گزارش اقدامات آزمايشگاه مرجع سالمت در حوزه
وسايل تشخيصی آزمايشگاه پزشکی
)(In Vitro Diagnostics, IVD

سيامک ميراب سميعی ،دکترای علوم آزمايشگاھی بالينی ،دکترای تخصصی بيوتکنولوژی
پزشکی
فريبا سبزوی ،کارشناس ارشد
رضا باقری ،کارشناس
رضا دائمی ،کارشناس
مھدی رفيعی ،کارشناس ارشد
مھدی محمد زاده ،کارشناس
آزمايشگاه مرجع سالمت ،وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی

فرآيندھاي اصلی مربوط به مديريت وسايل تشخيصي آزمايشگاه پزشكي
فرآيند ثبت شركت
عبارت است از كليه امور مربوط به شناسايي و ثبت شركت متقاضي فعاليت در حوزه وسايل تشخيصي آزمايشگاه
پزشكي اعم از توليد ،واردات ،توزيع ،خدمات پشتيباني و غيره .ثبت نمايندگي شركتھاي داخلي و خارجي مشمول اين فرآيند
ميشود.
فرايند ثبت محصول
منظور از فرآيند ثبت محصول ارزيابی کيفيت و عملکرد وسايل تشخيصی آزمايشگاه پزشکی پيش از ورود به بازار
کشور ميباشد و از طريق بررسی مستندات فنی ،ارزيابی آزمايشگاھی و بازرسی فرايند توليد محقق ميشود .فرايند ثبت
محصول منجر به ايجاد فھرست وسايل تشخيصی مجاز و قابل مصرف در آزمايشگاھھای پزشکی کشور ميشود .اين فھرست
مشمول نظارت و مراقبت مستمر وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی ميشود.
فرآيندھای بازرگانی و نظارت بر بازار
شامل صدور مجوزھای قانونی واردات و ترخيص ،بررسی قيمت و قيمت گذاری .نظارت بر سيستم توزيع ،برنامه
ريزی برای واردات و استفاده از راھکارھای حمايت از توليد با کيفيت داخل و افزايش سھم توليد داخلی از بازار داخلی را
شامل ميشود.
سطح عرضه و مصرف
آزمايشگاه پزشكي در ط
گ
مراقبت از كيفيت وسايل تشخيصي آ
فرآيند ق
ف آ
عبارت است از كليه امور مرتبط با كسب اطمينان از كيفيت و عملكرد محصوالت ثبت شده در فھرست وسايل
تشخيصي مجاز آزمايشگاه پزشكي و خدمات پس از فروش در سطح عرضه و مصرف شامل رسيدگي به مشكالت و شكايات،
ارزيابي ھاي متناوب كيفيت و عملكرد محصوالت و خدمات مربوط به آنھا ،پايش نتايج برنامه ارزيابي خارجي كيفيت يا
مھارت آزمايي آزمايشگاھھاي پزشكي ،بازرسي ھا و غيره.

اولويتھای آزمايشگاه مرجع سالمت در حوزه وسايل تشخيصی آزمايشگاه پزشکی
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