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  WI-PRE-03        کد مدرك :
 هرگونه کپی و تکثیر از مستندات کیفیت فقط توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره وري انجام خواهد شد .  Bویرایش :  17از  1صفحه : 

 محدوده توزیع مستندات و مدارك
 مدیریت آزمایشگاه 
  دفتر بهبود کیفیت و بهره وري 
  امور اداري و بایگانی 
  روابط عمومی 
  امور مالی 
 نبار ا 
  تاسیسات و خدمات 
 پذیرش 

 نمونه گیري 
  جوابدهی 
 کمیته مستند سازي و آموزش 
  کمیته کنترل کیفی و تجهیزات 
 یته ایمنی و بهداشت مک 
 کمیته علمی و پژوهشی 
  جداسازي نمونه 
   هماتولوژي و انعقاد 

 الکتروفورز 
  بیوشیمی 
 مونولوژي و سرولوژي ای 
  هورمون 
   میکروبیولوژي و آنالیز ادرار 
  آسیب شناسی 
  تشخیص مولکولی وPCR 
  مکمل و مواد بیولوژیک  ،آنالیز دارو 

 کننده :  مسعود شریفتهیه 
بازنگري: سحر شبرنگ، آتوسا زنجی، رخساره نونوار، امیرعلی سخایی، زهرا 

 یزدان یار، مسعود شریف
  مینا علیمحمدیاندکتر تصویب کننده : 

 توزیع کننده : دفتر بهبود کیفیت و بهره وري  30/05/98: بازنگري  - 23/10/95: تاریخ تهیه

 دستورالعمل نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده  

 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 

 



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  2 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 :هدف-1 

 آزمایشریافت نتایج ددهنده و  ارجاعهاي آزمایشگاه مینان از نحوه صحیح ارسال نمونه از سوي دستورالعمل حصول اط هدف از تدوین این

 و نیز رعایت اصول ایمنی می باشد .خدمات به منظور حفظ حقوق بیماران و ارتقاء کیفیت  از آزمایشگاه ارجاع 

 

 :کاربرد دامنه-2

قید گردیده اند و توسط  آزمایشگاه مرکزي فردیس est ListT1در  هاي مربوط به آزمایش هایی کهاین دستورالعمل  جهت ارسال نمونه 

) در و یا عدم صرفه اقتصاديبه هر دلیلی ( نظیر عدم وجود دستگاه ، کیت  آزمایشگاه هاي همکار قابل پذیرش و نمونه گیري بوده ولیکن 

 کاربرد دارد .  اه مرکزي فردیس ارسال می گردند ،مبدا قابل انجام نمی باشند و به آزمایشگآزمایشگاه 

 

 :مراجع و منابع -3

 رجاع مربوط به پذیرش و نمونه گیري و جوابدهیاآزمایشگاه  به عنوانآزمایشگاه مرکزي فردیس ضوابط   -3-1

 پذیرش و نمونه گیري و جوابدهی بوط به ثانویه (همکار آزمایشگاه مرکزي فردیس ) مرارجاع هاي  ضوابط آزمایشگاه -3-2

 ع سالمت ابالغ شده توسط آزمایشگاه مرج ،1397استاندارد آزمایشگاه هاي پزشکی ویرایش سال  -3-3

  1391-فرین تدوین دکتر حسین دارآ –کتاب اصول مستند سازي و مستندات آزمایشگاه پزشکی  -3-4

 1388المت، خرداد عفونی، آزمایشگاه مرجع س دستورالعمل راهنماي ایمنی براي انتقال نمونه هاي -3-5

 اي بالینی در آزمایشگاه هاي پزشکی، ابالغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمتدستورالعمل ارجاع نمونه ه -3-6

 

 اختیارات / صالحیت و شایستگی کاربر: مسئولیت و -4

 می باشد.مرکزي فردیس د سازي و آموزش آزمایشگاه مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستن -1-4

 می باشد.  مرکزي فردیس ی آزمایشگاهمسئولیت تائید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فن -2-4

 می باشد. مرکزي فردیس مایشگاهایزر آزمسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل بر عهده سوپرو -3-4

می گردد لذا تمامی موارد جوابدهی استفاده ه گیري و هاي پذیرش ، نموناز آنجائیکه از این دستورالعمل در حوزه عملکردي بخش  -4-4

 می بایست رعایت گردد .  هاي مذکورمربوط به صالحیت و شایستگی پرسنل بخش

(حداقل ه ارسال نمونل نمونه به آزمایشگاه ارجاع ، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با مینان از نحوه صحیح ارساجهت حصول اط -4-5

 نوبت ) تحت نظر سوپروایزر الزامی است .  3

ایشگاه ارجاع دهنده است. بدیهی است در صورت نیاز به تکثیر آن سوپروایزر آزممسئولیت نگهداري این دستورالعمل بر عهده  -4-6

امر مبادرت ورزد  خش هاي پذیرش ، نمونه گیري  و جوابدهی ، آزمایشگاه ارجاع دهنده می بایست نسبت به اینجهت استفاده در ب

 و آزمایشگاه ارجاع تنها یک نسخه از این دستورالعمل را براي آزمایشگاه ارجاع دهنده ارسال می نماید.

                                                           
 رجوع کنید به سایت آزمایشگاه مرکزي فردیس 1



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  3 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده ، این امر تنها از طریق مراجعه یح است در صورت نیاز به دریافت مجدد این دستورالعمل الزم به توض

 به سایت آزمایشگاه مرکزي  فردیس و دانلود آن امکان پذیر خواهد بود .

