
1 
 

 

 

 

 

 

 اهم نکات استانداردهای اعتباربخشی 

 واحدهای پاراکلینیک و پشتیبانی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 1041اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 واحد مدیریت اطالعات سالمت

اجازه شده فقط با *اطالعات بيمار چه زمان ، چطور و تا چه حدودي دراختيار ساير افراد حقيقي ويا حقوقي قرار گيرد به جز در موارد تعين 

 مجاز مي باشد. كتبي بيمار

 ذيل مي باشد: امنيت اطالعات شامل سه مقوله*

 محرمانگي اطالعات  .1

 سالمت اطالعات .2

 در دسترس بودن اطالعات  .3

 ويرايش اطالعات -4لغو اطالعات  -3درج اطالعات -2فقط خواندني  -1*انواع دسترسي شامل :

 روزانه و يا حد اكثر هفتگيشت پرونده هاي خارج شده از بايگاني موارد را بايد  به صورت *واحد مديريت اطالعات سالمت جهت بازگ

 پيگيري نمايد .

 . .ن قانوني بيمار ممنوع مي باشديا سرپرستاي  پرونده به بستگان و همراهان بيمار بجز خود بيمار و *ارائه كپ

  HIMبا تكميل فرم درخواست پرونده و تاييد مسئول واحد   ارشناسان تغذيه و متخصصان تغذيه و ك *ارائه پرونده به پزشك معالج و مشاور

 امكان پذير مي باشد.

 امكان پذير مي باشد.  HIMتوسط پزشك معالج و تاييد مسئول واحد  ارائه پرونده به پزشك مقيم و يا آنكال  با تكميل فرم درخواست پرونده*

به پرونده هاي ترخيص شده و  ان واحد هاي پاراكلنيك نمي توانندباليني و منشي بخش و كارشناس و سرپرستار و سوپروايزر *پرستاران ،ماماها

 سوابق بيماران دسترسي داشته باشند .

 رخواست پرونده و تاييد رياست بيمارستان امكان پذير مي باشد .متخصصان پاراكلنيك با تكميل فرم د*ارائه پرونده به 

  ي توانند به پرونده بيماران دسترسي داشته باشند البته مسئول فني با تكميل فرم درخواست ي م*رئيس بيمارستان و مسئول فن

دسترسي داشته باشند فقط دسترسي از نوع خواندن پرونده الكترونيك مي توانند داشته باشند  به پرونده توانند *مدير بيمارستان و مترون نمي

. 

انترن ها (با تكميل فرم درخواست پرونده توسط اتند و رزيدنت ارشد وتاييد مسئول واحد امكان  *فراگيران گروه پزشكي )دستيار فلو شيپ و

 پذير مي باشد.

 امكان پذير مي باشد.  HIMدانشجويان پرستاري و مامايي با تكميل فرم درخواست پرونده توسط مسئول بخش و تاييد مسئول واحد *

 ل فرم درخواست وتاييد مسئول واحد تا پايان شيفت كاري ميتواند دسترسي داشته باشد ذاز با تكمي*پذيرش حق دسترسي نداشته و كدگ

 *كارشناسان واحد مدارك پزشكي مي توانند جهت پاسخگويي مي توانند دسترسي داشته باشند .
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د ارسال نشده باشند براي موارد توانند دسترسي داشته باشند .مگر پرونده هايي كه هنوز به واح *واحد ترخيص در امد و صندوق و آي تي نمي

 سند مالي و تسويه حساب 

*دبير كميته هاي بيمارستان با درخواست كتبي دبير كميته به همراه ذكر علت در خواست و تاييد ريس بيمارستان به مدت يك هفته مي 

 تواند درخواست كند .

 و تاييد ريس بيمارستان كپي پرونده داده مي شود . وكيل حقوقي بيمارستان با درخواست كتبي  به همراه ذكر علت در خواست*

 مي تواند دسترسي داشته باشد.  HIM*مددكارو داروساز باليني  با تكميل فرم درخواست پرونده و تاييد مسئول 

 *بازرسان و كارشناسان وزارت بهداشت با ارائه معرفي نامه و حكم ماموريت مي توانند دسترسي داشته باشند .

 نها و مراكز ديگر با نامه رسمي و اجازه بيمار حق دسترسي به پرونده بيمار را دارند .*بيمارستا

پزشكي قانوني و كمسيون پزشكي با ارسال نامه رسمي دسترسي به كپي پرونده و در صورت لزوم اصل پرونده  مي توانند  ،*دادگستري

هفته از تاريخ ارسال پرونده و در صورت نياز مجدد تمديد تا دوهفته صل پرونده حداقل تا دو دسترسي داشته باشند .در صورت درخواست ا

 ديگر قبل از سررسيد هفته اول.)حداقل چهار هفته (

 و مراجعه حضوري  كپي پرونده بدون مهر برابر ابا اصل  در اختيار وي قرار مي گيرد . *بيمار /قيم /نماينده قانوني با درخواست كتبي

جويي با معرفي نامه از معاونت پژوهشي و بعد از اخذ كد اخالق  ميتوانند دسترسي داشته باشند آن هم در محل *پژوهشگر و تحقيقات دانش

 بايگاني 

 ساعت به تاييد پزشك معالج رسانده شوند. 24*دستورات تلفني بايد ظرف مدت 

روز  14ده بيمار جهت رفع نقص حداكثر بايد ظرف مدت اعالم موارد نقص پرونده به پزشك و پرستار و يا ساير افراد سهيم در مستندسازي پرون

 انجام شود .
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 واحد آزمایشگاه

Critical Values In medical Laboratory 

 مقادير بحراني آزمايشات

Chemistry Critical Values 

Test                                                                                                  Lower Limit                                                   Upper Limit 

Bilirubin Total                                                                               None                                                                  >15 mg/dl 

Calcium                                                                                          <7mg/dl                                                            >12 mg/dl 

Creatinine                                                                                      None                                                                   >2mg/dl 

Glucose                                                                                          <50 mg/dl                                                            >450 mg/dl 

Magnesium                                                                                    1.2 mg/dl                                                             >3.9 mg/dl 

Potassium                                                                                     <2.8 mEq/l                                                           >7  mEq/L 

Sodium                                                                                          <125 meq/l                                                           >160 mEq/L 

Hematology critical Values 

ESR                                                                                                                                                                               >100mm/h 

Fibrinogen                                                                                     <100 mg/dl                                                            >800 hig/dl 

Hematcrit ( Hct )                                                                           <21 %                                                                   >60 % 

Hemoglobin (Hgb)                                                                         < 7 g/dl                                                                 >20 g/dl 

Platelet count                                                                                 <30 *1000/ml                                                        >950*1000/ml 

White Blood cell count                                                                 <2 *1000/ml                                                     >35*1000/ml 

CSF White Blood cell count                                                          None                                                                     >10 cells /ul 

Prothrombin Time                                                                          None                                                                    >24 Seconds 

Therapeutfe APTT                                                                         None                                                                        >100 seconds 

Microbiology Critical Values 

culture                                                                               Positive smear or Culture Blood 

Troponin                                                                         positive 

 کیاست فر  دکتر                                                            دکتر نوروزی                                                             دکتر جوانمرد
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 آزمايشهای  اورژانس و زمان چرخه کاری  فهرست

 رديف نامآزمايش (دقيقه) زمانچرخهكاري

06 AST 1 

16 ABG 2 

06 Albumin 3 

06 Alkaline phosphatase 4 

06 ALT 5 

06 ammonia 0 

06 Keton 7 

06 Calcium, Total 8 

06 Blood suger 9 

06 Bun-Blood Urea 16 

36 CBC 11 

06 CRP12 میک 

06 Bilirubin (total, Direct) 13 

36 K 14 

06 Creatinine 15 

06 ESR 10 

06 Fibrinogen 11 

36 Na 18 

06 Uric Acid 19 

06 Magnesium 26 

06 Phosphorus 21 

36 Prothrombin Time (PT) 22 

36 Activated partial thromboplastin Time (APTT) 23 

36 Bleeding time 24 

06 D-Dimer (or FDP) 25 

36 Clotting Time 26 

03 Blood Compatibility Testing (cross match ) 27 

 Blood culture 31 پذيرشوانجام

03 Urinalysis ( Complete ) 32 

03 Ck.mb 33 

03 Bady fluids (cell count,ph,specific gravity) 34 
03 CSF 35 

03 Stool Exam 36 

 Bady fluid cultur (Csf, Urine) 37 يرش وانجامپذ

  38 
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 کیاست فر              دکتر                                                         نوروزیدکتر دکتر جوانمرد                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف نامآزمايش (دقيقه) زمانچرخهكاري

06 Ammonia 39 

06 Amylase 46 

36 chlorid 41 

06 Lactate 42 

06 Lipase 43 

06 Total protein 44 

06 Reticulocyte 45 

06 Microbiologica l staining (Gram stain,….) 40 

06 Blood smear for parasite (Malarial , Borrelia) 41 

 Body fluid culture (CSF . Urine ) 48  پذيرش و انجام 

36 ABO & RH typing  49 

06 Direct &Indirect Combs  56 

06 CRF 51 

06 Ammiotic test for diagnosis of ruoture of fetal membranes (ROM) 52 

36 LDH 53 

 Hbs- Ag 54 پذيرش و انجام
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-5 

 گزارش آنی نتایج بحرانی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISسیتم –جدول مقادیر بحرانی  -دفاتر ثبت گزارش موارد بحرانی–خط تلفن یک طرفه  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 ق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر   بسزایی در حیات بیماران داشته باشد به نتیجه ای اطال تعاریف:

 ایمنی بیماران و جلوگیری از خطرات ناشی از موارد بحران با کمک به درمان سریع بیماران  هدف:

 
 redنتایج بحرانی را بالفاصله از طریق خطوط تلفن  کارکنان آزمایشگاه  بایستی تست ها را انجام داده و پس از خواندن نتایج و قبل از تکرار تست-1

call .به پزشک ،دستیار پزشک یا پرستار )سرپرستار ،پرستار بیمار ،پرستار مسئول شیفت (اطالع دهند 
حرانی به همراه مشخصات پرسنل آزمایشگاه که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتایج بحرانی در دفتر ثبت موارد ب-2

 جواب آزمایش  و ساعت گزارش ثبت می گردد.
 ثبت می کنند   HISکارکنان آزمایشگاه پس از تکرار تست نتایج را در سیستم  -3

 در صورت ارسال نمونه مجدد آزمایش مجددا تکرار شده و نتیجه آن در دفتر بحران ثبت می گردد -4

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه : منابع

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه 

 جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 فهرست آزمایشات روتین و زمان چرخه کاری 

