
 

1  

 

 

 

به نام خدا * *  
 

 

 

 

 

 ازارسال نمونه پذیرش، نمونه گیری و نحوه 

آزمایشگاه های همکار جهت انجام تست های 

 ژنتیکی به آزمایشگاه تهران لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  

 

  هدف:

انجام تست های ژنتیکی به  در بسیاری از موارد, بخشی از نمونه های پذیرش شده در آزمایشگاه ها برای 

نامیده می شود, ارسال می  Referral Laboratoryآزمایشگاه دیگری که تحت عنوان آزمایشگاه ارجاع یا 

ا آزمایشگاه ارجاع, بدون در نظر گرفتن بعد مسافت, ارجاع ارجاع نمونه ها و ارتباط آزمایشگاه گردد.  دهنده ب

اید مدنظر قرار  ز مهم ترین فرآیندهایی که ب ز اصول و ضوابط مشخصی پیروی نماید. در روند ارجاع, یکی ا اید ا ب

اقداماتی می شود که جهت حفظ تمامیت و  ز  کیفیتگیرد, مدیریت نمونه ها می باشد که شامل کلیه  ه ا نمون

انتقال نمونه صورت می گیرد. رعایت اصول ایمنی و امنیت زیستی زمان ج مع اوری و طی مراحل نگهداری و 

انجام آزمایش و نحوه ی گزارش دهی و  حین انتقال نمونه بسیار حائز اهمیت می باشد. مدیریت فرآیند پس از 

تایج و نگهداری سوابق مربوطه در آزمایشگاه ارجاع و ارجاع دهنده نیز  می بایست بر اساس ضوابط ارسال ن

 مشخصی باشد.

توسط آزمایشگاه های همکار قابل های ژنتیکی جهت ارسال نمونه های مربوط به آزمایش این دستور العمل 

به هر دلیلی ) نظیر عدم وجود دستگاه ، کیت و یا عدم صرفه اقتصادی( اگر پذیرش و نمونه گیری بوده ولیکن 

ز نحوه د. می گرد ارسال مبدا به آزمایشگاهانجام تست امکان پذیر نباشد, نمونه مورد نظر  حصول اطمینان ا

ه از سوی آزمایشگاه های ارجاع دهنده و دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع به منظور  صحیح ارسال نمون

رتقاء کیفیت خدمات و نیز رعایت اصول   .دایمنی می باشحفظ حقوق بیماران و ا

  مسئولیت و اختیارات / صالحیت و شایستگی کاربر:

 .مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستند سازی و آموزش آزمایشگاه می باشد 

 ید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.یمسئولیت تا 

  بر عهده سوپروایزر آزمایشگاه می باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل 

 که از این دستورالعمل در حوزه عملکردی بخش های پذیرش ، نمونه گیری و جوابدهی  ییاز آنجا

های مذکور می  استفاده می گردد لذا تمامی موارد مربوط به صالحیت و شایستگی پرسنل بخش

 بایست رعایت گردد .

 نمونه به آزمایشگاه ارجاع ، قرائت کامل این دستورالعمل  جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح ارسال

ا ارسال نمونه )حداقل  ه ب لزامی است . 3همرا  نوبت ( تحت نظر سوپروایزر ا

  مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده سوپروایزر آزمایشگاه ارجاع دهنده است . بدیهی است در

یاز به تکثیر آن جهت استفاده در بخش های پذیرش ، نمونه گیری و جوابدهی ، آزمایشگاه  صورت ن

ه این امر مبادرت ورزد و آزمایشگاه ارجاع تنها یک نسخه از این  ارجاع دهنده می بایست نسبت ب

 دستورالعمل را برای آزمایشگاه ارجاع دهنده ارسال می نماید.

 استاندارد بر عهده  مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط

مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع ) و کمیته مستند سازی و آموزش تحت نظر ایشان ( می باشد و هر یک 

 از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند .

 

 



 

3  

 

 اقدامات وابسته :

  ز لیست کلی آزمایش های قابل پذیرش و  نمونه گیری در آزمایشگاهآگاهی ا

  از انجام آزمایش و ر ، شرایط نگهداری نمونه ها قبل  ز شرایط مربوط به نمونه ) نوع ، مقدا آگاهی ا

 شرایط ارسال نمونه ها (

 ) انجام آزمایش ها در آزمایشگاه ارجاع ) زمان انجام آزمایش و زمان جوابدهی رنامه  ز ب  آگاهی ا

 ایمنی در آزمایشگ ز اصول   ویژه موارد مربوط به ارسال نمونه هاه اه و بآگاهی ا

 تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت ارسال نمونه :

  کلدباکس مخصوص حمل نمونه های آزمایشگاهیرک و 

  شامل: نام و نام خانوادگی/کد ملی/شماره  فرم های ثبت مشخصات نمونه های ارسالیکامل نمودن(

 تماس(

  را بودن نسخه پزشک مربوطه و  درخواست آزمایش ژنتیکی مورد نظردا

 اطالعات نمونه :

  ه مواردی از قبیل نوع نمونه و حداقل مقدار نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه ارجاع از جداول مربوط ب

 آزمایش های هر بخش قابل استخراج و استفاده می باشد .

 ا از انجام آزمایش و نیز شرایط نمونه در حین  , با هماهنگی آزمایشگاه رسالشرایط نگهداری نمونه قبل 

انجام می پذیرد.  مرجع 

  رایه خدمات فنی ، به کلیه آزمایشگاه های ارجاع دهنده به جهت رعایت استانداردها و افزایش کیفیت ا

 استفاده نمایند . توصیه می گردد حتی االمکان از ظروف نمونه گیری استاندارد

   مراحل اجرایی دستورالعمل :

ه :نحوه ارسال .  1  نمون

 تنظیم فرم درخواست آزمایش : .1-1

ا   هبه ارسال نمون مسئولین بخش های فنی مربوطه، لیست نمونه های ارسالی در فرم مربوط هماهنگیب

ثبت کامل و دقیق اطالعات درخواستی در فرم مذکور توسط آزمایشگاه ارجاع . و ثبت می گرددتنظیم 

زدهنده  باشد. از جمله مهم ترین این موارد به شرح ذیل می ملزومات آزمایشگاه ارجاع دهنده می  ا

  باشد :

  نام آزمایشگاه ارجاع دهنده -1-1-1

  نام مسئول ارسال نمونه ها در آزمایشگاه ارجاع دهنده -1-1-2

  تاریخ تحویل فرم به پیک آزمایشگاه ارجاع -1-1-3
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ا و بدون قلم خوردگی ( -1-1-4 ن ا  :نام بیمار ) بطور کامل ، خوا بدیهی است این نام می بایست ب

انطباق کامل داشته باشد و چنانچه عدم انطباقی مشاهده  نام درج شده بر روی برچسب نمونه 

گردد آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت 

 .  داده می شود

ً در مورد نام هایی که جنسیت : 1-1-1نکته ز روی آن تشخیص داد ، لطفا بیمار را نمی توان ا

 جنسیت نیز در قسمت توضیحات درج گردد .

ز آنجای :سن بیمار-1-1-5 ز موارد سن بیمار جهت تفسیر نتیجه و همچنین ی ا که در بسیاری ا

لحاظ نمودن موارد مربوط به کنترل و ارزیابی مهم می باشد ، لطفاً سن دقیق بیمار را در قسمت 

 طه درج نمایید.مربو

نا و بدون قلم خوردگی ( : بدیهی است برای  -1-1-6 نام آزمایش های درخواستی )بطور خوا

ً مطابق  نوشتن این نام ها می بایست از اصطالحات رایج و مرسوم و همچنین استاندارد ) ترجیحا

رایه شده ( استفاده نماییدل دقیق نام آزمایش  توجه و دقت آزمایشگاه ارجاع دهنده در ثبت. یست ا

عالوه بر جلوگیری از اتالف سرمایه و امکانات، مانع از اتالف زمان و خسارات , های درخواستی

  مرتبط با آن می گردد.

ز نام های در مورد آزمایش هایی که نام های تا حدی شبیه یکدیگ :2-1-1نکته               ً ا ر دارند ترجیحا

 .استفاده نمایید کامل

انجام هر آزمایشی تنها  نوع نمونه : از آنجایی -1-1-7 که بر اساس پروتکل های استاندارد شده ، 

لذا درج نوع نمونه در قسمت مربوطه عالوه  ,بر روی انواع خاصی از نمونه ها امکان پذیر می باشد

ز اتالف سرمایه و امکاناتبر جلوگ ز اتالف زما, یری ا ا آن می گردمانع ا  .دن و خسارات مرتبط ب

ا آنچه در فرم  :3-1-1نکته ا آزمایش درخواستی نباشد و یا ب چنانچه نوع نمونه ارسالی متناسب ب

آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه معذور بوده و این  ,درخواست درج گردیده است در تناقص باشد

 نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت داده می شود.

