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 پیمانکاران عملکرددستورالعمل نظارت بر 

 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

 امور واحد توسط دستورالعمل مطابق مربوطه الزامات رعایت و داد قرار در مندرج موضوعات به نسبت پیمانکار توجیه 1

 .گردد صورت پیمانکاران  به  بیمارستان فنی ناظر و اداده قرار

 مدیر بیمارستان

 هایی بازدید طی( ماهیانه) ادواری صورت به ناظر واحد پیمانکاران،  توسط قرارداد الزامات رعایت ارزیابی منظور به 2

 مدیریت اطالع به و  نموده درج عملکرد پایش لیست چک در را ارزیابی نتیجه و  نماید ارزیابی را پیمانکاران عملکرد

 به مراتب ، باشد داشته تخلف   قرارداد ابالغی موضوعات به نسبت پیمانکار چنانچه لذا.  برساند بیمارستان ریاست و

 گردد انجام ها آن رفع جهت الزم اقدامات و شود رسانی اطالع پیمانکار مقیم نماینده

 مدیر بیمارستان

 وی به ها پرداختی ،از مربوطه پیمانکار توسط شده مطرح اشکاالت رفع عدم و  راردادق الزامات رعایت عدم صورت در 3

 .شد خواهد کسر پیمانکار وضعیت صورت از مطروحه اشکاالت/ مقررات و قوانین رعایت عدم میزان با متناسب

 مدیر بیمارستان

 در شده تعیین کسورات کسر از پس نیز مالی امور ، مرکز  ناظرین توسط شده تأیید های وضعیت صورت به توجه با 4

 نام به وضعیت صورت وجوه پرداخت به نسبت مربوطه، مرحله برای الزم های سپرده اخذ نیاز صورت در و قرارداد

 با مطابق قرارداد مدت انتهای تا اقدامات این است بدیهی. شد خواهد منعکس موارد ، مالی اسناد در و اقدام پیمانکار

 شد خواهد دنبال ناظرین توسط شده تائید های وضعیت صورت

 مدیر بیمارستان

/ قوت نقاط یا اشکال موارد ، پیمانکاران عملکرد بر شده انجام های نظارت و بازدیدها و قرارداد در اعالمی خدمات شرح به توجه با 5

 عملکرد از گزارشی ماهه شش انیزم های دوره در لزوم صورت در اساس این بر و شده مشخص ناظرین یا ناظر توسط بهبود قابل

 متعلقه جرائم پرداختی میزان ، تعهدات ریالی حجم بعضاً و مانده باقی اقدامات شده، انجام تعهدات قرارداد، مفاد اساس بر پیمانکار

 .شود تنظیم کسورات و

 مدیر بیمارستان

 پیمانکار تعهدات به مربوط موازین
 پیمانکار است  قراداد امضاء با دستورالعمل این طبق  داد قرار در موجود اتمقرر و اصول رعایت به موظف پیمانکار 1

2 
 می مراجعه  پیمانکاران کار  انجام حسن بر نظارت و کنترل منظور به که فنی ناظرین و کارشناسان با پیمانکار کامل همکاری

 باشد می الزامی نمایند
 پیمانکار

 پیمانکار ای استفاده نماید حرفه و فنی سازمان از گواهی دارای و دیده آموزش نیروهای از است موظف پیمانکار 3

4 
 ناظر صالحیت تأیید از بعد و نموده معرفی  بیمارستان فنی ناظر به کار به شروع از قبل را خود اجرایی پرسنل بایستی پیمانکار

 بود خواهد بالمانع شده یمعرف پرسنل کارگیری به شناسایی کارت صدور و( فیزیکی و فنی توانمندی)  فنی
 پیمانکار

5 
 مسئولیت نامه بیمه تعدادی االمکان حتی و اقدام خودروها و اجرایی عوامل بیمه به نسبت مقررات طبق است موظف پیمانکار

 .دهد قرار استفاده مورد حوادث وقوع صورت در تا نماید تهیه نام بدون
 پیمانکار

6 
 اطالع به قبالً را مراتب انسانی نیروی جایگزینی یا و جابجایی به اقدام از قبل 1-1-4 بند رعایت بر عالوه است موظف پیمانکار

 .برساند مربوطه  فنی ناظر
 پیمانکار

7 
 داد معرفی قر با مرتبط بیمارستان فنی ناظر به االختیار تام نماینده عنوان به ذیصالح فنی مسئول نفر یک است موظف پیمانکار

 .نماید
 پیمانکار

8 
. 

 نماید کار به شروع بیمارستان در داد قرار در شده مطرحه نیروی حداکثر با است موظف پیمانکار
 پیمانکار

9 
 لغو کلی بطور یا داد قرار لغو نقدی جریمه قبیل از پیمانکار با شدید برخورد موجب شده اعالم نیروی تعداد در تخطی صورت در

 .شد خواهد پیمانکار صالحیت
 پیمانکار

 پیمانکار آورد عمل به را الزم های هماهنگی بیمارستان فنی ناظر با کاری اولیه مواد خروج و ورود خصوص در  است موظف پیمانکار 11

 پیمانکار دهد گزارش مرتبط فنی ناظر به را مراتب پرسنل از یک هر جهت حادثه بروز صورت در است موظف پیمانکار 11

 انسانی یروین وظایف و شرایط به مربوط موازین

1 
 .باشند جسمانی و فیزیکی مناسب توانایی دارای باید پیمانکار شرکتهای مجری پرسنل

 .میشود احراز کار طبّ گواهینامه طریق از پرسنل جسمانی و فیزیکی صالحیت:  توضیح
 پرسنل مجری

 مجری پرسنل .باشد کار بهداشت و حفاظت تعملیات و قاتتحقی مرکز یا و ای حرفه و فنی سازمان از آموزشی گواهینامه دارای بایستی  پرسنل 2

 مجری پرسنل هستند بیمارستان در خدمت ارائه طول در ،  واحد کاری فرم لباس داشتن به موظف  پیمانکاری شرکتهای پرسنل 3

4 
شرکت مربوطه می حادثه شوند کلیه هزینه های جاری بر عهده  دچار پیمانکار شرکتهای مجری پرسنلدر صورتی که حین کار

 باشد 
 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت اجرایی )تیم حاکمیتی(    دستورالعمل

 

 دستورالعمل :کد 

 

3Sh-IN-02-01 
 

 

5 
 

 قرارداد -منابع مالی امکانات موردنیاز:

 منابع: 

 کارفرما: 

)که در متن به عنوان این مرکز نامبرده می شود (و عملیات موضوع خیریه سوم شعبان بیمارستان -شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است 

رها به عهده کارفرما و ناظرفنی یمانکار واگذار کرده است و نظارت مستقیم بر عملکرد پیمانکار و صدور کلیه دستور کاپیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، به پ

 که از طرف وی منصوب میشود خواهد بود. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

 پیمانکار: 

که تحت عنوان پیمانکار جهت انجام امور و فعالیت های مختلف اجرائی، خدماتی، فنی و مهندسی، علمی است است شخص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت فنی و 

، که یک سوی امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، بعهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های تحقیقاتی و غیره

 در حکم پیمانکار می باشند. قانونی پیمانکار، 

 نماینده پیمانکار: 

تهای قرارداد شخصیت حقیقی که کتبا توسط مدیرعامل شرکت پیمانکاری برای کمک به پیمانکار در رسیدگی و اجرای فعالیتهای مورد پیمان  در محدوده فعالی

 منصوب می شود.

 )ناظر فنی (:  نماینده کارفرما

 ده که مسئول کنترل همه موارد قرارداد مرتبط با پیمانکار است.شخصی مرتبط با واحد واگذاری ش

ی این مرکز  بشرحی که در فعالیتهای مربوط به رعایت مقررات و کنترل های موجود در مفاد قرار داد  که توسط پیمانکار یا نماینده قانونی وی  با نظارت ناظرین فن

 ادامه خواهد آمد صورت می گیرد

 ست بیمارستان، مدیریت بیمارستان، پیمانکار و پرسنل مجریریاکارکنان مرتبط: 

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                  01/3/79تاریخ ابالغ:                   01/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان 

 دکتر ناصری نیا )معاون درمان (

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 ) ریاست بیمارستان(دکترفرهاد دریانی تصویب/ابالغ کننده:  (معاون درمان )  جالل ناصری نیانده: دکترتأیید کن



 

6 
 

 

 

 

 

 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی

 محورمدرییت خطر ، حوادث و بالیا
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل های راهبری ایمن سیستمهای الکتریکی و مکانیکی باتوضیحات کامل

 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

به صورت سالیانه سیستم ارت تجهیزات و بخشها توسط کارشناسان مورد تایید اداره استاندارد تست شده و  0

 اهینامه دریافت میشود.مستندات آن ثبت گردد و گو

 مسئول تاسیسات

تاسیسات بایستی به صورت روزانه از مخازن دستگاه اکسیژن ساز و سانترال اکسیژن بازدید بعمل آید  3

 ثبت نمایند. مرتبه 5خلوص و فشار اکسیژن را  –ومستندات میزان مصرف 

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات ار فیکس شده باشد )زنجیر یا ترالی ( به دیوبایستی کلیه کپسولهای اکسیژن داخل بخشها   4

 مسئول تاسیسات سال باید تست هیدرواستاتیک را برای کلیه کپسول ها انجام دهد. 5تاسیسات باید هر  5

تاسیسات بایستی کلیه راههای منتهی به پشت بامها و موتورخانه ها توسط حفاظ نرده ای یا درب آهنی  6

 .از ورود افراد متفرقه جلوگیری بعمل آیدمسدود کرده باشد و 

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات .بست کلید تابلوهای برق وتلفن قفل داشته باشد تا دردسترس عموم نباشند 9

لوازم تأسیساتی و تجهزاتی که احتمال سقوط آن به روی بیماران و کاربران می باشد باید به صورت ایمن و  9

 شود . ر استاندارد فیکس و مها

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات لوله کشی های خارج از ساختمان باید عایق بندی شوند. 7

لوله ها را باید به صورت موازی هم به کار برد و فاصله آنها را به حدی گرفت که عایق سازی آنها امکان پذیر  01

 باشد.

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات ا عبور میکنند باید در برابر خطر شکستگی محافظت گردند.لوله هایی که از داخل و یا زیر دیوار ه 00

 مسئول تاسیسات . باشد پیاده سازی کلیه دستورالعمل ها و الزامات آسانسور بر عهده نفر فنی طرف قرار داد بیمارستان  02
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا،   دفاتر ثبت فشار و خلوص اکسیژن-دستگاه ارت سنج

 پرسنل تاسیسات کارکنان مرتبط:

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

، خانم مستوری حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات( ،سجاد انصاری)مسئول ایمنی( ،)مسئول فنی(، دکتر مرتضوی بیگی)مدیر بیمارستان(محمدصادق محراب 

 مدیریت خطر( عضو)

 دریانی ) ریاست ( دکتر  تصویب/ابالغ کننده: ( مدیر بیمارستان) آقای محرابی تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 ودکیفیت و اعتباربخشیواحد بهب

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 ح و دیوارهادستورالعمل ارزیابی و کنترل ایمنی سطو

 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

 پرسنل تاسیسات باید برای کلیه رمپها و پله ها دستگیره حفاظتی نصب نمایند. 0

 پرسنل تاسیسات وح مشبک جهت افزایش اصطکاك و کاهش احتمال سقوط بکاربرند.باید در طراحی رمپ ها سط 2

3 
کلیه واحد های بیمارستان باید از نصب تابلوهای سنگین ، با لبه های تیز و شیشه ای  پرهیز کنند و تا حد امکان از 

 .قاب های بسیار سبک ،لمینت و لوازمی که حداقل ریسک را داشته باشد استفاده نمایند 
 مسئولین واحدها

4 
باید در بازدید های دوره ای خود به ارزیابی ایمنی سطوح ،پله و دیوار ها بپردازد و مشکالت مربوطه را در کمیته 

 مدیریت خطر و بالیا به تصویب برساند.

 مسئول ایمنی

 پرسنل تاسیسات یه ثابت فیکس نماید.باید کلیه کمد ها، قفسه ها،ابزارها و ... که احتمال سقوط را دارد به نقطه ایمن و تک 5

 پرسنل تاسیسات باید در نظر داشته باشند که عرض پله ها و پاگردها در هیچ قسمت  از طول مسیر نباید کاهش یابد. 6

 پرسنل تاسیسات سانتی متر در نظر گرفته شود 17باید در نظر داشته باشند که ارتفاع هر پلکان  9

 پرسنل تاسیسات سانتی متر در نظر گرفته شود 31د که پاخور ) پلکان ( باید در نظر داشته باشن 9

 پرسنل تاسیسات سانتی متر در نظر گرفته شود. 111باید در نظر داشته باشند که حداقل عرض مفید پلکان  7

01 
به دبیر کمیته  باید در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق با مسایل  ایمنی سطوح، پله ها ،رمپ ها و  دیوارها سریعا

داخلی  -( و یا مسئول تاسیسات )آقای طباطبایی 282داخلی  –) خانم مستوری مدیریت خطر و حوادث بیمارستان  

 ( تماس حاصل نمایند.251

کلیه کارکنان 

 بیمارستان

 

 استپ پله و  کلیه ملزومات ایجاد ایمنی-نرده های حفاظتی -چک لیست ایمنی ساختمان-کتاب سالمتی و ایمنی در ساختمان، اردشیر اطباییمنابع و امکانات موردنیاز:

 کلیه کارکنان بیمارستان -مسئولین واحدها -پرسنل تاسیساتکارکنان مرتبط: 

 2/4/79ریخ بازبینی بعدی:تا                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 
 

 تهیه کنندگان : 

، خانم مستوری  حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات( ،سجاد انصاری)مسئول ایمنی( ،مریم هاشمی)مدیره پرستاری( ،محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 )کارشناس مدیریت خطر( 

 دکتر دریانی ) ریاست ( ده:تصویب/ابالغ کنن ( مدیر بیمارستان) آقای محرابی تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 تامین کننده برق اضطراری ترل عملکرد ژنراتورها و سیستم هادستورالعمل کن

 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 
رق ، پستهای تلفن و رکهای شبکه و اینترنت ودستگاه سانترال تلفنخانه ماهی یکبار بایستی کلیه تابلوهای ب

  توسط پرسنل تاسیسات چک گردد.
 مسئول تاسیسات

2 
تا ازعملکرد ( به صورت دستی)  بایستی واحد تاسیسات بیمارستان هفته ای یکبار ژنراتور را روشن کنند

 . خنک کننده مطمئن شوند صحیح موتور دیزل وژنراتور و باطریها وسیستم
 مسئول تاسیسات

3 
بایستی روغن موتور دیزل ژنراتور هریکسال تعویض شود.چون اغلب ژنراتور مدت زیادی کارنمی کند این 

 مدت زمان برای تعویض روغن مناسب می باشد.
 مسئول تاسیسات

4 
 2111ن نگهداری کند.)حدود ساعت نیاز گازوئیل را در بیمارستا 72کارکنان تاسیسات باید حداقل برای 

 لیتر(
 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات کلیه پریزهای متصل به برق اضطراری باید توسط پرسنل تاسیسات مشخص شوند. 5

 مسئول تاسیسات باشند. upsکلیه دستگاههای ضروری بخش های ویژه و اتاق عمل و همینطور اورژانس باید مجهز به  6

9 
ید طبق برنامه زمان بندی شرکت های  تولید کننده برنامه بازدید باتری ها و اطمینان از ها با  upsجهت کلیه 

 عملکرد آنها انجام شود. 
 مهندسی پزشکی

 

 دیزل ژنراتور-UPS منابع و امکانات موردنیاز:

 پرسنل تاسیسات کارکنان مرتبط:

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

سجاد ،  محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(، محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان( ، مریم هاشمی)مدیره پرستاری(،  )مسئول فنی(دکتر مرتضوی

 ، مهری مستوری )کارشناس مدیریت خطر (  حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(،   یمنی(انصاری)مسئول ا

 دکتر دریانی )ریاست ( تصویب/ابالغ کننده: محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان( تأیید کننده:



 

 شعبان بیمارستان خیریه سوم

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه 
 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

1 
در صورت عدم شرایط کنترل ریسک موجود، در روز با دستور فرمانده حادثه و در شیفت عصر و شب با دستور 

 صادر  شود. سوپروایزر ) با هماهنگی با فرمانده حادثه( دستور تخلیه باید
 فرمانده حادثه

 خطر اعضاء کمیته مسئولیت های افراد در زمان تخلیه بیمارستانی بر اساس شرح وظایف چارت فرماندهی حادثه باید صورت گیرد. 2

3 
کلیه راههای خروجی و درب های خروج می بایست دارای عالمت خروج شبرنگ باشند که راه خروج را نشان 

 .دهند
 مسئول تاسیسات

4 
یستی توسط اعضایی که واحد پشتیبانی در اختیار قرار میدهد با نظارت مسئول خدمات پزشکی و تخلیه با

 مسئول بخش صورت پذیرد.

مسئول خدمات پزشکی 

 و مسئول بخش

5 
، با افراد راهنما جهت تخلیه ایمن محیط کار  کد بحرانکلیه سرپرستان واحد ها موظفند به محض اطالع از   

 .مایند همکاری ن
 کلیه سرپرستان

6 
 ، در صورت اعالم تخلیه ،در صورت عدم وجود راهنما ، سرپرست واحد موظف است طبق آموزشات ارائه شده

 .هدایت نماید محل تجمع ایمنپرسنل واحد تحت مسئولیت خویش را از نزدیکترین خروجی به 
 سرپرست واحد

7 
ن پناهگاه ، با رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشتی در خارج واحد ایمنی و بهداشت موظف است محلی را به عنوا

  عالمت گذاری نماید از ساختمان  بیمارستان 

مسئول ایمنی و 

 بهداشت حرفه ای

8 
طی فاز تخلیه پرسنل ، بعلت اهمیت سرعت عمل ، اعضای تیم اضطراری  و افراد راهنما مجاز به تامل ، صحبت  

 .اضافی به افراد متفرقه نمی باشندکردن با افراد و ادای توضیحات 
 تیم تخلیه

9 

ابتدا می ،در مواجهه مستقیم در خطر باشد افراد ترتیب و توالی عملیات تخلیه می بایست برحسب اولویت و  

مصدوم یا پرسنل خط مقدم مواجهه با خطر خارج شده و بعد باقی نفرات یا مصدومین از محیط افراد بایست 

 خارج شوند

 تیم تخلیه

11 

در صورت شدت شرایط اضطراری  ، انجام کمکهای اولیه توسط امداد گران تیم در محل حادثه مجاز نبوده و  

اولویت با خارج سازی افراد بوده و عملیات کمکهای اولیه یا اقدامات پزشکی می بایست در محلی ایمن انجام 

 پذیرد 

 تیم تخلیه

11 

اعضای راهنما می بایست با تمام گوشه و کنارها ، نقاط کور آشنا  کلیه اعضای تیم اضطراری  شیفت و بویژه 

تا از عدم حضور کسی در این محل ،  باشند و پس از تخلیه پرسنل می بایست به این نقاط کور سرکشی نمایند

 .مطمئن شوند

 تیم تخلیه

12 
قیمی نداشته باشند، می طی عملیات تخلیه ، در صورتی که سایر اعضای تیم به علت نوع حادثه ، وظیفه مست

 .بایست در عملیات تخلیه به افراد راهنما کمک نمایند 
 تیم تخلیه

13 
ممانعت از حرکت  ،در زمان انجام عملیات تخلیه ، حرکت افراد متفرقه به سمت محل حادثه اکیداٌ ممنوع است  

 و تجمع افراد بر عهده اعضای انتظامات تیم اضطراری  است  
 مسئول انتظامات

14 
انجام شده  یبا توجه مانورها هیجهت تخل ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیدر کم

 و...( اریبرانکارد س -لچریو موجود است. ) و ینیب شیپ
 دبیرکمیته خطر

15 
ادثه و و کنترل در زمان بحران و ح یفرمانده نیبحران, مسئول تیریمد ستمیس یالتیبراساس فلوچارت تشک

 آنها مشخص است. یها نیجانش
 تیم کمیته خطر

16 
و ضرورت حضور و تجمع در  کلیه پرسنل شرکت می بایست در خصوص عملیات تخلیه توجیه شده باشند

 پناهگاه جهت سرشماری به آنها تذکر داده شود 
 دبیرکمیته خطر

 تیم تخلیه ده از محل باشند طی فاز عملیات تخلیه ، اعضای تیم می بایست آخرین نفرات خارج ش 17

 دبیرکمیته خطر باشند. یدستورالعمل م یو اجرا یریادگیپرسنل موظف به  هیکل 18
 



 

 شعبان بیمارستان خیریه سوم

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 منابع و امکانات مورد نیاز:

 -پارچه و باند -سبکیسه های پالستیکی و نوار چ -بلندگو -دفتر و قلم -بیمارستانلیست پرسنل  -باتری -چراغ قوه -رادیو -ماسک های فیلتر دار به تعدادکافی

 ترالی- جعبه کمک های اولیه

 کارکنان مرتبط:

 پرستاران -پرسنل انتظامات 

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 :تهیه کنندگان 

 )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی

 مریم هاشمی)مدیره پرستاری(

 )معاون درمان(دکتر ناصری نیا 

 اداری( مدیر امورابوالفضل قدیانلو)

 )مسئول فنی(دکتر مرتضوی 

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 ل ایمنی(سجاد انصاری)مسئو

 عبدلی)مسئول خدمات ( آقای

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 ایمنی بیمار( هماهنگ کننده )کارشناسخانم سیاری

 حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(

 مسعود صیادی)مسئول انتظامات(

 حمید احمدی)سرپرستار اورژانس(

 )کارشناس مدیریت خطر(مهری مستوری

 کیفیت( بهبود مسئول عطیه میرخانی)کارشناس

 محمد رضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها(

 (ICU)سرپرستار خانم بهادری 

 (CCU2)سرپرستار خانم صالح آبادی

 (CCU1بابک قره گوزلو)سرپرستار 

 محبوبه جامعی)سرپرستار داخلی زنان(

 زنان( جراحی مینا زارع)سرپرستار بخش

 ()مسئول رادیولوژیدکتر نوابی 

 بلوك زایمان(زهرا سعد)مسئول 

 مریم دشتی)سرپرستار جراحی مردان(

 معصومه شکورپور )سرپرستار داخلی مردان(

 مهین نارکوب )مسئول اتاق عمل(

 معصومه کمال )سرپرستار نوزادان(

 قدرت اله باقرشاهی)مسئول انبار(

 مالی( مدیر امورمحمد رجایی)

 سپیده غالمی)مسئول مدارك پزشکی(

  اطالعات( فناوریمسئول افشین اژدست)
 دریانی ) ریاست ( دکتر  تصویب/ابالغ کننده: محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان( تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل
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 دستورالعمل فعالسازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
خبر بروز حادثه درداخل یا خارج بیمارستان  باید توسط سوپروایزر بیمارستان به سرعت به فرمانده 

 حادثه رئیس بیمارستان اطالع داده شود.
 سوپروایزر

 فرمانده حادثه .تخاب نمایدفرمانده حادثه باید فردی را جهت دریافت شرح حادثه داخلی ،ازمنبع خبر ان 2

3 
مالك نهایی درتأیید ) دانشگاه اخذ کند EOCفرمانده  حادثه باید تأیید خبرخارجی را از 

 .می باشد((دانشگاهEOC) خبرمرکزهدایت عملیات دانشگاه
 فرمانده حادثه

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

 ایشان و در نبود ایشان سوپروایزر بیمارستان با هماهنگی با ایشان(.
 فرمانده حادثه/سوپروایزر

5 

 .سطوح هشدار اعالم شده،برنامه عملیاتی پاسخ مورد نظرباید فعال شود/ طبق خبر

o اد در ارائه خدمات نظام سالمت هیچ اختاللی ایج: هیچ حادثه ای رخ نداده و  رنگ سفید / پایش

 نکرده است

o اطالع وضعیت هشدار به تیم های عملیاتی انجام شود : )آماده باش( هشدار/ رنگ زرد. 

o نیروها %  51-31 جایگاه اصلی سامانه فرماندهی حادثه و 9 :فعالسازی نسبی /رنگ نارنجی

 وتجهیزات فراخوان شود.

o مرکزتلفن اعالم فرمانده حادثه به کد بحران)کد قرمز(توسط : فعالسازی کامل /رنگ قرمز

نیروها % 111 کل سامانه فرماندهی حادثه و. / توسط مرکزتلفن پیج شود( کدقرمز)کدبحران/شود

 (وتجهیزات فراخوان شود

 /فرمانده حادثه

 مرکزتلفن

6 
سریعاً فعال شده وامکانات ( EOC) درصورت اعالم وضعیت نارنجی وقرمز،باید واحد فرماندهی عملیات

 .دگی،فراهم گرددالزم طبق برنامه آما
 واحد فرماندهی عملیات

7 
جایگاه اصلی( باید درجایگاه خود حاضرشوند وبراساس شرح  9جایگاههای اصلی فرماندهی حادثه)

 وظایف ودستورات دریافت شده توسط فرماندهی حادثه به انجام وظیفه مشغول شوند.

جایگاههای اصلی 

 فرماندهی حادثه

 اعضای چارت بحران مرکزحضوریابند.EOCت جلیقه های مشخصه موقعیت ،دراعضای چارت بحران جهت دریاف 8

9 
مرکزتلفن باید طبق فهرست کامل وبه روزشده ازافرادی که باید به هنگام فعال شدن برنامه پاسخ 

 .درهرسطح با آنها تماس بگیرد،براساس دستورفرمانده حادثه اقدام کند
 مرکزتلفن

 اعضای جایگاههای اصلی یفه مدیریت و فعالسازی زیر شاخه های خود را به عهده دارد.هر یک از جایگاههای اصلی وظ 11

11 

 2 تا 1:فوری) طبق  برنامه پاسخ طراحی شده درهرمخاطره ودوره های زمانی پاسخ به حادثه

ساعت وبازگشت به وضعیت عادی(اقدام  12 بیش از: ساعت،طوالنی مدت 12 تا 2:ساعت،میان مدت

 شود.

 انتیم بحر

12 

،سازه ای،غیرسازه ای (کارکنان،بیماران وهمراهان)بایستی دراسرع وقت ،انواع آسیبهای انسانی

وعملکردی،،میزان،گستردگی،شدت،محل و تأثیرآن بربیمارستان،جمعیت درمعرض آسیب،کشته 

 بازرسی گردد.  HICSشدگان،مصدومان توسط تیم  

 تیم بحران

13 
جام شده و گزارش به فرمانده حادثه ، نیازبه خدمات پزشکی، بهداشتی با توجه به ارزیابی آسیب های ان

 .ومنابع انسانی،تجهیزاتی،ساختاری،مالی،تغذیه ای معین می گردد

 تیم بحران

14 
اعمال ) بایستی وضعیت بیماران فعلی بیمارستان توسط مدیر خدمات پزشکی تعیین تکلیف شوند

 .(ل شود،بیماران در حال ترخیص،زودتر ترخیص شوندجراحی الکتیو باهماهنگی پزشک مربوطه کنس
 مدیر خدمات پزشکی

15 
درصورت نیازبه تجهیزات،منابع انسانی وفضای بیشتر،باید طبق برنامه افزایش ظرفیت توسط فرمانده 

 .حادثه اقدام شود
 فرمانده حادثه

16 
دیده شده، باید توسط  درصورت نیازبه تجهیزات ،منابع انسانی وتجهیزاتی مازاد برظرفیت تدارك

 اقدام شود.( دارای تفاهم نامه)مسئول پشتیبانی نسبت به تماس با بیمارستان های معین
 مسئول پشتیبانی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل
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17 
نیروی ) بایستی با توجه به نوع حادثه،ارشد رابط و هماهنگی به طورمرتب تماس با سازمانهای بیرونی

را حفظ کند....( انتظامی،پلیس،آتش نشانی و  
 رابط و هماهنگیارشد 

 
 منابع و امکانات موردنیاز:

 (EOPبرنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا )-(HDPکتاب امادگی بیمارستانی)
 EOCملزومات اتاق -کارت شناسایی-جلیقه-لیست شماره تماس اعضاء چارت

 پرسنل مرکز تلفن-پرستار کارکنان مرتبط:

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 

 :تهیه کنندگان

 )معاون درمان(دکتر ناصری نیا ،  مریم هاشمی)مدیره پرستاری(،  )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی 

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداری(

 )مسئول فنی( مالیجدکتر 

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 سجاد انصاری)مسئول ایمنی(

 عبدلی)مسئول خدمات ( آقای

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 ایمنی بیمار( هماهنگ کننده )کارشناس خانم سیاری 

 ل تاسیسات(حامد طباطبایی)مسئو

 مسعود صیادی)مسئول انتظامات(

 حمید احمدی)سرپرستار اورژانس(

 )کارشناس مدیریت خطر(خانم مستوری

 بهبود کیفیت( مسئول عطیه میرخانی)کارشناس

 محمد رضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها(

 (ICU)سرپرستار خانم بهادری 

 (CCU2)سرپرستار خانم صالح آبادی 

 (CCU1وزلو)سرپرستار بابک قره گ

 محبوبه جامعی)سرپرستار داخلی زنان(

 زنان(جراحی مینا زارع)سرپرستار بخش 

 ()مسئول رادیولوژیدکتر نوابی

 زهرا سعد)مسئول بلوك زایمان(

 مریم دشتی)سرپرستار جراحی مردان(

 معصومه شکورپور )سرپرستار داخلی مردان(

 مهین نارکوب )مسئول اتاق عمل(

 )سرپرستار نوزادان(معصومه کمال 

 قدرت اله باقرشاهی)مسئول انبار(

 مالی( مدیرمحمد رجایی)

 سپیده غالمی)مسئول مدارك پزشکی(

 فناوری اطالعات(مسئول افشین اژدست)

 
 دریانی ) ریاست ( دکتر  تصویب/ابالغ کننده: محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان( تأیید کننده:



 

 ارستان خیریه سوم شعبانبیم

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل
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3Sh-IN-10-06 
 

 

14 
 

 ی و غیرفعالسازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثهدستورالعمل نحوه فعالساز

 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 
اولیه  ران وفعال شدن سامانه هشدارفلوچارت اطالع رسانی درشرایط بح, کمیته مدیریت خطرحوادث وبالیا

 را تهیه کرده و به پرسنل اطالع رسانی نماید.
 کمیته مدیریت خطر

2 

سوپروایزر باید وضعیت بحرانی رابه رئیس بیمارستان ویا جانشین وی اطالع رسانی  , براساس فلوچارت

بیمارستان EOCرفا بهدانشگاه نمی باشد وص EOCنماید)دربحران های داخلی نیاز به تایید خبرتوسط 

 .رسانی گردد(اطالع 

 سوپروایزر

3 
فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه؛ توسط رئیس بیمارستان و یا جانشین وی )مسئول فنی( و در نبود 

 آنها در شیفت عصر وشب و تعطیالت سوپروایزر ،باید انجام گیرد.
 فرماندهی حادثه

4 
قرمز( باید -نارنجی-زرد-ده حادثه اعالم وضعیت )سفیدپس از تایید وضعیت بحرانی، از سوی فرمان

 مشخص شود.
 فرماندهی حادثه

 فرماندهی حادثه باید فعال شوند. HICSبر اساس وضعیت مشخص شده جایگاههای  5

6 
نیزتوسط فرمانده/سوپروایزر بر اساس اعالم نظر مسئول بازگشت به   HICSغیرفعالسازی جایگاههای 

 ام گردد.وضعیت عادی باید انج
 فرماندهی حادثه

 تلفنخانه باید  اعالم شود. 331زمان غیرفعال شدن سامانه از طریق پیج توسط تلفنخانه بیمارستان با اعالم کد  9

9 
در صورت وجود مشکل اطالع رسانی از طریق پیج زمان غیرفعال شدن سامانه توسط سوپروایزر شیفت)پس از 

 .ه حادثه(باید به کلیه پرسنل بخشها اطالع رسانی گردداعالم غیر فعال شدن از سوی فرماند
 سوپروایزر شیفت

7 
اولیه  فلوچارت اطالع رسانی درشرایط بحران وفعال شدن سامانه هشدار, کمیته مدیریت خطرحوادث وبالیا

 را تهیه کرده و به پرسنل اطالع رسانی نماید.
کمیته مدیریت 

 خطرحوادث
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 1393مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخصهای توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا تالیف :  دکتر حمید رضا خانکه

 1392آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا، تالیف حمیدرضا خانکه و همکاران، چاپ دوم سال 
 کارت شناسایی-جلیقه -لیست تماس های ضروری-تلفن-پیجر

 پرسنل تلفنخانه کنان مرتبط:کار

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

، محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان( ،ریم هاشمی)مدیره پرستاری(م،  )مسئول فنی(، دکتر مرتضوی )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی  تهیه کنندگان :

، خانم مسعود صیادی)مسئول انتظامات(، حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(، سجاد انصاری)مسئول ایمنی(،محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 بهبود کیفیت( مسئول عطیه میرخانی)کارشناس،)کارشناس مدیریت خطر(مستوری

 ریاست (  دریانی )دکتر  تصویب/ابالغ کننده: (  مسئول فنی) مرتضویدکتر  أیید کننده:ت



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطر،حوادث و بالیا    دستورالعمل
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 هدستورالعمل فعالسازی روش های ارتباطی جایگزین درهنگام وقوع حادث

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
پیش بینی های الزم , کمیته خطرحوادث وبالیا؛جهت جایگزینی تجهیزات وروشهای ارتباطی چند الیه

 را باید انجام داده باشد.
 کمیته خطر

2 
سیستم پیجر بیمارستان باید توسط مسئول تاسیسات  کلیه قسمت های بیمارستان را به جزء اتاق 

 ش داده باشد.عمل را پوش
 مسئول تاسیسات

3 
اما درصورت قطع تلفن براساس فلوچارت تهیه شده پرسنل ,درکلیه بخشها تلفن وجود داشته باشد

 هربخش موظف است به بخشهای مشخص شده ) پشتیبان تجهیزات( وقوع حادثه را اطالع بدهد.
 ها پرسنل بخش

4 
ورد لزوم درشرایط بحران دراتاق دفتر پرستاری مکانها وافراد م,  تلفن مرکزهدایت عملیات دانشگاه

 بیمارستان موجود باشد وهمواره توسط مدیریت خطر بروز رسانی گردد.EOCو
 دبیر کمیته خطر

 مسئول تاسیسات الزامی است. EOCوجود خط مستقیم ارتباطی در دفتر پرستاری و اتاق  5

 ITمسئول  ی شده باشد.باید فراهم ساز ITتوسط مسئول   EOCاینترنت  در اتاق  6

  مدیر بیمارستان تلفن های بیسیم در بیمارستان باید موجود باشد. 7

 منابع و امکانات موردنیاز:

 1393مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخصهای توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا تالیف :  دکتر حمید رضا خانکه

 1392ث و بالیا، تالیف حمیدرضا خانکه و همکاران، چاپ دوم سال آمادگی بیمارستانی در حواد
 لیست شماره تلفن های اضطراری -اینترنت-بیسیم-تلفن-پیجر

 واحد ها پرسنل  کارکنان مرتبط:

 2/4/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       2/5/79تاریخ ابالغ:                                              2/4/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 :تهیه کنندگان

  سجاد انصاری)مسئول ایمنی(، ،محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(، مریم هاشمی)مدیره پرستاری(،  )مسئول فنی(، دکتر مرتضوی )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی 

افشین ، بهبود کیفیت( مسئول عطیه میرخانی)کارشناس،)کارشناس مدیریت خطر(، خانم مستوریظامات(مسعود صیادی)مسئول انت،حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(،

 فناوری اطالعات(مسئول اژدست)

 دریانی ) ریاست ( دکتر  تصویب/ابالغ کننده: ) معاون درمان (مرتضوی دکتر  تأیید کننده:
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل 

بع انسانیمحورمدرییت منا



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت منابع انسانی    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-06-01 
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 دستورالعمل محافظت از فیزیک پرونده های پرسنلی و کارکنان و صیانت از محرمانگی اطالعات مندرج در آنها
 

 شیوه انجام کار :             

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ئول کارگزینیمس فقط پرسنل قسمت امور اداری و حوزه ریاست بیمارستان به پرونده های پرسنلی دسترسی دارند. 1

 متصدی بایگانی در هنگام ارسال و مراسالت مشخصات پرونده در دفتر مخصوص ثبت می گردد.   2

3 
در صورت درخواست پرونده از حوزه ریاست بیمارستان  تحویل پرونده به آن قسمت  توسط پرسنل 

 کارگزینی انجام می گردد. 
 متصدی دبیرخانه

4 
پرونده با شمارش و   ( رج از بیمارستان ) سازمان تامین اجتماعی و ...در صورت درخواست پرونده از خا

 در پاکت دربسته و مهر شده تحویل می گردد. 
 متصدی دبیرخانه

 متصدی بایگانی جهت برگشت پرونده پی گیری به عمل می آید.  5

 متصدی بایگانی می گردد.     پس از برگشت پرونده  از خارج ازبیمارستان مدارك داخل آن شمارش و بررسی       6

 متصدی بایگانی پرونده ها در فایل های مخصوص دارای قفل بایگانی می گردد. 7

8 
 از ورود افراد غیر از پرسنل امور اداری به داخل اتاق بایگانی پرونده ها ممانعت 

 به عمل می آید. ) اتاق بایگانی دارای پیشخوان می باشد (
 متصدی بایگانی

 ــ ی درب اتاق بایگانی دوربین نصب می باشد.روبرو 9

 ــ اتاق بایگانی مجهز به سیستم اعالم حریق می باشد . 11
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 دفتر ثبت مشخصات پرونده   فایل های بایگانی ، دوربین مداربسته ، سیستم اعالم حریق ، دفتر مراسالت ،

 کارکنان مرتبط:

 اری کلیه پرسنل امور اد

 01/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 رگزینی(( ، آقای حسین قاسم نصیر ) مسئول کا متصدی بایگانی خانم سعیده خالدآبادی )، ( مدیر امور اداری آقای ابوالفضل قدیانلو ) 

 تأیید کننده:

 محمدصادق محراب بیگی    مدیر داخلی بیمارستان  :

 تصویب/ابالغ کننده:

  فرهاد دریانیرئیس بیمارستان : دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل 

محورمدرییت اتمین و تسهیالت ااقمت



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت تامین و تسهیالت اقامت    دستورالعمل

 

 :تورالعمل دسکد 

 

3Sh-IN-02-02 
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 دستورالعمل انبارش ایمن

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

 

دستورالعمل ایمنی  ,ویژه نگهداری نوع خاصی از مواد و کاال هستند لذا برای هر انبار به صورت مجزا  ,باتوجه به اینکه هرکدام از انبارهای بیمارستانی 

  مختصری ذکر خواهیم کرد

 دارویی:انبار -0

 % مهم می باشد . 51تا  31و حفظ آن بین  % می باشد61داروها زیر  داریرطوبت برای نگه استاندارد •

 مشکل دار  ینظارت بر کنترل محموله ها از لحاظ آسیب دیدگی یا مخدوش بودن برچسب آنها و جداسازی داروها •

 ب محموله یا دستورالعمل شرکت وارد کننده یا تولید کنندهرعایت شرایط نگهداری دارو که مطابق با اطالعات درج شده روی برچس •

 نظارت بر رعایت نظافت و جلوگیری از تردد افراد متفرقه •

 درجه حفظ می گردد  15-25، دمای محیط و انبار بین رطوبت در فرمهای مخصوص و مقایسه آن با شرایط استاندارددما و ثبت  •

 ی شود که دما و نور کنترل شده باشد .داروهای حساس به نور باید در محوطه نگهدار •

 خروج یا مصرف دارو براساس تاریخ انقضاء مصرف می باشد . FEFO( FIRST ENDED ,FIRST OUT)دقت در رعایت سیستم  •

 .(Recall) ریکالضایعات و  ،نگهداری داروهای مرجوعی  رنظارت دقیق ب •

 ه انبارباید درنظر گرفته شود.مراقبتهای الزم در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز ب •

 درب انبارها باید از جنس فلز و سطح داخلی آن صاف و بدون شکاف و درز باشد .  •

 باشد. سقف دارای عایق مناسب جهت جلوگیری از انتقال گرما و سرما •

گان جلوگیری بعمل آید. کف و دیوارها باید حیوانات موذی و پرند ،دیوارها و سقف باید فاقد هر گونه منفذ و روزنه بوده تا از نفوذ حشرات  ،کف  •

 از شستشوی انبار جداً خودداری شود. جهت جلوگیری از ایجاد رطوبت بایدد.نقابل نظافت باش

 های  فاضالب در انبارها باید دارای درپوش و وضعیت ظاهری مناسب باشند. چاهک •

 کافی باشد. میزان روشنایی ونور انبار جهت انجام کلیه عملیات انبارداری باید •

 مجزا و دارای حفاظ باشد.باید ( و ضایعاتی Recall)ریکال محل نگهداری داروهای  •

 . انبارهابایددارای سیستم اعالم واطفاء حریق بوده وتابلوی راهنماجهت استفاده ازوسایل ایمنی درکنارآنهاوجودداشته باشد •

 تاسیسات جهت بررسی و اصالح اطالع داده شود .  درخصوص تغییر در شرایط استاندارد باید به مسئول فنی و مسئول •

 انبار مواد غذایی :-2

ضوابط در صورت لزوم آشپزخانه انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذا خوری با فضای کافی به تناسب تعداد شاغلین با شرایط کامال بهداشتی مطابق  •

 ایند.ایجاد نم بیمارستاندر محل  شکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

 هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو، و استحمام اختصاصی می باشد. •

 کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد: •

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

 ب: دارای کف شور به تعداد مورد نیاز،الزامی است.

 ر فاضالب رو باشد.ج: دارای شیب مناسب به طرف کف شو

 ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد. •

 سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد.- •

 سیستم تهویه مناسب وجود داشته باشد. •

 انبار مواد شیمیایی:-3

ایستی صاف و صیقلی بوده ، عاری از ترك و لبه باشد تا به آسانی پاکیزه شود .این دیوارها بایستی روی بند یا سدی که دیوار های داخلی ب •

 پوشیده باشد قرار گیرد و دیوار دور تا دور تمام انبار را در بر می گیرد 14cmاز مواد نفوذ ناپذیر به ارتفاع 

 . م و مواد شیمیایی باشددفتر انباردار باید جدا از منطقه نگهداری سمو •

سیستم هواکش مناسب ، مجهز به فیلتر جهت ممانعت از تجمع بخارات شیمیایی مواد و خطر آتش زایی تعبیه گردد . این سیستم باید به  •

 . سطح کف باشد 15/1 1نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن بایستی حداقل



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت تامین و تسهیالت اقامت    دستورالعمل

 

 :تورالعمل دسکد 

 

3Sh-IN-02-02 
 

 

21 
 

عبیه گردد که موجب گرم شدن و یا سردشدن مستقیم مواد انبار نگردند . استفاده از سیستم خنک کننده و گرم کننده بایستی به گونه ای ت •

 . وسایل گرم کننده هوا که با نفت و گاز می سوزند ممنوع است

 . ایجاد هر گونه مخزن جهت نگهداری مواد شیمیایی مایع و یا گاز در انبار های کوچک بطور کلی ممنوع است •

 .م انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شود یوارها و سقف و سرپناه تماد •

 محوطه انبار ها باید عاری از پوشال ، خاشاك و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال باشد •

تانداد های سازمان آتش انبارها می بایست به تناسب موادی که از آنها نگهداری می شود مجهز به وسایل ضروری اطفاء حریق مطابق اس •

 .نشانی باشد

روشنایی طبیعی انبارها می بایستی به گونه ای طراحی گردند که مواد شیمیایی و سموم موجود در آنها در معرض تابش مستقیم نور  •

 .خورشید قرار نگیرند

واد ، وضعیت ایمنی ، وسایل ظروف و بسته بندی های مواد شیمیایی و سموم بطور هفتگی میبایست از نظر محل نگهداری ، نشت م •

 .حفاظت فردی شاغلین در انبارها و محیط انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد بازدید قرار گیرد

مواد شیمیایی و سموم ناسازگار نمی بایستی در کنار یکدیگر نگهداری شوند و در صورت لزوم می بایست با استفاده از دیوارهای مستحکم و  •

 . ای الزم را اعمال نمودخاکریز پیش بینی ه

با ایمنی مناسب )سیستم اعالم واطفاء حریق، المپهای ضد جرقه،کلید برق خارج از محوطه انباروگردش هوای مناسب( جهت  اانباری مجز •

 نگهداری محصوالت قابل اشتعال وجود داشته باشد.

لباس یکسره آستین دار بلند از جنس مقاوم که  - : فاده نمایندانباردار و کارگران در هنگام کار باید از وسایل ایمنی و حفاظتی ذیل است •

ماسک  -عینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطرات ناشی از سموم و مواد شیمیایی  . تمام بدن را بپوشاند

 .دستکش الستیکی مناسب -مناسب جهت تصفیه بخارات و گازهای ناشی از مواد سمی 

 بارش ایمن:نکات کلی ان

o  انبارش مستقل مواد شیمیایی و قابل اشتعال 

o  استفاده از قفسه بندی های فلزی مستحکم و غیر قابل اشتعال 

o  استفاده از درب فلزی و فاقد شکاف در انبار 

o  سیم کشی توکار برق و از داخل لوله های مخصوص ضد ضربه و اشتعال 

o قهاستفاده از کلیدها و پریزها و روشناییهای ضد جر 

o  چیدمان طبقه بندی شده و ایمن از جمله نگهداری مواد سوزاننده و اشتعال زا در طبقات پایین 

o  عالیم خطر اشتعال و ..هشداردهنده ممنوعیت سیگار و  عالیماستفاده از  

o کف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگی باشد 

o  آتش سوزی و زلزله استحکام کافی و زیر سازی مناسب کف انبار ازجهت ایمنی در مقابل 

o  روشنایی و تهویه مناسب انبار 

o وجود جعبه کمک های اولیه در انبار 

o های انبارها  استفاده از نرده محافظ در پشت پنجره 

o (.کلیه قفسه ها به دیوار پرچ شده باشد.مانند قفسه ها )ای در هنگام زلزله  رعایت نکات نگهداری اجزاء غیرسازه 

o ین تر باشد.لوازم سنگین در طبقات پای 

o .از نوار های نگهدارنده که ممعانت در سقوط اشیاء دارند استفاده شود 
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 دستورالعمل شرایط و ویژگی های انبار شیمیایی مرکز سالمت محیط و کار -1

 ( در مراکز درمانی سازمان غذا و داروGSPروشهای بهینه انبارداری ) -2

عالیم -قفسه های فلزی مستحکم-سیستم روشنایی ایمن-سیستم تهویه مناسب-وسایل ایمن حمل بار-اعالم حریق سیستم-وسایل حفاظت فردی -3

 جعبه کمک های اولیه-تجهیزات ثبت کننده دما و رطوبت-ایمنی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت تامین و تسهیالت اقامت    دستورالعمل

 

 :تورالعمل دسکد 
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 کارشناس بحران و بالیا – کلیه پرسنل انبار کارکنان مرتبط:

 09/3/79 تاریخ بازبینی بعدی:                         09/4/79:  تاریخ ابالغ                          09/3/79:  تاریخ بازبینی فعلی

 تهیه کنندگان:

 )مسئول فنی بیمارستان( مرتضویدکتر 

 سجاد انصاری )مسئول بهداشت حرفه ای(

 حامد طباطبایی )مسئول تاسیسات(

 قدرت اله باقرشاهی)مسئول انبار(

 ودکیفیت(خانم میرخانی )کارشناس مسئول بهب

 )ریاست (دکتر دریانی  تصویب/ابالغ کننده:  تأیید کننده: محمدصادق محراب بیگی )مدیربیمارستان(
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی

و ردمان  محورمراقبت 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-03-01 
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 دستورالعمل نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیماران

 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

  انتقال بین بخشی 

 پرستار   Bed managerدر صورت عدم تخت خالی هماهنگی با سوپروایر بعنوان  تماس با بخش مقصد و رزرو تخت 1

بیمار جهت آماده کردن امکاناتی همچون تشک مواج جهت آرامش و ایمنی بیان شرح حال تلفنی از وضع  2

 بیمار

 پرستار مسئول بیمار

 پرستار بیمار–منشی  بستن پرونده و نوشتن گزارشات و الصاق کلیه نسخ دارویی، آزمایشات و ... تا زمان حال به پرونده 3

ل کپسول اکسیژن،آمبوبگ،پالس اکسیمتر و ... هماهنگی با مسئول آسانسور و به همراه داشتن ملزوماتی مث 4

 )درصورت لزوم (جهت ایمنی بیمار 

 بیمار بر –پرستار بیمار 

 بیماربر -پرستار بیمار با کمک پرسنل همگن و حفظ پوشش بیمار و استفاده از ملحفه یا پتو یا ویلچر انتقال بیمار به برانکارد 5

 بیماربر -پرستار بیمار دن نقاط مختلف بدن در حین جابجایی بیمارو اطمینان از پوشان Bed sideباال بردن  6

 سرپرستار حضور پرستار در زمان تحویل دادن و تحویل گرفتن بیمار 7

و پروسیجرهای اورژانس در بخش مبدا( و داروهای موجود  statتحویل پرونده و کاردکس)اجرای دستورات  8

 در باکس بیمار 

 پرستار

 پرستار SBARامضای فرم پرونده،مدارك همراه ، براساس چک لیست ، به شکل بالینی و کنترل بیمار ، 9

  انتقال بیماران به اتاق عمل  11

 پرستار/ کارشناس بیهوشی بودن بیمار NPOاطمینان از  1

  ، آزمایشات و گرافی ها  6داشتن برگه رضایت عمل،رضایت آگاهانه ، فرم شماره  2

 پرستار/ کارشناس بیهوشی مصنوعی ، زیورآالت ،الك ناخن ، لباس زیر و وجود دستبند شناسایی کنترل نبود وسایل 3

  تزریق داروهای پریمد قبل از عمل جراحی 4

 سرپرستاران بخشها و اتاق عمل تحویل بیمار حتما توسط پرستار ، ماما ، بهیار و کارشناس بیهوشی انجام شود  5

  با ویلچر یا برانکارد انجام شود انتقال بیمار به اتاق عمل 6

تذکر :لیست بیماران اتاق عمل از قبل از طریق کامپیوتر ثبت و توسط اتاق عمل رویت می شود.از اطالع  7

 تلفنی اعمال جراحی اکیدا خودداری نمایید . )مگر در شرایط اورژانسی (

 

  تحویل بیمار از اتاق عمل 

 پرستار بخش  بیمار  تنفسی-هوشیاری-کنترل وضعیت جسمی 1

 پرستار بخش مطابقت اسم بیمار با پرونده و مدارك تحویلی وصدا نمودن بیمار با صدای بلند جهت کنترل هوشیاری وی 2

 پرستار بخش مطالعه فرم ریکاوری و چک اتصاالت بیمار)درن،کاتتر،لوله ها و ... (  3

 شپرستار بخ کنترل عالئم حیاتی و بازبودن راه هوایی 4

  به پرستار بخش  SBARتحویل بیمار با فرم  5

 پرستار / بیماربر انتقال ایمن بیمار به برانکارد بخش 6

 پرستار / بیماربر پوشاندن کامل بدن بیمار 7

  انتقال بیمار جهت مشاوره یا دریافت خدمات پاراکلینیک 

 منشی / پرستار هماهنگی با واحد مربوطه  1

 پرستار قبلی بیمار مطابق دستور واحد مربوطه  کنترل آمادگی های 2

 پرستار/ بیماربر و حفظ پوشش کامل وی یا ویلچر انتقال ایمن بیمار روی برانکارد 3

 پرستار / بیماربر همراه داشتن پرونده و مدارك درخواستی مطابق درخواست واحد پاراکلینیک مربوطه 4

رای حفظ سالمتی و ایمنی بیمار در حین انتقال درصورت نیاز اطمینان از وجود و سالمت امکانات الزم ب 5

 پالس اکسیمتر و ... (  –آمبوبگ  –)کپسول اکسیژن 

 پرستار

 پرستار کنترل راه های دستیابی عروقی بیمار در بخش مربوطه  6



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل
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  انتقال بیمار به واحد مربوطه توسط کمک بهیار 7

 پرستار / بیمار بر  و بدحال حضور در کنار بیماران ناتوان آسیب پذیر  8

 منشی / پرستار  انتقال بیمار به بخش همودیالیز 

 منشی / پرستار هماهنگی با بخش دیالیز 1

  ، دستور دیالیز ، رضایت آگاهانه ، راه عروقی V/Sکنترل  2

 رپرستار / بیمارب انتقال ایمن بیمار روی برانکارد با حفظ نکات ایمنی و پوشاندن بدن وی  3

 سرپرستار همراه بودن پرستار  4

 پرستار همراه بردن پرونده که دستور کتبی نفرولوژیست جهت همودیالیز داشته باشد  5

درصورت نیاز به تزریق خون یا فراورده های خونی قبل از شروع دیالیزخون آماده و همراه بیمار)با حفظ  6

 زنجیره سرما( به واحد دیالیز تحویل داده شود . 

 رستارپ

 پرستار در پرونده بیمار  – HBS Agداشتن جواب کتبی  7

 پرستار دیالیز کنترل راههای دستیابی عروق بیمار در بخش مربوطه  8

  جابجایی درون بخشی 

 پرستار ابتدا علت جابجایی اتاق و تخت بیمار را به وی و همراه توضیح داده شود  1

 پرستار داروی بیمار را جابجا شود  پس از موافقت بیمار پرونده و باکس 2

 منشی انتقال تخت و اتاق بیمار در کامپیوتر انجام شود  3

 پرستار / کمک بهیار با رعایت اصول ایمنی بیمار روی ویلچر یا برانکارد قرار داده شود  4

  پرستار بیمار را به تخت جدید منتقل و تمامی شرایط راحتی و اسایش وی فراهم شود  5
 منابع و امکانات موردنیاز:

 منشور حقوق بیمار -خانم مستوفیان-دستورالعمل ایمنی بیمار –دستورالعمل های ابالغی دانشگاه 

 کارکنان مرتبط:

 منشی  –بیماربر  –پرستار  –سرپرستار  –پزشک 

 امکانات و تجهیزات :

   Bed side –پتو  –برانکارد  –ر دفتر تحویل بیما –فرم های پرونده  –پرونده بیمار -کامپیوتر –تلفن 

 27/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             27/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 مریم هاشمی )مترون(

 زهره مال ) سوپروایزر آموزشی (

 پرستار اتاق عمل (مهین نارکوب ) سر

 ( ICUعالیه بهادری )سرپرستار

 ( CCUبابک قره گوزلو )سرپرستار

 محبوبه جامعی)سرپرستار داخلی زنان(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 بالینی   محور مراقبت های عمومی  دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 بیمارستاندستورالعمل نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از 

 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 بالینیتهیه لیست مراکزی که بیمارستان جهت انجام خدمات تشخیصی پاراکلینیکی با آنها قرارداد و تحویل به بخشهای  0

 منشی -پرستار تماس با مرکز مربوطه و دریافت وقت جهت انجام خدمت پاراکلینیکی 2

 منشی -پرستار هماهنگی با واحد نقلیه و مدیر و سوپروایزر جهت وجود آمبوالنس  3

 سوپروایزر در صورت نیاز به آمبوالنس کد دار، هماهنگ با موسسه آمبوالنس طرف قرارداد 4

 سوپروایزر گی با همراهان جهت هزینه آمبوالنسهماهن 5

 سوپروایزر هماهنگی با بخش و تأمین نیروی پرستاری مورد نیاز جهت انتقال موقت بیمار براساس شرایط جسمانی بیمار 6

 منشی -پرستار هماهنگی با همراهان و درخواست وجود همراه درجه یک برای همراهی وی 9

 منشی -پرستار ظ حریم خصوصی وی به آمبوالنسانتقال ایمن بیمار با حف 9

 کمک بهیار -پرستار همراهی تمام مدت بیمار در زمان ارائه خدمت در مرکز مورد نظر  7

 پرستار -سوپروایزر برای انجام مشاوره ها، هماهنگی با بیمارستانهای معین و دریافت وقت مشاوره از درمانگاههای تخصصی 01

 سوپروایزر والنس از نظر سالمت و کاراییکنترل تجهیزات آمب 00

 کمک بهیار -پرستار و...( CT،MRIگرافی ها،  -همراه بردن مدارک مورد نیاز جهت مشاوره )پرونده 02

 کمک بهیار -پرستار ارائه گزارش شرح حال و سیر بیماری بیمار به واحد مربوطه 03

 پرستار رستان یا مراکز مربوطه به پرسنل بخشارائه توضیحات ارائه شده توسط پزشک و پرسنل بیما 04

 کمک بهیار -پرستار تحویل پرونده و سایر مدارک همراه برده شده به بخش 05

   برگ تکمیل و همراه برده شود . 3توضیح: در صورت نیاز برگه ارجاع )موجود در دفترپرستاری( در  06
 ر ارسالی از معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتیدستورالعمل انتقال بیما منابع و امکانات موردنیاز:

 -مانیتور-پالس اکسیمتر -Bed side -پتو -کپسول اکسیژن -برانکارد -آمبوالنس -MRI- CT -گرافی -پرونده -تلفن -امکانات: لیست مراکز طرف قرارداد

 برگه نقلیه -دارو -ساکشن

 نشیم -کمک بهیار -پرستار -سوپروایزر -کارکنان مرتبط: مترون

 27/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             27/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دکتر ناصری نیا)معاونت درمان( 

 خانم هاشمی)مترون(

 خانم فرج پور )سوپروایزر بالینی(

 (ICUسرپرستار بخش خانم بهادری )

 خانم جامعی )سرپرستار بخش داخلی زنان(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 دستورالعمل آموزش خودمراقبتی به بیماران در بخش های بالینی

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
با توجه به تشخیص پرستاری و  در بدو ورود به بخش بیمار از نظر خودمراقبتی تحت ارزیابی اولیه قرار گرفته و 

 نیازهای آموزشی وی مشخص گردد
 پرستار

2 
تحت آموزش قرار  و درمان های جایگزین ،عوارض درمان یا عدم درماندرمان دارویی  -ریبیما ماهیتبیما ردر زمینه 

 گیرد
 پرستار مسئول آموزش -پزشک

 پزشک+ پرستار مسئول آموزش بسته به شرایط بیمار و میزان گیرایی وی از وسایل آموزشی مثل پمفلت، فیلم، کتاب و .. استفاده نماید 3

 سوپروایزر آموزشی به بیمار لت، فیلم، کتاب و ....( با هماهنگی با سوپروایزر آموزشی و مترونتهیه وسائل آموزشی )پمف 4

 مسئول تغذیه، پرستار بسته به ماهیت بیماری انجام شود .  آموزش تغذیه و رژیم غذایی به بیمار 5

6 
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  آموزش ایمنی در استفاده از تجهیزات پزشکی به بیماران و همراهان انجام شود . 

