجع  آزمايشگاه 

88/8/1 مهلت دارند.  
و  مورد  اين  در  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  مي  عالقمندان 
مشاهده متن كامل تفاهم نامه، به سايت www.imed.ir مراجعه يا با 
تلفن 66728112 اداره مديريت فناوري آزمايشگاه مرجع سالمت تماس 

حاصل فرمايند. 

برگزاري كارگاه دو روزه آموزش تكميلى مميزين دانشگاه هاى 
سراسر كشور

اين كارگاه دو روزه در خرداد ماه 88 برگزار گرديد.
نحوه  خصوص  در  مميزين  آگاهى  و  دانش  ارتقاء  اهميت  به  نظر 
مميزى و همچنين يكسان نمودن شيوه ارزيابى آزمايشگاه ها، كارگاه 
دو روزه اى جهت آموزش تكميلى مميزين دانشگاه هاى سراسر كشور 
از  بهره گيرى  جهت  و  راستا  همين  در  گرديد.  برگزار  ماه  خرداد  در 
توانايى هاى علمى و اجرايى انجمن هاى علمى _تخصصى جهت گسترش 
اعتباربخشى  جهت  تأييد  مورد  و  صالحيت  واجد  مميزين  مجموعه 
آزمايشگاه ها، جلسات مشتركى با نمايندگان انجمن هاى مرتبط برگزار 

شد تا نحوه انجام اقدامات الزم در اين زمينه تعيين گردد.

 تدوين دستورالعمل «نحوه انتخاب 
و ارزيابى آزمايشگاه ارجاع»

ارجاع  آزمايشگاه هاى  بين  آزمايشگاهي  نمونه هاي  تبادل  نحوه 
دهنده و آزمايشگاه هاي ارجاع 

ارجاع» محتوى  آزمايشگاه  ارزيابى  انتخاب و  دستورالعمل «نحوه 
كليه نكاتى كه آزمايشگاه هاى ارجاع دهنده و همچنين آزمايشگاه هاي 
ارجاع جهت تبادل نمونه هاى آزمايشگاهى ملزم به رعايت آن هستند، 

تدوين و به كليه دانشگاه ها و آزمايشگاه هاي سراسر كشور ابالغ شد.

برگزاري دوره هاي آموزشي آبشاري توسط  انجمن هاى 
علمى _تخصصى منتخب

با  منطبق  و  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  نظارت  تحت  دوره ها  اين 
رئوس ابالغ شده از سوى آن اداره كل مي باشد.

تضمين  زمينه  در  آبشارى  آموزش  برنامه  استمرار  راستاى  در 
كيفيت در آزمايشگاه هاى پزشكى، برگزارى دوره هاى آموزشى، تحت 
نظارت آزمايشگاه مرجع سالمت و منطبق با رئوس ابالغ شده از سوى 
علمى _تخصصى  انجمن هاى  منتخب  گروه هاى  توسط  كل،  اداره  آن 

مرتبط آغاز شده و در حال اجرا مي باشد.

توزيع كتاب 
«مجموعه اى از مستندات سيستم مديريت كيفيت

 در آزمايشگاه»

و  دولتي  آزمايشگاه هاي  برداري  بهره  جهت  ارزشمند  كتاب  اين 
خصوصي سراسر كشور، در حال توزيع مي باشد.

در  كيفيت  مديريت  سيستم  مستندات  از  «مجموعه اى  كتاب 
در  كاربردى  الزامى  و  مستندات  از  تعدادى  از  متشكل  آزمايشگاه» 
محورهاى مختلف سيستم كيفيت كه توسط گروهى از كارشناسان و 
متخصصان آسيب شناسى تدوين گرديده و توسط انجمن آسيب شناسى 
ايران و  آزمايشگاه  مرجع سالمت منتشر شوده و از طريق ادارات امور 
آزمايشگاه هاي معاونت هاي درمان و بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
در  خصوصي  و  دولتي  آزمايشگاه هاي  در  استفاده  جهت  كشور  سراسر 

حال توزيع مي باشد. 
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خالصه روند تمديد

1 -مسئوليت هاى متقاضى
دريافت  و    http:// health.gov.ir/lab آدرس  به  مراجعه 
رويت  صورت  (در  مربوطه  سايت  از  اى  شناسنامه  اطالعات  فرم 

صفحه مربوط به ورود كاربرآن را لغو نمائيد )
 : مشخصات   ) اى  شناسنامه  اطالعات  فرم  تكميل   •

آزمايشگاه، موسسين و مسئولين فنى و چك ليست مربوطه )
ذخيره فرم تكميل شده)  بر روي فالش و يا cd  و ارائه   •

آن  به اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه مربوطه
امضاء و مهر پرسشنامه تكميل شده توسط مسئول فني،   •

در حضور همكاران اداره امور آزمايشگاه دانشگاه 
تهيه مدارك الزم اعالم شده ( در صفحه 9)  •

2 -راهنماى تمديد و تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى 
براى متقاضيان تمديد 

- تذكرات عمومى
متقاضى عزيز : 

ساماندهى  براى  شما  دريافتى  اطالعات  از  اينكه  به  توجه  با 
آزمايشگاه ها و برنامه ريزى وزارت بهداشت استفاده خواهد شد، 
لطفا با مطالعه دقيق اين راهنما ، اطالعات مورد نياز را به صورت 
دقيق و صحيح در اختيار دانشگاه ها قرار دهيد . لطفا توجه داشته 

باشيد كه : 
- در مرحله اوليه دارا بودن سيستم عامل ويندوز و نرم افزار   

Microsoft Office InfoPath 2007 الزاميست .
- لطفا براي مشاهده عكسهاي مربوطه صفحه خود را در حالت 

zoom قراردهيد .

http:// health.gov.ir/ آزمايشگاه ها  بعد از ورود به سايت-
lab   ، در قسمت اخبار  در لينك تمديد پروانه هاي آزمايشگاه 
، بر روي فايل هاي ضميمه كليك نموده ، و چك ليست مربوطه 

را دانلود و بر روي كامپيوتر خود ذخيره كنند.

- فايل زيب شده را از حالت فشرده در آورده شود :

راهنماى متقاضيان تمديد
پروانه هاى آزمايشگاه هاي  

تشخيص پزشكى

آزمايشگاه مرجع سالمت
ارديبهشت 88
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تذكر مهم : در تمامي مراحل كار ، آزمايشگاه ها نيازي به ورود 
كلمه عبور و يا رمز نداشته و در صورت رويت صفحه مربوط به 

ورود كاربر آن را لغو نمايند.
سپس فايل را باز نموده و اقدام به تكميل آن نمايند :  -

- پس از تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى و چك ليست خود 
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اظهاري ، توسط موسسين و مسئولين فنى ،فرم تكميل شده را بر 
روي ( فالش و يا cd ) ذخيره و همراه با بقيه مدارك به اداره امور 
آزمايشگاه هاي دانشگاه ها تحويل تا در محل اداره بعد از تائيد 

توسط مسئول فني امضا و ممهور گردد.
اطالعات دقيقا منطبق با مندرجات پروانه هاى تاسيس   ■

و مسئوالن فنى تكميل شود . 
يا  موسس  تغيير  مانند  تغييرى  گونه  هر  صورت  در   ■
حتما  غيره  و  فعاليت  ساعات  تغيير  محل،  تغيير  فنى،  مسئولين 
قبل از شروع مراحل تمديد ، اين تغييرات به اداره امور آزمايشگاه 
هاى دانشگاه اعالم گردد تا اقدامات قانونى براى اعمال تغييرات 
در پروانه انجام شود و سپس پروانه ها تمديد گردد. بديهى است 
در صورت مغايرت وضعيت موجود آزمايشگاه با پروانه ها، دانشگاه 
هاى علوم پزشكى و وزارت بهداشت هيچ مسئوليتى در قبال عدم 

تمديد قرار داد سازمان بيمه گر نخواهند داشت . 
در صورت وجود هر گونه پرسش يا ابهام مى توانيد با   ■
اداره امور آزمايشگاه هاى دانشگاه مربوطه تماس حاصل فرماييد 

 .
- نكاتى در مورد تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى 

 ، آمده  فرم  متن  در  فرم  تكميل  به  مربوط  اصلى  توضيحات 
راهنمايى   ، فرم  بخش  هر  تكميل  از  قبل  خواهشمنديم  بنابراين 

مربوط به آن را مطالعه فرماييد .
مشخصات آزمايشگاه :  •

در ستون هاي :  نام دانشگاه ،نام استان ، زمينه فعاليت   •
آزمايشگاه ، مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي موارد به طور دقيق 

انتخاب شود.  
نام آزمايشگاه ويا مركز :  نامى است كه عينا در پروانه   o

هاى تاسيس و مسئوليت فني آزمايشگاه قيد شده است . . 
در ستون هاي: شهر، ،منطقه شهرداري ، نشاني پستي   o
، كد پستي ، تلفن ، كد شهر ، تلفن همراه و ايميل ، موارد به طور 

كامل تايپ شود .
تخصص  نوع   ، آزمايشگاه  فعاليت  زمينه  از  منظور   o

آزمايشگاه  است كه عينا در پروانه تاسيس درج شده است .
تذكر1: درج منطقه شهردارى ، تنها  در شهرهايى كه داراى 

منطقه شهردارى هستند اجبارى است .
تذكر 2 : با توجه به اهميت صحيح و دقيق بودن نشانى پستى 
ثبت شده براى ارسال مكاتبات، در صورتى كه نشانى نوشته شده 
در متن پروانه اشتباه است، لطفا مراتب را براى تصحيح به اداره 

امور آزمايشگاه هاى دانشگاه اعالم فرماييد.
حقوقى  يا  حقيقى  شخصيت   ، آزمايشگاه  مالكيت  نوع   o
موسسين آن است. منظور از مالكيت عمومى، وابستگى موسسه به 
يكى از قواى سه گانه ، نيروهاى مسلح يا ديگر سازمان هاى دولتى 
و يا نهادهاى عمومى غير دولتى ( مانند شهردارى ها، هالل احمر، 

سازمان تامين اجتماعى و ... ) است . 
منظور از زير بناى آزمايشگاه ، كل مساحت آن  به متر   o

مربع مى باشد . 

