
1 

 

 

 یکیژنت یهایماریب پیش از تولد صیتشخ یکشور یدر شبکه ها تینحوه عضو نامه وهیش

 

 یهایماریقبل از تولد ب صیسطح استاندارد تشخ شیبه منظور افزا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک کیژنت اداره

 کیژنت یاه یماریبپیش از تولد  صیتشخ یکشوردر شبکه  تینامه عضو وهیش نیبه تدو یکشور یدر برنامه ها یکیژنت

 مراکز تشخیص مولکولی است.به ص شیوه نامه مختاین  .اقدام نموده است

 ها هو خانواد مارانیبه ب یصیمرتبط آماده ارائه خدمات تشخ نیشبکه که بر اساس مواز نیدر ا تیعضو یمراکز متقاض

 :ندینما یرا ط ریز یها ندیفرا ستیبا ی، مهستند

 یشوردر شبکه ک تیعضو یخود برا یدرخواست کتب ستیبا یم ،یمتقاض کیژنت مرکز یدر مرحله نخست مسئول فن (1

واهی دال بر گ  ،مرکز  سیپروانه تاس ،ژنتیک پزشکی یفن تیرا به همراه مستندات مربوطه )پروانه مسئول کیژنت صیتشخ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  کی( به اداره ژنتیمتقاض CV و 15189سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  استقرار

  .شود یمربوطه ارسال م مرکز به کیمرتبط از اداره ژنت اولیه ستیچک ل ،فوق طیدر صورت احراز شرا .دیارسال نما یپزشک

 : مراکز متقاضی عضویت در شبکه باید بر اساس شیوع بیماری در منطقه نوع بیماری را درخواست نمایند.1تبصره 

قبل  صیدر شبکه تشخ تیعضو یذکر شود )مثال متقاض ستیبا یمورد تقاضا م یمارینوع ب ،ی: در درخواست کتب2تبصره

 ، همچنین مسئول فنی می بایستی طرح توجیهی و علت(ایکتونور لیفن یماریب ایها و  ینوپاتیو هموگلوب یاز تولد تاالسم

خیص ادله مبنی بر تسلط بر تشمنطقه و نیز و تعداد آزمایشگاه های درخواست بیماری مورد نظر را با توجه به شیوع بیماری 

 بیماری مورد درخواست را به اداره ژنتیک اعالم کند.ژنتیک 

ز که ا در صورت انتقال به مرکز جدید با مالحظه صالحیت مسئول فنیشود  یصادر م یمسئول فن یمجوز برا: 3تبصره

 . انجام می شودمرکز قبل کسب شده بررسی مجدد 

 یررسشود تا مورد ب یعودت داده م کیبه اداره ژنت و تائید توسط مسئول فنی لیبعد از تکم یارسال هیاول ستیچک ل (2

 .ردیقرار گ

 صیتشخ پرونده 30حداقل  می بایستمسئول فنی  ،تیعضو یکل طیو احراز شرااولیه  ستیچک ل دییدر صورت تا (3

پرونده حداقل ) کندو مدارک الزم را در این زمینه ارائه انجام داده  در داخل و یا خارج از کشورمرکز  را در یک   کیژنت

شجره نامه خانواده، آزمایشات پاراکلینیک مرتبط، فرم  مل درخواست پزشک، فرم پذیرش تکمیل شده،امی بایستی ش

 یتهکماین مدارک و مستندات توسط (. باشد مسئول فنیممهور به مهر و امضای رضایتنامه، ورک شیت های کاری، گزارش 

از فرد متقاضی برای مصاحبه دعوت به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت نیاز  در اداره ژنتیک ارزیابی و فنی

 عمل خواهد آمد.  
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 رکزمانجام میگیرد. در صورت تایید، ناسان خبره توسط کارش متقاضی مرکز ، بازدید ازدر صورت تایید چک لیست اولیه (4

وارد مرحله بعدی می شود. در صورت عدم تایید، دالیل و مستندات توسط اداره ژنتیک به مسئول فنی اعالم تا نسبت به 

 رفع نقایص اقدام کند.

