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 پیام ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 های پزشکی،متخصصین محترم گروه سالمت، عرصه همکاران همراهی با ایران، ملی اعتباربخشی چهارم نسل استانداردهای ابالغ پیرو

های ها، روشدستورالعمل مجموعه ها/ واحدهای مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری،بخش در مسئول کارشناسان مدیران و
 کیفیت بهبود امر در اعتباربخشی هایآرمان تحقق راستای در روپیش است مجموعه امید گردید. تدوین های بیمارستانیمشیاجرایی و خط

 .باشد مؤثر و گشاخدمت راه رندگانگی مندیرضایت و افزایش بیماران ایمنی ارتقای ،خدمات
 

 مناسب نسخه حاضر، ابزاری امیدوارم اند،کرده همراهی را در تدوین این مجموعه ما که کارشناسانی و اساتید تمامی از گزاریسپاس ضمن

 .باشد جهانی مرکز درمانی به استانداردهای شدن این ترنزدیک و اعتباربخشی ارزشمند اهداف به دستیابی برای
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 ناخواسته وقایع گزارش نحوه دستورالعمل 1-1-1-الف
 

 دستورالعملکد 
I-LM-QLM-1 

 وقایع ناخواستهنحوه گزارش 

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33 :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 مالی برای تشویقمنابع  دفاتر ثبت خطا، فرم خطا، صندوق خطا، امکانات مورد نیاز :

 اعضای کمیته های بیمارستانی دفتر بهبود کیفیت، دفتر پرستاری، مسئول ایمنی، کادر درمان، کارشناسان ایمنی، : کارکنان مرتبط

 -تعاریف :

 پیشگیری از وقوع خطاهای درمانی هدف :

 
 .کنندآن را در فرم یا دفتر خطا ثبت  بدون ذکر نام، کارکنان درمانی پس از اطالع از رخداد خطا باید -1

 کارکنان درمانی باید فرم تکمیل شده را در صندوق خطا بیاندازند. -1

به صورت تلفنی به  کارکنان درمانی باید معاونت درمان باشد 17/13/91شیوه نامه ابالغی مورخه  1و  1در صورتی که خطا در یکی از سطوح  -1
 .دهند سوپروایزر کشیک گزارشمسئول ایمنی یا 

 .باید گزارشات را از صندوقهای خطا جمع آوری نمایدکارشناس هماهنگ کننده ایمنی  -2

 بررسی نماید.ها در بخشها و دفاتر ثبت خطا را ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی باید فرمناکافی خطاهاگزارش  به دلیل احتمال -1

 شود.بندی گانه طبقه 18بندی در دستهو بندی توسط کارشناس ایمنی جمعباید خطاهای به وقوع پیوسته  -1

 شود.ایمنی در فایل الکترونیک ثبت  توسط کارشناسباید خطاهای به وقوع پیوسته  -7

 .نمایدشرایط تهدید کننده ایمنی را شناسایی  باید ،ای خطاکارشناس ایمنی پس از تحلیل ریشه -8

 به مسئول ایمنی گزارش نماید. را ثبت وخطاهای جمع بندی شده باید کارشناس ایمنی  -9

 .ل ایمنی تحویل دهدایط تهدید کننده ایمنی را به مسئوشر ای خطاهای به وقوع پیوسته وتحلیل ریشهباید کارشناس ایمنی  -13

 ای خطاها و مصوبات کمیته مربوطه باید جهت آگاهی کارکنان درمانی به تمامی واحدها ابالغ گردد.نتایج حاصل از بررسی ریشه -11

 برای کارکنان بالینی تشویق درخواست نماید. باید ول ایمنی پس از بررسی خطاهای به وقوع پیوستهمسئ -11

 برداری در سطح استان به معاونت درمان گزارش شود.نتایج مصوبات کمیته جهت بهره -11

 

 مسئول ایمنی هدایت کننده:

  منابع:

 31/11/91 مورخ د 400 / 29674 شماره ابالغی دستورالعمل -0

  استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی -شیوا پورسردار
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 خطر پیشگیرانه مدیریت خط مشی و روش 8-1-1-الف
 

 مشی و روشخطکد 

PP-LM-QLM-1 
 خطر پیشگیرانه مدیریت

 03/03/99       :تاریخ ابالغ

 03/03/33 : تاریخ بازنگری

 2 :شماره ویرایش

 HISسیستم  پرونده پزشکی، امکانات مورد نیاز:

 پرسنل درمان مدیر، ،مدیر خدمات پرستاری مسئول بهبود کیفیت، کارشناس ایمنی، مسئول ایمنی، ریاست بیمارستان، کارکنان مرتبط:
 (نیروهای پاراکلینیک ،پرستار، )اعم از پزشک

 تعاریف :
 RCAتحلیل ریشه ای خطا                             Root Cause Analysis 

FMEA تحلیل پیشگیرانه وقوع خطا    Failure Mood Effect Analysis 

 پیشگیری از وقوع مجدد خطا هدف :

 روش اجرایی:
1.         1. RCA .خطاها توسط کارشناس ایمنی صورت می پذیرد 

 شده توسط مسئول ایمنی در تیم ایمنی مطرح می شود. RCAخطاهای   .1

 مسئول بهبود کیفیت و کارشناس ایمنی مترون، مدیریت، اعضای تیم ایمنی شامل: ریاست مرکز،مسئول ایمنی، .1-1
 را تنظیم می کنند. FMEAکارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئول بهبود کیفیت پیرو تحلیل های انجام شده سند   .1
 کارشناس ایمنی شرایط تهدید کننده ایمنی حاصل از تحلیل خطاهای پزشکی را با محوریت مسئول ایمنی شناسایی می نماید.  .2
 م های تحلیل خطا الویت بندی می نماید. مسئول ایمنی شرایط تهدیدکننده ایمنی را براساس فر  .1
 کارشناس ایمنی فهرست عوامل تهدید کننده ایمنی در کمیته های مرتبط را بررسی می نماید.  .1
 اقدامات اصالحی جهت رفع عوامل زمینه ساز از کمیته های مربوطه اخذ می گردد.  .7

 ند. کارشناس ایمنی بهمراه مسئول بهبود کیفیت جهت رفع عوامل زمینه ساز و بر اساس تصمیمات کمیته ها برنامه بهبود کیفیت را تدوین می نمای  .8
 مسئول ایمنی اقدامات اصالحی یا برنامه بهبود کیفیت را جهت استحضار کلیه پرسنل درمانی ابالغ می نماید.  .9

 ها اجرا می شود.مه بهبود کیفیت در واحدی یا برنااقدامات اصالح. 13

 برنامه بهبود کیفیت را پایش می نمایند. ،ایمنی بهمراه مسئول بهبود کیفیت کارشناس. 11     

03.  

 مسئول هماهنگ کننده ایمنی کارشناس مسئول فنی، میر، کمیته مرگ و هدایت کننده:

 منابع :
 راهنمای جامع اعتباربخشی بیمارستان ها نسل چهارم

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 
 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی -شیوا پورسردار
 کیفیت بهبود مسئول -فریبا جودت 

 کارشناس بهبود کیفیت –ژاله زینالی 

 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 حرفه ای اخالق اصول رعایت و خدمت گیرندگان حقوق رعایت بر نظارت نحوه روش اجرایی 1-7-1-الف

          

 کد روش اجرایی

P-LM-QLM-1 

 اصول رعایت و خدمت گیرندگان حقوق رعایت بر نظارت نحوه

 ای حرفه اخالق

 03/03/99        :تاریخ ابالغ

 03/03/33   :تاریخ بازنگری

 2 :شماره ویرایش

  -امکانات مورد نیاز :

 کلیه کارکنان، مسئولین فنی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

ساعت برای بیماران به ویژه در موارد اورژانسی، همراه با رعایت سرعت، دقت  12با توجه به اهمیت تداوم درمان بیماران و لزوم استمرار خدمات طی  هدف:

 .ضروری استو کیفیت خدمات و در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان 
 کلیه بخش های بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز طبق برنامه تنظیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری می باشند.. 1

را در راستای به جز روزهای تعطیل، در سایر ایام هفته عالوه بر پرسنل بخش، مسئول بخش نیز حضور داشته و وظیفه نظارت و هماهنگی امورات بخش . 1
 خواهد بود.ایمنی هرچه بیشتر بیماران و ارائه خدمات استاندارد عهده دار میباشد. در روزهای تعطیل و شیفت عصر و شب این کار به عهده مسئول شیفت 

در صورت نیاز بیمار توسط پزشک  در ایام غیر تعطیل تمامی بیماران توسط پزشک معالج یا رزیدنت های کشیک ویزیت و مداوا می شوند و در ایام تعطیل. 1
 معالج ویزیت خواهد شد و یا با اطالع بخش، بیمار توسط پزشک آنکال ویزیت خواهد شد.

حضور مستمر و فعال  12الی  8مسئول فنی مطابق ضوابط مسئول فنی در بیمارستان جهت انجام وظایف و مسئولیت های امور فنی بیمارستان از ساعت . 2
 خواهد داشت.

 ر ایام مرخصی مسئول فنی، قائم مقام مسئول فنی جهت انجام وظایف مسئولیت های امور فنی موسسه حضور داشته باشد.د. 1

 در ایام تعطیالت رسمی سوپروایزرین شیفت های صبح، عصر و شب مسئولیت های امور فنی موسسه را بر عهده خواهند داشت.. 1

 ستفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی بیمارستان نظارت دارند.مسئول فنی بیمارستان بر کیفیت و قابلیت ا. 7

 نتایج بازدیدها در فرم های بازدید بیمارستان ثبت می شو.د.. 8

 بازدید مدیریت ایمنی بیمار توسط تیم بازدید کننده در شیفت های مختلف بیمارستان صورت می گیرد.. 9

 تحصیل و نتایج به تیم مدیریت اجرایی جهت مداخالت الزم ارسال می گردد.نتایج بازدید ها در جلسات تیم ایمنی . 13

 رسیدگی به شکایات بیماران توسط مسئول رسیدگی به شکایات صورت می گیرد.. 11
 شود.شکایات توسط سوپروایزر کشیک مدیریت میهای عصر و شب و روزهای تعطیل . در شیفت1111

 ر و شب بر ارائه خدمات مستمر و بهینه در کلیه بخش های پاراکلینیکی، بستری و سرپایی نظارت می کند.ریاست مرکز در شیفت های صبح، عص. 11

 سوپروایزر کشیک در شیفت عصر و شب بر ارائه خدمات در مرکز با تمرکز بر مسائل ایمنی نظارت می کند.. 11

  دمات پرستاری ارائه می دهد.سوپروایزر کشیک به صورت روزانه گزارش بازدید خود را به مدیریت خ. 12
  موارد مهم و خاص گزارش سوپروایزر کشیک توسط مدیریت خدمات پرستاری به مدیریت و ریاست مرکز ارجاع داده می شود.. 11
 مداخالت الزم با توجه به نتایج بازدیدها و گزارش های دریافتی انجام می گیرد.. 11

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی مدون:
 رئیس مرکز بر شیوه انجام روش اجرایی نظارت می کند و در صورت نیاز تذکرات الزم را به مسئولین جهت نظارت بیشتر یادآوری می کند.

 مسئول فنی(، منیره صمدیقائم مقام ها دکتر لیال خیرالهی )خانم –فر )ریاست(، معراج جلیلی )مدیریت( آقایان دکتر جعفر کیاست تیم بازدید ایمنی:
 )مترون(، فریبا جودت )مسئول دفتر بهبود کیفیت(، کارشناسان ایمنی و سوپروایزرین دفتر پرستاری

 روسا/ مسئوالن بخش ها و واحدها و سرپرستاران هدایت کننده:

 منابع :
 شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان-1
 1112بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب قانون تشکیالت و وظایف وزارت  1به استناد ماده ) مستندات قانونی -1

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و  8آیین نامه اجرایی ماده  1قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده  8)با اصالحات بعدی(، ماده 
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  8آیین نامه اجرایی ماده  7ی ماده اصالح 1هیات وزیران، تبصره  1111آموزش پزشکی مصوب 

 هیات وزیران( 1191مصوب سال 
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 استانداردهای اعتبار بخشی -1
 بازدیدهای مدیریتی ایمنی-2 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 دکتر جعفر کیاست فر: مسئول فنی مرکز

 دکتر لیال خیراللهی: قائم مقام مسوول فنی 
 فریبا جودت: مسئول بهبود کیفیت

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 بالینی اخالق و ایحرفه اصول رعایت نحوه روش اجرایی 1-7-1-الف

 

 کد روش اجرایی

P-LM-QLM-2 
 ای و اخالق بالینی حرفه اصول رعایت نحوه

 03/03/99        :تاریخ ابالغ

 03/03/33   :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 منشور حقوق بیمارامکانات مورد نیاز : 

  کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی کارکنان مرتبط:

  تعاریف :

 جویی، سودپرستی، منفعت طلبی، منفعت جویی، نفع طلبی سودانتفاع،   :جوییبهره

  هدف:

 رعایت حرمت همکاران و بیماران و نیز مورد توجه قرار دادن سالمت بیماران و جامعه توسط تیم پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 دهد:زیر را همواره مورد توجه قرار می بیمار موارد با ارتباط ای درحرفه اخالق این مرکز، به منظور رعایتپزشکی  تیم
 بیمار از آگاهانه رضایت اخذ و وی درمان با مرتبط گیریهایتصمیم در بیمار اجازه مشارکت .1

 خصوصی حریم رعایت بیمار، عقاید به احترام رعایت، وی همراهی و بیمار به احترام رعایت .1
 جنس غیرهم بیماران در معاینه بیمارستان دستورالعمل اجرای .1
 بیمار به کافی آموزش ارائه .2
 انجام مطالعات تحقیقاتی در بیمار حقوق رعایت .1
 بیمار با رابطه در پزشکان جوییبهره عدم .1
 متعارض همراهان و بیمار با ایحرفه برخورد .7
 بیمار به مراقبت ارائه در تبعیض عدم و موردبی هزینه تحمیل عدم .8
 پزشک توسط خدمت ارائه نوع و سطح خصوص در پزشکی هایکوریکولوم اجرای .9

 خدمات کیفیت ارتقای جهت در سیستم به بازخورد .13
 بیمار سالمت منافع به بخشیاولویت .11
  بیمار قانونی به و اخالقی به روز و مناسب اطالعات ارائه و بیمار با پزشکی تیم صداقت .11

 
 دهد:زیر را همواره سرلوحه کارهای خود قرار می همکاران موارد با ارتباط ای درحرفه اخالق همچنین، به منظور رعایتپزشکی  تیم 

 بیمارستان مدیریت و رهبری تیم به و یکدیگر به پزشکان پاسخگویی میزان .1
 پزشکی تیم احترامیبی یا و اختالف بروز زمان در مناسب برخورد .1
 هافراخوان به پاسخگویی و آنکال پزشکان بودن دسترس در و موقع به حضور .1
 پزشکی تیم وقت اتالف عدم و مناسب بندیزمان .2
 همکاران سایر به تجربه و دانش انتقال .1
 )جوان و ...  همکاران پرستاران، همکاران )فراگیران، از درخواست معقول کار )حجم کاری( .1

 همکار بیماری و ناتوانی با مواجهه و همکار جدی و جزیی رفتار سوء با پزشکی تیم مواجهه در مناسب برخورد .7
 بیمار به خدمت بهتر ارائه در همکاران از کمک درخواست .8

 
 داند: موارد زیر را بر خود واجب می توجه بهای، حرفه اخالق رعایت به منظور پزشکی تیم جامعه با در ارتباط 

 جمعی حوادث و سوانح بروز در دوستانه نوع همکاری .1
 خدمات به دسترسی بهبود .1
 پزشکی هایگواهی و هاگزارش صادقانه ارائه .1
 اجتماعی هایشبکه در پزشکی حرفه شأن رعایت .2
  اجتماعی انگ دچار بیماران با مناسب برخورد .1
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 مدیریت و رهبری تیم هدایت با بالینی اخالق کمیته هدایت کننده: 

 منابع : 

 منشور حقوق بیمار .1

 کتاب استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم .1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت 

 کارشناس دفتر بهبود کیفیت  - ژاله زینالی
 

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 معاینه بیماران غیر همجنس دستورالعمل 1-7-1-الف

 

 دستورالعملکد 
I-LM-QLM-2 

 معاینه بیماران غیرهمجنس

 03/03/99        :تاریخ ابالغ

 03/03/33   :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 هاپاراوان، پرده بین تخت، منشور حقوق بیمار :امکانات مورد نیاز

 تیم پزشکی کارکنان مرتبط:

  تعاریف :

ها موظف هستند گیرند بیمارستانکشورها منشوری را تحت عنوان منشور حقوق بیمار به کار مینشور حقوق بیمار: سیستم های بهداشتی و درمانی اکثر م

  د.هنگام بستری بیمار در واحد پذیرش منشور حقوق بیمار را به وی تسلیم کنن

 .گردددر بیمار می شود به عبارتی حفظ قلمرو شخصی منجر به ایجاد احساس آرامشحریم: حریم شخصی بیمار به عنوان یک نیاز تلقی می

  هدف:

 حفظ و ارتقای رضایت گیرنده خدمت از نحوه ارائه خدمات درمانی

موارد زیر همواره مورد توجه تیم پزشکی بایستی بالینی در معاینه بیماران غیر همجنس،  ای و اخالقاصول حرفهبه منظور رعایت حریم شخصی بیمار و نیز 

 :قرار گیرد

 قرار دهد (اراوان و ...)پزم جهت حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت را در اختیار پرسنل الت ت و تسهیالمسئول بخش تمامی امکانا. 

 در صورت انجام پروسیجرهایی از قبیل ( ،سونداژECG ،  ،پانسمان، مراقبت از زخم بستر، تعویض لباس بیمار )...پاراوان  /های سقفیاز پرده
 .نمایدجهت حفظ حریم خصوصی بیمار استفاده 

  دهد فرد معتمد بیمار حضور داشته باشددر مراحل تشخیصی از جمله معاینات، اجازه. 

  دهدبیکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان  را به اجازه همراهی، های پزشکیضرورتبا مغایرت  در صورت عدم.  

  با رعایت این اصل که استفاده از پرسنل همگن نباید مانعی برای کمک ) دنمایتا حد امکان از پرسنل همگن برای ارائه خدمات به بیمار استفاده
 (.رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد

 زم المسئول شیفت با سوپروایزر تماس گرفته و هماهنگی  ،های درمانیپرسنل همگن در بخش جهت انجام مراقبتنبودن موجود  در صورت
 .دشوم جهت حضور پرسنل همگن در بخش انجا

 دشوپوشانده  ،مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند ،حفظ حریم خصوصی بیمارمنظور به. 

 معتمد بیمار بنا به درخواست وی یا  /شود یک نفر محرمدر معایناتی که برحسب ضرورت و یا در مواقع اورژانسی توسط افراد غیر همگن انجام می
 .شته باشددا جنس حضورکارکنان فنی هم

معتمد بیمار / یک نفر محرم، توسط پزشک غیر همگن ، باریم انما، ماموگرافی و ...در رادیولوژی سونوگرافی واژینال* در صورت انجام پروسیجرهایی مانند: 
 باشد.داشته جنس یا کارکنان فنی هم وی بنا به درخواست

  بیمار انتقال  ی )پاراوان، در صورت امکان اتاق مجزا( ودرمان -پروسیجرهای تشخیصی ، اخذ شرح حالهنگام  ویژهبهحریم خصوصی بیمار
 .شودحفظ  )استفاده از ملحفه برای پوشش بیمار(

   د.باش الزم و میزان حداقل زمانبرهنگی در  ،ا اقدام تشخیصی درمانییبدن بیمار برای معاینه  بودن برهنهنیاز به در صورت  

 شود.توسط پرده مجزا  هاهای ویژه تختدر بخشبیمار  جهت حفظ حریم خصوصی  

  ،نمایداجازه  برای ورود کسب ،با زدن درانتظامات قبل از ورود به اتاق بیمار و  خدماتدرمانی، پرسنل در راستای حفظ حریم شخصی بیمار.  

  شودحد امکان از پرسنل بیماربر یا خدمات همگن استفاده  تادر نقل و انتقال بیماران. 

 نمایدمدیریتی در بازدیدها و راندهای خود به این مسئله توجه کرده و نسبت به رفع موانع موجود در جهت حفظ حریم خصوصی اقدام  تیم. 

 دآوراز تجمع غیرضروری افراد هنگام معاینات ممانعت به عمل  بیمار، فرد معاینه کننده.  

 .برای حفظ حریم خصوصی بیمار، از تعبیه دوربین مدار بسته در اتاق بیماران خودداری شود 
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ای سازمان نظام پزشکی کشور، اعالم شده که شاغالن حرف پزشکی و وابسته موظفند به حریم خصوصی بیماران  نامه اخالق حرفه آیین 83ماده  در *

این  در .کنند احترام بگذارند. احترام به حریم خصوصی بیماران نیازمند خودداری از همه کارهایی است که بیماران آن را نقض حریم شخصی خود تلقی می
االت حساس از بیماران در حضور دیگران به نحوی که موجب ؤزمینه اعضای سازمان، باید از اقداماتی مانند معاینه بیمار در حضور افراد دیگر، پرسیدن س

 .شرم بیماران شود و مشاهده یا لمس غیر ضروری بیماران غیرهمجنس خودداری کنند

-گفته شده که الزم است در صورت رضایت بیمار، معاینات حساس بیمار غیر هم ،زمان نظام پزشکی کشورای سا آیین نامه اخالق حرفه 81ماده در  ** 

جنس از لحاظ علمی و عملی مقدور باشد و که این معاینه به وسیله پزشک همجنس یا همراه بیمار انجام شود. البته در صورتیجنس در حضور پرسنل هم
 د.جنس به انجام آن اقدام و نتیجه معاینه را دریافت کنباید پزشک هم موجب ایجاد مشکل برای بیمار نشود،

 

 تیم رهبری و مدیریت هدایت کننده:

 منابع :
  منشور حقوق بیمار -1
 ای سازمان نظام پزشکی کشور نامه اخالق حرفه آیین -1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 معاون آموزشی مرکز -فردکتر امیر نسیم

 مسئول حقوق گیرنده خدمت -زیبا اقتصاد
 کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی
 کارشناس بهبود کیفیت -فریبا جودت

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 )معامالتی و مالی نامهآیین) معامالتی و مالی باالدستی قوانین لحاظ با پیمانکاران انتخاب اجرای نحوه روش اجرایی 1-13-1-الف

 

 اجرایی روشکد 
P-LM-QLM-3 

انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی و نحوه اجرای 

 رعایت مقررات  مالی و معامالتی

 03/03/99       :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 2 :شماره ویرایش

 اعتبار الزم و وجود خط مشی و روش امکانات مورد نیاز:

 پیمانکاران ،هر قرارداد کارشناسان تخصصیمدیریت و ریاست، امور مالی مرکز، مسئول امور قراردادها،  کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

 . دارد عهده بر را پیمان موضوع اجرای مسئولیت که بوده فنی و علمی صالحیت با پروژه تحقق و ایجاد اصلی ارکان از یکی پیمانکار:

طرفین  قبول مورد که نمایند امری بر تعهد دیگر نفر چند یا یک مقابل در نفر چند یا یک اینکه از عبارتست عقد ،یمدن قانون 183 ماده طبق : قرارداد

 . میدهند انجام را تعهداتی باید یکدیگر به نسبت قرارداد موضوع توجه با طرفین و میشود برقرار حقوقی رابطه یک طرف دو میان عقد اثر در ، باشد

 بیانیه/سیاست :
 معیارهای لحاظ با پیمانکاران انتخاب به نسبت مالی و انسانی منابع در جویی صرفه هدف با و سیستم وری بهره رفتن باال جهت قانون طبق مرکز این

 .کند می اقدام معامالتی مالی مقررات رعایت کیفی و
 

 نماید. با هماهنگی واحد تدارکات رأساً اقدام به انتخاب پیمانکار می واحد مربوطهکه معامله خرد )قرارداد بدون نیاز به استعالم( باشد، در صورتی* 

 نماید.پیمانکاران ذیصالح را جهت انجام تشریفات استعالم به واحد تدارکات معرفی می واحد مربوطه،در معامالت متوسط * 

رئیس امور مالی نسبت به تعیین سقف استعالم بها بر اساس حد نصاب معامالت که همه ساله توسط هیئت وزیران تعیین می گردد، اقدام می  -1-1
 نماید .

 د .به صورت عمومی یا محدود اقدام می نمایاستعالم رئیس امور مالی نسبت به اعالم سقف استعالم به واحد تدارکات جهت برگزاری تشریفات  -1-1

اعم از رئیس بیمارستان و اداری و مسئول تدارکات و حراست و کارشناس مربوط  استعالمرئیس امور مالی نسبت به اعالم حضور اعضاء کمیته  -1-1
 اقدام می نماید . کنندگان در استعالمشرکتبه منظور ارزیابی کیفی  جلسهجهت  شرکت در استعالم به موضوع 

 نماید.اقدام میاستعالم و توزیع صحیح اسناد استعالم مسئول تدارکات نسبت به برگزاری تشریفات  -2-1

پس از ارزیابی استعالم موظف به کنترل رعایت صحیح تهیه و تسلیم پیشنهادها از طرف شرکت کنندگان و تعیین برنده استعالم اعضاء کمیته  -1-1
 فنی و مالی پیشنهادها می باشند.

 .اقدام می نماید استعالمبا برنده  نسبت به انعقاد قرارداد قرادادهاامور  مسئول -1- 1

 

 مالی امور مسئول بیمارستان، مدیر مدیرعامل، / رئیس هدایت کننده :

 منابع :

 آیین نامه مالی ، معامالتی دانشگاهها

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیر امور مالیزاده: معصومه اسمعیل کارشناس امور مالینادر ساده دل: 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 یبیمارستان بخشهای زیست بهبود کیفیت محیط دستورالعمل 1-11-1-الف

 

 کد دستورالعمل
I-LM-QLM-3 

 های بیمارستانیبخشمحیط زیست بهبود کیفیت 

 03/03/99       :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :بازنگری تاریخ

 0 :شماره ویرایش

 های بیمارستانی، امکانات دفع بهداشتی فاضالب و زبالهامکانات تأسیساتی ساختمان امکانات مورد نیاز:

 مدیران ارشد و مسئولین واحدها/ بخش ها کارکنان مرتبط:

 تعاریف : 
 در. گیرد بهره خود محیطی زیست و الزامات جغرافیایی و نیازها به بسته جهان، در سبز بیمارستانهای تجارب و موجود مدلهای از تواندمی بیمارستان

 بیمارستان باشد، لذا این مرکز نیز در راستای رعایت استانداردهای می پسماند مدیریت و آب کارآیی انرژی، کارآیی ابعاد بر تاکید بیشترین موجود مدلهای
 موارد زیر را مد نظر قرار خواهد داد. زیست، محیط حیطه در سالمت ارتقا و سبز

 باشد:برخی از مواردی که بایستی در ساخت فضاهای بیمارستان مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر می

 

 : روشنایی
 شود. استفاده پشتیبانی فضاهای همچنین و درمانی فضاهای در طبیعی نور باید از

  بیشتر باشد.پنجره  دارای دیوار سطح %13نباید از  هاپنجره ابعاد

 .بتابد چشم بیماران به مستقیم طور به سقفی یا دیواری هاینباید چراغ

  باشد. مؤثر غیرمستقیم طور به زرد( و سفید نور از مخلوطی)فضا  نورعمومی تأمین که در طوری به باشد سقف طرف به بایدها چراغ جهت
 تخت وجود داشته باشد. هر برای بیماران خواب و استراحت جهت روز شبانه در فضا نور شدت شدن کم باید امکان بستری در فضاهای

 

 صدا:
 نامطلوب در فضاهای درمانی ضروری است. برای این منظور موارد زیر بایستی رعایت گردد: صداهای کاهش و سکوت حفظ

 پرصدا و صدا کم یدو محدوده در فضاها صحیح چیدمان  
 سقف کف و دیوار، در صدا جاذب اکوستیک مواد از استفاده  

 بیماران بستری فضاهای برای مزاحمت گیری از ایجادبرای پیش صدا کنندهتولید هایمکان حاشیه قرار گرفتن در 

  حریق زمان در سمی گاز برای پیشگیری از تولید سوزیآتش برابر در صدا، مانع و جاذب مصالح و مواد بودنمقاوم 

 تأسیساتی هایکانال و هادریچه هوا، و خروج ورود باشد. داشته فاصله بیماران تخت از باید آن محل زمین، روی کویل در صورت قرارگیری فن 

 .باشد حد مجاز در هاآن صدای که طوری به شود؛ اجرا و طراحی استاندارد طبق

 کند. تجاوز شب، طول بل در دسی 13 روز و طول بل در دسی 21 از صدا نباید سطح 

 دسی بل باشد. 93الی  13بستری باید  هایبخش در پیجینگ صدای 

 عایق هوارسانی، اتاق مانند کنند،صدا می تولید استاندارد حد از بیش که هستند خاصی تجهیزات دارای که فضاهایی درهای و دیوارها داخل 

 .شود بینیپیش صوتی

 

 جویی در مصرف انرژی:صرفه
بایستی راندمان انرژی این دستگاه ها و مقدار مصرف انرژی باید مقایسه، ارزیابی و در انتخاب سیستم مورد ها و اجزای مصرف کننده، در انتخاب سیستم

 توجه قرار گیرد.

 ها بایستی به سیستم خودکار انرژی مجهز گردد.تأسیسات مکانیکی در بخش
 بینی سیستم بازیافت انرژی الزامی است.شد، پیشدرصد هوای تازه با 133ها از نوع های تأسیسات مکانیکی در بخشدر صورتی که سیستم

 

 کنترل عفونت:
 نحوی باشد که باعث انتشار عفونت و یا تجمع آلودگی در بخش نشود.های بستری باید بههای آب و فاضالب در بخشهای هوا و لولهجنس و اجرای کانال
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 مهمترین فضاهای تجمع آلودگی و عفونت:

 های بهداشتیحمام و سرویس .1

 اتاق بستری ایزوله  .1

 ورودی اتاق بستری ایزوله پیش .1

 های کثیفورودی اتاقپیش .2

 اتاق کار کثیف .1

 آوری زباله و البسه کثیفاتاق جمع .1

 اتاق نظافت .7

ی هوا در هر یک از فضاها باشد. )برای تهیه سایز مناسب فیلتر به کتاب بیمارستان ایمن ی تصفیههای تهویه هوا باید مجهز به فیلتر متناسب با درجهکانال
 مراجعه شود( 

 ها صورت پذیرد.جهت جریان هوا در فضاهای بستری باید با توجه به فشار نسبی آن
 
 مهمترین فضاها از نظر کنترل عفونت عبارتند از: 

 های بستری بیماراتاق .1

 اتاق دارو و کار تمیز .1

 اتاق معاینه و درمان .1

 اتاق ایزوله .2

 اتاق نگهداری البسه تمیز .1

 

  :داخلی هوای تهویه

 تر است، گرم کردن فضاهای داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.های سرد و کوهستانی که دمای هوای خارج نسبت به داخل خیلی پاییندر اقلیم 
 ی خارجی هستند، اقلیم و دمای خارج تأثیری ندارد. در فضاهای داخلی که فاقد جداره و پنجره 
 شود. در این شرایط افزایش رطوبت سرد و کوهستانی، گرم کردن هوا در فصل سرد موجب کاهش رطوبت نسبی و خشک شدن هوا می در اقلیم

 شود. توصیه می

 ی هوای قسمت اتاق و دورترین محل نسبت به دریچهترین های تخلیه در فضاهای کثیف به نوعی باشد که در آلودهمحل قرارگیری دریچه
 ورودی قرار گیرد.

  های تمیز باشد.ای تنظیم شود که جریان هوا در فضاهای داخلی از قسمتگونهفشار هوا باید به 
 ها الزامی است.های ایزوله نصب فیلتر ضدباکتری در تخلیه هوای این اتاقبه دلیل وجود احتمال عفونت در اتاق 

 

 آب:
کشی مجزایی در نظر گرفته شود که آب آن غیرآشامیدنی است، در هیچ نقطه نباید با شبکه آب ی فالش تانک شبکه لولهچه برای تأمین آب تغذیهچنان

 آشامیدنی اتصال داشته باشد.
 کشی آب اشامیدنی باید در برابر هر گونه آلودگی حفاظت شود.لوله

 ای از فضای بستری بیماران و همچنین فضاهای تمیز عبور نکند.که هیچ لولهکشی باید طوری طراحی شود مسیر لوله
کشی، بدون قطع آب کل بیمارستان بینی شود تا در صورت نیاز به تعمیر و یا تعویض اجزای لولهدر ورود لوله به هر بخش باید شیرهای قطع و وصل پیش

 عملیات تعمیر صورت گیرد.
 های الزم برای جلوگیری از یخ زدن آب به عمل آید.بینیهای سردسیر پیشدراقلیم

 های فلزی در اجزای ساختمان خودداری شود.کشیای در لولهاز دفن اتصاالت دنده
نحوی طراحی و تنظیم گردد که صدای ریزش در زمان خروج آب از شیرها از سطح صدای نامطلوب تجاوز ننماید و موجب سلب کشی بهفشار آب لوله

 اران نگردد.آسایش بیم
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 فاضالب: 

 های بستری باید با رعایت نکات زیر همراه باشد:آوری و هدایت فاضالب از لوازم بهداشتی متعارف در بخشجمع

 ها آلوده نشوند.سطوح کف و دیوارها از طریق نشت فاضالب از لوله .1

 گاز حاصل از شبکه فاضالب به بخش راه پیدا نکند. .1
 کشی فاضالب، بر اثر اتصال نادرست آلوده نشود.  مصرفی از طریق شبکه لولهکشی آب سرد و گرم لوله .1

 

 :پسماند مدیریت
 یهازباله خطرسازبی و آوریجمع مرکز را به بستری، هایبخش یزباله آوریجمع محل در شده آوریجمع یپرسنل خدماتی بخش، باید زباله .1

  .هنددانتقال  بیمارستان

 کنند.  خارج بیمارستان از را هاآن بایدپسماندهای خاص،  و هازباله خطرسازیبی عملیات انجام و هازباله تفکیک و بندیدسته از پس جا آن در .1

 

 ایمسئول فنی بیمارستان، مسئول کنترل عفونت، مسئول بهداشت محیط و حرفه :هدایت کننده

 منابع :

  89های عمرانی، خرداد مدیریت و منابع، دفتر مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرحکتاب بیمارستان ایمن، جلد اول، معاونت توسعه 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت 
 کارشناس دفتر بهبود کیفیت  - ژاله زینالی

 دفتر فنی و کمیته بهداشت محیط 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 اضطراری تخلیه یا و حریق زمان در آسانسورها از استفاده دستورالعمل 2-1-1-الف
 

 دستورالعمل کد

I-LM-RADM-1 

استفاده از آسانسور در زمان حریق و یا تخلیه 

 اضطراری

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش:  

 برانکاردآسانسور، پلکان اضطراری،  مورد نیاز: مکانات

 همراهان  و مراجعین بیمارستان، بیماران، کلیه کارکنان کارکنان مرتبط:

  :تعاریف
ماده  کیافتد؛ البته تنها احاطه  ینوع سوخت اتفاق م کیاتمسفر و  ژنیاکس انیاست که معموالً م ییایمیواکنش ش کی جهیآتش نت آتش سوزی:

گرم شود که به  یبه حد یماده سوختن دیبا فتدیکه واکنش احتراق اتفاق ب نیا یشود. بلکه برا ی، سبب آتش گرفتن آن نمژنیاکس لهیبه وس یسوختن
 خود برسد. قاحترا یدما

تی مورد استفاده قرار می وسیله ایست برقی که جهت انتقال عمودی )باال و پائین( نیروی انسانی ،لوازم وتجهیزات که در ساختمانهای طبقا :آسانسور
 گیرد

بوده و  یآتش قابل حمل دست یها دستگاه جزء خاموش کننده نیخاموش نمودن آتش است . ا یدستگاه برا ینوع ی:نشان کپسول آتشتخلیه اضطراری: 
 .افکند یآتش م یکربن را با فشار بر رو دیاکس یمختلف مانند آب، پودر و گاز، گاز د باتیبا توجه به نوع آتش ترک

ساختمان مجاز است و به صورت پله  یاز زمان ابالغ مبحث سوم مقررات مل شیموجود که پ یساختمان ها یکه صرفاً برا یفلز یبه پله ها: پلکان فرار
 است. یطبقه پله فرار و آسانسور الزام 1از  شیب یشود. در ساختمان ها یاجرا شود گفته م یخارج

 هدف:  

 همراهان و مراجعین بیمارستان ،بیماران کارکنان،حفظ و ارتقای سالمتی  -

 تسریع در تخلیه و انتقال بیماران و همراهان به مکانهای امن در بیمارستان -

 سوزی و یا تخلیه اضطراری توسط همکاران رعایت گردد:* توجه: مواردی که باید هنگام وقوع آتش

استفاده نکنید زیرا این کار بسیار خطرناک بوده و خود عاملی جدی برای به خطر برای نجات  آسانسور هنگام وقوع آتش سوزی هرگز از .1
 .افتادن جان شما خواهد بود

 .در صورت تنها بودن در ساختمان از آسانسور استفاده نکنید زیرا ممکن است در اثر قطع برق و یا خرابی در آسانسور محبوس شوید .1

 .ه بازی نیست و بازی با آن ممکن است جانشان را به خطر اندازدبه کودکان خود هشدار دهید که آسانسور وسیل .1

با گذاشتن هر گونه مانع جلوی درب های اتوماتیک آسانسور خوداری فرمایید، نگهداشتن اجباری درب اتوماتیک آسانسور می تواند باعث بروز  .2
 .حادثه گردد

آسانسور خارج شوید از آیفون داخل کابین و  و سعی نکنید به تنهایی از در مواقع اضطراری یا هنگام قطع برق، خونسردی خود را حفظ نمایید .1
 .دکمه زنگ استفاده کنید و منتظر بمانید تا تیم امداد و آموزش دیده شما را از کابین خارج کنند

 .به داخل آسانسور خودداری کنید قابل اشتعال  از حمل کردن اشیاء تیز و برنده و همچنین مواد .1

 .وقوع زلزله در آسانسور هستید در اولین طبقه ممکن از آن خارج شویداگر در هنگام  .7

الزم است افراد محبوس تا لحظه آمدن گروه نجات برای خروج عجله نکنند چون در مواردی افراد در خروج عجله به خرج داده اند و همزمان  .8
 .آسانسور راه افتاده که این موضوع قربانیان زیادی گرفته است

ی و سرویس مرتب دستگاه آسانسور حتما با یکی از شرکت های متخصص در این امر قراردادی منعقد کنید تا دستگاه شما مرتبا برای نگهدار .9
 .بازدید و سرویس شود

به هنگام استفاده از آسانسور به ظرفیت آن توجه کنید و از سوار شدن بیش از حد و گذاشتن بارهای بیش از ظرفیت مشخص شده جدا  .13
 .نیدخودداری ک

 باید دارای شرایط زیر باشد:راه پله اضطراری 
 محل و وضعیت پله فرار دور از پلکان عمومی و دسترسی کلیه واحدها به آن میسر باشد. .1
 عرض پله ها و پا گردها و مسیر راه خروج نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد. .1
 درب پله فرار به طرف پله فرار باز شود. .1
 پله فرار از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آزاد )حیاط یا خیابان( اجرا گردد. .2
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 سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود. 91عرض هیچ یک از دسترسهای خروج نباید از  .1
 آن اتخاذ گردد. پا خور تمام پله ها باید از یک جنس بوده و تمام تدابیر الزم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح .1
سانتیمتر در نظر گرفته شود )نصب حفاظ داخلی بصورت  13سانتیمتر و فاصله حفاظ داخلی )عمودی( حداکثر  83ارتفاع نرده پلکان فرار حداقل  .7

 .نمی باشد(تأیید افقی مورد 
 د.سانتیمترباش 113. دو طرف پله فرار دارای گارد محافظ با میله های عمودی و حداقل ارتفاع 8
 میلی متر پوشانده شود. 1کف پله های فرار با ورق آجدار با ضخامت حداقل  .9

 به منظور جلوگیری از ریزش نزوالت آسمانی و سقوط اشیاء پله فرار به سقف مناسب مجهز گردد. .13
 .د(نصب روشنایی اضطراری در مسیر هر رمپ پلکان فرار )در طراحی نقشه های تاسیسات برقی پیش بینی شو .11
 ()طبق نظر کارشناس بازدید نصب عالئم خروج اضطراری و شماره های طبقات در محل های مناسب .11
 فرار و اصلی( تمهیدات ایمنی الزم پیش بینی شود.)تاکید می شود برای جلوگیری از ریزش برف و باران و لغزندگی سطح پله های خارجی  .11
 مقررات ملی ساختمان( 1)مگر با شرایط مبحث نیست تأیید . پله فرار پیچ و دوار قابل 12
 پله های فرار در ساختمانهای جدید به عنوان مسیر خروج و هیچیک از اعضای آن قابل قبول نیست، ولی استفاده از آن برای بناهای موجود با .11

 شرایط ذیل و با تائید نهاد قانونی مسئول مجاز میباشد.
 

