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 گانه( 82)  دستورالعمل نحوه گزارش وقایع ناخواسته

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

گزارش وقوع حادثه به دفتر پرستاري و كارشناي هماهنگ كننده ايمني بيماراطالع داده در روزهاي اداري  1

 شود .

 تمام كادر درماني 

در روزهاي تعطيل گزارش وقوع حادثه به سوپروايزر باليني وقت يا سرپرستار يا مسئول شيفت اطالع داده  2

 شود .

 تمام كادر درماني

كارشناس ايمني بيمار ،  ايمني بيمار انجام شود . اطالع وقوع حادثه به مسئول فني / 3

 سوپروايزران باليني 

مسئول ايمني يا كارشناس  انجام شود . NEVER  EVENTتكميل فرم گزارش فوري وقايع ناخواسته و ثبت در سامانه  4

 ايمني بيمار

كارشناس  مسئول ايمني يا ساعت انجام شود . 6ارسال گزارش به معاونت درمان حداكثر تا  5

 ايمني بيمار

6 RCA .تيم ايمني مورد مذكور و اجراي اقدامات اصالحي الزم انجام شود 

  كارشناس ايمني بيمار فوق به معاونت درمان حداكثر تا دو هفته انجام شود .  RCAارسال  7

 منابع و امکانات موردنیاز:

 فرم هاي گزارش خطا 

 کارکنان مرتبط:

 تمام پرسنل بیمارستان 

 88آبان    تاریخ بازبینی بعدی:                       89دی     تاریخ ابالغ:                            89آبان    تاریخ بازبینی فعلی:

صديقه صادقچه )سوپروايزر -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار(  -مريم هاشمي )مترون(تهیه کننده: 

 آموزشي(

 تأیید کننده:

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(

  



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت كيفيت )رهبري و مدیریت كيفيت (    دستورالعمل

 

 دستورالعمل :کد 

 

3Sh-IN-11-01 
 

 

5 
 

 دستورالعمل معاینه بيماران غيرهمجنس

 انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

در خصوص معاينه هاي زنان و زايمان در موارد ضرورت انجام توسط افراد غير همجنس، با حضور  1

 محارم بيمار يا يك نفر از كاركنان فني زن انجام شود.يك نفر از 

 پزشك معالج

 پزشك معالج يكي از محارم بيمار انجام شود.در ساير معاينه ها در صورت درخواست پزشك يا بيمار، در حضور  2

درخصوص حضور محارم ازاعضاي خانواده توجه نماييد كه حتما بايد با رضايت بيمار باشد و در  3

 يمواردي كه بيمار تمايل ندارد يكي از اعضاي خانواده در زمان معاينه پزشك غير همگن بر بالين و

 حضور يابد، ضروريست يكي از كاركنان همگن بيمارستان حضور يابد.

 پزشك معالج / پرستار

در معايناتي كه بر حسب ضرورت و يا در مواقع اورژانسي توسط افراد غير همگن انجام مي شود،  4

 حضور يكي از محارم )يا معتمد بيمار به درخواست بيمار( يا كاركنان فني هم جنس ضروري است. 

زشك معالج / پرستارپ  

در موارد جابجايي بيماران در همه انتقال هاي بين بخشي، درون بخشي و ... با رعايت پوشش كامل  5

 بيماران و در صورت امكان به همراه يكي از كاركنان همگن و يا يكي از محارم بيمار صورت گيرد.

 پرستار/كمك بهيار

 Shavingم ماموگرافي، سونوگرافي واژينال، انما و پروسيجرهاي خاص مانند گذاشتن سوند، انجا 6

  و ... توسط پرسنل همگن مي بايست انجام شود.)تراشيدن محل جراحي( 

 كمك بهيار / بهكار

پزشك معالج / منشي  پزشكان مي بايست از معاينه همزمان چند بيمار در اتاق معاينه خودداري نمايند. 7

 درمانگاه يا پاراكلينيك

معاينه بيمار در حضور افراد ديگر، پرسيدن سواالت حساس از بيماران در حضور ديگران به نحوي  9

 كه موجب شرمساري بيماران گردد غير اخالقي و ممنوع مي باشد. 

 پزشك معالج / پرستار

 لج / پرستارپزشك معا مشاهده يا لمس غير ضروري بيماران به ويژه در مورد بيماران غير همجنس ممنوع مي باشد. 8

نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در تمامي نوبت هاي كاري بر عهده سوپروايزر كشيك بوده  01

و سوپروايزر مي بايست موارد عدم انطباق را جهت طرح در كميته اخالق پزشكي به مديره پرستاري 

 گزارش نمايد. 

 سوپروايزر كشيك

موارد عدم انطباق در كميته اخالق باليني مطرح شده و اقدام اصالحي براي آن در نظر گرفته شده  00

 و بر آن نظارت شود.  

دبير كميته اخالق 

پزشكي/ مسئول گيرنده 

 خدمت
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 راهنماي عمومي اخالق حرفه اي  –صورتجلسات كميته اخالق باليني 

 کارکنان مرتبط:

 مسئول فني -مترون - بهكار –منشي درمانگاه/ پاراكلينيك  –كمك بهيار  -بهيار -پرستار –پزشك  

 88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                                  89دی        تاریخ ابالغ:                                       89آذر     :تدوینتاریخ 

 صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(-مريم هاشمي )مترون( -جالل ناصري نيا )معاون درمان(دكتر تهیه کنندگان: 

 تأیید کننده:

 دبير كميته اخالق باليني( –دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني 

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(
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 دستورالعمل زیست محيطي با رویكرد مدیریت سبزبراي بخش هاي مختلف بيمارستان

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بخش فعاليت هايي كه مصرف آب بااليي دارند را شناسايي نموده و به مديريت بيمارستان مسئول واحد يا  1

 گزارش مي دهند.

 بخش يا واحد مسئول

مسئول واحد يا بخش جهت كاهش ظرفيت حجم آب سيفون هاي توالت،اقدامات الزم را با كمك تاسيسات  2

 بيمارستان انجام داده اند.

 بخش يا واحد مسئول

 بخش يا واحد مسئول واحد يا بخش برروند اجتناب از باز گذاشتن شير آب در مواقع شستشو نظارت الزم را دارندمسئول  3

مسئول واحد يا بخش به صورت روزانه كنترل نشتي از شيرهاي آب و سرويس هاي فرنگي را انجام داده و در  4

 يگيري هاي الزم را مي نمايد.صورت مشاهده به مسئول تاسيسات اطالع داده وتا رفع كامل نشتي پ

 بخش يا واحد مسئول

مديريت بيمارستان به منظور كاهش مصرف ،براي نصب هواده و سرشيرهاي مخلوط هوا روي شيرهاي آب  5

 پيگيري هاي الزم را انجام مي دهند.

 بيمارستان مديريت

 آشپزخانهمسئول  در آشپزخانه از رها كردن آب هنگام شستشو جلوگيري مي شود. 6

 آشپزخانه مسئول در آشپزخانه به منظور كوتاه كردن زمان شستشو ،ظروف از قبل خيسانده مي شوند. 7

ساعت قبل از سردخانه زير صفر به سردخانه باالي صفر منتقل 24در آشپزخانه به منظور ديفراست،گوشت را  8

 د.مي نمايندو از يخ زدايي توسط قراردادن در آب خودداري مي نماين

 آشپزخانه مسئول

 رختشويخانه پرسنل پرسنل رختشويخانه ماشين هاي لباسشويي را تا آخرين حد ظرفيت پر مي كنند. 9

مسئول واحد يا بخش فعاليت هايي كه مصرف برق بااليي دارند شناسايي نموده ودر جهت برنامه ريزي براي  11

 مديريت مصرف انرژي به مديريت بيمارستان گزارش مي دهد.

 بخش يا واحد مسئول

 مسئول تاسيسات تميز كردن و تعويض مرتب فيلترهاي كيسه اي و سيمي هواسازها انجام مي شود. 11

مسئول بخش يا واحد برپرهيز از باز گذاشتن در و پنجره ها براي به حداقل رساندن مصرف انرژي توسط  12

 سيستم هاي سرمايش و گرمايش نظارت مي كند.

 بخش يا واحد مسئول

مديريت بيمارستان به منظور كاهش اتالف انرژي نسبت به نصب درب هاي اتومات يا بازوهاي بستن خودكار  13

 روي درب ها اقدامات الزم را انجام مي دهد.

 بيمارستان مديريت

 بيمارستان مديريت اقدامات الزم را انجام مي دهد.LEDمديريت بيمارستان در خصوص جايگزيني كليه المپ ها با المپ هاي  14

 بخش يا واحد مسئول مسئول واحد يا بخش بر خاموش بودن چراغ اتاق هاي خالي ويا پايان ساعت اداري نظارت مي نمايد 15

دقيقه خودداري مي نمايند و در صورت عدم نياز  11كليه كاركنان از روشن گذاشتن مانيتورها بيش از  16

 مانيتور را خاموش مي نمايند.

 كاركنان كليه

كليه كاركنان ،تجهيزات  الكترونيكي و برقي را در طول شب يا قبل از تعطيالت به طور كلي از پريز مي  17

 كشند.

 كاركنان كليه

 كاركنان كليه كليه كاركنان پرينترها و دستگاه هاي كپي و فكس و ... را در صورت عدم استفاده خاموش مي نمايند. 18

مان بندي دوره اي براي برفك زدايي يخچال را انجام مي دهد و بر عدم باز گذاشتن مسئول واحد يا بخش ز 19

 بيش از حد آنها نظارت دارد. 

 بخش يا واحد مسئول

پرسنل رختشويخانه از پر كردن بيش از حد خشك كن ها و در نهايت افزايش زمان خشك كردن خودداري  21

 مي نمايند.

 رختشويخانه پرسنل

 بخش يا واحد مسئول يا بخش بر نظافت مرتب المپ ها و چراغ هاي سقفي نظارت مي نمايند.مسئول واحد  21

 كاركنان كليه دقيقه از اتاق خارج مي شوندخاموش مي نمايند. 7كليه كاركنان المپ هاي اتاق ها را در صورتي كه بيشتر از  22

ه و موارد با مصرف انرژي پايين تر را انتخاب واحد تداركات در زمان خريد،به توان مصرفي المپ ها توجه كرد 23

 مي نمايد.

 تداركات واحد

تنظيمات كامپيوتر را به نحوي انجام مي دهند مه در صورت فراموشي در پايان وقت اداري پس از  ITمسئول  24

 دقيقه خاموش شوند. 31

 IT مسئول



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت كيفيت )رهبري و مدیریت كيفيت (    دستورالعمل
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 تاسيسات مسئول اتاق مطابق استاندارد نظارت داردمسئول تاسيسات در فصول سردو گرم برتنظيم گرمايش و سرمايش  25

 مسئول تاسيسات درجه سانتي گراد تنظيم شود. 22دماي كولرهاي گازي )در مكان هاي موجود( روي  26

 كاركنان كليه كليه كاركنان يك ساعت پيش از پايان ساعت كاري سيستم گرمايش را خاموش مي نمايند. 27

 كارشناس بهداشت محيط اعمال مديريت صحيح تعيين مي شود. كميت پسماندها به منظور 28

 بخش يا واحد مسئول مسئول واحد يا بخش بر اجراي استانداردهاي تفكيك از مبداء توليد پسماند نظارت دقيق انجام مي دهد. 29

سفيد  مسئول واحد يا بخش برمديريت مصرف كاغذ با رويكرد استفاده از كاغذهاي قابل استفاده يك رو 31

 نظارت دارند.

 بخش يا واحد مسئول

كليه كاركنان در صورت امكان تعداد صفحات چاپ در صفحه را افزايش مي دهندتا در مصرف كاغذ صرفه  31

 جويي شود.

 كاركنان كليه

آن  كليه كاركنان انتقال الكترونيك اطالعات و فايل ها را با استفاده از سرور بيمارستان انجام داده و از چاپ 32

 ها خودداري مي نمايند.

 كاركنان كليه

 بخش يا واحد مسئول برنامه تفكيك كاغذ را اجرا و بر روند آن نظارت مي نمايد. بخش يا واحد مسئول 33

مسئول آشپزخانه و تداركات ظروف يكبار مصرف گياهي را با انواع پالستيكي و كاغذي آن جايگزين مي  34

 نمايد.

 و آشپزخانه مسئول

 تداركات

 تغذيه مسئول مسئول تغذيه نظارت الزم به منظور استفاده هرچه كمتر از ظروف يكبار مصرف را انجام مي دهد. 35

واحد تداركات و تجهيزات پزشكي بيمارستان در زمان خريد باتري به عاري بودن آنها از فلزات سنگين مانند  36

 سرب و جيوه و كادميوم توجه مي كنند.

 تجهيزات و تداركات واحد

  پزشكي

 منابع و امکانات موردنیاز:

 المپ كم مصرف –شيرهاي آب اهرمي 

 كليه پرسنل بيمارستانکارکنان مرتبط:

 88آذر  بعدی:تاریخ بازبینی                                  89دی    تاریخ ابالغ:                                                89آذر  :تدوینتاریخ 

 تهیه کنندگان:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –فاطمه بهجويي )مسئول بهداشت محيط( 

 تصویب/ابالغ کننده: دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان( تأیید کننده: دکتر جالل ناصری نیا )معاون درمان (
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 رهبری و مدرییت محور دستورالعمل اهی

) مدرییت خطر حوادث و باليا (  
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 محور رهبري و مدیریت ) مدیریت خطرحوادث و بالیا  (  دستورالعمل
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 استفاده از آسانسور در زمان حریق و یا تخليه اضطراريدستورالعمل 

 شیوه انجام کار:   )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

شركت سرويس و  دودبندي و دور بندي كامل چاله و كابين آسانسور الزاميست 1

 نگهداري

شركت سرويس و  قرار دادن سيم ها در داخل داكت مقاوم در برابر حريق الزاميست 2

 نگهداري

از آسانسور در شرايط حريق بايستي در ورودي تمام طبقات آسانسور )كنارشاسي( تابلوي شبرنگي عدم استفاده  3

 نصب شود  .

 مسئول تاسيسات

 مسئول آسانسور در شرايط تخليه بايد نظارت بر نحوه استفاده  آسانسور وجود داشته باشد . )بجز شرايط حريق ( 4

 مسئول تاسيسات مي بايست پيج عدم استفاده از آسانسور در شرايط اضطراري فعال گردد .  5

در زمان عدم نياز به آسانسور به جهت پيشگيري از حوادث ثانويه با هماهنگي فرمانده حادثه آسانسور مي بايست  6

 خاموش گردد .

 مسئول تاسيسات

 مسئول تاسيسات آسانسور ها بايد روي برق اضطراري وصل باشد . 7

  مسئول تاسيسات بايد تلفن داخل آسانسور سالم و قابل استفاده باشد .  8

 و امکانات موردنیاز:منابع 

 ضوابط طراحي آسانسورهاي آتش نشاني و فضاي امن مرتبط با آن 

 کارکنان مرتبط:

 كليه پرسنل 

 99آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                 89دی       تاریخ ابالغ:                       89آبان     تاریخ بازبینی فعلی:

 کنندگان:تهیه 

 – مهري سادات مستوري )دبير كميته مديريت خطر حوادث و باليا ( –مهندس طباطبايي ) مسئول تاسيسات (  –مهندس انصاري )مسئول بهداشت حرفه اي ( 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(

 تأیید کننده:

 دكتر ناصري نيا ) معاون درمان (

 تصویب/ابالغ کننده:

 رئيس بيمارستان (دكتر درياني ) 

 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان
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 دستورالعمل فعالسازي برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث

 کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
خبر بروز حادثه درداخل يا خارج بيمارستان  بايد توسط سوپروايزر بيمارستان به سرعت به فرمانده حادثه 

 داده شود.رئيس بيمارستان اطالع 
 سوپروايزر

 فرمانده حادثه .فرمانده حادثه بايد فردي را جهت دريافت شرح حادثه داخلي ،ازمنبع خبر انتخاب نمايد 2

3 
مالک نهايي درتأييد خبرمركزهدايت ) دانشگاه اخذ كند EOCفرمانده  حادثه بايد تأييد خبرخارجي را از 

 .مي باشد((دانشگاهEOC) عمليات دانشگاه
 فرمانده حادثه

4 
)در زمان حضور فرمانده حادثه با دستور .اعالم شود EOCهشداريا فعال سازي توسط  /خبرآماده باش

 ايشان و در نبود ايشان سوپروايزر بيمارستان با هماهنگي با ايشان(.
 فرمانده حادثه/سوپروايزر

5 

 .يد فعال شودسطوح هشدار اعالم شده،برنامه عملياتي پاسخ مورد نظربا/ طبق خبر

o در اين سطح امكان وقوع مخاطره وجود دارد ولي احتمال آن خيلي كم  :اطالع رساني/ رنگ زرد

است و يا به داليل امنيتي فعال اجازه انتشار خبر در بيمارستان وجود ندارد . در اين سطح تنها به 

امه پاسخ را كسب سامانه فرماندهي حادثه خبرداده مي شود تا آمادگي نسبي جهت فعالسازي برن

 نمايد . روند كار بيمارستان تغييري نمي كند . 

o احتمال وقوع مخاطره زياد است اما فعال شدن همه كاركردهاي تخصصي  :آماده باش  /رنگ نارنجي

بيمارستان به علت كافي نبودن اطالعات نياز نيست لذا بخش فرماندهي و برنامه ريزي فعال مي 

دانشگاه و سازمان هاي خارج  EOCشود . اقدامات افزايش ظرفيت بخش اورژانس ، حفظ ارتباط با 

طالعات كامل تر و آماده كردن بيمارستان براي مقابله با حوادث و باليا از بيمارستان جهت دريافت ا

 . انجام پذيرد

o  در اين مرحله مخاطره رخ داده يا قريب الوقوع است و نياز است عالوه بر  : فعالسازي/رنگ قرمز

فعالسازي سامانه فرماندهي حادثه بيمارستان ، اكثر كاركردهاي تخصصي مانند فراخوان پرسنل 

ف و جايگزين ، افزايش تخت ها و همچنين لغو عمل هاي الكتيو ، با نظر فرمانده فعال شوند . موظ

EOC  . بيمارستان نيز فعال مي شود 

 /فرمانده حادثه

 مركزتلفن

6 
جايگاه اصلي( بايد درجايگاه خود حاضرشوند وبراساس شرح وظايف  9جايگاههاي اصلي فرماندهي حادثه)

 وسط فرماندهي حادثه به انجام وظيفه مشغول شوند.ودستورات دريافت شده ت

جايگاههاي اصلي 

 فرماندهي حادثه

 اعضاي چارت بحران مركزحضوريابند.EOC اعضاي چارت بحران جهت دريافت جليقه هاي مشخصه موقعيت ،در 7

8 
پاسخ مركزتلفن بايد طبق فهرست كامل وبه روزشده ازافرادي كه بايد به هنگام فعال شدن برنامه 

 .درهرسطح با آنها تماس بگيرد،براساس دستورفرمانده حادثه اقدام كند
 مركزتلفن

 اعضاي جايگاههاي اصلي هر يك از جايگاههاي اصلي وظيفه مديريت و فعالسازي زير شاخه هاي خود را به عهده دارد. 9

11 
ساعت،ميان  2 تا 1:فوري )طبق  برنامه پاسخ طراحي شده درهرمخاطره ودوره هاي زماني پاسخ به حادثه

 ساعت وبازگشت به وضعيت عادي(اقدام شود. 12 بيش از: ساعت،طوالني مدت 12 تا 2:مدت
 HICSتيم 

11 

،سازه اي،غيرسازه اي (كاركنان،بيماران وهمراهان)بايستي دراسرع وقت ،انواع آسيبهاي انساني

ت درمعرض آسيب،كشته وعملكردي،،ميزان،گستردگي،شدت،محل و تأثيرآن بربيمارستان،جمعي

 بازرسي گردد.  HICSشدگان،مصدومان توسط تيم  

 HICSتيم 

12 
با توجه به ارزيابي آسيب هاي انجام شده و گزارش به فرمانده حادثه ، نيازبه خدمات پزشكي، بهداشتي 

 .ومنابع انساني،تجهيزاتي،ساختاري،مالي،تغذيه اي معين مي گردد

 HICSتيم 

13 
اعمال جراحي ) بيماران فعلي بيمارستان توسط مدير خدمات پزشكي تعيين تكليف شوندبايستي وضعيت 

 .(الكتيو باهماهنگي پزشك مربوطه كنسل شود،بيماران در حال ترخيص،زودتر ترخيص شوند
 مدير خدمات پزشكي

14 
رمانده درصورت نيازبه تجهيزات،منابع انساني وفضاي بيشتر،بايد طبق برنامه افزايش ظرفيت توسط ف

 .حادثه اقدام شود
 فرمانده حادثه



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان
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15 
درصورت نيازبه تجهيزات ،منابع انساني وتجهيزاتي مازاد برظرفيت تدارک ديده شده، بايد توسط مسئول 

 اقدام شود.( داراي تفاهم نامه)پشتيباني نسبت به تماس با بيمارستان هاي معين
 مسئول پشتيباني

16 
نيروي ) حادثه،ارشد رابط و هماهنگي به طورمرتب تماس با سازمانهاي بيرونيبايستي با توجه به نوع 

را حفظ كند....( انتظامي،پليس،آتش نشاني و  
 ارشد رابط و هماهنگي

 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 (EOPبرنامه ملي پاسخ نظام سالمت در باليا )-(HDPكتاب امادگي بيمارستاني)
 EOCملزومات اتاق -كارت شناسايي-جليقه-ليست شماره تماس اعضاء چارت

 پرسنل مركز تلفن-پرستار کارکنان مرتبط:

 88آذر تاریخ بازبینی بعدی:                 89دی      تاریخ ابالغ:                                            89آذر    تاریخ بازبینی فعلی:

 :تهیه کنندگان

 (و مدير بيمارستان )مسئول فني،دكتر جمالي  (، دكتر ناصري نيا )معاون درمان مريم هاشمي)مديره پرستاري(،  )رئيس بيمارستان(دكتر درياني 

 مالي( مديرمحمد رجايي)،  سجاد انصاري)مسئول ايمني(محترم فرجپور )سوپروايزر باليني ( ، 

 

  دکتر دریانی ) ریاست ( تصویب/ابالغ کننده: دکتر یوسف جمالی )مسئول فنی و ایمنی ( : تأیید کننده



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت ) مدیریت خطرحوادث و بالیا  ( دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل تخليه بيمارستان در زمان وقوع حادثه 
 شيوه انجام كار:             )گام هاي دقيق انجام يك كار به ترتيب اجراي آن با جزئيات بيشتر با مشخص كردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بطور كلي انديكاسيون هاي فعال سازي برنامه تخليه بيمارستان شامل موارد زير مي باشد كه بايستي كليه افراد مرتبط  1

 و مسئول در اين رابطه آگاهي الزم را داشته باشند : 

 آتش سوزي و دودهاي شديد 

  خرابي زيرساخت ها و تسهيالت بيمارستان 

 ، برق يا آب بيمارستان  از بين رفتن سيستم هاي گاز 

  پتانسيل مواجهه با مواد خطرناک 

  خشونت و يا ورود افراد مسلح ، ترور 

  خطر بمب گذاري 

 

بخش مسئول واحد /  .  شود در هنگام رخداد موارد فوق ، بايستي سريعا به فرمانده حادثه )رياست ( / سوپروايزر بيمارستان اطالع رساني  2

 مربوطه

و در صورت وجود زمان كافي جهت  شوداجرايي  ريعا برنامه تخليه واحد مربوطه در صورت اضطراري بودن شرايط س 3

 .  گيرد تخليه به دستور فرمانده حادثه / سوپروايزر صورت ، تصميم گيري 

 مسئول واحد مربوطه 

 گيرد .( صورت  HICSچارت فرماندهي حادثه )مسئوليت افراد در زمان تخليه بايد براساس شرح وظايف  4

 (  اداري - پشتيباني –برنامه ريزي  –) واحد عمليات  
 

و در صورتيكه نياز به )كمك بهيار و خدمات (  صورت پذيرد توسط نفرات هر واحد / بخش مربوطهبايستي  تخليه 5

در اختيار آنها قرار خواهد گرفت  تيم تخليه ()انتظامات جهت تكميل نيروي كمكي داشتند و توسط تيم پشتيباني نيرو

شيفت سر( ، مسئول بخش و يا  HICS . گفتني ست تخليه بايستي با نظارت مسئول خدمات پزشكي ) در چارت 

 صورت پذيرد . 

 

ه نكته ترتيب و توالي تخليه مي بايست برحسب اولويت و با استفاده از ترياژ صورت پذيرد . ترياژ بيماران پيش از تخلي 6

حياتي در مديريت تخليه مي باشد . تخليه بيماران سرپايي قبل از بستري ها موجب پيشگيري از انسداد طوالني مدت 

راه پله ها مي شود . در همان زمان كوتاه )در تخليه اضطراري و فوري ( به جاي تخليه آهسته و مراقبت چند بيمار 

 اه پله ، ده ها بيمار سرپايي تخليه مي شوند .بستري و يا ويژه ) با تجهيزات فراوان ( از ر

 بهيار -پرستار 

 پيش از تخليه ، بيماران بايد از لحاظ نحوه خروج ترياژ شوند بدين گونه كه : 7

 قادر به خروج هستند .  ابتدا بيماراني كه بدون كمك ) يا با كمك جزئي ( .1

 بيماراني كه براي خروج نيازمند ويلچر هستند .  .2

 هستند .  كه براي خروج بايد در وضع خوابيده ) دراز كش (بيماراني  .3

بيماران بخش اورژانس كه عمدتا بصورت سرپايي مي باشند و قابليت مديريت و تخليه راحت تر وجود دارد  .4

. 

 بيماران بخش هاي ويژه كه بايستي اولويت با خروج بيماران هوشيارتر باشد . .5

 بهيار -پرستار 

 بيماران به تفكيك بخش مي بايست مشخص گردد : وسايل كمكي جهت حمل  8

 عدد ويلچر .  5برانكارد .  2تخت و  11در اورژانس 

 عدد رول انتقال بيمار 1عدد ويلچر .  3برانكارد ،  2كات نوزاد  ، 11تخت و  32در بخش جراحي زنان و زايمان 

 ويلچر .  1 برانكارد ،  1تخت ،  5در بلوک زايمان 

 عدد كات نوزاد . 1در بخش نوزادان 

 ويلچر .  1برانكارد ،  1تخت ،  7در بخش اطفال 

 ويلچر .  2برانكارد ،  1تخت ،  17در بخش جراحي مردان 

 ويلچر . 4برانكارد ،  1تخت ،  28در بخش داخلي زنان 

 ويلچر . 3 برانكارد ، 1  تخت ، 17در بخش داخلي مردان 

 چر . ويل 2برانكارد ،  1تخت ،  CCU1   8در بخش 
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 ويلچر .  2برانكارد ،  1تخت پشتيبان ،  6تخت و  CCU2  6در بخش 

 عدد رول انتقال بيمار . 1ويلچر   ،  2برانكارد ،  2تخت ،  ICU  11در بخش 

 عدد رول انتقال بيمار . 1ويلچر ،  1برانكارد ،  6تخت ،  5در اتاق عمل  

 ويلچر .  3برانكارد ،  1تخت ،  12در بخش دياليز 

 ويلچر .  5برانكارد ،  1درمانگاه 

 ويلچر در نگهباني . 7

 رول انتقال بيمار  3برانكارد ،  21ويلچر ،  41تخت فعال ،   133پس بصورت كلي تعداد  

 تخليه مي تواند بصورت افقي ، عمودي و يا كامل صورت پذيرد .  9

 منتقل مي شوند . تخليه افقي : ساكنين يك طبقه به قسمت هاي ديگري از همان طبقه 

 تخليه عمودي : ساكنين يك طبقه به طبقات باال يا پايين منتقل مي شوند . 

 بيماران و كاركنان در همه بخش ها / واحدها بايد بيمارستان را ترک كنند .  تخليه كامل :

 

ريت ، يك عدد در دفتر باشد . گفتني ست يك عدد بيسيم در دفتر مدي 44نحوه هشدار در تخليه كامل  با اعالم كد  11

پرستاري ، يك عدد در انتظامات ، يك عدد رياست بيمارستان موجود است كه در زمان تخليه به نفرات مرتبط در زمان 

 تخليه جهت تبادل اطالعات كمك مي كند . 

سيستم پيجر 

 بيمارستان

 مسيرهاي خروج اضطراري به ترتيب از باال به پايين بدين شرح مي باشد : 11

 /  بخش مردان سابق  4طبقه سوم ساختمان فاز 

 / راهروي اتاق هاي كارشناسان  4طبقه دوم ساختمان فاز 

 / از راهروي بخش اطفال 4طبقه اول ساختمان فاز 

 

 تاسيسات ميبايست كه در تمام مسيرها ، عالئم خروج اضطراري با فواصل استاندارد نصب شده باشد و بصورت شب نما باشد .  12

استفاده از انبار مواد غذايي موجود در بيمارستان كه كليه آن جهت شرايط اضطرار در جهت تامين غذا و ضروريات   13

و همچنين استفاده از تفاهم نامه هاي بين بيمارستان هاي معين كه منعقد شده  اختيار مسئول آشپزخانه مي باشد

 است . 

 

 
 منابع و امکانات موردنیاز:

 سيستم پيجر –بيسيم   -رول انتقال بيمار  –برانكارد  –ويلچير  –تخت 

 کارکنان مرتبط:

 تاسيسات  –انتظامات  –كمك بهيار  –بهيار  –پرستار  -مسئولين بخش ها و احد ها 

 88آذر بازبینی بعدی:تاریخ                        89دی      تاریخ ابالغ:                    89آذر    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

مهندس  –خانم مستوري )دبير كميته مديريت خطر (  - مهندس انصاري ) مسئول بهداشت حرفه اي ( -  خانم هاشمي )مترون ( –معاون درمان ( دكتر ناصري نيا )

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –طباطبايي ) مسئول تاسيسات ( 

 تأیید کننده:

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني بيمارستان ( 

 تصویب/ابالغ کننده:

 رئيس بيمارستان ( درياني )فرهاد دكتر 
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 انبارش ایمندستورالعمل 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 مراحل ردیف
فرد انجام 

 دهنده

ويژه نگهداري نوع خاصي از مواد و كاال هستند لذا براي هر انبار به صورت مجزا  ,باتوجه به اينكه هركدام از انبارهاي بيمارستاني  1

  دستورالعمل ايمني مختصري ذكر خواهيم كرد ,

 انبار دارویی:-0

 % مهم مي باشد . 51تا  31و حفظ آن بين  % مي باشد61داروها زير  داريرطوبت براي نگه استاندارد •

 مشكل دار  يآسيب ديدگي يا مخدوش بودن برچسب آنها و جداسازي داروهانظارت بر كنترل محموله ها از لحاظ  •

رعايت شرايط نگهداري دارو كه مطابق با اطالعات درج شده روي برچسب محموله يا دستورالعمل شركت وارد كننده يا  •

 توليد كننده

 نظارت بر رعايت نظافت و جلوگيري از تردد افراد متفرقه •

درجه حفظ مي  15-25، دماي محيط و انبار بين مخصوص و مقايسه آن با شرايط استاندارد رطوبت در فرمهايدما و ثبت  •

 گردد 

 داروهاي حساس به نور بايد در محوطه نگهداري شود كه دما و نور كنترل شده باشد . •

خروج يا مصرف دارو براساس تاريخ انقضاء مصرف مي  FEFO( FIRST ENDED ,FIRST OUT)دقت در رعايت سيستم  •

 باشد .

 .(Recall) ريكالضايعات و  ،نگهداري داروهاي مرجوعي  رنظارت دقيق ب •

 مراقبتهاي الزم در خصوص جلوگيري از ورود افراد غيرمجاز به انباربايد درنظر گرفته شود. •

 درب انبارها بايد از جنس فلز و سطح داخلي آن صاف و بدون شكاف و درز باشد .  •

 باشد. يري از انتقال گرما و سرماسقف داراي عايق مناسب جهت جلوگ •

حيوانات موذي و پرندگان جلوگيري بعمل  ،ديوارها و سقف بايد فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات  ،كف  •

 از شستشوي انبار جداً خودداري شود. جهت جلوگيري از ايجاد رطوبت بايدد.نآيد. كف و ديوارها بايد قابل نظافت باش

 فاضالب در انبارها بايد داراي درپوش و وضعيت ظاهري مناسب باشند.  هاي چاهك •

 ميزان روشنايي ونور انبار جهت انجام كليه عمليات انبارداري بايد كافي باشد. •

 مجزا و داراي حفاظ باشد.بايد ( و ضايعاتي Recall)ريكال محل نگهداري داروهاي  •

 . وتابلوي راهنماجهت استفاده ازوسايل ايمني دركنارآنهاوجودداشته باشد انبارهابايدداراي سيستم اعالم واطفاء حريق بوده •

 درخصوص تغيير در شرايط استاندارد بايد به مسئول فني و مسئول تاسيسات جهت بررسي و اصالح اطالع داده شود .  •

 انبار مواد غذایی :-2

فضاي كافي به تناسب تعداد شاغلين با شرايط كامال در صورت لزوم آشپزخانه انبار مواد غذايي اوليه و سالن غذا خوري با  •

 ايجاد نمايند. بيمارستاندر محل  شكيبهداشتي مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 هر كارگر موظف به داشتن كليه وسايل نظافت، شستشو، و استحمام اختصاصي مي باشد. •

 كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد: •

 مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد. الف: از جنس

 ب: داراي كف شور به تعداد مورد نياز،الزامي است.

 ج: داراي شيب مناسب به طرف كف شور فاضالب رو باشد.

 ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به عمل آورد. •

 ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و برنگ روشن باشد.سطح - •

 سيستم تهويه مناسب وجود داشته باشد. •

 انبار مواد شیمیایی:-3
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ديوار هاي داخلي بايستي صاف و صيقلي بوده ، عاري از ترک و لبه باشد تا به آساني پاكيزه شود .اين ديوارها بايستي  •

پوشيده باشد قرار گيرد و ديوار دور تا دور تمام انبار را در بر  14cmبه ارتفاع روي بند يا سدي كه از مواد نفوذ ناپذير 

 مي گيرد

 . دفتر انباردار بايد جدا از منطقه نگهداري سموم و مواد شيميايي باشد •

سيستم هواكش مناسب ، مجهز به فيلتر جهت ممانعت از تجمع بخارات شيميايي مواد و خطر آتش زايي تعبيه گردد  •

 . سطح كف باشد 15/1 1سيستم بايد به نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن بايستي حداقل. اين 

سيستم خنك كننده و گرم كننده بايستي به گونه اي تعبيه گردد كه موجب گرم شدن و يا سردشدن مستقيم مواد  •

 . تانبار نگردند . استفاده از وسايل گرم كننده هوا كه با نفت و گاز مي سوزند ممنوع اس

 . ايجاد هر گونه مخزن جهت نگهداري مواد شيميايي مايع و يا گاز در انبار هاي كوچك بطور كلي ممنوع است •

 .يوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء بايد از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شود د •

 ير مواد زائد قابل اشتعال باشدمحوطه انبار ها بايد عاري از پوشال ، خاشاک و خرده چوب و كاغذ و سا •

انبارها مي بايست به تناسب موادي كه از آنها نگهداري مي شود مجهز به وسايل ضروري اطفاء حريق مطابق استانداد  •

 .هاي سازمان آتش نشاني باشد

معرض روشنايي طبيعي انبارها مي بايستي به گونه اي طراحي گردند كه مواد شيميايي و سموم موجود در آنها در  •

 .تابش مستقيم نور خورشيد قرار نگيرند

ظروف و بسته بندي هاي مواد شيميايي و سموم بطور هفتگي ميبايست از نظر محل نگهداري ، نشت مواد ، وضعيت  •

 .ايمني ، وسايل حفاظت فردي شاغلين در انبارها و محيط انبار و همچنين عمليات پاكسازي مورد بازديد قرار گيرد

سموم ناسازگار نمي بايستي در كنار يكديگر نگهداري شوند و در صورت لزوم مي بايست با استفاده از  مواد شيميايي و •

 . ديوارهاي مستحكم و خاكريز پيش بيني هاي الزم را اعمال نمود

اي با ايمني مناسب )سيستم اعالم واطفاء حريق، المپهاي ضد جرقه،كليد برق خارج از محوطه انباروگردش هو اانباري مجز •

 مناسب( جهت نگهداري محصوالت قابل اشتعال وجود داشته باشد.

لباس يكسره آستين دار بلند  - : انباردار و كارگران در هنگام كار بايد از وسايل ايمني و حفاظتي ذيل استفاده نمايند •

و خطرات  عينك حفاظتي مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث . از جنس مقاوم كه تمام بدن را بپوشاند

دستكش  -ماسك مناسب جهت تصفيه بخارات و گازهاي ناشي از مواد سمي  -ناشي از سموم و مواد شيميايي 

 .الستيكي مناسب

 نکات کلی انبارش ایمن:

o  انبارش مستقل مواد شيميايي و قابل اشتعال 

o  استفاده از قفسه بندي هاي فلزي مستحكم و غير قابل اشتعال 

o  استفاده از درب فلزي و فاقد شكاف در انبار 

o  سيم كشي توكار برق و از داخل لوله هاي مخصوص ضد ضربه و اشتعال 

o استفاده از كليدها و پريزها و روشناييهاي ضد جرقه 

o  چيدمان طبقه بندي شده و ايمن از جمله نگهداري مواد سوزاننده و اشتعال زا در طبقات پايين 

o  عاليم خطر اشتعال و ..داردهنده ممنوعيت سيگار و هش عاليماستفاده از  

o كف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگي باشد 

o  استحكام كافي و زير سازي مناسب كف انبار ازجهت ايمني در مقابل آتش سوزي و زلزله 

o  روشنايي و تهويه مناسب انبار 

o وجود جعبه كمك هاي اوليه در انبار 

o هاي انبارها  پنجره استفاده از نرده محافظ در پشت 
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o (.كليه قفسه ها به ديوار پرچ شده مانند قفسه ها )اي در هنگام زلزله  رعايت نكات نگهداري اجزاء غيرسازه

 باشد.

o .لوازم سنگين در طبقات پايين تر باشد 

  از نوار هاي نگهدارنده كه ممعانت در سقوط اشياء دارند استفاده شود.

 منابع و امکانات موردنیاز:

 دستورالعمل شرايط و ويژگي هاي انبار شيميايي مركز سالمت محيط و كار -1

 ( در مراكز درماني سازمان غذا و داروGSPروشهاي بهينه انبارداري ) -2

تجهيزات ثبت كننده -ايمنيعاليم -قفسه هاي فلزي مستحكم-سيستم روشنايي ايمن-سيستم تهويه مناسب-وسايل ايمن حمل بار-سيستم اعالم حريق-وسايل حفاظت فردي

 جعبه كمك هاي اوليه-دما و رطوبت

 كارشناس بحران و باليا – كليه پرسنل انبار کارکنان مرتبط:

 88آذر تاریخ بازبینی بعدی:                                             89دی      تاریخ ابالغ:                                            89آذر    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 بيمارستان( و ايمني )مسئول فني يوسف جماليدكتر 

 سجاد انصاري )مسئول بهداشت حرفه اي(

 حامد طباطبايي )مسئول تاسيسات(

 انبار( كارشناس )عليرضا بابايي 

 خانم ميرخاني )كارشناس مسئول بهبودكيفيت(
 حوادث و باليا (مهري مستوري ) كارشناس مديريت خطر 

 تأیید کننده:

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني بيمارستان ( 

 تصویب/ابالغ کننده:

 رئيس بيمارستان ( درياني ) فرهاد دكتر
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

  رهبری و مدرییت محوردستورالعمل 

و سالمت حرهف ای ( مدرییت منابع انسانی)



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 (دستورالعمل هاي محور رهبري و مدیریت)مدیریت منابع انساني و سالمت حرفه اي

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل انتقال دانش و تجربه راهبر ) استاد ( و رهجو ) شاگرد (

 شیوه انجام کار :             

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بخش برسد.براي آموزش به اطالع راهبر و رهجو  الزممدت زمان  0

2 
شرح وظايف شغل مربوطه و همچنين توانمندي هاي الزم در آن در اختيار رهجوو قورار   

 گيرد.
 مسئول بخش

3 
كتابچه اختصاصي بخش در اختيار رهجو قرار اطالعات آموزشي شغل مربوطه از  طريق 

 گيرد.
 فرد با سابقه

 فرد با سابقه آموزش به صورت  چهره به چهره و عملي انجام شود . 4

5 
پس از پايان دوره آموزشي ، فرد مورد نظر بوا توجوه بوه چوك ليسوت توانمنودي هواي        

 عمومي و اختصاصي ارزيابي شود .
 مسئول بخش

 مسئول بخش صالحيت فرد در شغل مورد نظراعالم نظر در مورد  6
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 كتابچه توجيهي بدو ورود ، چك ليست توانمندي ها 

 کارکنان مرتبط:

 افراد باسابقه ، افراد تحت آموزش   مسئول كارگزيني ، مسئولين بخش ها ،

 88آبان  بعدی: تاريخ بازبيني                                   89دي ابالغ:       اريخت                                   89تاريخ بازبيني:  آبان 

 تهیه کنندگان:

نرگس فتحي )مسئول كارگزيني(  –صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي (  –مريم هاشمي )مترون (  –ابوالفضل قديانلو )مدير امور اداري ( 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت ( 

 تأیید کننده:

  ابوالفضل قديانلو ) مدير امور اداري (

 تصویب/ابالغ کننده:

  فرهاد دريانيرئيس بيمارستان : دكتر 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 (دستورالعمل هاي محور رهبري و مدیریت)مدیریت منابع انساني و سالمت حرفه اي

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-06-02 
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 دستورالعمل انتخاب ، انتصاب و ارتقاء جایگاه مدیریتي در بيمارستان 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 

 زير بررسي شود :موارد 

 و شايستگي هاي دانشي ، مهارتي و تجربه  فرد مورد نظر و شواهد عملكردي ايشان

 و داشتن حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه در زمينه اخالق حرفه اي 

 و وقت الزم براي ايفاي مسئوليت و انجام امور محوله را داشته باشد .

 واگذاري باشد.و فرد مورد نظر عالقه مند به پذيرش مسئوليت 

) ابتدا بررسي و مطالعه در خصوص افرادي كه در قسمت هواي مختلوف بيمارسوتان مشوغول      

مي باشند صورت گيرد ، در صورت عدم وجود فرد واجد شرايط در داخل بيمارستان از خوارج  

 بيمارستان انتخاب گردد(.

رئيس بيمارستان  يا 

 1مسئولين رده 

2 
          انتخوواب فوورد واجوود شوورايط جهووت انتصوواب يووا انتخوواب    مصوواحبه بووا افووراد مووورد نظوور و  

 1مسئول رده 
 رئيس بيمارستان

3 
              مصوواحبه بووا افووراد مووورد نظوور و انتخوواب فوورد واجوود شوورايط جهووت انتصوواب يووا انتخوواب    

 و معرفي وي به رياست بيمارستان  2مسئول رده 
 1مسئولين رده 

 رئيس بيمارستان جهت  تاييد  وي 2انتصاب يا انتخاب  مسئول رده  مصاحبه با فرد معرفي شده براي 4

 رئيس بيمارستان صدور حكم انتصاب فرد انتخاب شده 5

 امور اداريمدير  تحويل حكم انتصاب به فرد انتخاب شده و ابالغ به كليه قسمت هاي بيمارستان 6
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 ــــ
 

 کارکنان مرتبط:

 رئيس بيمارستان ، مدير امور اداري ،  مسئولين مربوطه 

 88آبان  بعدی: تاريخ بازبيني                                   89دي ابالغ:       تاريخ                                             89آبان فعلي:   تاريخ بازبيني

 تهیه کنندگان:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(  –آقاي ابوالفضل قديانلو ) مدير امور اداري ( ، خانم نرگس فتحي ) مسئول كارگزيني( 
 

 تأیید کننده:

  : آقاي ابوالفضل قديانلومدير امور اداري 

 تصویب/ابالغ کننده:

 یانی : دكتر فرهاد دررئيس بيمارستان 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 (دستورالعمل هاي محور رهبري و مدیریت)مدیریت منابع انساني و سالمت حرفه اي

 

 :دستورالعمل کد 
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   دستورالعمل ممنوعيت استفاده غيرمتعارف از تلفن همراه در حين انجام وظيفه در موسسات پزشكي و تشخيصي درماني
 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 

  موارد زير به عنوان تخلف در نظر گرفته شود :

 الف ـ استفاده ازتلفن همراه درمواقع غيرضروري و غيرمتعارف در كليه قسمت هاي بيمارستان  

 ب ـ ورود تلفن همراه به داخل فضاي بخش هاي ويژه و اتاق عمل 

 مي باشد (  ) استفاده از تلفن همراه فقط در اتاق هاي استراحت بخش هاي ويژه و اتاق عمل مجاز 

در داخل بخش به گونه اي كه منجـر بـه بـلر مرامـش از بيمـاران و كاركنـان        پ ـ استفاده از تلفن همراه 

 شود.

 ج ـ استفاده از تلفن همراه، همزمان با پاسخ دهي به پزشك، بيماران، همكاران و ساير مراجعين

 استفاده از تلفن همراه در مجاورت دستگاه ها و تجهيزات پزشكي بخش هاي درماني    د ـ

 ن همراه همزمان با انجام كارهاي تشخيصي ـ درماني  هـ ـ استفاده از تلف

 و ـ استفاده از تلفن همراه در بخش جهت ورود به شبكه هاي اجتماعي  

 ي ـ عكسبرداري با تلفن همراه از بيمار يا همراه ايشان در بخش هاي درماني  

 مسئول بخش

 مسئول بخش  فرد خاطي به رياست معرفي گردد.  2

3 

 رياست بيمارستان به شرح زير اقدام مي گردد :پس از تاييد 

 مرتبه اول :  تذكر كتبي

 مرتبه دوم :  توبيخ كتبي و عدم انتخاب وي به عنوان پرسنل نمونه به مدت يكسال

 كسر از كارانه  و عدم انتخاب وي به عنوان پرسنل نمونه به مدت يكسال  مرتبه سوم :

 مرتبه چهارم :  خاتمه همكاري

 اداريمدير امور 

4 
 در بورت عدم گزارش و معرفي فرد خاطي از سوي مسئول بخش مربوطه از كارانه ايشان نيز  كسر گردد.

 مدير امور اداري
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 ــــ

 کارکنان مرتبط:

 رئيس بيمارستان ، مدير امور اداري ، مسئولين بخش ها ، پرسنل بيمارستان 

 88دی  بعدی: تاريخ بازبيني                  89ديابالغ:       تاريخ                                              89 تاريخ تدوين:  آبان

 تهیه کنندگان:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –ابوالفضل قديانلو ) مدير امور اداري ( ، نرگس فتحي ) مسئول كارگزيني ( 

 تأیید کننده:

  : آقاي ابوالفضل قديانلومدير امور اداري 

 تصویب/ابالغ کننده:

 یانی : دكتر فرهاد دررئيس بيمارستان 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 (دستورالعمل هاي محور رهبري و مدیریت)مدیریت منابع انساني و سالمت حرفه اي

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-06-04 
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 دستورالعمل تنزل جایگاه مدیریتي در بيمارستان 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
 جلسوه انضوباطي   بررسي قصور و خطاهاي انجام  شده از سوي مسوئول موورد نظور    جهت

 . تشكيل گردد
 رئيس بيمارستان

2 
               و رأي اعضوواء جلسووه مبنووي بوور بركنوواري مسووئول مووورد نظوور    در صووورت تاييوود قصووور

 صادر گردد.حكم بركناري 
 رئيس بيمارستان

 رئيس بيمارستان بررسي گردد.در مورد وجود جايگاه شغلي مناسب در رده سازماني پايين تر  3

 رئيس بيمارستان شغل جديد انجام شود. درانتصاب وي  4

5 
ابوالغ   و به كليه قسومت هواي بيمارسوتان    تحويل گردد حكم فوق الذكر  به فرد مورد نظر

 شود.
 امور اداري مدير

 

 موردنیاز:منابع و امکانات 

 ــــ
 

 کارکنان مرتبط:

 رئيس بيمارستان ، مدير امور اداري ، مسئولين مربوطه

 1/9/88 تاريخ بازبيني بعدی:                                   1/8/89تاريخ ابالغ:                                                 1/9/89تاريخ بازبيني فعلي:  

 تهیه کنندگان:

 آقاي ابوالفضل قديانلو ) مدير امور اداري ( ، خانم نرگس فتحي ) مسئول كارگزيني ( 
 

 تأیید کننده:

  : آقاي ابوالفضل قديانلومدير امور اداري 

 تصویب/ابالغ کننده:

 یانی : دكتر فرهاد دررئيس بيمارستان 

 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 بهبودكيفيت و اعتباربخشيواحد 

 (دستورالعمل هاي محور رهبري و مدیریت)مدیریت منابع انساني و سالمت حرفه اي

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-06-05 
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 دستورالعمل ارزشيابي كاركنان در بيمارستان   

 بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مدير امور اداري   كاركنان در سال يك بار انجام گردد.  ارزشيابي  1

2 
كاركناني مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه حداقل سه ماه سابقه اشتغال به كـار در ايـن   

 بيمارستان را داشته باشند. 
 مدير امور اداري 

 پرسنل بيمارستان ارزشيابي با خودارزيابي افراد شروع شود . 3

4 
باشـد   06ارتقاء شغلي كاركنان در بورتي كه جمـع امتيـاز ارزشـيابي منـان بيشـتر از      

 بورت گيرد.
 مدير امور اداري 

5 
در نظـر       به عنوان نقاط قابل بهبـود   در هر يك از موارد ارزشيابي ، 3كمتر از  امتياز

درج    PDPگرفته شود و مموزش پيشنهادي مربوطه در فرم ارزشيابي و همچنين فرم 

 گردد.  

 مسئولين بخش ها

 پرسنل و مسئولين  فرم ارزشيابي توسط ارزشيابي كننده و ارزشيابي شونده امضاء شود. 6

 مسئول كارگزيني   تهيه گردد.فهرستي از نقاط قابل بهبود پرسنل  7

 مموزشي جهت نقاط قابل بهبود پرسنل تنظيم گردد .برنامه  8

 مديرامور اداري 

 مسئول مموزش

 مسئولين بخش ها 

 اثر بخشي برنامه مموزشي ارزيابي شود و به امور اداري اعالم گردد.  9
 مسئول مموزش 

 مسئولين بخش ها 
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 فرم هاي ارزشيابي 
 

 کارکنان مرتبط:

 رئيس بيمارستان ، مدير امور اداري ، مسئولين بخش ها ، پرسنل بيمارستان 

 88آبان  بعدی: تاريخ بازبيني                  89دي ابالغ:       تاريخ                                              89آبان فعلي:   تاريخ بازبيني

 تهیه کنندگان:

 صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي(  -آقاي ابوالفضل قديانلو ) مدير امور اداري ( ، خانم نرگس فتحي ) مسئول كارگزيني (

 تأیید کننده:

  : آقاي ابوالفضل قديانلومدير امور اداري 

 تصویب/ابالغ کننده:

 یانی : دكتر فرهاد دررئيس بيمارستان 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل 

شت محيط (  محور رهبری و مدرییت  )بهدا



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت )بهداشت محيط (    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل نظافت،شستشو،گندزدایي و لكه زدایي بخش ها /واحدها

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ومتناسب با نوع كار بوده واز وسايل حفاظتي وايمني شامل كليه پرسنل خدماتي بايستي داراي لباس كار مصوب  1

 دستكش،ماسك،كاله،چكمه يا كفش مناسب استفاده نمايند وپس از پايان كار نسبت به تعويض لباس اقدام گردد.

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي پوشيدن لباس فرم ورعايت بهداشت فردي)كوتاه بودن مو وناخن( الزامي است. 2

سطوح شامل:دستگيره درها،درها،ميز وصندلي ،شيرآالت،نرده پله ها ،قفسه ها،قاب ها،كليدبرق ها، با مواد نظافت  3

%(با دستمال تميز 1شوينده )پودر دستي(ودستمال تميز  انجام مي گيرد،سپس توسط مايع ضدعفوني كننده )وايتكس

 ديگر گندزدايي انجام مي گيرد.

 توجه:

 ننده نبايد به هيچ وجه با هم مخلوط شوند.الف(مواد شوينده وضدعفوني ك

 ب(محلول ضدعفوني كننده بايد روزانه تهيه واستفاده شود

 پرسنل خدماتي

پارچه هايي كه براي نظافت مورد استفاده قرار مي گيرند بايد پس از هر بار مصرف توسط ضدعفوني كننده  4

 جيب لباس كار اكيدا خودداري شود(%(گندزدايي شوند)از قرار دادن دستمال تنظيف در 1)وايتكس

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي %( را در ظرف تميزوبا آب سرد يا معمولي تهيه كنيد.1محلول ضدعفوني كننده )وايتكس 5

هنگام تهيه محلول هميشه بايد محلول آب ژاول به آب اضافه گردد)اول آب درون ظرف ريخته وبعد آب ژاول به آن  6

 افزوده شود(

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي هنگام كاربرد محلول ها بايد از پوشش مناسب دست وصورت استفاده شود. 7

كف كليه اتاق هاي بستري و راهروها مي بايست روزانه سه نوبت نظافت )جمع آوري زباله هاي درشت،جاروي خشك  8

 بدون ايجاد گرد وغبار،تي مرطوب(گردد.

