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دستور العمل اجرايي :انجام آزمايشهاي مربوط به معاينات سالمت شغلي
ايي زستَض الؼول زض ضاستبي اخطاي هبزُ  92لبًَى كبض زض ذػَظ اًدبم هؼبيٌبت سالهت ضغلي ٍ آظهبيطبت پعضكي
هطثَعِ تَسظ كبضضٌبسبى هطكع سالهت هحيظ ٍ كبض ٍ آظهبيطگبُ هطخغ سالهت تْيِ گطزيسُ است.
كليِ آظهبيطْبي زضذَاست ضسُ تَسظ پعضكبًي كِ ثط اسبس " آييي ًبهِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي " السام ثِ هؼبيٌِ پطسٌل
ٍاحسّبي كبضي كطزُاًس ،فمظ ثبيس تَسظ آظهبيطگبُّبي ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي هغبثك ثب ايي زستَضالؼول اًدبم
گيطز.

مراحل اوتخبة ي شرايظ كبري آزمبيشگبٌَبي َمکبر معبيىبت سالمت شغلي
ّ -1يبتي هتطكل اظ ضئيس ازاضُ اهَض آظهبيطگبُّبي هؼبًٍت زضهبى ٍ ثْساضت ٍ هسيط گطٍُ ثْساضت حطفِ اي ٍ عت كبض
هؼبًٍت ثْساضتي سبليبًِ فْطست آظهبيطگبُّبي زاٍعلت ّوكبضي ثب عطح ضا تْيِ ًوَزُ ٍ ثط اسبس هَاضز تؼييي ضسُ زض
ضَاثظ اًتربة آظهبيطگبُ ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي آًْب ضا اضظيبثي ،اًتربة ٍ ًظبضت فٌي ًوبيٌس.
 -2ليست تبييس ضسُ آظهبيطگبُّبي هٌترت ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي زاضاي هدَظ( ،ضويوِ ضوبضُ

 ) 3ثِ ٍاحس

ثْساضت حطفِاي ٍ عت كبض هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ اثالؽ هي گطزز .ايي ليست تَسظ ٍاحس هطثَعِ زض اذتيبض كليٌيكّبي
عت كبض اًدبم زٌّسُ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ٍ ٍاحسّبي كبضي لطاض هيگيطز.
 -3كليٌيكّبي عت كبض اًدبم زٌّسُ هؼبيٌبت سالهت ضغلي اظ هيبى ليست هَضز اضبضُ ثٌس

 ،2آظهبيطگبُ/آظهبيطگبُّبي

ّوكبض ذَز ضا اًتربة هيًوبيٌس.
 -4آظهبيطگبُ ّوكبض تٌْب زض هحسٍزُ خغطافيبيي تحت پَضص زاًطگبُ هطثَعِ ،هدبظ ثِ اًدبم آظهبيصّبي هطثَط ثِ
هؼبيٌبت سالهت ضغلي هيثبضس.
 -5كليٌيكّبي عت كبض اًدبم زٌّسُ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ثط اسبس ضويوِ ضوبضُ