 فرمانده حادثه هدایت کننده:

 منابع:

  1-2-1-1-1بند  -دستورالعمل مقررات ملی ساختمان  مبحث سوم. 

 1191، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال ستم فرماندهی حادثه در بیمارستانمدیریت بحران و سی 

 1 -133صفحات    محمدی، انتشارات دانشگاه علوم و پزشکی همدان،کتاب مهندسی حریق، رستم گل 

 ابالغ کننده کنندهتائید  تهیه کننده

 جواد لیثی 
 دبیرکمیته مدیریت بحران 

 دکتر جعفر کیاست فر  
 فرمانده حادثه بحران

 دکتر جعفر کیاست فر  
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 ایمن انبارش دستورالعمل 1-1-1-لفا
 

 دستورالعمل کد

I-LM-RADM-2 
 انبارش ایمن

 03/03/99:        تاریخ ابالغ

 03/03/33:   تاریخ بازنگری

 0:   شماره ویرایش

 اقالم امانی -خوار و بار –تجهیزات پزشکی -مواد مصرفی و عمومی  امکانات مورد نیاز:

 انبار مرکزی (-انبارخشک-موادشیمیایی-موادغذایی-تجهیزات پزشکی-کلیه انبارهای بیمارستانی ) دارویی  کارکنان مرتبط:

  :تعاریف

که در برابر نور مستقیم محافظت شده باشد  دارای قفسه بندی کف و دیوارهای محکم سقف عایق بندی ، ،به فضاهای محصور با دیوار رویی :انبار دا

 شود.، انباردارویی گفته میجه حرارت و رطوبت تحت کنترل باشدو از نظر در

 محدوده ای فیزیکی که جهت نگهداری از اقالم در نظر گرفته می شود. انبار:

 اقالمی که مستقیما در سازمان در بخش های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. اقالم مصرفی و عمومی :

 به معنی موقعیت قرار گرفتن کاال در انبار نامیده می شود. انبارش :

 

 هدف:  

 برنامه ریزی مناسب ی بیمارستان و بهبود اثربخشی وارتقای سطح ایمنی در انبارها -

 حفظ سرمایه های دارویی و دراختیار گذاشتن داروی سالم به مصرف کننده بمنظور جلوگیری از فسادداروو لوازم -

 حفظ ایمنی بیمار و کارکنان -

 
 موارد زیر در راستاری نگهداری ایمن مواد مصرفی در بیمارستان بایستی رعایت گردند:

مسئول فنی به صورت روزانه پالت مناسب و قفسه بندی و چیدمان مطلوب اقالم و وجود وسایل حمل دارو و تجهیزات را کنترل نماید تا  -1
 برای تحویل اقالم دارویی مورد نیاز واحدهای تابعه جهت جابجایی از وسایل حمل دارو استفاده شود.

 کنترل نماید.را ظ شرایط نگهداری و شمارش و تاریخ انقضاء مدیریت دارویی چیدمان مناسب اقالم دارویی از لحا -1

 گیرید نظارت نماید:مسئول فنی با هماهنگی مسئول خدمات بر نظافت و بهداشت انبار که توسط خدمات داروخانه به شرح ذیل انجام می -1

 برقی انجام شود. نظافت روزانه انبار به روش خشک و توسط جارو -

 ه دیوارها ، قفسه ها و سقف ها گردگیری و شیشه ها پاک گردند.در نظافت در نظافت ماهیان -

 رود.بدر نظافت سالیانه محتویات انبار خارج و درزها و محل اجتماع حشرات یا احتماال جوندگان و خزندگان از بین  -

 در انبار نگهداری گردند. انبار در محوطه ای معین و محفوظ کلیه وسایل نظافت -

ای افراد شاغل در داروخانه و انبار را با توجه به مسئولیت و وظیفه آنها بخصوص آموزش نحوه استفاده از دورهمدیریت دارویی آموزش  -2
ریزی و کنترل نموده هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برنامه جوندگان و پرندگان را با ،های مبارزه با حشراتامکانات اطفاء حریق و آموزش روش

 ونده پرسنلی ایشان نگهداری نماید.در پررا های آموزشی و گواهی

 انبار تجهیزات پزشکی:
i. ،کمکی بیمار( در حالت استفاده عادی و تک اشکالی بیمار، ،محفظه جریان نشتی ) شامل جریانات نشتی زمین 

ii. ( برای شده)تقویت  یا ایزوالسیون دوبل 1های کالس پیوستگی و کیفیت سیستم زمین الکتریکی حفاظتی وسیله پزشکی برای دستگاه
 استفاده از سیستم زمین الکتریکی استاندارد در مراکر درمانی ) چاه ارت(.یک کالس  هایدستگاه

iii. استفاده از مدار محافظ جریان زمین 

iv. های درمانی گیری مبدل سه سیمه به دو سیمه و کابلهای رابط برق بدون سیم زمین الکتریکی در بخشپرهیز از بکار 

v.  های حساس بیمارستانی مانند محیط های مرطوب ، اتاق های عمل ...ایزوله در فضاها و بخشاستفاده از ترانس 

vi. پس از هر بار تعمیر و در مراحل بازرسی ت آنها قبل از بهره برداری اولیهانجام تستهای ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی و متعلقا ،
 ادواری.

vii. ربری و لزوم آمادگی کامل کاربر قبل از استفاده از دستگاه.عدم استفاده از دستگاه پزشکی بدون آموزش کا 

viii. های مقابله و کاهش خطرهای مربوط به ، راهناکص موارد خطرناک و بالقوه خطرتشخی ،سنل در مورد نکات ایمنی الکتریکیآموزش پر
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 دستگاههای تحت کاربری.

ix. لیدها و ....بیمار هایها، کابلاستفاده از اتصاالت استاندارد به بیمار از قبیل پروپ ، 

 :د غذاییانبار موا
بهداشتی  انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذاخوری با فضای کافی به تناسب تعداد کارگران و شاغلین با شرایط کامالً ،در صورت لزوم آشپزخانه (1

 مطابق با ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در محل بیمارستان ایجاد نمایید.

 .است، شستشو و استحمام موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت هرکارگاه (1

دارای  و د مورد نیاز و نصب توری ریزدارای کف شور به تعدا، قابل شستشو ،بدون درز و شکاف ،کف ساختمان باید از جنس مقاوم، صاف (1
 شیب متناسب به طرف کف شور فاضالب باشد.

 که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد.طوریبهه کف تا سقف از مصالح مقاوم بودساختمان دیوار از  (2

 ، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.سطح دیوارها باید صاف (1

 ، سنگ و یا سرامیک باشد.ارها باید از کف تا زیر سقف کاشیپوشش بدنه دیو (1

 :انبار مواد شیمیایی
A. طابقت داشته باشدظرفیت انبار با میزان سموم ومواد شیمیایی مورد نگهداری م. 

B. است.اوشات به خارج از انبار ضروری وجود گذرگاههای شیبدار )رمپ( در ورودیهای انبار برای ممانعت از خروج تر 

C. شود. تمیزعاری از ترک و لبه باشد تا به آسانی  ،ها بایستی صاف و صیقلیدیواره داخلی رمپ 

D. شیمیایی باشد. دفتر انباردار باید جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد 

E. های ها و هواکش نیز به میلهپنجره و های حفاظتیمجهز به قفل ایمنی و میله یدرب ها بایست ؛از ورود افراد غیر مسئول برای جلوگیری
 حفاظتی مجهز شود.

F. مجهز به فیلتر جهت ممانعت از تجمع بخارات شیمیایی موادو خطر آتش زایی تعبیه گرددسیستم هواکش مناسب ،. 

G. ( بایستی در خارج از انبار به زبان فارسی نصب گردند.ممنوع ورود افراد غیر مسئول –آتش زایی -ئم هشداردهنده ) خطرعال 

H. یا سرد شده مستقیم مواد انبار نگردند ای تعبیه گردد که موجب گرم شدن وسیستم خنک کننده و گرم کننده بایستی به گونه. 

I. است. ممنوعیمیایی مایع و یا گاز در انبار بطور کلی ایجاد هرگونه مخزن جهت نگهداری مواد ش 
 

 فرمانده حادثه هدایت کننده:

 منابع:

  سیاست بیمارستان –دستورالعمل روشهای بهینه انبارداری سازمان غذا و دارو 

 آیین نامه وزارت کار/ضوابط وزارت بهداشت و درمان ، غذا و دارو 

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده

 جواد لیثی 
 دبیرکمیته مدیریت بحران 

 دکتر جعفر کیاست فر  
 فرمانده حادثه بحران

 دکتر جعفر کیاست فر  
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 بیمارستان حوادث گزارش روش اجرایی 1-1-1-الف

 

 کدروش اجرایی
P-LM-RADM-1 

 گزارش حوادث بیمارستان

 03/03/99     تاریخ ابالغ:

 03/03/33 تاریخ بازنگری:

 0شماره ویرایش:  

 سانی نیروی ان ،حات فنی جهت رفع عوامل حادثه ساز و خرید لوازم مورد نیازالابع مالی جهت انجام اقدامات و اصمن امکانات مورد نیاز:

 کلیه واحد ها و بخش های بیمارستان  کارکنان مرتبط:

 تعاریف:
یا تخریب به بیمارستان ، ، جراحت و ن رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماریحادثه ای که در فضای فیزیکی بیمارستا: هر حادثه غیر مترقبه داخلی

 ، پرسنل و مراجعین وارد نماید.بیماران
افزایش  نیاز بهحادثه غیر مترقبه خارجی : هر حادثه ای که در خارج بیمارستان رخ دهد و باعث بر هم خوردن نظم کاری معمول کارکنان شودو 

 ، اقدامات درمانی ومراقبتی  و یا اختالل در عملکرد کارکنان شود.ظرفیت بیمارستانی
 بر بیمارستان نیز تقسیم بندی کرد که عبارتند از: تأثیر  موقعیت وقوع حوادث غیر مترقبه بیمارستانی را می توان بر اساس شدت و میزان 

 نشت گاز و ....(-سیستم کامپیوتریقطع -مانند آتش سوزی) حوادث غیر مترقبه داخلی-
 و ...( مصدومین حوادث ترافیکی، حوادث غیر مترقبه خارجی ) مانند-

 هدف:
 خود قرار می دهد.تأثیر دیدکنندگان و یا اجتماع را تحت مترقبه که پرسنل ، بیماران و بازپاسخ به هر نوع حادثه غیر -
 هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه تعیین مسئولیتهای افراد و بخش های بیمارستان در-

 روش اجرایی :
 .شهرستان به فرمانده حادثه بیمارستان اطالع داده می شود  EOCمترقبه خارجی توسط نماینده مخصوص فرمانداری یا مسئول  حوادث غیر -1

و اعالم حالت آماده باش اطالع می  به سوپروایزر وقت و مدیریت خطر بیمارستان جهت آمادگی بیمارستان فرمانده حادثه بیمارستان بالفاصله -1
 دهد.

، انسانی و تجهیزات و ملزومات را برآورد کرده و نسبت به آماده حادثه نیازهای اولیه منابع مالی فرمانده حادثه با کسب اطالع از شدت و وسعت -1
 یمارستان میدهد.سازی آنها دستورات الزم را به مدیریت خطر و سوپروایزر ب

 سرع وقت در بیمارستان حضور می بابد.در افرمانده حادثه  -2

  میزان و شدت حادثه با هماهنگی فرمانده حادثه اقدام می نماید. سسوپروایزر وقت بیمارستان نسبت به اعالم آماده باش و فراخوان نیروها بر اسا -1

مدیریت خدمات پاراکلینیکی در اسرع وقت توسط  –مدیر خدمات انسانی  –مسئولین رده باالی مدیریتی بحران شامل مدیریت پشتیبانی  -1
 سوپروایزر کشیک فراخوان می شوند.

مدیران مناطق پس از حضور در وضعیت عملیاتی خویش هر کدام به ترتیب بر اساس شدت و وضعیت حادثه به انجام فعالیتهای خویش بر اساس  -7
 کنند.شرح وظایف ابالغی اقدام می

 به صورت محدود یا کامل فعال می شود. HICSسامانه  ،یازحض ن، به مبه دستور فرمانده حادثه -8

 دقیقه به ستاد هدایت دانشگاه اعالم می گردد.  13، نیازهای افزایش ظرفیت و اقدامات انجام شده هر گزارش وضعیت موجود -9

 اعالم می شود.، توسط فرمانده حادثه ، حالت اتمام وضعیت بحرانیعادی پس از پایان بحران و بازگشت به وضعیت -13

 موجود است.  HICSشرح وظایف افراد در دستورالعمل فعال سازی سامانه  * توجه: 

 سوپروایزر کشیک–مسئول شیفت  –مسئولین بخش ها و واحدها  هدایت کننده:

 یهداشت و درماندستورالعملهای ابالغی از وزارت  -حوادث وبالیا. دکتر خانکهآمادگی بیمارستانی در  منابع:

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده
 جواد لیثی 

 دبیرکمیته مدیریت بحران 
 دکتر جعفر کیاست فر  

 فرمانده حادثه بحران
 دکتر جعفر کیاست فر  

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
 

 

 



 

24 

 

 حوادث بروز زمان در پاسخ برنامه فعالسازی دستورالعمل 1-2-1-الف
 

 کد دستورالعمل

I-LM-RADM-3 
 فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث

 03/03/99تاریخ ابالغ:    

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0شماره ویرایش:  

و فلوچارت لیست موبایل دفتر پرستاری،  ، مرکز تلفن، سیستم پیج  و اطالع رسانی، چند خط تلفن آزاد،EOCوجود اتاق  امکانات مورد نیاز:

نت و شخصات پرسنل به همراه شماره تلفن، کامپیوتر، دستگاه فاکس، پرینتر، خط اینتر، فهرست مسطح، لیست آنکالی پرسنل اعضای بحران در سه
 اینترانت 

 همه واحد ها و بخش های بیمارستان کارکنان مرتبط:

 تعاریف:
 ؛مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید سختی و بوجود آمده وینده یا فرآ بصورت ناگهانی و، ای که بطور طبیعی یا توسط بشرتعریف بحران: حادثه

 گویند. ، بحران میفوق العاده باشد را بطوریکه جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و

 
 :EOC اتاق بحران یا عملیات مرکز کنترل یا مرکز عملیات اضطراری Center) Operation Emergency(  یکی از مراکز مهم و

های مرتبط با  باشد. اتاق بحران فضایی است برای هدایت و نظارت بر انجام مأموریتها و تمامی فعالیت استراتژیک در بحث مقابله با سوانح و بالیا می
عملیات و ختلف های مختلف از مراحل م آوری گزارش سوانح در جهت بهبود کارایی نیروهای دخیل در عملیات و ارتقای کارایی آنها و همچنین جمع

 ا.تجزیه و تحلیل آنه

 های در دسترس به باالترین سطح برساند . بیمارستان به حادثه را با قابلیتسامانه هشدار سریع: سامانه ای است که بتواند آمادگی پاسخ گویی 

 مراجعین و کارکنان، ش میزان خسارت و آسیب به بیمارانکسب آمادگی جهت پاسخگوئی مناسب و موثر به هر حادثه و کاه هدف:

 تواند توسط سوپروایزر کشیک و نیز اپراتور مرکز تلفن بیمارستان انجام شود.دریافت خبر :  دریافت خبر می

 باشد بایستی خبر را به اطالع سوپروایزر بیمارستان برساند.در صورتی که دریافت کننده خبر مرکز تلفن بیمارستان می -1

 اطالع دهد. EOCعملیات دانشگاه  یستی جهت تائید خبر به مرکز هدایت وسوپروایزر بعد از دریافت خبر با -2

 نماید.رسانی قط به ستاد هدایت اطالعف بایدباشد و بیمارستان دانشگاه نمی  EOCید خبر از سوی در حوادث داخلی نیاز به تأی -3

باش صورت هشدار آمادهباید ؛ ولی احتمال وقوع یک حادثه یا فوریت در داخل یا خارج بیمارستان وجود دارد ،تائید نشدهدر صورتیکه هنوز خبر  -4

  گیرد.

 مرحلهکه در این  در ارتباط باشد و نیز بیمارستان را برای مرحله پاسخ آماده سازد EOCبا مرکز  برای این منظور بیمارستان بایستی مرتباً -1-2

 تواند اقدامات زیر را انجام دهد:می (باشآماده یا  )هشدار 

 فعال کردن مرکز فرماندهی 

 (.یکی از مدیران بیمارستان )ریاست، مدیریت، مترون، مسئول کمیته بحران رسانی بهاطالع 

 شوند.ت و تشخیص باید افراد الزم فراخوان بعد از حضور فرمانده ستاد بحران یا جانشینان وی بر حسب ضرور 

  شود.د در بیمارستان و ... ارزیابی ، پرسنل موجوی، تخت های خالشدهتعداد تختهای اشغال 

 دانشگاه ارتباط برقرار نموده تا از وضعیت حادثه اطالع پیدا کند. EOC با مرتباًفرمانده بحران بیمارستان باید  -5
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سازی برنامه پاسخ صورت بیمارستان از حادثه رخ داده، باید فعاللکرد در صورت تائید خبر وقوع حادثه داخلی یا خارجی و یا مختل شدن عم -6

 گیرد.

و  و پیجر صادر نماید را از طریق مرکز تلفن، کد بحرانفرمانده حادثه باید دستور اعالم فعال شدن برنامه پاسخ  ،بعد از تعین سطح شدت حادثه -7

 ، به مرکز عملیات فراخوانده شوند.کارکنان کلیدی توسط مرکز تلفن

نها درخواست در صورت نیاز به کمک از سایر ارگانها، فرماندهی بحران بیمارستان باید با ستاد دانشگاه و سایر سازمانها ارتباط برقرار نماید و از آ -8

 کمک نماید.

برای  ،د هدایت دانشگاههماهنگی ستابا با مشورت سایر اعضای مرکز هدایت عملیات و باید ، فرمانده حادثه بیمارستان سازی برنامهبرای متوقف -9

 گیری نماید.توقف برنامه تصمیم

 .برساند مرکز هدایت عملیات بیمارستان، آن را به اطالع همکاران پیام توقف برنامه ازباید پس از دریافت مرکز تلفن  -11

ز عملیات ، گزارش کاملی اساعت 71برنامه باید حداکثر ظرف  های حاضر در پس از اتمام عملیات و توقف برنامه، کلیه مسئولین و روسای بخش -11

های پیشنهادی خود به کمیته مدیریت خطر حوادث ارائه و موانع موجود، نقاط ضعف و قوت و راه حل ، مشکالتو فعالیتهای صورت گرفته

 دهند.

به مرکز هدایت عملیات  ای  از گزارش را برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل و مدیریت حادثهریت خطر حوادث و بالیا باید نسخهکمیته مدی -12

 دانشگاه ارسال نماید.

 سوپروایزر کشیک و فرمانده حادثه هدایت کننده:

 منابع:

 یا، تالیف دکتر حمید رضا خانکهمجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بال ،
 1191سال 

 1191، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال در بیمارستانستم فرماندهی حادثه مدیریت بحران و سی 

 1191، تالبف حمیدرضا خانکه و همکاران ،سال بیمارستان در حوادث و بالیا آمادگی 

 

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده
 جواد لیثی 

 دبیرکمیته مدیریت بحران 
 دکتر جعفر کیاست فر  

 فرمانده حادثه بحران
 دکتر جعفر کیاست فر  

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 حادثه زمان در بیمارستان تخلیه دستورالعمل 1-2-1-الف

 

 کد دستورالعمل
I-LM-RADM-4 

 تخلیه بیمارستان در زمان حادثه

 03/03/99تاریخ ابالغ:    

 03/03/33 تاریخ بازنگری:

 0شماره ویرایش:  

 وسایل ارتباط تلفن داخلیراههای خروج اضطراری، تابلوهای راهنما و عالئم، وسایل انتقال بیماران،  نیاز:امکانات مورد 

 کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان کارکنان مرتبط:

 تعاریف:  
آمده شرایط اضطراری : شرایطی که در یک مدت زمان کوتاه خسارت زیادی را ایجاد می کند و معموال سازمان به تنهائی نمی تواند شرایط به وجود 

 ، سیل و...و پخش مواد شیمیائی، آتش سوزی ، انفجار، زلزلهرا به حالت طبیعی برگرداند. مانند وضعیت هایی که باعث نشت 
 ی تواند طبیعی یا ناشی از فعالیت های سازمان باشد.شرایط اضطراری م

 ستاد بحران: این ستاد شامل کمیته های تخصصی مختلفی می باشد که با توجه به شرایط اضطراری شناسائی شده در این روش تشریح شده اند.
رگ ، مصدومیت ، بیماری  ( گردند ،حادثه رخ داده حادثه : در صورتیکه عوامل بالقوه آسیب به بالفعل تبدیل شوند  و منجر به آسیب ) به شکل م

 است.
 شبه حادثه : رویدادی که اتفاق افتد اما منجر به آسیب نشود.

 : همه بخش ها و بیماران و کارکنان باید بیمارستان را ترک تمایند.  Complete Evacuationتخلیه کامل   
 ه به طبقات باال یا پائین منتقل می شوند.: ساکنین یک طبق  Evacuation  Verticalتخلیه عمودی   

 .: ساکنین یک طبقه به قسمتهای دیگری از همان طبقه منتقل می شوند   Evacuation Horizontal تخلیه افقی  

 هدف:  

 افزایش میزان آمادگی و عکس العمل بموقع بیمارستان در مقابله با حوادث  بالیا -

 کارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی و داخلی، مراجعین و کاهش آسیب  به بیماران -
 .شود تصمیم گیرنده برای تخلیه باید توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مشخص نیزاندیکاسیون فعالسازی برنامه تخلیه و . 1

 مسئولیت های افراد در زمان تخلیه بیمارستانی باید مشخص شده باشد.. 1

 تخلیه پرسنل واحد خویش نمایند.باید شروع به بحران، اعضای گروه تخلیه اضطراری به محض  دریافت کد . 1

 از قبل با عالمت خروجی شبرنگ توسط مدیریت خطر حوادث و بالیا مشخص شده باشد.خروجی اضطراری باید های و درب کلیه راهها. 2

 جهت تخلیه ایمن محیط کار همکاری نمایند. ،به محض اطالع از کد بحران با افراد راهنما بایدها بخشها/ واحد مسئولین. کلیه 1

گذاری رستان عالمت، با رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشتی در خارج از بیماباید محلی را بعنوان پناهگاهواحد ایمنی و بهداشت محیط بیمارستان . 1

 م پرسنلی خارج شده از محیط را در خویش جای دهد. این محل بایستی عالمت محل ایمن را داشته باشد.و کلیه حج این محل باید امن بوده نمایند.

، سرپرست واحد یا سرپرستار بخش باید طبق آموزشهای ارائه شده پرسنل واحد تحت مسئولیت خویش را از نزدیکترین . درصورت عدم وجود راهنما7

 خروجی به محل ایمن هدایت نماید.

 بر اساس تریاژ در شرایط بحران انجام گردد.باید یت بندی جهت تخلیه اولو. 8

 بایست  جهت اطالع رسانی دارای بلندگو باشد.محل تجمع ایمن  می. 9

 گیرد.ت بوجود آمدن بحران در طبقات اول، دوم باید تخلیه عمودی صورت درصور. 13

مل و یا صحبت کردن با افراد متفرقه نمی ضطراری و افراد راهنما مجاز به تأا، اعضای تیم ز تخلیه پرسنل، بعلت اهمیت سرعت عملطی فا. 11

 باشند.
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 د.ارجی وسیع، تخلیه کلی انجام گردهای خاشد باید؛ تخلیه نسبی و در صورت بحراناگر تخلیه به دلیل بحران داخلی بیمارستان و قابل کنترل ب. 11

 خروجی می بایست به روشنائی اضطراری مجهز باشند. کلیه مسیرها و راههای تخلیه و نیز تابلوهای. 11

، طبق فلوچارت اطالع رسانی در شرایط د. یعنی آگاه شدن پرسنل از بحرانبندی مشخص شده باشبرنامه زمان ید بافازهای اجرایی تخلیه با. 12

ه منابع و تجهیزات موجود در بخش، بیماران را جهت ب، مسئول شیفت با توجه ایط بخشبحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه باشد و بر اساس شر

 بندی نموده و تخلیه  انجام گردد.تخلیه اولویت

 مشخص و راهروها خالی باشد.بایستی مسیرها و خروجی های تخلیه در کلیه بخش ها . 11

 به روش صحیح انجام گردد.باید تبادل اطالعات الزم بین پرسنلی که در تخلیه نقش دارند . 11

 و ....(. ) مانند ویلچر، برانکارد بینی و موجود باشدتوجه به مانورهای انجام شده پیش وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه با. 17

، انجام کمکهای اولیه توسط امدادگران تیم در محل حادثه مجاز نبوده و اولویت با خارج سازی افراد بوده و . درصورت شدت شرایط اضطراری18

 ات کمکهای اولیه یا اقدامات پزشکی می بایست در محلی ایمن انجام پذیرد.عملی

 حرکت و تجمع افراد بر عهده اعضایممانعت از  ، حرکت افراد متفرقه به سمت محل حادثه اکیدا ممنوع است.. در زمان انجام عملیات تخلیه18

 انتظامات بیمارستان است.

 ، آخرین نفرات خارج شده از محل باشند.یتیم اضطراراعضای بایستی ، . طی فاز عملیات تخلیه19

بایست در خصوص عملیات تخلیه توجیه شده باشند و ضرورت حضور و تجمع در پناهگاه جهت کلیه پرسنل شرکت کننده در عملیات تخلیه می. 13

 سرشماری به آنها تذکر داده شود.

مسئولین فرماندهی و کنترل در زمان بحران و حادثه و جانشین آنها مشخص شده  ، بایدبر اساس فلوچارت تشکیالتی سیستم مدیریت بحران. 11

 باشد.

ها و نقاط کور آشنا باشند و ی شیفت و به ویژه اعضای راهنما )مسئولین بخش مربوطه( می بایست با تمام گوشه و کنارکلیه اعضای تیم اضطرار. 11

 ، مطمئن شوند.ی در این محلنمایند تا از عدم حضور کسپس از تخلیه پرسنل می بایست به این نقاط کور سرکشی 

ماشین ، آمبوالنس را در محل تعریف شده پارک نماید و انسداد از مسیر حرکت وسایل نقلیهراننده آمبوالنس موظف است ضمن رعایت اصل عدم . 11

 ک نماید.به حالت روشن نگه دارد تا در صورت لزوم نسبت به تخلیه پرسنل مصدوم و بیمارن کمرا 

 در موارد تخله جزئی و موقتی تیم آتش نشانی با فرماندهی سوپروایزر اقدامات  خروج بیماران و تجهیزات را  انجام می دهد.. 12

 کلیه پرسنل موظف به یادگیری و اجرای دستورالعمل بوده و در زمان بروز حادثه در آمادگی کامل باشند.. 11

 فرمانده حادثه هدایت کننده:

 منابع:

 سال یا ، تالیف دکتر حمید رضا خانکهمجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بال ،
1191 

  1191مدیریت بحران و سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستان ، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال 

  ، 1191تالبف حمیدرضا خانکه و همکاران ،سال آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا 

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده
 جواد لیثی 

 دبیرکمیته مدیریت بحران 
 دکتر جعفر کیاست فر  

 فرمانده حادثه بحران
 دکتر جعفر کیاست فر  

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 بحران شرایط در بیمارستان حیاتی درمانی خدمات ارائه تداوم خط مشی و روش 1-1-1-الف

 

 مشی و روشکد خط
PP-LM-RADM-1 

تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط 

 بحران

 03/03/99تاریخ ابالغ:    

 03/03/33 تاریخ بازنگری:

 0شماره ویرایش:  

 فضای فیزیکی مناسب نیروی انسانی، منابع مالی، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی، : امکانات مورد نیاز

 های بیمارستانکلیه بخش ها و واحد : کارکنان مرتبط

 تعاریف:
 ر زمان بررسی شدهسیستمی مدیریتی که متشکل از ساختار سازمانی منعطف و اصول مدیریتی مبتنی ب : HICSسیستم فرماندهی حادثه بیمارستانی

های ارتباطی و استفاده از زبان و اصطالحات واحد به منظور بهبود ارتباطات داخلی و خارجی و ها و کانالاست. این سیستم، شامل تعیین مسئولیت
 ها ست.تلفیق با دیگر سازمانهای در گیر در پاسخ به حوادث و فوریت

 هدف:
 ، مراقبت از مادر و کودکاورژانسی، جراحی های فوری و ضروریضروری مانند مراقبت های ارائه خدمات  بهبود مستمر

 روش اجرایی :
باشد )شامل اداره راه هوائی، احیای پایه و پیشرفته، در هر شرایطی در دسترس می، در همه زمان و خدمات اساسی اورژانسی بیمارستان .1

 ، سوختگی و ...(و تراکئوستومی و مراقبتهای حاد مسمومیتهای جراحی الپراتومی بندی، عمل، آتلکنترل خونریزی چست تیوب گذاری،

ها بخصوص دمات ضروری بیمارستان و تامین آن، منابع مورد نیاز جهت اطمینان از تداوم خحادثه در جلسه تیم مدیریت بحران فرمانده .1
 نماید.( را تعیین میآسیب پذیر )مانند کودکان و زنان بارداربرای گروههای دارای شرایط بحرانی و سایر گروههای 

(  ارائه  EOCطبق تفاهم نامه های امضا شده با سایر بیمارستانهای شهرستان و زیر نظر ستاد حوادث و بالیای دانشگاه علوم پزشکی ) .1
 گیرد.مداوم خدمات ضروری پزشکی صورت می

 .باشدمیرس ، برق و اکسیژن در زمان حوادث و بالیا در دستاقالم ضروری برای زندگی از جمله آب .2

وقایع احتمالی حوادث بر روی تجهیزات بیمارستانی و منابع آب و غذا و ....  در بررسی تیم های ارزیاب بیمارستان در کمیته  تأثیربررسی  .1
 .گیردمیخطر حوادث و بالیا انجام شده و پیش بینی های الزم صورت 

آوری و دفع اجسام و دیگر ضایعات خطرناک بیمارستانی توسط رای جمع، مکانیسمهای احتمالی بمصوبات کمیته خطر حوادث و بالیا طبق .1
 .شده استکارشناس بهداشت محیط و مدیریت خطر تعریف 

 

 مسئول تجهیزات پزشکی سوپروایزر کشیک، مسئول تاسیسات، مسئول داروخانه،، فرمانده حادثه و جانشینان وی هدایت کننده:

ی تخصصی مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخصهای توانمند -کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا . دکتر حمیدرضا خانکه  منابع:

 : دکتر حمید رضا خانکهتالیف بالیامت در حوادث و الحوزه س

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده

 جواد لیثی
 دبیرکمیته مدیریت بحران

 کیاست فردکتر جعفر 
 فرمانده حادثه بحران

 دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 و روش مشیکد خط
PP-LM- RADM-2 

مدیریت داوطلبان در بیمارستان )فراخوان، ثبت نام، غربالگری، 

 آموزش، بکارگیری، نظارت بر عملکرد داوطلبان(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33بازنگری: تاریخ 

 3شماره ویرایش: 

 نیروی انسانی، منابع مالی، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی مناسب امکانات مورد نیاز :

 ها و واحدهای بیمارستانکلیه بخشکارکنان مرتبط : 

  داشت کمک کند.گونه چشمبدون هیچمردم عقیده به این صورت فردی داوطلب است که رایگان و :  داوطلبی تعریف مردمی

ها برای امور  های فراوانی از موقوفات و اختصاص دارایی در ایران به موازات سایر کشورهای اسالمی، مصداق تعریف داوطلبی از دیدگاه فرهنگ ایرانی :

پذیر جامعه باشد.  ه توانسته است یاور محرومان و اقشار آسیبتوان ادعا نمود که سنّت حسنة کارهای خیریه و داوطلبان المنفعه وجود دارد و به یقین می عام

دوستانه برای جلب رضایت خداوند و عمران و آبادانی  های خیرخواهانه و انسان بخش کنش تواند الهاممی  اعتقادات و باورهای اسالمی و ملّی مردم ایران

 کشور باشد.