 ردیف نام آزمایش زمان جوابدهی و نوبت دهی

 A/G 1 روزانه

 ALB 2 روزانه

 ALKP 3 روزانه

 ALT 4 روزانه

 Ammoniac 5 روزانه

 Amylase 6 روزانه

 AST 7 روزانه

 Bilirobin(total & Direct) 8 روزانه

 BS 9 روزانه

 BUN 10 روزانه

 CA 11 روزانه

 Choles 12 روزانه

 CPK 13 روزانه

 CPK-MB 14 روزانه

 Creatinine 15 روزانه

 16 کمی Crp روزانه

 FBS 17 روزانه

 Fluid Analiz 18 روزانه

 Gamma GT 19 روزانه

 GTT 20 روزانه

 HDL 21 روزانه

 Iron(Fe) 22 روزانه

 K 23 روزانه

 Keton 24 روزانه

 Lactate 25 هروزان

 LDH 26 روزانه

 Lipase 27 روزانه
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 ردیف نام آزمایش  زمان جوابدهی و نوبت دهی

 Mg 28 روزانه

 Na 29 روزانه

 OGCT 30 روزانه

 P 31 روزانه

 PKU(ELISA) 32 سه شنبه

 T.protein 33 روزانه

 TG 34 روزانه

 TIBC 35 روزانه

 Uric Acid 36 روزانه

 VLDL 37 روزانه

 2ME 38 روزانه

 ASO 39 روزانه

 C3 40 شنبه

 C4 41 شنبه

 Coombs wright 42 روزانه

 43 کیفی CRP روزانه

 D.Dimer 44 روزانه

 Dir.Coombs 45 روزانه

 G.6.P.D 46 روزانه

 IgA 47 شنبه

 IgG 48 شنبه

 IgM 49 شنبه

 Ind.coombs 50 روزانه

 RF 51 روزانه

 WIDAL 53 روزانه

 wright 54 روزانه

 Bleeding time 55 روزانه

 Blood group 56 روزانه

 Blood group(PRE) 57 روزانه

 CBC،Diff 58 روزانه
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 ردیف نام آزمایش  زمان جوابدهی و نوبت دهی

 CBC H1 59 روزانه

 Clotting Time 60 روزانه

 ESR 1 st hr 61 روزانه

 ESR 2 st hr 62 روزانه

 Fibrinogen 63 روزانه

 HB 64 روزانه

 HCT 65 روزانه

 Malaria Smear 66 روزانه

 PBS 67 روزانه

 Plt 68 روزانه

 PT 69 روزانه

 PTT 70 روزانه

 RBC Morphology 71 روزانه

 Reticulocytes 72 روزانه

 AFP 73 روزانه

 ANA 74 روزانه

 Anti ds-DNA 75 روزانه

 Anti Tpo 76 روزانه

 B-HCG Titer 77 انهروز

 B-HCG 78 روزانه

 CA-125 79 روزانه

 CMV(IgG,IgM) 80 روزانه

 EBV((IgG,IgM) 81 روزانه

 Ferritine 82 روزانه

 FreeT3 83 روزانه

 FreeT4 84 روزانه

 H.pylori(IgG,IgM) 85 شنبه
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 ردیف نام آزمایش  زمان جوابدهی و نوبت دهی

 HAV)IgM) 86 روزانه

 HAV(TOTAL) 87 انهروز

 HBCAB 88 روزانه

 HBsAb 89 روزانه

 HBsAg 90 روزانه

 HCV anti body(ELISA) 91 دوشنبه

 HIV Ab(ELIsa) 92 دوشنبه

 PTH 93 روزانه

 T3 94 روزانه

 T4 95 روزانه

 Troponin 96 روزانه

 TSH 97 روزانه

 TTG(IgA) 98 روزانه

 Vit D3 99 روزانه

 Dysmorphic RBC in urine 100 روزانه

 PH(urine) 101 روزانه

 U/A 102 روزانه

 Ur.Alb 103 روزانه

 Urine SG 104 روزانه

 Blood C,S 105 روزانه

 CSF C,S 106 روزانه

 Discharge C &S 107 روزانه

 Fluid C,S 108 روزانه

 Pleural Cuture 109 روزانه

 SE C,S 110 روزانه

 Synovial Cuture 111 روزانه
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 ردیف نام آزمایش  زمان جوابدهی و نوبت دهی

 Throal C,S 112 روزانه

 Urine C,S 113 روزانه

 Wound C,S 114 روزانه

 OB 115 روزانه

 S/E 116 روزانه

 Scotch test 117 روزانه

 Sudan III Stainning for Fat 118 روزانه

 ABG 119 روزانه

 VBG 120 روزانه

 Bal C,S 121 روزانه

 Bed sore C,S 122 روزانه

 Catheter Discharge C,S 123 روزانه

 Drain Discharge C,S 124 روزانه

 Mouth C,S 125 روزانه

 Nose C,S 126 روزانه

 Skin C,S 127 روزانه

 128 توکسیکولوژی ادرار روزانه
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/1 

 آزمایشگاهی یها نمونه آوریجمع

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی باتعاریف: 

 اریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برد :هدف

م از آزمایش ها یا گروهی از آزمایش ها که در یک بخش این دستورالعمل باید حاوی تمامی اطالعات مورد نیاز جهت نمونه گیری باشد و برای هر کدا
 .فنی با خصوصیات مشابه انجام می گیرد به طور جداگانه تهیه شود 

 الف ( آزمایش هایی که انجام آنها الزاما نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد :

Amino Acids plasma  ساعت 12ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگساالن  4شیرخواران )) 

ACTH,Plasma) ناشتایی از نیمه شب) 

Alkaline phosphatase,serum 

Ceruloplasmin, serum or plasma 

∂1 – Antitrypsin, serum 

FBS 

Folic Acid, serum 

Glucagon, plasma 

HDL-LDL 

Iron, serum 

Lipase, serum 

PTH, Serum 

 Triglycerides, serum or plasmaساعت ( 14تا  11)ولی با آب می توانند بنوشد( ) 
 ب (  آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد :

Alfa1-Antitrypsin serum 

 صبح توصیه میشود( 6شب تا  11قبل از جمع آوری ، ناشتایی از ساعت (
 Amylase 

Androstenedione, serum 

Calcium, serum 

Cholesterol, total, serum or plasma 

C-peptide, serum 
GGT, serum 

Homocystine, plasma 
IGF-1, serum or plasma 

Insulin serum 

Osmolality, Calculated, serum or plasma 

Phosphorus, serum 

PSA, serum 
 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع :

 ندهابالغ کن تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/2 

 های آزمایشگاهیجمع آوری نمونه

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20بازنگری:   تاریخ

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشتعاریف: 

 هی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداریاگا :هدف

 پ(آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم غذایی خاصی است :
Fat , semiquantitative, stool  گرم چربی یا  151تا  111وی حدود : یک فرد بزرگسال باید تحت رژیم  حاg/m2  61  در روز برای حدود

نمونه نیز یک هفته قبل و در طی انجام آزمایش باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید . پیش از جمع آوری 
 قبل بیمار نباید بیسموت ، روغن کرچک ، یا روغن معدنی مصرف کرده باشد . بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد . از یک هفته

HDL, LDL  جهت حصول بهترین نتیجه ، بیمار باید به مدت سه هفته یک رژیم ثابت غذایی و وزن ثابت داشته باشد و حداقل ده ساعت ناشتا :
 باشد

Metanephrines , urine or plasma اهای حاوی متیل گزانتین نظیر شکالت ، قهوه ، چای و نوشابه ها بهمدت : بیماران از مصرف تمامی غذ
 ساعت منع شوند  24

Phenylalanine , Blood  ساعت قبل از آزمایش داشته باشد . نمونه باید حتی المقدور  44: نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر ) پروتئین ( به مدت
 نمونه گیری در روزهای چهارم تا دهم پس از تولد پیشنهاد میشود . LBWبرای نوزاد زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود . 

Triglycerides , serum or plasma   بیمار باید  از سه هفته  قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف :

 .نداده باشد ساعت قبل نیز ورزش  سنگین انجام 24نکرده و حداقل از 
 ت( آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی است :

Aldosterone , serum or urine  قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اطالح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیورتیک :
 از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند.، حداقل از دو هفته قبل ) ترجیحا چهار تا شش هفته قبل ( 

ACE ,SERUM  کاپتوپریل و اناالپریل باعث کاهش مقادیر سرمی :ACE می گردد 
Bleeding Time . بیمار باید از مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از انجام آزمایش منع گردد : 

Cortisol , serum or urine سپیرونوالکتون یا کیناکرین اجتناب کرده و بدون استرس باشد : بیمار باید از مصرف ا 
Ferritin , serum  هنگامی  که بیمار تحت درمان با آهن است ، تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود : 

GTT, Plasma کتیو ، داروهای ضد سل و ضد التهاب : بسیاری از داروها مثل استروئیدها ، دیورتیک ها و داروهای ضد تشنج ، داروهای سایکوا
 تداخل ایجاد می کنند .
Oxalate , Urine  ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مصرف ویتامین  24: ازC  اجتناب شود 

Aggregation  ستروئیدی : بیمار از هفت روز قبل از انجام آزمایش نباید آسپرین دریافت کرده باشد و باید از مصرف داروهای ضد التهابی غیرا
(NSAIDs . یا سایر عوامل مهار کننده پالکت هم اجتناب کند ) 

Protein C  مصرف ضد انعقاد خوراکی توسط بیمار سوال شود چرا که سطوح پروتئین :C  با مصرف وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار
 .جام شودروز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش ان 11حداقل به مدت 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -فر دکتر جعفر کیاست

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/3 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –ن آزمایشگاه کارکناکارکنان مرتبط: 

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشتعاریف: 

 اریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برد :هدف

Protein S  سطوح پروتئین :S  روز مصرف  11با مصرف استروژن یا وارفارین و در طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت
 وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود .

PT,PTT  هر چند که هپارین :PTT  را طوالنی میکند ولی به مقادیر کمتر میتواندPT  طوالنی کند . هیرودین و آرگاتروبان را همPT   وPTT  را
یی که هپارین طوالنی میکنند . بنابراین بهترین حالت این است که نمونه مربوط به آزمایش هایانعقادی مستقیما از یک ورید محیطی گرفته شود و از بازو

 ، هیرودین یا آگاتروبان تزریق  می شود ، خون گیری صورت نگیرد .