(و ارجاع مسئولیت بازنگري و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه  -4-7

د سازي و آموزش تحت نظر ایشان ) می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگري و تغییر کمیته مستن

بدیهی است در صورت بازنگري و اعمال تغییر در این دستورالعمل ، موضوع از طریق سایت آزمایشگاه در دستورالعمل را بنمایند .

 ي ارجاع دهنده رسانده خواهد شد . مرکزي فردیس به اطالع آزمایشگاه ها

 

 اقدامات وابسته :  -5

 آگاهی از لیست کلی آزمایش هاي قابل پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه  -5-1

 نظر گرفتن آخرین تغییرات ) رآگاهی از برنامه انجام آزمایش ها ( با د -5-2

 گهداري نمونه ها قبل از انجام آزمایش و شرایط ارسال نمونه ها ) آگاهی از شرایط مربوط به نمونه ( نوع ، مقدار ، شرایط ن -5-3

 آگاهی از برنامه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه ارجاع ( زمان انجام آزمایش و زمان جوابدهی ) -5-4

 آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه و بویژه موارد مربوط به ارسال نمونه ها -5-5

    به جمع آوري و بسته بندي صحیح نمونه آگاهی از شرایط مربوط -5-6

 آگاهی از نحوه پذیرش اینترنتی در سایت آزمایشگاه مرکزي فردیس -5-7

 آگاهی از نحوه حذف و اضافه و ویرایش تست ها در پذیرش اینترنتی -5-8

 

 :اطالعات نمونه  -6

مواردي از قبیل نوع نمونه و حداقل مقدار نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه ارجاع از جداول مربوط به آزمایش هاي هر بخش قابل  -6-1

 استخراج و استفاده می باشد . 

 می باشد. 1ccتوجه: حداقل حجم مورد نیاز جهت انجام آزمایش ها 

 آزمایش هاي گاه ارجاع از جداول مربوط بهایط نمونه در حین ارسال به آزمایششرایط نگهداري نمونه قبل از انجام آزمایش و نیز شر -6-2

 هر بخش قابل استخراج و استفاده می باشد . 

به جهت رعایت استانداردها و افزایش کیفیت ارایه خدمات فنی ، به کلیه آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده توصیه می گردد حتی االمکان  -6-3

 ف نمونه گیري استاندارد (ترجیحاً  ونوجکت) استفاده نمایند . واز ظر

 

 : در آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده جهت ارسال نمونه تجهیزات و لوازم مورد نیاز -7

 ( ترجیحاً نوع پیشنهادي ارایه شده توسط آزمایشگاه ارجاع ) نو درب دار شفاف لوله هاي پالستیکی -1-7

 تیره نو درب دار (ترجیحاً نوع پیشنهادي ارایه شده توسط آزمایشگاه ارجاع)لوله هاي پالستیکی  -7-2



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  4 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 و مدفوع با درب مناسب جهت جلوگیري از نشت نمونه به خارج رظروف مربوط به نمونه هاي ادرا -7-3

 مخصوص لوله هاي آزمایشگاهی هاي پالستیکی  كر -7-4

 یخچال  -7-5

 فریزر -7-6

 مصرف  دستکش هاي وینیل یکبار -7-7

 ست کامپیوتر، کیس و کیبورد و دسترسی به اینترنت -7-8

 ثبت مشخصات نمونه هاي ارسالی  اینترنتی فرم هاي -9-7

 2ظرف درپیچ دار پالستیکی جهت قرار دادن ظروف حاوي نمونه مخصوص هر آزمایشگاه -10-7

 3کلدباکس مخصوص حمل نمونه هاي آزمایشگاهی -11-7

   

 

                                                           
 88ر. ك به دستورالعمل راهنماي ایمنی براي انتقال نمونه هاي عفونی، آزمایشگاه مرجع سالمت، ویرایش سال  2
 88ر. ك به دستورالعمل راهنماي ایمنی براي انتقال نمونه هاي عفونی، آزمایشگاه مرجع سالمت، ویرایش سال  ۳



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  5 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 : دستورالعمل مراحل اجرایی   -8
 مونه : ننحوه ارسال  -8-1

 :به ترتیب ذیل فردیس در صفحه پذیرش اینترنتی آزمایشگاه مرکزي تنظیم درخواست آزمایش  :تنظیم درخواست آزمایش -1-1-8

 نمایید. رجوع http://www.fardislab.com/به سایت آزمایشگاه مرکزي فردیس به آدرس:  -الف

 وارد شوید. ذیرش آنالین سایتبه درگاه جوابدهی و پ -ب
 

 
 

 انتخاب نمایید.را  »ورود همکاران به سیستم«گزینه  -ج
 

 
 

 را انتخاب نمایید.» ورود«نام کاربري و کلمه عبور مخصوص به آزمایشگاه خود را وارد و سپس گزینه  -د

 
 را انتخاب نمایید تا صفحه ذیل باز گردد.» پذیرش«ورود به صفحه کاربري مربوطه، نمایه  بعد از -هـ

http://www.fardislab.com/


 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  6 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 
 این صفحه حاوي پنجره هاي: همکار، بیمار، پزشک، هزینه و تست است که جزئیات هر کدام به شرح ذیل می باشد:

 

در این پنجره شماره داخلی و نام آزمایشگاه مربوطه به صورت پیش فرض درج گردیده است، کافی  :پنجره همکار •

 بیمار خود را وارد نمایید. مبدأ است جهت انجام عملیات پذیرش، شماره پذیرش

 
کار وارد در این پنجره نام و نام خانوادگی، سن و جنس بیماري را که شماره پذیرش آن را در پنجره هم پنجره بیمار: •

 نموده اید، درج نمایید.