 برای انجام کاری. به زبان ساده عبارت است از دعوت از افرادفراخوان : 

 بهبود مستمر ارائه خدمات ضروری، افزایش ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی هدف :

 روش اجرایی :
 گردد.تیم بحران توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستان تصویب می .1

 شود.دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا توسط رئیس تیم بحران مشخص می .2

 شود.هماهنگی رئیس کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا، چارت تشکیالتی مدیریت بحران بیمارستان تصویب میبا  .3

 گردند.مسئولین هر یک از واحدهای عملیاتی توسط فرمانده مدیریت بحران بیمارستان معرفی می .4

 شود.ریزی مشخص میجایگزین اول و دوم هر یک از تیمهای عملیاتی توسط رئیس بخش برنامه .5

 شود.های عملیاتی و جایگزین های اول و دوم مشخص میتوسط ریاست بیمارستان ابالغ هر یک از مشمولین تیم .6

 گردد.توسط ریاست بیمارستان شرح وظایف هر یک از تیم های عملیاتی و جانشین اول و دوم ابالغ می .7

 ود.شفرم ثبت نام و مشخصات از داوطلبان توسط تیم بحران در فرم ثبت می .8

 افراد داوطلب موظفند نسبت به رعایت کلیه مقررات هنگام حضور در مرکز و ارائه خدمات اقدام نمایند. .9

 داوطلبین موظفند ضمن هماهنگی با مسئول مربوطه نسبت به ارائه خدمات و وظایف محوله اقدام نمایند. .11

 شوند.مراکز درمانی غربالگری می داوطلبان با توجه به سوابق کاری، میزان آشنایی با بحران و نحوه کار در .11

 گردد.های آموزشی الزم برای داوطلبان )با توجه به عالقمندی و توانمندی داوطلب در حوزه کاری مربوطه( برگزار میکالس .12

آموزشی  ریزی بحران، توسط سوپروایزرنظارت کامل بر نحوه آموزش و عملکرد داوطلبان توسط واحد آموزش، با هماهنگی رئیس بخش برنامه .13

 شود.بیمارستان اجرا می

درصورت موفقیت در گذراندن مراحل ثبت نام، غربالگری، آموزش، برای داوطلبان پس از اعالم نظر مسئول واحد ارزیابی وضعیت توسط مسئول  .14

 گردد.مدیر خدمات انسانی کارت عضویت صادر می

 

 دبیر کمیته بحران فرمانده حادثه و جانشینان وی، سوپروایزر کشیک،هدایت کننده: 

 منابع: 
 کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا، دکتر حمیدرضا خانکه. .1

 شماره ماه آگوست، جیسون فاینهوت. بولتن انجمن بین المللی مدیران بحران، .2

سازی نیروهای بومی داوطلب در حین بروز بالیا در بیمارستانها، دانشگاه تهران، نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا، اقدامات آماده .3

   1398جنت فروزنده و اردالن علی، 

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 جواد لیثی

 دبیرکمیته مدیریت بحران

 دکتر جعفر کیاست فر

 فرمانده حادثه بحران

 دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 دستورالعملکد 

I-LM-RADM-5 
 انتقال اجساد در شرایط عادی و بحرانیشناسائی، نگهداری و 

 03/03/99تاریخ ابالغ :    

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 3شماره ویرایش : 

 سردخانه و ترالی حمل جسدنیروی انسانی، کاور جسد، مواد ضد عفونی کننده، برچسب شناسایی، وسایل حفاظت فردی، یخچال  امکانات مورد نیاز:

 مدیر پرستاری، سوپروایزر، تیم درمان، حراست، مشاور حقوقی، کارشناس بهداشت محیط ،ریاست، مدیریتکارکنان مرتبط: 

 تعاریف :

 .شود گفته می انسان مرده به پیکر جسد یا جنازه در تعریف پزشکی و حقوقی، جنازه :

 فن جسد می باشد.و د ، نگهداری، انتقال اجسادشناسائیشامل  فوت شدگان مدیریت  : مدیریت اجساد

مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید  سختی و حادثه ای که بطور طبیعی یا توسط بشربصورت ناگهانی ویا فراینده بوجود آمده و تعریف  بحران:

 فوق العاده باشد را بحران می گویند. بطوریکه جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و

 هدف : 

 گیرندگان خـدمت حقوق حراست حفظ و (1

 شناسائی، انتقال و نگهداری صحیح اجساد  (2

 ، و قطع زنجیره انتقال در فوت شدگان با بیمار مسری سطوح و اشیا کاهش غلظت عفونت در هوا، (3

 شناسایی اجساد : 

 الف( شناسایی بیماران فوت شده :

 شناسایی معتبر شناسایی نماید.بیمار فوت شده با هویت مشخص را با رویت کارت  پرستار مسئول بیمار باید (1

 الهویه :ب( شناسایی بیماران فوت شده مجهول

آدرس و  کلیه وسایل شخصی وی را جهت یافتن کارت شناسایی، جیب بیمار وحضور حراست و مسئول شیفت، باید  خدمات بیمارستان در (2

 برای تعیین هویت بیمار بررسی نماید....  شماره تلفن و

 بیمار را در متفاوت در یا هر مشخصه و... (  رنگ پوست و پوشش،) پرستار مسئول بیمار باید در گزارش پرستاری وضعیت ظاهری بیمار  (3

 ثبت نماید.برگ ارزیابی اولیه بیمار و گزارش پرستاری 

 ، مورد را به نیروی انتظامیقتباید در اسرع و های عصر و شب، سوپروایزر شیفتدر شیفتو  منشی بخش مربوطههای صبح در شیفت (4

 اطالع دهد.صورتجلسه  و تنظیم در بخشحضور جهت  111مستقر در بیمارستان / پلیس 

 .دهدانجام  طریق مراجع قضایی و قانونی اقدامات الزم در خصوص شناسایی بیمار را ازباید  نیروی انتظامیمأمور  (5

 .دهدبه سردخانه انتقال ...  زمان تشخیص هویت و یا شناسایی بستگان و را تاجسد با نظارت مسئول بخش / شیفت باید کادر خدمات بخش  (6

 راههای نگهداری موقت جسد:ج( 

 جنازه باید توسط کادر خدمات بخش در کاور جسد  قرار داده شود.( 1

یا هر عامل تهدید کننده حیات جمعی، فوت شده باشد کادر خدمات بخش باید جنازه را در داخل دو  مسریدر صورتیکه بیمار با بیماری  : 1 تبصره* 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 کاور قرار دهد.

 بر روی کاور جسد باید استفاده شود. برچسب قرمز: برای مشخص نمودن قابلیت سرایت این اجساد از  2تبصره ** 

خانوادگی، نام پدر، شماره پرونده، تاریخ و ساعت فوت، مهر و امضای تکمیل  کارت مخصوص شناسایی اجساد حاوی نام بخش، نام و نام (1-2

 کننده فرم و تاریخ تکمیل فرم باید توسط کادر خدمات بخش بر روی کاور جسد الصاق شود.  

 ، نام و نام خانوادگیادر نوزادم ، نام و نام خانوادگیاتاق عمل / اتاق زایمانحاوی نام  نوزاد تازه متولد شده کارت مخصوص شناسایی اجساد (2-2

فوت، مهر و امضای تکمیل کننده فرم و تاریخ تکمیل فرم باید توسط کادر خدمات بخش بر  تاریخ زایمان، ، تاریخمادر ، شماره پروندهنوزاد پدر

 روی کاور جسد الصاق شود.

 ود.در صورت وجود یخچال در سردخانه مرکز، جنازه باید در داخل یخچال نگهداری ش( 3

در صورت موجود نبودن یخچال در سردخانه مرکز، جنازه باید توسط نماینده حراست با رعایت موازین قانونی به باغ رضوان تحویل داده  * تبصره :

 شود.

 د( انتقال اجساد عفونی :

 (چکمه و سایر وسایل حفاظتی، دستکش )از جمله پوشیدن تمام وسایل حفاظت فردی (1

 دائی محفظه حمل جسدمخصوص حمل جسد و گندزقرار دادن جسد در کیسه  (2

 گندزدائی ترالی حمل جسد (3

 و رعایت دستورالعمل بهداشت دستهادفع تجهیزات فردی استفاده شده به عنوان پسماند عفونی  (4

 سردخانه تحویل جسد به (5

 قبل از مصرف غذا شستشوی دست با آب صابون پس از حمل جنازه ها و (6

دستکش و چکمه ها و سایر وسایل و تجهیزات مورد استفاده )برانکارد، وسایل نقلیه حمل  ها ول لباسضدعفونی تمام وسایل شام شستشو و (7

 ....(  ونقل جسد و

دور ریخته  ایمنیشرایط با رعایت صورت استفاده از وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف، بایستی پس از استفاده در کیسه های مناسب  در تبصره :* 

 .شوند

 مسئول حراست، مسئول بهداشت محیط  ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان، مدیر پرستاری،هدایت کننده: 

 منابع :

 تالیف دکتر حمید رضا خانکه ، سال صصی حوزه سالمت در حوادث و بالیامجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخ ،

1393 

 1393، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال حادثه در بیمارستان ستم فرماندهیمدیریت بحران و سی 

 فارس                              یعلوم پزشک دانشگاه ،یعیطب یایدر هنگام ورود به منطقه در زمان وقوع بال طیبهداشت مح یاتیپروتکل عمل 

 بحرانهای طبیعی و نحوة برخورد با اجساد دومین همایش علمی خطرات بیماریهای عفونی ناشی از اجساد پس از  ،(1384) رضا ،یهاد خیش

 تحقیقی مدیریت امداد و نجات
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 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ،(1387) جواد ،یقدرت 

 امداد و نجات. تیریدومین همایش علمی تحقیقی مد ،ریت بهداشت محیط در بالیای طبیعیمدی، (1384علی اصغر ) ،نجف پور 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول بهبود کیفیت -فریبا جودت
 کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی
 مسئول مدیریت بحران –جواد لیثی 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 شهید مطهری
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 اجراییکد روش 
P-LM-RADM-2 

های فیزیکی، تجهیزات، بیمارستان در حوزهافزایش ظرفیت 

 پزشکی و نیروی انسانی ملزومات و مواد مصرفی

 03/03/99تاریخ ابالغ :    

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 3شماره ویرایش : 

 فضای فیزیکی مناسبتجهیزات پزشکی،  نیروی انسانی، منابع مالی، لوازم و امکانات مورد نیاز:

 مسئول تغذیه سوپروایزر کشیک، مسئول تجهیزات پزشکی، مسئول داروخانه، مسئول انبار ملزومات،، فرمانده حادثه و جانشینان ویکارکنان مرتبط: 

 تعاریف :

ای که برگشتن به حالت به گونهشود بحران وضعیتی گذراست که بدلیل ورود برخی تهدیدات یک سیتم از حالت تعادل خارج میوضعیت بحرانی : 

تواند شرایط بوجود آمده را به حالت طبیعی برگرداند. مانند آتش سوزی، تعادل با دشواری و هزینه زیاد همراه باشد و معموالً سازمان به تنهائی نمی

 نشت مواد شیمیایی، انفجار، زلزله، سیل، ورود بیمارن ناشی از یک حادثه و ....

بارت است از توان یک مرکز برای توسعه و گسترش عملکرد با هدف تأمین خدمات مورد نیاز در هنگامی که تعداد بـیش از حـد عافزایش ظرفیت : 

کنند. برنامه افزایش ظرفیت شامل سه جزء کارکنان، تجهیزات و امکانات و ساختارها یا فضای مصدوم و بیمار ناشی از حادثه به بیمارستان مراجعه می

 .باشدفیزیکی می

 یک برنامه مدیریت بحران ( :HICS) (Hospital Incident Command System) سیستم فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان

 (Incident Command System) ژنریک است که برای مراکز پزشکی بزرگ طراحی شده است این سیستم از روی مدل سیستم فرماندهی حادثه 

(ICSکه برای اولین بار در ) .واحدهای آتش نشانی ایالت کالیفرنیا ایجاد گردید طراحی شده است  

  (EOC) : (Emergency operations center) مرکز عملیات اضطراری  : 

 افزایش ظرفیت بیمارستان جهت ارائه خدمات درمانی در مواقع بحرانیهدف : 

 روش اجرا : 

به بیمارستان   EOCبسته به نوع، شدت و محل حادثه، گزارش حادثه داخلی توسط سوپر وایزر و گزارش حادثه خارجی توسط مسئول  .1

پذیرد و صحت خبر دانشگاه به فرمانده حادثه و سپس سوپروایزر شیفت صورت می EOCداده می شود. اعالم وضعیت بخرانی توسط مرکز 

 گردد.تائید می

شیفت وضعیت موجود و فعال شدن وضعیت بحرانی در بیمارستان را به رئیس و مدیر و مترون و دبیر بحران بیمارستان اطالع سوپروایزر  .2

 نماید تا در اسرع وقت در بیمارستان حضور یابد.رسانی می

 بحران.بررسی اتاق بحران توسط مترون و دبیر بحران و آماده سازی اتاق جهت برگزاری جلسات اضطراری در خصوص  .3

گیری برای تحلیل نیازهای افزایش ظرفیت در صورت دستور فرمانده ها و چهار مسئول ارشد و تصمیمبا روسای بخش HICSتشکیل جلسه  .4

 گردد.( توسط اپراتور بیمارستان در کلیه واحدها اعالم میکد قرمزکد بحران )

 شوند.دیریت بحران فراخوان حضور میبه دستور فرمانده حادثه، تیم مدیریت بحران بر اساس فلوچارت م .5

 پذیرد.ورود و خروج مصدومان در زمان بحران از طریق درب ورودی تعیین شده توسط مسئول انتظامات صورت می .6

های بستری جهت افزایش ظرفیت پذیرش مصدومین بحران توسط مدیر خدمات های اورژانس و بخشسطح بندی و ترخیص بیماران بخش .7

 گیرد تا فضا و تخت بیشتری جهت مصدومین بحران آماده باشد.پزشک معالج بیمار یا پزشک آنکال صورت میدرمانی و طبی و 
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( بعنوان فضای 3آماده سازی فضاهای جایگزین جهت تریاژ مصدومین توسط رئیس بخش عملیات در محل مقتضی )تزریقات بخش اطفال  .8

 گردد.پشتیبان مهیا می

نماید و مراتب آمادگی را ها و تجهیزات و فضاهای جایگزین اقدام مینمودن و چینش و آماده سازی تخترئیس بخش عملیات نسبت به باز  .9

 دهد.به مافوق خود )فرمانده حادثه( اطالع می

های بیمارستانی توسط رئیس بخش عملیات و مدیر خدمات پرستاری ادغام شده و میزان افزایش پذیرش مصدومین بحران فراهم بخش .11

 گردد.مراتب به مقام مافوق اعالم می گردیده و

 

 توضیحات نام بخش پشتیبان نام بخش اصلی

    3اطفال  اورژانس اطفال

  پریناتولوژی اورژانس زنان

  مامائی و جراحی کوثر زایمان

  اتاق عمل سبز )اطفال( اتاق عمل کوثر

 پشتیبان یکدیگر جراحی زنان جراحی اطفال

 یکدیگرپشتیبان  2اطفال 1اطفال 

PICU ICU  پشتیبان یکدیگر زنان 

NICU پشتیبان یکدیگر نوزادان 

  خون اطفال  –نفرولوژی  سایر بخش های اطفال

 

ریزی صورت گرفته مدیرت همراهان جهت جلوگیری در اختالل فرآیند درمان و پذیرش مصدومان توسط ارشد روابط عمومی و رئیس برنامه .11

 شوند.باشد، هدایت میانتظار مورد تعیین در زمان بحران که محل تجمع ایمن میو همراهان بیمار به محل 

های عمل و بمنظور های الکتیو )جهت افزایش ظرفیت پذیرش اتاقتوسط فرمانده حادثه بیمارستان و پزشک معالج بیماران کلیه جراحی .12

 گردد.های جراحی مصدومان( لغو میانجام عمل

مایحتاج بیمارستان با هماهنگی رئیس بخش پشتیبانی، در صورتیکه تجهیزات موجود در بیمارستان، تامین سرپرست تسهیالت و تامین  .13

 دهد.ها در زمان بحران نباشد، تجهیزات ضروری و مورد نیاز بخش ها را لیست و به فرمانده حادثه اطالع میکننده نیاز بخش

دانشگاه و  EOCنیاز به تجهیزات و نیروی کمکی خارج از بیمارستان داشته باشد با ارشد ارتباطات با دستور فرمانده حادثه، در صورتی که  .14

نماید. همچنین های مرتبط )طبق تفاهم نامه های بعمل آمده( ارتباط برقرار نموده و اقدام به درخواست نیرو و تجهیزات میبیمارستان

 نماید.به افزایش ظرفیت حمل و نقل و جابجائی مصدومان اقدام می و ستاد هدایت دانشگاه نسبت EOCفرمانده حادثه با هماهنگی مرکز 

مسئول واحد متوفیان، مسئول رسیدگی به ظرفیت سردخانه جهت پذیرش اجساد ناشی از حادثه بوده که به دلیل کمبود فضای فیزیکی و جوابگو  

ست ت درخوانبودن سردخانه موارد بحرانی، طبق تفاهم نامه با شهرداری، پس از ارائه گزارش توسط مسئول متوفیان به فرمانده حادثه، اقدامات الزم جه

 دهد.کمک از واحد متوفیان شهرداری را انجام می

 ها واحدهاسوپروایزر کشیک و مسئولین بخش فرمانده حادثه بحران، مدیر و مترون بیمارستان، مسئول مدیریت بحران،هدایت کننده: 

 منابع :

 1393سالمت در حوادث و بالیا، های توانمندی تخصصی حوزه حمید رضا خانکه، مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص .1
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 حمید رضا خانکه، آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا  .2

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مسئول مدیریت بحران –جواد لیثی 
 مطهری
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 )شاگرد (رهجو و )استاد) راهبر تجربه و دانش انتقال دستورالعمل 1-1-1-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-HRM&OH-1 

 )شاگرد( رهجو و )استاد( راهبر تجربه و دانش انتقال

 03/03/99     :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 وجود نیروی کارآزموده : امکانات مورد نیاز

 کلیه مسئولین و کار کنانمدیران میانی و پایه،  : کارکنان مرتبط

 کارمند جانشین پروری، انتخاب جانشین، مسئول، : تعاریف

           گیری از نیروی آموزش دیده در زمان مورد نیاز                                                                                   بهره : هدف
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 / واحدها ریاست مرکز، مدیر یا مدیر خدمات پرستاری ، رئیس امور اداری و مسئولین بخش هاهدایت کننده: 

 راهنمای اعتباربخشی نسل چهارم ، سنجه محور مدیریت منابع انسانی و سالمت حرفه ایمنابع : 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 یس امور اداریرئ -فریدون جوانفر یس امور اداریرئ -فریدون جوانفر
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

توانمندی دوره ای تمام پرسنل در 

 .شودبخش و واحد ها ارزیابی می

آیا در توانمندی ارزیابی شده، 
نیروی با انگیزه و با مهارت باال و 

 .مدیریتی وجوددارددید 

 وجود سیستم تشویق در راستای افزایش انگیزه نیرو

 معرفی نیرو به مدیران میانی

 کالس های مدیریتی در بخش برگزاری

برگزاری کالس های 

 آموزشی برای تمام نیروها

دخیل نمودن نیروها در 

 مدیریتی بخش برنامه

برگزاری آزمون داخلی 

 و انتخاب فرد مورد نظر 

 کارکنان توانمندسازی

 بهره گیری از نیروی آموزش دیده در زمان مورد نظر

 انتقال تجربیات از سوی مسئول بخش به نیرو 

بهره مندی از توان نیروی شناسایی شده و 

 استفاده از ایشان در برنامه های مدیریتی بخش 

 بله

 انتظارات سیستم از جانشین: 

 مدیریت کارکنان  -

 مدیریت تجهیزات بخش/ واحد  -

 های اعتباربخشیمدیریت سنجه -

-فعالیت مدیریت استانداردسازی -

 بخشی 

 خیر
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 مدیریتی در بیمارستان جایگاه تنزل و ارتقا انتصاب، انتخاب، دستورالعمل 1-1-1-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-HRM&OH-2 

 مدیریتی در بیمارستان جایگاه تنزل و ارتقا انتصاب، انتخاب،

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 - امکانات مورد نیاز:

 ی امور اداری، آموزشی، حسابداری،ها، رؤسا کارشناسان مسؤول، رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروه ،کلیه مسؤوالن شامل : کارکنان مرتبط

 ها، سرپرساران و سوپروایزرها آزمایشگاه، کتابخانه

 -: تعاریف

 باشد: زیر می مواردف تهیه این دستورالعمل تحقق اهدا : هدف

 ند شدن انتخاب مدیران و سرپرستان غیرهیات علمیم نظام   -1-1
 ها به منظور کارایی بیشتر. ایجاد ثبات در مدیریت   -1-1
 تحقق شایسته ساالری.   -1-1
 سازی و مستندسازی فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی. شفاف   -1-2
 های مسئولیتی . حائز شرایط پستایجاد فرصت برابر برای کارشناسان    -1-1
 تعیین معیارهای مشخص برای انتصاب مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی   -1-1

ساالری و پیاده نمودن نظام انتخاب کلیه مسئولین و سرپرستاران غیرهیات علمی بر پایه ضوابط و ارزیابی افراد  به منظور تحقق شایسته مقدمه: : ماده یک
مل اقددام  و بر اساس معیارهای شایستگی و مهارتهای مسئولیتی  و صالحتیهای اخالقی و رفتاری منطبق با شرایط این مرکز نسبت به تهیه این دستورالع

 گردیده است. 
 ماده دو: اهداف دستورالعمل ) در قسمت فوق توضیح داده شده است.(

 ستاران ماده سه : شرایط عمومی جهت انتخاب مسئوالن  و سرپر
 باشد. معیارهای عمومی برای انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران به شرح جدول زیر می

 
سطح  سرپرستی، 

 مسئولیتی
مقطع 
 تحصیلی

 دوره آموزشی ارشیابی عملکرد تجربه در پست سطح قبل موجود نوع استخدام

 مسؤول
حداقل 
 کاردان

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 سال در شغل مربو 1حداقل 
 71میانگین کسب 

درصد امتیاز ارزشیابی 
 در دو سال گذشته

 ساعت 71

 کارشناس مسؤول
حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 سال کارشناسی شغل مربوط 1حداقل 
 71کسب میانگین 

زشیابی  درصد امتیاز ا
 در دو سال گذشته

 ساعت 71

مسئول واحدهای 
پاراکلینیک و 

اداری و 
سرپرستاران و 

 ها سوپروایز

حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

سال کارشناس مسؤول در شغل 2حداقل 
 مربوط

 سال سابقه در  شغل مربوط 8یا 
هر سال کارشناس مسؤول دو سال سابقه 

 شود. محسوب می

کسب میانگین 
درصد امتیاز 83

ارزشیابی در سه سال 
 آخر

 13ساعت که  113
ساعت آن آموزش 

 تخصصی  باشد.

/مدیر  مدیر داخلی
 خدمات پرستاری

حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 سال سابقه در سطح قبل 2حداقل 
سال سابقه در سطح کارشناس مسؤول  1یا

 در حوزه مربوط
زه  سال سابقه در سطح کارشناسی ح13یا

 مربوط

 81کسب میانگین 
درصد امتیاز ارزشیابی 

 در سه سال آخر

ساعت که  133
ساعت آن 13

تخصصی  آموزش 
سمت مورد 

 درخواست باشد.

 
 .توان صرفنظر نمود و تصویب باالترین مقام مرکز از این شرط میتأیید ** در شرایط خاص در صورت عدم احراز شرایط فوق  با 
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مسئولیت در یکی از سطوح اند )در حال حاضر تصدی  : افرادی که قبل از تصویب و ابالغ این دستورالعمل در سمتهای مسئولیتی  منصوب شده1تبصره 
باشند( از شرایط عمومی جدول فوق در همان سطح و حوزه فعالیت مستثنی خواهند بود و در صورت ارتقاء کسب تمامی شرایط  دار می مسئولیتی  را عهده

 عمومی این سطح الزامی است.
وان دبیرخانده کدارگروه در امدور انتخداب مسدئوالن  و سرپرسدتاران       بررسی شرایط عمومی به عهده مدیریت امور اداری )اداره کارگزینی(بده عند   :1تبصره 

 باشد. می
 های عمومی  تعیین صالحیت :  2ماده 

 باشد: های اعتقادی، سیاسی، اخالقی و رفتاری به شرح زیر می های عمومی شامل صالحیت صالحیت
 صالحیت اعتقادی نظیر: رعایت تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات -2-1
 صالحیت سیاسی نظیر: التزام عملی به قانون اساسی -2-1
 رویی، تواضع، فروتنی و صداقت. صالحیت اخالقی نظیر: سعه صدر، گشاده -2-1
 ریزی، هوش، دقت، روحیه کار تیمی و قانون مداری. کار، نظم و انضباط، برنامه صالحیت رفتاری نظیر: وجدان -2-2

 اجع ذیصالح دانشگاه )هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، حراست و گزینش(تبصره: نداشتن سابقه سوء محرز شده در مر
 شرایط تخصصی سرپرستان: -1ماده 

 گردد: شرایط تخصصی مسئوالن  و سرپرستاران بر اساس جدول زیر تعیین می
 

 جدول عوامل امتیازآور شرایط تخصصی مسئوالن  و سرپرستاران

 متیاز حداکثر  عوامل امتیازآور ردیف

 13 گستره حیطه نظارت، پیچیدگی و تنوع وظایف 1

 1 سرپرستی و مدیریت  1

 13 تجربه شغلی مرتبط 1

 11 های آموزشی دوره 2

 13 ع( تدریس و انجام امور پژوهشی )تألیف، ترجمه، مقاله، طرح، اختر 1

 13 های تخصصی ها و کارگروه عضویت در کمیته 1

 13 و بررسی پیشنهادات پذیرش پیشنهادات پذیرفته شده در نظام 7

 1 افزار تسلط در استفاده از نرم 8

 1 سوابق ایثارگری 9

 13 های خاص ها و قابلیت توانایی 13

 133  جمع

 
 باشد: نحوه امتیازدهی به عوامل امتیازآور شرایط تخصصی مسئوالن  و سرپرستاران به شرح زیر می

 گستره حیطه نظارت، پیچیدگی و تنوع وظایف:  -1 -1
 گردد: گستره حیطه نظارت: حیطه نظارت در مشاغل قبلی در دو سطح واحد و دانشگاه تعریف می -الف

م امتیاز و حداکثر گذار است و صرفاً نظارت واحد خود را به عهده دارند هر سال نیتأثیر  مسئوالن  و سرپرستاران  که وظایف آنان در سطح واحد  -1-1-1
 امتیاز  1
 امتیاز. 1امتیاز وحداکثر  1مسئوالن  و سرپرستارانی که وظایف آنان در سطح دانشگاه مؤثر است هر سال  -1-1-1

اط شدغلی،  گیری و ارتب ریزی، سازماندهی، تصمیم ب: پیچیدگی و تنوع وظایف: این بخش از عامل فوق شغلهای قبلی افراد را از لحاظ نقش شغل در برنامه
 باشد. امتیاز می 1دهد. امتیاز این بخش حداکثر  تنوع مقررات و تنوع وظایف اجرایی مورد ارزیابی قرار می

ها )با ابالغ مقام رسدمی( یدک امتیداز و در     تی  و سرپرستاری: به ازاء هر دو سال سابقه مسئولیتی  و سرپرستاری در دانشگاه و سایر دانشگاهیمسئول -1-1
 در شرایطی که افراد دارای امتیاز یکسان شوند فرد با رشته شغلی مرتبط در اولویت قرار دارد. امتیاز 1/3ها  هسایر دستگا

بنددی   شود که در شرایط احراز شغل مورد تصدی بر اساس شرح مجموعه طرح طبقده  تجربه شغلی مرتبط: تجربه شغلی مرتبط به تجاربی گفته می -1-1
امتیاز با مدرک تحصیلی لیسدانس   1امتیاز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم  1/3ه ازاء هر سال تجربه با مدرک تحصیلی دیپلم بینی شده باشد. ب مشاغل پیش

 امتیاز. 1/1امتیاز و مدرک تحصیلی دکترای تخصصی 1ای  و با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای حرفه 1/1
 تبصره:

 گردد. تجارب مسئولیتی  به عنوان تجربه مربوط محسوب می
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تأییدد  گدردد و بده    های فرد می های آموزشی، فرهنگی، شغلی و مسئولیتی  را که موجب افزایش مهارت و توانایی های آموزشی: این عامل دوره دوره -1-2
 امتیاز 11امتیاز حداکثر  1ساعت آموزش  13دهد. به ازاء هر  واحد اداری مرکز رسیده باشد، مورد ارزیابی قرار می

رار تدریس و انجام امور پژوهشی: این عامل تدریس و امور پژوهشی شاغل را در زمینه تخصصی و مسئولیتی  مرتبط با شغل رسمی و آزاد ارزیابی ق -1-1
 دهد.  می

 امتیاز )بر اساس گواهی واحد آموزش( 2حداکثر  امتیاز 1ساعت 13الف( تدریس در دوره های رسمی و آزاد دانشگاه هر 
امتیاز و بده   1دهد حداکثر امتیاز این بند  قسمت از عامل فوق، امور پژوهشی فرد را از نظر تألیف، ترجمه، مقاله، طرح، اختراع مورد بررسی قرار میب( این 

 باشد. تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه می
جب قانون با ابالغ رسمی از سوی رییس مرکز تشدکیل  های تخصصی که به مو ها و کارگروه های تخصصی: کمیته ها، و کارگروه عضویت در کمیته -1 -1

امتیاز و در صورتی که شاغل هم زمان عضویت در کمیته های  13امتیاز و حداکثر  1ها  باشد. به ازاء هر سال عضویت در کمیته شده باشد، قابل ارزیابی می
 گیرد. امتیاز تعلق می 1دار باشد در هر سال صرفاً  مختلف را عهده

 هادات پذیرفته شده در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات:پیشن -1-7
 امتیاز. 1امتیاز و در صورت اجرایی شدن  1به ازاء هر پیشنهاد پذیرفته شده  -1
 افزار: تسلط در استفاده از نرم -1-8

 دهد. افزارهای مورد نیاز مورد بررسی قرار می این عامل میزان تسلط فرد را در استفاده از نرم
امتیداز و   1افدزار تخصصدی    باشد. )به ازاء استفاده از هر نرم امتیاز می 1رییس واحد حداکثر تأیید افزارهای مورد استفاده و پس از  ین عامل با ذکر نرمامتیاز ا

 امتیاز( 1افزارهای عمومی  نرم
 سوابق ایثارگری:  -1-9

 باشد: سوابق ایثارگری به شرح زیر دارای امتیاز می
 

 ینوع ایثارگر ردیف

 امتیاز مدت خدمت در جبهه درصد جانبازی مدت اسارت 

 1 ماه تا سه سال 1 درصد 11تا  سال 1تا  1

 1 باالتر از سه سال درصد 11باالتر از  سال 1باالتر از  1

 
 

مقررات ایثدارگران در جددول فدوق اعمدال     نمایند.همچنین تغییر در قوانین و  % استفاده می13توضیح: فرزندان محترم شهدا طبق قانون از امتیازات جانباز 
 خواهد شد.

ها شامل روابط عمومی قوی، تکریم اربداب   باشد این ویژگی های خاص شخصیتی افراد می های خاص: این عامل شامل ویژگی ها و قابلیت توانایی -13 -1
وانین و مقررات، بینش سیاسی و اجتماعی، عدالت و انصداف در  رجوع، حسن تدبیر، اعتماد به نفس و قاطعیت، شجاعت، تواضع و فروتنی، آگاهی الزم به ق

 باشدد.  روی در درشتی و نرمی، قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل، تیزهوشی و حافظه قوی، دارا بودن پشتکار و جدیت در کار و وفاداری مدی  قضاوت، میانه
 امتیاز 13حداکثر 

 گردد. یاین عامل در تیم اجرائی مرکز  بررسی و تعیین امتیاز م
 
 کارگروه انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران و وظایف آن: -1ماده 

گدردد.   کارگروه انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران  یا همان تیم اجرائی مرکز به منظور بررسی صالحیت عمومی و تعیین امتیاز شرایط تخصصی تعیین مدی 
 ترکیب اعضای کارگروه به شرح زیر است:

 رگروه(رئیس مرکز )رییس کا -1
 مدیر داخلی -1
 مدیر خدمات پرستاری   -1
 رئیس امور اداری )دبیر کارگروه( -1
 رئیس امور مالی -2
 رئیس دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار -1
 مسئول واحد فناوری سالمت -1
 یک نفر نماینده کارکنان به انتخاب تیم اجرایی -7
 رییس واحد مربوطه -8
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 صورت صالحدید از صاحب نظران جهت حضور در جلسه )بدون حق رای( دعوت نمایند.توانند در  اعضاء کارگروه می
 های بعدی قابل تمدید خواهد بود. گردند. این مدت برای دوره سال منصوب می 1اعضای کارگروه با ابالغ رییس مرکز و به مدت 

 گردد. نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مصوب می 1جلسات با حضور حداقل 
تواند در جلسدات کدارگروه جهدت     تبصره:در صورتی که تصدی پست  مسئولیتی  و سرپرستاری  برای هر یک از افراد کارگروه پیشنهاد شده باشد، فرد نمی

 گیری شرکت داشته باشد. تصمیم
 

:  وظایف کارگروه انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران 
 های عمومی صالحیتتأیید بررسی و  -1
 امتیاز شرایط تخصصی تعیین -1
 تعیین اولویت افراد پیشنهاد شده -1
 انجام مکاتبات الزم با مراجع ذیربط -2
 اعالم نظر در خصوص تمدید ابالغ مسئوالن  و سرپرستاران  به تیم اجرایی -1
 امتیازدهی به سوابق خارج از دانشگاه و انطباق با این آیین نامه -1
 

و سرپرستاران  :فرایند انتخاب مسئوالن  -7ماده 
ماه قبل از اتمام دوره مسئولیتی  و سرپرستی افراد، لیست تمام افراد واجد شرایط  1دبیرخانه) کارگزینی( انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران  ، موظف است-1

 ه رییس کارگروه اعالم نماید.را برای تصدی پست مربوط تهیه و ضمن بررسی شرایط عمومی و همراه اطالعات مورد نیاز )تکمیل فرمهای مربوط( ب
 شود. ضمناً در مورد پستهای بالتصدی و همچنین تغییرات قبل از موعد با درخواست کتبی مقام مافوق نیز همین گونه عمل می

د بررسدی قدرار   ، به ترتیب اولویت آنان را مدور 1کارگروه ضمن تشکیل جلسه اولیه و بررسی صالحیتهای عمومی و تخصصی، افراد معرفی شده در بند -1
 میدهد..   

رتیب اولویت تبصره: در شرایط خاص که برای یک پست افراد واجد شرایط وجود ندارد کارگروه حداقل سه نفر از کسانی که نزدیکترین شرایط را دارند به ت
 با ذکر مستندات مورد بررسی قرار میدهد.

