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 بخش آسيب شناسی تشريحی و تاسيسات الزامات ويژه فضا

  تشخيص پزشکی آزمايشگاهدر
 

کليه آزمايشگاه ها ، بيمارستان ها يا مراکز درمانی دولتی و خصوصی در حال تاسيس س / ۸۶۰۱/۱۰با توجه به نامه شماره

، ملزم به رعايت الزامات زير  جهت استقرار بخش آسيب شناسی تشريحی۲۳/۱۰/۸۶، تغيير محل يا بازسازی  از تاريخ 

 . عالوه بر الزامات عمومی آزمايشگاه می باشند 

  

 نکات الزم در مورد مساحت ، شرايط فيزيکی و تاسيسات  

  . متر مربع می باشد  ۶۰حداقل فضای مورد نياز  بخش آسيب شناسی تشريحی  -

تند با توجه به اين که قسمتی از فضا درآزمايشگاههايی که دارای بخش های  آسيب شناسی تشريحی و بالينی هس -

  . متر مربع کافی می باشد   ۱۲۰بصورت مشترک بين بخش ها استفاده می گردد ،در نظر گرفتن  حداقل مساحت  

در بيمارستان ها و ساير مراکزدرمانی دارای اتاق عمل جراحی عمومی ، بهتر است طراحی فضای داخل بيمارستان به  -

  .يب شناسی تشريحی فاصله زيادی با اتاق عمل نداشته باشد گونه ای باشد که بخش آس

کــه در آنهــا اعمــال جراحــی انجــام  جراحــی محــدودبخــش آســيب شناســی تشــريحی دربيمارســتان هــا و مراکــز   -

بايــد دارای  نيــاز بــه مشــاوره و تشــخيص پــاتولوژی حــين عمــل و تهيــه نمونــه فــروزن سکشــن دارد  کــهمــی گيــرد 

ــه نم  ــزات الزم جهــت تهي ــروزن سکشــن باشــد  تجهي ــه هــای ف ــد فضــای مناســبی جهــت   . ون ــه همــين منظــور باي ب

ــه شــود     ــبال تاســيس شــده و در حــال   . اســتقرار دســتگاه کرايواســتات در نظــر گرفت ايــن فضــا در مراکــزی کــه ق

در  و مراکـز باشـند بهتـر اسـت در اتـاق آمـاده سـازی نمونـه هـا و اسـاليدها باشـد امـا در بيمارسـتان هـا             فعاليت می 

يـا در نزديـک    مجموعـه اتـاق هـای عمـل     متـر مربـع در    ۱۰اسيس ، الزامـا بايـد فضـايی بـا حـداقل مسـاحت       حال ت

و بـه منظـور انجـام اقـدامات الزم جهـت تهيـه نمونـه هـای فـروزن سکشـن در نظـر گرفتـه شـود              ترين فاصله به آن 

   .مناسب جهت رنگ آميزی و سينک شستشو باشد  دارای ميزبندیو 

آزمايشـگاهی کـه نمونـه هـای فـروزن سکشـن را  پـذيرش مـی نمايـد          ،فـوق  تهيـه نمونـه هـای     با توجه به فوريـت   -

 .الزاما بايد مجهز به سيستمی جهت حفظ تداوم جريان برق باشد 

ذا غ مونه گيری، شستشو و سترون سازی  وکه به  پذيرش ، نفضاهايی در طراحی فضای داخلی آزمايشگاه  بايد   -

 .جدا  باشد فضاها از ساير ) پاس ( می شود و همچنين  واحد تهيه برش های بافتی خوری کارکنان اختصاص داده 

                                                                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
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و تجهيــزات در تعيـين فضــای مــورد نيـاز بايــد بــه تعـداد بافــت ارســالی ، تعـداد کارکنــان ، نــوع فعاليـت هــا        بطـور کلــی 

ــا هــر يــک از فضــاهايی کــه در بخــش آســيب شناســی تشــريحی بــرای انجــام     موجــود توجــه نمــاييم ولــی در ارتبــاط ب

  .فعاليت ها اختصاص داده می شود ، الزامات ويژه ای بايد در نظر گرفته شود 

    