 توجه: جهت دریافت سوابق مربوط به آزمایش هاي بیماران، درج کد ملی آن ها الزامی می باشد.

 
 جنسیت صحیح بیمار را قید نمایید. ،توجه: چنانچه موفق به ثبت جنسیت مورد نظر نشدید، در پنجره توضیحات



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  7 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

نام ثبت شده در  ارجاعتوجه: در صورت تناقض بین نام بیمار درج شده روي لوله و ثبت شده در سایت، آزمایشگاه 

و مسئولیت آن متوجه آزمایشگاه ارجاع دهنده می باشد. مگر اینکه آزمایشگاه ارجاع دهنده  سایت را اولویت قرار داده

 وب درج نماید.چاپ لیست نهایی به صورت مکت پس ازان را مشخصات صحیح بیمار

 نجره درج نمایید.در صورت تمایل می توانید نام و شماره نظام پزشک معالج بیمار را نیز در این پ پنجره پزشک: •

 
        ، »جستجوي تست«یا با انتخاب گزینه » تست«در این پنجره با کلیک نمودن در کادر مربوط به پنجره تست:  •

 .آزمایش هاي مورد نظر را انتخاب نمایید

 
 پنجره مربوط به تست ها باز می گردد (شکل ذیل).» جستجوي تست«و یا » تست«با کلیک بر روي گزینه توجه: 

 

 
 چنانچه از کد تست مورد نظر مطلع هستید می توانید با درج کد مربوطه تست مورد نظر را انتخاب نمایید.توجه: 

 
 



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  8 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 مانند تصویر ذیل اطالعات مربوط به هر آزمایش نمایان می گردد. پس از انتخاب آزمایش هاي درخواستی براي بیمار،

 
 این اطالعات شامل:

 شماره: بیانگر کد تست در سیستم پذیرش آزمایشگاه مرکزي فردیس می باشد. -1

 تست: بیانگر اختصار نام آزمایش در سیستم پذیرش آزمایشگاه مرکزي فردیس می باشد. -2

 قیمت -3

 آزمایش مربوطه می باشد.بخش: بیانگر بخش انجام دهنده  -4

 نمونه: بیانگر نوع نمونه جهت انجام آزمایش مورد نظر می باشد. -5

چنانچه در صورت لزوم و اضطرار نیاز به دریافت اورژانسی جواب آزمایش بیمار می باشید، صرفاً با هماهنگی  توجه:

براي آزمایش بیمار مورد نظر انتخاب  را» اورژانسی«واحد پذیرش ارسالی آزمایشگاه مرکزي فردیس، می توانید گزینه 

 نمایید. در صورت عدم هماهنگی فوق وضعیت اورژانسی از طرف آزمایشگاه مرکزي فردیس لغو می گردد.

بدیهی است که قابلیت انجام اورژانسی تست هاي درخواستی بستگی به امکانات و توانمندي هاي متمرکز در  توجه:

 براي کلیه تست ها میسر و در دسترس نمی باشد. داشته و این امکان آزمایشگاه ارجاع

چنانچه آزمایشی را به اشتباه وارد نموده اید و یا به هر دلیل تمایل به حذف آزمایش مورد نظر را دارید می توانید توجه: 

را انتخاب و آزمایش مربوطه را حذف » حذف«ش هاي درخواستی براي بیمار مربوطه ، گزینه ثبت نهایی آزمای از قبل

 نمایید.

این قسمت جهت درج هر گونه توضیحی که ممکن است به فرد آزمایش کننده و یا مسئول کنترل پنجره توضیحات:  •

مربوط به سیکل ماهیانه در نتیجه کمک نماید در نظر گرفته شده است ( توضیحاتی از قبیل جنس بیمار ، دوره هاي 

  )ابق مربوط به آزمایش هاي قبلیو یا حتی سو CD Markerمانند ، سوابق بیماري مرتبط با آزمایش درخواستی بانوان

  ،C  ،HIV، هپاتیت  Bنکته : در مورد نمونه هایی که بطور قطع و یقین نتیجه آزمایش هاي عفونی خطرناك نظیر هپاتیت 

سیفلیس و نظایر آن ها مثبت می باشد ، درج این موضوع در قسمت توضیحات و همچنین برچسب روي نمونه الزامی 

 است . 

 



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  9 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

درج توضیحات مربوطه،  و از درج کلیه اطالعات مربوط به اطالعات فردي بیمار، آزمایش هاي درخواستی بعدذخیره:  •

 را کلیک نمایید تا اطالعات ثبت شده ذخیره گردد.» ذخیره«گزینه 

 
               بعد از ذخیره اطالعات بیمار، به هیچ عنوان قادر به ثبت تغییرات نخواهید بود و ویرایش اطالعات وتوجه: 

 آزمایش هاي بیمار تنها از طریق اطالع رسانی به واحد پذیرش ارسالی آزمایشگاه مرکزي فردیس امکان پذیر می باشد.

