
90درسال معاونت بهداشتي درزمينه خدمات آزمايشگاهي اقدامات حوزه مهمترين

، پارتيشن، سكوبندي وجابجايي تعمير ورنگ آميزي: شاملبهداشتي3واحدآزمايشگاه سطح4و اصالح فضاي فيزيكي وجابجايي آزمايشگاه مرجع مركز بهداشت استان-1
بر( ...و ي بالغ )ريالميليون 1700با اعتبار

دتجهيزات تكميل وارتقاء-2 بر(رراستاي تشخيص ومراقبت بيماريها آزمايشگاههاي سطوح مختلف بهداشتي )ريالميليون 4600بااعتباري بالغ
آزمايشگاههاي بهداشتي به نرم افزار پذيرش درصد94، درنتيجه)ريالميليون 110 به مبلغ(واحد آزمايشگاه بهداشتي به نرم افزار پذيرش وجوابدهي20تجهيز-3

 وجوابدهي تجهيز شده اند
)ريالميليون72به مبلغ(بهداشتي به دوربين مدار بسته3واحد آزمايشگاه سطح6تعدادتجهيزبخش تشخيص عدم اعتياد به مواد مخدر-4
و(استقرار كامل سيستم مديريت كيفيت-5 و كنترل كيفي داخلي  سطوح آزمايشگاههاي بهداشتي درتمام..) مستند سازي
در3شركت دادن آزمايشگاههاي سطح-6  دوره برنامه ارزيابي خارجي كيفيت3بهداشتي

در بهداشتي آزمايشگاههاي وضعيت-5-22 جدول 90و89و85هاي سالفعال
تعدادموردنياز 90 89 85 سال

 717283 37 آزمايشگاه فعالتعداد

 100 86.7 85.5 44.6 درصد

واجد شرايط راه اندازي)عمدتاً روستايي(مركز83مركزبهداشتي درماني شهري ورستايي طبق دفترچه هاي طرح گسترش شبكه ها تعداد153ازتعداد*
.تجهيز وراه اندازي شده اند) درصد87تقريباً(واحد72تعداد90آزمايشگاه مي باشندكه تاپايان سال

90و89و85سالدر عالف بهداشتي آزمايشگاههايمقايسه-5-16 نمودار

واجد شرايط راه اندازي هزارنفر،4مشروط به حداقل جمعيت كليه مراكز بهداشتي درماني روستايي داراي پست سازماني آزمايشگاه،براساس طرح هاي گسترش شبكه وساختار شبكه آزمايشگاهي*
 آزمايشگاه ميباشند

.به سرعت شكل گرفت86بمنظورافزايش دسترسي جمعيت به خدمات آزمايشگاهي، روند تجهيز وراه اندازي آزمايشگاه درمراكز روستايي ازسال با اجراي برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي*
آنها به سهولت به خدمات آزمايشگاهي غير فعال عمدتاً مربوط به مراكزي است كه فاصله آنها تامركز همجوار داراي آزمايشگاه، حداكثر بمدت نيم ساعت مي باشدوجمعيت تحت پوششموارد*

(راه اندازي واحد آزمايشگاه در اينگونه مراكز ضرورتي ندارد، بنابرايندسترسي دارد )صدق مي كنداين موضوع بيشتر درشهرستان بروجرد.
. است به بعد به دليل نزديك شدن تعداد آزمايشگاه فعال به وضع مطلوب89كاهش تعداد موارد راه اندازي از سال*
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90و89درسالهاي مراقبت تحت بيماريهاي درراستاي بهداشتي آزمايشگاههاي مختلف سطوح وضعيت-5-23جدول

سالعنوان شاخص
89 

سال
90 

توضيحات

7172 تعدادكل آزمايشگاههاي بهداشتي

 47 46)بهداشتيآزمايشگاههايسطح بنديبراساس(1سطحتعداد آزمايشگاههاي
درمراكز بخشها ونقاط1واحدآزمايشگاه سطح10تعداد89درسال

