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 تعریف :  
این دستورالعمل جهت ارسال نمونه های مربوط به آزمایش هایی است که توسط آزمایشگاه هـای هماـار بابـل رـ یرن و نمونـه      ـ 

گیری بوده ولیان به هر دلیلی )نظیر عدم وجود دستگاه، کیت و یا عدم صرفه ابتصادی( در آزمایشگاه مبداء بابل انجام نمی باشند 

 کاربرد دراد. و به آزمایشگاه ارسال می گردند، 

 

 روش اجرایی: 
 نحوه ارسال نمونه : ـ 1

 ـ تنظیم فرم درخواست آزمایش: 1ـ  1

با استفاده از کامپیوتر و جستجو در بخش هایی که نمونه های ارسالی معموالً مربوط به آنها مـی باشـند و همینـین همـاهنگی بـا      

مسئولین بخش های فنی مربوطه، لیست نمونه های ارسالی در فرم مربوطه تنظیم و ثبت می گردد. ثبت کامـل و دبیـا اطاعـا     

 گاه ارجاع دهنده جزء الزاما  می باشد. درخواستی در فرم م کور توسط آزمایش

 این موارد عبارتند از : 

 ـ نام آزمایشگاه ارجاع دهنده 

 ـ نام مسئول ارسال نمونه ها در آزمایشگاه ارجاع دهنده 

 ـ تاریخ تحویل فرم به ریک آزمایشگاه ارجاع 

می بایست با نام درج شـده بـر روی بربسـم نمونـه      نام بیمار )به طور کامل، خوانا و بدون بلم خوردگی( بدیهی است این نام 2-1

انطباق کامل داشته باشد و بنانیه عدم انطبابی مشاهده گردد آزمایشگاه ارجـاع از رـ یرن نمونـه معـ ور بـوده و ایـن نمونـه بـه         

 آزمایشگاه ارجاع دهنده عود  داده می شود. 

 

 : در مورد نام هایی که جنسیت بیمار را نمی توان از روی آن تشخیص داد، لطفاً جنسیت نیز در بسمت توضیحا  درج گردد. توجه 

 

ـ سن بیمار: از آنجایی که در بسیاری از موارد سن بیمار جهت تفسیر نتیجه و همینین لحاظ نمودن موارد مربوط به کنتـرل و  3-1

 دبیا بیمار را در بسمت مربوطه درج نمایید. ارزیابی مهم می باشد، لطفاً سن 

ـ نام آزمایش های درخواستی )به طور خوانا و بدون بلم خوردگی( : بـدیهی اسـت بـرای نوشـتن ایـن نـام هـا مـی بایسـت از          4-1

آزمایش های اصطاحا  رایج و مرسوم و همینین استاندارد استفاده نمایید. توجه و دبت آزمایشگاه ارجاع دهنده در ثبت دبیا نام 

 درخواستی، عاوه بر جلوگیری از اتاف سرمایه و اماانا ، مانع از اتاف زمان و خسارا  مرتبط با آن می گردد. 

  

: در مورد آزمایش هایی که نام های تا حدی شبیه یادیگر دارند ترجیحاً از نام های کامل استفاده نماییـد. بـه عنـوان م ـال      توجه

استفاده نمایید و یا در هنگام نگارن نام هایی  Anti Smith Abاز  ASMو به جای  Anti Smoot Muscle Abاز  ASMبجای 



 را کاماً واضح و مشخص درج نمایید.  cو  eحروف  HBC Abو یا  HBe Abم ل 

ی از نمونه ها اماـان  ـ نوع نمونه : از آنجایی که بر اساس رروتال های استاندارد شده، انجام هر آزمایشی تنها بر روی انواع خاص5-1

ر یر می باشد ل ا درج نوع نمونه در بسمت مربوطه عاوه بر جلوگیری از اتاف سرمایه و اماانا ، مانع از اتـاف زمـان و خسـارا     

 مرتبط با آن می گردد. 

 

، EDTAن کامل بر روی ، راسمای هپارینه، راسمای سیتراته، خوEDTA: منظور از نوع نمونه، عباراتی نظیر سرم، راسمای توجه 

 خون کامل بر روی هپارین، ادرار، ادرار همراه با ماده نگهدارنده )با ذکر نوع نگهدارنده(، مدفوع، مدفوع همراه با ماده نگهدارنـده )بـا  

 ذکر نوع نگهدارنده(، مایع مفصل، مایع رلور، مایع مغزی ـ نخاعی و غیره می باشد. 