 پرستار -بیمار 

 فیزیوتراپ -پرستار در صورت لزوم تحت آموزش قرار گیرند و سازگاری با ناتوانی بیمارو همراه در زمینه خدمات بازتوانی 7

 ر بخش آموزشپرستا کنترل آن و پیشگیری از عوارض تحت آموزش قرار گیرند -بیمار وهمراه در زمینه راههای انتقال بیماری 8

 پرستار بخش آموزش زمان و مدت ارائه آموزش به گونه ای باشد که اختاللی در خواب و آرامش و روند درمان بیمار ایجاد ننماید 9

11 
توسط سرپرستار و سوپروایزر  ارزیابی اثربخشی آموزش به بیمار از طریق مصاحبه و تکمیل فرمهای مربوطه هرماه

 ود .آموزش به بیمار انجام ش
 موزش به بیمارآسوپروایزر 

 سوپروایزر آموزش به بیمار بررسی پرونده ها و کنترل تکمیل فرم های آموزشی حین ترخیص توسط پزشک و پرستار به صورت ماهانه 11

 سوپروایزر آموزشی -مترون انجام شود . ارائه گزارش عملکرد آموزش به بیمار به مدیران اجرایی سه ماهه 12

  سوپروایزر  –مترون  ت اثربخش نبودن آموزش های ارائه شده به بیمار ، اقدام اصالحی و تغییر در برنامه آموزشی اعمال گردد.درصور 13
 دستورالعمل آموزش به بیمار و خود مراقبتی معاونت درمان دانشگاه منابع و امکانات موردنیاز:

 فرم ارزیابی اثربخشی آموزشی -زشیفیلم آمو -کتاب -پمفلت -امکانات: فرم آموزش حین ترخیص

 مسئول آموزش به بیمار -9پرستار  -9مسئول تغذیه  -6فیزیوتراپ  -5سوپروایزر آموزشی -4سوپروایزر آموزش به بیمار -3مترون  -2پزشک  -0کارکنان مرتبط: 

 27/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             27/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دکتر نبی اله فرهادیان )رئیس بخش داخلی(

 خانم بهرامی )سوپروایزر آموزش به بیمار (

 مریم هاشمی )مترون (

 زهره مال )سوپروایزر آموزشی (

 محبوبه جامعی )سرپرستار داخلی زنان (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیاتر دک

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 قبت های عمومی بالینی   محور مرا دستورالعمل
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 دستورالعمل اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحی

 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

 پرستار بخش بودن بیمار، داروهای قبل از عمل کنترل شود NPOقبل از انتقال به اتاق عمل، مشخصات بیمار، نوع عمل، محل عمل  0

 بیهوشی اتاق عمل بودن بیمار جهت عمل جراحی به بخش ابالغ شود NPOمدت زمان  2

 پرستار شود  NPOاتاق عمل ، بیمار جهت عمل براساس ساعت حضور جراح در  3

 پرستار بخش از بیمار درخصوص نداشتن وسایل فلزی و زیورآالت، دندان مصنوعی سوال شود 4

 پرستار بخش از وجود مدارک الزم در پرونده بیمار، )آزمایش، سونو، مشاوره ها و...( پس از بررسی و مشاهده مطمئن شود 5

6 
بودن بیمار، داروی پروفیالکسی،  NPOو چک محل عمل،  6تحویل بیمار، کنترل برگه شماره در اطاق عمل هنگام 

 وجود آزمایشات و ... کنترل شود
 کارشناس بیهوشی

9 
در اطاق عمل، مشخصات بیمار را از خود او پرسیده و نوع عمل با دستبند شناسایی پرونده و لیست عمل مطابقت 

 داده شود
 کارشناس بیهوشی

9 
صورتیکه بیمار به اطاق انتظار منتقل می شود در کنار وی مانده و ضمن حفظ محیط خلوت و آرام، نحوه انتقال به  در

 تخت عمل، شیوه عمل، نوع بیهوشی، مدت زمان عمل را به زبان ساده برای وی توضیح دهد
 کارشناس بیهوشی

 کارشناس بیهوشی انتقال به بخش مبداآن را حفظ کند جهت حفظ حریم بیمارپوشش مناسب برای وی فراهم کرده و تا زمان 7

 کارشناس بیهوشی در حین و بعد از انتقال در صورت داشتن سرم، سوند یا انواع کاتترها انها را به نحو صحیح و ایمن حفظ و ثابت کند 01

 کارشناس بیهوشی نرده های دو طرف برانکارد را باال بکشد 00

 کارشناس بیهوشی به ارامی منتقل کرده و با او ارتباط برقرار کند در طول انتقال بیمار را 02

 مراقبت پس از عمل:

0 

بعد از ورود بیمار به ریکاوری، گزارش کامل وضعیت بیمار را از پزشک و پرستار انتقال دهنده بگیرد )مشخصات بیمار،  

ان مایعات و یا خون دریافت شده، وضعیت نوع عمل، نوع اقدامات انجام شده، نوع مراقبتها، میزان خونریزی، میز

 عالئم حیاتی و...(

 پرستار ریکاوری

2 
درجه باال آورده و در صورت عدم مشکل در مهره های گردنی، وضعیت ریکاوری به  31بسته به نوع عمل، سرتخت را 

 سرو چانه بیمار بدهد
 پرستار ریکاوری

 پرستار ریکاوری استفاده و وضع تنفسی را کنترل کند airwayاوری از در صورت بروز دیسترس تنفسی، عالوه بر وضعیت ریک 3

 پرستار ریکاوری بیمار را به دستگاه مانیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری و اکسیژن وصل کند 4

 پرستار ریکاوری رنگ پوست، مخاط دهان، لبها، ناخن ها و الله گوش را از نظر کبودی و سیانوز کنترل کند 5

 پرستار ریکاوری تجویز کند 8Rا را راه اندازی و داروهای دستور داده شده را طبق قانون سرم ه 6

 پرستار ریکاوری محل پانسمان و درن ها را از نظر خونریزی غیرطبیعی کنترل کند 9

 پرستار ریکاوری عالئم حیاتی را کنترل و در برگه مخصوص ثبت و گزارش پرستاری را کامل بنویسد  9

7 
ورت وجود گچ و بانداژ محکم، حتما سیستم عصبی و عروقی ناحیه را کنترل کرده و در صورت نیاز به هر نوع در ص

 تغییر در گچ و بانداژ جراح را در جریان قرار دهد
 پرستار ریکاوری

 پرستار ریکاوری کلیه موارد غیرطبیعی را ثبت و به جراح گزارش دهد 01

 پرستار ریکاوری بیمار، با بخش مبدا تماس و شرایط انتقال ایمن بیمار را فراهم کند پس از کنترل هوشیاری و بیداری 00

02 
بیمار با حفظ حریم خصوصی  SBARهنگام تحویل بیمار، شرح مختصر و کاملی از وضعیت بیمار از از اطاق عمل،تطابق 

 و ایمنی منتقل شود
 پرستار ریکاوری

 پرستار/کمک بهیار استانداردهای ایمنی بیمار به تخت منتقل شود  پس از انتقال بیمار به بخش با رعایت 03

 کمک بهیار کلیه شان ها و ملحفه ها و البسه های خونی از بیمار جدا شود  04
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 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 قبت های عمومی بالینی   محور مرا دستورالعمل
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 پرستار کلیه اتصاالت بیمار را کنترل و طبق دستورالعمل های ایمنی بیمار اتصاالت به شکل صحیح برقرار شود  05

 /کمک بهیارپرستار کنترل و ثبت شود . v/sدقیقه 05بیمار به بخش هر  یکساعت اول ورود 06

 /کمک بهیارپرستار کنترل و ثبت شود . v/sیکساعت دوم هر نیم ساعت  09

 پرستار مختل ، خونریزی ، تورم اندام ها و هرگونه عالمت غیرعادی پزشک را سریعا در جریان قرار دهید v/sدرصورت  09

 /کمک بهیارپرستار یعی ساعت دوم، عالئم حیاتی طبق دستور پزشک کنترل می شود طب v/sدرصورت  07

21 
، اتصاالت ، پانسمان و ساعت ورود به بخش و ... در برگه گزارش پرستاری ثبت  v/sکنترل موارد مشاهده شده نتیجه 

 شود
 پرستار

 
مانومتر  -ماسک اکسیژن -airway -شان -پتو -پایه سرم -دستبند شناسایی -تورینما -رپالس اکسیمت -نرده کنار تخت -پرونده -برانکارد امکانات موردنیاز:

 گوشی -فشارسنج -اکسیژن

 بیمار بر -پرسنل اتاق عمل و کارشناس بیهوشی -سرپرستار -پرستار -کارکنان مرتبط: پزشک

 27/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             27/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 منابع: کتاب استاندارد های خدمات پرستاری

 خانم مستوفیان -راهنمای جراحی ایمنی

 تهیه کنندگان:

 مهین نارکوب )سرپرستار اطاق عمل(

 مریم دشتی )سرپرستار بخش جراحی مردان(

 ( احی زنانمینا  زارع )سرپرستار بخش جر

 مریم هاشمی )مترون (

 خانم رسولی )کارشناس بیهوشی(

 آقای بهمن زاده )بهیار ریکاوری(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل
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 دستورالعمل اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیز

 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

  با توجه به آزمایشات موجود در پرونده ارزیابی شود Bبیمار از نظر هپاتیت  0

HBS AGدر صورت  2
 پرستار هایی که پذیرای این بیماران هستند )پانزده خرداد( پس از هماهنگی ارجاع شودبودن بیمار به بیمارستان +

3 
بیمار در بخش دیالیز پذیرش شده و تخت بیمار از روی دفتر تقسیم کار که توسط مسئول بخش از قبل مشخص گردیده، 

 تعیین وبیمار به تخت خود راهنمایی شود
 پرستار

4 
ستاندارد به منظور پیشگیری از ابتال به بیماریهای منتقله از راه خون بین بیماران و کارکنان اصول احتیاطات همه جانبه ا

 رعایت شود
 پرستار

 پرستار از وسایل حفاظت فردی در تمام مدت همودیالیز استفاده شود 5

 پرستار باتوجه به وضعیت بیمار طبق نظر مسئول بخش صافی مناسب جهت بیمار انتخاب شود 6

 پرستار تگاه به روش استاندارد شستشو و آماده و ست پرایم شوددس 9

 پرستار دستگاه تنظیم شود UFقبل از شروع دیالیز، بیمار را وزن و میزان  9

 پرستار آگاهی الزم از نحوه دست یابی به عروق بیمار )فیستول، گورتکز، شنت، شالدون و..( را داشته باشد 7

01 
رد صحیح هریک از راههای دسترسی  برسی و در صورت اطمینان از کارکرد صحیح آن، دیالیز بیمار قبل از شروع دیالیز کارک

 را شروع کند
 پرستار

 پرستار محل فیستول از نظر عالئم ترومبوز، عفونت، ادم خونریزی ، ترشح و قرمزی چک شود 00

 پرستار وجود ارتعاش فیستول با دست یا گوشی حس شود 02

 پرستار هفته زمان جهت استفاده قرار دهد  4-6دادن فیستول پس از قرار 03

 پرستار سانتی متر( با محل فیستول فاصله داشته باشد 5انگشت ) 3سوزن شریانی حداقل به فاصله  04

 پرستار از تزریق مکرر سوزن به یک نقطه پرهیز نموده و محل تزریق سوزنها تغییر داده شود 05

 پرستار محلولهای ضدعفونی کننده استاندارد به صورت دورانی تمیز و ضدعفونی شود پیش از تزریق محل با 06

 پرستار جهت سوزن شریانی را به سمت جریان خون و سوزن وریدی را به سمت قلب قرار دهد 09

 پرستار نیدل ها را به منظور جلوگیری از خروج آنها به وسیله چسب روی پوست با دقت فیکس نماید 09

 پرستار صورت وجود شالدون، قبل از شروع همودیالیز محل ورود کاتتر را از نظر خونریزی، تورم ، ترشح ارزیابی کند در 07

 پرستار از بسته بودن کلیپس شاخه ها اطمینان حاصل کند 21

 پرستار در شروع دیالیز، سرپوش شاخه ها باز شده و ورودی و خروجی استر با نگه داشته شود 20

 پرستار ک سرنگ، هپاری را داخل شاخه ها آسپیره کرده و تخلیه نمایدبا ی 22

 پرستار لوله های شریانی و وریدی مورد نظر را به شاخه ها وصل نموده و کلیپس شاخه ها را باز و همودیالیز را شروع کند 23

 پرستار را ضدعفونی و درپوش آن را قرار دهدپس از پایان دیالیز شاخه را هپارینه کرده و با رعایت شرایط استریل سرشاخه ها  24

 پرستار محل خروج کاتتر به روش استریل ضدعفونی و پانسمان کند 25

26 
قبل از دیالیز بیمار را از نظر عوامل مستعد کننده به اختالالت الکترولیتی مانند اسهال و استفراغ بررسی نموده و در صورت 

 به اطالع پزشک مربوطه رساند و دستورات الزم را طبق پرونده اجرا و ثبت کند وجود هر یک از عالئم شرایط بیمار را
 پرستار

29 
بیمار را از نظر عوامل اختالالت هموینامیکی مانند افت یا افزایش فشار خون، اختالالت نبض، تنفس و درجه حرارت کنترل 

 اختالالت را اصالح و در پرونده ثبت نمایدنموده و در صورت وجود اختالل با هماهنگی پزشک مربوطه طبق پرونده، 
 پرستار

29 
پس از اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه شستشو و پرایم کامل الین ها و کویل نرمال بودن شرایط بیمار، همودیالیز بیمار را 

 شروع نماید
 پرستار

 پرستاردیت مصرف غذا جهت جلوگیری از افت در زمان دیالیز، آموزش الزم جهت جلوگیری از خروج نیدل ها و شالدون و محدو 27



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 
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 فشارخون به بیمار بدهد

31 

 در صورت بروز افت فشارخون اقدامات زیر انجام شود

 الف( تغییر پوزیشن )پوزیشن شوک(

 ب( کاهش یا قطع اولترافیلتراسیون

 ج(دادن سرم نمکی و محلول های هیپرتونیک

 د(کاهش دور پمپ

 م باالی دستگاه، حرارت پائین دستگاه(ه( تنظیم پروفایل دستگاه )سدی

 پرستار

30 

 در صورت بروز تهوع و استفراغ اقدامات زیر انجام شود

 الف(اصالح فشارخون بیمار

 ب( تجویز داروهای ضدتهوع

 ج( عدم مصرف غذا حین دیالیز

 پرستار

32 

 در صورت بروز کرامپ عضالنی اقدامات زیر انجام شود

 الف( اصالح فشارخون

 ایش غلظت سدیم دستگاهب( افز

 ج( ماساژ محل بروز کرامپ

 پرستار

33 

 در صورت سردرد اقدامات زیر انجام شود

 الف(تجویز قرص استامینوفن

 ب(اصالح فشارخون

 ج(کاهش دور پمپ

 پرستار

34 
 در صورت خارش اقدامات زیر را انجام دهد 

 الف( تجویز داروی ضدخارش طبق نظر پزشک
 پرستار

35 

 کنش حساسیتی به صافی افدامات زیر را انجام شوددر صورت وا

 الف(قطع فوری دیالیز و شستشوی صافی

 ب(تجویز آنتی هیستامین

 ج(استروئید تراپی با دستور پزشک

 د(اکسیژن تراپی

 پرستار

36 

 در صورت لخته شدن خون در مسیر دیالیز اقدامات زیر انجام شود

 الف( تزریق مناسب هپارین

 شروع مجدد دیالیزب( تعویض صافی و 

 ج(جایگزینی خون ومایعات

 پرستار

39 

 در صورت وجود درد قفسه سینه اقدامات زیر انجام شود

 الف( کم کردن سرعت دیالیز

 ب(کاهش و قطع اولترافیلتراسیون

 ج(تجویز اکسیژن

 د( تجویز مایعات و خون

 TNGه(

 و(مسکن

 ی(قطع دیالیز در صورت عدم اصالح

 EKGن(گرفتن 

 پرستار

39 
 در صورت افزایش فشارخون اقدامات زیر انجام شود

 الف(برطرف کردن علت زمینه ای
 پرستار



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    دستورالعمل
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 ب(تنظیم وزن خشک

 ج(انجام اولترافیلتراسیون

 د(حفظ تعادل سدیم و مایعات حین دیالیز

 و(افزایش کیفیت دیالیز

 ی( تنظیم غلظت مایع دیالیز

 ن(اصالح و تجویز داروی ضد فشارخون

 پرستار یز، بیمار را وزن و در پرونده ثبت کندپس از دیال 37

 پرستار در صورتیکه بیمار به وزن خشک خود نرسیده ، آموزش های الزم را در زمینه محدودیت مصرف مایعات به بیمار بدهد 41

40 
ایجاد لخته و انعقاد  محل خروج نیدها را با گاز آغشته به بتادین به مدت الزم فشار داده و پس از اطمینان از عدم خونریزی و

 مناسب را با محل پانسمان کوچک فیکس کند
 پرستار

 پرستار کردن بیمار، کلیه عالئم حیاتی را کنترل و ثبت کند OPPقبل از  42

 پرستار در صورت اختالل همودینامیک به پزشک اطالع دهد 43

44 
دودیت مصرف مایعات و تغذیه صحیح را به بیمار و آموزش الزم در مورد مراقبت از فیستول، شالدون، شنت در منزل و مح

 خانواده وی بدهد
 پرستار

 پرستار تا شروع دیالیزبعدی، دستگاه را به دقت ضدعفونی و شستشو نموده و به پرستار شیفت بعد تحویل دهد 45

تارپرس کلیه موارد اقدامات داروهای مصرفی حین دیالیز و آموزش ها را در پرونده و ثبت نماید 46   
محلول ضدعفونی  -سوزن شریانی و وریدی( -ست -تجهیزات دستگاه همودیالیز )صافی -وسایل حفاظت فردی -منابع و امکانات موردنیاز: دفتر تقسیم کار

 دارو -چسب -پرونده ست پانسمان -پمفلت آموزشی -ترازو -EKGدستگاه  -فشارسنج -تجهیزات و اندام

 نوشته دکتر محمد تمدن دار 0399منابع: کتاب پرستار دیالیزچاپ 

 نویسندگان اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت و درمان 0399کتاب پرستار و نارسایی کلیوی چاپ 

 کلیه کارکنان بخش دیالیز -کارکنان مرتبط: پزشک نفرولوژ

 27/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             27/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

 خانم دکتر سلیمانیان )نفرولوژ بخش( 

 خانم کمیجانی )سرپرستار بخش دیالیز(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های عمومی بالینی    العملدستور
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 ان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از انواع اسکوپی هادستورالعمل اطمین

 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

 پرستار بخش آندوسکوپی 0

0-0 
ونه آندوسکوپی تمام داروهای مصرفی به اطالع پزشک معالج رسیده شود )علی قبل از انجام هرگ

 الخصوص داروهای ضد انعقاد(
 پرستار آندوسکوپی

 پرستار -پزشک در صورت ابتالی بیمار به اختالالت خونریزی دهنده مورد به اطالع پزشک آندوسکوپی رسانده شود 2-0

 پرستار -پزشک داروهای مسکن مخدر یا خواب آور به میزان الزم استفاده شود جهت تخفیف درد و ناراحتی بیماران، از 3-0

 پرستار ساعت قبل ناشتا نگه داشته و آموزش الزم را به بیمار و همراه بدهد 6جهت آندوسکوپی بیمار را از  4-0

5-0 
ر و همراه اخذ مراحل انجام پروسیچر به بیمار و همراه توضیح داده شد و سپس رضایت آگاهانه از بیما

 شود
 پرستار -پزشک

 پرستار -بیماربر همراهی شود با ویلچر بیمار تا بخش آندوسکوپی 6-0

9-0 
هنگام تحویل بیمار در بخش اندوسکوپی بیمار از نظر وضعیت هوشیاری، خونریزی و عالئم حیاتی کنترل 

 شود
 پرستار اندوسکوپی

 پرستار بخش سکوپی( بیمار را ناشتا نگه داردساعت پس از اندو 2-4تا برگشت رفلکس بلع ) 9-0

 پرستار جهت رفع سوزش حلق نحوه استفاده از سرم نمکی را به بیمار آموزش دهد 7-0

 پرستار دقیقه کنترل کند05-31ساعت هر  4عالئم حیاتی بیمار را تا  01-0

 پرستار ونی اسپیراسیون(کنترل شودبیمار از نظر عالئم عوارض اندوسکوپی )سوراخ شدن دستگاه گوارش، پنوم 00-0

 پرستار کلیه مشاهدات و اقدامات انجام شده را در گزارش پرستاری ثبت کند 02-0

  کولونوسکوپی 2

0-2 
یک روز قبل از کولونوسکوپی از خوردن غذای جامد توسط بیمار جلوگیری کرده و مایعات صاف شده به 

 بیمار بدهد )آموزش به بیمار و همراه(
 ارپرست

 پرستار در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون، اطالع به پزشک جهت قطع احتمالی دارو 2-2

 پرستار استعمال ملین یا مسهیل با دستور پزشک 3-2

 پرستار توصیه به بیمار در مورد مصرف آب فراوان جهت تخلیه و شستشوی روده ها 4-2

 پرستار رضایت آگاهانهتوضیح مراحل کار به بیمار و همراه و اخذ  5-2

 پرستار -پزشک در طی کولونوسکوپی مصرف آرام بخش یا بیهوشی کوتاه مدت جهت کنترل درد و راحتی بیمار 6-2

 پرستار در صورت نیاز به نمونه برداری، تحویل نمونه با نسخه پزشک به همراه جهت ارسال به پاتولوژی 9-2

9-2 
دقیقه  31-61بخش و بیهوشی، توصیه به بیمار جهت حداقل جهت رفع اثر خواب آوری داورهای آرام

 استراحت و پرهیز از رانندگی
 پرستار

 پرستار توضیح عوارض پس از کولونوسکوپی )کرامپ های خفیف و نفخ شکم( به بیمار و همراه 7-2

 پرستار توصیه به بیمار و همراه درخصوص کنترل رنگ مدفوع 01-2

 پرستار مدفوع، درد شکم مداوم و تب اطالع به پزشکدر صورت وجود خون در  00-2

 پرستار دقیقه یکبار 05-31ساعت هر  4کنترل عالئم حیاتی تا  02-2

 پرستار ثبت اقدامات و مشاهدات در گزارش پرستاری 03-2

  سیستوسکوپی 3

 پرستار ساعت قبل از عمل 4-9توصیه و آموزش به بیمار جهت ناشتا بودن  0-3

 پرستار رت لزوم مصرف آنتی بیوتیک با تجویز پزشک معالجدر صو 2-3
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 پرستار در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون و ضد انعقادها، تماس با پزشک و اطالع رسانی به وی 3-3

 پرستار استحمام بیمار شب قبل از عمل 4-3

 پرستار -پزشک توضیح مراحل پروسیچر به بیمار و همراه و اخذ رضایت آگاهانه 5-3

 پرستار اطاق عمل خواباندن بیمار روی تخت عمل به شکل طاقباز و با پوزیشن لیتاتومی 6-3

 پرستار -پزشک آموزش عالیم عوارض سیستوسکوپی )عفونت، احتباس ادرار، خونریزی و پارگی شانه( به بیمار و همراه 9-3

9-3 
نایی در دفع ادرار و وجود خون در ادرار، توصیه به مراجعه سریع به بیمارستان در صورت تب، عدم توا

 سوزش شدید
 پرستار -پزشک

 پرستار -پرشک ساعت 4دقیقه تا  05-31پس از عمل کنترل عالئم حیاتی هر  7-3

 پرستار -پزشک توصیه به مصرف مسکن و آنتی بیوتیک تجویزی در منزل 01-3

 پرستار و کاهش درد پس از عمل توصیه به مصرف مایعات و حمام گرم جهت رقیق شدن ادرار 00-3

 پرستار -پزشک کنترل دفع ادرار در بیمار، ترخیص بیمار منوط به دفع ادرار باشد 02-3

  برونکوسکوپی 4

 پرستار ساعت قبل از برونوسکوپی 9توصیه به بیمار و همراه جهت ناشتا بودن  0-4

 پرستار صوص ضد انعقادها و رقیق کننده های خوناطالع به پزشک درخصوص داروهای مصرفی به بیمار علی الخ 2-4

 پرستار توصیه به بیمار درخصوص خارج کردن دندان مصنوعی و عینک 3-4

 پرستار -پزشک بدلیل مصرف اسپری بی حس کننده، آموزش عوارض دارو )احساس خفگی موقت( به بیمار و همراه 4-4

 پرستار ضایت آگاهانهتوضیح مراحل پروسیچر به بیمار وهمراه و اخذ ر 5-4

 پرستار -پزشک توصیه به بیمار و همراه درخصوص عدم خوردن و آشامیدن تا زمان برگشت رفلکس بلع 6-4

 پرستار -پزشک ارائه توضیحات در مورد عوارض برونوسکوپی مانند گلو درد 9-4

 پرستار دقیقه 05-31ساعت هر  4کنترل عالئم حیاتی تا  9-4

 پرستار ر جهت دفع خلط درون ظرف جداگانهتوصیه به بیما 7-4

 پرستار قراردادن بیمار در پوزیشن نیم نشسته 01-4

00-4 
توضیح به بیمار و همراه درخصوص مراجعه به پزشک در صورت وجود خلط خونی تنگی نفس یا سفتی 

 گردن
 پرستار

  آرتروسکوپی 5

 پرستار قبل از عملساعت  9توصیه به بیمار و همراه جهت ناشتا بودن از  0-5

 پرستار -پزشک توضیح مراحل پروسیچر و اخذ رضایت آگاهانه 2-5

 پرستار در صورت مصرف داروهای ضدانعقاد و رقیق کننده خون اطالع به پزشک 3-5

 متخصص بیهوشی ناحیه ای یا عمومی( -توضیح درخصوص نحوه بیهوشی )موضعی 4-5

 پرستار دقیقه 05-31ساعت هر  2کنترل عالئم حیاتی تا  5-5

 پرستار دقیقه جهت کاهش درد و تورم 21-31کمپرس یخ چندبار در روز هر بار به مدت  6-5

 پرستار ساعت پس از عمل جهت کاهش درد و تورم 49باال نگه داشتن پا تا  9-5

 پرستار خشک نگه داشتن پانسمان 9-5

 پرستار لآموزش و توصیه به استفاده از عصا یا واکرپس از عم 7-5

 پرستار -پزشک توصیه به بیمار جهت مراجعه در صورت وجود تب، قرمزی زانو، درد مداوم، التهاب و تورم زانو 01-5

  فیزیوتراپ -پرستار-پزشک آموزش توانبخشی و حرکات اصالحی و ورزشی پس از عمل به بیمار و همراه 00-5
 -قرص و شیاف ملین -مسکن مخدر و غیرمخدر -برگه آموزش به بیمار -گوشی -فشارسنج -N-Sسرم  -پرونده بیمار -هانهبرگه رضایت آگا -دارو منابع و امکانات موردنیاز:

 اسپری لیدوکائین -محلول ضدعفونی کننده -ارتروسکوپ وکولونوسکوپ -سیستوسکوپ -برونوسکوپ -دستگاه اندوسکوپ -برگه پاتولوژی -ظرف نمونه برداری

 بیمار بر -پرستار اطاق عمل -جراح-متخصص بیهوشی -پرستار -کارکنان مرتبط:پزشک
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 25/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             25/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 : تهیه کنندگان 

 دکتر ناصری نیا )معاون درمان (

 متخصص داخلی (دکتر اویسی )

 خانم هاشمی )مترون(

 خانم جامعی )سرپرستار بخش داخلی زنان(

 خانم شکورپور )سرپرستار بخش داخلی مردان(

 خانم زارع)سرپرستار بخش جراحی زنان(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 قبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر،قبل ،حین و پس از اتمام بارداریدستورالعمل اطمینان از مرا

 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

 ماما -پزشک ان اخذ دقیق شرح حال و معاینه شکمی و لگنی مادر 0
 ماما -پزشک بررسی مادر از نظر مصرف مواد افیونی و مصرف همزمان سایر مواد و داروها 2
 ماما -پزشک بررسی عالئم ترک ومسمومیت و سایر اختالالت روانپزشکی همزمان 3

4 
روانپزشک جهت جایگزینی در صورتیکه مادر باردار در سه ماه اول بارداری می باشد عدم اقدام به ترک و ارجاع وی به 

 متادون با مواد مخدر
 ماما -پزشک

 ماما -پزشک در صورتیکه مادر شخصاً اقدام به ترک نمود، ارزیابی سالمت جنین  5
 ماما -پزشک برای تمام مادران باردار به خصوص مادران معتاد تزریقی HIVانجام آزمایش  6

 ل، بارداری پنجم  باالترسا 35سال و باالی  09بارداری اول در سنین زیر 

9 
در مورد عالئم خطر، رژیم غذایی پرکالری و پرپروتئین، بهداشت فردی، مراجعه برای دریافت مراقبتها، استراحت و مصرف 

 قرص آهن آموزش داده شود
 ماما -پزشک

 ماما -پزشک توصیه و تأکید به انجام زایمان در بیمارستان به جای زایمان در منزل 9

7 
 06-09و توصیه به غربالگری دیابت بارداری و بررسی دقیق فشارخون و انجام آزمایش های غربالگری سه گانه در هفته  تأکید

 بارداری و در صورت لزوم آمنیوسنتز
 ماما -پزشک

 بارداری با روش های تنظیم خانواده
 ماما -پزشک در نیمه اول بارداری، تالش جهت خروج آن IUDدر صورت مشاهده نخ  01

00 
، ختم بارداری متناسب با سن جنین و در صورت تمایل مادر به حفظ بارداری، IUDدر صورت عدم مشاهده نخ و عدم خروج 

 توضیح عالئم خطر و توصیه به مراجعه با مشاهده عالئم: خونریزی، تب و درد شکم جهت ختم بارداری
 

 آمپول –بارداری با قرص 
 ماما -پزشک ه رشد جنیندرخواست سونوگرافی و توجه ب 02

 TLبارداری با 
 ماما -پزشک درخواست سونوگرافی به منظور اطمینان از نبود حاملگی خارج از رحم 03

 حاملگی ناخواسته
 ماما -پزشک حمایت روانی مادر، آموزش خطرات مربوط به دستکاری و توجه به عالئم سقط عفونی در مادر 04

 سن بارداری نامشخص
 ماما -پزشک شرح حال دقیق و تعیین سن بارداری با سونوگرافی در ابتدای نیمه دوم ومطابقت با ارتفاع رحمگرفتن  05

 مشاغل سخت و سنگین
 ماما -پزشک توجه بیشتر به وضعیت سالمت، تغذیه و وزن گیری مادر و آموزش پرهیز از انجام کارهای سخت و سنگین 06

 سابقه زایمان زودرس و نوزاد کم وزن
  توصیه به مادر برای کاهش فعالیت و استراحت بیشتر 09

 شیردهی همزمان با بارداری

09 
ادامه شیردهی در بارداری حداقل تا پایان هفته بیستم و قطع شیردهی در صورت انقباضات رحمی و تأکید بیشتر به مادر در 

 مورد رژیم غذایی پرکالری و پرپروتئین آموزش داده شود
 ماما -پزشک

 سال 3فاصله بارداری تا آخرین زایمان کمتر از 
 ماما -پزشک پرپروتئین -تأکید بیشتر به مادر در مورد رژیم غذایی پرکالری 07
 ماما -پزشک لیوان شیر در روز 3-4تأکید بیشتر به مادر در مورد مصرف  21
 ماما -پزشک تأکید بیشتر به مادر در مورد رعایت بهداشت فردی و استراحت 20
 ماما -پزشک تأکید بیشتربه مادر در مورد مصرف آهن و مراجعه جهت دریافت مراقبت و آموزش 22

 سانتی متر 051قد کمتر از 
 ماما -پزشک بررسی سالمت جنین در سونوگرافی های سریال و مشاوره با خانواده  23

 پره اکالپسی
 ماما -پزشک توصیه به استراحت کافی و خوابیدن به پهلو 24
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 ماما -پزشک ، کلسیم و آسپیرین با دوز پایینC-Eتوصیه به مصرف ویتامین  25
  کنترل دقیق فشارخون و آموزش عالئم خطر به مادر 26

 چند قلویی
 ماما -پزشک اندازه گیری ارتفاع رحم و تطبیق با سن بارداری 29
  06-21سونوگرافی در هفته  29

 دکولمان/جفت سرراهی
  26-31در هفته سونوگرافی  27
 ماما -پزشک اندازه گیری دقیق فشار خون 31
 ماما -پزشک تشخیص دقیق بیماری زمینه ای مانند دیابت و فشارخون باال 30
 ماما -پزشک تشخیص چندقلویی و پلی هیدر آمنیوس 32
 ماما -پزشک آموزش عالئم زایمانی و تعیین زمان سزارین به آمنیوس مادر باردار 33

 کرر و سقط دیررسسقط م
 ماما -پزشک بررسی آنومالی رحم و طول سرویکس از طریق سونوگرافی 34
 ماما -پزشک بررسی آنتی فسفولیپیدها و بیماری زمینه ای مادر 35
 ماما -پزشک آمنیوسنتز جهت تعیین کاریو تایپ جنین درخواست شود 36

 مرده زایی
 امام -پزشک در اولین مراجعه GCTدرخواست  39
 ماما -پزشک 24-29درخواست تست تحمل گلوکز هفته  39
 ماما -پزشک بارداری به بعد و پیگیری مداخله زایمانی 29درخواست آزمایش بررسی سالمت جنین از هفته  37

 مول، حاملگی نابجا
 ماما -پزشک درخواست شود 6-01سونوگرافی در هفته  41
  ص در سه ماه اول بارداریتوصیه به مصرف قرص اسیدفولیک، به خصو 40

 نازایی
 ماما -پزشک برای تعیین دقیق سن و تعداد جنین 06-21درخواست سونوگرافی در هفته  42

 گرم 4111گرم و بیشتر از  2511نوزادان با وزن کمتر از 
 ماما -پزشک تعیین دقیق سن بارداری 43
 ماما -پزشک بررسی مادر از نظر بیماری زمینه ای 44
 ماما -پزشک نوزاد در ساعت اول و ششم تولد BSک چ 45

 سابقه نوزاد ناهنجار
 ماما -پزشک 06میلی گرم اسیدفولیک پیش از بارداری تا هفته  4تأکید به مصرف روزانه  46
 ماما -پزشک 06-21سونوگرافی در هفته  49
 ماما -پزشک تصمیم گیری جهت ادامه یا ختم بارداری براساس وجود آنومالی 49
 ماما -پزشک مشاوره با خانواده و کسب مجوز قانونی جهت ختم بارداری 47
  ماما -پزشک بررسی نوزاد پس از تولد از نظر وجود آنومالی 51

 سومکتاب راهنمای استانداردهای مامایی ویرایش  نابع و امکانات موردنیاز:م

قرص  -پمفت آموزشی -دفترچه بیمه -دستگاه سونوگرافی -قرص اسیدفولیک -NST -سونی کید -اکوکاردیوگرافی -لوله های آزمایش –دفترچه مراقبت مادران 

 دستکش -آهن

 پرستار -ماما -کارکنان مرتبط:پزشک

 25/2/79عدی:تاریخ بازبینی ب                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             25/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 آقای دکتر ناصری نیا)معاون درمان(

 خانم دکتر سرافرازی )رئیس بخش زنان(

 خانم هاشمی)مترون(

 خانم سعد )سرپرستار(

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 
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 راکلینیک به بیمار/ همراه او بعد از ترخیص از بیمارستاندستورالعمل اعالم نتایج معوقه تستهای پا

 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

 منشی آنها با تاخیر آماده می شود تهیه گردد در زمان ترخیص پرونده بیمار چک و لیست آزمایشاتی که جواب  0

 منشی ضمن هماهنگی با سوپروایزر آزمایشگاه تاریخ آماده شدن جوابها استعالم گردد  2

 منشی در دفتر آزمایشات معوقه نام بیمار ، نوع آزمایش و تاریخ جوابدهی به همراه ، تلفن تماس بیمار ثبت شود  3

4 
ترخیص تاریخ مراجعه جهت دریافت جواب آزمایش ثبت و از بیمار و همراه امضا و اثر انگشت  در انتهای برگه آموزش حین

 دریافت شود .
 منشی

 منشی در زمان مقرر تماس با بیمار مراجعه جهت دریافت جواب آزمایش یادآوری شود . 5

6 
ه و جواب آزمایش پرینت و تحویل در تاریخ موصوف به پذیرش بیمارستان )از قبل توضیحات در بخش داده شده ( مراجع

 داده شود 
 بیمار / همراه

  بیمار / همراه مراجعه به پزشک معالج )طبق راهنمایی ها و برگه آموزش حین ترخیص ( و بررسی جواب آزمایش 9

 کتاب استاندارد خدمات پرستاری منابع و امکانات موردنیاز:

 منابع: کتاب استاندارد خدمات کشاورزی -ر، پرونده بیمار، دفتر گزارش بخشتلفن، برگه جواب آزمایش، دفتر پذیرش بخش پرینت

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

 25/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             25/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 : تهیه کنندگان

 دکتر ناصری نیا )معاونت درمان(

 دکتر نبی اله فرهادیان )رئیس بخش داخلی زنان(

 دکتر فیاضی )رئیس بخش جراحی مردان( 

 مریم دشتی)سرپرستار جراحی مردان (

 (دکتر نسرین سرافرازی)رئیس بخش جراحی زنان

 دکترملکی)رئیس بخش اطفال(

 مترون ( مریم هاشمی )

 ( زنان)منشی جراحی  خانم محمدیان

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 دستورالعمل احیای قلبی ریوی 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 
در بیمارستان سوم شعبان،فارغ از گروههای سنی یا نوع بیماری برای کلیه بیماران نیازمند اقدامات اولیه حیات، فراخوان گروه 

 احیا انجام شود
 مترون

 سرپرستار و اعالنات نصب می شوداعضای گروه احیا طی برنامه ماهانه گروه احیا مشخص و در تابل 2

 سرپرستار سرپرستار کلیه بخشها و اورژانس در ابتدای هر ماه ضمن تهیه برنامه کد احیا آن را در اختیار پرستاران قرار دهند 3

4 
پرستاران اعضای گروه  کلیه اعضای گروه کد احیا باید از برنامه فراخوان احیا مطلع باشند

 کد

5 
در صورت مرخصی یا عدم حضور هریک از اعضای گروه کد در هر شیفت نسبت به تعیین جانشین اقدام می  سوپروایزر بالینی

 نماید
 سوپروایزر بالینی

6 
در صورت نیاز به فراخوان کد احیا توسط پزشک یا پرستار در اورژانس یا بخشهای بالینی یا مسئول واحد پاراکلینیک 

 و بخش مربوطه درخواست کد می شود CPRو اعالم نام  000و  77و شماره گیری عدد فیزیوتراپی(  -آزمایشگاه -)رادیولوژی

پرستار  -پزشک

 مسئول پاراکلینیک

9 
اپراتور تلفنخانه موظف است در شیفتهای شب سوپروایزر، پزشک بیهوشی و سرویس تخصصی مربوطه را جهت حضور بر 

 بالین بیمار مطلع نماید
 تلفنچی

9 
باید ظرف مدت یک دقیقه خود را به محل فراخوان کد برسانند و مراحل احیا را براساس پروتکل های  کلیه اعضای گروه کد

 مصوب انجام دهد
 اعضای گروه کد

7 

( موظف BLSدر واحدهای بستری، پرسنل پرستاری و در واحدهای غیربالینی پرسنل آموزش دیده در احیای قلبی ریوی پایه )

انتقال ترالی احیا به اتاق مربوطه و انجام اقدامات اولیه احیا تا رسیدن اعضای تیم اصلی هستند  به آماده کردن تجهیزات احیاء

 منتقل شده و در عرض یک دقیقه اعضای اصلی بر بالین بیمار حاضر می شوند CPRو در نهایت بیمار به اتاق 

 پرستار

  آماده بودن ترالی اورژانس 

 پرستار دفتر پرستاری و طبق آخرین دستورالعمل انجام می شود -رت مسئول فنی درمانگاهچینش ترالی های اورژانس تحت نظا 01

 چینش ترالی کد توسط سوپروایزر بالینی و کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار بازدید و کنترل می شود 00
 -سوپروایزر بالینی

 کارشناس ایمنی

02 
طبق دفتر تقسیم کار، ترالی کد را از نظر تعداد داروها و سایل، کلیه پرستاران موطفند در هر شیفت )صبح و عصر وش ب( 

 چینش منطم و دقیق آنها، سالم و کارآمد بودن دستگاه شوک، آمبوبگ و الرنگوسکوپ ارزیابی نمایند
 پرستار

 رپرستا ( ، مشاهده و نقص آنها برطرف و جایگزین شود5ترالی کد توسط افرادیکه در گروه کد هستند )پرستار  03

 پرستار چینش داروهای ترالی کد از راست به چپ و جلو به عقب )به شکل مارپیچی( می باشد 04

05 
سرپرستار موظف است ماهانه تاریخ مصرف کلیه اقالم دارویی و مصفی ترالی را کنترل و نسبت به تعویض یا جایگزین کردن 

 داروها در اسرع وقت اقدام نماید
 سرپرستار

 پزشک بیهوشی سئول تیم احیا و ارائه گزارش به همراهان بیمار درخصوص بهبودی یا افت وضعیت عمومی بیمار می باشدپزشک بیهوشی م 06

 سوپروایزر سوپروایزر بالینی مسئول ثبت و گزارش عملکرد پرسنل تیم احیا در فرم مربوطه و ایجاد هماهنگی بین اعضای تیم می باشد 09

09 

 :Aپزشک بیهوشی 

 رقراری راه هوایی و وضعیت تنفسی و انیتوباسیون بیمارکمک به ب -

 ونتیالتور -استفاده از وسایل کمک تنفسی از قبیل آمبوبگ -

 پزشک بیهوشی

07 
 ICU (B: )پرستار 

 انجام تهویه تنفسی با آمبوبگ -استفاده از ساکشن -برقراری تنفس -مانیتورینگ بیمار -
 ICUپرستار 

 CCUپرستار  CCU (C :)پرستار  21



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت های اورژانس دستورالعمل

 

 :دستورالعمل کد 

 

3Sh-IN-03-09 
 

 

39 
 

 (Circulationبرقراری گردش خون بیمار ) مسئول

 ماساژ قلبی -

 استفاده از دفیبریالتور در صورت لزوم و با دستور پزشک بیهوشی -

20 

 :Dپرستار بخش 

 پرستار مسئول شیفت می باشد و اول هر شیفت ترالی کد، دستگاه شوک ساکشن را چک و از سالمت آنها مطمئن شود -

 زیر بیمار استفاده شود   CPRحتما از تخت  CPRمار برای آماده کردن بی-

 CPRمسئول دارویی در زمان  -

   کردن داروهای مصرفی و تکمیل ترالی احیا جایگزین -

 پرستار

22 

 مسئول گروه احیا:

 سازمان دهی کند CPRموظف است گروه احیا را در هر نوبت  -

 را اعالم نماید CPRموظف است ختم  -

 را در پرونده بیمار ثبت کند CPRزارش نتیجه وگ -

 پزشک بیهوشی

 سوپروایزر بالینی در ابتدای شیفت، سوپروایزر بالینی اعضای گروه کد را کنترل و تذکر می دهد 23

 سوپروایزر تغییرات برنامه گروه کد در صورت مرخصی یا جابجایی شیفت توسط سوپروایزر بررسی و اطالع داده می شود 24

 رئیس بیمارستان پیشرفته برای پزشکان و پرستاران بعمل می آورد CPRبیمارستان اقدامات الزم را برای برگزاری دوره های آموزشی  ریاست 25

 سوپروایزر آموزشی پایه برای پرسنل غیرپرستاری بعمل می آورد CPRسوپروایزر آموزشی اقدامات الزم برای برگزاری دوره های آموزشی  26

 پرستار نجام شده توسط پرستار بخش در پرونده بیمار ثبت می شوداقدامات ا 29

29 
منتقل و یا اقدام به اخذ پذیرش )نبودن تخت  CCUیا  ICUموفق با هماهنگی سوپروایزر بالینی بیمار به بخش  CPRدر صورت 

 خالی یا سرویس تخصصی مورد نظر( می کند
 پرستار

27 
ه سردخانه تحویل وفرم پزشکی قانونی یا جواز دفن تکمیل و یا جسد به مرکز ارجاع ناموفق، بیمار فوت شده ب CPRدر صورت 

 جسد بهشت زهرا منتقل می گردد
 کمک بهیار

31 
، انتظامات بیمارستان یا انتظامان اورژانس محیط امن و آرامی را برای ارائه خدمت بهتر در بخش یا اورژانس CPRبا شروع 

 فراهم می کند
 مسئول انتظامات

 مددکار اجتماعی در صورت نیاز مددکار اجتماعی در بخش حاضر و با همراهان و خانواده صحت و همدردی الزم را انجام می دهد 30

 مترون ساعت و ماهانه تهیه و در اختیار کلیه بخشها قرار می دهد 24را به صورت  CPRدفتر پرستاری لیست کد  32

 رپرستا موفق و ناموفق CPRتهیه آمار  33

34 
مسئول واحد اطالعات  به وزارتخانه CPRارائه آمار 

 سالمت

35 
پرستار بیمار و پزشک بیهوشی فرم مربوطه را در نسخه مهرنموده و یک برگ در پرونده و کپی تحویل دفتر  CPRپس از 

 پرستاری شود
 پرستار

 زرسوپروای در یک نسخه تکمیل و تحویل مترون شود  CPRفرم گزارش و مشاهده  36

  مترون عملکرد تیم احیا براساس چک لیست بررسی و مداخالت اصالحی اعمال شود  39
 معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی -منابع: دستورالعمل احیای قلبی ریوی

 پرونده بیمار -الرنگوسکوپ -آمبوبگ -ه تراشهلول -مانیتور -ساکشن -دستگاه شوک -دارو -ترالی کد -پیجر -تلفن -تابلو اعالنات -لیست گروه احیا -CPRفرم امکانات: 

 اپراتور تلفن -سوپروایزر -پرستار بخش -CCUپرستار  -ICUپرستار  -پزشک بیهوشی -پزشک معالج -سرپرستار -کارکنان مرتبط:مترون

 25/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                       31/3/79  تاریخ ابالغ:                             25/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:
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 تهیه کنندگان: 

 دکتر ناصری نیا )معاون درمان( 

 )مسئول فنی ( مرتضویدکتر 

 (ICUدکترچیذری )رئیس گروه بیهوشی 

 دکتر محب )رئیس بخش اورژانس(

 خانم هاشمی )مترون(

 آقای احمدی)سرپرستار اورژانس(

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( ناصری نیادکتر  تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 ت و اعتباربخشیواحد بهبودکیفی

 محور مراقبت بیهوشی و جراحی  دستورالعمل
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 دستورالعمل نحوه پذیرش بیماران در اتاق عمل 

 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

 کارشناس بیهوشی کننده خود را به بیمار معرفی کند فرد پذیرش 0
 پرستار -بهیار مشخصات بیمار با پرونده، دستبند و لیست عمل مطابقت داده شود 2
پرستار -بهیار فرم رضایت عمل، برائت نامه و آگاهی بیمار یا  همراه قانونی وی )تمامی محتواها( بررسی شود 3  

پرستار -بهیار احی، بیماری های زمینه ای، حساسیت دارویی و... چک شودمددجو از نظر سوابق اعمال جر 4  
پرستار -بهیار نام عمل، محل عمل بیمار با پرونده، دستبند و لیست عمل تطبیق داده شود 5  
پرستار -بهیار عالئم حیاتی در برگه قبل ا زعمل ثبت شود 6  
9 IV-LINE ارپرست -بهیار مناسب کنترل و یا برقرار شود  
پرستار -بهیار ناحیه عمل و محل اتصال پلیت کوتر از نظرشیو کنترل شود 9  
پرستار -بهیار وجود آزمایش، گرافی ها، سونوگرافی ها و ... مورد نیاز عمل با درخواستی جراح در پرونده چک شود 7  
پرستار -بهیار .( بررسی شودبیمار از نظر هرگونه وسایل اضافی )گیره سر، النگو، انگشتر، دندان مصنوعی و.. 01  
پرستار -بهیار بیمار از نظر داشتن هرگونه ارایش )الک و..( بررسی شود 00  
 البسه مناسب عمل )گان، شلوار و کاله یکبار مصرف( چک شود )نبودن لباس زیر حتما کنترل شود( 02

کارشناس بیهوشی 
 اطاق عمل

03 
NPO  بودن بیمار کنترل شود )مدت زمانNPO، ،  ماه  6سنین  -ساعت 6ماهه  6سه تا  –ساعت  4کودکان زیر سه ماه

 ساعت( 9به باال 
 قبل از عمل مثانه بیمار تخلیه و ساعت آن کنترل شود. در بیماران دارای سوند فولی حجم ادرار موقع تحویل ثبت شود 04
 تزریق و دریافت داروهای قبل از عمل چک شود 05

06 
ن لوله،  سزارین، هیسترکتومی، کورتاژ، قطع عضو، پیوند اعضا و تغییر جنسیت رضایت همسر در اعمال جراحی بست

 الزامی است و باید چک شود
 در هنگام جابجایی بیمار از برانکارد یا ویلچر بخش به برانکارد اطاق عمل حریم خصوصی بیماررعایت شود 09
 رده های خونی کنترل گردددر بیمارانیکه رزرو خون دارند آماده بودن فراو 09

07 

 وجود موارد زیر در پرونده کنترل شود
 ماه( 3برای تمامی سنین )اعتبار   CBCالف(

 ماه( 3سال )اعتبار  61ب(رادیوگرافی ریه برای افراد باالی 
 سال 41در سنین باالی  EKGج(

21 
ه مراقبت قبل از عمل و مهر و امضای آن اجرا ثبت و کنترل موارد فوق در برگه مراقبت عمل وکنترل موارد فوق در برگ

 شود

20 
سواالت بیمار درخصوص نوع بیهوشی، نحوه عمل جراحی، زمان عمل با سعد صدر پاسخ داده و ترسهای بیماران برطرف  

 شود
پزشک و کارشناس 

 بیهوشی

22 
سرپرستار و منشی  اهنگی با بخشها فراخوان شوندبیماران مطابق لیست عمل و تصمیم پزشکان اولویت بندی گردیده و تلفنی پس از هم

 اطاق عمل

23 
در صورت وجود بیماران با شرایط پرخطر یا اورژانس، کاندید عمل جراحی پس از اطالع تلفنی بخش مربوطه، بالفاصله 

 هماهنگی با سرپرستار اطاق عمل برای خالی شدن یا آماده شدن اطاق عمل از قبل تعبیه شده، انجام شود
 شی اطاق عملمن

24 
قبل از فراخوان بیمار به اطاق عمل، مطمئن شویدکه پزشک جراح وارد اطاق عمل گردیده است.. با اینکار اضطراف و 

 ترس بیمار به حداقل خواهد رسید
 ORسرپرستار 

25 
ان، پس از دریافت لیست عمل از بخشها هماهنگی الزم با جراح جهت اولویت بندی گروههای اسیب پذیر )کودک

 سالمندان، معلولیت و...(انجام شود
پرستار اطاق  –منشی 

 عمل

26 
درخصوص بیماران عفونی کاندید عمل جراحی، هماهنگی با جراح جهت اولویت بندی آنها به گونه ایکه اعمال آلوده و 

 کثیف در انتها انجام شود صورت گیرد
پرستار اطاق  –منشی 

 عمل
پرستار و کارشناس ید عمل جراحی، هماهنگی جهت انتقال پس از پذیرش بیمار عفونی کاندید عمل پس از پذیرش بیمار عفونی کاند 29
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جراحی، هماهنگی جهت انتقال بیمار به اطاق عمل عفونی انجام و از آماده بودن وسایل و تجهیزات )حتی المقدور یکبار 
 مصرف( مطمئن شود

 اطاق عمل

 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده -ای ایمنی بیماراستاندارده

 کامپیوتر -لیست عمل -برگه رضایت عمل -فرم رضایت آگاهانه -پنبه -الکل -آنژیوکت در رنگهای مختلف -فرم مراقبت قبل ا زعمل -پرونده

 سرپرستار ومنشی اطاق عمل -بهیار و پرستار -کارشناش تکنسین اطاق عمل -تکنسین بیهوشی -کارکنان مرتبط:  پزشک بیهوشی و جراح کارشناس

 21/9/76تاریخ بازبینی بعدی:                                              21/9/76تاریخ ابالغ:                             21/9/76 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

 اقای دکتر فیاضی )رئیس بخش اطاق عمل( 

 رپرستار اطاق عمل( مهین نارکوب )س

 خانم رسولی )کارشناس بیهوشی(

 مریم هاشمی )مترون (

 آقای سلطانی )پرستار اطاق عمل(

 خانم دریانورد)منشی اتاق عمل (

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 تصاصی محیط های اتاق های عملدستورالعمل نحوه نظافت ،شستشو و گندزدایی اخ

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

 

0 
 انجام ها عمل ازپایان وپس روز،قبل درابتداوانتهای عمل های  اتاق گندزدایی و شستشو نظافت،

 شود
 ات مسئول اتاق عمل /خدم

2 
 وکنترل نظارت پرستارمسئول وتوسط انجام دیده آموزش پرسنل مواردشستشوبایدتوسط کلیه
 گردد

 مسئول اتاق عمل /خدمات 

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود نبایدانجام عمل حین نشودونظافت وخارج آوری جمع عمل پایان تا عمل وسائل 3

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود نیزبایدانجام حیجرا اعمال دربین وکه ،میزوسطوح تخت تمیزکردن 4

 مسئول اتاق عمل /خدمات  شود انجام ،دیوارها ،انبار،پکینگ عمل اتاق محوطه تمام کامل شستشوی 5

6 

/.  % ) ماندگاری محلول رقیق شده 5محلول دکونکس سورفیس  –برای ضد عفونی سطوح  

 ه تهیه شود% روزان1دوهفته( و برای کف و دیوار ها آب ژاول 

بصورت اسپری آماده مصرف بوده و جهت گندزدایی سریع  سطوح حساس به آب  -سوالرسپت 

 استفاده شود.