 ارتقاء يافته اند2شهري به سطح

 آزمايشگاههاي مراكز بخش ونقاط شهري شامل1515)براساس سطح بندي آزمايشگاههاي بهداشتي(2تعداد آزمايشگاههاي سطح

99)براساس سطح بندي آزمايشگاههاي بهداشتي(3تعداد آزمايشگاههاي سطح
3يك آزمايشگاه سطح) به استثناي چگني( هرشهرستاندرمركز

 مربوط به مركز بهداشت استان11)براساس سطح بندي آزمايشگاههاي بهداشتي(4تعداد آزمايشگاههاي سطح

 مركز سپيددشت+ شهرستان9مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت 10 10 تعداد آزمايشگاه مجري تشخيص اسميرمستقيم سل

سلتعداد  مستقردرآزمايشگاه مركزبهداشت خرم آباد11 آزمايشگاه مجري كشت

 مركز سپيددشت+ شهرستان9مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت 10 10 تعداد آزمايشگاه مجري كشت التور

 مركز سپيددشت+ شهرستان10مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت1111 تعداد آزمايشگاه مجري تشخيص اسمير ماالريا

 مركز سپيددشت+ شهرستان10مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت 11 11 تعدادآزمايشگاه مجري تشخيص سالك

 مركز سپيددشت+ شهرستان8مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت99 تعداد آزمايشگاه مجري آزمايشات ايدز وهپاتيت

 آزمايشگاه مركز بهداشت استان11)روش وسترن بالست(مثبتHIVتعداد آزمايشگاه جهت تائيد تشخيص موارد

 مركز بخش8+مركز شهرستان151810)داراي سل كانتر(تعداد آزمايشگاه مجري برنامه تاالسمي

 درآزمايشگاه مركز بهداشت استان انجام مي شود11 تعداد آزمايشگاههاي مجري برنامه غربالگري نوزادان

تائيد تشخيص آزمايشات تعداد آزمايشگاه هاي همكار بخش خصوصي جهت
)مراجعين ازدواجي(غربالگري نوزادان وتاالسمي

10 10
درهر شهرستان يك آزمايشگاه بخش خصوصي جهت تائيد سرمي

و تاالسمي تعيين شده است  كم كاري تيروئيد نوزادان

 سپيددشتمركز+ شهرستان9مستقر درآزمايشگاه مركزبهداشت 10 10 تعداد آزمايشگاه تشخيص مواد مخدر

 درشهرستانهاي خرم آباد، بروجرد، ازنا15 تعداد آزمايشگاه بخش خصوصي انجام دهنده آزمايشات سالمت شغلي
و محل استقرار،،آزمايشگاههاي بهداشتي براساس جمعيت� ،شرح وظايف :درسه سطح قرار مي گيرند فضاي فيزيكي،نيروي انساني تجهيزات، نوع آزمايشات
و آزمايشات مشخص4در مراكزبهداشتي درماني روستايي با حداقل جمعيت1سطح�  حداقل يك نفر نيروي فنيباهزار نفرو شرح وظايف
تاكه)مراكزبخشها(هزار20در مراكزبهداشتي درماني شهري با جمعيت زير2سطح� و هزارنفر20گلوگاه جمعيتي باآزمايشاتبيشتر تنوع، فن5-2، ي نفر نيروي
و تحت عنوان آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان3سطح�  باشدمي شهرستاندرپاسخگوي كليه خدمات آزمايشگاهي بهداشتيكه،درمركز هر شهرستان
و نيروي انساني صورت مي گيرد3و سطح2به سطح1ارتقاء آزمايشگاههاي سطح� و در صورت تكميل تجهيزات . بر اساس محل استقرار
، مواد مخدر آزمايشگاهي تشخيص بخشدرهر شهرستان� ، تاالسمي ، سالك ، ماالريا ًبيماريهاي تحت مراقبت از جمله سل  آزمايشگاه مركزبهداشت شهرستاندرمجموعه