 )واحد  پاس( الزامات واحد تهيه برش های بافتی 

 . شگاه به شيوه مناسب جدا  گردداين فضا بايد از سايربخش های آزماي ‐

ميزبندی وطراحی مبلمان در اين واحد بايد به گونه ای باشد که فضای کافی جهت قرارگيری نمونه های بافتی دريافت   ‐

 .مجزا باشد اين فضا بايد کامال ا ازمحل نگهداری بافت های قديمی  . شده در دسترس باشد

  . احد الزامی استتامين نور کافی و يکنواخت در اين و  ‐

ی سمی در فضای کاری واحد پاس  بايد دارای سيستم  تهويه مناسبی باشد تا از تجمع گاز فرمالدئيد و ساير گازها  ‐

  .جلوگيری گردد 

  . وجود کف شوی در اين قسمت از آزمايشگاه  الزامی است ‐

  .چشم شوی بايد در فاصله نزديک به واحد پاس قرارداشته باشد ‐

  .واحد پاس بايد مجهز به سينک شستشو در ابعاد مناسب با امکان استفاده از آب سرد و گرم باشد  ر درکا ميز ‐

 .  ابعاد ميزکار و تخته برش بايد به اندازه ای باشد که امکان کار با نمونه های بزرگ به راحتی فراهم گردد  ‐

مانند ( هت حفظ  ايمنی فرد  مسئول اين کار انجام گيردبرش بافت ها بايد در زير هود مناسب و با رعايت نکات الزم ج  ‐

در دستورالعمل ايمنی به تفصيل شرح داده شده ( پوشيدن روپوش و دستکش مناسب واستفاده از عينک يا محافظ صورت 

  .اشدموجود در فضا ی کار ب و بخارات حداقل هود ساده با توانايی مناسب در مکش گازها هود مورد استفاده بايد. )است 

  .ظروف حاوی فرمالين و ساير فيکساتيو ها بايد در محل مناسبی قرار داشته باشند و به راحتی در دسترس باشند   ‐

  

  اتاق آماده سازی نمونه ها و تهيه اساليدها

در ميزبندی  و مبلمان اين قسمت از بخش آسيب شناسی تشريحی بايد  الزامات موجود در دستورالعمل عمومی مربوط به 

همچنين با توجه به اينکه تجهيزات مورد استفاده در بخش آسيب شناسی . ضا و تاسيسات آزمايشگاه  رعايت گردد ف

تامين فضای مناسب و کافی جهت استقرار اين دستگاه ها و همچنين وجود  ،تشريحی عمدتا در اين اتاق قرار می گيرند

  .باشدمی  تعدادکافی پريز برق دارای سيم اتصال به زمين ضروری

با توجه به ماهيت فرار برخی از محلول ها و موادی که کارکنان در اتاق آماده سازی نمونه ها و تهيه اساليدها  با آن  

  .سروکار دارند ، برقراری تهويه مناسب از الزامات اساسی در اين قسمت می باشد 

  



3 
 

  نکات مورد توجه در انبارش

چيدمان صحيح اقالم و نحوه جداسازی آنها، نگهداری صحيح محلول های  در فرآيند انبارش بايد به فضای مورد نياز،

   .و همچنين شرايط محيطی مانند دما ، رطوبت ، نور و تهويه توجه نمود) مانند گزيلل ( فرار 

فضای اختصاص داده شده جهت نگهداری بقايای نمونه های بافتی  ، بلوک های پارافينی و اساليدها  بايد به نحو  ‐ 

  .ضی از ساير بخش های انبار جدا گردد مقت

جهت نگهداری بقايای نمونه های ارسالی می توان  از قفسه های مناسب طبقه بندی شده که از استحکام کافی   ‐

برخوردار باشند استفاده نمود ، تعداد طبقات اين قفسه ها بايد متناسب با تعداد بافتها و مدت زمان تعريف شده جهت 

وجه به برقراری تهويه مناسب و کنترل دما در محل نگهداری بافتها الزامی ت .ی ارسالی مرتبط باشد نگهداری نمونه ها

  . است 

نگهداری بلوک ها . جهت نگهداری بلوک های بافتی می توان از قفسه های مناسب يا فايل بلوک استفاده نمود   ‐

دمای مناسب در اين قسمت از آزمايشگاه بايد . ه باشد وجود داشت آنها آسان به رسی بايد به شيوه ای باشد که امکان دست