 هایی که انجام آنها نیاز به رعایت زمان بندی خاص دارد :ث( آزمایش 
aPTT  دقیقه  تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین است  31:در بیماران تحت  درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 

ACTH,plasma انجام شود همچنین نمونه هایی که : جهت اندازه گیری های متوالی الزم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت
 شب تا نیمه شب باشند  9صبح و بین  11و 6برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می شوند باید بین  

AFP,Serum حاملگی است  14تا  16: جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب هفته 
Androstenedione , serum ه قبل یا بعد از دوره قاعدگی گرفته شود .: درزنان نمونه باید یک هفت 

GTT,Plasma  گرم کربوهیدرات در روز (  151: بیمار باید فعالیت داشته باشد و از سه روز قبل دریافت غذای کافی با کربوهیدرات کافی ) حداقل
 ساعت قبل از انجام آزمایش نیز ناشتا باشد  12داشته و از 

Glycated Hemoglobin (HbA1C) , Blood  در بیماران مبتال   به دیابت نوع اول آزمایش با فاصله سه ماه توصیه می شود . در مبتالیان :
 به دیابت نوع دوم در هنگام تشخیص بیماری و هر شش ماه یا هرگاه  که نظارت خوب بر بیماری مورد نیاز باشد درخواست می شود

 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 ندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمست-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 رالعملکد دستو
I-TC-Lab-1/4 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش نحوهتعاریف: 

 اریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برد :هدف
Inhibin A, Serum حاملگی انجام میشود   14ته : اندازه گیری فقط بعد از هف 

Iron , serum  به علت تأثیر  ات ریتم شبانه روزی آهن و اینکه سطح آهن سرم و در عصر پایین تر است نمونه باید در حالت ناشتا و صبح گرفته شود : 
 ج( آزمایش هایی که انجام  آنها به رعایت مواردی خاص نیاز دارد : 

Acid phosphatase , serum or plasma  ( نمونه گیری بالفاصله پس از معاینه رکتال :DRE . بافت برداری  سوزنی پروستات  نباید انجام گردد ) 
AST,ALT  فعالیت بدنی شدید سبب افزایش میگردد و باید اجتناب  شود : 

Calcium serum  دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد  31: بیمار  باید برای  مدت 
CSF Glucose  : برای اندازه گیری گلوکزCSF  نیاز به انجام آزمایش گلوکز پالسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل از انجام آزمایش بر

 انجام گردد . CSFروی 
Occult Blood , stool  این مبحث در مجموعه راهنمای آماده سازی مراجعان آزمایشگاه شرح داده شده است : 

Oxalate Urine :  بیمار باید ترجیحا در منزل بوده و مایعات  و غذای معمولی مصرف کند 
PSA, serum ( بیمار نباید اخیرا معاینه رکتال :DREو یا بافت ) برداری سوزنی پروستات شده باشد. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزئی شود 

Renin Plasma Activity (RPA)   متغییر های قبل از آزمایش :(Pre-examination  که باید تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سدیم ، وضعیت )
 قرارگیری بیمار ، داروهای ضد فشار خون و زمان نمونه گیری 

Thyroglobulin , serum ازمایش نباید خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی ، جراحی تیروئید یا درمان با ید رادیواکتیو انجام شود :. 
 ساعته دارد :  24چ( آزمایش هایی که انجام آنها در ادرار حتما نیاز به جمع آوری ادرار 

 ) برای تشخیص فئوکروموسیتوم جمع آوری شبانه ادرار توصیه می شود ( 
Catecholamines 

Citrate  

Cortisol , Free  

Delta (5) –Aminolevulinic Acid (ALA) 
17-Hydroxycorticosteroids  

5-HIAA 

Hydroxyproline 

17-Ketosteroids 
LH 

Magnesium  

Mercury  

Metanephrines 

Protein Electrophoresis  

Protein Quantitative  

Schilling test  

Transthyretin  

Zn 
 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع :

 ابالغ کننده ندهتأیید کن تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/5 

 جمع آور ی نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 زمایشنحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آتعاریف: 

 اریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برد :هدف

 ساعته دارد :  24ح( آزمایش هایی که انجام آنها در ادرار ترجیحا نیاز به جمع آوری ادرار 
Calcium  

Creatinine Clearance  ) استفاده از دو کلیرانس متوالی دو ساعته هم قابل قبول است ( 
Homovanillic Acid ساعت هم قابل قبول است ( 24) جمع آوری های کمتر از 

Manganese   ) ادرار راندوم هم قابل قبول است( 
Microalbuminuria( وم برای تعیین نسبت به کراتینین میتوان ساعت( جمع آوری شده و نیز نمونه راند 12) از نمونه ای که  در مدت شب

 استفاده کرد (
Mucopolysaccharides 

Oxalate ساعته باشد ( 24) غلظت اگزاالت  ادار در ابتدای صبح هم ممکن است مشابه نمونه 
Pyridinolines 

 ح استنکته : برای اندازه گیری آمیالز ادرار ، نمونه ادرار دوساعته بدون اضافه کردن نگهدارنده ارج
 وسایل و مواد مورد نیاز جهت نمونه گیری و ویزگی های مربوط به ظروف جمع اوری نمونه 

Activated Clotting Time (ACT): کننده تماسی انعقادی مانند سلیتیک لوله محتوی فعال (celite)ای های شیشه، کائولین یا پارتیکل
آوری نمود و توان خون کامل را داخل یک لوله یا سرنگ پالستیکی جمعشود، میتریج استفاده میهایی که به جای لوله از کارمورد نیاز است. در روش

 .سپس سریعا آن را به کارتریج منتقل کرد

  Plasma ACTH: از سرنگ سرد شده (chilled) و دو لوله پالستیکی درب بنفش (EDTA) اند استفاده نماییدکه از قبل در یخ سرد شده. 

ACTH شودشه میجذب شی. 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع :

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان  -فر دکتر جعفر کیاست

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/6 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری: 

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه مرتبط:  کارکنان

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشتعاریف: 

 نه برداریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمو :هدف

 

 : Aluminum, Serum or Urine اند هایی که با اسید شسته شدهآوری گردد. نمونه ادرار در ظرفهای عاری از فلز جمعنمونه سرم در لوله
 .آوری شودجمع

: Plasma ADH از لوله درب بنفش (EDTA) از قبل سرد شده استفاده نمایید. 

 : Brucellosis, Culture  آوری گرددهای بای فازیک کشت خون )محیط کاستاندا( جمعدر بطریبهتر است خون. 

  :Calcium, Urine ای شسته شده با اسید استفاده نماییدآوری پالستیکی یا بطری شیشهاز ظروف جمع. 

 : CSFهای سترون استفاده شوداز لوله. 

  : Copper, Serum, Urine, CSF ضدانعقاد استفاده نمایید. برای ادرار از ظرف پالستیکی و ترجیحا  های فاقد عناصر کمیاب و بدوناز لوله
 .اتیلن شسته شده با اسید استفاده شودپلی

 

Cryofibrinogen, Plasma گیری تاها قبل از نمونهدر صورت لزوم ممکن است لوله °C37 گرم شوند. 

 Cryoglobulin, Serum گیری تاها باید قبل از نمونهلوله °C37  شده باشندگرم. 

  Delta (5)-Aminolevulinic Acid, Urine آوری ادرار باید در ظرف تیره رنگ انجام شودجمع. 

  Fecal fat, Quantitative, 72 Hour Collection از ظرف پالستیکی که از قبل وزن آن تعیین شده استفاده گردد. 

Glucagon, Plasma خون را درون لوله درب بنفش (EDTA) ل سرد شده بریزید و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال نماییداز قب. 

  Hemosiderin Stain, Urine های سانتریفیوژ عاری از آهن در صورتی که بررسی ابتدایی جهت تفسیر با مشکل روبرو شود از ظرف و لوله
 .استفاده شود

Homovanillic Acid, Urine از ظرف پالستیکی استفاده شود. 

  Iron, Serum از لوله درب قرمز )لخته( شسته شده با اسید استفاده شود. 

  Lead, Blood های مخصوص فاقد سرب از لوله (lead-free) استفاده شود. 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 زمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی آ
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/7 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

ی:  تاریخ بازنگر

02/20/20 

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشتعاریف: 

 نان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداریاگاهی کارک :هدف

 

  Lead, Urine: اتیلن( شسته شده با اسید )نیتریک( که با آب دیونیزه به قدر کافی شسته شده باشد استفاده از ظرف ادرار پالستیکی )ترجیحا پلی
 .ددگر

  Magnesium, Manganese, Mercury, Urine از ظرف ادرار پالستیکی شسته شده با اسید استفاده نمایید. 

  Manganese, Serum or Blood های مخصوص فاقد فلزاز لوله (lead-free) استفاده شود. 

  Myoglobin, Qualitative, Urine پالستیکی استفاده شود از ظرف ادرار تمیز و فاقد مواد شیمیایی و ترجیحا. 

  Porphyrins, Quantitative, Urine از ظرف تیره رنگ یا فویل پیچ شده استفاده نمایید. 

  Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid های سیلیکونی استفاده نکنید از لوله. 

Schilhing Test لودگی با مواد رادیواکتیو باشد استفاده نماییدگیری بوده و فاقد آاز ظرف بزرگ ترجیحا پالستیکی که قابل اندازه. 

  Semen Analysis ای یا پالستیکی تمیز، خشک و با دهانه گشاد استفاده کنید که در دمایاز ظرف شیشه °C40-20  گرم شده باشد و ضمنا
 .باشد  فاقد ترکیبات دترژانت یا سایر مواد سمی

  Zn, Serum or Plasma استفاده نماییدهای فاقد فلز از لوله. 

  Zn, Urine از ظرف پالستیکی شسته شده با اسید استفاده نمایید 

 

پذیر باشد. این حجم  ای باشد که انجام آزمایش و تکرار احتمالی آن به راحتی امکان اندازه به طور کلی حجم مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به
 2-3های سرم یا پالسما حداقل      برای نمونه

 .لیتر استمیلی
 :ها و همچنین موارد خاص نکات زیر را باید در نظر داشت     برای سایر نمونه

 

 Body Fluid Chemical Analysisگیرد، یک اشتباه  های مختلف آزمایشگاه انجام می از آنجایی که آزمایش مایعات بدن معموال در بخش
صورت منقسم در  لیتر مطلوب خواهد بود که باید بهمیلی 51اه است. برای این منظور حجم شایع فرستادن مقادیر ناکافی از مایع بدن به آزمایشگ

 .های مناسب ارسال شود ظرف

  CSF Analysis معموال ml3-1 کند کفایت می. 

 : Albumin Ratio/ IgG CSF  لیتر مورد نیاز استمیلی 3لیتر و ترجیحا میلی 1/1-5/1حداقل. 

 : Chloride, Sweat  گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صورت استفاده از  میلی ۵5آوری نمونه با گاز یا کاغذ صافی حداقل  صورت جمعدر
 .میکرولیتر است 15میکروتیوب حداقل حجم قابل قبول 

  :ColdHemolysin Test لیتری مورد نیاز خواهد بود دو لوله لخته هفت میلی. 

 :Cryoglobulin, Serum  (لیتر خون وریدیمیلی 15لیتر سرم )میلی 5حداقل 

:Endomysial Antibodies لیتر سرم مورد نیاز خواهد بودمیلی 2های اطفال حداقل      برای نمونه. 

:  Gliadin IgG/IgA Antibodies لیتر سرم مورد نیاز خواهد بودمیلی 2های اطفال حداقل      برای نمونه. 

:  HPV DNA Test متر باشد سانتی 5/1تا  2/1سی باید بین اندازه نمونه بیوپ. 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع :
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 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 انه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرز
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/8 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  مورد نیاز:امکانات 

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش تعاریف:

 آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداری آگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنانهدف:

  :Hypertonic Cryohemolysis Test  لیتر خون کامل تازه مورد نیاز خواهد بودمیلی 3حداقل. 

  :Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid  ست، حدود یک لیتر نمونه مورد نیاز ا41۸برای تامین حساسیت. 