مشخصات موسسين :  •
دارند  موسس  يك  از  بيش  كه  هايي  آزمايشگاه  براي   o
روي  موسسين  از  نفر  يك  مشخصات  ثبت  از  بعد   ، ضروريست 

دكمه 
مشخصات  سپس  و  نموده  كليك   Insert- Item   o

موسسين ديگر بترتيب تايپ شود.
 ، فني  مسئولين  و  موسسين  همه  مشخصات   نوشتن   o

الزامى است .
در ستون تاريخ اعتبار پروانه مطب اگر موسس داراي   o
پروانه  نيست.  ستون  اين  تكميل  به  نيازي  نباشد،  مطب  پروانه 
بايد  حتما  تشريحى  و  بالينى  شناسى  آسيب  متخصصين  مطب 

داراى اعتبار باشد و تاريخ اعتبار آن در اين ستون درج شود . 
در ستون وضعيت اشتغال فقط عدد مربوط به يكى از   o

گزينه هاى مربوط را بنويسيد .  
عدم وابستگى استخدامى به دولت   .1

وزارت  وقت  تمام  پيمانى  يا  رسمى  علمى  هيات  عضو   .2
بهداشت يا دانشگاه هاى علوم پزشكى 

وزارت  علمى  هيات  غير  پيمانى  يا  رسمى  كارمند   .3
بهداشت يا دانشگاه هاى علوم پزشكى 

كارمند رسمى يا پيمانى ساير وزارت خانه ها يا سازمان   .4
ها 

كارمند قراردادى وزارت بهداشت يا ساير سازمان ها   .5
تذكر مهم : كارمندان بازنشسته ، طرحى و ضريب كا (K ) بايد 

گزينه 1 ( عدم وابستگى استخدامى به دولت ) را قيد كنند . 

مشخصات مسئوالن فنى :
فني  مسئول  يك  از  بيش  كه  هايي  آزمايشگاه  براي   •
دارند، ضروريست: بعد از ثبت مشخصات يك نفر از مسئول فني 
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مشخصات  سپس  و  نموده  كليك   Insert- Item دكمه   روي 
مسئولين فني ديگر به ترتيب تايپ شود.

نوشتن كد ملى همه مسئوالن فنى الزاميست .  •
قسمت  در  مشابه  ستون  مانند  اشتغال  وضعيت  ستون   •

مشخصات موسسان تكميل شود .
فني  مسئول  اگر  مطب  پروانه  اعتبار  تاريخ  ستون  در   •
نيست.  ستون  اين  تكميل  به  نيازي  نباشد،  مطب  پروانه  داراي 
پروانه مطب متخصصان آسيب شناسى بالينى و تشريحى حتما 
بايد داراى اعتبار باشد و تاريخ اعتبار آن در اين ستون درج شود 

 .
ستون نوبت كارى مطابق با نوبت كارى درج شده در   •

پروانه هاى تاسيس و مسئول فنى باشد .
پروانه مسئولين فنى آزمايشگاه هاى مراكز درمانى الزم   •
است غير از شرايط اين اداره كل حائز شرايط پروانه تاسيس مركز 

مذكور هم باشد .
2 - 3 - پس از تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى 

پس از تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى و چك ليست   •
خود اظهاري ، توسط موسسين و مسئولين فنى ، فرم تكميل شده 
را بر روي  ( فالش و يا cd ) ذخيره و همراه با بقيه مدارك به اداره 
امور آزمايشگاه هاي دانشگاه ها تحويل، تا در محل اداره بعد از 

تائيد توسط مسئول فني امضا و ممهور گردد.

3 -چك ليست مدارك الزم براى تمديد پروانه ها 

اصل پروانه هاى تاسيس و مسئوليت فنى آزمايشگاه   
شناسى  آسيب  متخصصان  معتبر  مطب  پروانه  تصوير   

بالينى وتشريحى   
يك فقره فيش بانكى براى پروانه تاسيس و يك فقره   
فيش بانكى براى هر مسئول فنى به تفكيك ( براى مثال ، اگر 
يك آزمايشگاه  سه نفر مسئول فنى داشته باشد در مجموع بايد 
چهار فقره فيش تهيه شود) .                                                                                                        

فرم شناسنامه اي و چك ليست پرشده خود اظهارى   
ممهور به مهر و امضا مسئول فنى آزمايشگاه

گواهى شركت مسئول فنى آزمايشگاه در دوره آموزش   
سيستم مديريت كيفيت درآزمايشگاه

سوابق شركت درحداقل دو دوره برنامه ارزيابى خارجى   
سالمت  مرجع  آزمايشگاه  تائيد  مورد  برگزاركنندگان  كيفيت 
برنامه  اجتماعى،  تامين  سازمان  رفرانس  آزمايشگاه  (برنامه 
علوم  متخصصان  انجمن  و  ايران  شناسى  آسيب  انجمن  مشترك 

آزمايشگاهى و برنامه انجمن دكتراى علوم آزمايشگاهى)

براى  الزم  هاى  فيش  حساب  هاى  شماره  و  -مبالغ   4
تمديد

80000 ريالتمديد پروانه تاسيس در تهران 

شهرهاى  در  تاسيس  پروانه  تمديد 
دانشگاهى 

47000 ريال

31000 ريالتمديد پروانه تاسيس در ساير شهرها 

در  فنى  مسئوليت  پروانه  تمديد 
تهران 

63000 ريال

در  فنى  مسئوليت  پروانه  تمديد 
شهرهاى دانشگاهى 

47000 ريال

تمديد پروانه مسئوليت فنى در ساير 
شهرها 

15000 ريال

شماره حساب فيش تمديد پروانه تاسيس:  •
2173319007002

شماره حساب فيش تمديد پروانه مسئول فنى :   •
2173319008000

قابل واريز به حساب بانك ملى ( سيبا ) شعبه شهرك   •
قدس ( كد 1458 ) 

تذكر مهم : مبالغ تعرفه هاى فوق به استناد تصويب نامه هاى 
 ، وزيران  هيات  مورخ 86/11/29  شماره 194109/ت 39084ه 
ابالغى معاون اول محترم رئيس جمهور ، و به منظور تسهيل كار 
متقاضيان در اين راهنمادرج شده است . بديهى است در صورت 
مبالغ   ، جايگزين  العمل  دستور  يا  نامه  تصويب  گونه  هر  صدور 

تعرفه هاى فوق فاقد اعتبار خواهند بود . 
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همكاران گرامى 

هدف  با  سالمت  مرجع  آزمايشگاه  داريد،  اطالع  كه  همانطور 
تسهيل و ارتقاى روند تمديد پروانه آزمايشگاه ها اقدام به تغيير 
شامل  شده  اعمال  تغييرات  ترين  اصلى  است.  كرده  فرآيند  اين 
واگذارى فرآيند به دانشگاه هاى علوم پزشكى و استقرار سيستم 
با  رود  مى  انتظار  است.  آزمايشگاه  اطالعات  مديريت  يكپارچه 
تمديد  فرآِيند  تسريع  و  تسهيل  بر  عالوه   ، جديد  روند  استقرار 
پروانه هاى آزمايشگاه ،اطالعات آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي 
قرار  بهداشت  وزارت  اختيار  در  تر  صحيح  و  تر  دقيق  صورت  به 
گيرد، تا در برنامه ريزى ها و  سياست گذارى ها مورد استفاده 
قرار گيرد . استقرار كامل و صحيح سامانه جديد بيش از هر چيز 
مستلزم مشاركت موثر مديران و كارشناسان محترم دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور است . مستندى كه پيش رو داريد به همين 
منظور و با هدف كمك به شما در اجراى اين فرآيند تدوين شده 
است . به همين دليل ، خواهشمنديم با مطالعه و اجراى دقيق 
بفرمائيد. مخاطبان  اجراى صحيح آنرا تسهيل  دستورالعمل،  اين 