 

 مشاهده و پرینت لیست پذیرش: جهت دریافت لیست بیماران پذیرش شده به ترتیب ذیل عمل نمایید: -8-1-2

  .را انتخاب نمایید» اطالعات مراجعین«گزینه  •

 
 را انتخاب نمایید.» گزارش لیست پذیرش«در این صفحه، نمایه  •

  
 با انتخاب نمایه مذکور، پنجره ذیل باز می گردد: •

 
 جهت گرفتن گزارش از یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

کافیست پنجره فوق تنظیم شده است، تنها به صورت پیش فرض  که در این روش»: تاریخ پذیرش«گزارش بر اساس  -1

 را انتخاب نمایید.» گزارش لیست پذیرش«که محدوده زمانی مورد نظر را تنظیم نمایید و سپس گزینه 

ر اساس شماره پذیرش در این روش پیش فرض را از حالت فوق تغییر داده و ب» : شماره پذیرش«گزارش بر اساس  -2

 را انتخاب نمایید.» گزارش لیست پذیرش«سپس گزینه تنظیم و 

از لیست مذکور  پرینت، پنجره زیر باز می شود که می توانید با انتخاب گزینه » گزارش لیست پذیرش«اب گزینه با انتخ •

 و به آزمایشگاه ارجاع ارسال نمایید. ، نام متصدي ارسال نمونه را درجچاپ گرفته
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داشت، چنانچه پذیرش اولیه توجه: در صورتی که به هر دلیل تست درخواستی نیاز به تکرار آزمایش روي نمونه جدید 

در سایت به قوت خود باقی باشد، نیاز به پذیرش جدید نبوده و صرفاً اعالم مکتوب تکرار آزمایش مورد نظر جهت نمونه 

 جدید در انتهاي لیست کافی می باشد.

 ،هماهنگی با مسئولین پذیرش ارسالیچنانچه به دلیل نقص در سیستم اینترنتی موفق به ثبت بیماران در سیستم نشدید بعد از  -8-1-3

ثبت کامل  و دقیق اطالعات درخواستی ) تنظیم و ثبت می گردد . F-REP-05لیست نمونه هاي ارسالی در فرم مربوطه (فرم شماره 

 در فرم مذکور توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده جزء الزامات می باشد .

  این موارد عبارتند از : 

 ده نام آزمایشگاه ارجاع دهن •

 نام مسئول ارسال نمونه ها در آزمایشگاه ارجاع دهنده •

 تاریخ تحویل فرم به پیک آزمایشگاه ارجاع  •

نام بیمار ( بطور کامل ، خوانا و بدون قلم خوردگی ) بدیهی است این نام می بایست با نام درج شده بر روي برچسب  •

گردد آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه انطباق کامل داشته باشد و چنانچه عدم انطباقی مشاهده 

 نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت داده می شود . 

توجه : در مورد نام هایی که جنسیت بیمار را نمی توان از روي آن تشخیص داد ، لطفاً جنسیت نیز در قسمت 

 توضیحات درج گردد. 

موارد سن بیمار جهت تفسیر نتیجه و همچنین لحاظ نمودن موارد مربوط به کنترل سن بیمار : از آنجاییکه در بسیاري از  •

 و ارزیابی مهم می باشد ، لطفاً سن دقیق بیمار را در قسمت مربوطه درج نمایید.

از نام آزمایش هاي درخواستی (بطور خوانا و بدون قلم خوردگی ) : بدیهی است براي نوشتن این نام ها می بایست  •

رایج و مرسوم و همچنین استاندارد ( ترجیحاً مطابق لیست ارایه شده ) استفاده نمایید .توجه و دقت آزمایشگاه  اصطالحات

ارجاع دهنده در ثبت دقیق نام آزمایش هاي درخواستی ، عالوه بر جلوگیري از اتالف سرمایه و امکانات، مانع از اتالف 

 زمان و خسارات مرتبط با آن می گردد.
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توجه : در مورد آزمایش هایی که نام هاي تا حدي شبیه یکدیگر دارند ترجیحاً از نام هاي کامل استفاده نمایید . بعنوان مثال بجاي 

ASM  ازAnti Smoot Muscle Ab  و بجايAsm ازAnti Smith Ab  استفاده نمایید و یا در هنگام نگارش نام

 و مشخص درج نمایید. واضحا کامالً ر cو  eحروف   HBC Abو یا  HBe Abهایی مثل 

نمونه ها  انجام هر آزمایشی تنها بر روي انواع خاصی از، نوع نمونه : از آنجاییکه بر اساس پروتکل هاي استاندارد شده  •

امکان پذیر می باشد لذا درج نوع نمونه در قسمت مربوطه عالوه بر جلوگیري از اتالف سرمایه و امکانات ، مانع از 

 ف زمان و خسارات مرتبط با آن می گردد .اتال

راته ، خون کامل بر روي ت، پالسماي هپارینه ، پالسماي سی EDTAتوجه : منظور از نوع نمونه ، عباراتی نظیر سرم ، پالسماي 

EDTAمدفوع ، ادرار همراه با ماده نگهدارنده (با ذکر نوع نگهدارنده ) ، مدفوع ،  ر، خون کامل بر روي هپارین ، ادرا

 نخاعی و غیره می باشد . –همراه با ماده نگهدارنده (با ذکر نوع نگهدارنده)، مایع مفصل ، مایع پلور ، مایع مغزي 

توجه : چنانچه براي انجام آزمایش هاي مربوط به یک بیمار نیاز به چند نوع نمونه مختلف باشد ، ارسال و درج نوع نمونه ها الزامی 

هر ، ن هاي سرم  و ادرار براي یک بیمار درخواست می گردد یمثال اگر آزمایش هاي الکتروفورز پروتئ به عنواناست . 

 دو نمونه سرم و ادرار با ذکر نوع و بطور همزمان ارسال گردند . 

ا حجم دقیق نمونه ساعته ، الزم است ت 12ساعته یا  24توجه : در مورد نمونه هاي حجم دار نظیر انواع آزمایش هاي مربوط به ادرار 

بر حسب میلی لیتر در قسمت توضیحات درج گردد . بدیهی است در غیر اینصورت پس از انجام آزمایش مورد نظر نتیجه 

گزارش می گردد و انجام محاسبات مربوطه جهت کسب نتیجه نهایی به آزمایشگاه »غلظت در واحد حجم « تنها بصورت 

 ارجاع دهنده واگذار می گردد . 