 پرسنل خدماتي

تخت بيمار از قبيل پتو،ملحفه وروتختي و... مي بايست به طور مرتب تعويض گردد به نحوي كه همواره  كليه وسايل 9

 سالم،تميزوفاقد آلودگي باشد.

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي ظروف مايع مي بايست پس از خالي شدن كامال شسته وپس از خشك شدن ،مجددا پر گردند. 11

 پرسنل خدماتي استفاده بالفاصله نظافت گردد.ميز غذا مي بايست پس از  11

 پرسنل خدماتي تخت بيمار مي بايست پس از ترخيص بيمار به صورت كامل نظافت و گند زدايي شود. 12

براي نظافت قسمت هاي مختلف مانند استيشن ، يخچال،ميز ،الكر،تلفن،تخت و...مي بايست از دستمال جداگانه  13

 استفاده شود.

 تيپرسنل خدما

 پرسنل خدماتي در صورت مشاهده آلودگي قابل رويت ،تشك وپتوي بيمار مي بايست بالفاصله تعويض شود. 14

 پرسنل خدماتي داخل كمد ها بايد نظافت شده وفاقد هرگونه گرد وخاک ولكه باشد. 15

 پهن كردن روزنامه داخل كمدها ممنوع است. 16

 

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي به صورت روباز در داخل بخش ها و همچنين يخچال ها ممنوع است.نگه داري مواد غذايي  17

 پرسنل خدماتي يخچال ها مي بايست حداقل هفته اي يكبار به صورت كامل نظافت شوند. 18

 پرسنل خدماتي كليه درزها وشكاف هايي كه منجر به تجمع حشرات مي گردد مي بايست بالفاصله پيگيري گردد. 19

 پرسنل خدماتي ظافت كليه زواياي غير قابل دسترس الزامي است.ن 21

 پرسنل خدماتي نگه داري كارتن در بخش ممنوع است. 21

 پرسنل خدماتي نظافت كليه پنجره ها وشيشه ها الزامي است. 22

 پرسنل خدماتي رعايت دستورالعمل هاي تفكيك پسماند در مبداء ضروري است. 23

 پرسنل خدماتي بين ممنوع استحمل پسماند بدون  24

 پرسنل خدماتي نظافت مي بايست از باال به پايين و از تميز ترين به كثيف ترين قسمت صورت گيرد. 25

 پرسنل خدماتي عمل تي كشيدن بايد به صورت زيگزاكي صورت گيرد 26
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 پرسنل خدماتي %وايتكس غوطه ور گردد.1محلول تي ها پس از اتمام كار مي بايست با دقت شسته شده وبه مدت نيم ساعت در  27

 پرسنل خدماتي تي ها پس از گندزدايي مي بايست به منظور خشك شدن از ديوار تي شورخانه آويزان گردد. 28

بار در شبانه روز و در صورت مشاهده آلودگي قابل رويت بالفاصله توسط آب ودترجنت ويا وايتكس 3توالت بايستي  29

 گردد. نظافت وشستشو

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدماتي حمام بايد طبق برنامه نظافت گردد. 31

 پرسنل خدماتي چاه بست و توري كف شوري ها مرتب چك ودر صورت نياز به موقع تعويض گردند. 31

 پرسنل خدماتي نظافت قسمت ها بايد از محل تميز ترشروع وبه محل آلوده ختم شود. 32

 پرسنل خدماتي سروصدا وايجاد مزاحمت براي بيماران باشد ونحوه برخورد با بيماران مناسب باشد.نظافت بايد بدون  33

هنگام تعويض ملحفه بايد از تكاندن آن يا انداختن روي وسايل اطراف خودداري گردد وآرام روي تخت بيمار جمع وبه   34

 رار گيرد بين كثيف منتقل و بعد از ضدعفوني دست ها ملحفه تميز روي تخت ق

 پرسنل خدماتي

كيسه هاي زباله پس از جمع آوري گره زده برچسب گذاري شده وسطل زباله پس از تحويل حتما شسته و گندزدايي  35

 شوند.

 پرسنل خدماتي

 پرسنل خدمات در صورت ريختن ويا پاشيده شدن خون وترشحات  برروي سطوح مي بايست به شرح زير اقدام كنند: 36

حفاظت فردي پوشيده وبا حوله يكبار مصرف خون ومواد دفعي جمع وپاک شود و داخل سطل عفوني  ابتدا وسايل

%براي گندزدايي استفاده 1انداخته شده و سپس محل با تي عفوني و آب و صابون پاک گردد ونهايتا از آب ژاول 

آب ومواد شوينده تميز نموده وبعد شودسپس تي هاي آلوده به خون وترشحات را به تي شورخانه ثابت ببريد وابتدا با 

 % ضدعفوني شود و آويزان شده تا خشك شوند . 1با محلول آب ژاول 

 پرسنل خدماتي

 

وسايل حفاظت فردي از قبيل: دستكش ،ماسك،  كاله ،چكمه، كفش مناسب ،لباس فرم، مواد شوينده، مواد ضدعفوني كننده، كيسه زباله  منابع و امکانات موردنیاز:

 ،دستمال هاي مجزا جهت نظافت

 مسئول بهداشت محيط،مسئول خدمات،پرسنل خدماتکارکنان مرتبط:

 88آبان تاریخ بازبینی بعدی:                    89دی   تاریخ ابالغ:                                             89آبان    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 رمضان عبدلي )مسئول خدمات ( -)مترون (مريم هاشمي 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -فاطمه بهجويي)مسئول بهداشت محيط(

 مهناز آقاپور)سوپروايزر كنترل عفونت (

 تأیید کننده:

 دکتر جالل ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(
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هاي دستورالعمل نحوه حفظ زنجيره سرد وگرم با رعایت اصول بهداشتي درمراحل توزیع و سروغذا با حداقل 

 موردانتظار

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

درجه 5تامين زنجيره سرد براي موادغذايي: درجه حرارت غذاي سرد در زمان نگه داري وسرد بايد حداكثر  1

 سانتي گراد باشد.

 مسئول شپزخانه/

 سرآشپز

براي تامين زنجيره سرد از مرحله توليد تا زماني كه مواد خوردني و آشاميدني به دست مصرف كننده ميرسد  2

 بايد تجهيزات الزم)يخچال وسردخانه( فراهم گردد.

 مسئول شپزخانه/

 سرآشپز

درجه سانتي 57غذاي گرم در زمان سردغذا بايد حداقلتامين زنجيره گرم براي مواد غذايي:درجه حرارت  3

 گراد بوده و از افت درجه حرارت اجتناب شود.

 مسئول شپزخانه/

 سرآشپز

درجه سانتي گراد از مرحله توليد تا 57بايد اقدامات و تجهيزات الزم براي تامين زنجيره گرم و رسيدن به  4

 نده ميرسد فراهم گردد.)ترالي گرم خانه دار(زماني كه موادخوردني و آشاميدني به دست مصرف كن

 مسئول شپزخانه/

 سرآشپز

 متصدي توزيع غذا توزيع غذا بايد توسط كادر مخصوص و راس ساعت مقرر و طبق برنامه تنظيمي كارشناس تغذيه صورت گيرد. 5

 متصدي توزيع غذا متصديان توزيع غذا بايد از پيشبند،دستكش و ماسك استفاده كنند. 6

 پرسنل آشپزخانه كليه ترولي هاي غذا بايد در زمان محل و توزيع تمييز باشند و به طور روزانه شست وشو شوند. 7

 كارشناس بهداشت قبل از انتقال ترولي غذا به بخش،بايد كنترل وثبت درجه حرارت غذا به طور تصادفي صورت گيرد. 8

درجه  71مانند برنج و انواع خورش و خوراک ها( حداقل قبل از انتقال به بخش بايد درجه حرارت غذاي گرم) 9

 درجه فارنهايت (باشد. 165سانتي گراد)

 كارشناس بهداشت

 كارشناس بهداشت ساعت باشد.4طول مدت نگهداري و سرو غذاي سرد بايد محدود به  11

توسط كارشناس زمامن سيدن ترولي غذا به بخش بايد كنترل و ثبت درجه حرارت غذا به طور تصادفي  11

 بهداشت محيط و يا )جايگزين( در زمان ها و وعدههاي غذايي و بخش هاي مختلف بيمارستان صورت گيرد.

 كارشناس بهداشت

 سرآشپز/ مسئول آشپزخانه غذاها فقط بايد يك بار گرم شوند. 12

بيشتر از يكبار گرم  درجه يا باالتر گرم نگه داشته نشده اند يا 73موادغذايي كه طي دو ساعت در دماي 13

 شدهاند به هيچ وجه نبايد براي بيمار استفاده شده و يا براي زمان ديگري نگه داري شوند.

 سرآشپز/ مسئول آشپزخانه

غذاي دور ريز سرد شده بعد از پخت،در صورت نياز بيمار،بايد حداكر تا دو ساعت در شرايط نگه داري در  14

 استفاده قرار گيرد.درجه مورد  57-61دماي باالي 

 سرآشپز/ مسئول آشپزخانه

 
 وسايل حفاظت فردي)دستكش،كاله،لباس فرم،پيشبند(منابع و امکانات موردنیاز:

اشتي در واحد دماسنج ليزري/يخچال و سردخانه مناسب/ترالي غذا/آسانسور اختصاصي جهت محل غذا/سياست هاي اجرايي و ضوابط بخش تغذيه/شرايط و ضوابط بهد

 يهتغذ

 كاركنان امورغذايي بيمارستان،واحد بهداشت محيط، واحد تغذيهکارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                   89دی     تاریخ ابالغ:                                            89آبان     تاریخ بازبینی فعلی:

 آقاي بابايي )مسئول آشپزخانه( –خانم بهجوئي)كارشناس بهداشت محيط( تهیه کنندگان:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –كارشناس تغذيه(  )خانم همراز 

 تأیید کننده:

 دكتر سيد جالل الدين ناصري نيا )جانشين رياست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(
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 بهبودكيفيت و اعتباربخشيواحد 
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 دستورالعمل شستشوي انواع البسه

 اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

به منظور خونگيري در ابتدا،البسه بايد با آب سرد شسته شوند ودرصورتي كه رخت ها آغشته به  شست وشو با آب سرد: 1

 خون باشند براي زدودن خون آنها بايد دو مرحله با آب سرد شستشو شوند.

 پرسنل رختشويخانه

 : استفاده از آب داغ به طور موثر سبب تخريب ميكروارگانيسم ها ميشود.شست وشوياصلي با آب داغ: الف 2

 دقيقه ميباشد. 25درجه سانتي گراد به مدت  71:در شست و شوي آب ذاغ درجه حرارت مناسب ب

بايد از مواد شيميايي با غلظت مناسب استفاده سانتي گراد(  2/57-71/62:در شست  وشوي با آب درجه حرارت پايين)ج

 Ppگردد به عنوان مثال از سفيدكننده هايي كه 
m  151-51 .كلر باقيمانده قابل دسترس دارد و ميتواند استفاده كرد 

 پرسنل رختشويخانه

 Pp: استفاده از سفيدكننده كلرين با غلظت افزودن سفيدكننده:  الف 3
m  151-51 .سبب ايمني و پاكسازي ميشود 

:به مظور اطمينان از فعاليت ضدعفوني كليه سفيدكننده ها دترجنت هاي مصرفي در مراكز درماني بايستي مورد تاييد ب

EPA .باشد 

 پرسنل رختشويخانه

وشو،آبكشي البسه الزم : به منظور حذف مواد ضدعفوني كننده و ساير فرآورده هاي افزوده شده در سيكل شست آبكشي 4

 ميباشد.

جهت جلوگيري از پرزگرفتن البسه و ملحفه ها بهتراست درآخرين مرحله آبكشي از نرم كننده هاي موجود در بازار 

 استفاده نشود.

 پرسنل رختشويخانه

 پرسنل رختشويخانه رخت آلوده ورخت كثيف بايد باماشي هاي لباسشويي جداگانه شستشو گردند. 5

ي مرطوب نبايد در طول شب در ماشين لباسشويي رها شوند)قرار دادن رخت ها در ماشين لباسشويي بدون رخت ها 6

 عمليات شستشو ممنوع است(

 پرسنل رختشويخانه

درصورت استفاده از دستگاه غيراتوماتيك حداقل دوترالي مخصوص جهت محل رخت خيس از ماشين لباسشويي به  7

كن)ترالي رخت خيس( و محل رخت خشك شده به اتوها )ترالي رخت خشك( باشد. مستندات آبگيري وبعداز آن خشك 

 دماي شستشو ميبايست درمحل مناسب نگهداري گردد.

 پرسنل رختشويخانه

 پرسنل رختشويخانه هرالبسه اي كه دوخت و دوز و يا تعميرشود بايد مجدد شستشو شود. 8

 پرسنل رختشويخانه ر باال مانند بخش سوختگي و پيونداعضاء بايد پس ازشستشو،اتوكالو شوند.كليه رخت هاي اتاق عمل و بخش هاي باخط 9

البسه آلوده به آنتراكس ياسياه زخم بايد قبل از شستشو اتوكالو شوند)بهتر است براي بيماران مبتال به آنتراكس يا سياه  11

همانند پسماندهاي عفوني مديريت گردد(.البسه آلوده  زخم از زخت يكبار مصرف استفاده شود وپس  از مصرف رخت آلوده

درجه سانتي گراد شسته شود.)بهتراست براي بيماران مبتال به  85به ايندوتيفوئيد بايد به طور جداگانه با آب داغ باالتر از 

 گردد.( ايندوتيفوئيد از رخت يكبارمصرف استفاده شود پس از مصرف رخت آلوده همانند پسماندهاي عفوني مديريت

 پرسنل رختشويخانه

 
ضوايط بهداشت محيط -پودر شوينده و موادضدعفوني كننده مناسب-وسابل حفاظت فردي)دستكش،كاله،پيشبند،چكمه( لباس فرم مناسب منابع و امکانات موردنیاز:

 رختشويخانه)مركز سالمت محيط  ( موازين بهداشتي در رختشويخانه

 محيط/مسئول خدمات/پرسنل رختشويخانهمسئول بهداشت کارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                      89دی    تاریخ ابالغ:                                 89آبان   تاریخ بازبینی فعلی:

 آقاي بهروز خندان)پرسنل لنژ( –خانم فاطمه بهجوئي)كارشناس بهداشت محيط( تهیه کنندگان:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -آقاي رمضان عبدلي)مسئول خدمات(

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(
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 دستورالعمل سالم سازي سبزیجات آماده

 مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرسنل آشپزخانه :ابتدا سبزيجات را به خوبي پاک كنيد و شست وشو دهيد تامواد زايد و گل والي آن برطرف شود.الف:پاک سازي 1

قطره مايع  5تا3:سبزيجات را در يك ظرف متناسب با ميزان سبزي ريخته و به ازاي هرليتر،ب:انگل زدايي 2

ظرفشويي معمولي به آن اضافه كرده و ظرف را از آب پركرده و قدري بهم بزنيد تا تمام سبزي درداخل كف آب 

دقيقه سبزي را در كف آب نگه داريد،سپس سبزي را از روي كف آب جمع آوري كرده  و كف آب 5قرارگيرد.مدت 

دهيد تا تمام انگل ها باقي مانده مايع ظرفشويي از را تخليه كنيد ظرف وسبزي را دوباره با آب سالم شست و شو 

 آنها جدا شود.

 پرسنل آشپزخانه

% را متناسب با ظرف مورد استفاده 71:براي ضدعفوني وازبين بردن ميكروب ها مقداري پودر پركلرينج:ضدعفوني 3

به طوركامل حل % 71گرم )نصف قاشق چايخوري( پركلرين 1ليتري،5در ظرف پراز آب ريخته به ازاي هرظرف 

دقيقه درمحلول  5كنيد تا محلول ضدعفوني كننده به دست آيد،سپس سبزي انگل زدايي شده رابراي مدت

ضدعفوني كننده اخير قرار دهيد تا ميكروب هاي آن از بين بردند. توضيح اين كه اگر پركلرين در دسترس نباشد 

روخانه ها وجود دارد طبق دستورالعمل مصرف ميتوانيد از هرماده ي ضدعفوني كننده مجازديگري كه در دا

 آن،استفاده كنيد.

 پرسنل آشپزخانه

:سبزي ضدعفوني شده را به طور مجدد با آب سالم بشوييد تا باقي مانده ي كلر از آن جدا شود د:شست و شو 4

 سپس مصرف كنيد.

 تذكر:مصرف نمك طعام به هيچ وجه در ضدعفوني سبزيجات موثر نيست.
 آشپزخانهپرسنل 

 
 مواد غذايي 13دستوالعمل نحوه شستشوي سبزيجات /مده-چكمه-كاله -پيشبند –مايع ظرفشويي  -قرص ژاول پارت يا پركلرينمنابع و امکانات موردنیاز:

 

 مسئول بهداشت محيط-مسئول تغذيه-پرسنل آشپزخانهکارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                       89دی   تاریخ ابالغ:                                89آبان     تاریخ بازبینی فعلی:

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –بابايي)مسئول آشپزخانه( -شيوا همراز)كارشناس تغذيه( –فاطمه بهجويي )كارشناس بهداشت محيط( تهیه کنندگان:

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت )بهداشت محيط (    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل پيشگيري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویي

 انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرسنل راديولوژي حفاظت پرسنل كه شامل آشنايي با خطرات ناشي از تابش پرتويي است انجام شود. 1

مسئول راديولوژي/فيزيك  بررسي ساالنه سرب كوبي و حاظ گذاري انجام شود. 2

 بهداشت

 نماينده مركزبهداشت اشعه صورت پذيردانجام دزيمتري و سنجش نشت پرتو به مناطق مجاور اتاق  3

 پرسنل راديولوژي وجود دزيمتر فيلم بچ براي هريك از پرتوكاران الزامي است. 4

نصب عالئم ايمني مرتبط بامواد پرتوزا بايد به صورتي باشد كه وجود منابع پرتو را نشان دهد و به افراد  5

 نيد.دركاهش پرتوگيري و ممانعت از انتشار آلودگي كمك ك

 نماينده مركز بهداشت

 مسئول راديولوژي مشخص كردن ناحيه هايي كه ورود به آنها براي عموم مردم ممنوع است. 6

در مناطقي كه امكان خطرپرتوزدگي وجود دارد ميزان پرتوگيري بايد به وسيله شخص صالحيت دار مشخص  7

 و ثبت گردد.

 نماينده مركز بهداشت

اطمينان از عدم بارداري بيمارخانم مراجعه كننده به تصويربرداري و نصب هشدارهاي الزم در صورت  8

وجودحاملگي وضرورت انجام پرتونگاري موضع كتبا توسط پزشك معالج وپزشكان راديولويست بخش طبق 

 توصيه و تاييد گردد. ALARAقانون 

 پرسنل راديولوژي

 پزشكان/مسئول راديولوژي

-محدود كردن ميدان اشعه-زمان اكسپورر كوتاه-راديولوژي و سي تي اسكن استفاده ازشرايط ولتاژ باالدر  9

 كاستن تعداد فيلم هاي پرتونگاري و كاهش پرتونگاري الزامي است.-استفاده از حفاظ سربي براي شكم

 فيزيك بهداشت

-كارشناس فيزيك بهداشت ست.چپ( درمحل صحيح روي فيلم الزامي ا-استفاده ازعالئم سربي)راست 11

 مسئول راديولوژي

 پرسنل راديولوژي پرتونگاري با استفاده ازوسايل حفاظت مناسب و تكنيك هاي بهينه انجام پذيرد 11

مسئول راديولوژي/فيزيك  پيشگيري از تكراري شدن كليشه با استفاده ازتدابير و تكنيك هاي مناسب الزامي است 12

 بهداشت

كارشناس فيزيك  امكان كليه لباس هاي ناحيه مورد تصويربرداري از ميدان تابش خارج گردد.تاحدود  13

 بهداشت/مسئول راديولوژي

ثبت مشخصات بيمار به صورت كامل وخوانا همراه با تاريخ پرتونگاري بر روي فيلم ها با استفاده از دستگاه  14

 زيرنويس الزامي است.

مسئول راديولوژي/فيزيك 

 بهداشت

 پرسنل راديولوژي گنادها  و تيروئيد حتي المقدور با پوشش سربي حفاظت شوند. 15

 پرسنل راديولوژي استفاده از حفاظ سربي براي نوزادان و كودكان درناحيه چشم و گنادها  و كاستن تعداد فيل ها الزامي است. 16

چشم،دوركردن اشياء غيرضروري نظير ساعت هرگز مستقيم به پرتونگاه نشود،استفاده از عينك هاي محافظ  17

 الزاميست.

 پرسنل راديولوژي

 
 راهنما ودستورالعمل جامع بهداشت پرتوكاران -  فيلم بچ -وسايل حفاظت فرديمنابع و امکانات موردنیاز:

 مسئول بهداشت محيط،مسئول راديولوژي،مسئول فيزيك بهداشت،كاركنان راديولوژيکارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                     89دی     تاریخ ابالغ:                      89آبان    بازبینی فعلی:تاریخ 

مسئول بهبود عطيه ميرخاني ) -مجيد مزيناني)كارشناس فيزيك بهداشت(-معصومه حيدرپور)مسئول راديولوژي(-فاطمه بهجويي)كارشناس بهداشت(تهیه کنندگان:

 كيفيت(

 تأیید کننده: 

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(



 

 خيریه سوم شعبانبيمارستان 

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت )بهداشت محيط (    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل كاربرد موادشوینده وگندزدا درواحد رختشویخانه

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كيلوگرم لباس(: 51الف:شستشوي البسه،ملحفه،پتو وروتختي هاي غيرعفوني)به ميزان  1

گرم)بسته به 711گرم تا 511درجه سانتي گراد وميزان پودر لباسشويي  51-61استفاده از آب داغ بادرجه حرارت 

 دقيقه بايد باشد. 41سي سي و زمان شستشوي  511ميزان چرک و كثيفي( وآب ژاول

 رختشويخانهپرسنل 

 كيلوگرم لباس(: 51ب:شستشوي البسه،محلفه ها،پتو وروتختي هاي ضدعفوني)به ميزان  2

گرم )بسته به  711گرم تا  511درجه سانتي گراد و ميزان پودر لباسشويي  51-61استفاده از آب داغ بادرجه حرارت 

 ه بايد باشد.دقيق 61سي سي و مدت زمان شستشو  1111ميزان چرک و كثيفي( و آب ژاول 

 پرسنل رختشويخانه

 كيلوگرم لباس(: 51ج:شستشوي البسه پرسنل)به ميزان  3

گرم)بسته به ميزان 711گرم تا 511سانتي گراد و ميزان پودر لباسشويي  51-61استفاده از آب داغ با درجه حرارت 

 دقيقه بايد باشد.41سي سي و مدت زمان شستشو  511چرک و كثيفي( و آب ژاول 

 ل رختشويخانهپرسن

 پرسنل رختشويخانه در صورت وجودلكه خون بر روي البسه و ملحفه و غيره از يك مرحله آب سرد استفاده شود. 4

درجه سانتي گراد( استفاده ميشود از مواد 71درصورتي كه از سيكل شستشوي با حرارت پايين)دماي كمتر از  5

ساعت  24استفاده شود.زمان ماندگاري محلول بعداز رقيق كردن تا شيميايي مناسب با اين شيوه و غلظت مناسب 

 است.

 پرسنل رختشويخانه

 

وسايل حفاظت فردي از قبيل:دستكش،ماسك،چكمه،كفش مناسب،لباس فرم،موادشوينده،مواد ضدعفوني كننده)آب ژاول(،ضوابط بهداشت محيط منابع و امکانات موردنیاز:

 وكار(/ موازين بهداشتي رختشويخانهرختشويخانه)مركز سالمت محيط 
 

 مسئول بهداشت محيط،مسئول خدمات،پرسنل رختشويخانهکارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                     89آذر     تاریخ ابالغ:                                             89آبان    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات ( –بهروز خندان )پرسنل  لنژ (   –فاطمه بهجویی )مسئول بهداشت محیط ( 

 تأیید کننده:

 دکتر جالل ناصری نیا ) معاون درمان و جانشین ریاست (

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی ) رئیس بیمارستان (
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل محور رهبری و مدرییت

 )مدرییت تجهیزات زپشكی ( 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور رهبري و مدیریت )مدیریت تجهيزات پزشكي (    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل ایمني گاز هاي طبي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 مراحل ردیف
فرد انجام 

 دهنده

 تاسيسات شويد.پيش از تحويل سيلندر،از سالم بودن همه قسمت هاي آن مطمئن  1

 تاسيسات استعمال دخانيات در محل هاي توليد و ذخيره ي گاز هاي طبي ممنوع است. 2

 تاسيسات به طور عمومي از روغن كاري شير كپسول و اتصاالت مربوطه خودداري كنيد. 3

 تاسيسات كنيد.در صورت يخ زدن شير كپسول از آب نيم گرم براي برداشتن يخ و انتقال به محيط گرم اقدام  4

 تاسيسات كپسول ها بايد به صورت ايستاده و با ابزار مناسب از قبيل زنجير و......در مقابل سقوط مهار شوند. 5

 تاسيسات در هنگام نگهداري،كپسول ها را از يكديگر جدا و كپسول حاوي هر نوع گاز را به صورت مجزا نگهداري كنيد. 6   

 تاسيسات بايست بر روي آن قرار داشته باشد.درپوش )محافظ(شير مي  7   

 تاسيسات از قرار دادن كپسول بر روي سطح مرطوب به دليل خوردگي خودداري نماييد. 8   

 تاسيسات وسايل اطفاء حريق مي بايست در محل نگهداري كپسول ها وجود داشته باشد. 9   

 تاسيسات هاي خالي خودداري كنيد.از قرار دادن سيلندر هاي پُر در مجاورت سيلندر  11   

 تاسيسات از قرار دادن كپسول ها در مجاورت گرما و زير نور مستقيم خورشيد خودداري نماييد. 11   

 تاسيسات از آويزان كردن لباس و روپوش بر روي كپسول ها خودداري نماييد. 12  

 رابطين بخش رابري هاي دستي استفاده نماييد. از غلتانيدن سيلندر و كشيدن آن روي زمين خودداري و از ت 13  

  توكليان در صورت مشاهده ي عيب فني،يا اعمال و شرايط نا ايمن، به واحد تاسيسات و يا بهداشت حرفه اي گزارش دهيد.  14  

 چك ليست ثبت –خلوص سنج  منابع و امکانات موردنیاز:
 

 پرستار -بهكار –كاركنان تجهيزات پزشكي  –كاركنان تاسيسات کارکنان مرتبط:

 88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                         89دی   تاریخ ابالغ:                                 89آذر   تاریخ بازبینی فعلی:

ام البنين  -سيد حامد طباطبايي )مسئول تاسيسات( –امير طيبي )كارشناس تجهيزات پزشكي(  –محمد توكليان  راد )مسئول تجهيزات پزشكي( تهیه کنندگان: 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار(

 : تأیید کننده

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 : تصویب/ابالغ کننده

 د دریانی )رئیس بیمارستان(دکتر فرها
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 محور مراقبت و ردمان دستورالعمل اهی

)مراقبت  عمومی بالينی (



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 بهبودكيفيت و اعتباربخشيواحد 

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي عمومي باليني(    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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،  استفاده از دستبند شناسایي در بيماران با اختالالت رواني با شرایط خاص باليني )من جمله سوختگي دستورالعمل

 شكستگي موضعي اندام هاي فوقاني (

 به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام( شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرسنل پذيرش مچ بند شناسايي در پذيرش بيمارستان تهيه شود. 1

مچ بند حاوي حداقل اطالعات شامل ) نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد  به روز ، ماه و سال ، نام پدر ، شماره  2

 پرونده و جنسيت ( بارنگ مشكي يا آبي در پس زمينه سفيد باشد .
 پرسنل پذيرش

دستبند شناسايي در محل پذيرش به دست بيمار و تاييد صحت مندرجات آن توسط بيمار و خانواده الصاق  3

 شود.
 پرسنل پذيرش

 پذيرش پرسنل صحت مندرجات با استفاده از  مهر تاييد هويت در محل پذيرش تاييد شود. 4

 پرستار بخش بيمار در بدو ورود به بخش در خصوص نگهداري و نحوه و علت استفاده از مچ بند شناسايي آموزش داده شود. 5

 پرستار بخش شناسايي ايمن بيماران بصورت فعال انجام شود. 6

 پرستار بخش شود.مچ بند شناسايي براي كليه بيماران تحت نظر بخش اورژانس و اقدامات روزانه الصاق  7

رعايت سيستم كد بندي رنگي مچ بند شناسايي )مچ بند قرمز جهت هر گونه آلرژي و حساسيت غذايي و  8

دارويي ( و مچ بند زرد براي بيماران در معرض خطر شامل ) بيماران تحت خطر سقوط ، سوء تغذيه ، زخم 

از ذكر نام خودكشي بر روي مچ بند  ، خودكشي ( الزاميست.  جهت حفظ حريم خصوصي بيمار،PVTبستر ،

 پرهيز نموده و از كدهاي از پيش تعيين شده توسط اخالق باليني استفاده شود .

 پرستار بخش

 پرستار بخش به بيماران / خانواده آنان نسبت به اهميت و نحوه استفاده از مچ بند آگاهي داده شود. 9

  پرستار بخش ، شناسايي بيماران بصورت فعال انجام شود .قبل ازانجام هرگونه اقدام تشخيصي و درماني  11
 منابع و امکانات موردنیاز:

 راهنماي شناسايي صحيح بيماران

 پرسنل پاراكلينيك–پرسنل پذيرش  -پرستار کارکنان مرتبط:

   Bed side –پتو  –برانكارد  –دفتر تحويل بيمار  –فرم هاي پرونده  –پرونده بيمار -كامپيوتر –تلفن  امکانات و تجهیزات :

 88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                                     89تاریخ ابالغ:       دی                           89تاریخ بازبینی فعلی:   آذر

عطیه میرخانی )مسئول بهبود کیفیت(، صدیقه صادقچه )سوپروایزر آموزشی(، ام البنین سیاری  –تهیه کنندگان: مریم هاشمی )مترون( 

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیماران(

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: تأیید کننده: دکتر یوسف جمالی )مسئول فنی و ایمنی بیمارستان(
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 استفاده از دستبند شناسایي مادر و نوزاد دستورالعمل

 اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول پذيرش در بدو پذيرش مادر در بيمارستان يك مچ بند حاوي اطالعات شناسايي مادر صادر مي شود . 1

 مسئول پذيرش پس از احراز هويت ، مچ بند شناسايي به دست مادر بسته مي شود . 2

 مسئول بلوک بلوک زايمان دو مچ بند نوزاد حاوي شماره پرونده و نام و نام خانوادگي مادر صادر مي شود . در 3

 بلوک –بخش جراحي  ، مچ بند شناسايي نوزاد توسط بلوک صادر مي شود . ORدر بخش جراحي ، قبل از انتقال مادر به  4

پس از زايمان ، توسط ماماي نوزاد ، مشخصات نوزاد ) جنسيت ، ساعت و تاريخ تولد ( روي مچ بند شناسايي  5

 نوشته شود . CDصادر با ماژيك 

 اتاق عمل

 اتاق عمل نوشته شود . CDدر اتاق عمل ، مشخصات نوزاد ) جنسيت ، تاريخ و ساعت ( روي دو مچ بند با ماژيك  6

د شناسايي به بخش نوزادان و مادر با يك مچ بند شناسايي  ) با ذكر جنسيت ، ساعت و نوزاد با دو مچ بن 7

 تاريخ تولد ( به بخش جراحي منتقل شود .

 پرستار جراحي زنان / نوزادان

 
 منابع و امکانات موردنیاز:

 راهنماي شناسايي صحيح بيماران

 پرسنل پاراكلينيك–پرسنل پذيرش  -پرستارکارکنان مرتبط: 

   Bed side –پتو  –برانكارد  –دفتر تحويل بيمار  –فرم هاي پرونده  –پرونده بيمار -كامپيوتر –تلفن امکانات و تجهیزات : 

 88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                                     89تاریخ ابالغ:       دی                           89تاریخ بازبینی فعلی:   آذر

عطیه میرخانی )مسئول بهبود کیفیت(، صدیقه صادقچه )سوپروایزر آموزشی(، ام البنین سیاری  –تهیه کنندگان: مریم هاشمی )مترون( 

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیماران(

 (تصویب/ابالغ کننده: دکتر دریانی )ریاست  تأیید کننده: دکتر یوسف جمالی )مسئول فنی و ایمنی بیمارستان(
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 دستورالعمل اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پایش مستمر بيمار پس از اعمال جراحي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
انجام شيو محل ، بودن بيمار،  NPOقبل از انتقال به اتاق عمل، مشخصات بيمار، نوع عمل، محل عمل 

 كنترل شودداروهاي قبل از عمل 
 پرستار بخش

 بيهوشي اتاق عمل بودن بيمار جهت عمل جراحي به بخش ابالغ شود NPOمدت زمان  2

 پرستار شود  NPOبراساس ساعت حضور جراح در اتاق عمل ، بيمار جهت عمل  3

 پرستار بخش از بيمار درخصوص نداشتن وسايل فلزي و زيورآالت، دندان مصنوعي سوال شود 4

 پرستار بخش مدارک الزم در پرونده بيمار، )آزمايش، سونو، مشاوره ها و...( پس از بررسي و مشاهده مطمئن شود از وجود 5

6 
بودن  NPOو چك محل عمل،  6كنترل برگه شماره  شناسايي فعال، در اطاق عمل هنگام تحويل بيمار،

 بيمار، داروي پروفيالكسي، وجود آزمايشات و ... كنترل شود
 بيهوشيكارشناس 

7 
در اطاق عمل، مشخصات بيمار را از خود او پرسيده و نوع عمل با دستبند شناسايي پرونده و ليست عمل 

 مطابقت داده شود
 كارشناس بيهوشي

8 
در صورتيكه بيمار به اطاق انتظار منتقل مي شود در كنار وي مانده و ضمن حفظ محيط خلوت و آرام، نحوه 

 مل، نوع بيهوشي، مدت زمان عمل را به زبان ساده براي وي توضيح دهدانتقال به تخت عمل، شيوه ع
 كارشناس بيهوشي

 كارشناس بيهوشي جهت حفظ حريم بيمارپوشش مناسب براي وي فراهم كرده و تا زمان انتقال به بخش مبداآن را حفظ كند 9

11 
انها را به نحو صحيح و ايمن حفظ و در حين و بعد از انتقال در صورت داشتن سرم، سوند يا انواع كاتترها 

 ثابت كند
 كارشناس بيهوشي

 كارشناس بيهوشي نرده هاي دو طرف برانكارد را باال بكشد 11

 كارشناس بيهوشي در طول انتقال بيمار را به ارامي منتقل كرده و با او ارتباط برقرار كند 12

 خدمات نمونه پاتولوژي به شكل ايمن منتقل گردد . 13

 پس از عمل: حین و مراقبت

1 

بعد از ورود بيمار به ريكاوري، گزارش كامل وضعيت بيمار را از پزشك و پرستار انتقال دهنده بگيرد  

)مشخصات بيمار، نوع عمل، نوع اقدامات انجام شده، نوع مراقبتها، ميزان خونريزي، ميزان مايعات و يا خون 

 دريافت شده، وضعيت عالئم حياتي و...(

 ستار ريكاوريپر

2 
درجه باال آورده و در صورت عدم مشكل در مهره هاي گردني، وضعيت  31بسته به نوع عمل، سرتخت را 

 ريكاوري به سرو چانه بيمار بدهد
 پرستار ريكاوري

 ريكاوريپرستار  استفاده و وضع تنفسي را كنترل كند airwayدر صورت بروز ديسترس تنفسي، عالوه بر وضعيت ريكاوري از  3

 پرستار ريكاوري بيمار را به دستگاه مانيتورينگ قلبي و پالس اكسيمتري و اكسيژن وصل كند 4

 پرستار ريكاوري رنگ پوست، مخاط دهان، لبها، ناخن ها و الله گوش را از نظر كبودي و سيانوز كنترل كند 5

 پرستار ريكاوري تجويز كند 7Rسرم ها را راه اندازي و داروهاي دستور داده شده را طبق قانون  6

 پرستار ريكاوري محل پانسمان و درن ها را از نظر خونريزي غيرطبيعي كنترل كند 7

 پرستار ريكاوري عالئم حياتي را كنترل و در برگه مخصوص ثبت و گزارش پرستاري را كامل بنويسد  8

9 
ناحيه را كنترل كرده و در صورت نياز به در صورت وجود گچ و بانداژ محكم، حتما سيستم عصبي و عروقي 

 هر نوع تغيير در گچ و بانداژ جراح را در جريان قرار دهد
 پرستار ريكاوري

 پرستار ريكاوري كليه موارد غيرطبيعي را ثبت و به جراح گزارش دهد 11

11 
با بخش مبدا تماس و شرايط انتقال ايمن  از كنترل هوشياري و بيداري بيمار و دستور متخصص بيهوشيپس 

 بيمار را فراهم كند
 پرستار ريكاوري

12 
بيمار با حفظ حريم  SBARهنگام تحويل بيمار، شرح مختصر و كاملي از وضعيت بيمار از از اطاق عمل،تطابق 

 خصوصي و ايمني منتقل شود
 پرستار ريكاوري
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 پرستار/كمك بهيار پس از انتقال بيمار به بخش با رعايت استانداردهاي ايمني بيمار به تخت منتقل شود  13

 كمك بهيار كليه شان ها و ملحفه ها و البسه هاي خوني از بيمار جدا شود  14

 پرستار كليه اتصاالت بيمار را كنترل و طبق دستورالعمل هاي ايمني بيمار اتصاالت به شكل صحيح برقرار شود  15

 پرستار/كمك بهيار كنترل و ثبت شود . v/sدقيقه 15يكساعت اول ورود بيمار به بخش هر  16

 پرستار/كمك بهيار كنترل و ثبت شود . v/sيكساعت دوم هر نيم ساعت  17

18 
مختل ، خونريزي ، تورم اندام ها و هرگونه عالمت غيرعادي پزشك را سريعا در جريان قرار  v/sورت درص

 دهيد
 پرستار

  پرستار/كمك بهيار طبيعي ساعت دوم، عالئم حياتي طبق دستور پزشك كنترل مي شود  v/sدرصورت  19
مانومتر  -ماسك اكسيژن -airway -شان -پتو -پايه سرم -دستبند شناسايي -مانيتور -پالس اكسيمتر -نرده كنار تخت -پرونده -برانكارد امکانات موردنیاز:

 گوشي -فشارسنج -اكسيژن

 بيمار بر -پرسنل اتاق عمل و كارشناس بيهوشي -سرپرستار -پرستار -پزشكکارکنان مرتبط: 

 99 آذر تاریخ بازبینی بعدی:                         89دی   تاریخ ابالغ:                             89آذر   تاریخ بازبینی فعلی:

ام  -)سرپرستار اطاق عمل( مريم افشاري -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -مريم هاشمي )مترون (تهیه کنندگان: 

 مينا  زارع )سرپرستار بخش جراحي زنان ( -البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار(

 خانم رسولي )كارشناس بيهوشي(

 آقاي بهمن زاده )بهيار ريكاوري(

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئیس بیمارستان( دکتر فرهاد دریانی
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 از دیاليزدستورالعمل اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پایش مستمر حين و پس 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
تكميل و به واحد كنترل عفونت ارجاع داده  Bارزيابي شده و ضميمه پرونده و فرم هپاتيت  Bبيمار از نظر هپاتيت 

 شود.
 سرپرستار دياليز

HBS AGدر صورت  2
 پرستار بودن بيمار به بيمارستانهايي كه پذيراي اين بيماران هستند پس از هماهنگي ارجاع شود +

3 
بيمار از روي بيمار در بخش دياليز پذيرش شده ،دستبند شناسايي يا كارت شناسايي بيمار تحويل گردد . تخت 

 دفتر تقسيم كار كه توسط مسئول بخش از قبل مشخص گرديده، تعيين وبيمار به تخت خود راهنمايي شود
 پرستار

4 
اصول احتياطات همه جانبه استاندارد به منظور پيشگيري از ابتال به بيماريهاي منتقله از راه خون بين بيماران و 

 كاركنان رعايت شود.
 پرستار

 پرستار حفاظت فردي در تمام مدت همودياليز استفاده شوداز وسايل  5

 پرستار باتوجه به وضعيت بيمار طبق نظر مسئول بخش صافي مناسب جهت بيمار انتخاب شود 6

 پرستار دستگاه به روش استاندارد شستشو و آماده و ست پرايم شود 7

 پرستار دستگاه تنظيم شود UFقبل از شروع دياليز، بيمار را وزن و ميزان  8

 پرستار آگاهي الزم از نحوه دست يابي به عروق بيمار )فيستول، گورتكز، شنت، شالدون و..( را داشته باشد 9

11 
سي و در صورت اطمينان از كاركرد صحيح آن، رقبل از شروع دياليز كاركرد صحيح هريك از راههاي دسترسي  بر

 دياليز بيمار را شروع كند
 پرستار

 پرستار محل فيستول از نظر عالئم ترومبوز، عفونت، ادم خونريزي ، ترشح و قرمزي چك شود 11

 پرستار وجود ارتعاش فيستول با دست يا گوشي حس شود 12

 پرستار هفته زمان جهت استفاده قرار دهد  4-6پس از قراردادن فيستول  13

 پرستار سانتي متر( با محل فيستول فاصله داشته باشد 5انگشت ) 3سوزن شرياني حداقل به فاصله  14

 پرستار از تزريق مكرر سوزن به يك نقطه پرهيز نموده و محل تزريق سوزنها تغيير داده شود 15

 پرستار پيش از تزريق محل با محلولهاي ضدعفوني كننده استاندارد به صورت دوراني تميز و ضدعفوني شود 16

 پرستار به سمت جريان خون و سوزن وريدي را به سمت قلب قرار دهد جهت سوزن شرياني را 17

 پرستار نيدل ها را به منظور جلوگيري از خروج آنها به وسيله چسب روي پوست با دقت فيكس نمايد 18

 پرستار ددر صورت وجود شالدون، قبل از شروع همودياليز محل ورود كاتتر را از نظر خونريزي، تورم ، ترشح ارزيابي كن 19

 پرستار از بسته بودن كليپس شاخه ها اطمينان حاصل كند 21

 پرستار نگه داشته شود زدر شروع دياليز، سرپوش شاخه ها باز شده و ورودي و خروجي استر با 21

 پرستار با يك سرنگ، هپاري را داخل شاخه ها آسپيره كرده و تخليه نمايد 22

 پرستار نظر را به شاخه ها وصل نموده و كليپس شاخه ها را باز و همودياليز را شروع كندلوله هاي شرياني و وريدي مورد  23

24 
پس از پايان دياليز شاخه را هپارينه كرده و با رعايت شرايط استريل سرشاخه ها را ضدعفوني و درپوش آن را قرار 

 دهد
 پرستار

 پرستار محل خروج كاتتر به روش استريل ضدعفوني و پانسمان كند 25

26 

قبل از دياليز بيمار را از نظر عوامل مستعد كننده به اختالالت الكتروليتي مانند اسهال و استفراغ بررسي نموده و در 

صورت وجود هر يك از عالئم شرايط بيمار را به اطالع پزشك مربوطه رساند و دستورات الزم را طبق پرونده اجرا و 

 ثبت كند

 پرستار

27 

نظر عوامل اختالالت همويناميكي مانند افت يا افزايش فشار خون، اختالالت نبض، تنفس و درجه حرارت بيمار را از 

كنترل نموده و در صورت وجود اختالل با هماهنگي پزشك مربوطه طبق پرونده، اختالالت را اصالح و در پرونده 

 ثبت نمايد

 پرستار

28 
پرايم كامل الين ها و كويل نرمال بودن شرايط بيمار، پس از اطمينان از كاركرد صحيح دستگاه شستشو و 

 همودياليز بيمار را شروع نمايد
 پرستار
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29 
در زمان دياليز، آموزش الزم جهت جلوگيري از خروج نيدل ها و شالدون و محدوديت مصرف غذا جهت جلوگيري 

 از افت فشارخون به بيمار بدهد
 پرستار

31 

 ات زير انجام شوددر صورت بروز افت فشارخون اقدام

 الف( تغيير پوزيشن )پوزيشن شوک(

 ب( كاهش يا قطع اولترافيلتراسيون

 ج(دادن سرم نمكي و محلول هاي هيپرتونيك

 د(كاهش دور پمپ

 ه( تنظيم پروفايل دستگاه )سديم باالي دستگاه، حرارت پائين دستگاه(

 پرستار

31 

 شوددر صورت بروز تهوع و استفراغ اقدامات زير انجام 

 الف(اصالح فشارخون بيمار

 ب( تجويز داروهاي ضدتهوع

 ج( عدم مصرف غذا حين دياليز

 پرستار

32 

 در صورت بروز كرامپ عضالني اقدامات زير انجام شود

 الف( اصالح فشارخون

 ب( افزايش غلظت سديم دستگاه

 ج( ماساژ محل بروز كرامپ

 پرستار

33 

 در صورت سردرد اقدامات زير انجام شود

 الف(تجويز قرص استامينوفن

 ب(اصالح فشارخون

 ج(كاهش دور پمپ

 پرستار

34 
 در صورت خارش اقدامات زير را انجام دهد 

 الف( تجويز داروي ضدخارش طبق نظر پزشك
 پرستار

35 

 در صورت واكنش حساسيتي به صافي افدامات زير را انجام شود

 الف(قطع فوري دياليز و شستشوي صافي

 هيستامينب(تجويز آنتي 

 ج(استروئيد تراپي با دستور پزشك

 د(اكسيژن تراپي

 پرستار

36 

 در صورت لخته شدن خون در مسير دياليز اقدامات زير انجام شود

 الف( تزريق مناسب هپارين

 ب( تعويض صافي و شروع مجدد دياليز

 ج(جايگزيني خون ومايعات

 پرستار

37 

 جام شوددر صورت وجود درد قفسه سينه اقدامات زير ان

 الف( كم كردن سرعت دياليز

 ب(كاهش و قطع اولترافيلتراسيون

 ج(تجويز اكسيژن

 د( تجويز مايعات و خون

 TNGه(

 و(مسكن

 ي(قطع دياليز در صورت عدم اصالح

 EKGن(گرفتن 

 پرستار

38 

 در صورت افزايش فشارخون اقدامات زير انجام شود

 الف(برطرف كردن علت زمينه اي

 ب(تنظيم وزن خشك

 ج(انجام اولترافيلتراسيون

 پرستار
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 د(حفظ تعادل سديم و مايعات حين دياليز

 و(افزايش كيفيت دياليز

 ي( تنظيم غلظت مايع دياليز

 ن(اصالح و تجويز داروي ضد فشارخون

 پرستار پس از دياليز، بيمار را وزن و در پرونده ثبت كند 39

41 
آموزش هاي الزم را در زمينه محدوديت مصرف مايعات به بيمار در صورتيكه بيمار به وزن خشك خود نرسيده ، 

 بدهد
 پرستار

41 
محل خروج نيدها را با گاز آغشته به بتادين به مدت الزم فشار داده و پس از اطمينان از عدم خونريزي و ايجاد 

 لخته و انعقاد مناسب را با محل پانسمان كوچك فيكس كند
 پرستار

 پرستار كردن بيمار، كليه عالئم حياتي را كنترل و ثبت كند OPPقبل از  42

 پرستار در صورت اختالل هموديناميك به پزشك اطالع دهد 43

44 
آموزش الزم در مورد مراقبت از فيستول، شالدون، شنت در منزل و محدوديت مصرف مايعات و تغذيه صحيح را به 

 بيمار و خانواده وي بدهد
 پرستار

 پرستار دياليزبعدي، دستگاه را به دقت ضدعفوني و شستشو نموده و به پرستار شيفت بعد تحويل دهدتا شروع  45

  پرستار كليه موارد اقدامات داروهاي مصرفي حين دياليز و آموزش ها را در پرونده و ثبت نمايد 46

محلول ضدعفوني  -سوزن شرياني و وريدي( -ست -تجهيزات دستگاه همودياليز )صافي -وسايل حفاظت فردي -دفتر تقسيم كارمنابع و امکانات موردنیاز: 

 دارو -چسب -پرونده ست پانسمان -پمفلت آموزشي -ترازو -EKGدستگاه  -فشارسنج -تجهيزات و اندام

 نوشته دكتر محمد تمدن دار 1388منابع: كتاب پرستار دياليزچاپ 

 نويسندگان اداره پيوند و بيماريهاي خاص وزارت بهداشت و درمان 1387ب پرستار و نارسايي كليوي چاپ كتا

 كليه كاركنان بخش دياليز -يپزشك نفرولوژکارکنان مرتبط: 

 99آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                                      89دی    تاریخ ابالغ:                       89آذر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

عطيه  -مهناز حاجي آقاپور )سوپروايزر كنترل عفونت( –صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي(    -مريم هاشمي )مترون(  -خانم دكتر سليمانيان )نفرولوژ بخش(

 ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار(  -ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(

 خانم كميجاني )سرپرستار بخش دياليز(

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان (

 تصویب/ابالغ کننده:

 تر فرهاد دریانی )ریاست (دک
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 و پس از انواع اسكوپي هادستورالعمل اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پایش مستمر حين 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  آندوسکوپی 1

1-1 
تكميل و به واحد كنترل عفونت ارجاع داده  Bارزيابي شده و ضميمه پرونده و فرم هپاتيت  Bبيمار از نظر هپاتيت 

 شود.

 پرستار بخش پزشك/

 آندوسكوپي

1-2 
HBS AGدر صورت 

 پرستار بخش پزشك/ بودن بيمار به بيمارستانهايي كه پذيراي اين بيماران هستند پس از هماهنگي ارجاع شود +

 آندوسكوپي

1-3 
 پرستار بخش دستبند شناسايي بيمار از جهت اطمينان از بيمار صحيح و پروسيجر صحيح به دست بيمار بسته شود . 

 آندوسكوپي

1-4 
قبل از انجام هرگونه آندوسكوپي تمام داروهاي مصرفي به اطالع پزشك معالج رسيده شود )علي الخصوص داروهاي 

 آسپيرين ، پالويكس و وارفارين ( ضد انعقاد
 پرستار آندوسكوپي

 پرستار -پزشك در صورت ابتالي بيمار به اختالالت خونريزي دهنده مورد به اطالع پزشك آندوسكوپي رسانده شود 1-5

1-6 
پزشك /كارشناس  درصورت استفاده از داروهاي سداتيو حضور متخصص بيهوشي يا كارشناس بيهوشي الزاميست . 