( 1هلعٍهبت لطاض زاز آظهبيصّبي

هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي) ثب آظهبيطگبُ ّوكبض لطاضزاز ّوكبضي ثستِ ٍ ضًٍَضت آى ضا ثِ هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ،
ٍاحس ثْساضت حطفِاي ٍ عت كبض ٍ ًيعازاضُ اهَض آظهبيطگبُّبي زاًطگبُ اضسبل هيساضًس.
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 -6كليِ ٍاحسّبي كبضي كِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي پطسٌل آًْب تَسظ هطاخؼي غيط اظ كليٌيكّبي عت كبض (پعضكبى ٍاخس
ضطايظ زاضاي هغت يب پعضكبى ضبغل زض ٍاحس كبضي هغبثك آييي ًبهِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي) اًدبم ضسُ ،هيثبيست خْت
اًدبم آظهبيطْبي زضذَاستي پعضكبى هصكَض هستميوب ثب آظهبيطگبُّبي ّوكبض هَضَع ايي زستَضالؼول السام ثِ ػمس لطاضزاز
ًوبيٌس.
 -7آظهبيطگبُّب ثسٍى اذص زضذَاست پعضكبى زاضاي هدَظ اًدبم هؼبيٌبت سالهت ضغلي هدبظ ثِ اًدبم آظهبيصّبي هطثَط
ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ًجَزُ ٍ هسئَليت زضذَاست يب ػسم زضذَاست آظهبيص ثب پعضك هؼبيٌِ كٌٌسُ ذَاّس ثَز.
 -8آظهبيطگبُ ّوكبض هلعم است ،ثطاسبس (ضويوِ ضوبضُ  ،)2ذسهبت اضائِ ضسُ ٍ تبضيد آى ضا ثِ ازاضُ اهَض آظهبيطگبُ ٍ ٍاحس
ثْساضت حطفِاي ٍ عت كبض هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ اضسبل ًوبيس.
 -9ازاضُ اهَض آظهبيطگبُّبي زاًطگبُ ٍ گطٍُ ثْساضت حطفِاي ٍ عت كبض هؼبًٍت ثْساضتي ثط اسبس هسئَليت ذَز ٍظيفِ
زاضز ثب ّوكبضي كبضضٌبس هسئَل اهَض آظهبيطگبُّبي هؼبًٍت ثْساضتي ػولكطز آظهبيطگبُ ّوكبض ضا پبيص ٍ هويعي ًوَزُ
ٍ ثط حسي اًدبم آظهبيصّب ًظبضت ًوبيٌس.
 -10زض غَضت اثجبت ترلف اظ ّط يك اظ هَاضز هٌسضج زض ايي زستَض الؼول ،آظهبيطگبُ عطف لطاضزاز ،اظ ليست
آظهبيطگبُّبي ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي حصف ذَاّس ضس.
 – 11آظهبيطگبُ ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي هكلف است ثط اسبس ًظبم خبهغ اعالػبت آهبضي سالهت ضغلي كطَض ،كليِ
اعالػبت آظهبيصّبي اًدبم ضسُ ضا حسالل ثِ هست زٍ سبل حفظ ًوَزُ ٍ ثطاسبس فطهت ٍ ظهبًجٌسي زضذَاستي زاًطگبُ
اعالػبت هطثَعِ ضا اضسبل ًوبيس.
 – 12آظهبيطگبُّبي هطخغ زاًطگبّي ثِ زليل ثؼس ًظبضتي حك اًدبم آظهبيصّبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ضا
ًساضًس.
 – 13آظهبيطگبُّبي هطاكع زٍلتي ثِ ضطط زاضا ثَزى كليٌيك عت كبض ٍ ضطايظ فٌي ٍ فيعيكي آييي ًبهِ ،اخبظُ پصيطش
افطاز خْت آظهبيصّبي هؼبيٌبت سالهت ضغلي ضا زاضًس .
ثِ اظاي ّط كليٌيك عت كبض تٌْب يك آظهبيطگبُ ّوكبض زٍلتي اهكبى زضيبفت هدَظ اًدبم آظهبيصّبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت
سالهت ضغلي ضا زاضز.
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ً – 14وًَِ گيطي فمظ ثَسيلِ آظهبيطگبُ ّوكبض اًدبم ضسُ ٍ آظهبيطگبُّبي الوبضي اخبظُ ًوًَِگيطي ٍ اضسبل ًوًَِ ضا
ًساضًس.
«ضًاثظ اوتخبة آزمبيشگبٌ َمکبر معبيىبت سالمت شغلي»
كليبت
ضػبيت استبًساضزّبي اثالؽ ضسُ تَسظ آظهبيطگبُ هطخغ سالهت زض ايي ذػَظ العاهي است.
ة) تجُيسات
آزمبيشگبَُبي سغح 1
زضايي گطٍُ اظ آظهبيطگبُّب ٍخَز فتَهتط ،سل كبًتط ،االيعا ضيسض (توبم اتَهبتيك