در حدی حفظ شود که ازذوب شدن و چسبيدن بلوک های پارافينی جلوگيری به عمل آمده و بافت  موجود در بلوک ها 

  . دچار فساد و آلودگی های انگلی نگردد

    . د تا از چسبيدن آنها جلوگيری شوداساليدها بايد به گونه ای نگهداری شوند که با يکديگر تماس نداشته باشن ‐

توجه شده و از قراردادن موادی که نگهداری آنها در کنار ، در بخش چيدمان اقالم بايد به مشخصات شيميايی مواد  ‐

توجه به اين نکته به عنوان مثال   .  يکديگر ممکن است سبب ايجاد واکنش های مخاطره آميز شود خودداری نمود

  .ه اسيد کلريدريک وفرمالين نزديک به يکديگر نگهداری نگردند ک ضروری است که

در انبارش مواد همچنين بايد به  دمای مورد نياز جهت نگهداری مواد مصرفی نظير محلول ها و مواد شيميايی ، رنگ ها،  ‐

ورالعمل عمومی فضای و اين اقالم را با رعايت نکاتی که در دستشده پارافين مصرفی ، فيکساتيو ها و ساير مواد توجه 

  .انبارش در آزمايشگاه قيد شده در دو گروه يخچالی و غير يخچالی نگهداری نمود 

بوده و دسترسی به  و مناسب ابعاد کافیفضايی که به نگهداری برگه های گزارش اختصاص داده می شود بايد به  ‐

  .         گزارشات به آسانی ميسر گردد 
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  نان بخش آسيب شناسی تشريحیالزامات ويژه کارک
  

  تعداد کارکنان
ــا حجــم کــار ودامنــه فعاليــت    ــار  .باشــد  بخــشتعــداد کارکنــان بايــد متناســب ب ــا در نظــر گــرفتن ب تعيــين ايــن تعــداد ب

کــاری موجــود بــه عهــده مســئول فنــی اســت و بايــد بــه گونــه ای تعيــين شــود کــه بــر کيفيــت عملکــرد کارکنــان تــاثير  

ــديهی. ســوء نداشــته باشــد   ــزی هــای آزمايشــگاه مرجــع      ب ــان در ممي ــداد کارکن ــا تع اســت کــه تناســب حجــم کــار ب

در دســـتورالعمل تضـــمين کيفيـــت در آزمايشـــگاه آســـيب شناســـی  (مت مـــورد ارزيـــابی قرارخواهـــد گرفـــت ســـال

  ) در اين مورد توضيح داده شده استتشريحی 

  :عبارت است از  حداقل تعداد کارکنان در بخش آسيب شناسی تشريحی

ــ ــی  پزش ــئول فن ــذيرش و منشــی   –ک مس ــئول پ ــی    –مس ــنل  فن ــر پرس ــک نف ــت   –ي ــئول نظاف ــنل مس ــر پرس ــک نف   ، ي

  شستشو و سترون سازی

  منابع انسانیصالحيت ارزيابی 
   ارزيابی صالحيت منابع انسانی جهت احراز شغل در بدو خدمت ‐ الف 

 مدرک تحصيلی و سابقه کار 

o بالينی –يا تشريحی  پزشک متخصص آسيب شناسی تشريحی:   مسئول فنی  

o حـــداقل مـــدرک کـــاردانی در رشـــته علـــوم آزمايشـــگاهی بـــا گذرانـــدن دوره  :   پرســـنل فنـــی

ايــن سرفصــل هــا در   ( آموزشــی کوتــاه مــدت بــا سرفصــل هــای تعيــين شــده در بــدو خــدمت           

   . )دستورالعمل مشخص شده است 

o ــذيرش ــئول پ ــرم  :  ومنشــی مس ــا ن ــا آشــنايی کامــل ب ــپلم ب ــذي حــداقل دي ــزار پ ــدهی اف رش و جواب

ــايش    وه آزمايشــگا ــه قرائــت برگــه درخواســت آزم ــدماتی  مســلط ب ــان انگليســی مق ــه زب ، و آشــنايی ب

کــه صــالحيت کــاری وی بــه و سيســتم ثبــت ســرطان تشــريحی اصــطالحات رايــج در آســيب شناســی 