اصلى اين مستند عبارتند از : 
دانشگاه  هاي  آزمايشگاه  امور  ادارات  كارشناسان  و  روسا   *  

هاى علوم پزشكى                 
*روسا و معاونين درمان دانشگاه هاى علوم پزشكى 

راهنماى   » عنوان  تحت  نيز  ديگرى  مستند  اين  بر  عالوه 

دستورالعمل تمديد پروانه هاى 
آزمايشگاه تشخيص پزشكى

(ويژه كارشناسان صدور پروانه ها)

آزمايشگاه مرجع سالمت
 ارديبهشت 88

متقاضيان تمديد پروانه هاى آزمايشگاه « براى كمك به متقاضيان 
در  دستورالعمل  همين  همراه  به  كه  شده  تدوين  پروانه  تمديد 
اختيار شما قرار گرفته است . با توجه به اينكه بخش عمده اى از 
اطالعات مربوط به فرآيند در راهنماى مذكور آمده است ، جدا 
توصيه مى كنيم عالوه بر قرار دادن راهنما در اختيار متقاضيان 
تمديد پروانه ، خود نيز مفاد آنرا با دقت مطالعه فرمائيد تا بتوانيد 

پاسخگوى پرسش هاى مراجعه كنندگان محترم باشيد . 
در صورت وجود هر گونه پرسش ،پيشنهاد يا انتقاد در مورد 
فرآيند ، لطفا با اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت تماس حاصل 
در  مارا  تواند  مى  شما  ارزشمند  راهنمايى  شك  بدون   . فرمائيد 
با  اميدواريم   . كند  كمك  فرآيند  اين  تر  بيش  چه  هر  ارتقاى 
مشاركت اثر بخش شما شاهد ارتقاى كيفيت خدمات عرضه شده 

به هموطنان عزيزمان باشيم . 

آزمايشگاه مرجع سالمت
ارديبهشت 88 

خالصه روند تمديد

لطفاً براي مشاهده عكس هاي مربوطه صفحه خود را در حالت 
zoom قرارداده 

 1 - مسئوليت هاى دانشگاه 
در مرحله اوليه دارا بودن سيستم عامل ويندوز و نرم   •

افزار  Microsoft Office InfoPath 2007 الزاميست 

بررسى صحت مندرجات فرم اطالعات شناسنامه اى ،   •
چك ليست و مدارك ارائه شده توسط متقاضي

اعالم نظريه كارشناسى در خصوص تمديد پروانه ها ( با   •
توجه به تكميل مدارك مورد نياز ) 

ورود اطالعات در سامانه پورتال الكترونيك آزمايشگاه   •
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مرجع سالمت (فرم را باز كرده و پس از تائيد آنرا توسط دكمه 
ارسال اطالعات ارسال نمائيد)

تمديد پروانه ها با زدن مهر تمديد روى آن   •
الحاق مهر برجسته بر روي مهر تمديد  •

2 -مراحل تمديد پروانه ها 
به  ها  دانشگاه  هاى  آزمايشگاه  امور  اداره   : رسانى  اطالع    -
روش مناسب ( سايت آزمايشگاه مرجع سالمت ، آگهى عمومى، 
نشريات و غيره ) نسبت به اطالع رسانى الزم در خصوص فرآيند 
انجام  مراحل  و  الزم  مدارك  (شامل  ها  آزمايشگاه  پروانه  تمديد 
از«  رساني  اطالع  براي  شود  مي  توصيه   . كند  مي  اقدام   ( كار 
همراه  به  كه   « ها  آزمايشگاه  پروانه  تمديد  متقاضيان  راهنماي 
همين دستورالعمل در اختيار دانشگاه ها قرارداده شده، استفاده 

شود .
http:// health.gov. آزمايشگاه ها  بعد از ورود به سايت-

ir/lab ، (در صورت رويت صفحه مربوط به ورود كاربرآن را لغو 
نمايند ) در قسمت اخبار  در لينك تمديد پروانه هاي آزمايشگاه 
، بر روي فايل هاي ضميمه كليك نموده ، و چك ليست مربوطه 

را دانلود و بر روي كامپيوتر خود ذخيره كنند.

فايل زيب شده را از حالت فشرده در آورده شود :  -
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تذكر مهم : در تمامي مراحل كار ، آزمايشگاه ها نيازي به ورود 
كلمه عبور و يا رمز نداشته و در صورت رويت صفحه مربوط به 

ورود كاربر آن را لغو نمايند .
سپس فايل را باز نموده و اقدام به تكميل آن نمايند :  -

-  پس از تكميل فرم اطالعات شناسنامه اى توسط موسسين 
 (cd و مسئولين فنى ، فرم تكميل شده را بر روي)  فالش و يا
ذخيره و همراه با بقيه مدارك به اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه 
ها تحويل  تا در محل اداره بعد از تائيد توسط مسئول فني امضا 

و ممهور گردد.
- در صورت موافقت اداره امور آزمايشگاه رئيس يا كارشناس 
مسئول اداره نظر موافق اين اداره را روي قسمت تعيين شده در 
فرم اطالعات شناسنامه ايي درج و فرم را امضاء مي كند . بديهي 
تا  پروانه  تمديد   ، آزمايشگاه  امور  اداره  مخالفت  صورت  در  است 
زمان رفع اشكاالت و جلب موافقت اين اداره امكان پذير نخواهد 

بود .

به  مربوط  فرم  كارشناس،  آزمايشگاه  امور  اداره  تائيد  از  پس 
ارسال  دكمه  فرم  انتهاي  قسمت  در   ، نموده  باز  را  آزمايشگاه 

اطالعات را كليك مي نمايد .

3 - در مورد تكميل فرم الكترونيك آزمايشگاه ها لطفا 
به نكات زير توجه فرمائيد : 

كليه اطالعات بايد كامال بر اساس مندرجات پروانه هاى   •
تاسيس و مسئوليت فنى ثبت شود. در صورتى كه مغايرتى بين 
پروانه آزمايشگاه و وضعيت فعلى آن و يا اشتباهى در متن پروانه 
ها وجود داشته باشد، ضرورى است ابتدا نسبت به اصالح آن به 
ماده  قانونى  كميسيون  طريق  از  لزوم،  صورت  در   ) مقتضى  نحو 
20 ) و اعمال آن در پروانه اقدام و سپس اطالعات در سايت وارد 

شود. 
كارشناس ، در صورت تكميل بودن مدارك ( در صورت   •
پروانه را –  اعتبار  پروانه ) ، مهر تعيين تاريخ  موافقت با تمديد 
تمديد  متقاضى  آزمايشگاه  هاى  پروانه  روى   – تاريخ  درج  بدون 

مى زند و آن را براى امضا براى رياست دانشگاه  رستد . 
مهر تعيين تاريخ اعتبار مهرى با ابعاد 2 در 10 سانتى   •
متر ( و با رنگ سبز ) است كه با هماهنگى با حراست دانشگاه و با 

متن ثابت زير تهيه مى شود : 

تذكر : كليه پروانه هاي آزمايشگاه ها تا تاريخ 90/4/1 تمديد 
مي شود، باستثناي موارد زير :

مجوز  داراى  آنها  فنى  مسئوالن  كه  هايى  آزمايشگاه   •
مطب به استناد تبصره 7 ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون اجازه 

اين پروانه باستناد ماده 12 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشكى و مطابق قانون آموزش مداوم جامعه 
پزشكى و نيز باستناد ماده 17 آيين نامه تاسيس آزمايشگاه هاى 

تشخيص پزشكى تا تاريخ             تمديد مى گردد .

دكتر -------------
رياست دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و دوم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

43

تاسيس مطب هستند كه مدت تمديد اعتبار آنها تا پايان اعتبار 
پروانه مطب ايشان ( حداكثر تا تاريخ اعتبار پروانه مطب ) است 

 .
پروانه هاي مسئولين فني آزمايشگاه هاي ساير مراكز   •

درماني ، باستناد پروانه تاسيس مراكز مذكور تمديد مي شود .
بعد از طي مراحل تمديد پروانه، دفتر رياست دانشگاه   •
پروانه تمديد اعتبار شده را براى تحويل به متقاضى به اداره امور 

آزمايشگاه ها ارسال مى كند . 
اداره امور آزمايشگاه ها بر روي امضارياست دانشگاه مهر   •
برجسته زده و پس از اخذ رسيد از متقاضي ( بر روي تصوير پروانه 

) اصل پروانه را تحويل متقاضي مي دهد. 
نگهداري  الكترونيك  بايگاني  در  و  شده  اسكن  پروانه   •

