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ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﻮﯼ
ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻧﺎﺻﺤﯽ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺎﻻﺭﯼ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﻮﺑﺎﻝ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ Covid-19

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ
ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺭﺍ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻭ  (...ﺑﺎ
ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮ ،ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻨﺪ "ﺙ
ﻭ ﺝ" ﻣﺎﺩﻩ  ۷۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ » ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﻮﺑﺎﻝ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  «Covid-19ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
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ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎﻝ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎﺩﻧﻮﺵ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻠﮏ ﭘﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ  -ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﻧﻨﺪﻩ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﻣﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﯿﺪﻩ ﺟﻌﻔﺮﯼ  -ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﻗﺎﺑﯿﮕﯽ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺷﯿﺮﻣﺮﺩﺯﺍﺩﻩ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺠﺎﺩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ

ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﻓﺼﯿﺢ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮ ﺍﺣﻤﺪ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺑﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﮐﻠﯽ  -ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻣﻀﺎﻧﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻓﺴﺎ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻗﻮﺍﻣﯽ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻗﺰﻭﯾﻦ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻗﻢ

ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ)ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ( )ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﺷﺎﻫﻮﺭﺩﯼ(

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﺮﻧﺠﯽ  -ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﮋﺍﺩ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺎﺷﺎﻥ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﯿﻪ ﺳﺎﻻﺭﮐﯿﺎ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﻮﻑ ﮐﻠﯿﺎﯾﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﺭﺳﺘﻤﯽ  -ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﺨﺎﻣﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﯿﻼﻥ
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الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین) به همراه کد ملی:
عنوان خدمت در کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت:
آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی ( COVID-19انجام  RT-PCRو استخراج  ،)RNAبا کد ملی 805119
( پیشنهاد می شود نام خدمت به آزمایش گلوبال تشخیص آزمایشگاهی  COVID-19به روش مولکولی تغییر یابد).

معادل شرح خدمت آزمایشگاهی در سیستم لوینک (:)LOINC
نام کامل در سیستم لوینک SARS-Cov-2 (COVID-19) RNA [Presence) in Respiratory Specimen by NAA
 with probe detectionبا کد .94500-6

