آزمایشگـــــــاه مرکـــــــزی پاتوبیولــــــوژی
در سال 1347با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی بالینی و
آسیب شناسی در شهر تهران تاسیس گردید  .آزمایشگاه
از بدو تاسیس همواره با بهره گیری از پزشکان و
کارکنان متعهد در جهت رشد و پیشرفت کیفیت کوشیده
و درجهت اجرای آن در سه مرحله اقدام به اجرای
تغییرات عمده در فضا  ،تجهیزات  ،آزمایشات جدید و
افزایش تعداد پرسنل نموده است .درحال حاضر تعداد
پرسنل آزمایشگاه مرکزی  220نفر میباشد 16.پزشک
متخصص آزمایشگاه بالینی و آسیب شناسی سرپرستی
کلیه بخشهای فنی  ،پذیرش  ،نمونه گیری و جوابدهی
را انجام میدهند .بخشهای فنی شامل بخش پاتولوژی ،
سیتولوژی  ،ایمونوهیستوشیمی  ،بیوشیمی  ،هماتولوژی
 ،هورمون شناسی  ،ایمونوسرولوژی  ،الکتروفورز ،
میکروبشناسی  ،بیولوژی مولکولی  ،پارازیتولوژی ،
تجزیه ادرار  ،آزمایشات سیستم انعقاد خون  ،بخش
تضمین کیفیت  ، IT ،و مهندسی الکترونیک میباشد.
کادر کارشناسان ارشد (مسئولین بخشها ) مسئولیت
اجرای آزمایشات و کنترل آنها را بعهده دارند.
آزمایشگاه در جهت باال بردن هرچه بیشتر کیفیت
اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس
استاندارد بین المللی  ISO 9001: 2008نمود و در خرداد
 1389موفق به اخذ این گوهینامه از سازمان BSI
انگلستان شد  .شایان ذکر است که آزمایشگاه در سال
 1390مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفت و این گواهینامه
را تمدید نمود و پس از آن در تاریخ  18آبان 1390
موفق به اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت از سازمان ملی
استاندارد ایران شد.

www.path-lab.com
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

دالیل انتخاب آزمایشگـاه مرکزی پاتوبیولوژی:
کادر پزشکان متخصص بر کیفیت کار در بخشها نظارت
داشته و تائید نهایی جوابها را انجام میدهند.
و جو د تجهیز ا ت مد ر ن و پیشر فته که طبق ضو ا بط
استاندارد تنظیم و کالیبره میشوند.
جوابدهی آزمایشات در کوتاهترین زمان .
انجام کنترل کیفی داخلی روزانه آزمایشات و شرکت
در برنامه کنترل کیفی خارجی حداقل به صورت ماهیانه
به منظور ارزیابی صحت و دقت نتایج توسط مرکز بین
المللی کنترل کیفی  RIQASدر انگلستان .
ارائه خدمات آزمایشات خاص با همکاری آزمایشگاههای
معتبر کشورهای اروپائی (آزمایشاتی که امکان انجام آنها
در ایران وجود ندارد ) با قیمت بهینه برای بیماران .
یکبار مصرف بودن عمده وسائل مورد استفاده در
آزمایشگاه و حذف سیستم شستشو و خطای ناشی از آن.
استریل کردن پسماندهای آزمایشگاهی قبل از خروج
از آزمایشگاه به منظور پاسخگوئی به مسئولیت های
اجتماعی و حفظ محیط زیست.
نگهداری کیت ها و مواد آزمایشگاهی در شرایط ایده
آل و استاندارد در اطاق سرد و کنترل  24ساعته دمای
اتاق سرد و یخچالهای کلیدی از طریق استفاده از سیستم
کنترل هوشمند کنترل دما.
امکان ارسال جواب آزمایشات توسط پیک
امکان ارسال جواب آزمایشات توسط پست الکترونیک
بهره مندی از پارکینگ اختصاصی رایگان  ،دستگاه
خودپرداز  ،باالبر بیماران کم توان و بوفه جهت بیماران
اطالع رسانی در خصوص خدمات آزمایشگاه به بیماران
و پزشکان از طریق وب سایت  ،تابلوهای دیجیتال داخل

آزمایشگاه و بروشورهای علمی
استفاده از سیستم نمونه گیری در خالء و لوله های
یک بار مصرف مجهز به سیستم بارکد با قابلیت ثبت و
ردیابی نمونه
امکان نمونه گیری در منزل و دریافت نمونه های
ارسالی از بیمارستانها و آزمایشگاههای دیگر و سایر
مراکز بهداشتی و درمانی .
سازماندهی تضمین و بهبود کیفیت از طریق واحد
تضمین کیفیت در ساختار سازمانی آزمایشگاه با 5
پرسنل شامل  3پزشک و  2کارشناس .
بهره مندی از نظام  ITبا قابلیتهای اتصال بیش از 22
دستگاه اتوآناالیزر به صورت ارتباط دو سویه و تمام
اتوماتیک و سرور مرکزی و قابلیت خوانش بارکد با هدف
کاهش خطای انسانی به حداقل و تسریع فرآیند جوابدهی
 ،درج مقادیر طبیعی بر اساس جنس و سن بیمار  ،امضاء
دیجیتال پزشکان با قابلیت کنترلی و مدیریتی و ایجاد
سیستم امن جوابدهی الکترونیکی
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آزمـایشگاه مـرکـزی پـاتـوبـیـولوژی طـرف قـرارداد
بـا موسسات زیر میباشد:

Pathobiology Laboratory Center

بیمه خدمات درمانی ( کارکنان دولت  -خویش فرما -

سایر اقشار  -بیمه روستائی) سازمان تامین اجتماعی
شهرداری تهران خدمات درمانی نیروهای مسلح
بیمه ایران صندوق رفاه کیش بیمه پارسیان بانک
ملی شرکت ملی فوالد شرکت مخابرات شرکت ملی
نفت بانک کشاورزی بانک مرکزی بانک صنعت و
معدن بانک سپه بانک تجارت بانک ملت بانک
صادرات بانک رفاه کارگران آموزش و پرورش
بیمه سامان بانک مسکن شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی هواپیمایی آسمان بانک توسعه صادرات
واحد بهداشت و درمان صنعت نفت کمک رسان ایران
و ......

دارای گواهینامـــه ISO 9001:2008
دارای گواهینامه اهتمام به کیفیت از
هشتمین دوره ی جایزه ملی کیفیت ایران
تأسيس  1347خورشيـــــــــدی

معــــــرفی آزمایشـــــگاه

Laboratory Introduction
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کلیه ی حقوق محفوظ و متعلق به آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی می باشد.
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