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   .......دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه     

  کیفیت خارجی ارزیابی اجباري هاي برنامه به جدید هاي برنامه شدن اضافه  :موضوع     

  

  احترام و سالم با     

 به گذشته سالیان طی که است اقداماتی زا کیفیت خارجی ارزیابی هاي برنامه اجراي هستید، مستحضر که همانگونه      

 شرکت، اهمیت دلیل به و بوده اجرا حال در کل اداره این مدیریت با کشور پزشکی آزمایشگاههاي عملکرد ارتقا منظور

 آگاهی بر عالوه تا کند می کمک آزمایشگاه به برنامه این در شرکت. است گردیده الزامی آزمایشگاهها کلیه براي آن در

 این از. دهد انجام را الزم اصالحی اقدامات و یافته را احتمالی خطاهاي، آزمایشگاهها سایر با مقایسه در خود کردعمل از

 این سیاستهاي از همواره، پوشش تحت پارامترهاي افزایش جمله از کیفیت خارجی ارزیابی برنامه کمی و کیفی ارتقا رو

  .  است بوده  کل اداره

 و گردد می ارائه کشور سطح در پزشکی آزمایشگاههاي توسط که آزمایشگاهی خدمات ردهگست طیف به توجه با    

 مادران غربالگري شامل آزمایش  سه، جاري سال در ،کیفیت خارجی ارزیابی برنامه در آنها تمامی پوشش امکان عدم

 نحوه که شدند اضافه کیفیت خارجی ارزیابی اجباري هاي برنامه به HBV مولکولی تشخیص و قلبی هاي مارکر، باردار

  :باشد می زیر شرح به برنامه این در آزمایشگاهها شرکت

 شرکت به ملزم دهند می انجام خود آزمایشگاه در  را باردار مادران غربالگري آزمایشهاي  که آزمایشگاههایی کلیه  -

  .باشند می مربوطه برنامه در

 قلبی مارکرهاي کیفیت خارجی ارزیابی برنامه در باید، ومیعم بخشهاي داراي بیمارستانی آزمایشگاههاي کلیه -

  .کنند شرکت

 به موظف، دهند می انجام را HBV مولکولی تشخیص جمله از مولکولی تشخیص آزمایشهاي که آزمایشگاههایی کلیه  -

  .باشند می، مرتبط برنامه در شرکت

. شود رسانده پوشش تحت ایشگاههايآزم اطالع به مقتضی نحو به موضوع فرمایید دستور است خواهشمند

 خارجی ارزیابی برنامه برگزارکنندگان با تماس طریق از بایست میبر اساس حیطه فعالیت،  نفع ذي آزمایشگاههاي

 ثبت به نسبت و یافته آگاهی شده یاد هاي برنامه اجراي زمان و نحوه ازکه مورد تایید این اداره کل می باشند،  کیفیت

آتی، باید مد نظر ممیزان محترم قرار  هاي ممیزي در موضوع این است ذکر شایان. نمایند اقدام رنامهب در شرکت و نام

  .گیرد
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  :رونوشت

  سرکار خانم سلیمی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د تبریز

  سرکار خانم احمدزاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ارومیه

  انم کهرنگی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهانسرکار خ

  سرکار خانم یوسف نژاد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اردبیل

  سرکار خانم معصومه  عرب مؤمنی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ د اهواز

  سرکار خانم ناظري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ د ایالم

  نم مشیررضا دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ د بابلسرکار خا

  جناب آقاي دهقان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بیرجند