.تعريف شده است
و در راست� و همچنين اي مراقبت بيماريها وظيفه آموزشيآزمايشگاه مركز بهداشت استان بعنوان مرجع بهداشتي و مديريت كيفيت آزمايشگاههاي بهداشتي ، ارتقاء كيفي

و تاييد تشخيص را بعهده دارد . انجام آزمايشات تخصصي



 افزارجديدآزمايشگاهي نرم ونصب رايانه ازنظرتجهيزبه بهداشتي آزمايشگاههاي وضعيت-5-24جدول
87-90 ازسال

 شهرستان
تعدادآزمايشگاه

 فعال

 آزمايشگاههاي داراي رايانه ونرم افزارتعداد
تعداد مورد نياز

91درسال 90سال89سال88سال87سال
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

5001201202403نااز
7114.3114.3114.3685.71اليگودرز
0 500001205100 بروجرد
0 6100 6100 6006100 پلدختر

1 11100 11100 12001090.9 خرم آباد
0 8100 787.5 787.5 8112.5 دلفان
0 6100 6100 116.6 6116.6 دورود
0 4100 4100 4004100 دوره

0 4100 41251254100 سپيددشت
0 4100 4100 4100 4125 سلسله

0 100077077010100 كوهدشت
0 1100 1100 1001100 مركز بهداشت استان

5 6893.8 5374.6 72574360.6 استان

87-90ازسالافزار ونرم رايانهبه بهداشتي آزمايشگاههايمقايسه تجهيز-5-17نمودار

س• ، تجهيز آزمايشگاههاي بهداشتي به و ساماندهي بايگاني مستندات ،آمارو اطالعات و مديريت كيفيت و برنامه درراستاي برنامه هاي استاندارد سازي يستم رايانه
، همچنين نرم افزار كنترل كيفي از نيمه دوم سال  و جوابدهي و در پايان سال88هاي نرم افزار پذيرش بهداشتي درصدآزمايشگاههاي93.8حدود90شروع شد

.داراي سيستم رايانه ونرم افزار مي باشند

.است فاقدرايانه) بدليل موقتي بودن نيروي انساني وعدم فعاليت مستمردرطول سال( ازنا شهرستانبه مربوطبطورعمده)درصد6.2( واحدآزمايشگاه5تعداد•
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و بهداشتي آزمايشگاههايبه مراجعين-5-25جدول 90درسال بيمه نوع براساسبه تفكيك شهرستان

 شهرستان
كل

 مراجعين
 آزاد سايربيمه ها نيروي مسلح خدمات درماني تامين اجتماعي بيمه روستايي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
30.6 11531 0.2 73 1.9 736 7.1 22.22676 37.98383 14261 37660 ازنا

44.7 9690 0014826.8 7.5 1621 6.1 1321 40.6 8800 21666 اليگودرز
54.2 405410.820276 0.8 319 1.1 397 2.6 30.4982 11400 37428 بروجرد

38.8 9200 0.2 44 0.2 40 7.1 13.91680 39.83300 9440 23704 پلدختر

42.7 0.0522397 26 2.1 1085 3.6 1887 7.9 4154 43.6 22835 52384 خرم آباد

41.2 0010722 0.3 76 6.7 1747 6.4 45.31674 11772 25991 دلفان

47.2 0016494 1.2 422 4.8 11.61675 35.24055 12307 34953 دورود

29.2 1532 2.4 128 1.6 83 9.1 14.7479 774 43 2257 5253 سپيددشت
24.2 3844 410016.4 633 4.5 710 5.2 55.4821 8713 15722 سلسله

53.5 21470 0.7 00297 3.6 1454 4.5 37.51824 15063 40108 كوهدشت

12715643.1 71052.4 33941.2 143264.8 29486911684839.6272889.2 استان

از- ارائه خدمات آزمايشگاهي در راستاي مراجعين بيمه روستايي وآزاد تشكيل مي دهندكه نشان دهنده آزمايشگاههاي بهداشتي را مشتريان درصد80بيش
.مراقبتهاي بهداشتي است