 مسئول اتاق عمل /خدمات

اتاق های عمل و یا مکان های  دیگر اتاق عمل روزانه و بعد از هر عمل ابتدا گرد گیری و از  9

ل ضد عفونی سطوح ) دکونکس خون ومخاط ) آب و صابون( تمیز ، و بوسیله ی محلو

سورفیس نیم درصد( ضدعفونی می گردد سپس طبق اجدول پیوست  از دستگاه  ضد 

 عفونی هوا و سطوح نوکواسپری استفاده می گردد .

 مسئول اتاق عمل /خدمات

وسایل مربوط به این نظافت از قبیل سطل هاو نخ تی باید بصورت خشک ودر محل مناسب  9

 باید همیشه آویزان باشند نگهداری شود.تی ها

.خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین الزم بوده زیرا براحتی با باسیلهای گرم منفی آلوده 

 میشوند.

 مسئول اتاق عمل /خدمات

هنگامیکه لکه های بزرگ خون  و یا مایعات بدن وجود داشته باشد ابتدا کارکنان باید ماده قابل  7

رچه های تنظیف یا حوله های کاغذی غیر قابل نشت ، برطرف رویت را با مواد جاذب نظیر پا

 ساخته و سپس ناحیه را نظافت و ضد عفونی کنند.

 کارکنان خدمات 

کارکنان خدمات  هنگام تمیز کردن لکه های آلوده حتما باید از وسایل ایمنی مناسب  01

یزات نظیر دستکش، ماسک ، کفش مناسب) روی کفش باید بسته باشد( و دیگر تجه

 حفاظت شخصی مناسب برای کار استفاده کنند

 کارکنان خدمات 

 کارکنان خدمات  .کنید شروع سیالتیک مثل چراغ قسمت شستشوراازباالترین 00

 کارکنان خدمات  .تنظیف تمیزکنید چه ،پار دورانی حرکت رابا وسائل پایه حتی قسمتها کلیه 02

 کارکنان خدمات  .راتمیزکنید ارهاودیو ها ،قفسه جراحی محیط ازنظافت  پس 03

بیهوشی  نگاتوسکوپ،فلورسکوپ،ماشین:وسیارمانند ازثابت اعم عمل اتاق تجهیزات کلیه 04

 .کنید تمیزوضدعفونی دقت به رابایستی...و

 پرسنل   هوشبری واتاق عمل وخدمات

 هراتاق ووسائل مختلف قسمتهای وبرای شود استفاده جداگانه شستشوی بایدازوسائل هراتاق جهت 05
 شود استفاده جداگانه بایدازپارچه هم

 کارکنان خدمات 

طبق برنامه جهت جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری را نظافت دیوارها و سقف کارکنان  06

 ،  به دیوار ها و سقف در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مو ا د آلودهدهند.  می  انجام واشینگ

هنگام نظافت  سپس با محلول سطوح  ضدعفونی انجام  می شود . گردد.می بالفاصله پاك 

 بایستی تا حد ممکن خشک شود“ دیوارها سطوح، 

 کارکنان خدمات 

 کارکنان خدمات  حمامها ومحل شستشوی دستها را  هر شیفت تمیزمی  نمایند  .کارکنان خدمات 09

مسئول خدمات موظف به نظارت سرپرستار ، پرستار مسئول شیفت، کارشناس بهداشت محیط و  18

 مستمر بر اجرای صحیح موارد ذکر شده می باشند .

سرپرستار ، پرستار مسئول شیفت، 

کارشناس بهداشت محیط ، سوپروایزر 
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 کنترل عفونت 

شستشو انجام و سپس در محلول “ کامال کارکنان خدمات تی ها راضد عفونی می نمایند .ابتدا 19

بطور کامل “ دقیقه ( و سپس مجددا 31ر شده )حداکثر به مدت % غوطه و1هیپوکلریت سدیم 

 می گردد آویزانشستشو و 

 کارکنان خدمات

  پرسنل اتاق عمل . کارکنان خدمات برانکاردها و تجهیزات روزانه یخچال هفتگی و چرخهای وسائل هفتگی تمیز و ضد عفونی میگردد  21

  ، مواد دترجنت ، محلول های ضد عفونی ، تجهیزات حفاظت فردی ، چک لیست های ارزیابیتجهیزات نظافتی منابع و امکانات موردنیاز: 

  سرپرستار و پرستار مسئول شیفت ، پرستار مسئول اتاق ، کارشناس بهداشت محیط ، سوپروایزر کنترل عفونت  ، مسئول خدماتکارکنان مرتبط: 

  نیراهنمای کشوری کنترل عفونت ، تجارب بیمارستامنابع: 

 1/8/96  تاریخ بازبینی بعدی:                          0/9/76تاریخ ابالغ:                                                 25/9/76تاریخ بازبینی فعلی:     

 تهیه کنندگان: 

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(

 مهین نارکوب )سرپرستار اطاق عمل( 

 مسئول خدمات (رمضان عبدلی )

 (کارشناس بهداشت محیط)خانم بهجویی 

 )رئیس بیمارستان ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده:  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 

 

 حجم تقریبی اتاق حجم محلول محل استفاده ایام هفته

 CSR شنبه
 مترمکعب31  سی سی 311 اتاق استریل

 مترمکعب 51 یسی س 511 اتاق پکینگ

 متر مکعب51 سی سی 511 1اتاق عمل  یکشنبه

 سی سی 511 2اتاق عمل  دوشنبه
متر مکعب51  

متر مکعب51 سی سی 511 3اتاق عمل  سه شنبه  

متر مکعب51 سی سی 511 4اتاق عمل  چهارشنبه  

متر مکعب51 سی سی 511 5اتاق عمل  پنجشنبه  

متر مکعب51 سی سی 511 ریکاوری جمعه  
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 تورالعمل نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهدس

 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

 جراح ه جهت پاتولوژیصدور دستور کتبی مبنی بر ارسال نمون 0

 پرستار وسایل الزم جهت جمع آوری نمونه ها و بافت هایی که برداشته می شود، باید قبل از عمل تهیه و آماده شود 2

 پرستار فرم درخواست نمونه با ثبت مشخصات بیمار و ذکر نوع نمونه، ثبت و امضای پزشک به همراه مهر باید تنظیم شود 3

 پرسنل اطاق عمل خاص و تحت شرایط خاص جمع آوری شودهر نمونه به شکل  4

 پرسنل اطاق عمل % برای نمونه ها آماده شود01برچسب، ظروف مخصوص حاوی فرمالین  5

 پرسنل اطاق عمل برای نمونه فروزن ظرف خشک، خالی و تمیز تهیه شود 6

 پرسنل اطاق عمل وزن با فرم درخواست ارسال شودنمونه فر آزمایشگاه بیرون و همراه بیمارطبق هماهنگی انجام شده با  9

 پرسنل اطاق عمل پس از ثبت الکترونیکی بالفاصله به آزمایشگاه ارسال شود . نمونه باکتری شناسی، داخل لوله کشت استریل  9

7 
ریخ تهیه، شماره بر روی نمونه های پاتولوژی پس از قرار گرفتن در ظرف مخصوص حاوی فرمالین، نام بیمار، نام نمونه، تا

 پرونده نوشته شود
 پرسنل اطاق عمل

 پرسنل اطاق عمل نمونه ها در دفتر نمونه ها ثبت شوند 01

 پرسنل اطاق عمل نمونه ها در محل مخصوص جمع آوری شوند 00

02 
خش آزمایشگاه بعداز ظهر می بایست به ب 5درایام هفته غیر از روزهای تعطیل نمونه های پاتولوژی آزمایشات حداکثر تا 

 منتقل و فقط تحویل منشی پاتولوژی شود . 
 پرسنل اطاق عمل

03 
در ایام تعطیل و یا شیفت عصر و شب پرسنل آزمایشگاه موظف به دریافت نمونه بوده و می بایست دفتر اتاق عمل را امضاء 

 . نمایند و پرسنل آزمایشگاه موظف به نگهداری نمونه ها در محل تعیین شده می باشند 
 

04 
بعد از تحویل نمونه به آزمایشگاه درصورت مفقود شدن نمونه پاتولوژی مسئول آزمایشگاه مسئولیتی نداشته و مسئول 

 پاتولوژی پاسخگو خواهد بود . 
 

  پرسنل آزمایشگاه ضمن هماهنگی با منشی پاتولوژی نسبت به پذیرش نمونه می بایست اقدام نمایند .  05

 % :01طرز تهیه فرمالین 

% 01% برسد . فرمالین آماده 01میلی لیتر فرمالین  0111میلی لیتر آب معمولی اضافه شود تا غلظت نهایی به میزان  931درصد  39میلی لیتر فرمالین  291به 

 برای استفاده داخل دبه شیردارداخل اتاق عمل می باشد .

  ارسال نمونه های سیستولوژی  به بخش پاتولوژیدستورالعمل  

06 
نمونه های ارسالی سیستولوژی بالفاصله بعد از تهیه به بخش پاتولوژی ارسال گردد . در غیراینصورت نمونه ها با حجم 

 مخلوط شده و تا زمان در یخچال نگهداری شود .   %51مساوی الکل 
 کارشناس اتاق عمل

 تولوژیکارشناس پا % توسط پاتولوژی آماده و تحویل اتاق عمل گردد . 51الکل  09

  دستورالعمل ارسال نمونه های فروزن سکشن 09
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 پرستار بخش  روز قبل با آزمایشگاه بیرون جهت آماده سازی دستگاه و گرفتن وقت هماهنگ شود . 07

 منشی اتاق عمل روز عمل مجددا با آزمایشگاه مربوطه جهت اطالع ساعت عمل هماهنگ شود .  21

 منشی اتاق عمل هت بردن نمونه آماده شود . پیک بیمارستان در اتاق عمل ج 20

 کارشناس اتاق عمل دقیقه به آزمایشگاه فرستاده شود . 5نمونه حین عمل جراحی در گاز مرطوب شده با سرم فیزیولوژی قرار داده شده و طی  22

 جراح بالفاصله پس از بردن و رساندن نمونه به آزمایشگاه جواب فروزن پیگیری شود  23

    Testicleرالعمل ارسال نمونه دستو 

  نمونه پس از خارج شدن از بدن بالفاصله در داخل ظرف حاوی محلول بوئن ریخته شده  24

 کارشناس اتاق عمل پس از نوشتن مشخصات روی ظرف و یادداشت نمونه در دفتر مخصوص نمونه به پاتولوژی فرستاده و امضاء گرفته شود . 25

 انباردار از پاتولوژی گرفته شود . محلول بوئن آماده 26
 

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی – : استانداردهای ایمنی بیمارمنابع 

ستریل گاز ا-لوله های آزمایش هپارینه – فرم ثبت نمونه -دفتر ثبت نمونه -لوله کشت استریل -%01محلول نرمالین  -ظرف نمونه -سرنگ -امکانات: کامپیوتر

 سرم فیزیولوژی

 پرسنل ریکاوری -پرسنل اطاق عمل -پرستار -کارکنان مرتبط: جراح

 21/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                                              21/3/79تاریخ ابالغ:                             21/2/79 بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

آقای فتح العلومی دکتر فیاضی )مسئول اتاق عمل ( ، ( ، دکتر اخباری )مسئول آزمایشگاه( ، دکتر میراعلمی )مسئول پاتولوژی( ، دکتر دریانی)ریاست 

 )سوپروایزر آزمایشگاه( ،خانم نارکوب) سرپرستار اتاق عمل ( ، 

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( نیای ناصردکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ت ()ریاس دریانیدکتر 
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 دستورالعمل اهی

 محورمدرییت دارویی
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 دستورالعمل انبارش ایمن داروها 

 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

 انباردار دارای قفسه بندی مناسب وپالت گذاری شده باشد.انبار باید 0

 انباردار باشد. (First expired First out)چینش داروها درقفسه ها باید طبق سیستم  2

انبارباید دارای فضای فیزیکی مناسب با وسعت کافی وجدا از سایر بخش ها ودور از دسترسی افراد متفرقه  3

 باشد.

 

عایق مناسب جهت جلوگیری ازانتقال گرما وسرما باشد،کف ودیوارها بهتراست بتونی باشد  سقف باید دارای 4

 تا براثر تردد لیفتراک ویا پرسنل تخریب نگرددو ایجاد گردوغبار ننماید.

 مسئول تأسیسات

گیری  کف،دیوارها وسقف باید فاقد هرگونه منفذ وروزنه بوده تااز نفوذ حشرات،حیوانات موذی وپرندگان جلو 5

 بعمل آید.

 تأسیسات

کف ودیوارها باید قابل نظافت باشدو وسایل گردگیری درمحل های مناسب ومشخص قرار گیرند همچنین  6

 جهت جلوگیری ازایجاد رطوبت از شستشوی انبار باید جلوگیری شود.

 خدمات انبار

 تأسیسات .چاهک های فاضالب درانبارها باید دارای درپوش ووضعیت ظاهری مناسب باشد 9

  میزان روشنایی ونور انبار جهت انجام کلیه عملیات انبارداری باید کافی باشد. 9

 انباردار محل نگهداری داروهای ریکال وضایعاتی باید مجزا ودارای حفاظ باشد. 7

ت انبار باید مجهز به سیستم اعالم واطفاء حریق،کلیدبرق خارج از محوطه انبار وگردش هوای مناسب جه 01

 نگهداری محصوالت قابل اشتعال باشد.

 تأسیسات

 دکترباقری داروهای مخدر درانبار در گاو صندوق نگهداری شود وتحویل آنها فقط توسط مسئول فنی انجام شود. 00

داروهای حساس به دما )یخچالی(دریخچال های مجهز به ثبت دما نگهداری شودو دمای روزانه یخچال توسط  02

 پزشک چک شود.

 کترباقرید

 -خدمات انبار محموله های دارویی به گونه ای حمل وانبار شود که از ایجاد هرگونه آلودگی یا اختالط جلوگیری شود. 03

 انباردار

 انباردار-تأسیسات هواکش های انبارمجهز به قاب توری یا کرکره بوده ودر نقاط مختلف انبار نصب ودرتمامی روز روشن باشد. 04

ید دارای سیستم سرمایش وگرمایش مناسب باشد وتعدادی دماسنج ورطوبت سنج دراقصانقاط انبار انبار با 05

جهت ثبت وکنترل دما ورطوبت موجود باشد ودرفواصل زمانی مناسب کالیبره شوند وروزانه توسط پرسنل 

 دماورطوبت ثبت وکنترل گردد.

 -انباردار

مسئول تجهیزات 

 پزشکی

 انباردار ن اتاق انباردار جهت نگهداری ازاسنادومدارک انبار باید وجود داشته باشد.اتاقی درانبار به عنوا 06
 

 قفسه-دماسنج ورطوبت سنج -هواکش-گاوصندوق-یخچال-سیستم اعالم اطفاء خرید-سیستم گرمایشی وسرمایش منابع و امکانات موردنیاز:

 فنی مسئول–پرسنل داروخانه -انباردار-کارکنان مرتبط: مسئول انبار

 10/4/79 تاریخ بازبینی بعدی:                         0/5/79تاریخ ابالغ:                                    10/4/79   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 دکتر باقری )مسئول داروخانه ( ، شیرین فرخی )تکنسین دارویی (

 )ریاست ( دریانی تصویب/ابالغ کننده:دکتر  ( )معاون درماندکتر ناصری نیا  تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 دکیفیت و اعتباربخشیواحد بهبو

 محور مدیریت دارویی  دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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  Multiple doseدستورالعمل اصول استفاده از انواع داروهای 

 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

 پرستاران استریل استفاده شود. از وسایل 0

 پرستاران برای هر تزریق،از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید. 2

 پرستاران از یک سرنگ وسرسوزن استریل یکبارمصرف جدید،برای هر بارتلقیح هرنوع واکسن ویا دارو استفاده کنید. 3

 رستارانپ ازآلودگی وسایل)سرنگ،سرسوزن وویال ها(پیشگیری کنید. 4

روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد واحتمال آلودگی سرنگ و سرسوزن وجودندارد وسایل  5

 تزریق راآماده نمایید.

 پرستاران

 پرستاران حتی المقدور از ویال های تک دوزی دارو استفاده کنید. 6

ستید برای هربار کشیدن دارو از سرسوزن استریل در صورتی که ملزم به استفاده از ویال های چنددوزی دارو ه 9

 استفاده نمایید.

 پرستاران

هنگامی که سرآمپول را می شکنید،با قرار دادن الیه نازك گاز تمیز مابین انگشتان دست خودو  9

 جدارآمپول،انگشتان خودرا از آسیب وصدمه محافظت نمایید.

 پرستاران

لیه داروهای تزریقی راازنظرکدورت،شکستگی جداره آنها وتاریخ انقضا بررسی قبل از اقدام برای تزریق به بیمار،ک 7

 نموده ودرصورت مشاهده هریک ازاین موارد آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.

 پرستاران

 پرستاران .توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را درارتباط با نحوه استفاده،نگهداری وجابه جایی دارو مورد توجه قراردهید 01

 پرستاران درصورت تماس سرسوزن با سطوح غیراستریل،آنرا به نحوه صحیح دفع نمایید. 00

قبل از آماده کردن دارو وتزریق،دستهای خودرابا آب وصابون بشویید ویا با استفاده از الکل ضدعفونی  02

ن بیمار گردید،رعایت بهداشت کنید،درصورتی که بین تزریقات،دست شما کثیف یا آلو.ده به خون ومایعات بد

 دست ضروری است.

 پرستاران

 پرستاران ازتزریق به بیمار در نواحی ناسالم پوستی اجتناب نمایید 03

درجه تازه استفاده  71نیازی به ضدعفونی کردن سر ویال)جدید(نیست ولی درصورت نیاز،از سوآب تمیز والکل  04

 وجود درظرف پنبه الکل استفاده نکنید.نمایید ازگلوله های پنبه آغشته به الکل م

 پرستاران

 پرستاران ازکاربرد ماده ضدعفونی درزمان تزریق واکسن ویروسی زنده ضعیف شده برای تلقیح اجتناب نمایید 05

 پرستاران قبل از تزریقات اگرمحل تزریق بصورت مشهود کثیف باشد،حتماً پوست را بشویید. 06

 پرستاران وجود پارگی بسته بندی چک کنید وبه تاریخ انقضاء آن توجه نمایید. سرنگ وسرسوزن را از نظر 09

 پرستاران اگر سرپوش گذاری سرسوزن الزم باشد،تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید. 09
 

 پنبه الکل-الکل-صابون-گاز کیلویی استریل-میز یا سینی استیل منابع و امکانات موردنیاز:

 سنگ شکن-دیالیز-اورژانس-کلیه پرسنل بخش های بستری واتاق عملط:کارکنان مرتب

 10/9/76 تاریخ بازبینی بعدی:                         0/9/76تاریخ ابالغ:                                    10/9/76   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 نسین دارویی (دکتر باقری )مسئول داروخانه ( ، شیرین فرخی )تک

 )ریاست (دریانی تصویب/ابالغ کننده:دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده:دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت دارو و تجهیزات دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی
 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 
 با خرید تجهیزات پزشکی تمام مشخصات آن در بانک اطالعاتی وارد شود.

مسئول مهندسی 

 پزشکی

 مسئول اموال شود.ت پزشکی پالک اموال روی ان نصب با خرید تجهیزا 2

و به قسمت دستگاههای چنانچه دستگاه اسقاط شد در تکمیل شناسنامه تمام اطالعات وارد  3

 اسقاطی منتقل شود.
 مسئول اموال

هر سه ماه یکبار تمام تجهیزات موجود در بیمارستان چک شده و اطالعات الزم را در شناسنامه  4

 شود . تجهیزات تصحیح 

مسئول مهندسی 

 پزشکی
 

 منابع و امکانات موردنیاز:

 کاغذ  –برچسب اموال  –پرینتر  –سیستم کامپیوتر 

 رکنان مرتبط:کا

  ITمسئول  – مسئول اموال –مسئول مهندسی پزشکی  – مدیر بیمارستان 

 01/3/79 تاریخ بازبینی بعدی:                         25/3/79تاریخ ابالغ:                                    01/3/79   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

 آقای معینی )امین اموال ( –هیزات پزشکی ( محمد توکلیان راد )مسئول تج

 تأیید کننده:

 ( مدیر بیمارستان ) محمدصادق محراب بیگی

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانی فرهاد دکتر
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی 

شت محیط محور بهدا



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 فیت و اعتباربخشیواحد بهبودکی

 محور بهداشت محیط دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 (میروند ، با رعایت شرایط بهداشتی )ابالغیدستورالعمل آماده سازی مواد مصرفی که در تهیه غذا بکار 

 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  61تا5دمای بین مواد غذایی بالقوه خطرناك نباید بیش از دو ساعت در محدوده دمای خطرناك) 1

درجه سلسیوس  61درجه سلسیوس یا دمای باالتر از 5سلسیوس(نگه داری گردد وباید در دمای پایین تر از 

 نگه داری گردد.

 آشپز

 تامین زنجیره سرد برای مواد غذایی شامل موارد زیر است: 2

درجه سلسیوس)از 5ایین تر از باید اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره سرد ورسیدن به دمای پ-

 مرحله تولید تا زمانی که مواد خوردنی وآشامیدنی به دست مصرف کننده می رسد( فراهم گردد.

تبصره:مواد غذایی که به صورت منجمد می باشد باید تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد )در مرحله 

 .حمل ونقل و ذخیره سازی (در دمای انجماد نگه داری گردد

 آشپز

 تامین زنجیره گرم برای مواد غذایی شامل موارد زیر است:  3

درجه سلسیوس )از مرحله 61باید اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره گرم ورسیدن به دمای باالتر از 

 تولید تا زمانی که مواد خوردنی و آشامیدنی به دست مصرف کننده می رسد(فراهم گردد.

 آشپز

 ن مواد غذایی به شرح زیر است:سرد کرد 4

ساعت در 2درجه سلسیوس و سپس در مدت 21به61غذا باید طی مدت دو ساعت یا کمتر،از دمای 

 درجه سلسیوس سرد شود. 5به21یخچال،فریزر یا سردخانه از دمای 

 آشپز

 گرم کردن مجدد مواد غذایی به شرح زیر است: 5

 ت داده با غذای تازه ممنوع است.مخلوط کردن مواد غذایی مانده وتغییر کیفی-

 15درجه سلسیوس با زمان  74برای گرم کردن مجدد مواد غذایی باید دمای ماده غذایی حداقل به دمای -

 ثانیه برسد.

 آشپز

 خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد به شرح زیر است: 6

 س یا پایین تر تا ذوب شدن یخدرجه سلسیو5نگه داری مواد غذایی منجمد در دمای یخچال ودر دمای -

درجه سلسیوس یا پایین تر  21مستغرق کردن ماده غذایی منجمد در آب )در صورتی که دمای آب -

باشد،ماده غذایی باید در کیسه های پالستیکی که نشتی نداشته باشدقرار داده شود و دما در قسمت های 

 فاصله بعد از یخ زدایی پخته شود(درجه سلسیوس نرسد ومواد غذایی بال 5ذوب شده به باالی 

 آشپز

 دمای پخت مواد غذایی به شرح زیر است: 7

مواد غذایی خام حیوانی نظیر تخم مرغ،ماهی،گوشت قرمز،گوشت ماکیان وغذاهایی که حاوی مواد غذایی -

اید در خام حیوانی می باشند ونیز سبزیجات و میوه جات جهت از بین رفتن میکروارگانیسم های بیناری زا ب

حین طبخ دما به تمام قسمت های مواد غذایی به طور یکنواخت برسد و شرایط دمایی به شرح ذیل رعایت 

 گردد:

 درجه سلسیوس در حین طبخ سبزیجات و میوه جات )اگر پخته مصرف می شود( 58دمای حداقل -

در صورتی که بالفاصله ثانیه) 15درجه سلسیوس یا باالتر در حین طبخ تخم مرغ به مدت  63دمای حداقل -

 سرو گردد(

ثانیه در حین طبخ گوشت،ماهی،هر نوع مواد غذایی که با این  15درجه سلسیوس به مدت  68دمای حداقل -

 نوع فراورده های گوشتی مخلوط شده اند.

ثانیه در حین طبخ گوشت ماکیان،ماهی و آشپز مرغ  15درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت 74دمای حداقل -

 یا حاوی ادویه وچاشنی ها ،همچنین انواع گوشت حاوی ادویه جات و چاشنی ها شکم پر

 آشپز

 نگه داری مواد غذایی در دمای سرد وانجماد به شرح زیر است: 8

 مواد غذایی منجمد شده را باید در دمای صفر درجه سلسیوس یا کمتر نگه داری نمود.-

تئینی با منشائ دامی )گوشت،مرغ ،ماهی(باید قادر به تامین فریزرها و سردخانه های ویژه نگه داری مواد پرو-

 آشپز



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 فیت و اعتباربخشیواحد بهبودکی

 محور بهداشت محیط دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 (درجه سلسیوس باشد.-24(تا)-18دمای منفی)

 درجه سلسیوس باشد. 4دمای یخچال باید بین صفر تا -

 یخچال ،فریزر،سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد.-

 وچک تر بسته بندی ومنجمد گردد.برای انجماد بهتر مواد غذایی الزم است که گوشت ومرغ در قطعات ک-

 باید از قرار دادن مواد غذایی بدون پوشش در یخچال و فریزر خودداری گردد.-

 باید از نگه داری مواد غذایی پخته وخام،شسته ونشسته در کنار هم در یخچال خودداری گردد.-

 گوشت قرمز وسفید در سردخانه و یخچال باید جداگانه نگه داری گردد.-

 وفریزها باید دارای فضای کافی باشد وچرخش هوای سرد بین محصوالت به خوبی انجام گردد. یخچال-

باید تاریخ ورود مواد غذایی به یخچال وفریزر و سردخانه درج شده و مصرف آن ها بر اساس ترتیب تاریخ -

  انقضاءباشد.

 زر با طبقات مناسب وکافیوسایل حفاظت فردی،دماسنج،یخچال وفریمنابع و امکانات موردنیاز:

 

 کارشناس بهداشت محیط،کارشناس تغذیه،پرسنل آشپزخانهکارکنان مرتبط:

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 فاطمه بهجویی )مسئول بهداشت محیط(

 شیوا همراز)مسئول تغذیه (

 قدرت اله باقرشاهی)مسئول آشپزخانه(

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان (ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 

 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور بهداشت محیط دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل سالم سازی میوه و سبزیجات در آشپزخانه

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارگرآشپزخانه شستشو:سبزیجات به خوبی پاک وشستشو گرددتا مواد زایدوگل والی آن برطرف شود. 0

ه ازای قطره مایع ظرفشویی ب 5 )لیتری آب حاوی مایع ظرفشویی  5انگل زدایی:سبزیجات در یک ظرف  2

دقیقه به آرامی سبزیجات از ظرف خارج گردد وبا آب شستشو داده  5قرار داده شود وبعد از  (هرلیتر آب

 شود.

 کارگرآشپزخانه

لیتر آب حل  5در قرص ژاول پارت را گندزدایی:یک گرم پودر پرکلرین)نصف قاشق چایخوری( یا یک  3

 اده شود.دقیقه در داخل محلول قرار د5گردد وسبزیجات به مدت 

 کارگرآشپزخانه

شستشو با آب:سبزیجات گندزدایی شده مجددا با آب سالم شسته شوند تا باقیمانده کلر یا ماده گندزدا  4

 از آن جدا گردند.

 کارگرآشپزخانه

در صورتی که از سایر مواد گندزدای سبزیجات استفاده می گردد باید این مواد دارای پروانه ساخت یا  5

 ندزدایی سبزیجات مطابق دستوالعمل شرکت سازنده انجام گردد.ورود بوده وگ

کارشناس 

 بهداشت محیط

سبزی و صیفی جاتی که بعد از طبخ مصرف می گردد باید قبل از طبخ به خوبی پاک وشستشو  6

 گرددونیازی به گندزدایی نیست.

 کارگر آشپزخانه

ه خریداری ومصرف می گردد باید درصورتی که سبزیجات به صورت بسته بندی و گند زدایی شد 9

سبزیجات بسته بندی دارای پروانه ساخت باشند در این صورت نیازی به سالم سازی سبزیجات نمی 

 باشد.

کارشناس 

بهداشت محیط 

 وتغذیه

  کارگر آشپزخانه میوه جات مصرفی باید قبل از استفاده کامال شستشو و گندزدایی گردند. 9
 سینک جداگانه جهت شستشوی سبزیجات ،پودر پرکلرین قرص ژاول پارت یا  ز:منابع و امکانات موردنیا

 کارکنان مرتبط: پرسنل آشپزخانه،کارشناس بهداشت محیط،کارشناس تغذیه

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 کنندگان : تهیه

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط (

 شیوا همراز)مسئول تغذیه (

 قدرت اله باقرشاهی)مئسول آشپزخانه (

 ناصری نیا )معاون درمان (تأیید کننده:آقای دکتر 

 

 دریانی )ریاست(تصویب/ابالغ کننده:آقای دکتر 
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زیع ،نگهداری،حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه ، تولید، تو

 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ( 00آشامیدنی)قانون ماده 
 

 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

،محصوالت سنتی که مشمول شناسه و پروانه ساخت نمی باشندو به صورت کامال 00طبق ماده  0

سنتی تهیه وعرضه می گردنداز جمله لبنیاتی که به صورت سنتی تهیه می گردد باید دارای 

برچسب مشخصات از جمله نام واحدتولیدی،آدرس،تاریخ تولید،شرایط نگه داری وترکیبات 

 تشکیل دهنده باشد.

کارشناس 

 بهداشت محیط

مراکزی که اقدام به تهیه لبنیات سنتی می نمایند عالوه بر رعایت بندفوق،باید توصیه های  2

بهداشتی مانند جوشاندن شیر )در صورت عرضه شیر خام(یا کشک ومدت زمان جوشاندن بر روی 

 بسته بندی قید گردد.

کارشناس 

 بهداشت محیط

 

 یخچال،برچسب با مشخصات ذکرشده منابع و امکانات موردنیاز:

 کارکنان مرتبط: پرسنل آشپزخانه،مسئول تغذیه،مسئول بهداشت

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط (

 ا همراز)مسئول تغذیه (شیو

 قدرت اله باقرشاهی)مئسول آشپزخانه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 دستورالعمل نظافت،شستشو،گندزدایی و لکه زدایی بخش ها /واحدها

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

کلیه پرسنل خدماتی بایستی دارای لباس کار مصوب ومتناسب با نوع کار بوده واز وسایل حفاظتی  0

ار نسبت به وایمنی شامل دستکش،ماسک،کاله،چکمه یا کفش مناسب استفاده نمایند وپس از پایان ک

 تعویض لباس اقدام گردد.

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی پوشیدن لباس فرم ورعایت بهداشت فردی)کوتاه بودن مو وناخن( الزامی است. 2

،شیرآالت،نرده پله ها ،قفسه ها،قاب ها،کلیدبرق مل:دستگیره درها،درها،میز وصندلی نظافت سطوح شا 3

انجام می گیرد،سپس توسط مایع ضدعفونی کننده   ستمال تمیزها، با مواد شوینده )پودر دستی(ود

 %(با دستمال تمیز دیگر گندزدایی انجام می گیرد.0)وایتکس

 توجه:

 الف(مواد شوینده وضدعفونی کننده نباید به هیچ وجه با هم مخلوط شوند.

 ب(محلول ضدعفونی کننده باید روزانه تهیه واستفاده شود

 پرسنل خدماتی

یی که برای نظافت مورد استفاده قرار می گیرند باید پس از هر بار مصرف توسط ضدعفونی پارچه ها 4

%(گندزدایی شوند)از قرار دادن دستمال تنظیف در جیب لباس کار اکیدا خودداری 0کننده )وایتکس

 شود(

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی ه کنید.%( را در ظرف تمیزوبا آب سرد یا معمولی تهی0محلول ضدعفونی کننده )وایتکس 5

به آب اضافه گردد)اول آب درون ظرف ریخته وبعد آب ژاول هنگام تهیه محلول همیشه باید محلول  6

 به آن افزوده شود( آب ژاول

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی هنگام کاربرد محلول ها باید از پوشش مناسب دست وصورت استفاده شود. 9

راهروها می بایست روزانه سه نوبت نظافت )جمع آوری زباله های  کف کلیه اتاق های بستری و 9

 درشت،جاروی خشک بدون ایجاد گرد وغبار،تی مرطوب(گردد.

 پرسنل خدماتی

کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل پتو،ملحفه وروتختی و... می بایست به طور مرتب تعویض گردد به  7

 نحوی که همواره سالم،تمیزوفاقد آلودگی باشد.

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی ظروف مایع می بایست پس از خالی شدن کامال شسته وپس از خشک شدن ،مجددا پر گردند. 01

 پرسنل خدماتی میز غذا می بایست پس از استفاده بالفاصله نظافت گردد. 00

 نل خدماتیپرس تخت بیمار می بایست پس از ترخیص بیمار به صورت کامل نظافت و گند زدایی شود. 02

برای نظافت قسمت های مختلف مانند استیشن ، یخچال،میز ،الکر،تلفن،تخت و...می بایست از دستمال  03

 جداگانه استفاده شود.

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی در صورت مشاهده آلودگی قابل رویت ،تشک وپتوی بیمار می بایست بالفاصله تعویض شود. 04

 پرسنل خدماتی فت شده وفاقد هرگونه گرد وخاک ولکه باشد.داخل کمد ها باید نظا 05

 پهن کردن روزنامه داخل کمدها ممنوع است. 06

 

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی نگه داری مواد غذایی به صورت روباز در داخل بخش ها و همچنین یخچال ها ممنوع است. 09

 پرسنل خدماتی امل نظافت شوند.یخچال ها می بایست حداقل هفته ای یکبار به صورت ک 09

 پرسنل خدماتی کلیه درزها وشکاف هایی که منجر به تجمع حشرات می گردد می بایست بالفاصله پیگیری گردد. 07

 پرسنل خدماتی نظافت کلیه زوایای غیر قابل دسترس الزامی است. 21
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 پرسنل خدماتی نگه داری کارتن در بخش ممنوع است. 20

 پرسنل خدماتی پنجره ها وشیشه ها الزامی است.نظافت کلیه  22

 پرسنل خدماتی رعایت دستورالعمل های تفکیک پسماند در مبداء ضروری است. 23

 پرسنل خدماتی حمل پسماند بدون بین ممنوع است 24

 پرسنل خدماتی نظافت می بایست از باال به پایین و از تمیز ترین به کثیف ترین قسمت صورت گیرد. 25

 پرسنل خدماتی عمل تی کشیدن باید به صورت زیگزاکی صورت گیرد 26

%وایتکس غوطه 0تی ها پس از اتمام کار می بایست با دقت شسته شده وبه مدت نیم ساعت در محلول  29

 ور گردد.

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی تی ها پس از گندزدایی می بایست به منظور خشک شدن از دیوار تی شورخانه آویزان گردد. 29

بار در شبانه روز و در صورت مشاهده آلودگی قابل رویت بالفاصله توسط آب ودترجنت 3توالت بایستی  27

 ویا وایتکس نظافت وشستشو گردد.

 پرسنل خدماتی

 پرسنل خدماتی نظافت گردد. طبق برنامهحمام باید  31

 پرسنل خدماتی وقع تعویض گردند.چاه بست و توری کف شوری ها مرتب چک ودر صورت نیاز به م 30

 پرسنل خدماتی نظافت قسمت ها باید از محل تمیز ترشروع وبه محل آلوده ختم شود. 32

 پرسنل خدماتی نظافت باید بدون سروصدا وایجاد مزاحمت برای بیماران باشد ونحوه برخورد با بیماران مناسب باشد. 33

یا انداختن روی وسایل اطراف خودداری گردد وآرام روی تخت  هنگام تعویض ملحفه باید از تکاندن آن  34

 بیمار جمع وبه بین کثیف منتقل و بعد از ضدعفونی دست ها ملحفه تمیز روی تخت قرار گیرد 

 پرسنل خدماتی

کیسه های زباله پس از جمع آوری گره زده برچسب گذاری شده وسطل زباله پس از تحویل حتما  35

 د.شسته و گندزدایی شون

 پرسنل خدماتی

پرسنل خدمات در صورت ریختن ویا پاشیده شدن خون وترشحات  برروی سطوح می بایست به شرح  36

 زیر اقدام کنند:

و داخل  پوشیده وبا حوله یکبار مصرف خون ومواد دفعی جمع وپاک شود وسایل حفاظت فردیابتدا 

 آب ژاولون پاک گردد ونهایتا از آب و صاب تی عفونی و سپس محل باسطل عفونی انداخته شده و 

%برای گندزدایی استفاده شودسپس تی های آلوده به خون وترشحات را به تی شورخانه ثابت ببرید 0

% ضدعفونی شود و آویزان شده تا 0آب ژاول  وابتدا با آب ومواد شوینده تمیز نموده وبعد با محلول

 خشک شوند . 

 پرسنل خدماتی

 
وسایل حفاظت فردی از قبیل: دستکش ،ماسک،  کاله ،چکمه، کفش مناسب ،لباس فرم، مواد شوینده، مواد ضدعفونی  نیاز:منابع و امکانات مورد

 کننده، کیسه زباله ،دستمال های مجزا جهت نظافت

 کارکنان مرتبط:مسئول بهداشت محیط،مسئول خدمات،پرسنل خدمات

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 مریم هاشمی )مترون (

 )مسئول خدمات ( رمضان عبدلی

 )مسئول بهداشت محیط(فاطمه بهجویی

 )سوپروایزر کنترل عفونت (مهناز آقاپور

 )ریاست ( دریانیغ کننده: دکتر تصویب/ابال )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 
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 دستورالعمل نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبوالنس

 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

 بار درهفته الزامی است :یک شستشو ونظافت آمبوالنس ها  0

 .شستشوی کف،دیوارها،شیشه وکلیه سطوحی که در تماس با بیمارمی باشد0 

 .شستشو ونظافت صندلی ها وتخت بیمار2

 راننده آمبوالنس

ملحفه ها بایستی در کیسه زرد رنگ جمع آوری وبه رختشویخانه منتقل گرددکه استفاده از  2

 امی است.دستکش وماسک برای پرسنل مربوطه الز

 بهکار

جهت شستشوی داخل آمبوالنس باید ابتدا کلیه وسایل قابل حمل مانند:کپسول های اکسیژن ،جعبه  3

 کمک های اولیه و....از آمبوالنس خارج شود

 بهکار

 بهکار قسمت های آلوده به ترشحات وخون باید با دقت شسته وآبکشی شود. 4

 بهکار کلیه قسمت ها با ماده گندزدا ضدعفونی شود.پس از شستشو با آب وماده شوینده باید  5

 بهکار %توصیه می شود.2شستن برانکارد،تشک ودر نهایت گندزدایی آنها با آب ژاول  6

 بهکار % ضدعفونی وتمیز شوند91وسایل عالیم حیاتی بایستی با الکل  9

نیروی خدماتی قرار دادن جعبه وباکس دستکش یکبار مصرف جهت استفاده پزشک پرستار و 9

 الزامی است .  مربوطه

 مسئول آمبوالنس

 کمک بهیار قرار داشتن ماسک بهداشتی جهت استفاده پرسنل وهمراه بیمار 7

  قرار دادن مجدد وسایل و ابزار با رعایت شرایط بهداشتی به منظور اجتناب از آلودگی مجدد 01

کارشناس بهداشت  ل آمبوالنس رعایت شود .ممنوعیت استفاده از مواد خوردنی وآشامیدنی در داخ 00

 محیط

کارشناس بهداشت  عدم استعمال دخانیات 02

 محیط

 مسئول آمبوالنس اختصاص یکی از آمبوالنس ها طبق هماهنگی انجام شده  فقط جهت حمل جسد 03

لی شستن دستها پس از پایان کار با آب وصابون ودر صورت امکان ضدعفونی دستها با محلول الک 04

 توصیه می شود.

 بهکار

 بهکار سطل زباله می بایست بالفاصله تعویض گردد 3/2سیفتی باکس و  4/3درصورت پرشدن  05

درصورت آلودگی لنژهای داخل آمبوالنس به خون و سایر مایعات بیولوژیک ،تعویض فوری آن  06

 الزامیست .

 بهکار

 
 ضدعفونی کننده وشوینده،تامین نیرو وسایل حفاظت فردی،موادمنابع و امکانات موردنیاز:

 ،مسئول آمبوالنس،کارشناس بهداشت محیطراننده آمبوالنس کارکنان مرتبط:بهکار،

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 سئول بهداشت محیط(فاظمه بهجویی )م

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 مریم هاشمی )مترون (

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

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

 دستورالعمل اهی 

 محور مدرییت پسماند
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 ستورالعمل تفکیک در مبدا پسماندهای عفونید

 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

 پسماندهای عفونی شامل موارد زیر است: 0

زنده بیماریزا مانند محیط های کشت میکروبی  پسماندهای مضنون به داشتن عوامل0.0

آزمایشگاه،پسماند های ناشی از جدا سازی بیماران عفونی،بافتها،مواد یا تجهیزاتی که بافرد مبتال 

 به بیماری عفونی تماس داشته اندومواد دفع شده از این بیماران

ایی از بدن انسان، خون پسماندهای آسیب شناختی مانندبافتها و آبگونه های انسانی، تکه ه 0.2

 وسایرآبگونه های بدن ،جنین

کلیه کادر درمانی 

 وتشخیصی بیمارستان

کلیه کادر درمانی وتشخیصی بیمارستان باید پسماند های عفونی را در سطل زرد با کیسه زرد قرار  2

 دهند واز قرار دادن این پسماند هادر سایر ظروف خودداری نمایند.

کلیه کادر درمانی 

 یصی بیمارستانوتشخ

قرار گیردو مابقی ست سرم وباتل سرم به عنوان پسماند  safty boxسوزن ست سرم جدا شده در 3

 عفونی در نظر گرفته می شود ومطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.

کلیه کادر درمانی 

 وتشخیصی بیمارستان

نشده اند و یا تاریخ مصرف محتوی باتل های حاوی سرم قندی و نمکی که به صورت کامل استفاده  4

آنها منقضی شده است را می توان در مقادیر زیادی آب رقیق نمود ودر فاضالب تخلیه وباتل 

 سرم،در پسماند عفونی قرار گیرد.

کلیه کادر درمانی 

 وتشخیصی بیمارستان

ی قرار دادن کیسه وسطل زرد در اتاق های بستری عادی وتحت نظر ممنوع است پسماندهای عفون 5

این مکانها در داخل سطل دارای کیسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمات درمانی به اتاق 

 آورده شده است،قرار داده می شود.

 مسئول بخش

پسماندهای اتاق عمل،ایزوله،دیالیز واورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب می شودو در این بخش  6

از قرار دادن ظروف برای پسماند های عادی خودداری ها می توان کیسه وسطل زرد قرار داد و 

 گردد.

 مسئول بخش

در خصوص وضعیت پسماند های ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری  9

آزمایشگاه مانند سایر ایستگاه های پرستاری در صورتی که قرار دادن کیسه های پسماندعادی در 

ل در فرآیند تفکیک نشود،پسماند های تولید شده دراین ایستگاه های پرستاری باعث اختال

 قسمت ها عادی وسایر پسماند بخش های فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند.

 مسئول بخش

 
 ،برچسب مشخصات پسماند عفونیسطل و کیسه زرد،وسایل حفاظت فردیمنابع و امکانات موردنیاز:

 لینیکی و پاراکلینیککلیه پرسنل بخش ککارکنان مرتبط:

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 فاظمه بهجویی )مسئول بهداشت محیط(

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 مریم هاشمی )مترون (

 ر کنترل عفونت (مهناز آقاپور )سوپروایز

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 دستورالعمل تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده

 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

کلیه پسماندهایی که ایجاد بریدگی در سطح بدن می کنند،کلیه نیدل ها،تیغه چاقو،تیغ  0

بیستوری،اسکالپ،النست،انواع آنژیوکت،شیشه های شکستهوناخن بیماران و...پسمان تیز وبرنده 

 محسوب می شود و بایستی درون سیفتی باکس جمع آوری شوند.

 رستار وکمک بهیارپ

نیدل،اسکالپ،بلید،نلیف،ست اینفیوژن،شیشه شکسته،پیپت ها،آمپول ها،چه عفونی باشد چه غیر  2

 عفونی جزء پسماندهای تیز وبرنده محسوب می شود.

 پرستار وکمک بهیار

نصب سیفتی باکس برای پسماندهای تیزوبرنده دراتاق بیماران،راهروها وسالن های عمومی ممنوع  3

 باشد ودر موارد لزوم باید به همراه ترالی به بالین بیمار آورده شود. می

 پرستار وکمک بهیار

،سیفتی باکس می تواند در یونیت هر بیمار بصورت ccu،،picuدر بخش های ویژه به جز دیالیز، 4

 ثالث وفیکس شده در محل مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

 پرستار وکمک بهیار

 پرستار وکمک بهیار باید جداشده ودر سیفتی باکس اوت گردد.سوزن ست سرم، 5

سوزن و سرنگ تواماً در سیفتی باکس جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد در مورد  6

 سوزن و سرنگ آزمایش های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود اعمال نمایند . 

 پرستار و کمک بهیار

 بهکار رای جمع آوری ونگه داری پسماندهای تیز وبرنده استفاده نشود.ازکیسه های پالستیکی ب 9

وباید بدون دستکاری داخل سیفتی ممنوع می باشد(recapping)درپوش گذاری مجدد سوزن سرنگ 9

 باکس جمع آوری شود.

 پرستار وکمک بهیار

 نصب سیفتی باکس در اتاق های بستری وتحت نظر)مانند اورژانس(ممنوع است. 9

ماندهای تیز وبرنده این مکان ها باید در داخل سیفتی باکس که با ترالی توسط ارائه دهنده پس

 قرار داده شوند. ،حمل می شود خدمات درمانی 

 پرستار وکمک بهیار

در زمان های توقف کار با سیفتی باکس حتما باید در آن بسته باشد وبادر پوش قرمز رنگ محکم  01

 الی یا برگشتن ظرف،اشیاءآلوده به خارج راه نیابد.شودتا در صورت سقوط احتم

 بهکار

 بهکار ظرف معیوب نباید مورد استفاده قرار گیرد. 00

سیفتی باکس سالم به ظرفی گفته می شود که کامال در بسته بوده و هیچ گونه شکستگی وپارگی  02

 نداشته باشد.

 

نایلون زرد جداگانه قرار گرفته وسپس  دو آن باید درون4/3کلیه سیفتی باکس ها پس از پر شدن  03

 به اتاقک پسماند انتقال یابند . پسماندهای عفونی  با مخازنبرچسب گذاری شود ونهایتا 

 بهکار

از باز کردن درب سیفتی باکس ها بعلت خروج سایر زباله هایی که بطور اشتباهی در آنها ریخته  04

 دیگر خودداری نمایید. یاشده ویا ریختن محتویات آن در سیفتی باکس ه

 بهکار

روی سیفتی باکس ها و برچسب مشخصات بخش برکنترل سیفتی باکس ها از نظر بسته بودن درب  05

 الزامی است.

 بهکار

 
 مشخصاتبر چسب  مخزن زرد ، وسایل حفاظت فردی ، ،کیسه زرد،سیفتی باکس منابع و امکانات موردنیاز:

 های کلینیکی و پاراکلینیک کلیه پرسنل بخش کارکنان مرتبط:

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 )سوپروایزر کنترل عفونت ( فاظمه بهجویی )مسئول بهداشت محیط( ، رمضان عبدلی )مسئول خدمات (، مریم هاشمی )مترون (، مهناز آقاپور

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پسماندهای شیمیایی دارویی شامل موارد زیر است : 0

پسماندهای دارویی خطرناک مانند داروهای تاریخ گذشته ، یا غیر الزم )اقالمی که حاوی دارو و یا اقالمی 

آزاد شدن در محیط برای که به دارو آلوده شده اند مانند قوطی ها و شیشه های دارویی( که در صورت 

 محیط و انسان مضر می باشند . 

 کلیه پرسنل بخش 

پسماندهای ژئوتوکسیک مانند پسماندهای دارای موادی با خصوصیات سمی برای ژن ها ، از جمله  2

پسماندهای دارای سایتوتوکسیک )که بیشتر در درمان سرطان به کار می روند ( و مواد شیمیایی سمی 

 برای ژن ها 

 لیه پرسنل بخش ک

پسماندهای شیمیایی خطرناک که محتوی مواد شیمیایی خطرناک که محتوی مواد شیمیایی مانند معرف  3

های آزمایشگاهی ، داروهای ثبوت و ظهور فیلم ، ضدعفونی کننده و گندزدای تاریخ مصرف گذشته یا 

 و انسان مضر می باشند .  غیر الزم و حالل ها می باشند که درصورت آزادشدن در محیط برای محیط

 کلیه پرسنل بخش 

پسماندهای دارای فلزات سنگین مانند باتری ها ، ترمومترهای شکسته وسایل دارای جیوه برای اندازه  4

 گیری فشار ظروف تحت فشار مانند سیلندرهای گازها کارتریج گاز و قوطی افشان 

 کلیه پرسنل بخش

داروهای سایتوتوکسیک و خطرناک باشند به عنوان پسماند باتل های سرم در صورتی که دارای  5

 شیمیایی دارویی محسوب می شوند . 

 کلیه پرسنل بخش

 
 وسایل حفاظت فردی ، برچسب مشخصات پسماند شیمیایی دارویی  سطل قهوه ای و کیسه سفید ، منابع و امکانات موردنیاز:

 کارکنان مرتبط: سرپرستار بخش،کلیه پرسنل خدماتی

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان : 

 خانم بهجویی )مسئول بهداشت محیط( ، آقای عبدلی )مسئول خدمات (  خانم هاشمی )مترون (، خانم آقاپور)سوپروایزر کنترل عفونت ( ،

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 دستورالعمل تفکیک پسماند در مبدا پسماند عادی

 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

 پسماند عادی شامل موارد زیر است: 0

پسماندهای معمولی وشبه خانگی،به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری وعمومی شامل زباله های 

 آشپزخانه ،آبدارخانه ،قسمت های مالی واداری ،ایستگاه های پرستاری،باغبانی واز این قبیل است.

 بخشکلیه پرسنل 

 بخشکلیه پرسنل  ها در کیسه مشکی وسطل آبی جمع آوری می شوند.این پسماند 2

رادیواکتیو -شیمیایی،دارویی-در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماند های عفونی 3

 ونظایر آن خارج کردن آنها ممنوع است.

 بخشکلیه پرسنل 

هداشتی درمانی را تشکیل می دهند این پسماند ها بخش بزرگی از پسماند های تولید شده در مراکز ب 4

 وباید نسبت به جداسازی آنها در مبداتولید اقدام شود.

 بخشکلیه پرسنل 

  کارشناس بهداشت محیط می باشد. ز پسماند ها مربوط به شهرداری هامدیریت این دسته ا 5

 عمولی ، برچسب مشخصات پسماند م سطل آبی و کیسه مشکی،دستکش منابع و امکانات موردنیاز:

 افراد شاغل در بیمارستان یهکارکنان مرتبط:کل

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 وپروایزر کنترل عفونت(،  رمضان عبدلی )مسئول خدمات (مریم هاشمی )مترون ( ، فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(، مهناز آقاپور )س

 )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 

 

 )ریاست ( دکتر دریانیتصویب/ابالغ کننده: 
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 دستورالعمل تفکیک در مبدا پسماند رادیواکتیو و پرتوزا
 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان رتوزا ورادیو اکتیو برابر ضوابط پسماندهای پ 0

 تهیه و اعالم خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت، مدیریت خواهد شد. ، انرژی اتمی

 تفیزیک بهداش

  )بیمارستان در حال حاضر فاقد پسماندهای پرتوزا و رادیواکتیو است ( 
 

 ظروف سربی،وسایل حفاظت فردیمنابع و امکانات موردنیاز:
 

 کارکنان مرتبط:رادیوتراپی،پزسکی هسته ای،آزمایشگاه های دارای مواد رادیواکتیو

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79ابالغ:تاریخ                       0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 خانم آقاپور ، آقای مزینانی آقای عبدلی ، خانم بهجویی ،

 ناصری نیاتأیید کننده: آقای دکتر 

 

 دکتر دریانیتصویب/ابالغ کننده: آقای 
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 درون بخش ها دستورالعمل جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها

 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

کلیه پسماندهای تیز وبرنده باید در ظروف ایمن سیفتی باکس جمع آوری ونگه داری گردد،درب سیفتی  0

فشار  ید کامال محکم باشد و دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال باکس با

آن پرشد درب آن به  4/3و هنگامیکه  دست ،در ظروف انداخت و خارج کردن آن از ظرف ممکن نباشد

 خوبی بسته شود و چسب زده شود . 

 کلیه پرسنل

-جهت پسماندهای عادی)مشکی(،عفونی )زرد(،شیمیایی از کیسه های پالستیکی با کدبندی رنگی 2

آن پر شود تا بتوان درب آنهارا به خوبی بست وبا 3/2داروئی)سفید(استفاده می شود.نباید بیشتر از 

 منگنه یا روش های سوراخ کننده دیگر سوراخ نشود.

 بهکار

 3/2رو تا زمانی که حجم آن به کلیه پسماندهای شیمایی دارویی در سطل قهوه ای رنگ موجود در اتاق دا 3

 برسد نگهداری می شود . 

 کلیه پرسنل

پرسنل خدمات می بایست روزانه و در صورت لزوم چند بار در روز کلیه پسماندها را جمع آوری وبه مخزن  4

 مخصوص نگه داری موقت پسماند در بخش انتقال دهند .

 بهکار

یرد که امکان هیچگونه نشت وسوراخ وپاره شدن وجود جمع آوری پسماندها باید به گونه ای صورت گ 5

 نداشته باشد.

 بهکار

هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوی کیسه از محل تولید خارج  6

 شود.

 برچسب گذاری باید به نحوی صورت گیرد که به آسانی قابل جدا شدن وپاک شدن نباشد.

 بهکار

وعادی باید در هر نوبت کاری جمع آوری و به محل تعیین شده درون بخش منتقل شوند  پسماند عفونی 9

 باید پس از مصرف کیسه ها،بالفاصله کیسه جدید با همان مشخصات قرار داده شود.

