داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ  ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻣﻴﺪ

آزمايشگاه اين مرکز مجھز به جديد ترين دستگاهھاي
آزمايشگاھی  ،متخصصان مجرب و کادری ورزيده ھمه روزه
خدمات مختلفی را به مراجعين محترم ارائه ميدھد .
نتايج اين آزمايشگاه از لحاظ دقت و صحت توسط موسسه
معتبر كنترل كيفي آزمايشگاه رفرانس وزارت بھداشت و درمان
مورد بررسي مداوم قرار مي گيرد .
در اين آزمايشگاه ،از سيستم ھای اتوماتيک از قبيل
اتوانااليزرھای بيوشيمی ،دستگاھھای شمارشگر خودکار سلولی
ويژه خونشناسی ،کواگولومتر ،دستگاه مخصوص گازھای خون
 ،سيستم اتوماتيک و پيشرفته اندازه گيری ھورمونھا و مارکر
ھای سرطانی  ،جديدترين سيستم کشت باکتری ھای خون و . . .
که اکثرا بدون دخالت نيروی انسانی ميباشد ) و متعاقبا خطاھای
مربوطه به حداقل ممکن تقليل يافته است (.سيستم ھای فوق دائما
تحت کاليبراسيون و کنترل مستمر ميباشد  .بھره مندی از
سيستمھای اتوماتيک سريع در اين آزمايشگاه امکان جواب دھی
اکثر آزمايشات را در کوتاھترين مدت بعد از زمان نمونه گيری
ميسر نموده است .ساعات پذيرش بيماران سرپايی از  ٧صبح تا ١
عصر می باشد.

ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ Biochemistry

تست ھای مختلف و متنوعی ازجمله :
Glucose , BUN , Cr. , Uric Acid , Cholestrol , HDL , LDL ,
Tg , Hb.A1c , ALT , AST , LDH , ALP , CPK , Bilirubin
,Calcium , Phosphor , Mg , Iron , Cu , Zn , Total Protein ,
Albumin , CSF Proteine , Amylase , Lypase . . .

توسط دستگاھھای زير انجام ميگردد.
 Selectra XLدو دستگاه
اتوآناليزر بيوشيمی
اتوآناليزر بيوشيمی  Mindray BS-300يک دستگاه

از ديگر تجھيزات می توان به انواع سانتريفوژ  ،بن ماری  ،فتومتر
و . . . .اشاره کرد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن

الکتروليت ھای خون و ادرار شامل  NA , Kبا دو دستگاه
و فليم فتومتر انجام می گردد

ISE

ﺗﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎدي

آزمايشات  PT , PTTو فيبرينوژن با سيستم کواگولومتر
 Coatron M2انجام می شود.

ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي Sampling

در اين بخش بيماران پذيزش مي شوند و اطالعات وراھنمايي ھاي
الزم ھم بصورت شفاھي و ھم كتبي در مورد شرايط انجام آزمايش
و  . . .به ايشان داده مي شود
درقسمت نمونه گيری نمونه بيماران در دو اتاق مردان و زنان
گرفته مي شود و ظرفھاي نمونه پس از برچسب گذاری به ايشان
تحويل داده مي شود.
ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ Microbiology

اين بخش مجھز به يک از مدرنترين سيستمھای ميکروبشناسی در
ايران ميباشد که توانايی کشت و شناسايی باکترھای خون را درکمتراز
 ٢ساعت دارد ) در روشھای سنتی اين کار تا  ٧٢ساعت بطول می انجامد (

دو دستگاه انكوباتور جھت تامين دماي مورد نياز براي رشد
باکتری ھا  ،دو دستگاه سانترفيوژ جھت بررسي رسوب و آناليز
نمونه ھا  ،يك دستگاه ميكروسكوپ جھت بررسي ميكروارگانيسم
ھا و سلول ھا و  . . .از ديگر تجھيزات اين بخش است .
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮن Blood Bank

بانک خون اين مرکز از پرکارترين واحد ھای بانک خون در
استان است بطوری که  ۶٠الی  ٧٠درصد کيسه ھای خون در اين
واحد مصرف می شود .اين بخش با سيستمھای سروفيوژ  ،بن
ماري  ،پالسما فريزر شيکرپالکت و يخچال و پرسنلی کارآزموده
خدمات خود را ارائه می دھد .

ﺑﺨﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ Hormons
ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ Tomormarkers

دستگاه پيشرفته  ADVIAکه با متد کمی لومينسانس کار ميکند و
 SIEMENSآلمان می باشد اين سيستم کامال
ساخت کمپانی
اتوماتيک بوده و ھيچگونه دخالتی در مراحل انجام تست از طرف
نيروی انسانی اعمال نمی شود .
با اين سيستم تست ھای زير انجام ميگردد .
T3 , T4 , TSH , LH , FSH , Prolactin , CEA , α-FP ,
β-HCG , CA 125 , CA 15-3 , CA 19-9 , PSA ,Ferritin
Folic acid , . . .

ﺑﺨﺶ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي Immunology

تست ھای اين بخش که با دو دستگاه  ELISA Rederاز کمپانی
 SLT Specteraآمريکا و  Hiperionانجام می شود که شامل
تست ھای زير است :
B2 microglobuline , H.pylori (IgG) , HIV , HCV ,
HBs Ag , HBs Ab , ANA , Toxo , Rubella , CMV ,
HSV , EBV, Vitamine D

ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي Hematology

در اين بخش تجھيزات مختلفی بکار گرفته شده است
دو دستگاه تمام اتوماتيک  Cell Counter SIEMENSساخت آلمان
يک دستگاه  Cell Counter SYSMEX KX21ساخت ژاپن
يک دستگاه  Cell Counter TECHNICON H-1ساخت آمريکا
تمامی اندازه گيری ھای سلولی مربوط به  CBCرا ھمراه با
ھيستوگرام ھای مختلف ميتوان انجام داد پارامترھايی نظير :
WBC , RBC , Hct , Hb. , MCV , MCH , MCHC ,
RDW , PLT , MPV , PDW , PCT ,Neut , Lymph ,
Mono , Eos , Baso , LUC ,

ﺑﺨﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز Electrophoresis

فعاليت در بخش الکتروفورز با مجموعه تجھيزات ساخت کمپانی
 Helenaفرانسه انجام ميگيرد و تست ھای ھموگلوبين الکتروفورز
 ،پروتئين الکتروفورز  ،تست ھای تکميلی ھماتولوژی نظير Hb.H
 ، , Hb.Fسايکل سل انجام می شود.
آناليز ھموگلوبين و پروتئين ھای سرم با استفاده از نرم افزار
مخصوص و با روش استات سلولز انجام ميگردد.

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺎز ﻫﺎي ﺧﻮن ABG

آزمايش  ABGو  VBGکه بمنظوربررسی اختالالت تعادل اسيد
و بازدرخواست می شود توسط دستگاه آنااليزر GEM primer
ساخت آمريکا انجام می گردد .و شامل اندازه گيری موارد زير می
PH - PaCO2 - PaO2 - SO2 - HCO3 - BE
شود

ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﻟﻮژي Serology

آزمايشات سرولوژی به منظور تشخيص بيماريھای مختلف مانند
حصبه  ،تب مالت  ،سفليس  ،آرتريت روماتوئيد و  . . .با استفاده از
کيتھای ساخت آلمان انجام می شود
Wright agg.test , Widal agg. Test , Coomb Wright ,
2Me , CRP , RF , ASO , RPR
ﺳﻴﺴﺘﻢ Ichroma D

با اين سيستم تست ھای
 ، D-Dimer ,تروپونين  . . . HCG ،انجام می شود

