
ه نام خداب

جناب آقاي دکتر سید هدایت اله فقیه
رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ومجمع انجمن ها در مورد تبیین جایگاه شرکت هاي فعال در حوزه کسباطالعاتوريآفن پیرو دومین جلسه برگزارشده کارگروه
مرجعو معاون محترم فنی آزمایشگاهمرکزمحترم آنمعاونبا حضورو12/07/99تاریخمجازي و آزمایشگاه هاي پزشکی، که درکارهاي

ظامنشورایعالیدرعلوم آزمایشگاهی و همچنین نماینده آزمایشگاهیانسالمت، نمایندگان انجمن هاي آسیب شناسی، متخصصین و دکتراي 
نوپا در خدمات سالمت، موارد زیر را به کارهايوکسبوهاآپاستارتاز ظرفیت و توان تاکید بر استفاده درستضمنبرگزار گردید. پزشکی

آگاهی می رساند. 
بر اساس آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه پزشکی ، بخش نمونه گیري و نمونه برداري جزئی از خدمت آزمایشگاه پزشکی است و .1

متبوع، زارتواستانداردهاي ابالغیوضوابططبقبایدنمونه،ایمنوامنانتقالونقلوبنديبستهگیري،نمونه نمونه،مدیریتفرآیند
بنابراین هر گونه مداخله توسط شرکت ها و .استآزمایشگاهفنیمسئولعهدهبرآنقانونیمسئولیته انجام شود وتوسط آزمایشگا

پزشکی است. از این رو این مراکز بدون عقد قرارداد با آزمایشگاه، با نام خود امردرمجازغیردخالتبارزسایر موسسات پزشکی مصداق
گیري در خارج از آزمایشگاه، که مسئولیت آن بر عهده مسئول فنی اجازه یا حقی براي تبلیغات نمونهو به طور مستقل به هیچ عنوان 

آزمایشگاه انجام دهنده خدمت آزمایشگاهی است، را ندارند.
آزمایشگاه در بخش دولتی و خصوصی در نقاط مختف کشور دسترسی به خدمات آزمایشگاهی را بصورت 5600در حال حاضر حدود .2

یک کنند با ایجادبی فراهم نموده اند. بنابراین مشکل دسترسی به خدمات آزمایشگاهی وجود ندارد. ولی این شرکت ها سعی میمناس
مشکل فرضی و غیرواقعی، خود را به نظام آزمایشگاهی تحمیل کنند.  همچنین آزمایشگاههاي پزشکی از اولین موسساتی هستند که 

استفاده (LIS)عات و ارتباط با خدمات گیرندگان از سیستم هاي نرم افزاري اطالعات آزمایشگاهی بمنظور تسهیل در امر تبادل اطال
نموده اند که با ارتقاء آنها در سالیان اخیر، بسیاري از تسهیالت الزم جهت تسهیل معرفی خدمات به بیماران و مردم و استفاده از انواع

شود.راهم شده و توسط آزمایشگاه ها براي ارائه خدمات سریعتر و راحت تر استفاده میاپلیکیشن هاي اطالع رسانی، بصورت قانونمند ف
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ها و کسب و کارهاي مجازي در حوزه خدمات آزمایشگاه پزشکی، معتقدیم این فعالیت ها باید کارایی هاي استارت آپدر مورد فعالیت.3
و سود مندي براي مردم و نظام سالمت را در پی داشته باشد که متاسفانه فعالیت چند سال اخیر این شرکت ها بخصوص در موضوع 

ن داد، نه تنها سودي براي مردم و نظام سالمت نداشته است، بلکه بنظر می رسد بیشتر به دنبال کسب همه گیري کرونا، بخوبی نشا
درآمد هستند تا انجام کار مفید! 