 بهکار

 بهکار در انتهای بخش نیز هر پسماند در مخزن بزرگ مخصوص که دارای کد بندی رنگی است تخلیه می شوند. 9

در زمان تعیین شده هفتگی و همچنین به محض رویت رسنل خدمات می بایست سطل های پسماند را در پ 7

 گندزدایی نمایند% 0و با آب ژاول  شستشو وآلودگی مشهود با آب داغ و دترجنت 

 بهکار

 
ونی،سیفتی باکس،بین مخصوص نگه بین مخصوص نگه داری موقت پسماند عادی،بین مخصوص نگه داری پسماند عفمنابع و امکانات موردنیاز:

 داروئی،کیسه مشکی ،کیسه زرد،کیسه سفید،برچسب مخصوص هر زباله،وسایل حفاظت فردی-داری پسماند شیمیایی

 پرسنل بخش و پرسنل خدمات بخشکارکنان مرتبط:

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 مریم هاشمی )مترون (

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 )ریاست ( دکتر دریانیتصویب/ابالغ کننده:  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت پسماند دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 عمل بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده دستورال

 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

نتقال آن در پایان هر و ا حجم بین مخصوص پسماند های عفونی و تیز وبرنده 3/2پس از پر شدن  0

،بین مذکور می بایست توسط  شیفت به مخزن نگهداری پسماندهای عفونی در انتهای بخش

به محل موقت نگه داری پسماند منتقل ودر  با رعایت مسائل حفاظت فردی پرسنل خدمات بخش

 لیتری مخصوص نگه داری موقت پسماند عفونی وتیز وبرنده تخلیه گردد. 661بین های 

 ربهکا

کارگر اتاقک زباله پسماندهای عفونی وتیز وبرنده را ، طبق دستور کار،توسط دستگاه بی خطر ساز  2

newster10  .بی خطر می کند 

 کارگر اتاقک زباله

پسماندهای بی خطر شده تا زمان تحویل به شهرداری در اتاقک نگه داری زباله درون بین های  3

 ند نگه داری می شوند.لیتری مخصوص نگه داری موقت پسما661

 کارگر اتاقک زباله

کارگر اتاقک پس از تخلیه پسماند ، بین های جایگاه موقت نگه داری پسماند می بایست توسط  4

 % گندزدایی شود . 0پسماند با آب داغ شسته و با آب ژاول 

 کارگر اتاقک زباله

محیط زیست صحت کارکرد کارشناس بهداشت محیط می بایست ماهانه توسط شرکت های معتمد  5

 دستگاه دستگاه و بی خطر سازی آن را طبق آزمایشات صورت گرفته بررسی نماید . 

کارشناس بهداشت 

 محیط

کارشناس بهداشت محیط می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه بی خطرسازی پسماند در پایان هر  6

 ماه به بمرکز بهداشت شرق اقدام نماید.

کارشناس بهداشت 

 محیط
 

 %0، آب ژاول  بین مخصوص نگه داری پسماند های عفونی وتیز وبرنده،کیسه زرد،سطل زرد،وسایل حفاظت فردی منابع و امکانات موردنیاز:

 کارکنان مرتبط: سرپرستار بخش و کلیه پرسنل خدماتی

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 مریم هاشمی )مترون (

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت پسماند دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی

 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

ی شیمیایی دارویی حجم بین مخصوص پسماندها 3/2پرسنل خدمات می بایست پس از پرشدن  0

لیتری  661بخش،آن را به محل موقت نگه داری پسماندهای شیمیایی ودارویی منتقل و در بین 

 مخصوص نگه داری موقت پسماندهای شیمیایی دارویی تخلیه گردد.

 پرسنل خدمات

سطل قهوه ای شیمیایی دارویی بخش پس از خالی شدن محتوی آن با آب داغ و دترجنت شستشو  2

 % گندزدایی شود . 0آب ژاول و با 

 بهکار

بیمارستان می بایست با شرکت پیمانکار بی خطرسازی پسماندهای شیمیایی دارویی که دارای مجوز  3

 محیط زیست می باشند قرارداد منعقد نماید.

کارشناس 

 بهداشت محیط

 اتواحدتدارک تماس با شرکت  پیمانکار،توسط هماهنگی واحد تدارکات صورت میگیرد. 4

خودروی حمل پسماندهای شیمیایی دارویی شرکت پیمانکار می بایست با توجه به هماهنگی های به  5

عمل آمده نسبت به جمع آوری،انتقال،توزین وبی خطرسازی پسماندهای شیمیایی دارویی اقدام 

 نماید.

شرکت دارای 

 مجوز

 
 ای شیمیایی دارویی،کیسه سفید،سطل قهوه ای ،وسایل حفاظت فردیبین مخصوص نگه داری موقت پسمانده منابع و امکانات موردنیاز:

 کارکنان مرتبط: سرپرستار بخش،کلیه پرسنل خدماتی

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

  تهیه کنندگان :

 بیگی)مدیربیمارستان(محمدصادق محراب 

 مریم هاشمی )مترون (

 مهناز آقاپور ) سوپروایزر کنترل عفونت ( 

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 علیرضا سیاری )مسئول تدارکات (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت پسماند دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل نظارت برعملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند

 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

خردکن می باشد که برای بی از نوع حرارت خشک به همراه new sterدستگاه استریل کننده  0

 خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده به کار میرود 

اپراتور اتاقک 

 زباله

روزانه طبق چک لیست تهیه شده توسط کارشناس بهداشت،دستگاه از لحاظ فنی بررسی می  2

 شود.

اپراتور اتاقک 

 زباله

سترون سازی نشان داده شده  پایش مکانیکی:شامل مشاهده وثبت شاخص های فیزیکی فرایند 3

 توسط درجه ها وثبات ها است وبه صورت روزانه انجام می شود.

کارشناس 

 بهداشت محیط

پایش بیولوژیک:ارگانیسم آزمون برای این روش ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس است،آمپول  4

سخت ترین است ،در   phاندیکاتور بیولوژیک را که حاوی باسیلوس محیط کشت و اندیکاتور 

مناطقی که باید سترون شود قرار داده وپس از پایان فرایند آمپول اندیکاتور بیولوژیک را از 

درجه سانتی گراد انکوبه نموده و تغییر  56ساعت در دمای 92-24دستگاه بیرون آورده وبه مدت 

ایی و رنگ رادر آن بررسی میکنیم،تغییر رنگ محیط کشت از بنفش به زرد نشانگر رشد باکتری

محیط کشت و عدم صحت عملکرد دستگاه است و عدم تغییر رنگ نشان دهنده از بین  phتغییر 

هفتگی توسط کارشناس بهداشت  به صورت کهرفتن باسیلوس وصحت عملکرد دستگاه است 

 ماهانه توسط شرکت معتمد محیط زیست صورت می گیرد. محیط و

کارشناس 

 بهداشت محیط

کارشناس  قک امحاءزباله هر هفته تکمیل می گردد.چک لیست مربوط به اتا 5

 بهداشت محیط

در صورت نیاز به تعمیر و کالیبراسیون مراتب به مدیریت بیمارستان جهت بررسی و اقدام اعالم  6

 می شود

کارشناس 

 بهداشت محیط

کارشناس  ددمسائل مربوط به نگه داری وعملکرد دستگاه امحاءزباله در کمیته بهداشت محیط مطرح میگر 9

  بهداشت محیط
 وسایل حفاظت فردی-فضای مناسب جهت نگه داری دستگاه  اتاقک با منابع و امکانات موردنیاز:

 خدمات مسئولکارکنان مرتبط: کلیه پرسنل بخش ها ،کاربر اتاقک زباله،کارشناس بهداشت محیط،

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان : 

 خانم بهجویی ) کارشناس بهداشت محیط (

 خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

 آقای عبدلی )مسئول خدمات (

 ()ریاست  دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 

 

 



 

 ان خیریه سوم شعبانبیمارست

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت پسماند دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها 

 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

کس(جمع آوری ونگه داری شوند که این کلیه پسماند های تیز وبرنده باید در ظروف ایمن )سیفتی با 0

 ظروف باید دارای ویژگی های زیر باشند:

 الف:به آسانی سوراخ یا پاره نشوند.

ب:دهانه ظرف باید به اندازه ای باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست،در ظروف انداخت 

 وخارج کردن آنها از ظرف ممکن نباشد.

 باشد وسیاالت نتوانند از آن خارج شوند. ت:دیواره های ظرف نفوذناپذیر

 از آن اطمینان حاصل شود. ث:پس از بستن درب ،از عدم خروج مواد

 ج:حمل ونقل ظرف آسان وراحت باشد.

پرستار،کمک 

 بهیار

 بهکار از کیسه های پالستیکی  برای جمع آوری و نگه داری پسماندهای تیز وبرنده استفاده نشوند. 2

 یکی حداقل باید دارای ویژگی های زیر باشند:کیسه های پالست 3

 الف: برای جمع آوری ونگه داری پسماندها غیر از پسماند تیز وبرنده استفاده شوند.

ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آنها را به خوبی بست. پ:با روش های منگنه و روش های  3/2ب:بیش از 

 .سوراخ کننده دیگر بسته نشوند

 بهکار

 ند می بایست دارای دیواره های سخت یا حداقل دارای ویژگی های زیر باشد:ظروف پسما 4

 الف:دربرابر نشت ،ضربه های معمولی وشکستگی و خوردگی مقاوم باشند.

ب:باید پس از هر بار استفاده بررسی و کنترل شوند تا از تمیز بودن،سالم بودن وعدم نشت اطمینان 

 حاصل شود.

 استفاده دمجدد قرار گیرند. پ:ظروف معیوب نبایستی مورد

 بهکار

جنس ظروف نگه داری پسماند باید با روش تصفیه یا امحاءسازگاری داشته باشد،همچنین ظروف  5

 پالستیکی باید از پالستیک های فاقد ترکیب های هالوژن ساخته شده باشند.

 بهکار

 بهکار ری شوند.پسماندهای سایتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیر قابل نشت نگه دا 6

 جهت آلودگی زدایی از سطل های پسماند می بایست از روش های زیر استفاده کرد: 9

 ثانیه05درجه سانتی گراد،92الف:شستشو با آب داغ 

 دقیقه 3% ، 0ب:گندزدایی با آب ژاول 

 بهکار

 بهکار ده شود . در کلیه مراحل جمع آوری ، انتقال و شستشو و گندزدایی از وسایل حفاظت فردی استفا 9
 

مخزن آبی و  –سطل آبی زرد قهوه ای  –وسایل حفاظت فردی  –آب ژاول  - مشکی ، زرد، سفید  کیسه های پالستیکی  منابع و امکانات موردنیاز:

  زرد

 خدمات -پرستار کارکنان مرتبط: 

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان : 

 ، خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط( ، آقای عبدلی)مسئول خدمات (  ، خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت ( خانم هاشمی )مترون (

 )ریاست ( انیدریتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت پسماند دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی ، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند

 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

از نوع حرارت خشک به همراه خردکن می باشد که برای بی new sterدستگاه استریل کننده  0

خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده به کار میرود،در این سیستم از گرمای خشک 

 درجه(در محیط مرطوب استفاده می شود.051)دمای

اپراتور اتاقک 

 زباله

 برای این نوع سیستم به شرح زیر بکار می رود:دو نوع پایش مکانیکی و بیولوژیک  2

پایش مکانیکی:شامل مشاهده وثبت شاخص های فیزیکی فرایند سترون سازی نشان داده شده 

 توسط درجه ها وثبات ها است وبه صورت روزانه انجام می شود.

کارشناس 

 بهداشت محیط

ئاروترموفیلوس است،آمپول پایش بیولوژیک:ارگانیسم آزمون برای این روش ژئوباسیلوس است 3

است ،در سخت ترین   phاندیکاتور بیولوژیک را که حاوی باسیلوس محیط کشت و اندیکاتور 

مناطقی که باید سترون شود قرار داده وپس از پایان فرایند آمپول اندیکاتور بیولوژیک را از 

کوبه نموده و تغییر درجه سانتی گراد ان 56ساعت در دمای 92-24دستگاه بیرون آورده وبه مدت 

رنگ رادر آن بررسی میکنیم،تغییر رنگ محیط کشت از بنفش به زرد نشانگر رشد باکتریایی و 

محیط کشت و عدم صحت عملکرد دستگاه است و عدم تغییر رنگ نشان دهنده از بین  phتغییر 

بصورت هفتگی توسط کارشناس بهداشت محیط  رفتن باسیلوس وصحت عملکرد دستگاه است

کت معتمد محیط زیست و به صورت ماهانه توسط شر مارستان با هماهنگی واحد آزمایشگاهبی

 صورت می گیرد

کارشناس 

 بهداشت محیط

درصورتی که آزمایشات به عمل آمده مثبت بود ، جهت رفع نقص دستگاه توسط شرکت سازنده  4

 اقدامات الزم و هماهنگی صورت می گیرد . 

کارشناس 

  بهداشت محیط
 وسایل حفاظت فردی ، ویال باسیلوس استئاروترموفیلوس ابع و امکانات موردنیاز:من
 

 کارکنان مرتبط:کارشناس بهداشت محیط،مسئول خدمات،اپراتور امحاءپسماند

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان : 

 آقای عبدلی )مسئول خدمات (  ، خانم آقاپور ) سوپروایزر کنترل عفونت ( ، خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط(

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: آقای دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان 

 ی دستورالعمل اه

 محور مدرییت رختشویخاهن
 

 



 

 شعبان بیمارستان خیریه سوم

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خدمات رختشویخانه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده 

 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

کمک کلیه پرسنل  هپاتیت ب واکسینه شوند.بیماری ورختشویخانه می بایست بر علیه  کمک بهیار پرسنل کلیه 0

 ورختشویخانه بهیار

لبسه وملحفه  آلوده می بایست از وسایل کمک بهیار و رختشویخانه در هنگام کار با اپرسنل  2

 حفاظت فردی شامل ماسک،دستکش،گان استفاده نمایند.

ن و کمک بهیارا

 رختشویخانه

برای اجتناب از پراکندگی میکروارگانیسم های بیماری زا در محیط،البسه وملحفه ها می بایست  3

 بدون شتاب زدگی و حداقل بهم خوردگی جمع آوری شوند.

 کمک بهیاران

درصورت آلودگی ملحفه ها با خون و سایر مایعات بدن ، بایستی ملحفه بصورتی پیچیده شود که  4

 آلوده در وسط ملحفه محفوظ نگه داشته شود .قسمت 

 کمک بهیاران

در هنگام جمع آوری البسه و ملحفه آلوده ،می بایست با رعایت ایمنی کامل از عدم وجود وسایل  5

 تیز وبرنده اطمینان حاصل گردد.

 کمک بهیاران

جمع  مک بهیارکبا رعایت اصول بهداشتی توسط پرسنل  روزانهالبسه وملحفه آلوده می بایست  6

همچنین ساعات نقل و انتقال  آوری و درون کیسه زرد نفوذ ناپذیر و غیر قابل نشت قرار گیرند.

   ، اتاق عمل دیالیز اورژانس و بخش های عمومی تداخل نداشته باشد ICUالبسه آلوده بخش های 

  ) برنامه ساعات حمل و نقل به رختشویخانه داده شده است (

 کمک بهیاران 

 ،دیالیز،اورژانس)اتاق ایزوله ( ICUبخش و البسه  بر روی کیسه زرد محتوی البسه وملحفه آلوده 9

متذکر می گردد ملحفه عفونی با  می بایست برچسب حاوی عبارت عفونی ونام بخش الصاق کردد.

 البسه کثیف نباید ادغام گردد . 

  رختشویخانهپرسنل 

 رختشویخانهپرسنل  عایت اصول صحیح،شستشو گردند.پس از اتمام کار دستها می بایست با ر 9

 رختشویخانهپرسنل  دسته بندی البسه و ملحفه قبل از شستشو توسط پرسنل واحد رختشویخانه الزامی است. 7

 رختشویخانهپرسنل  البسه وملحفه آلوده می بایست توسط ماشین لباسشویی اختصاصی عفونی شسته شوند. 01

  پرسنل رختشویخانه % گندزدایی شود0ده روزانه با آب داغ شسته و یا آب ژاول بین حمل البسه آلو 00
 کیسه زرد بین مخصوص نگه داری لنژهای کثیف،ماسک،دستکش، منابع و امکانات موردنیاز:

 

 کارکنان مرتبط: پرسنل واحد خدمات،پرسنل واحد رختشویخانه

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

آقای عبدلی)مسئول خدمات(  خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط( ، ، ، خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت ( خانم هاشمی )مترون (

  آقای خندان )مسئول رختشویخانه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتر تأیید کننده: دک



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خدمات رختشویخانه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباس ها و ملحفه های کثیف 
 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

و رختشویخانه در هنگام کار با البسه وملحفه آلوده می بایست از وسایل  کمک بهیارپرسنل  0

 .حفاظت فردی شامل دستکش،ماسک، استفاده نمایند

 پرسنلو کمک بهیاران

 رختشویخانه

کمک بهیاران وپرسنل  مع آوری شوند.البسه وملحفه باید بدون شتاب زدگی و حداقل بهم خوردگی ج 2

 رختشویخانه

پرسنل کمک بهیار و رختشویخانه می بایست در هنگام جمع آوری وانتقال البسه وملحفه ،با  3

 رعایت ایمنی کامل از عدم وجود وسایل تیز وبرنده اطمینان حاصل نمایند.

کمک بهیاران وپرسنل 

 رختشویخانه

دریافت شده در واحد رختشویخانه اجسام تیز و برنده به جای درصورتیکه در البسه یا ملحفه  4

مانده بود با رعایت ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی با یک پنس جسم تیز و برنده داخل 

 سفتی باکس انداخته شده و سپس اقدام به شستشوی البسه می گردد . 

 پرسنل رختشویخانه

 پرسنل رختشویخانه ختشویخانه قبل از شستشو الزامی است.دسته بندی البسه وملحفه توسط واحد ر 5

در صورت هر گونه مواجهه شغلی در اسرع وقت می بایست موضوع به واحد کنترل عفونت  6

 گزارش وبرابر ضوابط اقدام گردد.

 پرسنل رختشویخانه

 
 لنژ آلوده ،کیسه زردبین نگه داری لنژهای کثیف ،ماسک،دستکش،برچسب مخصوص  منابع و امکانات موردنیاز:

 کارکنان مرتبط: پرسنل واحد خدمات،پرسنل واحد رختشویخانه

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

آقای عبدلی)مسئول  خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط( ، ، نترل عفونت (، خانم آقاپور )سوپروایزر ک خانم هاشمی )مترون (

  خدمات( آقای خندان )مسئول رختشویخانه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 



 

 یه سوم شعبانبیمارستان خیر

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خدمات رختشویخانه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مرحله اول:استفاده از آب خالص 0

 ابتدا البسه و ملحفه کثیف را با آب خالص )بسته به میزان آلودگی(چندین بار شستشو دهید)با آب

 سرد( 

 رختشویخانه پرسنل

 مرحله دوم:استفاده از مواد شوینده 2

پودر ماشین لباسشویی که در حال کار کردن می باشد اضافه نمایید به طوریکه البسه وملحفه موجود 

 در ماشین لباسشویی کف آلود گردد.

 این کار تا حصول اطمینان از پاک شدن کلیه البسه وملحفه ها چندین بار تکرار گردد.

 251لیتر آب ،  41یا به ازای هر  گرم پودر لباسشویی اضافه شود.  251کیلو گرم لباس :01ربه ازای ه

 گرم پودر لباسشویی 

 پرسنل رختشویخانه

 مرحله سوم:استفاده از مواد گندزدا 3

 سی سی از آب ژاول 0/5به ازای هر لیترآب )منظور لیتر آبی که ماشین لباسشویی ظرفیت دارد(

 استفاده شود.

 :این محلول باید روزانه تهیه شود وبه ماشین لباسشویی اضافه گردد.نکته

برابر شودهرماشین لباسشویی تقریبا  2توجه:جهت ملحفه والبسه عفونی مقدار مواد )در مرحله سوم( 

 برابر ظرفیت خود آب می گیرد.4تا 

 پرسنل رختشویخانه

 شستشوی روپوش سفید: 4

بصورت دستی و با آب سرد شستشوی اولیه و سپس در  ابتدا الف(برای شستشوی روپوش سفید 

 ماشین لباسشویی شسته شود . 

 ب(ماشین لباسشویی حتما تا سطح پایین شیشه آبگیری شود.

روپوش نصف پودر مصرف شود.)معادل دو لیوان ونصف،هر یک قوطی پودر 31برای تعداد  ج(

 لیوان می باشد(5لباسشویی معادل

عدد روپوش حدود نیم لیتر می باشدکه  نباید مستقیم روی البسه ریخته  31د(مقدار آب ژاول برای 

 شودبهتر است هنگام استفاده قبال ماشین آبگیری شده باشد.

 پرسنل رختشویخانه

 شستشوی ملحفه: 5

 الف(برای شستشوی ملحفه باید از آب گرم استفاده شود.

 ژاول استفاده شود.ملحفه یک لیوان پودر و یک لیوان ونصف آب  21ب(به ازای هر

 پرسنل رختشویخانه

 شستشوی لباس بیمار: 9

 الف( برای شستشوی لباس بیمار باید از آب گرم استفاده شود.

بسته به چرکی لباس دارد(+ نیم لیتر آب ژاول کافی می 1لیوان پودر 2عدد لباس  05ب( به ازای هر

 باشد.

 ضافه گردد.مهم:حتما باید آب ژاول با آب مخلوط شود وبه ماشین ا

 پرسنل رختشویخانه

 شستشوی پتو: 9

 لیوان پودر کافی می باشد. 2تا  5/0پتو 3الف(برای شستشو به ازای هر

 پرسنل رختشویخانه

 شستشوی روتختی: 7

 الف(براای شستشوی روتختی باید از آب ولرم استفاده شود. 

 ستفاده شود.لیوان+نصف لیوان آب ژاول رقیق شده ا2عدد روتختی 3ب(به ازای هر 

 پرسنل رختشویخانه



 

 یه سوم شعبانبیمارستان خیر

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خدمات رختشویخانه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 شستشوی البسه چرب آشپزخانه:  01

جهت شستشوی البسه آشپزخانه چرب باید از آب ولرم وعالوه بر پودر لباسشویی از صابون مایع 

 مخصوص البسه،جهت زدودن چربی استفاده کرد.

 پرسنل رختشویخانه

پرسنل  <دقیقه 25مدت زمان   و <90برای شستشوی کلیه البسه بیمارستانی درجه حرارت  00

 رختشویخانه توصیه می گردد . 

 

 
 بین تمیز،بین کثیف، مواد شوینده،آب ژاول،وسایل حفاظت فردی منابع و امکانات موردنیاز:

 

 کارکنان مرتبط: پرسنل رختشویخانه

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

آقای عبدلی)مسئول خدمات( آقای خندان )مسئول  خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط( ، ، خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

  رختشویخانه (

 )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 

 

 )ریاست ( یانیدرتصویب/ابالغ کننده: دکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خدمات رختشویخانه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 
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 دستورالعمل ذخیره ،توزیع و تحویل لباس / ملحفه تمیز
 

 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

ل واحد رختشویخانه می بایست نسبت به شستشوی قبل از کار کردن با البسه وملحفه تمیز ،پرسن 0

 دست خود با آب و صابون اقدام کنند.

پرسنل واحد 

 رختشویخانه

تا انتقال به کلیه البسه وملحفه تمیز باید پس از شستشو واتو کشی با رعایت شرایط بهداشتی  2

 شوند. بخش تا شده و نگهداری

پرسنل واحد 

 رختشویخانه

پرسنل واحد  تمیز باید به تفکیک بخش،در انبار لنژتمیز رختشویخانه ذخیره شوند.کلیه البسه وملحفه  3

 رختشویخانه

پرسنل واحد  تماس البسه وملحفه تمیز وکثیف ممنوع است. 4

 رختشویخانه

گند   51AFدکونکس ملحفه تمیز در پایان هر شیفت می بایست توسط محلول   و میز کار البسه 5

 زدایی گردد.

د پرسنل واح

 رختشویخانه

تمیز ماندن البسه در هنگام انتقال وتوزیع البسه وملحفه تمیز می بایست حداکثر دقت در خصوص  6

 و ملحفه صورت گیرد . 

پرسنل واحد 

  رختشویخانه

 قفسه مخصوص البسه تمیز  البسه تمیز ،بین مخصوص نگه داری ،ماسک،دستکش، منابع و امکانات موردنیاز:

 پرسنل رختشویخانه کارکنان مرتبط:

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      0/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

خندان )مسئول  آقای عبدلی)مسئول خدمات( آقای خانم بهجویی )کارشناس بهداشت محیط( ، ، خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت (

  رختشویخانه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی 

 محور پیشگیری و کنترل عفونت
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 دستورالعمل استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع مراقبت

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

 

0 

 به کارکنان و همراهان و مالقات کنندگان آموزش داده میشود  که وسایل حفاظت فردی :  

 نمی برند . احتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کامال از بین 

 فقط در صورتیکه درست استفاده شوند موثرند .

 جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت )شستن دست( نمی شوند

 تمام کسانی که با بیمار مشکوک یا مبتال در تماسند باید از آن استفاده نمایند

سوپروایزر کنترل 

عفونت / 

سرپرستار/پرستار 

 مسئول بیمار  

 کلیه کارکنان  .کنید جلوگیری خود لباسهای و پوست آلودگی از فردی حفاظت سایلو کردن خارج هنگام 2

 شسته را ها دست و بیندازید دور کرده، خارج را فردی حفاظت وسایل بیمار، اتاق ترک از قبل - 3

 .کنید راب محلول دست هند با یا

 کلیه کارکنان 

 دفعی مواد یا ترشحات بدن، مایعات خون، با مواجهه احتمال و بیمار با مستقیم تماس صورت در 4

 .شود گان استفاده از باید پورسیژر نوع به بنا بیمار

 .بیمار یک با مکرر های تماس برای حتی نشود، مجدد استفاده گان از

 کلیه کارکنان 

 محل یا نخاعی سوزن آلودگی باعث شما دهان میکروارگانیسمهای تا بزنید ماسک LP هنگام در 5

 .نشوند زنسو ورود

 کلیه کارکنان 

 کلیه کارکنان  .بپوشانید دستمال با را خود دهان و بینی سرفه و عطسه هنگام استاندارد، احتیاطات طبق 6

 پوشانده بدن تمام و چشم و دهان بینی، باید دارد وجود ترشحات پاشیدن امکان که صورتی در 9

 .)صورت شیلد یا چشم حفاظ ماسک، گان، ( شود

 رکنان کلیه کا

 فردی: حفاظت وسایل پوشیدن ترتیب 9

 دست شستن 1 -

 گان پوشیدن 2 -

 سر موهای های محافظ یا کاله پوشیدن 3 -

 ماسک پوشیدن 4 -

 عینک یا صورت محافظ پوشیدن 5 -

 دستکش پوشیدن 6 -

 

 فردی: حفاظت وسایل آوردن در ترتیب 7

 -دستکش وگان آوردن در .0

 دست  شستن .2

 جدا ظرف یک در صورت محافظ یا عینک دادن قرار (صورت حافظم یا عینک درآوردن  .3

 مجدد(  ضد عفونی و استفاده جهت

 استفاده  صورت در مو پوشش یا کاله آوردن در  .4

 ضدعفونی مجدد دست ها   .5

 

 کاتترهای کارگذاری برای اما .است کافی تمیز دستکش پوشیدن محیطی کاتترهای کارگذاری برای 01

 استریل الزامی است  دستکش پوشیدن مرکزی عروقی

پزشک و پرستار 

 مسئول بیمار 

 به بیمار بدن ترشحات و بدن مایعات خون، با تماس احتمال که موقعیتی هر در دستکش پوشیدن 00

 باشد سالم کارکنان پوست و نه یا باشند خونی که ترشحات این از نظر صرف ( دارد وجود عرق جز

  .است الزامی )نه یا

 شود نمی دست بهداشت جایگزین دستکش وشیدنتوجه :   پ

 است ممکن دستکش همچنین شود، آلوده دستکش کردن خارج است هنگام ممکن دست .

کلیه کارکنان/ 

  رپرستارس
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بنابراین بالفاصله بعد از  .کنند عبور آن سوراخهای از ارگانیسمها و داشته ریز بسیار سوراخهای

 انجام مراقبت دستکش خارج ودست ها بهداشتی شوند .

 .شود تعبیه تمام اتاق های بخش  در هندراب و دست شستشوی به مربوط یزاتتجه و وسایل

 تنفسی راههای ساکشن برونکوسکوپی، ( کنند می تولید ایروسل که هایی مراقبت انجام زمان در 02

 .کنید محافظ استفاده عینک همراه به ماسک از )انتوباسیون و

 کلیه کارکنان 

 تریاژ، در ( دارند تنفسی عالیم که بیمارستان به کننده مراجعه افراد که کنید حاصل یناناطم 03

 موارد )پزشکان مطب و درمانگاهها انتظار اتاق ها، بخش

 :کنند می رعایت را زیر

 سپس و استفاده بهداشتی دستمال از .پوشانند می را خود بینی و دهان سرفه و عطسه هنگام -

 ترشحات با دست که صورتی در .زنداندا می دور را آن

 .کنند می رعایت را دست بهداشت شده آلوده تنفسی

/ پرستار رپرستارس

 مسئول بیمار  

 تشویق را آنها و داده قرار بیماران اختیار در ماسک است شایع تنفسی عفونتهای که فصولی در 04

 .بگیرند فاصله سایرین متراز یک حدود همواره تا کنید

 رپرستارس

 استانداردو استفاده از وسایل حفاظت فردی: احتیاطات 05

در صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ،ترشحات و مواد دفعی بدن بجز عرق ، پوست آسیب 

 دیده و مخاط ها رعایت موارد زیر ضروری است:

  پوشیدن دستکش 

  شستن دست ها بالفاصله پس از خروج دستکش ها از دست 

 حافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی استفاده از گان ،م

 که احتمال پاشیده یا پخش شدن مایعات بدن وجود دارد

 

 شوند: می منتقل هوا طریق از که استفاده از وسایل حفاظت فردی دربیماریهایی 06

میکرومتری  0لتر تمام افرادی که وارد اتاق این بیماران می شوند باید از رسپیراتور شخصی که فی

(استفاده نمایند . این ماسک اختصاصی باید N96% دارد )ماسک76داشته و حداقل کارایی 

 متناسب با اندازه صورت فرد باشد.

در صورت ضرورت جابجایی بیمار و قبل از ترک اتاق ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد 

 بپوشد

 

 یابند: می انتقال قطره راه از که هاییاستفاده از وسایل حفاظت فردی دربیماری 09

در صورت کارکردن پرسنل در فاصله یک متری بیمار ، باید از ماسک استاندارد جراحی استفاده 

  گردد

در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد 

 بپوشد

 

 شوند: می منتقل تماس راه از که دربیماریهایی استفاده از وسایل حفاظت فردی 09

 پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق و در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق ایزوله

 شستن دست ها بالفاصله پس از درآوردن دستکش 

استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی 

 پیرامون بیمار

 بل از ترک اتاق ایزوله ،گان باید درآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلوده نگردد                          ق

 .وسایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله های  پس از استفاده کلیه لوازم حفاظت فردی

 عفونی بیاندازید.
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 .…)صورت شیلد یا چشم حفاظ ماسک، دستکش ، گان، منابع و امکانات موردنیاز: تجهیزات حفاظت فردی )

تجهیزات بهداشتی کردن دست ) صابون مایع ، روشویی، دستمال کاغذی  –راهنمای تصویری ترتیب پوشیدن ودرآوردن وسایل حفاظت فردی 

 ، سطل پدال دار ، محلول هندراب  ..( 

 کارکنان مرتبط: کلیه کارکنان بیمارستان 

 منابع:

 ویروس کورونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای -0

 راهنمای کشوری نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی -2

 0/9/76  تاریخ بازبینی بعدی:                          0/9/76تاریخ ابالغ:                                                 25/9/76تاریخ بازبینی فعلی:     

 دگان:  تهیه کنن

 ( مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت 

 (پزشک کنترل عفونت)محب  رامین دکتر

 (ICUسرپرستار  عالیه بهادری)

 (مترون)هاشمی  مریم

 ی انصاری )مسئول بهداشت حرفه ای(آقا

 (رئیس بیمارستان )دریانی دکتر  تصویب/ابالغ کننده: (  معاون درمان)  ناصری نیادکتر تأیید کننده:

 

 

 پیوست دارد  :  راهنمای تصویری استفاده از وسایل حفاظت فردی 
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 استفاده از وسایل حفاظت فردی تصویری  راهنمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   شستن دست     -0

               

 پوشیدن گان                  -1

                       پو شیدن کاله-3

                                    ماسک-4

      محافظ صورت یا عینک -1

 کش          پوشیدن دست-6

            

 

              در آوردن دستکش-0

در آوردن گان                    -1

 

 شستن دست                        -3

                             درآوردن عینک-4

 در آوردن کاله                 -1

 درآوردن ماسک                -6

                      دست ضدعفونی-7
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 بیماران با بیماری های واگیردار احتمالی)ابالغی(دستورالعمل ایزوالسیون 

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

 

0 
 دستور )طبق ایزوالسیون فرایند اجرای ونظارت بر  ایمنی کمیته کنترل عفونت مسئول حفظ  

 می باشد بیمارستانی( عفونت کنترل کشوری نظام العمل

سوپروایزر کنترل عفونت / 

سرپرستار/پرستار مسئول 

 ر  بیما

تیم کنترل عفونت مسئول آموزش کلیه کارکنان در زمینه اندیکاسیون و نحوه جداسازی    2

 بیماران  می باشند .

 تیم کنترل عفونت

و استفاده از  ,ایزوالسیون نحوه به مربوط اطالعات از مناسب استفاده سوپروایزر کنترل عفونت  3

را پیگیری می  بایگانی و ثبت دهی، گزارش سیستم ، بیمارستان در وسایل حفلظت فردی 

 (1 پیوست(. نماید.

  سوپروایزر کنترل عفونت 

 بر ونظارت حفاظتی وسایل به بخش تجهیز خصوص در الزم رپرستار مسئول هماهنگیس 4

 به شرح وذیل می باشد.ایزوله اتاق شرایط

ر آن فقط دارای یک تخت باشد )یا حداقل بیماران با بیماری مشابه داتاق ایزوله  -0

 بستری شوند.(

 جلوی در اتاق ایزوله گان ،ماسک،دستکش،به میزان کافی باشد. -2

 -هند راب -مایع صابون -دستشویی-حتمآ سرویس بهداشتی مجزا  داخل اتاق ایزوله

 باشد  )دارای دو سطل )زباله ومالفه بتادین باشد.

یماران خروج از اتاق ایزوله مخصوصآ درمورد ب فردی که داخل می شوددر هنگام -3

 .مزبور بیاندازد را خارج کرده و در سطلهای(گان ، ماسک و دستکش ( عفونی

.  مناسب ضد عفونی شود اتاق با مواد ضد عفونی ااز مرخص کردن بیمار حتم بعد -4

  .از اتاق جدا . تمیز شده . ضد عفونی شود کلیه وسایل استفاده شده

ر استفاده نشود مگر در صورت برای بیماران دیگ وسایل اتاق ایزوله به هیچ عنوان -5

تا حد ممکن از  درب اتاق بسته باشد و به بیمار توصیه شود ضد عفونی و استریل شدن

 اتاق خارج نشود

شیفت /  رپرستار /مسئولس

 پرستار مسئول بیمار 

لیست بیماری های مشمول گزارش فوری تلفنی /غیر فوری در استیشن و درمعرض دید و  5

 د .دسترس کارکنان  باش

 رپرستارس

شیفت / پرستار مسئول بیمار بر اساس لیست مذکور جهت بیماران  رپرستار /مسئولس 6

مشمول گزارش فوری تلفنی فرم بررسی انفرادی را پر نمایند .بالفاصله  به دفتر پرستاری 

( ارسال  نماید.در شیفتهای عصر و شب و 99431199جهت فاکس به مرکز بهداشت شرق) 

 سوپروایزر بالینی این کار را انجام خواهد داد.  روزهای تعطیل

شیفت /  رپرستار /مسئولس

 پرستار مسئول بیمار

منشی دفتر پرستاری فرم بررسی انفرادی بیماران مشمول گزارش فوری را تحت نظارت  9

 سوپروایزر بالین /کنترل عفونت به مرکز بهداشت شرق فکس  نماید .

 

 تشخیصکادر تمامیدید مشکوک به آنفلوانزا / کرونا ویروس در بیماران دیسترس تنفسی ش 9

 دستورالعمل دارند را(تنفسی بیماران باالخص) بیماران با نزدیک تماس امکان که ودرمان

وزارت , (خاورمیانه تنفسی سندرم)ویروس  کرونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای

 درستی به را بیماری مشکوک موارد و ودهنم مطالعه دقت به را 0373 خرداد نسخه –بهداشت 

 اقدامات و گزارش و نموده گیری نمونه ،دقیق حفاظت فردی اصول رعایت با و شناسایی،

 .نمایند اجرا را درمانی

 رپرستار /مسئولس پزشک/

شیفت / پرستار مسئول 

 بیمار

ماهنگ بیماران ایزوله حتی المقدور ممنوع المالقات باشند .یا با پزشک مربوطه ه 7

تمام مالقات کنندگان کلیه اصول  . ..کنندگان محدود باشند و به حداقل برسند مالقاتشود.

شیفت /  رپرستار /مسئولس

 پرستار مسئول بیمار
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  .استفاده از گان . ماسک . دستکش را رعایت کنند , مثل دست شستن

اجرای صحیح نظارت دقیق توسط پرستار مسئول بیمار ومسئول شیفت و سرپرستار بر  01

 مقررات ایزوالسیون توسط بهکار و بیماربران انجام گردد.

شیفت /  رپرستار /مسئولس

 پرستار مسئول بیمار

چنانچه بیمار نیاز به خروج از محدوده ایزوالسیون دارد ) عکس برداری و.....( پرستار مسئول  00

والسیون اطالع رسانی بیمار یامسئول شیفت یا سرپرستار به بخش هدف جهت رعایت مفاد ایز

در ایزوالسیون تنفسی هنگام  نمایند و حتی االمکان مدت کمتری بیمار در بخش هدف بماند

 خروج بیمار از اتاقش ، جهت بیمار از ماسک استفاده شود

شیفت /  رپرستار /مسئولس

 پرستار مسئول بیمار

مار، با متخصص عفونی کارکنان بخشها در صورت وجود مشکل در تشخیص نیاز به ایزوله بی 02

 هماهنگی الزم را انجام  دهند.
 کلیه کارکنان

کارکنان  ترتیب پوشیدن و خارج کردن تجهیزات حفاظت فردی  را طبق دستورالعمل وسایل  03

 حفاظت فردی وراهنمای تصویری رعایت نمایند .
 کلیه کارکنان

خون، مایعات بدن، ترشحات و یا  باجمع آوری و انتقال تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار که  04

ها، آلوده  ها با آن مواد دفعی آلوده شده اند، باید به گونه ای باشد که از مواجهه پوست و مخاط

 ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری به عمل آید شدن لباس و انتقال میکروارگانیسم

 کلیه کارکنان

یا سرویس فرستاده شده  ای مختلف جهت تعمیره هر نوع وسیله مراقبت از بیمار که از بخش 05

 شودضد عفونی  است، با ماده گندزدای مناسب بیمارستانی
 کلیه کارکنان

یا به  جمع آوری و با برچسب عفونی امحاءاز سایر بخش  فه ها و زباله های اتاق ایزوله مجزاحمل 06

 .شودلنژ فرستاده 
 کلیه کارکنان

جدد هستند و با پوست آسیب دیده، خون، مایعات بدن، یا وسایلی که قابل استفاده م   09

استفاده برای بیمار دیگر، با ماده گندزدای مناسب  مخاطات در تماس بوده اند، باید قبل از

 ها را در کامل این وسایل، نباید آن ضد عفونی شوند. قبل از  ضد عفونی بیمارستانی، پاک و 

 ، قرار داد.اتاق بیماران دیگر یا مناطق تمیز دیگر

 کلیه کارکنان

  کلیه کارکنان ایزوالسیون بیماران و مراقبت های الزم انجام شود  0با توجه به لیست جدول پیوست  09
 .…)صورت شیلد یا چشم حفاظ ماسک، دستکش ، گان، منابع و امکانات موردنیاز: تجهیزات حفاظت فردی )

تجهیزات بهداشتی کردن دست ) صابون مایع ، روشویی، دستمال کاغذی  –حفاظت فردی راهنمای تصویری ترتیب پوشیدن ودرآوردن وسایل 

 دستورالعمل کرونا ویروس  –، سطل پدال دار ، محلول هندراب  ..( اتاق ایزوله 

 کارکنان مرتبط: کلیه کارکنان 

 منابع:

 ویروس کرونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای -0

 م مراقبت از عفونت های بیمارستانیراهنمای کشوری نظا -2

 0/9/76  تاریخ بازبینی بعدی:                          0/9/76تاریخ ابالغ:                                                 25/9/76تاریخ بازبینی فعلی:     

 تهیه کنندگان:  

 ( مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت 

 (پزشک کنترل عفونت) محب رامین دکتر

 (ICUسرپرستار  عالیه بهادری )

 (مترون)هاشمی  مریم

 ی انصاری )مسئول بهداشت حرفه ای(آقا

 (رئیس بیمارستان   ) دریانی دکتر  تصویب/ابالغ کننده: (پزشک کنترل عفونت ) دکتر محب تأیید کننده:
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 جدول ایزوالسیون بیماران  -1پیوست دارد  : 

 پوشه کرونا ویروس  دستورالعمل  و کنترل عفونت در درای   -2

  0373 خرداد نسخه -ویروس  کورونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای

 (خاورمیانه تنفسی سندرم)

Middle East Respiratory Syndrome- CoronaVirus (MERS-CoV) 

Surveillance Guideline(version april 2014) 

 مل   ایزوالسیون جدول پیوست دستورالع

 نوع ارگانیسم ایزوالسیون نحوه نوع مراقبت ضد عفونی

ر
ف

دی
 

  ، بیمار ووسایل اتاق نمودن عفونی ضد

ازهر بار  پس حمام و توالت ، دستشویی

 استفاده و ترخیص 

نوع  حسب ،بر ،دستکش ماسک ، گان از استفاده

رعایت محدود کردن نفرات در تماس با بیمارو ,عفونت

 ستبهداشت د

 بیمار اتاق جداسازی
های مقاوم   ارگانیسم کلیه

 بیوتیک  آنتی به 
0 

 ،بدپن، باتل یورین نمودن عفونی ضد

ازهر  پس حمام حمام و دستشویی،توالت

 بار استفاده و ترخیص

 استفاده مجزا وبدپن باتل یورین از استفاده

 مراقبت ، رعایت بهداشت دست  حین در ازدستکش
 ممقاو ادراری عفونت -

ف
ال

 

 وسایل نمودن عفونی ضد

 حمام و توالت پانسمان،دستشویی

مراقبت و احتیاط  درحین دستکش از استفاده

 درتماس و رعایت بهداشت دست
 مقاوم زخم عفونت بیمار اتاق جداسازی

ب
 

بیمار  اتاق و وسایل نمودن عفونی ضد

ازهر بار  حمام پس و دستشویی،توالت

 استفاده و ترخیص

مراقبت، و احتیاط  درحین تکشدس از استفاده

 رعایت بهداشت دستو درتماس 

امکان  صورت در

 جداسازی

بیمار دچار اسهال و بی 

 اختیاری 
2 

 بیمار اتاق و وسایل نمودن عفونی ضد
مراقبت،   درحین دستکش و ماسک  از استفاده

 رعایت بهداشت دستو احتیاط درتماس و قطرات 

امکان  صورت در

 جداسازی اتاق بیمار
 3 درناژ حال در زخم

 بیمار اتاق و وسایل نمودن عفونی ضد
مراقبت و  و ماسک درحین دستکش از استفاده

 رعایت بهداشت دستو احتیاط درتماس 

امکان  صورت در

 جداسازی اتاق بیمار
 4 بزرگ بستر زخم

 به که وسایلی کلیه نمودن عفونی ضد

 .دارند ارتباط تنفسی با سیستم نحوی
 اسکم از استفاده

امکان  صورت در

 جداسازی اتاق بیمار
 5 ویرال پنومونی

 به که وسایلی کلیه نمودن عفونی ضد

 .دارند ارتباط تنفسی با سیستم نحوی

 های تنفسی لوله از واستفاده ماسک از استفاده

رعایت بهداشت ، احتیاط قطرات و  مصرف یکبار

 دست

 جداسازی اتاق بیمار
وحنجره و بیمار  سل

 TBمشکوک به 
6 

 وسایل غذاخوری، نمودن عفونی ضد

 استفاده بار هر از توالت پس و دستشویی

رعایت و درحین مراقبت  دستکش از استفاده

 بهداشت دست
 9 هپاتیت  A جداسازی اتاق بیمار

 غذاخوری، وسایل نمودن عفونی ضد

  استفاده بار هر از پس حمام و توالت

رعایت و مراقبت  درحین دستکش از استفاده

 بهداشت دست

 الزم ایزوالسیون

 .نیست

 وانگلها کرمها انواع

 توکسوپالسموز
9 

 پانسمان و.. لوازم کلیه عفونی ضد

استانداردو پوشیدن دستکش برای  احتیاطات رعایت

رعایت بهداشت  نمونه گیری و سایر پروسیجر ها

 دست

 جداسازی اتاق بیمار
هپاتیت بعالوه  B,Cو ایدز

 زخم با ترشح 
7 

 به که وسایلی کلیه نمودن نیعفو ضد

 .دارند ارتباط تنفسی با سیستم نحوی

تا زمان  Air born Isolationاحتیاطات قطرات 

 معلوم شدن مشکل تنفسی 
 جداسازی اتاق بیمار

بیماری های  بعالوهایدز 

 تنفسی 
01 

 .......رعایت احتیاطات استاندارد : بهداشت دست ، پوشیدن گان ، شیلد صورت ، ماسک ، دستکش 
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 دستورالعمل نحوه بسته بندی،انتقال امن و ایمن نمونه زمان چرخه کاری و بایگانی گزارشات نمونه های ارجاعی

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  : تنظیم فرم درخواست آزمایش و   نحوه ارسال نمونه 0

 ثبت کامل و دقیق اطالعات درخواستی در فرم مذکور توسط آزمایشگاه ارجاع دهنده جزء الزامات می باشد 0-0

. 

 : این موارد عبارتند از

 ندهنام آزمایشگاه ارجاع ده 

 نام مسئول ارسال نمونه ها در آزمایشگاه ارجاع دهنده

 تاریخ تحویل فرم به پیک آزمایشگاه ارجاع 

 

 مسئول هورمون شناسی

بدیهی است این نام می بایست با نام درج شده بر  نام بیمار ) بطور کامل ، خوانا و بدون قلم خوردگی (: 2-0

چنانچه عدم انطباقی مشاهده گردد آزمایشگاه ارجاع از روی برچسب نمونه انطباق کامل داشته باشد و 

  . پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع دهنده عودت داده می شود

در مورد نام هایی که جنسیت بیمار را نمی توان از روی آن تشخیص داد ، لطفاً جنسیت نیز در توجه : 

 . قسمت توضیحات درج گردد

 

 

 رمون شناسیمسئول هو

از آنجاییکه در بسیاری از موارد سن بیمار جهت تفسیر نتیجه و همچنین لحاظ نمودن موارد  سن بیمار : 3-0

 .مربوط به کنترل و ارزیابی مهم می باشد ، لطفاً سن دقیق بیمار را در قسمت مربوطه درج نمایید

 

 مسئول هورمون شناسی

بدیهی است برای نوشتن این نام ها  نا و بدون قلم خوردگی ( :نام آزمایش های درخواستی )بطور خوا 4-0

می بایست از اصطالحات رایج و مرسوم و همچنین استاندارد ) ترجیحاً مطابق لیست ارایه شده ( استفاده 

نمایید .توجه و دقت آزمایشگاه ارجاع دهنده در ثبت دقیق نام آزمایش های درخواستی ، عالوه بر جلوگیری 

 .سرمایه و امکانات، مانع از اتالف زمان و خسارات مرتبط با آن می گردداز اتالف 

در مورد آزمایش هایی که نام های تا حدی شبیه یکدیگر دارند ترجیحاً از نام های کامل استفاده  توجه :

 Anti Smith Abاز Asm و بجای Anti Smoot Muscle Ab از ASM نمایید . بعنوان مثال بجای

را کامالً واضع  c و e حروف HBC Ab و یا HBe Ab د و یا در هنگام نگارش نام هایی مثلاستفاده نمایی

 .و مشخص درج نمایید

 

 

 

 مسئول هورمون شناسی

 

از آنجاییکه بر اساس پروتکل های استاندارد شده ، انجام هر آزمایشی تنها بر روی انواع خاصی  نوع نمونه : 5-0

لذا درج نوع نمونه در قسمت مربوطه عالوه بر جلوگیری از اتالف سرمایه و  از نمونه ها امکان پذیر می باشد

 .امکانات ، مانع از اتالف زمان و خسارات مرتبط با آن می گردد 

، پالسمای هپارینه ، پالسمای سیتراته  EDTA توجه : منظور از نوع نمونه ، عباراتی نظیر سرم ، پالسمای

مل بر روی هپارین ، ادرار ، ادرار همراه با ماده نگهدارنده )با ذکر ، خون کا EDTA ، خون کامل بر روی

، مدفوع ، مدفوع همراه با ماده نگهدارنده )با ذکر نوع نگهدارنده(، مایع مفصل ، مایع پلور ،  ( نوع نگهدارنده

 . باشد می غیره و نخاعی –مایع مغزی 

نیاز به چند نوع نمونه مختلف باشد ، ارسال و  چنانچه برای انجام آزمایش های مربوط به یک بیمار توجه:

 درج نوع نمونه ها الزامی است . 

ساعته ، الزم  12ساعته یا  24در مورد نمونه های حجم دار نظیر انواع آزمایش های مربوط به ادرار  توجه :

 .است تا حجم دقیق نمونه بر حسب میلی لیتر در قسمت توضیحات درج گردد 

 

 

 مسئول هورمون شناسی
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نمونه ارسالی متناسب با آزمایش درخواستی نباشد و یا با آنچه در فرم درخواست درج  توجه : چنانچه نوع

گردیده است در تناقص باشد آزمایشگاه ارجاع از پذیرش نمونه معذور بوده و این نمونه به آزمایشگاه ارجاع 

 .دهنده عودت داده می شود

ج هر گونه توضیحی که ممکن است به فرد آزمایش کننده و یا مسئول این قسمت جهت در توضیحات : 6-0

کنترل نتیجه کمک نماید در نظر گرفته شده است ) توضیحاتی از قبیل جنس بیمار ، دوره های مربوط به 

سیکل ماهیانه در بانوان ، سوابق بیماری مرتبط با آزمایش درخواستی و یا حتی سوابق مربوط به آزمایش 

 ( های قبل

،  B نکته : در مورد نمونه هایی که بطور قطع و یقین نتیجه آزمایش های عفونی خطرناك نظیر هپاتیت

، سیفلیس و نظایر آن ها مثبت می باشد ، درج این موضوع در قسمت توضیحات و  C  ،HIV هپاتیت

 .همچنین برچسب روی نمونه الزامی است 

 

 

 

 مسئول هورمون شناسی

 :نمونه های ارسالی جداسازی و بسته بندی 2

با توجه به فرم درخواست آزمایش تنظیم شده در مرحله قبل ، نمونه مورد نیاز و متناسب با آزمایش های 

درخواستی برای هر یک از بیماران در ظروف مناسب و با کیفیت ، جدا شده و پس از گذاشتن درب مناسب 

( تا قبل از زمان  در بخش هورمون شناسی هنمارا در دفترچهدر شرایط مناسب از نظر دما و محیط )مندرج 

 .ارسال و تحویل به پیک نگهداری می گردد

استفاده از پارافیلم برای بستن درب لوله های محتوی نمونه خون ، سرم ، پالسما و ادرار منسوخ  توجه :

فیلم ، توصیه می شده و به جهت احتمال آلودگی نمونه و نشت آن به خارج از لوله در صورت استفاده از پارا

گردد تا از درب های مناسب که برای این منظور تهیه می گردند استفاده شود. در صورت نیاز ، 

 .دهد قرار دهنده ارجاع آزمایشگاه اختیار در را ارسال برای نیاز مورد ظروف نمونه تا است آماده  آزمایشگاه

سته بندی ایمن نمونه ها بر عهده آزمایشگاه بنا بر الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت ، مسئولیت ب توجه :

)که در قسمت نحوه بسته ارجاع دهنده است و همچنین بسته بندی آزمایشگاهی باید طبق اصول صحیح 

. فرد مسئول بسته بندی و همچنین فردی که بر مناسب بودن نحوه بندی توضیح داده شده است( باشد 

 . رجاع دهنده مشخص شده باشدبسته بندی نظارت دارد باید در آزمایشگاه ا

بسته بندی باید به نحوی باشد که ایمنی فرد انتقال دهنده )پیک( ، افراد جامعه ، محیط و نیز کارکنان 

 .آزمایشگاه ارجاع حفظ گردد

جهت تسریع در کنترل نمونه های دریافتی در محل آزمایشگاه ارجاع ، توصیه می گردد بر روی  توجه :

محل آزمایشگاه ارجاع دهنده یک برچسب دارای نام آزمایشگاه ارجاع دهنده الصاق بسته آماده شده در 

 . گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول هورمون شناسی

 

 

شرایط نگهداری نمونه ها قبل از انجام  نگهداری نمونه های جدا شده جهت ارسال تا قبل از تحویل به پیک 3

( از جداول مربوط به آزمایش های هر بخش قابل  آزمایش )قبل از ارسال در آزمایشگاه های ارجاع دهنده

جهت نگهداری نمونه های مختلف بیولوژیک شامل سرم،پالسما، خون تام، . استخراج و استفاده می باشد

 ادرار، مایعات بدن و..... از لوله های پالستیکی یک بار مصرف درب ییچ دار استفاده شود.

درجه سانتی گراد( و دمای  8-2سانتیگراد(، دمای یخچال ) درجه 25-15دمای نگهداری شامل دمای اتاق )

  درجه سانتی گراد و پایین تر( می باشد. -21فریزر )

 مسئول هورمون شناسی

 مسئول هورمون شناسی تحویل نمونه های ارسالی به پیک آزمایشگاه ارجاع 4

 بسته بندی نمونه ها: 5

ریزش، می بایست ظرف حمل ونقل، متناسب با تعداد  جهت حفظ نمونه ها از اسیب های فیزیکی، دمایی و

 و حجم در نظر گرفته شود.

 پیک آزمایشگاه مرجع
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 ظرف حمل و نقل شامل مشخصات زیر می باشد: 0-5

 الیه اول ظرف یا ظروف ضد نشت اولیه یا محافظ اول -

 محتویات آنها نباید بیشتر از یک لیتر باشد            

 یا محافظ دوم الیه دوم ظرف نشت ثانویه -

در صورتیکه چند ظرف اولیه شکننده درون یک ظرف ثانویه قرار گیرد، باید به طور منفرد و مجزا 

 لفاف دار شوند تا از تماس و برخوردشان با یکدیگر جلوگیری شود.

اگر محتویات ظرف یا ظروف اولیه مایع باشد، مواد جاذب به مقدار کافی بین ظروف اولیه و ثانویه 

 می شود. گذاشته

 فهرست جزء به جزء نمونه ها و اقالم باید بین ظروف ثانویه و محافظ بیرونی قرار داده شود

 الیه سوم محافظ بیرونی یا ضد نشت آخر -

 میلی لیتر کمتر باشد. 111باید دارای مقاومت کافی بوده و حداقل ابعاد بیرونی آن نباید از 

کیلوگرم باشد اگر محموله نیازمند سرد نگه  4لیتر یا  4محتویات بسته بندی بیرونی نباید بیشتر از 

 داشته شدن است این کمیت شامل یخ ، یخ خشک  و نیتروژن مایع نیز می شود.

برچسب نام و آدرس گیرنده و فرستنده و نام و شماره تلفن فرد مسئول و عبارت و نشان ماده 

 د.بیولوژیکی باید بر روی الیه سوم )محافظ بیرونی( الصاق شو

 اگر بسته بندی حاوی یخ خشک باشد باید وزن خالص یخ خشک در برچسب درج شود.

 پیک آزمایشگاه مرجع

  ایمنی و بهداشت حمل ونقل نمونه ها: 6

جهت حفظ سالمت حمل کننده نمونه و جلوگیری از آلوده سازی محیط می بایست امکانات رفع آلودگی  0-6

 سترس باشد.)بسته ریزش (د هنگام حمل نمونه در د

 پیک آزمایشگاه مرجع

 بسته ریزش حاوی موارد زیر است: 2-6

% ، گاز غیر استریل، 11% یا دکونکس( ، هیپوکلریت سدیم 71ماده ضد عفونی کننده عمومی )الکل اتانول 

 پنبه یا پارچه ، دستکش التکس، ماسک، زیپ کیف، انبر، کیسه اتوکالو(

 پیک آزمایشگاه مرجع

ماده بیولوژیک )خون، سرم، ادرار، مایعات بدن و....( ابتدا بالفاصله با استفاده از ماسک و  هنگام ریزش 3-6

% روی محل 11پوشیدن دستکش  التکس، گاز یا پنبه را روی محل ریزش قرار داده ، هیپوکلرید سدیم 

 دقیقه صبر می کنیم تا عوامل عفونی امحا شود.21ریخته شده و حدود 

 پیک آزمایشگاه مرجع

اشیاء تیز و برنده را با استفاده از انبر و باقی مانده مواد را هم با دستکش داخل کیسه اتوکالو منتقل می  4-6

 کنیم.