 نماید. دی از بین افراد معرفی شده، یک نفر را معرفی تیم اجرائی موظف است در همان جلسه و یا حداکثر در جلسه بع-1
افراد مورد  در صورتیکه مقام مافوق مسئول پیشنهاد شده، نسبت به افراد معرفی شده از کارگروه اعتراض دارد، مقام مافوق مسئول پیشنهاد شده، فرد یا -2

) کارگزینی( موظف است ظرف مدت دو هفته شرایط عمومی را بررسی و همراه نظر دیگری را به رییس کارگروه معرفی می نماید. دراین صورت دبیرخانه 
شود صالحیت فرد یدا افدراد    اطالعات مورد نیاز به کارگروه ارسال نماید. سپس در جلسه کارگروه که با حضور مقام مافوق مسئول پیشنهاد شده تشکیل می

 شود. یط انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس امور اداری اعالم میشود و فرد واجد شرا بررسی و تصمیم نهایی در جلسه اتخاذ می
 بدیهی است در صورت به نتیجه نرسیدن جلسه وبا اصرار مقام مافوق به صدور حکم برای شخصی که واجد شرایط نیست، موضوع جهت تصمیم گیری به

 شود.  هیات اجرایی و نهایتاً به هیات رییسه دانشگاه ارجاع می
 پذیرد. ات دبیرخانه و پاسخ به مکاتبات مذکور به صورت محرمانه انجام میکلیه مکاتب -1
 
 شرایط تمدید دوره مدیریت:8ماده : 

 باشد و در صورت کسب شرایط زیر قابل تمدید است. ابالغ مدیران و سرپرستان برای یک دوره دو ساله می
 کارگروهتأیید پیشنهاد مقام مافوق یا رییس واحد و  -الف
 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد. 81حداقل کسب  -ب
 مدیریت امور اداری(.تأیید های آموزشی تعیین شده برای سطح مسئولیتی  مورد تصدی )به  طی دوره -ج
 صالحیت عمومی توسط کارگروه مسئوالن  و سرپرستاران.تأیید  -د
 
 شرایط تمدید دوره مدیریت:9ماده : 

 ریخ تصویب یه صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و تمدید یا اصالح آن به تصویب تیم اجرایی است.این دستور العمل به مدت یک سال از تا
 به تصویب تیم اجرایی مرکز رسید .8/8/1198ماده در تاریخ  9این دستور العمل در 
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 نمودار گردش کار

 

  

 

 ریاست مرکز، مدیر یا مدیر خدمات پرستاری و رئیس امور اداری هدایت کننده:

 1832 /11198مجوز:  آموزش پزشکی  شماره و درمان بهداشت، مدیران وزارت تغییر و انتصاب انتخاب، العمل . دستور1 منابع :

 پزشکی علوم های گاه دانش ستاد کارشناسان و ستاد تا صف پرستاری مدیران انتخاب . شرایط1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 رییس امور اداری -فریدون جوانفر رییس امور اداری -فریدون جوانفر
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکمیل اطالعات و پیشهاد دبیرخانه به کارگروه•

  
 انتخاب افراد واجد شرایط در کارگروه و اعالم به مقام مافوق•

  
 انتخاب مقام مافوق و اعالم به رییس کارگروه•

  
 صدور حکم توسط امور اداری •

معرفی فرد 

یا افراد 

مورد نظر 

به رییس 

 مافوقمقام  کارگروه

ض اعترا

مقام 

 مافوق
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 درمانی تشخیص و پزشکی موسسات در وظیفه انجام حین در همراه تلفن از متعارف غیر استفاده ممنوعیت دستورالعمل 1-1-1-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-HRM&OH-3 

 انجام حین در همراه تلفن از متعارف غیر استفاده ممنوعیت

 درمانی تشخیص و پزشکی مؤسسات در وظیفه

 03/03/99تاریخ ابالغ  :    

 03/03/33تاریخ بازنگری :  

 0شماره ویرایش : 

 تمامی بخش های درمانی و پشتیبانی و پاراکلینیکی -تلفن همراه : مورد نیازامکانات 

 کلیه پزشکان هیات علمی و غیر هیات علمی، دستیاران و دانشجویان و کارکنان  : کارکنان مرتبط

 پزشکان-کادر  -تلفن همراه : تعاریف

 بهبود ارائه خدمات درمانی و ارائه خدمات مطلوب به بیماران : هدف

 بایستی مورد توجه قرار گیرد:آموزشی و درمانی شهید مطهری ارومیه  مرکزاز تلفن همراه در کارکنان استفاده  موارد زیر جهت

 الف: اعضاء هیات علمی و پزشکان و دستیاران:

 استفاده از تلفن همراه فقط برای پاسخدهی به تماسهای بیمارستان مجاز میباشد.

 درمان و خدماتی:پرسنل  -ب

 ممنوعیت مطلق دارد: استفاده از تلفن همراه در موارد زیر* 

 اتاق ریکاوری -در داخل اتاق های عمل -1

 داخل بخش های مراقبتهای ویژه-1

 در اورژانس )اتاق عمل سرپایی، اتاق احیا و غیره ....( -1

 در تمامی بخشها در حین دارو دهی و پذیرش بیمار  -2

 انجام اقدامات مراقبتی درمانی  و یا پاسخ دهی به ارباب رجوعایستگاه پرستاری در حین  -1

 کارکنان درمواقع ضروری میتوانند با تعیین جانشین بصورت محدود در اتاق استراحت از تلفن همراه استفاده نمایند تبصره:* 

 پاراکلینک:پرسنل -ج

استفاده  )در مواقع ضروری و بصورت محدود، باشداده از تلفن همراه ممنوع میدر واحدهای پارا کلینیکی در زمان شیفت موظفی ودرحضور ارباب رجوع استف

 از تلفن همراه در صورت تعیین جایگزین مجاز می باشد(

 پشتیبانی:پرسنل  -د

 .هستنداز تلفن همراه استفاده  مجاز بهدر حداقل زمان ممکن  ،تضییع حقوق گیرنده خدمت عدم شرطواحدهای پشتیبانی در موارد ضروری و به 

 نکات قابل مالحظه:

 وایبر، اینستاگرام و ... در محل کار ممنوع می باشد. استفاده از تمامی  برنامه های اشتراک گذاری وشبکه های اجتماعی اعم از تلگرام، -1

 عکس برداری و فیلمبرداری از محل کار و محیط بیمارستان جهت استفاده شخصی ممنوع می باشد. -1

 عکس برداری و فیلمبرداری از محل کار و محیط بیمارستان در مواقع ضروری با هماهنگی واحد حراست و روابط عمومی مجاز می باشد. -1-1

 آزار دهنده در محیط کار ممنوع می باشد. استفاده از آهنگهای زنگ تماس غیرمجاز و -1

% و بار چهارم معرفی به  13بار سوم کسر از کارانه آن ماه به میزان  ،بار دوم تذکر کتبی ،شفاهیبرای بار اول تذکر  در صورت عدم رعایت موارد فوق، توجه:

  .رسیدگی به تخلفات اداریجهت هیات بدوی دانشگاه 

 میباشد.مسولیت نظارت و پاسخ گویی و گزارش دهی موارد تخلف بر عهده مسئولین بخشها و واحدها ومسئول شیفت و سوپروایزرهای بالینی  -2

 کمیته اخالق بالینی  هدایت کننده:

 مصوبات کمیته اخالق بالینی و سنجه های اعتباربخش نسل چهارم منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 کمیته اخالق بالینی مسئول حقوق گیرنده خدمت – زیبا اقتصاد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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خدمات  مدیریت
 پرستاری

 بخشها سایر با بالینی بخشهای تعامل روند بر نظارت روش اجرایی 1-1-2-الف

 

 کد روش اجرایی
P-LM-NSM-1 

 هاهای بالینی با سایر بخشنظارت بر روند تعامل بخش

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش 

 تلفن امکانات مورد نیاز :

 خدمات بهیار، کمک بهیار، ، مسئول بخش،پرستار، ماما،سوپروایزر ،مدیر پرستاری مدیریت، ریاست/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 تقویت تعامالت بین بخشی به منظور تسریع و تسهیل روند ارائه خدمات به بیماران هدف :

 روش اجرایی:
دارو و  لوازم/ تجهیزات/ و سایر ارتباطات بین بخشی )درخواست نیرو/سوپروایزر کشیک در صورت نیاز بر روند انتقال بیمار از بخشی به بخش دیگر  .1

 نماید.  نظارت می...( 
، سوپروایزر کشیک جهت تأمین اقالم درخواستی و عدم امکان همکاری بخش پشتیبان در صورت نیاز به تجهیزات پزشکی در بخش مقصد .1-1

 دهد. ها انجام می هماهنگی الزم را با سایر بخش

و در شیفت  نمایدنظارت میشیفت  داروخانه توسط مسئول بخش/ ها/ م دارویی خاص از سایر بخشالروند تهیه اق برسوپروایزر کشیک  .1-1
 ماس حاصل می نماید.شب سوپروایزر جهت تهیه دارو با آنکال داروخانه ت و عصر

ها مطلع و نسبت به تأمین نیروی انسانی به صورت جابجایی افراد  سوپروایزر کشیک پس از راند بالینی در شروع شیفت از حجم کاری بخش .1-1
 نماید. مورد نیاز اقدام می

اطالع داده  سوپروایزر کشیکبه  مورد توسط مسئول بخش/شیفتخدمات پاراکلینیک اورژانس،  بروز هر گونه مشکل در جهت دریافتدر صورت  .1
 شود.می

 گیرد.جهت حل مشکل با مسئول بخش واحد مورد نظر تماس می سوپروایزر کشیکدر صورت نیاز  .1

جهت حل مشکل با مترون تماس حاصل نموده و ایشان یا راهنمایی تلفنی نموده ویا  در بیمارستان حاضر شده  سوپروایزر کشیکدر صورت نیاز  .2
 ومشکل را بررسی می نمایند.

ها مشکل در هر یک از فرآیندهای داخل بیمارستانی، مدیر پرستاری در جلسات برگزار شده با سوپروایزرین و مسئولین بخش وجوددر صورت  .1
 نمایند. کالت موجود را مطرح و پس از بررسی، راهکارهای الزم را ارائه میمسائل و مش

 نمایند. منتقل می ریاستحل در حوزه پرستاری را به حوزه مدیر پرستاری مسائل و مشکالت غیر قابل .1

 د. نمایها منتقل میرا به سوپروایزرین و مسئولین بخش ریاستمدیر پرستاری راهکارهای ارائه شده از حوزه  .7

 نماید.میها نظارت تعامل بین بخش روندر بمدیر پرستاری  .8

 نماید.ها جلسات مذاکره/مشاوره برگزار میهای بالینی و پاراکلینیکی، با مسئولین این بخشبخش مدیر پرستاری جهت برقراری ارتباطات بهینه بین  .9

 سرپرستاران پرستاری، مدیر هدایت کننده:

 بیمارستانیتجربیات  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 لیست به پیوست،در ادامه می باشد. لیست به پیوست،در ادامه می باشد.
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 بیمارستانی اطالعات سامانه در شده ثبت هایداده صحت کنترل روش اجرایی 1-1-1-الف

 

 اجراییکد روش 
P-LM-HIM&IT-1 

 های ثبت شده در سامانه اطالعات بیمارستانیکنترل صحت داده

 03/03/99تاریخ ابالغ:     

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0شماره ویرایش: 

  HISکامپیوتر، نیروی انسانی، نرم افزارهای سپاس و  امکانات مورد نیاز :

 ها/ واحدهامدیریت، مسئولین بخش ،کارشناس آمار و کدگذاری، ITو  HIMمسئول  کارکنان مرتبط:

 تعاریف:

ای از کلیه اطالعات مرتبط با سالمت شهروندان از پیش از تولد تا پس از مرگ را نیز سامانه پرونده الکترونیک سالمت )سپاس( که مجموعه : سپاس

 شامل می شود. 

 HIS:  را به عهده نرم افزاری که در بیمارستان مورد بهره برداری قرار می گیرد و وظیفه مدیریت منابع بیمارستانی و تشکیل پرونده بیماران در بیمارستان

 دارد و مکلف به ارسال این اطالعات به سامانه پرونده الکترونیکی سالمت بر اساس استاندارهای ابالغی وزارت بهداشت می باشد.

 های ثبت شده در سامانه اطالعات بیمارستانیاطمینان از صحت داده ف :هد

 
و ای بیماران بستری و پزشک بستری کننده  را در پرونده الکترونیکی با کد پرسنل پذیرش اطالعات هویتی و دموگرافیک و مشخصات بیمه .1

 کنند.شماره پرونده  اختصاصی بیمار را  ثبت می

 نمایند.ثبت میHIS را در سیستم  آزمایش، سونوگرافی .... خواست ها از جمله در خواست مشاوره،مسئولین بخش ها انواع در .1

 نیکی و داروها را در سیستم ثبت می نمایند.یانه اطالعات مربوط به موارد پارا کلخنیکی و دارویمسئولین واحد های پاراکل .1

مد و مسئول آمار و کدگذاری کد کاربری و دسترسی به سامانه سپاس داده می و درآ ITو جانشین وی و HIM برای افراد مجاز از جمله مسئول  .2
 شود.

گزارش خطاهای دسته بندی شده  روزانه بایست به صورتو مسئول درآمد و آمارگر و کدگذار پرونده ها میHIM افراد مجاز از جمله جانشین  .1

 سامانه سپاس را استخراج نمایند.

 با توجه به نوع خطا که مربوط به کدام بخش می باشد به اطالع بخش مربوطه رسانده شود.خطاهای استخراج شده می بایست  .1

  .اقدام نموده و پرونده مجددا به سپاس ارسال گردند HIS نسبت به رفع خطای موجود در سیستم در اولین فرصت ممکنبخش مربوطه باید  .7

ی مربوطه  مجددا از سامانه سپاس گزارش گرفته و از صحت اقدامات انجام افراد مجاز می بایست بعد از رفع خطا های موجود توسط بخش ها .8
 گرفته اطمینان حاصل نماید )مقایسه گزارش خطا ها با هم دیگر(.

 برسانند. IT و HIMنتیجه اقدامات انجام گرفته و رفع تعداد خطاهای موجود را به سمع و نظر مسئول  هفتههر این افراد باید  .9

)ازجمله آموزشهای پرسنل ،نصب ورژنهای جدید سپاس و..( را در  الحی انجام گرفته راصید نحوه عملکرد و اقدامات ابا ITو HIM مسئول  .13
 کمیته فناوری و مدیریت اطالعات سالمت مطرح نمایند.

و همچنین  HISبایست آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت دررا به افراد مجاز در ثبت اطالعات بیماران در سامانه می ITو HIM مسئولین  .11
 سامانه سپاس را ابالغ نمایند.

 تمامی الزامات مستندسازی در سامانه اطالعات بیمارستانی می بایست بر اساس آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت به روز رسانی شوند. .11

گزارش گیری از سپاس و مشخص شدن خطاهای موجود ،پس از ردیابی کاربر ثبت کننده باید مورد به اطالع کاربر جهت جلوگیری از  پس از .11
 خطاهای تکراری رسانده شود.

 HIMمسئول واحد  : هدایت کننده

 منابع :
 آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول دفتر بهبود کیفیت –فریبا جودت  HIMمسئول واحد  –حکیم هوند سیدان 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 پشتیبان نسخه تهیه و الکترونیک اطالعات بانکهای و داده ها منظم پشتیبانی و نگهداری روش اجرایی 1-1-1-الف

 

 کد روش اجرایی
P-LM-HIM&IT-2 

 

نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطالعات الکترونیکی و تهیه 

 نسخه پشتیبان

 03/03/99     :تاریخ ابالغ

 03/03/33: تاریخ بازنگری

 4 :شماره ویرایش

 گیریآپنرم افزار بک -آپ سروربک -هارد اکسترنال :امکانات مورد نیاز

 کارکنان واحد فن آوری اطالعات کارکنان مرتبط:

 :تعاریف

Crash های مختلف میباشد.های سیستمی و اطالعاتی در نرم افزارها و برنامهکردن به معنای صدمه خوردن و خراب شدن سیستم و فایل 

 جلوگیری از،ازبین رفتن اطالعات و بازیابی سریع اطالعات در صورت نیاز هدف :

 روش اجرایی:

 گیری را انجام میدهد:ی اطالعات با بررسی شرایطی که در ذیل اشاره شده سیاست مدون برای پشتیبانمسئول فناور
 شود.انجام می گیریآپبکهر روز در ساعات کم ترافیک و بطور منظم از بانکهای اطالعاتی همه نرم افزارهای مستقر در مرکز  -1
 .شودروی سرورهای مشخص شده و یا مدیاهای مستقر در اتاق سرور ذخیره میاطالعات حاوی بکاپهای نرم افزارهای سیستم بر  -1
 .شوداطالعات حاوی نرم افزارهای کاربردی مطابق با دستورالعملهای وزارتخانه هم به همین منوال در اتاق سرور ذخیره می -1
سازی بر روی یکی از کالینتهای مرکز کپی و  برای همین هدف یک نسخه از اطالعات حاوی یانکهای اطالعات و نرم افزارهای سیستم جهت ذخیره   -2

 شود.ذخیره می
 یابد.نسخه ای دیگر از اطالعات ذخیره شده به خارج از فضای بیمارستان جهت اطمینان بیشتر انتقال می -1
توسط هکرها، هنگام بروز حوادث طبیعی را  ها، تخریب اطالعاتکردن، تخریب اطالعات توسط ویروس crashاز دست دادن اطالعات سیستم بعد از  -1

 نماید.بررسی می

 

 مسئول واحد فناوری اطالعات هدایت کننده :

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 

 اطالعات
بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 واحدها  /بخشها بین انتقال و نقل در بالینی پرونده های از صیانت و کنترل خط مشی و روش 7-1-1-الف

 

کد خط مشی و روش 

 اجرایی
PP-LM-HIM&IT-1 

های بالینی در نقل و انتقال بین کنترل و صیانت از پرونده

 هاواحد ها /بخش

   03/03/99    :تاریخ ابالغ

 03/03/33 :تاریخ بازنگری

 4 :شماره ویرایش

 .... ، برگ درخواست پرونده وتخصصی ،کارت و دفتر خروج پرونده نیروی امکانات مورد نیاز :

 کارکنان واحد مدیریت اطالعات سالمت کارکنان مرتبط:

 -تعاریف : 

 بیانیه/سیاست :

پس از  به پرونده ها، ،داقل رساندن دسترسی های غیر مجازبا توجه به لزوم رعایت امنیت اطالعات، بیمارستان با هدف حفظ و ارتقای امنیت اطالعات و به ح 
 کمیتهل و نظارت ریت اطالعات سالمت را در پیش گرفته و باکنتریترخیص بیماران و بایگانی شدن پرونده ها،سیاست کنترل خروج پرونده از واحد مد

 ، از اجرای صحیح این سیاست اطمینان حاصل می نماید.و فناوری اطالعات مدیریت اطالعات سالمت

 روش اجرایی:

 9/91-1-دستورالعمل کشوری ارایه پرونده و اطالعات پزشکی با کد کشوری الف پ مطابق  خروج پرونده از بایگانی و استفاده از اطالعات موجود درآن، 
 .باشد(ریت اطالعات سالمت میی)دستورالعمل در دسترس پرسنل واحد مد می گیردصورت 

 گیرد. اورژانس، توسط پرسنل درمانی در دسترس و اختیار افراد غیرمجاز قرار نمی بستری، . پرونده بالینی اعم از سرپایی،1
فرد یا افراد معین و قابل اعتماد نظیر بیماربر یا خدمات مخصوص هر  .مسئولین بخشهای بالینی جهت انتقال پرونده بین بخشهای مختلف بیمارستان از1

 نمایند.بخش، استفاده می
   * تبصره: خروج پرونده های بیماران توسط همراهان بیمار از بخشها ممنوع است.

تأیید و نام خانوادگی و امضای درخواست کننده و با ارائه  برگ درخواست پرونده با ذکر نام  درخواست کننده پرونده جهت دسترسی به اطالعات پرونده، .1
 نماید.به واحد مدیریت اطالعات سالمت مراجعه می ریاست مرکز،

نام  نام بیمار،بایگانی، با ثبت شماره پرونده خارج شده از را کارت خروج پرونده یا کارت جایگزین  هنگام خروج پرونده از بایگانی، متصدی بایگانی .2
 د. دهقرار می پروندهدر محل  بجای پرونده خارج شده از بایگانی، تاریخ درخواست، و تحویل دهنده،درخواست کننده 

 نماید.در دفتر خروج پرونده، ثبت میرا  مشخصات پرونده خارج شده از بایگانی متصدی بایگانی .1
 نماید.برگه های درخواست پرونده نگهداری می. متصدی بایگانی برگ درخواست پرونده را تا زمان بازگشت پرونده در پوشه مخصوص 1
 نماید.. مسئول بایگانی، بصورت روزانه یا هفتگی، بازگشت پرونده های خارج شده از بایگانی را، از بخشهای درخواست کننده، پیگیری می7
 .نمایدبعد از بازگشت پرونده، ابتدا درخواست کتبی متقاضی را تحویل ایشان می، . متصدی بایگانی8
 زند. . متصدی بایگانی مشخصات پرونده بازگشت داده شده را، از فهرست دفتر و کارت خروج پرونده، خط می9

  نماید.. متصدی بایگانی کارت خروج پرونده را از محل پرونده در بایگانی خارج و پرونده را جایگزین می13

  HIMمسئول  هدایت کننده:

  منابع :

 1181تابستان -اباذر حاجوی. انتشارات نشرالکترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه 1،2. مدارک پزشکی  1

 9/91-1-. دستورالعمل کشوری ارایه پرونده و اطالعات پزشکی با کد کشوری الف پ 1
 . تجربیات بیمارستانی1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 خانم جودت  حکیم سیدان 
بیمارستان شهید  رئیس -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطالعات روش اجرایی

 

 کد روش اجرایی
P-HIM&IT -3 

 محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطالعات

 03/03/99       : تاریخ ابالغ

 03/03/33  : تاریخ بازنگری

 2 : شماره ویرایش

نیروی انسانی آموزش دیده، رایانه، فلش مموری، هارد دیسک، دوربین، بایگانی با تجهیزات حفاظتی مناسب نظیر دوربین، سیستم  نیاز :امکانات مورد 

 اطفاء حریق، کپسول های آتش نشانی و ...

 لی و ...(کارکنان کل بیمارستان)بخش های بالینی، کلینیک ها و پاراکلینیک ها، واحد های اداری ما کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 هدف :

اطالعات و به با توجه به ارزش و اهمیت فراوان اطالعات و نقش آن در تداوم حیات مراکز درمانی و مشتریان آن، بیمارستان با هدف حفظ و ارتقای امنیت 
بازیابی اطالعات )در سیستم های دستی و حداقل رساندن دسترسی های غیر مجاز به پرونده ها، سیاست محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و 

ل می کامپیوتری( را در پیش گرفته و با کنترل و نظارت کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات از اجرای صحیح این سیاست اطمینان حاص
 نماید.

 روش اجرایی در سیستم های الکترونیکی:
 ا مجهز به آنتی ویروس می نماید..مسئول واحد فناوری اطالعات کلیه ی سیستم ها ر1
 .مسئول واحد فناوری اطالعات آنتی ویروس ها را به صورت مرتب بروز رسانی می نماید.1
 ، ممنوع می نماید.HIS. مسئول واحد فناوری اطالعات امکان استفاده از اینترنت در سیستم 1
 زار های بک آپ گیری )پشتیبان گیری( می نماید.. مسئول واحد فناوری اطالعات کلیه ی سیستم ها را مجهز به نرم اف2
را در محل های امن و دور از دسترس افراد غیر مجاز زیر نظر مدیر سیستم و مسئول HIS. مسئول واحد فناوری اطالعات نسخه های پشتیبان سیستم 1

 واحد مدیریت اطالعات سالمت نگه داری می نماید.
 ، تعریف می نماید.HIS، کد کاربری و رمز منحصر به فرد در سیستم  HIS. مسئول واحد فناوری اطالعات برای هر یک از کاربران سیستم 1
 مسئولیت حفاظت از کد کاربر و رمز بر عهده ی خود کاربر می باشند. .7
 ی که از کامپیوتر استفاده نمی نماید از کد کاربر و رمز خود خارج می شود.هر کاربر به منظور پیشگیری از سوء استفاده ی دیگران از اطالعات، زمان .8

 روش های اجرایی در سیستم های دستی:

دستورالعمل شماره و -P-HIM 1برای اطالع از شرایط و معیارهای دسترسی به اطالعات بیمار) درون سازمانی، برون سازمانی( به روش اجرایی شماره  *

 ه شود.، مراجع9/91-1-الف پ
مراجعه  P-HIM-4برای اطالع از ثبت و کنترل خروج پرونده ی پزشکی و محتویات آن از واحد مدیریت اطالعات سالمت به روش اجرایی شماره  **

 شود.
 مراجعه شود. 11/11/89مورخه  137181*** برای اطالع از فضای نگه داری پرونده ها مطابق با دستورالعمل ساماندهی اسناد موضوع نامه شماره 

 های ذخیره و بازیابی اطالعات :نقش واحد حراست در محفاظت و امنیت سیستم
 اطالعات بیمارستان مجاز غیر افشاء از جلوگیری جهت در الزم اقدامات انجام  .1
 مقررات اساس بر آنها از حراست و مختلف هایسازمان از واصله محرمانه مدارک و اسناد دریافت تنظیم، و تهیه  .1

 آن انجام حسن بر نظارت و شده بندیطبقه اسناد نگهداری و حفظ جهت حفاظتی هایدستورالعمل تدوین  .1

 بیمارستانی مدارک و اسناد امحاء بر نظارت  .2

 دانشگاه شبکه امنیت راهبردی های کمیته جلسات در شرکت  .1

 امنیتی هایمشی خط و هاسیاست با موجود وضعیت انطباق از اطمینان منظور به هاو سامانه سایت از ایدوره هایبازرسی  .1

 گزارش تهیه و دانشگاه اطالعات فناوری  .7

 بیمارستان مانیتورینگ و تصویری نظارت های دوربین هایسیستم نصب چگونگی و انجام بر نظارت  .8

 بیمارستان  در ایرایانه جرایم به رسیدگی امر در ذیصالح مراجع با الزم هماهنگی  .9
 هامکان آن به تردد کنترل و اصلی افزار سخت هایسیستم مکانی موقعیت ،حفاظتی ضوابط . تعیین13

 الزم گزارش تهیه و سازمان موجود های سیستم به نفوذ ناموفق و موفق های گزارش بررسی و دریافت . پیگیری11
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 استفاده سوء مجاز، غیر نشر و چاپ جاسوسی، جعل، تخریب، سرقت، سوزی، آتش از جلوگیری جهت الزم اقدامات . انجام11

 بیمارستان در موجود هایشبکه توسعه و نصب خصوص در امنیتی و حفاظتی مالحظات رعایت بر . نظارت11

 آن نگهداری نحوه و شده بندی طبقه اطالعات از پشتیبانی نسخه تهیه روند از ایدوره . نظارت12

 و مسئول مدیریت اطالعات سالمت کمیته مدیریت اطالعات هدایت کننده :

 منابع :

 تجربیات بیمارستانی .1
 .11/11/89مورخه  137181دستورالعمل ساماندهی اسناد موضوع نامه شماره  .1

 P-HIM-1روش اجرایی شماره  .1

  9/91-1-شرایط و معیارهای دسترسی به اطالعات بیمار )درون سازمانی، برون سازمانی( به دستورالعمل شماره الف پ .2
 P-HIM-4ثبت و کنترل خروج پرونده ی پزشکی و محتویات آن از واحد مدیریت اطالعات سالمت به خط مشی شماره  .1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت-سیدانحکیم 
 مسئول حراست –مهندس میرموسی اسدزاده 

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 
 اطالعات

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 ...حفظ امنیت سیستم روش اجرایی 
 

 کد روش اجرایی
P-HIM&IT-4 

امانتداری و جلوگیری از دخل و تصرف در  حفظ امنیت سیستم،

داده، تعیین سطوح دسترسی افراد، بخشها و واحدها، محرمانه 

 ماندن اطالعات الکترونیکی

 03/03/99تاریخ ابالغ :    

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 2شماره ویرایش : 

کاربران  منابع اینترنتی،، کامپیوتر( کالس آموزشی مناسب مل شبکه مناسب،عا سیستم سرور امنیتی، شامل)سیستم امنیتی مناسب امکانات مورد نیاز : 

 آموزش دیده و پرسنل فناوری اطالعات

 کلیه کاربران سیستم بیمارستانی کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

بدافزارها و ویروسها از فعالیتهای پاک کردن و بالک کردن  (که با شناسایی،…,nod32,kaspersky)نظیر  نرم افزارهایی هستند : ویروسآنتی 

 مخرب آنها جلوگیری مینماید.

 : تعریف سرور )سخت افزار(

مل اجرا یک سرور مبتنی بر سخت افزار، یک دستگاه فیزیکی متصل به شبکه کامپیوتری است که یک یا چند سرور مبتنی بر نرم افزار در کنار سیستم عا
تنی بر سخت افزار هاست است. در اصل هر کامپیوتر می تواند به عنوان یک هاست با نرم افزار سرور مورد می شود. اصطالح جایگزین برای یک سرور مب

 .استفاده قرار گیرد

 : تعریف سرور )نرم افزار(

از طریق شبکه ارائه می یک سرور مبتنی بر نرم افزار یک برنامه است که سرویس ویژه ای را برای برنامه های دیگر )به نام مشتری ها( به صورت محلی یا 
های آید، پروتکلسرور اساس ارتباطات است. هنگامی که به مبادله داده می-دهد. خدمات ارائه شده بستگی به نوع نرم افزار سرور دارد. مدل مشتری

 .گیرندارتباطی خاص سرویس مورد استفاده قرار می

دستگاهی است برای برقراری ارتباط بین دستگاههای بدون سیم)دارای کارت شبکه بی سیم مثل لپ تاپ و...(به هم با هدف تشکیل  : اکسس پوینت

 یک شبکه بدون سیم 

-ه واقع میدر شبکه های کابلی مورد استفاد ... و دوربینهای مدار بسته چاپگرهای تحت شبکه، برای اتصال دستگاههای مختلف از قبیل رایانه، : سوئیچ

 شود.

 

 هدف :

حفظ امنیت سیستم ، امانتداری و جلوگیری از دخل و تصرف در داده ،تعیین  -حفاظت داده های سیستم اطالعات-جلوگیری از مخدوش سازی اطالعات
 سطوح دسترسی افراد ،بخشها و واحدها ،محرمانه ماندن اطالعات الکترونیکی

 روش اجرایی:

 اطالعات:مسئول واحد فناوری 
 .سیاستهای مناسب مدیریت کاربران و رمز عبور مناسب در شبکه را اتخاذ میکند -1
 دسترسی ایمن و تا حد ممکن سریع به اینترنت را فراهم میکند.-1
 پشتیبان گیری منظم و مرتب از اطالعات و بازیابی اطالعات را کنترل میکند. -1
 ویروس،دیواره آتش و ضدجاسوسی را کنترل میکند.به روز رسانی نرم افزارهای آنتی  -2
 پیکربندی مناسب تجهیزات اکتیو مرکز همچون اکسس پوینت ها و سوئیچ ها را انجام میدهد. -1
قرار دارد کاربرانی در بخش مدیریتی آن تعریف شده که فقط دسترسی به فولدرهای  HIS برای دسترسی سیستمهایی که اطالعاتشان روی سرور  -1

 صوص و مورد نیاز خود را دارند و امکان ورود و مشاهده سایر فولدرهای غیرمرتبط مسدود میگردد.مخ
بر آن برنامه برای سیستمهایی که کامپیوترشان تک کاربره هستند امکان دسترسی سایر کاربران در شبکه به آن وجود ندارد و رمز ورود فقط در اختیار کار -7

 قرار داده شده است.
 بدافزارهای رایانه ای و بروز رسانی منظم آن به منظور جلوگیری از آلودگی و انتشار 1319ده از برنامه ویروس یاب پادویش استفا -8
کردن منابع شبکه برای read onlyنمودن امکان انتشار ویروس احتمالی در ایستگاههای کاری شبکه با روشهای امنیتی مناسب از قبیل  مسدود -9
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 ویندوز که نقش بسزائی در کنترل آلودگی در محیط شبکه دارد.کاربران در محیط 
پس از بررسیهای الزم در خصوص عدم آلودگی و یا برنامه خاصی صورت  ITانتقال احتمالی اطالعات بین کاربران شبکه از طریق کامپیوتر واحد -13

 تبادل نمیشود. ITمیگیرد و عمال هیچ داده ای در شبکه بدون کنترل واحد
دسترسیهای الزم بر روی سرور دامین ایجاد شده و تبادل اطالعات  جهت سهولت دسترسی کاربران، فولدرهای مشترک به منابع بیمارستان با رعایت -11

 فقط از این طریق و در بستر امنیتی مناسب صورت میگیرد.

 مسئول واحد فناوری اطالعات هدایت کننده :

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تایید کننده کنندهتهیه 

 ITمسئول -جواد امیرفالحی
کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری 

 اطالعات
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 بیمارستان مختلف واحدهای  /بخشها زدایی لکه و گندزدایی و شستشو نظافت، دستورالعمل 1-1-1-الف
 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-1 

 

/ واحدهای نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی بخشها

 / آمبوالنس بیمارستان

 03/03/99     :تاریخ ابالغ

 03/03/33 :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 ماده ضدعفونی کننده –وسایل نظافت  امکانات مورد نیاز:

 نیروهای خدماتی کارکنان مرتبط:

 مسئول خدمات، مسئولین بخشها  فرد پاسخگو:

 محیط گندزدایی و شستشو نظافت، در بهداشتی رعایت اصول هدف:

 نحوه ضدعفونی بخشهای ایزوله بیماران کرونایی

  کننده در دسدترس بطدور کامدل    کلیه سطوحی که بیمار با آن در تماس میباشد باید بطور مرتب )حد اقل هر دوساعت یک بار( بوسیله ضدعفونی

 ضدعفونی گردد.

 بار فضاهای عمومی بخش ایزوله از قبیل راهروها ، سرویس های بهداشتی ، نرده ها ، دستگیره ها ، نیمکت ها و ...  باید حداقل هر دو ساعت یک

 بوسیله سمپاش پشتی و با ضدعفونی کننده در دسترس و مطابق دستور العمل ابالغی ضدعفونی گردد.

 

 نحوه جداسازی، اصول مراقبت و ضدعفونی اتاق بیمار عفونی

 باید ضدعفونی گردد.  اتاق بیمار، وسایل موجود در اتاق، دستشویی، توالت و حمام پس از ترخیص بیمار         

  .در صورت عدم جداسازی دستشویی، توالت و حمام پس از هر بار استفاده ضدعفونی گردد  

  ،دستکش، بر حسب نوع عفونتاستفاده از گان، ماسک 

 عمل اتاق ، شستشو و گندزدایی درنظافت

تمیز کدردن و   .در انتقال میکروارگانیسم ها به بیمار دارد. بسیار مهم است که محیط اتاق عمل روزانه نظافت شود آلودگی محیطی در اتاق عمل نقش مهمی

 شستشو یک قدم ضروری قبل از هر فرآیند ضدعفونی کردن است. 

 استفاده از یک محلول شوینده خنثی برای شستشدو مدوثر اسدت. اسدتفاده از ایدن محلدول        .شستشوی ابتدایی کثیفی و آلودگی سطح را بر میدارد

  .مناسب، از تشکیل بیوفیلم ها جلوگیری کرده و تاثیر محلول ضدعفونی کننده را افزایش میدهد

  از روش های نظافت که باعث ایجاد . دارد شروع شده و به سمت کثیف ترین ناحیه ادامه یابدنظافت همیشه باید از ناحیه ای که حداقل آلودگی را

  .و پخش گرد و غبار میشوند خودداری شود

  نیاز به توجه ویژه و نظافت  (مثل پایه سرم، اهرم تخت، ماشین بیهوشی، کشوهای ترالی ها، دکمه مانیتورها و...)سطوحی که بیشتر لمس میشوند

 . ارند. این سطوح باید مابین دو بیمار ابتدا شسته و سپس ضدعفونی شوندبیشتر د

 برای بخش های اداری اتاق عمل روش های معمول نظافت کفایت میکند.  

  بود انجام شود الزمسرویس بهداشتی اتاق عمل باید دو بار در روز و هر زمان که.  
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  کنند. استفاده از گان و ماسک در حین نظافت ضروری نیست، مگدر اینکده احتمدال    خدمات هنگام نظافت باید از دستکش ضخیم خانگی استفاده

  .پاشیده شدن مایعات وجود داشته باشد

 پسماندهای اتاق عمل باید جمع آوری شده و در کیسه های غیر قابل نفوذ نگهداری شود.  

 تمام ابزارهای جراحی چند بار مصرف به اتاق شستشو فرستاده شود.  

 م است که یک نظافت کلی در اتاق عمل انجام شود. اتاق عمل، سینک های اسکراب، راهروها و تجهیزات باید بطدور کامدل   الزر روز در پایان ه

 ساعت گذشته از آنها استفاده شده است یا نه.  12تمیز شوند، صرف نظر از این که آیا در 

 ه شود. تمام سطل های زباله باید برداشته و به جای آنها سطل تمیز گذاشت 

  (روز 1حداکثر )آنها پر شده باید بسته و از اتاق عمل خارج شوند  2/1سیفتی باکس ها اگر  

 تا پایین باید ابتدا با استفاده از مواد شوینده و سپس محلول ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شده و اجازه دهیدد تدا خشدک     االتمام سطوح از ب

 .است شود. استفاده روتین از محلول های ضدعفونی کننده قوی غیرضروری

 

 پزشکی  دستگاههای  و  ابزار  کردن  تمیز  و  پاکسازی

ماس بدا مدواد   ابزار و تجهیزات استفاده شده در یک اقدام درمانی با باقیمانده خون و بافت پوشیده خواهد شد. همچنین گاهی ابزار پزشکی ممکن است در ت 

زدایدی   ه اقدامی جهت آلدودگی شیمیایی و مایعات، کثیفی و گرد و غبار باشند. لوله ابزار توخالی نیز ممکن است آلوده به این مواد باشد. قبل از این که هرگون

سازی در محل استفاده، به افدزایش طدول عمدر     آماده .شروع شود بایستی ابزار و دستگاههای استفاده شده برای به حداقل رساندن خطر آلودگی آماده شوند

ه بر آن تمیزکدردن وسدایل جراحدی را    والد ضدزنگ شده و عالوسایل جراحی کمک میکند، زیرا خون خشک شده و محلول سالین میتواند موجب تجزیه فو

 سازد ترمی بسیار مشکل

 

   :دنبال شود انجام مراحل شستشو و گندزدایی ابزار،ذیل بایستی قبل از  مراحل

 پوشیدن پوشش و وسایل حفاظت فردی (PPE   )برای محافظت از خود. 