 ،) plate readerگبهبكبًتط (توبم

اتَهبتيك) اتَآًباليعض (حسالل  400تست زض سبػت) ٍ فطيعض  8كطَيي ( ) - 20 ºCالعاهي هي ثبضس.
آزمبيشگبَُبي سغح 2
زض ايي گطٍُ اظ آظهبيطگبُّب ٍخَز فتَهتط ،سل كبًتط ،االيعا ضيسض (حسالل ًيوِ اتَهبتيك) ،گبهب كبًتط (حسالل تك لَلِ اي)،
اتَآًبليعض (حسالل  200تست زض سبػت) ٍ فطيعض  4كطَيي ( ) -20 ºCالعاهي است.
آظهبيطگبُّبي گطٍُ  1حساكثط هدبظ ثِ پصيطش ً 15000فط زض سبل خْت اًدبم تستْبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ثب
حساكثطتؼساز پصيطش ضٍظاًِ ً 150فط هي ثبضٌس.
آظهبيطگبُّبي گطٍُ  2حساكثط هدبظ ثِ پصيطش ً 10000فط زض سبل خْت اًدبم تستْبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ثب
حساكثطتؼساز پصيطش ضٍظاًِ ً100فط هي ثبضٌس.
 آظهبيطگبُّبيي كِ زض ذػَظ ػسم پصيطش ثيوبض ثبليٌي ثِ هؼبًٍت ثْساضت ٍ زضهبى تؼْس ثسٌّس ،هي تَاًٌس ثب
زاضتي حسالل تدْيعات هتؼلك ثِ سغح  1تب سمف ً 25000فط زض سبل ٍ حساكثط پصيطش ضٍظاًِ ً 200فطفؼبليت
ًوبيٌس.
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ج) ويريي اوسبوي
ًيطٍي اًسبًي ثبيس هتٌبست ثب تؼساز آظهبيصّبي آظهبيطگبُ ثِ اًضوبم آظهبيصّبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي ثَزُ
ٍهسئَليت ايي كبض ثؼْسُ هسئَل فٌي ذَاّس ثَز .الظم ثِ شكطاست تؼساز هٌبست ًيطٍي اًسبًي ثط اسبس هؼيبضّبي Work
 Load Unitهحبسجِ هي گطزز.
د) كىترل كيفي
 -1اخطاي ثطًبهِ كٌتطل كيفي زاذلي ٍ هستٌس سبظي آى زض توبم ثرطْبي هطتجظ ٍ ًيع لبثل لجَل ثَزى ًتبيح ضطٍضي است.
 -2ضطكت آظهبيطگبُ ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي زض حسالل  2زٍضُ ثطًبهِ اضظيبثي ذبضخي كيفيت زض سبل ٍ كست ًتبيح
لبثل لجَل زض ػطغِ آظهبيصّبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي العاهي است.
ٌ)ومًوٍ گيري
 -1ثب تَخِ ثِ عَل هست ظهبى ًوًَِگيطي ذبضج اظ آظهبيطگبٍُ ،خَز يك زستگبُ سبًتطيفَغ يب لَلِ ّبي غل زاض ٍ كلسثبكس
خْت خساسبظي سطم زض هحل ًوًَِ گيطي كبضگبُ ٍاًتمبل ًوًَِّب ثِ آظهبيطگبُ العاهي است .ثسيْي است ًگْساضي ٍ اًتمبل
ًوًَِّب زض كليِ هطاحل هي ثبيست زض ظًديطُ سطز هغبثك ثب ضويوِ ضوبضُ( 3ضَاثظ تْيِ ٍ اًتمبل ًوًَِ) اًدبم پصيطز.
 -2ثِ اظاي ّط ً 50فط ضبغل هؼطفي ضسُ زض ّطًَثت حضَض حسالل يك ًفط ًوًَِگيط ٍاخس غالحيت ،زض هحل ًوًَِگيطي
كبضگبُ العاهي است.
 -3هسئَليت حسي اًدبم هطاحل ًوًَِگيطيً ،گْساضي ٍ اًتمبل ًوًَِ زض ظًديطُ سطهب ثِ ػْسُ هسئَل فٌي آظهبيطگبُ
هي ثبضس.
ي) حسه سبثقٍ
زاضتي حسي سبثمِ آظهبيطگبُ زض اًدبم آظهبيطبت هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي زض تؼييي آظهبيطگبُ ّوكبض العاهي است ٍ
آظهبيطگبُّبي ثب سَء سبثمِ زض ايي ذػَظ ًجبيس زض ليست آظهبيطگبُّبي ّوكبض لطاض گيطز.
ضبيبى شكط است كِ ًحَُ اضظيبثي ٍ احطاظ حسي سبثمِ آظهبيطگبُّب ثط اسبس چك ليستْبي اضظيبثي آظهبيطگبُ ٍ ضفغ ًَالع
اػالم ضسُ هيثبضس.
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زض ٍظاضت ثْساضت ًظبضت ػبليِ ثط حسي اًتربة آظهبيطگبُّبي ّوكبض ثط ػْسُ ازاضُ كل آظهبيطگبُ هطخغ سالهت ٍ هطكع
سالهت هحيظ ٍ كبض ثَزُ ٍ كليِ ضكبيبت ٍاغلِ اظ عطف آظهبيطگبُّب لبثل ثطضسي ٍ اػوبل ًظط ذَاّس ثَز.