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :
در حال حاضر انجام آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19-بر روی نمونه های مختلف دستگاه تنفسی ،روش تشخیص آزمایشگاهی
قطعی و استاندارد طالیی تشخیص بیماری کووید 19-است .تائید قطعی ابتال به کووید 19-بر اساس کشف توالی اختصاصی اسید
نوکلئیک ویروس به وسیله روش  RT-PCRو در صورت لزوم تائید آن از طریق تعیین توالی است .تاکنون نواحی مشخصی در ژن
های  E ,N ,Sو  RdRpبه عنوان هدف مورد استفاده قرار گرفته اند.
روش  RT-PCRتکنیکی است که به طور گسترده در بررسیهای کمّی و کیفی بیان ژن به کار میرود .همچنین روشی بسیار قدرتمند
و حساس در شناسایی ویروسهای موجود در یک نمونه است .ویژگی کلیدی  ، Real-time PCRفراهم شدن امکان بررسی تکثیر
قطعات  DNAهمزمان با انجام گرفتن آزمایش و با استفاده از گزارشگرهای فلوئورسنت ) (fluorescent reportersمیباشد .قدرت
سیگنال فلوئورسنت تولیدشده ارتباط مستقیمی با مقدار مولکولهای تکثیرشده دارد .این تکنیک در آزمایشهای مختلف تشخیصی ،جای
 PCRعادی را گرفته است.
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت ،برای تشخیص ویروس کووید 19-در مناطقی که این ویروس در چرخش نیست ،یک نتیجه
مثبت آزمایش تشخیص مولکولی برای حداقل دو هدف متفاوت در ژنوم ویروس ،که حداقل یکی از آنها برای این ویروس اختصاصی
باشد یا نتیجه مثبت آزمایش تشخیص مولکولی برای یک توالی هدف مشترک بین بتاکرونا ویروسها و ویروس کووید 19-که با آزمایش
تعیین توالی به تائید برسد ،کافیست .اما در مناطقی که ویروس بطور وسیع در حال چرخش است میتوان از الگوریتم ساده تری که در آن
غربالگری برای جستجوی فقط یک توالی هدف برای تشخیص انجام میشود ،استفاده نمود .بر اساس استانداردها و الزامات وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،آزمایشگاههای پزشکی مجاز به استفاده از کیتها و روشهایی که برای تشخیص پزشکی مجوز قانونی
دریافت نکرده اند نمیباشند و هر کیت یا روش آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کووید 19-باید ،جهت پیشگیری از تاثیر واریانتهای
احتمالی در عملکرد روش تشخیصی ،حداقل از دو هدف مجزا در اسید نوکلئیک ویروس استفاده کند که شانس بروز موتاسیون همزمان
در آنها بسیار کم باشد .آزمایشگاهها ملزم به استفاده از روشهای استخراج معتبر و مجاز بوده و اجازه حذف آن از فرآیند اجرایی آزمایش
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ندارند .کلیه روشهای تشخیص مولکولی کووید ،19-باید تحت کنترل بوده و برای تشخیص عوامل مهارکننده واکنش تشخیص
مولکولی ،باید مجهز به کنترل داخلی ( )Internal controlباشند.
نمونه دستگاه تنفسی فوقانی) سواب نازفارنکس و سواب اورو فارنکس ،هر دو) که با استفاده از سواب استریل نازک داکرون با دسته
پالستیکی یا آلومینیومی گرفته میشود ،نمونه اصلی مورد نیاز برای آزمایش است .نمونه باید توسط پزشک ،پرستار ،کارشناس آزمایشگاه
و سایر کارکنان که برای این کار آموزش دیده و تجربه کافی داشته باشند ،گرفته شود .سواب پنبه ای برای این کار مناسب نیست و
سواب با دسته چوبی نباید مورد استفاده قرار گیرد .پس از گرفتن نمونه ،سواب نازفارنکس و سواب اورو فارنکس ،هر دو در یک لوله
مقاوم ،در پیچ دار و غیرقابل نشت که حاوی محیط انتقال ویروس باشد قرار گرفته و درب آن بصورت کامل بسته می شود .هر لوله
مربوط به یک بیمار است و باید شناسه های الزم ،محل و تاریخ نمونه گیری بطور خوانا بر روی برچسب آن نوشته شود .نمونه باید در
همان روز ،با رعایت شرایط استاندارد بسته بندی و انتقال امن و ایمن نمونه ،در شرایط دمایی خنک  8 - 2درجه سانتی گراد به
آزمایشگاه حمل شوند .پایداری نمونه در شرایط یخچال کمتر از  4روز است .در غیر این صورت نمونه ها باید تا زمان آزمایش در
شرایط دمایی حداقل  - 20درجه سانتیگراد (در حالت ایده آل  - 70درجه سانتیگراد) حفظ شوند  .سایر نمونه ها مثل خلط و BAL
هم ممکن است برای آزمایش گرفته و در داخل یک ظرف یا لوله مقاوم ،در پیچ دار و غیرقابل نشت ارسال شوند .این نمونه های نیاز به
محیط انتقال ندارند .
انجام نمونه برداری صحیح ،بوسیله نمونه بردار آموزش دیده و با تجربه ،یکی از مهمترین عوامل اعتبار نتایج آزمایش تشخیص آنتی ژن
در نمونه نازوفارنکس است .نمونه برداری غلط باعث کسب نتایج منفی کاذب میشود.
به طور کلی عوامل زیر در حساسیت آزمایش تشخیص مولکولی و اعتبار نتایج آن مهمترین تاثیر را دارند:
 انتخاب محل آناتومیک برای نمونه برداری و نحوه جمع آوری نمونه) مهارت نمونه گیر(
 زمان و مرحله بیماری) عموماً افراد مبتال که دارای عالیم بالینی هستند ویروس بیشتری نسبت به قبل و بعد از آن دارند(
 رعایت استانداردهای تضمین کیفیت آزمایشگاهی در نگهداری و ارسال نمونه و انجام آزمایش
 نوع کیت تشخیص مولکولی یا راهنما آزمایشگاهی که برای تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد
 دفعات انجام آزمایش) در شرایطی که نتیجه یک آزمایش منفی می شود ،تکرار آزمایش می تواند به یافتن موارد مثبت کمک
کند(
خدمت آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کووید 19-یک خدمت تخصصی محسوب می شود و مشمول تبصره  1ماده  2آئین نامه
تاسیس و مدیریت آزمایشگاههای پزشکی شده و رعایت ضوابط وزارت متبوع در مورد آن الزامی می باشد .کلیه آزمایشگاههای
پزشکی ،برای ارائه خدمت تشخیص مولکولی کووید ،19-باید مطابق فرآیند صدور مجوز ارائه خدمت تخصصی تشخیص مولکولی
کووید ،19-مجوز الزم را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نمایند (.به شماره و تاریخ بخشنامه های مربوطه در
بخش مراجع ،اشاره شده است).
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ت) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی (اندیکاسیون ها)