 .تاييد مسئول فنی رسيده باشد 

o دوره تحصيلی درک حداقل م:   کارکنان شستشو، سترون سازی و نظافت محيط آزمايشگاه

، نظافت سطوح کار ونظافت محيط  در آزمايشگاه سترون سازیابتدايی و آشنايی کامل با نحوه شستشو و

که صالحيت کاری وی به و همچنين الزامات ايمنی ويژه در آزمايشگاه آسيب شناسی تشريحی آزمايشگاه 

  .تاييد مسئول فنی رسيده باشد

o ش يک پرسنل سايتو اسکرينر بکار گرفته شود اين فرد بايد حداقل چنانچه بر اساس حجم فعاليت های بخ

ماهه سيتوپاتولوژی  را   ۶دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم آزمايشگاهی بوده و دوره آموزشی 

 .گذرانده باشد 
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 انجام مصاحبه علمی و آزمون نظری و عملی 

  .ن اشتغال پرسنل نگهداری شود توسط مسئول فنی انجام شده و سوابق مربوطه بايد تا مدت زما

  

  ارزيابی صالحيت منابع انسانی در ضمن خدمت –ب 

  .مطابق با دستورالعمل عمومی کارکنان آزمايشگاه انجام می گيرد   

  

 شرح وظايف و مسئوليت ها

يه و ته  ‐انجام کليه مراحل آماده سازی بافت شامل پردازش دستی بافت يا کاربری تيشو پروسسور :  پرسنل فنی  

و انجام رنگ آميزی های روتين و  ی بافتی و سيتولوژیآماده سازی اساليدها –برش بلوک های پارافينی 

  بايگانی بلوک ها واساليدها   ‐  آماده سازی اساليد فروزن سکشن وکاربری کرايواستات  –اختصاصی 

 

  آموزش کارکنان 

 : آموزش در بدو خدمت 

  آموزش ايمنی در آزمايشگاه برای کارکنان با تکيه بر اصول ايمنی ويژه آزمايشگاه آسيب شناسی تشريحی ‐۱

  آموزش تضمين کيفيت در آزمايشگاه آسيب شناسی تشريحی با توجه به نوع فعاليت هر يک از کارکنان ‐  ۲

   آموزش نحوه مستند سازی فعاليت های آزمايشگاه ‐۳

ــدن دوره آموز ‐۴ ــاه مــدت ( شــی گذران ــر  ) کوت ــا سرفصــل هــای زي ــواع بافتهــا و فعاليــت هــايی کــه   : ب ــا ان آشــنايی ب

ــرد   واحــددر ــاس انجــام مــی گي ــا –پ ــه هــای ســيتولوژی آشــنايی ب ــاده ســازی نمون ــه بلــوک هــای   روش ‐نحوه آم تهي

ــارافينی و اســاليدها  ــرش بلــوک هــا پ ــا   –و ب ــزی ه ــواع رنــگ آمي ــروزن   –ان ــه هــای ف ــاده ســازی نمون  روش هــای آم

  . اصطالحات رايج در آسيب شناسی تشريحی  –بايگانی بلوک ها و اساليدها نحوه  –سکشن 

ــگاه مرجــع ســالمت        ــريحی آزمايش ــه آســيب شناســی تش ــارت کميت ــزی و نظ ــه ري ــا برنام ــای آموزشــی ب ــن دوره ه اي

  .گردد  برگزار می

 : آموزش ضمن خدمت 

  . طابق با دستورالعمل عمومی آموزش کارکنان می باشدم
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   تجهيزات بخش آسيب شناسی تشريحیالزامات ويژه 

با توجه به . می باشد ) ۱شماره (  حداقل ابزار وتجهيزات مورد نياز بخش آسيب شناسی تشريحی به شرح جدول پيوست

ست فوق اضافه شود که ممکن است تجهيزات بيشتری به فهر، که در بخش انجام می گيرد   هايی  تنوع و تعداد آزمايش

همچنين تعدادی از اين . باشد ياز به عهده مسئول فنی می در اين صورت  انتخاب نوع تجهيز و تعيين تعداد مورد ن