شود .
با توجه به اينكه در حال حاضر ،پروانه كليه آزمايشگاه   •
ها تا تاريخ 88/7/1 تمديد شده اند و در زمان باقى مانده ، امكان 
امور  اداره  نظريه   ، ندارد  وجود  ها  آزمايشگاه  از  جديد  بازديد 
آزمايشگاه ها با توجه به سوابق نظارتى و بازديدهاى انجام شده 
قبلى اعالم مى شود. مواردى كه كتبا به آزمايشگاه اعالم شده اند 
و آزمايشگاه نسبت به رفع آنها كوتاهى كرده يا همكارى الزم را با 
دانشگاه نداشته است بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند. همچنين، 
ذيصالح  قضايى  مراجع  راى  براساس  آزمايشگاه  كه  صورتى  در 
خواهد  حكم  اجراى  به  منوط  پروانه  تمديد   ، باشد  شده  محكوم 
ها   آزمايشگاه  امور  اداره  مخالفت  صورت  در   ، حالت  هر  در  بود. 
مستندات  ذكر  با  و  كتبا  بايد  اداره  اين  نظريه   ، پروانه  تمديد  با 
نگهداري و نيز  به اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت اعالم شود 

 .
4 - موارد متفرقه  

يا  و  تاسيس  هاى  پروانه  اصل  شدن  مفقود  صورت  در   -
تاريخ  و  صادر  المثنى  هاى  پروانه  است  ضرورى  فنى  مسئوليت 

اعتبار آنها با مطابق زمانبندى تمديد درج شود. 
- در صورتيكه در پروانه آزمايشگاه محل كافى براى زدن مهر 
بايد  ها  دانشگاه  هاى  آزمايشگاه  امور  اداره  باشد،  نداشته  وجود 
بدون اخذ وجه اضافه ( به غير از هزينه معمول تمديد پروانه ) 
با  مطابق  آنرا  اعتبار  تاريخ  و  اقدام  جديد  پروانه  صدور  به  نسبت 

زمان بندى تمديد درج كند . 
-در صورت درخواست متقاضى، در پروانه تاسيس  و مسئوليت 
فنى، جلوى اسم متقاضى عالوه بر شماره كد ملى، مدرك تخصصى 

هم قيد گردد ( با صدور پروانه جديد ) 

5 - چك ليست مدارك الزم براى تمديد پروانه 
 اصل پروانه تاسيس 

 اصل پروانه مسئول و يا مسئوالن فنى
 پروانه مطب معتبر مسئولين فنى (متخصصين آسيب 

شناسي باليني و تشريحي )
 يك فقره فيش بانكى جهت پروانه تاسيس و يك فقره 

فيش بانكى جهت هر مسئول فنى به تفكيك ( براى مثال ، اگر 
يك آزمايشگاه دو نفر مسئول فنى دارد در مجموع بايد سه فقره 
فيش تهيه شود). فرم تكميل شده اطالعات شناسنامه اى و چك 

ليست ممهور به مهر و امضاء مسئول فني 
 گواهى شركت مسئول فنى آزمايشگاه در دوره آموزش 

سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه
 سوابق شركت در حداقل دو دوره برنامه ارزيابى خارجى 
 ) سالمت  مرجع  آزمايشگاه  تائيد  مورد  برگزاركنندگان  كيفيت 
برنامه آزمايشگاه رفرانس سازمان تامين اجتماعى، برنامه مشترك 
انجمن آسيب شناسى ايران و انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهى 

و برنامه انجمن دكتراى علوم آزمايشگاهى)

براى  الزم  هاى  فيش  حساب  هاى  شماره  و  مبالغ   -  6
تمديد

80000 ريالتمديد پروانه تاسيس در تهران 

شهرهاى  در  تاسيس  پروانه  تمديد 
دانشگاهى 

47000 ريال

ساير  در  تاسيس  پروانه  تمديد 
شهرها 

31000 ريال

در  فنى  مسئوليت  پروانه  تمديد 
تهران 

63000 ريال

در  فنى  مسئوليت  پروانه  تمديد 
شهرهاى دانشگاهى 

47000 ريال

تمديد پروانه مسئوليت فنى در ساير 
شهرها 

15000 ريال

شماره حساب فيش تمديد پروانه تاسيس  :         •
2173319007002

شماره حساب فيش تمديد پروانه مسئول فنى :   •
2173319008000

قابل واريز به حساب بانك ملى ( سيبا ) شعبه شهرك   •
قدس ( كد 1458 ) 

تذكر مهم : مبالغ تعرفه هاى فوق به استناد تصويب نامه هاى 
 ، وزيران  هيات  مورخ 86/11/29  شماره 194109/ت 39084ه 
ابالغى معاون اول محترم رئيس جمهور ، و به منظور تسهيل كار 
متقاضيان در اين راهنما درج شده است . بديهى است در صورت 
مبالغ   ، جايگزين  العمل  دستور  يا  نامه  تصويب  گونه  هر  صدور 

تعرفه هاى فوق فاقد اعتبار خواهند بود . 
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 چك ليست ارزيابي سيستم كيفيت درآزمايشگاه هاي تشخيص طبي ( ويرايش دوم ارديبهشت 88)  
ارد

 ند
برد

كار

مند
ياز

ن
حي

صال
ام ا

اقد
 

خير لي
ب كاركنان آزمايشگاه 

آيا در آزمايشگاه نمودار سازماني كاركنان كه سلسله مراتب پست هاي مختلف و ارتباط آنها را با يكديگر مشخص كند، 
موجود است؟ 1

آيا در هر شيفت كاري، حداقل يك پرستل فني و افرادي مشخص براي پذيرش و نمونه گيري حضور دارند؟    2

آيا مدرك تحصيلي و يا سابقه كار كاركنان آزمايشگاه جهت تصدي پست هاي مختلف منطبق با موارد مندرج در «     
الزامات كاركنان آزمايشگاه « مي باشد؟

3

آيا شرح وظايف ، مسئوليت ها و اختيارات هر يك از كاركنان توسط مسئول فني مكتوب شده است؟    4

آيا صالحيت كاركنان براي انجام مسئوليت هاي محوله، براي مسئول فني محرز گرديده است ؟ ( از طريق مصاحبه     
علمي و آزمون هاي نظري و عملي براي كاركنان در رده هاي مختلف ) 5

آيا براي هر يك از كاركنان، جانشين  ذيصالح تعيين گرديده است؟    6
آيا مسئول فني دوره آموزشي مديريت كيفيت بر پايه استانداردهاي آزمايشگاهي را گذرانده است؟     7
آيا مسئول فني براي آموزش كاركنان در رابطه با اصول ايمني برنامه ريزي و اقدام نموده است؟     8
آيا مسئول فني براي آموزش تضمين كيفيت در حيطه كارى هر يك از كاركنان برنامه ريزي و اقدام نموده است؟    9
آيا مسئول فني نحوه صحيح مستندسازي ( اعم از مكتوب نمودن مدارك و حفظ سوابق ) را به كاركنان آموزش داده است؟     10

آيا همه كاركنان پرونده پرسنلي حاوي مشخصات فردي ، مدرك تحصيلي ، سوابق كاري و آموزشي ، سوابق     
واكسيناسيون ، مخاطرات شغلي و...(مطابق با آنچه در»الزامات كاركنان « آمده ) دارند ؟

11

آيا با توجه به ضرورت حفظ محرمانه بودن اطالعات كاركنان ، دسترسى به پرونده هاى پرسنلى تنها توسط افراد مجاز 
امكانپذير مى باشد؟

12

آيا قرارداد مشخص و شفاف مطابق با قوانين وزارت كار و امور اجتماعي ، با كليه كاركنان منعقد شده است ؟     13
آيا كليه كاركنان  واجد شرايط آزمايشگاه ، بيمه شده اند؟     14
ايمنى و بهداشت در آزمايشگاه    
آيا مسئول ايمني در آزمايشگاه مشخص شده است؟     15
آيا دستورالعمل هاي مربوط به ايمني كاركنان و محيط آزمايشگاه مكتوب شده است ؟     16

آيا كليه كاركنان دستورالعمل هاي مربوط به ايمني كاركنان و محيط آزمايشگاه را به دقت مطالعه نموده و به اجراى آن 
متعهد مى باشند؟ 17

آيا دستورالعمل نحوه سترون سازى و شستشوى لوازم آزمايشگاهى مكتوب بوده و به نحو صحيح اجرا مى شود؟     18
آيا نظافت و بهداشت محيط آزمايشگاه در حد مطلوب است ؟     19
آيا وسايل حفاظت فردي اوليه مانند روپوش ، دستكش يكبار مصرف و ماسك در آزمايشگاه موجود بوده و مورد استفاده     

كاركنان قرارمي گيرد؟ 20

آيا عينك ايمني، وسايل كمكي جهت برداشت مايعات توسط پيپت و حفاظ صورت  در آزمايشگاه موجود است و مورد 
استفاده كاركنان قرار مي گيرد؟ 21

آيا مسئول فنى بر استفاده كاركنان از وسايل حفاظت فردى نظارت دارد ؟ 22
آيا دوش اضطراري در آزمايشگاه موجود است؟ 23

آيا چشم شوي درآزمايشگاه موجود است؟ 24
آيا ثبت، گزارش و پي گيري حوادث مخاطره آميز ( فرو رفتن سوزن، ريختن و پاشيدن خون و مواد شيميايي و ... ) در     

