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موضوع :دستورالعمل ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور
با سالم
احتراماً ،پیرو نامه شماره 703/6611د مورخ  56/6/76با موضوع ارسال نمونه به خارج از كشور با هدف
تشخیص پزشکي ،به استحضار میرساند مطابق تبصره چهار ماده دو فصل اول "آيین نامه تاسیس و اداره امور
آزمايشگاه هاي تشخیص پزشکي" كلیه آزمايشگاههاي متقاضي ارسال نمونه هاي بالیني به خارج از كشور مکلف
به اخذ مجوز از اين اداره كل میباشند .در همین راستا اولین دستورالعمل مربوط به ضوابط ارسال نمونه هاي
آزمايشگاهي به خارج از كشور در تاريخ  6750/2/1توسط اين اداره كل ابالغ شد و مبناي صدور مجوز قرار گرفت.
با توجه به گذشت چند سال از ابالغ ضوابط مذكور و مشخص شدن چالش هاي اين حوزه ،بازنگري و تکمیل اين
دستورالعمل با مشاركت ادارات مرتبط ،مسئولین و صاحبنظران امر در دستور كار اين اداره كل قرار گرفت .بعد از
تشکیل جلسات متعدد پیش نويس اولیه دستورالعمل تهیه و در كمیته فني آزمايشگاه مرجع سالمت با حضور
روساي ادارات امور آزمايشگاههاي دانشگاههاي منتخب ،نمايندگان اداره ژنتیک معاونت بهداشت و ساير مراكز
ذيربط در وزارت متبوع ،اساتید دانشگاه و انجمن هاي علمي آزمايشگاهي مورد مشورت و نظرخواهي قرار گرفت.
اين دستورالعمل شامل دو بخش اصلي "صدور مجوز" و "نظارت و پايش" میباشد كه در آن فرآيندهاي مربوطه و
مسئولیتها و اختیارات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي و آزمايشگاه مرجع سالمت در انجام وظايف قانوني خود
تشريح شده است.
بدينوسیله به پیوست متن "دستورالعمل ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور" ،نمودار جريان
كار ،فهرست مدارک مورد نیاز ،فرم گزارش بررسي درخواست صدور مجوز ارسال نمونه آزمايشگاهي به خارج كه
بايد در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي تکمیل گردد همراه با فايل اكسل اطالعات مورد نیاز (شامل دو صفحه
گسترده به نامهاي "اطالعات آزمايشهاي ارسالي" و "اطالعات آزمايشگاههاي اقماري") به حضور ايفاد میگردد.
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خواهشمند است دستور فرمايید مراتب در اسرع وقت به اطالع تمامي آزمايشگاههاي تابعه رسانده شود.
شايان ذكر است رسیدگي به درخواست متقاضیان ارسال نمونه هاي آزمايشگاهي با هدف تشخیص پزشکي به
خارج از كشور و صدور مجوز مربوطه ،صرفاً بر اساس اين دستورالعمل مجاز

میباشد.
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