 

برای انجام آزمایش های مربوطه به یک بیمار نیاز به بند نوع نمونه مختلف باشد، ارسال و درج نوع نمونه ها الزامی : بنانیه  توجه

است. به عنوان م ال اگر آزمایش های الاتروفورز رروتئین های سرم و ادرار برای یک بیمار درخواست می گردد، هر دو نمونه سرم و 

 ن ارسال گردند. ادرار با ذکر نوع و به طور همزما

 

سـاعته، الزم اسـت تـا حجـم دبیـا       12ساعته یا  24: در مورد نمونه های حجم دار نظیر انواع آزمایش های مربوط به ادرار  توجه

نمونه بر حسم میلی لیتر در بسمت توضیحا  درج گردد. بدیهی است در غیر این صور  رس از انجام آزمایش مـورد نظـر نتیجـه    

گزارن می گردد و انجام محاسبا  مربوطه جهت کسم نتیجه نهایی بـه آزمایشـگاه ارجـاع    « ت در واحد حجمغلظ»تنها به صور  

 دهنده واگ ار می گردد. 

 

: بنانیه نوع نمونه ارسالی متناسم با آزمایش درخواستی نباشد و یا با آنیه در فرم درخواست درج گردیده است در تنـاب    توجه

 یرن نمونه مع ور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عود  داده می شود. باشد آزمایشگاه ارجاع از ر 

 

: این بسمت جهت درج هر گونه توضیحی که ممان است به فرد آزمایش کننده و یا مسئول کنترل نتیجه کمک نماید  توضیحات

ل ماهیانه در بانوان، سـوابا بیمـاری مـرتبط بـا     در نظر گرفته شده است )توضیحاتی از ببیل جنس بیمار، دوره های مربوط به سیا

 آزمایش درخواستی و یا حتی سوابا مربوط به آزمایش های ببلی(.

 

،  C ،HIV، هپاتیـت   B: در مورد نمونه هایی که به طور بطع و یقین نتیجه آزمایش هـای عفـونی خطرنـاظ نظیـر هپاتیـت      نکته 

 وع در بسمت توضیحا  و همینین بربسم روی نمونه الزامی است. سیفلیس و نظایر آنها م بت می باشد، درج این موض

 

 ـ جداسازی و بسته بندی نمونه های ارسالی: 6-1

با توجه به فرم درخواست آزمایش تنظیم شده در مرحله ببل، نمونه مورد نیاز و متناسم با آزمایش های درخواستی برای هر یک از 

شده و رس از گ اشتن درب مناسم در شرایط مناسم از نظر دما و محـیط )منـدرج در   بیماران در ظروف مناسم و با کیفیت، جدا 

 برگه های راهنما( تا ببل از زمان ارسال و تحویل به ریک نگهداری می گردد. 

هت :  استفاده از رارافیلم برای بستن درب لوله های محتوی نمونه خون، سرم، راسما و ادرار امری است منسوخ شده و به ج توجه

احتمال آلودگی نمونه و نشت آن به خارج از لوله در صور  استفاده از رارافیلم، توصیه می گردد تا از درب های مناسـم کـه بـرای    

 این منظور تهیه می گردند استفاده شود. 



:  بنا بر الزاما  آزمایشگاه مرجع سامت، مسئولیت بسته بندی ایمن نمونه ها بـر عهـده آزمایشـگاه ارجـاع دهنـده اسـت و        توجه

همینین بسته بندی آزمایشگاهی باید طبا اصول صحیح و مطابا دستورالعمل مشخص و ماتوب صور  گیرد. فرد مسئول بسـته  

 سته بندی نظار  دارد باید در آزمایشگاه ارجاع دهنده مشخص شده باشد. بندی و همینین فردی که بر مناسم بودن نحوه ب

 بسته بندی باید به نحوی باشد که ایمنی فرد انتقال دهنده )ریک(، افراد جامعه، محیط و نیز کارکنان آزمایشگاه ارجاع حفظ گردد. 

 

توصیه می گردد بر روی بسته آماده شده در محـل   :  جهت تسریع در کنترل نمونه های دریافتی در محل آزمایشگاه، ارجاع، توجه

 آزمایشگاه ارجاع دهنده یک بربسم دارای نام آزمایشگاه ارجاع دهنده الصاق گردد. 

 

 ـ نگهداری نمونه های جدا شده جهت ارسال تا ببل از تحویل به ریک: 7-1

های ارجاع دهنده( از جدول مربوط به آزمایش های هر  شرایط نگهداری نمونه ها ببل از انجام آزمایش )ببل از ارسال در آزمایشگاه

 بخش بابل استخراج و استفاده می باشد. 