 و شرح حال بیمار به همراه فرم رضایت نامهثبت کامل اطالعات بالینی  -1-1-8

ز بیمار برای کسب اطالعات دقیق تر :4-1-1نکته  گرفتن فیلم و عکس ا

 : جداسازی و بسته بندی نمونه های ارسالی -1-2

مسئولیت بسته بندی ایمن نمونه ها و انتقال نمونه تا تحویل آن به نماینده آزمایشگاه  -1-2-1

 آزمایشگاه ارجاع دهنده می باشد.ارجاع, به عهده ی 
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اید به نحوی باشد که تمامیت و کیفیت نمونه های -1-2-2 روش انتقال نمونه های مختلف ب

نتقال  انتقال, شرایط و دمای مناسب برای ا ه این منظور عواملی مثل زمان  بیماران را حفظ نماید. ب

لزامات مربوط به نمونه های خاص ظرف مناسو همچنین  ب برای انتقال باید در نظر گرفته شود. ا

انتقال نمونه  اید کامال مشخص و مکتوب باشد و فرد مسئول  انتقال آب ز روش صحیح  گاهی کامل ا

 داشته باشد. 

نمونه مورد نیاز و متناسب , آزمایش تنظیم شده در مرحله قبلبا توجه به فرم درخواست -1-2-3

ا  ز بیمب ا کیفیتآزمایش های درخواستی برای هر یک ا جدا شده و پس , اران در ظروف مناسب و ب

( تا محیط )مندرج در برگه های راهنما از گذاشتن درب مناسب در شرایط مناسب از نظر دما و

  قبل از زمان ارسال و تحویل به پیک نگهداری می گردد.

ز  :1-2-1نکته پالسما امری , سرم, درب لوله های محتوی نمونه خون برای بستن پارافیلماستفاده ا

است منسوخ شده و به جهت احتمال آلودگی نمونه و نشت آن به خارج از لوله در صورت استفاده 

ز درب های مناسب که برای این منظور تهیه می گردند استفاده  از پارافیلم ، توصیه می گردد تا ا

 شود.

ر :2-2-1نکته لزامات آزمایشگاه مرجع سالمت بنا ب مسئولیت بسته بندی ایمن نمونه ها بر عهده , ا

چنین بسته بندی آزمایشگاهی باید طبق اصول صحیح و  آزمایشگاه ارجاع دهنده است و هم

فرد مسئول بسته بندی و همچنین فردی که . رالعمل مشخص و مکتوب صورت گیردمطابق دستو

اید در آزمایبر مناسب بودن نحوه بسته بندی  رد ب . شگاه ارجاع دهنده مشخص شده باشدنظارت دا

اید به نحوی باشد کزم به ذکر است, ال انتقال دهنده )پیک(بسته بندی ب افراد  ,ه ایمنی فرد 

 محیط و نیز کارکنان آزمایشگاه ارجاع حفظ گردد., جامعه

نگهداری نمونه ها  نگهداری نمونه های جدا شده جهت ارسال تا قبل از تحویل به پیک-1-2-4

از ارسال در آزمایشگاه های ارجاع دهنده (  انجام آزمایش )قبل  باید بر طبق اصول صحیح قبل از 

 نگهداری نمونه به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت نمونه ها صورت گیرد.