جهت نمونه هاي ارجاعيموارد رايگان شامل مواد مخدروروان گردان، همچنين از ازدواج، استخدامي، پيشه وران، منظوراز مراجعين آزاد شامل آزمايشات قبل-
.مي باشد...و، ايدز وهپاتيتسالك ازجمله سل، ماالريا، التور، تشخيص بيماريهاي واگير



وموراد رايگانوموارداستخدامي مرفين،كسبه

 نقش دهنده امرنشان اين ميدهندكهل

ومراكزمشاورهسل تشخيصآزمايشگاههاي
 محاسبه آزاد الذكرجزءمراجعينميدهندودرآمارفوق
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 آزمايشگاههاي بهداشتي براساس نوع بيمه

ه آزمايشگاههاي بهداشتي مربوط به مراجعين ازدواجي،تست مرفين
را هزينهمحاسبه نميشودوكل .پرداخت مي نمايند آزمايشات

راتشكيل بهداشتي آزمايشگاههاي مشتريان آزادبيشتريندرصدبعدازمراجعين
.است خانواده پزشك برنامه اجراي
آزمايشگاههبه مراجعين به، مربوط رايگان بهداشتي،آزمايشاتآزمايشگاههاي
ميدهندودرآما راتشكيل ازمراجعين توجهي درصدقابل ميباشدكه...ماالرياوالتورو

بيمه روستايي تامين اجتماعي خدمت درماني ه ھا

درصد مراجعين به آزم-5-18نمودار

به)درصد43.1(علت باالبودن مراجعين آزاد*
محاسبيمه است كه آزمايشات آنان بادفترچه

درصدبعدا39.6با روستايي بيمه مراجعين*
درراستاي بهداشتي آزمايشگاههاي ورسالت

آزمايشگاه خدمات درارائه بااهميت موضوع*
ماالرياوالتور هاي نمونه،بيماريهاي رفتاري

.اند شده

ساير بيمه نيروي مسلح



به تفكيك) روستايي،ساير بيمه ها،آزاد
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بيمه روستاي( براساس نوع بيمه آزمايشگاههاي بهداشتي مراجعين به آزم نسبت-5-19نمودار
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90درسال آزمايش نوعو شهرستان تفكيكبه بهداشتي درآزمايشگاههاي شده انجام تعدادآزمايشات-5-27جدول
 تعداد آزمايشات انجام شده به تفكيك بخش هاي فني شهرستان

خون هورمون بيوشيمي
 شناسي

ميكروب سرولوژي
 شناسي

كلجمع مواد مخدر انگل شناسي
 شهرستان

 176375 4155 4746 9634 3906622231 7559 88984 ازنا

 83686 7158 2267 4941 2167313773 3582 30292 اليگودرز

 134395 18419 5262 7506 17784 038369 47055 بروجرد
 62620 3210 2264 2144 12236 23500 444 18822 پلدختر
 172703 23582 7438 7624 27006 38829 331 67893 خرم آباد
 98309 5562 2018 5828 13677 26733 2439 42052 دلفان
 110479 9320 7728 5177 14195 24594 3797 45668 دورود
 22225 96 2557 3184 2224 6923 778 6463 سپيددشت
 69727 2774 2862 7595 5328 019434 31734 سلسله
 144388 8855 8457 4110 24327 41450 2692 54497 كوهدشت

433460216222805711527815774345599831311074907 جمع كل



90درسال شهرستان تفكيك بهبهداشتي

استانكوهدشتسلسلهسپيددشت

5253 15722 40108 294869 

22225697271443881074907 

4.2 4.4 3.6 3.6 

 بهداشتيآزمايشگاههاي

 آزمايش درخواست نشاندهنده ميباشدكه) آزمايش4تقريباً

 ميكنند مراجعه دولتي بخش آزمايشگاههاي
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ازنا سلسله سپيددشت اليگودرز دلفان