 پیک آزمایشگاه مرجع

بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت در مواردی که پیک آزمایشگاه ارجاع ، نمونه را در محل  9

انتقال نمونه بین دو آزمایشگاه بعهده آزمایشگاه ارجاع می باشد ،  آزمایشگاه ارجاع دهنده تحویل گرفته و

 . می بایست اصول حفظ تمامیت و کیفیت نمونه و ایمنی فرد حمل کننده و محیط به دقت رعایت گردد

 پیک آزمایشگاه مرجع

 ممکن زمان قلحدا در را دهنده ارجاع های آزمایشگاه از دریافتی های نمونه تا است موظف  یک آزمایشگاه 00

 . ایدنم منتقل آزمایشگاه به مناسب محیطی و دمایی شرایط در و

 پیک آزمایشگاه مرجع

 مسئول هورمون شناسی زمان ارسال نمونه های بیماران روزهای زوج می باشد 02

تیجه آزمایش های درخواستی بر روی نمونه های ارسالی پس از گزارش بخش های فنی و چاپ در بخش  02

مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفته و پس از صحه گذاری ، مرجع  هی ، توسط مسئولین فنی آزمایشگاه جوابد

 . آماده ارایه به آزمایشگا ه های ارجاع دهنده می گردد

مسئول جوابدهی 

 ازمایشگاه مرجع

ور و رمز به از طریق کلمه ی عب به صورت روزانه آزمایشگاه ارجاع دهنده برای دریافت نتایج آزمایشات 03

 سایت آزمایشگاع مرجع  مراجعه می کند.

 مسئول هورمون شناسی

یک نسخه از جواب آزمایش بیمار پرینت گرفته می شود و جواب ازمایش پس از تائید توسط مسئول فنی  04

 آزمایشگاه ارجاع دهنده قابل ارائه به بیمار می شود.

 مسئول هورمون شناسی
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 شات ارسالی بایگانی می شود.نسخه پرینت شده جواب ازمایش در پوشه مخصوص ازمای

 

 : حدودیت ها / علل رد نمونه های ارسالیم

مختلفی  عدم درج مشخصات الزم بر روی برچسب نمونه ) حداقل مشخصات الزم عبارتست از نام و نام خانوادگی بیمار و چنانچه از یک بیمار نمونه های  -1

 (یا در مواردیکه در زمان های مختلف از بیمار نمونه گیری می شود می بایست زمان نیز بر روی برچسب نمونه قید گرددارسال گردد می بایست نوع نمونه و 

 عدم انطباق اطالعات فرم درخواست آزمایش با برچسب نمونه  -2

 عنامناسب بودن نمونه از نظر نو -3

 :مراجع و منابع -

 جوابدهی و گیری نمونه و پذیرش به مربوط عارجا آزمایشگاه بعنوان  ضوابط آزمایشگاه -1

 جوابدهی و گیری نمونه و پذیرش به مربوط(   ضوابط آزمایشگاه های ارجاع ثانویه )همکار آزمایشگاه -2

 الزامات ابالغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت -3

http://www.nums.ac.ir/attachments/article 

 امکانات موردنیاز:

 ( یکی نو درب دار ) ترجیحاً نوع پیشنهادی ارایه شده توسط آزمایشگاه ارجاعلوله های پالست

 ظروف مربوط به نمونه های ادرار و مدفوع با درب مناسب جهت جلوگیری از نشت نمونه به خارج 

 مشخصات نمونه های ارسالی فرم های ثبت  -دستکش های وینیل یکبار مصرف -فریزر -یخچال - -رك های پالستیکی مخصوص لوله های آزمایشگاهی 

 کارکنان مرتبط:

 شکوفه تنهایی) کارشناس آزمایشگاه(

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 آقای دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(
 زانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه( فر

 شکوفه تنهایی) کارشناس آزمایشگاه(

 دریانی )ریاست (دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه( تأیید کننده:
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 دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شود 
 دستورالعمل بخش بیوشیمی

 (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

تحویل گروهی روزانه سرم های بخش بیوشیمی از نمونه گیری همراه با لیست مربوط به بخش و چک  0

نمونه ها و مطابقت دادن با لیست و پیگیری علت عدم وجود آنها و  کردن وجود یا عدم وجود هر یک از

 پس از پیگیری های الزم قرار دادن آنها در ردیف بیوشیمی 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه  .هاcupاطمینان از صحت عملکرد سمپلرها و نو بودن سر سمپلرها و تمیز بودن  2

 کارشناس آزمایشگاه .ا و محلولهای دستگاهاطمینان از صحت و کیفیت کیت ه 3

  بررسی تمیزی میز کار و ثبت ساعت وتاریخ و نام کاربر و وضعیت سیستم و دستگاه در شروع کار در دفتر 4

Log book. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه 912 مربوط به دستگاه هیتاچی  sopآماده سازی دستگاه مطابق  5

مربوط به تست  sop حلول های الزم برای انجام تست مطابق بروشور کیت ها و با استفاده از آماده سازی م 6

 .های بیوشیمی وتوجه به تاریخ انقضا کیتها

 کارشناس آزمایشگاه

 sopاز فریزر و دادن اطالعات مربوط به دستگاه مطابق   Ab NoRmو NoRm بیرون آوردن کنترل  9

 912 دستگاه هیتاچی

مایشگاهکارشناس آز  

دقیقه((کاربر می  11مدت زمانی که طول می کشد تا جوابهای کنترل از پرینتر خارج خواهد شد))حدود  9

تواند تمام سرم های بخش بیوشیمی از روی شماره مرتب کرده و لیست کار بگیرد و شماره ها را با لیست 

وجود سرمی حتما علت را  کاری چک کند و از بودن تمام آنها اطمینان حاصل کند و در صورت عدم

 پیگیری و به سوپروایزر اطالع دهد تا اقدامات صحیح انجام گیرد

 کارشناس آزمایشگاه

پس از مطابقت دادن، روی لوله ها و کنار شماره ها روی لیست کاری به ترتیب سرم ها را شماره گذاری  7

 .شماره لوله ها قرار می دهیم. سرم ها را در جایگاه نمونه روی دستگاه با توجه بهمی کنیم و سپس 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .حتما باید از نظر فیبرین دار بودن و یا همولیز یا لیپمیک بودن چک شوندها سرم  01

و کنترل کیفی کامپیوتر وارد و در   پس از آماده شدن جوابهای کنترل باید موارد سریعا در قسمت آمار 00

کار با هیتاچی  sop ن کاری از نظر برنامه کنترل کیفی،کار رار بر روی نمونه بیماران،مطابق صورت تایید را

 شروع میکنیم

 کارشناس آزمایشگاه

  AbNormalبعد از آماده شدن جوابهای بیماران باید،جواب تستها را در لیست کار وارد نموده و جوابهای  02

 می کنیم. ا بعد از آماده شدن جوابها آنها را وارد کامپیوتررا مجددا به دستگاه داده و چک کنیم و نهایت

 کارشناس آزمایشگاه

در هر نوبت کاری نام و سری ساخت و تاریخ اعتبار کیت مورد استفاده ، نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام  

 آزمایش در لیست کاری همان شیفت ثبت گردد.

 

م با مهندس دستگاه جهت برطرف شدن مورد تماس گرفته و در صورت بروز هر گونه نقص فنی در سیست 03

 هماهنگ می کنیم

 کارشناس آزمایشگاه

در فریزر ذخیره  یک ماهپس از خاتمه کار میز کار را مرتب و سرم ها را در جعبه های مخصوص به مدت  04

 می کنیم.

 کارشناس آزمایشگاه
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 .سرم در بخش جداسازیدستورالعمل 

 د انجام دهندهفر مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  دریافت ویال های حاوی خون غیر سیتراته از بخش نمونه گیری  1

کنترل اولیه ویال های مختلف حاوی خون : ویال های جدا شده در مرحله قبلی در این مرحله از  2

ری نظیر نظر لیبل )درستی لیبل و مطابقت لیبل با نوع نمونه دریافتی( و برخی از خصوصیات ظاه

 .حجم و کیفیت نمونه اولیه مورد بررسی قرار می گیرد

توجه: چنانچه حجم نمونه بسیار کم باشد قبل از هرگونه عملیات جداسازی، موضوع از طریق بخش 

نمونه گیری و بخش های فنی مرتبط پیگیری می گردد. در صورت غیرقابل قبول بودن نمونه ، 

 .می گرددموضوع در فرم عدم انطباق جزئی ثبت 

 تکنسین آزمایشگاه

دقیقه به همین  31تا  15پس از خونگیری )سرنگ یا وکیوتینر( درون لوله های لخته حاوی خون،  3

درجه سانتیگراد( قرار دهید تا فرایند انعقاد و لخته شدن تکمیل  25تا  15وضعیت در دمای اتاق )

سانتریفیوژ نمایید.  RPM 3111 – 2511دقیقه با دور  15تا  11گردد. سپس لوله ها را به مدت 

پس از سانتریفیوژ ، حد فاصلی میان سرم و لخته قرار گرفته و جداسازی سرم با سهولت امکان پذیر 

 می گردد. 

 تکنسین آزمایشگاه

نمونه های سرم برای انجام آزمایش و یا نگهداری قبل از آزمایش به بخش های مربوطه )معموال  4

 .و سرولوژی و هورمون  منتقل می گردندبیوشیمی، ایمونولوژی 

 تکنسین آزمایشگاه

 
 

 دستورالعمل نحوه باز کردن و استفاده سرم کنترل ها و کالیبراتورها
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه هنگام باز کردن درب کنترل دقت شود که ذرات لیوفلیزه آن خارج نشود . 0

( آب مقطر  Pوکنترل Nدقیق)برای کنترل  5ml( Grade A Volemetricپیپت)توسط  2

 دیونیزه )دو بار تقطیر ( به ویال  کنترل اضافه شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه به دور از نور مستقیم بماند. 31درب کنترل را به دقت بسته شود و حداقل به مدت  3

پس از حل شدن کامل ذرات ، مخلوط شود. اگر ذرات تماما حل نشده باشد با تکان دادن به صورت  4

 چرخشی به آرامی حل شود، هرگز به شدت تکان داده نشود و از ایجاد کف پرهیز شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 c°20 -ی ماه در دما 1کنترل تازه حل شده می تواند به قسمتهای مختلف تقسیم شود و به مدت  5

 فریزر قابل استفاده می باشد.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه پس از دفریز شدن کامال و با احتیاط مخلوط شود و سپس استفاده شود. 6

برای جلوگیری از آلودگی و حفاظت در مقابل نور برای تست هایی مانند بیلی روبین و کراتین فسفو  9

ل در ظرف ویال اصلی خود در تاریکی نگهداری شود و فقط به میزان کیناز پیشنهاد می شود کنتر

 نیاز مصرف از ویال خارج شود که نیاز به باز گرداندن مجدد به ظرف نداشته باشد.

 

 کارشناس آزمایشگاه
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 منابع: 

 بروشور کیت

 امکانات موردنیاز:

 درجه 21-فریزر  -Pو  Nکنترل -پیپت

 

 

 712ه هیتاچی دستورالعمل روش کار با دستگا
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه را به برق وصل می نمائیم  Conductivitymeterشیر آب دستگاه دیونایزر را باز نموده دو شاخه   1

 کارشناس آزمایشگاه ظرف فاضالب نمونه های آلوده را خالی می نمائیم . 2

3 Disk Parameter را در درایو  یک و  Data Disk کارشناس آزمایشگاه را در درایو دو قرار می دهیم 

 کارشناس آزمایشگاه پر می نمائیم  Hitergentرا از محلول  41ظرف  محلول شماره  4

 کارشناس آزمایشگاه پر می نمائیم .  Multicleanرا از محلول  39ظرف  محلول شماره  5

 کارشناس آزمایشگاه قرار می دهیم. Sample Diskدر  W1در قسمت  Multicleanیک کاپ از محلول  6

 کارشناس آزمایشگاه جلوی دستگاه را روشن می نمائیم. Powerکلید  7

 کارشناس آزمایشگاه هفت دقیقه طول می کشد تا دستگاه آماده کار شود. 8

نتخاب را ا Mode Cellsو درآن منو   Washوسپس   .Maintقسمت   Homeبعد از نمایان شدن صفحه  9

 را فشار می دهیم.Startکرده 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه هیجده دقیقه طول می کشد تا دستگاه کوت ها را شستشو نماید. 11

 کارشناس آزمایشگاه را فشار می دهیم.  Startرا انتخاب نموده و Photometerبه صفحه قبل برگشته و P.Upبا کلید  11

جواب فتومتر چک قبلی دستگاه  Previous Dataروی چاپگر ظاهر می گردد که درآن جواب فتو متر چک  12

جواب فتومتر چک فعلی دستگاه می باشد، اعداد چاپ شده در هر دو قسمت  باید شبیه  Current Dataو 

یا بیشتر وعدد ثبت شده جلوی طول  7000باید  800nmیکدیگر باشد وعدد ثبت شده جلوی طول موج 

 یا کمتر باشد.13000باید  340nmموج  

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را فشار  میدهیم Startرا انتخاب نموده و Cell Blankبه صفحه قبل برگشته و P.Upبا کلید  13

برای کوت اول اعداد  Disk Parameterبالنک روی چاپگر ظاهروهم زمان روی  ODبرای تک تک کوت ها  14

 ODبرای دیگر کوت ها تفاضل  13000و  7000بیه اعداد فتومتر چک باشد  یعنی بین چاپ شده باید  ش

 باشد. ± 800بدست آمده با کوت اول ثبت میگردد که برای صحت باید 

 کارشناس آزمایشگاه

 Batchیا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  15

Mode را شروع می نمائیم .  آزمایشات روز 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود 16

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  17

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  18

 کارشناس آزمایشگاه .گر ظاهر می گرددروی چاپ جواب ها 19

 کارشناس آزمایشگاه انجام شود. 9بعد از اتمام هر شیفت کاری  شستشوی دستگاه طبق مرحله شماره  21

 منابع:

 کاتالوگ دستگاه

 امکانات موردنیاز:

کیت های محلول ها. -یخچال -محلول های شستشوی دستگاه  
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 Blood sugerدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل فردی

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود گلوکز قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

ر صورت تایید جواب، ران کاری را قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و د 

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode ئیم . آزمایشات روز را شروع می نما 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

رشناس آزمایشگاهکا .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9  

 

 منابع :

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 کتاب کاملترین مرجع تست های آزمایشگاهی )پاگانا(

 امکانات موردنیاز:

 لوله -سمپلر -کیت

 

 Fasting blood sugerدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ارشناس آزمایشگاهک .مطالعه و بررسی شود گلوکز قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را شروع می  

 کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. را در سرم بیمار 3

 Batchیا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9
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 دستورالعمل  انجام تست قند دوساعته

  

 دهندهفرد انجام  مراحل ردیف

، قند خون ناشتا اندازه گیری می شود. این مقدار ساعت ناشتایی 14تا  12و بعد از  قبل از صرف غذااز بیمار  0

 را به عنوان سطح پایه گلوکز در نظر می گیرند. 

 

میل  کربوهیدرات باشد gr 75سبک و حداقل حاوی  صبحانه ای کامل امابعد از نمونه گیری اول، بیمارباید   2

 اید.نم

 

  ساعت بعد از صرف صبحانه مجدد خونگیری می شود. 2سپس بیمار  3

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود گلوکز قبل از اجرای کار بروشور کیت 4

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 5

کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را شروع می قبل از شروع به  6

 کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 9

 Batchیا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  9

Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 7

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  01

مایشگاهکارشناس آز می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  00  

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 02

 

 دستورالعمل انجام تست آلکالن فسفات

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود آلکالن فسفات قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .رد نظر بررسی، ثبت و گزارش شودپارامترهای دستگاهی تست مو ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeشروع آزمایش به صفحه برای  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9
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 دستورالعمل انجام تست آمیالز

. 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ناس آزمایشگاهکارش .مطالعه و بررسی شود آلکالن فسفات قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه یگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم.را در جا سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

 دستورالعمل  انجام تست بیلیروبین سرم

. 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود بیلیروبین قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

کاری را  قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران 

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

اهکارشناس آزمایشگ  

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

  BUN روش انجام آزمایشرالعمل دستو

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود BUN قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

رل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را قبل از شروع به کار ابتدا کنت 

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3
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یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .ها روی چاپگر ظاهر می گردد جواب 9

 

 کراتینین دستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود کراتینین قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .ش شودپارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزار ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

 Calciumروش انجام آزمایش دستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود کلسیم قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، ر کیتدر صورت تغیی 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه دهیم. را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDدر قسمت  وارد کردن شماره پذیرش بیمار  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

 CPK انجام تستدستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود نازکراتین فسفوکی قبل از اجرای کار بروشور کیت 0
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 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

ایشگاهکارشناس آزم  

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه می شود.صفحه  نمایش تست ها نشان داده  4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

 MB-Ckروش انجام آزمایش دستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود CK-MB قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

صورت تایید جواب، ران کاری را  قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در 

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode یم . آزمایشات روز را شروع می نمائ 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

شناس آزمایشگاهکار .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9  

 
 

 AST(SGOT)دستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود SGOT قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  قبل از 

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Mode رفته و با انتخاب یکی از روش های  Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4
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 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

شناس آزمایشگاهکار می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6  

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 
 

 

 

 SGPT ALT)دستورالعمل انجام تست )

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود SGPT قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .د نظر بررسی، ثبت و گزارش شودپارامترهای دستگاهی تست مور ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeروع آزمایش به صفحه برای ش 4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptنتخاب تست مورد نظر و ا 6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 دستورالعمل انجام تست تریگلیسرید

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 زمایشگاهکارشناس آ .مطالعه و بررسی شود تریگلیسرید قبل از اجرای کار بروشور کیت 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 شروع می کنیم. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم.را در جایگاه  سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه صفحه  نمایش تست ها نشان داده می شود. 4

 کارشناس آزمایشگاه IDکردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  وارد 5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9
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   HDLدستورالعمل انجام تست 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مطالعه و بررسی شود HDL کار بروشور کیت قبل از اجرای 0

 کارشناس آزمایشگاه .پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود ، در صورت تغییر کیت 2

قبل از شروع به کار ابتدا کنترل نرمال را به دستگاه داده و در صورت تایید جواب، ران کاری را  

 یم. شروع می کن

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را در جایگاه نمونه روی دستگاه قرار می دهیم. سرم بیمار 3

یا  Easy Modeرفته و با انتخاب یکی از روش های   Homeبرای شروع آزمایش به صفحه  4

Batch Mode  . آزمایشات روز را شروع می نمائیم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ست ها نشان داده می شود.صفحه  نمایش ت 4

 کارشناس آزمایشگاه IDوارد کردن شماره پذیرش بیمار  در قسمت  5

 کارشناس آزمایشگاه می نماییم.  startو سپس   Acceptانتخاب تست مورد نظر و  6

 کارشناس آزمایشگاه .جواب ها روی چاپگر ظاهر می گردد 9

 

 منابع: 

 بروشور کیت

 نات موردنیاز:امکا

 درجه 21-فریزر  -Pو  Nکنترل -پیپت

 

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

 
 HbA1cدستورالعمل انجام 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  EDTAوله های حاوی نوع نمونه: خون تام جمع اوری شده در ل 0

  ( را به یک لوله آزمایش اضافه کنید.R3میکرولیتر از محلول لیز کننده ) 511 2

  سانتریفیوژ کنید. RPM 1200دقیقه در دور  5نموه خون وریدی را به مدت  3

ز میکرولیتر از سلولهای خونی )الیه پایینی(نمونه سانتریفیوژ شده را به به لوله حاوی محلول لی25 4

کننده اضافه کرده و به خوبی مخلوط کنید. نمونه مخلوط شده اماده استفاده )در دستگاه 

 اتواناالیرز(می باشد.

 

 نگهداری و پایداری نمونه ها: 5

روز پایدار بوده و قابل  9قبل از اماده سازی( در صورت نگهداری در یخچال تا (نمونه های خون تام 

 استفاده می باشد.
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 مکانات موردنیاز:منابع و ا

 محلول های کار ) معرف ها( -0

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه -2

 HbA1cکالیراتورها و کنترل های  -3

 کاپ -4

 سمپلر -5
 

 کارکنان مرتبط:

 اسما حاتمی )کارشناس آزمایشگاه(

 لیال گودرزی)کارشناس آزمایشگاه(

 امیر کریمی)تکنسین آزمایشگاه(

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فتنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 اسما حاتمی )کارشناس آزمایشگاه(

 تأیید کننده:
 یشگاه(ی آزمادکتر علی اخباری)مسئول فن

 

 تصویب/ابالغ کننده:

 فرهاد دریانی )ریاست (دکتر 
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 دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شود

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

 ل بخش هماتولوژیدستورالعم

 هدف:

 انجام آزمایشهای: 

 CBC diff , ESR , Retic Count,G6PD,PT,PTT, LE cell   رينجرا بنت راكبنم ر بببرشبنر ببببب براي ببمارانيبببرر ا بربارا ا  بببب

 يا انديند
 

 تعاریف:

بدا ونيلعالبها بآزما شات بنشبدنبي نببخشببينجا ببم بگماند.
 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه    کار با دستگاه هماتولوژی   -الف 

 کارشناس آزمایشگاهبنرشنبنادببدا گاهبربآمادهبااز بآبببابينجا بشرتبربشو بنرزينش 0

نمبربز ادبنبودببر....(ربديش نبب–ناونشبها بتحو ل بآزما شگاهبيزبنظابصحتبناونشبهاب)بلخ شبنبودبب 2

بمشوددنخوياتبنامپموتا بمابوطشببانا بم

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاهبتهمشبلمرتبنان بربنوش نبآببدنبدف ابمخصوصبهااتولوژ  3

 کارشناس آزمایشگاهبدقمقشب01ند فبنادببناونشبهابربقاينبديدببآنهاببنر بنرتاتونببشبمدتب 4

 کارشناس آزمایشگاهبديدببخوببنت اكببشبدا گاهبربچكبنادببجويببآببربيطامتاببيزبصحتبعالكادبدا گاه 5

 کارشناس آزمایشگاهبديدببناونشبهاببشبدا گاهببابريندبنادببندبهابناونشببشبدا گاه 6

 کارشناس آزمایشگاهب ا تتبجويببرب ادديشتبنادببآببدنبدف ابمخصوصبربنوش نبتان خبينجا بنر بص حش 9

مایشگاهکارشناس آزبنشمدببال بباي بهاببماانبرببانا بالولهابربمونفولوژ  9  

 کارشناس آزمایشگاهبينجا بتاا بدنخوياتبها بصونتبگاف ش 7

 کارشناس آزمایشگاهبناونشب01يجاي بشرتبربشو بدا گاهببمنبهاب 01

 کارشناس آزمایشگاهبتكاملبنادببدف ابربتحو لبآبببشببخشبجويبده  00

شگاهکارشناس آزمایبخامو بنادببدا گاهببابتوجشببشبيصوكبربنيهتاا بدا گاه 02  

 کارشناس آزمایشگاهبLog Bookنوش نب 03

 کارشناس آزمایشگاهبينجا بآزما شباد اان ااموبب-ب 

 کارشناس آزمایشگاهبينجا بگارهبخون ب-ج 

 
 :منابع

بدف ابمابوطشبجهتبثبتبن ا ج

بببLog Bookب- 

ببدنخويا هاب بنامپموتا ببخشهاب- 

 ن ا جبنت اكبنم  ب- 

 

 امکانات موردنیاز:

 بSysex KX ببب21   -
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بناتالوگبدا گاهب- 

ال بشمششبي بتامزبب-     

ي لمكاتونب الا مك بتامزبربنوبب-  

بال بنرنهبجهتبنشمدببفارت ب-

بخوببنت ال بب-

بال بنئوبانببشبهاايهبالملبمخصوصب-

بممكاراكوپب-

 ننگبگماراب-

بننگبگا زكببا لمانتببلو -

 ي زرتوببها بمخصوصبدا گاهب-

 

 kx21کار با دستگاه  و BCCانجام  دستورالعمل
 

 
 هدف: 
 با صحت و دقت قابل قبول دربرنامه كنترل كیفي آزمایشگاه CBCنجام آزمایش ا -1
 در زمان معین و تعریف شده  CBCانجام آزمایش   -2
 در نظر گرفتن موارد اورژانسي پذیرش شده درآزمایشگاه  -3
 ارزیابی گلبول های سفید قرمز و پالکت ها -4

  :موارد کاربرد
به روش دستگاهي  CBCستورالعمل اجرایي در آزمایشگاه تشخیص پزشكي در بخش هماتولوژي جهت انجام آزمایشات این د

 :همچنین جهت  .كاربرد دارد
 ارزیابی کم خونی لوسمی 
 واکنش به التهاب و عفونت 
 خصوصیات سلول های خونی 
 پلی سلیتمی 
 بیماری همولیتیک بیماران 
 پایش کموتراپی 

 
 نوع نمونه: -

 2م حجCC خون تام با ضدانعقاد  EDTA 
 نام شماره پذیرش و سن بیمار روی ان درج شده باشد عدم همولیز و لخته در خون بیماران 

 
 .باشد cc2نیز باید  CBCنمونه باید فاقد همولیز باشد و نیز فاقد لخته و فاقد فیبرین بوده و حجم نمونه  نمونه:  شرایط قابل قبول -
 .مشخصات باشد شماره پذیرش و نام بیمار بر روي آن نوشته شده باشدنمونه باید داراي  -
 :نحوه ردیف كردن -
برطبق لیست كار روزانه براساس شماره پذیرش در راك مرتب شده و به ترتیب شماره ردیف لیست كار به  CBCنمونه هاي  

 دستگاه داده مي شود
 :نحوه شماره گذاري -

 نوشته شده باشد CBCش بیمار در بخش نمونه گیري روي ویال هاينام و نام خانوادگي و شماره پذیر
نمونه ها نگهداري مي شوند و نمونه   نمونه ها به مدت یك هفته در یخچال در داخل سیني هاي مربوط به نحوه ذخیره سازي: -

 .هاي هفته قبل به بخش شستشو تحویل داده مي شود
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

قرار می   Iروشن دستگاه را که در پائین سمت راست بدنه دستگاه قرار گرفته در وضعیت  -وشکلید خام 0

 .دهیم تا دستگاه روشن شود

 کارشناس آزمایشگاه

 و  دقیقه طول میکشد 5شده که این مرحله  Auto Rinse با روشن شدن دستگاه خودبخود وارد مرحله  2

باید صفر   Hct, Hb, RBC,WBCیر مربوطه به پارامترهای می گیرد یعنی مقاد  Back groundا انته در

 .یا نزدیک به صفرباشد

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .ظاهرشده یعنی دستگاه آماده گرفتن نمونه است Readyروی صفحه کلمه  3

 کارشناس آزمایشگاه :حوه دادن نمونه به دستگاهن 

را  Enter م و سپس شماره بیمار را وارد می کنیم و بعداز آن کلید را می زنی  .Sample Noبتدا دکمه ا 4

 .می زنیم که شماره بیمار باالی مانیتور دستگاه پدیدار می شود

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .كامال داخل نمونه قرارگیرد  probدستگاه گرفته تا  prob نمونه را زیر  5

فشار می دهیم و صبر می کنیم تا صدای بوق شنیده شود و بعد نمونه را از  را probمقابل  Startکمه د 6

 .خارج می کنیم probزیر

 کارشناس آزمایشگاه

 18دقیقه طول می کشد که در انتها جواب پرینت گرفته میشود که شامل  1کل مراحل خواندن نمونه  9

 پارامتر است

 کارشناس آزمایشگاه

 آزمایشگاهکارشناس  :محلول هاي دستگاه 

محلول ایزوتون: که تیوب مربوط به آن به پشت دستگاه متصل شده است که سر آزاد تیوب در داخل  9

 .از محلول ایزوتون مصرف می شود cc 30 ایزوتون قرار می گیرد برای هر نمونه 

 کارشناس آزمایشگاه

 رد و به ازای هر نمونه که در قسمت جلوی دستگاه در زیر پوشش دستگاه قرار می گی  lyseمحلول  7

cc5/0 از محلول کشیده می شود. 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .که برای شستشوی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد  Cell cleanمحلول  01

 کارشناس آزمایشگاه Sysmex KX21اار سبها بدا گاهب 00

 کارشناس آزمایشگاه :اار سبنرزينش 0-00

 Clean W.chamber نلمدب:ب Select عت بب7نيبفشانبديدهباپسبشاانهب Maintenance نيبب

 نيبم بزنممبرباپسب Clean W.Chamber  عت بب0 ين خاببنادهبم بزنممبرباپسبدناشب

Cell clean  cleanقاينبديدهبدناشبيا انتبنيبم بزنممبرببابشتمدببصدي ببوقب prob نيبدنبز ابب

دقمقشبطوكبم بنشدب01ممبي نبماحلشبخانجبم بنتب probنيبيزبز اب . 

 کارشناس آزمایشگاه

  :اار سبه  گ  2-00

م بباشدبنشبيب ديبدناشبب WBC,RBCشاملبشر شو بچاباب  Select نيبم بزنممبرباپسب

نيبفشانبب Clean transducer عت بب2نيبزدهبرببعدبدناشبب Maintenance عت بب F7  دناش

يديمشبب ظاهابم بشودبصبابم بنتممبتابدا گاه please waitديدبدنبي نبموقعبنر بص حشبجالشب

هابنيب Chamberنانبنيببشبمابيعال بنتدبرباپسبدنبدا گاهبنيببازبنادهبرب وششبنر ب

آرندهبرببشبناكب  ب تب اا ونبب  ائمن cc1 يزبcell clean نيبديخلبهاندي بيزبchamber هاب

قشبطوكبم بنشددقمب7م بزنممبي نبماحلشبب ني STARTن خ شبربدناشب . 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه :اار سبماهانش 3-00

نيبم ب Maintenance   عت ب7نيبم بزنممبرببعدبدناشب Select يب ديبدناشب SRV :اار سب 

نيبفشانبديدهبرببعدبدا گاهبنيبخامو بم بنتممب Rest SRV Count عت بب4زنممبرباپسبدناشب

امت بز اببربدنبدا گاهبنيببازبناده SRV نيببمارببم بنشممبربRins Cup نيب ائمنبآرندهبرب مچب

SRV نيببازبم بنتممبربSRV قطعشبياتبنيبآني ببمارببم بنشممبقطعشبراط بب3نيبنشبمش البباب

دقمقشبدنبب21نيببابيح ماطبجديبنادهبرببشبمدتب Cell clean  قطعشبثابتبب2قاينبم بدهممبرباطحب

 کارشناس آزمایشگاه
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SRV بشببنيبنمزبباباوآببآغش ش Clean   تامزبنادهبرببعدبباباوآببآغش شببشبآببمقطابي نبنانبنيب

دقمقشبقطعشبممان بب21ينجا بممدهممبرببعدبيزب SRV نيبيزبCell clean خانجبنادهبرببابآببمقطاب

شر شوبم بدهممبربقطعاتبنيبدنبهااببحالتبخمسببشبهمبم صلبم بنتمم.بربدنبجا بخودبقاينب

بتد مبامت بنيبدنبجا بخودبقاينبديدهبربنيبم ب SRVديدهبرباپسب مچب Rinse Cup  نيبباالبم ب

 .نشممبربدا گاهبنيبنرشنبم بنتمم

02 Error نانشتاسب :ها بدا گاه

 آزما شگاه

دنبدا گاهبنوعبآببدنبااتبنياتبباال بص حشبمانم ونبظاهابم بشودبنشب Errorبابي جادبهاگونشب 0-02

مابوطبربطا قشبباطافبنادببآبببشب  Errorمم ويببيطالعاتببمش ا بيزب Helpبابزدببدناشب

 .داتبآرند

نانشتاسب

 آزما شگاه

 
 :منابع

 Sysmex KX21 اتولوگ دستگاهک -

 

 امکانات موردنیاز: 

 با مشخصات بیان شده  KX21 Sysmexسل کانتر 

 ره سریالمحلول های ایزوتون و الیز شرکت من با دارا بودن تاریخ انقضا و شما  -1

 لیست بیماران  -2

 Cell Cleanمحلول  -3

 بیماران CBCنمونه های   -4

 راك های مورد استفاده جهت ردیف کردن نمونه های روز در داخل آن  -5

 میلی متر 59کاغذ پرینتر با سایز  -6

 پنج نمونه نرمال جداشده از روز قبل برای بررسی صحت کار دستگاه -7

 شیکر هماتولوژی -8

 :قدامات اولیه و آماده سازی های مورد نیاز قبل از انجام کارا -9

 و محلول ایزوتون باید کافی باشد در غیراینصورت باید محلول های جدیدی را جایگزین نمود  Diffمیزان محلوهای   -

زوتون جدید قرار می برای تعویض ایزوتون شیلنگ مربوط به آن را که یک سر آن به پشت دستگاه وصل شده است داخل محلول ای -

 .دهیم

درب جلوی دستگاه را باز کرده سرپیچ ظرف محلول قبل را باز نموده و محلول جدیدی را جایگزین کرده و   diffبرای تعویض محلول  -

این پروسه را میزنیم تا  4را زده و سپس عدد  Selectرا اجرا می کنیم یعنی ابتدا دکمه  Replace lyseسرپیچ را محکم نموده و برنامه 

 .اجرا شود

اتصال شیلنگ مربوط به فاضالب که یک سر آن به پشت دستگاه وصل شده به داخل فاضالب باید کنترل شود، کنترل نمائید که لوله   -

 .دستگاه به بیرون پاشیده نشود  wasteفاضالب کامال در جای خود فیکس باشد و 

 کنترل کاغذ پرینتر -

 غذ دارد در غیراینصورت به صورت زیر نسبت به تعویض کاغذ اقدام نمائیدمشاهده کنید که پرینتر کا  -

 درب جلوی دستگاه را باز نمائید -

 ضامن کنار پرینتر را باال بکشیدکه در اینصورت قفل پرینتر آزاد می شود و کاغذ قابل حرکت است -
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 .دهید قرار است دستگاه پائین در که  رول کاغذ را در محل نصب کاغذ  -

 سر کاغذ را در شیار عبور کاغذ قرار داده و آن رابا دست به جلو برانید تا از قسمت جلوی پرینتر بیرون آید -

 ضامن کنار پرینتر را پائین آورده تا مجدد پرینتر قفل شود -

 .اضافه کاغذ را که دربیرون پرینتر قرار گرفته میبریم -

 .شوید مطمئن پرینتر کاغذ حرکت از  ه های دستگاه قرار گرفتهکه روی صفحه دکمFeed  3:Paperبه کمک زدن دکمه  -

 ولتاژ برق ورودی -

 .متصل می باشد UPSاطمینان یابید که در برق ورودی نوسان وجود ندارد و پریز برق دستگاه به  -

  :نکات ایمنی

 .همواره اطمینان داشته باشید UPSاز نظر تغییر ولتاژ و اتصال قطعی دستگاه به  -

بیرون کشید تا با پائین  Probبا شنیدن صدای بوق بالفاصله باید نمونه را از   STARTگام دادن نمونه به دستگاه بعداز زدن دکمه هن -

 .تداخل پیدا نکند Rins Cupآمدن 

 .باید مراقب اتصال لوله فاضالب به چاه فاضالب بود تا شیلنگ خارج نشده باشد -

 

 :)زارشفسیر)علل تکرار چگونگی و نحوه گت

: CBC  به معنای شمارش تمام سلولهای خون محیطی ، تعیین درصد لکوسیت ها و تعیین تمامIndex  ها در ارتباط با سلول های

خونی است. تعداد و شکل هریک از سلولهای خونی و سایر پارامترهای آن متاثر از شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک بیماران است و به 

 .عنوان یک آزمایش کاربردی مورد تایید پزشکان برای تشخیص بیماری موردتوجه قرار گرفته است همین جهت این تست به

 

Hb : جفت زنجیره ی پلی  2هموگلوبین جزء اصلی گلبول قرمز است که در تبادل گازهای خونی نقش دارد.یک مولکول هموگلوبین از

ر هِم قابلیت ترکیب با یک مولکول اکسیژن یا دی اکسیدکربن را به گروه پروستیک هِم، تشکیل شده است. ه 4و (گلوبین)βوαپپتیدی 

 .صورت برگشت پذیر دارد

HCT :  هماتوکریت بخشی ازCBC  است که حجم توده یRBC  را نشان می دهد و درنتیجه به صورت درصدی از گلبول قرمز

 .متراکم در حجمی از خون کامل بیان می گردد

اد که سبب چروکیدگی گلبولها میشود،آنمی،لوسمی،هایپرتیروئیدیسم،سیروز کبدی و از دست دادن موارد کاهش: مادهی ضدانعقاد زی

 .شدید خون

 .موارد افزایش: پلی سایتمی ، فعالیت فیزیکی شدید، غلظت خون، افزایش ارتفاع، شوك و دهیدراسیون شدید

: MCVمیانگین حجم سلولی است. 

 دسته جای داد: نرموسیت ، میکروسیت و ماکروسیت 3مز را از نظر حجم در می توان گلبول های قر MCVبا استفاده از 

 .موارد کاهش: آنمی های میکروسیتیک هیپوکروم ) آنمی فقر آهن، آنمی بیماری های مزمن و تاالسمی(، بعضی از هموگلوبینوپاتی ها

ستیک، هیپوتیروئیدیسم،بیماری کبدی، انمی های موارد افزایش: آنمی مگالوبالستیک، ماکروسیتوزهای غیر مگالوبالستیک)آنمی آپال

 .همولیتیک و...(، مصرف سیگار و الکل

MCH : میانگین وزن هموگلوبین در گلبول قرمز 

دسته: نرموکروم،  3تست مهمی در تشخیص و بررسی آنمی ها واختالالت دیگر است و براین اساس به  RBCمیزان هموگلوبین 

 .شوند هیپوکروم و هایپرکروم تقسیم می

 (موارد کاهش: آنمی های هیپوکروم میکروسیتیک)فقرآهن،آنمی بیماری های مزمن و تاالسمی

موارد افزایش: آنمی مگالوبالستیک، ماکروسیتوزهای غیر مگالوبالستیک)آنمی آپالستیک، هیپوتیروئیدیسم،بیماری کبدی، انمی های 
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 .ولینمی والدنشتروم و مالتیپل میلوما نیز دیده می شودهمولیتیک و...(، مصرف سیگار و الکل همچنین در ماکروگلوب

: MCHC  غلظت هموگلوبین را در یکRBC نشان می دهد. 

 موارد کاهش: تاالسمی ماژور

 موارد افزایش: اسفروسیتوزارثی و سایر آنمی های اسفروسیتیک

 .Cوبین موارد طبیعی: هموگلوبینوپاتی هایی مثل تاالسمی مینور و آنمی داسی شکل و هموگل

 : (WBC Ifferential Count)شمارش افتراقی گلبول های سفید -

  نوع سلول مختلف با عملکردهای خاص است که تعیین درصد و میزان  5شمارش افتراقی لکوسیت های در گردش شامل

الت آلرژیک و هرکدام دارای اهمیت کلینیکی است. نوتروفیل ها)عملکرد در بیماری های میکروبی(، ائوزینوفیل ها)اختال

مونونوکلئوز  -سرخچه -بیماری های انگلی(، بازوفیل ها) عفونت های انگلی( ، لنفوسیت ها) عفونت های ویروسی نظیر سرخک

 عفونی( و مونوسیت ها)در عفونت های مزمن(.

 ت با درصد شمارش افتراقی به صورت درصدی از کل لکوسیت هابیان می شود.شمارش مطلق هرکدام از لکوسیت ها برابر اس

شمارش تام لکوسیت ها. ممکن است با وجود کم بودن تعداد تام لکوسیت ها ، درصد نوتروفیل طبیعی باشد اما × بدست آمده 

 شمارش مطلق آن کاهش داشته باشد.

 :  (Plt)پالکت

ا بیضی شکل با ، سلولهای فاقد هسته، گرد ی(کوچکترین جزء خون هستند) حاصل تکه تکه شدن سیتوپالسم مگاکاریوسیت ها

در  3/1پالکت ها در گردش خون و  3/2ساعت است.به طور نرمال  8-11ساختمان دیسکوئیدی هستند.طول عمر پالکت ها 

 .طحال یافت می شوند

شمارش پالکت ها برای ارزیابی اختالالت خونریزی دهنده که همراه با بیماری های کبدی ، ترومبوسیتوپنی ، اورمی و درمان با 

 .دها اتفاق می افتد مفید استضدانعقا

در اختالالت میلوپرولیفراتیو ، اختالالت التهابی ، آنمی) همولیتیک، هموراژیک و فقر آهن(، بیماری  Pctموارد افزایش: افزایش 

 .های بدخیم )کارسینوما،هوچکین و لنفوما( بعد از برداشتن طحال و جراحی دیده می شود

 ) سندروم ویزکوت آلدریچ، آنومالی می هگلین و...(، ایدز، ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا موارد کاهش : در بیماری های ارثی

(ITP) ،لوپوس ارتراماتوس سیستمیک، آنمی آپالستیک ایدیوپاتیک، آنمی مگالوپالستیک ،PNH و .. 

RDW(RBC Distribution Width: 

 Coefficient orاف معیار به صورت درصدی از میانگینها را به ما نشان می دهد. این انحرRBCدامنه ی پراکندگی حجم

Variation  است معروف. 

o RDW معیاری است برای آنیزوسیتوز 

 :وقتی در جواب بیمار آنمی هیپوکروم میکروسیتیک داشته باشیم دو تشخیص افتراقی مطرح است

 آنمی فقر آهن .1

 تاالسمی مینور .2

 .یین باشد به نفع تاالسمی مینور استباال باشد به نفع فقرآهن است و اگر پا RDW اگر 

PDW( PLT Distribution Width.معیاری 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
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 G6PDدستورالعمل انجام

 :هدف

 G6PD زمایشانجام صحیح آ
در داخل گلبول های قرمز کاهش می یابد این آنزیم به عنوان   G6PDیک بیماری مادرزادی است که در آن فعالیت آنزیم   G6PDکمبود  تعریف:

ه به یک آنزیم محافظ برای گلبول قرمز و طول عمر طبیعی آن ضروری است کمبود آن سبب تخریب گلبولهای قرمز و در نتیجه کم خونی می شود ک

 .شود می آغاز داروها بعضی و غالت ای پاره ، باقالی خوردن اثر در معموالً آن آنمی همولیتیک می گویند تخریب گلبولهای قرمز

 

 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: خون کامل سیتراته.

 

 لوازم مورد نیاز :

 G6PDکیت 

 المپ اولتراویوله 

 لوله آزمایش همولیز

 ر همراه با سرسمپلرهای نو و یک بار مصرفسمپلرهای کالیب

 دستکش های یکبار مصرف 
  

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .را در یک لوله کوچک پالستیکی بریزید آماده شده الندا از معرف  100 1

 

 .الندا خون تام را به آن اضافه کنید و مختصری تکان دهید تا خون وارد معرف شود 10 2

است به  < %61و یا باالتر از  > %28توجه : در این مرحله از خون هائی که هماتوکریت آنها کمتر از 

دقیقه بحال خود در حرارت  15لوله حاوی معرف و خون را  .الندا بردارید 5و یا  21الندا به ترتیب   11جای

 . اتاق قرار دهید

 

 کارشناس آزمایشگاه
 

 
 

این مخلوط را روی کاغذ صافی موجود در کیت بچکانید تا بخودی خود کامالً  یک قطره از 21با سمپلر  3

 لکه خشک شده را زیر نور المپ فلئورسنت بررسی کنید . خشک شود

 

 کارشناس آزمایشگاه
 

 

 :تفسیر

می باشد. در نتیجه نقص  یک اختالل وابسته به جنس G6PD قرار دارد بنابراین کمبود X از آنجایی که آلل ژن این آنزیم بر روی کرموزوم

در این آنزیم در مردان به صورت هموزیگوت و در زنان به صورت هتروزیگوت تظاهر می یابد. افراد دچار حساسیت آنزیمی به بعضی 

رمال درصد میانگین ن 1 -21داروها، خوردن باقال و عفونت های باکتریایی و ویروسی مستعد آنمی همولیتیک می باشند. مقادیر غیر نرمال 

 .است

 .کم خونی پرنیسیوز، کم خونی مگالوبالستیک، خونریزی مزمن، انفارکتوس میوکارد، اغمای کبدی، هیپرتیروئیدی :افزایش سطح

 .، کم خونی همولیتیک غیر ایمونولوژیک نوزادان، کم خونی نادر غیر اسفروسیتیG6PD کمبود یا نقص آنزیم :کاهش سطح

 یبه روش دست PTدستورالعمل انجام 
 :هدف

 PTانجام صحیح آزمایش شمارش 

 :کاربرد دامنه
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 . در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد PT این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش

 

 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: پالسمای سیتراته
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ز درستی عملکرد سمپلرها و دمای بن ماری، برای تست ها و اطمینان اها، لوله آماده سازی محلول  0

PT. 

 کارشناس آزمایشگاه

هر بیمار یک لوله همولیز کامالً تمیز انتخاب کرده محلول ترومبو پالستین ریخته و به مدت  برای 2

 می دهیم. قرار c°37در بن ماری  '5-'3

 کارشناس آزمایشگاه

رسیده است به لوله اضافه  c°37یمار را که به دمای از پالسمای ب 100λپس از گذشت این زمان  3

 .کنیمکنیم و هم زمان کرنومتر را روشن میمی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .کنیمبرای دیدن لخته، لوله را از بن ماری خارج کرده و در مقابل نور نگاه می ''8 پس از  4

کنیم عدد به دست امده را در جدولی که همراه هر میا مشاهده لخته کامل، کرنومتر را خاموش ب 5

کیت وجود دارد گذاشته و درصد فعالیت فاکتورهای انتقادی مسیر مشترك و خارجی را به دست 

 .کنیمآورده و گزارش می

 کارشناس آزمایشگاه

 
 :فسیر نتایجت

PT رجی و مشترك کاربرد اصلی این تست در تنظیم های خاآزمایشی تجسمی، جهت بررسی نحوه عملکرد فاکتورهای انعقادی سیستم

 دوز دارویی و پیگیری بیماران تحت درمان با ماده ضدانعقاد و خوراکی است.

 :در موارد زیر شاهد افزایش پروترومبین هستیم

 ضد انعقاد درمانی با کوفارین و وارفارین -K کمبود ویتامین -بیماری کبدی

 منابع :

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 نات موردنیاز:امکا

 دستکش های یکبار مصرف -ها لوله -سرسمپلرهای نو -هسمپلرها اماده و کالیبر -بن ماری -کیت

 به روش دستی PTTآزمایش شمارش دستورالعمل 
 :هدف

 PTTانجام صحیح آزمایش شمارش 

 
 :کاربرد دامنه

 . کاربرد دارددر بخش هماتولوژی آزمایشگاه  PTT این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش
 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 پالسمای سیتراته

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .برسانید c°37 و پالسما و کلرید کلسیم را به دمای  PTTمحلول  0

2  100λ کارشناس آزمایشگاهمرحله در ی مربوط به انجام آزمایش را باید تا آخرین  پالسمای بیمار را در لوله بریزید )لوله 
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 .(قرار دهید c°37بن ماری 

3 100λ  محلولPTT کارشناس آزمایشگاه .را به آن اضافه کنید 

 کارشناس آزمایشگاه .قرار دهید c°37را در  محلول  '3 4

 کارشناس آزمایشگاه .دقیقه کلرید کلسیم را به آن اضافه کنید 100λ، 3پس از مدت زمان  5

 کارشناس آزمایشگاه ثانیه پالسما را از نظر وجود لخته بررسی کنید. 21فزودن کرنومتر را روشن کنید و بعد ازبه محض ا 6

 :فسیر نتایجت

های ثابت فسفولیپید، یون  پردازد مواردی چون: اندازهاین آزمایش به سنجش عوامل انعقادی شرکت کننده در مسیر داخلی و مشترك می

 گردد. کائولین به پالسمای بیمار که عاری از پالکت است افزوده می ی کلسیم و فعال کننده

شود در پیگیری درمان با هپارین نیر این آزمایش با % میزان طبیعی آزمایش طوالنی می 31به کمتر از 11-1-9-8زمانی که فاکتورهای 

 .ارزش است
  :منابع 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:
 دستکش های یکبار مصرف -ها لوله -سرسمپلرهای نو -سمپلرها اماده و کالیبر . -بن ماری -کیت

 

 (Sysmex CA-50به روش دستگاهی ) PTTو PTدستورالعمل انجام 
 هدف: 

 PTT و PTو نحوه انجام آزمایشات  Sysmex CA-50 آشنایی با دستگاه 
 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه در سمت راست دستگاه را می زنیم تا دمای دستگاه تنظیم شود. Powerابتدا دستگاه را با دکمه  0

را در داخل کاپ ریخته و در جایگاه مخصوص ریجنت در جلوی  PTTو PTسپس محلول های  2

 دستگاه قرار میدهیم.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاپ های مخصوص نمونه را در جایگاه مخصوص نمونه قرار می دهیم. 3

 کارشناس آزمایشگاه :PTمراحل انجام ازمایش  4

الندا از پالسمای بیمار را داخل کاپ نمونه ریخته و در جایگاه خوانش نمونه گذاشته و درب ان  51 0-4

دقیقه با شنیدن صدای بوق  3همان جایگاه را می زنیم،  بعد از گذشت  startرا می بندیم و دکمه 

الندا از محلول ترومبوپالستین داخل کاپ روی دستگاه را، داخل ان ریخته و درب   111دستگاه،  

 را می گذاریم.

 کارشناس آزمایشگاه

سپس با گذشت مدت کوتاهی، جواب با صدای بوقی از دستگاه اعالم می شود که با قطع صدا با  2-4

 جواب روی مانیتور دستگاه نمایش داده می شود. Cدکمه 

ایشگاهکارشناس آزم  

 کارشناس آزمایشگاه :PTTمراحل انجام ازمایش  5

الندا از پالسمای بیمار را داخل کاپ نمونه ریخته و در جایگاه خوانش نمونه گذاشته و در ان را  51 0-5

 همان جایگاه را می زنیم.  startمی بندیم و دکمه 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاهالندا از محلول سفالیت داخل کاپ روی  51ق دستگاه، ثانیه با شنیدن صدای بو 61بعد از گذشت  2-5
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 دستگاه را داخل نمونه میریزیم و سپس به سرعت درب آن را می بندیم.

الندا از محلول کلرید کلسیم داخل همان  51دقیقه مجددا  با شنیدن صدای بوق  3بعد از گذشت  3-5

 کاپ میریزیم و سپس درب را می بندیم.

رشناس آزمایشگاهکا  

جواب  Cبعد از گذشت مدت کوتاهی جواب با صدای بوق دستگاه اعالم می شود که با زدن دکمه  4-5

 قابل مشاهده روی مانیتور دستگاه می باشد.

 کارشناس آزمایشگاه

 س آزمایشگاهکارشنا دستگاه را خاموش می کنیم.  Powerبعد از اتمام کار محلول هارا در یخچال گذاشته و با دکمه  6

 :منابع

 کاتالوگ دستگاه 

 امکانات موردنیاز:

 سر سمپلر.-51سمپلر  -111سمپلر -سفالیت-Sysmex CA 50دستگاه  -کلرور کلسیم -محلول ترومبوپالستین

 

  LE Cell روش انجام آزمایشدستورالعمل 
 

 :هدف

  LE Cell  انجام صحیح آزمایش

 

 :کاربرد دامنه

 . در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد LE Cell صحیح آزمایش این دستورالعمل جهت انجام

 

 نمونه الزم و موارد رد نمونه :

 نمونه: خون کامل
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

عمل دفیبرینه  ،ای ریخته و با تکان دادن های شیشه خون را در یک ارلن حاوی دانه 10ccمقدار  1

های ین روش برای ایجاد ضربه الزم، حرکت چرخشی همراه گلولهدهیم. )بهترکردن را انجام می

 )ای به ازای هر میلی لیتر خونشیشه باشد( )دانهای اضافه شده سانتریفوژ میشیشه

 کارشناس آزمایشگاه

توان ای و خون را از یکدیگر جدا کنید )به منظور این کار میهای شیشهسپس لخته فیبرین و دانه 2

ای وارد لوله های شیشهی آزمایش ریخت به نحوی که دانهاز خون را درون یک لولهآرام مقداری 

 (آزمایش نشود

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .قرار دهید  c°37در بن ماری  ساعت 1سپس نمونه را به مدت  3

 کارشناس آزمایشگاه .کنید سانتریفوژ 1500RPM با دور  '10 عد از گذشت این مدت زمان نمونه را به مدت ب 4

 کارشناس آزمایشگاه .از بانی کوت مقداری برداشته و کسترش تهیه کنید و رنگ آمیزی کنید  5

 کارشناس آزمایشگاه رایت استفاده کنید. به منظور رنگ آمیزی از رنگ 6

 

 محدوده رفرانس :

 و کمتر از آن به صورت تعداد کل اسالید دیده شود.جستجو  '21در زمان  LEسلول  4شود که حداقل زمانی مثبت گزارش می
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 :فسیر نتایجت

شود و آنها را به شکل هموژن در می آورد که های آزاد شده وارد واکنش میئوپروتئینی با هستهلآنتی نوک Ab، نوعی LEدر ایجاد سلول 

 Rosetteبه صورت گل یا  LEشود که در آن جسم دیده می Rosetteی شود گاهی پدیدهها فاگوسیته میمعموالً به وسیله نوتروفیل

 .شودمشاهده می

 LE Bodyشود که در سیتوپالسم آن جسم کروی شکل بزرگی به نام به صورت نوتروفیلی دیده می LEدر رنگ آمیزی رومانونسکی سلول 

های آن اطراف اده و مشخصاً گوشه شود که بنفش کم رنگ است هسته لکوسیت بلعیده شده معموالً به یک طرف تغییر مکان ددیده می

 .جسم بلعیده شده مجتمع هستند

د این جستجو و کمتر از آن به صورت تعداد کل اسالید دیده شو '20در زمان  LEسلول 4شود که حداقل مثبت گزارش می LEزمانی

های کالژن، هپاتیت ، بیماری(9% - 3%) ، روماتوئید آتروتیسیس(90% - 70%) هایی نظیر لوپوس از تیماتوز منتشرپدیده در بیماری

 .گرددهای دارویی مشاهده میمزمن، بیماری سرم و واکنش

 

 :منابع 
 آزمایشگاه مرجع سالمت

 کتاب جامع آزمایشگاهی

 امکانات موردنیاز:

 ار مصرفدستکش های یکب -الم -ی آزمایشلوله  -ایهای شیشهدانه  -آماده سازی ارلن -میکروسکوپ -سانتریفوژ -بن ماری

 

  Giemsa روش انجام رنگ آمیزیدستورالعمل 

 
برروي اسمیرهاي مغز استخوان و خون محیطي  و نیز بررسی جسم لشمن در نمونه های پوستی ،  :موارد کاربرد

 . و... انجام مي شود

 %96متانول  فیكساتیو :

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه اماده سازی محلول: 

 کارشناس آزمایشگاه لیتر متانول اضافه می کنیم. 2,5گرم از پودر گیمسا را وزن کرده و داخل ظرف تیره ریخته و به ان  5قدار م 0

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه تکان میدهیم 5ظرف را برای  2

 شگاهکارشناس آزمای ساعت قرار می دهیم. 48درجه برای  37سپس ظرف محتوی رنگ را داخل انکوباتور  3

 کارشناس آزمایشگاه روش انجام رنگ امیزی: 

 کارشناس آزمایشگاه رنگ تهیه شده را در یک جار شیشه ای میریزیم. 4

 کارشناس آزمایشگاه سی سی از رنگ تهیه شده ریخته بقیه آن را اب مقطر میریزیم. 11در جار شیشه ای دیگر  5

اتاق با متانول فیکس می کنیم و اجازه می دهیم در  الم های خون محیطی را بعد از خشک شدن در دمای 6

 دمای اتاق خشک شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه  قرار می دهیم. 21سپس الم ها را داخل جار رنگ به مدت  9

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه قرار می دهیم. 5دقیقه المها را در جار دوم برای مدت  21سپس بعد از  9

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه ال م ها را با اب شسته  و در دمای اتاق خشک می کنیم.  5بعد از  7

 :منابع 
 آزمایشگاه مرجع سالمت -دستور تهیه رنگ بر روی ویال

 امکانات موردنیاز:
 جار شیشه ای -آب مقطر -خون محیطی-الم -ترازو-متانول -پودر گیمسا
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 لوسیتدستورالعمل انجام آزمایش  رتیکو

 هدف : 

       برآورد تعداد سلولهای انتهایی رده اریتروئیدی که روزانه از مغز استخوان به خون وارد می شوند )بررسی

  اریتروپوئز موثر(
 موارد کاربرد :

 ارزیابی و تشخیص انواع کم خونی و روند درمان آنها.