 آنهام یک بار مصرف و دور ریختن مناسب الها و سایر اق برداشتن گازها و پنبه. 

 های چاقو و سوزن که میتواند باعث آسیب به کارکنان گردد جداسازی و دفع مناسب اجسام نوک تیزمانند تیغه. 

 پاک کردن آلودگیها از ابزارها با یک پارچه تمیز مرطوب یا خشک. 

  هها شده و باعث میشود تمیز کردن آنهدا  که مانع از خشک شدن آلودگی بر روی دستگا (به عنوان مثال خیس کردن یا اسپری ابزار)پیش تمیز کردن

 آسانتر شود

  ها تائید شوند محصوالت تمیزکننده مورد استفاده باید برای دستگاههای پزشکی مناسب بوده و توسط تولیدکننده دستگاه 

   استفاده شود، بایستی اطمینان حاصل شود که به درستی رقیق شده باشند (شوینده)اگر محصوالت با پایه دترجنت 

 نی مدت ابزارها اجتناب گرددالبایستی از خیس کردن طو 

 عنوان مایع شستشو استفاده نشود چون موجب آسیب به بعضی از دستگاهها و وسایل پزشکی میگردد از سالین به 
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 محصور، ضدنشت و فاقد سوراخ گذاشته شوند الم آلوده قبل از حمل و نقل باید در ظروف کامالاق 

  از هم جدا شده و مرطوب نگه داشته شونداجزاء ابزار آلوده باید 

 اجزاء ابزار آلوده باید با یک شوینده آنزیمی اسپری شوند 

  طور اختصاصی برای این منظور در نظر گرفته شده اسدت پوشدانده    و یا کف، اسپری، ژل که به (سالین )به غیر ازابزار باید با یک حوله مرطوب با آب

 شوند

 

 :ابزار داخل محلول ضدعفونی کننده، قبل از شستشو توصیه نمیشودغوطه ور کردن به دالیل ذیل 

 است محلول به اطراف پاشیده شود.   هنگام انتقال ممکن 

  .محلول های ضدعفونی کننده در حضور خون و ترشحات بدن غیر فعال شده و منبعی برای تشکیل بیوفیلم در ابزار میشود 

  مگر در خصوص بیماران بدا تشدخیص قطعدی    )غوطه وری قبل از شستشو میتواند باعث مقاومت میکروبی به محلول های ضدعفونی کننده شود

ت بیماری های منتقله از خون و ترشحات بدن، در این موارد ابزارها بعد از عمل قبل از هر گونه دستکاری داخل محلول پاک کننده دارای خاصدی 

 (ور میشوند ی غوطهضدعفونی کنندگ

 

 ابزار  کردن  تمیز  هنگام  در  مهم  نکات  ای از صهالخ 

 برای تمیزکردن موثر، دستگاههای پزشکی باید از هم باز شوند. 

 د.سازی و یا ضدعفونی موثر باش تمیز کردن فیزیکی بار زیستی یا بار میکروبی را به اندازه کافی کاهش میدهد تا اجازه دهد روند استریل  

 اثر میکند سازی را بی آلودگی، میکروارگانیسمها را از تماس با مواد ضدعفونی کننده، بخار و دیگر مواد شیمیایی محافظت، در نتیجه روند استریل. 

 در حضور مواد آلی غیرفعال میشوند ،برخی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای ضدعفونی دستگاهها. 

 غیرفعال میشوند (ناسازگار)ه برای فرآوری مجدد در صورت مخلوط شدن با دیگر مواد شیمیایی برخی از مواد شیمیایی مورد استفاد. 

 گردد نی میالت طوالاگر آلودگی به طور منظم حذف شود، طول عمر ابزارآ. 

 

 نحوه شستشو و گندزدایی آمبوالنس 

 شستشو  

 شستشو و نظافت کامل آمبوالنس ها توسط راننده  سه بار در هفته الزامی است )در صورت ریخته شدن ترشحات بیمار بالفاصله(     

 گندزدایی 

 گندزدایی باید پس از پایان هر اعزام بیمار با نظارت پرسنل واحد اعزام کننده توسط نیروی خدماتی همان واحد به شرح ذیل انجام گردد.

  آماده مصرف سطوح که در بخشهای بیمارستان بکار میرود استفاده گردد.مواد ضدعفونی کننده از 

 ،دقیقه به مواد ضدعفونی کننده آغشته باشد. 11به مدت  ،گندزدایی شدهبه روش اسپری نمودن و یا اسفنج کشی سطوح پس از اتمام نظافت 

  تماس با بیمار میباشندگندزدایی کف ، دیواره ها، شیشه ها و کلیه سطوحی که در 
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 .ضدعفونی سطوح داخل کابین آمبوالنس از یک نقطه شروع و در نقطه مقابل به پایان برسد 

  با پایه الکل استفاده شود. ضدعفونی دستدر داخل آمبوالنس جهت رعایت بهداشت دست تکنسین یا همراه بیمار از ژل یا محلول 

 کبار مصرف، ماسک و ... پسماند پزشکی )عفونی( تلقی می شود و برای نگهـداری موقـت در   کلیه پسماندهای داخل آمبوالنس شامل دستکش ی

 سطل زباله درب دار جمع آوری شده و پس از رسیدن به مقصد از آمبوالنس خارج و طبق دستورالعمل پسماندهای پزشکی )عفونی( عمل شود.

  از قبیل آمبوبگ، الرنگسـکو،، ساکشـن، کـاتتر ساکشـن، ایـروی، فلـورمتر       گیرد کلیه وسایلی که در هنگام انتقال بیمار مورد استفاده قرار می

 مطابق با دستورالعمل گندزدایی تجهیزات پزشکی گندزدایی شود.اکسیژن، ترمومتر، بدپن، یورین باتل، و ... 

 به مقصد بالفاصله جهت شستشو و  اگر ملحفه روی تخت آمبوالنس پارچه ای است، پس از استفاده در کیسه سربسته نگهداری و پس از رسیدن

 ضدعفونی به الندری بیمارستان )یا محل تعریف شده( فرستاده شود.

 .اگر ملحفه روی تخت آمبوالنس یکبار مصرف است، طبق دستورالعمل پسماندهای پزشکی )عفونی( در مورد آن اقدام شود 

 اید با محلول گندزدایی رایج در بیمارستان، روزانه ضدعفونی گردد.سطح تشک های آمبوالنس و سایر سطوح )آغشته به مایعات بدن بیمار( ب 

 .اشیاء نوک تیز و برنده مانند سرسوزن، تیغه بیستوری و شیشه های شکسته در سفتی باکس دفع گردد 

 .تجهیزات تنفسی و ساکشن باید با محلول سطح باال گندزدایی شود 

  دارای بیماری مسری بوده پنجره های کابین نیمه باز باشد و در صورت بسته بودن تصفیه کننـده  برای تهویه آمبوالنس در صورت نیاز اگر بیمار

 هوا یا سیستم تهویه فعال شود.

    وسایل حفاظت فردی )ماسک، گان، عینک یا محافظ صورت( باید در آمبوالنس موجود باشد و بهتر است یک دست لباس، برای تعـوی  لبـاس

 اشد.های آلوده داخل آمبوالنس ب

 

 نحوه شستشو و گندزدایی سردخانه متوفیان  

 گردد.می انجام  با اطالع واحد حراستتوسط نیروی خدماتی  متوفی موردهر  تحویلباید پس از  کشو یا قفسه متوفی گندزدایی 

  آماده مصرف سطوح که در بخشهای بیمارستان بکار میرود استفاده گردد.مواد ضدعفونی کننده از 

  دقیقه به مواد ضدعفونی کننده آغشته باشد. 11به مدت  ،گندزدایی شدهبه روش اسپری نمودن و یا اسفنج کشی سطوح نظافت،پس از اتمام 

 گیرد گندزدایی کف ، دیوار ها، شیشه ها و کلیه سطوحی به صورت هفتگی مطابق برنامه زمانبندی انجام می. 

 

 نحوه شستشو و گندزدایی آزمایشگاه

   آماده مصرف سطوح که در بخشهای بیمارستان بکار میرود استفاده گردد.مواد ضدعفونی کننده از 

 11به مـدت  بوسیله اسپری های سریع االثر فاقد الکل انجام می گیرد بطوریکه روش اسپری نمودن و اسفنج کشی  برای گندزدایی تجهیزات، از 

 دقیقه به مواد ضدعفونی کننده آغشته باشد.

 :به روش ذیل اقدام شودو مواد دفعی بدن برای لکه زدایی سریع مایعات خونی 

 وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک( سریعا پوشیده شود. -الف       

 با پارچه ای مایعات خونی از زمین زدوده شود. -ب      
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 بور در سطل زباله زرد دربدار انداخته شود.زپارچه م -ج      

 دای مورد تأیید واحد بهداشت محیط روی محل مورد نظر ریخته و زمان ماند طبق دستورالعمل سپری شود.از محلول گندز -د      

 تی مخصوص عفونی که دسته آن زرد رنگ میباشد سطح مورد نظر تی کشیده شود. با -ذ      

 و در تی شویی آویزان گردد. شده تی مربوط گندزدایی -ز      

 نباید اجازه داد که مایعات عفونی خشک شوند بلکه بالفاصله پس از ریختن بایستی نسبت به لکه زدایی آن اقدام گردد. -ر      

زیاد باشد پس از انداختن پارچه روی آن محلول گندزدای مورد تأیید بدون  رقیـق سـازی روی آن    یا مواد دفعی در صورتی که حجم مایعات خونی -ه    

 بور را برداشته و در سطل زباله زرد دربدار انداخته  و طبق بندهای )ذ( و )ز( عمل شود.زس از سپری شدن زمان ماند، پارچه مریخته و پ

 

 دستورالعمل بهداشتی پرسنل خدمات

 .لباسهای کار بایستی در بیمارستان شسته و نگهداری شده و از بردن آنها به منزل اکیداً خودداری گردد 

 استیشن، اتاق بیماران، یخچال بیماران، یخچال پرسنل، و کلیه جاهای کثیف و تمیز از دسـتمال هـای جداگانـه اسـتفاده شـود.       برای تمیز کردن

 دستمال ها باید پس از هر بار استفاده، شستشو و کامالً خشک شوند.

 ست آلوده اکیداً خـودداری گـردد، چـون باعـ      از دست زدن به جاهای تمیز مثل تلفن، استیشن، داخل یخچال ها و جاهای تمیز با دستکش یا د

 ایجاد بیماری در تمامی پرسنل می شود.

 .برای جمع آوری زباله و شستشوی توالت ها بایستی از دستکش مخصوص استفاده شود 

 .در هنگام کار از لباس کار مناسب و دستکش و در هنگام شستشوی سرویسهای بهداشتی حتماً از چکمه استفاده گردد 

 سایل شخصی بایستی در کمد لباس مخصوص قرار داده شده و از قرار دادن این وسایل در سایر قسمتهای بخش خودداری گردد.کلیه و 

پرسنل آمبوالنس و پرستار اعزام در زمان اپیدمی بیماری های عفونی از وسایل حفاظت فردی )لباس، شیلد صورت و ماسدک، دسدتکش( اسدتفاده     تبصره :

 می کنند.

 کمیته بهداشت محیط، مسئول بهداشت محیط، مسئول خدمات : کنندههدایت 

 منابع :

 نظام کشوری مراقبت عفونتهای بیمارستانی .1
معاونت توسعه مددیریت و مندابع    ،دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی ،بخش اعمال جراحی ،ریزی و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه .2

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط  مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 غذا سرو و توزیع مراحل در بهداشتی اصول رعایت با گرم و سرد رنجیره حفظ نحوه دستورالعمل 1-1-1-الف

 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-2 

 

 در بهداشتی اصول رعایت با گرم و سرد نجیرهز حفظ نحوه

 غذا سرو و توزیع مراحل

 03/03/99     :تاریخ ابالغ

 03/03/33 :تاریخ بازنگری

  0 :شماره ویرایش

 تجهیزات مناسب آشپزخانهفضا و  : امکانات مورد نیاز

 پرسنل آشپزخانه : کارکنان مرتبط

 مسئول واحد تغذیه، مسئول بهداشت محیط : فرد پاسخگو

 غذا سرو و توزیع طبخ، سازی، آماده تهیه، در بهداشتی اصول رعایت هدف:

 واحددهای  ایزوله، اتاقهای بیماران غذای سرو برای مصرف بار یک ظروف از استفاده بهداشتی شرایط رعایت با بیماران بالین بر غذا سرو و نقل و حمل. 1

  .است الزامی و اورژانس ویژه عفونی بخشهای

  .است بیمارستان تشخیص با بیماران سایر مورد درتبصره: * 

 و بدو  تیدز،  لبده هدای   شدگی، جمع خراش، پارگی، خارجی، اجسام یا ذرات ریز سوراخ و رگه از عاری تمیز، سالم، بایستی مصرف یکبار وسایل و ظروف. 1

 .باشد حباب

 د.باش معتبر کشور به ورود پروانه یا ساخت پروانه دارای بایستی مصرف یکبار وسایل و . ظروف1

 بده  و بسدته  در و مستحکم و تمیز داخل کیسه های در و بوده گرم یا سرد غذایی مواد برای پروانه نوع با متناسب بایستی مصرف یکبار وسایل و . ظروف2

   شود . نگهداری خورشید مستقیم نور از دور

 .باشدد  برخوردار بخشها داخل به آشپزخانه از غذا مستقیم مخصوص حمل آسانسورهای یا غذا توزیع مخصوص دار خانه گرم هایترالی از باید بیمارستان .1

   .شود و انجام برنامه ریزی محیط بهداشت واحد مسئول توسطبایستی  بهداشتی روشی به غذا حرارت درجه دقیق و تصادفی کنترل. 1

 دسدت  بده  آشدامیدنی  و خدوردنی  مواد که زمانی تا تولید مرحله از بایستی سلسیوس درجه 60 باالی دمای به رسیدن و گرم زنجیره تامین برای شرایط. 7

 .شود میرسد، فراهم کننده مصرف

 و خدوردنی  مواد که زمانی تا تولید مرحله از بایستی سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای به رسیدن و سرد زنجیره مینتأ برای الزم تجهیزات و اقدامات. 8 

  .شود فراهم رسد، می کننده دست مصرف به آشامیدنی

 .میشود توصیه گرم زنجیره تامین برای بیمارستان در غذا حمل مخصوص آسانسور از استفاده* 

 کمیته بهداشت محیط، مسئول بهداشت محیط، مسئول خدمات هدایت کننده:

 منابع :
 1198راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی نسل چهارم  سال . 1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط اکبر حیدرزاده مهندس 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 البسه انواع شستشوی دستورالعمل 2-1-1-الف

 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-3 

 
 البسه انواع شستشوی

 03/03/99     :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 2 :شماره ویرایش

 شوینده و ضدعفونی کننده البسه –تجهیزات رختشویخانه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل رختشویخانه کارکنان مرتبط:

  مسئول بهداشت محیط -پیمانکار رختشویخانه  فرد پاسخگو:

 شستشوی البسه در بهداشتی اصول رعایت هدف:

 

  .داشته باشد وجود رختشویخانه در روزانه ورودی البسه با ظرفیت متناسب صنعتی و اتوماتیک لباسشویی دستگاه دو حداقلبایستی  .1
  داشته باشند. دستورالعمل اطالع و ضوابط مفاد،  از کارکنان و بوده مرتبط کارکنان دسترس در باید دستگاه با کار راهنمای برگه .1
  باشد. کارکنان دید معرض در و نصب رختشویخانه واحد درباید  گندزدا و شوینده مواد کاربرد دستورالعمل .1
 .گردد استفاده بهداشت وزارت از ساخت پروانه دارای و دترجنتهای سفیدکننده گندزدا، مواد از بایستی گندزدایی، صحیح عملکرد از اطمینان برای .2

  

  باید به شکل زیر صورت گیرد: شستشو مراحل .1

  شوند( شستشو سرد آب با مرحله دو باید آنها خون زدودن برای باشند خون به آغشته رختها که در صورتی) سرد  آب با شستشو  

 داغ با آب شستشوی اصلیپ  
 سفیدکننده افزودن  
 آبکشی 

 

  .گردند شستشو دقیقه 25 مدت به حداقل داغ آب با باید ملحفه و البسه .1
 دسترس در باقیمانده کلر شود )میزان ایمنی شستشو حاشیه افزایش موجب دستورالعمل با مطابق ،)یمسد هیپوکلریت (سفیدکننده مایع از استفادهتبصره: * 
 شد(.بامی ppm 50 - 150 محلول در

 دارو و غذا سازمان از ساخت پروانه دارای مناسب گندزدای از محلولهای باید گراد،سانتی درجه 71 به آب دمای رسیدن امکان عدم صورت در .7
  . کرد استفاده مربوطه مطابق دستورالعمل های

 گردند شستشو جداگانه لباسشویی با ماشینهای باید کثیف ملحفه و البسه و آلوده ملحفه و البسه .8
 عملیات لباسشویی بدون ماشین در ملحفه ها و البسه دادن قرار) شوند رها لباسشویی ماشین در شب طول در نباید مرطوب ملحفه های و البسه .9

 ). است ممنوع شستشو
بعد  و آبگیر به لباسشویی ماشین از خیس ملحفه و البسه حمل جهت مخصوص ترالی دوباید  حداقل اتوماتیک غیر دستگاه از استفاده صورت در .13

 .باشد ( خشک ملحفه و البسه ترالی( اطوها به شده خشک ملحفه و البسه حمل و  )خیس ملحفه و البسه ترالی (کن خشک به آن از

 به فه هاملح و البسه مقاومت میزان و کثیف یا آلوده ملحفه و البسه به توجه با باید لباسشویی اتوماتیک برای دستگاههای از استفاده صورت در .11
 . شود استفاده شستشو برای دستگاهها هایبرنامه  از حرارت

  . گردد نگهداری مناسب محل در یبایست دمای شستشو مستندات .11

 .گردد شستشو مجدد باید شود تعمیر یا دوز و دوخت که ای البسه ره .11

 .شوند اتوکالو شستشو، از بعد باید اعضا پیوند و سوختگی بخش مانند باال با خطر بخشهای و عمل اتاق ملحفه های و البسه تمامی .12

 .شوند اتوکالو شستشو از قبل باید زخم سیاه یا آنتراکس به آلوده البسه .11

 همانند آلوده ملحفه و البسه مصرف از پس و شود استفاده مصرف یکبار ملحفه و البسه از زخم سیاه یا آنتراکس به بیماران مبتال برای ست بهترا * تبصره:
 .گردد مدیریت عفونی پسماندهای

 شود شسته سانتیگراد درجه 85 از باالتر داغ آب با جداگانه طور به باید تیفوئید و به ایدز آلوده البسه .11

 همانند آلوده ملحفه و البسه مصرف از پس و ستفاده شود ا مصرف یکبار ملحفه و البسه از تیفوئید و ایدز به مبتال بیماران برای ست بهتر ا * تبصره:
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 .گردد مدیریت عفونی پسماندهای

 مواد از همچنین .شود اضافه دستگاه به خودکار به صورت گندزدا و شوینده مواد شودمی توصیه اتوماتیک دستگاههای از استفاده صورت در .17
 .شود آنها جایگزین A زئولیت مانند هاییشوینده و شود استفاده فسفاته ترکیبات فاقد شوینده

 

 کمیته بهداشت محیط، مسئول بهداشت محیط، مسئول خدمات هدایت کننده:

 منابع :

 1191محدود   جراحی مراکز و رختشویخانه بیمارستانها محیط بهداشت . ضوابط1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط اکبر حیدرزاده مهندس 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 پرتوی سوانح و اتفاقات با مقابله و پیشگیری دستورالعمل 2-1-1-الف

 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-4 

 
 مقابله با سوانح پرتوی

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

 سربی، جلیقه های سربی، اتاق سربی محافظ فردی اعم از شیلد هایوسایل حفاظت نیروی مجرب،  : امکانات مورد نیاز

 پرسنل رادیولوژی : کارکنان مرتبط

 مسئول فیزیک بهداشت : فرد پاسخگو

  هدف:

 تعریف:

 .یعنی هر اتفاق غیر عمدی که ریسک پیامدهای ناخواسته ی آن از دیدگاه حفاظتی قابل چشم پوشی نباشد سانحه:

 سوانحی که ممکن است در پیشه های غیر پرتوی هم رخ دهد مانند سقوط از ارتفاع یا گرمازدگی یا سرمازدگی سوانح غیر پرتوی:

 .سوانحی که تنها می توانند در پیشه های پرتوی رخ دهند و ممکن است به پرتوگیری های غیر عادی بینجامند توی:رسوانح پ

 

 یشه های پرتوی از نظر ریسک پرتویرتبه بندی پ

 
 ریسک باال     رادیوتراپی و پرتونگاری گاما             

 پرتوی ریسک          متوسط ریسک                       پیمایی چاه –ید تراپی 
 ریسک پایین           چشمه های کالیبراسیون           

 

 علل وقوع سوانح
 در پرتونگاری سوانح به دالیل مختلفی می تواند رخ دهد

 انسانی خطاهای – 1
 تجهیزات خرابی – 1
 مترقبه غیر حوادث – 1
 

 خطاهای انسانی :
  پرتونگاری مهارت نداشتن – 1
 نداشتن دانش حفاظتی -1
 حفاظتی تجهیزات با ناآشنایی – 1
 .....و دقتی بی و هوشیاری عدم ،پرتی حواس ،خستگی:  عوامل دیگر – 2
 

 گیری از سوانح :روش های پیش
 احتمال وقوع سانحه را کم می کندعوامل زیر 

 پرتونگاری مهارت داشتن – 1
 به کارگیری تجهیزات استاندارد – 1
 برکار تمرکز – 1
                                  تجهیزات از درست نگهبانی و تجهیزات از درست داری نگه – 2

 .عملیات پرتونگاری بر کارتان تمرکز کنید و هیچ چیز را سرسری نگیریدپرتونگاری کار دشوار و پر خطری است پیش از هر : نکته حفاظتی

 

 اصول کلی در مقابله با سانحه
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الزامی آسیب ها برای کاهش حتی در صورت رعایت دقیق همه ی موارد ایمنی هم ممکن است سانحه رخ دهد در صورت وقع سانحه رعایت موراد زیر 
 است:

 حفظ خونسردی -

 دستورالعمل تجهیزات اضطراری  -

 دسترسی سریع و آسان به تجهیزات حفاظتی -

 مهارت در جمع کردن سوانح -

 

 وظایف پرتونگار 
 برای پیشگیری از سوانح ناشی از پرتونگاری اقدامات ذیل الزامی است:

 فاصله گرفتن از منبع اشعه و فکر کردن -

 انحهبندی مجدد و ناحیه ی کنترل شده بر پایه ی شرایط سمرز -

 اطالع دادن به مسولین بخش و مسئول فیزیک بهداشت -

 

اقدامات زیر  مواجهه با مصدومین پرتوی که دچار تابش مقادیر قابل توجهی اشعه یونیزان در تمام سطح بدن شده اند برای

  الزامی است:
 الف (  اقدامات تشخیصی

 ..(و دیابت – خونی کم) مثل مصدوم سیستمیک و ای زمینه بیماریهای تعیین و حال شرح گرفتن – 1
 نحوه ی مواجهه و مکانیسم آسیب )درصورت هوشیاری( مورد در پرسش – 1
 (دارد مستقیم نسبت شده جذب دوز با استفراغ بروز زمان) استفراغ و اسهال وجود بررسی – 1
 مصدوم وزن مورد در پرسش – 2
 (هوشیاری سطح خصوصا) عصبی عملکرد بررسی و هوشیاری رفتن دست از مورد در پرسش – 1
 درم حاد پرتویسن عالئم وجود بررسی – 1
 

 ب(  اقدامات آزمایشگاهی 
 سرم های الکترولیت و مدفوع ادرار، آنالیز بیوشیمی، آزمایشات محیطی، خون الم خونی، سلولهای شمارش شامل پرتوی مصدورم جهت اولیه آزمایشات – 1

 .باشد می
 ی شمارش کامل سلولهای خون به خصوص لنفوسیت هاست.برا خون نمونه گرفتن شود انجام مصدومین این برای باید که اقدامی اولین – 1
 

 اقدامات درمانی حمایتیج( 
 حیاتی عالئم کنترل– 1
 (دارد اولویت دیگری اقدام هر بر)  مصدوم اولیه سازی پایدار – 1
 (خونرسانی و تنفسی کفایت)  هوایی راه بودن باز بررسی – 1
 استفراغ ، وزن بیمار و از دست رفتن هوشیاری( و اسهال وجود – مواجه نحوه) حال شرح گرفتن – 2
 (ریزی پوسته – ادم – گرما – قرمزی)  پوست شامل فیزیکی بررسی – 1
 پزشکی فیزیک تیم توسط دوزگیری انجام درخواست – 1
  شود زده تاریخ و ساعت و مصدوم نام ظروف روی گیری نمونه از پس:  خون های نمونه گرفتن – 7
 سی وجود ) دهیدراتاسیون(برر و مصدوم وزن – 8
 مخفی و آشکار خونریزی عالئم به توجه – 9

 توجه به مسائل روانی مصدوم و بررسی نیاز به حمایت روحی ) توسط تیم بهداشت روان( -13
 ، ضد اضطراب و مایع درمانیدرمان اولیه با ضداسهال، ضد تهوع -11
 باید نوشته شود  ساعت و روز اساس بر ها فعالیت تمام سازی دمستن – 11
 مصدوم انتقال – 11

 

 پیشگیری :
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  (.اگر الزم است چیزهایی را جابجا کنید) گرددبررسی بایستی محل پرتونگاری پیش از شروع کار  -

 این تجهیزات الزامی است. ای دوره روزانه وبازرسی  ،تجهیزات پرتونگاریبرای اطمینان از سالمت  -

 گردد. اجتنابتبحر کافی  و فاقدافراد آموزش ندیده کارگیری بهاز آسیب به خود و دیگران به دلیل احتمال  -

 گرفته شود.تحت نظر بایستی همواره ناحیه کنترل شده  -

الزامی  زیمتر فردیای و برای افراد استفاده از دُدوره زیمتری( به صورت مرتب وز اهنگ ) دُگیری دُاستفاده از المپ هشدار دهنده و دستگاه اندازه -
 است.

نجامد در صورتی که از این افراد استفاده شود باید به ا تواند به پرتونگاری پرتوکاران مجرب بیموزش ندیده در پرتونگاری میآاستفاده از افراد * تبصره: 
 بازرسان حفاظت در برابر اشعه اطالع دهید.

 از سوانح پرتوی به مراتب از مقابله با آن آسانتر است پیش گیری توجه :

 کمیته بهداشت محیط، مسئول فیزیک بهداشت هدایت کننده:

 منابع :

 kollekD.Canadian emergencyحوادث پرتوی نوشته شهال ریاحی استادیا دانشگاه آجا؛ سیمین تاج شریفی فر مربی دانشگاه پرستاری آجا؛ 

 prepareness 
 ابالغ کننده کنندهتأیید  کنندهتهیه 

 کمیته بهداشت محیط  جنگجو مسئول فیزیک بهداشت
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/1 

 پسماندهای عفونی ءتفکیک در مبدادفع پسماندها : 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33بازنگری : تاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 کیسه زرد رنگ ،سطل زباله زرد رنگ امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی -پرسنل درمانی  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 بهداشتی ضوابط طبق واحدها/ بخشها در پسماندها تفکیک هدف :

 که بتواند کیفیتی با و مقدار به( قارچها یا ها انگل ویروسها، باکتریها،( بیماریزا زنده عوامل داشتن به مظنون عفونی پسماندهای

 باشند.می شوند، بیماری موجب حساس میزبانان در

 :است ذیل موارد شامل پسماندهای عفونی  

 به شکافی اجساد مبتال کالبد و جراحی هایعمل از ناشی آزمایشگاه،پسماندهای کار از ناشی بیماریزای عوامل حاوی شده نگهداری مواد و ها کشت

 در شده بستری عفونی پسماندهای بیماران (.اند بوده بدن های آبگونه دیگر یا خون با تماس در که تجهیزاتی و مواد بافتها، مانند) عفونی بیماریهای

 تماس در که پسماندهایی (بدن هایآبگونه دیگر یا انسان خون به آلوده لباسهای عفونی، یا جراحی زخمهای های پانسمان دفعی، مواد مانند( بخش

 و دستکش بند، پیش گان، مصرف، یکبار های حوله فیلترها، و گذاری لوله جمله از دیالیز تجهیزات مانند) باشند شده همودیالیز عفونی بیماران با

 .اندبوده آلوده اشخاص با تماس در که مواد دیگری یا اسباب ، هرنوع)آزمایشگاه لباس

 مدیریت اجرایی های دستورالعمل اجرای به موظف پرسنل کلیه ویژه، پزشکی پسماندهای دقیق تفکیک و جداسازی بمنظور

 .باشند می پسماند

 .شود داده قرار زردرنگ های سطل داخل در رنگ زرد های کیسه در عفونی های زباله .1

 .شود انداخته رنگ زرد سطل در و شده تلقی عفونی پسماند بعنوان سرم باتل و )سرم ست سوزن بجز( سرم ست .1

 زرد سطل و کیسه توان می ها بخش این در و و گردد می محسوب عفونی آزمایشگاه و اورژانس ایزوله، بخش اتاقهای عمل، اتاق های پسماند .1

 گردد خودداری ی(عفون غیر) عادی های پسماند برای ظروف دادن قرار از قرارداد و

 های قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است را می توان بامحتوای باتل های حاوی سرم  .2

 .گیرد قرار عفونی های پسماند در سرم باتل و تخلیه فاضالب در و نموده رقیق آب زیادی مقادیر

 این عفونی هایدپسمان .باشد می ممنوع عمومی های سالن و راهروها نظر تحت و عادی بستری های اتاق در زرد سطل و کیسه دادن قرار .1

 .شوندمی داده قرار شود می آورده بیمار اتاق به ترالی با که رنگ زرد کیسه دارای زرد سطل داخل در مکانها

 نمایید. خارج بخش از و چسبانده کیسه به را عفونی برچسب رنگ، زرد کیسه 2/1 پرشدن از پس .1

   .باشندمی هابخش از تفکیک، به زباله آوری جمع مسئول ها واحد و ها بخش کلیه در خدمات پرسنل .7

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :
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 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط -1

 به و بند 11 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور -1

 37/13/92 مورخ  د  11182/131 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-LM-EH-5/2 

 تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برندهدفع پسماندها : 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 سفتی باکس امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی -پرسنل درمانی  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 بهداشتی ضوابط طبق واحدها /بخشها در پسماندها تفکیک هدف :

    :برنده و تیز اجسام

 و جراحی چاقوی تیغه سوزنهای زیرجلدی، سوزنها،  :از عبارتند و شوند شدگی سوراخ یا بریدگی قبیل از زخم موجب توانند می که هستند اقالمی

 عنوان به هرحال به نباشند یا باشند است عفونی ممکن که ... و بیماران ناخن و ها، شکسته شیشه ها، اره انفوزین، های ست چاقو، ها، تیغه دیگر

 .آیند می شمار به سالمتی تهدیدکننده بشدت پسماندهای

 مدیریت اجرایی های دستورالعمل اجرای به موظف پرسنل کلیه ویژه، پزشکی پسماندهای دقیق تفکیک و جداسازی بمنظور

 .باشند پسماند می

سفتی باکس جمع  در) و ...  شده مصرف بیستوری تیغ و شده شکسته آمپولهای و آنژیوکت سرسوزن، سرنگ،( شامل برنده و تیز پسماندهای .1

 پسماند موقت ذخیره یبرا شده تعیین محل به و شده گذاشته زرد کیسه سفتی باکس پلمپ شده ، داخل 2/1آوری می گردد و پس از پر شدن 

 .است الزامی باکس سفتی گذاری برچسب .شود حمل

 .شود آوری جمع باکس سفتی داخل دستکاری بدون و گردد گذاری درپوش نبایستی سرنگ سوزن .1

 .گردد اجتناب آن جداسازی از و شود آوری جمع باکس سفتی در تواماً درمانی کادر توسط بایستی سرنگ و سوزن .1

 .گیرد قرار باکس سفتی در و شده جدا سرم، ست سوزن .2

            .باشند می ها بخش تفکیک،از به زباله آوری جمع مسئول ها واحد و ها بخش کلیه در خدمات پرسنل .1

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط .1

 و بند 11 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط" اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور .1
 37/13/92 مورخ  د  11182/131 شماره به

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/3 

 تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی: دفع پسماندها 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 رنگ سفید زباله کیسه –سطل زباله سفید رنگ  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی -پرسنل درمانی  کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

 و تجربی، و تشخیصی کارهای آزمایشگاهی،  برای مثال عنوان به که شیمیایی گازهای و جامد مواد از شوند می تشکیل:  شیمیایی پسماندهای 

 .باشند خطربی یا خطرناک توانندمی درمانی بهداشتی های مراقبت شیمیایی پسماندهای روند. می کار به گندزدایی و کارهای نظافت

 نیازی به آنها دیگر که و سرم هایی مخدر مواد ها، واکسن آلوده، و شده تفکیک نشده، مصرف گذشته، تاریخ داروهای از عبارتند  :دارویی پسماندهای

 دارای هایقوطی و ها مانند بطری دارویی کارهای در مصرف مورد شده ریخته دور اقالم شامل همچنین رده این د.شون دفع مناسبی نحو به باید و نیست

 می توانند برای محیط در آزادشدن در صورت که ی خطرناکداروها شیشه یا ویال های و اتصال، های لوله ماسک، دستکش، خطرناک، داروهای باقیمانده

 )داروهای سایتوتوکسیک( و نیز ویالهای پر و نیمه پر سایر داروها باشند مضر انسان و محیط

 

 بهداشتی ضوابط طبق واحدها/بخشها در پسماندها تفکیک هدف :

 روش اجرایی:

 اجرایی های دستورالعمل اجرای به درمانی موظف پرسنل کلیه ویژه، پزشکی پسماندهای دقیق تفکیک و جداسازی بمنظور

 .باشند پسماند می مدیریت

  د.شو آوری جمع رنگ سفید کیسه با سفید سطل داخل دارویی – شیمیایی های پسماند .1
 .باشد موجود درمانی های بخش در و دارویی تهیه – شیمیایی پسماندهای از لیستی .1

 .داده شود عودت بیمارستان مرکزی داروخانه به داروها است نشده استفاده هنوز که ها بخش در گذشته تاریخ داروی وجود صورت در .1

 .شود رسانی اطالع محیط بهداشت واحد به داروخانه، در انبوه صورت به گذشته تاریخ داروی وجود صورت در .2
مراه اقدامات و هماهنگی های الزم با معاونت غذا دارو جهت امحا داروها انجام گیرد و در صورت موافقت این معاونت داروهای تاریخ گذشته به ه .1

 .یمیایی می گرددسایر پسماندهای شیمیایی دارویی جمع آوری شده تحویل شرکت دارای مجوز جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای دارویی ش
 

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط .1

 بند 11 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور .1

 37/13/92 مورخ  د  11182/131 شماره به و

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/4 

 تفکیک در مبدا پسماندهای عادیدفع پسماندها : 

 03/03/99:      تاریخ ابالغ

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 کیسه زباله مشکی –سطل زباله آبی رنگ  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی  -پرسنل درمانی  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 بهداشتی ضوابط طبق واحدها/بخشها در پسماندها تفکیک هدف :

 عفونی: غیرعادی یا  پسماندهای

 مالی، اداری قسمت آبدارخانه، پسماندهای آشپزخانه،: شامل که باشند می مراکز این اجرایی مدیریت و داری خانه کارکردهای از ناشی پسماندهای

 می تشکیل را درمانی بهداشتی مراکز در شده پسماندهای تولید از بزرگی بخش پسماندها، این .است قبیل این از و باغبانی پرستاری، ایستگاههای

 شود. اقدام تولید مبدأ در آنها جداسازی به نسبت باید و دهند

 مدیریت اجرایی های دستورالعمل اجرای به موظف پرسنل ویژه، کلیه پزشکی پسماندهای دقیق تفکیک و جداسازی بمنظور