: چنانچه نوع نمونه ارسالی متناسب با آزمایش درخواستی نباشد و یا با آنچه در فرم درخواست درج گردیده است در تناقص توجه 

 باشد آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت داده می شود.

ممکن است به فرد آزمایش کننده و یا مسئول کنترل نتیجه  توضیحات : این قسمت جهت درج هر گونه توضیحی که •

کمک نماید در نظر گرفته شده است ( توضیحاتی از قبیل جنس بیمار ، دوره هاي مربوط به سیکل ماهیانه در بانوان ، 

 سوابق بیماري مرتبط با آزمایش درخواستی و یا حتی سوابق مربوط به آزمایش هاي قبلی ) 

، سیفلیس  C  ،HIV، هپاتیت  Bآزمایش هاي عفونی خطرناك نظیر هپاتیت  یقین نتیجهونه هایی که بطور قطع و نکته : در مورد نم

 و نظایر آن ها مثبت می باشد ، درج این موضوع در قسمت توضیحات و همچنین برچسب روي نمونه الزامی است . 

 

 جداسازي و بسته بندي نمونه هاي ارسالی  -8-1-4

نیاز و متناسب با آزمایش هاي درخواستی براي هر  ددرخواست آزمایش تنظیم شده در مرحله قبل ، نمونه مور با توجه به فرم

یک از بیماران در ظروف مناسب و با کیفیت ، جدا شده  و پس از گذاشتن درب مناسب در شرایط مناسب از نظر دما و محیط 

 تحویل به پیک نگهداري می گردد. (مندرج در برگه هاي راهنما ) تا قبل از زمان ارسال و 
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توجه : استفاده از پارافیلم براي بستن درب لوله هاي محتوي نمونه خون ، سرم ، پالسما و ادرار امري است منسوخ شده و به جهت احتمال 

ب که براي این آلودگی نمونه و نشت آن به خارج از لوله در صورت استفاده از پارافیلم ، توصیه می  گردد تا از درب هاي مناس

آزمایشگاه مرکزي فردیس آماده است تا نمونه ظروف مورد نیاز براي ارسال  ، منظور تهیه می گردند استفاده شود. در صورت نیاز

 را در اختیار آزمایشگاه ارجاع دهنده قرار دهد. 

توجه : بنا بر الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت ، مسئولیت بسته بندي ایمن نمونه ها بر عهده آزمایشگاه ارجاع دهنده است و همچنین بسته 

بندي آزمایشگاهی باید طبق اصول صحیح و مطابق دستورالعمل مشخص و مکتوب صورت گیرد . فرد مسئول بسته بندي و 

 حوه بسته بندي نظارت دارد باید در آزمایشگاه ارجاع دهنده مشخص شده باشد . همچنین فردي که بر مناسب بودن ن

بسته بندي باید به نحوي باشد که ایمنی فرد انتقال دهنده (پیک) ، افراد جامعه ، محیط و نیز کارکنان آزمایشگاه ارجاع حفظ 

 گردد. 

توصیه می گردد بر روي بسته آماده شده در محل  رجاع ،توجه : جهت تسریع در کنترل نمونه هاي دریافتی در محل آزمایشگاه ا

 آزمایشگاه ارجاع دهنده یک برچسب داراي نام آزمایشگاه ارجاع دهنده الصاق گردد . 

 نگهداري نمونه هاي جدا شده جهت ارسال تا قبل از تحویل به پیک  -8-1-3

          مایشگاه هاي ارجاع دهنده ) از جداول مربوط بهشرایط نگهداري نمونه ها قبل از انجام آزمایش (قبل از ارسال در آز

 آزمایش هاي هر بخش قابل استخراج و استفاده می باشد . 

 تحویل نمونه هاي ارسالی به پیک آزمایشگاه ارجاع  -8-1-5

 انتخاب گردیده است . » پیک ماشینی«روش استفاده از  ، جهت سهولت و امنیت هر چه بیشتر مرحله انتقال نمونه هاي ارسالی

صورت می  فی مابین توافقمراجعه پیک ماشینی آزمایشگاه مرکزي فردیس به آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده بر اساس  •

از  گیرد . بدیهی است در صورت نیاز آزمایشگاه ارجاع دهنده به ارسال خارج از برنامه ، این امر تنها از طریق استفاده

 امکاناتی نظیر آژانس  و یا پیک آزمایشگاه ارجاع دهنده امکان پذیر خواهد بود. 

ارسال خارج از برنامه نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده در صورت رعایت ضوابط مربوط به شرایط دمایی و  •

ان مناسب زمانی است که در صورتیکه در زمان مناسب صورت گیرد (منظور از زم،  محیطی و همچنین موارد ایمنی

 بررسی و پذیرش و جداسازي باشند) امکان پذیر می باشد.  نمونه هاي دریافتی در محل آزمایشگاه ارجاع قابل کنترل و

ه مرجع سالمت در مواردي که پیک آزمایشگاه ارجاع ، نمونه را در محل آزمایشگاه ارجاع ابر اساس الزامات آزمایشگ •

عهده آزمایشگاه ارجاع می باشد ، می بایست اصول حفظ ه ال نمونه بین دو آزمایشگاه بدهنده تحویل گرفته و انتق

 تمامیت و کیفیت نمونه و ایمنی فرد حمل کننده و محیط به دقت رعایت گردد . 