  :Mycobacterial Culture, CSF  لیتر استمیلی 11لیتر بوده ولی حجم مطلوب میلی 5حداقل حجم قابل قبول. 

  :Mycobacterial Culture, Sputum  لیتر استمیلی 5حداقل حجم قابل قبول. 

 :Mycobacterial Culture, Urine  لیتر ادرار ابتدای صبح استمیلی 41حداقل حجم قابل قبول. 

 :Osmolality, Urine  لیتر ادرار مورد نیاز استمیلی 1حداقل. 

 :Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid لیتر مایع آمینوتیک مورد نیاز استحداقل یک میلی. 

 ml :Rubella Culture, Urine:10ادرار مورد نیاز است. 

 :Skin Biopsy, Immunofluorescence (IF)  ای )پانچ بیوپسی( پوست مورد نیاز است برداری منگنهتمتر مکعب از بافسه میلی. 

 :Specific Gravity, Urine ها به میزان بیشتری از ادرار نیاز دارند که سایر روش رفراکتومتر فقط احتیاج به چند قطره ادرار دارد، در حالی. 

 دارنده مورد نیازنوع ضدانعقاد یا نگه

 :EDTA ضدانعقاد -الف

 ACTH 
 ADH -APOE-B- Type Natriuretic Peptide -C1 Esterase Inhibitor-CBC (K2-EDTA) (1.5-

2.2mg/ml)    
 Cyclosporine-Glucagon-HbA1c-Hb electrophoresis, HbA2-Hct-Hb-Metanephrines-PTH- Related 

Protein-Platelet Count–WBC count-RBC Indices-Renin activity, plasma (RPA) 

 :یتراتضدانعقاد س – 

 aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time) -  PCR (Activated Partial C Resistance)-

Antiplasmin  Antithrombin -D-Dimer-FDP-Factor XIII-Fibrinogen-Heparin Neutralization  
 HMWK-Lupus Anticoagulant-Mixing Studies-Plasminogen-PAI-1-Platelet Aggregation 
 Prekallikrein-Protein C-Protein S-PT-Reptilase Time-Sugar Water Test-Thrombin Time 
 Von Willebrand Factor 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع :

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 ه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزان
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/9 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0رایش: شماره وی

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش تعاریف:

 مارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیهدف:

 :ضدانعقاد هپارین –پ

Amino Acids, Plasma -Chromosome Analysis-Hb, Plasma-Methemoglobin-NBT-pCo2 Blood-PH, 

Blood-Phenylalanine-Tartrate Resistant leukocyte Acid Phosphatase 

 :EDTA ضدانعقاد هپارین یا -ت

Body Fluid-Fractionation Plasma,Catecholamines-Lead-Osmotic Fragility-PNH Test by Flow 

Cytometry-Reticulocyte Count 

 :EDTA نمونه لخته یا ضدانعقاد –ث 

Apo A-I-Apo B-CEA-Cholesterol-DHEA-HDL-HIV Serology-1۵-Hydroxyprogesterone 

IGF-1-LDL-Platelet Antibodies-Rh Genotype-Testosterone Total & Free-TG-VIP-Vitamin B6-Warfarin 

 :نمونه لخته یا ضدانعقاد هپارین  –ج

Aldolase-ALT-Amylase-Anion Gap-AST-Body Fluid Analysis-Calcitonin-Calcium Ionized 

Chloride, Serum or Plasma-Cortisol-CK-MB-Creatinine-Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma 

Ethylene Glycol, Serum or Plasma-Follicle Stimulating Hormone (FSH)-Keton Bodies, Blood 

Lactate Dehydrogenase (LDH)-Leptin, Serum or Plasma-Myoglobin-Osmolality, Calculated 

Phosphorus-Potassium-Protein, Total, Serum-Sodium  (لیتیم هپارین و نه سدیم هپارین)-Urea Nitrogen (BUN)-

Valproic Acid-Vitamin A-Vitamin D-Vitamin E 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 ردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانم
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/10 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  کانات مورد نیاز :ام

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط :

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش تعاریف :

 و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداری اگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستانهدف :

 :سایر موارد -چ

aPTTو :PT ارجحیت دارد 4/3۸سیترات سدیم بر غلظت  2/3۸های درب آبی حاوی سیترات سدیم. غلظت      لوله. 

Acid Phosphatase       :استفاده از ضدانعقاد EDTAتوان از لوله لخته نیز استفاده نمود ت اما میارجح اس. 

Aldosterone   :توان از لوله درب بنفش در صورت انجام آزمایش رنین و آلدوسترون فقط می (EDTA)  استفاده کرد ولی در صورتی کهفقط سنجش

 .ده کرد، سیترات و یا لخته استفاEDTAهای حاوی هپارین،      توان از لوله آلدوسترون مدنظر باشد می

α1 -Antitrypsin: آوری سرم و لوله درب بنفش لوله لخته جهت جمع (EDTA) گیرد برای آزمایش مولکولی مورد استفاده قرار می. 

Red Cell Antibody Detection / Identification:  یک لوله درب قرمز )لخته( و یک لوله درب بنفش (EDTA) مورد نیازاست. 

Cryofibrinogen:   له درب آبی )سدیم سیترات( یا درب بنفشدو لو ((EDTA مورد نیاز است. 

G6PD   :لوله درب بنفش (EDTA)دکستروز،  -یا درب سبز )هپارین( یا درب زرد )اسید سیترات (ACD) مورد نیاز است. 

2 :hpp, BS, FBS  شرط ه درب سبز )هپارین( و درب قرمز به شود؛ استفاده از لول لوله درب خاکستری )فلورید سدیم یا یدواستات( ترجیح داده می

 .های قرمز و بررسی سریع قابل قبول خواهد بود داکردن سریع گلبولج

: GTTلوله درب خاکستری )سدیم فلوراید یا یدواستات. 
 :HLA-Typingلوله درب بنفش (EDTA) برای DNA Testing؛ لوله درب زرد (ACD) برای سرولوژی و DNA Testing مورد

 .گیرد می ر راقاستفاده

 :Homocysteineبهترین ضد انعقاد EDTA است ولی استفاده از سیترات یا هپارین هم قابل قبول است. 

Lactic Acid:لوله درب خاکستری )سدیم فلوراید(؛ سرنگ هپارینه؛ لوله حاوی هپارین مورد نیاز است. 

 : Lactose Tolerance Testل قبول استلوله درب خاکستری )سدیم فلوراید( قاب. 

  Sedimentation Rate, Erythrocyte (ESR): لوله درب بنفش(EDTA)  یا پالسمای سیتراته به نسبت چهار به یک )چهار

 .مورد نیاز است (mmol/L 109 سدیم سیترات تری حجم خونبه یکحجم

 :T3 Uptakeلوله لخته ولی ضد انعقاد EDTA و هپارین هم قابل قبول است. 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
د رئیس بیمارستان شهی -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/11 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش تعاریف:

 اریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه بردهدف:

 ه ادراردارندمواد نگه –ح 

 :Aldosterone   2-4گردد تا دارنده استفاده میبه عنوان نگه 51۸از اسیدبوریک یا اسیداستیک=PH باشد. 

Catecholamines, Fractionation, Urine: 25های زیر پنج سال مورد      لیتر برای بچه میلی 15برای بالغین و  51۸لیتر اسیداستیک  میلی

 .هار حفظ شودبین دو تا چ  pH نیاز است تا

 Cortisol, Free, Urine  یا ده گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید. در 51۸لیتر اسیداستیک میلی 25آوری نمونه،  قبل از شروع به جمع 

 .آوری آن ضروری خواهد بود داری نمونه در یخچال در طی جمعدارنده، نگهاستفاده از ماده نگه صورت عدم

Cystine: 20 2-3آوری یا اسیدی کردن نمونه تا  تولوئن قبل از شروع به جمع لیترمیلی=PH آوری آن مورد نیاز است پس از جمع. 

5-HIAA: لیتر اسید استیک یا اسید هیدروکلریک استفاده کرد تامیلی15گرم اسیدبوریک یا 11-15توان از  دارنده ولی میمعموال بدون ماده نگه 

pH   نمونه حفظ گرددمناسب. 

Hydroxyproline: 30   گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید 11-15لیتر اسید کلریدریک شش نرمال یا میلی. 

1۵- Ketosteroids: 15 لیتر اسیداستیک گالسیالمیلی 

Lead: 20   نگهدارنده ندارد.( لیتر اسیدکلریدریک شش نرمال )بر اساس بعضی منابع احتیاج به مادهمیلی 

: Luteinizing Hormone (LH) 15-10 گرم اسید بوریک 

  
 از Metanephrines: 25آوری به ظرف اضافه شود ولی برای کودکان زیر پنج سال در ابتدای جمع 51۸لیتر اسید استیکمیلی ml15 

 .کند کفایت می

Oxalate: 20یل آسکوربات به اگزاالتلیتر اسیدکلریدریک شش نرمال برای جلوگیری از کریستالیزه شدن اگزاالت و جلوگیری از تبدمیلی 

 Porphyrins: شود آوری به ظرف اضافه می معموال پنج گرم سدیم کربنات پیش از جمع. 

: 15-1 Pregnanetriol0  گالسیال لیتر اسید استیکمیلی 15گرم اسید بوریک یا 

 Uric Acid: 10 لیتر محلول هیدروکسیدسدیممیلی (M5/12) آوری به ظرف اضافه شود برای جلوگیری از رسوب پیش از جمع. 

VMA: آوری به ظرف اضافه شود اسید هیدروکلریک یا اسید استیک قبل از جمع. 