در مراجع و منابع مختلف ،متناسب با کاربرد های احتمالی نتایج آزمایشگاهی ،اندیکاسیونهای مختلفی برای تجویز آزمایش کووید-
 19ذکر شده است .در ایران اندیکاسیونهای تجویز آزمایش در "راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 -در سطوح ارائه خدمات
سرپایی و بستری" مشخص و از طر ف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابالغ میشود .این راهنما بصورت دوره ای روزآمد
شده و آخرین ویرایش ابالغی آن نسخه دهم راهنما میباشد .مهمترین کاربرد آزمایش تشخیص مولکولی کووید ،19-تشخیص
آزمایشگاهی افراد "مشکوک" ( )Suspectedیا "محتمل" ( )Probableو اقدامات مربوط به قطع زنجیره انتقال از طریق غربالگری
است .آزمایشهای تشخیصی با هدف مدیریت بالینی و اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم ارائه خدمات مورد نیاز مبتالیان بوده و در قالب
"ردیابی تماس" ( )Contact tracingناقلین و افرادی که دارای عفونت هستند اما هنوز عالیم بیماری را بروز نداده اند
( ،)Presymptomaticاز بین کسانی که در "تماس نزدیک" با فرد مبتال بوده اند ،شناسایی میشوند .بنابراین مهمترن اهداف از تجویز
آزمایش کووید 19-تشخیص و ایزوله یا قرنطینه کردن افرادی است که قادر هستند ویروس را منتقل کنند.
موارد اندیکاسیون انجام تست های تشخیص آزمایشات مولکولی کووید 19-شامل :
 .1مدیریت مراقبت و درمان موارد سرپایی
کلیه بیماران سرپایی دارای معیارهای تعریف "بیمار مشکوک" و "محتمل" ،مشمول انجام آزمایش تشخیص کووید 19-می باشند.
 .2خدمات تشخیص و درمان بیماران بستری
کلیه بیماران بستری با معیارهای تعریف "بیمار مشکوک" و "محتمل" ،مشمول انجام آزمایش تشخیص کووید 19-می باشند.
 .3در حال حاضر انجام تشخیص کووید 19-جزو معیارهای پیش نیاز ترخیص و "بازگشت به کار" نمی باشد ولی در موارد بیماران
با نقص ایمنی زمینه ای و بیمارانی که قرار است به واحد های مراکز مراقبت درازمدت منتقل شوند ،انجام آزمایش توصیه می شود.
 .4نکته مهمی که در ارتباط با کسانی که درخواست تصویر برداری دارند و باید به آن توجه شود این است که ،درصورت پیدا کردن
اتفاقی نشانه های عفونت کووید در سی تی اسکن بیماری که به دلیل دیگری سی تی اسکن انجام داده است ،انجام آزمایش
کووید 19-برای بیمار اندیکاسیون دارد.
 .5افراد بدون عالئم کووید:19-
بر اساس آخرین "راهنمای تشخیص و درمان کووید 19 -در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری" ،انجام آزمایش برای افراد
فاقد عالمت که سابقه تماس نزدیک با فرد مبتال هم نداشته اند ،غیر ضروری بوده و دارای اولویت نیست .با این وجود ،از آنجا که
ممکن است در شرایطی بجز الویتهای تعین شده در راهنمای فوق و در برنامه های بازگشایی یا بازگشت به کار جامعه مورد نیاز
باشد (مثل مشاغل اساسی و شرایط خاص یا حساس) ،باید همزمان با انجام اقدامات پیشگیرانه موثر برای تقاضای القایی یا انجام
آزمایش غیرضروری ،از ظرفیتهای آزمایشگاهی برای مدیریت بیماری استفاده نمود .کارکنان حوزه سالمت که در تماس نزدیک با
افراد مبتال به کووید ،19-نمونه ای از مشاغل حساس و زیرساختی محسوب میشوند ،برای حفاظت و کاهش ریسک انتقال باید
مورد آزمایش دوره ای قرار گیرند و در صورت محدودیت منابع و ظرفیت انجام آزمایش ،میتوان برای پشتیبانی از آنها ،بر اساس
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مدیریت ریسک و یا هر منطق مشخص دیگری مثل مستقیم و غیرمستقیم بودن ارائه مراقبت ،مدت زمانی که فرد در معرض
ریسک انتقال قرار دارد و معیارهایی از این قبیل اولویت بندی برای انجام آزمایش دوره ای را انجام داد.
 .6بدست آوردن یک نتیجه منفی وجود بیماری را رد نمی کند و ممکن است در موارد خاص بخصوص افراد "مشکوک" یا
"محتمل" نمونه برداری تکرار و در صورت امکان از نمونه های دستگاه تنفسی تحتانی برای انجام آزمایش استفاده شود.
ج ) تواتر ارائه خدمت
ج )1-تعداد دفعات مورد نیاز