ادامه شرایط فعالیت فعلی این شرکت ها که با انجام تبلیغات وسیع و عنان گسیخته و سوء استفاده از شرایط بحرانی کنونی و با واسطه گري.4
برانجپیآمدهايبهمنجرنظارتی است،سیستمازپنهانوضوابطازخارجخدماتفروشی (برخالف عنوان فریبنده آنها)، که با ارائهو نمونه
ازپرداختافزایشهمچنینوغیرضروريوکیفیتفاقداستاندارد،غیرخدماتانجاماحتمالافزایشآنحداقلخواهد شد کهناپذیري

ولیت و عواقب مداخله غیرقانونی آنها بر عهده کسانی است که از این مداخله حمایت و پشتیبانی ئبدیهی است مساست. که مردمجیب
کنند.می

از این روي و با توجه به موارد پیشگفت، ضروري است موارد زیر در تدوین ضوابط قانونی و تعیین جایگاه این شرکت ها، مد نظر قرار 
یکه زیر ساخت هاي الزم را ایجاد ننموده اند از هر گونه فعالیت منع گردند. گیرد. و ضروري است تا زمان

اطالعات و هدایت درخواست آزمایش از بیمار و درخواست کننده آزمایش، به تبادلدرواسطنقشتوانندمیصرفاشرکتهااین-
آزمایشگاه را داشته باشند و در این خصوص حق هرگونه ایجاد رابطه مالی مستقیم با افراد ، و پذیرش آزمایشات و دریافت پول 

را ندارند. 

در،ایرانپزشکینظامسازمانوپزشکیآموزشودرمان،بهداشتوزارتمقرراتوقوانینکاملرعایتبایستمیهاشرکتاین-
ایوافزارنرمفروشطریقاز،ندارندهاآزمایشگاهدرحضوربهتمایلدلیلهربهکهبیمارانیبهآزمایشگاههادهیسرویسبخش

بهبیمارمعرفیوآزمایشگاهبرايتبلیغاتحقلیکننمایندفعالیت،آزمایشگاهبامشخصقراردادعقدبا،افزارينرمبرنامهراهبري
. باشدمیخودآزمایشگاهانتخاببهمختاربیماروندارندراخاصمرکزیک

گیرينمونهحوزهبهوروداجازه،پزشکینظامسازمانوبهداشتوزارتابالغیمقرراتوقوانینرعایتبانیزآزمایشگاههااستذکربهالزم
.دارندراآزمایشگاهازخارج

پرداخت هزینه آزمایشات نمی تواند در بستر نرم افزاري استارت آپ ها و از قبل انجام شود و باید به جهت شفافیت در تبادالت -
مالی آزمایشگاه، از طریق دستگاه پوز سیار آزمایشگاه که در اختیار نمونه گیر قرار می دهد، انجام پذیرد.



QR codeد بگونه اي باشد که مشخصات فردي و حتی عکس نمونه گیر آزمایشگاه از طریق یک طراحی استارت آپ ها بای-

براي درخواست کننده آزمایش ارسال گردد تا قابلیت شناسایی و احراز هویت براي گیرنده خدمت فراهم گردد. و این اطالعات 
باید از قبل از طریق پیامک و.... به اطالع افراد برسد.

استارت آپ ها فقط تسهیل گر ارتباط بین بیمار با آزمایشگاه هستند، باید به گونه اي طراحی و عمل نمایند که حق از آنجائیکه-
هااپلیکیشنوهاانتخاب آزادانه آزمایشگاه براي بیمار و درخواست کننده آزمایش، حفظ و تضمین گردد. و در این زمینه، سایت

و بیماران و افراد را به .شوندهاآزمایشگاهبین) تبعیض(ناسالمرقابتیمزیتایجادموجبکهشوندنباید بگونه اي طراحی
آزمایشگاه یا آزمایشگاههاي خاصی هدایت نمایند. ( مسئولیت احراز این مورد بر عهده مرکز آمار و فن آوري اطالعات بعنوان 

ارتی خواهد بود)   مرجع صدور مجوز و معاونت درمان وزارت متبوع بعنوان مرجع قانونی نظ
با توجه به اهمیت و ضرورت حفط امنیت و محرمانگی اطالعات بیماران و نتایج آزمایشگاهی ، فعالیت این شرکت ها می بایست -