پیک آزمایشگاه مرکزي فردیس موظف است تا نمونه هاي دریافتی از آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده را در حداقل زمان  •

 و در شرایط دمایی و محیطی مناسب به آزمایشگاه منتقل نماید . ممکن 
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 نمونه ها : نحوه دریافت -8-2

  ي ارسالیه هاي ارسالی توسط مسئول واحد جداسازي نمونه هادریافت نمون -8-2-1

 سی نمونه هاي ارسالی و فرم هاي درخواست آزمایش کنترل و برر -8-2-2

توجه : به دلیل اهمیت فوق العاده فرایند کنترل و بررسی نمونه هاي ارسالی و فرم هاي درخواست آزمایش این مرحله در آزمایشگاه 

 فنی انجام می گردد . پرسنل مرکزي فردیس بر اساس برنامه ریزي در نظر گرفته شده توسط 

سالی و فرم هاي درخواست آزمایش ، دستورالعملی به همین منظور تهیه و توجه : با توجه به اهمیت فرایند کنترل و بررسی نمونه هاي ار

 ارایه گردیده است . 

توجه : در حین انجام کنترل و بررسی نمونه هاي ارسالی و فرم هاي درخواست آزمایش چنانچه هر گونه عدم انطباقی (جزئی یا کلی ) 

 قتضی به اطالع آزمایشگاه ارجاع دهنده رسانده می شود . مشاهده گردید موضوع در فرم هاي مربوطه ثبت و به طریقه م

ده در حدي باشد که مانع از پذیرش و یا انجام آزمایش بر روي نمونه ارسالی گردد ، آزمایشگاه شتوجه : چنانچه عدم انطباق گزارش 

 می شود .  مرکزي فردیس از پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت داده

 

     Turn- Around – Time)و یا    TAT (زمان چرخه کاري  -8-3
زمان گردش کار نمونه هاي ارسالی شامل مدت زمان دریافت نمونه تا ارایه جواب آزمایش با توجه به امکانات فراهم شده مشخص و 

 مکتوب به آزمایشگاه ارجاع دهنده ارایه می گردد .تعیین گردیده است . این اطالعات در هنگام عقد قرارداد  همکاري بصورت 

اعالم شده در برنامه را رعایت نماید ولیکن در پاره اي موارد نظیر  (TAT)توجه : آزمایشگاه ارجاع سعی می نماید تا زمان چرخه کاري 

فقدان نمونه ، نیاز به نمونه مجدد براي تکرار آزمایش و همچنین تاخیر در آماده شدن نتیجه به دالیل فنی ، ممکن است این زمان مدتی 

 به تعویق بیفتد . 

 

 نحوه دریافت جواب آزمایش هاي درخواستی  -8-4

ولین ئتوسط مس، زمایش هاي درخواستی بر روي نمونه هاي ارسالی پس از گزارش بخش هاي فنی و چاپ در بخش جوابدهی نتیجه آ

 هاي ارجاع دهنده می گردد .  آزمایشگاهآماده ارایه به ،  فنی آزمایشگاه مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته و پس از صحه گذاري

 صورت مکتوب ه ر قرارداد همکاري فیمابین کلیه نتایج آزمایش ها بر روي نمونه هاي ارسالی بعمل آمده و مندرج ده بر اساس توافق ب

االمکان از ارایه نتایج به آزمایشگاه همکار ارایه می گردد . براین اساس حتی  (ارسال جواب کتبی و یا ارایه از طریق سایت آزمایشگاه)

 اري می گردد. دصورت شفاهی (تلفنی ) خوده آزمایش ها ب

عنوان مسئول پیگیري ه ست تا فردي با توجه : جهت تسریع  و تسهیل در ارتباطات میان آزمایشگاه ارجاع با آزمایشگاه ارجاع دهنده ، الزم

به نمونه هاي ارسالی در آزمایشگاه ارجاع دهنده تعیین و به آزمایشگاه ارجاع معرفی گردد و در صورت امکان  طموارد مربو

 وي نیز مشخص و اعالم گردد .  جانشین



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  14 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

قرار می گیرند پس از تائید مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع فوراً از طریق فاکس و تلفن » محدوده بحرانی« توجه : آن دسته از نتایج که در

 به آزمایشگاه ارجاع دهنده گزارش می گردند و پیگیري هاي بعدي بر عهده آزمایشگاه ارجاع دهنده خواهد بود . 

مایشگاه ارجاع ، درخواست جه : به دلیل اهمیت کنترل و ارزیابی نتایج مربوط به آزمایش هاي نمونه هاي ارسالی توسط مسئولین فنی آزتو

سئولین فنی آزمایشگاه ممی گردد تا آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده از درخواست دریافت پیش از موعد نتایج ( بویژه قبل از تائید 

 ي نمایند.ارجاع ) جداً خوددار

                 ی نظیر نمودار و یا تفسیرمتوجه : در صورت نیاز آزمایشگاه ارجاع دهنده به ارایه مجدد آن دسته از جواب هایی که داراي ضمای

 می باشند ، ارسال مجدد جواب ممکن است تا حدي به تاخیر افتد . 

ست تا در قسمت انتهایی فرم درخواست آزمایش براي نمونه هاي ا ه الزمتوجه : مسئولین دریافت جواب در آزمایشگاه هاي ارجاع دهند

ارسالی (نسخه مربوط به آزمایشگاه ارجاع دهنده ) تاریخ دریافت جواب از آزمایشگاه ارجاع را ثبت نمایند و چنانچه نتیجه 

م نمایند تا پیگیري هاي الزم موعد مقرر گزارش نگردید ، موضوع را به بخش جوابدهی آزمایشگاه ارجاع اعال رآزمایشی د

 صورت گیرد . 

توجه: با توجه به پذیرش اینترنتی نمونه ها توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده، تاریخ جوابدهی بعد از دریافت نمونه ها توسط آزمایشگاه 

 ارجاع و تأیید پذیرش آن ها، مشخص می گردد.