 نمونه : 

 ولیزبدون وجود لخته و هم K3-EDTAخون تام حاوی ضد انعقاد 

 پایداری :

  ( سانتیگراد درجه 15-25) محیط دمای در ساعت 6  

بوده و برای رنگ آمیزی آنها  RNAرتیکولوسیت ها ، گلبولهای قرمز بدون هسته و نارسی هستند که حاوی  تعریف:

 RNA های رشته حاوی ها رتیکولوسیت ، شده تهیه اسمیر در.  گردد می استفاده بلو کرزیل بریلیانت مانند  حیاتی رنگهای از

 به رنگ آبی تیره و گلبولهای بالغ به رنگ سبز کمرنگ دیده می شوند.
 
 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

را در یک لوله  CBC آزمایش  برای شده گرفته  از خون  λ 111توسط سمپلر،  0

 به  حتویات لوله رارنگ بریلیانت کرزیل بلو به آن اضافه کرده و مالندا از  111  و  ریخته  آزمایش

 .نمایید مخلوط  آرامی

 

 کارشناس آزمایشگاه

درجه سانتیگراد انکوبه کرده و پس از این مدت با  37دقیقه در دمای  15لوله آزمایش را به مدت  2

 منظم و آرام دوباره محتویات درون لوله را مخلوط نمایید. حرکت

 

 کارشناس آزمایشگاه

،  تهیه گسترش خون محیطیی یک الم طبق روش ذکر شده برای از سوسپانسیون حاصله بر رو 3

 بررسی کنید. 111تهیه کرده و بعد از خشک شدن ، آنرا با عدسی  اسمیر

 

 کارشناس آزمایشگاه

ی هم قرار نگرفته اند تعداد رتیکولوسیت ها را به در منطقه ای از گسترش که در آن گلبولها رو 4

میدان  11، در  111شمارش کنید. برای ابن کار می توان با درشتنمایی  RBCعدد  0111ازای

میباشند تعداد رتیکولوسیتها را شمارش کرده و    RBCعدد  111که حاوی حدود  میکروسکوپی

 فرمول ذیل محاسبه کرد. سپس درصد آنرا طبق
Retic=%  تعدادRetic  1111به ازای RBC 

                                11                          

 

 کارشناس آزمایشگاه

 

 محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

    بیمار خارج از محدوده نرمال باشد جهت تصحیح درصد رتیکولوسیت ها از فرمول  در صورتیکه مقدار هماتوکریت

 ی گردد.زیر استفاده م

 
 

 هماتوکریت بیمار   *  رتیکلوسیت %   =   رتیکلوسیت اصالح شده %
        (44هماتوکریت نرمال)         

http://rahnamalab.com/peripheral_blood_smear.php
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 مقادیر نرمال:

 

              1.2 - 2%   بزرگساالن :

 2 – 6%  : نوزادان

 :منابع 

 ازمایشگاه مرجع سالمت
 امکانات موردنیاز: 

 -سینی و جا المی مخصوص رنگ آمیزی -درجه سانتیگراد 37بن ماری یا انکوباتور  -رزیل بلورنگ بریلیانت ک -لوله آزمایش -الم

 سمپلر -میکروسکوپ
 

 ESRدستورالعمل انجام 

 

 :دفه

 .ESR انجام صحیح آزمایش

 

 :کاربرد دامنه

های خاصی به اسم  د پروتئیندهد. وجو های قرمز، درجه التهاب موجود در بدن را نشان می این آزمایش به وسیلۀ بررسی رسوب گلبول

های قرمز با سرعت  شوند تا گلبول یابند باعث می ها در خون که در شرایط التهاب افزایش می های فاز حاد و ایمونوگلوبولین پروتئین

 .یابد های خود ایمنی نیز افزایش می ها در بیماری بیشتری رسوب کنند. سرعت رسوب گلبول

 کاربردهای بالینی: 

 تومور و تخریب یا انفارکتوس بافت و دیسکرازی پالسماسل، شخیص وجود عفونت حاد و مزمن، التهاب، اختالالت خود ایمنی، جهت ت  .1

 ارزیابی پیشرفت بیماری یا پایش تأثیر درمان،   .2

 های رماتیسمی بررسی فرد از نظر آرتریت روماتوئید و سایر بیماری   .3

 

 مونه الزم و موارد رد نمونه :ن

 مونه: خون کامل سیتراته.ن

 موارد عدم پذیرش نمونه: 

 لخته شده.  نمونه خون همولیزه یا 

 نمونه فریز شده . 

 استفاده از ضد انعقاد نامناسب. 

 ساعت در دمای اتاق بماند.  4که بیش از  EDTAنمونه حاوی ضد انعقاد 

 د. ساعت در دمای یخچال بمان 12که بیش از  EDTAنمونه حاوی ضد انعقاد 

 نسبت نامناسب ضد انعقاد با خون. 

 نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه :روش دستگاهی 1

 کارشناس آزمایشگاه .کنیمنمونه را با کمک شیکر خوب مخلوط می 1-1

 کارشناس آزمایشگاه .دهیمدر دستگاه قرار می 2-1
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ز حدود نیم ساعت نتیجه را از مانیتوردستگاه س ا 3-1

                                                         .بخوانید

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه روش دستی: 2

 کارشناس آزمایشگاه کنیممونه را خوب مخلوط مین 1-2

 کارشناس آزمایشگاه .کنیمپت سدیمان را تا درجه صفر از خون پر میپی 2-2

 کارشناس آزمایشگاه آن را به صورت کامالً عمودی داخل رك سدیمان قرار دهید. 3-2

 کارشناس آزمایشگاه بعد از یک ساعت مقدار میلی متری که گلبول قرمز پایین رفته است را ثبت کنید. 4-2

 

ی و ارزیابی عفونت و بیماری التهابی مبتنی بر ایمنی به خصوص گیری غیراختصاصی التهاب است که برای ردیاب یک اندازه  ESRفسیر: ت

شود. این تست یک نوع  گیری بیماران روماتولوژی استفاده می به طور شایع برای پی ESR شود. از نوع روماتیسمی به کار برده می

مرحله حاد با اندازة مولکولی بزرگ افزایش های  در مواقعی که سطح پالسمایی پروتئین ESR گیری پاسخ التهابی مرحله حاد است. اندازه

 گر هیپرپروتئینمی و هم آنمی باشد. کند. بنابراین ممکن است در بیماری التهابی، هم بیان اند و همچنین در آنمی تسریع پیدا می یافته

 کارکنان مرتبط:

 احد کریمی)کارشناس آزمایشگاه(

 )کارشناس آزمایشگاه(شکوفه میرزایی

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79فعلی:  تاریخ بازبینی

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی )کارشناس آزمایشگاه(

 )کارشناس آزمایشگاه(شکوفه میرزایی

 )ریاست(دریانی دکتر  تصویب/ابالغ کننده: )مسئول فنی آزمایشگاه( دکتر علی اخباری تأیید کننده:
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 دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروبشناسی انجام می شود 

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

 دستورالعمل بخش میکروب شناسی
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس میکروب شناسی تهمشبلمرتبنان بربريندبنادببدنبدف ابمابوطش 0

 کارشناس میکروب شناسی تحو لبناونشبهابيزبمحلبناونشبگذين برب ابيزب خچاكبيتاقبآنالمزبيدنين بربين قاكببشبز ابهودبممكاربشتاا  2

 کارشناس میکروب شناسی ناونشبهابيزبنظابندبربنا ببماانبانا ب 3

 کارشناس میکروب شناسی نرشنبنادببشعلش 4

 کارشناس میکروب شناسی   نشتبيدنينب 0

 کارشناس میکروب شناسی دنبدما بيتاقببEMBقاينبديدبب لم ها بحار بمحمطبنشتببالدبآگانبرب 0-0

 کارشناس میکروب شناسی تنوش نبنا بربندببماانببابنر بمحمطبنش 2-0

 کارشناس میکروب شناسی يا ا لبنادببلوپبدنبنر بشعلش 3-0

 کارشناس میکروب شناسی ينجا بنشتبيدنينببابنر بمحمطبنش هاببشبصونتبيا انديند 4-0

 کارشناس میکروب شناسی دربانهبيا ا لبنادببلوپ 5-0

 کارشناس میکروب شناسی ااعتب24شببشبمدتبدنجب37قاينبديدببمحمطها بنشتبشدهبدنرببينكوباتونب 6-0

 کارشناس میکروب شناسی ع ون ن خ نبناونشبها بنشتبديدهبشدهبدنباطلب 9-0

بااعتببانا بمحمطها بنشتبديدهبشدهبيزبنظابنشدبممكارب:ب24 سبيزب 9-0

 No Growthيگابممكارب بنشدبنكادهبباشدب:ب

 کارشناس میکروب شناسی

نشتبممكارببدنبمحمطها بيف ايق بب–باشدب:بتهمشبياامابباي بننگبآممز بگا بيگابممكارببنشدبنادهب 7-0

ااعتبد گا. سبيزبآببتشخمصبنوعبممكارببربب24دنبصونتبلزر بربقاينبديدببآببدنبينكوباتونببشبمدتب

 ااعتبربنامدبببشبجويببنها  ب24خويندببجويببين  ببموگاي ب سبيزبب-آن  ببموگاي ببابيااسبممكارب

میکروب شناسیکارشناس   

 کارشناس میکروب شناسی ثبتبجويببدنبدف ابربنامپموتا 01-0

 بنشتبمدفوع 2

 کارشناس میکروب شناسیبدنبدما بيتاقبSFرببSSقاينبديدبب لم ها بحار بمحمطبنشتب 1-2

 کارشناس میکروب شناسیبنوش نبنا بربندببماانببابنر بمحمطبنشت 2-2

 کارشناس میکروب شناسیبنش هاببشبصونتبيا انديندبباباويپبيا ا لببابنر بمحمطبمدفوعينجا بنشتب 3-2

 کارشناس میکروب شناسیبااعتب24دنجشببشبمدتبب37قاينبديدببمحمطها بنشتبشدهبدنرببينكوباتونب 4-2

بااعتببانا بمحمطها بنشتبديدهبشدهبيزبنظابنشدبممكارب:ب24 سبيزب 5-2

بببNon pathogenيگابممكارببفلونناماكبنشدبنادهبباشدب:ب

 کارشناس میکروب شناسی

نشتبممكرارببدنبمحمطهرا بيف ايقر ببببب–يگابممكارببنشدبنادهبباشدب:بتهمشبياامابباي بننگبآممز بگا ب 6-2

اراعتبد گرا. سبيزبآببتشرخمصبنروعبممكرارببرببببببب24دنبصونتبلزر بربقاينبديدببآببدنبينكوباتونببشبمدتب

بااعتبربنامدبببشبجويببنها  ب24ين  ببموگاي ب سبيزببخويندببجويبب-آن  ببموگاي ببابيااسبممكارب

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی ثبتبجويببدنبدف ابربنامپموتا 9
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 :منابع

  -میکروب شناسی جاوتز -آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 محیطهای کشت -هود آزمایشگاهی  -درجه  37انکوباتور 

 
 

 ل تهیه رنگ گرمدستورالعم

 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بب0 بمقدين بب2يب دي بمقدين بآب ببش باپس بر بناوده برزب بني بر ولش بنا ر اك ب وند بيضافشبب21گا  بم ملمك بيلكل با  ا 

بممكتمم

بنانشتاسبآزما شگاه

بهنانشتاسبآزما شگابا با بآببمقطابحلبم بنتمم.ب01گا بيمونمو بيگزيالتبمتوهمدنيتبدنبب1.0اپسبب2

بنانشتاسبآزما شگاهباپسبدربمحلوكبنيببابهمبممكسبم بنتمم.ب3

بنانشتاسبآزما شگاهبااعتبيزبصاف بعبونبم بدهممبربدنبشمششبها بقهوهبي بنگشبدين بم بنتمم.ب24بعدبيزبگذشتبب4

بب1 ب دبيب دي بدنرببب6باي بتهمش ب دبني بب011گا ب ودن ب درب02ا با بآببمقطابمما ز مباپسبمقدين نبگا ب ودن

ب  ااممبنيبنمزببشبمحلوكبيضافشبممكتمم

بنانشتاسبآزما شگاه

بديخلبشمششبها ب كبب24اپسبخوببهمبممزنممبربعدبيزبب6 بيزبناغذبصاف بعبونبممدهممبرباپسبآناي ااعتبآناي

لم ا بتماهبن خ شبربآنايبدنمكان بدرنبيزتابشبمر قممبنونبخونشمدبقاينديدهبربنر بآببنا بمحلوكب،بتان خبااختبرب

با خبينقضاءبنيبدنجبممتاائممب.ت

بنانشتاسبآزما شگاه

بمقدينبب–محلوكبيلكلبب7 %بيضافشب51ا با بيلكلبيتملمكبب011ا با بيا نبنيحجمبنادهببشبآببب011يا نب:

بممكتممب.

بنانشتاسبآزما شگاه

بنانشتاسبآزما شگاهبا با بآببمقطابممباشدب.ب0111گا بدنبب0تهمشبفوشمن:بمقدينبب0

 

 :منابع

Bailey & scott,s 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 ظروف شیشه ای تیره  -ترازو -آب مقطر -محلول استن -%95الکل اتیلیک  -پودر سافرانین یا فوشین -پودر ید و یدور پتاسیم -پودر کریستال ویوله

 

  روش انجام رنگ آمیزی گرمدستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بنانشتاسبممكارببشتاا بال بتهمشبشدهبيزبناونشبمشكوكبنيبفمكسبم بناا ممب)بچتد نببانبيزبنر بشعلشبعبونبممدهممب(بيب ديب0

دقمقشببابمحلوكبنا ر اكبر ولشبم ب وشانممبرببعدبيزبي نبمدتبال بنيببابب0ال بفمكسبشدهبنيببادتبب2

بآببمقطابم بشوئمم

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 نانشتاسبممكارببشتاا بال بنيببابننگبلوگلبم ب وشانممبرباپسبآنايببابآببمقطابم بشو ممبشبمدتب كبدقمقشبب3

ثانمشببابيلكلبيا نبم بشو ممب)ببه ابياتبيلكلبيا نبنيبصونتبقطاهبي بنر بال بب31ال بنيببادتبب4

ب شبباشدشمببدينببا ز مبربيلكبيا نبنيبتابزمان بيديمشبممدهممبنشبد گابننگببا ببدنبنر بال بنديش

 نانشتاسبممكارببشتاا 
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ثانمشببابمحلوكباافاينمنبممپوشانممببعدبال بنيبب41اپسبآنايببابآببمقطابممشو ممبربال بنيببادتبب1

بنرغت بآمادهبممباشدب011ممشو ممبرببعدبيزبخشكبشدببال بباي بنر تبدنبز ابممكاراكوپببابلتزب

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 
 

 :منابع

 متآزمایشگاه مرجع سال

 امکانات موردنیاز:

 فوشین. -لوگول-الکل استون -رنگ کریستال ویوله–آب -جا المی -الم

 

 دستورالعمل روش انجام کشت خون

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بفادبناونشبگماب سبيزبشر نبداتبهابدا كشببپوشمدبربمحلبمتااببخونگما بنيب مديبنتمدب0

رباپسببابب اد نببشبصونتبدرنين ب)يزبمانزببشبمحمط(بضدبع ون برب كبب 70 يب ديباطحب واتبنيببابيتانوك%ب2

ثانمشبصبابب31دقمقشبصبابنادهبتابخشكبشودبرباپسبب اد نبمحلبخونگما بنيبباب تبشبيلكلب اكبنتمدبرب

بنتمدبتابخشكبشود.

 فادبناونشبگما

 فادبناونشبگمابدنبببطا بنشتبخوببنيببابب اد نبضدبع ون بنادهبيجازهبدهمدبتابخشكبشود.ب3

بدرببتااسبمجددبداتببابمحلبضدبع ون بشدهب اببابضدع ون بمجددبدا  بنشبمحلبخونگما بنيبلاسبب4

بممكتدب،خونگما بناا مد.

 فادبناونشبگما

 فادبناونشبگمابدنبنودناببيلزيم بيات.ب2.1ccخوببدنببزنگراالببربب1ccبشبيزي بهاببطا بنشتبخوب،بگاف نبمقدينبب1

 فادبناونشبگمابيبتعو ضبنادهبربااباوزببيا ا لبجد دبنيببشبنر باانگبقاينبدهمد.اااوزببنب6

 فادبناونشبگمابخوببنيببشببطا بنشتبخوببتلقمحبنادهبربببابحانتبآني بربدرنين ببخوببنيببابمح و اتببطا بمخلوطبنتمدب7

 فادبناونشبگمابنجا بشود.ااعتببربيزبمحلبد گابي0دقمقشبتابب31نوبتببعد بنشتبخوببدنبفاصلشبزمان بب0

نا بربنا بخانويدگ ببماانبرببخشببر ا بربهاچتمنبتان خبربااعتبناونشبگما بربنوبتبنشتببابنر ببطا بب5

بثبتبگادد.

 فادبناونشبگما

 فادبناونشبگماب(بربشالدرببح اابنر ببطا بذنابگاددCV lineدنبصونتبگاف نبناونشبيزبال نبمانز ب)ب01

عبآن  ببموتمكبيرنژينسبم بباشدبم بتويببدربناونشبخوببنيبهازماببيزبدربمحلبجديگانشبدنبصون  كشبشارب00

بگافت.

 فادبناونشبگما

 

 دستورالعمل کشت خون بعد از نمونه گیری

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بنانشتاسبممكارببشتاا ببلبيزبينجا بنشتبمجددبشمششبنشتبخوبببا دبچتدبانبتكاببديدهبشود.قب0

هتبباديشتبخوببيزبمحمطبنشت،بدن و بمحمطبنشتبنيببابيلكلبربب اد نبضدع ون بنادهبربجب2

بمت قلبنتمد.بشكالتبآگانيزبناونشبنيببشبمحمطبب1.1mlحدرد

 نانشتاسبممكارببشتاا 

ااعتب)صافبنظابيزبرجودبعالئمبنشد(بنشتبمجددبديدهبربب6-24شمششبها بنشتبخوببنيبظافبب3

ا بنتمد.بهابنوعبندرنتب ابلمزبگلبولها بقامزبماكنبياتبنشانگابن ششبنرز،بهابنرزببانب7اپسبتاب

ممكارب بباشدبرببشبطونبح مببا دببالفاصلشبنشتبمجددبينجا بشود.بقابلبذنابياتبنشبماكنبياتبعل ب

ااعتبب6-24نغمبعد برجودبندرنت،بنشدبممكارب برجودبديش شبباشد،بلذيبضارن بياتبدنبفويصلب

بااعتبربنمزبدنبنرزبه  مبنمزبنشتبمجددبصونتبگماد.ب40يسبيرلمشببعدبيزبتلقمح،بن

 نانشتاسبممكارببشتاا 
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 :منابع

 -آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 شیشه های کشت خون -میلی لیتر 2و  5سرنگ  -بتادین -درصد 71الکل 

 

   Throat discharge Smear δ Cultureروش انجام آزمایشدستورالعمل 

 
 

 فرد انجام دهنده احلمر ردیف

بنانشتاسبممكارببشتاا بنحوهبجاعبآرن بناونش:ب0

 نانشتاسبممكارببشتاا بجهتبباديشتبيزبمخاطببا ر  ببابآبرالنگبزباببنيبشبطافب ائمنبنگشبدين م.باپسبناونشببادين بنتمم.ب0-0

مجاي بفوقان بامتوسبهاببشببه ا نبناونشبباي ب اف نببشبممكارينگانمرمبها بعاملبع ون بدنبع ونتبها بب2-0

بعلتبعد بدا اا ببشبي نبمكاببشر شو بمجاي بع ون بيات

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 نانشتاسبممكارببشتاا بنر بينجا بآزما شب:ب2

آزما شبمر قمم:بدنبال بمر قممبالولها ب وشش ببزنگبچتدبضعل بحار بهر شبربينويعببان ا بهابشاملبب0-2

بثبت،بنونوبااملبگا بمت  بربياپمارنتبدنبصونتبرجودبمشاهدهبم بشودنونر بربد پلونوكبگا بم

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 Trisectorتلقمحبنتمدرببشبصونت cm 19نشت:بمحمطبنشتبموندبيا  ادهببالدبآگانبياتبنشبدنب لمتبب2-2

ب.نشتبدهمد.بدنبنشتبگلوببشبدنباكبنشتبخالصبهر مم

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 بمحمطببالدبآگانبجهتبتاا ببان ا بها،بنشتبنر بمحمطبلوفلارم ون تب  ااممبجهتبنشتببابنرب3-2

نون تشببان ا و بد   ا شبمحمطبنشتبشكالتبآگانبباي بهاوفملوسبآگانبباي بهاوفملوسبآن والنزيبرب

ب.نا را ابمتتژ  مد س،بمحمطببادهبژينكوبباي ببارتال اتوامسبينجا بدهمد

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 

 

 کانات موردنیاز:ام

ب تسب-شعلشب-الملب-ال ب-لوپبيا ا لباادهبشدهب-EMBمحمطبها بنشتبموندبنماز:ببالدآگان،بشكالتبآگان،ب-اويببيا ا ل

 د ركبباام ايامنب-PYRمعافبها:بننگبگا ،بمحلوكبناتاالز،بمحلوكب

 

 

   Fungi Direct روش انجام آزمایشدستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ببنحوهبناونشببادين :ب

بتتوعبناونشبهابدنبقانچبشتاا بز ادبياتبربناونشبماكنبياتبيزبهابقرا  بيزببدببگاف شبشود.ب0

%بتامزبناودهبربباب كبياكالپلبيا ا لب71ضا عاتب وا  :بيب ديبضا عشبنيببابگازبآغش شببشبيلكلب

بمت،بناونشبهابنيبجاعبآرن بنتمد.يطايفبضا عشبنيبتايشمدهبرب واتبهابنيبنر بال بتامزبرب ادنب كب ل

بنانشتاسبممكارببشتاا 

%بتامزبم ب71مو باا:بيگابموهاببلتدبباشتدبيب ديببابقمچ بيا ا لبنوتاهبربمحلبضا عشبنيببابيلكلبب2

نتتدبرباپسببابموچمنبدراا هنبموهابنيبيزبنقاطبمخ لفبضا عشبم بنتتدبربموهابنيبنر بال ب اب

بم بنتتد.ديخلب لمتبيا ا لبجاعبآرن ب

 نانشتاسبممكارببشتاا 

اسبممكارببشتاا نانشت%بتامزبناودهبرببابناختگمابيا ا لبآنهاب71ناونشبناخن:بناخنبها بآلودهبنيبتواطبگازبآغش شببشبيلكلبب3  
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ابنيبنوتاهبم بناائمم.بباب كبياكالپلبيا ا لبناخنبهابنيبتايشمدهبربخادهبها بآببنيبنر بال بتامزبرب 

بديخلب لمتبناونشبقاينبم بدهمم.

 نانشتاسبممكارببشتاا بناونشببادين بيزبآبرش:بآاپماياموببرببازنادببآبرشبتواطبياكالپلب4

 نانشتاسبممكارببشتاا ب:باي بآزما شبمر قممبممكاراكو  ب

دنصدبقاينبديدهبرب كبب21 اب KOH 10بافتبها بنايتمتشب) واتبربناخن(ب كبتكشبنيبدنبمحلوكبب0

دقمقشبصبابنادهبرببابعدا بب01بشبمدتب uگذين مبربدنب  ا بد شبحار بلولشبالملبنر بآببم ب

ب.بشبجر جو بعتاصابقانچ بم ب اديز مب41ربب01

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 نانشتاسبممكارببشتاا ب.مشاهدهبم بنتممب41ربب01موبنيببابالن وفلنباادهببابنر بال بربيضافشبنادببالملببابعدا بب2

رببشبب0111 قممبخلطبربتاشحاتببانش بقبلبيزبآزما شببابناكباان ا  وبدنبدرنبباي بآزما شبمرب3

آزما شبم بنتممبربهاچتمنبباي بب%01دقمقش،بتغلمظبم بنتممبربيزبتشبنشرتببابتاسبب01مدتب

مشاهدهبآن متوماامتبربنوناند اهابننگبآممز بنا تموببشاملبمايحلبفمكسبنادببال ،بيضافشبنادبب

ب.دقمقش،بننگبآممز بباببلودرم ملنبينجا بم بدهممب3تبفوشمنبباز كببشبمد

 نانشتاسبممكارببشتاا 

%بقاينبديده،ببشبمتظونبمطالعشبآامبب1بافت:ببافتبنيبدربقراتبنادهب كبقراتبنيبدنبفامالمنبب4

دقمقشبب1ربب01 سبيزب KOH%بممل بم ابنيبباب كبقطاهب1ربب0شتاا بنگهدين بربقطعشبي ببشبينديزهب

ب.پبمشاهدهبم بنتممبابممكاراكو

 نانشتاسبممكارببشتاا 

چاكبرباا ابيگزرديها:ب كبلوپبيزبمادهبموندبنظابنيبباديش شبربنر ب كبال بگر ادهبم بنتممبرببابب1

نر بگا بننگبآممز بم بنتممبدنبصونتمكشببشبنوناند ابمشكوكبباشممب كبگر ادهبنيبنمزبننگب

%ببابممكاراكوپبنون ببابعدا ب21 اب KOH 10بآممز بنا تموببننگبم بنتمم.ب كبلوپبنيبنمزببا

ب.مطالعشبم بنتممب41ربب01

 نانشتاسبممكارببشتاا 

اويپ:بنوعب تبشبي باويپبنيببابنر ب كبال بشمششبي بفشانبديدهبربگر ادهبم بنتممبرببابننگبگا ،بب6

ب.گمارا،بنا تموببننگبآممز بم بنتمم

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 نانشتاسبممكارببشتاا ب:نحوهبتهمشبااختبمحلوكب

 :دنصدب01  اسبب7

 آببمقطا 100ccگا ب  اسبدنبب01حلبنادبب

بباي بش افبنادببتاي ب وات،بخادهبها بناخنببشبنانبم بنرد

 نانشتاسبممكارببشتاا 

 

 :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
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 دستورالعمل روش ساخت بالد اگار

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس میکروب شناسی گرم از پودر را وزن کرده داخل ارلن میریزیم 41 0

 کارشناس میکروب شناسی یترآب مقطر را به ارامی به ارلن اضافه میکنیم و همزمان ظرف را تکان می دهیممیلی ل 1111 2

 کارشناس میکروب شناسی سپس روی حرارت گذاشته تا کامال پودر حل و شفاف شود 3

 کارشناس میکروب شناسی درجه( 121دقیقه با حرارت  15سپس آن را در اتوکالو گذاشته ) 4

 کارشناس میکروب شناسی ضافه کردن خون گوسفندی که تاریخ انقضای ان مشخص است را در دمای اتاق گداشتهقبل ا 5

درجه رسیده خون را در شرایط استریل در  51تا  45بعد از اتوکال محیط کشت را که به دمای  6

 کنار شعلع اضافه میکنیم و همزمان به ارامی تکان می دهیم

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی سانت تقسیم می کنیم)در شرایط استریل( 8سپس در پلیت های  9

پس از پخش محیط در داخل پلیت ها چنانچه در سطح آنها حبابهای هوا تشکیل شود،  -7 9

 . بااستفاده از شعله حبابها را از بین ببرید

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی میلی متر تجاوز کند 3-4د از ضخامت الیه آگار داخل پلیت ها نبای 7

در پالسنیک بسته محیط بالد آگار در داخل یخچال به مدت یک هفته پایدار است و چنانچه  01

 . شود شود، پایداری آن بیشتر میمی از تبخیر آب آن جلوگیری  بندی شوند

 کارشناس میکروب شناسی

 :منابع

 بروشور محیط کشت

 

 ردنیاز:امکانات مو

 

 ارلن -آب مقطر

 لوپ حجم تعیین روشدستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 این غلظت .نمایید حل لیترآب میلی 11 در را بلو اوانس رنگی پودر میلی گرم از 21 1

 می باشد. g/1001,2محلول

 کارشناس میکروب شناسی

آب  ml 1باقیمانده  های لوله از یک هر ودر ml2اول  لوله در ، کرده انتخاب آزمایش لوله 6 2

 .بریزید مقطر

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی .نمایید کامال مخلوط و ریخته اول لوله در اولیه برداشته ذخیره محلول ( از ml1,12الندا) 21 3

را  عمل این و سوم لوله در ، دوم لوله از ، بریزید دوم لوله در و برداشته اول لوله از ml 1سپس  4

 دهید ادامه آخر تا

 کارشناس میکروب شناسی

خواهید  محلول 6 ترتیب این به . بریزید دور و برداشته را ششم لوله از لیتر میلی یک انتها در 5

 زیر بشرح آن در موجود رنگی ماده میزان و یک هر در آمده بدست نهایی رقت که داشت

 .بود خواهد

 کارشناس میکروب شناسی

موج  طول در اسپکتروفتومتر کمک به را حاصله محلول 6 از یک ( هرODنوری) جذب میزان 6

nm 621 آورید بدست. 

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی آب لیتر میلی 1 یک هر در و برداشته آزمایش لوله 11بررسی،  مورد لوپ حجم تعیین جهت 7
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 .بریزید مقطر

رنگی  محلول از ، نموده اولیه ذخیره محلول وارد عمودی کامال طورب را کنترل تحت لوپ 8

 روی را لوپ فواصل در و تکرار بار 11 را کار این . برید فرو آزمایش های لوله در و برداشته

 .نمایید خودداری لوپ سوزاندن از .شود خشک کامال تا دهید کن قرار خشک کاغذ

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی .نمائید قرائت nm 621موج  طول در را ها لوله از هریک جذب ، ردنک مخلوط از بعد 9

تهیه  رقتهای نشانگر افقی محور ، آن در که نمایید ترسیم نموداری متری میلی کاغذ روی بر 11

 باشد. رقت هر نوری جذب نمایانگر عمودی محور و شده

 کارشناس میکروب شناسی

ضریب  توان می عمودی محور روی کنترلی، لوپ از آمده بدست جذب یانگینم دادن قرار با 11

 .آورد بدست افقی محور روی از را کنترلی لوپ رقت

 کارشناس میکروب شناسی

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 .میلیمتری کاغذ -کالیبره فتومتر یا اسپکتروفتومتر -پلرسم یا پیپت -آزمایش لوله -مقطر  آب -شود می حل آب در بلو که به آسانی اوانس پودر

 

 

 دستورالعمل انجام آزمایش تحمل نمک

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  C° 35ساعت در  انکوباتور  48تا  24کلنی از کشت تازه باکتری مورد نظر را به مدت  4-3 1

 انکوبه می نماییم.  CO2%  5-7حاوی

 کارشناس میکروبیولوژی

وجود رشد واضح در محیط کشت بدون اندیکاتور و ایجاد کدورت بیان گر واکنش مثبت  2

 است.

 کارشناس میکروبیولوژی

نیز مثبت باشد،   Nacl  %6.5چنانچه ارگانیسم مورد نظر بایل اسکولین مثبت ورشد در  3

 میکروارگانیسم انتروکوك میباشد

 کارشناس میکروبیولوژی

نیز منفی باشد،  Nacl %6.5رد نظر بایل اسکولین مثبت و رشد در چنانچه ارگانیسم مو 4

 نان انتروکوك می باشد.  Dمیکروارگانیسم، استرپتوکوك گروه 

 کارشناس میکروبیولوژی

 

 

 دستورالعمل انجام آزمایش حرکت باکتری

 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 18-24( از کشت خالص   MTMیا SIMجهت تلقیح ارگانیسم در محیط های مربوطه)  1

 یا سایرمحیط های مناسب استفاده شود. KIAساعته بر روی محیط 

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی فرو ببرید. cm1با استفاده از آنس تلقیح، مرکز محیط را سوراخ کرده تا عمق  2

 کارشناس میکروب شناسیر صورت منفی ساعت انکوبه کرده د 24-48به مدت  oC35محیط مربوطه را در حرارت 3
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 نگهداری کنید. oC25-21 روز در حرارت اتاق 7بودن به مدت 

حرارت انکوباسیون اهمیت فوق العاده زیادی دارد. چون بسیاری از ارگانیسم های متحرك  4

که حرارت مطلوب رشد آنهاست غیر  oC37متحرك بوده و در حرارت  oC25-15در 

 متحرکند.

کروب شناسیکارشناس می  

لوله را همزمان تلقیح  2اگر به متحرك بودن ارگانیسم در حرارت پائین تر مشکوك هستید،  5

 نگهداری نمائید. oC25-21و دیگری را در  oC35کنید، یکی را در حرارت 

 کارشناس میکروب شناسی

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

( یا محیطهای مشابه میتوان استفاده Semisolid) Motility test medium یا    SIMجامد از لوله حاوی محیط جهت بررسی حرکت در محیط نیمه

 نمود .

 

  Bile Esculin  Agarدستورالعمل انجام آزمایش محیط 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

، باید محیط کشت را با دو یا سه کلنی تلقیح کنید )اگر محیط کشت در لوله تهیه شده 1

 سطح و عمق را تلقیح نمایید(

 کارشناس میکروب شناسی

، در شرایط هوازی یا اتمسفر محتوی دی  C °2 ± 35ساعت در دمای  18-24به مدت  2

ساعت،  48)بعضی از سویه ها به انکوباسیون بیشتری، نهایتاً  اکسید کربن، انکوبه نمایید

 )نیاز دارند

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی محیط داللت بر مثبت بودن نتیجه آزمایش میباشد . سیاه شدن 3

اما در نهایت همه استرپتوکوك های    ساعت ظاهر می شود. 4نتیجه مثبت اغلب در طی  4

 ساعت، مثبت خواهند شد. 48در طی   Dگروه 

 کارشناس میکروب شناسی

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 حیط کشت بایل اسکولین آگار تهیه شده در پلیت یا در لوله بصورت شیب دارم

 

 بیوگرام آنتی  روش انجام آزمایشدستورالعمل 

. 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  ذخیره سازی و نگهداری دیسکهای آنتی بیوتیکی: 1

درجه سانتیگراد و پایین  -14درجه سانتیگراد و پایین تر، یا در فریزر  8دیسکها باید در یخچال  1-1

 تر تا زمان مصرف نگهداری شوند

 کارشناس میکروب شناسی
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تمامی دیسکهای گروه بتاالکتام مانند پنی سیلین، آمپی سیلین، کربنی سیلین، تیکارسیلین،  2-1

اگزاسیلین و نسل اول، دوم و سوم سفالوسپورین ها و ... باید در فریزر نگهداری شوند و فقط می 

مقداری از آن را بر اساس کار روزانه آزمایشگاه حداکثر به مدت یک هفته در یخچال  توان

 نگهداری نمود.

 کارشناس میکروب شناسی

بعضی آنتی بیوتیکهای حساس مثل ایمیپنم، سفاکلر و ترکیبات کالوالنیک اسید یا سولباکتام اگر  3-1

 خواهند داشت.ند، پایداری بیشتری تا هنگام مصرف در فریزر نگهداری شو

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی ی مواد جاذب رطوبت نگهداری شوند.دیسکها باید در ظروف دارای درپوش محکم و حاو 4-1

آنتی بیوتیکی باید یک تا دو ساعت قبل از استفاده از یخچال یا فریزر خارج شوند تا به درجه  5-1

 حرارت اتاق برسند.

 ب شناسیکارشناس میکرو

  روش انجام آزمایش : 2

در شرایط استریل توسط سواب پنبه ای مقداری از کشت میکروبی )که باید میزان کدورت  1-2

سوسپانسیون باکتری با کدورت نیم مک فارلند مطابقت داشته باشد( را در تمام سطح پلیت 

 .مغزی تلقیح کنید

 کارشناس میکروب شناسی

م را بوسیله پنس استریل در سطح پلیت قرار داده و با کمی فشار آنها را دیسک های آنتی بیوگرا 2-2

 .کامالً بر سطح آگار بچسبانید

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی .ساعت نگهداری کنید 24درجه به مدت  37پلیت ها را به صورت وارونه در گرمخانه  3-2

ط کش، قطرها در عدم رشد را در اطراف دیسک ها اندازه پس از طی دوره انکوباسیون، بوسیله خ 4-2

گیری و ثبت کنید و با توجه به جدول همراه دیسک ها، گزارش تست آنتی بیوگرام را برای هر 

یا نیمه حساس  (Resistant)، مقاوم (Sensitive)یک از آنتی بیوتیک ها به صورت حساس 

(Intermediate) گزارش کنید. 

 سیکارشناس میکروب شنا

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 پنس استریل -چراغ الکلی -دیسک های آنتی بیوگرام -خط کش -محیط کشت مولر هینتون آگار
 

 و...( CSF،Pelural،Synovialدستورالعمل کشت مایعات بدن)

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 (رنگ آمیزی گرم Sopگرم رنگ آمیزی نموده )به از نمونه مورد آزمایش اسمیر تهیه و به روش  1

 و در همان روز نتیجه اسمیر را گزارش می کنیم مراجعه شود

 میکروب شناسی کارشناس

 میکروب شناسی کارشناس .برداشته شودسانتریفوژ کرده و مایع رویی را  rpm 3000 با دور دقیقه 15به مدت نمونه را  2

درصد و تایو  5تا Co2 3، شکالت اگار در حضور EMBد اگار، بالاز رسوب آن روی محیط های  3

 .شت می دهیمک

 کارشناس میکروب شناسی

  درجه قرار می دهیم . 37ساعت در انکوباتور  48تا  24محیط ها را  به مدت  

 کارشناس میکروب شناسی .روز بررسی شده و به محض دیدن کدورت کشت داده می شود 5حیط تایو م 4

 زمایشگاه مرجع سالمتآ منابع:

 امکانات موردنیاز:
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 پنس استریل -چراغ الکلی -دیسک های آنتی بیوگرام -خط کش -محیط کشت مولر هینتون آگار

 فرزانه جوادی )کارشناس میکروب شناسی( کارکنان مرتبط:

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی )کارشناس میکروب شناسی(

 دریانی  )ریاست (دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه( تأیید کننده:
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  ه در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شوددستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی ک

 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

نام بیماران را   ماره هارا شماره گذاری نمائید سپس به ترتیب ش ظروف ادرار بیمارانابتدا روی  0

 دردفتر بیوشیمی ادرار وارد نمائید ودر کنار نام بیماران نیز کد پذیرش آنها را وارد کنید .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه در لوله بریزید . سی سی 11به مقدار نمونه بیمار را  به ازای هر بیمار یک لوله برداشته و 2

 ار می توانید از اصطالحات زیر استفاده نمائید :برای تعیین رنگ ادر 3

Yellow (  زرد  )  ،  White (  سفید  )  ،  Pink (  صورتی  )  ،  Orange 

 Dark  ،  ) زرد تیره ( Dark yellow  ،  ) خاکستری( Gray، ( سبز  ) Green  ،  (  نارنجی  )

brown ) قهوه ای تیره (  ،  Brown  )قهوه ای (Red ز( و ) قرمBlack ) سیاه (. 

 کارشناس آزمایشگاه

:  نمائید استفاده زیر اصطالحات از توانید می  Appearanceبرای تعیین وضوح ) منظره ( یا  4

Turbid  (کدر  ، )Clear  ) واضح و شفاف (، Semi Clear ) و یا  ) نیمه شفافSemi 

turbid)نیمه کدر( 

 کارشناس آزمایشگاه

ر را بازکرده و بصورتی که دست با سطح نوار تماس نداشته باشد در لوله ها نوار درب نوارهای ادرا 5

اضافه  ،نوار ادرار نباید بیش از یک ثانیه در ادرار بماند و باید پس از بیرون آوردن نوار بزنید. ادرار

ه به رنگ های ادرار را با لبه لوله بگیرید تا رنگ قطعات مختلف نوار با هم مخلوط نشود .حال با توج

 نوار ومقایسه آن با شکل روی جعبه نوارها مشخصات ادرار را یادداشت نمائید .

 این مشخصات شامل موارد زیر هستند :

Blood  ،Urobilinogene  ،Bilirubin  ،Protein  ،Nitrit  ،Keton  ،Ascorbic acid  ،

Glucose  وزن مخصوص ( و ( ،(Leukocytes )WBC 

 کارشناس آزمایشگاه

 بوسیله  را  مخصوص وزن  باید ندارد را مخصوص وزن تعیین قابلیت نوار  در صورتی که 6

Refractometer نوار بوسیله شده تعیین مخصوص وزن  تعیین نمائید . همچنین در مواردی که 

وزن مخصوص اندازه گیری شود . میزان   Refractometerتوسط  باید نیز  است غیرنرمال ادرار

 . باشد می 1,131 – 1,113خصوص طبیعی وزن م

 کارشناس آزمایشگاه

 میزان ادرار شدن سانتریفوژ از پس  باید  باشد بیمار ادرار در پروتئین  دهنده نشان ادرار نوار  که  در صورتی 9

 پروتئین  گیری اندازه  برای  .  ( تائید شودSSA) اسید  سولفوسالیسیلیک بوسیله ادرار در موجود پروتئین

 . نمائید مراجعه آن مخصوص دستورالعمل  به  باید  روش  این  با رادرا

 کارشناس آزمایشگاه

 نوار بوسیله ادرار در قند وجود باید باشد بیمار ادرار در  قند  دهنده نشان ادرار نوار  که  در صورتی 9

ت رنگ نوار کویاب دارای برچسبی است که با توجه به شدگلو نوارهای جعبه.  شود تائید گلوکویاب

 . دهد می نشان + ( Trace , 1+ , 2+ , 3+ , 4میزان قند موجوددرادرار رابه صورت کیفی) 

 کارشناس آزمایشگاه

را  پس ازتعیین مشخصات ظاهری ادرار ومشخصاتی که باید از روی نوارتعیین شوند ادرار 7

 نمائید .سانتریفوژ  2511دقیقه آنرا با دور  11درسانتریفوژ گذاشته و به مدت 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاهبطور کامل  آنها را درآورده و لوله ها را کامال وارونه نمائید تا ادرار ،پس ازاتمام سانتریفوژ نمونه ها 01
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 خالی شود و فقط رسوب ادرار در ته آن باقی بماند .

از آن را روی یک الم ریخته و  رسوب کف لوله را تکان بدهید تا کامال مخلوط شود سپس مقداری 00

 نداشته وحرکت شود فیکس ادرارکامال تا صبرنمائید چنددقیقه سپس بگذارید المل  روی آن یک

 . بپردازید آن میکروسکپی بررسی به سپس باشد

 کارشناس آزمایشگاه

 ردمو  دید  میدان 15 - 11 در را ادرار باید حداقل ادرار میکروسکپی  مشخصات  ثبت  برای 02

 الم های لبه تمامی  باید همچنین شود مشاهده الم تمامی که است بهتر البته داد قرار مطالعه

 مشخصات.  گیرند می قرار الم های لبه در معموال ها  Cast چون گیرند قرار  مطالعه  مورد

 : شوند می گزارش زیر بصورت ادرار میکروسکپی

میدان ها را با هم جمع کرده و سپس بر  11 در) WBC،RBCٍ،EP)شده  مشاهده سلول های تعداد

-5(،)11-5(،)5-2(،)2-1)تعداد میدان ها تقسیم نمائید سپس عدد بدست آمده را بصورت اعداد 

مشاهده نشود  RBCگزارش شده باشد ولی  Bloodاگر در ادرار .گزارش نمائید  ( و...11-15(،)11

مشاهده  Blood+ 2در ادرار شخص گزارش شود مثال اگر  Hbبصورت  Bloodباید در گزارش 

 دیویدسون(–)هنری گزارش شود . Hb+ 2شده باید بصورت 

  Cast البته  شوند می  گزارش  نیز بصورت عددی :ها Cast  باید که  دارند  مختلفی  انواع  ها 

 :  ها شامل موارد زیر هستند Cast  شود نیزمشخص آنها نوع

WBC , RBC , Waxy , Cellular , Fatty , Granular , Hyaline    
Crystals : : کریستال ها انواع مختلفی دارند که در گزارش باید نوع آنها تعیین شود ازجمله 

 Ammonium biurate    ،    Amorphus Urate   ،   Amorphus 

Phosphate   ،    Calcium Oxalate  Calcium Phosphate  ،  Triplle Phosphate  ،

Uric Acid یستئین کریستال ها بصورت زیر گزارش می شوند :و س 

Few وقتی که مقدار کمی کریستال در میدان ها ی دید باشد : 

Modrate وقتی که نصف فیلد کریستال باشد : 

Many وقتی که کل صفحه پراز کریستال باشد : 

Bacteria :  باکتری ها نیز بصورتFew  ،Moderate  وMany گزارش می شوند 

Mucus : صورت بFew  ،Moderate  وMany گزارش می شود 

(Yeast قارچ : )  بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش می شود 

Sperm :  بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش می شود 

Others :  سایرمواردی که ممکن است در ادرار یک شخص مشاهده شوند در قسمتOthers 

 گزارش  ها می گویند و بصورت عددی WBCمع به تج که WBC Clampوارد می شوند مثال: 

تریکوموناس گاهی در ادرار دیده می شوند مثال :  که تناسلی دستگاه پروتوزوآهای یا و شوند می

 واژینالیس

 کارشناس آزمایشگاه
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 :منابع

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 میکروسکوپ -المل  -الم -لوله آزمایش -%3 اسید  سولفاسالیسیلیک -نوار گلوکویاب -نوار تست ادرار

 

 %3دستورالعمل روش تشخیص پروتئین  در ادرار با اسید سولفو سالیسیلیک 

 

آنست که نوار ادرار به آلبومین حساس است ولی روش   :هدف از انجام آزمایش پروتئین ادرار با اسید سولفو سالیسیلیکهدف

حساس بوده و آنرا شناسایی میکند . لذا الزم است بغیر از آزمون نواری    ها  امی پروتئینرسوبی ) پرسیپتاسیون ( با اسید به تم  های

 .نایل آییم %91پروتئین ادرار روش تکمیلی اسید ا نجام گیرد تا به یک دقت و صحت نزدیک به 

نترل شود و روش اسید کاربرد:برای کنترل صحت جواب با روش نواری الزم است پروتئین با یک روش شیمیایی و کیفی نیز ک

 سولفوسالیسیک چون به همه پروتئین ها حساس است روش کامل تری میباشد.

 

 فرد انجام دهنده مراحل  ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .کرده منتقل است شماره همان دارای که دیگر لوله به را باالیی قسمت ادرار  عد از سانتریفوژ نمونه هایب 0

 کارشناس آزمایشگاه .بدان اضافه میکنیم %3اسید سولفوسالیسیک سی سی  3تا2به میزان  2

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه و درمقابل نور معمولی و در حرارت اتاق آنرا قرائت میکنیم . 11بعد از  3

 

 :%3 سولفوسالیسیلیک اسید با آزمایش نتیجه  مشاهدات

 Negative    رددکدورتی مشاهده نمی شود یا به کدورت نمونه اضافه نمی گ -

 Trace    نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن است متن –کدورت محسوس دیده شده  -

 1+    نیست خواندن قابل لوله پشت از شده نوشته متن – گرانوالسیون بدون -شدید  کدورت -

 2+    کدورت همراه با گرانوالسیون بدون فلوکوالسیون -

 3+    و فلوکوالسیونکدورت همراه با گرانوالسیون  -

 4+    توده بزرگ رسوب یا توده جامد -

 %3دستورالعمل تهیه اسید سولفو سالیسیلیک 

 

 هدف:

  تهیه و اماده سازی صحیح معرف 

 دامنه کاربرد:

 جهت شناسایی  وجود پروتئین در ادرار

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه کنیم گرم از پودر اسید سولفوسالیسیلیک را وزن می 31 0

 کارشناس آزمایشگاه میلی لیتر اب مقطر به ان اضافه میکنیم 3111سپس  2

 کارشناس آزمایشگاه را تکان می دهیم تا کامال حل شود ظرف 3

 کارشناس آزمایشگاه به اندازه میزان روزانه در پیست میریزیم. 4
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 ازه گیری وزن مخصوص ادراررفروکتومتر برای اند دستگاه کار دستورالعمل روش

  :هدف

 اندازه گیری وزن مخصوص ادرار

 :موارد کاربرد

 استفاده در بخش آنالیز ادرار آزمایشگاه

  :نمونه 

 الندا 200 نمونه ادرار بیمار به حجم 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .کنیمدستگاه رفرکتومتر را روشن می 0

 کارشناس آزمایشگاه کنیماه را صفر میبا آب مقطر دستگ 2

 کارشناس آزمایشگاه  گذاریمبا قطره چکان یک قطره از ادرار بیمار را روی صفحه رفرکتومتر می 3

 کارشناس آزمایشگاه .گذاریمصفحه مخصوص را روی ادرار می 4

 کارشناس آزمایشگاه کنیمعدد گزارش شده توسط دستگاه را یادداشت می 5

 کارشناس آزمایشگاه .نویسیمرا در دفتر کار میجواب  6

 (:تفسیر ) علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن 

 گزارش کتبی به پذیرش و ثبت در دفتر روزانه  -خراب بودن دستگاه - کم بودن نمونه- غیر نرمال بودن جواب

 )کارشناس آزمایشگاه(باقر افشین جم کارکنان مرتبط:

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس میکروبیولوژی(

 باقر افشین جم)کارشناس آزمایشگاه(

 دریانی )ریاست (دکتر  تصویب/ابالغ کننده: فنی آزمایشگاه( دکتر علی اخباری)مسئولتأیید کننده:
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 دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شود 

 تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی مدفوعدستورالعمل 

 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

 آزمایش ماکروسکوپی مدفوع:  0

 :های مدفوع به آزمایشگاه باید شکل، قوام و رنگ مدفوع را بررسی کرد به محض رسیدن نمونه

Formed یا F یا شکل دار 

Soft یا S یا نرم 

Loose یا L یا شل 

Watery یا W یا ابکی 

 Mocoidیا  M=  نمونه دارای موکوس

 Bloodyیا  B= نمونه دارای خون

 کارشناس آزمایشگاه

 رنگ مدفوع را به صورت ذیل گزارش کنید : 2

 WhiteسفيدGreen - سبزYellow - زرد-Black-  سياه --Brown  -قهوه ای

 کارشناس آزمایشگاه

 :بررسی موکوس نمونه مدفوع 3

فوع، توسط یک آبسالنگ قسمتی از یک نمونه را برداشت می کنیم. در برای بررسی موکوس نمونه مد

 و حالت کش آمدن نمونه را بررسی و گزارش می کنیم.   وضعیت  حین برداشت،

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه روش میکروسکوپی مدفوع: 4

یه محلول کاری از ذخیره به )تهیک قطره سرم فیزیولوژی  رادر طرف چپ و یک قطره از محلول لوگل 0-4

 را در طرف راست الم قرار می دهیم. روز( 11 -14)چای غلیظ(  5/1نسبت 

 کارشناس آزمایشگاه

میلی گرم و یا در حدی که نوك یک اپلیکاتور را به داخل  2مقدار خیلی کمی از مدفوع )به اندازه  2-4

ر می آوریم.اگر بیشتر از این مقدار برداشته نمونه فرو کنیم( را در سرم فیزیولوژی به حالت یکنواخت د

شود،گسترش غلیظ شده و احتمال مشاهده انگل کم می شود. عمل فوق را بوسیله اپلیکاتور دیگری با 

 محلول لوگل انجام می دهیم.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه بر روی نمونه تهیه شده قرار می دهیم 22*22  (mm)جهت بررسی نمونه های فوق یک المل 3-4

اگر نمونه آبکی یا موکوئیدی باشد، نمونه برداری بوسیله اپلیکاتور مشکل است، لذا از دو اپلیکاتور به  4-4

 کمک هم طوری استفاده کنید که حالت یک قاشقک را ایجاد نماید.

 کارشناس آزمایشگاه

قسمتهای گسترش )المل( را *( تمام 11جهت بررسی گسترش ابتدا با عدسی با بزرگنمائی کم ) 5

*( برای بررسی 41بررسی می کنیم. اگر مورد مشکوکی مشاهده گردید از عدسی با بزرگنمائی )

جزئیات استفاده می نمائیم . حتی در مواردی که مورد مشکوکی مشاده نگردید ، حداقل یک سوم 

 * مورد بررسی مجدد قرار گیرد.41سطح المل باید با عدسی با بزرگنمائی 

 کارشناس آزمایشگاه

 
 منابع : 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 ارفع دکتر شناسی انگل آزمایشگاهی تشخیص اصول
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 امکانات موردنیاز:

 -ماسک –میکروسکوپ  -قلم الماس برای شماره گذاری -گاز استریل -قیف -لوله آزمایش -الم و المل -اپلیکاتور چوبی -ظرف نگهدارنده نمونه

 دستکش های یکبار مصرف

 

 تشخیصی خون مخفی در مدفوعدستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه .مقداری از مدفوع را در سرم فیزیولوژی به صورت سوسپانسون در آورید 1

 کارشناس آزمایشگاه .هم حجم محلول فوق، الکل پیرامیدون اضافه کنید 2

 کارشناس آزمایشگاه .و خوب تکان دهید تا مخلوط شود % اضافه کنید11قطره اسید استیک 5   -4 3

 کارشناس آزمایشگاه .اضافه کنید %  11قطره آب اکسیژنه 5-6سپس  4

 کارشناس آزمایشگاه .رنگ بنفش تولید می شود ،در صورت وجود خون 5
 

 آزمایشگاه مرجع سالمت منابع:

 .اپلیکاتور-روسکوپمیک-المل-الم-لوگول -سرم فیزیولوژی امکانات موردنیاز:

 )کارشناس آزمایشگاه(باقر افشین جم  کارکنان مرتبط:

 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 (ارشناس میکروبیولوژیکفرزانه جوادی)

 )کارشناس آزمایشگاه(باقر افشین جم 

 دریانی )ریاست(دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه( تأیید کننده:
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 دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی انجام می شود 

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

 دستورالعمل بخش سرولوژی
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

حویل گروهی نمونه ها از نمونه گیری همراه با لیست مربوط به بخش و چک کردن وجود یا عدم وجود هر ت 0

 دن با لیست یک از نمونه ها و مطابقت دا

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون برسد محیط دمای به تا یخچال کاراز انجام شروع از قبل ساعت نیم ها محلول کردن  خارج 2

 مسئول بانک خون کنترل شود. تاریخ انقضای تمام محلول های مورد استفاده 3

 مسئول بانک خون درصورت باز کردن کیت جدیدنام کیت بایددر لیست مربوطه قید شود 4

و نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام ازمایش در لیست کاری همان   کیت اعتبارشماره سری ساخت وتاریخ  5

 شیفت ثبت شود.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون قبل چک شود. کیت منفی و مثبت وکنترلهای کیت خود ومنفی مثبت کنترل وسیله  محلول به 6

 مسئول بانک خون چک شود نظر کیفیت)همولیز،لیپمیک،فیبرین(وکمیتتمام سرم هااز  9

 مسئول بانک خون مربوط به تست های بخش سرلوژیSOP شروع انجام تست ها مطابق   9

 

 ASOدستورالعمل انجام تست 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ول بانک خونمسئ قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید. 0  

 مسئول بانک خون به هنگام مصرف سوسپانسیون التکس، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید. 2

 مسئول بانک خون در این روش هیچ نیازی به رقیق کردن سرم نمی باشد. 3

بریزید و در  2ره شماره و یک قطره از کنترل منفی را در دای 1یک قطره از کنترل مثبت را در دایره شماره  4

 سایر دایره ها یک قطره از سرم بیمار قرار دهید.

