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  جناب آقاي دکتر بیگلري

 رییس محترم انستیتو پاستور ایران

 

متقاضیان ارائه خدمت تشخیص زود فراخوان جلب مشارکت آزمایشگاههاي پزشکی و سایر : موضوع

 هنگام سرطان دهانه رحم 

 

 احترام و سالم با

 گلوبـال  تعرفـه  خصوص در سالمت بیمه عالی شوراي دبیرخانه 23/2/1398 مورخ د/63/142 شماره نامه به عنایت با

 ابـالغ  و) فنـی  جزء 5/4 و اي حرفه جزء 22/0 شامل( 72/4 کل نسبی ارزش با رحم دهانه سرطان هنگام زود تشخیص خدمت

 بـه  رسـانی  اطـالع  بـه  نسبت فرمائید دستور است امتنان موجب درمان، محترم معاون29/02/1398 مورخ د3963/400 شماره

 رحم، دهانه سرطان هنگام زود تشخیص خدمت ارائه متقاضیان سایر و خصوصی و دولتی آزمایشگاههاي مشارکت جلب منظور

 زودهنگـام  آزمایشـگاهی  تشـخیص  بهبـود  هـدف  بـا  برنامه این. شود اقدام) پیوست گوریتمال(رفلکسی آزمایش الگوي با مطابق

 بنـد  موضـوع ( کشور پایه گر بیمه صندوقهاي و سازمانها براي خدمت راهبردي خرید شرایط کردن فراهم و رحم دهانه سرطان

 و مشخصـات . باشـد  مـی ) ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 74 ماده ج

 :است زیر شرح به حاضر حال در فرآیند مختلف مراحل کلیدي و پایه هاي ویژگی

  :شرایط عمومی .1

  . فقط آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی صالحیت تقاضاي مشارکت در این برنامه را دارند  . أ

و هـم چنـین داراي مسـئول فنـی     معتبـر   آزمایشگاه تشخیص پزشکی متقاضی باید دائر و داراي پروانه تاسیس  . ب

  .آسیب شناس باشد

باید در همان آزمایشگاه انجـام  ) انجام آزمایشهاي تشخیص مولکولی و سیتوپاتولوژي(کلیه مراحل انجام آزمایش  . ت

  .شود

سامانه مدیریت داده ها و اطالعات آزمایشگاهی باید از نقطه نظر عملکرد و تبادل داده به تائیـد وزارت بهداشـت     . ث

 . آموزش پزشکی برسددرمان و 
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توسـط وزارت بهداشـت   ) از زمان دریافت نمونه در آزمایشگاه تا ارسـال گـزارش نهـایی   (مدت زمان چرخه کاري  . ج

 .درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود

آزمایشگاه مسئول امنیت داده ها و اطالعات سامانه خود بوده و به منظور حفظ محرمانگی، فقـط افـراد مجـاز از      . ح

 .داشت درمان و آموزش پزشکی، حق دسترسی به داده ها و اطالعات را دارندنظر وزارت به

 
 
 
 

 :چرخه آزمایش .2

I. مراحل مربوط به نمونه گیري و انتقال نمونه: 

 .سال 49تا  30بانوان 	: جمعیت مشمول برنامه  . أ

  .ماما و پزشک مطب	: محل نمونه برداري  . ب

 . چه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیسامانه هاي یکپارثبت توسط گیرنده نمونه در : ثبت نمونه  . ت

انتقال امن و ایمن نمونه بر اساس استانداردهاي آزمایشگاه مرجع سالمت از طریـق پسـت یـا    : ارسال نمونه  . ث

 .سیستم انتقال مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به آزمایشگاههاي منتخب

II. مراحل دریافت نمونه و انجام آزمایش: 

دریافت نمونه در محل آزمایشگاه منتخب و ثبت رسید آن در سامانه هـاي یکپارچـه وزارت   : ونهدریافت نم  . أ

 . بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بر اساس معیارهاي پذیرش و یا رد نمونه و گزارش فوري مواردي کـه نیازمنـد تکـرار نمونـه     : ارزیابی نمونه  . ب

 .ان و آموزش پزشکیگیري هستند در سامانه هاي یکپارچه وزارت بهداشت درم

  .در محل مناسب در آزمایشگاه منتخب که در آن شرایط نگهداري رعایت میشود: نگهداري نمونه  . ت

و  16و تعیین حداقل ژنوتیهـاي   HPVآزمایش تشخیص مولکولی براي کشف : آزمایش تشخیص مولکولی  . ث

ي این سیستم بایـد داراي  در صورت استفاده از سیستم آزمایشگاهی تجار). بطور همزمان و یا جداگانه( 18

تائیدیه هاي بین المللی معتبر بوده، در غربالگري هاي ملی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد و مجوزهـاي      

در صورتیکه روش مورد اسـتفاده سـابقه اسـتفاده در برنامـه     . قانونی سازمان غذا و دارو را کسب کرده باشد

ی که توسط آزمایشگاه متقاضی طراحی شـده باشـد، بایـد    هاي غربالگري ملی را نداشته باشد و یا در صورت

 	. مورد صحه گذاري قرار گرفته و کیفیت و عملکرد آن به تائید آزمایشگاه مرجع سالمت برسد

 و	 Conventionalقابلیـت انجـام آزمـایش سـیتوپاتولوژي بـر مبنـاي سیسـتم        : آزمایش سـیتوپاتولوژي   . ج

 . ، هر دو)Liquid Preservative( مایع نگهدارنده بر مبتنی سیستهاي

در محل مناسب براي مدت زمان تعیین شده توسط وزارت بهداشت : انبارش نمونه ها پس از انجام آزمایش  . ح

 .ماه نخواهد بود 6درمان و آموزش پزشکی که براي نمونه هاي منفی کمتر از 

آن از طریـق تبـادل داده    ثبت نتایج در سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاه و ارسـال : تهیه و ارسال گزارش  . خ

 مطــابق پزشــکی، آمــوزش و درمــان بهداشــت وزارت یکپارچـه  هــاي ســامانه بــا	بـین ســامانه آزمایشــگاه  

 .وزارت بوسیله شده تعیین استانداردهاي
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نگهداري و حفاظت سـوابق مربـوط بـه دریافـت و پـذیرش نمونـه،       : حفظ و نگهداري سوابق انجام آزمایش  . د

اقدامات مربوط به کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی و گـزارش آنهـا،    سوابق مراحل انجام آزمایش،

مطـابق بـا اسـتانداردهاي    ) بصورت دائمـی (و الکترونیک) تا مدت تعیین شده توسط وزارت(بصورت کاغذي

 	. آزمایشگاه پزشکی و الزامات خاص وزارت

 

 

 نشـانی  به 	،1398 مردادماه 30 روز اداري وقت پایان تا حداکثر را پیوست شده تکمیل اکسل فرم میتوانند متقاضیان

 بـه  کـه  اي جلسـه  در ارسـالی،  مسـتندات  اولیـه  بررسی از پس تا نمایند ارسالrhlmoh@health.gov.ir  الکترونیک پست

 پـس  درصورتیکه متقاضیان( نمایند شرکت شد، خواهد تشکیل بیشتر جزئیات ارائه منظور به و سالمت مرجع آزمایشگاه دعوت

 شـماره  طریق از اداري ساعات در را مراتب است الزم ننمایند، دریافت رسید الکترونیک پست طریق از خود درخواست ارسال از

  	).نمایند اعالم سالمت مرجع آزمایشگاه به پیگیري منظور به 02181452380 و 02181453061 تلفنهاي

 

 

 

 

  

  