 .باشند پسماند می
 با آبی رنگ، های سطل ،در.... و مالی اداری، پسماندهای ، غذایی پسماندهای ، پرستاری ایستگاههای آبدارخانه، کارکرد از ناشی های پسماند .1

 .شود آوری جمع مشکی های کیسه

 .شود تهیه می همراهان و بیماران برای آموزشی های پمفلت ، پزشکی های پسماند سایر با عفونی غیر های پسماند اختالط از جلوگیری جهت .1

 گیرد می قرار وی همراهان و بیمار اختیار در پسماند آموزشی های پمفلت ها بخش به بیمار ورود بدو در .1

  در هیچ کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی و تیز و برنده وجود ندارد:  "خوب  "تعریف تفکیک    

حاوی پسماند عفونی،  در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی  وجو دارد و یا در یک کیسه :  "متوسط  "تعریف تفکیک   

  پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد

دارد و در یک کیسه حاوی پسماند عفونی   ددر یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی، پسماند عفونی  وجو:  "ضعیف  "تعریف تفکیک   

       پسماند نوک تیز و برنده وجود دارد. )مشاهده هر دو مورد(

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط .1

 به و بند11شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور .1
 7/13/92    مورخ  د 131/  11182 شماره

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/5 

 پسماندها انواع موقت نگهداری و آوری جمعدفع پسماندها : 

 ها بخش درون در

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 جایگاه نگهداری موقت پسماند در بیمارستان –ترالی های حمل زباله  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 ضوابط طبق واحدها / ها بخش در پسماندها موقت نگهداری و آوری جمع هدف :

 تعیین محل به و آوری جمع نوبت 3 در روزه همه باید ها،پسماندها بخش در پسماند ذخیره موقت جایگاه نبود به توجه با* 

 .شود حمل موقت پسماند انباشت برای شده
 

 .شود استفاده ماسک و دستکش از جایگاه به ها پسماند نقل و حمل و آوری جمع هنگام .1

 .بست خوبی به را آنها بتوان تا شود پر پالستیکی های کیسه و ظروف ظرفیت 2/1نباید بیش از  .1

 . شود خارج بخش از زباله کیسه محتوی نوع تعیین برچسب داشتن بدون نباید پسماند محتوی کیسه هیچ .1

 .کنید خودداری جایگاه در زباله های کیسه فشردن از .2

استفاده  هابخش نظافت برای رود، می بکار زباله هایسطل نظافت و نقل و حمل آوری، جمع جهت که هایی دستکش از نباید وجه هیچ به .1
 .شوندمی آلودگی انتشار باعث چون شود،

استفاده  رنگ آبی ترالی از دارویی – شیمیایی و غیرعفونی پسماندهای حمل برای و زردرنگ ترالی از عفونی پسماندهای انتقال و حمل برای .1
 .نمایند

 .باشد می ممنوع آسانسور در بیمار همراه و بیمار،همکار حضور هنگام در پسماند ترالی ورود پسماند برای مجزا آسانسور نبود بعلت .7

 .باشد بسته بایستی همواره پسماند های ترالی درب .8

 

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط -1
 بیمارستانتجربیات   -1

 تهیه کننده تهیه کننده تهیه کننده

 بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده  بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده  بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/6 

 برنده و و تیز عفونی پسماندهای بی خطرسازی: دفع پسماندها 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 دستگاه بی خطر ساز پسماند –جایگاه ای خطر ساز پسماند  امکانات مورد نیاز :

 خطر ساز پسماند کاربر بی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 ابالغی های دستورالعمل طبق پسماندها بهداشتی دفع و تصفیه خطرسازی، بی هدف :
به بی  نسبت روزانه پسماندها انواع توزین از پس همچنین و پسماند موقت جایگاه در برنده و وتیز عفونی پسماندهای آوری جمع از پس .1

 )باشد می البرزهایدروکالو شرکت کاسپین  نوع از بیمارستان زباله امحاء دستگاه(گردد.  اقدام خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده

بهداشتی به  و جهت دفن شده آوری جمع رنگ مشکی های کیسه در برنده و و تیز عفونی خطرشده بی پسماندهای ،ءامحا فرآیند انجام از پس .1

 .شود حمل بیمارستان از خارج به همراه سایر پسماندهای عادی

 .گیرد انجام ساز خطر بی دستگاه عملکرد صحت میکروبی تست کاری های سیکل از یکی در روزانه .1

 

 محیط بهداشت مسئول هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط .1

 بند 11 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور .1

 37/13/92 مورخ  د  11182/131 شماره به و

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5/7 

 دارویی و شیمیایی پسماندهای بهداشتی دفعدفع پسماندها : 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 شرکت معتبر امحاء مواد شیمیایی –محل نگهداری موقت پسماند شیمیایی  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی کارکنان مرتبط :

 -تعاریف :

 ابالغی های دستورالعمل طبق پسماندها بهداشتی دفع و تصفیه خطرسازی، بی هدف :

 ظروف نگهداری به فوق پسماندهای پسماند، حمل ترالی با دارویی – شیمیایی پسماندهای حاوی رنگ سفید های کیسه آوری جمع از پس .1

 انتقال باشدمستقر می جایگاه در که )دارویی – شیمیایی پسماندهای نقل و حمل مجوز دارای شرکت از دریافتی(دارویی – شیمیایی پسماند

 .شود داده

 .شود گرفته تماس ظروف کردن پلمپ و توزین جهت قرارداد طرف شرکت با نگهداری ظروف شدن پر از پس .1

 .شود داده شرکت تحویل شده پلمپ ظروف و توزین پسماندها قرارداد طرف شرکت نماینده حضور در .1

 .باشد می امحاء گواهی ارائه به موظف شرکت پسماندها، تحویل از پس .2

 

 محیط بهداشت مسئول کمیته بهداشت محیط و هدایت کننده:

 منابع :

 هوابست پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-6 

 پسماند خطرساز بی دستگاه عملکرد بر نظارت: دفع پسماندها 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 مواد شیمیایی ءشرکت معتبر امحا –محل نگهداری موقت پسماند شیمیایی  امکانات مورد نیاز :

 کارشناس بهداشت محیط –اپراتور دستگاه  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 ابالغی های دستورالعمل طبق پسماندها بهداشتی دفع و تصفیه خطرسازی، بی هدف :
 .نمایید تعبیه دستگاه در را بیولوژیکی اندیکاتور دستگاه، ویال کاری سیکل یک در روزانه .1

 .شود بیمارستان آزمایشگاه تحویل بیولوژیکی ویال کاری سیکل اتمام از بعد .1

 .شود اعالم محیط بهداشت واحد به  نتیجه ساعت 12  از بعد .1

 .شود متوقف دستگاه فعالیت مدیریت دستور با گذاری ویال نتیجه شدن اعالم مثبت صورت در .2

 .شود اقدام دستگاه تعمیر به نسبت وقت اسرع در .1

 شود استفاده بیولوژیکی اندیکاتور ویال از کاری سیکل اولین در بالفاصله دستگاه تعمیر از پس .1

 .شود انجام کاری سیکل هر در )دما، زمان، فشار پارامترهای ثبت( مکانیکی پایش .7

 قرارداد با عقد به ملزم قرارداد طرف ،شرکت پسماند مدیریت مجوز دارای های شرکت خدمات از استفاده و سازی خصوصی به توجه با .8

 .است خطرساز بی دستگاه بیولوژیکی های برداری نمونه انجام جهت زیست محیط معتمد آزمایشگاه

  .شود بهداشتی ارسال معاونت و به تکمیل  پسماند خطرسازی بی اظهارنامه ماهیانه و پیگیری زیست محیط معتمد آزمایشگاه آزمایشات نتایج .9

 محیط بهداشت مسئول کمیته بهداشت محیط و هدایت کننده:

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 کد دستورالعمل
I-LM-EH-7 

 پسماند انتقال و نگهداری ظروف کنترلدفع پسماندها : 

 03/03/99تاریخ ابالغ :     

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 4شماره ویرایش : 

 محل شستشو  -ماده ضدعفونی کننده  یا آب داغ  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی : کارکنان مرتبط

 -تعاریف :

 زباله های سطل گندزدایی مناسب و شستشو برای بخش در مناسب محل هدف :

 برای استفاده مجدد از سطل های جمع آوری پسماندهای پزشکی باید سطل ها پس از هر بار خالی شدن، شسته و ضدعفونی شوند. .1

 جهت رفع آلودگی و گندزدایی از سطل ها از روش های زیر استفاده می شود: .1

 ثانیه 11درجه فارنهایت( به مدت حداقل  183درجه سانتیگراد ) 81حداقل الف: شستشو با آب داغ 
 

 ب: گندزدایی با مواد گندزدای دارای مجوز با طیف متوسط .

 

  کمیته بهداشت محیط : هدایت کننده

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 کمیته بهداشت محیط بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-LM-ME-1 

 (pmمدیریت سرویسها و بازدید های دوره ای ) سرویس،

 تجهیزات پزشکی

 03/13/99:     تاریخ ابالغ

 03/13/33:   بازنگریتاریخ 

  2:  شماره ویرایش

 ایگزارش سرویس دوره پیشنویس قرارداد، :امکانات مورد نیاز 

 امور مالی و ارکات، کارکنان تدکلیه ی بخش ها و مهندسی پزشکی کارکنان واحد: کارکنان مرتبط

 : تعاریف

عبارتست از میزان اثر بخشی دستگاه برای دستیابی به اهداف مرکز درمانی بر اساس نحوه عملکرد وسیله پزشکی مطابق  کیفیت عملکرد :

 و سرویس های دوره ای انجام شده و رضایت کاربر در مدت زمان کارکرد تجهیزات پزشکی. PMبا گزارشات 

عبارت است از رساندن مقدار خروجی  تنظیمتعمیر عبارتست از رفع عیوب ناشی از ایمنی و عملکرد غیر قابل قبول دستگاه و  تعمیر :

 دستگاه به مقدار خروجی استاندارد با استفاده از روش های ارائه شده توسط کمپانی سازنده

( پس از ی تولید کننده داخلی/ خارجی )یا نماینده قانونی ویسو عبارتست از مجموعه اقدامات و تعهداتی که ازخدمات پس از فروش: 

 فروش تجهیزات پزشکی و به منظور عملکرد مطلوب و با رعایت اصول ایمنی در مدت تعهد اعمال می گردد.

های ثال ، مجاز  به شرکتی اطالق می گردد که الزاماً تولید کننده یا نماینده رسمی نبوده لیکن مطابق ضوابط فعالیت شرکت شرکت ثالث :

به ارائه خدمات پس از فروش در حیطه فعالیت تعریف شده می باشد. لیست شرکت های ثال  مجاز، در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی 

 موجود می باشد.

 :هدف 

 جهینت در و دستگاهها به پزشک اعتماد و ها دستگاه از حاصلی ها داده از نانیاطماجرا و استمرار برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی و 

 درمان روند به اعتماد

 روش اجرایی:

مانند دستگاه وره ای تجهیزات سرمایه ای حساس )مسئول تجهیزات پزشکی هماهنگی و نامه نگاری های الزم را جهت سرویس د .1

تولید کننده تجهیزات  سرنگ و ... ( مطابق با زمان بندی پیشنهادی از سوی کمپانی های بیهوشی، ونتیالتور ها، پمپ های سرم و

 مربوطه انجام می دهد. 

در خصوص سرویس های دوره ای برخی دستگاه های حساس، قرارداد های سرویس با شرکت مربوطه دستگاه مطابق با ضوابط  .2

تعیین شده از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می پذیرد. هماهنگی های الزم توسط مسئول تجهیزات پزشکی انجام می 

 د.گیر

در صورت خرابی تجهیزات پزشکی در بخش ها، مسئول بخش فرم مخصوص درخواست تعمیرات را تکمیل نموده و به همراه  .3

 نماید.تجهیز مربوطه به واحد مهندسی پزشکی ارسال می

خارجی و یا  با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش، که شامل تعمیرات نیز می باشد بر عهده واحد تولید کننده داخلی/ .4

( و یا خود مرکز با داشتن مجوز از تولید کننده و یا ثال  ) طبق ضوابط شرکت های ثال  هایتمایندگی قانونی ایشان، یا شرکت

با هماهنگی بین مرکز و شرکت مربوطه است، لذا دستگاه معیوب در واحد مهندسی پزشکی بررسی و تشخیص عیب و تعیین 

حد مهندسی پزشکی باشد، قطعات مورد نیاز تامین وا در ردستگاهیتعم امکانو در صورتی که  شودتکلیف جهت زمان تعمیر می

 شود.می گردد و تعمیرات انجام می

 رای پزشکی مهندس واحد مسئول با الزمی های هماهنگ مربوطه بخش مسئولدر صورتی که زمان تعمیر دستگاه طوالنی باشد،  .5

 .دینمایماز شرکت مربوطه و یا بخش های دیگر  نیگزیجا دستگاه ای لهیوس نیتام جهت

در صورتی که امکان تعمیر دستگاه در واحد مهندسی پزشکی نباشد هماهنگی های الزم جهت انجام تعمیرات توسط شرکت  .6

 گردد.نمایندگی یا شرکت ثال  در بیمارستان و تحت نظر واحد مهندسی پزشکی انجام می

توسط شرکت نمایندگی یا شرکت ثال  در بیمارستان نباشد، دستگاه جهت تعمیر به شرکت در صورتی که امکان تعمیر دستگاه  .7

 گردد.مربوطه ارسال می

شرکت نمایندگی یا شرکت ثال  پس از تعمیر، دستگاه را به همراه فاکتور و گزارش سرویس و شرح خدمات انجام شده با ذکر نوع  .8

ای، مدت زمان تعمیر و سایر اطالعات و مدارک الزم به مرکز ارسال می ایهسرم خرابی، میزان دستمزد، قطعات یدکی و مصرفی/
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 نماید.

کپی گزارش سرویس در واحد مهندسی پزشکی بایگانی شده و تمامی اطالعات ارسالی در شناسنامه تجهیزات پزشکی ثبت می  .9

 گردد.

 .گرددتجهیزات تعمیر شده به بخش مربوطه ارسال می  .11

 

 پزشکی ملزومات و تجهیزات مهندسی واحدهدایت کننده: 

 : منابع

الزامات اساسی )اصول ایمنی و  ضوابط خدمات پس از فروش، ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی، آیین نامه تجهیزات پزشکی،

 ضوابط شرکتهای ثال  عملکرد( وسایل پزشکی،

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

مهندسی مسئول واحد -مهندس میالن

 پزشکی
 کمیته تجهیزات پزشکی

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 تهاجمی مداخالت از قبل بیماران آمادگی دستورالعمل 1-1-1-ب
 

دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/1 

 -از  شیمی پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل ازآمادگی اطمینان

 درمانی پرتو و درمانی

 03/03/99ابالغ:       تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

یاب، دستکش یکبار مصرف، گان یکبار رگ آنزیوکت در سایزهای مختلف برای تزریق داخل وریدی، هود، سرم و ست سرم،  امکانات مورد نیاز:

کاور محافظ سرم )برای داروهایی که باید دور از نور نگهداری شود(، ست پانسمان، لوله استریل مصرف، عینک، ماسک، سرنگ در سایزهای مختلف، 
 کانول بینی، مالفه استریل های مختلف برای تزریق داخل نخاعی، اکسیژن، ماسک/برای ارسال مایع مغزی نخاعی، سرسوزن در سایز

 پزشک/ دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول، پرستار/ ماما، کمک بهیار و خدمات  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
 شیمی درمانی و پرتودرمانیبرنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از

 جهت جلوگیری از لغو آنها  درمانی شیمی درمانی و پرتواطمینان از آمادگی بیماران برای 

 شیمی درمانی و پرتودرمانیکاهش عوارض احتمالی پس از انجام 

 درمانی پرتو و درمانی شیمی از قبل آمادگی از اطمینان

درمانی )ریزش مو، حالت تهوع و استفراغ شدید، های الزم را در خصوص عوارض ناشی از شیمیمسئول بیمار بایستی برای بیمار، آموزشی ماما پرستار/ .1

 خونریزی از لثه، بثورات جلدی، دیاپر راش( به بیمار/ والدین ارائه نماید.آفت دهان و 

 می نماید.کوتاه یا شیو  را در صورت بلند بودن موهای سر بیمارکمک بهیار بخش  .1

ی از حالت تهوع و استفراغ به درمانی( را برای پیشگیرساعت قبل و بعد از شیمی 1مسئول بیمار بایستی عدم استفاده از مواد غذایی )حداقل ی ماما پرستار/ .1

 آموزش دهد. همراهبیمار/ 

 مسئول بیمار  بایستی از صحت کارکرد خط وریدی بیمار اطمینان حاصل نماید.ی ماما پرستار/ .2

 استفاده نماید.  طبق دستور پزشک مسئول بیمار باید از داروی ضد استفراغی ماما پرستار/ .1

 بودن وضعیت بیمار )عدم وجود تب، اسهال، استفراغ و سرماخوردگی( اطمینان حاصل نماید.مسئول بیمار باید از ثابت ی ماما پرستار/ .1

تی ، سی Complete Blood Count  (CBC)مسئول بیمار باید از آماده بودن نتایج اقدامات پاراکلینیکی درخواستی بیمار )آزمایش ی ماما پرستار/ .7

 اسکن، گرافی، سونوگرافی( اطمینان حاصل نماید.

و برگه اخذ رضایت آگاهانه توسط  درمانی نکات استریل را جهت پیشگیری از عفونت رعایت نمایدمسئول بیمار باید هنگام انجام شیمیی ماما پرستار/ .8

 .پزشک را کنترل نماید 
 

 درمانی شیمی حین مستمر پایش و مراقبت

 Intra سرسوزنپیشگیری از جابجایی خط وریدی/ جهت،  بایستی آموزشهای الزم در خصوص رعایت محدودیت حرکت مسئول بیماری ماما پرستار/ .1

thecal (IT) همراه ارائه نماید. همراه را به بیمار/ عدم دستکاری اتصاالت توسط بیمار / و و احتمال نشت دارو 

 را باید از عوارض احتمالی داروی تزریقی آگاه نماید.   وی و خانواده، باید بیمارمسئول بیماری ماما پرستار/  .1

 ( کنترل نماید.و... مسئول  بیمار باید بیمار را در طول شیمی درمانی از نظر بروز عوارض )خونریزی، تب، استفراغی ماما پرستار/ .1

 مسئول بیمار بایستی در صورت بروز عوارض، دارو را قطع و به پزشک معالج اطالع دهد.ی ماما پرستار/ .2

 ت پوزیشن صحیح بیمار بعد از انجام تزریق داخل نخاعی به بیمار/همراه آموزش دهد.مامای مسئول بیمار بایستی در مورد رعای پرستار/ .1

 

 باشد.توضیحات: به دلیل عدم انجام رادیوتراپی در این مرکز ارائه مراقبت حین پروسیجر مقدور نمی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxkYa1q6rcAhUQiaYKHaKTC5gQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Flabtestsonline.org%2Ftests%2Fcomplete-blood-count-cbc&usg=AOvVaw3KKH67TUPk_UoK6xGLfcy3
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 درمانی شیمی از پس مستمر پایش و مراقبتالف( 

 خانواده وی ارائه نماید: آموزشهای ذیل را به بیمار و ،پس از شیمی درمانی باید  مسئول بیمار پرستار

 درمانی بایستی با رژیم مایعات و نرم )جهت پیشگیری از آسیب به مخاط دهان( صورت گیرد. شروع تغذیه بعد از اتمام شیمی 

  .برای کاهش حالت تهوع، بیمار بایستی استراحت کافی در محیطی به دور از بوهای محرک داشته باشد 

 درمانی بایستی به صورت خوابیده/نیمه نشسته باشد.شن بیمار تا دو ساعت پس از اتمام شیمیپوزی 

 .بیمار بایستی برای دفع بهتر کلیوی داروها، از مایعات کافی استفاده نماید 

 /بایستی از مسواک نرم استفاده نمایند.بیمار والدین هنگام مراقبت از دهان  بیمار 

  های ویروسی زنده خودداری نمایند.از تزریق واکسنبه دلیل افت سیستم ایمنی 

 مانند  به دلیل افت سیستم ایمنی از هرگونه اقدامی که باعث افزایش ریسک عفونت در بیمار میشود پرهیز نماید)عدم استفاده از وسایل شخصی مشترک

 و.....( استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، رعایت بهداشت دست، محدود نمودن مالقاتهای بیمار، قاشق، لیوان، بشقاب، اسباب بازی

 .به دلیل ریزش مو و از دست دادن حرارت بدن از این ناحیه، در فصول سرد از کاله استفاده نمایند 

 توصیه شود.گیس در سایر فصول نیز برای محافظت از پوست سر و نیز پیشگیری از اختالل در تصویر ذهنی از خود، بایستی استفاده از کاله/روسری/کاله 

   .از تزریقات عضالنی به دلیل احتمال خونریزی خودداری شود 

 .این بیماران برای جلوگیری از آسیب به مخاط دهان، باید از خوردن غذاهای بسیار سرد و گرم خودداری نمایند 

 های احتمالی حفظ شود.درمانی باید از آسیبهای شیمیمحل تزریق آمپول 

 این عوارض )تب، تنگی نفس، سرفه، خونریزی، وجود مدفوع سیاه رنگ، ادرار خونی، خلط خونی، ترشحات چرکی و تورم در محل  بیمار باید در صورت بروز

 تزریق دارو( به پزشک مراجعه نماید.

 

 درمانی پرتو از پس مستمر پایش و مراقبتب( 

 خانواده وی ارائه نماید: آموزشهای ذیل را به بیمار و ،پس از پرتو درمانیباید  مسئول بیمار پرستار

 

  .پس از اتمام پرتودرمانی پوست ناحیه مورد نظر بایستی مکرراً )از نظر تحریکات پوستی، بثورات و قرمزی، تورم( چک شود 

 پوست در معرض اشعه باید مرطوب نگه داشته شود. 

 باشد.نالک،ضدعرق، عطرها ی مصنوعی مثل فلزات، الکل،پودر تپوست در معرض اشعه باید در معرض تماس هیچ ماده 

  نشود. پاکشده و محافظت باید عالئم و خط کشی روی پوست 

  ه شوددداشستشو رادیوتراپینباید  درمانتحت منطقه. 

  د. شواستفاده  رادیوتراپیدرمان تحت در منطقه نباید مواد آرایشی و نرم کننده 

  ه شودراحت و نخی پوشید ،لباس نرمبرای جلوگیری از تحریک پوستی بایستی. 

  شته شوداز تابش آفتاب دور نگه دا رادیوتراپی بایستی درمانتحت ناحیه . 

  حفاظت شود.با نوار یا باند  پوشاندن ناحیه ،راشیدنت خراشیدن، ماساژ، از ضربه، مالیدن، خاراندن، رادیوتراپی بایستی درمانتحت ناحیه 

 د. اده شورار دقکیسه یخ گرم و کیف آب ،گرما،تشک برقی درمعرض مستقیمرادیوتراپی نباید ی تحت درمان ناحیه 

 د.شوها مصرف  شب بایستیهای درمانی تجویز شده توسط پزشک مواد و کرم 

  استراحت کافی و تغذیه مناسب داشته باشد. بیمار بایستی 

 ار باید تا یک ماه به معاینه مرتب و مکرر پوست خود ادامه دهد.مبی 

  ریزش مو و از دست دادن حرارت بدن از این ناحیه، در فصول سرد از کاله استفاده نمایند.به دلیل 

گیس توصیه کاله روسری/ در سایر فصول نیز برای محافظت از پوست سر و نیز پیشگیری از اختالل در تصویر ذهنی از خود، بایستی استفاده از کاله/

 شود.
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پرستاری و سرپرستاران روسای بخشها، مدیر هدایت کننده:   

 :منابع
 1387،ایران، تهران اسالمى جمهورى پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست. 1

2. http://www.drrezadoost.ir 
 

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 
 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی

 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 زنان و اطفالروسای اتاق عمل 

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://www.drrezadoost.ir/
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دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/2 

از  پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل ازآمادگی اطمینان

 آندوسکوپی

 03/03/99  ابالغ:     تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های بیمار، ترمومتر، گوشی پزشکی پرونده بیمار، گرافی، رمتپالس اکسیساکشن،  ،برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن امکانات مورد نیاز:

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،و فشارسنج

دستیار  ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/مسئول/ مسئول شیفت، پرستار/ماماجانشین  پزشک متخصص/ دستیار، مسئول بخش/ کارکنان مرتبط:

 بیهوشی

 -تعاریف:

 هدف :
 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 

 اطمینان از آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها 
 کاهش عوارض احتمالی پس از انجام اسکوپی ها

 آندوسکوپی: از قبل آمادگی از اطمینان
و  / دستیارهایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتال باشد، باید به اطالع پزشک در صورتی که بیمار به بیماریمامای ارزیابی کننده بیمار  پرستار/ .1

 )جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگی(. برساندکارکنان دخیل در انجام پروسیجر 

پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار به ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع کافی داشته باشد )برای قطع به موقع پزشک انجام دهنده  .1
 دارو در صورت نیاز(.

به اطالع پزشک رابه اختالالت خونریزی دهنده بیمار ابتالء مامامسئول بیمار/پرستار/مامامسئول شیفت بایستی  پرستار/ پزشک معالج/ .1
 )به منظور آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی(.  برساند یآندوسکوپ

 .نمایدرژیم مایعاتدریافت  شب قبل از آندوسکوپی، شامبیمار بایستی  .2

 .شب بطور کامل ناشتا بماند 11بعد از ساعت بیمار باید  .1

 نماید.در صورت دستور پزشک برای بیمار مایعات وریدی شروع مامامسئول بیمار بایستی  پرستار/ .1
 .نماید  از نظر آماده بودن کنترل را بیمار آزمایشات، سونوگرافی و...() تمامی مدارک درمانیمامامسئول بیمار بایستی  پرستار/ .7

 .عمل منتقل نمایند اتاق آندوسکوپی / ا به بخشیمار رببایستی خدمات(  مامای اعزام / پرستار/ مامای مسئول بیمار / پرستار/پرسنل درمانی ) .8

 آندوسکوپی: حین انجام مستمر پایش و مراقبت
 مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه آندوسکوپ اطمینان حاصل نمایند.ی ماما پرستار/ پزشک/ .1

متر بر پالس اکسی ساکشن/ اکسیژن// آندوسکوپی/اتاق عمل بایستی از آماده بودن ترالی احیاء مسئول شیفت، واحد /مسئول بخش /پرستار .1
 نماید. باالی سر بیمار اطمینان حاصل 

 اطمینان حاصل نماید. بیمار مسئول بیمار از کارکرد صحیح خط وریدیی ماما پرستار/ .1

 میکند.استفاده  / داروی بیهوشیبه منظور حفظ ایمنی بیمار معموالً از داروهای آرامبخش متخصص / دستیار بیهوشی .2

 خونریزی کنترل نماید. اختالل همودینامیک/ پروسیجر بایستی بیمار را از نظر آسپیراسیون/مسئول بیمار در حین انجام ی ماما پرستار/ .1

 دهد.در پوزیشن مناسب جهت انجام پروسیجر و پیشگیری از آسپیراسیون قرار  بایستی را / بیمارمامامسئول بیمار پرستار/ .1

 .دهد.گیری حاوی برچسب مشخصات بیمار قراردر ظروف نمونه را بیمارهای پاتولوژی اخذ شده از نمونهبایستی مسئول بیمار ی ماما پرستار/ .7

 آندوسکوپی: از پس مستمر پایش و مراقبت

مسئول بیمار بایستی بیمار را از نظر سطح هوشیاری، عالئم حیاتی، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید ی ماما پرستار/ .1
 کنترل نماید.

مسئول بیمار بایستی در صورت بروز اختالل در سطح هوشیاری، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید مورد ی ماما پرستار/ .1
 را به پزشک معالج اطالع دهد. 

 نگه دارد . (NPO) طبق دستور را بیمار مامای مسئول بیمار بایستی  پرستار/ .1

از هوشیاری کامل بیمار، طبق دستور پزشک معالج برای بیمار رژیم غذایی مایعات را مسئول بیمار بایستی پس از اطمینان ی ماما پرستار/ .2
 شروع نماید.
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 بیمار، وی را از نظر استفراغ کنترل نماید.نمودن  oral Per (PO) مسئول بیمار بایستی پس ازی ماما پرستار/ .1

 نمونه های پاتولوژی را به واحد آزمایشگاه ارسال نماید. بیمار بایستیمسئول  بخش/ مسئول شیفت/مسئول  .1

 نماید.تحویل / همراه جهت پیگیری جواب پاتولوژی به بیمار  رامسئول بیمار بایستی برگه پاتولوژی ی ماما پرستار/ .7

تب، وجود مدفوع سیاه  مانند در صورت بروز عوارضآموزشهای الزم را به بیمار مبنی بر مراجعه به پزشک مسئول بیمار بایستی ی ماما پرستار/ .8
 ارائه نماید.شکمی، درد شدید  رنگ، استفراغ، اتساع شدید

روسای بخشها، مدیرپرستاری و سرپرستاران هدایت کننده:   

 :منابع
 1387،ایران، تهران اسالمى جمهورى پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، . غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست1

2. http://www.drrezadoost.ir 
 

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 
 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی

 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 دفتر پرستاریسوپروایزرین 

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 روسای اتاق عمل زنان و اطفال

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-Yv2sarcAhWMCywKHccqA5wQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dictionary.com%2Fbrowse%2Fper-oral&usg=AOvVaw3IN_q5Zjj4m_rVoDJaBl60
http://www.drrezadoost.ir/
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دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/3 

 پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل ازآمادگی اطمینان

 ازکولونوسکوپی

 03/03/99ابالغ:       تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های بیمار، ترمومتر، گوشی پزشکی پرونده بیمار، گرافی، متربرانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن،ساکشن، پالس اکسی : امکانات مورد نیاز

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،و فشارسنج

 ماما ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشی متخصص/ دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول ، پرستار/پزشک  : کارکنان مرتبط

 -:تعاریف

 :هدف

 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 
 اطمینان از آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها 

 انجام اسکوپی هاکاهش عوارض احتمالی پس از 

 کولونوسکوپی: اطمینان از آمادگی قبل از
 ای را )طبق دستور کتبی پزشک/دستورالعمل بیمارستان محل ارجاع( به بیمار ارائه نماید.های رودهپرستارمسئول بیمار  بایستی آمادگی .1

 شوند.امام خمینی )ره(/طالقانی ارجاع داده می: بیماران بزرگسال بستری در این مرکز جهت انجام پروسیجر به مراکز درمانی 1تبصره 

 باشد.: دستورالعمل بیمارستان محل ارجاع در بخش موجود می1تبصره 

پزشک انجام دهنده پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار به ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع کافی داشته باشد )برای قطع به موقع  .1
 دارو در صورت نیاز(.

 ساعت قبل از انجام پروسیجر رژیم مایعات صاف شده و شفاف را برای بیمار شروع نماید. 12ر/ مامای  مسئول بیمار  بایستی پرستا .1
 نماید. Nothing per oral (NPO)  شب 12پرستار/ مامای مسئول بیمار  بایستی بیمار را از ساعت  .2
 برای بیمار مایعات وریدی شروع نماید.پرستار/ مامای مسئول بیمار  بایستی در صورت دستور پزشک  .1

استحمام نموده و موهای ناحیه مقعد را شیو  "پرستار/ مامای یمسئول بیمار  بایستی به بیمار آموزش دهد که روز قبل از انجام پروسیجر حتما .1
 نماید.

 از نظر آماده بودن کنترل نماید. رآزمایشات،  سونوگرافی و...( بیما) پرستار/ مامای مسئول بیمار  بایستی تمامی مدارک درمانی .7

 اتاق عمل منتقل نمایند. خدمات( بایستی بیمار را به بخش کولونوسکوپی / ماما ی اعزام / مامامسئول بیمار /پرستار/ پرسنل درمانی )پرستار/ .9

 کولونوسکوپی: حین انجام پایش مستمر مراقبت و

 صحیح دستگاه کولونوسکوپ اطمینان حاصل نمایند. مامای مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد پرستار/ پزشک/ .1

متر بر آندوسکوپی/اتاق عمل بایستی از آماده بودن ترالی احیاء/اکسیژن/ساکشن/پالس اکسی مامای مسئول بخش/جانشین مسئول پرستار/ .1
 نماید. باالی سر بیمار اطمینان حاصل 

 ان حاصل نماید.مامای مسئول بیمار از کارکرد صحیح خط وریدی اطمین پرستار/ .1

ها کمی درد و مامای بایستی به بیمار آموزش دهد که در حین انجام پروسیجر به علت ورود هوا توسط دستگاه به داخل روده پرستار/ .2
 آید که تمام این عالیم پس از تخلیه از بیدن خواهد رفت. وجود میاحدساس ناراحتی به

مناسب )دراز کشیدن بر روی پهلوی چپ و جمع کردن زانو به داخل شکم( جهت انجام  مامای مسئول باید بیمار را در پوزیشن پرستار/ .1
 دهد.پروسیجر قرار 

 خونریزی کنترل نماید. مامای مسئول بیمار در حین انجام پروسیجر بایستی بیمار را از نظر اختالل همودینامیک/ پرستار/  .1

گیری حاوی های پاتولوژی اخذ شده از بیمار  را در ظروف نمونهز بیمار ،نمونهمامای مسئول بیمار بایستی در صورت اخذ نمونه ا پرستار/ .7
 برچسب مشخصات بیمار قرار دهد.

 

 پس از کولونوسکوپی: مراقبت و پایش مستمر
یا تب شدید مامای مسئول بیمار بایستی بیمار را از نظر سطح هوشیاری، عالئم حیاتی، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ  پرستار/ .1
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 کنترل نماید.

مامای مسئول بیمار بایستی در صورت بروز اختالل در سطح هوشیاری، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید مورد  پرستار/ .1
 را به پزشک معالج اطالع دهد. 

 نگه دارد Nothing per oral  (NPO) معالج را ، طبق دستور پزشک مامای مسئول بیمار بایستی تا زمان هوشیاری کامل بیمار پرستار/ .1

مامای مسئول بیمار بایستی پس از اطمینان از هوشیاری کامل بیمار، طبق دستور پزشک معالج برای بیمار رژیم غذایی مایعات را  پرستار/ .2
 شروع نماید.

 را از نظر استفراغ کنترل نماید. بیمار، وینمودن  oral Per (PO)مامای مسئول بیمار بایستی پس از  پرستار/ .1

های پاتولوژی را به واحد آزمایشگاه ارسال نمونه ،بیمار بایستیدر صورت داشتن نمونهمسئول  مامامسئول بخش/ مسئول شیفت/ پرستار/ .1
 نماید.

 مامای مسئول بیمار بایستی برگه پاتولوژی را جهت پیگیری جواب پاتولوژی به بیمار تحویل نماید. پرستار/ .7

های الزم را جهت مصرف مایعات فراوان به منظور پیشگیری از دهیدراتاسیون ناشی از مصرف آموزشمامای مسئول بیمار بایستی  پرستار/ .8
 داروی مسهل ارائه نماید.

مدفوع سیاه مامای مسئول بیمار بایستی آموزشهای الزم را به بیمار مبنی بر مراجعه به پزشک در صورت بروز عوارض )تب، وجود  پرستار/ .9
 رنگ، استفراغ، اتساع شدید شکمی، درد شدید( ارائه نماید.

 

 روسای بخشها، مدیرپرستاری و سرپرستارانهدایت کننده: 

  منابع:
 Feb 3,2017دستورالعمل  .0

2. http://www.hidoctor.ir 

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 

 صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی منیره
 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 روسای اتاق عمل زنان و اطفال

 جعفر کیاست فردکتر 
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-Yv2sarcAhWMCywKHccqA5wQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dictionary.com%2Fbrowse%2Fper-oral&usg=AOvVaw3IN_q5Zjj4m_rVoDJaBl60
http://www.hidoctor.ir/


 

81 

 

دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/4 

از  پس و حین مستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 کولپوسکوپی

 03/03/99ابالغ:       تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های بیمار، ترمومتر، گوشی پزشکی پرونده بیمار، گرافی، رمتپالس اکسیساکشن،  ،برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن امکانات مورد نیاز:

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،و فشارسنج

 پزشک متخصص، پرستار/ماماواجد شرایط، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 

 اطمینان از آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها 
 کاهش عوارض احتمالی پس از انجام اسکوپی ها

 کولپوسکوپی از قبل آمادگی از اطمینان
کند و پمفلت ارائه را های الزم مشکالت احتمالی و اقدامات مراقبتی قبل از کولپوسکوپی آموزشبایستی به بیمار در خصوص مامای  پرستار/ .1

 این موارد عبارتند از: تحویل دهد

  آماده بودن جواب پاپ اسمیر 
 های واژینالعدم استفاده از کرم 
 )عدم مراجعه در صورت وجود خونریزی واژینال )سیکل ماهانه 
 ز قبل از انجام پروسیجرعدم تماس جنسی حداقل سه رو 

 )مصرف داروهای تجویزی پزشک قبل از مراجعه )مسکن به منظور کاهش میزان کرامپ 

  احتمال بروز احساس سوزن سوزن شدن و سوختگی خفیف در حین پروسیجر 

  در وقت تعیین شدهمراجعه 

  درا شیو نمایاستحمام نموده و موهای ناحیه مقعد  "تماحروز قبل از انجام پروسیجر 
انجام دهنده پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار به ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع کافی داشته باشد  / دستیار/ پرستار/ ماماپزشک .1

 )برای پیشگیری از خونریزی در صورت انجام بیوپسی(.