 مسئول بانک خون

را به هر دایره اضافه نموده و با اپلیکاتور قطرات سرم والتکس را  ASOیک قطره سوسپانسیون التکس  5

 مخلوط نموده، و در سطح دایره پخش نمائید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .RPM 71 تا 61 دور با. بچرخانید دقیقه 2 مدت به  ا حرکت دورانی دست یا روتاتوربالفاصله اسالید را ب 6

 مسئول بانک خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را بررسی کنید. 9

خونمسئول بانک  .گزارش می کنیم <211 را کمتر از ست منفی بوده وتیترآنت  ر صورت عدم آگلوتیناسیوند 9  

 0.5،0.1،0.2،0.8ml ترتیب به و میکنیم تیتر اسالیدی صورت به را آن  در صورت وجود آگلوتیناسیون 7

دقیقه  2اضافه می کنیم و پس از  ASO روی اسالید زمینه سیاه گذاشته و به هر کدام یک قطره آنتی ژن

 از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیممیکس کردن 

 مسئول بانک خون

 منابع :

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات موردنیاز:

 -میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Biosystemsیت مورد نظر ساخت شرکت ک

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -اپلیکاتور
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 RF روش انجام آزمایشدستورالعمل 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید. 0

 مسئول بانک خون به هنگام مصرف سوسپانسیون التکس، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید. 2

ل بانک خونمسئو در این روش هیچ نیازی به رقیق کردن سرم نمی باشد. 3  

بریزید و در  2و یک قطره از کنترل منفی را در دایره شماره  1یک قطره از کنترل مثبت را در دایره شماره  4

 سایر دایره ها یک قطره از سرم بیمار قرار دهید.

 مسئول بانک خون

والتکس را مخلوط را به هر دایره اضافه نموده و با اپلیکاتور قطرات سرم  RFیک قطره سوسپانسیون التکس  5

 نموده، و در سطح دایره پخش نمائید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .RPM 71 تا 61 دور با. بچرخانید دقیقه 2 مدت به  بالفاصله اسالید را با حرکت دورانی دست یا روتاتور 6

 مسئول بانک خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را بررسی کنید. 9

 مسئول بانک خون به صورت )++++( گزارش می کنیم. لوتیناسیون درشت و بسیار واضح با پس زمینه شفافآگ 9

 مسئول بانک خون به صورت )+++( گزارش می کنیم. آگلوتیناسیون واضح و متوسط با پس زمینه شفاف 7

 مسئول بانک خون یم.به صورت )++( گزارش می کن آگلوتیناسیون قابل روئیت و ریز با پس زمینه شیری 01

 مسئول بانک خون به صورت )+( گزارش می کنیم. آگلوتیناسیون پراکنده 00

 مسئول بانک خون گزارش میکنیم. Negative سوسپانسیون شیری و یکنواخت و عدم ایجاد آگلوتیناسیون 02

 

 منابع : 

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات موردنیاز:

 اپلیکاتور -میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Biogeneساخت شرکت  کیت مورد نظر

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه

   RPR وش انجام آزمایشدستورالعمل ر

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون مای محیط برسانید.قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به د 0

 مسئول بانک خون به هنگام مصرف سوسپانسیون التکس، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید. 2

 مسئول بانک خون در این روش هیچ نیازی به رقیق کردن سرم نمی باشد. 3

بریزید و در  2کنترل منفی را در دایره شماره  و یک قطره از 1یک قطره از کنترل مثبت را در دایره شماره  4

 سایر دایره ها یک قطره از سرم بیمار قرار دهید.

 مسئول بانک خون

را به هر دایره اضافه نموده و با اپلیکاتور قطرات سرم و سوسپانسیون را مخلوط  RPRیک قطره سوسپانسیون  5

 نموده، و در سطح دایره پخش نمائید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .RPM 71 تا 61 دور با. بچرخانید دقیقه 8 مدت به  بالفاصله اسالید را با حرکت دورانی دست یا روتاتور 6

 مسئول بانک خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را بررسی کنید. 9

نک خونمسئول با گزارش می شود. Psitiveشدت آگلوتیناسیون با تجمع متوسط یا درشت  9  

 مسئول بانک خون گزارش می شود. Psitive  weaklyشدت آگلوتیناسیون با تجمع ریز  7

 مسئول بانک خون گزارش می شود. Negativeعدم وجود تجمع  01
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 منابع:

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات موردنیاز:

 اپلیکاتور -میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Omegaکیت مورد نظر ساخت شرکت 

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه

 

 دستورالعمل انجام مونو تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید. 0

 مسئول بانک خون سوسپانسیون التکس، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید.ه هنگام مصرف ب 2

 مسئول بانک خون در این روش هیچ نیازی به رقیق کردن سرم نمی باشد. 3

بریزید و در  2و یک قطره از کنترل منفی را در دایره شماره  1یک قطره از کنترل مثبت را در دایره شماره  4

 ایره ها یک قطره از سرم بیمار قرار دهید.سایر د

 مسئول بانک خون

را به هر دایره اضافه نموده و با اپلیکاتور قطرات سرم والتکس را مخلوط  CRPیک قطره سوسپانسیون التکس  5

 نموده، و در سطح دایره پخش نمائید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .RPM 71 تا 61 دور با. بچرخانید دقیقه 2 مدت به  بالفاصله اسالید را با حرکت دورانی دست یا روتاتور 6

 مسئول بانک خون با استفاده از چراغ مطالعه آگلوتیتاسیون را بررسی کنید. 9

 مسئول بانک خون مشاهده ی آگلوتیناسیون مثبت تلقی می شود. 9

 مسئول بانک خون عدم مشاهده آگلوتیناسیون منفی تلقی می شود. 7

 

 ابع:من

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات موردنیاز:

 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب 51سمپلر  -دستگاه روتاتور -Omegaکیت مورد نظر ساخت شرکت 

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -اپلیکاتور

 (mbs wrightCooدستورالعمل تشخیص آنتی بادی های ناقص)

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید. 1

 مسئول بانک خون به هنگام مصرف آنتی ژن رایت لوله ای، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید. 2

سرم فیزیولوژی ریخته  1ml اول لوله در و داده قرار مناسب ای لوله جا در ار سرولوژی آزمایش لوله  9تعداد  3

 میکرولیتر از سرم را بریزید. 111میکرولیتر از آن را بردارید و به جای آن  111و 

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون سرم فیزیولوژی بریزید. 1,5ml  به سایر لوله ها مقدار 4

از آن را به  1,5mlل برداشته و به لوله دوم اضافه کنید پس از مخلوط کردن مقدار از لوله او 1,5mlمقدار  5

 آخر را دور بریزید. 1,5mlلوله سوم اضافه کنید و همین کار را تا لوله آخر ادامه دهیدو 

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون آنتی ژن رایت لوله ای اضافه کنید. 1,5mlبه تمام لوله ها مقدار  6

 مسئول بانک خون و ... می باشند. 1:41-1:21به این ترتیب تیتر ها به ترتیب  7
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سرم  1,5mlآنتی ژن رقیق شده یا آماده مصرف را در یک لوله ریخته و  1,5mlبرای تهیه شاهد منفی  8

 فیزیولوژی به آن اضافه کنید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون سرم فیزیولوژی اضافه کنید. 1,5mlده را به نمونه سرم مثبت رقیق ش 1,5mlبرای تهیه شاهد مثبت  9

دهید و بعد از آن زیر نور چراغ مطالعه از  درجه سانتی گراد قرار 37ساعت در انکوباتور  24لوله ها را به مدت  11

 نظر آگلوتینه بررسی کنید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو دهید های منفی را های مثبت را کنار گذاشته و لولهلوله  11

 مسئول بانک خون .سرم فیزیولوژی اضافه کنید 1mlو  AHG قطره 2به تمام لوله ها  12

 مسئول بانک خون .لوله ها را سانتریفیوژ کرده و نتیجه را از نظر آگلوتیناسیون بررسی کنید 13

 مسئول بانک خون می شود. مشاهده ی آگلوتیناسیون مثبت تلقی 14

 مسئول بانک خون عدم مشاهده آگلوتیناسیون منفی تلقی می شود. 15

 

 منابع : 

 کیت بروشور

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات موردنیاز:

میکرولیتر کالیبر  111مپلر س -1mlپیپت  -درجه 37انکوباتور  -آنتی گلوبولین انسانی -آنتی ژن مخصوص لوله ای ساخت شرکت انستیتو پاستور ایران

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -اپلیکاتور -همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب

 

  Tube-Wright روش انجام آزمایشدستورالعمل 

 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

نک خونمسئول با قبل از مصرف معرف ها و کنترل ها آنها را به دمای محیط برسانید. 1  

 مسئول بانک خون به هنگام مصرف آنتی ژن رایت لوله ای، آن را به خوبی تکان دهید تا به صورت هوموژن در آید. 2

سرم فیزیولوژی ریخته  1ml اول لوله در و داده قرار مناسب ای لوله جا در را سرولوژی آزمایش لوله  9تعداد  3

 میکرولیتر از سرم را بریزید. 111آن میکرولیتر از آن را بردارید و به جای  111و 

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون سرم فیزیولوژی بریزید. 1,5ml  به سایر لوله ها مقدار 4

از آن را به  1,5mlاز لوله اول برداشته و به لوله دوم اضافه کنید پس از مخلوط کردن مقدار  1,5mlمقدار  5

 آخر را دور بریزید. 1,5mlلوله آخر ادامه دهیدو  لوله سوم اضافه کنید و همین کار را تا

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون آنتی ژن رایت لوله ای اضافه کنید. 1,5mlبه تمام لوله ها مقدار  6

 مسئول بانک خون و ... می باشند. 1:41-1:21به این ترتیب تیتر ها به ترتیب  7

سرم  1,5mlشده یا آماده مصرف را در یک لوله ریخته و  آنتی ژن رقیق 1,5mlبرای تهیه شاهد منفی  8

 فیزیولوژی به آن اضافه کنید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون سرم فیزیولوژی اضافه کنید. 1,5mlنمونه سرم مثبت رقیق شده را به  1,5mlبرای تهیه شاهد مثبت  9

دهید و بعد از آن زیر نور چراغ مطالعه از  گراد قرار درجه سانتی 37ساعت در انکوباتور  24لوله ها را به مدت  11

 نظر آگلوتینه بررسی کنید.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون مشاهده ی آگلوتیناسیون مثبت تلقی می شود. 11

 مسئول بانک خون عدم مشاهده آگلوتیناسیون منفی تلقی می شود. 12

 

 منابع:

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد
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 امکانات موردنیاز: 

میکرولیتر کالیبر همراه با سر  511و  111سمپلر  -1mlپیپت  -دستگاه روتاتور -نتی ژن مخصوص لوله ای ساخت شرکت انستیتو پاستور ایران آ

 دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -اپلیکاتور -سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب

 

   CoombsDirectدستورالعمل روش انجام آزمایش

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون درصد از نمونه موزد نظر تهیه کنید. 5-2سوسپانسیون  0

 مسئول بانک خون را در یک لوله آزمایش سمپل کنید. AHGمیکرولیتر از  211میکرولیتر از سوسپانسیون را با  111مقدار  2

ک خونمسئول بان انکوبه کنید. RTدقیقه در  11-15 3  

 مسئول بانک خون سانتریفیوژ نمائید . 1111دقیقه در دور 1دور در دقیقه و یا  3511ثانیه در دور 15لوله را  4

 مسئول بانک خون مشاهده ی آگلوتیناسیون مثبت تلقی می شود. 5

 مسئول بانک خون عدم مشاهده آگلوتیناسیون منفی تلقی می شود. 6

 

 منابع:

 بروشور کیت

  وژی دکتر پاکزادکتاب سرول

 امکانات مورد نیاز:

 AHG -دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -سمپلرکالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب

 

  Indirect Coombsدستورالعمل روش انجام آزمایش

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

نمسئول بانک خو مثبت تهیه کنید. Oدرصد  5-2سوسپانسیون  0  

 مسئول بانک خون میکرولیتر از سرم را در یک لوله آزمایش سمپل کنید. 211میکرولیتر را با  111مقدار  2

 مسئول بانک خون درجه انکوبه کنید. 37دقیقه در  15-31 3

 مسئول بانک خون بار با سرم فیزیولوژی به خوبی بشوئید 4گلبول های قرمز حساس شده را سه تا  4

سانتریفوژ ، لوله آزمایش را برگردانیده تا تمام سرم فیزیولوژی خارج شود . آخرین قطره را روی  پس از آخرین 5

 دستمال کاغذی خارج کنید .
 مسئول بانک خون

دو قطره آنتی گلوبولین انسانی به گلبول ها اضافه کرده و به خوبی لوله آزمایش را تکان داده تا گلبول ها در  6

 سرم پراکنده شوند.

ول بانک خونمسئ  

دقیقه  1دور در دقیقه و یا  3511ثانیه در دور 15دقیقه در حرارت اتاق قرار داده و سپس  3لوله را به مدت  9

 سانتریفیوژ نمائید . 1111در دور

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون مشاهده ی آگلوتیناسیون مثبت تلقی می شود. 9

 مسئول بانک خون ی شود.عدم مشاهده آگلوتیناسیون منفی تلقی م 7

 منابع:

 بروشور کیت

 کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 امکانات مورد نیاز:

 -دستکش های یکبار مصرف -چراغ مطالعه -سمپلرکالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب -درجه 37انکوباتور  -مثبت Oسوسپانسیون 

AHG 
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 دستورالعمل بخش هورمون شناسی

 

 Maglumi 2000راهنمای کاربری دستگاه  دستورالعمل
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه مراحل زیر را قبل از روشن نمودن دستگاه انجام می دهیم: 0

 کارشناس آزمایشگاه ( را خالی می کنیم.Waste liquidابتدا محلول گالن تخلیه) 0-0

مربوط به تخلیخ گالن را زده و توجه نمایید عدد  Resetه دکمه بعد از تخلیه گالن در نرم افزار دستگا 2-0

Cuvette waste .صفر شود 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .starter 2و  starter 1و در صورت نیاز تعویض محلول های Wash پر کردن گالن محلول  3-0

ها را در جای خود قرار می دهیم. زمانی که کووت  قبل از شروع به انجام تست و شروع کار با دستگاه، کووت 4-0

 ها را در جایگاه قرار می دهید قسمت پهن چاهک کووت ها، به سمت دستگاه قرار گیرند.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه مراحل روشن نمودن دستگاه: 2

تصل شده و قسمت سرد کننده روشن در ابتدا کلید اصلی و مشکی را می زنیم.)در این مرحله برق دستگاه م 0-2

 می شود(

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ثانیه کلید دوم که به شکل دایره و نور سبز است را می زنیم. 15بعد از حداقل  2-2

 کارشناس آزمایشگاه سپس کامپیوتر را روشن می کنیم. 3-2

 کارشناس آزمایشگاه کلیک می کنیم. Desktopروی  maglumi userپس از روشن شدن کامل کامپیوتر روی گزینه  4-2

 کارشناس آزمایشگاه وارد برنامه می شویم. passwordو   userبا  5-2

 (system testاجرای سیستم تست:) 3

 توجه: سیستم تست باید هر روز و قبل از انجام هر تست و کنترلی انجام شود.

 کارشناس آزمایشگاه

به صورت خودکار، جایگاه کووت ها را پر می  Initialization دستگاه و طی مرحله  بعد از روشن کردن 0-3

 کنیم و در صورت نیاز به محلول و یا تخلیه فاضالب، اقدام می کنیم.

 کارشناس آزمایشگاه

2-3 Light check  را آماده می کنیم)به هر ویالml2  دقیقه بدون  11آب مقطر استریل اضافه شود  و به مدت

 دقیقه  ویال را حرکت دهید( 2الی  1کت بماند و پس از گذشت این زمان به آرامی و با دست به مدت حر

 کارشناس آزمایشگاه

: قبل از هرچیز ویال را در جایگاه رك گذاشته و رك را در جایگاه رك دستگاه قرار Light check پذیرش  3-3

 می دهیم.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه می شویم. Patientمه وارد قسمت از صفحه اصلی برنا 4-3

را   Light checkقرار دارد کلیک می کنیم و سپس روی جایگاهی که  Light checkابتدا روی رکی که  5-3

 قرار دادیم  را انتخاب می کنیم.

 کارشناس آزمایشگاه

را شناخته باشد دایره سمت چپ  Light checkدر صورتی که بارکد خوان ، بارکد ویال را خوانده باشد و  6-3

 را قرار داده اید زرد رنگ می شود.  Light checkجایگاهی که 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد قسمت سیستم تست می شوید، پنجره ای باز می شود 9-3

 کارشناس آزمایشگاه زی به تغییر نیستاست که نیا 3تعداد دفعات انجام تخلیه محلول به طور پیش فرض  Cycleدر قسمت  9-3

 کارشناس آزمایشگاه را می زنیم. Okبرای تائید انجام سیستم تست  7-3

 کارشناس آزمایشگاه می کنیم. Okچنجره ای باز می شود که مجددا  Okبا زدن گزینه  01-3

که قابل قبول بود  توسط کاربر دستگاه چک می شود و در صورتی RULو عدد  BGWو  LCپس از انجام  00-3

 شروع به کار می کند.

 کارشناس آزمایشگاه

( در جایگاه خود قرار می RFIDحال کیت ریجنت های هر تست را بعد از شناسایی به بارکد خوان دستگاه) 4

 دهیم.

 کارشناس آزمایشگاه
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اهکارشناس آزمایشگ در صورت کالیبر بودن کیت ها، کنترل هر تست را به دستگاه می دهیم. 5  

 کارشناس آزمایشگاه روش انجام کنترل 6

 کارشناس آزمایشگاه ابتدا سرم کنترل را داخل لوله ریخته و روی رك نمونه ها قرار می دهیم. 0-6

 کارشناس آزمایشگاه می شویم Patientوارد قسمت  2-6

سرم کنترل را قرار داده و سپس ر.ی جایگاهی که   ابتدا روی رکی که سرم کنترل قرار دارد کلیک می کنیم 3-6

 را انتخاب می کنیم.   Sample 01ایم 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه گزینه کنترل را انتخاب می کنیم و لیست کنترل های معرفی شده به دستگاه ظاهر می شود. 4-6

نیم در صورت انجام را انتخاب می ک Ok  تست مورد نظر و مربوط به سرم کنترل را انتخاب می کنیم و 5-6

 صحیح پذیرش کنترل، جایگاه سرم کنترل بر روی برنامه سبز رنگ می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

کلیک می کنیم و مستطیل قرمز به سبز تغییر رنگ  Refers to Assaysسپس روی نام تست در قسمت  6-6

 می دهد.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه را کلیک می کنیم. Startکلیک کرده و سپس  OK پس از معرفی همه کنترل ها روی گزینه 9-6

می شویم، در صورت انجام صحیح  Rportبرای اطمینان از انجام صحیح پذیرش کنترل ها وارد قسمت  9-6

 Activeدیده می شود و در جلوی نام تست کلمه   Journalمراحل لیست کنترل های اجرا شده در قسمت 

 ده می شود. و زمان پایان دی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه نحوه ی پذیرش و معرفی نمونه روزانه: 9

 کارشناس آزمایشگاه نمونه ها را روی رك سمپل قرار می دهیم. 0-9

 کارشناس آزمایشگاه شده. Pat & Reaوارد قسمت  2-9

سپس جایگاهی که سرم را قرار داده ایم ابتدا روی رکی که سرم های بیمار قرار دارد کلیک می کنیم و  3-9

Sample 01 ( را انتخاب می کنیم و مشخصات نمونهID  را )مرتبه وارد می  2بیمار یا شماره پذیرش و یا نام

 کنیم.در صورت وارد کردن صحیح و تشابه هر دو مرتبه کادر مربوط به مشخصات صبز رنگ می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ه همین نمونه را می توانید روی لیست تست های سمت راست انتخاب کنید.تست های مربوط ب 4-9

 Workاستفاده کنید که  Entireپس از اتمام پذیرش برای اطمینان و چک کردن مجدد می توانید از گزینه  5-9

list .پذیرش شده شما رو نمایش می دهد 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ک می کنیم.کلی OKروی گزینه  6-9

 کارشناس آزمایشگاه را می زنیم. Startبرای شروع به کار دستگاه گزینه  9-9

 کارشناس آزمایشگاه :Reportقسمت جوابدهی  9

قابل مشاهده  Light checkو  BGWدر این بخش تمامی نتیجه تست ها شامل : کالیبر، کنترل، نمونه و  0-9

 است.

گاهکارشناس آزمایش  

نتیجه کنترل و کالیبر و نمونه بیمار در ابتدا به صورت کلی و به ترتیب خوانش دستگاه و جوابدهی وارد  2-9

 می شویم. Journalقسمت  

 کارشناس آزمایشگاه

پس از اتمام جوابدهی دستگاه جهت آرشیو کردن جواب ها داخل حافطه و تقسیم بندی جواب ها باید  3-9

Valid  .شوند 

روی کیبورد را فشار می دهیم  F7صورت که روی نتیجه اول کلیک می کنیم و در صورت تائید کلید  به این

میکنیم) به این صورت که در انتهای سمت راست جواب ستاره دار می شود( و این  Tagو جواب مورد نظر را 

 یم.را انتخاب می کن Validکار را تا آخرین جوال انجام میدهیم و پس از اتمام گزینه 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ذخیره شده و قابل ارزیابی است. Controlنتیجه کنترل ها در قسمت   7

 کارشناس آزمایشگاه ذخیره شده و قابل ارزیابی است. Calibratorنتیجه کالیبرها در قسمت   01
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 کارشناس آزمایشگاه ست.ذخیره شده و قابل ارزیابی ا Validنتیجه نمونه بیماران در قسمت  00

می شوند و نیازی  System testاز ابتدا وارد قسمت  BGW& Light checkسیستم تست شامل  نتیجه  02

 ندارند.  Validبه 

 کارشناس آزمایشگاه

 منابع:

 دفترچه راهنمای دستگاه

 امکانات موردنیاز:

 .کیت هر تست -سیستم کامپیوتری -محلول های مورد نیاز دستگاه -Maglumiدستگاه 

 

 TSHدستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین آزمایشگاه جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین (Bioradیت( و کنترل خارجیدر ابتدا دادن کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان ک 3

 روزانه به دستگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه و ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.  TSHگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

طالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ه در جایگاه مخصوص نمونه در دادن ا 6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامچیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

ناس آزمایشگاهکارش در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9  

 منابع: 

 کاتالوگ دستگاه -بروشور کیت

 امکانات موردنیاز:

 .کیت هر تست -سیستم کامپیوتری -محلول های مورد نیاز دستگاه -Maglumiدستگاه 

 

 T3دستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین آزمایشگاه جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000اده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه آم 2

( برای تستهای روتین (Bioradدر ابتدا دادن کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 روزانه به دستگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ی کنیم. کاری را شروع م Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه و ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست. T3گرفتن لیست کاری مربوط یه  5

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ه در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه سیستم کامچیوتری با توجه به شرحال بیمار.وارد کردن جواب در  9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 T4دستورالعمل انجام تست 
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین آزمایشگاه جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000ده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه آما 2

( برای تستهای روتین (Bioradدر ابتدا دادن کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 روزانه به دستگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کنیم.  کاری را شروع می Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه و ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست. T4گرفتن لیست کاری مربوط یه  5

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ه در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه یستم کامچیوتری با توجه به شرحال بیمار.وارد کردن جواب در س 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 FT4و   FT3دستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین آزمایشگاه جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین (Bioradدر ابتدا دادن کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 روزانه به دستگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه شروع می کنیم. کاری را  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.  FT4و  FT3گرفتن لیست کاری مربوط یه  5

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ه در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه ردن جواب در سیستم کامچیوتری با توجه به شرحال بیمار.وارد ک 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

   LHو  FSHدستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سین آزمایشگاهتکن جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین (Bioradدر ابتدا دادن کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 روزانه به دستگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Run در صورت تائید جوابهای کنترل، 4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست. LHو  FSHگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ه در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

هکارشناس آزمایشگا  

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامچیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9
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   Free PSAو PSAدستورالعمل انجام تست 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  ز نمونه گیریجدا کردن سرم بیمار بعد ا 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین روزانه (Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runورت تائید جوابهای کنترل، در ص 4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست. Free PSA وPSAگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

ه در دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمون 6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

   prolactinدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین روزانه (Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 به دستگاه داده می شود.

ارشناس آزمایشگاهک  

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.Prolactinگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

ر جایگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ها د 6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

   Ferritineدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین روزانه (Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 تگاه داده می شود.به دس

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.Ferritineگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

 کارشناس آزمایشگاهجایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس  6
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 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 

 PTHدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

روزانه ( برای تستهای روتین (Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.PTHگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 TPOتدستورالعمل انجام تس

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

وتین روزانه ( برای تستهای ر(Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.TPOگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

تگاه و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه های بیماران به دس 6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 

 

 G,M-TOXOنجام تستدستورالعمل ا
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

رای تستهای روتین روزانه ( ب(Bioradدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنترل خارجی 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.Toxo-G,Mگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در دادن اطالعات نمونه  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شود.  9

 

 G,M-Rubellaدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین روزانه (Bioradرل خارجیدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط به همان کیت( و کنت 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

 کارشناس آزمایشگاه ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.Rubella-G,Mگرفتن لیست کاری مربوط یه  5

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9

 کارشناس آزمایشگاه د. در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمایش تکرار می شو 9

 

 G,M-CMVدستورالعمل انجام تست

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 آزمایشگاهتکنسین  جدا کردن سرم بیمار بعد از نمونه گیری 0

 کارشناس آزمایشگاه Maglumi2000آماده سازی دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای دستگاه  2

( برای تستهای روتین روزانه (Bioradه همان کیت( و کنترل خارجیدر ابتدا کنترل داخلی )کنترل مربوط ب 3

 به دستگاه داده می شود.

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کاری را شروع می کنیم.  Runدر صورت تائید جوابهای کنترل،  4

س آزمایشگاهکارشنا ردیف کردن نمونه های بیماران طبق لیست.CMV-G,Mگرفتن لیست کاری مربوط یه  5  

دادن اطالعات نمونه های بیماران به دستگاه و سپس جایگذاری نمونه ها در جایگاه مخصوص نمونه در  6

 دستگاه .

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه وارد کردن جواب در سیستم کامیوتری با توجه به شرحال بیمار. 9



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور آزمایشگاه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 

 

3Sh-IN-29-07 
 

 

143 
 

 کارشناس آزمایشگاه ش تکرار می شود. در صورت مشاهده ی مقادیر باال یا پائین آزمای 9

 

 

 دستورالعمل انجام تست ویتامین دی

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین آزمایشگاه : آماده سازی محلول ها 0

حجم از رقیق کننده بیوتین مخلوط  51بیوتینه را با  D حجم ویتامین 1بیوتینه :  D محلول کار ویتامین 0-0

  . کنید

 (میلی لیتر از رقیق کننده 5بیوتینه با  D لیتر از ویتامین میلی 1/0)

 کارشناس آزمایشگاه

میلی لیتر آب مقطر یا آب دیونیزه در یک ظرف مناسب  611بافر شستشو : محتویات محلول شستشو را با  2-0

  . رقیق کنید

 . ( ذخیره نمود درجه سانتیگراد 27تا  21روز در دمای اتاق ) 61بافر رقیق شده را می توان تا 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه : مراحل انجام آزمایش 2

 کارشناس آزمایشگاه میکرولیتر از نمونه های استاندارد ، کنترل و بیمار را به داخل چاهک مورد نظر بریزید 10 0-2

 کارشناس آزمایشگاه . شودبیوتینه به داخل کلیه چاهک ها اضافه  D میکرولیتر از محلول کار ویتامین 2-2

 کارشناس آزمایشگاه . تکان داده و مخلوط کنید rpm 411-211ثانیه در  21پلیت به مدت  shaker چاهک ها را با استفاده از 3-2

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید 91ه مدت  4-2

 کارشناس آزمایشگاه .ه و بوسیله کاغذ جاذب پلیت را خشک کنید حتویات میکروپلیت را به وسیله آسپیره کردن دورریخت 5-2

میکرولیتر محلول شستشو بشویید . در هربار شستشو اجازه دهید  311مرتبه و هر مرتبه با  3چاهک ها را  6-2

ثانیه مانده و سپس دور ریخته شود . در انتها شستشو به وسیله کاغذ جاذب   11تا  5محلول شستشو 

 محلول شستشو را خشک نماییدباقیمانده 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه . به داخل کلیه چاهک ها اضافه شود D میکرولیتر از معرف آنزیمی ویتامین 200 9-2

 کارشناس آزمایشگاه . دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید31چاهک ها را به مدت  9-2

میکرولیتر محلول شستشو بشویید . در هربار شستشو اجازه دهید  311مرتبه و هر مرتبه با  3چاهک ها را  7-2

ثانیه مانده و سپس دور ریخته شود . در انتهای شستشو به وسیله کاغذ جاذب   11تا  5محلول شستشو 

 . باقیمانده محلول شستشو را خشک نمایید

 کارشناس آزمایشگاه

هک بریزید . برای به حداقل رساندن تفاوت زمان . میکرولیتر محلول سوبسترا درون تمام چا 211مقدار  01-2

 واکنش بین چاهک ها معرف را به ترتیب زمانی مشابه اضافه کنید

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه . دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید31چاهک ها را به مدت  00-2

ثانیه 21تا  15اهک ها بریزید و به آرامی برای میکرولیتر محلول متوقف کننده را درون تمام چ 51مقدار  02-2

تکان دهید تا مخلوط شود .برای به حداقل رساندن تفاوت زمان واکنش بین چاهک ها معرف ها را به ترتیب 

 .زمانی مشابه اضافه کنید

 کارشناس آزمایشگاه

 621-631طول موج مرجع نانومتر ) با استفاده از  451مقدار جذب نوری را برای هر چاهک در طول موج  03-2

نانومتر برای کاهش دادن نقص چاهک ها ( با استفاده از دستگاه خوانشگر بخوانید . جذب نوری چاهک ها 

 . دقیقه بعد از اضافه کردن محلول متوقف کننده خوانده شود 11باید تا 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 
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 01/2/79تاریخ بازبینی بعدی:                          01/3/79تاریخ ابالغ:                      01/2/79فعلی:  تاریخ بازبینی

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 دریانی )ریاست(دکتر تصویب/ابالغ کننده:  فنی آزمایشگاه(دکتر علی اخباری)مسئول تأیید کننده: 
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 ستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شود د

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

 بخش پاتولوژیدستورالعمل 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

همه ی نمونه های پاتولوژی اعم از پاپ اسمیر، بیوپسی معده و کیسه صفرا و.... در این ازمایشگاه پذیرش می  0

 شود.

 مسئول پذیرش پاتولوژی

ل پذیرش درخواست  بیمار تائید می شود یا بیمار مستقیم به بخش پاتولوزی مراجعه می کند و توسط پرسن 2

 در سیستم پذیرش می گردد.

 کارشناس پاتولوژی

 کارشناس پاتولوژی در بخش پاتولوژی نمونه بیمار شماره گذاری و آماده پاس می شود)نمونه ها در فرمالین باشد( 3

 پزشک پاتولوژی نمونه های بافتی پاس داده می شود. 4

 کارشناس پاتولوژی می شود.Runنمونه در دستگاه  5

 کارشناس پاتولوژی ونه های بافتی قالب گیری می شود.نم 6

 کارشناس پاتولوژی نمونه های بافتی با دستگاه برش داده می شود. 9

 کارشناس پاتولوژی اسالیدهای تهیه شده رنگ آمیزی و مونته می شوند. 9

 کارشناس پاتولوژی روی اسالید ها برچسب زده و تحویل پزشک پاتولوژی می شود. 7

 پزشک پاتولوژی اسالید ها زیر میکروسکوپ بررسی و گزارش نهایی اعالم می شود. 01

 پزشک پاتولوژی گزارشات به پرسنل جوابدهی داده می شود. 00

 کارشناس پاتولوژی جواب بیماران اماده ی تحویل می شود. 02

 H&Eدستورالعمل رنگ آمیزی 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5گزیلل به مدت  0

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5گزیلل به مدت  2

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 3درجه به مدت  111الکل  3

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 3درجه به مدت  96الکل  4

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 3درجه به مدت  81الکل  5

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 3درجه به مدت 71الکل  6

 کارشناس پاتولوژی شستشو در آب جاری 9

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5هماتوکسیلین به مدت  9

 کارشناس پاتولوژی شستشو در آب جاری 7

 کارشناس پاتولوژی ثانیه 11کربنات لیتیم  01

 کارشناس پاتولوژی شستشو در آب جاری 00

 کارشناس پاتولوژی ثانیه 31ائوزین  02

 کارشناس پاتولوژی اریشستشو در اب ج 03

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5درجه هرکدام  111دقیقه و دو ظرف الکل  2هر کدام  96و 81و 71و 61به ترتیب الکل  04

 کارشناس پاتولوژی گزیلل رد کردن  05
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 منابع:

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی 

 امکانات موردنیاز:

 ائوزین -، هماتوکسیلین، کربنات لیتیم71، الکل81الکل -96الکل  ،111الکل -گزیلل

 

 دستورالعمل رنگ آمیزی پاپانیکوال
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5% به مدت 96الکل 0

 کارشناس پاتولوژی شستشو در اب جاری 2

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 5رنگ هماتوکسیلین به مدت  3

 کارشناس پاتولوژی ستشو در آب جاریش 4

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2% به مدت 96الکل  5

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2به مدت   OG6رنگ  6

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2% به مدت 96الکل  9

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2% به مدت 96الکل  9

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 3به مدت  EAرنگ  7

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2% به مدت 96لکل ا 01

 کارشناس پاتولوژی دقیقه 2% به مدت 96الکل  00

 کارشناس پاتولوژی گزیلل رد می کنیم 02

 منابع

 امکانات موردنیاز:  کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 گزیلول. -EAرنگ  -OG 6رنگ  -رنگ هماتوکسیلین -آب -96الکل 

 دستورالعمل رنگ آمیزی تری کروم
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه برشها را پارافین زدایی کرده و تا اب اورده شود. 0

پس از سرد شدن زیر -درجه یا یک شبانه روز در دمای محیط56ساعت در دمای  1در محلول بوئن به مدت  2

 اب بشوئید تا رنگ زرد از بین رود.

ناس آزمایشگاهکارش  

 کارشناس آزمایشگاه شستشو با اب مقطر 3

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه 11شستشو با اب ژاول -دقیقه11رنگ آمیزی با محلول هماتوکسیلین ویگرت  4

 کارشناس آزمایشگاه شستشو با اب مقطر 5

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه 2اسید فوشین -رنگ آمیزی با محلول پپریچ اسکارلت 6

 کارشناس آزمایشگاه شستشو با اب مقطر 9

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه15-11فسفو مولیبدیک -در محلول فسفو تنگستیک 9

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه 5در محلول ایلین بلو  7

 کارشناس آزمایشگاه شستشو با اب مقطر 01

 کارشناس آزمایشگاه دقیقه3-5محلول اسید استیک به مدت  00

 کارشناس آزمایشگاه بار(3% الکل مطلق و شفاف سازی در گزیلل)96ی در الکل آبگیر 02

 منابع:
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 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 %.96الکل  -اسید استیک -ایلین بلو -فسفو مولیبدیک-فسفو تنگستیک -محلول پپریچ اسکارلت -هماتوکسیلین ویگرت -اب مقطر -محلول بوئن

 

 دستورالعمل ارسال نمونه های بافتی  خارج شده توسط جراحی به بخش پاتولوژی

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پزشک نمونه ها پس از خارج شدن از بدن بالفاصله در داخل ظرف حاوی فرمالین انداخته شود. 0

نه ها در ظروف دهانه تنگ جدا خودداری حجم ظرف باید متناسب با حجم نمونه باشد و از قرار دادن نمو 2

 نمایید.

 پزشک

فرمالین به اندازه ای در داخل ظرف ریخته شود که کامال روی نمونه را بپوشاند و نمونه در فرمالین غوطه ور  3

 شود

 پزشک

 حتی االمکان نمونه ها در همان روز انجام جراحی به بخش پاتولوژی ارسال گردد. 4

ونه های اورژانسی که در شب جراحی می شوند( در اسرع وقت به بخش پاتولوژی در غیر این صورت )نم

 ارسال گردند.

 پرستار

 امکانات موردنیاز:

 فرمالین -ظرف متناسب با حجم نمونه

 دستورالعمل ارسال نمونه های سیتولوژی به بخش پاتولوژی

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

از تهیه به بخش پاتولوژی ارسال گردند در غیر این صورت نمونه ها با نمونه های سیتولوژی بالفاصله بعد  0

 % مخلوط شده و تا زمان ارسال به بخش پاتولوژی در یخچال نگاهداری شوند.96حجم مساوی الکل 
 پرستار

نمونه های مایعات مفصلی در لوله های آزمایش هپارینه جمع آوری شوند یا در صورت جمع آوری در سایر  2

 هپارین اضافه شود. 5/1CCبه آنها ظروف 
 پزشک

 منابع:

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 %96الکل  -لوله های آزمایش هپارینه

 دستورالعمل ارسال نمونه های فروزن سکشن

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرستار گاه برای فروزن هماهنگی شود.روز قبل با آزمایشگاه جهت آماده سازی دست 1

 نمونه حین عمل جراحی در گاز مرطوب شده با سرم فیزیولوژی قرار داده شود. 2

 دقیقه به آزمایشگاه ارسال گردد 5و طی 

 پزشک معالج

 منابع :

 

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 وژیسرم فیزیول -گاز استریل
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 دستورالعمل آماده سازی بیمار برای جمع آوری نمونه جهت سیتولوژی ادرار

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 بیمار مصرف نماید.C شب قبل از نمونه یک عدد قرص ویتامین  0

 بیمار صبح دومین نوبت ادرار خود را در ظرف مخصوص که از بخش پاتولوژی دریافت نموده جمع آوری کند. 2

 ابع :من

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 

 درصد01طرز تهیه فرمالین 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

0 

 

 1111میلی لیتر آب معمولی اضافه شودتا غلظت نهایی به میزان  731درصد37میلی لیتر فرمالین 271به 

 درصد برسد.11میلی لیتر فرمالین 

 شناس آزمایشگاهکار

 منابع:

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 مزور -آب معمولی -فرمالین

 کارکنان مرتبط: 

 سادات اطیابی)کارشناس آزمایشگاه(وحیده 

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                             01/3/79تاریخ ابالغ:                                       01/2/79تاریخ بازبینی فعلی:   

 تهیه کنندگان:

 دکتر سید حسین میر اعلمی

 مریم رضایی خوشخو

 (کارشناس آزمایشگاه)وحیده اسادات اطیابی

 تأیید کننده:

 )پاتولوژیست( دکتر سید حسین میر اعلمی

 تصویب/ابالغ کننده:

 دریانی )ریاست (دکتر 
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 عمل کنترل کیفیت آزمایش های بیوشیمیدستورال

 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

 کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی داخلی 0

( به هنگام نصب، پس از سرویس و یا سیکل ISE، هیتاچی)   الیزرآناتو تایید صحت عملکرد دستگاه های  0-0

 زمانی مشخص
 کارشناس آزمایشگاه

مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر ممکن است  اییدیه صحت عملکرد دستگاه در مورد صحت خوانش ت 2-0

  .شود انجام مایشگاهیآز بین مقایسه یا و مختلف دستگاه دو کنترل، سرم مرجع، ماده مرجع،  توسط روش
 کارشناس آزمایشگاه

بررسی ظاهری کیت و کنترل های مصرفی از نظر پلمپ بودن، تاریخ مصرف، تغییر رنگ، شفافیت ول ها،  3-0

  قبلی های نمونه با ظاهری شرایط  محتویات کیت و
 کارشناس آزمایشگاه

ایکتریک، فیبرین، حباب هوا و مواردی که می  بررسی نمونه های آزمایشگاهی از نظر وجود همولیز، لیپمیک، 4-0

 نمونه رد علل موارد در آن ثبت و نمایند ایجاد تداخل آزمون  توانند در
 کارشناس آزمایشگاه

کنترل ماهیانه رندوم برخی از پارامترهای دستگاهی و محدوده مرجع در جوابدهی و انجام اقدام اصالحی در  5-0

 .مغایرت  صورت بروز
زمایشگاهکارشناس آ  

به صورت روزانه و رسم منحنی لوی جنینگ و بررسی و رعایت قوانین براساس  نرمال استفاده از نمونه کنترل 6-0

مواردی که این قوانین  در اصالحی اقدام ثبت و انجام و دارند بیشتری  وستگارد برای آزمون هایی که کاربری

  .نقض شده است

 کارشناس آزمایشگاه

تست  و قبلی در مورد تست های با تکرار کمتر Run   یک یا دو سرم کنترل و یک نمونه بیمار ازقرار دادن  9-0

                                       .بیمار نمونه و کنترل سرم ومحدوده نتیجه با آمده بدست نتیجه بررسی و کیفی و کمی  های نیمه

 کارشناس آزمایشگاه

مقایسه نتایج غیر طبیعی فعلی با نتایج قبلی موجود در سوابق  (تایج غیر طبیعیدلتا چک روزانه تمامی ن 9-0

  .گیرد می صورت طبیعی غیر نتایج حوزه در اتفاقی خطاهای کشف  بیمار( این امر به منظور
 کارشناس آزمایشگاه

ت قرائت شده اند و یا با ال و پایین رنج اندازه گیری کیاکه در محدوده های بحران، هشدار، ب یتکرار آزمایشات 7-0

 .ندارند تطابق وی آزمایشگاهی نتایج سایر و بیمار  ینالب
 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه  ستفاده از نمونه ناشناخته بین کار توسط مسئول فنی، مسئول کنترل کیفی یا سوپروایزر به صورت راندوما 01-0

ی که در آنها تغییراتی توسط سازنده بیان شده است و تصدیق و قایسه کیت های جدید با کیت های قبلم 00-0

یبراسیون در صورت وجود الاستفاده از کیت دیگر و یا روش دیگر برای مقایسه و ک مثال  صحه گذاری آنها،

 (  T-test)یج بیماراننتا  تفاوت قابل مالحظه بین اختالف میانگین

 کارشناس آزمایشگاه

یا تیتراسیون   rapid    در مورد تست هایی که به صورت Positive   نترل یا نمونه بیمارستفاده از نمونه کا 02-0

                                                                            ها آن نتایج سوابق نگهداشت و گیرد  لوله ای انجام می

 کارشناس آزمایشگاه

03-0 pH آب مقطر دریافتی با یک pH متر کالیبره کنترل شودpH= 7 ±(0.05)  

  متر کنترل شود. TDS سختی آب مقطر دریافتی با یک   04-0

 کارشناس آزمایشگاه  کنترل کیفی خارجی 2

استفاده از نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ایمونوسرولوژی موسسات ارائه کننده نمونه های کنترل  0-2

                                                                             EQAP  و PREVECAL  نظیر  کیفی خارجی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه  ستفاده از نمونه سایر آزمایشگاه های مورد اطمینان و مقایسه نتایجا 2-2

معتبر نظیر ارسال نمونه با جواب مثبت  ایدریافت و ارسال نمونه های مشکوك یا مجهول از آزمایشگاه ه 3-2

   ضعیف

 کارشناس آزمایشگاه

 
 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت
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 امکانات موردنیاز:

 سر سمپلر -سمپلر-کیت های مصرفی -نمونه های کنترل نرمال

 کارکنان مرتبط:

 اسما حاتمی)کارشناس آزمایشگاه(

 لیال گودرزی)کارشناس آزمایشگاه(

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                             01/3/79تاریخ ابالغ:                                       01/2/79نی فعلی:   تاریخ بازبی

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 )کارشناس آزمایشگاه(اسما حاتمی

 دریانی )ریاست (دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه( نده:تأیید کن
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 دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های هماتولوژی

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

  کاربرد:هدف و دامنه 

الزامات مرتبط با کنترل کیفیت آزمون های پذیرش شده و قابل انجام در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در مباحث آموزشی مدیریت کیفیت و 

هت تضمین کیفیت ارائه می گردد. این مبحث به عنوان یک الزام قانونی مطرح می باشد و تمامی آزمایشگاه ها موظف هستند مدارك و سوابقی را ج

 ارائه به ارگان های قانونی و ذیربط، در آزمایشگاه خود طرحریزی، مستقر و اجرا نمایند.

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه CBCجهت انجام ازمایش  کنترل کیفی داخلی   0

 کارشناس آزمایشگاه ( تایید صحت عملکرد دستگاه به هنگام نصب و یا آخرین سرویس ) آزمون های دقت و صحت 1-1

در دو روز متوالی به صورت هفتگی و  CBCبا استفاده از پنج نمونه  t-test انجام آزمایش     - 2-1

 استفاده از نرم افزار کنترل کیفی

 کارشناس آزمایشگاه

استفاده از خون کنترل به صورت روزانه و استفاده از برنامه کنترل کیفی با منحنی های پایه لوی  3-1

 نینگ و قوانین وستگاردج

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه نگهداری پیشگیرانه تجهیزات اصلی هماتولوژی  4-1

دلتا چک مقایسه نتایج قبلی و فعلی بیماران و اگر اختالف بیش از حد مجاز بود نیاز به تکرار مجدد  5-1

  Hbگرم در دسی لیتر  درصد هماتوکریت و بیش از دو 5داشته ) مثل اختالف بیش از 

 کارشناس آزمایشگاه

کاری توسط مسئول بخش و یا سوپروایزر و در  Run تایید تمامی نتایج در مقایسه با هم در یک  6-1

 صورت نیاز کالیبراسیون و تکرار آزمایشات

 کارشناس آزمایشگاه

ام امضاء نهایی نتایج و در به هنگ TIBCمقایسه نتایج بیمار با سایر نتایج آزمایشگاهی مثل آهن و  7-1

 صورت لزوم تکرار آزمایش با همان نمونه یا نمونه جدید

 کارشناس آزمایشگاه

کنترل کیفی و ثبت شاخص های ارزیابی و کیفیت محلول های رنگ آمیزی و نیز استفاده از  - 8-1

 برچسب های مناسب برای شناسایی آنها

 کارشناس آزمایشگاه

ز الم ها و نیز تمامی الم های مشکل دار توسط مسئول بخش، سوپروایزر و یا کنترل رندوم برخی ا 9-1

 مدیر فنی و ثبت سوابق آن

 کارشناس آزمایشگاه

و پالکت با الم نئوبار و شیوه دستی در مواقعی که نمونه مورد آزمون مشکل دارد.  WBCکنترل  11-1

 و تصحیح نتایج به دست آمده NRBcنظیر وجود 

 شگاهکارشناس آزمای

 کارشناس آزمایشگاه مقایسه نتایج و پارامترهای دستگاه و همخوانی با الم خون محیطی 11-1

استفاده از کنترل جهت انجام تست های انعقادی به صورت روزانه و ثبت آن در دفاتر مربوطه و نیز  12-1

 انجام تمامی آزمون ها به صورت دوبل در روش دستی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کیفی خارجی کنترل 2

استفاده از نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت هماتولوژی موسسات ارائه کننده نمونه های  1-2

 کنترل کیفی خارجی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه استفاده از نمونه سایر آزمایشگاه های مورد اطمینان و مقایسه نتایج 2-2

 کارشناس آزمایشگاه G6PDی کنترل کیف 3

 نیز امکان در صورت و سالم خون یک از آزمایش، سری هر همراه معموالً کار کیفیت از اطمینان برای 1-3

 .شود می استفاده بیمار یک خون از

 کارشناس آزمایشگاه
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 کارشناس آزمایشگاه نمائید هتهی ترتیب زیر به را ضعیف بسیار و نسبی ضعیف کافی، آنزیمی فعالیت دارای خون نمونه سه 2-3

 فعالیت انتخاب کنید، طبیعی نمونه بعنوان را درصد گرم 66 تا 64 هموگلوبین با سالمی فرد خون 1-2-3

 .خواهد بود قوی آن فلئورسانس و ) کافی ( صد در صد حدود نمونه این آنزیمی

 کارشناس آزمایشگاه

 حرارت درجه 61دمای در ماری بن داخل دقیقه 21 دتبم ای بسته سر لوله در را خون این از بخشی 2-2-3

 منفی بعنوان باشد می فاقد فلئورسانس و شده ضعیف بسیار آن آنزیمی فعالیت راکه نمونه این .دهید

 گیرید. بکار ) بسیارضعیف (

 کارشناس آزمایشگاه

 تهیه آنزیمی لیتفعا  % 61 با ای نمونه 3-2-2 و 3-2-1 بند خونهای از مساوی حجم اختالط با 3-3-3

 .نمائید انتخاب ) نسبی ضعیف ( نمونه بصورت دارد ضعیف فلئورسانس که نیز را نمونه این .کنید

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه کنید بررسی را آنها فلئورسانس شدت و آزمایش هم کنار را فوق نمونه سه هر 3-3

 کارشناس آزمایشگاه :PTTو  PTکنترل کیفی  4

و در دفتر ثبت  کنترل نرمال و غیر نرمال گذاشته شود با ر هر ران کارید کنترل کیفی داخلی  1-4

 گردد.