 . زمايشگاه بصورت مشترک استفاده گرددآ تجهيزات ممکن است در بين بخش های مختلف

فقط در بخش های آسيب شناسی تشريحی که در وجود تجهيزاتی که با عالمت ستاره مشخص شده اند در بدو تاسيس 

  .قراردارند ،  الزامی است  جراحی محدودبيمارستان ها و مراکز 

  :      )پاس  واحد( واحد تهيه برش های بافتی 

  :حداقل وسايل وتجهيزات مورد نياز دراين واحد عبارتند از  

 ساده با توانايی مکش کافی هود  ‐

 ترازو با حساسيت در حد گرم   ‐

مانند خط کش ، قيچی و ساير ابزاری که به تفکيک  در   (بافتی   وسايل و ابزار مورد نياز جهت تهيه برش های  – 

  )ذکر شده است  ۱پيوست شماره  –فهرست تجهيزات  مورد نياز بخش آسيب شناسی تشريحی 

ای متــوالی ، هنگــام پــاس بهتــر اسـت بــه منظــور جلــوگيری از آلـودگی متقابــل بافــت هـ   ( تختـه بــرش بــه ابعـاد مناســب    –

قــرار داده شــده و پــس )  ترجيحــا کاغــذ جــاذب (دادن نمونــه هــا روی تختــه يــک بــرگ کاغــذ جــاذب يــا معمــولی  

  )از برش برداری از هر نمونه تعويض گردد 

ــافتی بايــد در محــل آزمايشــگاه صــورت          ــه بــرش هــای ب ــه و تهي ــه اينکــه توصــيف ماکروســکوپی نمون ــا توجــه ب ب

فـــوق در آزمايشـــگاه هـــايی کـــه نمونـــه هـــای خـــود را جهـــت انجـــام مراحـــل   وســـايل  بـــزار وپـــذيرد، وجـــود ا

   . ارسال می نمايند نيز الزامی است) آماده سازی ( پروسسينگ  

  

 :اتاق آماده سازی نمونه ها وتهيه اساليدها  

  آن ايمنیامين الزامات فنی و لذا بايد به ت.  قرار می گيرند مکان در اين از آنجا که اغلب تجهيزات بخش آسيب شناسی  ‐

  .توجه ويژه گردد 

ــا     ‐ وجـــود ميکروتـــوم در بازديـــد اوليـــه توســـط مميـــزين و جهـــت اخـــذ پروانـــه الزامـــی مـــی باشـــد ولـــی از آنجـ

کـــه ممکـــن اســـت بـــه دليـــل تعـــداد کـــم نمونـــه هـــا ، پروسســـينگ آنهـــا در محـــل آزمايشـــگاه مقـــرون بصـــرفه   

ــا بـــه آزمايشـــگاه آســـيب   ــا رعايـــت شـــرايط الزم انتقـــال  (شناســـی تشـــريحی ديگـــر نباشـــد ، ارســـال نمونـــه هـ بـ

ــه ــماره   – نمونـ ــت شـ ــد  ) ۲ پيوسـ ــی باشـ ــاز مـ ــداقل  .مجـ ــه حـ ــد دوم کـ ــت    ۶در بازديـ ــاز فعاليـ ــد از آغـ ــاه بعـ مـ
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ــتر از      ــه بيشـ ــذيرش ، ماهانـ ــداد پـ ــه تعـ ــت ، چنانچـ ــد گرفـ ــام خواهـ ــد  ۵۰انجـ ــافتی باشـ ــه بـ ــه   ،  نمونـ ــام کليـ انجـ

 .زامی خواهد گرديد مراحل پروسسينگ در محل آزمايشگاه ال

 .بديهی است که ارائه سوابق مربوط به تعداد پذيرش نمونه ها در زمان بازديد الزم است 

ــد مراحــل پروسســينگ را       ‐ ــه دســتگاه تيشــو پروسســور الزامــی نمــی باشــد و آزمايشــگاه مــی توان ــدو تاســيس تهي در ب

 ۱۵۰چنانچــه تعــداد پــذيرش ماهانــه بيشــتر از انجــام داده يــا نمونــه هــا را ارســال نمايــد امــا )   manual(بطــور دســتی 