  :ارسال نمونه ها-1-3

لزامی می باشد: جهت ارسال نمونه ها تو ا  جه به موارد زیر 

ه باید به صورت پلمپ شده برای آزمایشگاه همکار ارسال گردد. -1-3-1  نمون

 برگه ارسال نمونه باید دارای شماره نامه و تاریخ روز تحویل نمونه به آزمایشگاه باشد. -1-3-2

 در برگه ارسال نمونه هدف از انجام نمونه برداری باید قید گردد. -1-3-3
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کلیه مشخصات نمونه )محل نمونه گیری، آدرس، علت نمونه برداری، شکل ارسال نمونه، موارد شکایت و  -1-3-4

 ونه باید کامل و دقیق درج شود.نم ارسال برگه در مسمومیت( 

 درصورت تفاوت تاریخ نمونه برداری و تاریخ نامه حتما باید تاریخ نمونه برداری نیز ذکر گردد. -1-3-5

 ارسال نمونه تعداد نمونه های ارسالی قید گردد.در برگه  -1-3-6

 برگه ارسال نمونه باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی تحویل داده شود. -1-3-7

بعدازظهر انجام می  19 الی صبح  7( از ساعت پنج شنبهپذیرش نمونه ها در روزهای کاری )شنبه تا  -1-3-8

 شود.

 ها استفاده شود بطوریکه پاک نگردد. نمونهاز برچسب مناسب یا جوهر مخصوص برای نوشتن روی  -1-3-9

ارسال نمونه با هماهنگی پیک مربوط به آزمایشگاه ارجاع دهنده صورت گرفته و  -1-3-10

 پرداخت هزینه به عهده ی آزمایشگاه مبدا می باشد. 

 آیتم های فوق از پذیرش نمونه معذور می باشد.بدیهی است آزمایشگاه بدلیل عدم رعایت هر یک از 

ارسال خارج از برنامه نمونه توسط آزمایشگاه های ارجاع دهنده در صورت رعایت  :1-3-1نکته

که در زمان مناسب  صورتیدر , و محیطی و همچنین موارد ایمنی ضوابط مربوط به شرایط دمایی

نمونه های دریافتی در محل آزمایشگاه ارجاع )منظور از زمان مناسب زمانی است که صورت گیرد

و در صورت هماهنگی با مسئول بخش مربوطه ( وبررسی و پذیرش و جداسازی باشند قابل کنترل

 .امکان پذیر می باشد

ه تا است موظف  پیک آزمایشگاه :2-3-1نکته ز دریافتی های نمون  دهنده ارجاع های آزمایشگاه ا

 .مناسب به آزمایشگاه منتقل نمایدمکن و در شرایط دمایی و محیطی م زمان حداقل در را

 یشات ژنتیکی به شرح ذیل می باشد:نحوه و میزان ارسال نمونه جهت انجام آزما-1-3-11

 :نه خون برای مطالعه ی کروموزومیروش ارسال نمو-1-3-11-1

 3-5  ا سی سی خون با سرنگ گرفته شود و در لوله های هپارینه خالی شود و یا می توانند ب

Venoject  خون گرفته و مستقیما خون را در لوله های هپارینه تخلیه نمایند. لوله های

اید استریل و در لوله های شرکتی )درب سبز رنگ( باشند و تاریخ انقضای آن  هپارینه ب

 نگذشته باشد.

 انجام نمونه گیری, لوله ی محتوی خون به آرامی تکان داده شده و در دستگاه روتاتور  پس از

 قرار گیرد.
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 .ا و واضح نوشته شود ن  نام و نام خانوادگی و نوع تست مورد نظر به طور خوا

  .ر گیرد  لوله ها داخل فالسک قرا

 ر داده ا نمونه داخل فالسک قرا ه ب شود به طوریکه  در فصل گرما بسته های یخ خشک را همرا

 نمونه ها در تماس مستقیم با یخ نباشند. 

  .ا نمونه ارسال گردد ه ب ه پرونده ی بیمار همرا  فرمهای مربوط به ارسال به همرا

 .لطفا تمامی اطالعات خواسته شده در فرم مربوط به هر تست به طور کامل پر گردد 

 نمونه خون برای تست های مولکولی:روش ارسال -1-3-11-2

 10  سی سی خون با سرنگ گرفته شود و در لوله های حاویEDTA  وارد شود. همچنین می

تخلیه نمود. لوله  EDTAاستفاده نموده و خون را مستقیما در لوله های  Venojectتوان از 

باید کامال استریل بوده و در لوله های شرکتی )درب بنفش رنگ باشند( و تاریخ  EDTAهای 

 اشد.نگذشته ب آنانقضای 

  انجام نمونه گیری, لوله ی محتوی خون به آرامی تکان داده شده و در دستگاه روتاتور پس از 

 قرار گیرد.