 Zn:ml10 اسید هیدروکلریک غلیظ 

 :دارنده نداردآوری ادرار نیاز به نگه مواردی که جمع –خ

Amino Acids-Amylase-Chloride-Citrate  (دارنده هستندها قایل به استفاده از ماده نگه کلبعضی پروت) 

FSH-Immunofixation Electrophoresis-Magnesium-Manganese-Microalbumin-Mercury- 

Mucopolysaccharides-Potassium-Protein Electrophoresis-Protein, Quantitative-Sodium 
 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 ندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمست-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/12 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز :

 پرسنل پرستاری   –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط :

 آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایش نحوه صحیح جمع تعاریف :

 اریآگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه بردهدف :

 کشت خون
  

( لذا نمونه گیری ، جداسازی و تشخیص دقیق عامل  51۸تا  21۸عفونتهای خون باال است ) حدود  به علت اینکه میزان مرگ و میر در : نمونه گیری
 بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است

 :الف ( وسایل مورد نیاز

 .بی هوازی ، محلول آنتی سپتیک، پنبه، سر سوزن ، سرنگ و تورنیکه )گارو( هوازی وشیشه های کشت خونفرم درخواست آزمایش، برچسب، 

 :ب ( روش انجام کشت خون

 ون توضیحات الزم داده شودتکمیل شده و با شماره بیمار تطبیق گردیده و به بیمار )بزرگسال(در مورد چگونگی اخذ خآزمایشفرم درخواست . 1

چسبانده میشود . در چسباندن بر چسب توجه شود تا بر کشت خونبرچسب که شامل شماره بیمار ، نام بخش و زمان اخذ خون است در روی شیشه های . 2
 ط کشت است الصاق نگرددروی قسمتی از شیشه کشت خون که محتوی محی

 آماده شده و درپوش آن برداشته می شود و پنبه آغشته به الکل بر روی آن قرار می گیرد.کشت خونشیشه .3

 ردد.(، انتخاب می گ antecubitalرگ مناسب برای خو نگیری ) معموال ورید باالی ساعد).4
 زمان نمونه گیری

قبل از شروع تب و لرز بیمار است ولی ” خون گیری از بیمار حتی المقدور قبل از تجویز آنتی بیوتیک باید انجام گیرد. گر چه بهترین زمان خو نگیری دقیقا 
یمار گرفته و کشت داده شود . خون نمونه خون به فاصله یک ساعت از ب 3تا 2آنچه که مهم است حجم خون کافی برای کشت است . توصیه میشود 

میلی لیتر خون گیری  31الزم میشود . اگر فرصت کافی قبل از شروع درمان وجود نداشته باشد از دو ناحیه بطور جداگانه مقدار ” بار ندرتا 3گیری بیش از 

کشت( میتواند اکثر عوامل بیماریزا را مشخص  2هر روز  در دو روز و)کشت خون جداگانه  4، انجام FUOانجام می گیرد . در موارد تب با علت ناشناخته
 .می سازد

 ضدعفونی پوست برای 

 از مرکز به خارج(.بشکل دایره ) محلی که برای خو نگیری انتخاب شده است به مدت یک دقیقه پاک میشود درجه، ۵1الکل  ابتدا با پنبه آغشته به -1

مجددا بشکل دایره ، از خو نگیریمحل )مثل بتادین( شود . با پنبه دیگر آغشته به محلول آنتی سپتیکدر پوست خشک  الکلسپس اجازه داده میشود تا  -2
 . مرکز به طرف خار ج پاک میشود و اجازه داده میشود تا آنتی سپتیک روی پوست خشک گردد

اجازه داده از مرکز به خارج(.سپس بشکل دایره ) محلی که برای خو نگیری انتخاب شده است پاک میشود درجه، ۵1الکل  ته بهبا پنبه آغشمجددا   -3
 .در پوست خشک شود الکلمیشود تا 

 .گارو از بازو بسته میشود -4

با  ”لمس میشود. الزم به تذکر است که انگشتی که برای لمس استفاده میشود قبالخو نگیریدر صورت لزوم قبل از وارد نمودن سر سوزن سرنگ، محل  -5
 .روش ذکر شده برای پوست ضدعفونی گردد و نباید محل خو نگیری را با دست غیر ضد عفونی شده لمس نمود

  

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات .1منابع :

2. irannurse.ir 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 لکد دستورالعم
I-TC-Lab-1/13 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 یح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشنحوه صح تعاریف:

 اریآگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه بردهدف:

 

ضد عفونی شد تا لحظه ای که سر سوزن وارد رگ میشود ، ناحیه ضدعفونی شده را حتما با گاز استریل خون گیری از لحظه ای که پوست محل  -6
 .بپوشانید

 .شودتوجه شود تا با روش ذکر شده برای ضد عفونی پوست، درب شیشه کشت خون نیز ضد عفونی میتبصره:
سی سی و از  5تا  1) از کودکان و نوزادان  اخذ می شودکشت خونگ را در داخل ورید وارد نموده و حجم مورد نیاز از خون برای سر سوزن سرن -۵

به ازای افزایش هر میلی لیتر . اخذ می شودکشت خونبرای ( بطری های شیشه ایسی سی  بسته به اندازه   21تا  11سی سی و یا  11تا   5بزرگساالن 
 .د، نیدل را عوض کنیدنشدیخون گیری. اگر موفق به (یابدی ۸ افزایش م 2/3خون، امکان مثبت شدن نمونه تا 

 بعد از آزاد نمودن گارو، سر سوزن سرنگ از ورید خارج میگردد-4

 .ار نگه داردقرار داده و از بیمار خواسته میشود تا چند دقیقه آنرا تحت فشخو نگیری بالفاصله مقداری پنبه تمیز و استریل را در محل-9

 .بعد از کشیدن خون از ورید، سوزن سرنگ را تعویض کرده و با سرسوزن دیگری نمونه را بالفاصله در محیط کشت خون تلقیح گردد
 

به ذکر است که هرگز نباید هوای داخل سرنگ به داخل شیشه کشت خون  بوسیله خون اخذ شده تلقیح میگردد . الزمکشت خونبا دقت شیشه های  -11
 د.ضد عفونی کردن با بتادین را پس از در آوردن نیدل نیز تکرار کنید.تزریق گرد

رر بعضی از نباید فراموش کرد که حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است بعضی از باکتریها ی موجود در پوست وارد خون شوند. در ایزوالسیون مک-11
کرد و اقدامات  میکرو ارگانیسمهای غیر معمول از خون مانند بورخولدریا سپاسیا و انتروباکتر آگلومرانز و سر اشیا، بایستی به عفونتهای بیمارستانی شک

 .مایعات آلوده ایجاد شود مقتضی جهت حذف آنها انجام گیرد . منبع آلودگی شاید در اثر تماس سرنگ با مواد شیمیایی مختلف، و یالهای آلوده و

 

از آنها مثبت میشود  95۸تا  91۸در بیماران مبتال به اندوکاردیت که آنتی بیوتیک دریافت نمی کنند در یک کشت منفرد خون ن: تعداد کشت های خو

بار نمونه  3و یا بیشتر افزایش مییابد . در بیمارانی که قبال آنتی بیوتیک دریافت کرده اند:  94۸ان، این میزان به و در صورت انجام کشت دوم از این بیمار
از طرفی، . میلی لیتر و در صورت نیاز یک نمونه دیگر در روز دوم میتواند اغلب عوامل بیماریزا را مشخص کند 11تا  5گیری جداگانه و هر کدام به مقدار 

 لحظه خونگیری شاید گذر باکتری ها از خون وجود نداشته باشد  که انجام کشت خون در دو یا سه نوبت، این مشکل را رفع خواهد نمود. گاهی در
  

از تلقیح خون به محیط کشت فعال و اجرا می شود . شیشه های بعد کشت خون مطابق راهنمایی کارخانجات سازنده محیط های ل:گهداری و انتقان 

) گرم  کشت خون تلقیح شده نبایستی در یخچال نگهداری نمی شود . محیط های کشت خون تهیه شده بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور
 .خانه ( قرار داده میشود

در مورد خون اخذ شده از بیماران مبتال به عفونتهای  .اید از یک محل دو بار اقدام به خو نگیری شودبرای اجتناب از بروز عفونت نب:احتیاط های ایمنی

گیر فرو نرود . سر سوزنهای استفاده به درون شیشه های کشت خون باید دقت نمود تا سر سوزن در دست فرد خو نخونهنگام تزریق (جدی ) هپاتیت و ایدز
 د.شده بدون گذاشتن در پوش آن، در ظروف خاص قرار داده میشو

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1
2.Irannurse.ir 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 انه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرز

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/14 

 جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

 02/20/22:      تاریخ ابالغ

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 برای هر آزمایش نحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص تعاریف:

 اریآگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه بردهدف:

 :نکات مورد توجه

 ستاران مورد تایید، وتحت تکنیک شدیداً آسپتیک انجام شوداین تکنیک فقط باید توسط پر. 

 بین زمان گرفتن دو نمونه باید حداقل یک ساعت فاصله بوده؛ و ترجیحاً از دو محل جداگانه گرفته شوند. 

 نمونه ها باید قبل از شروع درمان آنتی بیوتیکی گرفته شوند. 

 ه شوند؛ رگهای مرکزی و سرخرگها فقط زمانی که امکان خونگیری از سیاهرگهای نمونه ها باید حتی االمکان از اندام های محیطی گرفت
 .محیطی امکان پذیر نباشد، استفاده می شوند

  مان از سه محل جداگانه انجام شودباید همزنمونه گیریاگر خون را زمانی از بیمار می گیرید که آنتی بیوتیک شروع شده است؛. 

  باید در تمام بیماران مبتال به سپسیس شدید، بدون توجه به اینکه محل اولیه عفونت شناخته شده و نمونه کشت خوننمونه گیری برای ،
تعداد شیشه های آزمایش و درجه حرارت بیمار را در گزارش پرستاری ثبت  .، انجام شودگیری های میکروبیولوژیکی به عمل آمده است

 .کنید

 

 CSFنمونه 

 .لوله های جمع آوری نمونه باید استریل و درپیچ دار بوده و حتی االمکان شیشه ای نباشند 
 .درب لوله ها پنبه ای نباشد 

  رفته می شود(، در دو لوله برای آزمایشات کشت میکروبی و نیز سنجشش گلوکز سی سی گ 4نمونه در صورت کافی بودن) معموال به اندازه
 و پروتئین تقسیم می گردد.

 .جهت انتقال نمونه از جا لوله ای مناسب استفاده شود 
   نمونهCSF .را باید جزو نمونه های بالقوه عفونی تلقی نمود 
 فاصله پس از نمونه گیری به آزمایشگاه ارسال گردد.نمونه را حداکثر ظرف مدت یک ساعت باید آزمایش کرد. پس بال 
 آید نخاعی در صورتی که کلیه اصول مربوط به آن رعایت شده باشد اقدامی تقریباً بی خطر به حساب می-گرفتن مایع مغزی 
  استفادهازظروفغیراستریلباعثردنمونهخواهدگردید–مصرفآنتیبیوتیک–عدم رعایت زمان مناسب ارسال نمونه به بخش. 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

  .2115سپتامبر  24در اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی"اندیکاسیون پونکسیون کمری"-1

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد"نخاعی -گرفتن مایع مغزی"
 در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت  -2

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/15 

 های آزمایشگاهی جمع آوری نمونه

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  امکانات مورد نیاز :

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط :

 شگاهی با در نظرگرفتن شرایط خاص برای هر آزمایشنحوه صحیح جمع آوری نمونه های آزمای تعاریف :

 اریآگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه بردهدف :

 

 برای نمونه گیری: 
ابتدا شخص ق پونکسیون سیسترنال و یا از کانال های شنتهای مغزی جمع آوری میگردد.( و در مواردی از طری LPمایع مغزی نخاعی با روش بزل کمری)

به طوری که  )مطابق شکل صفحه بعد(خوابد، و زانوها را در سینه جمع می کند و سر را هم کمی به جلو خم می کند  دقیقاً به حالت افقی بر یک پهلو می
مجمه برابر شود. همچنین ممکن است شخص به حالت نشسته قرار گرفته و معموالً یک نفر دستیار ستون فشار مایع در کانال نخاعی با فشار درون حفره ج