 بيهوشي

 پرستار ساعت قبل ناشتا نگه داشته و آموزش الزم را به بيمار و همراه بدهد 6از  جهت آندوسكوپي بيمار را 1-7

 پرستار -پزشك مراحل انجام پروسيچر به بيمار و همراه توضيح داده شد و سپس رضايت آگاهانه از بيمار و همراه اخذ شود 1-8

 پرستار -بيماربر بيمار تا بخش آندوسكوپي با ويلچر همراهي شود 1-9

 پرستار اندوسكوپي هنگام تحويل بيمار در بخش اندوسكوپي بيمار از نظر وضعيت هوشياري، خونريزي و عالئم حياتي كنترل شود 1-11

 پرستار بخش ساعت پس از اندوسكوپي( بيمار را ناشتا نگه دارد 2-4تا برگشت رفلكس بلع ) 1-11

 پرستار ه بيمار آموزش دهدجهت رفع سوزش حلق نحوه استفاده از سرم نمكي را ب 1-12

 پرستار دقيقه كنترل كند15-31ساعت هر  4عالئم حياتي بيمار را تا  1-13

 پرستار بيمار از نظر عالئم عوارض اندوسكوپي )سوراخ شدن دستگاه گوارش، پنوموني اسپيراسيون(كنترل شود 1-14

 پرستار ثبت كندكليه مشاهدات و اقدامات انجام شده را در گزارش پرستاري  1-15

1-16 
نمونه پاتولوژي با داشتن برچسب مشخصات )نام و نام خانوادگي بيمار، پزشك معالج ، تاريخ ، نوع نمونه،بخش ، فرد 

 نمونه گير(
 بهكار درمانگاه

 کولونوسکوپی   2

1-2 
شده به بيمار بدهد يك روز قبل از كولونوسكوپي از خوردن غذاي جامد توسط بيمار جلوگيري كرده و مايعات صاف 

 )آموزش به بيمار و همراه(
 پرستار

 پرستار در صورت مصرف داروهاي رقيق كننده خون، اطالع به پزشك جهت قطع احتمالي دارو 2-2

 پرستار استعمال ملين يا مسهيل با دستور پزشك 3-2

 پرستار توصيه به بيمار در مورد مصرف آب فراوان جهت تخليه و شستشوي روده ها 4-2

 پرستار توضيح مراحل كار به بيمار و همراه و اخذ رضايت آگاهانه 5-2

 پرستار -پزشك در طي كولونوسكوپي مصرف آرام بخش يا بيهوشي كوتاه مدت جهت كنترل درد و راحتي بيمار 6-2

 پرستار پاتولوژيدر صورت نياز به نمونه برداري، تحويل نمونه با نسخه پزشك به همراه جهت ارسال به  7-2

8-2 
دقيقه استراحت و  31-61جهت رفع اثر خواب آوري داورهاي آرامبخش و بيهوشي، توصيه به بيمار جهت حداقل 

 پرهيز از رانندگي
 پرستار

 پرستار توضيح عوارض پس از كولونوسكوپي )كرامپ هاي خفيف و نفخ شكم( به بيمار و همراه 9-2

 پرستار درخصوص كنترل رنگ مدفوعتوصيه به بيمار و همراه  11-2

 پرستار در صورت وجود خون در مدفوع، درد شكم مداوم و تب اطالع به پزشك 11-2
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 پرستار دقيقه يكبار 15-31ساعت هر  4كنترل عالئم حياتي تا  12-2

 پرستار ثبت اقدامات و مشاهدات در گزارش پرستاري 13-2

  سیستوسکوپی در  اتاق عمل 3

 پرستار ساعت قبل از عمل 4-8و آموزش به بيمار جهت ناشتا بودن توصيه  1-3

 پرستار در صورت لزوم مصرف آنتي بيوتيك با تجويز پزشك معالج 2-3

 پرستار در صورت مصرف داروهاي رقيق كننده خون و ضد انعقادها، تماس با پزشك و اطالع رساني به وي 3-3

 پرستار استحمام بيمار شب قبل از عمل 4-3

 پرستار -پزشك توضيح مراحل پروسيچر به بيمار و همراه و اخذ رضايت آگاهانه 5-3

 پرستار اطاق عمل خواباندن بيمار روي تخت عمل به شكل طاقباز و با پوزيشن ليتاتومي 6-3

 پرستار -پزشك آموزش عاليم عوارض سيستوسكوپي )عفونت، احتباس ادرار، خونريزي و پارگي شانه( به بيمار و همراه 7-3

 پرستار -پزشك توصيه به مراجعه سريع به بيمارستان در صورت تب، عدم توانايي در دفع ادرار و وجود خون در ادرار، سوزش شديد 8-3

 پرستار -پرشك ساعت 4دقيقه تا  15-31پس از عمل كنترل عالئم حياتي هر  9-3

 پرستار -پزشك منزلتوصيه به مصرف مسكن و آنتي بيوتيك تجويزي در  11-3

 پرستار توصيه به مصرف مايعات و حمام گرم جهت رقيق شدن ادرار و كاهش درد پس از عمل 11-3

 پرستار -پزشك كنترل دفع ادرار در بيمار، ترخيص بيمار منوط به دفع ادرار باشد 12-3

 در  اتاق عمل برونکوسکوپی 4

 پرستار ساعت قبل از برونوسكوپي 8توصيه به بيمار و همراه جهت ناشتا بودن  1-4

 پرستار اطالع به پزشك درخصوص داروهاي مصرفي به بيمار علي الخصوص ضد انعقادها و رقيق كننده هاي خون 2-4

 پرستار توصيه به بيمار درخصوص خارج كردن دندان مصنوعي و عينك 3-4

 پرستار -پزشك خفگي موقت( به بيمار و همراهبدليل مصرف اسپري بي حس كننده، آموزش عوارض دارو )احساس  4-4

 پرستار توضيح مراحل پروسيچر به بيمار وهمراه و اخذ رضايت آگاهانه 5-4

 پرستار -پزشك توصيه به بيمار و همراه درخصوص عدم خوردن و آشاميدن تا زمان برگشت رفلكس بلع 6-4

 پرستار -پزشك ردارائه توضيحات در مورد عوارض برونوسكوپي مانند گلو د 7-4

 پرستار دقيقه 15-31ساعت هر  4كنترل عالئم حياتي تا  8-4

 در  اتاق عمل آرتروسکوپی 5

 پرستار ساعت قبل از عمل 8توصيه به بيمار و همراه جهت ناشتا بودن از  1-5

 پرستار -پزشك توضيح مراحل پروسيچر و اخذ رضايت آگاهانه 2-5

 پرستار ضدانعقاد و رقيق كننده خون اطالع به پزشكدر صورت مصرف داروهاي  3-5

 متخصص بيهوشي ناحيه اي يا عمومي( -توضيح درخصوص نحوه بيهوشي )موضعي 4-5

 پرستار دقيقه 15-31ساعت هر  2كنترل عالئم حياتي تا  5-5

 پرستار دقيقه جهت كاهش درد و تورم 21-31كمپرس يخ چندبار در روز هر بار به مدت  6-5

 پرستار ساعت پس از عمل جهت كاهش درد و تورم 48باال نگه داشتن پا تا  7-5

 پرستار خشك نگه داشتن پانسمان 8-5

 پرستار آموزش و توصيه به استفاده از عصا يا واكرپس از عمل 9-5

 پرستار -پزشك توصيه به بيمار جهت مراجعه در صورت وجود تب، قرمزي زانو، درد مداوم، التهاب و تورم زانو 11-5

11-5 
 -پرستار-پزشك آموزش توانبخشي و حركات اصالحي و ورزشي پس از عمل به بيمار و همراه

  فيزيوتراپ
قرص و  -مسكن مخدر و غيرمخدر -برگه آموزش به بيمار -گوشي -فشارسنج -N-Sسرم  -پرونده بيمار -برگه رضايت آگاهانه -دارو منابع و امکانات موردنیاز:

اسپري  -محلول ضدعفوني كننده -ارتروسكوپ وكولونوسكوپ -سيستوسكوپ -برونوسكوپ -دستگاه اندوسكوپ -برگه پاتولوژي -ظرف نمونه برداري -ملينشياف 

 ليدوكائين

 بيمار بر -پرستار اطاق عمل -جراح-متخصص بيهوشي -پرستار -پزشكکارکنان مرتبط:

 88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                      89دی    تاریخ ابالغ:                    89آذر    تاریخ بازبینی فعلی:
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 تهیه کنندگان: 

عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(، مهناز حاجي آقاپور -صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -خانم هاشمي )مترون( -دكتر اويسي )متخصص داخلي (

خانم شكورپور )سرپرستار بخش  - (اتاق عمل)سرپرستار  افشاريخانم  -ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار( – كنترل عفونت()سوپروايزر 

 خانم زارع)سرپرستار بخش جراحي زنان( -داخلي مردان(

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان (

 غ کننده:تصویب/ابال

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان (
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 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي
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 در مراحل انجام اقدامات تهاجمي خارج از اتاق عملدستورالعمل رعایت الزامات ایمني بيمار 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

پزشك معالج/كارشناس  ها، پاراكلينيك ها قرار  داده شود.ليست اقدامات تهاجمي هر بخش مشخص شده و در اختيار كاركنان بخش  1

 هماهنگ كننده ايمني بيمار

دستور پزشك مبني بر انجام اقدام تهاجمي در پرونده بيمار ثبت شده و پرستار مسئول پس از كنترل آن را مهر و امضاء  2

 نموده و در كاردكس ثبت شود.

 پرستار

 پزشك / پرستار وسايل الزم براي انجام كار توسط پرستار و توسط پزشك تاييد گردد.قبل از شروع اقدام تهاجمي وجود  3

قبل از اجراي هرگونه خدمات پاراكلينيكي تشخيصي تهاجمي /نيمه تهاجمي كنترل مچبندشناسايي بيمار با دو شناسه)  5

 نام و نام خانوادگي ، نام پدر( انجام شود.

 پزشك / پرستار

 پزشك / پرستار دارويي ، جراحي و احتمال اثرات ناخواسته دارويي مورد ارزيابي قرار گيرد. سوابق حساسيت هاي 6

قبل از انجام هرگونه اقدامات تهاجمي خارج از حيطه اتاق عمل،  بهداشت دست و اسكراب جراحي مي بايست انجام  

 شود.

 پزشك / پرستار

اتاق عمل،  نيز پزشك و يا پرستار با بيمار ارتباط برقرار كرده  قبل از انجام هرگونه اقدامات تهاجمي خارج از حيطه 7

وپزشك معالج تمامي مراحل انجام اقدام،  مزايا و معايب و علت انجام اقدام را به بيمار توضيح داده و از وي رضايت 

 آگاهانه )طبق دستورالعمل( گرفته شود.

 پزشك / پرستار

نحوه باز كردن بسته هاي استريل و نحوه پوشيدن گان و دستكش مي بايست  ترتيب استفاده از وسايل حفاظت فردي و 8

 رعايت شود.

 پزشك / پرستار

موارد مرتبط با بندهاي دستورالعمل جراحي ايمن )قبل از القاي بيهوشي، بعد از القاي بيهوشي و قبل از برش پوستي و  9

(در خصوص انجام اقدام تهاجمي توسط تيم درماني رعايت قبل از انتقال بيمار به خارج از اتاق مخصوص انجام پروسيجر

 و اجرا شود.

پزشك / پرستار/تكنسين 

 بيهوشي

در صورت برداشتن نمونه پاتولوژي/آزمايشگاه از بيمار، مشخصات نمونه شامل:  )مشخصات دموگرافيك بيمار، نوع نمونه،  11

تحويل دهنده و تحويل گيرنده( به طور دقيق بر روي ظرف محل جراحي شده، تاريخ ارسال نمونه به آزمايشگاه، شخص 

 درج گردد.  وطبق شرايط مناسب به كمك خدمات به آزمايشگاه مورد نظر انتقال مي يابد.

 پرستار

گزارش اقدام تهاجمي مي بايست بالفاصله بعد از انجام اقدام در برگه انجام اقدامات تهاجمي و نيمه تهاجمي خارج از  11

 ثبت شود. اتاق عمل

 پزشك معالج/ پزشك بيهوشي

پرستار/سوپروايزر بخش  نمونه پاتولوژي / آزمايشگاه به همراه بيمار ممنوع بوده و به هيچ عنوان تحويل همراه بيمار/خود بيمار نگردد. 12

 پاراكلينيك

نظر را انتخاب كرده و بكار پزشك معالج مي بايست روش بيهوشي يا تسكين درد متناسب با شرايط بيمار و اقدام مورد  13

 ببرد.

 پزشك بيهوشي

پرستار مي بايست بعد از خاتمه اقدام بيمار، وي را از نظر درد ، خونريزي ، عالئم حياتي، خطر سقوط كنترل كرده و  14

 نتايج ارزيابي خود را در برگه اقدامات تهاجمي و نيمه تهاجمي خارج از اتاق عمل ثبت كند. 

 پرستار

، LPگذاري، برونكوسكوپي، چست تيوب گذاري، شالدون گذاري،  CVPگونه اقدامات تهاجمي در تمام بخش ها )هر  15

انواع اسكوپيها، ساير موارد با تشخيص بيمارستان( توسط پزشك معالج با رعايت اصول آسپتيك ، مباني كنترل عفونت، 

 اصول ايمني و حفظ حريم بيمار انجام شود.

 پزشك معالج /پرستار

ضدعفوني ، نحوه نگهداري تجهيزات، نحوه نگهداري ست ها، نحوه ضدعفوني سطوح  و تجهيزات مربوط به اقدامات  16

 تهاجمي خارج از اتاق عمل و استريل كردن آنها مي بايست آموزش داده شده و نظارت شود.

 سوپروايزر كنترل عفونت

تهاجمي يا نيمه تهاجمي خارج از اتاق عمل، مانند خروج افراد  رعايت حريم خصوص بيمار قبل از انجام هرگونه اقدام 17

 متفرقه از اتاق، بستن درب اتاق يا كشيدن پرده / پاراوان الزامي است. 

 پرستار

 
 منابع و امکانات موردنیاز: 

 محلول ضدعفوني كننده مخصوص -آگاهانهبرگه اخذ رضايت  -برگه گزارش اقدامات تهاجمي و نيمه تهاجمي -ست پانسمان -اتاق مخصوص –ابزار جراحي 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي عمومي باليني(    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 بيمار بر -تكنسين بيهوشي-پرستار -پزشك بيهوشي-پزشك معالج کارکنان مرتبط:

  88آذر    تاریخ بازبینی بعدی:               89دی   تاریخ ابالغ:                           89آذر تاریخ تدوین :   

مهناز  -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -دكتر نوبخت )پزشك بيهوشي اتاق عمل(مريم هاشمي )مترون( -اتاق عمل( دكتر حاج مبيني )مسئول تهیه کنندگان:

 (ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار -حاجي آقاپور )سوپروايزر كنترل عفونت(

 تأیید کننده: 

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني(

 کننده:تصویب/ابالغ 

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي عمومي باليني(    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 بخش هاي بالينيدستورالعمل آموزش خودمراقبتي به بيماران در 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مترون گروههاي هدف جهت آموزش تعيين شود: 1

  شكم،تعويض مفصل و....بيماران مزمن:ديابتي،تنفسي،)پنوموني(، جراحي هاي  1-1

1-2 
 مادران باردار)قبل،حين،پس از زايمان(

 
 

  بيماران اورژانس كه مستقيم از اورژانس ترخيص مي شوند. 1-3

2 
مراحل آموزش به بيماران شامل آموزش بدو ورود، آموزش حين بستري، آموزش حين ترخيص براساس 

 سنجه هاي اعتباربخشي ابالغ گردد.
 مترون

2-1  

 عناوين آموزش بدو شامل موارد ذيل ميباشد:

معرفي بخش،حقوق گيرنده خدمت، معرفي مسئول بخش، معرفي پرستارمربوطه، نحوه دسترسي به پزشك 

معالج، زنگ احضارپرستار، خروج اضطراري، نحوه باالآوردن نرده تخت در زمان استراحت بيمار، شستن 

 دستها، تفكيك زباله

 

2-2 

 بستري شامل موارد ذيل مي باشد: عناوين آموزش حين

شناخت بيماري، مراقبت هاي دارويي، تداخالت دارويي، رضايت آگاهانه قبل ازانجام اقدامات تشخيصي، 

درماني،رژيم غذايي بازتواني، وسايل كمك حركتي، نحوه مراقبت ازاتصاالت، مديريت درد، مراقبت هاي قبل 

 وبعدازعمل، مراقبت اززخم، خواب واستراحت

 

2-3 

 عناوين آموزش زمان ترخيص شامل موارد ذيل مي باشد:

زمان مراجعه به پزشك، داروهاي پس ازترخيص)نحوه مصرف داروها،عوارض احتمالي ومهم داروها،تداخالت 

دارويي، محل نگهداري داروها، مراقبت از زخم ،استحمام و بهداشت فردي، فعاليت ورزشي، شروع فعاليت 

ازترخيص، فعاليت هاي پس ازترخيص )زمان از سرگيري فعاليت هاي طبيعي، شروع جنسي، تغذيه پس 

 مجدد، فعاليت حرفه اي وشغلي(

نشانه هاي خطر پس ازترخيص: عالئم هشداردهنده اي كه بايستي با بروز آنها سريعآ بوه پزشوك مراجعوه    -

قه پاراكلينيك، ايمنوي تجهيوزات   نمايد )تب،خونريزي،ترشح،قرمزي،اسهال،استفراغ و...(.، پيگيري نتايج معو

 پزشكي خانگي

 

 

1 
در بدو ورود به بخش بيمار از نظر خودمراقبتي تحت ارزيابي اوليه قرار گرفته و  با توجه به تشخيص 

 پرستاري و نيازهاي آموزشي وي مشخص گردد
 پرستار

2 
تحت  درمان يا عدم درمانو درمان هاي جايگزين ،عوارض درمان دارويي  -بيماري ماهيتبيما ردر زمينه 

 آموزش قرار گيرد
 پرستار مسئول آموزش -پزشك

 پزشك+ پرستار مسئول آموزش بسته به شرايط بيمار و ميزان گيرايي وي از وسايل آموزشي مثل پمفلت، فيلم، كتاب و .. استفاده نمايد 3

 سوپروايزر آموزشي به بيمار سوپروايزر آموزشي و مترونتهيه وسائل آموزشي )پمفلت، فيلم، كتاب و ....( با هماهنگي با  4

 مسئول تغذيه، پرستار بسته به ماهيت بيماري انجام شود .  آموزش تغذيه و رژيم غذايي به بيمار 5

 پرستار آموزش ايمني در استفاده از تجهيزات پزشكي به بيماران و همراهان انجام شود .  6

 فيزيوتراپ -پرستار بازتواني و سازگاري با ناتواني در صورت لزوم تحت آموزش قرار گيرند بيمارو همراه در زمينه خدمات 7

 پرستار بخش كنترل آن و پيشگيري از عوارض تحت آموزش قرار گيرند -بيمار وهمراه در زمينه راههاي انتقال بيماري 8

 پرستار بخش  مش و روند درمان بيمار ايجاد ننمايدزمان و مدت ارائه آموزش به گونه اي باشد كه اختاللي در خواب و آرا 9



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي عمومي باليني(    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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  چگونگي دستيابي به مراقبت هاي اورژانس به روش زير باشد. 11

11-1 
آن تماس  ابدادن تلفن هاي تماس اضطراري بيمارستان كه درصورت بروز عالئم هشداردهنده بيمارمي تواند 

 بگيرد.
  پرستار بخش

 پرستار بخش مراجعه شود. در زمان اضطرار به اورژانس 11-2

  به بيمار / همراه وي درخصوص نحوه پيگيري نتايج آزمايشات معوقه ميبايست آموزش داده شود .  11

12 
فشارخون  به صورت جداگانوه در اختيوار    و تنفسي)پنوموني( دستورالعمل خودمراقبتي دربيماريهاي ديابت،

 پرسنل باليني قرار بگيرد.
 بيمارسوپروايزر آموزش به 

13 
ارزيابي اثربخشي آموزش به بيمار از طريق مصاحبه و تكميل فرمهاي مربوطه هرماه توسط سرپرستار و 

 سوپروايزر آموزش به بيمار انجام شود .
 سوپروايزر آموزش به بيمار

 سوپروايزر آموزش به بيمار بررسي پرونده ها و كنترل تكميل فرم هاي آموزشي حين ترخيص توسط پزشك و پرستار به صورت ماهانه 14

 سوپروايزر آموزشي -مترون ارائه گزارش عملكرد آموزش به بيمار به مديران اجرايي سه ماهه انجام شود . 15

16 
درصورت اثربخش نبودن آموزش هاي ارائه شده به بيمار ، اقدام اصالحي و تغيير در برنامه آموزشي اعمال 

 گردد.
 سوپروايزر  –مترون 

 

 دستورالعمل آموزش به بيمار و خود مراقبتي معاونت درمان دانشگاه و امکانات موردنیاز: منابع

 فرم ارزيابي اثربخشي آموزشي -فيلم آموزشي -كتاب -پمفلت -امكانات: فرم آموزش حين ترخيص

 مسئول آموزش به بيمار -8پرستار  -7مسئول تغذيه  -6 فيزيوتراپ -5سوپروايزر آموزشي -4سوپروايزر آموزش به بيمار -3مترون  -2پزشك  -1کارکنان مرتبط: 

 99آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                     89دی     تاریخ ابالغ:                       89آبان   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دكتر آرش مالئكه )متخصص طب اورژانس(

 (مريم هاشمي )مترون 

 خانم بهرامي )سوپروايزر آموزش به بيمار (

 )سوپروايزر آموزشي ( صديقه صادقچه

 محبوبه جامعي )سرپرستار داخلي زنان (

 معصومه شكور پور )سرپرستار داخلي مردان(
 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(

 تأیید کننده:

 معاون درمان (جانشين رياست و ناصري نيا )جالل الدين دكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رياست ( دريانيدكتر 

 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي عمومي باليني(    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 پاراكلينيک به بيمار/ همراه او بعد از ترخيص از بيمارستاندستورالعمل اعالم نتایج معوقه تستهاي 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 منشي-پرستار مربوطه پاراكلينيك وي چك شود.در زمان ترخيص پرونده بيمار آزمايشاتي و ديگر گزارشات  1

 منشي-پرستار مربوطه ضمن هماهنگي با سوپروايزر آزمايشگاه تاريخ آماده شدن جوابها استعالم گردد  2

3 
استخراج شده و در برگه ترخيص  HISتاريخ نتايج / گزارشات پاراكلينيكي بيمار كه هنوز آماده نشده است از 

SMART .نوشته شود 
 پرستار مربوطه

 منشي در دفتر آزمايشات معوقه نام بيمار ، نوع آزمايش و تاريخ جوابدهي به همراه ، تلفن تماس بيمار ثبت شود  4

5 
در زمان مقرر تماس با بيمار به منظور مراجعه جهت دريافت جواب آزمايش گرفته شده يا براي وي پيامك 

 يادآوري ارسال شود.

منشي / متصدي پذيرش 

 مايشگاهآز

6 
در تاريخ مقرر به پذيرش بيمارستان )از قبل توضيحات در بخش داده شده ( به سايت يا پذيرش بيمارستان 

 مراجعه  شده و جواب آزمايش پرينت و تحويل داده شود. 
 بيمار / همراه

  بيمار / همراه مراجعه به پزشك معالج )طبق راهنمايي ها و برگه آموزش حين ترخيص ( و بررسي جواب آزمايش 7

 کتاب استاندارد خدمات پرستاری منابع و امکانات موردنیاز:

 منابع: کتاب استاندارد خدمات  -تلفن، برگه جواب آزمایش، دفتر پذیرش بخش پرینتر، پرونده بیمار، دفتر گزارش بخش

 کارکنان آزمایشگاه و رادیولوژی -منشی -سرپرستار -پرستار -کارکنان مرتبط: پزشک

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                    89دی      تاریخ ابالغ:                              89آبان     تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

ام البنین سیاری )کارشناس هماهنگ -صدیقه صادقچه )سوپروایزر آموزشی(-عطیه میرخانی )مسئول بهبود کیفیت(-مریم هاشمی ) مترون (

فرخند قزوینی )منشی -شهرزاد مشیری )متصدی پذیرش آزمایشگاه(-دکتر حسین میراعلمی )مسئول فنی آزمایشگاه(-کننده ایمنی بیمار(

 (HISمیرزاخانی )مسئول مهدی  -بخش داخلی زنان(

 

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان (تصویب/ابالغ کننده:  دكتر جال الدين ناصري نيا ) جانشين رياست و معاون درمان (تأیید کننده: 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی محور مراقبت و ردمان

)مراقبت  اهی حاد  و اورژانس  (
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 ایمن بيماران حاد از اورژانس و سایر بخش ها به بخش هاي ویژهدستورالعمل نحوه پذیرش و نحوه انتقال 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پزشك اورژانس/ پرستار بخش بيمار را به پزشك بيهوشي اطالع دهد.به محض تشخيص بيمار حاد و اورژانسي، پرستار وضعيت  0

 پزشك بيهوشي دستور بستري در بخش ويژه صادر شده و با همراهان صحبت شود.  پس از اقدامات اوليه ، 2

سوپروايزر باليني /پرسنل  توضيح داده شود.بيمه هاي طرف قرارداد  و به همراهان درخصوص هزينه هاي بستري 3

 پذيرش

 پرستار و منشي اورژانس . شودپس از اطالع به سوپروايزر باليني با بخش ويژه هماهنگ  4

پس از هماهنگي با مسئول آسانسور و اطمينان از آماده بودن ترالي ،كپسول اكسيژن، پالس  5

بيمار به بخش ويژه  رسي بيمار ، تكميل پرونده و چك دستورات اورژانسياكسيمتر،ونتيالتور پرتابل و بر

 . شودمنتقل 

پرستار و كمك بهيار 

 اورژانس/بخش

 سوپروايزرباليني/ پرستار بيمار بيمار اورژانسي توسط پرستار مربوطه با همراهي سوپروايزر باليني انتقال يابد.  6

 سوپروايزر . شودسي بودن بخش ويژه با پزشك مقيم قلب يا بيهوشي تماس و امكان جابجايي بيماران برر درصورت پر 7

 پزشك مقيم قلب در صورت درخواست پزشك بيهوشي مبني بر مشاوره قلب، مشاوره توسط مقيم قلب انجام گردد. 9

 پرستار بخش منتقل شود. CCU، پس از هماهنگي با سوپروايزر باليني بيمار به بخش CCUدر صورت نياز بيمار به تخت  8

بخشي پس از هماهنگي با پرستار بخش ويژه  بيندستورات اورژانسي بيمار را اجرا و طبق دستورالعمل انتقال  01

 منتقل كند  ( ISBAR) ، بيمار را با حفظ شرايط الزم و رعايت نكات ايمني

 پرستار اورژانس/ بخش

 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 برنكارد -كپسول اكسيژن -ونتيالتور پرتابل -اكسي مترپالس  -CCUتخت -ICUتخت -تلفن -ISBARبرگه 

 

 پرسنل پذيرش-بهكار-كمك بهيار-پرستار -سوپروايزر باليني –پزشك مقيم قلب -پزشك بيهوشي –پزشك اورژانس کارکنان مرتبط: 

 88آذر تاریخ بازبینی بعدی:                                       89دی   تاریخ ابالغ:                              89آذر تاریخ بازبینی فعلی:

ام -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(-محترم فرج پور )سوپروايزر باليني(-صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -مريم هاشمي )مترون(تهیه کنندگان: 

 حميد احمدي )سرپرستار اورژانس(-البنين سياري )كارشناس هماهنگ ككنده ايمني بيمار(

 تأیید کننده:

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(
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 دستورالعمل احياي قلبي ریوي 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
از گروههاي سني يا نوع بيماري براي كليه بيماران نيازمند اقدامات اوليه حيات، فراخوان گروه احيا انجام  در بيمارستان سوم شعبان،فارغ

 شود
 مترون

 سرپرستار اعضاي گروه احيا طي برنامه ماهانه گروه احيا مشخص و در تابلو اعالنات نصب مي شود 2

 سرپرستار تهيه برنامه كد احيا آن را در اختيار پرستاران قرار دهندسرپرستار كليه بخشها و اورژانس در ابتداي هر ماه ضمن  3

4 
پرستاران اعضاي گروه  كليه اعضاي گروه كد احيا بايد از برنامه فراخوان احيا مطلع باشند

 كد

 سوپروايزر باليني ام مي نمايدسوپروايزر باليني در صورت مرخصي يا عدم حضور هريك از اعضاي گروه كد در هر شيفت نسبت به تعيين جانشين اقد 5

6 
 -در صورت نياز به فراخوان كد احيا توسط پزشك يا پرستار در اورژانس يا بخشهاي باليني يا مسئول واحد پاراكلينيك )راديولوژي

 و بخش مربوطه درخواست كد مي شود CPRو اعالم نام  111و  99فيزيوتراپي( و شماره گيري عدد  -آزمايشگاه

ر مسئول پرستا -پزشك

 پاراكلينيك

7 
اپراتور تلفنخانه موظف است در شيفتهاي شب سوپروايزر، پزشك بيهوشي و سرويس تخصصي مربوطه را جهت حضور بر بالين بيمار مطلع 

 نمايد
 تلفنچي

8 
پروتكل هاي مصوب انجام كليه اعضاي گروه كد بايد ظرف مدت يك دقيقه خود را به محل فراخوان كد برسانند و مراحل احيا را براساس 

 دهد
 اعضاي گروه كد

9 

( موظف به آماده BLSدر واحدهاي بستري، پرسنل پرستاري و در واحدهاي غيرباليني پرسنل آموزش ديده در احياي قلبي ريوي پايه )

به  كردن تجهيزات احياء انتقال ترالي احيا به اتاق مربوطه و انجام اقدامات اوليه احيا تا رسيدن اعضاي تيم اصلي هستند و در نهايت بيمار

 منتقل شده و در عرض يك دقيقه اعضاي اصلي بر بالين بيمار حاضر مي شوند CPRاتاق 

 پرستار

  آماده بودن ترالي اورژانس 

 پرستار دفتر پرستاري و طبق آخرين دستورالعمل انجام مي شود -چينش ترالي هاي اورژانس تحت نظارت مسئول فني درمانگاه 11

 چينش ترالي كد توسط سوپروايزر باليني و كارشناس هماهنگي ايمني بيمار بازديد و كنترل مي شود 11
 -سوپروايزر باليني

 كارشناس ايمني

12 
موطفند در هر شيفت )صبح و عصر وش ب( طبق دفتر تقسيم كار، ترالي كد را از نظر تعداد داروها و سايل، چينش منطم و كليه پرستاران 

 دقيق آنها، سالم و كارآمد بودن دستگاه شوک، آمبوبگ و الرنگوسكوپ ارزيابي نمايند
 پرستار

 پرستار نقص آنها برطرف و جايگزين شود ( ، مشاهده و5ترالي كد توسط افراديكه در گروه كد هستند )پرستار  13

 پرستار چينش داروهاي ترالي كد از راست به چپ و جلو به عقب )به شكل مارپيچي( مي باشد 14

15 
سرپرستار موظف است ماهانه تاريخ مصرف كليه اقالم دارويي و مصفي ترالي را كنترل و نسبت به تعويض يا جايگزين كردن داروها در اسرع 

 ام نمايدوقت اقد
 سرپرستار

 پزشك بيهوشي پزشك بيهوشي مسئول تيم احيا و ارائه گزارش به همراهان بيمار درخصوص بهبودي يا افت وضعيت عمومي بيمار مي باشد 16

 سوپروايزر سوپروايزر باليني مسئول ثبت و گزارش عملكرد پرسنل تيم احيا در فرم مربوطه و ايجاد هماهنگي بين اعضاي تيم مي باشد 17

18 

 :Aپزشك بيهوشي 

 كمك به برقراري راه هوايي و وضعيت تنفسي و انيتوباسيون بيمار -

 ونتيالتور -استفاده از وسايل كمك تنفسي از قبيل آمبوبگ -

 پزشك بيهوشي

19 
 ICU (B: )پرستار 

 آمبوبگانجام تهويه تنفسي با  -استفاده از ساكشن -برقراري تنفس -مانيتورينگ بيمار -
 ICUپرستار 

21 

 CCU (C :)پرستار 

 (Circulationمسئول برقراري گردش خون بيمار )

 ماساژ قلبي -

 استفاده از دفيبريالتور در صورت لزوم و با دستور پزشك بيهوشي -

 CCUپرستار 

 پرستار :Dپرستار بخش  21
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 چك و از سالمت آنها مطمئن شود پرستار مسئول شيفت مي باشد و اول هر شيفت ترالي كد، دستگاه شوک ساكشن را -

 زير بيمار استفاده شود   CPRحتما از تخت  CPRآماده كردن بيمار براي -

 CPRمسئول دارويي در زمان  -

 جايگزين كردن داروهاي مصرفي و تكميل ترالي احيا   -

22 

 مسئول گروه احيا:

 سازمان دهي كند CPRموظف است گروه احيا را در هر نوبت  -

 را اعالم نمايد CPRموظف است ختم  -

 را در پرونده بيمار ثبت كند CPRنتيجه وگزارش  -

 پزشك بيهوشي

 سوپروايزر باليني در ابتداي شيفت، سوپروايزر باليني اعضاي گروه كد را كنترل و تذكر مي دهد 23

 سوپروايزر بررسي و اطالع داده مي شودتغييرات برنامه گروه كد در صورت مرخصي يا جابجايي شيفت توسط سوپروايزر  24

 رئيس بيمارستان پيشرفته براي پزشكان و پرستاران بعمل مي آورد CPRرياست بيمارستان اقدامات الزم را براي برگزاري دوره هاي آموزشي  25

 سوپروايزر آموزشي پايه براي پرسنل غيرپرستاري بعمل مي آورد CPRسوپروايزر آموزشي اقدامات الزم براي برگزاري دوره هاي آموزشي  26

 پرستار اقدامات انجام شده توسط پرستار بخش در پرونده بيمار ثبت مي شود 27

28 
منتقل و يا اقدام به اخذ پذيرش )نبودن تخت خالي يا  CCUيا  ICUموفق با هماهنگي سوپروايزر باليني بيمار به بخش  CPRدر صورت 

 س تخصصي مورد نظر( مي كندسروي
 پرستار

29 
ناموفق، بيمار فوت شده به سردخانه تحويل وفرم پزشكي قانوني يا جواز دفن تكميل و يا جسد به مركز ارجاع جسد بهشت  CPRدر صورت 

 زهرا منتقل مي گردد
 كمك بهيار

 مسئول انتظامات را براي ارائه خدمت بهتر در بخش يا اورژانس فراهم مي كند ، انتظامات بيمارستان يا انتظامان اورژانس محيط امن و آراميCPRبا شروع  31

 مددكار اجتماعي در صورت نياز مددكار اجتماعي در بخش حاضر و با همراهان و خانواده صحت و همدردي الزم را انجام مي دهد 31

 مترون ساعت و ماهانه تهيه و در اختيار كليه بخشها قرار مي دهد 24را به صورت  CPRدفتر پرستاري ليست كد  32

 پرستار موفق و ناموفق CPRتهيه آمار  33

34 
مسئول واحد اطالعات  به وزارتخانه CPRارائه آمار 

 سالمت

 پرستار پرستار بيمار و پزشك بيهوشي فرم مربوطه را در نسخه مهرنموده و يك برگ در پرونده و كپي تحويل دفتر پرستاري شود CPRپس از  35

 سوپروايزر در يك نسخه تكميل و تحويل مترون شود  CPRفرم گزارش و مشاهده  36

  مترون عملكرد تيم احيا براساس چك ليست بررسي و مداخالت اصالحي اعمال شود  37
 معاونت درمان دانشگاه شهيد بهشتي -دستورالعمل احياي قلبي ريويمنابع: 

 پرونده بيمار -الرنگوسكوپ -آمبوبگ -لوله تراشه -مانيتور -ساكشن -دستگاه شوک -دارو -ترالي كد -پيجر -تلفن -تابلو اعالنات -ليست گروه احيا -CPRفرم امكانات: 

 اپراتور تلفن -سوپروايزر -پرستار بخش -CCUپرستار  -ICUپرستار  -پزشك بيهوشي -پزشك معالج -سرپرستار -مترون کارکنان مرتبط:

 88مهر تاریخ بازبینی بعدی:                                     89دی     تاریخ ابالغ:                            89مهر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

عطيه  -ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار( –صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي(  -مريم هاشمي )مترون( –( ICUدكتر محمدتقي مهدوي )متخصص بيهوشي 

 ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(

 

 )ریاست ( دریانیدکتر  کننده:تصویب/ابالغ  )معاون درمان ( ناصری نیادکتر  تأیید کننده:
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 محور مراقبت و ردمان دستورالعمل اهی

 )مراقبت اهی جراحی و بيهوشی (
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 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 محور مراقبت و درمان )مراقبت هاي جراحي و بيهوشي(دستورالعمل هاي 
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 ل جراحي اورژانس در اتاق عملاپذیرش بيماران نيازمند اعم

 مالحظات
                  سطح بيماران 

 غير الكتيو

NEST 

 عالئم باليني

( ITTS ) 
زمان ايده آل جراحي از زمان 

تصميم گيري براي جراحي تا 

 برش در اتاق عمل

 دسته بندي

فوريت مداخالت جراحي در 

ار مات جان بيجن  

احياي بيمار همزمان با جراحي 

 مرگ قريب الوقوع است 

NEST 1 

 عالئم هموديناميكي ناپايدار مانند :

e خونريزي  خونريزي تروماتيك اورژانس

 تصادف  سقوط   EPشديد زنان 

به شكم يا قفسه  يا چاقو گلولهززخم ناشي ا= 

پنوموتراكس فشارنده  ديسترس تنفسي  سينه

 ناشي از جسم خارجي 

 ) درعرض چند دقيقه (

EM
ER

G
EN

C
Y 

شروع مداخالت جراحي هر 

بعد از شروع  رچه سريعت

  عمليات احياء 

از دست رفتن اندام ارگان با 

 بافت قريب الوقوع است

NEST 2 

 : پارگي احشاء ، انسداد عروق ، سپسيس مثال

 ايسكمي اندام = 

عفونت اپانديس پرفوره =  منتشر ونيتتپري= 

 نسج نرم به همراه سپسيس

 هواي ازاد داخل شكمكمپارتمنت شكم = 

ساعت  1در عرض   

 

NEST 3 

سندرم كمپارتمنت وخيم =   

ACUTE  CHOLANGITIS =  
هرني مخنتن=   

كرانيوتومي يا كراتيكتومي=   

ساعت   4در عرض   

U
R

G
EN

T 

تكرار معاينات در زمان انتظار 

 براي جراحي
NEST 4 

انسداد روده =   

=  پريتونيت لوكاليزه يا عفونت نسج نرم نيازمند 

 به جراحي :

 = آپانديسيت 

 = آبسه اي كه با سپسيس همراه نباشد 

  = شكستگي هاي باز

ساعت  11در عرض   

 NEST 5 در نوبت اول اسكجول شود 
كله سيستيت حاد =   

SECOND  LOOK  LAPAROTOMY  = 
ساعت   44در عرض    

SE
M

I-
U

R
G

EN
T 

 NEST 6 در نوبت اول اسكجول شود 

 ديريدمان سوختگي 
ساعت  21در عرض    

 براي بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه بعد از اعمال جراحي اورژانسي ICUتخت  –اتاق عمل مجزا براي اعمال اورژانسي  امکانات موردنیاز:و منابع 
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 کارکنان مرتبط:

 بهكار -كمك بهيار -پرستار -پزشك بيهوشي  –پزشك جراح 

88آذر  تاریخ بازبینی بعدی:                                        89دی  تاریخ ابالغ:                                        89دی    تاریخ بازبینی فعلی:  

عطيه -صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -مريم هاشمي )مترون( -دكتر علي حاج مبيني )فوق تخصصي جراحي توراكس(تهيه كنندگان: 

 حميد احمدي )سرپرستار اورژانس( -ايمني بيمار(ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده -ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(

 تصويب كننده/ابالغ كننده: دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان( تاييد كننده: دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و ايمني(

 
WANIS  ET  EL : IMPACT  OF  AN  ACUTE  CARE  SURGERY  SERVICE  ON  TIMELINESS  OF  CARE  AND  SURGEON  SATISTACTION  AT  A  CANADIAN ACADEMIC  A RETROSPECTIVE  STUDY  
. WORLD JOURNAL OF EMERGENCY SURGERY 2014 9: 4. REFERENCES  KLUGER  ET  AL :  WORLD   OF  EMERGENCY  OF  EMERGENCY   STUDY  GROUP  INITIATIVE  ON  TIMING  OF  
ACUTE  CARE  OF  SURGERY  CLASSIFICATION (TACS). ITTS: IDEAL TIME TO SURGERY 
NEST:  NONE ELECTIVE SURGERY TRIAGE 
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 دستورالعمل بيماران مبتال به عفونت هاي مسري نيازمند اعمال جراحي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

لزوم رعايت احتياطات استاندارد مبتني بر تماسي و قطره اي و پيشگيري و كنترل عفونت بيماران كانديد عمل  1

و ...( در مواجهه با ساير  MRSAجراحي عفوني )كليه بيماران عفوني، عفونت هاي باكتريايي، ويرال، مقاوم به دارو، 

 در ريكاوريبيماران و كاركنان قبل، حين عمل و در زمان حضور بيمار 

 مسئول اتاق عمل / كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل تيم جراحي بايد قبال اتاق عمل را از نوع عفونت بيمار مطلع سازد. 2

 مسئول بخش/منشي اتاق عمل پرستار بخش بايد قبال اتاق عمل را از عفونت بيمار و نوع احتياطات الزم )گان، دستكش و ...( مطلع سازد. 3

 كارشناس بيهوشي به نوع عمل، مقاومت باكتريايي و عفونت به بيمار آنتي بيوتيك پروفيالسي بيمار داده شود. بايد بسته 4

مسئول اتاق عمل بايد بيمار با عفونت سيستم تنفسي را براي به حداقل رسانيدن انتقال عفونت در انتهاي  5

 ليست عمل قرار دهد.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

را براي عمل هاي عفوني در نظر بگيرد؛ در غير اينصورت خروج لوازم و  7عمل ترجيحا اتاق عمل  مسئول اتاق 6

 تجهيزات متحرک اضافي از اتاق خارج گردد.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل را روي درب نصب كند. "اتاق عفوني تردد ممنوع  "نشي اتاق عمل بايد تابلو 7

پرسنل اتاق عمل بيماران عفوني )به ويژه بيمار مبتال به عفونت هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ( بايد گان و دستكش  8

 ) هنگام دست زدن به بيمار و تجهيزات متصل به او ( بپوشند.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

عد از اتمام در زباله هاي عفوني دفع كليه اتصاالت راه هوايي متصل به ماشين بيهوشي بايد يكبار مصرف بوده و ب 9

 شود.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل رفت و آمد و تعداد پرسنل حاضر در اتاق عمل بيماران عفوني بايد به حداقل برسد.  11

)روكفشي( متخصص بيهوشي، پرستار بيهوشي و سيركولر بايد گان يا پيش بند پالستيكي يكبار مصرف  11

 بپوشند.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل افرادي كه در فيلد جراحي حضور ندارند نياز به رعايت احتياطات اختصاصي ندارند. 12

خدمات اتاق عمل بعد از اتمام كار بايد تمام سطوحي را كه ممكن است آلوده شده باشند، طبق دستورالعمل  13

 پاكسازي و ضد عفوني نمايند. بيمارستان

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل خدمات اتاق عمل بايد سطوح آلوده به خون و مايعات بدن بيمار را طبق پروتكل پاكسازي و ضد عفوني كنند. 14

ماسك را در داخل اتاق تيم جراحي و بيهوشي بايد وسايل حفاظت فردي شامل )پيشبند( گان و دستكش و  15

 عمل خارج كرده در كيسه مخصوص زباله هاي عفوني قرار دهند.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

خدمات اتاق عمل بايد تابل ساكشن هاي يكبار مصرف را با غوطه ورسازي در محلول ضد عفوني كننده تاييد  16

 شده، ضد عفوني نمايد.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

اتاق عمل بايد بدون بيرون آوردن تجهيزات بعد از عمل اتاق عمل را با دستگاه نوكو اسپري ضد عفوني  خدمات 17

 و بالفاصله درب اتاق عمل و كليه درزهاي آن را ببندد.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

غوطه ور ساخته از پرسنل اتاق عمل بايد كليه ابزار آلوده استفاده شده را بصورت باز در محلول ضد عفوني  18

 خروج هر گونه وسيله اكيدا خودداري كنند.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

تمام بيماران عفوني بايد در اتاق ريكاوري، ريكاوري شوند. بيماران مبتال به عفونت دستگاه تنفسي مانند سل  19

 بايد در اتاق عمل ريكاوري شوند. H1N1تنفسي، آبله مرغان 

 ليه پرسنلمسئول اتاق عمل/ك

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل عالمت استفاده از گان و دستكش در باالي تخت بيمار نصب شود. 21

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل پرستار ريكاوري در بالين و زمان مراقبت از بيمار، بايد از گان و دستكش استفاده كند. 21

آنها را بايد را تعويض نموده و دستها را طبق پروتكل بهداشت پرستار ريكاوري در صورت آلوده دستكش و گان  22

 دست قبل و بعد از پوشيدن دستكش ضد عفوني نمايد.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل پرستار ريكاوري بايد بين بيماران با رعايت بهداشت دست دستكش و گان خود را تعويض نمايد. 23
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در صورتيكه بيمار دچار عفونت تنفسي باشد پرستار ريكاوري ملزم به استفاده از ماسك است مگر در موقع  24

 استفاده كند.   FFP3استفاده از اسپري آئروسل كه بايد از ماسك 

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

ني تجهيزات و برانكارد، خدمات اتاق عمل بعد از انتقال بيمار به بخش بستري ملزم به پاكسازي و ضد عفو 25

 پاراوان بيمارعفوني مي باشند.

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

در صورت امكان براي مراقبت از بيمار عفوني بهتر است يك نفر پرستار از بيمار مراقبت نموده و بيمار در  26

 عقب ترين قسمت ريكاوري نزديك سينك قرار داده شود. 

 مسئول اتاق عمل/كليه پرسنل

 

 ابزارهاي اتاق عمل/تجهيزات پزشكيمنابع و امکانات موردنیاز: 

 پرسنل بخش ها،جراحان،پرسنل اتاق عمل،خدمات اتاق عملکارکنان مرتبط:

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                  89دی  تاریخ ابالغ:                         89آبان    تاریخ تدوین :      

عطيه ميرخاني  –مريم افشاري )سرپرستار اتاق عمل(  -مهناز حاجي آقاپور )سوپروايزر كنترل عفونت(  -مريم هاشمي )مترون( کنندگان:تهیه 

 )مسئول بهبود كيفيت(

 )رياست (درياني دكتر  تصویب/ابالغ کننده: دكتر رامين محب )متخصص عفوني( :تأیید کننده
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 دستورالعمل نحوه نظافت ،شستشو و گندزدایي اختصاصي محيط هاي اتاق هاي عمل

 

 انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود انجام ها عمل ازپايان وپس روز،قبل درابتداوانتهاي عمل هاي  اتاق گندزدايي و شستشو نظافت، 0

 مسئول اتاق عمل /خدمات  گردد وكنترل نظارت پرستارمسئول وتوسط انجام ديده آموزش پرسنل مواردشستشوبايدتوسط كليه 2

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود نبايدانجام عمل حين نشودونظافت وخارج آوري جمع عمل پايان تا عمل وسائل 3

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود نيزبايدانجام جراحي اعمال دربين وكه ،ميزوسطوح تخت تميزكردن 4

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود انجام ،ديوارها ،انبار،پكينگ عمل اتاق محوطه تمام كامل شستشوي 5

6 

/.  % ) ماندگاري محلول رقيق شده دوهفته( و براي 5محلول دكونكس سورفيس  –براي ضد عفوني سطوح  

 % روزانه تهيه شود1كف و ديوار ها آب ژاول 

 مصرف بوده و جهت گندزدايي سريع  سطوح حساس به آب استفاده شود.بصورت اسپري آماده  -سوالرسپت 

 مسئول اتاق عمل /خدمات

اتاق هاي عمل و يا مكان هاي  ديگر اتاق عمل روزانه و بعد از هر عمل ابتدا گرد گيري و از خون ومخاط )  7

درصد( ضدعفوني آب و صابون( تميز ، و بوسيله ي محلول ضد عفوني سطوح ) دكونكس سورفيس نيم 

 مي گردد سپس طبق اجدول پيوست  از دستگاه  ضد عفوني هوا و سطوح نوكواسپري استفاده مي گردد .

 مسئول اتاق عمل /خدمات

وسايل مربوط به اين نظافت از قبيل سطل هاو نخ تي بايد بصورت خشك ودر محل مناسب نگهداري شود.تي  9

 ها بايد هميشه آويزان باشند

 وسايل تميز كننده زمين الزم بوده زيرا براحتي با باسيلهاي گرم منفي آلوده ميشوند..خشك نمودن 

 مسئول اتاق عمل /خدمات

هنگاميكه لكه هاي بزرگ خون  و يا مايعات بدن وجود داشته باشد ابتدا كاركنان بايد ماده قابل رويت را با  8

قابل نشت ، برطرف ساخته و سپس ناحيه را مواد جاذب نظير پارچه هاي تنظيف يا حوله هاي كاغذي غير 

 نظافت و ضد عفوني كنند.

 كاركنان خدمات 

كاركنان خدمات  هنگام تميز كردن لكه هاي آلوده حتما بايد از وسايل ايمني مناسب نظير دستكش،  01

ماسك ، كفش مناسب) روي كفش بايد بسته باشد( و ديگر تجهيزات حفاظت شخصي مناسب براي 

 ده كنندكار استفا

 كاركنان خدمات 

 كاركنان خدمات  .كنيد شروع سيالتيك مثل چراغ قسمت شستشوراازباالترين 00

 كاركنان خدمات  .تنظيف تميزكنيد چه ،پار دوراني حركت رابا وسائل پايه حتي قسمتها كليه 02

 كاركنان خدمات  .راتميزكنيد وديوارها ها ،قفسه جراحي محيط ازنظافت  پس 03

 دقت به رابايستي...بيهوشي و نگاتوسكوپ،فلورسكوپ،ماشين:وسيارمانند ازثابت اعم عمل اتاق تجهيزات كليه 04

 .كنيد تميزوضدعفوني

پرسنل   هوشبري واتاق عمل 

 وخدمات

 هم هراتاق ووسائل مختلف قسمتهاي وبراي شود استفاده جداگانه شستشوي بايدازوسائل هراتاق جهت 05
 شود استفاده جداگانه بايدازپارچه

 كاركنان خدمات 

 مي  انجام طبق برنامه واشينگجهت جلوگيري از آلودگي و كثيفي ظاهري را نظافت ديوارها و سقف كاركنان  06

سپس  گردد.مي بالفاصله پاک  ،  به ديوار ها و سقف در صورت پاشيده شدن خون يا ساير مو ا د آلودهدهند. 

بايستي تا حد ممكن خشك “ هنگام نظافت ديوارها سطوح،  با محلول سطوح  ضدعفوني انجام  مي شود .

 شود

 كاركنان خدمات 

 كاركنان خدمات  حمامها ومحل شستشوي دستها را  هر شيفت تميزمي  نمايند  .كاركنان خدمات 07

مسئول خدمات موظف به نظارت مستمر بر سرپرستار ، پرستار مسئول شيفت، كارشناس بهداشت محيط و  18

 اجراي صحيح موارد ذكر شده مي باشند .

سرپرستار ، پرستار مسئول 

شيفت، كارشناس بهداشت 

محيط ، سوپروايزر كنترل 
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 عفونت 

شستشو انجام و سپس در محلول هيپوكلريت “ كامال كاركنان خدمات تي ها راضد عفوني مي نمايند .ابتدا 19

مي  آويزانبطور كامل شستشو و “ دقيقه ( و سپس مجددا 31% غوطه ور شده )حداكثر به مدت 1سديم 

 گردد

 كاركنان خدمات

كاركنان  پرسنل اتاق عمل . برانكاردها و تجهيزات روزانه يخچال هفتگي و چرخهاي وسائل هفتگي تميز و ضد عفوني ميگردد  21

  خدمات

  تجهيزات نظافتي ، مواد دترجنت ، محلول هاي ضد عفوني ، تجهيزات حفاظت فردي ، چك ليست هاي ارزيابيمنابع و امکانات موردنیاز: 

  مسئول خدماتسرپرستار و پرستار مسئول شيفت ، پرستار مسئول اتاق ، كارشناس بهداشت محيط ، سوپروايزر كنترل عفونت  ، کارکنان مرتبط: 

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                              89دی            تاریخ ابالغ:                              89آبان    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(

 مریم افشار )سرپرستار اطاق عمل( 

 )مسئول خدمات (رمضان عبدلی 

 (کارشناس بهداشت محیط)خانم بهجویی 

 عطیه میرخانی )مسئول بهبود کیفیت(

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

  محور مراقبت و ردمان دستورالعمل اهی

)مراقبت اهی مارد و نوزاد (
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 و ضدعفوني وسایل شيردوش برقي دستورالعمل شستشو

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

شود.بدين بعد از استفاده از شيردوش هربخش از آن را كه در معرض شير مادر بوده بايد شسته  1

دقيقه درون آب سرد خيس ميشود. استفاده از  5صورت كه قطعات شيردوش جدا شده،سپس براي 

 آب سرد جهت شستشو مانع از باقي ماندن ميكروب و چربي هاي اضافي شير در آن ميگردد.

 پرسنل خدمات  بخش

ي مواد گندزا با پايه الكل بعد از اينكه براي مدت زماني درون آب سرد باقي مانده،بايد آن را بوسيله  2

ثانيه در محلول مناسب غوطه  15وبه طريق غوطه ور سازي شست.هربخش از آن بايد حداقل براي 

 ور شود.

 پرسنل خدمات  بخش

 پرسنل خدمات  بخش آبكشي با آب ساده براي زدودن مواد ضدعفوني بايد به طور مناسب انجام شود. 3

بايد بر روي يك قفسه يا حوله ي كاغذي قرار داد تا خشك بعد از آبكشي قطعات شيردوش را  4

شود)نبايد قطعات با حوله خشك شود زيرا اين عمل ممكن است موجب انتقال ميكروب يا باكتري 

 به شيردوش گردد.(

 پرسنل خدمات  بخش

 پرسنل خدمات  بخش قسمت خارجي پمپ شيردوش بايد به طور روزانه بوسيله ي پارچه تميز شود. 5
 پرسنل خدمات  بخش پمپ شيردوش نبايد در معرض رطوبت قرار گيرد. 6
 پرسنل خدمات بخش دقيقه استفاده شود. 1در صورت نبود محلول ضدعفوني كننده جهت ضدعفوني از بويلر به مدت  7

 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 محلول های ضدعفونی کننده -شیردوش برقی و ملزومات آن
 

 اطفال و پرسنل پرستاری جراحی زنان،نوزادان و اطفال -نوزادان -جراحی زنان-کارکنان مرتبط:خدمات بلوك زایمان

 99آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                       89دی   تاریخ ابالغ:                               89آبان  تاریخ بازبینی فعلی:

عطیه میرخانی )مسئول  –هانیه یعقوبی )سرپرستار نوزادان(  –مهناز حاجی آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(  -تهیه کنندگان: مریم هاشمی )مترون( 

 بهبود کیفیت(

 

 تأیید کننده:

 دکتر جالل الدین ناصری نیا )جانشین ریاست و معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئیس بیمارستان(دکتر فرهاد دریانی 
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 دستورالعمل تجویز آنتي بيوتيک هاي پروفيالكسي قبل از اعمال جراحي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

در بخش ها و اتاق  1آنتي بيوتيكهاي پروفيالكسي طبق دستورالعمل مديريت شده شماره  1

هاي عمل اجرا ميگردد.آزمايشگاه نتايج مقاومت آنتي بيوتيكي را جهت تعيين الگوي 

ماه يكبار به سوپروايزر كنترل عفونت ارائه  3مقاومت ميكروبي و تجزيه و تحليل هر 

وكوک اورئوس به متي سيلين و ونكومايسين را بصورت ميدهد.همچنين مقاومت استافيل

فوري به واحد كنترل عفونت گزار ميدهد. ليست آنتي بيوتيك ها توسط رئيس كميته 

 تقسيم بندي شده. Bو  Aكنترل عفونت و سوپروايزر كنترل عفونت به دو گروده 

ن قابل تجويز : آنتي بيوتيك هايي كه بصورت روتين توسط كليه پزشكان بيمارستا Aكروه 

 هستند.