 .ا و واضح نوشته شود ن  نام و نام خانوادگی و نوع تست مورد نظر به طور خوا

  .ر گیرد  لوله ها داخل فالسک قرا

  ر داده شود به طوریکه ا نمونه داخل فالسک قرا ه ب در فصل گرما بسته های یخ خشک را همرا

 نمونه ها در تماس مستقیم با یخ نباشند. 

  .ا نمونه ارسال گردد ه ب ه پرونده ی بیمار همرا  فرمهای مربوط به ارسال به همرا

  ه  طور کامل پر گردد.نکته: لطفا تمامی اطالعات خواسته شده در فرم مربوط به هر تست ب

سی سی در داخل لوله های  10-8, نمونه خون بیمار به میزان NIPTتست  در :3-3-1نکته

STRECK  ار لوله حاوی نمونه را به آرامی سر و ته به آرامی ریخته شده. سپس به میزان ده ب

ر دهید.نمایید. لوله را داخل باکس مناسب به طوری که نم  ونه ثابت باقی بماند, قرا

 روش ارسال نمونه آمنیون:-1-3-11-3

  سی سی ممکن است به  10رفته شود. مقادیر کمترسی سی گ 10ترجیحا دو سرنگ هر کدام

 نتیجه نرسند.

  افزایش می  آلودگیاحتمال با سلول های مادری و یا عدم رشد در نمونه های کدر و خونی 

 یابد.

  ه ز خطاهای احتمالی, ب ه با نمونه ی آمنیون, به جهت جلوگیری ا در صورت امکان, همرا

 خصوص در موارد آلودگی, نمونه ی خون مادر نیز ارسال گردد. 

  هفته بارداری, نمونه گیری انجام نشود.  15زودتر از 
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  از هر گونه دستکاری سرنگ ها )خم کردن یا برداشتن نیدل, برداشتن کالهک, شکستن

..( خودداری نمایید. ترجیحا نمونه برداری در سرنگ های یکسان انجام شود.   پیستون و .

  انجام آزمایش کشت و مطالعه ی کروموزومی روی مایع آمنیوتیک بین بهترین زمان جهت 

هفته بارداری  20و امکان عدم رشد در نمونه های باالی  هفته بارداری می باشد 15-18

هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر و یا عدم جوابدهی  ,افزایش یافته و آزمایشگاه ارجاع

 نخواهد داشت. 

 .ا و واضح نوشته شود ن  نام و نام خانوادگی و نوع تست مورد نظر به طور خوا

  .ر گیرد  لوله ها داخل فالسک قرا

 ر داده شود به طوریکه در فصل گر ا نمونه داخل فالسک قرا ه ب ما بسته های یخ خشک را همرا

 نمونه ها در تماس مستقیم با یخ نباشند. 

  .ا نمونه ارسال گردد ه ب ه پرونده ی بیمار همرا  فرمهای مربوط به ارسال به همرا

 انجام نمونه گیری, لوله ی محتوی خون به آرامی تکان داده شده و در دس تگاه روتاتور پس از 

 قرار گیرد.

لطفا تمامی اطالعات خواسته شده در فرم مربوط به هر تست به طور کامل پر  :4-3-3-1نکته

 گردد.

 :CVSروش ارسال نمونه -1-3-11-4

  بهترین زمان انجام کشت و مطالعه کروموزومیCVS  هفته بارداری می  13الی  11بین

یاز حداقل   میلی گرم پرز می باشد.  15باشد و مقدار نمونه مورد ن

  نمونهCVS  ز قرار گرفتن نمونه داخل باید در شرایط کامال استریل, زیر هود پاک شده پس ا

و یا هر محیط کشت در دسترس)جهت  Hams F1,RPMIفالکون و پر کردن لوله با محلول 

ر لوله در حین حمل و نقل, لوله با محلول کامال پر جلوگیری ا ز چسبندگی پرزها به جدا

(, درب لوله ی فالکون با پارافیلم بسته شود.  شود.