آزمايشگاه انجام مي شود؟ 25

آيا دستورالعمل مكتوب جهت آلودگى زدايى در موارد ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده وجود داشته وكليه كاركنان با 
محتواى آن آشنايى كامل دارند؟ 26

آيا جعبه كمك هاي اوليه در آزمايشگاه وجود دارد؟ 27



نشريه علـمى خـبرى
شــمـاره سى و دوم 
انجمن آسيب شناسى ايران
www.Iranpath.org

45

آيا در بخش هايي از آزمايشگاه كه در تماس مستقيم با نمونه بيمار است، دستشويي وجود دارد؟ 28
آيا صابون مايع در همه دستشويي ها موجود است؟ 29

آيا دستورالعمل نحوه نظافت و ضدعفوني كف و سطوح انجام آزمايش موجود بوده و مطابق آن عمل مى شود؟     30
آيا دستورالعمل جهت مديريت ايمن و صحيح پسماندهاي آزمايشگاهي در مراحل جداسازي ، بي خطرسازي، جمع     

آوري، بسته بندي، حمل و نقل و دفع پسماندها مكتوب شده است ؟ 31

آيا نحوه دور ريز نمونه هاي مختلف بيماران پس از انجام آزمايش مشخص و مكتوب بوده و رعايت مي گردد؟     32

آيا نحوه دور ريز مواد و وسايل انجام آزمايش پس از انجام كار مشخص و مكتوب بوده و رعايت مي گردد؟ 33
آيا پسماندهاي عادي وغير آلوده، از پسماندهاي آزمايشگاهي آلوده ، در مبدا توليد جدا مى شوند؟     34
آيا در هر بخش از آزمايشگاه جهت دور ريز پسماندهاي غير آلوده وهمچنين پسماندهاى آلودگى زدايى شده ، سطل     

زباله درب دار و كيسه زباله مقاوم وجود دارد؟ 35

آيا كليه پسماندهاي عفوني آزمايشگاهي مثل محيط هاي كشت ميكروبي ، قبل از دفع، آلودگي زدايي( اتوكالو ) مي     
شوند؟  36

آيا پس ماندهاى تيز و برنده مانند سرسوزن ، الم و المل ، لوازم شيشه اى شكسته ، تيغ اسكالپل ، نوك سمپلر و .... در    
Safety Box ريخته شده و قبل از دفع ، آلودگى زدايى (اتوكالو) مى گردد ؟ 37

آيا از انديكاتورهاي شيميايي و بيولوژيك براي ارزيابي صحت عملكرد اتوكالو استفاده مي شود؟     38
آيا ايمني كاركنان در بدو استخدام در برابر هپاتيت B ، هپاتيت C ، و HIV ارزيابي شده و سوابق آن وجود دارد؟     39
آيا واكسن هپاتيت B براي كاركنان غير ايمن تزريق شده و سوابق آن موجود است؟     40
تجهيزات آزمايشگاه    
آيا فهرست تجهيزات موجود درآزمايشگاه با ثبت محل استقرارهريك موجود است؟   41
آيا حداقل تجهيزات ضروري در آزمايشگاه متناسب با فهرست آزمايش هايي كه در آزمايشگاه انجام مي شود وجود دارد؟     42
آيا دستگاه هاي خريداري شده داراي تاييديه معتبر كاركردي هستند؟     43
آيا در محل نصب و استقرار هر تجهيز به شرايط محيطي مورد نياز ( از نظر دما، رطوبت، نور، تهويه، ارتعاش و... ) بر     

اساس توصيه سازنده عمل شده است؟ 44

آيا در محل نصب و استقرار هر تجهيز، به امكانات فني مورد نياز ( منبع برق، گاز، آب، فاضالب و... ) براساس توصيه     
سازنده توجه شده است؟ 45

آيا در محل نصب و استقرار هر تجهيز، مالحظات ايمني ( تشعشعات، پسماندها، الكتريسيته و... ) بر اساس توصيه     
سارنده در نظر گرفته شده است؟ 46

آيا پس ازخريد و نصب دستگاه و قبل از شروع بكارگيري، صحت عملكرد دستگاه با استفاده كنترل هاي مناسب يا روش     
هاي مندرج شده در بروشور تجهيزات مورد ارزيابي قرار گرفته است؟ 47

آيا فرد يا افراد مجاز براي كار با هردستگاه تعيين شده و جهت كاربري به آنها آموزش الزم داده شده است؟     48
آيا تمام تجهيزات داراي برگه شناسنامه هستند؟ ( حاوي اطالعات الزم مندرج در « الزامات تجهيزات آزمايشگاهي «     

مثل مشخصات دستگاه ، مدل و شماره سريال ، تاريخ خريد و شروع به كار ، نحوه تماس با شركت پشتيبان و...) 49

آيا همه تجهيزات داراي دستورالعمل فني هستند؟ ( حاوي اطالعات الزم مندرج در « الزامات تجهيزات آزمايشگاهي «     
مثل چگونگي و مراحل كاربري، نحوه و فواصل كنترل و نگهداري، مالحظات ايمني و... ) 50

آيا كنار هر تجهيز Log Book يا دفترچه يا برگه اي كه اطالعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه ( نام كاربر، تاريخ     
و ساعت استفاده از دستگاه، وضعيت دستگاه در شروع  و خاتمه كار) را نشان دهد موجود است؟ 51

    
آيا سوابق مربوط به كنترل و نگهداري هر يك از ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي كه نشان دهنده فواصل كنترل، فاكتور 

مورد كنترل ( دما ، فشار ، حجم ، ....) نتايج حاصله ، اقدامات اصالحي انجام يافته و مسئول اين كار است ، موجود مي 
باشد؟

52

آيا سوابق مربوط به سرويس يا تعمير تجهيزات ( تاريخ خروج از كار، تاريخ سرويس يا تعمير، نحوه ضدعفوني قبل از     
ارسال، شرح تنظيمات و تعميرات انجام شده و... ) موجود است؟ 53

پس از سرويس يا تعمير و قبل از ورود به جريان كار آيا عملكرد فني دستگاه با استفاده كنترل هاي مناسب يا روش     
هاي مندرج شده در بروشور تجهيزات مورد ارزيابي قرار مي گيرد ؟ 54

آيا آب مناسب آزمايشگاهي جهت شستشو و تهيه معرف ها موجود است و كيفيت آن ( هدايت و رسانايي ، PH و كلني     
كانت ) ارزيابي مي گردد ؟ 55
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فضا و تاسيسات آزمايشگاه    
آيا ارتفاع سقف آزمايشگاه مناسب است؟ ( ارتفاع مناسب سقف آزمايشگاه حداقل 240 سانتي متر است )     56
آيا كف اتاق شستشو داراي كف شوي است ؟     57
آيا ديوارها و درب هاي آزمايشگاه ، حداقل تا ارتفاع 1/5متر قابل شستشو هستند ؟     58
آيا وضعيت كلى ساختمان آزمايشگاه مناسب است ؟ (خرابي و فرسودگي در ساختمان آزمايشگاه نبايد وجود داشته     

باشد ) 59
آيا لوله كشي براي آب سرد و گرم با فشار مناسب وجود دارد ؟      60
آيا سيستم سرمايش و گرمايش مناسب در آزمايشگاه تعبيه شده است ؟      61
آيا سيستم لوله كشي گاز در آزمايشگاه استاندارد و ايمن است ؟     62
در صورت استفاده از كپسول گاز ، آيا كپسول ها در مكان مناسب و امن ، داراي تهويه ، دور از منابع حرارتي و نزديك     

به محل استفاده واقع شده اند ؟ 63

آيا سرويس هاي بهداشتي زنان و مردان جدا است و يا در صورت عدم امكان ، حريم خصوصى بيماران به نحو مقتضى    
رعايت مى گردد ؟ 64

آيا توالت ها داراى هواكش و سيفون است ؟     65
آيا ترانس تنظيم كننده برق در آزمايشگاه موجود است ؟     66
آيا سيستم تهويه آزمايشگاه مطلوب است و مانع تجمع گازها و بخارات نامطبوع و مضر مي گردد ؟     67
آيا پنجره هايي كه به فضاي آزاد باز مي شوند ، داراي توري هستند ؟     68
آيا تسهيالت ويژه جهت كاركنان و مراجعه كنندگان كم توان و معلول (مثل دستگيره براي حفظ تعادل و توالت فرنگي    

و.. ) پيش بيني شده است ؟  69
آيا نور آزمايشگاه كافي و يكنواخت ( مطابق با دستورالعمل فضا و تاسيسات ) مى باشد ؟     70
آيا تمهيداتى براى تامين روشنايى در پذيرش و محل تردد بيماران وجود دارد ؟     71
آيا دسترسي و امكان ورود به فضاي فني آزمايشگاه فقط براي افراد مجاز ميسر است ؟     72
آيا كپسول اطفاء حريق با تاريخ كاركرد معتبر در آزمايشگاه به تعداد كافي (به ازاى هر 50 متر مربع ،يك كپسول 4     