: آنتي بيوتيك هايي كه تجويز آنها فقط بوسيله  تاييد پزشكان متخصص عفوني  Bگروه 

 بيمارستان انجام ميشود. 

 سرپرستار بخش

به منظور پيشگيري از مقاومت هاي آنتي بيوتيكي و تجويز منظقي آنتي بيوتيك هاي  2

ي براي بيماران درخواست ميكند. پرهزينه سرپرستار بخش و پزشك معالج مشاوره عفون

 درخواست موارد فوق،طبق بررسي ها و بومي بيمارستان انجام ميگردد.

 سرپرستار بخش

اگر بيماري تب مقاوم به درمان داشته باشد درخواست مشاوره عفوني و به سوپروايزر كنترل  3

 عفونت اطالع داده ميشود. 

 سرپرستار بخش

و تغيير دوز در آنتي بيوتيك هاي اين گروه  Bاگر بيماري نياز به تجويز آنتي بيوتيك گروه  4

( توسط پرسنل درخواست مشاوره عفوني و اطالع به  steward shipنياز داشتنه باشد)

 سوپروايزر كنترل عفونت.

 سرپرستار بخش

هد درخواست مشاوره مشاهده عالئم واضح عفونت كه به درمان آنتي بيوتيكي پاسخ نميد 5

 عفوني و اطالع به سوپروايزر كنترل عفونت.

 سرپرستار بخش

ر عفونت درخواست مشاوره عفوني انجام كشت هبرگشت بيماران جراحي با نشانه هاي به ظا 6

 از محل عفونت و اطالع به سوپروايزر كنترل عفونت.

 سرپرستار بخش

 سرپرستار بخش عفوني،اطالع به سوپروايزر كنترل عفونتآنتي بيوتيك، مشاوره  3تجويز بيشتر از  7

عوارض و يا عدم پاسخ به درمان آنتي بيوتيك ، درخواست مشاوره عفوني و اطالع به  8

 سوپروايزر كنترل عفونت

 سرپرستار بخش

درصورت نياز به انجام مشاوره عفوني اورژانسي در شيفت عصر و شب،پرستار مسئول بيمار  9

تلفني از پزشك آنكال عفوني درخواست ميكند ودر صبح روز بعد پرستار مسئول مشاوره 

 بخش،جهت انجام مشاوره حضوري به پزشك ويزيت صبح بخش ريوي اطالع ميدهد.

 سوپروايزر كنترل عفونت

را جهت تطابق با الگوي مقاومت  Bمسئول اروخانه آمار مصرف آنتي بيوتيك هاي گروه  11

 ه و تحليل هر سه ماه يك بار به مسئول كنترل عفونت ارائه ميدهد.آنتي بيوتيكي وتجزي

 سوپروايزر كنترل عفونت

سوپروايزر كنترل عفونت به صورت دوره اي طبق برنامه زمان بندي شده واحد كنترل  11

عفونت بوسيله چك ليست مربوطه بخش/واحد را پايش ميكند وبا مطالعه پرونده بيماران 

 سوپروايزر كنترل عفونت
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 يوتيك،موارد مغايرت با روش اجرايي را به مسئول بخش اعالم ميكند.داراي تجويز آنتي ب

درحين بازديد ها و برحسب ضرورت سوپروايزر كنترل عفونت آموزش چهره به چهره را  12

 براي پرسنل انجام ميدهد.

پرسنل بخش/ سوپروايزر 

 كنترل عفونت

جمع آوري شده را هر سه ماه يك بار در كميته كنترل سوپروايزر كنترل عفونت داده هاي  13

عفونت بيمارستان ارائه ميدهد و اقدامات اصالحي مصوب شده را با همراهي 

 سرپرستار/مسئول بخش در بخش/واحد اجرا ميكند.

 سوپروايزر كنترل عفونت

ر گزارش جمع بندي آنتي بيوتيك ها و مقاومت هاي آنتي بيوتيكي پس از جمع بندي د 14

 كميته هر سه ماه يكبار به مسئولين وسرپرستاران اعالم ميگردد.

 سوپروايزر كنترل عفونت

كميته كنترل عفونت تهيه شناسنامه ميكرواورگانيسم و مقاومت آنتي بيوتيكي بخش هاي  15

 پرخطر بيمارستان را در برناممه آينده خود در نظر دارد.

آزمايشگاه/ سوپروايزر 

 كنترل عفونت

يش دقيق و گزارش ماهيانه استفاده ازهر آنتي بيوتيك در كميته استواردشيب آنتي پا 16

 بيوتيك ها.

 سوپروايزر كنترل عفونت

پايش دقيق و گزارش ماهيانه ميكروب هاي مقاوم و الگوي مقاومت در كميته استواردشيب  17

 آنتي بيوتيك ها 

 سوپروايزر كنترل عفونت

براي بيمار حياتي است هرچه زودتر شروع گردد،و همزمان فرم زمانيكه شروع آنتي بيوتيك  18

مربوطه جهت انجام مشاوره با متخصص عفوني يا اعضاء تيم ستواردشيب ارسال گردد و 

پس از انجام مشاوره،مسائل مربوط به نوع،دوز،نحوه تجويز و طول مدت درمان بر اساس نظر 

 مشاوره تنظيم گردد.

 سرپرستار/پزشك معالج

انيكه ششروع آنتي بيوتيك اورژانسي نيست،ابتدا فرم مربوط به شروع اكتيو آنتي بيوتيك زم 19

جهت مشاوره ارسال گردد،و متخصص عفوني يا اعضاء تيم استواردشيب در وقت مقرر آن را 

 بررسي كرده و در مورد آن اظهار نظر كنند.

 سرپرستار

دارد در تجويز پروفيالكسي هاي قبل از تاكيد شديد بر استفاده از دستورالعمل هاي استان 21

 جراحي و بويژه استفاده آنتي بيوتيك هاي تك دوز وجود دارد.

 پزشك معالج

ساعت پس از شروع آنتي  48زمان مناسب براي بررسي مجدد بيمار پس از مشاره اوليه، 21

ص بيوتيك ميباشد كه الزم است مجددا بر اساس شرايط باليني،نتايج پاراكلينيك)بخصو

 كشت ها( درمورد توقف آنتي بيوتيك ،تغيير نوع يا روش تجويز تصميم گيري شود.

 پزشك معالج/سرپرستار

 
–كپسول هاي آنتي بيوتيك  –ويال هاي دارويي  -دستورالعمل استوارت شيپ-دستورالعمل پروفيالكسيمنابع و امکانات موردنیاز: 

 گزارش اتاق عمل  و فرم هاي مربوطه –گزارش پرستاري  -پرونده بيمار

 سرپرستاران -كليه پرسنل بخش ها  –اتاق عمل  کارکنان مرتبط:

   88آبان   تاریخ بازبینی بعدی:                89دیتاریخ ابالغ:                             89آبان :      بازنگری فعلیتاریخ 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –مهناز حاجي آقاپور )سوپروايزر كنترل عفونت(   -مريم هاشمي )مترون(  تهیه کنندگان:

 تأیید کننده: 
 دكتر رامين محب )متخصص عفوني و رئيس كميته كنترل عفونت(

 تصویب/ابالغ کننده:
 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(
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 دستورالعمل مقابله با سوانح بر اساس شرایط واقعي كار )حفاظت در برابر اشعه(

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

مسئول تاسيسات/ مهندس تجهيزات  شيشه ي سربي بايد از شركت هاي معتبر استفاده شود. در آماده سازي ديوارها و تهيه ي درب و 1

 پزشكي

مسئول تجهيزات پزشكي /مسئول  كنترل كيفي دستگاه هاي راديولوژي هر ساله بايد توسط شركت هاي مجاز و واجد شرايط انجام شود. 2

 راديولوژي

 مهندس بهداشت محيط انرژي اتمي  افراد خبره و آشنا و شركت هاي معتبر انجام شود. دزيمتري دوره اي بخش تصويربرداري بايد توسط 3

توسط قسمت مهندسي پزشكي بيمارستان ميبايست كنترل  PMهرسه ماه يكبار سالم بودن دستگاه ها يا  4

 شود.

 مسئول تجهيزات پزشكي

مسئول تجهيزات پزشكي /مسئول  د.دوره هاي قبل بايد موجود باش PMدزيمتري و  -مستندات كنترل كيفي 5

 راديولوژي

پاراوان سربي عالوه بر استاندارد بودن -وسايل حفاظت فردي اعم از روپوش سربي،عينك و تيروئيد بند سربي 6

 بايد به ميزان الزم در اختيار پرسنل تصويربرداري يا كارشناسان راديولوژي وجود داشته باشد.

 مسئول راديولوژي

فردي در صورت نياز بايد در اختيار بيماران و همراهان آنها قرار گيرد و آموزش الزم توسط  وسايل حفاظت 7

 كارشناس راديولوژي در خصوص نحوه ي استفاده از اين وسايل به بيماران و همراهان آنها داده شود.

 مسئول راديولوژي/كارشناس راديولوژي

 مسئول راديولوژي راديولوژي بايد اجباري شود.استفاده از وسايل حفاظت فردي براي كارشناس  8

 مسئول فيزيك بهداشت فيلم بج هايي كه براي كارشناسان راديولوژي استفاده ميشود بايد از شركت هاي معتبر تهيه شود. 9

 مسئول فيزيك بهداشت ميزان دز دريافتي پرسنل بايد هردو ماه يكبار كنترل شود. 11

 مسئول فيزيك بهداشت يد از ميزان دز دريافتي خود آگاهي داشته باشند.كارشناسان راديولوژي با 11

در صورت دريافت دز  بيشتر از مجاز بايد پيگيري الزم توسط مسئول فيزيك بهداشت و سوپروايزر بخش  12

 تصويربرداري انجام شود.

 مسئول فيزيك بهداشت/مسئول راديولوژي

مسئول فني بيمارستان/ مسئول فيزيك  بايد طبق قانون با آن پرسنل رفتار شود.در صورت دريافت دز بيشتر از مجاز  13

 بهداشت

كارشناسان راديولوژي بايد از ميزان دز مجاز و استفاده از امكانات الزم بعد از دريافت بيش از مجاز اشعه آگاهي  14

 داشته باشند.

 مسئول فيزيك بهداشت

 مسئول راديولوژي/كارشناسان راديولوژي ان وارد محيط اشعه نشوند.خانم هاي باردار و كودكان تاحد امك 15

 مسئول راديولوژي/كارشناسان راديولوژي كارشناسان راديولوژي بايد از باردار بودن بيماران خانم آگاهي داشته باشند. 16

كارشناس راديولوژي/مسئول فيزيك  خانم باردار اطالع داشته باشند.اگر بيمار خانمي باردار بود بايد كارشناسان راديولوژي از نحوه ي انجام گرافي از  17

 بهداشت /مسئول راديولوژي

 مسئول راديولوژي در بخش تصوير برداري بايد از عالئم هشداردهنده به وضوح و به ميزان الزم استفاده شود. 18

مسئول راديولوژي/مسئول تجهيزات  اطمينان خاطر داشت.بايد از سالم بودن آالرم اشعه باالي درب هاي اتاق هاي تصوير برداري  19

  پزشكي
 اظت در برابر اشعه،ديوارهاي سربيوسايل حف منابع و امکانات موردنیاز:

 مهندس تاسيساتمسئول فني تصويربرداري، سوپروايزر بخش تصوير برداري،  كارشناس راديولوژي،  منشي تصويربرداري، مهندس تجهيزات پزشكي، کارکنان مرتبط:  

 88مهر  : تاریخ بازبینی بعدی              89دی     تاریخ ابالغ:                       89مهر         تاریخ بازبینی فعلی:

مهري مستوري )دبير كميته خطر حوادث و  -عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( –خانم حيدرپور)سوپروايزر تصويربرداري(،خانم كرمي)كاردان راديولوژي( تهیه کنندگان:

 باليا(

 آقاي دكتر درياني تصویب/ابالغ کننده:  خانم دكتر رحيمي، آقاي دكتر نوابي-:مسئول فني بخش تصويربرداريتأیید کننده
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 حاجب در بخش تصویربرداري مواداز  ایمن دستورالعمل نحوه استفاده

 بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات 

 
 فرد انجام دهنده مراحل رديف

دستور پزشك در نسخه )بيماران سرپايي( در خصوص نوع گرافي درخواست شده يا ديگر خدمات مرتبط با تصوير برداري  1

 كنترل شود 

 منشي راديولوژي

فرم رضايتنامه توسط بيمار و همراه و همچنين دادن پركردن –( BUN/Crدرمورد بيماران بستري ،كنترل مدارک و ازمايشات) 2

امادگي كامل به بيمار و تهيه داروي موردنظر )تمام اين موارد قبال توصط بخش راديولوژي به بخشهاي بستري آگاهي داده 

 شده( انجام شود.

 پرستار بخش

 ژي كارشناس راديولو از بخش انجام شود  تطابق نسخه بيمار با برگه هاي ارسالي  3

 منشي ، آخرين سونوگرافي يا ديگر گرافي ها دريافت و كنترل شود   (CR- BUN)مدارک بيمار مانند آزمايش  4

 منشي  فرم رضايت آگاهانه به منظور تكميل توسط بيمار به همراهش ارائه شود  5

 كارشناس راديولوژي  ه شده است به بيمار توضيح داده شود ناشي از تزريق دارو ، انجام گرافي كه در پشت فرم رضايت آگاهانه نوشن كليه عوارض 6

 پزشك راديولوژيست درصورت عدم وجود بيماري خاص ، ميزان و دوز ماده حاجب در دفترچه يا سر نسخه تجويز شود  7

 پزشك راديولوژيست در فرم رضايت نامه  آگاهانه ، نوع ماده حاجب مورد استفاده درج شود  8

 پزشك راديولوژيست فرم رضايت نامه آگاهانه ميباست توسط بيمار و همراه بيمار و پزشك راديولوژيست امضا شود  9

 كارشناس راديولوژي  چك ليست كنترل دارو و تجهيزات ترالي چك شود   11

 پزشك راديولوژيست در زمان تزريق پزشك راديولوژست حضور داشته باشد  11

 /بيهوشي 

  :صورتي كه بيمار حساسيت داشته باشد طبق پروتكل زير انجام شوددر  12

 شرايط حساسيت ها، پروتكل اورژانس :  13

 ساعت قبل از تزريق 6الي  4با فاصله زماني  mg IV 200عدد معادل  2آمپول هيدروكورتيزون  -الف

 با فاصله زماني يك ساعت قبل از تزريق 20ccشربت ديفن هيدرامين  -ب

 راديولوژيستپزشك 

 شرايط حساسيت ها، پروتكل غير  اورژانس :  14

 ساعت قبل تزريق خورده شود. 1,7,13سه عدد با فاصله زماني  50mmقرص پردنيزولون  -الف

 با فاصله يك ساعت قبل از تزريق  20ccشربت ديفن هيدرامين  -ب

 پزشك راديولوژيست

 كارشناس راديولوژي  در زمان تزريق عالئم حياتي بيمار كنترل شود  15

 كارشناس راديولوژي دقيقه  تا نيم ساعت در  بخش نگه داشته شود  15پس از تزريق بيمار به مدت  16

 كارشناس راديولوژي درصورت عدم وجود هرگونه حساسيت ،آنژيوكت يا اسكالپ وين كشيده ميشود  17
 

  تجهيزات تزريق ماده حاجب –ماده حاجب  –دستكش  –ترالي كد  امکانات موردنیاز:منابع و 

پرستار بخش )در مورد بيماران  –مسئول فني بخش تصويربرداري  –سوپروايزر بخش تصويربرداري  –كارشناس راديولوژي   –منشي پذيرش کارکنان مرتبط: 

  پزشك متخصص بيهوشي –بستري ( 
 88مرداد تاریخ بازبینی بعدی:                   89تاریخ ابالغ:         دی          89تاریخ بازبینی فعلی:   مرداد 

و  اقاي دكتر نوابي  بخش تصويربرداري: هاي مسئول فني : تایید کننده

                              دكتر رحيمي
 بيمارستان( آقاي دكتر درياني )رئيس:   ابالغ کننده  
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 دستورالعمل انجام آزمایش هاي بيوشيمي ادرار 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 ادرار بيوشيميدستورالعمل 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

نام بيماران را دردفتر   را شماره گذاري نمائيد سپس به ترتيب شماره ها ظروف ادرار بيمارانابتدا روي  0

 بيوشيمي ادرار وارد نمائيد ودر كنار نام بيماران نيز كد پذيرش آنها را وارد كنيد .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه در لوله بريزيد . سي سي 11به مقدار نمونه بيمار را  به ازاي هر بيمار يك لوله برداشته و 2

 براي تعيين رنگ ادرار مي توانيد از اصطالحات زير استفاده نمائيد : 3

Yellow (  زرد  )  ،  White (  سفيد  )  ،  Pink (  صورتي  )  ،  Orange 

 Dark  ،  ) زرد تيره ( Dark yellow  ،  ) خاكستري( Gray، ( سبز  ) Green  ،  (  نارنجي  )

brown ) قهوه اي تيره (  ،  Brown  )قهوه اي (Red  و )قرمز (Black ) سياه (. 

 كارشناس آزمايشگاه

 Turbid:  نمائيد استفاده زير اصطالحات از توانيد مي  Appearanceبراي تعيين وضوح ) منظره ( يا  4

 )نيمه كدر(Semi turbidو يا  ) نيمه شفاف ( Semi Clear ،) واضح و شفاف (  Clear( ،  كدر) 

 كارشناس آزمايشگاه

 درب نوارهاي ادرار را بازكرده و بصورتي كه دست با سطح نوار تماس نداشته باشد در لوله ها نوار ادرار 5

اضافه هاي ادرار را  ،نوار ادرار نبايد بيش از يك ثانيه در ادرار بماند و بايد پس از بيرون آوردن نوار بزنيد.

با لبه لوله بگيريد تا رنگ قطعات مختلف نوار با هم مخلوط نشود .حال با توجه به رنگ نوار ومقايسه آن 

 با شكل روي جعبه نوارها مشخصات ادرار را يادداشت نمائيد .

 اين مشخصات شامل موارد زير هستند :

Blood  ،Urobilinogene  ،Bilirubin  ،Protein  ،Nitrit  ،Keton  ،Ascorbic acid  ،

Glucose  وزن مخصوص ( و ( ،(Leukocytes )WBC 

 

 كارشناس آزمايشگاه

 بوسيله  را  مخصوص وزن  بايد ندارد را مخصوص وزن تعيين قابليت نوار  در صورتي كه 6

Refractometer نوار بوسيله شده تعيين مخصوص وزن  تعيين نمائيد . همچنين در مواردي كه 

وزن مخصوص اندازه گيري شود . ميزان   Refractometerتوسط  بايد نيز  است غيرنرمال ادرار

 . باشد مي 1.131 – 1.113طبيعي وزن مخصوص 

 كارشناس آزمايشگاه

 ميزان ادرار شدن سانتريفوژ از پس  بايد  باشد بيمار ادرار در پروتئين  دهنده نشان ادرار نوار  كه  در صورتي 7

 ادرار پروتئين  گيري اندازه  براي  .  ( تائيد شودSSA) اسيد  سولفوساليسيليك بوسيله ادرار در موجود پروتئين

 . نمائيد مراجعه آن مخصوص دستورالعمل  به  بايد  روش  اين  با

 كارشناس آزمايشگاه

 نوار بوسيله ادرار در قند وجود بايد باشد بيمار ادرار در  قند  دهنده نشان ادرار نوار  كه  در صورتي 9

كوياب داراي برچسبي است كه با توجه به شدت رنگ نوار گلو نوارهاي جعبه.  شود تائيد گلوكوياب

 . دهد مي نشان + ( Trace , 1+ , 2+ , 3+ , 4ميزان قند موجوددرادرار رابه صورت كيفي) 

 كارشناس آزمايشگاه

را درسانتريفوژ  ه بايد از روي نوارتعيين شوند ادرارپس ازتعيين مشخصات ظاهري ادرار ومشخصاتي ك 8

 سانتريفوژ نمائيد . 2511دقيقه آنرا با دور  11گذاشته و به مدت 

 كارشناس آزمايشگاه
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بطور كامل خالي  آنها را درآورده و لوله ها را كامال وارونه نمائيد تا ادرار ،پس ازاتمام سانتريفوژ نمونه ها 01

 ادرار در ته آن باقي بماند .شود و فقط رسوب 

 كارشناس آزمايشگاه

رسوب كف لوله را تكان بدهيد تا كامال مخلوط شود سپس مقداري از آن را روي يك الم ريخته و روي  00

 سپس باشد نداشته وحركت شود فيكس ادراركامال تا صبرنمائيد چنددقيقه سپس بگذاريد المل  آن يك

 . بپردازيد آن ميكروسكپي بررسي به

 كارشناس آزمايشگاه

 مطالعه مورد  ديد  ميدان 15 - 11 در را ادرار بايد حداقل ادرار ميكروسكپي  مشخصات  ثبت  براي 02

 الم هاي لبه تمامي  بايد همچنين شود مشاهده الم تمامي كه است بهتر البته داد قرار

 مشخصات.  گيرند مي قرار الم هاي لبه در معموال ها  Cast چون گيرند قرار  مطالعه  مورد

 : شوند مي گزارش زير بصورت ادرار ميكروسكپي

ميدان ها را با هم جمع كرده و سپس بر  11در ) WBC،RBCٍ،EP)شده  مشاهده سلول هاي تعداد

( 15-11(، )11-5(،)5-2(،)2-1)تعداد ميدان ها تقسيم نمائيد سپس عدد بدست آمده را بصورت اعداد 

علل آن بررسي مشاهده نشود بايد  RBCگزارش شده باشد ولي  Bloodاگر در ادرار .گزارش نمائيد  و...

 شده نهايتا نتيجه اعالم شود.

  Cast البته  شوند مي  گزارش  نيز بصورت عددي :ها Cast  نوع بايد كه  دارند  مختلفي  انواع  ها 

 :  ها شامل موارد زير هستند Cast  شود نيزمشخص آنها

WBC , RBC , Waxy , Cellular , Fatty , Granular , Hyaline    
Crystals : : كريستال ها انواع مختلفي دارند كه در گزارش بايد نوع آنها تعيين شود ازجمله 

 Ammonium biurate    ،    Amorphus Urate   ،   Amorphus 

Phosphate   ،    Calcium Oxalate  Calcium Phosphate  ،  Triplle Phosphate  ،

Uric Acid : و سيستئين كريستال ها بصورت زير گزارش مي شوند 

Few وقتي كه مقدار كمي كريستال در ميدان ها ي ديد باشد : 

Modrate وقتي كه نصف فيلد كريستال باشد : 

Many وقتي كه كل صفحه پراز كريستال باشد : 

Bacteria :  باكتري ها نيز بصورتFew  ،Moderate  وMany گزارش مي شوند 

Mucus :  بصورتFew  ،Moderate  وMany گزارش مي شود 

(Yeast قارچ : )  بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش مي شود 

Sperm :  بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش مي شود 

Others :  سايرمواردي كه ممكن است در ادرار يك شخص مشاهده شوند در قسمتOthers  وارد مي

 يا و شوند مي گزارش  ها مي گويند و بصورت عددي WBCبه تجمع  كه WBC Clampشوند مثال: 

 تريكوموناس واژيناليسگاهي در ادرار ديده مي شوند مثال :  كه تناسلي دستگاه پروتوزوآهاي

 كارشناس آزمايشگاه

 

 :منابع

 آزمايشگاه مرجع سالمت
 امکانات موردنیاز:

 ميكروسكوپ –المل  -الم -لوله آزمايش -%3اسيد   سولفاساليسيليك -نوار گلوكوياب -نوار تست ادرار
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 %3دستورالعمل روش تشخيص پروتئين  در ادرار با اسيد سولفو ساليسيليک 
 

رسوبي )   است ولي روش هاي آنست كه نوار ادرار به آلبومين حساس  هدف از انجام آزمايش پروتئين ادرار با اسيد سولفو ساليسيليكهدف:

حساس بوده و آنرا شناسايي ميكند . لذا الزم است بغير از آزمون نواري پروتئين ادرار روش تكميلي اسيد ا    ها  پرسيپتاسيون ( با اسيد به تمامي پروتئين

 .نايل آييم %91نجام گيرد تا به يك دقت و صحت نزديك به 

نواري الزم است پروتئين با يك روش شيميايي و كيفي نيز كنترل شود و روش اسيد سولفوساليسيك چون به براي كنترل صحت جواب با روش کاربرد:

 همه پروتئين ها حساس است روش كامل تري ميباشد.

 

 مراحل  ردیف
فرد انجام 

 دهنده

 منتقل است شماره همان داراي كه ديگر لوله به را بااليي قسمت ادرار  عد از سانتريفوژ نمونه هايب 0

 .كرده

كارشناس 

 آزمايشگاه

كارشناس  .بدان اضافه ميكنيم %3سي سي اسيد سولفوساليسيك  3تا2به ميزان  2

 آزمايشگاه

كارشناس  دقيقه و درمقابل نور معمولي و در حرارت اتاق آنرا قرائت ميكنيم . 11بعد از  3

 آزمايشگاه

 

 :۳%نتیجه آزمایش با اسید سولفوسالیسیلیک   مشاهدات
 Negative    كدورتي مشاهده نمي شود يا به كدورت نمونه اضافه نمي گردد -

 Trace    متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن است –كدورت محسوس ديده شده  -

 1+    متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن نيست –بدون گرانوالسيون  -شديد  كدورت -

 2+    بدون فلوكوالسيون كدورت همراه با گرانوالسيون -

 3+    كدورت همراه با گرانوالسيون و فلوكوالسيون -

 4+    توده بزرگ رسوب يا توده جامد -

 
 

 %3دستورالعمل تهيه اسيد سولفو ساليسيليک 
 هدف:

  تهيه و اماده سازي صحيح معرف 
 دامنه کاربرد:

 جهت شناسايي  وجود پروتئين در ادرار
 

 دهنده فرد انجام مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه گرم از پودر اسيد سولفوساليسيليك را وزن مي كنيم 31 0

 كارشناس آزمايشگاه ميلي ليتر اب مقطر به ان اضافه ميكنيم 3111سپس  2

 كارشناس آزمايشگاه طرف را تكان مي دهيم تا كامال حل شود 3

آزمايشگاهكارشناس  به اندازه ميزان روزانه در پيست ميريزيم. 4  
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 رفروكتومتر براي اندازه گيري وزن مخصوص ادرار دستگاه كار دستورالعمل روش

  :هدف
 اندازه گيري وزن مخصوص ادرار

 :موارد کاربرد
 استفاده در بخش آناليز ادرار آزمايشگاه

  :نمونه 
 الندا 200 نمونه ادرار بيمار به حجم 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .كنيمرفركتومتر را روشن ميدستگاه  0

 کارشناس آزمایشگاه كنيمبا آب مقطر دستگاه را صفر مي 2

 کارشناس آزمایشگاه  گذاريميك قطره از ادرار بيمار را روي صفحه رفركتومتر مي  51سمپلر با  3

 کارشناس آزمایشگاه .گذاريمصفحه مخصوص را روي ادرار مي 4

 کارشناس آزمایشگاه كنيمگزارش شده توسط دستگاه را يادداشت ميعدد  5

 کارشناس آزمایشگاه .نويسيمجواب را در دفتر كار مي 6

 

 (:تفسیر ) علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن 

 گزارش كتبي به پذيرش و ثبت در دفتر روزانه  -خراب بودن دستگاه - كم بودن نمونه- غير نرمال بودن جواب

 

 کارکنان مرتبط:

 )كارشناس آزمايشگاه(باقر افشين جم

 

 99مهر تاریخ بازبینی بعدی:               89دی   تاریخ ابالغ:                                    89مهر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 ميكروبيولوژي()كارشناس  فرزانه جوادي

 باقر افشين جم )كارشناس آزمايشگاه(

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 
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  بخش بيوشيميدستورالعمل 
 (انجام مسئول کردن مشخص با بیشتر جزئیات با آن اجرای ترتیب به کار یک انجام دقیق های گام)   : کار انجام شیوه

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

تحويل گروهي روزانه سرم هاي بخش بيوشيمي از نمونه گيري همراه با ليست مربوط به بخش و چك  0

كردن وجود يا عدم وجود هر يك از نمونه ها و مطابقت دادن با ليست و پيگيري علت عدم وجود آنها و 

 پس از پيگيري هاي الزم قرار دادن آنها در رديف بيوشيمي 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه  .هاcupاطمينان از صحت عملكرد سمپلرها و نو بودن سر سمپلرها و تميز بودن  2

 كارشناس آزمايشگاه .اطمينان از صحت و كيفيت كيت ها و محلولهاي دستگاه 3

  بررسي تميزي ميز كار و ثبت ساعت وتاريخ و نام كاربر و وضعيت سيستم و دستگاه در شروع كار در دفتر 4

Log book. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه 912 مربوط به دستگاه هيتاچي  sopآماده سازي دستگاه مطابق  5

مربوط به  sop آماده سازي محلول هاي الزم براي انجام تست مطابق بروشور كيت ها و با استفاده از  6

 .تست هاي بيوشيمي وتوجه به تاريخ انقضا كيتها

آزمايشگاهكارشناس   

 sop از فريزر و دادن اطالعات مربوط به دستگاه مطابق   Abnormalو Normal بيرون آوردن كنترل  7

 912 دستگاه هيتاچي

 كارشناس آزمايشگاه

دقيقه((كاربر مي  11مدت زماني كه طول مي كشد تا جوابهاي كنترل از پرينتر خارج خواهد شد))حدود  9

شيمي از روي شماره مرتب كرده و ليست كار بگيرد و شماره ها را با ليست تواند تمام سرم هاي بخش بيو

كاري چك كند و از بودن تمام آنها اطمينان حاصل كند و در صورت عدم وجود سرمي حتما علت را 

 پيگيري و به سوپروايزر اطالع دهد تا اقدامات صحيح انجام گيرد

 كارشناس آزمايشگاه

پس از مطابقت دادن، روي لوله ها و كنار شماره ها روي ليست كاري به ترتيب سرم ها را شماره گذاري  8

 .سرم ها را در جايگاه نمونه روي دستگاه با توجه به شماره لوله ها قرار مي دهيم.مي كنيم و سپس 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .يا ليپميك بودن چك شوند حتما بايد از نظر فيبرين دار بودن و يا هموليزها سرم  01

و كنترل كيفي كامپيوتر وارد و در   پس از آماده شدن جوابهاي كنترل بايد موارد سريعا در قسمت آمار 00

كار با  sop صورت تاييد ران كاري از نظر برنامه كنترل كيفي،كار رار بر روي نمونه بيماران،مطابق 

 هيتاچي شروع ميكنيم

اس آزمايشگاهكارشن  

  Abnormalبعد از آماده شدن جوابهاي بيماران بايد،جواب تستها را در ليست كار وارد نموده و جوابهاي  02

 مي كنيم. را مجددا به دستگاه داده و چك كنيم و نهايتا بعد از آماده شدن جوابها آنها را وارد كامپيوتر

 كارشناس آزمايشگاه

ساخت و تاريخ اعتبار كيت مورد استفاده ، نام فرد انجام دهنده و ساعت در هر نوبت كاري نام و سري  

 انجام آزمايش در ليست كاري همان شيفت ثبت گردد.

 

در صورت بروز هر گونه نقص فني در سيستم با مهندس دستگاه جهت برطرف شدن مورد تماس گرفته و  03

 هماهنگ مي كنيم

 كارشناس آزمايشگاه

در فريزر ذخيره  يك ماهپس از خاتمه كار ميز كار را مرتب و سرم ها را در جعبه هاي مخصوص به مدت  04

 مي كنيم.

 كارشناس آزمايشگاه

 سرم در بخش جداسازيدستورالعمل 
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

تكنسين  دريافت ويال هاي حاوي خون غير سيتراته از بخش نمونه گيري  1

 آزمايشگاه

كنترل اوليه ويال هاي مختلف حاوي خون : ويال هاي جدا شده در مرحله قبلي در اين مرحله از  2

نظر ليبل )درستي ليبل و مطابقت ليبل با نوع نمونه دريافتي( و برخي از خصوصيات ظاهري نظير 

 .حجم و كيفيت نمونه اوليه مورد بررسي قرار مي گيرد

قبل از هرگونه عمليات جداسازي، موضوع از طريق بخش  توجه: چنانچه حجم نمونه بسيار كم باشد

نمونه گيري و بخش هاي فني مرتبط پيگيري مي گردد. در صورت غيرقابل قبول بودن نمونه ، 

 .موضوع در فرم عدم انطباق جزئي ثبت مي گردد

تكنسين 

 آزمايشگاه

دقيقه به همين  31تا  15پس از خونگيري )سرنگ يا وكيوتينر( درون لوله هاي لخته حاوي خون،  3

درجه سانتيگراد( قرار دهيد تا فرايند انعقاد و لخته شدن تكميل  25تا  15وضعيت در دماي اتاق )

سانتريفيوژ نماييد.  RPM 3111 – 2511دقيقه با دور  15تا  11گردد. سپس لوله ها را به مدت 

ازي سرم با سهولت امكان پذير پس از سانتريفيوژ ، حد فاصلي ميان سرم و لخته قرار گرفته و جداس

 مي گردد. 

تكنسين 

 آزمايشگاه

نمونه هاي سرم براي انجام آزمايش و يا نگهداري قبل از آزمايش به بخش هاي مربوطه )معموال  4

 .بيوشيمي، ايمونولوژي و سرولوژي و هورمون  منتقل مي گردند

تكنسين 

 آزمايشگاه

كنترل ها و كاليبراتورهانحوه باز كردن و استفاده سرم  دستورالعمل  

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه هنگام باز كردن درب كنترل دقت شود كه ذرات ليوفليزه آن خارج نشود . 0

( آب مقطر ديونيزه  Pوكنترل Nدقيق)براي كنترل  5ml( Grade A Volemetricپيپت)توسط  2

 )دو بار تقطير ( به ويال  كنترل اضافه شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه به دور از نور مستقيم بماند. 31درب كنترل را به دقت بسته شود و حداقل به مدت  3

دادن به صورت پس از حل شدن كامل ذرات ، مخلوط شود. اگر ذرات تماما حل نشده باشد با تكان  4

 چرخشي به آرامي حل شود، هرگز به شدت تكان داده نشود و از ايجاد كف پرهيز شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 c°20 -ماه در دماي  1كنترل تازه حل شده مي تواند به قسمتهاي مختلف تقسيم شود و به مدت  5

 فريزر قابل استفاده مي باشد.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه شدن كامال و با احتياط مخلوط شود و سپس استفاده شود.پس از دفريز  6

براي جلوگيري از آلودگي و حفاظت در مقابل نور براي تست هايي مانند بيلي روبين و كراتين فسفو  7

كيناز پيشنهاد مي شود كنترل در ظرف ويال اصلي خود در تاريكي نگهداري شود و فقط به ميزان 

 از ويال خارج شود كه نياز به باز گرداندن مجدد به ظرف نداشته باشد.نياز مصرف 

 كارشناس آزمايشگاه

 
  :منابع

 بروشور كيت

 امکانات موردنیاز:

 درجه 21-فريزر  -Pو  Nكنترل -پيپت
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 918دستورالعمل روش كار با دستگاه هيتاچي 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

را به برق وصل مي   Conductivitymeterشير آب دستگاه ديونايزر را باز نموده دو شاخه   1

 نمائيم

کارشناس 

 آزمایشگاه

کارشناس  ظرف فاضالب نمونه هاي آلوده را خالي مي نمائيم . 2

 آزمایشگاه

3 Disk Parameter را در درايو  يك و  Data Disk کارشناس را در درايو دو قرار مي دهيم 

 آزمایشگاه

کارشناس  پر مي نمائيم  Hitergentرا از محلول  41ظرف  محلول شماره  4

 آزمایشگاه

کارشناس  پر مي نمائيم .  Multicleanرا از محلول  39ظرف  محلول شماره  5

 آزمایشگاه

کارشناس  قرار مي دهيم. Sample Diskدر  W1در قسمت  Multicleanيك كاپ از محلول  6

 آزمایشگاه

کارشناس  جلوي دستگاه را روشن مي نمائيم. Powerكليد  7

 آزمایشگاه

کارشناس  هفت دقيقه طول مي كشد تا دستگاه آماده كار شود. 8

 آزمایشگاه

 Mode Cellsو درآن منو   Washوسپس   .Maintقسمت   Homeبعد از نمايان شدن صفحه  9

 را فشار مي دهيم.Startرا انتخاب كرده 

کارشناس 

 آزمایشگاه

کارشناس  هيجده دقيقه طول مي كشد تا دستگاه كوت ها را شستشو نمايد. 11

 آزمایشگاه

را فشار مي   Startرا انتخاب نموده و Photometerبه صفحه قبل برگشته و P.Upبا كليد  11

 دهيم.

 

کارشناس 

 آزمایشگاه

جواب فتومتر چك  Previous Dataجواب فتو متر چك روي چاپگر ظاهر مي گردد كه درآن  12

جواب فتومتر چك فعلي دستگاه مي باشد، اعداد چاپ شده در  Current Dataقبلي دستگاه و 

يا  7000بايد  800nmهر دو قسمت  بايد شبيه يكديگر باشد وعدد ثبت شده جلوي طول موج 

 يا كمتر باشد.13000بايد  340nmبيشتر وعدد ثبت شده جلوي طول موج  

کارشناس 

 آزمایشگاه

کارشناس  را فشار  ميدهيم Startرا انتخاب نموده و Cell Blankبه صفحه قبل برگشته و P.Upبا كليد  13

 آزمایشگاه

براي كوت  Disk Parameterبالنك روي چاپگر ظاهروهم زمان روي  ODبراي تك تك كوت ها  14

براي ديگر  13000و  7000اول اعداد چاپ شده بايد  شبيه اعداد فتومتر چك باشد  يعني بين 

 باشد. ± 800بدست آمده با كوت اول ثبت ميگردد كه براي صحت بايد  ODكوت ها تفاضل 

کارشناس 

 آزمایشگاه

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  15

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

کارشناس 

 آزمایشگاه

کارشناس  صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 16

 آزمایشگاه

کارشناس  IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  17

 آزمایشگاه
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کارشناس  مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  18

 آزمایشگاه

هكارشناس آزمايشگا .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 19  

کارشناس  انجام شود. 9بعد از اتمام هر شيفت كاري  شستشوي دستگاه طبق مرحله شماره  21

 آزمایشگاه

 :منابع

 كاتالوگ دستگاه

 امکانات موردنیاز:

كيت هاي محلول ها. -يخچال -محلول هاي شستشوي دستگاه  

 

 Blood Sugar تستدستورالعمل انجام 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود گلوكز قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeوش هاي رفته و با انتخاب يكي از ر  Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 :منابع 

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 كتاب كاملترين مرجع تست هاي آزمايشگاهي )پاگانا(

 امکانات موردنیاز:

 لوله -سمپلر -كيت

 Fasting Blood Sugar دستورالعمل انجام تست

 دهنده فرد انجام مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود گلوكز قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه
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 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 دستورالعمل  انجام تست قند دوساعته

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

، قند خون ناشتا اندازه گيري مي شود. ساعت ناشتايي 14تا  12و بعد از  قبل از صرف غذااز بيمار  0

 اين مقدار را به عنوان سطح پايه گلوكز در نظر مي گيرند. 

 

كربوهيدرات  gr 75سبك و حداقل حاوي  صبحانه اي كامل امابعد از نمونه گيري اول، بيماربايد   2

 ميل نمايد. باشد

 

  شود.ساعت بعد از صرف صبحانه مجدد خونگيري مي  2سپس بيمار  3

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود گلوكز قبل از اجراي كار بروشور كيت 4

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 5

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  6

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 7

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  9

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 8

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  01

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  00

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 02

 دستورالعمل انجام تست آلكالن فسفات

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود آلكالن فسفات قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، صورت تغيير كيتدر  2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه ه قرار مي دهيم.را در جايگاه نمونه روي دستگا سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 خدمات آزمایشگاه( محور مراقبت و درمان ) دستورالعمل هاي

 

 دستورالعمل :کد 

 

3Sh-IN-29-02 
 

 

78 
 

 دستورالعمل انجام تست آميالز

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود آلكالن فسفات اجراي كار بروشور كيتقبل از  0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 

 دستورالعمل  انجام تست بيليروبين سرم

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود بيليروبين قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، صورت تغيير كيتدر  2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه ه قرار مي دهيم.را در جايگاه نمونه روي دستگا سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 BUN آزمایش  روش انجامدستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود BUN اجراي كار بروشور كيت قبل از 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3
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يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 

 

 كراتينين دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود كراتينين قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، تغيير كيتدر صورت  2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

آزمايشگاهكارشناس  صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4  

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 Calciumدستورالعمل روش انجام آزمایش 

 دهنده فرد انجام مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود كلسيم قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeوش هاي رفته و با انتخاب يكي از ر  Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7
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 CPK انجام تستدستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود كراتين فسفوكيناز قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDت وارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسم 5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 Ck-MBروش انجام آزمایش دستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود CK-MB قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

آزمايشگاهكارشناس   

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه داده مي شود.صفحه  نمايش تست ها نشان  4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 AST(SGOT)دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود SGOT قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

 كارشناس آزمايشگاهيا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4
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Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 

 ALT (SGPTدستورالعمل انجام تست )

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود SGPT قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، كيتدر صورت تغيير  2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

آزمايشگاهكارشناس  صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4  

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 دستورالعمل انجام تست تري گليسرید

 دهندهفرد انجام  مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود تريگليسريد قبل از اجراي كار بروشور كيت 0

 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeوش هاي رفته و با انتخاب يكي از ر  Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 HDL  تست دستورالعمل انجام 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .مطالعه و بررسي شود HDL قبل از اجراي كار بروشور كيت 0
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 كارشناس آزمايشگاه .پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر بررسي، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغيير كيت 2

قبل از شروع به كار ابتدا كنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تاييد جواب، ران كاري را  

 شروع مي كنيم. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را در جايگاه نمونه روي دستگاه قرار مي دهيم. سرم بیمار 3

يا  Easy Modeرفته و با انتخاب يكي از روش هاي   Homeبراي شروع آزمايش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمايشات روز را شروع مي نمائيم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه صفحه  نمايش تست ها نشان داده مي شود. 4

 كارشناس آزمايشگاه IDوارد كردن شماره پذيرش بيمار  در قسمت  5

 كارشناس آزمايشگاه مي نماييم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 كارشناس آزمايشگاه .جواب ها روي چاپگر ظاهر مي گردد 7

 

  :منابع

 بروشور كيت

 امکانات موردنیاز:

 درجه 21-فريزر  -Pو  Nكنترل -پيپت
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 دستورالعمل تست هاي بخش سرولوژي و هورمون شناسي

 های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام 

 

 دستورالعمل بخش سرولوژي

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

تحويل گروهي نمونه ها از نمونه گيري همراه با ليست مربوط به بخش و چك كردن وجود يا عدم وجود هر يك از  0

 نمونه ها و مطابقت دادن با ليست 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون كردن محلول ها نيم ساعت قبل از شروع انجام كاراز يخچال تا به دماي محيط برسد  خارج 2

 مسئول بانك خون كنترل شود. انقضاي تمام محلول هاي مورد استفادهتاريخ  3

 مسئول بانك خون درصورت باز كردن كيت جديدنام كيت بايددر ليست مربوطه قيد شود 4

و نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام ازمايش در ليست كاري همان شيفت   كيت اعتبارشماره سري ساخت وتاريخ  5

 ثبت شود.

انك خونمسئول ب  

 مسئول بانك خون چك شود. وسيله كنترل مثبت ومنفي خود كيت وكنترلهاي مثبت و منفي كيت قبل  محلول به 6

 مسئول بانك خون چك شود تمام سرم هااز نظر كيفيت)هموليز،ليپميك،فيبرين(وكميت 7

 مسئول بانك خون مربوط به تست هاي بخش سرلوژيSOP شروع انجام تست ها مطابق   9

 ASOدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي محيط برسانيد. 0

 مسئول بانك خون به هنگام مصرف سوسپانسيون التكس، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد. 2

 مسئول بانك خون به رقيق كردن سرم نمي باشد.در اين روش هيچ نيازي  3

بريزيد و در  2و يك قطره از كنترل منفي را در دايره شماره  1يك قطره از كنترل مثبت را در دايره شماره  4

 ساير دايره ها يك قطره از سرم بيمار قرار دهيد.

 مسئول بانك خون

نموده و با اپليكاتور قطرات سرم والتكس را  را به هر دايره اضافه ASOيك قطره سوسپانسيون التكس  5

 مخلوط نموده، و در سطح دايره پخش نمائيد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .RPM 71 تا 61 دور با. بچرخانيد دقيقه 2 مدت به  بالفاصله اساليد را با حركت دوراني دست يا روتاتور 6

 مسئول بانك خون بررسي كنيد.با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتيتاسيون را  7

 .گزارش مي كنيم< 022 را كمتر از ست منفي بوده وتيترآنت  ر صورت عدم آگلوتيناسيوند 9

 

 مسئول بانك خون

 ترتيب به و ميكنيم تيتر اساليدي صورت به را آن  در صورت وجود آگلوتيناسيون 8

0.5،0.1،0.2،0.8ml  كدام يك قطره آنتي ژنروي اساليد زمينه سياه گذاشته و به هر ASO 

 از نظر آگلوتيناسيون بررسي ميكنيمدقيقه ميكس كردن  2اضافه مي كنيم و پس از 

 مسئول بانك خون

 :منابع 

 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 امکانات موردنیاز:

 -چراغ مطالعه -اپليكاتور -همراه با سر سمپلرهاي نو يكبار مصرف مناسبميكروليتر كاليبر  51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Biosystemsيت مورد نظر ساخت شركت ك

 دستكش هاي يكبار مصرف
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 RF روش انجام آزمایشدستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي محيط برسانيد. 0

 مسئول بانك خون التكس، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد.به هنگام مصرف سوسپانسيون  2

 مسئول بانك خون در اين روش هيچ نيازي به رقيق كردن سرم نمي باشد. 3

 2و يك قطره از كنترل منفي را در دايره شماره  1يك قطره از كنترل مثبت را در دايره شماره  4

 قطره از سرم بيمار قرار دهيد.بريزيد و در ساير دايره ها يك 

 مسئول بانك خون

را به هر دايره اضافه نموده و با اپليكاتور قطرات سرم والتكس را  RFيك قطره سوسپانسيون التكس  5

 مخلوط نموده، و در سطح دايره پخش نمائيد.

 مسئول بانك خون

 71 تا 61 دور با. بچرخانيد يقهدق 2 مدت به  بالفاصله اساليد را با حركت دوراني دست يا روتاتور 6

RPM. 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتيتاسيون را بررسي كنيد. 7

 مسئول بانك خون به صورت )++++( گزارش مي كنيم. آگلوتيناسيون درشت و بسيار واضح با پس زمينه شفاف 9

 مسئول بانك خون به صورت )+++( گزارش مي كنيم. زمينه شفافآگلوتيناسيون واضح و متوسط با پس  8

 مسئول بانك خون به صورت )++( گزارش مي كنيم. آگلوتيناسيون قابل روئيت و ريز با پس زمينه شيري 01

 مسئول بانك خون به صورت )+( گزارش مي كنيم. آگلوتيناسيون پراكنده 00

 مسئول بانك خون گزارش ميكنيم. Negative ايجاد آگلوتيناسيونسوسپانسيون شيري و يكنواخت و عدم  02

 

  

 منابع : 
 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 امکانات موردنیاز:
 اپليكاتور -سر سمپلرهاي نو يكبار مصرف مناسبميكروليتر كاليبر همراه با  51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Biogeneكيت مورد نظر ساخت شركت 

 دستكش هاي يكبار مصرف -مطالعهچراغ 
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  RPR  وش انجام آزمایشدستورالعمل ر

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي محيط برسانيد. 0

 مسئول بانك خون در آيد.به هنگام مصرف سوسپانسيون التكس، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن  2

 مسئول بانك خون در اين روش هيچ نيازي به رقيق كردن سرم نمي باشد. 3

 2و يك قطره از كنترل منفي را در دايره شماره  1يك قطره از كنترل مثبت را در دايره شماره  4

 بريزيد و در ساير دايره ها يك قطره از سرم بيمار قرار دهيد.

 مسئول بانك خون

را به هر دايره اضافه نموده و با اپليكاتور قطرات سرم و سوسپانسيون  RPRقطره سوسپانسيون  يك 5

 را مخلوط نموده، و در سطح دايره پخش نمائيد.

 مسئول بانك خون

 71 تا 61 دور با. بچرخانيد دقيقه 8 مدت به  بالفاصله اساليد را با حركت دوراني دست يا روتاتور 6

RPM. 

خونمسئول بانك   

 مسئول بانك خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتيتاسيون را بررسي كنيد. 7

 مسئول بانك خون گزارش مي شود. Psitiveشدت آگلوتيناسيون با تجمع متوسط يا درشت  9

 مسئول بانك خون گزارش مي شود. Psitive  weaklyشدت آگلوتيناسيون با تجمع ريز  8

 مسئول بانك خون گزارش مي شود. Negativeعدم وجود تجمع  01

 

 منابع:
 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد
 امکانات موردنیاز:

 اپليكاتور -ميكروليتر كاليبر همراه با سر سمپلرهاي نو يكبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Omegaكيت مورد نظر ساخت شركت 

 مصرفدستكش هاي يكبار  -چراغ مطالعه

 دستورالعمل انجام مونو تست

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي محيط برسانيد. 0

 مسئول بانك خون ه هنگام مصرف سوسپانسيون التكس، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد.ب 2

 مسئول بانك خون نيازي به رقيق كردن سرم نمي باشد.در اين روش هيچ  3

 2و يك قطره از كنترل منفي را در دايره شماره  1يك قطره از كنترل مثبت را در دايره شماره  4

 بريزيد و در ساير دايره ها يك قطره از سرم بيمار قرار دهيد.

 مسئول بانك خون

اضافه نموده و با اپليكاتور قطرات سرم والتكس  را به هر دايره CRPيك قطره سوسپانسيون التكس  5

 را مخلوط نموده، و در سطح دايره پخش نمائيد.