 .ارسال ترجیحا در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد 

 .ز روز تعطیلی ارسال نگردد  به هیچ عنوان نمونه قبل ا

 داری روی ثبت گردد.نام و نام خانوادگی, نوع تست و هفته ی بار 

  .ا نمونه ارسال گردد ه ب ه پرونده ی بیمار همرا  فرمهای مربوط به ارسال به همرا

 .نکته: لطفا تمامی اطالعات خواسته شده در فرم مربوط به هر تست به طور کامل پر گردد 

 روش ارسال نمونه محصول سقط:-1-3-11-5

  ز کشاله ران جنین تهیه شود. در نمونه مورد نظر باید از عضله خالص بدون چربی و پوست ا

از قسمت پرزهای جفت نمونه برداری  صورتیکه نمونه گیری از عضله جنین امکان پذیر نباشد, 



 

9  

 

ه بافت غیر  شود.در صورتیکه نمونه کورتاژ بود و جنین و جفت غیر قابل تشخیص بودند نمون

 تهیه شود. خونی کورتاز 

  انگشت و غیر خونی می باشد. نمونه با سرم یاز حدود یک بند  ر نمونه ی مورد ن مقدا

 HAMSشست و شو داده شود و داخل لوله فالکون حاوی Hams F10فیزیولوژی یا محلول 

F10 ,RPMI .سپس درب لوله  به طوری قرار گیرد که کامال داخل محلول غوطه ور باشد

ز نشت محلول بسته بندی شود.   فالکون را با پارافیلم جهت جلوگیری ا

  ز مرگ جنین نگذشته باشد. در صورتیکه  72بهترین نمونه, نمونه ای است که بیش از ساعت ا

 این زمان گذشته باشد, احتمال عدم جوابدهی وجود خواهد داشت.

  هفته ی سقط بر روی نمونه نوشته شود. نام و نام خانوادگی بیمار, نوع مورد نظر, و 

 .نمونه داخل فالسک مناسب قرار گیرد 

  ر داده شود به طوریکه ا نمونه داخل فالسک قرا ه ب در فصل گرما بسته های یخ خشک را همرا

 نمونه ها در تماس مستقیم با یخ نباشند. 

 نمونه برداری:فرآیند -1-4

رد ملی مربوط به کاال انجام -1-4-1 ا استاندا ه باید مطابق ب روش نمونه برداری و میزان نمون

گیرد. در صورتیکه در استاندارد ملی مربوطه روش نمونه برداری و میزان نمونه ذکر نشده باشد, 

 انجام شود. ISO3951و  ISO2859نمونه برداری باید مطابق با روش سری استانداردهای 

رد, حفظ و تحویل نمونه -1-4-2 پس از نمونه برداری طبق روش های مندرج در استاندا

 دد. رآزمایشگاه همکار گ

 مسئولیت نگه داری از نمونه شاهد به عهده ی مسئول واحد نمونه برداری شده است. -1-4-3

تایج آزمایش جهت ارزیابی مجدد, دارای -1-4-4 نمونه شاهد تا دو ماه پس از تاریخ صدور ن

 ی باشد.اعتبار م

 :نحوه دریافت نمونه ها -1-5

 دریافت نمونه های ارسالی توسط مسئول واحد جداسازی نمونه ها-1-1-5

 آزمایش مربوط به هرفرم های تکمیل کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و -1-1-6

لعاده فرایند کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و فرم های  :-1-5-1نکته به دلیل اهمیت فوق ا

 مسئولین توسط شده گرفته نظر در ریزی برنامه اساس بر  درخواست آزمایش این مرحله در آزمایشگاه

 .گردد می انجام مرتبط فنی های بخش
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در حین انجام کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و فرم های درخواست آزمایش چنانچه  :2-5-1نکته

موضوع در فرم های مربوطه ثبت و به طریقه ( مشاهده گردید ر گونه عدم انطباقی )جزئی یا کلیه

 .شگاه ارجاع دهنده رسانده می شودمقتضی به اطالع آزمای

انجام آز :3-5-1نکته انطباق گزارش شده در حدی باشد که مانع از پذیرش و یا  مایش بر چنانچه عدم 

ه این و بوده معذور نمونه پذیرش از  آزمایشگاه, روی نمونه ارسالی گردد ه نمون  ارجاع آزمایشگاه ب

 .شود می داده عودت دهنده

 :(TATیا  Turn-Around-Time ) زمان چرخه کاری-1-6

ه  رایه جواب آزمایش با توجه ب زمان گردش کار نمونه های ارسالی شامل مدت زمان دریافت نمونه تا ا