رئيس مركس سالمت محيظ ي كبر

مذير كل آزمبيشگبٌ مرجع سالمت
دكتر سعيذ مُذيي

دكتر مصغفي غفبري
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ضميمٍ ()1

«ملسيمبت قرار داد آزمبيشبت عت كبر»

لطاض زاز هٌؼمسُ ثبيس حبٍي هَاضز شيل ثبضس :
الف)مًضًع قرارداد
زض لطاض زاز في هب ثيي ًوبيٌسُ آظهبيطگبُ ّوكبض هؼبيٌبت سالهت ضغلي (زٍلتي /ذػَغي) ٍ هسئَل فٌي كليٌيك عت
كبض(زٍلتي /ذػَغي)ً/وبيٌسُ كبضگبُ خْت ًوًَِ گيطي ٍ اًدبم آظهبيطبت عت كبض ٍ سالهت ضغلي ،زضج ًبم كبضگبُ ٍ تؼساز
ضبغليي هَضز آظهبيص العاهي هي ثبضس.

ة) زمبن قرارداد
زض لطاض زاز تٌظين ضسُ ظهبى ضطٍع ٍ ذبتوِ كبض ثبيس هطرع گطزز.

ج)مجلغ قرارداد
ّعيٌِ آظهبيطْبي اًدبم ضسُ زض ثرص ذػَغي ثط اسبس تؼطفِ ثرص ذػَغي ٍ زض ثرص زٍلتي ثط اسبس تؼطفِ ثرص
زٍلتي هي ثبضس.
ًحَُ پطزاذت ّعيٌِ ّبي ايبة ٍ شّبة عجك تَافك عطفيي لطاضزاز هحبسجِ هي گطزز.
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د ) تعُذات آزمبيشگبٌ
زض ايي ثٌس ثب تكيِ ثط هَاضز ظيط ٍظبيف آظهبيطگبُ زليمبً هطرع هي گطزز
 ثكبض گيطي ًوًَِ گيط ثبتدطثِ ٍ ضػبيت ظًديطُ سطز ٍ استبًساضزّب خْت ًگْساضي ٍ اًتمبل ًوًَِ ضػبيت تٌبست ًيطٍي اًسبًي ضػبيت العاهبت ايوٌي ٍ ثْساضت اًدبم آظهبيطْب زض كَتبّتطيي ظهبى هوكي ًگْساضي ًوًَِ ّب ثطاي هست ظهبى هؼيي پس اظ اًدبم آظهبيص ثكبض گيطي ضٍضْبي استبًساضز ثطاي اًدبم آظهبيطْب اًدبم ثطًبهِ كٌتطل كيفيت زاذلي ٍ اضظيبثي ذبضخي كيفيت زض ذػَظ آظهبيطْبي هطثَعِ ٍ اضايِ ًتبيح هوَْض ثَزى خَاثْب ثِ هْط ٍاهضبء هسئَل فٌي ًگْساضي ًتبيح آظهبيطْب تب  2سبل تؼييي زليك هست ظهبى خَاثسّي ثؼس اظ اًدبم ًوًَِ گيطي تكويل فطم ضويوِ ضوبضُ ( ٍ )2اضسبل آى ثِ ازاضُ اهَض آظهبيطگبّْب ٍ هؼبًٍت ثْساضتي زاًطگبُ -آظهبيطگبُ هتؼْس هي ضَز  %5اظ ًوًَِ ّبي ذَز ضا كِ تَسظ