 مسئول بانك خون

 71 تا 61 دور با. بچرخانيد دقيقه 2 مدت به  بالفاصله اساليد را با حركت دوراني دست يا روتاتور 6

RPM. 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون آگلوتيتاسيون را بررسي كنيد.با استفاده از چراغ مطالعه  7
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 مسئول بانك خون مشاهده ي آگلوتيناسيون مثبت تلقي مي شود. 9

 مسئول بانك خون منفي تلقي مي شود. عدم مشاهده آگلوتيناسيون 8

 :منابع

 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 امکانات موردنیاز:

 ميكروليتر كاليبر همراه با سر سمپلرهاي نو يكبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Omegaكيت مورد نظر ساخت شركت 

 دستكش هاي يكبار مصرف -چراغ مطالعه -اپليكاتور

 

 (Coombs wrightدستورالعمل تشخيص آنتي بادي هاي ناقص)

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون محيط برسانيد. قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به دماي 1

 مسئول بانك خون به هنگام مصرف آنتي ژن رايت لوله اي، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد. 2

سرم فيزيولوژي ريخته  1ml اول لوله در و داده قرار مناسب اي لوله جا در را سرولوژي آزمايش لوله  9تعداد  3

 ميكروليتر از سرم را بريزيد. 111ميكروليتر از آن را برداريد و به جاي آن  111و 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون سرم فيزيولوژي بريزيد. 1.5ml  به ساير لوله ها مقدار 4

از آن را به  1.5mlاز لوله اول برداشته و به لوله دوم اضافه كنيد پس از مخلوط كردن مقدار  1.5mlمقدار  5

 آخر را دور بريزيد. 1.5mlلوله سوم اضافه كنيد و همين كار را تا لوله آخر ادامه دهيدو 

 مسئول بانك خون

بانك خونمسئول  آنتي ژن رايت لوله اي اضافه كنيد. 1.5mlبه تمام لوله ها مقدار  6  

 مسئول بانك خون و ... مي باشند. 1:41-1:21به اين ترتيب تيتر ها به ترتيب  7

سرم  1.5mlآنتي ژن رقيق شده يا آماده مصرف را در يك لوله ريخته و  1.5mlبراي تهيه شاهد منفي  8

 فيزيولوژي به آن اضافه كنيد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون سرم فيزيولوژي اضافه كنيد. 1.5mlمثبت رقيق شده را به  نمونه سرم 1.5mlبراي تهيه شاهد مثبت  9

دهيد و بعد از آن زير نور چراغ مطالعه از  درجه سانتي گراد قرار 37ساعت در انكوباتور  24لوله ها را به مدت  11

 نظر آگلوتينه بررسي كنيد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .هاي منفي را سه مرتبه با سرم فيزيولوژي شستشو دهيد هاي مثبت را كنار گذاشته و لولهلوله  11

 مسئول بانك خون .سرم فيزيولوژي اضافه كنيد 1mlو  AHG قطره 2به تمام لوله ها  12

 مسئول بانك خون .لوله ها را سانتريفيوژ كرده و نتيجه را از نظر آگلوتيناسيون بررسي كنيد 13

 مسئول بانك خون آگلوتيناسيون مثبت تلقي مي شود.مشاهده ي  14

 مسئول بانك خون منفي تلقي مي شود. عدم مشاهده آگلوتيناسيون 15

 

  :منابع 

 كيت بروشور

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 امکانات موردنیاز:

ميكروليتر كاليبر همراه با سر  111سمپلر  -1mlپيپت  -درجه 37انكوباتور  -آنتي گلوبولين انساني -آنتي ژن مخصوص لوله اي ساخت شركت انستيتو پاستور ايران

 دستكش هاي يكبار مصرف -چراغ مطالعه -اپليكاتور -سمپلرهاي نو يكبار مصرف مناسب

 Wright-Tube  روش انجام آزمایشدستورالعمل 
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون دماي محيط برسانيد.قبل از مصرف معرف ها و كنترل ها آنها را به  1

 مسئول بانك خون به هنگام مصرف آنتي ژن رايت لوله اي، آن را به خوبي تكان دهيد تا به صورت هوموژن در آيد. 2

سرم  1ml اول لوله در و داده قرار مناسب اي لوله جا در را سرولوژي آزمايش لوله  9تعداد  3

 ميكروليتر از سرم را بريزيد. 111ميكروليتر از آن را برداريد و به جاي آن  111فيزيولوژي ريخته و 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون سرم فيزيولوژي بريزيد. 1.5ml  به ساير لوله ها مقدار 4

از  1.5mlدن مقدار از لوله اول برداشته و به لوله دوم اضافه كنيد پس از مخلوط كر 1.5mlمقدار  5

 آخر را دور بريزيد. 1.5mlآن را به لوله سوم اضافه كنيد و همين كار را تا لوله آخر ادامه دهيدو 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون آنتي ژن رايت لوله اي اضافه كنيد. 1.5mlبه تمام لوله ها مقدار  6

 مسئول بانك خون باشند.و ... مي  1:41-1:21به اين ترتيب تيتر ها به ترتيب  7

 1.5mlآنتي ژن رقيق شده يا آماده مصرف را در يك لوله ريخته و  1.5mlبراي تهيه شاهد منفي  8

 سرم فيزيولوژي به آن اضافه كنيد.

 مسئول بانك خون

سرم فيزيولوژي اضافه  1.5mlنمونه سرم مثبت رقيق شده را به  1.5mlبراي تهيه شاهد مثبت  9

 كنيد.

نك خونمسئول با  

دهيد و بعد از آن زير نور چراغ  درجه سانتي گراد قرار 37ساعت در انكوباتور  24لوله ها را به مدت  11

 مطالعه از نظر آگلوتينه بررسي كنيد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون مشاهده ي آگلوتيناسيون مثبت تلقي مي شود. 11

 مسئول بانك خون منفي تلقي مي شود. عدم مشاهده آگلوتيناسيون 12

 :منابع

 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 امکانات موردنیاز: 

ميكروليتر كاليبر همراه با سر سمپلرهاي نو يكبار  511و  111سمپلر  -1mlپيپت  -دستگاه روتاتور -نتي ژن مخصوص لوله اي ساخت شركت انستيتو پاستور ايران آ

 دستكش هاي يكبار مصرف -چراغ مطالعه -اپليكاتور -مصرف مناسب

 

 Direct Coombs دستورالعمل روش انجام آزمایش

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون درصد از نمونه موزد نظر تهيه كنيد. 5-2سوسپانسيون  0

را در يك لوله آزمايش سمپل  AHGميكروليتر از  211ميكروليتر از سوسپانسيون را با  111مقدار  2

 كنيد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون انكوبه كنيد. RTدقيقه در  11-15 3

 مسئول بانك خون سانتريفيوژ نمائيد . 1111دقيقه در دور 1دور در دقيقه و يا  3511ثانيه در دور 15لوله را  4

نمسئول بانك خو مشاهده ي آگلوتيناسيون مثبت تلقي مي شود. 5  

 مسئول بانك خون منفي تلقي مي شود. عدم مشاهده آگلوتيناسيون 6

 
 :منابع

 بروشور كيت

  كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد
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 امکانات مورد نیاز:
 AHG -دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -سمپلرکالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب

 Indirect Coombs دستورالعمل روش انجام آزمایش

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون مثبت تهيه كنيد. Oدرصد  5-2سوسپانسيون  0

 مسئول بانك خون ميكروليتر از سرم را در يك لوله آزمايش سمپل كنيد. 211ميكروليتر را با  111مقدار  2

 مسئول بانك خون درجه انكوبه كنيد. 37دقيقه در  15-31 3

 مسئول بانك خون بار با سرم فيزيولوژي به خوبي بشوئيد 4گلبول هاي قرمز حساس شده را سه تا  4

پس از آخرين سانتريفوژ ، لوله آزمايش را برگردانيده تا تمام سرم فيزيولوژي خارج شود . آخرين  5

 قطره را روي دستمال كاغذي خارج كنيد .

 مسئول بانك خون

انساني به گلبول ها اضافه كرده و به خوبي لوله آزمايش را تكان داده تا دو قطره آنتي گلوبولين  6

 گلبول ها در سرم پراكنده شوند.

 مسئول بانك خون

دور در دقيقه و يا  3511ثانيه در دور 15دقيقه در حرارت اتاق قرار داده و سپس  3لوله را به مدت  7

 سانتريفيوژ نمائيد . 1111دقيقه در دور 1

خون مسئول بانك  

 مسئول بانك خون مشاهده ي آگلوتيناسيون مثبت تلقي مي شود. 9

 مسئول بانك خون منفي تلقي مي شود. عدم مشاهده آگلوتيناسيون 8

 :منابع

 بروشور كيت

 كتاب سرولوژي دكتر پاكزاد

 

 امکانات مورد نیاز:

چراغ  -سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسبسمپلرکالیبر همراه با سر  -درجه 73انکوباتور  -مثبت Oسوسپانسیون 
 AHG -دستکش های یکبار مصرف -مطالعه

 

 دستورالعمل بخش هورمون شناسي

 

 Maglumi 2000دستورالعمل راهنماي كاربري دستگاه 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه مراحل زیر را قبل از روشن نمودن دستگاه انجام می دهیم: 0

 كارشناس آزمايشگاه ( را خالي مي كنيم.Waste liquidابتدا محلول گالن تخليه) 0-0

مربوط به تخليخ گالن را زده و توجه نماييد  Resetبعد از تخليه گالن در نرم افزار دستگاه دكمه  2-0

 صفر شود. Cuvette wasteعدد 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .starter 2و  starter 1و در صورت نياز تعويض محلول هاي Wash پر كردن گالن محلول  3-0

قبل از شروع به انجام تست و شروع كار با دستگاه، كووت ها را در جاي خود قرار مي دهيم. زماني  4-0

 كه كووت ها را در جايگاه قرار مي دهيد قسمت پهن چاهك كووت ها، به سمت دستگاه قرار گيرند.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه مراحل روشن نمودن دستگاه: 2
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در ابتدا كليد اصلي و مشكي را مي زنيم.)در اين مرحله برق دستگاه متصل شده و قسمت سرد  0-2

 كننده روشن مي شود(

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه مي زنيم. ثانيه كليد دوم كه به شكل دايره و نور سبز است را 15بعد از حداقل  2-2

 كارشناس آزمايشگاه سپس كامپيوتر را روشن مي كنيم. 3-2

 كارشناس آزمايشگاه كليك مي كنيم. Desktopروي  maglumi userپس از روشن شدن كامل كامپيوتر روي گزينه  4-2

 كارشناس آزمايشگاه وارد برنامه مي شويم. passwordو   userبا  5-2

 (system testسیستم تست:)اجرای  3

 توجه: سیستم تست باید هر روز و قبل از انجام هر تست و کنترلی انجام شود.

 كارشناس آزمايشگاه

به صورت خودكار، جايگاه كووت ها را  Initialization بعد از روشن كردن دستگاه و طي مرحله  0-3

 اقدام مي كنيم.پر مي كنيم و در صورت نياز به محلول و يا تخليه فاضالب، 

 كارشناس آزمايشگاه

2-3 Light check  را آماده مي كنيم)به هر ويالml2  11آب مقطر استريل اضافه شود  و به مدت 

دقيقه   2الي  1دقيقه بدون حركت بماند و پس از گذشت اين زمان به آرامي و با دست به مدت 

 ويال را حركت دهيد(

 كارشناس آزمايشگاه

: قبل از هرچيز ويال را در جايگاه رک گذاشته و رک را در جايگاه رک Light check پذيرش  3-3

 دستگاه قرار مي دهيم.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه مي شويم. Patientاز صفحه اصلي برنامه وارد قسمت  4-3

 Lightاهي كه قرار دارد كليك مي كنيم و سپس روي جايگ Light checkابتدا روي ركي كه  5-3

check  .را قرار داديم  را انتخاب مي كنيم 

 كارشناس آزمايشگاه

را شناخته باشد دايره  Light checkدر صورتي كه باركد خوان ، باركد ويال را خوانده باشد و  6-3

 را قرار داده ايد زرد رنگ مي شود.  Light checkسمت چپ جايگاهي كه 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه قسمت سيستم تست مي شويد، پنجره اي باز مي شودوارد  7-3

است كه نيازي به تغيير  3تعداد دفعات انجام تخليه محلول به طور پيش فرض  Cycleدر قسمت  9-3

 نيست

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را مي زنيم. Okبراي تائيد انجام سيستم تست  8-3

 كارشناس آزمايشگاه مي كنيم. Okنجره اي باز مي شود كه مجددا پ Okبا زدن گزينه  01-3

توسط كاربر دستگاه چك مي شود و در صورتي كه قابل  RULو عدد  BGWو  LCپس از انجام  00-3

 قبول بود شروع به كار مي كند.

 كارشناس آزمايشگاه

( در جايگاه خود RFIDاركد خوان دستگاه)حال كيت ريجنت هاي هر تست را بعد از شناسايي به ب 4

 قرار مي دهيم.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه در صورت كاليبر بودن كيت ها، كنترل هر تست را به دستگاه مي دهيم. 5

 كارشناس آزمايشگاه روش انجام کنترل 6

 كارشناس آزمايشگاه دهيم.ابتدا سرم كنترل را داخل لوله ريخته و روي رک نمونه ها قرار مي  0-6

 كارشناس آزمايشگاه مي شويم Patientوارد قسمت  2-6

و سپس ر.ي جايگاهي كه سرم كنترل را   ابتدا روي ركي كه سرم كنترل قرار دارد كليك مي كنيم 3-6

 را انتخاب مي كنيم.   Sample 01قرار داده ايم 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كنيم و ليست كنترل هاي معرفي شده به دستگاه ظاهر مي شود.گزينه كنترل را انتخاب مي  4-6

را انتخاب مي كنيم در صورت  Ok  تست مورد نظر و مربوط به سرم كنترل را انتخاب مي كنيم و 5-6

 انجام صحيح پذيرش كنترل، جايگاه سرم كنترل بر روي برنامه سبز رنگ مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه
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كليك مي كنيم و مستطيل قرمز به سبز  Refers to Assaysسپس روي نام تست در قسمت  6-6

 تغيير رنگ مي دهد.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه را كليك مي كنيم. Startكليك كرده و سپس  OKپس از معرفي همه كنترل ها روي گزينه  7-6

مي شويم، در صورت انجام  Reportبراي اطمينان از انجام صحيح پذيرش كنترل ها وارد قسمت  9-6

ديده مي شود و در جلوي نام   Journalصحيح مراحل ليست كنترل هاي اجرا شده در قسمت 

 و زمان پايان ديده مي شود.  Activeتست كلمه 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه ه:نحوه ی پذیرش و معرفی نمونه روزان 7

 كارشناس آزمايشگاه نمونه ها را روي رک سمپل قرار مي دهيم. 0-7

 كارشناس آزمايشگاه شده. Pat & Reaوارد قسمت  2-7

ابتدا روي ركي كه سرم هاي بيمار قرار دارد كليك مي كنيم و سپس جايگاهي كه سرم را قرار داده  3-7

 2بيمار يا شماره پذيرش و يا نام( را  IDرا انتخاب مي كنيم و مشخصات نمونه ) Sample 01ايم 

مرتبه وارد مي كنيم.در صورت وارد كردن صحيح و تشابه هر دو مرتبه كادر مربوط به مشخصات 

 صبز رنگ مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه ت راست انتخاب كنيد.تست هاي مربوط به همين نمونه را مي توانيد روي ليست تست هاي سم 4-7

استفاده كنيد  Entireپس از اتمام پذيرش براي اطمينان و چك كردن مجدد مي توانيد از گزينه  5-7

 پذيرش شده شما رو نمايش مي دهد. Work listكه 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كليك مي كنيم. OKروي گزينه  6-7

 كارشناس آزمايشگاه را مي زنيم. Startبراي شروع به كار دستگاه گزينه  7-7

 كارشناس آزمايشگاه :Reportقسمت جوابدهی  9

قابل  Light checkو  BGWدر اين بخش تمامي نتيجه تست ها شامل : كاليبر، كنترل، نمونه و  0-9

 مشاهده است.

 كارشناس آزمايشگاه

نتيجه كنترل و كاليبر و نمونه بيمار در ابتدا به صورت كلي و به ترتيب خوانش دستگاه و جوابدهي  2-9

 مي شويم. Journalوارد قسمت  

 كارشناس آزمايشگاه

پس از اتمام جوابدهي دستگاه جهت آرشيو كردن جواب ها داخل حافطه و تقسيم بندي جواب ها  3-9

 شوند.  Validبايد 

روي كيبورد را فشار  F7روي نتيجه اول كليك مي كنيم و در صورت تائيد كليد به اين صورت كه 

ميكنيم) به اين صورت كه در انتهاي سمت راست جواب ستاره  Tagمي دهيم و جواب مورد نظر را 

را انتخاب مي  Validانجام ميدهيم و پس از اتمام گزينه  بدار مي شود( و اين كار را تا آخرين جوا

 كنيم.

اس آزمايشگاهكارشن  

 كارشناس آزمايشگاه ذخيره شده و قابل ارزيابي است. Controlنتيجه كنترل ها در قسمت   8

 كارشناس آزمايشگاه ذخيره شده و قابل ارزيابي است. Calibratorنتيجه كاليبرها در قسمت   01

 كارشناس آزمايشگاه ذخيره شده و قابل ارزيابي است. Validنتيجه نمونه بيماران در قسمت  00

مي  System testاز ابتدا وارد قسمت   BGW& Light checkسيستم تست شامل  نتيجه  02

 ندارند.  Validشوند و نيازي به 

 كارشناس آزمايشگاه

 :منابع

 دفترچه راهنماي دستگاه
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 امکانات موردنیاز:

 .كيت هر تست -سيستم كامپيوتري -محلول هاي مورد نياز دستگاه -Maglumiدستگاه 

 

 TSHدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradكنترل خارجيدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و  3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه و رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.  TSHگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه . در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود 9

 منابع: 

 كاتالوگ دستگاه -بروشور كيت

 امکانات موردنیاز:

 .كيت هر تست -سيستم كامپيوتري -محلول هاي مورد نياز دستگاه -Maglumiدستگاه 

 T3دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه و رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست. T3گرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 T4دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4
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 كارشناس آزمايشگاه و رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست. T4گرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 FT4و   FT3دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيريجدا  0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.  FT4و  FT3گرفتن ليست كاري مربوط يه  5

ها در جايگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

   LHو  FSHدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

 ( براي تستهاي روتين روزانه(Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست. LHو  FSHگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 

   Free PSAو PSAدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradكنترل خارجيدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و  3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

آزمايشگاهكارشناس  رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست. Free PSA وPSAگرفتن ليست كاري مربوط يه  5  
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دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه تكرار مي شود. در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش  9

 

   prolactinدستورالعمل انجام تست

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Biorad)كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجيدر ابتدا كنترل داخلي  3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه طبق ليست.رديف كردن نمونه هاي بيماران Prolactinگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 

   Ferritineدستورالعمل انجام تست

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.Ferritineگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه شرحال بيمار. وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 PTHدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4
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 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.PTHگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. وارد 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 

 TPOدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.TPOگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 

 TOXO-G,Mدستورالعمل انجام تست

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  سرم بيمار بعد از نمونه گيريجدا كردن  0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

آزمايشگاهكارشناس   

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.Toxo-G,Mگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

مخصوص نمونه در  دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه 6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 Rubella-G,Mدستورالعمل انجام تست

 دهندهفرد انجام  مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

( براي تستهاي روتين روزانه (Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 مي شود.به دستگاه داده 

 كارشناس آزمايشگاه
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 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.Rubella-G,Mگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در  دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و سپس جايگذاري 6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 CMV-G,Mدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  جدا كردن سرم بيمار بعد از نمونه گيري 0

 كارشناس آزمايشگاه Maglumi2000آماده سازي دستگاه طبق دستورالعمل راهنماي دستگاه  2

 ( براي تستهاي روتين روزانه(Bioradدر ابتدا كنترل داخلي )كنترل مربوط به همان كيت( و كنترل خارجي 3

 به دستگاه داده مي شود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري را شروع مي كنيم.  Runدر صورت تائيد جوابهاي كنترل،  4

 كارشناس آزمايشگاه رديف كردن نمونه هاي بيماران طبق ليست.CMV-G,Mگرفتن ليست كاري مربوط يه  5

سپس جايگذاري نمونه ها در جايگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه هاي بيماران به دستگاه و  6

 دستگاه .

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه وارد كردن جواب در سيستم كاميوتري با توجه به شرحال بيمار. 7

 كارشناس آزمايشگاه در صورت مشاهده ي مقادير باال يا پائين آزمايش تكرار مي شود.  9

 

 

 ویتامين دي دستورالعمل انجام تست

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهتكنسين  : آماده سازي محلول ها 1

  . حجم از رقيق كننده بيوتين مخلوط كنيد 51بيوتينه را با  D حجم ويتامين 1بيوتينه :  D محلول كار ويتامين 1-1

 (ميلي ليتر از رقيق كننده 5بيوتينه با  D ميلي ليتر از ويتامين 1/0)

 كارشناس آزمايشگاه

  . ميلي ليتر آب مقطر يا آب ديونيزه در يك ظرف مناسب رقيق كنيد 611بافر شستشو : محتويات محلول شستشو را با  2-1

 . درجه سانتيگراد ( ذخيره نمود 27تا  21روز در دماي اتاق ) 61بافر رقيق شده را مي توان تا 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه : مراحل انجام آزمايش 2

 كارشناس آزمايشگاه ميكروليتر از نمونه هاي استاندارد ، كنترل و بيمار را به داخل چاهك مورد نظر بريزيد 10 1-2

 كارشناس آزمايشگاه . بيوتينه به داخل كليه چاهك ها اضافه شود D ميكروليتر از محلول كار ويتامين 2-2

 كارشناس آزمايشگاه . تكان داده و مخلوط كنيد rpm 411-211ثانيه در  21پليت به مدت  shaker چاهك ها را با استفاده از 3-2

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه در دماي اتاق انكوبه كنيد 91ه مدت  4-2

آزمايشگاهكارشناس  .حتويات ميكروپليت را به وسيله آسپيره كردن دورريخته و بوسيله كاغذ جاذب پليت را خشك كنيد  5-2  

ميكروليتر محلول شستشو بشوييد . در هربار شستشو اجازه دهيد محلول  311مرتبه و هر مرتبه با  3چاهك ها را  6-2

ثانيه مانده و سپس دور ريخته شود . در انتها شستشو به وسيله كاغذ جاذب باقيمانده محلول شستشو   11تا  5شستشو 

 را خشك نماييد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه . به داخل كليه چاهك ها اضافه شود D ميكروليتر از معرف آنزيمي ويتامين 200 7-2

 كارشناس آزمايشگاه . دقيقه در دماي اتاق انكوبه كنيد31چاهك ها را به مدت  8-2
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9-2  

ميكروليتر محلول شستشو بشوييد . در هربار شستشو اجازه دهيد محلول  311مرتبه و هر مرتبه با  3چاهك ها را 

ثانيه مانده و سپس دور ريخته شود . در انتهاي شستشو به وسيله كاغذ جاذب باقيمانده محلول   11تا  5شستشو 

 . شستشو را خشك نماييد

 كارشناس آزمايشگاه

ميكروليتر محلول سوبسترا درون تمام چاهك بريزيد . براي به حداقل رساندن تفاوت زمان . واكنش بين  211مقدار  11-2

 چاهك ها معرف را به ترتيب زماني مشابه اضافه كنيد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه . دقيقه در دماي اتاق انكوبه كنيد31چاهك ها را به مدت  11-2

ثانيه تكان دهيد تا 21تا  15ميكروليتر محلول متوقف كننده را درون تمام چاهك ها بريزيد و به آرامي براي  51مقدار  12-2

 .مخلوط شود .براي به حداقل رساندن تفاوت زمان واكنش بين چاهك ها معرف ها را به ترتيب زماني مشابه اضافه كنيد

 كارشناس آزمايشگاه

نانومتر براي  621-631نانومتر ) با استفاده از طول موج مرجع  451هك در طول موج مقدار جذب نوري را براي هر چا 13-2

دقيقه بعد از  11كاهش دادن نقص چاهك ها ( با استفاده از دستگاه خوانشگر بخوانيد . جذب نوري چاهك ها بايد تا 

 . اضافه كردن محلول متوقف كننده خوانده شود

 كارشناس آزمايشگاه

 کارکنان مرتبط:

 كارشناس هورمون شناسي -مسئول بانك خون
 88 مهر تاریخ بازبینی بعدی:                              89دی     تاریخ ابالغ:             89مهر   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 وحيده السادات اطيابي)مسئول بانك خون و سرولوژي(خانم -فرزانه جوادي)كارشناس آزمايشگاه( -)مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 خانم شكوفه تنهايي)مسئول ايمنوسرولوژي(

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد دريانيدكتر 
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  بخش ميكروب شناسي دستورالعمل 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 
 

 انجام دهنده فرد مراحل ردیف

 كارشناس ميكروب شناسي تهيه ليست كاري و وارد كردن در دفتر مربوطه 0

 كارشناس ميكروب شناسي تحويل نمونه ها از محل نمونه گذاري و يا از يخچال اتاق آناليز ادراري و انتقال به زير هود ميكروبشناسي 2

شناسي كارشناس ميكروب بررسي نمونه ها از نظر كد و نام بيمار 3  

 كارشناس ميكروب شناسي روشن كردن شعله 4

 كشت ادرار  0
 كارشناس ميكروب شناسي

 كارشناس ميكروب شناسي در دماي اتاق  EMBقرار دادن پليتهاي حاوي محيط كشت بالد آگار و  0-0

 كارشناس ميكروب شناسي نوشتن نام و كد بيمار بر روي محيط كشت 2-0

 كارشناس ميكروب شناسي روي شعلهاستريل كردن لوپ در  3-0

 كارشناس ميكروب شناسي انجام كشت ادرار بر روي محيط كشتها به صورت استاندارد 4-0

 كارشناس ميكروب شناسي دوباره استريل كردن لوپ 5-0

 كارشناس ميكروب شناسي ساعت 42درجه به مدت  73قرار دادن محيطهاي كشت شده درون انكوباتور  6-0

 كارشناس ميكروب شناسي عفونيريختن نمونه هاي كشت داده شده در سطل  7-0

 ساعت بررسي محيطهاي كشت داده شده از نظر رشد ميكروب: 42پس از  9-0

 No Growthاگر ميكروبي رشد نكرده باشد : 

 كارشناس ميكروب شناسي

كشت ميكروب در محيطهاي افتراقي در  –اگر ميكروب رشد كرده باشد : تهيه اسمير براي رنگ آميزي گرم  8-0

ساعت ديگر.پس از آن تشخيص نوع ميكروب و آنتي  42صورت لزوم و قرار دادن آن در انكوباتور به مدت 

 ساعت و رسيدن به جواب نهايي 42خواندن جواب انتي بيوگرام پس از  -بيوگرام بر اساس ميكروب

 كارشناس ميكروب شناسي

 كارشناس ميكروب شناسي كامپيوترثبت جواب در دفتر و  01-0

  كشت مدفوع 2

 كارشناس ميكروب شناسي در دماي اتاق XLD,SF و  SSقرار دادن پليتهاي حاوي محيط كشت  1-2

 كارشناس ميكروب شناسي نوشتن نام و كد بيمار بر روي محيط كشت 2-2

 كارشناس ميكروب شناسي بر روي محيط كشتها به صورت استاندارد با سواپ استريل مدفوعانجام كشت  3-2

 كارشناس ميكروب شناسي ساعت 42درجه به مدت  73قرار دادن محيطهاي كشت شده درون انكوباتور  4-2

 ساعت بررسي محيطهاي كشت داده شده از نظر رشد ميكروب: 42پس از  5-2

 Non pathogenاگر ميكروب فلورنرمال رشد كرده باشد : 

 

 كارشناس ميكروب شناسي

كشت ميكروب در محيطهااي افتراقاي در    –اگر ميكروب رشد كرده باشد : تهيه اسمير براي رنگ آميزي گرم  6-2

ساعت ديگار.پس از آن تشاخيص ناوع ميكاروب و آنتاي       42صورت لزوم و قرار دادن آن در انكوباتور به مدت 

 ساعت و رسيدن به جواب نهايي 42خواندن جواب انتي بيوگرام پس از  -بيوگرام بر اساس ميكروب

 

 كارشناس ميكروب شناسي

 كارشناس ميكروب شناسي كامپيوترثبت جواب در دفتر و  7
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 :منابع

  -ميكروب شناسي جاوتز -آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 محيطهاي كشت -هود آزمايشگاهي  -درجه  37انكوباتور 

 
 
 

 دستورالعمل تهيه رنگ گرم

 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

سي سي الكل  02نموده و سپس به آن مقدار گرم پورد كریستال ویوله را وزن  0ابتدا مقدار  0

 متيليك اضافه ميكنيم

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه سی سی آب مقطر حل می کنيم. 02گرم امونيوم اگزاالت منوهيدرات در  2.0سپس  2

 كارشناس آزمايشگاه سپس دو محلول را با هم ميکس می کنيم. 3

عبور می دهيم و در شيشه های قهوه ای نگه داری می ساعت از صافی  02بعد از گذشت  4

 کنيم.

 كارشناس آزمايشگاه

 20سي سي آب مقطر ميریزیم سپس مقدار  022گرم پودر ید را درون  6برای تهيه ید ابتدا  5

 گرم پودر یدور پتاسيم را نيز به محلول اضافه ميكنيم

 كارشناس آزمايشگاه

ساعت آنرا از كاغذ صافي عبور ميدهيم و سپس آنرا داخل  02سپس خوب هم ميزنيم وبعد از  6

شيشه هاي یك ليتري تيره ریخته و آنرا درمكاني دور ازتابش مستقيم نور خورشيد قرارداده و 

 روي آن نام محلول ، تاریخ ساخت و تایخ انقضاء را درج مينمائيم .

 كارشناس آزمايشگاه

سي سي الكل اتيليك  222تن راحجم كرده به آن سي سي اس 222استن : مقدار  –محلول الكل  7

 % اضافه ميكنيم .59

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه سي سي آب مقطر ميباشد . 2222گرم در  2تهيه فوشين: مقدار  9

 
 

 :منابع

Bailey &scott,s 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 ظروف شيشه اي تيره  -ترازو -آب مقطر -محلول استن -%95الكل اتيليك  -پودر سافرانين يا فوشين -پتاسيمپودر يد و يدور  -پودر كريستال ويوله

 

  روش انجام رنگ آميزي گرمدستورالعمل 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ابتدا الم تهيه شده از نمونه مشكوك را فيكس مي نمایيم ) چندین بار از روي شعله عبور ميدهيم  0

) 

کارشناس ميکروب 

 شناسی

کارشناس ميکروب دقيقه با محلول كریستال ویوله مي پوشانيم و بعد از این مدت الم را  2الم فيكس شده را بمدت  2
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 شناسی با آب مقطر مي شوئيم

کارشناس ميکروب  به مدت یك دقيقه الم را با رنگ لوگل مي پوشانيم و سپس آنرا با آب مقطر مي شویيم 3

 شناسی
ثانيه با الكل استن مي شویيم ) بهتر است الكل استن رابصورت قطره اي  02الم را بمدت  4

روي الم شيب دار بریزیم و الك استن را تا زماني ادامه ميدهيم كه دیگر رنگ بري  در روي 

 الم نداشته باشد

کارشناس ميکروب 

 شناسی

محلول سافرانين ميپوشانيم بعد الم  ثانيه با 22سپس آنرا با آب مقطر ميشویيم و الم را بمدت  5

روغني  222را ميشویيم و بعد از خشك شدن الم براي رویت در زیر ميكروسكوپ با لنز 

 آماده ميباشد

کارشناس ميکروب 

 شناسی

 

 :منابع

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 فوشين. -لوگول-الكل استون -رنگ كريستال ويوله–آب -جا المي -الم

 

 دستورالعمل روش انجام كشت خون

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 فرد نمونه گير پس از شستن دست ها دستکش بپوشيد و محل مناسب خونگيری را پيدا کنيد 0

و سپس با بتادین به صورت دورانی )از مرکز به محيط(   70 ابتدا سطح پوست را با اتانول% 2

ضد عفونی و یک دقيقه صبر کرده تا خشک شود و سپس بتادین محل خونگيری را با پنبه 

 ثانيه صبر کنيد تا خشک شود. 02الکل پاک کنيد و 

 

 فرد نمونه گير

 فرد نمونه گير درب بطری کشت خون را با بتادین ضد عفونی کرده اجازه دهيد تا خشک شود. 3

بدون تماس مجدد دست با محل ضد عفونی شده یا با ضدعفونی مجدد دستی که محل خونگيری  4

 را لمس ميکند ،خونگيری نمایيد.

 فرد نمونه گير

در کودکان  0.9ccخون در بزرگساالن و  9ccبه ازای هر بطری کشت خون، گرفتن مقدار  5

 الزامی است.

 فرد نمونه گير

 فرد نمونه گير را تعویض کرده و سر سوزن استریل جدید را به روی سرنگ قرار دهيد.سرسوزن  6

خون را به بطری کشت خون تلقيح کرده و  با حرکت آرام و دورانی  خون را با محتویات  7

 بطری مخلوط کنيد

 فرد نمونه گير

 انجام شود.ساعت  و از محل دیگر 2دقيقه تا  02نوبت بعدی کشت خون در فاصله زمانی  9

 

 فرد نمونه گير

نام و نام خانوادگی بيمار و بخش بستری و همچنين تاریخ و ساعت نمونه گيری و نوبت کشت  8

 بر روی بطری ثبت گردد.

 فرد نمونه گير

 فرد نمونه گير ( و شالدون حتما روی بطری ذکر گرددCV lineدر صورت گرفتن نمونه از الین مرکزی ) 01

شروع آنتی بيوتيک اورژانس می باشد می توان دو نمونه خون را همزمان از در صوریتکه  00

 دو محل جداگانه گرفت.

 

 فرد نمونه گير
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 دستورالعمل كشت خون بعد از نمونه گيري

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

كارشناس ميكروب  قبل از انجام كشت مجدد شيشه كشت خون باید چندبار تكان داده شود. 0

 شناسي

جهت برداشت خون از محيط كشت، درپوش محيط كشت را با الكل و بتادین ضدعفوني كرده و  2

 از نمونه را به محيط شکالت آگار منتقل كنيد. 2.0mlحدود

كارشناس ميكروب 

 شناسي

ساعت )صرف نظر از وجود عالئم رشد( كشت مجدد داده و  20-02شيشه هاي كشت خون را ظرف  3

 2ساعت )براي بزرگساالن( و سپس بعد از  20ساعت )براي نوزادان و كودكان( و  20سپس بعد از 

روز از نظر ظاهري بررسي مينمایيم. هر نوع  2تا  2روز مجددا كشت ميدهيم و در فواصل زماني 

نشانگر ریشه ميكروبي باشد و به طور حتم باید بالفاصله كدورت یا ليز گلبولهاي قرمز ممكن است 

كشت مجدد انجام شود. قابل ذكر است كه ممكن است علي رغم عدم وجود كدورت، رشد ميكروبي 

ساعت و  20ساعت اوليه بعد از تلقيح، راس  6-02وجود داشته باشد، لذا ضروري است در فواصل 

 نيز در روز هفتم نيز كشت مجدد صورت گيرد.

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 

 :منابع

 -آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 شيشه هاي كشت خون -ميلي ليتر 2و  5سرنگ  -بتادين -درصد 71الكل 

 

   Throat discharge Smear δ Cultureانجام آزمایش روشدستورالعمل 
 
 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ميكروب  كارشناس نحوه جمع آوری نمونه: 0

 شناسي

جهت برداشت از مخاط بایستي با آبسالنگ زبان رابه طرف پائين نگه داریم. سپس نمونه  0-0

 برداري كنيم.

كارشناس ميكروب 

 شناسي

بهترین نمونه براي یافتن به ميكروارگانيسم هاي عامل عفوني در عفونت هاي مجراي فوقاني  2-0

 شستشوي مجراي عفوني است سينوس ها به علت عدم دسترسي به این مكان

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  روش انجام آزمایش : 2

 شناسي

آزمایش مستقيم: در الم مستقيم سلولهاي پوششي بزرگ چند ضعلي حاوي هسته و انواع  0-2

باكتري ها شامل كوكسي و دیپلوكوك گرم مثبت، كوكوباسيل گرم منفي و اسپيروكت در 

 هده مي شودصورت وجود مشا

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 و به صورت تلقيح كنيد cm 0 كشت: محيط كشت مورد استفاده بالد آگار است كه در پليت  2-2

 .كشت دهيد. در كشت گلو به دنبال كشت خالص هستيمTrisectorمرحله اي سه 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كشت روي محيط لوفلرومتوریت پتاسيم كشت بر روي محيط بالد آگار جهت تمام باكتري ها،  3-2

جهت كورینه باكتریوم دیفتریه محيط كشت شكالت آگار براي هموفيلوس آگار براي هموفيلوس 

 .آنفوالنزا و نایسریا مننژیتيدیس، محيط برده ژانكو براي بروتالپرتوسيس انجام دهيد

كارشناس ميكروب 

 شناسي
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 امکانات موردنیاز:
 پنس -شعله -المل -الم -لوپ استریل سرده شده -EMBكشت مورد نياز: بالدآگار، شكالت آگار، محيط هاي -سواب استریل

 دیسك باسيتراسين -PYRمعرف ها: رنگ گرم، محلول كاتاالز، محلول 

 

 

 

 Fungi Direct  smearانجام آزمایش روشدستورالعمل 

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 نحوه نمونه برداري: 

 
 

 نمونه ها در قارچ شناسي زياد است و نمونه ممكن است از هر قسمتي از بدن گرفته شود.تنوع  0

% تميز نموده و با يك اسكالپل استريل اطراف 71ضايعات پوستي: ابتدا ضايعه را با گاز آغشته به الكل 

 د.ضايعه را تراشيده و پوست ها را روي الم تميز و يادر يك پليت، نمونه ها را جمع آوري كني

كارشناس ميكروب 

 شناسي

% تميز مي كنند و 71موي سر: اگر موها بلند باشند ابتدا با قيچي استريل كوتاه و محل ضايعه را با الكل  2

سپس با موچين دوسرپهن موها را از نقاط مختلف ضايعه مي كنند و موها را روي الم يا داخل پليت 

 استريل جمع آوري مي كنند.

كارشناس ميكروب 

يشناس  

% تميز نموده و با ناخنگير استريل آنها را 71نمونه ناخن: ناخن هاي آلوده را توسط گاز آغشته به الكل  3

كوتاه مي نمائيم. با يك اسكالپل استريل ناخن ها را تراشيده و خرده هاي آن را روي الم تميز و يا داخل 

 نمونه قرار مي دهيم. پليت

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  اري از آبسه: آسپيراسيون و بازكردن آبسه توسط اسكالپلنمونه برد 4

 شناسي

كارشناس ميكروب  :برای آزمایش مستقیم میکروسکوپی 

 شناسي

درصد قرار داده و يك المل  21يا  KOH 10بافت هاي كراتينه )پوست و ناخن( يك تكه را در محلول  0

به  41و  11دقيقه صبر كرده و با عدسي  11به مدت  uروي آن مي گذاريم و در پتري ديش حاوي لوله 

 .جستجوي عناصر قارچي مي پردازيم

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  .ممشاهده مي كني 41و  11مو را با الكتوفلن ساده بر روي الم و اضافه كردن المل با عدسي  2

 شناسي

و به  1511براي آزمايش مستقيم خلط و ترشحات برنشي قبل از آزمايش با كمك سانتريفو در دور  3

آزمايش مي كنيم و همچنين براي مشاهده  %11دقيقه، تغليظ مي كنيم و از ته نشست با تاس  11مدت 

كس كردن الم، اضافه كردن فوشين آكتينوماسيت و نوكاردياها رنگ آميزي كاينيون شامل مراحل في

 .دقيقه، رنگ آميزي با بلودومتيلن انجام مي دهيم 3بازيك به مدت 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

% قرار داده، به منظور مطالعه آسيب شناسي 5بافت: بافت را دو قسمت كرده يك قسمت را در فرمالين  4

دقيقه با  5و  11پس از  KOHك قطره % ميلي متر را با ي5و  1نگهداري و قطعه اي به اندازه 

 .ميكروسكوپ مشاهده مي كنيم

كارشناس ميكروب 

 شناسي

چرک و ساير اگزوداها: يك لوپ از ماده مورد نظر را برداشته و روي يك الم گسترده مي كنيم و با روش  5

گرم رنگ آميزي مي كنيم در صورتيكه به نوكارديا مشكوک باشيم يك گسترده را نيز رنگ آميزي 

كارشناس ميكروب 

 شناسي
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 41و  11% با ميكروسكوپ نوري با عدسي 21يا  KOH 10كاينيون رنگ مي كنيم. يك لوپ را نيز با 

 .مطالعه مي كنيم

 

سواپ: نوع پنبه اي سواپ را بر روي يك الم شيشه اي فشار داده و گسترده مي كنيم و با رنگ گرم،  6

 .گيمسا، كاينيون رنگ آميزي مي كنيم

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  :نحوه تهیه ساخت محلول 

 شناسي

 :درصد 22پتاس  7

 آب مقطر 100ccگرم پتاس در  22حل كردن 

 براي شفاف كردن تراش پوست، خرده هاي ناخن به كار مي رود

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 

 :منابع 
 کتاب قارچ شناسي پزشكي ـ دكتر مسعود امامي

 و همكاران كتاب جامع تجهيزات پزشكي ـ دكتر محمدرضا سقاء 

 

 امکانات موردنیاز:

 قيچی -ناخن گير -اسکالپل -لوپ–آنس–المل -الم -ممعرف هيدروكسيد پتاسي -سكوپ نوريميكرو

 

 

 دستورالعمل روش ساخت بالد اگار

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

كارشناس ميكروب  گرم از پودر را وزن كرده داخل ارلن ميريزيم 41 0

 شناسي

كارشناس ميكروب  همزمان ظرف را تكان مي دهيمميلي ليترآب مقطر را به ارامي به ارلن اضافه ميكنيم و  1111 2

 شناسي

كارشناس ميكروب  سپس روي حرارت گذاشته تا كامال پودر حل و شفاف شود 3

 شناسي

كارشناس ميكروب  درجه( 121دقيقه با حرارت  15سپس آن را در اتوكالو گذاشته ) 4

 شناسي

كارشناس ميكروب  است را در دماي اتاق گداشتهقبل اضافه كردن خون گوسفندي كه تاريخ انقضاي ان مشخص  5

 شناسي

درجه رسيده خون را در شرايط استريل در كنار  51تا  45بعد از اتوكال محيط كشت را كه به دماي  6

 شعلع اضافه ميكنيم و همزمان به ارامي تكان مي دهيم

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  شرايط استريل(سانت تقسيم مي كنيم)در  8سپس در پليت هاي  7

 شناسي

پس از پخش محيط در داخل پليت ها چنانچه در سطح آنها حبابهاي هوا تشكيل شود،  -7 9

 . بااستفاده از شعله حبابها را از بين ببريد

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 كارشناس ميكروب ميلي متر تجاوز كند 3-4ضخامت اليه آگار داخل پليت ها نبايد از  8

 شناسي

در پالسنيك بسته بندي محيط بالد آگار در داخل يخچال به مدت يك هفته پايدار است و چنانچه  01

 . شود شود، پايداري آن بيشتر ميمي از تبخير آب آن جلوگيري  شوند

كارشناس ميكروب 

 شناسي
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 :منابع

 بروشور محيط كشت

 

 امکانات موردنیاز:

 

 -ارلن -آب مقطر

 

 لوپ حجم تعيين روشدستورالعمل 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 محلول این غلظت .نمایيد حل ميليليترآب22در را بلو اوانس رنگي ميلی گرم ازپودر 02 0

g/1002.0 .می باشد 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

آب  ml 2باقيمانده  هاي ازلوله ودرهریک ml0اول  کرده،درلوله انتخاب آزمایش لوله 6 2

 .مقطربریزید

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  .نمایيد وکامال مخلوط ریخته اول درلوله وليه برداشتها ذخيره ( ازمحلول ml2.20الندا) 02 3

 شناسي

 را تا عمل واین سوم دوم،درلوله بریزید،ازلوله دوم ودرلوله برداشته اول ازلوله ml 2سپس  4

 دهيد آخرادامه

كارشناس ميكروب 

 شناسي

محلول خواهيد 6به این ترتيب . رابرداشته   ودوربریزید  درانتها یک ميليليترازلوله ششم 5

 .زیرخواهدبود بشرح درآن موجود رنگي ماده وميزان درهریک آمده بدست هایيرقتداشت که 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

موج  اسپکتروفتومتردرطول کمک به را حاصله محلول6از ( هریکODنوري) جذب ميزان 6

nm 602 آورید بدست. 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 ميليليترآب2ودرهریک برداشته آزمایش لوله22بررسي،  مورد لوپ حجم تعيين جهت 7

 .مقطربریزید

كارشناس ميكروب 

 شناسي

رنگی  نموده،ازمحلول اوليه ذخيره محلول وارد عمودي رابطورکامال کنترل تحت لوپ 9

 کاغذ راروي لوپ بارتکرارودرفواصل22اینکاررا . فروبرید آزمایش های ودرلوله برداشته

 .نمایيد خودداري لوپ ازسوزاندن .کن قراردهيدتاکامالخشکشود خشک

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  .نمائيد قرائت nm 621موج  درطول هارا ازلوله هريك كردن،جذب بعدازمخلوط 8

 شناسي

 تهيه شده رقتهاي نشانگر درآن،محورافقي که نمایيد ترسيم نموداري ميليمتري  کاغذ روي بر 01

 باشد. هررقت نوري نمایانگرجذب ومحورعمودي

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 ضریب رقت ميتوان محورعمودي کنترلي،روي ازلوپ آمده بدست جذب ميانگين قراردادن با 00

 .آورد بدست محورافقي یراازروي کنترل لوپ

 كارشناس ميكروب

 شناسي

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 .كاغذميليمتري -اسپكتروفتومتريافتومتركاليبره -پيپتياسمپلر -لولهآزمايش -آبمقطر  -پودراوانسبلو كه به آسانيدرآبحلميشود

 
 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي
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 دستورالعمل انجام آزمایش تحمل نمک

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

° Cساعت در  انکوباتور  20تا  02كلني از كشت تازه باكتري مورد نظر را به مدت  2-0 0

 .مي نمایيم انكوبهCO2%  0-2حاوي  00

 

کارشناس 

 ميکروبيولوژی

کارشناس  وجود رشد واضح در محيط كشت بدون اندیكاتور و ایجاد کدورت بيان گر واكنش مثبت است. 2

 ميکروبيولوژی
نيز مثبت باشد، Nacl%6.5چنانچه ارگانيسم مورد نظر بایل اسكولين مثبت ورشددر  3

 ميکروارگانيسم انتروكوك ميباشد

کارشناس 

 ميکروبيولوژی

نيز منفي باشد، Nacl%6.5چنانچه ارگانيسم مورد نظر بایل اسكولين مثبت و رشد در  4

 .نان انتروكوك مي باشد  Dميکروارگانيسم، استرپتوكوك گروه 

 

کارشناس 

 ميکروبيولوژی

 

 

 دستورالعمل انجام آزمایش حركت باكتري

 

 

 مراحل ردیف
فرد انجام 

 دهنده

 20-02( از كشت خالص   MTMیا SIMجهت تلقيح ارگانيسم در محيط هاي مربوطه)  0

 یا سایرمحيط هاي مناسب استفاده شود. KIAساعته بر روي محيط 

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

كارشناس ميكروب  فرو ببرید. cm2با استفاده از آنس تلقيح، مركز محيط را سوراخ كرده تا عمق  2

 شناسي

محيط مربوطه را در حرارت 3
o
C00  ساعت انكوبه كرده در صورت منفي  02-20به مدت

روز در حرارت اتاق 2بودن به مدت 
o
C00-02 .نگهداري كنيد 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

حرارت انكوباسيون اهميت فوق العاده زیادي دارد. چون بسياري از ارگانيسم هاي متحرك در  4
o
C00-20  متحرك بوده و در حرارت

o
C02 .كه حرارت مطلوب رشد آنهاست غير متحركند 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

لقيح لوله را همزمان ت 0اگر به متحرك بودن ارگانيسم در حرارت پائين تر مشكوك هستيد،  5

كنيد، یكي را در حرارت 
o
C00  و دیگري را در

o
C00-02 .نگهداري نمائيد 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

استفاده ( يا محيطهاي مشابه ميتوان Semisolid) Motility test medium يا    SIMجهت بررسي حركت در محيط نيمه جامد از لوله حاوي محيط

 نمود .
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  Bile Esculin  Agarدستورالعمل انجام آزمایش محيط 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

محيط كشت را با دو یا سه كلني تلقيح كنيد )اگر محيط كشت در لوله تهيه شده، باید سطح و  0

 عمق را تلقيح نمایيد(

كارشناس ميكروب 

 شناسي

Cساعت در دماي  20-02به مدت  2
°

، در شرایط هوازي یا اتمسفر محتوي دي اكسيد  00 0±

 )نياز دارند ،ساعت 20كربن، انكوبه نمایيد)بعضي از سویه ها به انكوباسيون بيشتري، نهایتاً 

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 سياه شدن محيط داللت بر مثبت بودن نتيجه آزمایش ميباشد . 3

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

اما در نهایت همه استرپتوكوك هاي گروه    ساعت ظاهر مي شود. 2نتيجه مثبت اغلب در طي  4

D   ساعت، مثبت خواهند شد. 20در طي 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 

 امکانات موردنیاز:

 محيط كشت بايل اسكولين آگار تهيه شده در پليت يا در لوله بصورت شيب دار

 

 آنتي بيوگرام  روش انجام آزمایشدستورالعمل 

. 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  ذخیره سازي و نگهداري دیسكهاي آنتي بیوتیكي: 0

درجه سانتيگراد و  -22درجه سانتيگراد و پایين تر، یا در فریزر  0دیسكها باید در یخچال  0-0

 پایين تر تا زمان مصرف نگهداري شوند
ميكروب  كارشناس

 شناسي

تمامي دیسكهاي گروه بتاالكتام مانند پني سيلين، آمپي سيلين، كربني سيلين، تيكارسيلين،  2-0

اگزاسيلين و نسل اول، دوم و سوم سفالوسپورین ها و ... باید در فریزر نگهداري شوند و فقط 

هفته در یخچال  مي توان مقداري از آن را بر اساس كار روزانه آزمایشگاه حداكثر به مدت یك

 نگهداري نمود.

كارشناس ميكروب 

 شناسي

بعضي آنتي بيوتيكهاي حساس مثل ایميپنم، سفاكلر و تركيبات كالوالنيك اسيد یا سولباكتام اگر  3-0

 تا هنگام مصرف در فریزر نگهداري شوند، پایداري بيشتري خواهند داشت.

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

 راي درپوش محكم و حاوي مواد جاذب رطوبت نگهداري شوند.دیسكها باید در ظروف دا 4-0

 
كارشناس ميكروب 

 شناسي

آنتي بيوتيكي باید یك تا دو ساعت قبل از استفاده از یخچال یا فریزر خارج شوند تا به درجه  5-0

 حرارت اتاق برسند.
كارشناس ميكروب 

 شناسي

 روش انجام آزمایش : 2
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سواب پنبه اي مقداري از كشت ميكروبي )كه باید ميزان كدورت در شرایط استریل توسط  0-2

سوسپانسيون باكتري با كدورت نيم مك فارلند مطابقت داشته باشد( را در تمام سطح پليت 

 .مغزي تلقيح كنيد

 

كارشناس ميكروب 

 شناسي

دقيقه بعد از تلقيح  20حداكثر  دیسك هاي آنتي بيوگرام را بوسيله پنس استریل در سطح پليت 2-2

 .قرار داده و با كمي فشار آنها را كامالً بر سطح آگار بچسبانيد باكتري 
كارشناس ميكروب 

 شناسي

 .ساعت نگهداري كنيد 02درجه به مدت  02پليت ها را به صورت وارونه در گرمخانه  3-2

 
كارشناس ميكروب 

 شناسي

پس از طي دوره انكوباسيون، بوسيله خط كش، قطرها در عدم رشد را در اطراف دیسك ها  4-2

اندازه گيري و ثبت كنيد و با توجه به جدول همراه دیسك ها، گزارش تست آنتي بيوگرام را 

یا نيمه  (Resistant)، مقاوم (Sensitive)براي هر یك از آنتي بيوتيك ها به صورت حساس 

 .گزارش كنيد (Intermediate)حساس 

 

ميكروب  كارشناس

 شناسي

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:
 پنس استریل -چراغ الكلي -دیسك هاي آنتي بيوگرام -خط كش -محيط كشت مولر هينتون آگار

 

 

 و...(CSF،Pelural،Synovialدستورالعمل کشت مایعات بدن)

 
 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 Sopاز نمونه مورد آزمايش اسمیر تهیه و به روش گرم رنگ آمیزي نموده )به  0
و در همان روز نتیجه اسمیر را گزارش می  مراجعه شود (رنگ آمیزي گرم

 کنیم

ميكروب  كارشناس

 شناسي

سانتريفوژ كرده و مايع رويي را  rpm 3000با دور دقیقه 51به مدت نمونه را  2
 .برداشته شود

ميكروب  كارشناس

 شناسي

 5تا Co2 7در حضور ، شکالت اگار EMBبالد اگار، از رسوب آن روي محیط هاي  3
 .شت می دهیمدرصد و تایو ک

كارشناس ميكروب 

 شناسي

  درجه قرار می دهیم . 73ساعت در انکوباتور  24تا  42محیط ها را  به مدت  

 .داده مي شود روز بررسي شده و به محض ديدن كدورت كشت 1حیط تايو م 4

 
كارشناس ميكروب 

 شناسي

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:
 پنس استریل -چراغ الكلي -دیسك هاي آنتي بيوگرام -خط كش -محيط كشت مولر هينتون آگار

 فرزانه جوادي )كارشناس ميكروب شناسي( کارکنان مرتبط:

 88مهر تاریخ بازبینی بعدی:                                        89دی      تاریخ ابالغ:                         89مهر تاریخ بازبینی فعلی:

 فرزانه جوادي )كارشناس ميكروب شناسي( - )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر  تهیه کنندگان:

 فرهاد دريانيدكتر تصویب/ابالغ کننده:  )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر تأیید کننده: 
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ادرار با لوپدستورالعمل نحوه انجام كشت   

 ابتدا لوپ را روي شعله استريل مي نماييد و سپس آنرا با فاصله كمي از شعله نگه داريد تا كامال سرد شود.

 ظرف ادرار را به آرامي و به صورت دايره اي تكان دهيد تا نمونه ادرار داخل ظرف به خوبي مخلوط شود. -1

اب هاي هوا وجود نداشته باشند وارد نمونه ادرارمي لوپ استريل و خنك شده را به طور عمودي از جايي كه حب -2

 نماييم.

لوپ را از ظرف خارج نموده و به صورت خطي مستقيم در امتداد يك قطر بر سطح محيط كشت آگار خون دار  -3

 كشيده و سپس در روي محيط با حركات منظم زيگزاگ عمل تلقيح را انجام ميدهيد.