كيلوگرمى ) موجود است ؟ 73

آيا دستگاه هاي برقي خصوصا آنهايي كه داراي رطوبت هستند و يا به نوسانات جزيي برق شهري حساسند ، داراي سيم     
اتصال به زمين هستند ؟ 74

آيا تخصيص فضا در آزمايشگاه به گونه اي است كه به بخش هاي نمونه گيري، پذيرش، ميكروب شناسي ، شستشو و     
استريليزاسيون و محل غذاخوري و استراحت كاركنان فضاهاى مجزايى اختصاص داده شود ؟ 75

آيا تخصيص فضا در آزمايشگاه به گونه اي است كه بخش ميكروب شناسي و بخش هايي كه با مواد و معرف هاي سمي    
يا قابل اشتعال كار مي كنند دور از محل رفت و آمد بيماران و بخش هاي غير فني باشد ؟ 76

آيا هود معمولى در بخش ميكروب شناسي موجود است ؟     77
آيا در بخش ميكروب شناسى چنانچه كشت خون يا كشت براى تشخيص باسيل سل انجام مى شود، هود بيولوژيك 

كالس دو موجود است ؟ 78

آيا خروجى هواكش ها و هودهاى معمولى به دور از محل رفت و آمد عمومى مى باشد ؟ 79
آيا حدود 1 مترمربع فضاي كاري براي فعاليت هر يك از كاركنان در نظر گرفته شده است ؟      80
آيا فضاي بين ميز هاي كاري جهت تردد كاركنان كافى است ؟ (فضاى كافى براى تردد كاركنان حداقل 120 سانتيمتر     

در نظر گرفته مى شود ) 81

آيا ارتفاع  و عمق ميزهاى كارى مناسب است ؟ ( ارتفاع مناسب ميزهاي كار براي حالت نشسته 75 سانتيمتر، براي     
حالت ايستاده 90 سانتيمتر و عمق ميزها بين 75 -60 سانتيمتر در نظرگرفته مى شود ) 82

آيا سطوح انجام كار در بخش هاي مختلف آزمايشگاه متناسب با نوع فعاليت آن بخش، به حرارت،  اسيد ، قليا ، حالل     
هاي ارگانيك ، فشار و ضربه مقاوم هستند ؟ 83

آيا  سطوح انجام كار به نحوى طراحى شده كه از رشد و تجمع ميكروبى جلوگيرى گردد ؟     
( در سطوح انجام كار، شيار و خلل و فرج كه امكان رشد ميكروبي را فراهم مي كند ، نبايد وجود داشته باشد )  84

آيا كابينت ها و قفسه هاي ديواري با استحكام به ديوارها نصب شده اند و دسترسي به وسايل داخل آنها به آساني     
صورت مي گيرد ؟ 85
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آيا ميزان انباشتگي در كابينت ها متناسب با قابليت تحمل وزن درآنها است ؟     86
فرآيند قبل از انجام آزمايش    

آيا فهرست آزمايش هايي كه آزمايشگاه  انجام مي دهد و آزمايش هايي كه جهت انجام به آزمايشگاه ديگر ارسال مي     
كند موجود است ؟ 87

آيا سيستم اطالعات و پذيرش آزمايشگاه امكان ثبت و دسترسي به كليه اطالعات ضروري بيمار در ارتباط با نياز هاي     
بهداشتي، باليني و ... را دارد  ؟ 88

آيا تاريخ و ساعت پذيرش و نام فرد انجام دهنده پذيرش ثبت مي شود ؟     89
آيا صندلي هاي راحت، سالم و كافي در سالن انتظار و وجود دارد؟    90
آيا در سالن انتظار تمهيدات الزم براي دسترسي به آب نوشيدني سالم براي مراجعه كنندگان پيش بيني شده است؟     91
آيا شرايط مربوط به آمادگي بيمار قبل از نمونه گيري (مثل ناشتا بودن ، پرهيز غذايي يا دارويي خاص و... ) مكتوب     

شده و به كاركنان پذيرش و نمونه گيري تفهيم گرديده است ؟  92

آيا دستورالعمل هايي جهت آگاهي بيمار از نحوه جمع آوري نمونه براي آزمايش هاي خاص (مثل ادرار 24 ساعته ،     
اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع و...) مكتوب شده و در اختيار بيماران قرار مي گيرد؟   93

آيا فرد مسئول و نحوه اطمينان از هويت بيمار قبل از نمونه گيري مشخص است ؟     94
آيا حريم خصوصي بيمار از نظر فضاي فيزيكي هنگام نمونه گيري در آزمايشگاه حفظ مي گردد؟     95
آيا تاريخ و ساعت نمونه گيري و نام فرد نمونه گير ثبت مي شود ؟     96

    
آيا دستورالعمل نمونه گيري مطابق با آنچه در « اصول مستندسازي « آمده (شامل نحوه نمونه گيري، ضدانعقادها و 

نگهدارنده هاي الزم ، ويژگي ظروف مورد نياز براي جمع آوري نمونه، حجم نمونه الزم براي آزمايش هاي مختلف و.. ) 
مكتوب شده است ؟

97

آيا فرد نمونه گيرآشنايي كامل با دستورالعمل نمونه گيري دارد؟     98
آيا نحوه بر چسب گذاري نمونه به گونه اي است كه رديابي نمونه پس از تقسيم نمونه براي توزيع در بخش هاي فني ،     

براحتي امكانپذير باشد ؟ 99

آيا معيارهاي رد يا قبول نمونه هاي مختلف ( به ويژه در مورد نمونه هاي پذيرش شده از بيرون آزمايشگاه ) مشخص و     
مكتوب شده است ؟  100

آيا تمهيداتي براي تماس با بيمار در موارد ضروري پيش بيني شده است ؟     101
آيا نمونه ها قبل از انجام آزمايش درمكان و دماي مناسب نگهداري مي شوند ؟      102
فرآيند انجام آزمايش    

آيا حداكثر فاصله زماني قابل قبول بين جمع آوري نمونه تا انجام آزمايش براي نمونه هاي مختلف مكتوب شده و رعايت    
مي گردد ؟  103

آيا پيش از استفاده از فرآورده تشخيصى جديد ( كيت جديد يا سرى ساخت جديد ) از كيفيت آن اطمينان حاصل مى 
گردد ؟ 104

آيا پيش از استفاده از روش هاى آزمايشگاهى طراحى شده در داخل آزمايشگاه ، مراحل كامل صحه گذارى (شامل 
بررسى تكرارپذيرى، خطى بودن، مقايسه روش ها، تعيين محدوده مرجع ، حساسيت و اختصاصيت ) انجام مى گيرد ؟ 105

آيا براي هر يك از آزمايش هايي كه در آزمايشگاه بيوشيمى انجام مي شود ، «دستورالعمل انجام آزمايش « مطابق با     
آنچه در اصول مستندسازي آمده ، مكتوب شده است ؟ 106

آيا براي هر يك از آزمايش هايي كه در آزمايشگاه هماتولوژى انجام مي شود ،»دستورالعمل انجام آزمايش « مطابق با     
آنچه در اصول مستندسازي آمده ، مكتوب شده است ؟ 107

آيا براي هر يك از آزمايش هايي كه در آزمايشگاه سرولوژى - ايمونولوژى انجام مي شود ، «دستورالعمل انجام آزمايش     
« مطابق با آنچه در اصول مستندسازي آمده ، مكتوب شده است ؟ 108

آيا براي هر يك از آزمايش هايي كه در آزمايشگاه ميكروب شناسى انجام مي شود ، «دستورالعمل انجام آزمايش «     
مطابق با آنچه در اصول مستندسازي آمده ، مكتوب شده است ؟ 109

آيا براى كليه آزمايشهاي انجام شده درساير بخش هاى آزمايشگاه «دستورالعمل انجام آزمايش « مطابق با آنچه در 
اصول مستندسازي آمده ، مكتوب شده است ؟ 110

آيا تاريخ ، ساعت و نام فرد انجام دهنده آزمايش در هر سري كار ثبت مي شود ؟     111
آيا مشخصات معرف، كيت، استانداردها و كنترل هاي مورد استفاده در هر سري كاري ثبت مي گردد ؟     112
آيا نتايج انجام آزمايش در بخش هاي مختلف آزمايشگاه ثبت و تا مدت زمان تعيين شده نگهداري مي شود ؟     113
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آيا سياست آزمايشگاه در برخورد با نتايج غير طبيعي آزمايش هاي مختلف ( مثال تكرار آزمايش ، انجام تست هاي     
تاييدي يا تكميلي ، اطالع به پزشك معالج و... ) مشخص و مكتوب است ؟ 114

كنترل كيفيت انجام آزمايش    

آيا دستورالعملى كه درآن نحوه كنترل كيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در بخش بيوشيمى و تفسير نتايج آنها مكتوب  
شده ، موجود است ؟ 115

