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در نظر است كه از شبكه ابهر مجزا گردد *
اهداف و وظايف عمده امور آزمايشگاهها : 

 

توضيحات :  
-1
-2
-3

عالوه بر آزمايشگاههاي مذكور در چارت ، آزمايشگاه مجهز تشخيص طبي مستقر در محل بيمارستان امدادي ابهر واقع در خيابان شهيد بهشتي بصورت شبانه روزي آماده 4-
ارائه خدمات آزماشگاهي در موارد ضروري و اوژانس ميباشد .

آزمايشگاه
درمانگاه 17 شهريور

امور آزمايشگاههاي
شبكه بهداشت و درمان

 اين امور عهده دار كنترل، نظارت و پايش بر كليه امور آزمايشگاههاي تشخيص طبي تحت پوشش منطبق با استاندارد هاي موجود و رعايت دستورالعمل ها و 
مقررات كنترل كيفي آزمايشگاهها از طريق بازديد هاي مستمر ، ارسال و انعكاس نمونه مجهول در مقاطع مختلف  و همچنين تشكيل دوره ها و كالسهاي آموزشي 

كنترل كيفي براي كاركنان آزمايشگاهها در جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص آنان و بررسي و رسيدگي به نظرات/انتقادات اصالحي و هرگونه شكايات مطرح از 
طرف مراجعين در راستاي رفع نواقص و كسب رضايتمندي آنان .

اكثر آزمايشگاههاي فوق مجهز به دستگاههاي : اتو آنااليزر، سل كانتر، االيزا، HbA1C ، فتومتر، فليم فتومتر بوده وآزمايشات بيو شيمي نيز با اتو انااليزر انجام ميگردد .
در كليه آزمايشگاههاي تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان ابهر تمامي آزمايشات غير نرمال بدون استثناء تكرار ميگردند .

 تمامي آزمايشگاههاي شبكه  آماده ارائه خدمات در زمينه كليه آزمايشات تشخيص طبي وعمومي به شرحي كه اشاره ميگردد با تعرفه دولتي (ضمناً اكثر بيمه هاي معتبر 
طرف قرارداد آزمايشگاههاي چارت باال مي باشند) از ساعت 7:30 صبح الي 14:15 بعد از ظهر در روز هاي شبه الي پنجشنبه  مي باشند .(ساعت كاري پنچ شنبه 

چارت سازماني  آزمايشگاههاي  تشخيص  طبي  تحت  پوشش  شبكه  بهداشت و درمان  شهرستان  ابهر 
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