به همان روش زيگزاگ كشت  EMBو لوپ حاوي ادرار رابه روي محيط كشت  لوپ را مجددا وارد نمونه ادرار كرده و -4

 ميدهيم.

درجه به مدت يك شب انكوبه  37محيط كشت را بعد از كشت ليبل گذاري كرده )شماره پذيرش و.... (پليت هارا در  -5

 تور نگه ميداريم.ساعت ديگر در انكوبا 24مي نماييم، بعد از اين مدت اگر بر روي محيط كشت هيچ كلني رشد نكرد

 

 ایمني:

در موقع سترون كردن لوپ بايد از قرار دادن سريع آن بر روي شعله به علت ايجاد ائروسل خودداري نمود.)بهتر است ابتدا 

 لوپ به قسمت قاعده شعله كه پايين ترين درجه حرارت شعله را داراست وارد شده و تدريجا به نوک شعله انتقال يابد(

.داز داخل كردن لوپ داغ به داخل سوسپانسيون ميكروبي بايد اجتناب كر
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 بخش هماتولوژيدستورالعمل 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 هدف:

 انجام آزمایشهای: 

 CBC diff , ESR , Retic Count,G6PD,PT,PTT, LE cell   وانجام كنترل كيفي  به روش استاندارد براي بيماران بستري و سرپايي 
 

 تعاریف:

 دستورالعمل هاي آزمايشاتي كه در اين بخش  انجام  مي گيرند.

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمايشگاهكارشناس     كار با دستگاه هماتولوژي   -الف 

 كارشناس آزمايشگاه روشن كردن دستگاه و آماده سازي آن با انجام شست و شوي روزانه 0

كم و زیاد نبودن و....(و  –نمونه هاي تحویلي آزمایشگاه از نظر صحت نمونه ها ) لخته نبودن  2

 داشتن درخواست كامپيوتري مربوطه بررسي ميشود

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاري و نوشتن آن در دفتر مخصوص هماتولوژيتهيه ليست  3

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه 22ردیف كردن نمونه ها و قرار دادن آنها  روي روتاتور به مدت  4

 كارشناس آزمايشگاه دادن خون كنترل به دستگاه و چك كردن جواب آن و اطمينان از صحت عملكرد دستگاه 5

 كارشناس آزمايشگاه به دستگاه با وارد كردن كد هر نمونه به دستگاهدادن نمونه ها  6

 كارشناس آزمايشگاه پرینت جواب و یادداشت كردن آن در دفتر مخصوص و نوشتن تاریخ انجام روي صفحه 7

 كارشناس آزمايشگاه كشيدن الم براي هر بيمار و بررسي سلولها و مورفولوژي 9

 كارشناس آزمايشگاه رت گرفتهانجام تمام درخواست هاي صو 8

 كارشناس آزمايشگاه نمونه 22اجراي شست و شوي دستگاه بين هر  01

 كارشناس آزمايشگاه تكميل كردن دفتر و تحویل آن به بخش جوابدهي 00

 كارشناس آزمايشگاه خاموش كردن دستگاه با توجه به اصول و راهنماي دستگاه 02

آزمايشگاهكارشناس  Log Bookنوشتن  03  

 كارشناس آزمايشگاه انجام آزمایش سدیمانتاسيون -ب 

 كارشناس آزمايشگاه انجام گروه خوني -ج 

 
 :منابع

 دفتر مربوطه جهت ثبت نتايج

 - Log Book   

  درخواستها ي كامپيوتري بخشها - 

 نتايج كنترل كيفي - 

 

 امکانات موردنیاز:

-   21    Sysex KX -Mindray 

 دستگاه كاتالوگ - 

الم شيشه اي تميز  -     

اپليكاتور پالستيكي تميز و نو  -  

 الم روره جهت كشيدن فروتي -
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 خون كنترلي  -

 الم نئوبار به همراه المل مخصوص -

 ميكروسكوپ -

 رنگ گيمسا -

 رنگ گريزل بريليانت بلو -

 ايزوتون هاي مخصوص دستگاه -

 

 kx21كار با دستگاه  و CBCانجام  دستورالعمل
 

 هدف: 
 با صحت و دقت قابل قبول دربرنامه كنترل كيفي آزمايشگاه CBCنجام آزمايش ا -1
 در زمان معين و تعريف شده  CBCانجام آزمايش   -2
 در نظر گرفتن موارد اورژانسي پذيرش شده درآزمايشگاه  -3
 ارزيابی گلبول های سفيد قرمز و پالکت ها -4

  :موارد کاربرد
  .به روش دستگاهي كاربرد دارد CBCشگاه تشخيص پزشكي در بخش هماتولوژي جهت انجام آزمايشات اين دستورالعمل اجرايي در آزماي

 :همچنين جهت
 ارزيابی کم خونی لوسمی 
 واکنش به التهاب و عفونت 
 خصوصيات سلول های خونی 
 پلی سليتمی 
 بيماری هموليتيک بيماران 
 پايش کموتراپی 

 
 نوع نمونه: -

  2حجمCC خون تام با ضدانعقاد  EDTA 
 نام شماره پذيرش و سن بيمار روی ان درج شده باشد عدم هموليز و لخته در خون بيماران 

 
 .باشد cc2نيز بايد  CBCنمونه بايد فاقد هموليز باشد و نيز فاقد لخته و فاقد فيبرين بوده و حجم نمونه  نمونه:  شرایط قابل قبول -
 .نام بيمار بر روي آن نوشته شده باشد نمونه بايد داراي مشخصات باشد شماره پذيرش و -
 :نحوه ردیف كردن -
برطبق ليست كار روزانه براساس شماره پذيرش در راك مرتب شده و به ترتيب شماره رديف ليست كار به دستگاه داده مي  CBCنمونه هاي  

 شود
 :نحوه شماره گذاري -

 نوشته شده باشد CBCروي ويال هاي نام و نام خانوادگي و شماره پذيرش بيمار در بخش نمونه گيري
نمونه ها نگهداري مي شوند و نمونه هاي هفته قبل   نمونه ها به مدت يك هفته در يخچال در داخل سيني هاي مربوط به نحوه ذخیره سازي: -

 .به بخش شستشو تحويل داده مي شود
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

قرار مي   Iروشن دستگاه را كه در پائين سمت راست بدنه دستگاه قرار گرفته در وضعيت  -كليد خاموش 0

 .دهيم تا دستگاه روشن شود

 كارشناس آزمايشگاه

 و  دقيقه طول ميكشد 5شده كه اين مرحله  Auto Rinse با روشن شدن دستگاه خودبخود وارد مرحله  2

بايد صفر   Hct, Hb, RBC,WBCمي گيرد يعني مقادير مربوطه به پارامترهاي   Back groundا انته در

 .يا نزديك به صفرباشد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .ظاهرشده يعني دستگاه آماده گرفتن نمونه است Readyروي صفحه كلمه  3
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 كارشناس آزمايشگاه :حوه دادن نمونه به دستگاهن 

را  Enter را مي زنيم و سپس شماره بيمار را وارد مي كنيم و بعداز آن كليد   .Sample Noبتدا دكمه ا 4

 .مي زنيم كه شماره بيمار باالي مانيتور دستگاه پديدار مي شود

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .كامال داخل نمونه قرارگيرد  probدستگاه گرفته تا  prob نمونه را زير  5

را فشار مي دهيم و صبر مي كنيم تا صداي بوق شنيده شود و بعد نمونه را از  probمقابل  Startكمه د 6

 .خارج مي كنيم probزير

 كارشناس آزمايشگاه

 18دقيقه طول مي كشد كه در انتها جواب پرينت گرفته ميشود كه شامل  1كل مراحل خواندن نمونه  7

 پارامتر است

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه :محلول هاي دستگاه 

محلول ايزوتون: كه تيوب مربوط به آن به پشت دستگاه متصل شده است كه سر آزاد تيوب در داخل  9

 .از محلول ايزوتون مصرف مي شود cc 30 ايزوتون قرار مي گيرد براي هر نمونه 

 كارشناس آزمايشگاه

 كه در قسمت جلوي دستگاه در زير پوشش دستگاه قرار مي گيرد و به ازاي هر نمونه   lyseمحلول  8

cc5/0 از محلول كشيده مي شود. 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .كه براي شستشوي دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد  Cell cleanمحلول  01

 آزمايشگاهكارشناس  Sysmex KX21سرويس هاي دستگاه  00

 كارشناس آزمايشگاه :سرويس روزانه 0-00

 Clean W.chamber  : كليدSelect  يعني  7را فشار داده سپس شمارهMaintenance  

را مي زنيم و  Clean W.Chamber يعني  1 را انتخاب كرده مي زنيم و سپس دكمه 

قرار داده دكمه استارت را مي زنيم و با شنيدن  prob را در زير  Cell clean سپس 

 .دقيقه طول مي كشد 15خارج مي كنيم اين مرحله   probرا از زير  cleanصداي بوق 

 كارشناس آزمايشگاه

  :سرويس هفتگي 2-00

را مي زنيم و سپس  Selectمي باشد كه ابتدا دكمه   WBC,RBCشامل شستشوي چمبر  

را   Clean transducerيعني  2را زده و بعد دكمه   Maintenanceيعني   F7  دكمه

ظاهر مي شود صبر مي كنيم تا  please waitفشار داد در اين موقع روي صفحه جمله 

ادامه كار را به ما اعالم كند و سپس در دستگاه را باز كرده و پوشش روي   دستگاه
Chamber آورده و به كمك پي پت پاستور   ها را پائينcc1  ازcell clean  را داخل

دقيقه طول مي  7مي زنيم اين مرحله   را STARTها ريخته و دكمه  chamberهركدام از 

 .كشد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه :سرويس ماهانه 3-00

را  Maintenance  یعني 2دكمه را مي زنيم و بعد  Select ابتدا دكمه  SRV :سرویس  

را فشار داده و بعد دستگاه را خاموش  Rest SRV Countیعني  2مي زنيم و سپس دكمه 

را  Rins Cupرا بيرون مي كشيم و  SRVمي كنيم و در دستگاه را باز كرده سيني زیر 

قطعه است را آرام  0را كه مشتمل بر  SRVرا باز مي كنيم و  SRVپائين آورده و پيچ 

 Cellدقيقه در  02بيرون مي كشيم قطعه وسطي را با احتياط جدا كرده و به مدت 

clean   قطعه ثابت  0قرار مي دهيم و سطحSRV  را نيز با سوآب آغشته بهClean    تميز

دقيقه قطعه  02كرده و بعد با سوآب آغشته به آب مقطر این كار را انجام ميدهيم و بعد از 

خارج كرده و با آب مقطر شستشو مي دهيم و قطعات را در  Cell cleanرا از  SRVمياني 

را مي  SRVهمان حالت خيس به هم متصل مي كنيم. و در جاي خود قرار داده و سپس پيچ 

را باال مي كشيم و دستگاه را روشن   Rinse Cupبندیم سيني را در جاي خود قرار داده و 

 .مي كنيم

 كارشناس آزمايشگاه

02 Error كارشناس آزمايشگاه :هاي دستگاه 

ميتوان  Helpدر دستگاه نوع آن در سمت راست باالي صفحه مانيتور ظاهر مي شود كه با زدن دكمه  Errorبا ايجاد هرگونه  0-02

 .مربوط و طريقه برطرف كردن آن به دست آورد  Errorاطالعات بيشتري از 

 آزمايشگاهكارشناس 
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 :منابع

 Sysmex KX21 اتولوگ دستگاهک -
 

 امکانات موردنیاز: 

 با مشخصات بيان شده  KX21 Sysmexسل كانتر 

 محلول هاي ایزوتون و الیز شركت من با دارا بودن تاریخ انقضا و شماره سریال  -2

 ليست بيماران  -0

 Cell Cleanمحلول  -0

 بيماران CBCنمونه هاي   -2

 هاي مورد استفاده جهت ردیف كردن نمونه هاي روز در داخل آنراك   -9

 ميلي متر 05كاغذ پرینتر با سایز  -6

 پنج نمونه نرمال جداشده از روز قبل براي بررسي صحت كار دستگاه -2

 شيكر هماتولوژي -0

 :اقدامات اوليه و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار -5

 و محلول ایزوتون باید كافي باشد در غيراینصورت باید محلول هاي جدیدي را جایگزین نمود  Diffميزان محلوهاي   -

 .براي تعویض ایزوتون شيلنگ مربوط به آن را كه یك سر آن به پشت دستگاه وصل شده است داخل محلول ایزوتون جدید قرار مي دهيم -

پيچ ظرف محلول قبل را باز نموده و محلول جدیدي را جایگزین كرده و درب جلوي دستگاه را باز كرده سر  diffبراي تعویض محلول  -

را ميزنيم تا این پروسه اجرا  2را زده و سپس عدد  Selectرا اجرا مي كنيم یعني ابتدا دكمه  Replace lyseسرپيچ را محكم نموده و برنامه 

 .شود

شده به داخل فاضالب باید كنترل شود، كنترل نمائيد كه لوله فاضالب  اتصال شيلنگ مربوط به فاضالب كه یك سر آن به پشت دستگاه وصل  -

 .دستگاه به بيرون پاشيده نشود  wasteكامال در جاي خود فيكس باشد و 

 كنترل كاغذ پرینتر -

 مشاهده كنيد كه پرینتر كاغذ دارد در غيراینصورت به صورت زیر نسبت به تعویض كاغذ اقدام نمائيد  -

 دستگاه را باز نمائيددرب جلوي  -

 ضامن كنار پرینتر را باال بكشيدكه در اینصورت قفل پرینتر آزاد مي شود و كاغذ قابل حركت است -

 .كه در پائين دستگاه است قرار دهيد  رول كاغذ را در محل نصب كاغذ  -

 جلوي پرینتر بيرون آید سر كاغذ را در شيار عبور كاغذ قرار داده و آن رابا دست به جلو برانيد تا از قسمت -

 ضامن كنار پرینتر را پائين آورده تا مجدد پرینتر قفل شود -

 .اضافه كاغذ را كه دربيرون پرینتر قرار گرفته ميبریم -

 .از حركت كاغذ پرینتر مطمئن شوید  كه روي صفحه دكمه هاي دستگاه قرار گرفتهFeed  3:Paperبه كمك زدن دكمه  -

 ولتاژ برق ورودي -

 .متصل مي باشد UPSاطمينان یابيد كه در برق ورودي نوسان وجود ندارد و پریز برق دستگاه به  -

  :نکات ایمنی

 .همواره اطمينان داشته باشيد UPSاز نظر تغيير ولتاژ و اتصال قطعي دستگاه به  -

بيرون كشيد تا با پائين آمدن  Probبا شنيدن صداي بوق بالفاصله باید نمونه را از   STARTهنگام دادن نمونه به دستگاه بعداز زدن دكمه  -

Rins Cup تداخل پيدا نكند. 

 .باید مراقب اتصال لوله فاضالب به چاه فاضالب بود تا شيلنگ خارج نشده باشد -

 

 :)فسیر)علل تکرار چگونگی و نحوه گزارشت

: CBC  به معنای شمارش تمام سلولهای خون محيطی ، تعيين درصد لکوسيت ها و تعيين تمامIndex  .ها در ارتباط با سلول های خونی است

تعداد و شکل هریک از سلولهای خونی و سایر پارامترهای آن متاثر از شرایط فيزیولوژیک و پاتولوژیک بيماران است و به همين جهت این 

 .ایش کاربردی مورد تایيد پزشکان برای تشخيص بيماری موردتوجه قرار گرفته استتست به عنوان یک آزم

 

Hb : جفت زنجيره ی پلی پپتيدی  0هموگلوبين جزء اصلی گلبول قرمز است که در تبادل گازهای خونی نقش دارد.یک مولکول هموگلوبين از

αوβ(گلوبين) ترکيب با یک مولکول اکسيژن یا دی اکسيدکربن را به صورت برگشت گروه پروستيک ِهم، تشکيل شده است. هر ِهم قابليت  2و

 .پذیر دارد
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HCT :  هماتوکریت بخشی ازCBC  است که حجم توده یRBC  را نشان می دهد و درنتيجه به صورت درصدی از گلبول قرمز متراکم در

 .حجمی از خون کامل بيان می گردد

 .کيدگی گلبولها ميشود،آنمی،لوسمی،هایپرتيروئيدیسم،سيروز کبدی و از دست دادن شدید خونموارد کاهش: مادهی ضدانعقاد زیاد که سبب چرو

 .موارد افزایش: پلی سایتمی ، فعاليت فيزیکی شدید، غلظت خون، افزایش ارتفاع، شوک و دهيدراسيون شدید

: MCVميانگين حجم سلولی است. 

 دسته جای داد: نرموسيت ، ميکروسيت و ماکروسيت 0حجم در می توان گلبول های قرمز را از نظر  MCVبا استفاده از 

 .موارد کاهش: آنمی های ميکروسيتيک هيپوکروم ) آنمی فقر آهن، آنمی بيماری های مزمن و تاالسمی(، بعضی از هموگلوبينوپاتی ها

وئيدیسم،بيماری کبدی، انمی های هموليتيک موارد افزایش: آنمی مگالوبالستيک، ماکروسيتوزهای غير مگالوبالستيک)آنمی آپالستيک، هيپوتير

 .و...(، مصرف سيگار و الکل

MCH : ميانگين وزن هموگلوبين در گلبول قرمز 

دسته: نرموکروم، هيپوکروم و  0تست مهمی در تشخيص و بررسی آنمی ها واختالالت دیگر است و براین اساس به  RBCميزان هموگلوبين 

 .هایپرکروم تقسيم می شوند

 (کاهش: آنمی های هيپوکروم ميکروسيتيک)فقرآهن،آنمی بيماری های مزمن و تاالسمیموارد 

موارد افزایش: آنمی مگالوبالستيک، ماکروسيتوزهای غير مگالوبالستيک)آنمی آپالستيک، هيپوتيروئيدیسم،بيماری کبدی، انمی های هموليتيک 

 .تروم و مالتيپل ميلوما نيز دیده می شودو...(، مصرف سيگار و الکل همچنين در ماکروگلوبولينمی والدنش

: MCHC  غلظت هموگلوبين را در یکRBC نشان می دهد. 

 موارد کاهش: تاالسمی ماژور

 موارد افزایش: اسفروسيتوزارثی و سایر آنمی های اسفروسيتيک

 .Cموارد طبيعی: هموگلوبينوپاتی هایی مثل تاالسمی مينور و آنمی داسی شکل و هموگلوبين 

 : (WBC Ifferential Count)رش افتراقی گلبول های سفيدشما -

  نوع سلول مختلف با عملکردهای خاص است که تعيين درصد و ميزان هرکدام  9شمارش افتراقی لکوسيت های در گردش شامل

بيماری های دارای اهميت کلينيکی است. نوتروفيل ها)عملکرد در بيماری های ميکروبی(، ائوزینوفيل ها)اختالالت آلرژیک و 

مونونوکلئوز عفونی( و  -سرخچه -انگلی(، بازوفيل ها) عفونت های انگلی( ، لنفوسيت ها) عفونت های ویروسی نظير سرخک

 مونوسيت ها)در عفونت های مزمن(.

  شمارش افتراقی به صورت درصدی از کل لکوسيت هابيان می شود.شمارش مطلق هرکدام از لکوسيت ها برابر است با درصد

شمارش تام لکوسيت ها. ممکن است با وجود کم بودن تعداد تام لکوسيت ها ، درصد نوتروفيل طبيعی باشد اما شمارش × ت آمده بدس

 مطلق آن کاهش داشته باشد.

 :  (Plt)پالکت

 ، سلولهای فاقد هسته، گرد یا بيضی شکل با(کوچکترین جزء خون هستند) حاصل تکه تکه شدن سيتوپالسم مگاکاریوسيت ها

در طحال  0/2پالکت ها در گردش خون و  0/0ساعت است.به طور نرمال  0-22ساختمان دیسکوئيدی هستند.طول عمر پالکت ها 

 .یافت می شوند

شمارش پالکت ها برای ارزیابی اختالالت خونریزی دهنده که همراه با بيماری های کبدی ، ترومبوسيتوپنی ، اورمی و درمان با 

 .افتد مفيد استضدانعقادها اتفاق می 

در اختالالت ميلوپروليفراتيو ، اختالالت التهابی ، آنمی) هموليتيک، هموراژیک و فقر آهن(، بيماری  Pctموارد افزایش: افزایش 

 .های بدخيم )کارسينوما،هوچکين و لنفوما( بعد از برداشتن طحال و جراحی دیده می شود

 کوت آلدریچ، آنومالی می هگلين و...(، ایدز، ایميون ترومبوسيتوپنيک پورپوراموارد کاهش : در بيماری های ارثی ) سندروم ویز

(ITP) ،لوپوس ارتراماتوس سيستميک، آنمی آپالستيک ایدیوپاتيک، آنمی مگالوپالستيک ،PNH و .. 

RDW(RBC Distribution Width: 

 Coefficient orورت درصدی از ميانگينها را به ما نشان می دهد. این انحراف معيار به صRBCدامنه ی پراکندگی حجم

Variation  معروف است. 

o RDW معياری است برای آنيزوسيتوز 

 :وقتی در جواب بيمار آنمی هيپوکروم ميکروسيتيک داشته باشيم دو تشخيص افتراقی مطرح است

 آنمی فقر آهن .2

 تاالسمی مينور .0

 .فع تاالسمی مينور استباال باشد به نفع فقرآهن است و اگر پایين باشد به ن RDW اگر 
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PDW( PLT Distribution Width.معياری برای یررسی سایز پالکت ها است :) 

 MPV( Mean PLT Volume):  نشان دهنده ی حجم متوسط پالکتها است. برای بررسیMPV  همواره باید شمارش پالکتی

 .مدنظر باشد

    

 

 

 G6PDدستورالعمل انجام

 :هدف
 G6PD انجام صحيح آزمايش

در داخل گلبول هاي قرمز كاهش مي يابد   G6PDيك بیماري مادرزادي است كه در آن فعالیت آنزيم   G6PDكمبود  تعریف:

اين آنزيم به عنوان يك آنزيم محافظ براي گلبول قرمز و طول عمر طبیعي آن ضروري است كمبود آن سبب تخريب گلبولهاي 

معموالً در اثر خوردن باقالي  ي همولیتیك مي گويند تخريب گلبولهاي قرمزقرمز و در نتیجه كم خوني مي شود كه به آن آنم

 .، پاره اي غالت و بعضي داروها آغاز مي شود

 
 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: خون کامل سيتراته.
 

 لوازم مورد نیاز :
 G6PDکيت 

 المپ اولتراويوله 
 لوله آزمايش هموليز

 سرسمپلرهای نو و يک بار مصرفسمپلرهای کاليبر همراه با 
 دستکش های يکبار مصرف 

  

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .را در يك لوله كوچك پالستيكي بريزيد آماده شده الندا از معرف  100 1

 

 .الندا خون تام را به آن اضافه كنيد و مختصري تكان دهيد تا خون وارد معرف شود 10 2

است به  < %61و يا باالتر از  > %28اين مرحله از خون هائي كه هماتوكريت آنها كمتر از  توجه : در

دقيقه بحال خود در حرارت  15لوله حاوي معرف و خون را  .الندا برداريد 5و يا  21الندا به ترتيب   11جاي

 . اتاق قرار دهيد

 

 کارشناس آزمایشگاه

 
 

 

را روي كاغذ صافي موجود در كيت بچكانيد تا بخودي خود كامالً يك قطره از اين مخلوط  21با سمپلر  3

 لكه خشك شده را زير نور المپ فلئورسنت بررسي كنيد . خشك شود

 
 کارشناس آزمایشگاه

 

 

 :تفسیر

يك اختالل وابسته به جنس مي باشد. در نتيجه نقص در اين آنزيم  G6PD قرار دارد بنابراين كمبود X از آنجايي كه آلل ژن اين آنزيم بر روي كرموزوم

فونت در مردان به صورت هموزيگوت و در زنان به صورت هتروزيگوت تظاهر مي يابد. افراد دچار حساسيت آنزيمي به بعضي داروها، خوردن باقال و ع

 .درصد ميانگين نرمال است 1 -21ال هاي باكتريايي و ويروسي مستعد آنمي هموليتيك مي باشند. مقادير غير نرم

 .كم خوني پرنيسيوز، كم خوني مگالوبالستيك، خونريزي مزمن، انفاركتوس ميوكارد، اغماي كبدي، هيپرتيروئيدي :افزایش سطح

 .، كم خوني هموليتيك غير ايمونولوژيك نوزادان، كم خوني نادر غير اسفروسيتيG6PD كمبود يا نقص آنزيم :کاهش سطح
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 به روش دستي PTدستورالعمل انجام 
 :هدف

 PTانجام صحيح آزمايش شمارش 

 :کاربرد دامنه
 . در بخش هماتولوژی آزمايشگاه کاربرد دارد PT اين دستورالعمل جهت انجام صحيح آزمايش

 
 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: پالسمای سيتراته
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ها و اطمينان از درستي عملكرد سمپلرها و دماي بن ماري، براي تست ها، لوله آماده سازي محلول  0

PT. 

 كارشناس آزمايشگاه

هر بيمار يك لوله هموليز كامالً تميز انتخاب كرده محلول ترومبو پالستين ريخته و به مدت  براي 2

 مي دهيم. قرار c°37در بن ماري  '5-'3

 آزمايشگاهكارشناس 

رسيده است به لوله اضافه  c°37از پالسماي بيمار را كه به دماي  100λپس از گذشت اين زمان  3

 .كنيمكنيم و هم زمان كرنومتر را روشن ميمي

 كارشناس آزمايشگاه

 زمايشگاهكارشناس آ .كنيمبراي ديدن لخته، لوله را از بن ماري خارج كرده و در مقابل نور نگاه مي ''8 پس از  4

كنيم عدد به دست امده را در جدولي كه همراه هر ا مشاهده لخته كامل، كرنومتر را خاموش ميب 5

كيت وجود دارد گذاشته و درصد فعاليت فاكتورهاي انتقادي مسير مشترک و خارجي را به دست 

 .كنيمآورده و گزارش مي

 كارشناس آزمايشگاه

 
 :فسیر نتایجت

PT هاي خارجي و مشترک كاربرد اصلي اين تست در تنظيم دوز دارويي و آزمايشي تجسمي، جهت بررسي نحوه عملكرد فاكتورهاي انعقادي سيستم

 پيگيري بيماران تحت درمان با ماده ضدانعقاد و خوراكي است.

 :در موارد زير شاهد افزايش پروترومبين هستيم

 عقاد درماني با كوفارين و وارفارينضد ان -K كمبود ويتامين -بيماري كبدي

 منابع :

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 دستكش هاي يكبار مصرف -ها لوله -سرسمپلرهاي نو -هسمپلرها اماده و كاليبر -بن ماري -كيت

 

 به روش دستي PTTآزمایش شمارش دستورالعمل 
 :هدف

 PTTانجام صحيح آزمايش شمارش 

 
 :کاربرد دامنه
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 . در بخش هماتولوژی آزمايشگاه کاربرد دارد PTT اين دستورالعمل جهت انجام صحيح آزمايش
 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 پالسمای سيتراته
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .برسانيد c°37 و پالسما و كلريد كلسيم را به دماي  PTTمحلول  0

2  100λ  ي مربوط به انجام آزمايش را بايد تا آخرين مرحله در  بيمار را در لوله بريزيد )لولهپالسماي

 .(قرار دهيد c°37بن ماري 

 كارشناس آزمايشگاه

3 100λ  محلولPTT كارشناس آزمايشگاه .را به آن اضافه كنيد 

 كارشناس آزمايشگاه .قرار دهيد c°37را در  محلول  '3 4

 كارشناس آزمايشگاه .دقيقه كلريد كلسيم را به آن اضافه كنيد 100λ، 3پس از مدت زمان  5

 كارشناس آزمايشگاه ثانيه پالسما را از نظر وجود لخته بررسي كنيد. 21به محض افزودن كرنومتر را روشن كنيد و بعد از 6

 :فسیر نتایجت

هاي ثابت فسفوليپيد، يون كلسيم و  پردازد مواردي چون: اندازهاين آزمايش به سنجش عوامل انعقادي شركت كننده در مسير داخلي و مشترک مي

 گردد. ي كائولين به پالسماي بيمار كه عاري از پالكت است افزوده مي فعال كننده

 .ارزش است شود در پيگيري درمان با هپارين نير اين آزمايش با% ميزان طبيعي آزمايش طوالني مي 31به كمتر از 11-1-9-8زماني كه فاكتورهاي 
  :منابع 

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:
 دستكش هاي يكبار مصرف -ها لوله -سرسمپلرهاي نو -سمپلرها اماده و كاليبر . -بن ماري -كيت

 

 

 (Sysmex CA-50به روش دستگاهي ) PTTو PTدستورالعمل انجام 
 هدف: 

 PTT و PTو نحوه انجام آزمايشات  Sysmex CA-50 آشنايی با دستگاه 
 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه در سمت راست دستگاه را مي زنيم تا دماي دستگاه تنظيم شود. Powerابتدا دستگاه را با دكمه  0

را در داخل كاپ ريخته و در جايگاه مخصوص ريجنت در جلوي  PTTو PTسپس محلول هاي  2

 ميدهيم. دستگاه قرار

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كاپ هاي مخصوص نمونه را در جايگاه مخصوص نمونه قرار مي دهيم. 3

 كارشناس آزمايشگاه :PTمراحل انجام ازمايش  4

الندا از پالسماي بيمار را داخل كاپ نمونه ريخته و در جايگاه خوانش نمونه گذاشته و درب ان  51 0-4

دقيقه با شنيدن صداي بوق  3همان جايگاه را مي زنيم،  بعد از گذشت  startرا مي بنديم و دكمه 

 كارشناس آزمايشگاه
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ه و درب  الندا از محلول ترومبوپالستين داخل كاپ روي دستگاه را، داخل ان ريخت 111دستگاه،  

 را مي گذاريم.

سپس با گذشت مدت كوتاهي، جواب با صداي بوقي از دستگاه اعالم مي شود كه با قطع صدا با  2-4

 جواب روي مانيتور دستگاه نمايش داده مي شود. Cدكمه 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه :PTTمراحل انجام ازمايش  5

الندا از پالسماي بيمار را داخل كاپ نمونه ريخته و در جايگاه خوانش نمونه گذاشته و در ان را  51 0-5

 همان جايگاه را مي زنيم.  startمي بنديم و دكمه 

 كارشناس آزمايشگاه

الندا از محلول سفاليت داخل كاپ روي  51ثانيه با شنيدن صداي بوق دستگاه،  61بعد از گذشت  2-5

 داخل نمونه ميريزيم و سپس به سرعت درب آن را مي بنديم. دستگاه را

 كارشناس آزمايشگاه

الندا از محلول كلريد كلسيم داخل همان  51دقيقه مجددا  با شنيدن صداي بوق  3بعد از گذشت  3-5

 كاپ ميريزيم و سپس درب را مي بنديم.

 كارشناس آزمايشگاه

جواب  Cبعد از گذشت مدت كوتاهي جواب با صداي بوق دستگاه اعالم مي شود كه با زدن دكمه  4-5

 قابل مشاهده روي مانيتور دستگاه مي باشد.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه دستگاه را خاموش مي كنيم.  Powerبعد از اتمام كار محلول هارا در يخچال گذاشته و با دكمه  6

 :منابع

 كاتالوگ دستگاه 

 امکانات موردنیاز:

 سر سمپلر.-51سمپلر  -111سمپلر -سفاليت-Sysmex CA 50دستگاه  -كلرور كلسيم -محلول ترومبوپالستين

 

  LE Cell روش انجام آزمایشدستورالعمل 
 

 :هدف
  LE Cell  انجام صحيح آزمايش

 
 کاربرد: دامنه

 . در بخش هماتولوژی آزمايشگاه کاربرد دارد LE Cell اين دستورالعمل جهت انجام صحيح آزمايش

 
 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: خون کامل
 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

عمل دفيبرينه  ،اي ريخته و با تكان دادن هاي شيشه خون را در يك ارلن حاوي دانه 10ccمقدار  1

هاي ضربه الزم، حركت چرخشي همراه گلولهدهيم. )بهترين روش براي ايجاد كردن را انجام مي

 )اي به ازاي هر ميلي ليتر خونشيشه باشد( )دانهاي اضافه شده سانتريفوژ ميشيشه

 كارشناس آزمايشگاه

توان اي و خون را از يكديگر جدا كنيد )به منظور اين كار ميهاي شيشهسپس لخته فيبرين و دانه 2

اي وارد لوله هاي شيشهي آزمايش ريخت به نحوي كه دانهلولهآرام مقداري از خون را درون يك 

 (آزمايش نشود

 كارشناس آزمايشگاه
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 كارشناس آزمايشگاه .قرار دهيد  c°37در بن ماري  ساعت 1سپس نمونه را به مدت  3

آزمايشگاهكارشناس  .سانتريفوژ كنيد 1500RPM با دور  '10 عد از گذشت اين مدت زمان نمونه را به مدت ب 4  

 كارشناس آزمايشگاه .از باني كوت مقداري برداشته و كسترش تهيه كنيد و رنگ آميزي كنيد  5

 كارشناس آزمايشگاه استفاده كنيد. گيمسا رايت به منظور رنگ آميزي از رنگ 6

 

 محدوده رفرانس :

 جستجو و كمتر از آن به صورت تعداد كل اساليد ديده شود. '21در زمان  LEسلول  4شود كه حداقل زماني مثبت گزارش مي

 :فسیر نتایجت

شود و آنها را به شكل هموژن در مي آورد كه معموالً به هاي آزاد شده وارد واكنش ميئوپروتئيني با هستهلآنتي نوك Ab، نوعي LEدر ايجاد سلول 

 .شودمشاهده مي Rosetteبه صورت گل يا  LEشود كه در آن جسم ديده مي Rosetteي شود گاهي پديدهها فاگوسيته ميوسيله نوتروفيل

-ديده مي LE Bodyشود كه در سيتوپالسم آن جسم كروي شكل بزرگي به نام به صورت نوتروفيلي ديده مي LEدر رنگ آميزي رومانونسكي سلول 

هاي آن اطراف جسم بلعيده شده يك طرف تغيير مكان داده و مشخصاً گوشه شود كه بنفش كم رنگ است هسته لكوسيت بلعيده شده معموالً به 

 .مجتمع هستند

-د اين پديده در بيماريجستجو و كمتر از آن به صورت تعداد كل اساليد ديده شو '20در زمان  LEسلول 4شود كه حداقل مثبت گزارش مي LEزماني

-هاي كالژن، هپاتيت مزمن، بيماري سرم و واكنش، بيماري(9% - 3%) اتوئيد آتروتيسيس، روم(90% - 70%) هايي نظير لوپوس از تيماتوز منتشر

 .گرددهاي دارويي مشاهده مي

 :منابع 
 آزمايشگاه مرجع سالمت

 كتاب جامع آزمايشگاهي

 امکانات موردنیاز:

 دستكش هاي يكبار مصرف -الم -ي آزمايشلوله  -ايهاي شيشهدانه  -آماده سازي ارلن -ميكروسكوپ -سانتريفوژ -بن ماري

 

 

  Giemsa روش انجام رنگ آميزيدستورالعمل 

 
برروي اسميرهاي مغز استخوان و خون محيطي  و نيز بررسی جسم لشمن در نمونه های پوستی ، و... انجام مي  :موارد کاربرد

 . شود

 %96متانول  فیكساتیو :

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه اماده سازي محلول: 

 كارشناس آزمايشگاه ليتر متانول اضافه مي كنيم. 2.5گرم از پودر گيمسا را وزن كرده و داخل ظرف تيره ريخته و به ان  5مقدار  0

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه تكان ميدهيم 5ظرف را براي  2

 كارشناس آزمايشگاه مي دهيم.ساعت قرار  48درجه براي  37سپس ظرف محتوي رنگ را داخل انكوباتور  3

 كارشناس آزمايشگاه روش انجام رنگ اميزي: 

 كارشناس آزمايشگاه رنگ تهيه شده را در يك جار شيشه اي ميريزيم. 4

 كارشناس آزمايشگاه سي سي از رنگ تهيه شده ريخته بقيه آن را اب مقطر ميريزيم. 11در جار شيشه اي ديگر  5

بعد از خشك شدن در دماي اتاق با متانول فيكس مي كنيم و اجازه مي دهيم در الم هاي خون محيطي را  6

 دماي اتاق خشك شود.

 كارشناس آزمايشگاه
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 كارشناس آزمايشگاه دقيقه  قرار مي دهيم. 21سپس الم ها را داخل جار رنگ به مدت  7

 كارشناس آزمايشگاه يم.دقيقه قرار مي ده 5دقيقه المها را در جار دوم براي مدت  21سپس بعد از  9

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه ال م ها را با اب شسته  و در دماي اتاق خشك مي كنيم.  5بعد از  8

 :منابع 
 آزمايشگاه مرجع سالمت -دستور تهيه رنگ بر روي ويال

 امکانات موردنیاز:
 جار شيشه اي -آب مقطر -خون محيطي-الم -ترازو-متانول -پودر گيمسا

 دستورالعمل انجام آزمایش  رتيكولوسيت

 هدف : 
       برآورد تعداد سلولهای انتهايی رده اريتروئيدی که روزانه از مغز استخوان به خون وارد می شوند )بررسی

  اريتروپوئز موثر(
 موارد کاربرد :

 ارزيابی و تشخيص انواع کم خونی و روند درمان آنها.
 نمونه : 

 بدون وجود لخته و هموليز K3-EDTAخون تام حاوی ضد انعقاد 

 پایداری :
  درجه سانتيگراد(  12-22ساعت در دمای محيط ) 6  

رنگهای  بوده و برای رنگ آميزی آنها از RNAرتيکولوسيت ها ، گلبولهای قرمز بدون هسته و نارسی هستند که حاوی  تعریف:

به رنگ آبی  RNAرشته های  تفاده می گردد . در اسمير تهيه شده ، رتيکولوسيت ها حاویمانند بريليانت کرزيل بلو اس  حياتی

 تيره و گلبولهای بالغ به رنگ سبز کمرنگ ديده می شوند.
 
 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

را در يك لوله  CBC آزمايش  براي شده گرفته  از خون  λ 111توسط سمپلر،  0

 به  رنگ بريليانت كرزيل بلو به آن اضافه كرده و محتويات لوله راالندا از  111  و  ريخته  آزمايش

 .نماييد مخلوط  آرامي

 

 كارشناس آزمايشگاه

درجه سانتيگراد انكوبه كرده و پس از اين مدت با  37دقيقه در دماي  15لوله آزمايش را به مدت  2

 نماييد. منظم و آرام دوباره محتويات درون لوله را مخلوط حركت

 

 كارشناس آزمايشگاه

،  تهيه گسترش خون محيطياز سوسپانسيون حاصله بر روي يك الم طبق روش ذكر شده براي  3

 بررسي كنيد. 111تهيه كرده و بعد از خشك شدن ، آنرا با عدسي  اسمير

 

 اس آزمايشگاهكارشن

در منطقه اي از گسترش كه در آن گلبولها روي هم قرار نگرفته اند تعداد رتيكولوسيت ها را به  4

ميدان  11، در  111شمارش كنيد. براي ابن كار مي توان با درشتنمايي  RBCعدد  2222ازاي

ش كرده و ميباشند تعداد رتيكولوسيتها را شمار   RBCعدد  111كه حاوي حدود  ميكروسكوپي

 فرمول ذيل محاسبه كرد. سپس درصد آنرا طبق

 

 
Retic تعداد =%Retic  1111به ازای RBC 

                                11                          

 

 كارشناس آزمايشگاه

 

 محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

http://rahnamalab.com/peripheral_blood_smear.php
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    بيمار خارج از محدوده نرمال باشد جهت تصحيح درصد رتيکولوسيت ها از فرمول  در صورتيکه مقدار هماتوکريت

 زير استفاده می گردد.

 
 هماتوکريت بيمار   *  رتيکلوسيت %   =   رتيکلوسيت اصالح شده %

        (42هماتوکريت نرمال)         

 مقادیر نرمال:

 

              1.2 - 2%   بزرگساالن :

 2 – 6%  : نوزادان

 
 :منابع 

 ازمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز: 

 سمپلر -ميكروسكوپ -سيني و جا المي مخصوص رنگ آميزي -درجه سانتيگراد 37بن ماري يا انكوباتور  -رنگ بريليانت كرزيل بلو -لوله آزمايش -الم

 

 ESRدستورالعمل انجام 
 
 :دفه

 .ESR صحیح آزمایشانجام 
 

 :کاربرد دامنه
دهد. وجود  های قرمز، درجه التهاب موجود در بدن را نشان می این آزمایش به وسیلۀ بررسی رسوب گلبول

یابند  ها در خون که در شرایط التهاب افزایش می های فاز حاد و ایمونوگلوبولین های خاصی به اسم پروتئین پروتئین

های خود ایمنی  ها در بیماری قرمز با سرعت بیشتری رسوب کنند. سرعت رسوب گلبول های شوند تا گلبول باعث می

 .یابد نیز افزایش می

 کاربردهای بالینی: 
تومور و تخریب یا انفارکتوس بافت و  جهت تشخیص وجود عفونت حاد و مزمن، التهاب، اختالالت خود ایمنی،   .5

 دیسکرازی پالسماسل،

 ری یا پایش تأثیر درمان، ارزیابی پیشرفت بیما  .4

 های رماتیسمی بررسی فرد از نظر آرتریت روماتوئید و سایر بیماری   .7

 
 مونه الزم و موارد رد نمونه :ن

 نمونه: خون کامل سيتراته.

 موارد عدم پذیرش نمونه: 
  لخته شده. نمونه خون هموليزه یا  .2

  نمونه فریز شده . .0

  استفاده از ضد انعقاد نامناسب. .0

  ساعت در دمای اتاق بماند. 2که بيش از  EDTAنمونه حاوی ضد انعقاد  .2

  ساعت در دمای یخچال بماند. 20که بيش از  EDTAنمونه حاوی ضد انعقاد  .0

  نسبت نامناسب ضد انعقاد با خون. .6

 نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه .2
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه ESR Analyser Model: Sedimaxروش دستگاهی: 0

 كارشناس آزمايشگاه .کنيمنمونه را با کمک شيکر خوب مخلوط می 0-0

 كارشناس آزمايشگاه .دهيمدر دستگاه قرار می 2-0

از مانيتوردستگاه نتيجه سدیمان  را با گذشت حدود نيم ساعت  3-0

                                                         .بخوانيد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه روش دستی: 2

 كارشناس آزمايشگاه کنيمنمونه را خوب مخلوط می 0-2

 كارشناس آزمايشگاه کنيم.پت سدیمان را تا درجه صفر از خون پر میپی 2-2

 كارشناس آزمايشگاه عمودی داخل رک سدیمان قرار دهيد.آن را به صورت کامالً  3-2

 كارشناس آزمايشگاه بعد از یک ساعت مقدار ميلی متری که گلبول قرمز پایين رفته است را ثبت کنيد. 4-2

 

 

ايمني به خصوص نوع گيري غيراختصاصي التهاب است كه براي رديابي و ارزيابي عفونت و بيماري التهابي مبتني بر  يك اندازه  ESRفسیر: ت

گيري پاسخ التهابي  شود. اين تست يك نوع اندازه گيري بيماران روماتولوژي استفاده مي به طور شايع براي پي ESR شود. از روماتيسمي به كار برده مي

اند و همچنين در آنمي تسريع پيدا  ههاي مرحله حاد با اندازة مولكولي بزرگ افزايش يافت در مواقعي كه سطح پالسمايي پروتئين ESR مرحله حاد است.

 گر هيپرپروتئينمي و هم آنمي باشد. كند. بنابراين ممكن است در بيماري التهابي، هم بيان مي

 

 کارکنان مرتبط:

 )كارشناس آزمايشگاه( شكوفه ميرزايي

 )كارشناس آزمايشگاه(ليال گودرزي 

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                         89آذر  تاریخ ابالغ:                                 89آبان  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي )كارشناس آزمايشگاه(

 )كارشناس آزمايشگاه(شكوفه ميرزايي

 تأیید کننده:
 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئيس بيمارستان ( فرهاد دريانيدكتر 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 مراقبت و درمان )خدمات آزمایشگاه( محور  دستورالعمل هاي

 

 :دستورالعملکد 

 

3Sh-IN-29-06 
 

 

121 
 

  تشخيص ماكروسكوپي و ميكروسكوپي مدفوعستورالعمل د

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 دستورالعمل بخش پاتولوژی

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

پاتولوژي اعم از پاپ اسمير، بيوپسي معده و كيسه صفرا و.... در اين ازمايشگاه پذيرش مي همه ي نمونه هاي  0

 شود.

 مسئول پذيرش پاتولوژي

درخواست  بيمار تائيد مي شود يا بيمار مستقيم به بخش پاتولوزي مراجعه مي كند و توسط پرسنل پذيرش  2

 در سيستم پذيرش مي گردد.

 كارشناس پاتولوژي

 كارشناس پاتولوژي پاتولوژي نمونه بيمار شماره گذاري و آماده پاس مي شود)نمونه ها در فرمالين باشد(در بخش  3

 پزشك پاتولوژي نمونه هاي بافتي پاس داده مي شود. 4

 كارشناس پاتولوژي مي شود.Runنمونه در دستگاه  5

 كارشناس پاتولوژي نمونه هاي بافتي قالب گيري مي شود. 6

 كارشناس پاتولوژي هاي بافتي با دستگاه برش داده مي شود.نمونه  7

 كارشناس پاتولوژي اساليدهاي تهيه شده رنگ آميزي و مونته مي شوند. 9

 كارشناس پاتولوژي روي اساليد ها برچسب زده و تحويل پزشك پاتولوژي مي شود. 8

 پزشك پاتولوژي اساليد ها زير ميكروسكوپ بررسي و گزارش نهايي اعالم مي شود. 01

 پزشك پاتولوژي گزارشات به پرسنل جوابدهي داده مي شود. 00

 كارشناس پاتولوژي جواب بيماران اماده ي تحويل مي شود. 02

 H&Eدستورالعمل رنگ آمیزی 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 5گزيلل به مدت  0

پاتولوژيكارشناس  دقيقه 5گزيلل به مدت  2  

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 3درجه به مدت  111الكل  3

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 3درجه به مدت  96الكل  4

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 3درجه به مدت  81الكل  5

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 3درجه به مدت 71الكل  6

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاري 7

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 5مدت هماتوكسيلين به  9

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاري 8

 كارشناس پاتولوژي ثانيه 11كربنات ليتيم  01

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاري 00

 كارشناس پاتولوژي ثانيه 31ائوزين  02

 كارشناس پاتولوژي شستشو در اب جاري 03

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 5درجه هركدام  111دقيقه و دو ظرف الكل  2هر كدام  96و 81و 71و 61به ترتيب الكل  04

 كارشناس پاتولوژي گزيلل رد كردن  05
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 منابع:

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي 

 امکانات موردنیاز:

 ائوزين -، هماتوكسيلين، كربنات ليتيم71، الكل81الكل -96، الكل 111الكل -گزيلل

 

 دستورالعمل رنگ آمیزی پاپانیکوال
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 5% به مدت 96الكل 0

 كارشناس پاتولوژي شستشو در اب جاري 2

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 5رنگ هماتوكسيلين به مدت  3

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاري 4

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2% به مدت 96الكل  5

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2به مدت   OG6رنگ  6

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2% به مدت 96الكل  7

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2% به مدت 96الكل  9

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 3به مدت  EAرنگ  8

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2% به مدت 96الكل  01

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2به مدت % 96الكل  00

 كارشناس پاتولوژي گزيلل رد مي كنيم 02

 منابع

 امکانات موردنیاز:  كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 گزيلول. -EAرنگ  -OG 6رنگ  -رنگ هماتوكسيلين -آب -96الكل 

 دستورالعمل رنگ آمیزی تری کروم
 

 دهندهفرد انجام  مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه برشها را پارافين زدايي كرده و تا اب اورده شود. 0

پس از سرد شدن زير -درجه يا يك شبانه روز در دماي محيط56ساعت در دماي  1در محلول بوئن به مدت  2

 اب بشوئيد تا رنگ زرد از بين رود.

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 3

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه 11شستشو با اب ژاول -دقيقه11رنگ آميزي با محلول هماتوكسيلين ويگرت  4

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 5

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه 2اسيد فوشين -رنگ آميزي با محلول پپريچ اسكارلت 6

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 7

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه15-11فسفو موليبديك -فسفو تنگستيكدر محلول  9

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه 5در محلول ايلين بلو  8

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 01

 كارشناس آزمايشگاه دقيقه3-5محلول اسيد استيك به مدت  00

 كارشناس آزمايشگاه بار(3گزيلل)% الكل مطلق و شفاف سازي در 96آبگيري در الكل  02

 منابع:
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 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 %.96الكل  -اسيد استيك -ايلين بلو -فسفو موليبديك-فسفو تنگستيك -محلول پپريچ اسكارلت -هماتوكسيلين ويگرت -اب مقطر -محلول بوئن

 

 بافتی  خارج شده توسط جراحی به بخش پاتولوژی دستورالعمل ارسال نمونه های

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پزشك نمونه ها پس از خارج شدن از بدن بالفاصله در داخل ظرف حاوي فرمالين انداخته شود. 0

حجم ظرف بايد متناسب با حجم نمونه باشد و از قرار دادن نمونه ها در ظروف دهانه تنگ جدا خودداري  2

 نماييد.

 پزشك

فرمالين به اندازه اي در داخل ظرف ريخته شود كه كامال روي نمونه را بپوشاند و نمونه در فرمالين غوطه ور  3

 شود

 پزشك

 حتي االمكان نمونه ها در همان روز انجام جراحي به بخش پاتولوژي ارسال گردد. 4

شوند( در اسرع وقت به بخش پاتولوژي در غير اين صورت )نمونه هاي اورژانسي كه در شب جراحي مي 

 ارسال گردند.

 پرستار

 امکانات موردنیاز:

 فرمالين -ظرف متناسب با حجم نمونه

 دستورالعمل ارسال نمونه های سیتولوژی به بخش پاتولوژی

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

نمونه هاي سيتولوژي بالفاصله بعد از تهيه به بخش پاتولوژي ارسال گردند در غير اين صورت نمونه ها با  0

 % مخلوط شده و تا زمان ارسال به بخش پاتولوژي در يخچال نگاهداري شوند.96حجم مساوي الكل 
 پرستار

يا در صورت جمع آوري در ساير نمونه هاي مايعات مفصلي در لوله هاي آزمايش هپارينه جمع آوري شوند  2

 هپارين اضافه شود. 5/1CCظروف به آنها 
 پزشک

 منابع:

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 %96الكل  -لوله هاي آزمايش هپارينه

 دستورالعمل ارسال نمونه های فروزن سکشن

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرستار قبل با آزمايشگاه جهت آماده سازي دستگاه براي فروزن هماهنگي شود.روز  1

 نمونه حين عمل جراحي در گاز مرطوب شده با سرم فيزيولوژي قرار داده شود. 2

 دقيقه به آزمايشگاه ارسال گردد 5و طي 

 پزشك معالج

 منابع :

 

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 سرم فيزيولوژي -گاز استريل
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 دستورالعمل آماده سازی بیمار برای جمع آوری نمونه جهت سیتولوژی ادرار

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 بيمار مصرف نمايد.C شب قبل از نمونه يك عدد قرص ويتامين  0

 بيمار پاتولوژي دريافت نموده جمع آوري كند.صبح دومين نوبت ادرار خود را در ظرف مخصوص كه از بخش  2

 منابع :

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 

 درصد01طرز تهیه فرمالین 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 

 

 1111ميزان ميلي ليتر آب معمولي اضافه شودتا غلظت نهايي به  731درصد37ميلي ليتر فرمالين 271به 

 درصد برسد.11ميلي ليتر فرمالين 

 كارشناس آزمايشگاه

 منابع:

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 مزور -آب معمولي -فرمالين

 کارکنان مرتبط: 

 سادات اطيابي)كارشناس آزمايشگاه(وحيده 

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                             89آذر تاریخ ابالغ:                                       89آبان تاریخ بازبینی فعلی:   

 تهیه کنندگان:

 ) مسئول فني آزمايشگاه ( دكتر سيد حسين مير اعلمي

 ) منشي پاتولوژي ( مريم رضايي خوشخو

 (كارشناس آزمايشگاه)وحيده اسادات اطيابي

 تأیید کننده:

 )پاتولوژيست( دكتر سيد حسين مير اعلمي

 تصویب/ابالغ کننده:

 درياني )رياست (دكتر 
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 نحوه انجام آزمایش هایي كه در آزمایشگاه پاتولوژي انجام مي شود دستورالعمل 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 دستورالعمل بخش پاتولوژي

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

های پاتولوژی اعم از پاپ اسمیر، بیوپسی معده و کیسه صفرا و.... در این ازمایشگاه همه ی نمونه  0

 پذیرش می شود.

 مسئول پذيرش پاتولوژي

درخواست  بیمار تائید می شود یا بیمار مستقیم به بخش پاتولوزی مراجعه می کند و توسط  2

 پرسنل پذیرش در سیستم پذیرش می گردد.