بر اساس شرح حال و سیر بالینی بیمار طبق صالحدید و درخواست پزشک و بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل های ابالغی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ج )2-فواصل انجام

بر اساس شرح حال و سیر بالینی بیمار طبق صالحدید و درخواست پزشک و بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل های ابالغی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

د) افراد /مراکز صاحب صالحیت جهت تجویز ( )Orderخدمت مربوطه و استاندارد تجویز:
 پزشکان ( دکترای عمومی ،تخصصی و فوق تخصص) و مراکز مجاز برای تجویز آزمایش بر اساس آخرین ضوابط و
دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میشوند
ثبت نسخه در سامانه پرونده الکترونیک سطح یک ویا سامانه های تجویز الکترونیک الزامی است.

هـ) افراد صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:
نمونه گیری  :نمونه گیری از دستگاه تنفسی فوقانی) با سواب نازفارنکس و سواب اورو فارنکس ،هر دو) توسط پزشک ،پرستار،
کارشناس آزمایشگاه و سایر کارکنان مرتبط که برای این کار آموزش دیده و تجربه کافی داشته باشند ،تحت نظارت مسئول فنی
آزمایشگاه انجام می شود .با توجه به آنکه نمونه گیری در محلی غیر از آزمایشگاه نیز قابل انجام است ،نمونه گیر و افراد مرتبط باید با
ضوابط ارجاع امن و ایمن نمونه ،ابالغ شده توسط وزارت بهداشت ،آشنا باشند .فرآیند مدیریت نمونه تحت نظارت مسئول فنی
آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش می باشد.
انجام آزمایش :آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19-از آزمایشهای تخصصی بوده که بر اساس تبصره یک ماده  2آیین نامه تاسیس
و مدیریت امور آزمایشگاههای پزشکی فقط در آزمایشگاههای تخصصی صاحب صالحیت باید انجام شود .این آزمایشگاهها باید طبق
بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی ،دارای مجوزهای الزم از وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده ،الزامات تضمین
کیفیت و اصول ایمنی و امنیت زیستی را رعایت کرده و در برنامه های مهارت آزمایی انستیتو پاستور ایران یا سایر نهادهای مورد تایید
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شرکت نموده و نتیجه قابل قبول اخذ نمایند .این آزمایشگاهها بر اساس چک لیستهای
ابالغی وزارت بهداشت به صورت دوره ای توسط مدیریت امور آزمایشگاههای دانشگاههای تابعه باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
(دستورالعملها و بخشنامه های ابالغی در خصوص نحوه اخذ مجوز انجام آزمایش های تشخیص مولکولی کووید 19-توسط
آزمایشگاههای متقاضی ،مسئولین فنی دارای صالحیت برای این آزمایشگاهها و چک لیست های نظارتی در بخش مرجع با درج شماره
و تاریخ مشخص گردیده اند).
افراد دارای صالحیت انجام آزمایش :کارکنان آزمایشگاه آموزش دیده ،تحت نظارت مسئول فنی آزمایشگاه (.مدارک تحصیلی مورد
تایید کارکنان برای انجام آزمایش در بند " و " مشخص شده اند).
مسئول فنی صاحب صالحیت مطابق بخش نامه های مربوطه ( با ذکر تاریخ و شماره در بخش مرجع مشخص شده است) ،مسئولیت
کل فرآیند مدیریت نمونه ،روند انجام آزمایش ،تضمین کیفیت آزمایش ،گزارش دهی ،یافتن خطاهای احتمالی در روند ارائه خدمت
آزمایشگاهی ،پاسخگویی به پزشک و بیماران و دیگر ذی نفعان و سایر وظایف مرتبط و همچنین آگاهی و رعایت ضوابط تعیین شده
از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مانند ثبت اطالعات مورد درخواست در سامانه های مربوطه را برعهده دارد.