در بستر پرونده الکترونیک سالمت وزارت بهداشت صورت پذیرد.
یو نظارت مسئول فنیتو تحت مسئولیصالحرد ذتوسط فیشگاه باید انتقال آن به آزماویشگاهدر خارج از آزماگیرينمونه. -

یعهده مسئول فنربو انتقال امن و ایمن نمونه ها نمونه مدیریتفرآیندمراحلتمامییتمسئولانجام پذیرد وآزمایشگاه
.می باشدآزمایشگاه

باشد.مشخصآنفعالیتدامنهوشدهثبتقانونیمراجعدربایدشرکت-
سالمت را از مراجع مربوطه در وزارت بهداشت اخذ نماید.حوزهدرفعالیتبرايقانونیمجوزهايبایدشرکت-
اطالعبهآزمایشگاهتوسطبینمافیقراردادوباشدداشتههمکاريقراردادپزشکیهايآزمایشگاه/ آزمایشگاهبابایدشرکت-

.باشدرسیدهمربوطهپزشکیعلومدانشگاهدرمانمعاونت
امنظسازمانرا ازمحتوا،ونوعنظرازتبلیغاتها فقط مجاز به درج و معرفی آزمایشگاههایی هستند که قبال مجوزاین شرکت -

اخذ کرده باشند.پزشکی
این شرکت ها نباید به محلی براي نمونه گیري تبدیل شوند.-
.شودمردمآزمایشگاهیاطالعاتوهادادهافشايباعثوباشدضعیفنبایدهااپلیکیشنوهاسایتامنیت-
.شودگرفتهنادیدهخدماتارائهدراخالقیشئوناتنباید-
.نشودتحمیلاضافیهايهزینهعنوانهربهآزمایش،انجاممتقاضیانبهتمهیداتی اتخاذ گردد که-
ایجادمزاحمتآنانبرايتبلیغاتیهايپیامکارسالبااجازه،کسببدونیاشوداستفادهسوءمتقاضیانتلفنشمارهازنباید-

.شود
شایان ذکر است در حوزه آزمایشگاههاي پزشکی موارد متعدد و با اهمیت مغفول مانده اي وجود دارد که میتوان از ظرفیت ها و قابلیت هاي 

مادگی خود را جهت همکاري و آمایشگاهی ضمن استقبال از آنها ، استارت آپ ها و کسب و کارهاي مجازي از آن استفاده نمود و انجمن هاي آز



ند مورد از آنها چحمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهاي نوپا که تمایل به ورود به این حوزه ها را داشته باشند اعالم می نماید. که در زیر به 
اشاره می گردد.

صمشخقراردادعقدباوآزمایشگاهدرخواستبهیشگاهیآزماخدمات یرندگانمنشور گیتدر چهارچوب رعاینفعاناز ذیسنجرضایت
نرم افزار هاي پذیرش و جوابدهی آزمایشگاهی یشگاهیداده ها و اطالعات آزمایکپارچهیریتمدطراحی سامانه )LIS(
بایمهارتمجازي و آموزشvirtual reality

 طراحی نرم افزار هاي کاربردي براي آزمایش هاي  محاسباتی
 طراحی نرم افزارHand Book آزمایشات بالینی
ین کیت و ملزومات آزمایشگاهیتامیرهزنجطراحی نرم افزار هایی جهت رصد
مشخصقراردادعقدباوآزمایشگاهدرخواستبهیات در آزمایشگاهها به شکایدگیو رسطراحی نرم افزار هایی جهت ثبت

در پایان ضمن تقدیر و سپاس از اهتمام و توجه جنابعالی، این مجمع آمادگی خود را جهت هر گونه همکاري و ارائه راهکارهاي مشورتی در 
کارگروه فن آوري مجمع انجمن ها که براي این منظور ایجاد شده است، اعالم می نماید. 

رونوشت: 
 آزمایشگاه مرجع سالمت جهت آگاهی محترم جناب آقاي دکتر سمیعی مدیر کل
پزشکینظامفنیمحترم معاونتجهانگیريجناب آقاي دکتر