 كارشناس پاتولوژي

 كارشناس پاتولوژي بخش پاتولوژی نمونه بیمار شماره گذاری و آماده پاس می شود)نمونه ها در فرمالین باشد(در  3

 پزشك پاتولوژي نمونه های بافتی پاس داده می شود. 4

 كارشناس پاتولوژي می شود.Runنمونه در دستگاه  5

 كارشناس پاتولوژي نمونه های بافتی قالب گیری می شود. 6

 كارشناس پاتولوژي نمونه های بافتی با دستگاه برش داده می شود. 7

 كارشناس پاتولوژي اسالیدهای تهیه شده رنگ آمیزی و مونته می شوند. 9

 كارشناس پاتولوژي روی اسالید ها برچسب زده و تحویل پزشک پاتولوژی می شود. 8

 پزشك پاتولوژي شود. اسالید ها زیر میکروسکوپ بررسی و گزارش نهایی اعالم می 01

 پزشك پاتولوژي گزارشات به پرسنل جوابدهی داده می شود. 00

 كارشناس پاتولوژي جواب بیماران اماده ی تحویل می شود. 02

 H&Eدستورالعمل رنگ آميزي 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پاتولوژيكارشناس  دقیقه 5گزیلل به مدت  0

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 5گزیلل به مدت  2

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 3درجه به مدت  011الکل  3

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 3درجه به مدت  86الکل  4

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 3درجه به مدت  91الکل  5

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 3درجه به مدت 71الکل  6

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاری 7

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 5هماتوکسیلین به مدت  9

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاری 8

 كارشناس پاتولوژي ثانیه 01کربنات لیتیم  01

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاری 00

 كارشناس پاتولوژي ثانیه 31ائوزین  02

 كارشناس پاتولوژي شستشو در اب جاری 03

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 5درجه هرکدام  011دقیقه و دو ظرف الکل  2هر کدام  86و 91و 71و 61به ترتیب الکل  04

 كارشناس پاتولوژي گزیلل رد کردن  05
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 :منابع

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 ائوزين -كربنات ليتيم، هماتوكسيلين، 71، الكل81الكل -96، الكل 111الكل -گزيلل

 دستورالعمل رنگ آميزي پاپانيكوال

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پاتولوژيكارشناس  دقیقه 5% به مدت 86الکل 0

 كارشناس پاتولوژي شستشو در اب جاری 2

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 5رنگ هماتوکسیلین به مدت  3

 كارشناس پاتولوژي شستشو در آب جاری 4

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 2% به مدت 86الکل  5

 كارشناس پاتولوژي دقيقه 2به مدت  OG6رنگ  6

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 2% به مدت 86الکل  7

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 2% به مدت 86الکل  9

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 3به مدت  EAرنگ  8

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 2% به مدت 86الکل  01

 كارشناس پاتولوژي دقیقه 2% به مدت 86الکل  00

 كارشناس پاتولوژي گزیلل رد می کنیم 02

 منابع

 امکانات موردنیاز:كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 گزيلول. -EAرنگ  -OG 6رنگ  -رنگ هماتوكسيلين -آب -96الكل 

 دستورالعمل رنگ آميزي تري كروم

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه برشها را پارافین زدایی کرده و تا اب اورده شود. 0

پس از سرد -درجه یا یک شبانه روز در دمای محیط56ساعت در دمای  0در محلول بوئن به مدت  2

 شدن زیر اب بشوئید تا رنگ زرد از بین رود.

 كارشناس آزمايشگاه

آزمايشگاهكارشناس  شستشو با اب مقطر 3  

 كارشناس آزمايشگاه دقیقه 01شستشو با اب ژاول -دقیقه01رنگ آمیزی با محلول هماتوکسیلین ویگرت  4

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 5

 كارشناس آزمايشگاه دقیقه 2اسید فوشین -رنگ آمیزی با محلول پپریچ اسکارلت 6

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 7

 كارشناس آزمايشگاه دقیقه05-01فسفو مولیبدیک -محلول فسفو تنگستیک در 9

 كارشناس آزمايشگاه دقیقه 5در محلول ایلین بلو  8

 كارشناس آزمايشگاه شستشو با اب مقطر 01

 كارشناس آزمايشگاه دقیقه3-5محلول اسید استیک به مدت  00

 كارشناس آزمايشگاه بار(3گزیلل)% الکل مطلق و شفاف سازی در 85آبگیری در الکل  02

 :منابع
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 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 %.95الكل  -اسيد استيك -ايلين بلو -فسفو موليبديك-فسفو تنگستيك -محلول پپريچ اسكارلت -هماتوكسيلين ويگرت -اب مقطر -محلول بوئن

 بافتي  خارج شده توسط جراحي به بخش پاتولوژيدستورالعمل ارسال نمونه هاي 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پزشك .نمونه ها پس از خارج شدن از بدن بالفاصله در داخل ظرف حاوی فرمالین انداخته شود 0

حجم ظرف باید متناسب با حجم نمونه باشد و از قرار دادن نمونه ها در ظروف دهانه تنگ جدا  2

 نمایید.خودداری 

 پزشك

فرمالین به اندازه ای در داخل ظرف ریخته شود که کامال روی نمونه را بپوشاند و نمونه در فرمالین  3

 غوطه ور شود

 پزشك

 حتی االمکان نمونه ها در همان روز انجام جراحی به بخش پاتولوژی ارسال گردد. 4

وند( در اسرع وقت به بخش در غیر این صورت )نمونه های اورژانسی که در شب جراحی می ش

 پاتولوژی ارسال گردند.

 

 پرستار

 امکانات موردنیاز:

 فرمالين -ظرف متناسب با حجم نمونه

 دستورالعمل ارسال نمونه هاي سيتولوژي به بخش پاتولوژي

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

در غیر این صورت نمونه های سیتولوژی بالفاصله بعد از تهیه به بخش پاتولوژی ارسال گردند  0

% مخلوط شده و تا زمان ارسال به بخشپاتولوژی در یخچال 85نمونه ها با حجم مساوی الکل 

 نگاهداری شوند.

 

 پرستار

آوری شوند یا در صورت جمع آوری  عنمونه های مایعات مفصلی در لوله های آزمایش هپارینه جم 2

 هپارین اضافه شود. 5/1CCدر سایر ظروف به آنها 

 

 پزشک

 :منابع

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 %95الكل  -لوله هاي آزمايش هپارينه

 دستورالعمل ارسال نمونه هاي فروزن سكشن

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرستار روز قبل با آزمایشگاه جهت آماده سازی دستگاه برای فروزن هماهنگی شود. 0

 نمونه حین عمل جراحی در گاز مرطوب شده با سرم فیزیولوژی قرار داده شود. 2

 دقیقه به آزمایشگاه ارسال گردد 5و طی 

 پزشك معالج

 :منابع 

 

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي
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 امکانات موردنیاز:

 سرم فيزيولوژي -گاز استريل

 

 بيمار براي جمع آوري نمونه جهت سيتولوژي ادراردستورالعمل آماده سازي 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 بیمار مصرف نماید.C شب قبل از نمونه یک عدد قرص ویتامین  0

صبح دومین نوبت ادرار خود را در ظرف مخصوص که از بخش پاتولوژیدریافت نموده جمع آوری  2

 کند.

 بیمار

  % اضافه گردد.51ارسالی الکل در آزمایشگاه هم حجم ادرار  -3

 :منابع 

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 درصد01طرز تهيه فرمالين 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 

 

میلی لیتر آب معمولی اضافه شودتا غلظت نهایی به میزان  731درصد37میلی لیتر فرمالین 271به 

 درصد برسد.01میلی لیتر فرمالین  0111

 

 كارشناس آزمايشگاه

 منابع:

 كتاب الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژي

 امکانات موردنیاز:

 مزور -آب معمولي -فرمالين

 کارکنان مرتبط:

 سوپروايزر آزمايشگاه -منشي پاتولوژي -مسئول فني پاتولوژي

 99مهر  تاریخ بازبینی بعدی:                            89دی  تاریخ ابالغ:                              89مهر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 )منشي پاتولوژي( مريم رضايي خوشخو

 تأیید کننده:

 آزمايشگاه()مسئول فني سيد حسين ميراعلميدكتر 
 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد دريانيدكتر 
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 ادراربيوشيمي دستورالعمل كنترل كيفي 

 انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه .نوار ادرار بايد در ظرف بسته حاوي رطوبت گير نگهداري شود 0

 كارشناس آزمايشگاه .نگهداري شود و نبايد در يخچال گذاشته شود رطوبت و نور، به دور از نوار ادرار بايد در محل خنك 2

، مرطوب شدن يا هر نوع تاريخ انقضاء مصرف نشود و در صورت بي رنگ شدن اتمامنوار ادرار پس از 3

 .خته شودابايد دور اند، ناحيه معرف ها آلودگي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .ثانيه پس از آغشته شدن به نمونه ادرار خوانده شود 61نوار ادرار حداكثر بايد  4

جهت جلوگيري از تداخل واكنش رنگي باندهاي نوار ادرار در هنگام خارج كردن نوار ادرار بايد ادرار  5

 .اضافي را با لبه ظرف پاک نماييم و نوار در محيط با نور مناسب خوانده شود

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .ترل كيفي شودكن Urine Control نوار ادار بايد روزانه توسط 6

 urine Control or urine check نوار ادرار بايستي ازتست هاي بيوشيمي جهت كنترل كيفي  7

و  Lot numberتجاري )جهت تست هاي قند، خون مخفي، بيليروبين، اروبيلينوژن، كتون( با 

استفاده و نتايج حاصل از  يا سري جديد نوار ادراري  در هر ران كاري تاريخ انقضا  مشخص

 .شودمقايسه Urine controlبروشور همان پارامترهاي  مقادير نوارادراري آزمايشگاه را با

 كارشناس آزمايشگاه

تا  Traceگاوي در رقت هاي مختلف از  آلبومين% از 3 سولفوساليسيليك اسيد براي كنترل كيفي 9

)دستورالعمل ساخت و كنترل كيفي اسيد سولفوساليسيليك : براي + در هر سري ساخت استفاده شود.4

برداشته به  1ccاب مقطر ريخته و بعد از لوله اول   2.5ccالندا آلبومين و  51رقت سازي ابتدا در لوله اول 

اي بعدي انتقال دهيد و در نهايت آب مقطر دارد انتقال داده به همين صورت به لوله ه 1.5ccلوله بعدي كه

و لوله آخر كدورتي معادل  traceدور ريخته و كدورت را توسط اسيد بررسي كنيد. لوله اول  1ccاز لوله آخر 

 + دارا مي باشد.(4

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه نوار از كنترل  تهيه شده  استاندارد استفاده كنيد. PHبراي كنترل  8

 كارشناس آزمايشگاه ، از رفركتومتر كاليبره استفاده شود.urine controlجهت كنترل كيفي وزن مخصوص  01
 

 :منابع

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 يخچال. -رفركتومتر -آلبومين گاوي -آب مقطر-% 3 اسيد سولفوساليسيليك-نوار ادرار -مشخص   Lot numberبا  يورين كنترل تجاري

 کارکنان مرتبط:

 باقر افشین جم)کارشناس آزمایشگاه(

 ليال گودرزي)كارشناس آزمايشگاه(

 99مهر تاریخ بازبینی بعدی:                  89دی   تاریخ ابالغ:                                       89مهر تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 باقر افشين جم)كارشناس آزمايشگاه( - فرزانه جوادي)كارشناس ميكروبيولوژي( - آزمايشگاه( )مسئول فنيسيد حسين ميراعلميدكتر 

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني
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 دستورالعمل كنترل كيفي بيوشيمي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 دهندهفرد انجام  مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه کنترل کیفی داخلی 0

( به هنگام نصب، پس از سرويس و يا ISE، هيتاچي)   آناليزراتو تاييد صحت عملكرد دستگاه هاي  0-0

 سيكل زماني مشخص

 كارشناس آزمايشگاه

نظر ممكن مقدار، غلظت يا فعاليت آناليت مورد  اييديه صحت عملكرد دستگاه در مورد صحت خوانش ت 2-0

 آزمايشگاهي بين مقايسه يا و مختلف دستگاه دو كنترل، سرم مرجع، ماده مرجع،  است توسط روش

  .شود انجام

 كارشناس آزمايشگاه

بررسي ظاهري كيت و كنترل هاي مصرفي از نظر پلمپ بودن، تاريخ مصرف، تغيير رنگ، شفافيت ول  3-0

  قبلي هاي نمونه با ظاهري شرايط  ها، محتويات كيت و

 كارشناس آزمايشگاه

بررسي نمونه هاي آزمايشگاهي از نظر وجود هموليز، ليپميك، ايكتريك، فيبرين، حباب هوا و مواردي  4-0

 نمونه رد علل موارد در آن ثبت و نمايند ايجاد تداخل آزمون  كه مي توانند در

 كارشناس آزمايشگاه

پارامترهاي دستگاهي و محدوده مرجع در جوابدهي و انجام اقدام كنترل ماهيانه رندوم برخي از  5-0

 .مغايرت  اصالحي در صورت بروز

 كارشناس آزمايشگاه

به صورت روزانه و رسم منحني لوي جنينگ و بررسي و رعايت قوانين  نرمال استفاده از نمونه كنترل 6-0

مواردي  در اصالحي اقدام ثبت و انجام و دارند بيشتري  براساس وستگارد براي آزمون هايي كه كاربري

  .كه اين قوانين نقض شده است

 كارشناس آزمايشگاه

 و قبلي در مورد تست هاي با تكرار كمتر Run   قرار دادن يك يا دو سرم كنترل و يك نمونه بيمار از 7-0

          .بيمار نمونه و كنترل سرم ومحدوده نتيجه با آمده بدست نتيجه بررسي و كيفي و كمي  تست هاي نيمه

 كارشناس آزمايشگاه

مقايسه نتايج غير طبيعي فعلي با نتايج قبلي موجود در سوابق  (دلتا چك روزانه تمامي نتايج غير طبيعي 9-0

  .گيرد مي صورت طبيعي غير نتايج حوزه در اتفاقي خطاهاي كشف  بيمار( اين امر به منظور

 كارشناس آزمايشگاه

ال و پايين رنج اندازه گيري كيت قرائت شده اند و اكه در محدوده هاي بحران، هشدار، ب يآزمايشاتتكرار  8-0

 .ندارند تطابق وي آزمايشگاهي نتايج ساير و بيمار  يناليا با ب

 كارشناس آزمايشگاه

صورت  ستفاده از نمونه ناشناخته بين كار توسط مسئول فني، مسئول كنترل كيفي يا سوپروايزر بها 01-0

  راندوم

 كارشناس آزمايشگاه

قايسه كيت هاي جديد با كيت هاي قبلي كه در آنها تغييراتي توسط سازنده بيان شده است و تصديق م 00-0

يبراسيون در صورت الاستفاده از كيت ديگر و يا روش ديگر براي مقايسه و ك مثال  و صحه گذاري آنها،

 (  T-test)يج بيماراننتا  نگينوجود تفاوت قابل مالحظه بين اختالف ميا

 كارشناس آزمايشگاه

يا   rapid    در مورد تست هايي كه به صورت Positive   ستفاده از نمونه كنترل يا نمونه بيمارا 02-0

                  ها آن نتايج سوابق نگهداشت و گيرد  تيتراسيون لوله اي انجام مي

 كارشناس آزمايشگاه

03-0 pH  آب مقطر دريافتي با يكpH متر كاليبره كنترل شودpH= 7 ±(0.05)  

  متر كنترل شود. TDS سختي آب مقطر دريافتي با يك   04-0

 كارشناس آزمايشگاه  کنترل کیفی خارجی 2
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استفاده از نمونه هاي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت ايمونوسرولوژي موسسات ارائه كننده نمونه هاي  0-2

                   EQAP  و pishgaman  نظير  كنترل كيفي خارجي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه  ستفاده از نمونه ساير آزمايشگاه هاي مورد اطمينان و مقايسه نتايجا 2-2

جواب معتبر نظير ارسال نمونه با  دريافت و ارسال نمونه هاي مشكوک يا مجهول از آزمايشگاه هاي 3-2

   مثبت ضعيف

 كارشناس آزمايشگاه

 
 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 -سر سمپلر -سمپلر-كيت هاي مصرفي -نمونه هاي كنترل نرمال

 کارکنان مرتبط:

 )كارشناس آزمايشگاه(اسما حاتمي

 )كارشناس آزمايشگاه(ليال گودرزي

 99 مهر   تاریخ بازبینی بعدی:                                       89دی  تاریخ ابالغ:                         89مهر تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي)كارشناس آزمايشگاه(

 )كارشناس آزمايشگاه(اسما حاتمي

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد درياني )رئيس بيمارستان (دكتر 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 اقبت و درمان )خدمات آزمایشگاه(مر محور دستورالعمل هاي

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-29-10 
 

 

132 
 

 دستورالعمل كنترل كيفي ایمنو سرولوژي و هورمون

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه کنترل کیفی داخلی 0

اليزا( به هنگام اتاييد صحت عملكرد دستگاه هاي آناليزرهاي ايمونوسرولوژي ) راديو ايمونواسي،  0-0

 نصب، پس از سرويس و يا سيكل زماني مشخص

 كارشناس آزمايشگاه

مقدار، غلظت يا فعاليت آناليت مورد نظر  اييديه صحت عملكرد دستگاه در مورد صحت خوانش ت 2-0

 بين مقايسه يا و مختلف دستگاه دو كنترل، سرم مرجع، ماده ،مرجع  ممكن است توسط روش

  .شود انجام آزمايشگاهي

 كارشناس آزمايشگاه

بررسي ظاهري كيت و كنترل هاي مصرفي از نظر پلمپ بودن، تاريخ مصرف، تغيير رنگ، شفافيت  3-0

  رايط ظاهري با نمونه هاي قبليش  ول ها، محتويات كيت و

 كارشناس آزمايشگاه

بررسي نمونه هاي آزمايشگاهي از نظر وجود هموليز، ليپميك، ايكتريك، فيبرين، حباب هوا و  4-0

 نمونه رد علل موارد در آن ثبت و نمايند ايجاد تداخل آزمون  مواردي كه مي توانند در

 كارشناس آزمايشگاه

ابدهي و انجام اقدام كنترل ماهيانه رندوم برخي از پارامترهاي دستگاهي و محدوده مرجع در جو 5-0

 .مغايرت  اصالحي در صورت بروز

 كارشناس آزمايشگاه

به صورت روزانه و رسم منحني لوي جنينگ و بررسي و رعايت  نرمال استفاده از نمونه كنترل 6-0

بيشتري دارند و انجام و ثبت اقدام اصالحي   قوانين براساس وستگارد براي آزمون هايي كه كاربري

  .اين قوانين نقض شده استدر مواردي كه 

 كارشناس آزمايشگاه

تكرار  دورهقبلي در مورد تست هاي با  Run   قرار دادن يك يا دو سرم كنترل و يك نمونه بيمار از 7-0

حدوده سرم كنترل و وم نتيجه با آمده بدست نتيجه بررسي و كيفي و كمي  كمتروتست هاي نيمه

           .نمونه بيمار

آزمايشگاهكارشناس   

مقايسه نتايج غير طبيعي فعلي با نتايج قبلي موجود در ( دلتا چك روزانه تمامي نتايج غير طبيعي 9-0

  .گيرد مي صورت طبيعي غير نتايج حوزه در اتفاقي خطاهاي كشف  سوابق بيمار( اين امر به منظور

 كارشناس آزمايشگاه

ال و پايين رنج اندازه گيري كيت قرائت شده اكه در محدوده هاي بحران، هشدار، ب يتكرار آزمايشات 8-0

 .ندارند تطابق وي آزمايشگاهي نتايج ساير و بيمار  ينالاند و يا با ب

 كارشناس آزمايشگاه

ستفاده از نمونه ناشناخته بين كار توسط مسئول فني، مسئول كنترل كيفي يا سوپروايزر به صورت ا 01-0

  دومران

 كارشناس آزمايشگاه

قايسه كيت هاي جديد با كيت هاي قبلي كه در آنها تغييراتي توسط سازنده بيان شده است و م 00-0

يبراسيون الاستفاده از كيت ديگر و يا روش ديگر براي مقايسه و ك مثال  تصديق و صحه گذاري آنها،

            T-test(   بيماران نتايج  در صورت وجود تفاوت قابل مالحظه بين اختالف ميانگين

 كارشناس آزمايشگاه

يا  rapid   در مورد تست هايي كه به صورت Positive   ستفاده از نمونه كنترل يا نمونه بيمارا 02-0

                    ها آن نتايج سوابق نگهداشت و گيرد  تيتراسيون لوله اي انجام مي

 كارشناس آزمايشگاه
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 كارشناس آزمايشگاه  کیفی خارجیکنترل  2

استفاده از نمونه هاي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت ايمونوسرولوژي موسسات ارائه كننده نمونه هاي  0-2

                     EQAP  و Pishgaman  نظير  كنترل كيفي خارجي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه  اطمينان و مقايسه نتايجستفاده از نمونه ساير آزمايشگاه هاي مورد ا 2-2

معتبر نظير ارسال نمونه با جواب  دريافت و ارسال نمونه هاي مشكوک يا مجهول از آزمايشگاه هاي 3-2

 ايمونوسرولوژي( و هورمون بخش در مشكوک نتايج اي مقايسه ارزيابي)  مثبت ضعيف

 كارشناس آزمايشگاه

 

 منابع:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 -سر سمپلر -سمپلر-كيت هاي مصرفي -نمونه هاي كنترل نرمال

 
 

 کارکنان مرتبط:

 وحيده السادات اطيابي)كارشناس آزمايشگاه(

 شكوفه تنهايي)كارشناس آزمايشگاه(

 99مهر   تاریخ بازبینی بعدی:                                   89دی            تاریخ ابالغ:           89مهر تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي)كارشناس آزمايشگاه(

 وحيده السادات اطيابي)كارشناس آزمايشگاه(

 شكوفه تنهايي)كارشناس آزمايشگاه(

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد دريانيدكتر 
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 كنترل كيفي بخش ميكروب شناسيدستورالعمل 

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  کیفی محیط های کشتکنترل  0

 كارشناس ميكروب شناسي .ارزيابي محيط ها شامل نگهداري محيط ها به صورت پودر خشك و محيط هاي تهيه شده است 0-0

 

2-1 

 سانتيگراد درجه  25محيط هاي به صورت پودر خشك بايد در بسته ، در جاي خشك و خنك در حرارت زير 

رطوبت نگهداري شود و از قرار دادن آنها در مجاورت منابع حرارتي مانند  و خورشيد مستقيم نور از دور ،

 .اتوكالو و فور بايد خودداري كرد

 كارشناس ميكروب شناسي

درجه سانتي گراد  8تا  2حيط هاي تهيه شده بايستي دور از حرارت و نور خورشيد در يخچال و در دماي م 3-0

دماي اتاق و دور از نور مستقيم نگهداري شود. تمامي محيط ها قبل نگهداري شود. محيط تايوگاليكوالت در 

 .از استفاده بايستي به دماي اتاق برسد

 كارشناس ميكروب شناسي

محيط هاي كشت طبق دستورالعمل بر روي آن نگهداري و محافظت مي شود و بايستي از نظر تاريخ انقضاء  4-0

ماهيانه از نظر نحوه نگهداري ، شرايط نگهداري و تاريخ انقضاء مورد ارزيابي قرار گيرند )تمام محيط ها 

 .بايستي كنترل شوند و نتايج ماهانه ثبت گردد

 كارشناس ميكروب شناسي

با توجه به امكانات و داشتن سويه هاي استاندارد مي توان محيط هاي كشت را از نظر رشد باكتري بر روي  5-0

 بهتر است اين ارزيابي انجام شود lot هر براي  آنها كنترل و ارزيابي كرد

 كارشناس ميكروب شناسي

محيط هاي كشت بر اساس دستورالعمل كارخانه سازنده كه بر روي آن آمده است ساخته مي شوند و تمامي  6-0

محيط مولرهينتون آگار پس از تهيه بايستي  pHشرايط نوشته شده روي آن اجرا مي گردد ) به عنوان مثال 

تنظيم شود( پس از ساخت طبق دستورالعمل محيط ها استريل  7.6 -7.2كلريدريك يا سود بين  توسط اسيد

 .و توزيع مي شوند و يا قبل از استريل شدن با توجه به نوع محيط توزيع و استريل مي شوند

 كارشناس ميكروب شناسي

درجه  37تا  35ساعت در  24مدت  براي كنترل آلودگي از هر محيط يك يا دو مورد به طور راندوم جدا و به 7-0

سانتي گراد انكوبه مي شوند و سپس از نظر آلودگي ارزيابي شوند. ) بهتر است در شرايط مختلف انكوبه شوند 

 (... به عنوان مثال در شرايط بي هوازي ، هوازي ، آئروفيليك و

 كارشناس ميكروب شناسي

  ی و تشخیصیکنترل کیفی معرف ها ، تست ها و محیط های شناسای 2

براي ارزيابي تمامي معرف ها ، تست ها و محيط هاي تشخيصي بهتر است در هر ران كاري كه از اين موارد  0-2

 . گردد ثبت بيماران نتايج كنار در آن نتايج و گردد استفاده نيز منفي و مثبت استفاده مي شود كنترل هاي 

 كارشناس ميكروب شناسي

 :منفي و مثبت در مورد هر تست تهيه نمونه هاي كنترل 2-2

كه نتايج آنها در مورد هر يك از اين تست ها مشخص  (ATCC) خريد و استفاده از سويه هاي استاندارد -1

 .است

نگهداري و استفاده از باكتري ها و سويه هايي كه نتايج آنها در مورد هر تست قبال مثبت و منفي   -2

 . و منفي در هر ران كاريتشخيص داده شده به عنوان كنترل مثبت 

 كارشناس ميكروب شناسي

از نظر نگهداري تاريخ انقضا  Lotمعرف ها محيط ها و ديسك هاي تشخيصي نيز بايستي ماهانه و با ورود هر  3-2

 .و ... ارزيابي و نتايج آنها ثبت شود

 كارشناس ميكروب شناسي

خش ساخته مي شوند از نظر شرايط نگهداري نوع محلول ها يي كه در آزمايشگاه توسط پرسنل فني اين ب 4-2

 .ماده شيميايي تاريخ نگهداري و ... بايستي ليبل زده شوند

 كارشناس ميكروب شناسي



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 اقبت و درمان )خدمات آزمایشگاه(مر محور دستورالعمل هاي

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-29-11 
 

 

135 
 

 كنترل كيفي محيط بالد آگار با سويه استاف اورئوس : 5-2

 كنترل مثبت: رشد و ايجاد هموليز

 

 كنترل كيفي محيط بايل اسكولين: 6-2

 انتروكوک فكاليس ايجاد رنگ سياه در محيطكنترل مثبت: 

 

 : Ecoliبا سويه  EMBكنترل كيفي محيط  7-2

 كنترل مثبت: رشد و ايجاد جالي سبز فلزي

 

 كارشناس ميكروب شناسي :کنترل کیفی رنگ ها و روش رنگ آمیزی 3

جديد از نظر تاريخ انقضا ،  Lotكيت ها و معرف هاي مربوط به رنگ آميزي بايستي هر هفته و با ورود يك  0-3

 .شرايط نگهداري مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج ثبت گردد

 كارشناس ميكروب شناسي

براي ارزيابي و كنترل كيفي رنگ ها به ويژه رنگ آميزي گرم هر هفته توسط اين رنگ دو باكتري  2-3

به عنوان باسيل گرم منفي و استاف اورئوس  ATCC25922    كولي  اشرشيا  يكي استاندارد 

ATCC25923 به عنوان كوكسي گرم مثبت رنگ شده و از نظر نوع رنگ آميزي : 

 ( حرارت يا و  فيكس شدن قبل از رنگ آميزي ) استفاده از الكل متانول -1

 گرم منفي و گرم مثبت بودن  -2

 تثبيت كردن يد در گرم مثبت ها  -3

 (الكل استناز نظر رنگ بري )  -4

 از نظر رنگ زمينه سافرانين و يا فوشين  -5

 كارشناس ميكروب شناسي

  :کنترل کیفی نیمه مک فارلند 4

همانطور كه در دستورالعمل تهيه نيمه مك فارلند آمده اين محلول پس از ساخت در داخل يخچال و دور از  0-4

فارلند ساخته شده مي توان ماهانه مقداري از آن را در ماه پايداري دارد . براي كنترل كيفي نيمه مك  6نور 

شرايط استريل برداشت و از نظر كدورت توسط اسپكتروفوتومتر ارزيابي كرد. ميزان جذب نوري اين محلول 

 .باشد 1.1تا  1.18نانومتر بايستي بين  625در طول موج 

 كارشناس ميكروب شناسي

 كارشناس ميكروب شناسي :کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوتیکی 5

 SOPجديد توسط سويه هاي استاندارد طبق  Lotديسك هاي آنتي بيوتيكي بايستي هر هفته و با ورود هر  0-5

 .حساسيت آنتي بيوتيكي كنترل و نتايج آن ثبت گردد

 كارشناس ميكروب شناسي

 :کنترل کیفی تجهیزات 6

 

 كارشناس ميكروب شناسي

 كارشناس ميكروب شناسي .يخچال و فريزر بايستي روزانه كنترل و ثبت شود درجه حرارت انكوباتور، 0-6

كاليبراسيون لوپ طبق دستورالعمل مربوطه بطور ماهانه و به محض تعويض لوپ بايستي انجام شود و  - 2-6

 .منحني آن نيز كشيده و نصب گردد

 كارشناس ميكروب شناسي

فاده از وزنه هاي كاليبر انجام شود و بر روي آن برگه كاليبراسيون نصب كاليبراسيون ترازو نيز بايستي با است - 3-6

 (.ماه و همچنين زماني انجام مي شود كه عدم انطباق مشاهده گردد 6گردد.)كاليبراسيون هر 

 كارشناس ميكروب شناسي

كنترل و ارزيابي عملكرد استريليزاسيون اتوكالو و فور بايستي توسط انديكاتورهاي شيميايي و بيولوژيك در  - 4-6

 .شوند نگهداري و ثبت انديكاتورها همراه به آن نتايج و گرفته انجام( روز  3بار ) هر  2هفته 

 كارشناس ميكروب شناسي

...(  و كيفي كنترل نگهداري، كاربري، نحوه)  تجهيزات تمامي از صحيح  الزم بذكر است كه براي استفاده - 5-6

 مربوط به هر دستگاه مراجعه كرد SOP به بايستي

 كارشناس ميكروب شناسي
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  : منابع

 كتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي -

 الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت -

 

 امکانات موردنیاز:

  -دماسنج -ديسك آنتي بيوگرام -انديكاتور بيولوژيك -انديكاتور بيوشيميايي -سوش ميكروبي -يخچال

 

 کارکنان مرتبط:

 فرزانه جوادي)كارشناس ميكروب شناسي(

 88آبان  بعدی:تاریخ بازبینی                                        89آذر  تاریخ ابالغ:           89آبان تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي)كارشناس ميكروب شناسي(

 

 تأیید کننده:

 دكتر سيد حسين ميراعلمي)مسئول فني آزمايشگاه(

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد درياني )رئيس بيمارستان ( دكتر 
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 كنترل كيفي در بخش هماتولوژيدستورالعمل 

 جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 كارشناس آزمايشگاه CBCجهت انجام ازمايش  كنترل كيفي داخلي   0

 كارشناس آزمايشگاه ( تاييد صحت عملكرد دستگاه به هنگام نصب و يا آخرين سرويس ) آزمون هاي دقت و صحت 0-0

در دو روز متوالي به صورت هفتگي و  CBCبا استفاده از پنج نمونه  t-test انجام آزمايش     - 2-0

 استفاده از نرم افزار كنترل كيفي

 كارشناس آزمايشگاه

استفاده از خون كنترل به صورت روزانه و استفاده از برنامه كنترل كيفي با منحني هاي پايه لوي  3-0

 جنينگ و قوانين وستگارد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه نگهداري پيشگيرانه تجهيزات اصلي هماتولوژي  4-0

دلتا چك مقايسه نتايج قبلي و فعلي بيماران و اگر اختالف بيش از حد مجاز بود نياز به تكرار مجدد  5-0

  Hbدرصد هماتوكريت و بيش از دو گرم در دسي ليتر  5داشته ) مثل اختالف بيش از 

 كارشناس آزمايشگاه

كاري توسط مسئول بخش و يا سوپروايزر و در  Run تاييد تمامي نتايج در مقايسه با هم در يك  6-0

 صورت نياز كاليبراسيون و تكرار آزمايشات

 كارشناس آزمايشگاه

به هنگام امضاء نهايي نتايج و در  TIBCمقايسه نتايج بيمار با ساير نتايج آزمايشگاهي مثل آهن و  7-0

 ر آزمايش با همان نمونه يا نمونه جديدصورت لزوم تكرا

 كارشناس آزمايشگاه

كنترل كيفي و ثبت شاخص هاي ارزيابي و كيفيت محلول هاي رنگ آميزي و نيز استفاده از  - 9-0

 برچسب هاي مناسب براي شناسايي آنها

 كارشناس آزمايشگاه

توسط مسئول بخش، سوپروايزر و يا كنترل رندوم برخي از الم ها و نيز تمامي الم هاي مشكل دار  8-0

 مدير فني و ثبت سوابق آن

 كارشناس آزمايشگاه

و شيوه دستي در مواقعي كه نمونه مورد آزمون مشكل دارد.  پالكت با الم نئوبارو  WBCكنترل  01-0

 و تصحيح نتايج به دست آمده NRBcنظير وجود 

 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه دستگاه و همخواني با الم خون محيطيمقايسه نتايج و پارامترهاي  00-0

استفاده از كنترل جهت انجام تست هاي انعقادي به صورت روزانه و ثبت آن در دفاتر مربوطه و نيز  02-0

 انجام تمامي آزمون ها به صورت دوبل در روش دستي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه کنترل کیفی خارجی 2

استفاده از نمونه هاي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت هماتولوژي موسسات ارائه كننده نمونه هاي  0-2

 كنترل كيفي خارجي

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه استفاده از نمونه ساير آزمايشگاه هاي مورد اطمينان و مقايسه نتايج 2-2

 كارشناس آزمايشگاه G6PDکنترل کیفی  3

 نيز امكان صورت در و سالم خون يك از آزمايش، سري هر همراه معموالً كار كيفيت از اطمينان براي 0-3

 .شود مي استفاده بيمار يك خون از

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه نمائيد تهيه زير ترتيب به را ضعيف بسيار و نسبي ضعيف كافي، آنزيمي فعاليت داراي خون نمونه سه 2-3



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي
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0-2-

3 

 فعاليت كنيد، انتخاب طبيعي نمونه بعنوان را درصد گرم 66 تا 64 هموگلوبين با سالمي فرد خون

 .بود خواهد قوي آن فلئورسانس و ) كافي ( صد در صد حدود نمونه اين آنزيمي

 كارشناس آزمايشگاه

2-2-

3 

 درجه 61دماي در ماري بن داخل دقيقه 21 بمدت اي بسته سر لوله در را خون اين از بخشي

 باشد مي فلئورسانس فاقد و شده ضعيف بسيار آن آنزيمي فعاليت راكه نمونه اين .دهيد حرارت

 گيريد. بكار ) بسيارضعيف ( منفي بعنوان

 كارشناس آزمايشگاه

3-3-

3 

 تهيه آنزيمي فعاليت  % 61 با اي نمونه 3-2-2 و 3-2-1 بند خونهاي از مساوي حجم اختالط با

 .نمائيد انتخاب ) نسبي ضعيف ( نمونه بصورت دارد ضعيف فلئورسانس كه نيز را نمونه ينا .كنيد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه كنيد بررسي را آنها فلئورسانس شدت و آزمايش هم كنار را فوق نمونه سه هر 3-3

 كارشناس آزمايشگاه :PTTو  PTکنترل کیفی  4

 كارشناس آزمايشگاه و در دفتر ثبت گردد. كنترل نرمال و غير نرمال گذاشته شود با كارير هر ران د كنترل كيفي داخلي  0-4

شماره ساخت و تاريخ انقضا و تاريخي كه معرف باز شده را ثبت نمود طوريكه براي هر تست قابل  2-4

 .رديابي باشد

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه .شود  Prewarm درجه 37دقيقه در  11پالسما نبايد بيشتر از  3-4

 كارشناس آزمايشگاه .كلريد كلسيم گرم شده در پايان روز دور ريخته شود و دوباره استفاده نشود 4-4

 كارشناس آزمايشگاه .شود  Prewarm درجه 37لوله شيشه اي باشد و در در روش دستي   5-4

 كارشناس آزمايشگاه رومبوپالستين نبايد بسيشتر از يك ساعت در گرما بماندت 6-4

از داده هاي نمونه كنترل روزانه  راي بررسي تكرارپذيري دستگاه. در پايان هر ماه مي توان با استفادهب 7-4

  .را محاسبه نمود SD ,CV. ميانگين

 كارشناس آزمايشگاه

 

 :منابع

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

  -دستگاه كواگولومتر -دستگاه سل كانتر-سر سمپلر -سمپلر -انعقاديكنترل هاي آزمايشات  -خون كنترل
 

 کارکنان مرتبط:

 )کارشناس آزمایشگاه(لیال گودرزی -میرزایی)کارشناس آزمایشگاه( شكوفه 

 88آبان  تاریخ بازبینی بعدی:                                        89آذر  تاریخ ابالغ:                     89آبان  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه( سيد حسين ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي )كارشناس آزمايشگاه(

 شكوفه ميرزايي)كارشناس آزمايشگاه(

 تأیید کننده:

 دكتر سيد حسين ميراعلمي )مسئول فني آزمايشگاه(

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) رئيس بيمارستان ( فرهاد دريانيدكتر 
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 دستورالعمل كنترل كيفي پاتولوژي

 دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

تمام مراحل كاري از ابتداي پذيرش نمونه درآزمايشگاه پاتولوژي تا آماده سازي الم وبررسي آن در  

شود كه شامل هفت  گرفته ميزير ميكروسكوپ به عنوان روش هاي تكنيكي آسيب شناسي در نظر 

  مرحله جداگانه است:

 کارشناس آزمایشگاه

  :  (fixation) فیکساسیون 0

مايع پايداركننده يا فيكساتيو، بايد سلول زنده را هر چه سريعتر كشته و به سرعت در بافت نفوذ نمايد و در  0-0

ساختمان طبيعي سلول و بافت را تغيير ندهد. در مجموع ماده فيكساتيو را بايد طوري انتخاب   صورت امكان

% معمول ترين فيكساتيو به كار 11آميزي آن خللي ايجاد نكند. فرمالين  كرد كه در بافت و همچنين در رنگ

 گرفته شده است.

 کارشناس آزمایشگاه

طور كلي بافت هايي كه داراي رسوبات آهكي باشد بايدپيش از هايي مانند استخوان، دندان و به  نمونه 2-0

 فيكساسيون، دكلسيفيه شود
 کارشناس آزمایشگاه

 نمونه برداری یا پاس دادن: 2
مناسب باشد. چنانچه نمونه بزرگتر از حد  "براي اجراي اين مرحله، نمونه بايد از لحاظ اندازه كامال

تواند در آن نفوذ كند و چنانچه خيلي كوچك  معمول باشد مواد آبگير مانند گزيلول، الكل و ... نمي

 باشد تهيه نمونه و به دنبال آن برش و تهيه الم و... مشكل خواهد شد. 

 س آزمایشگاهکارشنا

طور كامل گزارش كرد. اين مشخصات شامل:  ها بايد مشخصات بافت را به براي هر كدام از نمونه 0-2

 است.  حالت، ابعاد، ضخامت، رنگ، ترشحات و...
 کارشناس آزمایشگاه

برداري را  نمونهها از يكديگر و شناسايي آنها بايد شماره نمونه همراه با سال  براي جداكردن نمونه 2-2

وسيله مداد روي كاغذ نوشته و همراه با بافت داخل ظروف مخصوص گذاشته و نمونه را براي  به

 مراحل بعدي آماده كرد

 کارشناس آزمایشگاه

  آبگیری و آغشتگی: 3

 دوازده  شود كه شامل ( انجام مي Tissue Processor اين كار توسط دستگاهي به نام تيشو پروسسور ) 0-3

سانت فاصله داشته و  2.4كه سطح محلول بايد از قسمت فوقاني آنها  محلول هاي مختلف است حاوي ظرف

 هرگاه ثبوت بافت به درستي انجام نگردد وسط قالب خراب و بافت داخل ان خشك و چروكيده مي شود.

 کارشناس آزمایشگاه

ها يك ساعت  گرفتن نمونه در هر كدام از الكلمان قرار ظرف حاوي الكل با درصد هاي مختلف مي باشد.ز 4 2-3

 كند به طور كلي اتانول بهتر از متانول آبگيري مي.است
 کارشناس آزمایشگاه

 ها بافت چروكيدگي وسبب شده اشكال دچار  چنانچه آبگيري با الكل به خوبي انجام نشود مراحل بعدي نيز 3-3

قالب است و برش های حاصل از این قالبها روی و همچنین ایجاد فرورفتگی در سطح   .گرديد خواهد

 حمام اب بافتی تکه تکه می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

  : گیری قالب 4

درجه سانتي گراد داخل فور ذوب كرده و  61را در دماي  (گيري بايد ماده آغشتگي )پارافين براي قالب 0-4

و اگر كامل  شود.  گيري محكم استفاده مي اي قالببه آن اضافه كرد. از موم بر 11به  1مقداري موم به نسبت 

 نباشد وسط قالب نرم و بوي ماده شفاف كننده را ميدهد.

 کارشناس آزمایشگاه

قالب ها باید یکنواخت و  .ها بسيار شكننده خواهند شد در صورتيكه فقط از پارافين استفاده شود قالب 2-4

 شفاف باشند چین دار یا خط خط بودن به علت پارافین یا موم است. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاهها را حدود يك دقيقه روي  ميكروتوم موجود در آزمايشگاه از نوع دواري است كه براي برش الزم است نمونه برش با میکروتوم : 5
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 . يخ قرار داد

 ها : آمیزی بافت نگر 6
شود، روش  هاي پاتولوژي به طور معمول و روتين استفاده مي آميزي كه در آزمايشگاه روش رنگ

ائوزين است. با اين روش هسته سلول رنگ بنفش و سيتوپالسم رنگ صورتي به  -هماتوكسيلين

 .گيرد خود مي

 کارشناس آزمایشگاه

  مونتاژ الم و المل : 6

روي آن يك تا د و  "ها را خشك كرده و بعد الملي را كه قبال الزم است پشت المبراي اين كارابتدا 

تميز كرده و  "قطره چسب مخصوص ريخته شده، با پنس روي الم قرار داد. بعد اطراف الم را كامال

ها روي برچسب نوشته شده و با  اجازه داد تا در دماي آزمايشگاه خشك شود. در آخر شماره نمونه

برگه در خواست آنها در اختيار پاتولوژيست   با  ها همراه الم  شود. سپس ها چسبانده مي مدقت روي ال

 براي تشخيص نهايي قرار گيرد.

 

 کارشناس آزمایشگاه

 کالیبراسیون : کالیبراسیون دستگاه ها با توجه به راهنمایی دستگاه در زمان مقرر توسط شرکت مربوطه صئرت میگیرد.

 منابع:

 الزامات آزمايشگاهي مرجع سالمت در بخش پاتولوژيكتاب 

 امکانات موردنیاز:

 دستگاه برش. -محلول های رنگ امیزی -دستگاه میکروتوم
 

 کارکنان مرتبط:

 مریم رضایی خوشخو)تکنسین آزمایشگاه(

 وحيده اسادات اطيابي)كارشناس آزمايشگاه(

 99مهر  تاریخ بازبینی بعدی:                               89دی تاریخ ابالغ:                                89مهر    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 ) مسئول فني آزمايشگاه ( دكتر سيد حسين مير اعلمي

 )منشي پاتولوژي ( مريم رضايي خوشخو
 

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه ( دكتر سيد حسين مير اعلمي

 تصویب/ابالغ کننده:

 درياني )رئيس بيمارستان (  فرهاددكتر 
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 اقبت و درمان )خدمات آزمایشگاه(مر محور دستورالعمل هاي
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 دستورالعمل كنترل كيفي در بخش انگل شناسي

 انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 استفاده از ظرف مناسب و تميز 0

 عدم آلودگي با آب، خاک و ادرار

 كارشناس آزمايشگاه

  ثبت مشخصات نمونه : نام بيمار ، نام پزشك ، شماره آزمايشگاه ، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه فرم: 2

 تاريخچه مسافرت، سابقه قبلي

 كارشناس آزمايشگاه

نمونه ها نبايد با آب يا ادرار مخلوط شود زيرا سبب بي حركت شدن تروفوزوئيت تك ياخته و يا موجب  

 از بين رفتن آن مي گردد.

 كارشناس آزمايشگاه

 زمان جمع آوري : يك روز در ميان  3

 روز  11حداكثر  ←نمونه 3

 روز  14حداكثر  ←نمونه  6

 فقط يك نمونه ←طي يك روز 

آزمايشگاهكارشناس   

 كارشناس آزمايشگاه عدم استقاده از محلول لوگل رنگ آميزي گرم 4

5 
 شرايط نگهداري لوگول:

)چاي 1/5تهيه محلول كاري از ذخيره به نسبت     -اي قهوه هشيش    -اطاق در دماي –محيط تاريك 

 روز 11 -14غليظ( 

 كارشناس آزمايشگاه

آلودگي باكتريايي يا قارچي يا هرگونه آلودگي ديگر باشد .محلول يد محلول ها بايد عاري از هر گونه  6

 بايد به رنگ چاي پرر نگ باشد ودرصورت كمرنگ شدن بايد دور ريخته شود..

 كارشناس آزمايشگاه

جهت كنترل كيفي محلول هاي روش الكل پيراميدون از مقداري خون در سرم فيزيولوژي به روش  7

 كيفي انجام ميدهيم.

 كارشناس آزمايشگاه

 
 :منابع

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 سانتريفيوژ -سرم فيزيولوژي -محلول لوگول

 کارکنان مرتبط:
 آزمایشگاه( كاردان)آقاي افشين جم

 (کارشناس ارشد انگل شناسیفرزانه جوادی)

 99مهر   تاریخ بازبینی بعدی:                                89دی  تاریخ ابالغ:                    89مهر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 (كارشناس ارشد انگل شناسيفرزانه جوادي) - )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئيس بيمارستان ( دريانيدكتر فرهاد 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 )خدمات آزمایشگاه( اقبت و درمانمر محور دستورالعمل هاي
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 رجعمنحوه ارسال نمونه و دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه هاي  دستورالعمل

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 :هدف

آزمايشگاه هاي ارجاع دهنده و دريافت نتايج آزمايش از از تدوين اين دستور العمل حصول اطمينان از نحوه صحيح ارسال نمونه از سوي 

 . آزمايشگاه ارجاع به منظور حفظ حقوق بيماران و ارتقاء كيفيت خدمات و نيز رعايت اصول ايمني مي باشد

 :دامنه کاربرد

آزمايشگاه هاي همكار قابل اين دستورالعمل جهت ارسال نمونه هاي مربوط به آزمايش هايي كه در ليست ضميمه قيد گرديده اند و توسط 

پذيرش و نمونه گيري بوده وليكن به هر دليلي ) نظير عدم وجود دستگاه ، كيت و يا عدم صرفه اقتصادي( در آزمايشگاه مبدا قابل انجام 

 دارد. كاربرد ، گردند مي ارسال  نمي باشند و به آزمايشگاه

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  : تنظیم فرم درخواست آزمایشنحوه ارسال نمونه و  0

ثبت كامل و دقيق اطالعات درخواستي در فرم مذكور توسط آزمايشگاه ارجاع دهنده جزء  0-0

 . الزامات مي باشد

 : اين موارد عبارتند از

 نام آزمايشگاه ارجاع دهنده

 نام مسئول ارسال نمونه ها در آزمايشگاه ارجاع دهنده

 آزمايشگاه ارجاعتاريخ تحويل فرم به پيك 

 

مسئول هورمون 

 شناسي

بديهي است اين نام مي بايست با نام  نام بیمار ) بطور کامل ، خوانا و بدون قلم خوردگی (: 2-0

درج شده بر روي برچسب نمونه انطباق كامل داشته باشد و چنانچه عدم انطباقي مشاهده 

گردد آزمايشگاه ارجاع از پذيرش نمونه معذور بوده و اين نمونه به آزمايشگاه ارجاع دهنده 

 . عودت داده مي شود

ا نمي توان از روي آن تشخيص داد ، لطفاً در مورد نام هايي كه جنسيت بيمار رتوجه : 

 . جنسيت نيز در قسمت توضيحات درج گردد

 

 

 

مسئول هورمون 

 شناسي

از آنجاييكه در بسياري از موارد سن بيمار جهت تفسير نتيجه و همچنين لحاظ  سن بیمار : 3-0

ا در قسمت نمودن موارد مربوط به كنترل و ارزيابي مهم مي باشد ، لطفاً سن دقيق بيمار ر

 .مربوطه درج نماييد

 

مسئول هورمون 

 شناسي

بديهي است براي  نام آزمایش های درخواستی )بطور خوانا و بدون قلم خوردگی ( : 4-0

نوشتن اين نام ها مي بايست از اصطالحات رايج و مرسوم و همچنين استاندارد ) ترجيحاً 

مطابق ليست ارايه شده ( استفاده نماييد .توجه و دقت آزمايشگاه ارجاع دهنده در ثبت دقيق 

 

 

 

مسئول هورمون 
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ز اتالف زمان نام آزمايش هاي درخواستي ، عالوه بر جلوگيري از اتالف سرمايه و امكانات، مانع ا

 .و خسارات مرتبط با آن مي گردد

در مورد آزمايش هايي كه نام هاي تا حدي شبيه يكديگر دارند ترجيحاً از نام هاي  توجه :

و Anti Smoot Muscle Ab از ASM كامل استفاده نماييد . بعنوان مثال بجاي

و HBeAbي مثلاستفاده نماييد و يا در هنگام نگارش نام هايAnti SmithAbازAsmبجاي

 .را كامالً واضع و مشخص درج نماييد c و e حروفHBC Ab يا

 شناسي

 

از آنجاييكه بر اساس پروتكل هاي استاندارد شده ، انجام هر آزمايشي تنها بر روي  نوع نمونه : 5-0

انواع خاصي از نمونه ها امكان پذير مي باشد لذا درج نوع نمونه در قسمت مربوطه عالوه بر 

 .جلوگيري از اتالف سرمايه و امكانات ، مانع از اتالف زمان و خسارات مرتبط با آن مي گردد 

، پالسماي هپارينه ،  EDTA منظور از نوع نمونه ، عباراتي نظير سرم ، پالسمايتوجه : 

، خون كامل بر روي هپارين ، ادرار ، ادرار  EDTA پالسماي سيتراته ، خون كامل بر روي

، مدفوع ، مدفوع همراه با ماده نگهدارنده )با  ( همراه با ماده نگهدارنده )با ذكر نوع نگهدارنده

 . باشد مي غيره و نخاعي –دارنده(، مايع مفصل ، مايع پلور ، مايع مغزي ذكر نوع نگه

 

چنانچه براي انجام آزمايش هاي مربوط به يك بيمار نياز به چند نوع نمونه مختلف  توجه:

 باشد ، ارسال و درج نوع نمونه ها الزامي است . 

 12ساعته يا  24به ادرار  در مورد نمونه هاي حجم دار نظير انواع آزمايش هاي مربوط توجه :

 .ساعته ، الزم است تا حجم دقيق نمونه بر حسب ميلي ليتر در قسمت توضيحات درج گردد 

توجه : چنانچه نوع نمونه ارسالي متناسب با آزمايش درخواستي نباشد و يا با آنچه در فرم 

عذور بوده و درخواست درج گرديده است در تناقص باشد آزمايشگاه ارجاع از پذيرش نمونه م

 .اين نمونه به آزمايشگاه ارجاع دهنده عودت داده مي شود

 

 

مسئول هورمون 

 شناسي

 

 

 

 

 

اين قسمت جهت درج هر گونه توضيحي كه ممكن است به فرد آزمايش كننوده و   توضیحات : 6-0

يا مسئول كنترل نتيجه كمك نمايد در نظر گرفته شده است ) توضيحاتي از قبيل جنس بيموار  

، دوره هاي مربوط به سيكل ماهيانه در بانوان ، سوابق بيماري مرتبط با آزموايش درخواسوتي و   

 زموووووووايش هووووووواي قبووووووول( يوووووووا حتوووووووي سووووووووابق مربووووووووط بوووووووه آ  

نكته : در مورد نمونه هايي كه بطور قطع و يقين نتيجه آزمايش هواي عفووني خطرنواک نظيور     

، سيفليس و نظاير آن ها مثبت مي باشد ، درج اين موضووع در   C  ،HIV ، هپاتيت B هپاتيت

 .قسمت توضيحات و همچنين برچسب روي نمونه الزامي است 

 

 

 

مسئول هورمون 

 شناسي

 :ازی و بســــــته بنــــــدی نمونــــــه هــــــای ارســــــالیجداســــــ 2

بووا توجووه بووه فوورم درخواسووت آزمووايش تنظوويم شووده در مرحلووه قبوول ، نمونووه مووورد نيوواز و   

متناسووب بووا آزمووايش هوواي درخواسووتي بووراي هوور يووك از بيموواران در ظووروف مناسووب و بووا   
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كيفيووت ، جوودا شووده و پووس از گذاشووتن درب مناسووب در شوورايط مناسووب از نظوور دمووا و     

( توا قبول از زموان ارسوال و      در بخوش هورموون شناسوي    راهنموا  در دفترچوه رج محيط )منود 

 .تحويوووووووووول بووووووووووه پيووووووووووك نگهووووووووووداري مووووووووووي گووووووووووردد     

اسووتفاده از پووارافيلم بووراي بسووتن درب لولووه هوواي محتوووي نمونووه خووون ، سوورم ،    توجــه :

پالسووما و ادرار منسوووخ شووده و بووه جهووت احتمووال آلووودگي نمونووه و نشووت آن بووه خووارج از  

لوله در صوورت اسوتفاده از پوارافيلم ، توصويه موي گوردد توا از درب هواي مناسوب كوه بوراي            

 تووا اسووت آموواده  در صووورت نيوواز ، آزمايشووگاهايوون منظووور تهيووه مووي گردنوود اسووتفاده شووود. 