 مشاهده وضعیت نمونه هاي ارسال شده:نحوه دریافت جواب آزمایش از سایت آزمایشگاه و  -8-4-1

وارد شدن به صفحه کاربري  از وارد سایت آزمایشگاه مرکزي فردیس شده و پس 8-1جهت مشاهده وضعیت نمونه و جواب مانند بند 

یرش بیانگر از منوي اطالعات مراجعین قادر خواهید بود وضعیت نمونه را مشاهده نمایید. بر این اساس دایره هاي رنگی در کنار شماره پذ

 وضعیت هاي متفاوت بر اساس راهنماي موجود در پایین صفحه مربوطه است که عبارتست از:

 این حالت از زمان پذیرش نمونه در سایت تا زمان تأیید نمونه توسط آزمایشگاه ارجاع می باشد.قبل از جوابدهی:        •

 توسط آزمایشگاه ارجاع تا انجام آزمایش و ثبت نتایج می باشد.ورود جواب و تأیید: این حالت از زمان تأیید نمونه       •

 آماده براي چاپ: این حالت از زمان انجام آزمایش تا تأیید آزمایش توسط مسئول فنی می باشد.      •

 اشد.چاپ شده: در این حالت آزمایشگاه ارجاع دهنده قادر به چاپ جواب از روي سایت آزمایشگاه مرکزي فردیس می ب      •

حذف شده: این حالت زمانی است که نمونه به دالیل مختلف نیاز به حذف داشته باشد از جمله درخواست آزمایشگاه ارجاع      •

 دهنده، عدم رعایت شرایط ارسال نمونه، پذیرش آزمایش اشتباه و ... می باشد.

هماهنگی  از درخواست آزمایشگاه ارجاع دهنده و پس اورژانسی: در این حالت بنا به اضطرار جهت جوابدهی اورژانسی، به      •

و تأیید آزمایشگاه ارجاع با جوابدهی اورژانس موافقت و در سریعترین زمان ممکن بر حسب نوع آزمایش جواب ارسال           

 می گردد.



 

 
 آزمایشگاه مرکزي فردیس

 نحوه ارسال نمونه توسط آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده العمل دستور
 و

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه ارجاع

 
 17از  15 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 
توجه: عالوه بر دایره هاي رنگی که توضیحات آن در باال آمد، آزمایشگاه هاي ارجاع دهنده قادر خواهند بود وضعیت نمونه را در ستون 

 پیگیري نمایند.) درخواستمرحله بالینی و مرحله پاتولوژي (بسته به نوع 

جمله تست هاي درخواستی و جواب هاي مربوط به تست  را  توجه: با کلیک بر روي دایره رنگی می توانید جزییات بیشتري از نمونه از

 مشاهده نمایید.

را انتخاب و جواب را دریافت » چاپ جواب«توجه: با انتخاب بیمار مورد نظر می توانید در صورتی که جواب بیمار آماده باشد، گزینه 

 نمایید.

، کلیه جواب هاي آماده را یک جا » کلیه جواب هاي آماده این رویه در یک فایل«توجه: در صورت تمایل می توانید با انتخاب گزینه 

 چاپ نمایید. 

  توجه: در مورد آزمایش هایی که داراي برگه الحاقی مانند نمودار، چارت غربالگري، آزمایش آلرژي و ... هستند، امکان دریافت          

 برگه هاي الحاقی از طریق سایت در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

 

 :هاي ارسالی محدودیت ها / علل رد نمونه  -9

عدم درج مشخصات الزم بر روي برچسب نمونه ( حداقل مشخصات الزم عبارتست از نام  و نام خانوادگی بیمار  و چنانچه از یک  -9-1

      د می بایست نوع نمونه  و یا در مواردیکه در زمان هاي مختلف از بیمار نمونه گیري می شود بیمار نمونه هاي مختلفی ارسال گرد

 می بایست زمان نیز بر روي برچسب نمونه قید گردد)

 عدم انطباق اطالعات فرم درخواست آزمایش با برچسب نمونه  -9-2

 نامناسب بودن نمونه از نظر نوع -9-3

 دن نمونه از نظر حجم وناکافی ب -9-4

یک و یا مشدت همولیز و یا لیپه نظیر نمونه هایی که ب ، وجود عوامل مداخله گر در واکنش هاي مربوط به آزمایش داخل نمونه -9-5

 .در حدي که نتیجه آزمایش را نامعتبر سازندایکتریک هستند 
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 17از  16 صفحه :

 WI-PRE-03 کد مدرك :
 Bویرایش : 

 امل وجود فیبرین در نمونه هاي سرم و یا لخته در نمونه هاي خون ک -9-6

 در نمونه هاي سرم یا پالسما  زول هاي قرموجود گلب -9-7

توجه : از آنجاییکه وجود فیبرین در نمونه هاي سرم و یا گلبول هاي قرمز در نمونه هاي سرم یا پالسما نشانگر سهل انگاري در جداسازي 

می شود   ت و به آزمایشگاه ارجاع دهنده تذکر داده صحیح نمونه می باشد ، در صورت مواجهه با این حالت موضوع در فرم عدم انطباق ثب

 و چنانچه این مورد تکرار شود ، در نوبت دوم بطور حتم نمونه ها مرجوع می گردند . 