در میان بگذارد )البته معموالً تیم درمانی، وی زشک معالج ع را با پوموض ،بیماربیمار بایستی در صورت بارداری مامای ارزیابی کننده  پرستار/ .1
 .کنند(دیگر از سرویکس نمونه برداری نمی دباردار باشبیمار اگر 

را برای بیمار شروع نماید.پرستارمسئول بیمار  ساعت قبل از انجام پروسیجر رژیم مایعات صاف شده و شفاف  12 مسئول بیمار  بایستی پرستار .2
 نماید Nothing By Mouth (NPO)  شب 12را از ساعت  بیمار بایستی

 نماید.در صورت دستور پزشک برای بیمار مایعات وریدی شروع  مسئول بیمار  بایستی ..پرستار1

 نماید.از نظر آماده بودن کنترل  تمامی مدارک درمانی بیمار مسئول بیمار  بایستی . پرستار1

 عمل منتقل نمایند.اتاق /کولپوسکوپی ا به بخشیمار رببایستی خدمات . پرستار/مامای مسئول بیمار /7

 حین انجام کولپوسکوپی مستمر پایش و مراقبت
 مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه کولپوسکوپ اطمینان حاصل نمایند.ی پزشک/پرستار/ماما .1

 دهد.در وضعیت دورسال لیتوتومی قرار  رابیمارمامای مسئول  بیمار  بایستی  پرستار/ .1
 نماید.)جهت رؤیت بهتر( با پنبه خیس شده در سالین تمیز راناحیه سرویکس مامای مسئول  بیمار  بایستی  پرستار/ .1
 .نمایداز نظر خونریزی احتمالی کنترل را در صورت اخذ بیوپسی از بافت مشکوک، بیمار مامای مسئول  بیمار  بایستی  پرستار/ .2

 از کولپوسکوپی پس مستمر پایش و قبتمرا
 بایستی موارد زیر را به بیمار آموزش دهد:پرستار/ مامای مسئول بیمار   /. پزشک/ دستیار زنان 1

  طبیعی بودن ترشحات قهوه ای یا سیاهی شبیه به ته نشست قهوه تا چند روز پس از انجام پروسیجر 
  ها بالفاصله پس از انجام پروسیجر( )در بیشتر خانمامکان از سر گرفتن فعالیت های طبیعی روزانه 
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 (طبیعی بودن کمی درد و یا دل پیچه گذرا )یک تا دو ساعت پس از انجام پروسیجر 

  عدم استفاده از کرم، محلول های شستشو، تامپون داخل واژن و داشتن رابطه جنسی تا یک هفته بعد از بیوپسی 

  روز پس از عمل( 12)معموالً زمان آماده شدن نتیجه نمونه اخذ شده 
 تکرار غربالگری سرطان سرویکس 1های پیگیری تا نیاز احتمالی به انجام تست( ماه پس از انجام پروسیجرPap Smear  )و یا کولپوسکوپی 

 بیمار باید در صورت بروز عوارض زیر به پزشک مراجعه نماید: 

  (بزرگ بعد از یک تا دو ساعتخونریزی شدید واژینال )خیس شدن کامل یک پد بهداشتی 

 روز 7واژینال برای مدتی بیشتر از  یخونریز 

 ای یا سیاه مشابه ته نشست قهوه برای روزهای اول عادی است(.ترشحات بدبوی واژینال )ترشحات قهوه 

  شود.آرام نمی مسکندردهای لگنی و دل پیچه که با 

  درجۀ سانتی گراد 18افزایش دمای بدن به بیشتر از . 

  روسای بخشها، مدیرپرستاری و سرپرستارانهدایت کننده: 

 منابع:
 Nov 7,2017 دستورالعمل  .1

2. http://www.hidoctor.ir 

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 

 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی
 کیفیتژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود 

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 روسای اتاق عمل زنان و اطفال

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://www.hidoctor.ir/
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دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/5 

از  پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 سیستوسکوپی

 03/03/99     ابالغ: تاریخ

 03/39/30بازنگری:  تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های بیمار، ترمومتر، گوشی پزشکی پرونده بیمار، گرافی، رمتپالس اکسی،ساکشن، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن امکانات مورد نیاز:

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،و فشارسنج

 پزشک متخصص/ دستیار، پرستار/ماما ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 

 اطمینان از آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها 
 کاهش عوارض احتمالی پس از انجام اسکوپی ها

 سیستوسکوپی از قبل آمادگی از اطمینان
 را  الزمهای بایستی به بیمار در خصوص مشکالت احتمالی و اقدامات مراقبتی قبل از سیستوسکوپی آموزش مسئول بیماری ماما پرستار/ .1

 این موارد عبارتند از: نمایدارائه 

  استفاده از آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک 

 اطمینان از خالی بودن مثانه 

  وجود درد مختصر در حین انجام پروسیجر 

 شل نمودن عضالت ناحیه لگن جهت کاهش درد 

  سیستوسکوپی و مختصر خونریزی در زمان انجام مثانه و پریسوزش ادرارطبیعی بودن حس  
 عمل بپوشد.تمام لباسها و لباسهای زیر را خارج نموده و لباس مخصوص اتاق کمک نمایند تا بیمار  بایستی پرسنل کمکی بخش  .1

 

 حین انجام سیستوسکوپی مستمر پایش و مراقبت
 مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه سیستوسکوپ اطمینان حاصل نمایند.ی ماما پرستار/ پزشک/ .1

 دهد.روی تخت با پاهای از هم باز در وضعیتی که دسترسی به مجرای ادراری راحت باشد، قرار  ،بیمار رابایستی مامای مسئول بیمار  پرستار/ .1

 نکته: 
 شود.الف: در صورتی که پروسیجر با بی حسی موضعی انجام شود از ژل های بی حسی طبق دستور پزشک استفاده می

 اقدامات زیر انجام شود: ب: در صورتی که بیمار جهت انجام پروسیجر تحت بیهوشی قرار گیرد بایستی
 /کارشناس بیهوشی باید از باز بودن راه هوایی بیمار اطمینان حاصل نماید. تکنسین/ پزشک 

 /کارشناس بیهوشی باید در صورت نیاز ترشحات راه هوایی بیمار را ساکشن نماید. تکنسین/ پزشک 

 /متری )کنترل عالئم حیاتی( را انجام دهد. پالس اکسیکارشناس بیهوشی باید مانیتورینگ مداوم قلبی ریوی و  تکنسین/ پزشک 

 /کارشناس بیهوشی باید سطح هوشیاری بیمار را کنترل نماید.  پزشک/ تکنسین 

 /اسکراب باید خط وریدی بیمار و وضعیت هیدراتاسیون بیمار را کنترل نماید.ی ماما پرستار 

 /ید.اسکراب باید خونریزی محل عمل را کنترل نمای ماما پرستار 

 /اسکراب باید اتصاالت بیمار را چک نماید.ی ماما پرستار 

 از سیستوسکوپی: پس مستمر پایش و مراقبت
 دهد:مسئول بیمار باید موارد زیر را پس از اتمام پروسیجر به بیمار آموزش میی ماما پرستار/ .1
  طبیعی بودن سوزش ادرار، خون در ادرار و درد خفیف 

  مصرف مایعات فراوان 
 استراحت در روز انجام پروسیجر 
 پزشک اورولوژی مصرف داروی تجویز شده توسط 
 )طبیعی بودن احساس پر بودن مثانه یا تکرر ادرار )تندتند رفتن به دستشویی 

http://drvariani.ir/%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1/
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 طبیعی بودن درد کم و خونریزی و سوزش در مجاری ادراری 
  عدم رانندگی پس از انجام پروسیجر 

 مراجعه نماید:در صورت بروز موارد زیر به پزشک 
در صورت بروز این عوارض )خونریزی شدید و مداوم بعد از گذشت چند روز، تب و لرز، بایستی به بیمار آموزش دهد که بیمار مامای مسئول  پرستار/* 

 ( به پزشک مراجعه نماید.…و ، عدم توانایی در ادرار کردن )احتباس ادراربوی بد ادرار روتکرار ادرا سوزش ادرار، عالئم ادراری مانند:
 

 سرپرستاران مدیرپرستاری و ای بخشها،روسهدایت کننده: 

 منابع:
1. http://irannurse.ir 

 Dec 28,2011دستورالعمل  .2

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 
 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 اطفالروسای اتاق عمل زنان و 

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://drvariani.ir/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1/
http://drvariani.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1/
http://irannurse.ir/
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 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-1/6 

 از پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 هیستروسکوپی

 03/03/99ابالغ:       تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های بیمار، ترمومتر، گوشی پزشکی پرونده بیمار، گرافی، رمتپالس اکسیساکشن،  ،برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن : امکانات مورد نیاز

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،و فشارسنج

 دستیار بیهوشی، خدمات متخصص/واجد شرایط، تکنسین اتاق عمل، ی ماما پزشک متخصص، پرستار/ : کارکنان مرتبط

 -تعاریف:

 هدف :
 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 

 اطمینان از آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها 
 کاهش عوارض احتمالی پس از انجام اسکوپی ها

 هیستروسکوپی از قبل آمادگی از اطمینان
ارائه  هیستروسکوپی قبل از ،به بیمار در خصوص مشکالت احتمالی و اقدامات مراقبتی را  های الزمبایستی آموزش مامای مسئول بیمار پرستار/ .1

 :این موارد عبارتند از نماید
 .تست های روتین قبل از عمل، باید بسته به نظر پزشک معالج انجام شود 

  بیماران درمان شود. قبل از اقدام به انجام پروسیجر بایستی عفونت 

 .در صورت مصرف آسپیرین و وارفارین، باید به پزشک معالج اطالع داده شود 

  ،ساعت قبل از پروسیجر استفاده نشود. 12پماد و کرم های واژینال 

 Nothing By Mouth (NPO) ساعت قبل( از خوردن آب و مایعات خودداری شود . 8از نیمه شب قبل از پروسیجر )

  انجام پروسیجر مثانه باید خالی شود.قبل از 

 نماید .شب قبل از انجام پروسیجر داروی میزوپروستول برای بیمار استفاده  مسئول بیمار بایستی طبق دستور پزشکی ماما پرستار/ .1

ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع  انجام دهنده پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار بهمسئول بیمار   ی/ دستیار، پرستار/ ماماپزشک .1
 کافی داشته باشد )برای قطع به موقع دارو در صورت نیاز(.

 را برای بیمار شروع نماید.ساعت قبل از انجام پروسیجر رژیم مایعات صاف شده و شفاف  12 مسئول بیمار  بایستیپرستار/ مامای  .1
 نماید. Nothing By Mouth (NPO)شب   12ت را از ساع بیمارطبق دستور پزشک  پرستار/ مامای مسئول بایستی .1
 نماید.در صورت دستور پزشک برای بیمار مایعات وریدی شروع  پرستار/ مامای مسئول بایستی .2

 نماید.از نظر آماده بودن کنترل  تمامی مدارک درمانی بیمار پرستار/ مامای مسئول بایستی .1

 عمل منتقل نمایند.ا به اتاق یمار رببایستی خدمات(  مامای مسئول بیمار / . پرستار/7
 

 حین انجام هیستروسکوپی مستمر پایش و مراقبت
 مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه هیستروسکوپ اطمینان حاصل نمایند.ی/ پزشک/پرستار/ماما .1

مسئول اتاق عمل بایستی پس از قرار دادن بیمار روی تخت معاینه بایستی محوطه واژن با ماده ضد عفونی کننده تمیز ی/ پزشک/پرستار/ماما .1
 نماید.

 کارشناس بیهوشی باید از باز بودن راه هوایی بیمار اطمینان حاصل نماید. پزشک/تکنسین/ .1

 بیمار را ساکشن نماید.کارشناس بیهوشی باید در صورت نیاز ترشحات راه هوایی  پزشک/تکنسین/ .2

 متری )کنترل عالئم حیاتی( را انجام دهد. کارشناس بیهوشی باید مانیتورینگ مداوم قلبی ریوی و پالس اکسی پزشک/تکنسین/ .1

 کارشناس بیهوشی باید سطح هوشیاری بیمار را کنترل نماید.  پزشک/ تکنسین/ .1

 هیدراتاسیون بیمار را کنترل نماید.اسکراب باید خط وریدی بیمار و وضعیت ی ماما پرستار/ .7

 اسکراب باید خونریزی محل عمل را کنترل نماید.ی ماما پرستار/ .8

 اسکراب باید اتصاالت بیمار را چک نماید.ی ماما پرستار/ .9
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 از هیستروسکوپی مستمرپس وپایش مراقبت

 بماند.بیمار بایستی تا چند ساعت )طبق دستور پزشک معالج( بعد از هیستروسکوپی ناشتا  .1

این موارد  کندارائه  را های الزمبه بیمار بایستی در خصوص مشکالت احتمالی و اقدامات مراقبتی پس از هیسترسکوپی آموزشپرستار/ ماما  .1
 عبارتند از:

  ساعت پس از عمل 28عدم رانندگی، ننوشیدن الکل، عدم انجام کارهای سنگین تا 

 آزمایش پاتولوژی مراجعه به پزشک معالج پس از آماده شدن جواب 

  ساعت اول عمل 12وجود همراه در کنار بیمار تا 

 استفاده از مسکن هایی مثل ایبوپروفن، استامینوفن، پاراستامول برای کاهش درد 

 روز پس از عمل 1الی  1های طبیعی روزانه تا نهایتاً برگشت به فعالیت 

 هفته   1یا داروی داخل واژن حداقل تا  عدم استفاده از هرگونه ماده 

 نداشتن روابط زناشویی تا یک هفته پس از عمل جراحی یا تا زمان قطع کامل خونریزی واژینال 

 های ورزشی )شنا( تا چند روز پس از عملنداشتن فعالیت 

 مصرف منظم داروهای آنتی بیوتیک جهت جلوگیری از ایجاد عفونت 

  تعبیه سوند رحمی و یاIntra Uterine Device (IUD)  داخل رحمی )چند روز و یا چند ماه با نظر پزشک معالج( جهت جلوگیری از
 چسبندگی

 نظمی تا چند ماه بعد از هیستروسکوپی تر از معمول شدن قاعدگی و نیز بیتر و طوالنیاحتمال سنگین 

 ضعف و غش، احساس تهوع  و روز و همچنین احساسها، خونریزی واژینال خفیف و دردهای شکمی تا یک الی دطبیعی بودن درد شانه
 )مربوط به داروهای بیهوشی(، خشکی و درد گلو تا چند روز پس از انجام پروسیجر

  عدم قطع یا تغییر خودسرانه دارو در صورت تجویز داروهای هورمونی )استروژن و پروژسترون( برای تحریک ترمیم آندومتر 

واژینال،  درجه سانتی گراد، درد شدید شکمی، ترشحات یا خونریزی شدید 18از عمل )تب بیش از  بیمار باید در صورت بروز عوارض پس .1
 دفع ادرار و تنگی نفس( به پزشک مراجعه نماید مشکل در

 سرپرستاران مدیرپرستاری و روسای بخشها،هدایت کننده: 

  منابع:

 Dec 28,2011دستورالعمل  .1
2. http://hysteroscopy.persianblog.ir    

        

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 

 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی
 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 سرپرستار بخش جراحی زنانپروا هاشمی 

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 روسای اتاق عمل زنان و اطفال

 دکتر جعفر کیاست فر
ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید 

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjWganDsqrcAhWMDywKHRCpDZkQFghTMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.familyplanning.org.nz%2Fadvice%2Fcontraception%2Fintra-uterine-device-iud&usg=AOvVaw1z84VMEzL24v1Pz7W9Uh9x
http://hysteroscopy.persianblog.ir/
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 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-1/7 

 از پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 دیالیز

 03/03/99ابالغ:       تاریخ

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

دستورپزشک، گیره، تراوز، هپارین، آنتی بیوتیک در صورت تجویز، مینی کپ، پگ  به باتوجه 2 یا 1 دیالیزشماره محلول : امکانات مورد نیاز

، کشت خون(، محلول Complete Blood Count  (CBC)ساعت، لوله آزمایش، لوله سیتراته در صورت دستور پزشک )پانسمان، سرم شستشو، 
 ضدعفونی کننده دست و سطوح، دستمال کاغذی

 شرایط ، پرستار واجدار بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفتسرپرست : کارکنان مرتبط

 -: تعاریف

 - هدف :
 شود.صورت صفاقی انجام میتبصره: در این مرکز فقط دیالیز به * 

 از دیالیز صفاقی قبل آمادگی از اطمینان
 

ه پزشک معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل دیالیز صفاقی و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام ب .1
 اخذ رضایت آگاهانه می نماید.

)سل، کرونا  عفونی مسریهای  در صورتی که بیمار به بیماریی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ مامای ارزیابی کننده بیمار  پرستار/ .1
 . برساندو کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت ویروس، انفلونزا، 

 ا به بیمار ارائه می نماید.پرستار مسئول بیمار توضیحات الزم در خصوص نحوه دیالیز ر .1

 ضد عفونی میکند. کامالً مورد تایید بیمارستان ضدعفونیبا محلول مسئول محیط اطراف بیمار  کادر خدمات با نظارت پرستار .2

 می بندد.قبل از شروع دیالیز صفاقی  راهای اتاق دیالیز تمامی در و پنجرهبیمار  مسئول  پرستار .1

 نماید. و در پرونده ثبت  دستور پزشک( بایستی بیمار را توزین )در صورت داشتن ادم/ بیمار  مسئول پرستار .1

 نماید.  و ثبت فشارخون را کنترل شدید افت همودینامیک مانند اختالالت بایستی عالئم بیمار  مسئول پرستار .7

 .بایستی نوع محلول مورد استفاده را با پرونده بیمار تطبیق دهد بیمار  مسئول پرستار .8

 بایستی دمای محلول را از نظر مناسب بودن )هم دمای اتاق( جهت شروع دیالیز کنترل نماید.   بیمار  مسئول پرستار .9

 بهداشت دست را رعایت نماید. بایستی بیمار  مسئول پرستار .13

 بایستی از کارکرد کاتتر دیالیز صفاقی اطمینان حاصل نماید. بیمار  مسئول پرستار .11

تزریق مذکور را  اصول دارودهیبایستی در صورت داشتن دستور تزریق آنتی بیوتیک در داخل محلول دیالیز، با رعایت  بیمار مسئول  پرستار .11
 انجام دهد.

 نماید.دار( اطمینان حاصل قبل از انجام توزین محلول دیالیز باید از صحت و دقت کارکرد ترازو )نیروسنج قالببیمار  مسئول  پرستار .11

 

 دیالیز صفاقی حین مستمر پایش و مراقبت

 مسئول دیالیز باید دیالیز را با رعایت شرایط استریل شروع نماید. پرستار .1

 مسئول دیالیز بایستی مایع خروجی را از نظر رنگ و کدورت کنترل نماید. پرستار .1

-با رعایت نکات استریل نمونه مسئول دیالیز بایستی در صورت کدورت مایع خروجی/داشتن دستور اخذ نمونه کشت از مایع شکمی، پرستار .1

 گیری نماید.

 مسئول دیالیز بایستی از خروج کامل محلول تزریق شده اطمینان حاصل نماید. پرستار .2

 مسئول دیالیز بایستی در صورت عدم خروج کامل مایع شکمی، با دادن پوزیشن مناسب نسبت به تخلیه مایع داخل شکم اقدام نماید. پرستار .1

ز بایستی در هنگام اتمام دیالیز صفاقی بایستی مقداری از محلول دیالیز )میزان محلول طبق دستور پزشک معالج تعیین مسئول دیالی پرستار .1
 گذارد.شود( در فضای شکم باقی می

 مسئول دیالیز بایستی در حین انجام دیالیز بیمار را از نظر بروز هیپوترمی، کرامپ شکمی کنترل نماید. پرستار .7

 دیالیز صفاقی از پس مستمر پایش و مراقبت

 کپ به روش کامالً استریل ببندد.مسئول دیالیز پس از اتمام دیالیز باید درپوش کاتتر دیالیز صفاقی با مینی پرستار .1

 مسئول دیالیز باید پس از استعمال پماد موپیروسین در محل خروجی کاتتر، پانسمان استریل انجام دهد. پرستار .1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxkYa1q6rcAhUQiaYKHaKTC5gQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Flabtestsonline.org%2Ftests%2Fcomplete-blood-count-cbc&usg=AOvVaw3KKH67TUPk_UoK6xGLfcy3
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 د کاتتر دیالیز را با استفاده از باند یا کاور بر روی شکم بیمار فیکس نماید.مسئول دیالیز بای پرستار .1

های شدید، رژیم غذایی )پر پروتئین با محدودیت قند(، نحوه حمام کردن، انجام مسئول دیالیز باید در خصوص اجتناب از فعالیت پرستار .2
 های خاص به بیمار آموزش دهد.، تهیه دفترچه بیماریای، نحوه انجام دیالیز در منزل، چگونگی تهیه سرمآزمایشات دوره

 

باشد و بیمار های مربوطه فقط شامل قبل و پس از دیالیز  صفاقی میشود. لذا مراقبتدر این مرکز همودیالیز انجام نمی* 

 گردد. جهت همودیالیز به سایر مراکز درمانی منتقل می

 

 :دیالیزهمواز  قبل آمادگی از اطمینان
 

معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل همودیالیز و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام به اخذ پزشک  .1
 رضایت آگاهانه می نماید.

)سل ، کرونا  مسریعفونی های  در صورتی که بیمار به بیماریی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ مامای ارزیابی کننده بیمار  پرستار/ .1
 برساند.و کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت ، ویروس، انفلونزا

 بیمار بایستی وزن بیمار را کنترل و در پرونده بیمار ثبت نماید.مسئول  پرستار .1

 ل، کورتکس اطمینان حاصل نماید.بیمار بایستی از کارکرد شنت، شالدون، فیستومسئول  پرستار .2

 بیمار بایستی عالئم همودینامیک بیمار را کنترل نماید.مسئول  پرستار .1

 بیمار بایستی در صورت وجود اختالل در عالئم همودینامیک مانند افت فشارخون به پزشک معالج اطالع دهد.مسئول  پرستار .1

 . ت درخواستی در پرونده بیمار اطمینان حاصل نمایدبیمار بایستی از آماده بودن جواب آزمایشامسئول  پرستار .7

 بیمار بایستی در صورت وجود اختالالت الکترولیتی به پزشک معالج اطالع دهد.مسئول  پرستار .8

 

 :دیالیزهمو پس از آمادگی از اطمینان
 بیمار بایستی وزن بیمار را کنترل و در پرونده بیمار ثبت نماید.مسئول  پرستار .1

 های شریانی و وریدی بیمار را کنترل نماید.بیمار بایستی از نظر انعقاد مناسب محل خروج سوزنمسئول  پرستار .1

 بیمار بایستی عالئم همودینامیک بیمار را کنترل نماید.مسئول  پرستار .1

 د. های الزم در خصوص رژیم غذایی دیالیزی طبق دستور پزشک را به بیمار ارائه دهبیمار بایستی آموزشمسئول  پرستار .2

 

 سرپرستاران مدیرپرستاری و روسای بخشها،هدایت کننده: 

  منابع:

 1387،ایران، تهران سالمى جمهورىا پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست .1

 

2. Allen R.nissenson and Rechard N.fine, Handbook of dialysis, 4
th 

Ed., 2008. 
        

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 

 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی
 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 روسای اتاق عمل زنان و اطفال

 دکتر جعفر کیاست فر
ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید 

 مطهری
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 عمل اتاق از خارج تهاجمی اقدامات انجام مراحل در بیمار ایمنی الزامات رعایت دستورالعمل 1-1-1-ب

 کد دستورالعمل
I-TC-GCC-2 

بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه رعایت الزامات ایمنی 

 اتاق عمل

 03/03/99ابالغ:    تاریخ

 03/39/30بازنگری:  تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

های متر، ست اعمال جراحی سرپایی )ستترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور قلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور،پالس اکسی : امکانات مورد نیاز

 بخیه، پونکسیون لومبر، کتدان، تراکیوستومی، پانسمان، تعویض خون(  

 پزشک معالج/دستیار کشیک، مسئول اتاق عمل/ جانشین مسئول، پرستار اتاق عمل ،پرستار مسئول بیمار و تیم احیاء، خدمات : کارکنان مرتبط

 -تعاریف:

 : بیانیه/سیاست
بستری سیاست ایمنی بیماران در اقدامات ایمن در طول مدت بیمارستان با هدف ارائه خدمات حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت بیمار باتوجه به لزوم 

 را اتخاذ نموده است. تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل

ایمن در طول مدت بیمارستان با هدف ارائه خدمات حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت بیمار : باتوجه به لزوم رعایت همسویی باسیاستهای اصلی بیمارستان
 را اتخاذ نموده است. بستری سیاست ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل

مدیران گروه های اطفال، زنان و بیهوشی بیمارستان وروسای اتاق عمل زنان و اطفال بایستی لیستی از اعمال جراحی و پروسیجرهای خارج  .1
 اتاق عمل تهیه نمایند.از 

باشد که باشد. این پروسیجرها شامل هر گونه پروسیجری میها موجود می* فهرست اعمال جراحی وپروسیجرهای خارج از اتاق عمل در تمامی بخش
یعات بدن یا هوا از طریق انجام آن توأم با انسزیون پوست، بیحسی موضعی، تزریق هر گونه ماده در فضای بین مفاصل/ فضاهای بدن، آسپیراسیون ما

 ها، پروسیجرهای تهاجمی رادیولوژی، دبریدمان پوست باشد.پوست، بیوپسی، انواع اسکوپی

 

 نوع پروسیجر

 Bed Sore   دبریدمان زخم و کات دان

 تراکئوستومی ن خون ترانسفوزی

 شیمی درمانی تعویض خون نوزادان

 central venous /رقراری کاتتر نافی در نوزادانب

catheter (CVC )و یا central venous line 

(CV Line)  به جایCVP Line 

 آمینوسنتز  کولپوسکوپی، بیوپسی آندومتریال/

 پروسیجرهای تهاجمی ناباروری صفاقی/ دیالیز خونی                              دیالیز

 پالسما فروزیس تعبیه چست تیوب

 اپیزیاتومی آسپیراسیون مایع آسیت

 برونکوسکوپی  ،آندوسکوپی آسپیراسیون مایع پلور

 ...(رحم و  ،انواع بیوپسی )کبد، کلیه Bone Marrow (BM)  آسپیراسیون سوپراپوبیک

 کشیدن ناخن    ن     پونکسیون مغز استخوا

 کشیدن دندان  پونکسیون لومبار
 

ها تحویل اتاق عمل را به تمامی بخش اقدامات تهاجمی خارج از کنندهای بیماران درکارشناس ایمنی باید لیستی از فهرست عوامل تهدید  .1
 .باشد(در کتابچه نکات کلیدی اعتباربخشی موجود می نماید )شرایط تهدید کننده ایمنی به بخشها ابالغ شده و

 پرونده بیمار را ثبت کند.پزشک معالج بیمار در بخش باید درخواست انجام مشاوره در خصوص اقدامات تهاجمی در  .1
 پزشک معالج/ رزیدنت ارشد باید برگه مشاوره را تکمیل کند. .2
 شیفت باید دستور پزشک را چک کند. مسئول بخش/ .1
 کند و در دفتر مشاوره ثبت کند.مسئول بخش/ مسئول شیفت، باید برگه مشاوره را از نظر کامل بودن بررسی می .1
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 .درخواستی را همراه با دفتر مشاوره به واحد دفتر پرستاری ارسال کند مسئول بخش/ مسئول شیفت، باید مشاوره .7
 سوپروایزر وقت باید مشاوره را در دفتر مشاوره ثبت نماید. .8
 پرسنل خدماتی باید مشاوره را  به پزشک مربوطه تحویل دهد.  .9

  موارد زیر بایستی توسط پزشک مشاور انجام گردد: .13
 یمار را انجام دهد.. پزشک مشاور مشاوره اورژانس ب1-13
به اتاق عمل فراخوانی  . بعد از انجام مشاوره توسط پزشک جراح در صورت پایدار بودن وضعیت بیمار و اورژانسی بودن مشاوره، بیمار1-13

 شود.می
مسئول بخش/ مسئول . در صورت پایدار نبودن وضعیت بیمار و اورژانسی بودن مشاوره، مسئول اتاق عمل /مسئول شیفت اتاق عمل با 1-13

 آورد.های الزم را جهت آماده نمودن بیمار و وسایل مورد نیاز بعمل میشیفت بخش هماهنگی
 کند.. پزشک جراح اتاق عمل همراه با تکنسین اتاق عمل به همراه وسایل مورد نیاز به بخش مربوطه مراجعه می2-13
 انجام خواهد شد. . الزم به توضیح است در موارد الکتیو نوبت دهی عمل1-13

 پرستار مسئول بیمار جهت جلوگیری از انجام پروسیجر بر روی بیمار اشتباه، باید شناسایی صحیح بیمار را انجام دهد. .11
 .انجام دهد پرستار مسئول بیمار اقدامات الزم جهت پیشگیری از سقوط بیمار را  باید حین انتقال بیمار جهت انجام پروسیجر .11
 از آماده بودن ترالی اورژانس بر بالین بیمار  باید قبل از انجام پروسیجر اطمینان حاصل نماید.پرستار مسئول بیمار  .11
 همراهی پزشک در حین انجام پروسیجر تهاجمی مشخص نماید. یک نفر کادر اتاق عمل را جهتباید  شیفت اتاق عمل  مسئول بخش/ .12
رعایت حقوق گیرندگان خدمت توضیحات الزم را به صورت شفاف به بیمار ارائه پزشک انجام دهنده پروسیجر  باید قبل از شروع کار جهت  .11

 نموده و رضایت آگاهانه را اخذ نماید.
 پزشک انجام دهنده پروسیجر در صورت صالحدید برای بیمار داروی بیحسی تزریق نماید.    .11
 .اطمینان حاصل نماید یمارنجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بپرستار مسئول بیمار  باید از ا پزشک و .17
 مسئول بخش/شیفت  باید از رعایت بهداشت دست )انجام اسکراب جراحی( توسط پزشک قبل از انجام پروسیجر اطمینان حاصل نماید. .18
 مامای مسئول بیمار  باید از ضدعفونی صحیح محل انجام پروسیجر اطمینان حاصل نماید. پرستار/ .19
 نماید.شیفت  باید وسایل استریل و یکبار مصرف را جهت انجام پروسیجر تأمین  مسئول بخش/ .13
 پرستار مسئول بیمار  باید بر استریل بودن ابزارآالت مورد استفاده در پروسیجر تهاجمی نظارت نماید  .11
خونریزی، اختالل در سطح هوشیاری، عوارض پرستار مسئول بیمار،  باید بیمار را در حین انجام پروسیجر )باز بودن راه هوایی، عالیم حیاتی،  .11

 نماید.طور مدوام پایش ناشی از ترانسفوزیون خون( به
رسانی، ساکشن، برقراری خط وریدی دوم، تزریق دارو طبق ای الزم )اکسیژنپرستار مسئول بیمار، در صورت بروز مشکل اقدامات مداخله .11

 دهد.دستور پزشک( را  باید انجام 
 نماید.گذاری کاتتر اطمینان حاصل میسئول بیمار در هنگام کاتترگذاری/ سونداژ  باید از صحت جایپرستار م پزشک/ .12
ی( پزشک و پرستار بعد از انجام عمل جراحی  باید مستندات مربوطه )شرح عمل، مراقبت ها، دستورات، پذیرش در اتاق عمل و گزارش نویس .11

 را در پرونده بیمار ثبت نماید.

