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آزمایشگاه مرجع سالمت
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ستاد آزمایشگاه مرجع سالمت : تهران ، شهرک قدس ، بلوار ایوانک ، ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بلوک c ،طبقه ششم ،  تلفن :٨١٤٥٣٠٦١  _ نمابر:٨١٤٥٢٣٨٣

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سالمت ) :خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ ،کوچه کیخسرو شاهرخ ، پالک٤٨   تلفن: ٦٦٧٥٠٠٣٠ و ٦٦٧٥٠٠١٠  _ نمابر:٦٦٧٢٨١٢١

   

معاونین محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ثبت و گزارش مشکالت کیفیت و عملکرد کیتهای مورد استفاده برای تشخیص ویروس عامل 

کووید- ١٩ (فوری-مهم)

با سالم و احترام

به استحضار میرساند؛ از آنجا که هیات امنای صرفه جویی ارزی شرایطی را فراهم نموده است تا از طریق مناقصه 

نیازهای شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کووید-١٩ کشور را از بهترین محصوالت تولید داخل که باالترین کیفیت و 

ارزانترین قیمت را دارند، تامین نماید. با عنایت به اینکه در شرایط محدودیت منابع مالی، این موضوع از اهمیت زیادی 

برخوردار است و برخی از آزمایشگاهها از کیفیت و عملکرد برخی کیتهای تشخیص مولکولی یا تشخیص سریع آنتی ژن 

ویروس شکایاتی دارند، خواهشمند است دستور فرمایید، در اسرع وقت کلیه شکایات مربوط به کیتهای مذکور به همراه 

مستندات به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و هیات امنای صرفه جویی ارزی ارسال؛ و رونوشت آن نیز به این اداره 

کل ارسال گردد. 

بدیهی است ارسال به موقع و کامل گزارشها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در صورتی که مراجع فوق که 

مسئولیت قانونی در قبال این محصوالت دارند، از نیاز به رفع اشکال و ارتقاء کیتها و ملزومات مصرفی مطلع نباشند، ممکن 

است در مناقصات آتی بدون توجه به شکایات موجود، اقدام به تامین و خرید مجدد نمایند و شرکتهای تولید کننده نیز، خود 

را ملزم به رفع مشکالت موجود و تطبیق محصوالت با نیاز مصرف کننده نخواهند دانست. 