استفاده از ظروف نامناسب و غیر استاندارد (نظیر لوله هاي غیر نو و چند بار مصرف شده ، ویال هاي شیشه اي پنی سیلین ، ظروف  -9-8

 مربوط به محلول هاي کیت هاي آزمایشگاهی ) پالستیکی

جمع آوري نمونه در ظرفی که داراي نشت است (نظیر استفاده از درپوش نامناسب براي لوله هاي محتوي سرم و یا پالسما و یا خون  -9-9

 د )مرغوبی که نمونه از محل درب آن به بیرون نشت می نمای کامل و همچنین استفاده از لیوان هاي ادرار نا

         توجه : استفاده از پارافیلم جهت مسدود کردن درب لوله هاي محتوي نمونه عملی است غیر استاندارد و منسوخ شده و بجاي آن توصیه

 می گردد از لوله هاي درب دار مرغوب استفاده شود . 

 در آمده باشند  همولیزصورت ه نمونه هایی که از قبل رقیق شده و یا ب -9-10

 عدم رعایت شرایط استاندارد در زمان نگهداري موقت نمونه ها  قبل از ارسال به آزمایشگاه ارجاع -9-11

 انتقال نمونه در شرایط نامناسب (نظیر عدم رعایت زنجیره سرد ، در معرض نور قرار گرفتن نمونه هایی که می بایست استتار شوند )-9-12

و در یک زمان ارسال شوند ( در صورت ارسال نمونه از یک بیمار در لوله هاي متعدد با  نمونه هایی که با یک منشا از یک بیماري -9-13

منشاء یکسان ، این موضوع می بایست در فرم درخواست آزمایش قید گردد ، نظیر مواردیکه حجم زیادي از سرم یا پالسما مورد نیاز 

 تشخیص نمونه بیمار اصلی وجود دارد ، نمونه هاي مذکور مرجوعمی باشد . بدیهی است در غیر اینصورت  و به دلیل ابهامی که در 

 می گردند . 

هم زمان فرم تکمیل شده مربوط به آزمایش هاي غربالگري سندرم داون و کپی آخرین سونوگرافی جنین همراه با  دریافتعدم  -9-14

 نمونه سرم مادر 

ست تا این فرم توسط پرسنل ا الزم، مربوط به اطالعات غربالگري سندرم داون توجه : به دلیل اهمیت فوق العاده زیاد اعداد مندرج در فرم 

 آموزش دیده و آگاه بطور دقیق و کامل تکمیل گردد.

 

 : کنترل کیفیت -10

و موارد ارسال نمونه را بطور تصادفی مورد کنترل  4/1حداقل ارجاع دهنده در هر ماه مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه تا توصیه می گردد 

درخواست تنظیم شده  ي و یارنگهداها ، شرایط در صورت مشاهده هر گونه اشکال در بسته بندي ، نوع و حجم نمونه و  بازبینی قرار دهد

 هاي الزم را انجام دهد . پیگیري و غیره 
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 Bویرایش : 

 نکات ایمنی  -11

کننده و  نین پرسنل دریافتارجاع دهنده و همچبه دلیل امکان تماس پرسنل مسئول جدا سازي و انتقال نمونه ها در آزمایشگاه  -11-1

 تکش الزامی است . جداسازي نمونه ها در آزمایشگاه ارجاع با عوامل عفونی ، استفاده از وسایل ایمنی فردي نظیر روپوش و دس

 استفاده از ظروف مناسب و استاندارد براي نگهداري نمونه ها  -11-2

 استفاده از کلد باکس مناسب و مخصوص حمل نمونه هاي آزمایشگاهی  -11-3

بسته بندي نمونه هاي ارسالی می بایست به نحوي انجام شود که ایمنی فرد انتقال دهنده ، افراد جامعه ، محیط و همچنین کارکنان  -11-4

 . (تریپل پکیج) آزمایشگاه ارجاع حفظ گردد

 استفاده از پیک مخصوص آزمایشگاه جهت انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ارجاع  -11-5

، سیفلیس و نظایر  C  ،HIV، هپاتیت  Bآزمایش هاي عفونی خطرناك نظیر هپاتیت  یقین نتیجهدر مورد نمونه هایی که بطور قطع و   -11-6

 در آزمایشگاه ارجاع رساند. هطالع کارکنان مرتبط با نمونآن ها مثبت می باشد ، می بایست به نحو مقتضی موضوع را به ا

 مستندات مرتبط / نگهداري سوابق  -12

 اسنادي که در ارتباط با این دستورالعمل نگهداري می شوند عبارتند از :

 مدت نگهداري محل نگهداري نام سند

 آخرین ویرایش بخش پذیرش و نمونه گیري  لیست کلی آزمایش هاي قابل پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه همراه با جزئیات مربوطه 

 آخرین ویرایش بخش پذیرش و نمونه گیري  آزمایشگاه ارجاع همراه با جزئیات مربوطه  نمونه گیري در و هاي قابل پذیرش لیست آزمایش

 قراردادآخرین  بخش پذیرش و نمونه گیري  ارجاع (کپی قرارداد با آزمایشگاه ارجاع) مشخصات آزمایشگاه

 آخرین ویرایش بخش پذیرش و نمونه گیري و جوابدهی برنامه انجام آزمایش هاي اختصاصی در آزمایشگاه ارجاع

 سال 1 بخش پذیرش و نمونه گیري  فرم ثبت مشخصات نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه ارجاع

 سال 1 فایل عدم انطباق ها در مدیریت آزمایشگاه فرم ثبت عدم انطباق مربوط به نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه ارجاع

هرگونه توصیه یا ضابطه ارایه شده از سوي آزمایشگاه ارجاع بصورت مکتوب در ارتباط با ارسال نمونه 
 ها و نیز ارایه نتایج

 سال5 بدهیبخش پذیرش و نمونه گیري و جوا

 سال1 بخش جوابدهی  نتایج دریافتی از آزمایشگاه ارجاع 

 