 کارشناس آزمایشگاه

شماره ساخت و تاریخ انقضا و تاریخی که معرف باز شده را ثبت نمود طوریکه برای هر تست قابل  2-4

 .ردیابی باشد

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .شود  Prewarm درجه 37دقیقه در  11تر از پالسما نباید بیش 3-4

 کارشناس آزمایشگاه .کلرید کلسیم گرم شده در پایان روز دور ریخته شود و دوباره استفاده نشود 4-4

 کارشناس آزمایشگاه .شود  Prewarm درجه 37لوله شیشه ای باشد و در در روش دستی   5-4

 کارشناس آزمایشگاه بسیشتر از یک ساعت در گرما بماند رومبوپالستین نبایدت 6-4

از داده های نمونه کنترل  رای بررسی تکرارپذیری دستگاه, در پایان هر ماه می توان با استفادهب 7-4

  .را محاسبه نمود SD ,CVروزانه , میانگین

 کارشناس آزمایشگاه

 

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

  -دستگاه کواگولومتر -دستگاه سل کانتر-سر سمپلر -سمپلر -کنترل های آزمایشات انعقادی -کنترل خون

 کارکنان مرتبط:

 احد کریمی)کارشناس آزمایشگاه(

 باقر افشین جم)کاردان آزمایشگاه(

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                             01/3/79تاریخ ابالغ:                                       01/2/79تاریخ بازبینی فعلی:   

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی )کارشناس آزمایشگاه(

 احد کریمی)کارشناس آزمایشگاه(

 

 تأیید کننده:

 دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه(

 تصویب/ابالغ کننده:

 یاست(دریانی )ردکتر 
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 دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های میکروب شناسی 

 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

  کنترل کیفی محیط های کشت 0

 کارشناس میکروب شناسی .هداری محیط ها به صورت پودر خشک و محیط های تهیه شده استارزیابی محیط ها شامل نگ 0-0

 

2-1 

 سانتیگراد درجه  25محیط های به صورت پودر خشک باید در بسته ، در جای خشک و خنک در حرارت زیر 

حرارتی مانند رطوبت نگهداری شود و از قرار دادن آنها در مجاورت منابع  و خورشید مستقیم نور از دور ،

 .اتوکالو و فور باید خودداری کرد

 کارشناس میکروب شناسی

درجه سانتی گراد  8تا  2حیط های تهیه شده بایستی دور از حرارت و نور خورشید در یخچال و در دمای م 3-0

قبل نگهداری شود. محیط تایوگالیکوالت در دمای اتاق و دور از نور مستقیم نگهداری شود. تمامی محیط ها 

 .از استفاده بایستی به دمای اتاق برسد

 کارشناس میکروب شناسی

محیط های کشت طبق دستورالعمل بر روی آن نگهداری و محافظت می شود و بایستی از نظر تاریخ انقضاء  4-0

مورد ارزیابی قرار گیرند )تمام محیط ها ماهیانه از نظر نحوه نگهداری ، شرایط نگهداری و تاریخ انقضاء 

 .ایستی کنترل شوند و نتایج ماهانه ثبت گرددب

 کارشناس میکروب شناسی

با توجه به امکانات و داشتن سویه های استاندارد می توان محیط های کشت را از نظر رشد باکتری بر روی  5-0

 بهتر است این ارزیابی انجام شود lot هر برای  آنها کنترل و ارزیابی کرد
 کارشناس میکروب شناسی

محیط های کشت بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده که بر روی آن آمده است ساخته می شوند و تمامی  6-0

محیط مولرهینتون آگار پس از تهیه بایستی  pHشرایط نوشته شده روی آن اجرا می گردد ) به عنوان مثال 

رالعمل محیط ها استریل تنظیم شود( پس از ساخت طبق دستو 7,6 -7,2توسط اسید کلریدریک یا سود بین 

 .و توزیع می شوند و یا قبل از استریل شدن با توجه به نوع محیط توزیع و استریل می شوند

 کارشناس میکروب شناسی

درجه  37تا  35ساعت در  24برای کنترل آلودگی از هر محیط یک یا دو مورد به طور راندوم جدا و به مدت  9-0

س از نظر آلودگی ارزیابی شوند. ) بهتر است در شرایط مختلف انکوبه شوند سانتی گراد انکوبه می شوند و سپ

 (... به عنوان مثال در شرایط بی هوازی ، هوازی ، آئروفیلیک و

 کارشناس میکروب شناسی

  کنترل کیفی معرف ها ، تست ها و محیط های شناسایی و تشخیصی 2

های تشخیصی بهتر است در هر ران کاری که از این موارد برای ارزیابی تمامی معرف ها ، تست ها و محیط  0-2

 . گردد ثبت بیماران نتایج کنار در آن نتایج و گردد استفاده نیز منفی و مثبت استفاده می شود کنترل های 
 کارشناس میکروب شناسی

 :تهیه نمونه های کنترل منفی و مثبت در مورد هر تست 2-2

که نتایج آنها در مورد هر یک از این تست ها مشخص  (ATCC) ستانداردخرید و استفاده از سویه های ا -1

 .است

نگهداری و استفاده از باکتری ها و سویه هایی که نتایج آنها در مورد هر تست قبال مثبت و منفی   -2

 . تشخیص داده شده به عنوان کنترل مثبت و منفی در هر ران کاری

 کارشناس میکروب شناسی

از نظر نگهداری تاریخ انقضا  Lotیط ها و دیسک های تشخیصی نیز بایستی ماهانه و با ورود هر معرف ها مح 3-2

 .و ... ارزیابی و نتایج آنها ثبت شود
 کارشناس میکروب شناسی

محلول ها یی که در آزمایشگاه توسط پرسنل فنی این بخش ساخته می شوند از نظر شرایط نگهداری نوع  4-2

 .نگهداری و ... بایستی لیبل زده شوند ماده شیمیایی تاریخ
 کارشناس میکروب شناسی

 کنترل کیفی محیط بالد آگار با سویه استاف اورئوس : 5-2

 کنترل مثبت: رشد و ایجاد همولیز

 

 کنترل کیفی محیط بایل اسکولین: 6-2

 کنترل مثبت: انتروکوك فکالیس ایجاد رنگ سیاه در محیط

 

 : Ecoliبا سویه  EMBکنترل کیفی محیط  9-2

 کنترل مثبت: رشد و ایجاد جالی سبز فلزی
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 کارشناس میکروب شناسی :کنترل کیفی رنگ ها و روش رنگ آمیزی 3

جدید از نظر تاریخ انقضا ،  Lotکیت ها و معرف های مربوط به رنگ آمیزی بایستی هر هفته و با ورود یک  0-3

 .ایج ثبت گرددشرایط نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفته و نت
 کارشناس میکروب شناسی

برای ارزیابی و کنترل کیفی رنگ ها به ویژه رنگ آمیزی گرم هر هفته توسط این رنگ دو باکتری  2-3

به عنوان باسیل گرم منفی و استاف اورئوس  ATCC25922    کولی  اشرشیا  یکی استاندارد 

ATCC25923 ر نوع رنگ آمیزیبه عنوان کوکسی گرم مثبت رنگ شده و از نظ : 

 ( حرارت یا و  فیکس شدن قبل از رنگ آمیزی ) استفاده از الکل متانول -1

 گرم منفی و گرم مثبت بودن  -2

 تثبیت کردن ید در گرم مثبت ها  -3

 (از نظر رنگ بری ) الکل استن -4

 از نظر رنگ زمینه سافرانین و یا فوشین  -5

 کارشناس میکروب شناسی

  :یمه مک فارلندکنترل کیفی ن 4

همانطور که در دستورالعمل تهیه نیمه مک فارلند آمده این محلول پس از ساخت در داخل یخچال و دور از  0-4

ماه پایداری دارد . برای کنترل کیفی نیمه مک فارلند ساخته شده می توان ماهانه مقداری از آن را در  6نور 

سپکتروفوتومتر ارزیابی کرد. میزان جذب نوری این محلول شرایط استریل برداشت و از نظر کدورت توسط ا

 .باشد 1,1تا  1,18نانومتر بایستی بین  625در طول موج 

 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی :کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوتیکی 5

 SOPهای استاندارد طبق  جدید توسط سویه Lotدیسک های آنتی بیوتیکی بایستی هر هفته و با ورود هر  0-5

 .حساسیت آنتی بیوتیکی کنترل و نتایج آن ثبت گردد
 کارشناس میکروب شناسی

 کارشناس میکروب شناسی :کنترل کیفی تجهیزات 6

 کارشناس میکروب شناسی .درجه حرارت انکوباتور، یخچال و فریزر بایستی روزانه کنترل و ثبت شود 0-6

ستورالعمل مربوطه بطور ماهانه و به محض تعویض لوپ بایستی انجام شود و کالیبراسیون لوپ طبق د - 2-6

 .منحنی آن نیز کشیده و نصب گردد
 کارشناس میکروب شناسی

کالیبراسیون ترازو نیز بایستی با استفاده از وزنه های کالیبر انجام شود و بر روی آن برگه کالیبراسیون نصب  - 3-6

 (.همچنین زمانی انجام می شود که عدم انطباق مشاهده گردد ماه و 6گردد.)کالیبراسیون هر 

 کارشناس میکروب شناسی

کنترل و ارزیابی عملکرد استریلیزاسیون اتوکالو و فور بایستی توسط اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک در  - 4-6

 .شوند گهدارین و ثبت اندیکاتورها همراه به آن نتایج و گرفته انجام( روز  3بار ) هر  2هفته 

 کارشناس میکروب شناسی

...(  و کیفی کنترل نگهداری، کاربری، نحوه)  تجهیزات تمامی از صحیح  الزم بذکر است که برای استفاده - 5-6

 مربوط به هر دستگاه مراجعه کرد SOP به بایستی

 کارشناس میکروب شناسی

 
 منابع:  

 ی تشخیصیکتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فراورده ها -

 الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت -

 امکانات موردنیاز:

  -دماسنج -دیسک آنتی بیوگرام -اندیکاتور بیولوژیک -اندیکاتور بیوشیمیایی -سوش میکروبی -یخچال

 فرزانه جوادی)کارشناس میکروب شناسی( کارکنان مرتبط:

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                             01/3/79تاریخ ابالغ:                                       01/2/79تاریخ بازبینی فعلی:   

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس میکروب شناسی(

 )ریاست(دریانی دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(تأیید کننده:
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 دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های بیوشیمی ادرار

 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

 کارشناس آزمایشگاه .شودنوار ادرار باید در ظرف بسته حاوی رطوبت گیر نگهداری  0

 کارشناس آزمایشگاه .نگهداری شود و نباید در یخچال گذاشته شود ، به دور از رطوبت و نورنوار ادرار باید در محل خنک 2

 ، مرطوب شدن یا هر نوع آلودگیتاریخ انقضاء مصرف نشود و در صورت بی رنگ شدن اتمامنوار ادرار پس از 3

 .خته شودااندباید دور ، ناحیه معرف ها

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .ثانیه پس از آغشته شدن به نمونه ادرار خوانده شود 61نوار ادرار حداکثر باید  4

جهت جلوگیری از تداخل واکنش رنگی باندهای نوار ادرار در هنگام خارج کردن نوار ادرار باید ادرار اضافی را  5

 .وار در محیط با نور مناسب خوانده شودبا لبه ظرف پاك نماییم و ن

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .ترل کیفی شودکن Urine Control نوار ادار باید روزانه توسط 6

تجاری  urine Control or urine check نوار ادرار بایستی ازتست های بیوشیمی جهت کنترل کیفی  9

و تاریخ انقضا  مشخص  Lot numberوبین، اروبیلینوژن، کتون( با )جهت تست های قند، خون مخفی، بیلیر

 مقادیر استفاده و نتایج حاصل از نوارادراری آزمایشگاه را با یا سری جدید نوار ادراری  در هر ران کاری

 .شودمقایسه Urine controlبروشور همان پارامترهای 

 کارشناس آزمایشگاه

+ در هر 4تا  Traceگاوی در رقت های مختلف از  آلبومین% از 3 اسید سولفوسالیسیلیک برای کنترل کیفی 9

سری ساخت استفاده شود.)دستورالعمل ساخت و کنترل کیفی اسید سولفوسالیسیلیک : برای رقت سازی 

برداشته به لوله بعدی  1ccاب مقطر ریخته و بعد از لوله اول   2.5ccالندا آلبومین و  51ابتدا در لوله اول 

آب مقطر دارد انتقال داده به همین صورت به لوله های بعدی انتقال دهید و در نهایت از لوله آخر  1.5ccکه

1cc  دور ریخته و کدورت را توسط اسید بررسی کنید. لوله اولtrace  دارا می 4و لوله آخر کدورتی معادل +

 باشد.(

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه استاندارد استفاده کنید. نوار از کنترل  تهیه شده  PHبرای کنترل  7

 کارشناس آزمایشگاه ، از رفرکتومتر کالیبره استفاده شود.urine controlجهت کنترل کیفی وزن مخصوص  01
 

 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 امکانات موردنیاز:

 یخچال. -رفرکتومتر -آلبومین گاوی -آب مقطر-% 3لیک اسید سولفوسالیسی-نوار ادرار -مشخص   Lot numberیورین کنترل تجاری با 

 کارکنان مرتبط:

 لیال گودرزی)کارشناس آزمایشگاه(

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                                         0/4/79تاریخ ابالغ:            0/3/79تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 فنی آزمایشگاه(دکتر علی اخباری)مسئول 

 فرزانه جوادی)کارشناس میکروبیولوژی(

 لیال گودرزی)کارشناس آزمایشگاه(

 تأیید کننده:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور آزمایشگاه دستورالعمل

 

 :دستورالعملکد 

 

3Sh-IN-29-13 
 

 

156 
 

 دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های سروایمنولوژی و هورمون 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی داخلی 0

س از الیزا( به هنگام نصب، پاتایید صحت عملکرد دستگاه های آنالیزرهای ایمونوسرولوژی ) رادیو ایمونواسی،  0-0

 سرویس و یا سیکل زمانی مشخص
 کارشناس آزمایشگاه

مقدار، غلظت یا فعالیت آنالیت مورد نظر ممکن است  اییدیه صحت عملکرد دستگاه در مورد صحت خوانش ت 2-0

  .شود انجام آزمایشگاهی بین مقایسه یا و مختلف دستگاه دو کنترل، سرم مرجع، ماده مرجع،  توسط روش
هکارشناس آزمایشگا  

بررسی ظاهری کیت و کنترل های مصرفی از نظر پلمپ بودن، تاریخ مصرف، تغییر رنگ، شفافیت ول ها،  3-0

  رایط ظاهری با نمونه های قبلیش  محتویات کیت و
 کارشناس آزمایشگاه

ه می بررسی نمونه های آزمایشگاهی از نظر وجود همولیز، لیپمیک، ایکتریک، فیبرین، حباب هوا و مواردی ک 4-0

 نمونه رد علل موارد در آن ثبت و نمایند ایجاد تداخل آزمون  توانند در
 کارشناس آزمایشگاه

کنترل ماهیانه رندوم برخی از پارامترهای دستگاهی و محدوده مرجع در جوابدهی و انجام اقدام اصالحی در  5-0

 .مغایرت  صورت بروز
 کارشناس آزمایشگاه

به صورت روزانه و رسم منحنی لوی جنینگ و بررسی و رعایت قوانین براساس  نرمال استفاده از نمونه کنترل 6-0

 قوانین این که مواردی در اصالحی اقدام ثبت و انجام و دارند بیشتری  وستگارد برای آزمون هایی که کاربری

  .است شده نقض

 کارشناس آزمایشگاه

قبلی در مورد تست های با پریود تکرار  Run   زقرار دادن یک یا دو سرم کنترل و یک نمونه بیمار ا 9-0

 نمونه و کنترل سرم ومحدوده نتیجه با آمده بدست نتیجه بررسی و کیفی و کمی  کمتروتست های نیمه

                                       .بیمار

 کارشناس آزمایشگاه

طبیعی فعلی با نتایج قبلی موجود در سوابق مقایسه نتایج غیر  )دلتا چک روزانه تمامی نتایج غیر طبیعی 9-0

  .گیرد می صورت طبیعی غیر نتایج حوزه در اتفاقی خطاهای کشف  بیمار( این امر به منظور
 کارشناس آزمایشگاه

ال و پایین رنج اندازه گیری کیت قرائت شده اند و یا با اکه در محدوده های بحران، هشدار، ب یتکرار آزمایشات 7-0

 .ندارند تطابق وی آزمایشگاهی نتایج سایر و ماربی  ینالب
 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه  ستفاده از نمونه ناشناخته بین کار توسط مسئول فنی، مسئول کنترل کیفی یا سوپروایزر به صورت راندوما 01-0

بیان شده است و تصدیق و  قایسه کیت های جدید با کیت های قبلی که در آنها تغییراتی توسط سازندهم 00-0

یبراسیون در صورت وجود الاستفاده از کیت دیگر و یا روش دیگر برای مقایسه و ک مثال  صحه گذاری آنها،

                                        T-test( ) بیماران نتایج  تفاوت قابل مالحظه بین اختالف میانگین

 کارشناس آزمایشگاه

یا تیتراسیون لوله  rapid   در مورد تست هایی که به صورت Positive   مونه کنترل یا نمونه بیمارستفاده از نا 02-0

                                                                            ها آن نتایج سوابق نگهداشت و گیرد  ای انجام می

 کارشناس آزمایشگاه

اس آزمایشگاهکارشن  کنترل کیفی خارجی 2  

استفاده از نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ایمونوسرولوژی موسسات ارائه کننده نمونه های کنترل  0-2

                                                                             EQAP  و PREVECAL  نظیر  کیفی خارجی

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه  از نمونه سایر آزمایشگاه های مورد اطمینان و مقایسه نتایج ستفادها 2-2

معتبر نظیر ارسال نمونه با جواب مثبت  دریافت و ارسال نمونه های مشکوك یا مجهول از آزمایشگاه های 3-2

 ایمونوسرولوژی( و هورمون بخش در مشکوك نتایج ای مقایسه ارزیابی)  ضعیف

گاهکارشناس آزمایش  

 
 منابع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 امکانات موردنیاز:

 -سر سمپلر -سمپلر-کیت های مصرفی -نمونه های کنترل نرمال
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 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی

 شکوفه تنهایی)کارشناس آزمایشگاه(

 0/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                                         0/4/79تاریخ ابالغ:            0/3/79تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی
 شکوفه تنهایی)کارشناس آزمایشگاه(

 تأیید کننده:

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(

 ننده:تصویب/ابالغ ک

 ) ریاست (دریانیدکتر 



 

 ه سوم شعبانبیمارستان خیری

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور آزمایشگاه دستورالعمل
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 دستورالعمل کنترل کیفیت آزمایش های پاتولوژی

 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

درآزمایشگاه پاتولوژی تا آماده سازی الم وبررسی آن در زیر تمام مراحل کاری از ابتدای پذیرش نمونه  

شود که شامل هفت مرحله جداگانه  میکروسکوپ به عنوان روش های تکنیکی آسیب شناسی در نظر گرفته می

  است:

 کارشناس آزمایشگاه

  :  (fixation) فیکساسیون 0

ه سریعتر کشته و به سرعت در بافت نفوذ نماید و در صورت مایع پایدارکننده یا فیکساتیو، باید سلول زنده را هر چ 0-0

ساختمان طبیعی سلول و بافت را تغییر ندهد. در مجموع ماده فیکساتیو را باید طوری انتخاب کرد که در   امکان

% معمول ترین فیکساتیو به کار گرفته شده 11آمیزی آن خللی ایجاد نکند. فرمالین  بافت و همچنین در رنگ

 است.

 ارشناس آزمایشگاهک

هایی مانند استخوان، دندان و به طور کلی بافت هایی که دارای رسوبات آهکی باشد بایدپیش از فیکساسیون،  نمونه 2-0

 دکلسیفیه شود

 کارشناس آزمایشگاه

 نمونه برداری یا پاس دادن: 2

چه نمونه بزرگتر از حد معمول باشد مناسب باشد. چنان "برای اجرای این مرحله، نمونه باید از لحاظ اندازه کامال

تواند در آن نفوذ کند و چنانچه خیلی کوچک باشد تهیه نمونه و به دنبال  مواد آبگیر مانند گزیلول، الکل و ... نمی

 آن برش و تهیه الم و... مشکل خواهد شد. 

 کارشناس آزمایشگاه

مل گزارش کرد. این مشخصات شامل: حالت، ابعاد، طور کا ها باید مشخصات بافت را به برای هر کدام از نمونه 0-2

 است.  ضخامت، رنگ، ترشحات و...
 کارشناس آزمایشگاه

وسیله مداد  برداری را به ها از یکدیگر و شناسایی آنها باید شماره نمونه همراه با سال نمونه برای جداکردن نمونه 2-2

 ه و نمونه را برای مراحل بعدی آماده کردروی کاغذ نوشته و همراه با بافت داخل ظروف مخصوص گذاشت
 کارشناس آزمایشگاه

  آبگیری و آغشتگی: 3

 ظرف دوازده  شود که شامل ( انجام می Tissue Processor این کار توسط دستگاهی به نام تیشو پروسسور ) 0-3

 محلول های مختلف است حاوی

 کارشناس آزمایشگاه

 .ها یک ساعت است مان قرار گرفتن نمونه در هر کدام از الکلتلف می باشد.زظرف حاوی الکل با درصد های مخ 4 2-3

 کند به طور کلی اتانول بهتر از متانول آبگیری می

 کارشناس آزمایشگاه

 خواهد ها بافت چروکیدگی وسبب شده اشکال دچار  چنانچه آبگیری با الکل به خوبی انجام نشود مراحل بعدی نیز 3-3

   .گردید

 آزمایشگاهکارشناس 

  : گیری قالب 4

درجه سانتی گراد داخل فور ذوب کرده و مقداری  61را در دمای  (گیری باید ماده آغشتگی )پارافین برای قالب 0-4

 شود.  گیری محکم استفاده می به آن اضافه کرد. از موم برای قالب 11به  1موم به نسبت 

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه .ها بسیار شکننده خواهند شد فین استفاده شود قالبدر صورتیکه فقط از پارا 2-4

ها را حدود  میکروتوم موجود در آزمایشگاه از نوع دواری است که برای برش الزم است نمونه برش با میکروتوم : 5

 .یک دقیقه روی یخ قرار داد

 کارشناس آزمایشگاه

 ها : آمیزی بافت رنگ 6

 -شود، روش هماتوکسیلین های پاتولوژی به طور معمول و روتین استفاده می آزمایشگاه آمیزی که در روش رنگ

 .گیرد ائوزین است. با این روش هسته سلول رنگ بنفش و سیتوپالسم رنگ صورتی به خود می

 کارشناس آزمایشگاه

  مونتاژ الم و المل : 6

روی آن یک تا د و قطره چسب  "الملی را که قبالها را خشک کرده و بعد  برای این کارابتدا الزم است پشت الم

تمیز کرده و اجازه داد تا در دمای  "مخصوص ریخته شده، با پنس روی الم قرار داد. بعد اطراف الم را کامال

 کارشناس آزمایشگاه
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شود.  ها چسبانده می ها روی برچسب نوشته شده و با دقت روی الم آزمایشگاه خشک شود. در آخر شماره نمونه

  برگه در خواست آنها در اختیار پاتولوژیست برای تشخیص نهایی قرار گیرد.   با   هها همرا الم  سپس
 :منابع

 کتاب الزامات آزمایشگاهی مرجع سالمت در بخش پاتولوژی

 امکانات موردنیاز:

 دستگاه برش. -محلول های رنگ امیزی -دستگاه میکروتوم

 کارکنان مرتبط:

 بی)کارشناس آزمایشگاه(وحیده سادات اطیا

 01/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:                             01/3/79تاریخ ابالغ:                                       01/2/79تاریخ بازبینی فعلی:   

 تهیه کنندگان:

 دکتر سید حسین میر اعلمی

 مریم رضایی خوشخو

 (گاهکارشناس آزمایش)وحیده سادات اطیابی

 )ریاست( دریانیدکتر تصویب/ابالغ کننده:  )پاتولوژیست ( دکتر سید حسین میر اعلمیتأیید کننده: 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل 

 محور تصوریربداری 
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور تصویربرداری دستورالعمل
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 دستورالعمل نحوه استفاده از مواد حاجب

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

دستور پزشک در نسخه در خصوص نوع گرافی درخواست شده یا دیگر خدمات مرتبط با تصویر برداری  1

 کنترل شود 

 منشی 

 یولوژی کارشناس راد از بخش انجام شود  تطابق نسخه بیمار با برگه های ارسالی  2

 منشی ، آخرین سونوگرافی یا دیگر گرافی ها دریافت و کنترل شود   (CR- BUN)مدارك بیمار مانند آزمایش  3

 منشی  فرم رضایت آگاهانه به منظور تکمیل توسط بیمار به همراهش ارائه شود  4

نوشنه شده است به بیمار ناشی از تزریق دارو ، انجام گرافی که در پشت فرم رضایت آگاهانه  کلیه عوارض 5

 توضیح داده شود 

 کارشناس رادیولوژی 

 پزشک رادیولوژیست درصورت عدم وجود بیمار خاص ، میزان و دوز ماده حاجب در دفترچه یا سر نسخه تجویز شود  6

 پزشک رادیولوژیست در فرم آگاهی ، نوع ماده حاجب مورد استفاده درج شود  7

 پزشک رادیولوژیست شود فرم آگاهی میباست امضا  8

 کارشناس رادیولوژی  چک لیست کنترل دارو و تجهیزات ترالی چک شود   9

پزشک  در زمان تزریق پزشک رادیولوژست حضور داشته باشد  11

 رادیولوژیست/بیهوشی 

 کارشناس رادیولوژی  در زمان تزریق عالئم حیاتی بیمار کنترل شود  11

 کارشناس رادیولوژی دقیقه  تا نیم ساعت در  بخش نگه داشته شود  15دت پس از تزریق بیمار به م 12

  کارشناس رادیولوژی درصورت عدم وجود هرگونه حساسیت ،آنژیوکت یا اسکالپ وین کشیده میشود  13

 تجهیزات تزریق ماده حاجب  –ماده حاجب  –دستکش  –ترالی کد  منابع و امکانات موردنیاز:
 

پرستار بخش )در مورد  –مسئول فنی بخش تصویربرداری  –سوپروایزر بخش تصویربرداری  –کارشناس رادیولوژی   –منشی پذیرش  کارکنان مرتبط:

 پزشک متخصص بیهوشی  –بیماران بستری ( 

 01/3/79عدی:تاریخ بازبینی ب                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 آقای دکتر شریفی)مسئول فنی رادیولوژی(

 مریم هاشمی)مترون( 

 آقای دکتر مهدوی )متخصص بیهوشی(

 لیال کرمی )کاردان رادیولوژی(

 رادیولوژی( سوپروایزر معصومه حیدر پور)

 دکتر ناصری نیا )معاون درمان ( تأیید کننده:

 

 ی )ریاست(دکتر دریان تصویب/ابالغ کننده:
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل اهی 

 محور طب ااقتنل خون
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 د بهبودکیفیت و اعتباربخشیواح

 محورطب انتقال خون دستورالعمل
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 خون و فراورده های خونی Cross matchو  Antibody Screeningدستورالعمل انجام آزمایش های سازگاری از جمله 

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

 : هدف

بیمار و  ABOگروه با خون کیسه ABOسازگاری تأیید منظور به ن خو اهداکننده قرمز گلبول و بیمار پالسمای /سرم مجاورت با کامل مچ کراس آزمایش

 .میگردد انجام تشخیص وجود هرگونه آلوانتی بادی غیر منتظره مهم از نظر بالینی

 : نمونه

 .می شود استفاده بیمار EDTA پالسمای  نمونه از -

 .شود ثبت بیمار خون حاوی ی لوله رو بر ه کنند ی شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام ثبت است الزامی -

 .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام است الزامی -

 (.شود انجام مجدد نمونه گیری ).نکنید استفاده دارند، (hemolyzed –lipemic)لیپیمی  یا مولیزه ظاهر که نمونه هائی از -

 :نمونه نگهداری شرایط

 .شود ذخیره بعدی ی آزمایشها هرگونه جهت مچ کراس هر از پس روز 7 حداقل مدت به خون نمونه های -

 .شود ذخیره سانتیگراد درجه 8- 2یخچال  دمای در خون نمونه های -

 شده تفکیک های لوله در سازی ذخیره و بیمار نمونه خون قرمز گلبول از پالسما یا سرم جداسازی ، انسانی خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت -

 .نمیشود توصیه

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون .کنید نه گذاریند، نشا شو می یش آزما بیمار سرم و ن اهداکنندگا از یک هر خون نمونه با که را لوله هائی 0

 مسئول بانک خون نمایید.  اضافه بیمار پالسمای یا سرم قطره 2 ها لوله از یک هر به 2

 مسئول بانک خون درصد( اهداکننده اضافه کنید. 2-5ن) خو قرمز گلبول سوسپانسیون قطره 1 مربوطه های لوله از یک هر به 3

 ن مشخص، زما مطابق شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ در سپس .نمایید مخلوط را ها لوله محتوای 4

 .نمایید سانتریفوژ

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .نمایید ارزیابی و مشاهده آگلوتیناسیون بندی درجه و همولیز مشاهده جهت را لوله ها گلبولی توده 5

 مسئول بانک خون .نمایید ثبت بالفاصله و تفسیر خوانده، را آزمایش نتایج 6

 مسئول بانک خون .نمایید اضافه فوق لوله درصد به 22 آلبومین قطره دو 9

 مسئول بانک خون نمایید. انکوبه سانتیگراد درجه 37 دمای دقیقه در 21تا  15مدت  به را درصد 22 آلبومین حاوی لوله 9

 مسئول بانک خون می باشد.( 1111gثانیه با دور  31تا  15زمان  مدت سانتریفیوژ ).کنید سانتریفوژ معین مدت از پس را لوله 7

 وجود هرگونه . شود آزاد ن سوسپانسیو صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را لوله ها 01

 .نمایید مشاهده و بررسی را آگلوتیناسیون

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج 00

 مسئول بانک خون کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج 02

 مسئول بانک خون می کنیم. تخلیه را کامالً سالین آخر مرحله در % شستشو می دهیم و9سالین  با بار چهار تا سه را لوله سپس 03

 مسئول بانک خون . کنید اضافه سازنده دستورالعمل مطابق یا AHGقطره  دو لوله این به 04

 مسئول بانک خون .نمایید سانتریفوژ و کرده مخلوط را لوله محتوای 05

 را آگلوتیناسیون وجود هرگونه . شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را لوله 06

 کوپی توصیه می گردد.ابتدا ماکروسکوپی بررسی کرده، در موارد مشکوك میکروس. کنید مشاهده و بررسی

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج 09
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 مسئول بانک خون .کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج 09

 ن بیمار سازگار  خو با اهداکننده خون نمونه و منفی مچ کراس ، واکنش هرگونه وجود عدم صورت در 07

(Compatible)میشود گزارش.  

 مسئول بانک خون

 گزارش Incompatible) نبوده و)  سازگار بیمار خون با ،نمونه آگلوتیناسیون هرگونه مشاهده صورت در 21

 میشود.

 مسئول بانک خون

 مشاهده ، کردن سانتریفوژ از پس .شده کنید حساس خون قرمز گلبول قطره یک منفی لوله به 20

 .شود تکرار مجدداً آزمایش واکنش باید م مشاهده عد صورت در کنیم می تأیید را آزمایش ن،آگلوتیناسیو

 مسئول بانک خون

 

 :تفسیر

  باشد می Incompatible)ی) ر سازگا عدم یا مثبت آزمایش نتیجه دهنده نشان همولیز یا آگلوتیناسیون وجود -1

 یا منفی آزمایش دهنده نشان گلبولی توده مجدد و سوسپانسیون ژ سانتریفو از پس آزاد خون قرمز های گلبول با نواخت یک گلبولی سوسپانسیون وجود -2

 می باشد. (Compatible)سازگار یا  کامل مچ کراس

 نکات مهم: 

 منابع: 

 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژی رفرانس آزمایشگاه

 امکانات موردنیاز:

 سرولوژیک سانتریفوژ -الندا 111و  51سمپلر  -میلی متر 75*12آزمایش های لوله -اهداکننده خون قرمز ( درصد گلبول5-2سوسپانسیون ) -% 9نرمال  سالین

 سانتیگراد درجه 37 انکوباتور -شده حساس خون قرمز گلبول -شده کالیبره

 

 بالینی نظر از مهم غیرمنتظره بادیهای آنتی جستجوی برای استاندارد عملکردی روش

 

 فرد انجام دهنده راحلم ردیف

 فرد نمونه گیر . است قبول قابل EDTAانعقاد  ضد حاوی لوله در بیمار خون پالسمای لیتر میلی 5 حداقل 1

 ه لول روی بر نده کن ی شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام است الزامی 2

 .شود ثبت بیمار خون حاوی

 فرد نمونه گیر

 فرد نمونه گیر شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام ستا الزامی 3

  روش کار: 4

 مسئول بانک خون نشانه گذاری شود. جداگانه صورت به را متر میلی  75x12لوله  3 1-4

 مسئول بانک خون .شود اضافه بیمار پالسمای یا سرم قطره 2 لوله ها از یک هر به 2-4

 مسئول بانک خون اضافه شود. I،II،IIIاستاندارد  قرمز گلبول قطره 1 لوله ها از یک هر به ترتیب هب 3-4

  .ثانیه سانتریفیوژ  شود 31تا  15با زمان  g1111دور  مشخص با زمان مطابق کالیبره سانتریفوژ در ها لوله 4-4

 را واکنش شود. نتایج ارزیابی مقعر نهآی از استفاده با همولیز و آگلوتیناسیون مشاهده جهت لوله ها سپس

 کنید. ثبت و بندی درجه

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون اضافه شود. درصد 22 آلبومین قطره 2 فوق لوله های از یک هر به 5-4

 مسئول بانک خون   سانتیگراد قرار گیرد. درجه 37 دمای در دقیقه 31تا  15 به مدت ها آلبومین،  لوله نمودن اضافه صورت در  6-4

 با همولیز و آگلوتیناسیون مشاهده جهت و کرده سانتریفوژ را ها لوله مشخص زمان طی از پس 9-4

 نمایید ثبت و بندی درجه را واکنش نتایج شود. ارزیابی مقعر آینه از استفاده

 مسئول بانک خون

 با را سالین محلول شستشو مرحله آخرین از پس و شسته درصد9 سالین بار با  4 تا 3 حداقل لوله ها ادامه در 9-4

 .کنید تخلیه کامالً گاز یک سطح روی بر آرام ضربه

 مسئول بانک خون
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 مسئول بانک خون .نمایید مخلوط آرامی اضافه شود. سپس لوله ها به AHGمعرف  شده شسته های لوله به 9-4

 با استفاده از همولیز و آگلوتیناسیون مشاهده جهت و کرده سانتریفوژ ثانیه 31تا  15لوله هارا  11-4

 .ازریابی شود مقعر آینه

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .کنید ثبت و بندی درجه را ها واکنش نتایج 11-4

 منفی لوله های شده به حساس مز قر گلبول از قطره 1 ، آزمایش منفی نتایج سازی معتبر و کنترل جهت 12-4

 شود. اضافه

 نمسئول بانک خو

 مسئول بانک خون .شود ارزیابی آگلوتیناسیون مشاهده جهت و شود سانتریفوژ ها لوله 13-4

  :تفسیر 5

 درجه 37 دمای در سریع و پس از انکوباسیون درمرحله همولیز /آگلوتیناسیون وجود با آزمایش نتیجه 1-5

 .شود گزارش مثبت سانتیگراد

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .شود گزارش مثبت AHGنمودن  اضافه از پس همولیز /آگلوتیناسیون وجود با آزمایش نتیجه 2-5

 از پس و AHGمرحله  در و مراحل از هریک در همولیز /آگلوتیناسیون مشاهده عدم صورت در آزمایش نتیجه 3-5

 ن منفی گزارش شود. آگلوتیناسیو مشاهده و شده حساس قرمز گلبول نمودن اضافه

 ونمسئول بانک خ

 آزمایش نتیجه ه شد قرمزحساس گلبول نمودن اضافه از پس آگلوتیناسیون وجود عدم درصورت 4-5

 .شود تکرار آزمایش مراحل باید و نبوده معتبر

 مسئول بانک خون

  کنترل کیفی:  6

 د،نشان  میده IATآزمایش  در ≤2واکنش  و شده رقیق درصد 6 آلبومین در که Anti Dسرم  کنترل یک از 0-6

 :شود عمل ذیل مانند سرم کنترل تهیه برای و نمایید استفاده روزانه کنترل جهت

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون نمایید. مخلوط و رقیق درصد 6 آلبومین با را آزمایشگاه در موجود anti Dمعرف  از حجمی 0-0-6

 سرم کنترل بدهد، ≤2واکنش  anti-D کنترل محلول با O positive (R1R1)قرمز  گلبول که صورتی در 2-0-6

 .است استفاده قابل

 مسئول بانک خون

  

 (Standard Antibody Screening Cell Panel) 
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 منابع:

 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژی رفرانس آزمایشگاه

 امکانات مورد نیاز:

 -ه غیرمنتظر های ی باد ی آنت جستجوی ( جهتI،II،IIIاستاندارد) خون قرمز گلبول معرفهای - AHGمعرف  -درصد 22 گاوی آلبومین -درصد 9نرمال  سالین

 لوله ای. جا -51-111سمپلر  -شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ -75x12آزمایش  های لوله - IgG Control Cells شده( حساس( کنترل خون قرمز گلبول

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی  کارکنان مرتبط:

 01/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79فعلی: تاریخ بازبینی 
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 تهیه کنندگان :

 دکتر علی اخباری )مسئول فنی آزمایشگاه(
 فرزانه جوادی )کارشناس آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 

 تأیید کننده:

 ول فنی آزمایشگاه(دکتر علی اخباری )مسئ

 تصویب/ابالغ کننده:

 دریانی  ) ریاست(دکتر 
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 ( به روش لوله ای D) Rhگلبول قرمز و سرم به روش لوله ای و آزمایش  ABOدستورالعمل انجام آزمایش های تعیین گروه 

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

 به روش لوله ای   ABOگروه تعیین استاندارد عملکردی روشدستورالعمل 

 : هدف

 شود. می تعیین فرد سرم در Anti Bو یا  Anti-Aو  خون قرمز گلبول سطح در Bو یا   Aژن آنتی وجود عدم یا وجود به باتوجه خون ABOنوع 

 در ل مثا برای ، دارد وجود فرد پالسمای / سرم در B و A ی ها ی باد آنتی و ن خو قرمز گلبول سطح Bو یا  Aژن  آنتی بین متقابل رابطه بزرگسال افراد در

 شود. مشاهده Anti Aاو پالسمای یا سرم در که رود می انتظار فرد، قرمز سطح گلبول در   Aژن  آنتی د وجو عدم صورت

 : نمونه

 .است قبول قابل ABOتعیین  آزمایش برای EDTAانعقاد ضد حاوی ولهل در بیمار میلی لیتر خون 5-2حداقل  -

 .شود ثبت بیمار خون لوله حاوی روی بر کننده ی شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام که است الزامی -

 .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام که است الزامی -

 

 :نمونه گهدارین شرایط

 .شود ذخیره آزمایش بعدی هرگونه جهت ز رو 7حداقل  مدت به و درجه سانتیگراد 8تا 2یخچال  دمای در خون نمونه های

 توصیه شده تفکیک های لوله در سازی ذخیره و بیمار  نمونه خون قرمز گلبول از پالسما یا سرم جداسازی ، انسانی خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت

 .یشودنم

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون (Cell typeقرمز) گلبول آزمایش 

 مسئول بانک خون ،اضافه نمایید. اید کرده گذاری نشانه قبل از که تمیز متر میلی 75x12را به یک لوله  Anti Aیک قطره  0

 مسئول بانک خون ،اضافه نمایید. اید کرده گذاری شانهن قبل از که تمیز متر میلی 75x12را به یک لوله  Anti Bیک قطره  2

 مسئول بانک خون اضافه نمایید. را ر درصد( بیما 5-2قرمز ) گلبول ن ازسوسپانسیو قطره یک ها لوله از یک هر به 3

ثانیه با درو  31-15مدت  به شده کالیبره کنید و با سانتریفوژ ط مخلو آرامی به را ها لوله داخل محتوای 4

1111g  نمایید سانتریفوژ. 

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را لوله ها 5

 مسئول بانک خون .نمایید تفسیر و درجه بندی را واکنش نتایج 6

ک خونمسئول بان نمایید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج 9  

 مسئول بانک خون (Back typeآزمایش سرم یا پالسما) 

 اضافه شده نشانهگذاری  Bو Aقبال  تمیزکه میلیمتر 75x12لوله  دو به را پالسما یا سرم از قطره 3تا  2 1

 .نمایید

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون . دنمایی اضافه شده گذاری نشانه Aکه  لوله ای به را Aگلبول  سوسپانسیون از قطره یک 2

 مسئول بانک خون .نمایید اضافه شده گذاری نشانه Bکه  لولهای به را Bگلبول  سوسپانسیون از قطره یک 3

دور  با ثانیه 31تا  15مدت  به شده کالیبره سانتریفوژ نمایید و با مخلوط آرامی به را لوله ها داخل محتوای 4

1111g  نمایید سانتریفوژ. 

ونمسئول بانک خ  

 مسئول بانک خون .نمایید بررسی همولیز وجود جهت را لوله ها داخل پالسمای یا سرم 5

 مسئول بانک خون . د شو آزاد یون سوسپانس صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله 6

 مسئول بانک خون .نمایید تفسیر و درجه بندی را واکنش نتایج 7

 مسئول بانک خون نمایید ثبت آزمایشگاه دفتر در فاصلهبال را واکنش نتایج 8
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 کیفی: کنترل

 :است الزامی مشخص Lot شماره با ه شده استفاد های ف معر از یک هر برای ) ساعت 24 ) روزانه ذیل، واکنشهای مشاهده و آزمایش انجام

 .میدهد منفی واکنش Bگروه  قرمز گلبول با +( و4(واکنش Aقرمزگروه گلبول با Anti Aمعرف  -1

 .میدهد منفی واکنش  Aقرمز گلبول با +( و4واکنش ) Bقرمزگروه  گلبول با Anti Bمعرف  -2

 تفسیر:

 را ABOگروه  و نمایید ( مقایسهCell typeقرمز ) گلبول نتایج واکنش با ( را(Back typeپالسما   یا سرم آزمایش با آمده دست به های واکنش نتایج

 مایید:تفسیر ن ذیل جدول بق مطا

 

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 می منفی نتیجه دهنده نشان قرمز، گلبول مخلوط همگن محیط با همراه آگلوتیناسیون مشاهده عدم -

 شود. حل و پیگیری ABO گروهتفسیر  و ثبت از قبل باید پالسما/  سرم و قرمزخون گلبول آزمایش نتایج در ناهمخوانی هرگونه -

مراحل  سپس و نمایید انکوبه اتاق دمای دقیقه در 15تا  5مدت  به را لوله ها پالسما / سرم آزمایش در 3+از  تر ضعیف واکنش وجود درصورت -

 .نمایید رتکرا را 4-8

 

 منابع:

 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژی رفرانس آزمایشگاه

 امکانات موردنیاز: 

Anti A -   از نوعPolyclonal  

Anti B-   از نوعPolyclonal  

 است. ه شد زی سا ه دآما درصد( روزانه 5-2رقت ) % با9سالین  محلول از که توسط آزمایشگاه با استفاده Bو  Aقرمز  گلبول سوسپانسیون -

 111و 51سمپلر  -جالوله ای -%9سالین  -شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ -میلی متر 75*12لوله آزمایش  -

 

 ای لوله روش به RH(D) آزمایش استاندارد عملکردی روشدستورالعمل 

 

 :هدف

 Rh-Positive و Rh-Negativeفنوتیپ  نوع .ی میباشد باردار دوران و خون تزریق از قبل آزمایشهای از انسانی خون قرمز گلبول RH(D) گروه تعیین

  .میشود تعیین خون قرمز گلبول غشای سطح درDژن  آنتی حضور عدم و ر حضو به توجه با

  .نشود اهدهمش ، مستقیم واکنش Anti Dمعرفهای  با اکثر است ممکن و شده بیان ضعیف صورت به خون مز قر گلبولهای از برخی سطح در  Dآنتی ژن 

 .میشود تعیین پزشکی مرکز هر مشی خط به بسته بیماران در AHGآزمایش  انجام

 باشد. داشته را Dضعیف  آنتیژن های شناسائی توانائی باید RHتعیین  روش

 .شود تأیید AHGمرحله  و سانتیگراد درجه 37دمای  در انکوباسیون یعنی ، بعدی مراحل در آزمایش ادامه + با2از  تر ضعیف واکنش هرگونه باید

 نمونه:

 است. قبول قابل RH تعیین آزمایش برای EDTAانعقاد  ضد حاوی لوله در شده نمونه گیری کامل خون لیتر میلی 2-5 -

 .شود ثبت بیمار ی خون حاو لوله روی بر یکننده شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام است الزامی -
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 شود. ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و نگیرخو نام است الزامی -

 :نمونه نگهداری شرایط

 .شود ذخیره بعدی هرگونه آزمایش جهت روز 7حداقل  مدت به و د سانتیگرا درجه 8-2یخچال  دمای در خون نمونه های -1

 د نگهداری شود. سانتیگرا درجه 8-2یخچال  دمای معرف ها در -2

 تفکیک های لوله در سازی ذخیره و بیمار · نمونه خون قرمز گلبول از پالسما یا سرم جداسازی ، انسانی خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت -3

 .نمیشود توصیه شده

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون .نمایید اضافه شده نشانه گذاری قبل از که لولهای به Anti Dیک قطره 0

 مسئول بانک خون . نمایید اضافه شده گذاری نشانه قبل از که دوم لوله به را Rh controlیک قطره  2

 مسئول بانک خون ( درصد اضافه نمائید.5-2قرمز ) گلبول ازسوسپانسیون قطره ،یک فوق لوله های از یک هر به 3

  g 1111یه با دور ثان 31-15زمان  .نمایید نمایید سپس سانتریفوژ مخلوط آرامی به را ها لوله داخل محتوای 4

 می باشد.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون . د شو آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده ا ت دهید تکان آرامی به را لوله ها 5

 مسئول بانک خون کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج 6

 کنید و مطابق ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را  Rh controlو Anti Dحاوی  لوله بندی درجه نتایج 9

 جدول زیر عمل کنید.

 مسئول بانک خون

 درجه 37دقیقه در دمای  31تا  15ت  مدّ به ا . نمایید انکوبه سازنده دستورالعمل مطابق را لوله دو هر 9

 باشد. می سانتیگراد

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون می باشد. g1111ثانیه با دور  31تا  15زمان  .نمایید سانتریفوژ را لوله ها انکوباسیون زمان طی از پس 7

 آگلوتیناسیون هرگونه وجود . شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله 01

 .کنید مشاهده را

 مسئول بانک خون

منفی می باشد ،  Rh-controlله با زمینه شفاف نشان می دهدو لو >2واکنش قوی + Anti Dاگر لوله  00

 واکنش را ثبت کنید. 

 

 مسئول بانک خون گزارش کنید.  RH- Positiveنتیجه آزمایش را  02

 به سالین با بار چهار تا سه را ها لوله ، مشکوك واکنش وجود یا واکنش در تغییری مشاهده عدم صورت در 03

 دهید شستشو کامل صورت

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون نمایید. اضافه لوله ها به AHGقطره  2 و کرده تخلیه سالین از خوب را ها لوله شستشو آخرین از پس 04

سانتریفیوژ  g1111ثانیه با دور  31تا  15زمان  .نمایید و سانتریفوژ کرده مخلوط آرامی به را لوله ها محتوای 05

 نمایید.

 مسئول بانک خون

 آگلوتیناسیون هرگونه وجود . شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید نتکا آرامی به را لوله ها 06

 .کنید مشاهده را

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در را آن و کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج 09

 مسئول بانک خون .کنید گزارش و تفسیر Bجدول  مطابق 09

 . کنید اضافه لوله ها از یک شده به هر حساس خون قرمز گلبول قطره یک ، باشد منفی لوله دو هر واکنش اگر 07

 تفسیر نمائید. Bجدول  مطابق مثبت واکنش صورت در .نمایید سانتریفوژ را ها لوله

 مسئول بانک خون

 باید آزمایش ، د شو منفی کنشوا نتیجه ، شده حساس خون قرمز گلبول نمودن اضافه از پس صورتیکه در 21

 .شود تکرار مجدداً

 مسئول بانک خون
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 Aجدول 

 

 Rh- Control Anti - D تفسیر

 ≥  2+ 0 گزارش شود Positiveبیمار  RHنوع 

 < 2 + 0 ادامه می دهیم 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 کنترل روزانه Rhنوع  شناسائی برای شده استفاده معرف واکنش باید: کیفی کنترل

 گلبول سوسپانسیون را نشان داده با 4تا + 2واکنش بین +  Rh-psitiveدرصد(  5-2ن) خو قرمز گلبول سوسپانسیون با  Anti Dمعرف آگلوتیناسیون باید

 .گردد مشاهده منفی واکنش Rh- negativeدرصد(  5-2ن) خو قرمز

 نکات مهم:

 -Rhلوله  در آگلوتیناسیون مشاهده و عدم AHGسانتیگراد ، درجه 37 مراحل از پس Anti-Dلوله  در قبول قابل آگلوتیناسیون مشاهده -

Control آزمایش  نتیجه بایدRh Positive (Weak- D) ")" ارش شود.گز 

 قرمزخون گلبول غشای سطح د در وجو Dآنتی ژن  عدم دهنده نشان Rh-controlو  Anti Dی  حاو لوله در آگلوتیناسیون مشاهده عدم -

 منفی( گزارش می شود. Dآزمایش ) نتیجه باید و میباشد

 میباشد تفسیر غیرقابل شدهو گزارشUnresolved زمایش  آ نتیجه ، شود مشاهده آگلوتیناسیون هرگونه Rh- controlلوله در که صورتی در -

 .شود تزریق Rh(negative)ازگروه خون بیماربه نیاز درصورت و

 .میباشد گزارش قابل میشود مشاهده ماکروسکوپی صورت به که واکنشهائی فقط -

 منایع:

 

 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژی رفرانس آزمایشگاه

 امکانات مورد نیاز:

 استاندارد خون قرمز گلبول معرفهای -AHGمعرف  -درصد 22 گاوی آلبومین -%9ال نرم سالین

 کارکنان مرتبط:

 (مسئول بانک خون)مریم جاللی 

 01/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 ر علی اخباری)مسئول فنی ازمایشگاه(دکت

 (مسئول بانک خون)مریم جاللی 

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 دریانی  )ریاست(دکتر تصویب/ابالغ کننده:  (دکتر علی اخباری)مسئول فنی ازمایشگاهتأیید کننده: 
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 یش آنتی گلوبین مستقیمدستورالعمل انجام آزمایش های جستجوی آنتی بادی های غیرمنتظره انجام آزما

 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

  روش کار: 1

 نمونه تنهاشود) مع آوریج EDTAانعقادی  ضد ماده حاوی لوله در که کامل خون میلی لیتر نمونه 5-2حداقل  1-1

 می باشد(. EDTA حاوی نمونه ، قبول مورد

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون قرار گیرد. استفاده مورد و تهیه آزمایش، انجام از قبل بالفاصله درصد(  تازه، باید 5-2سوسپانسیون ) 2-1

 مسئول بانک خون را نشانه گذاری می کنیم. 75x12لوله  سه ابتدا 3-1

 مسئول بانک خون کنید. اضافه بیمار نمونه درصد( از 5-2سوسپانسیون ) قطره یک ها لوله از یک هر به 4-1

 آخر مرحله در و شستشو دهید خوبی % به9سالین  با بار 4 الی 3 را ها لوله از یک هر خون قرمز های گلبول 5-1

 .کنید تخلیه کامالً را سالین ، شستشو

 مسئول بانک خون

 Cloneبا  AHGمنبع  کاربرد متفاوت اضافه کنید.) Cloneبا  منبع و د از AHG  مناسب مقدار 2 و 1 لوله به 6-1

 .میباشد خطا کاهش جهت مختلف

 مسئول بانک خون

 آینه از اده استف با آگلوتیناسیون هرگونه مشاهده جهت سریعاً آورده بیرون آرامی به را لوله ها 7-1

 .کنید بررسی مقعر

انک خونمسئول ب  

 مسئول بانک خون .کنید ثبت و نموده بندی درجه را شده مشاهده واکنش هرگونه 8-1

 سانتریفوژ سپس نمایید، انکوبه سانتیگراد درجه 25-21اتاق  در دمای دقیقه 5 ت مد به را منفی واکنش های لوله 9-1

 .کنید

 مسئول بانک خون

نمسئول بانک خو . کنید تکرار را 8-7مراحل  11-1  

می  AHGکه حاوی  2و  1ه  ر شما لوله به شده حساس قرمز گلبول قطره یک ، منفی واکنش مشاهده صورت در 11-1

 کنید اضافه باشد ،

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون کنید ثبت را نتیجه ، مثبت واکنش مشاهده صورت در و کنید سانتریفوژ را 2 و1 شماره لوله 12-1

 مسئول بانک خون . کنید تکرار ابتدا از را آزمایش منفی واکنش همشاهد صورت در 13-1

  : کیفی کنترل 2

 مسئول بانک خون آزمایش کنید. IgGبا  شده حساس قرمز گلبول با را AHGمعرف  روزانه 1-2

 یفوژسانتر از پس . اضافه کنید لوله به ا ر شده اس س ح قرمز گلبول قطره یک شد منفی DATآزمایش  که بار هر 

 .شود تکرار مجدداً آزمایش ، مثبت ه واکنش مشاهد عدم صورت در . د شو مشاهده مثبت واکنش باید کردن

 مسئول بانک خون

 : تفسیر

 

 ردیف
 DATنتیجه 

 به متصل پروتئین

 قرمز گلبول

 1لوله شماره  2لوله شماره 3لوله شماره

 AHG درصد 9سالین 
PS2 

AHG 
PS1 

0 Positive IgG + C3d 0 + + 

2 Unresolved گزارش غیرقابل + + + 

3 Negative ---- 0 0 0 

4 Positive IgG+ C3d 0 0 + 

5 Positive IgG+ C3d 0 + 0  
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 منابع:

 

 امکانات موردنیاز:

 خون قرمز گلبول -111-51 سمپلر -درصد 9سالین  -AHGمعرف  -روشنائی و مقعر آینه -شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ -میلی متر 75x12آزمایش لوله

 لوله ای. جا -شده( )حساس کنترل

 کارکنان مرتبط:

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 01/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 فنی ازمایشگاه( دکتر علی اخباری)مسئول

 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 

 فرهاد دریانی )ریاست(دکتر  تصویب/ابالغ کننده: دکتر علی اخباری)مسئول فنی ازمایشگاه( تأیید کننده:
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 هیه گلبول قرمزهای حساس شدهدرصد گلبول قرمز،خواندن و درجه بندی شدت آگلوتیناسیون،ت3دستورالعمل تهیه سوسپانسیون 

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

 : هدف

 در که است معرفی درصد3 سوسپانسیون .بگذارد اثر آگلوتیناسیون قدرت و آزمایش حساسیت روی شدت به میتواند خون قرمز گلبول به سرم نسبت

 ( 5-2درصد) 3سوسپانسیونی نزریک به  بلکه ، نیست صورت دقیق الزامی به درصد3 نهایی سوسپانسیون تهیه .شود می برده بکار سرولوژیک روشهای

 در واکنش بندی جهدر و خواندن برای را خون قرمز گلبول از مناسب و کافی  تعداد و آورده فراهم شها رو بیشتر در را گلبول به سرم الزم نسبت تواند می

 .دهد قرار دسترس

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول بانک خون :دهید انجام را ذیل مراحل خون قرمز گلبول درصد3 سوسپانسیون از لیتر میلی 11 تهیه جهت 0

 مسئول بانک خون دهید. انتقال لیتری میلی 11 لوله یک به را کامل خون از لیتر میلی1 حداقل 0-0

 3 تا 2 را مرحله این . نمایید سانتریفوژ دقیقه 3 الی 1 مدت به و نموده اضافه سالین خون قرمز گلبولهای به 2-0

باشند.  شده جمع بدور کامالً را لوله انتهای در قرمز گلبول و شفاف کامالً باید نهائی محلول .نمایید تکرار بار

Supernatant فوقانی بریزید سالین محلول. 

خونمسئول بانک   

درصد  1,9میلی لیتر سالین  9,7میلی لیتر از گلبول قرمز متراکم شسته شده را به لوله ای جاوی  1,3مقدار  3-0

 انتقال دهید.

 مسئول بانک خون

 سالین با را خون قرمز گلبولهای لوله، کردن سروته با بار چند .دهید پوشش را لوله پارافیلم از استفاده با 4-0

  .نمایید وطمخل کامالً درصد9

 مسئول بانک خون

  کنترل کیفی: 2

 میلی 75x12  لوله به را شده تهیه سوسپانسیون از مقداری سوسپانسیون تراکم و رنگ چشمی کنترل جهت 0-2

 میلی 75x12ه را به لوله ی شد شناخته درصد3 سوسپانسیون از مشابه ای حجم سپس .دهید انتقال متر

 .دهید  قرار نور منبع مقابل را لوله ها قایسهم جهت .دهید انتقال دیگری متر

 مسئول بانک خون

درصد تهیه شده، یک قطره از این سوسپانسیون  3یا به منظور مقایسه مقدار تجمع گلبول قرمز سوسپانسیون  2-2

درصد شناخته شده را  3میلی متر انتقال دهید.به صورت مشابه یک قطره از سوسپانسیون  75x12را به لوله 

ثانیه( لوله ها را  31-15میلی متر دیگری انتقال دهید. با توجه به زمان تعیین شده ) 75x12لوله  به

 سانتریفیوژ نمایید.

 

 مسئول بانک خون

 

 روش عملکردی استاندارد خواندن و درجه بندی آگلوتیناسیون به روش لوله ای

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 باید دادن این تکان . نمایید کج بار هر و داده تکان را (cell botton)گلبولی  توده حاوی لوله آرام و دقت با 1

 .شود جدا جداره لوله، و انتها از گلبولی توده که طوری به شود تکرار بار چند آرامی و دقت به

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون .اییدنم مشاهده گلبولی توده از را آنها انتشار و لوله از را گلبولها شدن جدا چگونگی 2

 گلبولهای که زمانی واکنشهاباید .نمایید ثبت و بندی درجه را واکنشها بالفاصله  Aپیوست  جدول از استفاده با 3

  .گردند و ثبت ارزیابی شدند جدا آزمایش لوله انتهای و گلبولی توده از کامال قرمز

 مسئول بانک خون
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 Aجدول 

 آلگوتیناسیون بندی درجه و واکنش 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:

 ایران خون انتقال سازمان ایمونوهماتولوژی رفرانس آزمایشگاه

 امکانات موردنیاز:

 EDTAنمونه خون کامل حاوی  -1

 میلی لیتر 75x12یا  75x11لوله آزمایش-2

 میلی لیتر 11-1پیپت یکبار مصرف -3

 111یا  51سمپلر  -4

 درصد 1,9سالین  -5

 1111gسانتریفیوژ سرولوژیک  -6

 جالوله ای -7

 منبع روشنایی -8

 درصد 3نمونه سوسپانسیون  -9

 رتبط:کارکنان م

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 01/3/79تاریخ بازبینی بعدی:                          0/4/79تاریخ ابالغ:                      01/3/79تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(
 فرزانه جوادی)کارشناس آزمایشگاه(

 ل بانک خون()مسئومریم جاللی 

 فرهاد دریانی  )ریاست(دکتر تصویب/ابالغ کننده:  دکتر علی اخباری)مسئول فنی آزمایشگاه(تأیید کننده: 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 دستورالعمل

 محور حقوق گیرنده خدمت
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محورحقوق گیرنده خدمت رالعملدستو
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 دستورالعمل نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

در بیماران هوشیار وبیماران دارای همراه کلیه اموال قیمتـی و وسـایل وی در بـدو ورود بـه بخـش       0

 تحویل همراه شود.

 کمک بهیار

ی و به صورت اورژنس و بدون همراه بستری می گردد ،اموال و البسه( در صورتی که بیمار با عدم هوشیار 2

 صورت جلسه شده و به واحد پذیرش تحویل گردد

 پرستار

وسایل قیمتی با ارائه کارت شناسایی و کپی آن به همراهان درجه یک بیمار تحویـل گـردد و کپـی     3

 .همراه با رسید شودکارت شناسایی ضمیمه صورت جلسه 

 پرستار

.وسـایل قیمتـی در گـاو    ،در صورتیکه همراهان بیمار مراجعه ننمایند و بیمار ناشـناس بـاقی بمانـد    4

 نگهداری شده و به اطالع مدد کار اجتماعی بیمارستان رسانیده شود. پذیرشصندوق 

 پرستار

در صورت فوت بیمار بدون همراه وسایل بیمار در همان شیفت توسط کمک بهیار تحویـل کشـیک    5

 شود.اداری 

 کمک بهیار

در کلیه اطاقهای بیماران بستری ،اطالع رسانی در خصوص حفظ وسایل شخص برگه های           6

 آموزشی تهیه و نصب گردد

کارشناس بهبود 

 کیفیت

فرد خوش آمدگو به  به بیماران ، در بدو ورود در خصوص نگهداری و حفظ وسایل شخصی آموزشهای الزم ارائه گردد 9

  بیمار

 گاو صندوق، پمفلت و بروشور آموزشی امکانات موردنیاز:

 منابع: دستورالعمل حقوق گیرنده خدمت

 فرد خوش آمدگو به بیمار کارکنان مرتبط: پرستار، کمک بهیار، روابط عمومی،

 29/2/79 تاریخ بازبینی بعدی:               31/3/79 تاریخ ابالغ:                                    29/2/79 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

 - محمدرضا اسالمی )مسئول پذیرش و ترخیص (  -مریم هاشمی )مترون (  –خانم مال)سوپروایرزآموزشی (   -محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان ( 

 طمه صفری)مسئول مددکاری و عضو حقوق گیرنده خدمت (فا -  بهبود کیفیت ( مسئول عطیه میرخانی )کارشناس –مسعود صیادی ) مسئول انتظامات ( 

 ) ریاست بیمارستان( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  تأیید کننده: محمدصادق محراب بیگی) مدیر بیمارستان (

 

 

 