 های کمر از پشت باز شود.  کند تا فضای بین مهره فقرات را خم می

 گرفته می شود. L5و  L4و یا از بین مهره های  L4و  L3نمونه از بین مهره های 

نی می گردد و در محل در قسمت کوچکی از پوست در فضای بین دو مهره پایینی )ستون فقرات( کمی ماده بی حسی سازی و ضدعفو محل مورد نظر، آماده
 .تزریق میشود که در ابتدا کمی سوزش دارد اما بعدا پوست را بی حس می سازد

ده است می کند و در این حالت چند سی سی از پر ش CSF سپس پزشک سوزن مناسب را وارد پوست و بافتهای بین دو مهره در فضای اطراف نخاع که با
 شود. مایع نخاعی گرفته می

  .شود بدن است. به محض جمع آوری میزان مایع مورد نیاز، سوزن بیرون کشیده می شود و محل پانسمان می دقیقه داخل سوزن معموال حدودا یک تا دو 
با این کار  د ساعت از بین می رود. بهتر است بعد از آزمایش بیمار چند ساعت به پشت بخوابد.برخی بعد از آزمایش دچار سردرد میشوند که معموال بعد از چن 

 احتمال سردرد کاهش می یابد. 
 ر است.مشکالت دیگر مثل عفونت یا خونریزی در محل ورود سوزن نادر هستند. هر گونه آسیبی در نتیجه نمونه گیری مایع نخاعی به مغز یا نخاع ناد

 

 
 

 کننده: مسئول فنی آزمایشگاه هدایت

 منابع :

  .2115سپتامبر  24در اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی"اندیکاسیون پونکسیون کمری"-1

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد"نخاعی -گرفتن مایع مغزی"
 یشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزما -2

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
 

https://web.archive.org/web/20150924093725/http:/www.salamatiran.com/pdf/novin/417_8.pdf
http://www.salamatiran.com/pdf/novin/417_8.pdf
http://www.labbafinejad.ir/ir/patient-education/docs/infectious/Gereftane%20Maaie%20Maghzi.pdf
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 د دستورالعملک
I-TC-Lab-2 

 ها نمونه گذاری برچسب والزامات نحوه

 02/20/22تاریخ ابالغ:      

 02/20/20تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 برچسب نمونه های پاتولوژی -برچسب نمونه های بانک خون–برچسب مخصوص نمونه های آزمایش  امکانات مورد نیاز:

 ول نمونه برداری در بخش های بالینی و آزمایشگاه مسئ کارکنان مرتبط:

 شناسایی ودرج مشخصات صحیح بیماران بر روی نمونه های بالینی  تعاریف:

 انطباق شناسه های مندرج برروی ظروف حاوی نمونه و دستبند شناسایی بیمار و هویت شناسایی شده بصورت فعال و ایمنهدف:

 روش کار:
بخش ها بایستی قبل از اقدام به نمونه گیری در صورت هوشیاری بیمار با  پرسش از خود وی و کنترل دستبند شناسایی و در مسئول نمونه گیری در -1

 صورت عدم هوشیاری با کنترل دستبند شناسایی بیمار از هویت وی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به نمونه گیری نماید .
ری برچسب دارای اطالعات الزم را در بالین بیمار بر روی لوله ها و ظروف حاوی نمونه الصاق نماید سپس اقدام پرسنل بخش بالفاصله قبل از نمونه گی-2

 به خونگیری نماید
 *اطالعات الزم جهت درج بر روی برچسب نمونه :

 نام و نام خانوادگی بیمار - 
 کد پذیرش بیمار-
 تاریخ ، ساعت نمونه گیری- 
 نوع یاگروه آزمایش -

 ورد نمونه های پاتولوژی عالوه بر موراد فوق نام پدر ، نام بخش و نوع نمونه وسمت عضو )چپ یا راست (نیز حتما قید گردد.*در م
 * در مورد نمونه های ارسالی به بانک خون برای کراس مچ و تعیین گروه خونی ،قید کردن نام نمونه گیر کامال الزامی است 

 بیماران سرپایی برچسب نمونه را تایپ و سپس لیبل به همراه برگه پذیرش به بیمار تحویل داده می شود  مسئول پذیرش آزمایشگاه در مورد-3
 بیمار پس از مراجعه به صندوق به نمونه گیری رفته وبرگه ها ولیبل آزمایش را به خونگیر تحویل می دهد-4
 ماده کرده سپس اقدام به خونگیری نماید.خونگیر قبل از اقدام به خونگیری لوله های آزمایش ولیبل آنها را آ-5

 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده:

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمرد
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 رزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر ف
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 لیبیل آزمایشات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیبل بانک خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی:

 کدبیمار:

 بخش:

 نوع یا گروه آزمایش :

 تاریخ خون گیری :

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره پذیرش:

 نام خونگیر:

 تاریخ خونگیری :
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 نمونه قبل از انجام آزمایش جدول معیارهای رد

 نوع نمونه آزمایش نمونه هایی که رد می شوند

 نمونه كمتر از حجم مورد نياز دستگاه-

 هموليز قابل توجه-

 ليپمي قابل توجه-

 نمونه ليبل نداشته باشد 

 نادرست باشد مشخصات ليبل  -

 بيوشيمي 

 سرولوژی

 هورمون
Na - K 

 سرم

 نمونه لخته باشد-

 حجم نمونه رعايت نشده باشد-

 ضد انعقاد نامناسب باشد-

 هموليز واضح-

 ساعت پس از خونگيری به آزمايشگاه رسيده باشد  4بيشتر از -

Fibrinogen 
PT-PTT 

D.Dimer 

 پالسما

 تاخير در انتقال نمونه-

 با مدفوع و رشد بيش از حد باكتری آلودگي نمونه-

 ميزان ادرار كم باشد-

 نمونه در ظرف نامناسب گرفته شود-

 نگهدارنده نامناسب باشد-

 نمونه بدون برچسب و مشخصات باشد-

 ادرار راندوم

كامل و كشت 

 ادرار

 ساعته 44ادرار 

 ادرار
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 نمونه هموليز باشد-

 نمونه لخته باشد-

 استفادهاز لوله نامناسب-

 قيق شدن خون با مايعات داخل وريدیر-

 ضد انعقاد مناسب تست مورد نظر نباشد-

 نسبت ضد انعقاد به نمونه خون رعايت نشده باشد-

CBC 
HbA1c 

 گروه خون

G.6.P.D 

 رتيکولويست
D.Coombs 

Whole blood 
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 نمونه قبل از انجام آزمایش جدول معیارهای رد

 نوع نمونه زمایشآ نمونه هایی که رد می شوند

 نمونه بدون برچسب مشخصات-

 مدفوع انگل شناسي
 ساعت در دمای اتاق مانده باشد 4نمونه بيشتر از 

 سي سي جهت مدفوع اسهالي5گرم يا 5حداقل نمونه جهت مدفوع جامد-

 نمونه اشتباه گرفته شود -

 نمونه بدون بر چسب مشخصالت-

 ون درب ارسال گرددنمونه در لوله غير استريل و بد-

 داراری لخته باشد CSFدر مورد آناليز سلولي نمونه-

CSF  

 نمونه بدون برچسب مشخصات باشد-

 حجم خون ريخته شده درويال رعايت نشده باشد-

 برچسب نمونه نامناسب باشد-
 

  نمونه كشت خون

 نمونه در محيط انتقالي ارسال نشده باشد-

 برچسب نمونه نامناسب باشد-

 نه برچسب نداشته باشد نمو-

 نمونه زخم

نمونه های 

 نمونه در ظرف نامناسب و غير استريل گرفته شده باشد- ويژه

 برچسب نمونه نامناسب بااشد-

 نمونه برچسب نداشته باشد-

 مايعات بدن 

 نمونه لخته باشد-

 حباب های هوا يا عدم ارسال بر روی يخ -
ABG-VBG 

 نمونه لخته باشد-

 بر روی يخعدم ارسال -

 هموليز  -

 

ACTH 
Lactate-  ammoniac 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 یوشیمیآزمایشات ب

بستن تورنیکه به مدت طوالنی باعث 

 افزایش آلبومین است 
 2ML ساعت25  سرم  ALB 1 

 ALKP 5  ساعت25  سرم 2ML  الزاما ناشتا

 ALT 3  هفته3 ساعت52الی 15 سرم 2ML  اجتناب از فعالیت بدنی شدید

 2ML ارسال سریع داخل یخ به آزمایشگاه 
خون تام حاوی 

EDTA 
   Ammoniac 2 

  2ML 
سرم خون یا 

 Amylase 2  ماه6حداقل هفته  1 مایعات بدن 

 AST 6 هفته3بیش از  هفته3تا روز3 سرم 2ML  اجتناب از فعالیت بدنی شدید

 سرم 2ML باید دور از نور نگهداری شود  
ساعت دردمای 3

 اتاق
  ساعت6

Bilirubin(total & 
Direct) 

2 

  2ML ناپایدار ساعت24  سرم BS 4 

  2ML سه ماه روز 3 روز 1 سرم BUN 9 

 سرم 2ML  ترجیحا ناشتا
ساعت دردمای 3

 اتاق
 CA 10  روز2
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات بیوشیمی

 Choles 11  ساعت25  سرم 2ML  ترجیحا ناشتا

 1ML ارسال سریع داخل یخ به آزمایشگاه 
خون 

 هپارینه
 cl 15  ساعت25 

  2ML ساعت25 ساعت5 سرم  CPK 13 

  2ML ساعت24  سرم  CPK-MB 14 

  2ML ساعت 25  سرم  Creatinine 15 

  2ML ماه 6 ساعت25  رمس Crp  16 کمی 

 FBS 17 ناپایدار ساعت24  سرم 2ML  الزاما ناشتا

 1CC-3 ارسال سریع به آزمایشگاه ترجیحا ناشتا
مایع مغزی 

 نخاعی
 Fluid Analiz 18  ساعت24 

  2ML سال 1 ماه1  سرم Gamma GT 19 

 GTT 50 ناپایدار ساعت24  سرم 2ML  ضد تشنج–داروئی : استروئید ها 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات بیوشیمی

 HDL 21 هفته1بیشتر از  روز 2تا1  سرم 2ML  ساعت ناشتایی نیاز دارد 15الی   10

 Iron(Fe) 22  روز2تا  سرم 5ML  الزاما ناشتا 

 K 23 هفته 3بیش از  ساعت24  سرم 2ML در اولین فرصت ارسال شود 

 3ML-2 ارسال سریع به آزمایشگاه و انجام ان  
ادرار یا 

 سرم
 

نگهدار ی 

 در یخچال
 Keton 24 

 2ML ایشگاهروی یخ ارسال سریع به آزم 
خون تام حاوی 

EDTA 
 Lactate 25 روز3 ناپایدار 

 LDH 26   روز3تا  5 سرم 2ML منجمد کردن نمونه ممنوع است  

 Lipase 27  هفته5 روز4 سرم 2ML  الزاما ناشتا

 Mg 28  ساعت24  سرم 1ML  ساعت ناشتایی الزم است 10الی4

  2ML هفته5  سرم  Na 29 

  2ML ساعت24  سرم  OGCT 30 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات بیوشیمی

