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 :مقدمه
نظام بهداشتي و درماني به هر صورتيكه باشد خواه بـا مشاركت بخـش دولتـي يـا بخـش خـصوصي وجـود استانداردهايي

كيآزمايشگاه پزشكي بدون ترديد، ي.  ناپذير مينمايدروشن و جـامع را بـه منظـور ارزيـابي خدمات بهداشتي درماني اجتناب 
يشگاه و فناوريااز اركان مهم نظام سالمت بويژه در حوزه ارائه خدمات بهداشت و درمان است. توانمندي و ظرفيت آزم

متم سالآزمايشكاهي در شناخت ناشناخته ها چه مرتبط با بيماري و بيماران و چه با مرزهاي علم و دانش به اين ركن نظا
ته اطالعات آزمايشگاهي مديريت سالمبشخيص داده و امروز بدون دستيابي زش تا تونقشي به وسعت پژوهش و آمجايگاه و 

انسان و جامعه ميسر نيست

هدف
و  مهمترين هدف اين مسير ايجاد دسترسي به خدمات آزمايشگاهي با كيفيت بهنگام و اقتصادي است

نتـايج مطلـوب در زمينـه فعاليـتهـاي تشخيـصي بـر روي بيماران بنـابراين، كنتـرل در ايـن بخـش دارايبدسـت آوردن 
اهميت اساسي است كه شــامل اهميــت اســتانداردها، ارزيــابي روشــها بــا استانداردهاي پذيرفته شده و اصالح انحرافات

مي باشد.  از ايـن استانداردها

- 
: مسئولیت

دانشگاه علوم پزشکیزنجان به عنوان متولی وظیفه برنامه ریزي ،اجرا و نظارت بر عهده دارد

اجرايي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات
بيني شده پيش خدمات تمام كه باشد داشته دسترسي اي گونه به خدمات تمام به بايد خدمت گيرنده

نمايد دريافت كامل به صورت بيمارستانهاي تابعه يا بخش خصوصي  در ممكن زمان حداقل در را
دستورالعمل ها و آيين نامه هاي تشخيصي و پاتولوژي و..... ) برابرشامل (  آزمايشگاهي انجام و ارائه  تمامي خدمات 

.بهداشت وزارت ابالغي

:پرداختها و هزينه

ده  مراجعينبعه درصد( تعرفه دولتي)    30در بخش دولتي معادل  آزمايشگاهي تشخيص طبي  سرپايي  خدمات هزينه هاي
خواهد بود  و مابقي  مطابق با تعهد بيمه خدمات درماني ايشان

:عملكرد دوره

خواهد اعتبار ع متبوبضاعت واحدهاي دانشگاهي ارائه دهنده خدمت  و پوشش هاي حمايتي وزارت  زماني تا توافقنامه اين
.داشت

توافقنامه خاتمه
.بود خواهد بهداشت وزارت تعهدات از ناحيه حذف صورت در توافقنامه خاتمه