بهداشت درآزمايشگاههاي مراجعينبه شده انجامآزمايشات

سدوروددلفانخرم آبادپلدختربروجرد

37428 2370452384 25991 34953 

1343956262017270398309110479

3.6 2.6 3.3 3.8 3.2 

آزمايشدر مراجعينبه شده انجام آزمايشات نسبت-5-

تقري(6/3 بهداشتي آزمايشگاههايبه كننده ازاءهرمراجعه بهپزشكان

:زير دخالت داردعمدتاً عوامل، است استاني ازميانگين بيش

 آزمايشگاههاي بهداشتي وجلب اعتماد ارباب رجوعدره خدمات

 درآزمايشگاههاي بهداشتي تخصصي

بهدارد، نيزآپ وياچك تخصصي جنبه آنان آزمايشاتكه مراجعينيدرنتيجه

 بعضي از شهرستانهادرخصوصي

دلف استان بروجرد كوهدشت آبادخرم دورود پلدختر

آزماي نسبت-5-28جدول

اليگودرزازناشهرستان

21666 37660ينكل مراجع
17637583686كل آزمايشات

آزمايشاتنسبت
 3.9 4.7 به مراجعين

-20نمودار

پ توسط آزمايش درخواست استاني ميانگين*
.است بهداشتي مراقبتهاي درراستاي

درخواستي تعدادآزمايشكه درشهرستانهايي*

وارتقاء كيفي ارائه استقرار مديريت كيفيت) الف

سطوح آزمايشات انجام امكان نمودن فراهم)ب

درنت دولتي دربخش آزمايشات پايين هزينه)ج

خ بخشحضور بودن رنگ وياكم عدم حضور.)د



 بهداشتي واگيردرآزمايشگاههاي مراقبتتحتبيماريهايدرراستاي شده انجام آزمايشات-5-29جدول
90 درسالشهرستان تفكيكبه

.منفي بوده است90كليه موارد كشت التور والم ماالريا درسال*

)تعدادنمونه(سالك)*تعدادالم(ماالريا)*تعدادنمونه(التور)تعدادنمونه مستقيم(سل شهرستان

 مثبت انجام شده شدهانجام انجام شده مثبت انجام شده

60 346 61045 127 ازنا

0 443 020 144 اليگودرز

32 362 24237 1088 بروجرد

3 20 148 3188 104 پلدختر

81781051 2844 خرم آباد

61 276 191 10 306 دلفان

100 242 13904 225 دورود

00 253 0063 سپيددشت

00 110 1474 160 سلسله

2 37 141 246 13 233 كوهدشت

879 2220 3305 151 5231 جمع كل



 بهداشتي غيرواگيردرآزمايشگاههاي مراقبت تحت بيماريهايدرراستاي شده انجام آزمايشات-5-30 جدول