 .دهوود قوورار دهنووده ارجوواع آزمايشووگاه اختيووار در را ارسووال بووراي نيوواز مووورد ظووروف نمونووه

بنا بور الزاموات آزمايشوگاه مرجوع سوالمت ، مسوئوليت بسوته بنودي ايمون نمونوه هوا             توجه :

بايود طبوق    بر عهوده آزمايشوگاه ارجواع دهنوده اسوت و همچنوين بسوته بنودي آزمايشوگاهي         

. فوورد )كووه در قسوومت نحوووه بسووته بنوودي توضوويح داده شووده اسووت( باشوود  اصووول صووحيح 

مسووئول بسووته بنوودي و همچنووين فووردي كووه بوور مناسووب بووودن نحوووه بسووته بنوودي نظووارت 

 . دارد بايووووود در آزمايشوووووگاه ارجووووواع دهنوووووده مشوووووخص شوووووده باشووووود      

، افووراد جامعووه ،  بسوته بنوودي بايود بووه نحووي باشوود كووه ايمنوي فوورد انتقوال دهنووده )پيوك(      

 .محووووووويط و نيوووووووز كاركنوووووووان آزمايشوووووووگاه ارجووووووواع حفوووووووظ گوووووووردد  

جهت تسوريع در كنتورل نمونوه هواي دريوافتي در محول آزمايشوگاه ارجواع ، توصويه           توجه :

مووي گووردد بوور روي بسووته آموواده شووده در محوول آزمايشووگاه ارجوواع دهنووده يووك برچسووب    

 . داراي نام آزمايشگاه ارجاع دهنده الصاق گردد

 

 

 

مسئول هورمون 

 شناسي

 

 

 نگهــداری نمونــه هــای جــدا شــده جهــت ارســال تــا قبــل از تحویــل بــه پیــک  3

شوورايط نگهووداري نمونووه هووا قبوول از انجووام آزمووايش )قبوول از ارسووال در آزمايشووگاه هوواي     

ارجوواع دهنووده ( از جووداول مربوووط بووه آزمووايش هوواي هوور بخووش قابوول اسووتخراج و اسووتفاده  

نمونوه هواي مختلوف بيولوژيوك شوامل سرم،پالسوما، خوون توام،         جهوت نگهوداري   . مي باشود 

ادرار، مايعووات بوودن و..... از لولووه هوواي پالسووتيكي يووك بووار مصوورف درب يوويچ دار اسووتفاده    

 شود.

درجووه  8-2درجوه سوانتيگراد(، دمواي يخچوال)     25-15دمواي نگهوداري شوامل دمواي اتوواق )    

 پايين تر( مي باشد.درجه سانتي گراد و  -21سانتي گراد( و دماي فريزر )

مسئول هورمون 

 شناسي

4 

 

 

 

 تحويل نمونه هاي ارسالي به پيك آزمايشگاه ارجاع

مسئول هورمون 

 شناسي

دستورالعمل بسته بندی و رعایت ایمنی  و بهداشت حمل ونقل نمونه ها به پیوست  5

 قرارداد با آزمایشگاه مرجع در ازمایشگاه موجود می باشد

 

مسئول هورمون 

 شناسي
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 : حدودیت ها / علل رد نمونه های ارسالیم

عدم درج مشخصات الزم بر روي برچسب نمونه ) حداقل مشخصات الزم عبارتست از نام و نام خانوادگي بيمار و چنانچه از يك بيمار  -1

نمونه گيري مي شود مي بايست زمان نمونه هاي مختلفي ارسال گردد مي بايست نوع نمونه و يا در موارديكه در زمان هاي مختلف از بيمار 

 (نيز بر روي برچسب نمونه قيد گردد

 عدم انطباق اطالعات فرم درخواست آزمايش با برچسب نمونه -2

 عنامناسب بودن نمونه از نظر نو -3

 

 :مراجع و منابع -

 جوابدهي و گيري نمونه و پذيرش به مربوط ارجاع آزمايشگاه بعنوان  ضوابط آزمايشگاه-1

 جوابدهي و گيري نمونه و پذيرش به مربوط(   ضوابط آزمايشگاه هاي ارجاع ثانويه )همكار آزمايشگاه -2

 الزامات ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت -3

http://www.nums.ac.ir/attachments/article 
 

 امکانات موردنیاز:

 (شده توسط آزمايشگاه ارجاع لوله هاي پالستيكي نو درب دار ) ترجيحاً نوع پيشنهادي ارايه

 ظروف مربوط به نمونه هاي ادرار و مدفوع با درب مناسب جهت جلوگيري از نشت نمونه به خارج

فرم هاي ثبت مشخصات نمونه  -دستكش هاي وينيل يكبار مصرف-فريزر -يخچال - -رک هاي پالستيكي مخصوص لوله هاي آزمايشگاهي

 هاي ارسالي
 

 کارکنان مرتبط:

 تنهايي) كارشناس آزمايشگاه(شكوفه 

 88مهر  تاریخ بازبینی بعدی:                                           89دی    تاریخ ابالغ:                       89مهر   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلمي آقاي دكتر 

 آزمايشگاه(فرزانه جوادي)كارشناس 

 شكوفه تنهايي) كارشناس آزمايشگاه(

 تأیید کننده:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلمي آقاي دكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد درياني )رئيس بيماستان (دكتر 

 

 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 خدمات آزمایشگاه/  محور مراقبت و درمان ) دستورالعمل هاي

 (خدمات تصویربرداري
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                                          مارانيب يبحران جینتا يآن دستورالعمل گزارش

 کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص 

  بیماران بستری بحرانی نتایج آنی گزارش دستورالعمل
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

تمامي كاركنان شاغل در بخش  بر عهده ي در آزمايشگاه مسئوليت گزارش به موقع نتايج بحراني 0

 هاي فني مي باشند

 كارشناس آزمايشگاه

تمامي كاركنان شاغل در  بر عهده ي مسئوليت گزارش به موقع نتايج بحراني واحد تصويربرداريدر  2

 بخش هاي فني مي باشند

 كارشناس تصويربرداري

قبل از تكرار آزمايش / مسئول واحد مربوطه   ،در صورت مشاهده جواب در محدوده ي بحراني 3

و گرفته تماس  (Hot line) ر از طريق تلفن يك طرفهظبا بخش بيمار مورد نخدمت تصويربرداري 

 كند. نتيجه را گزارش 

كارشناس آزمايشگاه/ 

 تصويربرداري

پيش از هرگونه تكرار / كنترل مجدد بايستي نتايج بحراني تصويربرداري / آزمايشگاه به پزشك  4

 معالج و در صورت عدم دسترسي به پرستار / بيمار اطالع رساني شود.

كارشناس آزمايشگاه/ 

 تصويربرداري

 كارشناس آزمايشگاه  از پرستار بخش مربوطه شرح حال بيمار پرسيده شود. 5

 كارشناس آزمايشگاه مجددا تكرار ازمايش روي همان نمونه با صالحديد پزشك بيمار با نمونه جديد انجام شود. 6

 كارشناس آزمايشگاه اعالم شود./ سرشيفت بخش  سرپرستارنتيجه تكرار آزمايش به  7

براي تبادل  Read Back, Write Down, Repeat Back, Close the Loopاز روش  9

 اطالعات بين كاركنان آزمايشگاه / تصويربرداري و كادر باليني استفاده شود. 

كاركنان آزمايشگاه / 

تصويربرداري / كادر 

 باليني

 كارشناس آزمايشگاه شود. نهايتا گزارش كامل اعالم نتيجه ي بحراني در دفتر نتايج بحراني ثبت مي 8

 

 سرپاییبیماران  بحرانی نتایج آنی گزارش دستورالعمل

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

در آزمايشگاه مسئوليت گزارش به موقع نتايج بحراني تمامي كاركنان شاغل در بخش هاي فني مي  0

 .باشند

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه انجام شود.زمان جوابدهي به بيمارددا تكرار ازمايش روي همان نمونه تا مج 2

 ثبت HIS در كه تلفني شماره طريق از بيمار با ،در صورت مشاهده جواب در محدوده ي بحراني 4

و  آزمايش جواب دريافت جهت بيمار رواني روحي شرايط و اخالقي اصول رعايت ضمن است شده

 شود مي راهنمايي و گرفته تماس پزشك به مراجعه

 كارشناس آزمايشگاه

صورت  كامنت  به بر روي همان نمونه، در برگه آزمايش  آزمايش شدن تكراردر صورت  5

Rechecked))  اعالم مي شود.به پزشك 

 كارشناس آزمايشگاه

 كارشناس آزمايشگاه نهايتا گزارش كامل اعالم نتيجه ي بحراني در دفتر نتايج بحراني ثبت مي شود. 7
 

 :منابع 

 آزمايشگاه مرجع سالمت



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 خدمات آزمایشگاه/  محور مراقبت و درمان ) دستورالعمل هاي

 (خدمات تصویربرداري
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 امکانات موردنیاز:

 دفتر ثبت نتايج بحراني -وجود دستورالعمل گزارش نتايج بحراني در بخشهاي مختلف آزمايشگاه  -تلفن يك طرفه

 کارکنان مرتبط:

 -آزمايشگاه( ارشد شكوفه تنهايي)كارشناس -(كارشناس آزمايشگاه ليال گودرزي) -(كارشناس ارشد آزمايشگاهفرزانه جوادي) - اسما حاتمي)كارشناس آزمايشگاه(

 باقر افشين جم)كاردان علوم آزمايشگاهي( -وحيده السادت اطيابي)مسئول بانك خون( -شكوفه ميرزايي)كارشناس آزمايشگاه(

 99 مهر تاریخ بازبینی بعدی:                                       89دی           تاریخ ابالغ:                     89مهر  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

ام البنين  -معصومه حيدرپور )سوپروايزر راديولوژي و سونوگرافي( – فرزانه جوادي)كارشناس آزمايشگاه( - )مسئول فني آزمايشگاه(سيد حسين ميراعلميدكتر 

 عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت(-صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي( -سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار(

 تأیید کننده:

 کتر یوسف جمالی )مسئول فنی و ایمنی(د

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئيس بيمارستان ( دكتر فرهاد درياني
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 اهی محور مراقبت و ردمان دستورالعمل 

 )طب ااقتنل خون (
 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشي

 (خون طب انتقال محور مراقبت و درمان ) دستورالعمل هاي
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 درصد گلبول قرمز خون 3استاندارد تهيه سوسپانيسيون دستورالعمل 

 شیوه انجام کار: )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 : هدف

 كه است معرفي درصد3 سوسپانسيون .بگذارد اثر آگلوتيناسيون قدرت و آزمايش حساسيت روي شدت به ميتواند خون قرمز گلبول به سرم نسبت

 3سوسپانسيونی نزريک به  بلكه ، نيست صورت دقيق الزامي به درصد3 نهايي سوسپانسيون تهيه .شود مي برده بكار سرولوژيك روشهاي در

 و خواندن براي را خون قرمز گلبول از مناسب و كافي  تعداد و آورده فراهم شها رو بيشتر در را گلبول به سرم الزم نسبت تواند مي ( 5-2درصد)

 .دهد قرار دسترس در واكنش بندي درجه

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 بانك خونمسئول  :دهيد انجام را ذیل مراحل خون قرمز گلبول درصد0 سوسپانسيون از ليتر ميلي 22 تهيه جهت 0

 مسئول بانك خون دهيد. انتقال ليتري ميلي 22 لوله یك به را كامل خون از ليتر ميلي2 حداقل 0-0

 این . نمایيد سانتریفوژ دقيقه 0 الي 2 مدت به و نموده اضافه سالين خون قرمز گلبولهاي به 2-0

 لوله انتهاي در قرمز گلبول و شفاف كامالً  باید نهائي محلول .نمایيد تكرار بار 0 تا 0 را مرحله

 .فوقاني بریزید سالين محلول Supernatantباشند.  شده جمع بدور كامالً  را

 مسئول بانك خون

ميلی ليتر  5.2ميلی ليتر از گلبول قرمز متراکم شسته شده را به لوله ای جاوی  2.0مقدار  3-0

 درصد انتقال دهيد. 2.5سالين 

 مسئول بانك خون

 خون قرمز گلبولهاي لوله، كردن سروته با بار چند .دهيد پوشش را لوله پارافيلم از استفاده با 4-0

  .نمایيد مخلوط كامالً  درصد5 سالين با را

 مسئول بانك خون

  کنترل کیفی: 2

  لوله به را شده تهيه سوسپانسيون از مقداري سوسپانسيون تراكم و رنگ چشمي كنترل جهت 0-2

29x20 ه را  شد شناخته درصد0 سوسپانسيون از مشابه اي حجم سپس .دهيد انتقال متر ميلي

  قرار نور منبع مقابل را لوله ها مقایسه جهت .دهيد انتقال دیگري متر ميلي 29x20به لوله ی

 .دهيد

 مسئول بانك خون

درصد تهيه شده، یک قطره از  0یا به منظور مقایسه مقدار تجمع گلبول قرمز سوسپانسيون  2-2

ميلی متر انتقال دهيد.به صورت مشابه یک قطره از  29x20سوسپانسيون را به لوله این 

ميلی متر دیگری انتقال دهيد. با توجه  29x20درصد شناخته شده را به لوله  0سوسپانسيون 

 ثانيه( لوله ها را سانتریفيوژ نمایيد. 02-29به زمان تعيين شده )

 

 مسئول بانك خون

 

 د خواندن و درجه بندی آگلوتیناسیون به روش لوله ایروش عملکردی استاندار
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 بايد دادن اين تكان . نماييد كج بار هر و داده تكان را (cell botton)گلبولي  توده حاوي لوله آرام و دقت با 1

 .شود جدا لوله،جداره  و انتها از گلبولي توده كه طوري به شود تكرار بار چند آرامي و دقت به

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .نماييد مشاهده گلبولي توده از را آنها انتشار و لوله از را گلبولها شدن جدا چگونگي 2

 كه زماني بايد واكنشها .نماييد ثبت و بندي درجه را واكنشها بالفاصله  Aپيوست  جدول از استفاده با 3

  .گردند و ثبت ارزيابي شدند جدا آزمايش لوله انتهاي و گلبولي توده از كامال قرمز گلبولهاي

 مسئول بانك خون
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 Aجدول 

 آلگوتیناسیون بندي درجه و واكنش تفسیر

Designation Macroscopically Observed Findings 

+4 One solid agglutinate 

+3 Several large agglutinates 

+2 Medium-size agglutinates, clear back ground 

+1 Small agglutinates,turbid background 

1w Very small agglutinates, turbid background 

+w Barely visible agglutination ,turbid back ground 

0 No agglutination 

mf Mixtures of agglutinated and unagglutinated red cells 

H Complete hemolysis 

PH Partial hemoysis , some red cells remain 
 

 منابع:

 ايران خون انتقال سازمان ايمونوهماتولوژي رفرانس آزمايشگاه

 امکانات موردنیاز:

 EDTAنمونه خون كامل حاوي  -1

 ميلي ليتر 75x12يا  75x11لوله آزمايش-2

 ميلي ليتر 11-1پيپت يكبار مصرف -3

 111يا  51 سمپلر -4

 درصد 1.9سالين  -5

 1111gسانتريفيوژ سرولوژيك  -6

 جالوله اي -7

 منبع روشنايي -8

 درصد 3نمونه سوسپانسيون  -9

 

 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانك خون(وحيده السادات اطيابي

 99 شهریورتاریخ بازبینی بعدی:                        89دی تاریخ ابالغ:                  89شهریور تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيدحسين ميراعلمي دكتر 

 )كارشناس آزمايشگاه( فرزانه جوادي

 )مسئول بانك خون(وحيده السادات اطيابي 

 )رئیس بیمارستان ( فرهاد دريانيدكتر  کننده:تصویب/ابالغ  )مسئول فني آزمايشگاه(سيدحسين ميراعلمي دكتر  تأیید کننده:
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 اي لوله روش با سرم و قرمز گلبول  Rhو  ABO گروه تعيين استاندارد عملكردي دستورالعمل روش

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 

 به روش لوله اي   ABOگروه تعيين استاندارد عملكردي روشدستورالعمل 

 
 : هدف

 مي تعيين فرد سرم در Anti Bو يا  Anti-Aو  خون قرمز گلبول سطح در Bو يا   Aژن آنتي وجود عدم يا وجود به باتوجه خون ABOنوع 

 شود.

 دارد وجود فرد پالسماي / سرم در B و A ي ها ي باد آنتي و ن خو قرمز گلبول سطح Bو يا  Aژن  آنتي بين متقابل رابطه بزرگسال افراد در

 شود. مشاهده Anti Aاو پالسماي يا سرم در كه رود مي انتظار فرد، قرمز سطح گلبول در   Aژن  آنتي د وجو عدم صورت در ل مثا براي ،

 : نمونه

 .است قبول قابل ABOتعيين  آزمايش براي EDTAانعقاد ضد حاوي لوله در بيمار ميلی ليتر خون 2-2حداقل  -

 .شود ثبت بيمار خون لوله حاوي روي بر كننده ي شناساي فرد به منحصر شماره و بيمار خانوادگي نام و نام كه است الزامي -

 .شود ثبت بيمار خون حاوي لوله روي بر خونگيري تاريخ و خونگير نام كه است الزامي -

 

 :نمونه نگهداري شرایط

 .شود ذخيره آزمايش بعدي هرگونه جهت ز رو 7حداقل  مدت به و درجه سانتيگراد 8تا 2يخچال  دماي در خون نمونه هاي

 هاي لوله در سازي ذخيره و بيمار  نمونه خون قرمز گلبول از پالسما يا سرم جداسازي ، انساني خطاي هرگونه وقوع از پيشگيري جهت

 .نميشود توصيه شده تفكيك

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون (Cell typeقرمز) گلبول آزمایش 

،اضافه  ايد كرده گذاري نشانه قبل از كه تميز متر ميلي 75x12را به يك لوله  Anti Aيك قطره  0

 نماييد.

 مسئول بانك خون

،اضافه  ايد كرده گذاري نشانه قبل از كه تميز متر ميلي 75x12را به يك لوله  Anti Bيك قطره  2

 نماييد.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون اضافه نماييد. را ر درصد( بيما 5-2قرمز ) گلبول ن ازسوسپانسيو قطره يك ها لوله از يك هر به 3

ثانيه  31-15مدت  به شده كاليبره كنيد و با سانتريفوژ ط مخلو آرامي به را ها لوله داخل محتواي 4

 .نماييد سانتريفوژ  1111gبا درو 

 مسئول بانك خون

بانك خونمسئول  .شود آزاد سوسپانسيون صورت به گلبولي توده تا دهيد تكان آرامي به را لوله ها 5  

 مسئول بانك خون .نماييد تفسير و درجه بندي را واكنش نتايج 6

 مسئول بانك خون نماييد ثبت آزمايشگاه دفتر در بالفاصله را واكنش نتايج 7

 مسئول بانك خون (Back typeآزمایش سرم یا پالسما) 

 شده نشانهگذاري  Bو Aقبال  تميزكه ميليمتر 75x12لوله  دو به را پالسما يا سرم از قطره 3تا  2 1

 .نماييد اضافه

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون . نماييد اضافه شده گذاري نشانه Aكه  لوله اي به را Aگلبول  سوسپانسيون از قطره يك 2

 مسئول بانك خون .نماييد اضافه شده گذاري نشانه Bكه  لولهاي به را Bگلبول  سوسپانسيون از قطره يك 3

 ثانيه 31تا  15مدت  به شده كاليبره سانتريفوژ نماييد و با مخلوط آرامي به را لوله ها داخل محتواي 4

 .نماييد سانتريفوژ  1111gدور  با

 مسئول بانك خون
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 مسئول بانك خون .نماييد بررسي هموليز وجود جهت را لوله ها داخل پالسماي يا سرم 5

 مسئول بانك خون . د شو آزاد يون سوسپانس صورت به گلبولي توده تا دهيد تكان آرامي به را ها لوله 6

 مسئول بانك خون .نماييد تفسير و درجه بندي را واكنش نتايج 7

 مسئول بانك خون نماييد ثبت آزمايشگاه دفتر در بالفاصله را واكنش نتايج 8

 

 :کیفی کنترل

 :است الزامي مشخص Lot شماره با ه شده استفاد هاي ف معر از يك هر براي ) ساعت 24 ) روزانه ذيل، واكنشهاي مشاهده و آزمايش انجام

 .ميدهد منفي واكنش Bگروه  قرمز گلبول با +( و4(واكنش Aقرمزگروه گلبول با Anti Aمعرف  -1

 .ميدهد منفي واكنش  Aقرمز گلبول با +( و4واكنش ) Bقرمزگروه  گلبول با Anti Bمعرف  -2

 تفسیر:

گروه  و نماييد ( مقايسهCell typeقرمز ) گلبول نتايج واكنش با ( را(Back typeپالسما   يا سرم آزمايش با آمده دست به هاي واكنش نتايج

ABO تفسير نماييد: ذيل جدول بق مطا را 

 

Then ABO type is Back type(Serum/ Plasma 
react) 

Cell type(RBCs react) 

 B RBCs A RBCs Anti B Anti A 

O +3≤ +3≤ 0 0 

A +3≤ 0 0 +3≤ 

B 0 +3≤ +3≤ 0 

AB 0 0 +3≤ +3≤ 

 

 .باشد مي منفي نتيجه دهنده نشان قرمز، گلبول مخلوط همگن محيط با همراه آگلوتيناسيون مشاهده عدم -

 شود. حل و پيگيري ABO گروهتفسير  و ثبت از قبل بايد پالسما/  سرم و قرمزخون گلبول آزمايش نتايج در ناهمخواني هرگونه -

 سپس و نماييد انكوبه اتاق دماي دقيقه در 15تا  5مدت  به را لوله ها پالسما / سرم آزمايش در 3+از  تر ضعيف واكنش وجود درصورت -

 .نماييد تكرار را 8-4مراحل 

 

 :منابع

 ايران خون انتقال سازمان ايمونوهماتولوژي رفرانس آزمايشگاه

 امکانات موردنیاز: 

Anti A -   از نوعPolyclonal  

Anti B-   از نوعPolyclonal  

 است. ه شد زي سا ه آماد درصد( روزانه 5-2رقت ) % با9سالين  محلول از كه توسط آزمايشگاه با استفاده Bو  Aقرمز  گلبول سوسپانسيون -

 111و 51سمپلر  -جالوله اي -%9سالين  -شده كاليبره سرولوژيك سانتريفوژ -ميلي متر 75*12لوله آزمايش  -

 

 

 اي لوله روش به RH(D) آزمایش استاندارد عملكردي روشدستورالعمل 

 
 :هدف
 و Rh-Negativeفنوتيپ  نوع .ي ميباشد باردار دوران و خون تزریق از قبل آزمایشهاي از انساني خون قرمز گلبول RH(D) گروه تعيين

Rh-Positive ژن  آنتي حضور عدم و ر حضو به توجه باDميشود تعيين خون قرمز گلبول غشاي سطح در.  
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 ، مستقيم واكنش Anti Dمعرفهاي  با اكثر است ممكن و شده بيان ضعيف صورت به خون مز قر گلبولهاي از برخي سطح در  Dآنتی ژن 

  .نشود مشاهده

 .ميشود تعيين پزشكي مركز هر مشي خط به بسته بيماران در AHGآزمایش  انجام

 باشد. داشته را Dضعيف  آنتيژن هاي شناسائي توانائي باید RHتعيين  روش

 AHGمرحله  و سانتيگراد درجه 02دماي  در انكوباسيون یعني ، بعدي مراحل در آزمایش ادامه + با0از  تر ضعيف واكنش هرگونه باید

 .شود تأیيد

 نمونه:

 .است قبول قابل RH تعيين آزمايش براي EDTA انعقاد ضد حاوي لوله در شده گيري نمونه كامل خون ليتر ميلي 2-2 -

 .شود ثبت بيمار خون ي حاو لوله روي بر يكننده شناساي فرد به منحصر شماره و بيمار خانوادگي نام و نام است الزامي -

 .شود ثبت بيمار خون حاوي لوله روي بر خونگيري تاريخ و خونگير نام است الزامي -

 
 
 

 :نمونه نگهداري شرایط

 .شود ذخيره بعدي آزمايش هرگونه جهت روز 7 حداقل مدت به و د سانتيگرا درجه 8-2 يخچال دماي در خون هاي نمونه -1
 نگهداری شود. د سانتيگرا درجه 8-2 يخچال دماي درمعرف ها  -2
 در سازي ذخيره و بيمار · نمونه خون قرمز گلبول از پالسما يا سرم جداسازي ، انساني خطاي هرگونه وقوع از پيشگيري جهت -3

 .نميشود توصيه شده تفكيك هاي لوله
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون .نماييد اضافه شده نشانه گذاري قبل از كه لولهاي به Anti Dيك قطره 0

 مسئول بانك خون . نماييد اضافه شده گذاري نشانه قبل از كه دوم لوله به را Rh controlيك قطره  2

 مسئول بانك خون ( درصد اضافه نمائيد.5-2قرمز ) گلبول ازسوسپانسيون قطره ،يك فوق لوله هاي از يك هر به 3

ثانيه با دور  31-15زمان  .نماييد نماييد سپس سانتريفوژ مخلوط آرامي به را ها لوله داخل محتواي 4

1111 g  .مي باشد 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون . د شو آزاد سوسپانسيون صورت به گلبولي توده ا ت دهيد تكان آرامي به را لوله ها 5

 مسئول بانك خون كنيد بندي درجه و بررسي را واكنش نتايج 6

كنيد و  ثبت آزمايشگاه دفتر در بالفاصله را  Rh controlو Anti Dحاوي  لوله بندي درجه نتايج 7

 جدول زير عمل كنيد. مطابق

 مسئول بانك خون

 37دقيقه در دماي  31تا  15 ت مدّ به ا . نماييد انكوبه سازنده دستورالعمل مطابق را لوله دو هر 9

 .باشد مي سانتيگراد درجه

 مسئول بانك خون

مي  g1111ثانيه با دور  31تا  15 زمان .نماييد سانتريفوژ را ها لوله انكوباسيون زمان طي از پس 8

 باشد.

 مسئول بانك خون

 هرگونه وجود . شود آزاد سوسپانسيون صورت به گلبولي توده تا دهيد تكان آرامي به را ها لوله 01

 .كنيد مشاهده را آگلوتيناسيون

 مسئول بانك خون

منفي مي  Rh-controlبا زمينه شفاف نشان مي دهدو لوله  >2واكنش قوي + Anti Dاگر لوله  00

 باشد ، واكنش را ثبت كنيد. 

 

 مسئول بانك خون گزارش كنيد.  RH- Positiveنتيجه آزمايش را  02

 مسئول بانك خون با بار چهار تا سه را ها لوله ، مشكوک واكنش وجود يا واكنش در تغييري مشاهده عدم صورت در 03
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 دهيد شستشو كامل صورت به سالين

 اضافه ها لوله به AHGقطره  2 و كرده تخليه سالين از خوب را ها لوله شستشو آخرين از پس 04

 .نماييد

 مسئول بانك خون

 g1111ثانيه با دور  31تا  15 زمان .نماييد سانتريفوژ و كرده مخلوط آرامي به را ها لوله محتواي 05

 سانتريفيوژ نماييد.

 مسئول بانك خون

 هرگونه وجود . شود آزاد سوسپانسيون صورت به گلبولي توده تا دهيد تكان آرامي به را ها لوله 06

 .كنيد مشاهده را آگلوتيناسيون

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .كنيد ثبت آزمايشگاه دفتر در را آن و كنيد بندي درجه و بررسي را واكنش نتايج 07

 مسئول بانك خون .كنيد گزارش و تفسير B جدول مطابق 09

 ها لوله از يك هربه  شده حساس خون قرمز گلبول قطره يك ، باشد منفي لوله دو هر واكنش اگر 08

 تفسير نمائيد. B جدول مطابق مثبت واكنش صورت در .نماييد سانتريفوژ را ها لوله . كنيد اضافه

 مسئول بانك خون

 ، د شو منفي واكنش نتيجه ، شده حساس خون قرمز گلبول نمودن اضافه از پس صورتيكه در 21

 .شود تكرار مجدداً بايد آزمايش

 مسئول بانك خون

 

 Aجدول 
 

 Rh- Control Anti - D تفسیر

 ≥  2+ 0 گزارش شود Positiveبيمار  RHنوع 
 < 2 + 0 ادامه مي دهيم 8ز مرحله ا

Unresolved Positive Positive 
 

 

 Bجدول 

 
 Rh- Control Anti - D تفسیر

Rh- Positive 0 +2  ≤ 
Rh-Negative 0 0 

Unresolved Positive Positive 

 
 

 .شود ثبت و كنترل روزانه Rhنوع  شناسائي براي شده استفاده معرف واكنش بايد: کیفی کنترل

 را نشان داده با 4تا + 2واكنش بين +  Rh-psitiveدرصد(  5-2ن) خو قرمز گلبول سوسپانسيون با  Anti Dمعرف آگلوتيناسيون بايد

 .گردد مشاهده منفي واكنش Rh- negativeدرصد(  5-2ن) خو قرمز گلبول سوسپانسيون

 

 نکات مهم:

 -Rh لوله در آگلوتيناسيون مشاهده عدمو  AHG، سانتيگراد درجه 37 مراحل از پس Anti-D لوله در قبول قابل آگلوتيناسيون مشاهده -

Control آزمايش نتيجه بايد Rh Positive (Weak- D) ")" .گزارش شود 
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 گلبول غشاي سطح در د وجو Dآنتي ژن  عدم دهنده نشان Rh-controlو  Anti D ي حاو لوله در آگلوتيناسيون مشاهده عدم -

 منفي( گزارش مي شود. D) آزمايش نتيجه بايد و ميباشد قرمزخون

 غيرقابل شدهو گزارشUnresolved  زمايش آ نتيجه ، شود مشاهده آگلوتيناسيون هرگونه Rh- controlلوله در كه صورتي در -

 .شود تزريق Rh(negative)ازگروه خون بيماربه نياز درصورت و ميباشد تفسير

 .ميباشد گزارش قابل ميشود مشاهده ماكروسكوپي صورت به كه واكنشهائي فقط -

 

 

 منايع:

 
 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژي رفرانس آزمایشگاه

 

 امکانات مورد نياز:

 استاندارد خون قرمز گلبول معرفهاي -AHG معرف -درصد 22 گاوي آلبومين -%9 نرمال سالين

 کارکنان مرتبط:

 (مسئول بانك خون)وحيده السادات اطيابي 

 88شهریور تاریخ بازبینی بعدی:                          89دی    تاریخ ابالغ:                  89شهریور   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني ازمايشگاه(سيدحسين ميراعلمي دكتر 

 جوادي)كارشناس آزمايشگاه(فرزانه 

 (مسئول بانك خون)وحيده السادات اطيابي 

 تأیید کننده:

 ()مسئول فني ازمايشگاهسيدحسين ميراعلمي دكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رئيس بيمارستان ( فرهاد دريانيدكتر 
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 دستورالعمل انجام آزمایشهاي جستجوي آنتي بادیهاي غيرمنتظره،انجام آزمایش آنتي گلوبين مستقيم
 

 بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(شیوه انجام کار: )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  روش كار: 1

تنهانمونه جمع آوري شود)EDTAميلي ليتر نمونه خون كامل كه درلوله حاوي ماده ضدانعقادي 5-2حداقل  1-1

 مي باشد(. EDTAموردقبول،نمونه حاوي

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون بايدبالفاصله قبل ازانجام آزمايش،تهيه ومورداستفاده قرار گيرد.درصد(  تازه،  5-2سوسپانسيون ) 2-1

 مسئول بانك خون را نشانه گذاري مي كنيم. 75x12ابتداسه لوله  3-1

 مسئول بانك خون درصد( ازنمونه بيماراضافه كنيد. 5-2به هريك ازلوله هايك قطره سوسپانسيون ) 4-1

% به خوبي شستشودهيدودرمرحله آخرشستشو،سالين 9بارباسالين 4الي3هريك ازلوله هاراگلبولهاي قرمزخون  5-1

 .راكامالًتخليه كنيد

 مسئول بانك خون

با  AHGكاربرد منبع  متفاوت اضافه كنيد.) Cloneازدو منبع با  AHGمقدارمناسب0و2به لوله 6-1

Cloneمختلف جهت كاهش خطا ميباشد. 

 مسئول بانك خون

 هارابه آرامي بيرون آورده سريعاًجهت مشاهده هرگونه آگلوتيناسيون بااستفاده ازآينهلوله  7-1

 .مقعر بررسي كنيد

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .هرگونه واكنش مشاهده شده رادرجه بندي نموده وثبت كنيد 8-1

انكوبهن ماييد،سپس  درجه سانتيگراد 25-21دقيقه دردماي اتاق 5لوله هاي واكنش منفي رابه مدت 9-1

 .سانتريفوژكنيد

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون . راتكراركنيد 8-7مراحل  11-1

مي  AHGكه حاوي  2و  1درصورت مشاهده واكنش منفي،يك قطره گلبول قرمزحساس شده به لوله شماره  11-1

 باشد ،اضافه كنيد

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون راسانتريفوژكنيدودرصورت مشاهده واكنش مثبت،نتيجه راثبت كنيد2و1شمارهلوله  12-1

 مسئول بانك خون . درصورت مشاهده واكنش منفي آزمايش راازابتداتكراركنيد 13-1

  : كنترل كيفي 2
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 مسئول بانك خون آزمايش كنيد. IgGراباگلبول قرمزحساس شده باAHGروزانه معرف 1-2

پس ازسانتريفوژ  . منفي شديك قطره گلبول قرمزحساس شده رابه لوله اضافه كنيدDATهرباركه آزمايش 

 .درصورت مشاهده واكنش مثبت،آزمايش مجدداً تكرارشود . نبايد واكنش مثبت مشاهده شود

 مسئول بانك خون

 تفسیر :

 ردیف
 DATنتیجه 

 به متصل پروتئین

 قرمز گلبول

 0لوله شماره  2شمارهلوله  3لوله شماره

 AHG درصد 8سالین 
PS2 

AHG 
PS1 

0 Positive IgG+ C3d 0 + + 

2 Unresolved گزارش غيرقابل + + + 

3 Negative ---- 0 0 0 

4 Positive IgG+ C3d 0 0 + 

5 Positive IgG+ C3d 0 + 0 
 

 :منابع

 امکانات موردنیاز:

 گلبول -011-51سمپلر  -درصد 8 سالین -AHGمعرف -مقعروروشنائی آینه -شده کالیبره سانتریفوژسرولوژیک -میلی متر 75x02آزمایش لوله

  ای جالوله-(شده حساس)کنترل قرمزخون

 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانك خون(وحيده السادات اطيابي

 99 شهریورتاریخ بازبینی بعدی:                        89دی تاریخ ابالغ:                  89شهریور تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه(سيدحسين ميراعلمي دكتر 

 )كارشناس آزمايشگاه( فرزانه جوادي

 )مسئول بانك خون(وحيده السادات اطيابي 

 )رئیس بیمارستان ( فرهاد دريانيدكتر  کننده:تصویب/ابالغ  )مسئول فني آزمايشگاه(سيدحسين ميراعلمي دكتر  تأیید کننده:
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 كامل)سازگاري)كراسمچاستانداردآزمایش  دستورالعمل روش عملكردي

 شیوه انجام کار:             )گام های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام(

 
 : هدف

 ABOباگروه خون كيسه ABOسازگاري منظورتأييد به خون قرمزاهداكننده بيماروگلبول پالسماي /سرم بامجاورت كامل كراسمچ آزمايش

 .ميگردد انجام بيمار و تشخيص وجود هرگونه آلوانتی بادی غير منتظره مهم از نظر باليني

 : نمونه

 .می شود بيماراستفاده EDTA پالسماي  ازنمونه -

 .شود بيمارثبت خون حاوي برروي لوله كننده فردشناسايي منحصربه بيماروشماره خانوادگي ونام نام ثبت است الزامي -

 .شود بيمارثبت خون حاوي لوله برروي خونگيري خونگيروتاريخ نام است الزامي -

 (.شود انجام مجدد )نمونه گيري.نكنيد دارند،استفاده (hemolyzed –lipemic)ليپيمي  ظاهرهموليزيا كه ازنمونه هائي -

 :نمونه نگهداري شرایط

 .شود ذخيره بعدي آزمايشهاي هرگونه جهت ازهركراسمچ روزپس 7 حداقل مدت به خون نمونه هاي -

 .شود ذخيره سانتيگراد درجه 8- 2 يخچال دردماي خون نمونه هاي -

 هاي درلوله سازي بيماروذخيره نمونه قرمزخون ياپالسماازگلبول سرم انساني،جداسازي خطاي هرگونه ازوقوع پيشگيري جهت -

 .نميشود توصيه شده تفكيك

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانك خون .كنيد گذاري ميشوند،نشانه بيمارآزمايش وسرم ازاهداكنندگان هريك خون بانمونه راكه لوله هائي 0

 مسئول بانك خون قطرهسرمياپالسمايبيماراضافهنماييد. 2بههريكازلولهها 2

درصد( اهداكننده اضافه  2-5قرمزخون) گلبول سوسپانسيون قطره1مربوطه هاي ازلوله هريك به 3

 كنيد.

 مسئول بانك خون

زمان  مطابق شده كاليبره درسانتريفوژسرولوژيك سپس .نماييد هارامخلوط لوله محتواي 4

 .نماييد مشخص،سانتريفوژ

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .نماييد ارزيابي و مشاهده آگلوتيناسيون بندي هموليزودرجه مشاهده لوله هاراجهت گلبولي توده 5

 مسئول بانك خون .نماييد ثبت بالفاصله و ،تفسير خوانده را آزمايش نتايج 6

 مسئول بانك خون .نماييد اضافه فوق لوله درصد به22آلبومين قطره دو 7

 مسئول بانك خون نماييد. نكوبه سانتيگرادا درجه37دقيقه دردماي 21تا  15مدت  درصدرابه22آلبومين حاوي لوله 9

مي  1111gثانيه با دور  31تا  15نتريفيوژزمان  )مدت سا.سانتريفوژكنيد معين ازمدت راپس لوله 8

 باشد.(

 مسئول بانك خون

 وجود هرگونه . آزادشود سوسپانسيون صورت به گلبولي توده دهيدتا تكان آرامي به لوله هارا 01

 .نماييد ومشاهده بررسي را آگلوتيناسيون

 مسئول بانك خون

 بانك خونمسئول  .كنيد بندي ودرجه بررسي را واكنش نتايج 00

 مسئول بانك خون ثبتكنيد دردفترآزمايشگاه ابالفاصلهرا  واكنش نتايج 02

مي  راتخليه آخركامالً سالين درمرحله % شستشو مي دهيم و9سالين  با بار تاچهار راسه لوله سپس 03

 كنيم.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون . كنيد اضافه سازنده دستورالعمل يامطابق AHGدوقطره  لوله اين به 04
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 مسئول بانك خون .نماييد سانتريفوژ و كرده رامخلوط لوله محتواي 05

 وجود هرگونه . آزادشود سوسپانسيون صورت به گلبولي توده دهيدتا تكان آرامي رابه لوله 06

ابتدا ماكروسكوپي بررسي كرده، در موارد مشكوک . كنيد مشاهده و رابررسي آگلوتيناسيون

 توصيه مي گردد.ميكروسكوپي 

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .كنيد بندي درجه و بررسي را واكنش نتايج 07

 مسئول بانك خون .كنيد ثبت دردفترآزمايشگاه بالفاصله را واكنش نتايج 09

باخون بيمار سازگار  اهداكننده خون ونمونه منفي واكنش،كراسمچ هرگونه وجود عدم درصورت 08

(Compatible)ميشود گزارش.  

 مسئول بانك خون

 Incompatible) ) ه ونبود بيمارسازگار باخون آگلوتيناسيون،نمونه هرگونه مشاهده درصورت 21

 .ميشود گزارش

 مسئول بانك خون

 ازسانتريفوژكردن،مشاهده پس .كنيد اضافه شده حساس قرمزخون گلبول قطره يك منفي لوله به 20

 .ًتكرارشود مجددا واكنش بايدآزمايش عدم مشاهده درصورت راتأييدميكنيم آگلوتيناسيون،آزمايش

 مسئول بانك خون

 

 :تفسیر

 ميباشد Incompatible)سازگاري) ياعدم مثبت آزمايش نتيجه نشاندهنده ياهموليز وجودآگلوتيناسيون -1

 منفي آزمايش نشاندهنده گلبولي مجددتوده سوسپانسيونازسانتريفوژو  پس آزاد قرمزخون باگلبولهاي يكنواخت گلبولي وجودسوسپانسيون -2

 مي باشد. (Compatible)سازگار يا  كامل ياكراسمچ

 نكات مهم: 

 منابع: 

 ايران خون انتقال سازمان ايمونوهماتولوژي رفرانس آزمايشگاه

 امکانات موردنیاز:

 -الندا 111و  51سمپلر  -ميلي متر 75*12آزمايش هاي لوله -اهداكننده قرمزخون ( درصد گلبول5-2سوسپانسيون ) -% 9نرمال  سالين

 سانتيگراد درجه37انكوباتور -شده حساس قرمزخون گلبول -شده كاليبره سانتريفوژسرولوژيك

 

 ازنظربالیني مهم غیرمنتظره هاي بادي آنتي جستجوي براي ستاندارداعملكردیا روش
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 فرد نمونه گير . قابل قبول استEDTAميليليترپالسماي خون بيماردرلوله حاوي ضدانعقاد5حداقل 1
 الزامي است نام ونام خانوادگي بيماروشماره منحصربه فردشناسايي كننده برروي لوله 2

 .حاوي خون بيمارثبت شود

 فرد نمونه گير

 فرد نمونه گير حاوي خون بيمارثبت شودالزامي است نام خونگير وتاريخ خونگيري برروي لوله  3
  روش كار: 4

 مسئول بانك خون ميليمتررابه صورت جداگانه نشانه گذاري شود.75x12لوله  3 1-4

 مسئول بانك خون .قطره سرم ياپالسماي بيماراضافه شود2به هريك ازلوله ها  2-4

 مسئول بانك خون اضافه شود. I،II،IIIقطره گلبول قرمزاستاندارد1به ترتيب به هريك ازلوله ها 3-4
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  .ثانيه سانتريفيوژ  شود 31تا  15با زمان  g1111لوله هادرسانتريفوژكاليبره مطابق زمان مشخص بادور  4-4

سپس لوله هاجهت مشاهده آگلوتيناسيون وهموليزبااستفاده ازآينه مقعرارزيابي شود. نتايج واكنش رادرجه 

 بندي و ثبت كنيد.

 خونمسئول بانك 

 مسئول بانك خون درصداضافه شود.22قطره آلبومين2به هريك ازلوله هاي فوق 5-4

 مسئول بانك خون درجه سانتيگراد قرار گيرد.37دقيقه دردماي31تا  15درصورت اضافه نمودن آلبومين،  لوله هابه مدت 6-4

 وهموليزبا پس ازطي زمان مشخص لوله هاراسانتريفوژكرده وجهت مشاهده آگلوتيناسيون 7-4

 استفاده ازآينه مقعرارزيابي شود.نتايج واكنش رادرجه بندي وثبتن ماييد

 مسئول بانك خون

درصدشسته وپس ازآخرين مرحله شستشومحلول سالين راباضربه آرام 9بار با سالين4تا3درادامه لوله هاحداقل 8-4

 .برروي سطح يك گاز كامالًتخليه كنيد

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .اضافه شود. سپس لوله ها بهآراميمخلوطنماييد AHGيشستهشدهمعرفبهلولهها 9-4

 ثانيه سانتريفوژكرده وجهت مشاهده آگلوتيناسيون وهموليز با استفاده از 31تا  15لوله هارا  11-4

 .آينه مقعرازريابي شود

 مسئول بانك خون

 خونمسئول بانك  .نتايج واكنشهارادرجه بندي وثبت كنيد 11-4

قطره ازگلبول قرمزحساس شده به لوله هاي منفي اضافه 1جهت كنترل ومعتبرسازي نتايج منفي آزمايش، 12-4

 شود.

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .لوله هاسانتريفوژشود وجهت مشاهده آگلوتيناسيون ارزيابي شود 13-4

  :تفسير 5

درجه سانتيگراد 37هموليزدرمرحله سريع و پس از انكوباسيون دردماي /نتيجه آزمايش باوجودآگلوتيناسيون 1-5

 .مثبت گزارش شود

 مسئول بانك خون

 مسئول بانك خون .مثبت گزارش شودAHGهموليزپس ازاضافه نمودن /نتيجه آزمايش باوجودآگلوتيناسيون 2-5

وپس ازاضافه AHGودرمرحله هموليزدرهريك ازمراحل /نتيجه آزمايش درصورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون 3-5

 نمودن گلبول قرمزحساس شده ومشاهده آگلوتيناسيون منفي گزارش شود.

 مسئول بانك خون

 درصورت عدم وجودآگلوتيناسيون پس ازاضافه نمودن گلبول قرمزحساس شده نتيجه آزمايش 4-5

 .معتبرنبوده وبايدمراحل آزمايش تكرارشود

 مسئول بانك خون

  كنترل كيفي:  6

نشان   IATدرآزمایش  ≤2درصدرقيق شده و واكنش 6كه درآلبومين Anti Dازيك كنترل سرم  1-6

 :ميدهد،جهت كنترل روزانه استفاده نمایيدوبراي تهيه كنترل سرم مانند ذیل عمل شود

 مسئول بانك خون

 بانك خون مسئول درصدرقيق ومخلوط نماييد.6موجوددرآزمايشگاه راباآلبومينanti Dحجم يازمعرف 1-1-6

بدهد،كنترل سرم قابل  ≤2واكنش anti-Dبامحلول كنترلO positive (R1R1)درصورتيكه گلبول  قرمز 2-1-6

 .استفاده است

 مسئول بانك خون

  

 (Standard Antibody Screening Cell Panel) 
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0 + 0 + + 0 0 + + + 0 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 + + R1R1 I 

+ 0 0 + + + + 0 + + 0 + 0 + + 0 0 0 0 + + 0 + R2R2 II 

+ + + 0 + 0 0 + + + 0 + 0 + 0 0 0 + + + 0 0 0 rr III 

 

 منابع:

 ايران خون انتقال سازمان ايمونوهماتولوژي رفرانس آزمايشگاه

 امکانات مورد نیاز:
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 گلبول -غيرمنتظره باديهاي آنتي جستجوي جهت( I،II،IIIاستاندارد) قرمزخون گلبول معرفهاي – AHGمعرف  -درصد22گاوي آلبومين -درصد 9نرمال  سالين

 جالوله اي. -51-111سمپلر  -شده كاليبره سانتريفوژسرولوژيك -75x12آزمايش  هاي لوله – IgG Control Cellsشده( حساس( كنترل قرمزخون

 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانك خون(وحيده السادات اطيابي 

 88شهریور تاریخ بازبینی بعدی:               89: دی  تاریخ ابالغ                       89شهریور       تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فني آزمايشگاه( سيدحسن ميراعلميدكتر 

 فرزانه جوادي )كارشناس آزمايشگاه(

 (مسئول بانك خون)وحيده السادات اطيابي 

 تأیید کننده:
 )مسئول فني آزمايشگاه( سيدحسين ميراعلمي دكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد درياني )رئيس بيمارستان دكتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

  محور حمایت از گیرنده خدمت دستورالعمل اهی

 )اتمين تسهيالت ربای گیرنده خدمت (
 



 

 بيمارستان خيریه سوم شعبان
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 حمایت از گيرنده خدمت )تامين تسهيالت براي گيرنده خدمت(محور دستورالعمل هاي 
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 دستورالعمل روش هاي اطالع رساني اخبار ناگوار در زمينه بيماري یا فوت بيماران

 های دقیق انجام یک کار به ترتیب اجرای آن با جزئیات بیشتر با مشخص کردن مسئول انجام( شیوه انجام کار:             )گام

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

اعالم كننده خبر بد، با بيمار / خانواده درجه يك بيمار/ قيم بيمار تماس گرفته و خبربد را تلفني  1

 نداده و فرد را به بيمارستان فراخواني نمايد.
 سرپرستار

2 
اعالم كننده خبر بد بايد شرايط روحي و رواني و مهارتي مناسب براي بيان خبر بد را داشته و از قبل، 

 آمادگي پاسخ به سواالت و واكنشهاي هيجاني خانواده بيمار/ خود بيمار را مد نظر قرار دهد.

 پزشك معالج /

سرپرستار/ سوپروايزر 

 شيفت
داراي حداقل امكانات )صندلي، آب آشاميدني، ليوان، دستمال  محيط گفتگو خلوت و ترجيحا 3

 كاغذي( باشد. در هنگام گفتگو تماس چشمي برقرار شود.
 سرپرستار

4 
چنانچه عمليات احيا ناموفق باشد رهبر تيم احيا/ سوپروايزر كشيك/پرستار بيمار خبر فوت را به 

 همراه بيمار بازگو كند.

 پزشك معالج /

وايزر سرپرستار/ سوپر

 شيفت

 پزشك / سرپرستار وضعيت بيمار/ همراه بيمار درباره  اطالع از ماهيت بيماري بررسي شود 5

به وي خوب گوش كنيد و به واژگاني كه بكار مي برد و سطح درک وي و نيز به انكار توجه نماييد  5-1

 در اين مرحله باانكار مقابله نكنيد.

 پزشك / سرپرستار

 پزشك / سرپرستار بپرسيد درحال حاضر چقدر اطالعات دارد.از بيمار  5-2

 پزشك / سرپرستار آنچه كه بيمار/ همراه وي در خصوص ماهيت بيماري / نتيجه درمان مي خواهد بداند بررسي شود 6

هر انساني حق دارد در صورت تمايل از دريافت اطالعات سرباز زند و يا براي دريافت اطالعات كسي  6-1

 را تعيين كند. پس در اين مرحله خواست شنونده را تشخيص داده و بر طبق آن عمل نماييد.ديگر 

 پزشك / سرپرستار

 پزشك / سرپرستار به موارد زير توجه شود:  در ارائه اطالعات به بيمار 6-2

اصطالحات پزشكي اطالعات را با حساسيت و لطافت، ولي مستقيم و صريح ارائه كنيد. بايد از ابهام گويي و  6-3

 كه براي بيمار يا همراه وي قابل درک نيست، به شدت پرهيز شود.

 پزشك / سرپرستار

 پزشك / سرپرستار در سطح درک بيمار استفاده كرده و از واژگان  مشابه استفاده كنيد. 6-4

شنونده نكرده و  براي كاهش رنج شنونده سعي در تعبير و تحريف موضوع نداشته باشيد، اين كار كمكي به 6-5

 باعث سردر گمي وي شده و سازگاري او با واقعيت را به تاخير مي اندازد.

 پزشك / سرپرستار

 پزشك / سرپرستار واكنشهاي بيمار )گريه، غم، خشم، اضطراب، انكار، ترک اتاق، سوگواري، بهت و ....( را به رسميت بشناسيد. 7

سواالت ديگري دارد و در صورت وجود داشتن سوال، به سواالت وي به  از بيمار / همراه وي پرسيده شود كه آيا 8

 طور كامل و در حد فهم وي توضيح داده شود. 

 پزشك / سرپرستار

بايد در حضوردريافت كننده خبر بد، از شوخي، خنده و ساير رفتارهاي غير حرفه ايمي بايست به شدت  پرهيز  9

  شود.
 پرسنل كادر درماني

 
 اتاق مخصوص با حداقل امكانات نظير صندلي راحت، دستمال كاغذي، ليوان آب امکانات موردنیاز:منابع و 

 سوپروایزر -مترون -پرستار –کارکنان مرتبط: پزشک 

 99مهر تاریخ بازبینی بعدی:                                      89دی    تاریخ ابالغ:                                              89مهر   :تدوینتاریخ 

 -دکتر یوسف جمالی )مسئول فنی و مدیر بیمارستان( –دکتر نادر شریفی )پزشک قانونی(  –تهیه کنندگان: دکتر زینب فرج زاده )روانشناس( 

 طیه میرخانی )مسئول بهبود کیفیت(ع -مریم هاشمی )مترون(

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(تصویب/ابالغ کننده: دكتر جالل الدين ناصري نيا )جانشين رياست و معاون درمان(کننده: تأیید
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