آيا دستورالعملى كه درآن نحوه كنترل كيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در بخش هماتولوژى و تفسير نتايج آنها     
مكتوب شده ، موجود است ؟ 116

آيا دستورالعملى كه درآن نحوه كنترل كيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در بخش سرولوژى ايمونولوژى و تفسير نتايج     
آنها مكتوب شده ، موجود است ؟ 117

آيا دستورالعملى كه درآن نحوه كنترل كيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در بخش ميكروب شناسى و تفسير نتايج آنها     
مكتوب شده ، موجود است ؟ 118

آيا دستورالعملى كه در آن نحوه كنترل كيفيت انجام آزمايش هاي مختلف در ساير بخش هاى آزمايشگاه و تفسير نتايج 
آنها مكتوب شده ، موجود است ؟ 119

آيا خطاى مجاز براى روش هاى آزمايشگاهى كمى (quantitative) تعيين شده است ؟ 120
آيا كنترل هاي معتبر و مناسب در بخش هاى مختلف آزمايشگاه موجود بوده و به طور روزانه استفاده مي شود ؟     121
آيا سوابق انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت در بخش بيوشيمى آزمايشگاه ( ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه كنترل ،     

رسم نمودارهاي مربوطه ، تفسير نتايج و... ) موجود است ؟ 122

آيا سوابق انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت در بخش هماتولوژى آزمايشگاه (ثبت نتايج آزمايش برروي نمونه كنترل ، 
رسم نمودارهاي مربوطه، تفسير نتايج و استفاده از روش هاى آمارى كنترل كيفى ... ) موجود است ؟ 123

آيا سوابق انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت در بخش سرولوژى ايمونولوژى آزمايشگاه (ثبت نتايج آزمايش بر روي نمونه 
كنترل هاى مثبت و منفى در هر سرى از انجام كار، تفسير نتايج و... ) موجود است ؟ 124

آيا سوابق انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت در بخش ميكروب شناسى آزمايشگاه (كنترل محيط هاى كشت ، ديسك 
هاى آنتى بيوگرام، كنترل معرف ها و آنتى سرم ها و... ) موجود است؟ 125

آيا سوابق انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت در ساير بخش هاى آزمايشگاه  موجود است؟ 126
آيا سوابقي كه نشان دهد چگونه از نتايج بدست آمده از برنامه هاي كنترل كيفيت جهت پيشگيرى از بروز خطا يا انجام 

اقدامات اصالحى استفاده شده ، موجود است ؟ 127
آيا آزمايشگاه به طور مرتب و فعال در برنامه ارزيابى خارجى كيفيت مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سالمت، شركت مي كند ؟     128
آيا نتايج بدست آمده از برنامه هاي ارزيابى خارجى كيفيت جهت شناسايى و رفع خطاها مورد استفاده قرار مى گيرد ؟     129
فرآيند پس از انجام آزمايش    

آيا مدت زمان نگهداري نمونه هاي مختلف پس از انجام آزمايش مكتوب شده و رعايت مي گردد ؟    130
آيا مكان و شرايط مناسب نگهداري نمونه هاي مختلف پس از انجام آزمايش مكتوب شده و رعايت مي گردد؟     131
آيا برگه گزارش نتايج بيماران حداقل حاوي مشخصات آزمايشگاه ، مشخصات بيمار ، مشخصات درخواست كننده     

آزمايش ، زمان پذيرش و نمونه گيري و نوع نمونه مورد آزمايش مي باشد ؟ 132

آيا فرد مسئول جهت اطمينان از صحيح بودن محدوده مرجع و واحد پارامترهاي مورد اندازه گيري  در برگه گزارش     
بيمار ، مشخص بوده و اين مسئوليت در شرح وظايف وى درج گرديده است ؟ 133

آيا درج صحيح نتايج در برگه گزارش بيمار به تاييد مسئول واحد مربوطه يا فرد ديگرى كه براى اين كار تعيين شده،     
مي رسد؟  134

آيا مهر و امضاي مسئول بازبيني نهايي و تاييد همخواني نتايج آزمايش ها با هم و با توجه به اطالعات باليني ، در انتهاي     
برگه گزارش بيمار ثبت مي گردد؟ 135

آيا نحوه گزارش فوري نتايجي كه در محدوده بحراني (Critical value ) قرار مي گيرند و مسئول اين كار مشخص و     
مكتوب است ؟   136

آيا هر گونه اشكال در كيفيت و كفايت نمونه كه مي تواند بر تفسير نتايج آزمايش تاثير بگذارد، در برگه گزارش قيد مي     
گردد ؟ 137

آيا مسئول فنى در موارد مقتضى اقدام به تفسير نتايج و ارائه هشدارها و توصيه هاي الزم در برگه گزارش مى نمايد؟     138
آيا برگه گزارش نتايج بيماران يا فايل الكترونيك مربوطه حداقل به مدت يكسال نگهداري مي شود و در صورت ضرورت     

قابل دستيابي است ؟ 139
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خريد و انبارش    
آيا براي اقالم مصرفي در آزمايشگاه نقطه سفارش تعيين شده است ؟ 140

آيا مالك ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان( فروشندگان )كيت ها، فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي مشخص شده است؟         141
آيا فهرست تامين كنندگان ( فروشندگان ) كيت ها ، فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي كه مورد ارزيابي قرار گرفته و     

خريد از آنها مورد تاييد است ، وجود دارد ؟ 142
آيا پس از خريد مطابقت اقالم خريداري شده با اقالم درخواست شده كنترل مي گردد ؟     143
آيا پس از خريد و قبل از بكارگيري اقالم مختلف آزمايشگاهي (مصرفي و غير مصرفي) از كيفيت عملكرد آنها اطمينان     

حاصل مي گردد و سوابق ارزيابي كيفيت اقالم مختلف موجود است ؟ 144

آيا جهت كنترل موجودي انبار ، دفاتر و يا فايل هاي نرم افزاري كه در آن فهرست ، مشخصات، تعداد ، تاريخ انقضاء و     
نقطه سفارش اقالم مختلف موجود در انبار مشخص و مكتوب شده باشد وجود دارد؟ 145

آيا محلول ها و معرف هاي تهيه شده داراي برچسب مشخصات شامل نوع محلول ، تاريخ ساخت ، تاريخ انقضاء و شرايط     
نگهداري هستند ؟ 146

آيا به تاريخ مصرف محلول ها، معرف ها ، كيت ها و مواد مصرفي از قبيل سرنگ ها، ديسك هاي آنتي بيوگرام ، پودرها     
و محيط هاي كشت ميكروبي ، محلول هاي رنگ آميزي و... به دقت توجه مي گردد ؟ 147

آيا اقالم مختلف آزمايشگاهي در دماي مناسب (يخچال، فريزر يا دماي اطاق) طبق توصيه سازنده نگهداري مي شوند؟     148
آيا دماي اطاق با در نظر گرفتن زمان هايي كه سيستم هاي سرمايشي يا گرمايشي خاموش هستند ، بين 26-18 درجه     

سانتي گراد حفظ مي شود ؟ 149

آيا جهت ثبت دماي يخچال ها و فريزرها به طور روزانه، از دماسنج كاليبره يا دماسنج هايى كه با دماسنج كاليبره     
كنترل مى گردند ، استفاده مى شود ؟ 150

آيا در محل نگهداري اقالم مختلف آزمايشگاهي به شرايط محيطي توصيه شده توسط سازنده مثل نور ، رطوبت ، گرد و     
غبار ، ارتعاش ، تهويه و.... توجه شده است ؟ 151

آيا شرايط نگهداري اسيدها ، حالل هاي ارگانيك ، محلول هاي خورنده ، گازهاي فشرده و ساير مواد بالقوه مخاطره آميز     
از نظر مكان نگهداري و چيدمان ، دما ، تهويه ، ايمني  و....مناسب است ؟ 152

ارتباط با ساير آزمايشگاهها    

چنانچه آزمايشگاه به لحاظ ارسال يا پذيرش نمونه با آزمايشگاه هاي ديگر ارتباط دارد ، آيا قرارداد مشخصي كه ارتباط   
و مسئوليت دو آزمايشگاه را مشخص نمايد ، مكتوب شده است ؟ 153

آيا مالك انتخاب و نحوه كسب اطمينان از كيفيت عملكرد آزمايشگاه ارجاع ( آزمايشگاهي كه نمونه جهت انجام     
آزمايش به آنجا ارسال مي شود ) مشخص است ؟ 154

آيا مشخصات بيمار و نمونه هاي ارسالي و نوع آزمايش هاي درخواستي به طريق مناسب ثبت و نگهداري مي شود ؟     155
آيا شرايط الزم جهت انتقال نمونه از نظر درجه حرارت ، زمان ، ظرف و...، به لحاظ حفظ كيفيت نمونه ، مكتوب شده و     

رعايت مي گردد ؟  156

آيا حين انتقال نمونه ، حمل و بسته بندى به روش مناسب ( طبق دستورالعمل مربوطه) به لحاظ حفاظت و ايمني فرد     
حمل كننده و جامعه رعايت مي گردد ؟ 157

