شرح وظايف موسس يا موسسین و مسئول فني دائم و موقت
بر اساس آيین نامه تاسیس و اداره امور آزمايشگاهها ی پزشکي 2931
فصل چهارم ) شرح وظايف موسس يا موسسین
ماده  -91اعم وظایف موسسین به شرح ذیل می باشد .
-1راه اندازي آزمایشگاه حداكثر ظرف مدت  2سال پس از صدور موافقت اصولی
 -2معرفی و یا عزل مسئول یا مسئولین فنی آزمایشگاه به كمیسیون قانونی
-3پاسخگوئی در برابر مراجع قانونی  ،سازمان هاي بیمه گر  ،نهاد ها و ارگان ها  ،در همه موارد بجز مواردیكه به عهده مسئول
فنی بوده و در فصل هفتم ذكر شده است .توسط موسس و یا وكیل قانونی
 -4تآمین نیروي انسانی واجد شرایط با نظر مسئول فنی طبق ضوابط
 -5اجرا و نظارت بر حفظ شئون اخالق پزشكی و مقررات كشور
-6كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط  ،مقررات ورعایت تعرفه هاي مصوب
 -7همكاري و ایجاد تسهیالت الزم براي بازرسی نمایندگان وزارت در زمان فعالیت آزمایشگاه
-8كسب اطمینان از ترتیب عمل دادن به ضوابط و مقررات وزارت در جهت حسن انجام امور آزمایشگاه
-9تهیه و تامین وسایل  ،تجهیزات و فراورده هاي تشخیصی آزمایشگاه
ماده -02درصورتیكه مسئول فنی نخواهد بكار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطوركتبی به مؤسس ودانشگاه مربوطه
اعالم نماید .درظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب
وتأیید صالحیت وي توسط كمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.
تبصره  -در صورت عدم معرفی مسئول فنی جدید در زمان تعیین شده  ،آزمایشگاه مجاز به ادامه فعالیت نخواهد بود .وهیچ
گونه مسئولیتی متوجه مسئول فنی مستعفی نمی باشد .

فصل هفتم) شرح وظايف مسئول فني دائم و موقت :
ماده -01وظایف مسئول فنی ( دائم  ،موقت ) آزمایشگاه عبارت است از:
 -1ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها و بخش هاي مختلف
 -2ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروري به بیماران
 -3شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهاي مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزي جهت اقدامات پیشگیرانه
-4برقراري ارتباط موثر با كاركنان آزمای شگاه  ،كاركنان گروه پزشكی و بررسی میزان رضایت  ،نظرسنجی و رسیدگی به
شكایت كلیه دریافت كنندگان خدمات آزمایشگاه
-5اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
 -6نظارت بر اجراي دقیق برنامه كنترل كیفی داخلی و خارجی و انعكاس و نگهداري آنها
 -7نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملكرد آزمایشگاههاي ارجاع
 -8جمع آوري و ارائه و گزارش وارسال اطالعات و آمار مربوط به خدمات كمی و كیفی به مراجع ذیربط و همكاري با مراكز
بهداشتی درخصوص كلیه اطالعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امور آزمایشگاهها ونظام مراقبت از
بیماریهادرهرزمان وشرایط تعیین شده
 -9اجراي برنامه هاي آموزشی و ارزیابی صالحیت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي
فصل هفتم) شرح وظايف مسئول فني دائم و موقت (ادامه):

 -11نظارت برعملكرد كیفی كاركنان در سطوح كاري مختلف درآزمایشگاه .
-11نظارت برفعالیت هاي كنترل و نگهداري و ارزیابی كیفیت عملكرد تجهیزات و وسایل و فراورده هاي تشخیصی
-12اطمینان از تامین فضاي كاري مناسب از نظر امكان انجام فعالیت ها با كیفیت مطلوب و رعایت مالحظات ایمنی
 -13اطمینان ازتامین ایمنی كاركنان در برابرمخاطرات فیزیكی  ،شیمیایی و بیولوژیک
 -14نظارت برفعالیت هاي قبل از انجام آزمایش  ،شامل پذیرش  ،جمع آوري و آماده سازي و انتقال نمونه
 -15نظارت بر رعایت و اجراي اصول مستندسازي در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداري سوابق
 -16اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایش ها و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه
 -17اختیار تفویض هر یک از مسئولیت هاي فوق به افراد ذیصالح و مورد تایید .الزم به ذكر است كه در هر حال مسئولیت
كلیه فعالیت هاي انجام شده در آزمایشگاه بعهده مسئول فنی است .
-18رعایت قوانین و مقررات وزارت
-19جلوگیري از اعمال پزشكی غیر مجاز
-21حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه مسئول فنی
-21رسیدگی به شكایات درموردامورتخصصی وعلمی آزمایشگاه وپاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر وزارت ،مراجع قضایی ،
نظام پزشكی و غیره
-22امضاء و ممهور نمودن برگه جواب آزمایش ها با در نظر گرفتن كلیه شرایط علمی و فنی
 -23مسئولیت كلیه فعالیتهاي تخصصی و فنی انجام شده در آزمایشگاه .
-24تعیین اهداف  ،دامنه كاري و طیف فعالیت هاي آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی
 -25تقسیم كار و تعیین شرح وظایف و اختیارات كلیه كاركنان فنی و تعیین جانشین براي تمامی فعالیت ها
 -26نظارت بر روند انجام آزمایش و اطمینان از بكارگیري روش هاي معتبر و صحه گذاري شده جهت انجام آزمایش ها
واجراي برنامه هاي كنترل كیفی داخلی و شركت در برنامه ارزیابی كیفی خارجی
-27نظارت برفعالیت هاي پس از انجام آزمایش وگزارش نتایج و درمواردمقتضی ارائه توصیه هاي الزم در برگه گزارش
-28برنامه ریزي وپی گیري جهت انجام اثربخشی اقدامات اصالحی از طریق بازرسی و ممیزي دوره اي در آزمایشگاه و یا
دریافت پس خوراند از مسئولین واحدها یا كاركنان فنی و نگهداري مستندات مربوطه.
 -29پذیرش و انجام آزمایش ،در غیر ساعات ذكر شده در پروانه  ،توسط افراد ذیصالح و در حیطه شرح وظایف تعیین شده
توسط مسئول فنی  ،بالمانع بوده ولی آزمایشگاه حق جواب دهی جواب آزمایشات را بدون نظارت نهایی و تایید و امضاي
مسئول فنی ندارد  ،مگر در موارد اورژانس كه صرفا جواب آزمایشها با قید"این جواب گزارش اولیه بوده و گزارش نهائی پس
از تائید مسئول فنی ارائه خواهد شد " قابل ارائه به بیمار است .به هر حال حضور مسئول فنی در ساعات قید شده در پروانه
ضروري و مسئولیت ك لیه فعالیت هاي انجام شده در ساعات قید شده در پروانه و همچنین در ساعات فعالیت آزمایشگاه به
عهده مسئول فنی است .