 

 ـ تحویل نمونه های ارسالی به ریک آزمایشگاه ارجاع: 8-1

 انتخاب گردیده است. « ریک ماشینی»جهت سهولت و امنیت هر به بیشتر مرحله انتقال نمونه های ارسالی، رون استفاده از 

ریک ماشینی آزمایشگاه به آزمایشگاه های ارجاع دهنده بر اساس توافا فیمابینن صور  می گیرد. بدیهی است در صـور   مراجعه 

نیاز آزمایشگاهن ارجاع دهنده به ارسال از برنامه، این امر تنها از طریا استفاده از امااناتی نظیر آژانس و یا ریک آزمایشـگاه ارجـاع   

 . دهنده اماان ر یر خواهد بود

ارسال خارج از برنامه نمونه توسط آزمایشگاه های ارجاع دهنده در صور  رعایت ضـوابط مربـوط بـه شـرایط دمـایی و محیطـی و       

)منظور از زمان مناسم زمانی است که نمونه هـای دریـافتی در    در صورتی که در زمان مناسم صور  گیردایمنی، همینین موارد 

 محل آزمایشگاه ارجاع بابل کنترل و بررسی و ر یرن و جداسازی باشند( اماان ر یر می باشد. 

مرجع سامت در مواردی که ریک آزمایشگاه ارجاع، نمونه را در محل آزمایشگاه ارجـاع دهنـده تحویـل    بر اساس الزاما  آزمایشگاه 

رفته و انتقال نمونه بین دو آزمایشگاه به عهده آزمایشگاه ارجاع می باشد، می بایست اصول حفظ تمامیت و کیفیت نمونه و ایمنی گ

 فرد حمل کننده و محیط به دبت رعایت گردد. 

ایط دمـایی و  ریک آزمایشگاه موظف است تا نمونه های دریافتی از آزمایشگاه ارجـاع دهنـده را در حـدابل زمـان مماـن و در شـر      

 محیطی ماسم به آزمایشگاه منتقل نماید. 

 

 ـ نحوه دریافت نمونه ها:  2

 ـ دریافت نمونه های ارسالی توسط مسئول واحد جداسازی نمونه ها 1-2

 ـ کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و فرم های درخواست آزمایش 2-2

نمونه هـای ارسـالی و فـرم هـای درخوواسـت آزمـایش ایـن مرحلـه در         : به دلیل اهمیت فوق العاده فرآیند کنترل و بررسی  توجه

 آزمایشگاه بر اساس برنامه ریزی در نظر گرفته شده توسط مسئولین بخش های فنی مرتبط انجام می گردد. 

ن منظـور  : با توجه به اهمیت فرآیند کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و فرم های درخواست آزمایش، دستورالعملی به همی توجه

 تهیه و ارائه گردیده است. 

: در حین انجام کنترل و بررسی نمونه های ارسالی و فرم های درخواست آزمایش بنانیه هر گونه عدم انظبـابی )جزئـی یـا     توجه

 کلی( مشاهده گردید موضوع در فرم های مربوطه ثبت و به طریقه مقتضی به اطاع آزمایشگاه ارجاع دهنده رسانده می شود. 

: بنانیه عدم انطباق گزارن شده در حدی باشد که مانع از ر یرن و یا انجام آزمایش بر روی نمونه ارسالی گردد، آزمایگاشه  توجه



 از ر یرن نمونه مع ور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عود  داده می شود. 

 

 ( Turn – Around – Time) و یا  TATـ زمان برخه کاری 3

ن گردن کار نمونه های ارسالی شامل مد  زمان دریافت نمونه تا ارائه جواب آزمایش با توجه به اماانا  فراهم شده مشخص و زما

 تعیین گردیده است. این اطاعا  در هنگام عقد برارداد همااری به صور  ماتوب به آزمایشگاه ارجاع دهنده ارائه می گردد. 

 

شده در برنامه را رعایت نماید و لیان در راره ای مـوارد  ( اعام TAT: آزمایشگاه ارجاع سعی می نماید تا زمان برخه کاری ) توجه

نظیر فقدان نمونه، نیاز به نمونه مجدد برای تارار آزمایش و همینین تأخیر در آماده شدن نتیجه به دالیل فنی، ممان اسـت ایـن   

  زمان مدتی به تعویا بیفتد.

 

 ـ نحوه دریافت جواب آزمایش های درخواستی:  4

بخـش هـای فنـی و بـا  در بخـش جوابـدهی، توسـط        نتیجه آزمایش های درخواستی بر روی نمونه های ارسالی رس از گـزارن  

هنـده مـی   مسئولین فنی آزمایشگاه مورد ارزیابی و کنترل برار گرفته و رس از صحه گ اری، آماده ارائه به آزمایشگاه های ارجـاع د 

 گردد.