كليٌيك عت كبض يب پعضكبى سالهت ضغلي ثِ

غَضت تػبزفي اًتربة هي گطزز ،خْت تبئيس ًتبيح زض اذتيبض آظهبيطگبُ هَضز ٍثَق ٍظاضت ثْساضت لطاض زّس.
 آظهبيطگبُ هتؼْس هي ضَز ّط هبُ حساكثط  %5اظ ًوًَِ ّبي اضسبل ضسُ تَسظ كليٌيك عت كبض ضا ثِ غَضتضايگبى آظهبيص ًوبيس.
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 آظهبيطگبُ هتؼْس هي ضَز هدَظ اًدبم آظهبيطبت عت كبض ضا اظ ازاضُ آظهبيطگبّْب زضيبفت كطزُ ٍ زض هحل لبثلضٍيت ًػت ًوبيس.
 آظهبيطگبُ هتؼْس هي ضَز ًوًَِ ّب ضا ثِ هست يك هبُ ثؼس اظ اًدبم آظهبيص ًگْساضي ًوبيس. آظهبيطگبُ هتؼْس هي ضَز ،اظ ثطًبهِ ًطم افعاضي استفبزُ ًوبيس كِ زاضاي تَاًبيي تفكيك اعالػبت زهَگطافيكًٍتبيح آظهبيطْبي هطثَط ثِ عت كبض ثِ غَضت هدعا اظ ثطًبهِ پصيطش ضٍظاًِ ثَزُ ٍ ثتَاًس ًتبيح فَق ضا زض ظهبى
الظم زضاذتيبض ازاضُ اهَض آظهبيطگبّْب  ،كليٌيك عت كبض ٍ ٍ پعضكبى سالهت ضغلي لطاض زّس.
-

ًطم افعاض هَضز استفبزُ آظهبيطگبُ ثبيس تَاًبيي اػالم هَاضز غيط ًطهبل آظهبيطْبي سالهت ضغلي ضا ثِ تفكيك اظ
ثطًبهِ پصيطش ضٍظاًِ زاضتِ ٍ ثتَاًس ًتبيح فَق ضا زض ظهبى الظم زضاذتيبض ازاضُ اهَض آظهبيطگبّْب  ،كليٌيك عت كبض
ٍ ٍ پعضكبى سالهت ضغلي لطاض زّس.

ٌ ) تعُذات كليىيک عت كبر /كبرگبٌ
 اعالع ضسبًي لجلي ثطاي ضػبيت ضطايظ ًوًَِ گيطي زض اذتيبض گصاضتي فضبي كبفي ثطاي ًوًَِ گيطي ٍ خساسبظي ًوًَِ اضائِ فْطست آظهبيطْب لجل اظ السام ثِ ًوًَِ گيطي كليٌيك عت كبض هَظف است ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ،سي ،خٌس ٍ كس هلي افطاز هَضز آظهبيص ضا ثِ آظهبيطگبُ ّوكبضعت كبض  ،عجك فطهت زضذَاستي اػالم ًوبيس.
ي ) مرجع ريصالح حل اختالفبت احتمبلي در قرارداد مشخص شًد.
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ضميمٍ ()2
«خذمبت ارائٍ شذٌ آزمبيشگبٌ ثٍ كليىيک عت كبر/كبرگبٌ»
ً - 1بم آظهبيطگبُ
ً - 2بم كليىيک عت كبض
ً - 1بم كبضگبُ
 - 2تؼساز ًفطات هَضز آظهبيص
تؼساز ٍ ّعيٌِ آظهبيطْبي اًدبم ضسُ ثِ تفكيك ( :هطبثِ خسٍل ظيط )
ضزيف

ًَع آظهبيص

1

UA

2

FBS

3

Chol

4

Tg

تؼساز

ليوت

0
0
0
0
خوغ كل
مُر ي امضبء

وبم مسئًل فىي آزمبيشگبٌ
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ضميمٍ ()3

مجًز اوجبم آزمبيشَبي مرثًط ثٍ معبيىبت سالمت شغلي
ثبستٌبز ثرطٌبهِ ضوبضُ  ................هَضخ.................همبم هحتطم هؼبًٍت سالهت ،ثسيٌَسيلِ ثِ آلبي/ذبًن زكتط................
هسئَل فٌي آظهبيطگبُ  ...............هدَظ اًدبم آظهبيصّبي هطثَط ثِ هؼبيٌبت سالهت ضغلي زازُ هي ضَز  .ثسيْي است
هست اػتجبض ايي هدَظ يک سبل ثَزُ ٍتوسيس آى هٌَط ثِ ضػبيت كليِ ضَاثظ ٍ همطضات هطتجظ هي ثبضس .

دكتر ...............
معبين درمبن  /رئيس داوشگبٌ ........................
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