آيا زمان مورد انتظار براي آماده شدن نتايج آزمايش هاي ارسال شده ، جهت تعيين زمان چرخه كاري مشخص و     
مكتوب است ؟ 158

آيا گزارشات دريافت شده از آزمايشگاه ارجاع ( آزمايشگاهي كه نمونه جهت انجام آزمايش به آنجا ارسال مي شود )     
حداقل به مدت يك سال بايگاني مي شود ؟

159

شناسايى و رسيدگى به خطاها و موارد عدم انطباق    

آيا مديريت آزمايشگاه برنامه دوره اي جهت مميزي يا بازرسي داخلي براي پي بردن به نواقص و شكالت بخش هاي   
مختلف آزمايشگاه و نيز انجام اقدامات اصالحي مناسب دارد و سوابق آن موجود است ؟ 160

آيا نحوه ثبت و مسئول ثبت خطاها و موارد عدم انطباق ( مواردي كه با اصول صحيح انجام كار انطباق ندارند) كه در     
بخش ها و واحدهاي مختلف آزمايشگاه اتفاق مي افتد مشخص است؟  161

آيا مسئول رسيدگي به خطاها و موارد عدم انطباق و پى گيرى انجام اقدامات اصالحي در جهت رفع مشكالت ، در     
بخش ها و واحدهاي مختلف آزمايشگاه مشخص است ؟ 162

آيا در آزمايشگاه روش مشخصي براي ثبت، رسيدگي و پاسخگويي به شكايات و يا نظرسنجي از بيماران و پزشكان وجود دارد؟       163
آيا در صورت درخواست مراجعه كنندگان و پزشكان، امكان ارتباط سريع آنان با مسئولين آزمايشگاه وجود دارد؟      164
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24309
88/ 04/ 24                        

بسمه تعالى                      

دبير محترم انجمن پاتولوژيست هاى ايران 

سالم عليكم
احتراما، به استحضار مى رساند ثبت نام بيمه درمان تكميلى 
و بيمه عمر و حادثه اعضا محترم سازمان نظام پزشكى و خانواده 
آنها  از تاريخ 88/05/01 آغاز و تا 88/06/10 ادامه خواهد داشت 
و اعضا سازمان مى توانند با مراجعه به سازمان نظام پزشكى آن 
به  نسبت   www.irimc.org سايت  به  مراجعه  يا  و  شهرستان 

ثبت نام و استفاده از خدمات بيمه اى بهره مند گردند.

دكتر سعيد ساعى
مدير عامل صندوق تعاون و رفاه

چهارمين كنگره بين المللى بيمارى هاى
 ريوى مراقبت هاى ويژه و سل

با همكارى انجمن ريه اروپا

16-13 اكتبر ( 21 مهرماه لغايت 24 مهرماه )

در تهران برگزار مى گردد

تسليت

جامعه پزشكى كشور يكي از دانشمندان و فرهيختگان خود 
را از دست داد . 

بدينوسيله درگذشت استاد دكتر بيژن شفقى را به همكاران 
گرامي و خانواده آن عزيز تسليت عرض مي نماييم و از خداوند 

متعال براي آن عزيز طلب مغفرت داريم . 
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شماره :5/74941/ب/س
تاريخ 87/12/17

رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد بهشتى

با سالم و احترام
به استحضار مى رساند با توجه به دستورالعمل برنامه كشور غربالگرى بيمارى كم كارى مادرزادى تيروئيد نوزادان، پس از تهيه نمونه 
در مراكز نمونه گيرى، نتيجه آزمون غربالگرى تا حصول نتيجه سالم يا بيمار بودن نوزاد پى گيرى شده و براى نوزادان بيمار، خدمات الزم 

جهت مراقبت و پيشگيرى از عقب ماندگى ذهنى و ديگر عوارض اين بيمارى ارائه مى گردد.
با توجه به اينكه هم اكنون در مراكز و آزمايشگاه هاى بخش خصوصى امكان پى گيرى، فراخوان نوزادان و ارائه خدمات مراقبتى براى 
نوزادان بيمار فراهم نمى باشد خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبى اتخاذ گردد تا مراكز و آزمايشگاه هاى بخش خصوصى از تهيه نمونه 
به منظور انجام غربالگرى كم كارى مادرزادى تيروئيد نوزادان بپرهيزند و صرفا از طريق اطالع رسانى و راهنمايى والدين به مراكز نمونه گيرى 

معرفى شده از سوى معاونت بهداشتى آن دانشگاه در اجراى برنامه سهيم باشند.

سيد حسن امامى رضوى
معاون سالمت

ابالغ تعرفه آزمايشگاهى بخش خصوصى در سال 1388

تعرفه آزمايش هاى تشخيص طبى كلينيكال و ژنتيك 20 % و تعرفه آزمايش هاى پاتولوژى به ميزان 25 % نسبت به تعرفه سال 1387 
افزايش يافت.

گفتنى است كه ابالغ اين افزايش از سوى سازمان نظام پزشكى در مورخ 88/04/06 به عمل آمده و حدود 4 ماه پس از گذشت سال 
جديد به اطالع مراكز ذيربط مى رسد.

SMS
SMS

SMS

قابل توجه همكاران محترم

با توجه به فعال شدن سيستم SMS به منظور ارتباط سريع و اسان متقابل همكاران و انجمن شماره اختصاصى 

جهت ارسال پيامك از طرف انجمن و بالعكس از ابتداى دى ماه 1387 فعال گرديده . لذا همكارانى كه تمايل به 

ارسال نقطه نظرات خود در هر زمينه را دارند مى توانند از طريق اين شماره پيامك اقدام نمايند.

ضمنا به منظور اطالع رسانى هر چه بهتر مربوط به برنامه هاى مختلف كه توسط انجمن برگزار مى گردد يا به 

نوعى با اعضا انجمن مرتبط است مزيد امتنان خواهد بود كليه همكارانى كه تا به حال از اين شماره پيامك دريافت 

نكرده اند نان و نام خانوادگى، شماره تلفن همراه و نام محل كار خود را به شماره پيامك 30007227001246 

ارسال نمايند.
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برنامه  هاي آموزشى با امتياز بازآموزى (الويت ثبت  نام با كارشناسان و مسئوالن فنى)
اين برنامه ها براى كارشناسان و مسئوالن فنى داراى امتياز بازآموزى است و مطابق با سرفصل تعيين شده اعالمى از سوى آزمايشگاه مرجع 

سالمت مى  باشد.

زمان عنوان برنامه
برگزارى

شماره تماسمكان برگزارىبرگزار كننده

سمينار آشنايى با روشهاى نمونه گيرى،انجام و تفسير آزمايش هاى كشت خون، ادرار و دستگاه 
تنفس

انجمن آسيب  88/8/14
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/8/21سمينار آشنايى با محيط هاى كشت آزمايشگاهى و روشهاى شناسايى نايسرياها و هموفيلوس ها
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

سمينار آشنايى با طراحى پانل آنتى بيوتيكى و روشهاى صحيح آزمايشگاهى عفونتهاى روده منتقله 
از غذا

انجمن آسيب  88/8/28
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

سمينار آشنايى با روشهاى تشخيص آزمايشگاهى بيماريهاى انگلى و كنترل كيفى در آزمايشگاه انگل 
شناسى

انجمن آسيب  88/9/12
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب 88/9/19سمينار آشنايى با روشهاى تشخيصى انواع كوكسى ها و باسيل ها
 شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب 88/9/26سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه قارچ شناسى
 شناسى ايران 

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/10/3تضمين كيفيت در آزمايشگاه سرولوژى
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/10/17سمينار بررسى ميكرسكپى و آناليز مايعات بدن
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب 88/10/24سمينار آشنايى با كنترل كيفى ابزار پايه در آزمايشگاه بيوشيمى
 شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/11/1سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه هماتولوژى- روشهاى استاندارد و كاربردى
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/11/8سمينار تضمين كيفيت در آزمايشگاه هماتولوژى- هموگلوبينوپاتيها وآزمونهاى انعقادى
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

انجمن آسيب  88/11/5سمينار تضمين كيفيت در آسيب شناسى تشريحى
شناسى ايران

66912646بيمارستان نفت
66596993

كنفرانس هاى يكروزه و اساليدسمينارهاى عملى 
استاد دكتر محمد رخشان

زمان برگزارىعنوان برنامه
88/06/17  كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه اعصاب مركزى و محيطى

88/07/14  كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى تيروئيد و پاراتيروئيد
88/08/12  كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه تناسلى مردان

88/09/14  كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در هماتوپاتولوژى و سيتولوژى
87/10/15  كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى پوست

88/11/13كنفرانس علمى ماهانه آشنايى با موارد نادر و جالب در پاتولوژى دستگاه گوارش
برنامه  هاى فوق داراى امتياز بازآموزى مى  باشند.  همكاران عالقمند جهت شركت در اين برنامه مى  توانند

 با تلفن 66596993 تماس حاصل فرمايند.