بر اساس توافا به عمل آمده و مندرج در برارداد همااری فیمابین کلیه نتایج آزمایش ها بر روی نمونـه هـای ارسـالی بـه صـور       

ماتوب به آزمایشگاه هماار ارائه می گردد. بر این اساس حتی االماان از ارائه نتایج آزمایش ها به صور  شفاهی )تلفنی( خودداری 

 می گردد. 

 

: جهت تسریع و تسهیل در ارتباطا  میان آزمایشگاه ارجاع با آزمایشگاه ارجاع دهنده، الزم است تا فردی به عنـوان مسـئول    توجه

ریگیری موارد مربوط به نمونه های ارسالی در آزمایشگاه ارجاع دهنده تعیین و به آزمایشگاه ارجاع معرفی گردد و در صور  اماـان  

 اعام گردد. جانشین وی نیز مشخص و 

 

برار می گیرند رس از تأیید مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع فوراً از طریا فاکس و « محدوده بحرانی» : آن دسته از نتایج که در  توجه

 تلفن به آزمایشگاه ارجاع دهنده گزارن می گردند و ریگیری های بعدی بر عهده آزمایشگاه ارجاع دهنده خواهد بود. 

 

همیت کنترل و ارزیابی نتایج مربوط به آزمایش های نمونه های ارسالی توسط مسئولین فنـی آزمایشـگاه ارجـاع،    : به دلیل ا توجه

درخواست می گردد تا آزمایشگاه های ارجاع دهنده از درخواست دریافت ریش از موعد نتایج )به ویژه ببل از تأیید مسـئولین فنـی   

 آزمایشگاه ارجاع( جداً خودداری نمایند. 

 

: در صور  نیاز آزمایشگاه ارجاع دهنده به ارائه مجدد جواب آزمایش، این نتیجـه ترجیحـاً از طریـا فـاکس ارسـال خواهـد        توجه

 گردید. 

 

: در صور  نیاز آزمایشگاه ارجاع دهنده به ارائه مجدد آن دسته از جواب هایی که دارای ضمایمی نظیر نمودار و یا تفسیر می  توجه

 د جواب ممان است تا حدی به تأخیر افتد. باشند، ارسال مجد

 



: در راره ای از موارد )بسیار معدود( ممان است آزمایشگاه ارجاع ناگزیر به اصاح و تغییر نتایجی گردد که بباً به آزمایشگاه  توجه

رون دیگـر اتفـاق بیفتـد.     ارجاع دهنده گزارن کرده است. تغییر در نتایج ممان است به علت تارار آزمایش و یا انجام آزمایش به

بدیهی است ارائه نتیجه جدید تنها رس از تأیید و صحه گ اری مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع اماان ر یر بوده و بخش جواب دهـی  

آزمایشگاه ارجاع مسئولیت ریگیری موضوع تا حصول اطمینان از دریافت نتیجه جدید توسط آزمایشگاه ارجـاع دهنـده را بـر عهـده     

 دارد. 

 

مسئولین دریافت جواب در آزمایشگاه های ارجاع دهنده الزم است تا در بسمت انتهایی فرم درخواست آزمایش برای نمونـه   : توجه

های ارسالی )نسخه مربوط به آزمایشگاه ارجاع دهنده( تاریخ دریافت جواب از آزمایشگاه ارجـاع را ثبـت نماینـد و بنانیـه نتیجـه      

نگردید، موضوع را به بخش جوابدهی آزمایشگاه ارجاع اعام نماینـد تـا ریگیـری هـای الزم صـور       آزمایشی در موعد مقرر گزارن 

 گیرد. 

 
 

 

 : منابع/ مراجع

 ضوابط آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه ارجاع مربوط به ر یرن و نمونه گیری و جواب دهی ـ 

 ر یرن و نمونه گیری و جواب دهیـ ضوابط آزمایشگاه های ارجاع ثانویه )هماار آزمایشگاه( مربوط به 

  ـ الزاما  اباغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سامت 

 : مستندات مرتبط
 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 

 مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده 

 پرسنل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور 

 

 

 

 

 نام و سمت تأیید کننده:

 

 مدیریت بیمارستان : عبدالعظیم جوکار 

 مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند 

 مدیریت بهبودکیفیت : سهیال سامانی  جهرمی 

 نام و سمت تصویب کننده:

 

 

 ریاست بیمارستان : دکتر اسماعیل رعیت دوست

 


