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جناب آقای دکتر رضوی

دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های 

سالمت

ABG در دستگاه اتوآناالیزر و NA -K-FBS موضوع: بازگشت به چگونگی نتایج آزمایشات

با سالم و احترام،

 ICU بازگشت به نامه شماره ١٤٤٢/٧٠٦ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٠٨ در خصوص تفاوت انجام آزمایش های مختلف در بخش        

در مقایسه با انجام آنها در آزمایشگاه، به استحضار می رساند:

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی قبل از استفاده در آزمایشگاه یا در بخش ICU و در جریان اخذ مجوز از اداره کل  -١

تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت متبوع، الزم است مورد بررسی و ارزیابی کیفیت قرار گیرند. در جریان ارزیابی کیفیت، 

این دستگاه ها با سیستم ها و روش های مرجع و معتبر مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. بنابراین در صورتیکه روند 

اخذ مجوز و ارزیابی کیفیت به درستی انجام شده باشد، کیفیت آزمایش هایی مثل سدیم، پتاسیم، الکتات و غیره که با 

دستگاه ABG یا دستگاه اتوآناالیزر انجام شده باشند، یکسان و مورد تایید هستند.

بخش ICU به عنوان یکی از بخش های مراقبت حاد محسوب شده و الزم است نتایج آزمایش ها در اسرع وقت و به  -٢

منظور تصمیم گیری بالینی سریع در اختیار پزشک معالج قرار گیرند.  

از نظر آزمایشگاه مرجع سالمت، مسئولیت تایید فنی نتایج و همچنین کنترل کیفیت آزمایش هایی که در بخش ICU یا  -۳
سایر بخش های بیمارستان ممکن است انجام شوند به عهده مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان است.

شناسنامه استاندارد خدمت آزمایش گازهای خونی با کدهای ٨٠١٠٨٠ و ٨٠١٠٨٢، در تاریخ ١٤٠٠/٦/١٧ با شماره  -٤

٤٠٠/١٢٤٤٩د از جانب معاون محترم درمان وقت به دانشگاهها و سایر ذی نفعان ابالغ گردیده است.