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:
تعداد
سابقه کار و یا دوره

ردیف

موردنیاز به
عنوان تخصص

نقش در فرایند
میزان تحصیالت مورد نیاز

آموزشی مصوب در
ارائه خدمت

ازای ارائه
صورت لزوم
هر خدمت
پزشک ،پرستار،

یک نفر(با

کارشناس آزمایشگاه و

توجه به حجم

سایر کارکنان که برای

کاری می

اینکار آموزش دیده و

تواند متفاوت

تجربه کافی داشته

باشد)

پس از گذراندن آموزش
عملی تحت نظارت
نمونه گیری /بسته
مسئول فنی
کاردان یا باالتر

1

بندی و ارجاع
نمونه

باشند.
 2نفر
2

پرسنل آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه،کارشناس

پس از گذراندن آموزش

های ژنتیک،میکروب

تئوری و عملی و تائید

شناسی،زیست شناسی سلولی

مسئول فنی

7

استخراج  RNAو
انجام RT PCR

و مولکولی،کارشناس ارشد و
 PhDتک رشته ای ها،
دکترای علوم آزمایشگاهی،
متخصص آسیب شناسی
متخصص علوم آزمایشگاهی
بالینی،
 1نفر

متخصص آسیب شناسی،
متخصص علوم آزمایشگاهی
بالینی ،دکترای علوم

3

مسئول فنی

مطابق بخشنامه و
ضوابط ابالغی وزارت
بهداشت

وظایف مسئول فنی

آزمایشگاهی بالینی ،دکترای

بر اساس

تخصصی تک رشته ای شامل

دستورالعمل ها و

رشتههای میکروبشناسی،

بخشنامه های

ویروس شناسی ،باکتری

ابالغی( در بخش

شناسی ،خون شناسی ،قارچ

مراجع مشخص

شناسی ،انگل شناسی،

شده اند)

بیوشیمی ،ایمنی شناسی و
ژنتیک پزشکی

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت
مطابق با استانداردها و چک لیستهای نظارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی /آزمایشگاه مرجع سالمت مطابق دستورالعملها و
بخشنامه های ابالغی که در بخش مرجع شماره آنها درج گردیده است.
مکان ارائه خدمت:
 مراکز جامع خدمات سالمت منتخب ،
 مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی،
 بیمارستانها ،درمانگاهها ،اورژانسهای تنفسی و کلینیکهای ویژه بیمارستانهای دولتی دانشگاهی ،موسسات پزشکی
غیردولتی و مطبهای منتخب.
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ح)حداقل تجهیزات پزشکی(آزمایشگاهی) سرمایه ای کلیدی به ازای هر خدمت:
ردیف

اقالم سرمایه ای مورد نیاز

تعداد مورد نیاز

1

دستگاه ترمال سایکلر و ملحقات

1

()Real Time PCR
2

رایانه و پرینتر

1

3

کابینت ایمنی بیولوژیک کالس 2

1

4

یخچال

1

5

فریزر منهای  20درجه یا منهای  70درجه سانتیگراد

1

6

PCR Work Station with UV-C Lamp

2

7

میکروپیپت در اندازه های مختلف

2

8

هیتر بالک

1

9

Micro spin

1

10

سانتریفوژ

1

11

اتوکالو

1

ط) داروها (معرف ها) ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی(آزمایشگاهی) کلیدی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف

میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
اقالم مصرفی مورد نیاز

1

سوآب داکرون

 2عدد

2

محیط انتقال نمونه )(VTM

 1عدد

3

ظرف مخصوص انتقال نمونه

به تعداد مورد نیاز

به ازاء هر تست

9

4

 Ice packجهت انتقال نمونه

5

کیت استخراج اسید نوکلئیک

6

کیت RT-PCR

7

مواد کنترلی( جهت انجام کنترل کیفی آزمایش)

8

سرسمپلر فیلتردار DNase ,RNase Free

9

میکروتیوب های DNase ,RNase Free

10

11

به تعداد مورد نیاز
تعداد تست قابل انجام توسط هر کیت  70درصد ظرفیت تعیین شده
توسط کیت خواهد بود.
تعداد تست قابل انجام توسط هر کیت  70درصد ظرفیت تعیین شده
توسط کیت خواهد بود.
به مقدار مورد نیاز
 10عدد به ازای هر نمونه (با توجه به حجم های مختلف) (به تعداد
مورد نیاز)
 8عدد (به تعداد مورد نیاز)

رک نگهداری نمونه و  DNAیا  RNAاستخراج

به تعداد مورد نیاز

شده
رک مخصوص حمل و نقل نمونه در حین انجام

به تعداد مورد نیاز

آزمایش

12

الکل مطلق

به مقدار مورد نیاز

13

الکل جهت ضدعفونی

به مقدار مورد نیاز

14

عینک یا شیلد محافظ

برای هر نفر یک عدد در هر نوبت کاری

15

گان

برای هر نفر یک عدد در هر نوبت کاری

16

لباس ایزوله

برای هر نفر یک عدد در هر نوبت کاری

17

ماسک معمولی

برای هر نفر دو عدد در هر نوبت کاری

18

ماسک N95

برای هر نفر دو عدد در هر نوبت کاری

19

دستکش نیتریل

برای هر نفر سه جفت در هر نوبت کاری

20

دستکش یکبار مصرف

برای هر نفر پنج جفت در هر نوبت کاری

21

روکش آستین

برای هر نفر یک جفت در هر نوبت کاری

22

روکش کفش

برای هر نفر یک جفت در هر نوبت کاری

23

روکش صندلی

به مقدار مورد نیاز

25

رول ملحفه

به مقدار مورد نیاز

26

گاز غیر استریل

به مقدار مورد نیاز

27

کاغذ A4

به تعداد مورد نیاز

28

کارتریج پرینتر

به مقدار مورد نیاز

29

Safety box

به تعداد مورد نیاز
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ظ) اقدامات پاراکلینیکی ،تصویربرداری و دارویی مورد نیاز قبل از ارائه خدمت:
برای انجام خدمت مورد نظر مورد ندارد.
ی) استانداردهای گزارش (شامل مشاهده ها و اندازه گیری های ضروری):
بر اساس دستورالعملها و بخشنامه های ابالغی که در بخش مراجع شماره و تاریخ آنها درج گردیده است.
گ) شواهد علمی در خصوص کنتر اندیکاسیون های دقیق خدمت:
کنتراندیکاسیون نمونه گیری :اختالالت هوشیاری ،وجود اختالالت آناتومیکی و ضایعات بینی و حلق .در این موارد از نمونه بزاق یا
غرغره استفاده می شود.
کنتراندیکاسیون انجام آزمایش بر اساس ضوابط ابالغی و با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده برای نمونه قابل قبول( که در بخش
تعریف و تشریح خدمت به آن اشاره شده) تعیین می شود.
ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
مدت زمان ارائه این خدمت آزمایشگاهی ،از نمونه گیری تا پاسخدهی حداکثر  48ساعت می باشد.
(یادآوری می شود در صورتیکه نمونه گیری در محلی غیر از آزمایشگاه صورت گیرد ،ارجاع نمونه باید حداکثر  24ساعت پس از
نمونه گیری انجام شود).
ف) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار
مورد ندارد.