ور و دست شودیدانشگاه مزبور ابالغ م یبه معاون بهداشت مرکزموقت  دییتا ،مراحل فوق زیآم تیموفق یدر صورت ط (5

 مرکز کیبا   (double check) همزمان یابیارزو انجام  رشیمربوطه جهت پذ مرکزها به  از خانواده یارجاع تعداد مشخص

 گردد. یمنتخب، صادر م

 واندت یم یمتقاض مرکزاعزام کنند و  یمتقاض مرکزرا به  یمشخص یخانواده ها ستیبا یمراکز بهداشت ممرحله  نیا در (6

رده ک ژنتیکی الزم اقدامانجام تست های مورد تقاضا و  یمارینمونه ب رشیبه پذبا اخذ وجه آزمایش )طبق تعرفه رسمی( 

الزم به  .انجام دهد جداگانه اینامه  وهیو طبق ش کیمنتخب اداره ژنت مراکز مرکزاز  یکی با ارزیابی همزمان نتایج را و 

می بایستی هم زمان با انجام کار بر روی پرونده ها انجام شود و نه در انتهای کار )کلیه  ارزیابی همزمانتذکر است که 

 ارزیابی مربوطه، برای مرکزتوسط اداره ژنتیک و دستور اعزام خانواده ها به  مرکز نمونه ها می بایست بعد از تایید موقت

منتخب ارسال  مرکزهمزمان ارسال شود(. بدین صورت که هر پرونده ای که گزارش آن آماده شد برای چک هم زمان به 

منتخب مقایسه و در صورت تطابق، جواب  مرکزو قبل از اعالم به خانواده و مرکز بهداشت می بایست با جواب دریافتی از 

  رسمی صادر شود.

 یرتعداد محدودت توان یم یفن تهیکم دیاست با صالحد ماریب یموارد خاص که استان مربوطه فاقد تعداد کاف: در تبصره

 یگریراهکار د ایمنتخب انجام شود و  مرکزتوسط  همزمان چک فرستاد و موقت مرکز به همزمان  چک خانواده را در قالب

 .اعمال شودفنی اداره ژنتیک  تهیکم ظرمنطقه با ن ژهیو طیبا مالحظه شرا

به  یبه صورت کتب کیتوسط اداره ژنتعضویت  دییهمزمان، تا ارزیابیدر مرحله  یمتقاض مرکز  تیدر صورت موفق (8

 .شود یاعالم می علوم پزشک یدانشگاه ها هیبه کلو  و به دانشگاه مربوطه  یمتقاض مرکز  یمسئول فن

 .مطابق شیوه نامه مزبور عمل می شودهمزمان،  مرحله ارزیابی در صورت عدم تایید در (9

 یاه ارسال نمونه ریمختلف نظ یها عضو شبکه، با روش یها کزامر ریهمچون سا یمتقاض مرکز  ،تیعضو  دییپس از تا (10

 .گردد یم یابیو ارز شیپا یا صورت دوره به یبازخورد مراکز بهداشت ایو خبره  کارشناسان دیمجهول، بازد

صورت خواهد گرفت. در صورت بروز عدم تطابق با استاندارد  یا نامه جداگانه وهیعضو شبکه بر اساس ش کزامر یابی: ارزتبصره

مجدد  یرسبر یفن تهیدر کم مرکز تیعضو طیشرا یاعزام میتوسط ت ،کیآن به اداره ژنت یو گزارش کتب یابالغ نیها و مواز

خواهد گرفت. در هر صورت صورت در ادامه عضویت و یا لغو عضویت  یریگ میتصم موجود یخطاشود و متناسب با  یم

 .مربوطه ارسال خواهد شد ینفع و معاونت بهداشت یبه ذ یو گزارش وصول شده به صورت رسم یبررس جهینت

 یبا برنامه کشور یهماهنگو  یابالغ یاستاندارد ها هیکل تیرعا ،یآموزش یدوره ها یمنوط به طادامه عضویت در شبکه  11

 .است
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اعالم  کیبا ذکر علل به اداره ژنت امراتب را کتب دیشود با صیدر تشخ خطادچار  ،مجوز معتبر یدارا مرکز : چنانچه تبصره

 یم یریگ میتصم یابالغ یو استاندارد ها نیبر اساس مواز و  یبررس یفن تهیدر کم یصیتشخ یخطاهر مورد در  .دینما

 .دشو

 

 

  داره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیا
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