 . نمونه باشد ، وجود تيشو پروسسور الزامی می گردد 

ــا در  ــتان هـ ــه   بيمارسـ ــدود کـ ــی محـ ــز جراحـ ــتان   و مراکـ ــگاه بيمارسـ ــا در آزمايشـ ــه هـ ــذيرش نمونـ ــز  پـ ــا مرکـ   يـ

  .تاسيس خريداری گردد  انجام می گيرد، الزامی است که اين دستگاه از بدو

ــا  هــا ت در آزمايشــگاه  آســيب شناســی تشــريحی واقــع در بيمارســتان  وجــود کرايواســتا ‐  و مراکــز جراحــی محــدود ب

 .الزامی می باشد  آزمايشگاهدر نظر گرفتن شرايط ذکر شده در بخش فضا وتاسيسات 

  مستندات مربوط به تجهيزات

  

هر يک  و فهرستی تهيه شده ازکليه تجهيزات در بخش آسيب شناسی تشريحی نيز مانند ساير بخش های آزمايشگاه بايد ‐

  .دارای شناسنامه و دستورالعمل فنی باشند   می بايست

  :عبارتند از  ) ۱پيوست شماره (  اين تجهيزات در فهرست پيوست ‐

و ســانتريفوژ    ‐الکــل ســنج   ‐فــور – تيشــو فلــوت  –يخچــال  ‐ميکروســکوپ  –تيشوپروسســور   –ميکروتــوم    

 ) . لزومدر صورت ( تر  م  pH آب مقطر گيری ودستگاه  ‐پارافين ديسپنسر  همچنين

بديهي است مطلب فوق شامل ساير دستگاه هايي  كه با توجه به طيف کار و بر حسب نياز در بخش مورد استفاده قرار   

  .نيز  مي گردد ... مي گيرد مانند  مايكروويو و

آزمايشگاه مرجع تدوين شده در ( اه مدارک فوق که مطابق مندرجات موجود در دستورالعمل تجهيزات آزمايشگ  ‐

حاوی اطالعات الزم جهت معرفی می بايست تهيه می گردند ، ) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سالمت 

  . د ندستگاه و کليه مراحل کاربری  و نحوه نگهداری و تعميرات آن باش

 .ام می گيرد بايد تا مدت زمان الزم حفظ شوند سوابق کليه اقداماتی که برای سرويس و نگهداری و تعمير دستگاه انج ‐
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  ۱پيوست شماره                                                             

  آسيب شناسی تشريحیتجهيزات موردنياز بخش   
 

 

 

 
 

 

جعبه اساليد                                       ساده با قدرت مکش کافی هود ١٩  ١ 

  شيشه ای کاليبره ابزار حجمی

  ) Bيا  Aکالس (  

 ٢ تيشو پروسسور** ٢٠

جهت تهيه بلوک های بافتمناسب قالب  )يکبار مصرف يا دائمی(ميکروتوم به همراه تيغ ٢١ ٣ 

رنگ آماده سازی وجارهای مناسب برای 

 آميزی

 ٤ کرايواستات** ٢٢

پارافين ظرف مناسب برای  ذوب پارافين يا 

 ديسپنسر

 ٥ تتيشوفلو ٢٣

 ٦ فور ٢٤ هولدر الم

 ٧ ميکروسکوپ دو چشمی ٢٥ چوب اساليد

 ٨ يخچال  ٢٦ قلم الماس

 ٩ کامپيوتر ، پرينتر و لوازم جانبی ٢٧ تخته برای برش بافت

 ١٠ صندلی آزمايشگاهی يا تابوره ٢٨ کاست های بافتی

 ١١ ترازو با حساسيت در حد گرم ٢٩ متر و خط کش با مقياس ميلی متر

 ١٢ pHسنجش ابزار ٣٠ بيستوری دسته

 ١٣ مخصوص پيپتيا پوارپيپت فيلر  ٣١ قيچی ، چاقو ، فورسپس و پنس

 ١٤              کرنومتر ساعت آزمايشگاهی و ٣٢ سبد فلزی

 دستگاه آب مقطر گيری ٣٣ گان بلند

)يا دسترسی به آب مقطر(   

١٥ 

تخوان براره اس ** ٣٤ عينک محافظ و ماسک يا محافظ صورت  ١٦ 

 ١٧ دماسنج جيوه ای يا ديژيتالی ٣٥  الکل سنج

 ۱۸  سانتريفوژ   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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۲پيوست شماره   