منابع:
Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities WHO 25 June
2021
Diagnostic testing for SARS-CoV-2: Interim guidance WHO 11 sep 2020
Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (covid 19) 28 January 2021



آیین نامه تاسیس و مدیریت امور آزمایشگاههای پزشکی سال  1398ابالغی در تاریخ  1398/6/26به شماره 100/788



راهنمای درمان و تشخیص بیماری کووید - 19در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری ویرایش نهم-آذر 1399



بخشنامه ارجاع نمونه های آزمایشگاهی به شماره /10/16213س مورخ 1388/3/24
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چک لیستهای ابالغی در خصوص نظارت و ارزیابی آزمایشگاههای تشخیص مولکولی کووید 19-نامه شماره 307/1516د
مورخ 1398/12/17



نامه شماره 307/174د مورخ  1399/2/10با موضوع فرم گزارش دهی نتایج آزمایشهای تشخیص مولکولی کووید19-



بخشنامه شماره 400/9430د مورخ  1399/6/1با موضوع فرآیند صدور مجوز ارائه خدمت تخصصی تشخیص مولکولی کووید-
 19به آزمایشگاههای خصوصی



دستورالعمل اجرایی فرآیند ثبت و رسیدگی به درخواست آزمایشگاههای متقاضی انجام تشخیص مولکولی کووید ،19-ارزیابی
صالحیت و نظارت بر عملکرد آنها به شماره 307/768د مورخ 1399/6/10



نامه شماره 307/654د مورخ  1400/4/1در خصوص صالحیت مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص مولکولی کووید19-
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بسمه تعالی
فرم تدوین راهنمای تجویز
کاربرد خدمت
عنوان استاندارد

افراد صاحب صالحیت

کد RVU
بستری

جهت تجویز

سرپایی


شرط تجویز

ارائه کنندگان
اصلی صاحب
صالحیت

محل ارائه خدمت
اندیکاسیون

مراکز جامع

نمونه گیری:

منتخب ،

آزمایش گلوبال
تشخیص
آزمایشگاهی



Covid-19
(انجام RT-PCR
و استخراج

805119

√

√

)RNA

اختالالت هوشیاری،

مراکز بهداشتی-
درمانی شهری و

وجود اشکاالت

روستایی،

آناتومیکی و یا

بیمارستانها،

مطابق

درمانگاهها،

مندرجات بند

اورژانسهای

(ه)

تنفسی و کلینیک-

=

مدت زمان
تعداد دفعات
مورد نیاز

نمونه گیری تحت
نظارت مسئول فنی
آزمایشگاه انجام
دهنده آزمایش می
تواند در محلی غیر از
آزمایشگاه انجام

ضایعات بینی و حلق

بر اساس شرح
حال و سیر

حال و سیر بالینی

بالینی بیمار

بیمار طبق

طبق صالحدید

صالحدید و

و درخواست

درخواست

پزشک و بر

پزشک و بر

اساس آخرین

اساس آخرین

ضوابط و

ضوابط و

دستورالعمل

دستورالعمل های

استفاده می شود.

های ابالغی

ابالغی وزارت

کنتراندیکاسیون

وزارت بهداشت

بهداشت درمان و

درمان و

آموزش پزشکی

مطابق
مندرجات
بند ت

یا هر دو در این
صورت از نمونه
بزاق یا غرغره

بیمارستانهای
دولتی دانشگاهی،
موسسات پزشکی

انجام آزمایش بر

غیردولتی و مطب-

اساس معیارهای رد


های منتخب.
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فواصل انجام

بر اساس شرح

دهنده باشد و نمونه

های ویژه



کنترا اندیکاسیون

کنتراندیکاسیون

خدمات سالمت



تواتر خدمتی

از طریق ارجاع نمونه
با رعایت الزامات
اصول ارجاع و ایمنی
و امنیت زیستی انجام
شود.

مراکز جامع خدمات
سالمت منتخب ،
مراکز بهداشتی-

آموزش

ارائه

از نمونه
گیری تا
جوابدهی
حداکثر 48
ساعت

یا قبول نمونه تعیین

پزشکان ( دکترای
عمومی ،تخصصی

روستایی،

می شود.

و فوق تخصص) و



مراکز مجاز برای

درمانی شهری و

بیمارستانها،
درمانگاهها،

تجویز آزمایش

اورژانسهای تنفسی

بر اساس آخرین

و کلینیکهای ویژه

ضوابط و

بیمارستانهای دولتی

دستورالعمل های

دانشگاهی،

وزارت بهداشت

موسسات پزشکی

درمان و آموزش

غیردولتی و مطبهای

پزشکی تعیین

منتخب

میشوند .ثبت
نسخه در سامانه
پرونده
الکترونیک سطح
یک ویا سامانه
های تجویز
الکترونیک الزامی
است.



تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت 3سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.
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پزشکی