همکاری امکانات فراهم شده مشخص و تعیین گردیده است . این اطالعات در هنگام عقد قرارداد 

رایه می گرددبصورت مکتوب به آزمای  .شگاه ارجاع دهنده ا

رنامه را TATآزمایشگاه ارجاع سعی می نماید تا زمان چرخه کاری ) :1-6-1نکته ( اعالم شده در ب

ر آزمایش و  یاز به نمونه مجدد برای تکرا ه ، ن رعایت نماید ولیکن در پاره ای موارد نظیر فقدان نمون

یافتدماده شدن نتیجه به دالیل فنی ، ممکن است این زمان مدتی به تعویق همچنین تاخیر در آ  .ب

  نحوه دریافت جواب آزمایش های درخواستی-1-7

نتیجه آزمایش های درخواستی بر روی نمونه های ارسالی پس از گزارش بخش های فنی و چاپ در 

, تاییدبخش جوابدهی ، توسط مسئولین فنی آزمایشگاه مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته و پس از 

رایه به آزما  .یشگا ه های ارجاع دهنده می گرددآماده ا

تایج آزمایش ها بر  :1-7-1نکته رداد همکاری فیمابین کلیه ن بر اساس توافق بعمل آمده و مندرج در قرا

ه  رایه می گرددروی نمونه های ارسالی بصورت مکتوب ب براین اساس حتی االمکان . آزمایشگاه همکار ا

رایه نتای ز ا  .خودداری می گردد (ج آزمایش ها بصورت شفاهی )تلفنیا

ا آزمایشگاه ارجاع دهنده ،  جهت تسریع و :2-7-1نکته تسهیل در ارتباطات میان آزمایشگاه ارجاع ب

الزمست تا فردی بعنوان مسئول پیگیری موارد مربوط به نمونه های ارسالی در آزمایشگاه ارجاع 

انشین وی نیز مشخص و اعالم دهنده تعیین و به آزمایشگاه ارجاع معرفی گردد و در صورت امکان ج

 .گردد

تایج که در :3-7-1نکته ز ن ز تائید مسئول فنی « محدوده بحرانی» آن دسته ا ر می گیرند پس ا قرا

ً از طریق فاکس و تلفن به آزمایشگاه ارجاع دهنده گزارش می گردند و پیگیری  آزمایشگاه ارجاع فورا

                                        .زمایشگاه ارجاع دهنده خواهد بودهای بعدی بر عهده آ

تایج مربوط به آزمایش های نمونه های ارسالی توسط  :4-7-1نکته به دلیل اهمیت کنترل و ارزیابی ن
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رخواست مسئولین فنی آزمایشگاه ارجاع ، درخواست می گردد تا آزمایشگاه های ارجاع دهنده از د

تایج ز تا) دریافت پیش از موعد ن ً ئید مسئولین فنی آزمایشگاه ارجاعبویژه قبل ا  خودداری نمایند.( جدا

( ممکن است آزمایشگاه ارجاع ناگزیر به اصالح و تغییر از موارد )بسیار معدود در پاره ای :5-7-1نکته

تغییر در نتایج ممکن است به  .گاه ارجاع دهنده گزارش کرده استنتایجی گردد که قبالً به آزمایش

رایه نتیجه جدید تنها علت تکرار آزمایش و یا انجام آزمایش به روش دیگر اتفاق بیفت د. بدیهی است ا

مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع امکان پذیر بوده و بخش جوابدهی آزمایشگاه ارجاع  پس از تایید

مسئولیت پیگیری موضوع تا حصول اطمینان از دریافت نتیجه جدید توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده را 

 .عهده دارد بر

   ی: ارسالت ها / علل رد نمونه های محدودی-1-8

حداقل مشخصات الزم عبارتست از نام و نام شخصات الزم بر روی برچسب نمونه )عدم درج م-1-8-1

ز یک بیمار نمونه های مختلفی ارسال گردد می بایست نوع نمونه و یا در  خانوادگی بیمار و چنانچه ا

یز بر روی برچسب که در زمان های مختلف از بیمار نمونه گیری می شود می بایست زمان  مواردی ن

  نمونه قید گردد(

  عدم انطباق اطالعات فرم درخواست آزمایش با برچسب نمونه-1-8-2

 و کمیت کیفیت ،نامناسب بودن نمونه از نظر نوع-1-8-3