 شرايط الزم جهت ارسال نمونه هاي آسيب شناسي تشريحي
 

ــه تاســيس آســيب شناســی   ــگاههای دارای پروان ــه آزمايش ــزات الزم جهــت     کلي ــد دارای حــداقل تجهي ــريحی باي تش

ــافتی ماهانــه نــه هــابافــت و تهيــه نمونــه باشــند ولــی چنانچــه تعــداد پــذيرش نمو بــرش   ، باشــد عــدد ۵۰ تا حــداکثر ی ب

ــی           ــيب شناس ــگاه آس ــه آزمايش ــذيرش ب ــس از پ ــوق را پ ــای ف ــه ه ــر نمون ــوارد زي ــت م ــورت رعاي ــد در ص ــی توانن م

 :تشريحی منتخب ديگری  ارسال دارند 

اطالعات درج شده برروی بيمارو درخواست پزشک نمونه بردار با پس از پذيرش نمونه ها و تطابق مشخصات  – ۱

اطالعات بالينی مورد نيازازبيمار يا پزشک , از فيکساتيومصرفی وتعرفه گذاری صحيح   آگاهیظروف حاوی نمونه و

 .اخذ گردد

 ارسالجهت ه شت شدمناسب نمونه های  بر دا از کيفيت ظاهری ، و برش برداریماکروسکوپی بافت پس از بررسی  ‐۲

ظرف يا ظروف بايد متناسب  ، بدون نشتی و حاوی ماده فيکساتيو مناسب با حجم کافی بوده و (.اطمينان حاصل گردد 

 ).مشخصات بيمار بر روی آنها درج شده باشد 

ی ارسال نمونه ها بايد براساس قرارداد مشخص ومعتبری باشد که يک نسخه از آن جهت اطالع وپيگيری های مقتض – ۳

  .در هر دو آزمايشگاه موجود باشد 

آزمايشگاه ارسال کننده نمونه بايد به شيوه مقتضی از کيفيت  مناسب آماده سازی نمونه ها و تهيه بلوکها و اساليد ها  – ۴

  .داشته باشد  اطالعدر آزمايشگاه طرف قرارداد ، 

  .می باشده مسئوليت انتقال صحيح و ايمن نمونه ها با آزمايشگاه ارسال کنند – ۵

  .بلوکها و اساليدهای آماده شده بايد جهت تشخيص به آزمايشگاه ارسال کننده عودت داده شوند  ‐۶

کليه نتايج تشخيصی بايد بر روی برگه جوابدهی آزمايشگاه ارسال کننده نمونه و با مهر وامضای پاتولوژيست مسئول  ‐۷

  .به بيمار تحويل گردد 

  .سال نمونه ها درآزمايشگاه ارسال کننده بايد موجود باشد سوابق مربوط به پذيرش وار ‐۸

  

نمی شود و کليه  جراحی محدودو مراکز مراتب فوق شامل آزمايشگاه های آسيب شناسی تشريحی واقع در بيمارستان ها 

  . مراحل پروسسينگ نمونه ها از ابتدا بايد در محل  آزمايشگاه انجام گيرد 

  

و همچنين سيتولوژی خود )به هر تعداد ( اه های آسيب شناسی می توانند نمونه های  بافتی الزم به ذکر است که آزمايشگ

  . را جهت رنگ آميزی های اختصاصی  با رعايت موارد فوق به آزمايشگاه آسيب شناسی منتخب ديگر ارسال دارند
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٣پيوست شماره   

 

  اری گزارشات ،اساليدها ونمونه هات زمان الزم جهت نگهدمد
 لوک های بافتیو ب

  
  

 گزارشات آزمايش

 سال۱۰ گزارشات آسيب شناسی تشريحی و مغز استخوان

 سال۱۰ اتولوژیپسيتو

 نمونه ها

   سال۱۰ اساليدهای آسيب شناسی تشريحی و مغز استخوان

 سال۱۰ بلوک های بافتي

 چهارهفته پس از گزارشدهی نهايي باقيمانده نمونه ارسالی

 سال۵ ولوژیاتپاساليدهای سيتو

 سالFNA( ۱۰ (آسپيراسيون سوزنی اساليدهای

  

 

 

 

 

 