 P 31    سرم 2ML  ترجیحا ناشتا

 
ساعت  24در مورد نوزادان باید به مدت 

 قبل از آزمایش تغذیه مطلوب بادشد
 

خون کامل بر 

 روی کاغذ گاتری
   PKU(ELISA) 35 

  2ML ساعت24  سرم  T.protein 33 

 TG 32  هفته1  سرم 2ML  ساعت( 12تا 10الزاما ناشتا)

  2ML روز 2تا   سرم  TIBC 32 

  2ML ماه 15الی  6 روز 2الی  3 روز3 5 سرم Uric Acid 36 

  2ML سرم  
ساعت در 52

 یخچال
 VLDL 32 

 LDL 34    سرم 2ML  الزاما ناشتا
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 دیفر نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات سرولوژی

  2ML 2  هفته 1 ساعت2 سرمME 39 

  2ML هفته1 ساعت2 سرم  ASO 20 

  2ML روز10 ساعت24 دقیقه 30الی  12 سرم C3 21 

  2ML روز10 ساعت24 دقیقه 30الی  12 سرم C4 25 

  2ML روز 2بمدت  سرم 
به مدت 

 روز30
 Coombs wright 23 

  2ML ماه6 ساعت 25تا  سرم 
 

CRP کیفی 
22 

 2ML ارسال سریع به آزمایشگاه 
پالسمای 

 ستراته
  ساعت 4تا

 52بیشتر از 

 ساعت
D.Dimer 22 

  2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 Dir.Coombs 26  ساعت52 

  2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 G.6.P.D 22  روز6حداقل  ساعت 52حداقل 
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 شهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوندفهرست آزمای

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات سرولوژی

 
پیش از جداسازی سرم نمونه نباید در 

 یخچال قرار گیرد 
2ML روز 2تا  سرم 

درصورت نیاز 

به نگهداری 

 طوالنی تر

IgA 
24 

 

پیش از جداسازی سرم نمونه نباید در 

 روز 2تا   سرم 2ML یخچال قرار گیرد 

درصورت نیاز 

به نگهداری 

 طوالنی تر

IgG 
29 

 

پیش از جداسازی سرم نمونه نباید در 

 روز 2تا   سرم 2ML یخچال قرار گیرد 

درصورت نیاز 

اری به نگهد

 طوالنی تر

IgM 
20 

 Ind.coombs 21  روز2ML   2 عدم نگهداری در یخچال 

  2ML   52ساعت  RF 25 

  2ML   2روز  
 

RPR(VDRL) 
23 

  2ML   2روز  WIDAL 22 

 
بهتر است نمونه تا زمان آزمایش در یخچال 

 نگهداری شود 
2ML   2روز30 روز 

wright 
22 
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 شگاه پذیرش می شوندفهرست آزمایشهایی که در آزمای

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هماتولوژی

عدم مصرف آسپرین و داروهای 

 مشابه در طی هفته قبل
 2ML 

نمونه از الله 

 گوش
   

Bleeding time 
26 

 
 

2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 روز2 

 Blood group 22 

 
 

2ML   24ساعت 
 Blood 

group(PRE) 
24 

  2ML 
خون  تام 

 ساعت 2تا  EDTAحاوی
 52به مدت 

 ساعت
 

CBC،Diff 
29 

  2ML 
خون  تام 

 ساعت2تا EDTAحاوی
 52به مدت 

 ساعت
 

CBC H1 
60 

  2ML 

قطره خون از 3

 نوک انگشت

 بیمار

   
Clotting Time 

61 

  2ML 
خون حاوی 

 سیترات
 ESR 1 st hr 65  ساعت15 ساعت5

  2ML 
خون حاوی 

 سیترات
 ESR 2 st hr 63  ساعت15 ساعت5
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هماتولوژی

 2ML ارسال سریع به آزمایشگاه 
خون حاوی 

 سیترات
 Fibrinogen 62 ساعت2تا ساعت5تا ساعت5تا

 
 

2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
  

 HB 62 ساعت52

 
 

2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 ساعت2 ساعت2

 HCT 66 ساعت52

  2ML 
مایع 

 آمینوتیک
 Lameller Body 62 ساعت6  

  2ML 
خون نوک 

 CBC    Malaria Smear 64انگشت پا 

 2ML عدم انجماد نمونه 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 PBS 69   ساعت6

   
خون  تام 

 EDTAحاوی
 Plt 20  ساعت52 نمونه در اتاق

  ارسال سریع به آزمایشگاه 
خون حاوی 

 سیترات
 ساعت52 ساعت2تا 

 52بیشتر از 

 ساعت

PT 
21 

 2ML ارسال سریع به آزمایشگاه 
خون حاوی 

 سیترات
 PTT 25 هفته5تا ساعت2 ساعت2تا

  2ML 
خون  تام 

 EDTAحاوی
 ساعت 6تا

 Reticulocytes 23  ساعت 25تا 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

 آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هورمون

  2ML 
سرم و یا مایع 

 آمنیوتیک
 AFP 22  روز3 

 
 

2ML 
 سرم

 ANA 22 ساعت25بیش از ساعت25 

 
 

     Anti ds-DNA 26 

  2ML اعتس25  سرم  Anti Tpo 22 

 ترجیحا ناشتا
 

2ML روز2 ساعت52به مدت  سرم 
 B-HCG Titer 24 به مدت طوالنی

  2ML 
 سرم

 روز2 ساعت52به مدت 
 B-HCG 29 به مدت طوالنی

 

  2ML 
 سرم

 CA-125 40  روز3 

  2ML روز3  سرم  CMV(IgG,IgM) 41 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

یا بیمار نیاز به آمادگی قبلی آ

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هورمون

  2ML سرم  
 EBV((IgG,IgM) 45  روز3

برای بیماران  تحت درمان با 

 آهن قابل اعتماد نیست
 2ML 

ساعت در دمای 5 سرم

 اتاق
 ساعت24

 Ferritine 
43 

 دور از نور وحرارت نگهداری شود 
 

 2ML هفته 5تا   سرم  FreeT3 42 

  2ML هفته5تا  سرم 
 FreeT4 42 

  2ML سرم  
 H.pylori(IgG,IgM) 46  روز2

  2ML سرم    HAV)IgM) 42 

  2ML 
 سرم

  
 HAV(TOTAL) 44 

  2ML 
 سرم

   HBCAB 49 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هورمون

  2ML ساعت3در عرض سرم   
 

HBsAb 
90 

 
 

2ML سرم 
 ساعت3در عرض

 
 HBsAg 91 

 
 

2ML سرم 
 ساعت3در عرض

 
 HCV anti 

body(ELISA) 
95 

  2ML هفته1  سرم  HIV Ab(ELIsa) 93 

الزاما ناشتا ولی می تواند آب 

 بنوشد 
 2ML ساعت52  سرم  

 
PTH 

92 

  2ML ماه1 روز2 تا یک هفته سرم T3 92 

  
2ML 

 تا یک هفته 
 

 T4 96 

  
2ML 

 روز2تا   
 Troponin 92 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه حجم نمونه شرایط ارسال /نگهداری نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هورمون

 ترجیحا ناشتا
 

2ML سرم  
 TSH 94  روز2

 
 

2ML سرم  
 TTG(IGA) 99  روز3

 2ML  ترجیحا ناشتا
 سرم

 Vit D3 100 ماه 1بیش از  روز3 روز3

   ساعت 5تا  سرم   
Dysmorphic RBC 

in urine 
101 

 سرم   ترجیحا ادرار صبحگاهی
 ساعت 5تا 

 
  

PH(urine) 
105 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود

زمایش تاثیر منفی بر تاخیر در انجام آ

 آزمایش دارد
 مدفوع 

به مدت  

 ساعت24

 Ob 
103 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 شرایط ارسال /نگهداری نمونه

حجم 

 نمونه
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات هورمون

عدم استفاده از محلول ضد عفونی 

 کننده قبل از نمونه گیری
  

ترشحات 

 بدن
   

Discharge C &S 102 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود 

 
  مایعات بدن 

  Fluid C,S 
102 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود

 
  مایعات بدن 

  Pleural Cuture  106 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود
   مایعات بدن  

 S/E C,S 102 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود
  

مایع 

 سینورویال
   

Synovial Cuture 104 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود
    ترشحات گلو  

 
Throal C,S 

109 

نتی بیوتیک درصورت استفاده آ

 اطالع داده شود
 ادرار  

باید در  

 یخچال 

 Urine C,S 
110 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود
  ارسال سریع به آزمایشگاه

ترشحات 

 زخم

ساعت در محیط 2 

 انتقالی زخم

 Wound C,S 111 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود
 خون کامل  

 
 

 Blood C,S 115 

درصورت استفاده آنتی بیوتیک 

 اطالع داده شود

تاخیر در انجام آزمایش تاثیر منفی بر 

 آزمایش دارد
 مدفوع 

به مدت  

 ساعت24

 Ob 
113 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 شرایط ارسال /نگهداری نمونه

حجم 

 نمونه
 ردیف نام آزمایش  دت پایداریم نوع نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات انگلی

  مدفوع   
 24به مدت 

 ساعت
 

S/E 
112 

نمونه گیری اول صبح قبل از 

 شستشو

 
 

نمونه چسب 

 مقعدی
 

  Scotch test 
112 

  عدم مصرف غذای چرب
  مدفوع 

 24به مدت 

 ساعت

 Sudan III Staining for 
Fat 

116 
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 فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی 

 دارد؟
 شرایط ارسال /نگهداری نمونه

حجم 

 نمونه
 ردیف نام آزمایش  مدت پایداری نوع نمونه

   80C 500-  C-2 دمای اتاق 520    

 آزمایشات متفرقه

 سی سی1 داخل یخ ارسال سریع به آزمایشگاه  

سرنگ 

حاوی خون 

 هپارینه

   
ABG 

112 

 

 داخل یخ ارسال سریع به آزمایشگاه

 سی سی1

سرنگ 

حاوی خون 

 هپارینه

 

  VBG 
114 

 آزمایشات ادرار
  2ml ساعت24  ادرار  Toxicology urine 119 

 U/A 150   ساعت5تا ادرار ML 2-10 بالفاصله انجام نمونه آزمایش نمونه اول صبح ارجح است 

 

 10-2 ML ساعت5تا ادرار   
 

Ur.Alb 
151 

نتیجه ادرار تازه ترجیحا 

 صبحگاهی
 10-2 ML ساعت5تا ادرار  

 Urine SG 155 
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 تصویربرداری

بستري بيمار با لباس بخش در واحد بستري و در آوردن تمام زيورآالت بيمار در زمان ارجاع به تصويربرداري جهت بهتر شدن تصاوير  .1

 .گيري از تكرار تصويربرداري و كاهش دوز دريافتي بيمارو جلو

در بيماران تازه بستري شده ,پذيرش بيمار نهايي شود بعدا به تصويربرداري ارجاع شود چون در غير اينصورت امكان پذيرش بيمار  .2