90 درسال شهرستان تفكيك به

 شهرستان

 تست مرفين فاويسم فنيل كتون اوري كم كاري تيروئيد تاالسمي

انجام
 شده

 مشكوك
 تائيد
 شده

انجام
 شده

 غيرنرمال
انجام
 شده

 غيرنرمال
انجام
 شده

 مثبت شدهانجام غيرنرمال
 مشكوك

تائيد
 شده

 مشكوك
تائيد
 شده

 152 04155 111366 6491376 3907991536 ازنا

 266 07158 532353 62385 151 2167002641 اليگودرز

 444 018419 105583 35719 496 266534 383726 بروجرد

 53 03210 411086 81042 57 1489 36 235036 پلدختر

 184 023582 525237 6153 34 326 4310851 388343 خرم آباد

 281 05562 532735 2738 10 140 2673003064 دلفان

 142 09320 903220 53248 184 2459443618 دورود

 16 096 0096 60113 69200224 سپيددشت

 32 02774 001385 8571478 1943111543 سلسله

 218 06243 11529 17 3524 30 148 4145664242 كوهدشت

 1788 080519 112459 47 27776 112 1657 35742 125 28057125 جمع كل

90 درسال استان مركزبهداشت آزمايشگاهبه ارجاعي تعدادآزمايشات-5-31جدول

*TSH PKU G6PD CD4Western نوع آزمايش
blot 

بازبيني الم
 سل وماالريا

 جمع كل ادراريد

 89791 240 575 297 571 24590 27776 35742 تعداد

.شد اندازي راه استان مركزبهداشت درآزمايشگاه89درسال مثبتHIVتائيدموارد جهت بالت وسترن روش*



90در سال نوزادان غربالگري برنامه آزمايشگاهي پوشش-5-32جدول

 شهرستان

كل متولدين
90سال

TSH PKU G6PD 

تعداد انجام
 شده

پوشش
آزمايشگاه

)درصد(
 تعداد انجام شده

پوشش
آزمايشگاه

)درصد(
 تعداد انجام شده

پوشش
آزمايشگاه

)درصد(

 94.1 1366 94.8 1376 105.8 1536 1452 ازنا

 81.1 2353 82.2 2385 91 2641 2902 اليگودرز

 91.6 5583 93.8 5719 107.2 6534 6095 بروجرد

 68.6 1086 68.2 1042 97.4 1489 1528 پلدختر

 523749.3 615357.9 10851102.2 10617 خرم آباد

 85.6 2735 85.7 2738 95.9 3064 3194 دلفان

 92 3220 92.8 3248 103.3 3618 3501 دورود

 28.3 96 33.3 113 66.1 224 339 سپيددشت

 92.9 1385 99.1 1478 103.5 1543 1491 سلسله

 32.7 1529 75.3 3524 90.6 4242 4680 كوهدشت

 68.7 24590 77.6 27776 99.8 35742 35799 استان



)تيروئيد كاريكم( نوزادان غربالگري برنامه آزمايشگاهي پوشش-5-22نمودار

 دربعضي ميباشدكه مجددازنوزادان گيري يانمونهن مواردفراخوا ازشهرستانهامربوطبه تيروئيددربعضي كاريكم آزمايشگاهي پوشش باالبودن علت*

.را نشان ميدهد%100باالترازبوده، پوشش باالنفراخوا ميزان ها، تكرارنمونه وياضرورت نامطلوب گيري نمونه ازشهرستانهابدليل

.ميباشد نيزپائين آزمايشگاه پوشش درنتيجهو برنامه پوشش،گيري مراكزنمونه متمركزبودنالعبورويا صعب وجودمناطق ازشهرستانهابدليل دربعضي*

 هزينه–2قرارگرفت استان آزمايشگاه كاري دربرنامه داوطلبانه بصورت89 ازشهريور آزمايش انجام-1:است پائين آزمايشگاه پوشش دليلسهبهPKUدرمورد*

 اطالع درنتيجه است ضعيف برنامه كارشناس ازشهرستانهانيزفعاليت دربعضي-3.ندارند آزمايش انجامبه تمايل شهرستانهاوالدين درعمده بنابراين باالست آزمايش

.ميشود كمتردرخواستPKUونمونه نگرفته صورت مناسب رساني

 بيماري درخصوص نوزادان الگريبغر) ثانياً.ميشود ارسال استان كمتربه نمونه ميباشندبنابراين آزمايش انجام اكثرشهرستانهاقادربه) نيزاوالً G6PD درمورد*

 استان مركزبهداشت درآزمايشگاه آزمايش انجام كامل آمادگي عليرغم بنابراين است قرارنگرفته استان شهرستانهاوبالتبع دربرنامه واجباري فعال بصورت فاويسم

.ازشهرستانهامعموالًكمترازحدانتظاراست ارسالي هاي تعدادنمونه
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