 .وجود ندارد و در صورت رپورت آن امكان تايپ گزارش امكان پذير نخواهد بود

نتراست تزريقي بهتر است در شيفت صبح روزهاي غير تعطيل با حضور راديولوژيست انجام شود ؛ در بقيه سي تي اسكنهاي با ك .3

شيفتها به علت نبود متخصص راديولوژي در همان زمان در بعضي مواقع تصاوير مطلوب مورد نظر پزشك , تصويربرداري نميشود و 

انسي بودن سي تي با كنتراست تزريقي در شيفتهاي عصر و شب و چه بسا تشخيص را با مشكل مواجه مينمايد , در صورت اورژ

تعطيالت , حضور رزيدنت مربوطه براي رضايت گيري و بررسي احتمال بروز عوارض تزريق و پرستار براي تاييد رگ و وصل رگ 

 .بيمار به دستگاه تزريق در واحد سي تي اسكن تا پايان اسكن الزامي است 

از بدن ميتواند تصوير راديولوژي همان ناحيه را نيز ارائه نمايد لذا اگر چنين مواردي در برگه درخواست سي تي اسكن از هر ناحيه  .4

ذكر شود جهت كمتر نمودن ميزان پرتوگيري بيمار و پرسنل و جلوگيري از اتالف وقت و با مشورت وتاييد پزشك معالج , ميتوان از 

 .آن امكان استفاده نمود

يربرداري بستري بايد حاوي تمام اطالعات بيمار )نام و نام خانوادگي,سن,شرح حال,كد بيمار,مهر پزش برگه هاي درخواست تصو .5

 .معالج,شماره پرونده و...(بصورت واضح و خوانا باشند

تعيين تكليف بيماران تحت نظر و تسويه كامل بيمار در پايان آن چون در غير اينصورت در مراجعات بعدي بيمار امكان پذيرش و  .6

 .انجام تصويربرداري وجود ندارد و باالخص در شيفتهاي عصر و شب و روزهاي تعطيل مشكل ساز ميشود

ارائه برگه درخواست گرافي پرتابل قبل از انجام پروسيجر به واحد تصويربرداري جهت انتخاب نوع و اندازه كاست طبق درخواست و  .7

 تر گرافي پرتابل .همكاري با پرسنل تصويربرداري در انجام سريعتر و ايمن 

 .قبل از اطالع رساني براي گرافي پرتابل از آماده بودن دستگاه پرتابل و پاراوان كنار بيمار اطمينان داشته باشيد .8
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 .هماهنگي با بخش تصويربرداري قبل از اعزام بيمار بويژه در بيماران اورژانسي و همراهي پرستار تا پايان تصويربرداري  .9

 .و چند قلوها و وجود لوازم ثابت سازي بيمارانNICUخصات بيمار مخصوصا در بخشهاي نوزادان و استفاده از دستبند مش .11

 .تا حد امكان عدم حضور همراه داخل اتاق اشعه در غير اينصورت اطمينان از باردار نبودن همراه خانم در موقع انجام تصويربرداري .11

و جلوگيري از ايجاد آرتيفكت حركتي با رعايت موارد حفاظت در برابر   وجود همراه در تصويربرداريهاي كودكان جهت آرامش بيمار .12

 .اشعه بهتر است )در گرافيهاي اختصاصي حضور دو نفر همراه بزرگسال غير باردار ضروري است(

ن قيد برگه درخواست گرافي حتما ممهور به مهر پزشك معالج يا رزيدنت مربوطه باشد و شرح حال بيمار همراه با درخواست در آ .13

 .شده باشد

14. NPO  بودن بيمار در تمام گرافيهاي اختصاصي و در سي تي هاي با كنتراست تزريقي الزامي است در موارد با تزريق وريدي

الزم ميباشد و در راديوگرافي از ناحيه شكم آمادگي روده اي بيمار الزم است مگر در مواردي كه پزشك معالج  Crو    BUآزمايشات 

 .زامي ندانداين مورد را ال
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 بهداشت حرفه ای

ليست مواد شيميايي مورد استفاده در بخش / واحد مربوطه آگاهي داشته باشند و در صورت اينكه آن ماده جز عوامل شيميايي  .1

 د.خطرناك بوده برگه اطالعات امنيتي را مطالعه بنمايند تا بدانند در شرايط اضطراري چه فرايندي را بايد طي نماين

افراد شاغل در بخش بايد با حوادث شغلي مربوط به حرفه خود آشنا بوده و در صورت بروز حادثه به مسول بخش اطالع داده و برگه  .2

 مربوط به حوادث شغلي را تكميل نمايند.

 افراد شاغل نسبت به مخاطرات )شيميايي،فيزيكي،بيولوژيكي وارگونومي (مربوط به حرفه خود آگاهي داشته باشند. .3

 اصول و پوسچرهاي صحيح ارگونوميكي را درحين كار با رايانه ، حمل باروانجام فعاليت هاي روزمره رعايت نمايند. .4

 ايمني كاركنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت هاي بدن –آگاه بودن به الزامات بهداشتي  .5

 محافظ چشم، دستكش و روپوش( آگاه بودن نسبت به استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي  )گان ، ماسك .6

لزوم مراجعه به واحد بهداشت حرفه اي جهت تكميل پرونده پزشكي پرسنلي و معاينه توسط پزشك طب كار و انجام آزمايشات  .7

 ادواري در صورت صالح ديد پزشك

 آشنايي با كپسول هاي آتش نشاني و نحوه استفاده از آن ها در صورت بروز حادثه .8

 العمل هاي مديريت خطر در شرايط اضطراريآگاهي نسبت به دستور .9

 رعايت نكات ايمني حين انجام فعاليت هاي روزمره براي جلوگيري از بروز حادثه .11
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 تغذیه و رژیم درمانی

نمايند و هنگام مراجعه متصدي  HISبخش هاي بستري آمار غذاي بيماران را براساس رژيم تجويزي پزشك معالج وارد سيستم  .1

 دريافت ليست، ليست را براساس تغييرات احتمالي تصحيح و چاپ كرده و تحويل وي نمايند. توزيع غذا جهت

 ساعات تحويل ليست چاپي رژيم هاي غذايي به متصدي توزيع غذا:                                             .2

 عصر 17ظهر   شام:تا  14ميان وعده عصر: تا    -صبح    11ناهار: تا      -صبح   8ميان وعده صبح: تا     -صبح    4صبحانه:تا 

نيز  HISدر صورت تغيير رژيم غذايي بيمار، تا آغاز فرآيند توزيع غذا مراتب به واحد تغذيه اطالع داده شده و تغييرات در سيستم  .3

 اعمال گردد.

 ليست نهايي رژيم هاي غذايي توسط مسئول بخش/ مسئول شيفت حتما مهر و امضا گردد. .4

ذايي تحويلي به متصدي توزيع غذا در هر وعده مربوط به همان وعده بوده و از تحويل ليست غذايي وعده هاي قبل به شدت ليست غ .5

 اجتناب گردد.

با توجه به اينكه آمار غذايي جزو اسناد مالي بوده و به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد از ايجاد قلم خوردگي در ليست غذا جهت  .6

اعمال شده و از ليست به روز شده پرينت گرفته شود. در صورت نياز به  HISاري گردد و تغييرات در سيستم تغيير رژيم ها خودد

 هرگونه قلم خوردگي بايد توضيحات  الزم داده شده و مهر و امضا گردد.

انتخاب كنند و از  HISبخش هاي بستري كه داراي غذاي همراه مي باشند، غذاي همراه را در كنار نام بيمار مربوطه در سيستم  .7

 اعمال غذاي همراه به صورت دستي در ليست غذا اجتناب شود.

صبح شامل: نام بيمار، نوع گاواژ، سن بيمار و  9آمار بيماراني كه رژيم غذايي آنها توسط پزشك معالج گاواژ تعريف مي شود تا ساعت  .8

زان گاواژ يا شروع گاواژ براي بيمار جديد مراتب به واحد تغذيه مقدار گاواژ  به واحد تغذيه اطالع داده شود ، در صورت تغيير در مي

 اطالع داده شود.

 برگي و با مهر و امضاي پزشك باشد. 3مشاوره هاي تغذيه ارسالي از بخش ها به واحد تغذيه و رژيم درماني به صورت  .9
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ذيه نموده است از كد نوشته شده توسط جهت ثبت كد مشاوره تغذيه در پرونده بيماراني كه پزشك مربوطه درخواست مشاوره تغ .11

 كارشناس تغذيه بر روي برگه مشاوره تغذيه بيمار استفاده شود.
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 مدیریت دارویی

بخش مراقبت هاي دارويي به صورت شبانه روزي درحال فعاليت بوده و داروها و لوازم مصرفي در تمامي ساعات شبانه روز قابل  .1

 تامين است.

 ه بخش ها به صورت يونيت دوزو عدم ذخيره دارو و الزم در بخش ها تحويل دارو ب .2

 عدم وجود داروها و ملزومات تاريخ گذشته در محدوده دارو و لوازم درحال مصرف و گردش كار  .3

 عدم خروج داروها از بسته بندي بهداشتي و خرد كردن ورقه ها كه منجر به ناممكن بودن قرائت تاريخ انقضاميشود. .4

 از دورريزي بسته بندي داروهاخودداري  .5

 عودت به موقع داروهاي مصرف نشده و حفظ زنجيره سرمايي داروهاي يخچالي .6

 ADRشناسايي و گزارش دهي به موقع عوازض و خطاهاي دارويي در بيمارستان و ارسال فرم  .7

 رد.نگه داري داروهاي يخچالي در بخش ها بايد اصولي و ثبت دما و رطوبت بايد روزانه انجام گي .8

 نصب فهرست داروهاي يخچالي بر روي درب يخچال در بخش ها .9

 رعايت شرايط نگه داري داروهاي حساس به نور در بخش ها .11

 لزوم ثبت تاريخ باز كردن شربت ها و ساير داروهاي مالتي دوز و رعايت شرايط نگه داري طبق الزامات كارخانه سازنده .11

 دستورالعمل اعالمي از طرف داروخانه مديريت تاريخ انقضاي دارو و لوازم مصرفي طبق .12

 جمع آوري فوري دارو و لوازم ريكال كه توسط داروخانه به بخش ها اعالم مي شود. .13

نگه داري، تجويز و آماده سازي داروهاي با هشدار باال نيازمند دقت مضاعف و بررسي توسط دونفر كادر حرفه اي به طور مستقل از  .14

 يكديگر 

 ي دارو و لوازم در سطح بيمارستان ممنوع مي باشد.تبليغات مستقيم شركت ها .15

 لزوم همكاري بخش ها با متخصص فارماكوتراپي براي درخواست ارائه خدمت تلفيق دارويي  .16
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درخواست مشاوره از متخصص فارماكوتراپي طبق استاندارد خدمت مشاوره فارماكوتراپي بيماران بستري اعالمي از طرف معاونت  .17

 هادرمان در تمامي بخش 

در شرايط كمبود دارويي، داروخانه اقدام به تهيه داروي جايگزين به پيشنهاد متخصص فارماكوتراپي نموده و داروي جايگزين همراه  .18

 با پروتكل دارويي به بخش ها اعالم مي گردد.