 مسئول فنی و کارشناس کنترل عفونت :کننده هدایت

 منابع:
معاونت .  فرناز مستوفی، الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی )پروسیجرهای( تهاجمی، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، 1

 .1191درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت 

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 
 منیره صمدی مدیر خدمات پرستار ی و مامایی

 ژاله زینالی کارشناس دفتر بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 مدیر گروه زنان و اطفال 
 زنان و اطفالروسای اتاق عمل 

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 شیمیایی مهاراستفاده صحیح از  خط مشی و روش 1-1-1-ب

 

 روش مشی وخط کد
 PP-TC-GCC-1 

 استفاده صحیح از مهار شیمیایی

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 معیار ریچموند فرم ارزیابی ،داروهای الزم طبق دستور، سرنگ، پنبه استریل و محلول ضدعفونی کننده امکانات مورد نیاز:

 سوپروایزر، نگهبان، ماما، ماما ، پرستار/مسئول بخش/ جانشین مسئولدستیار،  پزشک/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 شیمیایی مهار روش و مشی خط الزامات دقیق رعایت -هدف:

، بر اساس معیار ریچموندو آسیب به خود و دیگران  بیمار را از نظر آژیتاسیونوضعیت مسئول بیمار در حین ارزیابی اولیه  یماما پرستار/ .1
 نماید.می بر اساس جدول موجود در فرم ارزیابی اولیه را بررسی و ثبت احتمال سقوط از تخت

مسئول بیمار در صورت آژیتاسیون بیمار، احتمال سقوط از تخت و آسیب به خود و دیگران را به پزشک کشیک/دستیار اطالع  یماما پرستار/ .1
 دهد.می

 می نماید.ویزیت  بیمار را دستیار از نظر آژیتاسیون و احتمال آسیب به خود یا سقوط از تخت پزشک کشیک/ .1
بیمار دستور مهار شیمیایی را با در نظر گرفتن شرایط بیمار )جسمی و سن(، نوع بیماری، وضعیت تأیید دستیار، در صورت  پزشک کشیک/ .2

 . می نمایدمحدود در برگه دستورات پزشک ثبت  بسیار مدت به داروهای در حال مصرف و

 مهار برای استفاده ردمو داروی نوع تعیین در بیمار شده شناخته حساسیتهای و داروئی سابقه بیمار را ازلحاظدستیار،  پزشک کشیک/ .1

 داروئی بررسی می نماید. تداخالت و عوارض از پیشگیری و بیمار شیمیایی
 نماید.دستورات الزم را صادر می عوارض کمترین با بیمار شیمیایی مهار در تجویز روش ایمن ترین از استفاده با دستیار، پزشک کشیک/ .1

-مسئول بیمار دستور پزشک مبنی بر استفاده از مهار شیمیایی را چک می یماما پرستار/مسئول شیفت /  مسئول بخش/ جانشین مسئول / .7

 نماید.
 ، از آماده بودن ترالی اورژانس و وسایل نجات دهنده حیات بر بالین بیمار اطمینان حاصل می نماید.مسئول بیمار یماما پرستار/ .8
گانه دارودهی )بیمار صحیح،  مسئول بیمار داروی تجویز شده برای مهار بیمار را طبق دستور پزشک با رعایت اصول هشت یماما پرستار/ .9

 نماید.داروی صحیح، راه مصرف صحیح، زمان صحیح، دوز صحیح، ثبت صحیح، تجویز صحیح، پاسخ مناسب به دارو( آماده و تزریق می
حریم  مداوم، حفظ مانیتورینگ سقوط، احتمال حیاتی،  عالیم و از نظر عوارض احتمالی دارویی مسئول بیمار، بیمار را یماما پرستار/ .13

 نماید.ارزیابی می خصوصی 
را در  درمان به بیمار و پاسخ کنترل مرتب بیمار از نظر اثربخشی دارو و عوارض احتمالی دارویی شروع، مسئول بیمار، زمان یماما پرستار/ .11

 نماید.بیمار ثبت میمامای  گزارش پرستار/
افزایش دوز دارو یا قطع  مسئول بیمار، در صورت موفقیت آمیز نبودن مهار شیمیایی و یا بروز عوارض دارویی )جهت کاهش/ یماما پرستار/ .11

 .  نمایدثبت می در پرونده بیمارو  دهددارو(، مورد را به پزشک اطالع می

 مهار از استفاده محدودیت به باتوجه لزوم صورت در دستور وجود با حتی باشد.می پزشک مجدد دستور به منوط صرفاً شیمیایی مهار تکرار توجه:

  .شودمی توصیه (بار سه حداکثر) روز هر در شیمیایی

 سرپرستاران مدیرپرستاری و روسای بخشها،هدایت کننده: 

 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ، سازمانیپرستارهای خدمات غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 زینالی کارشناس بهبود کیفیتژاله 

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 مهار فیزیکیاستفاده از  خط مشی و روش 7-1-1-ب
 

روش  مشی وخط کد
PP-TC-GCC-2 

 یفیزیکاستفاده صحیح از مهار 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 فرم ارزیابی معیار ریچموند، کمربند، ایپارچه پابند، سینه بند ،دستبند امکانات مورد نیاز:

 خدمات، ماما، ماما، کمک بهیار ، پرستار/دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول پزشک/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 -هدف:

، احتمال بر اساس معیار ریچموندو آسیب به خود و دیگران  بیمار را از نظر آژیتاسیونوضعیت مسئول بیمار در حین ارزیابی اولیه  یماما . پرستار/1
 نماید.می بر اساس جدول موجود در فرم ارزیابی اولیه را بررسی و ثبت سقوط از تخت

-سقوط از تخت و آسیب به خود و دیگران را به پزشک کشیک/دستیار اطالع می مسئول بیمار در صورت آژیتاسیون بیمار، احتمالی ماما . پرستار/1

 دهد.
 می نماید.ویزیت  از نظر آژیتاسیون و احتمال آسیب به خود یا سقوط از تخت بیمار رادستیار  . پزشک کشیک/1
وبا  بسیارمحدود مدت وبه فیزیکی مهار جهت الزم اندامهای ذکر با  وضعیت بیمار دستور مهار فیزیکیتأیید دستیار، در صورت  . پزشک کشیک/2

 د.  کندر برگه دستورات پزشک ثبت می استفاده از ایمن ترین روش
 نماید.پرستار/ماما مسئول بیمار دستور پزشک مبنی بر استفاده از مهار فیزیکی را چک میمسئول شیفت و . مسئول بخش/ جانشین مسئول /1

 فیزیکی حفظ می نماید. مهار زمان حین در را بیمار خصوصی حریمپرستار/ماما مسئول بیمار ول شیفت ومسئ مسئول بخش/ جانشین مسئول /
، ایوکمربند پارچه ،پابند، سینه بندبیمار را با استفاده از دستبند ،با همکاری کمک بهیار کارکنان اثربخش ضمن آموزش مسئول بیمار ی . پرستار/ماما1

 .نمایدمهار میطبق دستور پزشک 
 عصبی سیستم و های فیزیکیهای تحت مهار کنندههای احتمالی وارده به اندامصورت مداوم از نظر آسیب مسئول بیمار، بیمار را به ی ماما . پرستار/7

 نماید.پایش می مستمر صورت به شده مهار اندامهای عروقی
را ...و خود، به آسیب بیمار، به بافتی صدمه و فشاری زخمهای ایجاد سقوط، مالاحت قبیل از بیمار ایمنی تمهیدات مسئول بیمار، ی ماما پرستار/

 فراهم می کند.
شروع،مشاهده منظم محل تحت فشار ناشی از وسایل  مسئول بیمار، عالوه بر ذکر نوع وسایل استفاده شده برای مهار فیزیکی، زمان یماما . پرستار/8

دستیار( را در پرونده  و یا در صورت نیاز تمدید مهار فیزیکی )طبق دستور کتبی پزشک معالج/قطع ونیز زمان  مهار کننده )از نظر احتمال زخم و آسیب(
 نماید.بیمار ثبت می

 دهد. مسئول بیمار در صورت موفقیت آمیز نبودن مهار فیزیکی، مورد را به پزشک اطالع می یماما . پرستار/9
 شود.داده می مقیم با هماهنگی پزشک معالج( )معالج/بیمار  هدایت بالینی مسئول ویژه توسط پزشک های** تبصره: دستور مهار فیزیکی در بخش

 اعضای که بیمارانی در همچنین .است ممنوع فیزیکی مهار پشت، به خوابیده وضعیت در جنین و مادر به آسیب امکان بدلیل باردار مادران توجه: در

 .میباشد ممنوع مبتال مهار عضو دارد، حرکتی اختالل آنها
 

 سرپرستاران مدیرپرستاری و روسای بخشها،هدایت کننده: 

 :منابع

 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورىی پرستار نظام ی، سازمانیماما های خدمات پرستار/غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 کارشناس بهبود کیفیتژاله زینالی 

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید 

 مطهری
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 شایع بیماریهای برای مراقبتی خود دستورالعمل 1-13-1-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-GCC-3 

 های شایع خود مراقبتی برای  بیماری

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 ، صندلی CD Player، تلویزیون، پمفلت آموزشی، کتابچه الکترونیکی آموزش به بیمار امکانات مورد نیاز:

 ماما، پرستارپزشک،  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
مشارکت بیماران در روند  ،رفتارهای بهداشتی و خود مراقبتی ارتقاء و بهبود وضعیت بالینی بیماران بوسیله آموزش به بیمار و خانواده آنان در مورد

ارتقای سالمت بیمار و کاهش مراجعات  ،اری و تسهیل روند مراقبت و درمانخانواده به کادر پزشکی و پرستافزایش اعتماد بیمار و  ،مراقبت و درمان
 بیماران به بیمارستان

 را به بیمار ارائه نماید.های بدو ورود، حین بستری و زمان ترخیص از لحظه ورود به بخش آموزش ایستیبیمار ب ماما مسئول /پرستار پزشک/ .1

 ،)نوزادان، مامایی( استفاده از فیلم، چهره به را به صورت چهرههای الزم آموزشبایستی  پس از اطمینان از آمادگی بیمار ماما /پرستار پزشک/ .1
 جهت خودمراقبتی به بیمار ارائه نماید. پمفلت

 

درسیستم  97در پوشه اعتباربخشی های کامل آموزش به بیمار در راستای اجرای خودمراقبتی )بدو ورود، حین بستری و زمان ترخیص( تبصره: فایل
HIS  باشد. میقابل دسترسی 

 

بستری و در بایستی در طول مدت را های ارائه شده اثربخشی آموزشسوپروایزر آموزش به بیمار  پرستار مسئول بیمار/ مسئول بخش/ پزشک/ .1
 کند.پرسش و پاسخ ارزیابی  زمان ترخیص بیمار از طریق مشاهده/

 نماید.شده را در گزارش پرستاری ثبت  خود مراقبتی داده  هایآموزشنوع بیمار بایستی  مامامسئول /پرستار .2

 )مکتوب و چهره به چهره( ارائه نماید. های الزم جهت مراقبت در منزل را هنگام ترخیص به بیماربایستی کلیه آموزش / ماماپرستار پزشک/ .1

ارزیابی  و تکمیل چک لیست از طریق پرسش و پاسخبه صورت فصلی بایستی  را های ارائه شدهاثربخشی آموزشسوپروایزر آموزش به بیمار  .1
 بررسی کند و نتایج را به معاونت امور درمان ارسال نماید.

 

 

 بیمار آموزش مسئول سرپرستار، آموزشی، سوپروایزر بخش، رئیس پرستاری، مدیر هدایت کننده:

 تهیه شده توسط انجمن علمی ایرانهای آموزشی شامل پمفلت کتابچه الکترونیکی آموزش به بیمار: منابع

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 سرپرستار بخش جراحی زنانپروا هاشمی 

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 پاراکلینیک معوق نتایج رسانی اطالع برای ارتباط برقراری نحوه دستورالعمل 2-11-1-ب

 

دستورالعملکد   

I-TC-GCC-4 

 همعوق نتایج رسانی اطالع برای ارتباط برقراری نحوه

 پس از ترخیص بیمار پاراکلینیک

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 های معوقهپیگیری تستفرم آموزش حین ترخیص به بیمار، دفتر ثبت  امکانات مورد نیاز:

 منشی رادیولوژی منشی آزمایشگاه، مسئول/ مسئول بیمار، مسئول/ ماما / جانشین مسئول، منشی بخش، پرستار/مسئول :کارکنان مرتبط

 -Immunoglobulin G (IGG)های هورمونی، ها، تستپاراکلینیک معوقه شامل آزمایشات )کشت هایتستتعاریف: 

Immunoglobulin   M (IGM)هایی )گزارش اسکن، ماموگرافی، های پاتولوژی و ...( و گرافی، نمونهMagnetic Resonance 

Imaging (MRI ) )... ها در هنگام ترخیص وی آماده نبوده است.که در طول مدت بستری برای بیمار انجام شده ولی نتایج آناست و 

 طبق ضوابط قانونی و چارچوب زمانی مشخص پیشگیری از تاخیر در ادامه درمان و ارائه خدمات آزمایشگاهی :هدف

 

مامای مسئول بیمار بایستی تستهای معوقه پاراکلینیک نیازمندپیگیری را در برگ آموزش حین ترخیص به بیمار، ثبت و زمان  پرستار/ .1

 ترخیص به وی ارائه نماید.

ها و آزمایشات معوقه )زمان  درمورد نتایج تستمامای مسئول بیمار/منشی بخش بایستی در حین ترخیص، آموزشهای الزم را  پرستار/ .1

 دقیق آماده شدن و نحوه پیگیری( را به صورت واضح و شفاف به بیمار/همراه وی توضیح دهد.

جانشین مسئول/ منشی در صورت ارسال نمونه های پاتولوژی وآندوسکوپی و یا  مسئول بیمار / مسئول بخش/ مامای پرستار/ .1

 ت  جواب آزمایش را تحویل بیمار / همراه بیمار مینماید.کولونوسکوپی، برگه دریاف

مامای مسئول بیمار / مسئول بخش/جانشین مسئول/ منشی بایستی موقع ترخیص بیمار شماره تلفن آزمایشگاه را به بیمار/  پرستار/ .2

 همراه بیمار  تحویل دهد و لزوم تماس تلفنی قبل از مراجعه را توضیح دهد.

صورتی که بیمار/همراه قانونی وی در موعد مقرر جهت دریافت نتایج پاتولوژی به آزمایشگاه مراجعه می نماید، مسئول آزمایشگاه در  .1

 .بایستی جواب آماده شده را تحویل وی دهد

ان تماس بیمار تلفنی جهت دریافت نتایج اطالع رسانی نماید و زم مسئول آزمایشگاه بایستی نتایج بدخیم پاتولوژی بیماران را به همراه / .1

  تلفتی را در دفتر تستهای معوقه ثبت نماید .

منشی رادیولوژی بایستی در صورت آماده شدن جواب گرافیها به بخش اطالع رسانی نموده و تحویل منشی نماید و توسط منشی بخش  .7

 به بیمار یا همراه وی در صورت مراجعه تحویل ودر غیر این صورت جهت دریافت جواب اطالع رسانی گردد.

های معوقه مسئول( حتماً باید ضوابط قانونی و اصل محرمانه بودن نتایج تست ماما افراد مجاز در بخش )مسئول بخش، منشی، پرستار/ .8

 پاراکلینیک را رعایت نمایند.

 یص شده/منشی بخش باید با نظارت مسئول بخش/جانشین مسئول آماده بودن نتایج را به صورت تلفنی )حداکثر دو بار( به بیمار ترخ .9

 همراه وی اطالع دهد.

 

گردد، آزمایشگاه/رادیولوژی موظف است جواب را در زمان تعیین شده دریافت و سپاری میها بروناز آنجاییکه برخی از آزمایشات/گرافی :0تبصره 

 مانند سایر آزمایشات به بیمار/ همراه وی اطالع رسانی نماید.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxPrZt6rcAhWPKFAKHb9fDeYQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMagnetic_resonance_imaging&usg=AOvVaw3I_JzHl4gnMBFp2PKlXIRQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxPrZt6rcAhWPKFAKHb9fDeYQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMagnetic_resonance_imaging&usg=AOvVaw3I_JzHl4gnMBFp2PKlXIRQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPxPrZt6rcAhWPKFAKHb9fDeYQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMagnetic_resonance_imaging&usg=AOvVaw3I_JzHl4gnMBFp2PKlXIRQ
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ای، جهت کلیه بیماران بستری اعزامی به سایر مراکز تصویر برداری خارج از مرکز پس از انجام پروسه تصویر برداری )پزشکی هسته :2تبصره 

گردد و کلیشه دوم جهت ریپورت در واحد مقصد می ماند پس از ریپورت بیمار می ماما تحویل پرستار/ CDو....( کلیشه یا( MRI)سی تی اسکن، 

ه بیمارستان به مراکز مربوطه مراجعه و ریپورت مربوطه را اخذ و سپس آن را تحویل واحد تصویر برداری مرکز می دهد که طی تماس کلیشه نمایند

 با واحدهای بستری ریپورت مربوطه به بخش ارجاع داده می شود. 

صورتی که پزشک معالج جهت ادامه درمان در سایر ریپورت و کلیشه به هیچ عنوان تحویل بیمار و همراهان داده نمیشود مگر در  : 0تبصره 

 مراکز دستور تحویل کلیشه به بیمار را بدهد که در اینصورت بیمار به واحد تصویر برداری معرفی و کلیشه تحویل می گردد.

 

 روسای بخشهای پاراکلینیکیهدایت کننده: 

  سیاستهای بیمارستانی منابع:

 کنندهابالغ  کنندهتأیید  تهیه کننده

 دکتر محمد والی  رئیس اتاق عمل کودکان

 رئیس اتاق عمل زنان دکتر شبنم وظیفه خواه

 ژاله زینالی  کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو 

 سرپرستار بخش جراحی زنان پروا هاشمی

 مامایی مسئول بخش ماندانا گودرزی 

 شیوا قنبری  سوپروایزر ارشد   

 مهتاب تاج الدینی   سوپروایزر آموزش سالمت 

 معاون آموزشی فردکتر امیر نسیم

مدیر گروه   دکتر مهران  نوروزی

 کودکان

 مدیر گروه زنانالهی  دکتر هاله آیت

مدیریت دفتر پرستاری و منیره صمدی 

 مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 شفاهی/ تلفنی دستورات روش اجرایی 1-2-1-ب

 

 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-1 

 شفاهی  /تلفنی دستورات

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 پرونده بیمار، پرستار شاهد، جانشین مسئول مسئول بخش/ گوشی تلفن آیفون دار، پرستار مسئول بیمار/ امکانات مورد نیاز:

 پزشک/ دستیار، پرستار، ماما کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 بیانیه/سیاست:
موقع به باتوجه به لزوم حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت بیمار در صورت بروز موارد تهدید کننده حیات، بیمارستان با هدف ارائه خدمات مطلوب و به 

 دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی را اتخاذ نموده است.بیماران نیازمند سیاست اجرای 

باتوجه به لزوم حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت بیمار در صورت بروز موارد تهدید کننده های اصلی بیمارستان: رعایت همسویی با سیاست

 دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی را اتخاذ نموده است.حیات، بیمارستان با هدف ارائه خدمات مطلوب و به موقع به بیماران نیازمند سیاست اجرای 

 روش اجرایی:
، مسئول شیفت/پرستار/ ماما مسئول بیمار در صورت بروز مشکل تهدید کننده حیات برای بیمار،بالفاصله با مسئول بخش/ جانشین مسئول .1

 گیرد. پزشک / دستیار تماس می

 .قابلیت اجرایی دارد ،شود خیر ممکن است موجب آسیب به بیمارأموارد اورژانس که ت در **تبصره: دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی تنها
مراقبتی و درمانی الزم را با شرایط محدود که منجر به حفظ حیات  ، در صورت عدم امکان حضور فوری بر بالین بیمار، دستوراتپزشک .1

 نماید.بیمار شود به صورت تلفنی صادر می 

م دسترسی به پزشک معالج درمواردیکه تاخیر درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی به دستورسایراعضای تیم پزشکی **تبصره: در صورت عد
 .موجب به مخاطره افتادن حیات بیمارشودکه پزشکان ذیصالح مقیم ،آنکال ، رزیدنت ارشد در این خصوص تصمیم گیری می نمایند

 شود.با محدودیت کامل و فقط در موارد اورژانس انجام می**تبصره: تجویز داروهای پرخطر از طریق تلفنی 
نام خانوادگی بیمار، شماره  –در حضور پرستار شاهد بطور واضح نام  پرستار مسئول  بیمار مسئول شیفت/ مسئول بخش/ جانشین مسئول، .1

 نماید. شماره تخت، تشخیص پزشکی و مشکل پیش آمده را به پزشک اعالم می اتاق،
 گیرنده دستور در زمان اخذ دستورات تلفنی از پزشک سیستم صوتی تلفن را روی آیفون قرار می دهد.  یماما پرستار / .2

شاهد در صورت پخش صدا از طریق آیفون صدای پزشک را می شنود و در غیر اینصورت به دستورات تکرار شده توسط  یپرستار/ ماما .1
 گیرنده دستور بدقت گوش می دهد. یپرستار/ ماما

گیرنده دستورات تلفنی بال فاصله در هنگام اخذ دستورات در برگه دستورات پزشک با ذکر دستورات داده شده، نحوه اجرای  یماما تار /پرس .1
دستور، نام پزشک دستور دهنده و همچنین تاریخ و ساعت اخذ دستور،در برگ دستور ات پزشک ثبت و امضاء نموده و به امضاء پرستار 

 د./ماما شاهد می رسان

کند و گیرنده دستور پس از اتمام دریافت دستورات تلفنی،برای اطمینان از صحت دستورات یکبارآنها را برای پزشک قرائت می یپرستار / ماما
 پرستار شاهد مجدداً دستورات را کنترل و تایید می نماید.

شود، پرستار گیرنده دستور در حضور پرستار شاهد میدار هر دستوری که توسط پزشک تجویز ** تبصره: در صورت عدم وجود تلفن آیفون 
بایستی با صدای بلند مجدداً تکرار نماید(. هدف از تکرار دستورات پزشک عالوه بر شنیدن پرستار شاهد، جلب توجه پزشک نسبت به دستورات 

 باشد. داده شده می
 ماید.مسئول بیمار دستورات داده شده را بالفاصله اجرا می ن یپرستار/ ماما .7
 پزشک در اولین مراجعه به بخش دستور تلفنی خود را مهر و امضاءمی کند.  .8
مسئول بیمار در گزارش پرستاری و کاردکس مراقبتی بیمار ساعت و تاریخ دستور تلفنی، نام پزشک دستور دهنده، نام  یپرستار/ ماما .9

 ماید.شخص تماس گیرنده، زمان و نحوه اجرای دستور و واکنش بیماررا ثبت می ن

گیرنده دستور تلفنی،در صورتی که در هر یک از دستورات پزشکی شک نماید، تا کسب اطمینان از صحت آن بایستی  یماما پرستار / .13
اجرای دستور را به تعویق انداخته و سوپروایزر کشیک را جهت تماس مجدد با پزشک و اطمینان از صحت دستور داده شده، در جریان امر 

 قرار دهد.
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 نماید.مهر و امضاء می ماما شاهد در پایان اجرای دستور تلفنی، گزارش پرستاری را گیرنده دستور و پرستار/ یماما / پرستار .11

ماما باشد اطالع به دفتر پرستاری جهت تعیین پرستار / ماما شاهد )سوپروایزر/ پرستار / ماما    تبصره در صورتیکه بخش مربوطه تک پرستار / *
 وپروایزر(تعیین شده توسط س

 روسای بخشها مسئول فنی، :هدایت کننده

 منابع: 
 اسالمی ایران، تهران،  جمهورى های خدمات پرستاری، سازمان نظام پرستارىغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست. 1

1387. 
 1181دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده بهار . 1

 کنندهابالغ  کنندهتأیید  تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
مطهریریاست مرکز آموزشی درمانی شهید   
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 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-5 

 بیماران بخشی بین و بخشی درون جابجایی نحوه

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

پرونده بیمار، کارت دارویی، ، ، جامبگمتر، آمبوبگتخت، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن، پالس اکسی : امکانات مورد نیاز

 های بیمار، کیف بهداشتیکاردکس، گرافی

 اینترن کشیک خدمات، دستیار/ماما، کمک بهیار، پرستار،  : کارکنان مرتبط

 -: تعاریف

 بیماران و حفظ آرامش بیمارانانتقال به موقع و ایمن بیماران به همراه انتقال صحیح اطالعات و کمک به تداوم درمان :  هدف
 

 بخشی بیماران درون جابجایی الف( نحوه
دهد )ورود بیمار جدید، ایزوله کردن بیمار طبق دستور ی درون بخشی را به بیمار توضیح یمسئول بیمار بایستی دلیل جابجای ماما پرستار/ .1

 پزشک، پیشگیری از انتقال عفونت، درخواست بیمار(. 

مسئول بیمار با همراهی کادر کمکی بعد از اطمینان از آماده شدن تخت مورد نظر، بایستی با رعایت ایمنی اتصاالت موجود ی ماما پرستار/ .1
 بیمار، اقدام به انتقال وی نماید.

از تخت/برانکارد/ ویلچر و مسئول بیمار با توجه به شرایط بیمار )وابسته به اکسیژن، توانایی راه رفتن( بایستی بیمار را با استفاده ی ماما پرستار/ .1
 نماید.یا آغوش مادر بیمار به تخت مورد نظر منتقل 

ها( را به تخت جدید منتقل سر، گرافی الیمسئول بیمار در هنگام انتقال بایستی تمامی مدارک مربوط به بیمار )پرونده، چارت با یماما پرستار/ .2
 HISپس از قرار گرفتن بیمار در تخت مورد نظر باید مشخصات وی در سیستم مسئول شیفت  / مسئول بیماری ماما نماید. پرستار/

(HOSPITAL  INFORMATION  SISTEM) 

 

 اصالح نماید.در تخت جدید را کاردکس، کارت دارویی، چارت باالی سر و تابلوی باالی سر بیمار  پرستار/ ماما بایستی شماره .1
 

 بیماران خشیب بین جابجایی ب( نحوه
 ثبت نماید.در پرونده را پزشک باید دستور انتقال بیمار به بخش دیگر  .1
 نماید.مسئول شیفت باید دستور پزشک در مورد انتقال بیمار به بخش دیگر توسط چک  .1
 دهد.بخش مربوطه جهت انتقال بیمار انجام  را باشیفت بایستی هماهنگی تلفنی بین بخشی  مسئول .1

 بایستی در صورت نبود تخت خالی در بخش مورد نظر،مراتب را به دفتر پرستاری اطالع دهد. جانشین مسئول/ شیفت مسئول بخش/  .2

سوپروایزر کشیک بایستی پس از اطالع جهت جابجایی بیمار بر حسب شرایط، نسبت به انتقال بیمار به بخش مقصد هماهنگی های الزم را   .1
 انجام دهد. 

 دهد.ایی به بخش دیگر را برای بیمار و همراه وی توضیح علت جابج ستیمسئول بیمار بای یماما پرستار/  .1
را تثبیت  نماید. و در حین انتقال چک و وضعیت بیمار از انتقال  را مسئول بیمار در صورت نیاز، باید عالیم حیاتی بیمار قبل  یماما پرستار/  .7

 مرتب کنترل کند.
به مسئول شیفت بخش مقصد و وضعیت ابتال به کرونا ویروس را   بیماروضعیت عمومی ستی مسئول شیفت بخش مبداء بای یماما پرستار/  .8

 دهد.اطالع 

 را به مسئول شیفت بخش مقصد اطالع می دهد . COVID19ابتال به بیماری  وضعیتستی مسئول شیفت بخش مبداء بای یماما پرستار/ .9

، ، محافظ چشم و صورت / عینکN95بیماران مشکوک و مبتال به کرونا ویروس با رعایت احتیاطات هوایی و تماسی شامل پوشیدن ماسک  .13
 .شونددستکش و گان به بخش ایزوله منتقل می

 

ول اکسیژن، آمبوبگ، پالس تجهیزات الزم جهت انتقال ایمن )برانکارد و ویلچر دارای کمربند، کپسبایستی  مسئول بیماری ماما پرستار/  .11
 نماید.آماده را و ...(  جامبگمتر، اکسی

 رسانی نماید.در صورت نیاز به حضور اینترن/ دستیار در حین انتقال اطالع ستی مسئول شیفت بای یماما پرستار/ .11
 در گزارش پرستاری ثبت نماید.وضعیت بیمار را از ابتدای شیفت تا لحظه انتقال به بخش دیگر بایستی  مسئول بیمار ی ماما پرستار/  .11
ویلچر  /برانکارداستفاده از با بیمار را حتی االمکان  خدمات( بایستیکمک بهیار، و بیماربر همگن )نیروی آگاه به وضعیت بیمار  یماما پرستار/  .12



 

11 

 نمایند.پس از بستن کمربند به بخش مربوطه انتقال 

حفظ را بیمار خصوصی در حین انتقال حریم  خدمات( بایستیکمک بهیار، )نیروی  و بیماربرآگاه به وضعیت بیمار همگن ی ماما پرستار/ .11
 .نمایتد

ای، ها، مدارک بیمهبیمار و مدارک بالینی همراه وی )پرونده بستری، کاردکس، کارت دارویی، گرافی ستیمسئول شیفت بخش مقصد بای  .11
 د.نمایو ثبت مامابخش مبداء تحویلقیمت و اموال بیمار، داروهای شخصی( را از پرستار/ اشیای گران

 نمایند.با رعایت اصول ایمنی به تخت مورد نظر انتقال را بیمار بایستی  پرسنل بخش مقصد  .17
ی ماما را به پرستار/ و موارد قابل پیگیری ای از شرح حال بیمارمسئول بیمار بخش مبداء باید در هنگام تحویل بیمار خالصهی ماما پرستار/  .18

 ارائه نماید.بخش مقصد 

 .نمایددر گزارش پرستاری ثبت را چک ووضعیت هنگام تحویل بیمار  بایستی بخش مقصدی ماما پرستار/  .19
را به بیمار  و آموزش کنترل و پیشگیری کرونا ویروس  بدو ورود() های اختصاصیباید آموزش، بخش مقصددر مسئول بیمار ی ماما پرستار/  .13

 نماید.ارائه و در گزارش پرستاری ثبت 
 شود.های مبداء و مقصد رعایت در تمامی مراحل انتقال بیمار، باید حقوق گیرندگان خدمت توسط پرسنل بخش. 19

 

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع: 
 www.hospitalmanagement.irسایت مرجع مدیریت بیمارستانی .1

 1387 ، ایران، تهرانمی پرستارىجمهورىاسال نظام سازمانهای خدمات پرستاری، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست .1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 سرپرستار بخش جراحی زنانپروا هاشمی 

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-6 

خدمات به خارج انتقال موقت بیماران جهت اخذ  نحوه

 از بیمارستان

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 ،  جامبگ، آمبو بگ، فرم چهار برگآمبوالنس مجهز : امکانات مورد نیاز

 اینترن کشیک پرسنل همگن )پرستار، بیماربر(، دستیار/ : کارکنان مرتبط

 -تعاریف:

، درمانی به سایر مراکز طرف قرارداد در مواقعی که امکانات الزم در مرکز وجود یماران جهت انجام اقدامات تشخیصیانتقال ایمن و سریع ب:  هدف

 .ندارد

  
مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ مسئول بیمار بایستی با اطالع از لیست اقدامات پاراکلینیکی خارج از مرکز، پس از تکمیل نسخه  .1

فرم چهار برگ مخصوص شامل اطالعات بیمار و نوع خدمت درخواستی همراه با دستور پزشک )و شرح حال در موارد الزم( و تأیید واحد درآمد، 
 نماید.ر را به واحد آزمایشگاه/ رادیولوژی/ دفتر پرستاری جهت اخذ نوبت ارسال فرم مذکو

مسئول آزمایشگاه/ رادیولوژی/ سوپروایزر کشیک دفتر پرستاری بایستی با توجه به نوع خدمت درخواستی و ارائه گزارش مختصری از وضعیت  .1
 نماید. جهت اخذ نوبت تماس حاصل  بیمار )بر اساس مندرجات موجود در فرم چهار برگ(، با مرکز مقصد

مسئول آزمایشگاه/ رادیولوژی/ سوپروایزر کشیک دفتر پرستاری بایستی تاریخ و ساعت نوبت اخذ شده را در پشت فرم چهار برگ ثبت و به  .1
 بخش مربوطه جهت اطالع و انتقال به موقع بیمار جهت دریافت خدمت، ارسال نماید.

نماید )در این ول شیفت/ مسئول بیمار بایستی از ثبت خدمت در پرونده الکترونیکی بیمار اطمینان حاصل مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئ .2
مرکز خدمات رادیولوژی توسط مسئول رادیولوژی و سایر خدمات توسط مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ مسئول بیمار در پرونده 

 الکترونیکی بیمار ثبت می شود(.

باید آمادگی بیمار و بخش را جهت انتقال موقت بیمار جهت انجام خدمات انشین مسئول/ مسئول شیفت/ مسئول بیمار  مسئول بخش/ ج .1
 دهد.به سوپروایزر کشیک اطالع  ،پاراکلینیکی درخواستی به واحدهای خارج از بیمارستان

س( و پرستار/ مامای اعزام )داخل و یا خارج از بخش( انجام سوپروایزر کشیک باید هماهنگی الزم را با واحد نقلیه )جهت آماده شدن آمبوالن .1
 دهد.

 توضیح دهد. وی همراه /بیمار هپرستار/ مامای مسئول بیمار باید علت انتقال موقت بیمار به خارج از بیمارستان جهت اخذ خدمت را ب .7
 نماید.ت بیمار تثبیت قبل از انتقال چک و وضعیرا بایستی عالیم حیاتی بیمار بیمار پرستار/ مامای مسئول .8
خارج از آمبوالنس مجهز جهت اخذ خدمات بیمار را با رعایت اصول ایمنی از بخش به تجهیزات الزم با استفاده از بایستی پرستار/ مامای اعزام  .9

 مرکز همراهی نماید.

 باشد.های بیمارستانی به پیوست موجود میاورژانسهای تبصره: لیست تجهیزات/ لوازم پزشکی و داروهای پیشنهادی در جامبک دارویی آمبوالنس
 شیفت در صورت نیاز به حضور اینترن/ دستیار در حین انتقال، باید مورد را به اطالع ایشان برساند. بخش/ مسئول .13

های موجود( جهت انتقال ای، دستور پزشک، کپی شرح حال بیمار، گرافینسخه 2 مسئول بیمار، بایستی مدارک الزم )پرونده، فرمی ماما پرستار/ .11
 دهد. اعزام تحویل  موقت بیمار به خارج از بیمارستان به منظور اخذ خدمات الزم را به پرستار/ماما

به خارج از بیمارستان بیمار را بایستی با برانکارد یا ویلچر پس از بستن کمربند با آمبوالنس بر )تا حد امکان همگن( پرستار/ مامای اعزام و بیمار .11
 دهند.قال انت

 نماید.پرستار/ مامای اعزام باید وضعیت بیمار را از ابتدای انتقال تا اتمام انجام خدمت پاراکلینیکی کنترل  .11

 فرستادنجهت بیمارستان مبداء هماهنگی الزم را با سوپروایزر کشیک  ،از اتمام انجام خدمت پاراکلینیکیستی پس پرستار/ مامای اعزام بای .12
 انجام دهد. بازگردان بیماربه منظور  آمبوالنس

و بخش مبدا از اتمام انجام خدمت پاراکلینیکی مورد نظر بیمار را با رعایت موارد ایمنی به بیمارستان مبداء پس پرستار/ مامای اعزام بایستی  .11
 منتقل نماید.

 COVID19تنفسی، مبتال و مشکوک به  تبصره : تمامی خدمات درمانی /  مراقبتی /  تشخیصی قابل ارائه برای بیماران  با مشکالت حاد
 در مرحله انتقال، با رعایت کلیه موازین حفاظتی طبق دستورالعمل های کنترل عفونت صورت می گیرد.

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع: 
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، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ویرایش A ،B ،Cهای تیپ دستورالعمل استاندارد داروهای ضروری و ترجیهی در آمبوالنس .1
  1191سوم، دی ماه 

 ، ایران، تهران جمهورىاسالمى پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست .1

1387 

 سایت مرجع مدیریت بیمارستانی  .1

4. www.hospitalmanagement.ir 

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 ماماییمدیریت خدمات پرستاری و 

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalmanagement.ir/


 

112 

 

 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-2 

 های بیماران آسیب پذیر مراقبت

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 دستور داده شده، سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کنندهاتاق آرام، داروی  امکانات مورد نیاز:

ماما، کمک  ، پرستار// جانشین مسئولدستیار، روانپزشک، پزشک قانونی، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول  پزشک/ کارکنان مرتبط:

 بهیار، خدمات، نگهبانی

  /فیزیکی /فیزیولوژیک خاص شرایط در داشتن قرار دلیل به که هستند افرادی سنجه این در پذیر آسیب مراجعین / بیماران از منظور تعاریف:
 قرار بیماران سایر به نسبت تبعیض یا بیشتر خطر معرض در درمانی، و تشخیصی مراقبتی، خدمات دریافت هنگام به است ممکن اجتماعی ی/روان

 .گیرند

 اختالل با بیماران الهویه،مجهول بیماران ،)گفتاری /حرکتی  /شنوایی /بینایی) جسمی معلولیتهای ذهنی، اختالالت /روانپزشکی سالمند، بیماران
 مبتالیان مانند اجتماعی انگ دارای افراد سالمندان، خانه مانند نگهداری مراکز مقیم بیماران /مراجعین باردار، مادران و کودکان و نوزادان هوشیاری،

 باشند.می  /بیماران گروه این از .... و بیخانمان افراد ،1ضداجتماعی باشخصیتهای بیماران زندانیان، مواد، مصرف سو ایدز، به

 شناسایی بیماران آسیب پذیرو مراقبت و درمان با شیوه ایمن و متناسبهدف: 

 نماید. ارزیابی کننده اولیه بیمار/ رزیدنت در موقع اخذ شرح حال، بیمار آسیب پذیررا را شناسایی می / ماما پرستار .1

رزیدنت ارشد پس از تأیید پزشک معالج، مشاوره پزشک قانونی و روانپزشکی )جهت حفظ سالمتی جسمی و روحی بیمار و جلوگیری از آسیب  .1
 کند.به خود و دیگران( را درخواست می

 دهد./مامای اطالع مییوجود بیمار آسیب پذیررا به دفتر پرستار/ پرستار /ماما ، شیفت / مسئول مسئول بخش/ جانشین مسئول  .1
 نماید.وجود بیمار آسیب پذیررا به مددکاری اعالم می/ پرستار /ماما شیفت /مسئول مسئول بخش  .2
 شود.مددکار بیمارستان جهت تکمیل فرم مربوطه بربالین بیمار حاضر می .1
 می کندبه اورژانس اجتماعی معرفی  را مددکار، پس از تأیید ریاست بیمارستان مورد .1
و  در صورت تأیید/ پرستار/ماما/ماما به همراه پرسنل کمک بهیار/خدمات شیفت مسئول  // جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .7

 .کنندجداسازی میرا روانی سایر بیماران، تا حد امکان بیمار پرخطر  -پزشک معالج و مددکار، به منظور حفظ سالمت روحی  دستور
کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار از منابع محرک / پرستار/ماما/ماما شیفت مسئول // جانشین مسئولل مسئول بخش/ جانشین مسئو .8

 نماید.می زا )صدا، نور و ...( و ایجاد محیط امن آگاهو استرس
تان جهت انجام امورات به منظور همراهی بیمار در بیمارس/ پرستار/ماما شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .9

 می کند.فراخوان را شخصی فرد آگاهی از اعضای خانواده وی 
در خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری از بروز رفتارهای / پرستار/ماما شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .13

 نماید.زای احتمالی در بخش موضوع را به واحد نگهبانی اعالم میتنش

-پیگیری می رامشاوره روانپزشکی درخواست شده برای بیمار/ پرستار/ماما شیفت مسئول  / / جانشین مسئولئول بخش/ جانشین مسئول مس .11

 نماید.
 کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده بیمار آگاه/ پرستار/ماما شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .11

 نماید.می
 نماید.ثبت می بیمارمسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در پرونده / ماما پرستار/ .11

 سالمند: بیماران

 به سقوط و سو یک از ( دمانس و الزایمر مانند( ذهنی و تکلم بینایی، شنوایی، نقص مانند ارتباط برقراری در اختالل علت به شناسایی خطاهای 
 .میگیرند قرار نظر مد پیشگفت دالیل به درمان و مراقبت فرایند در مناسب ارتباط برقراری عدم نیز و حرکتی علت مشکالت

 نوزادان: و کودکان

  .دارند تاثیر سقوط نیز و بیمار ایمنی تهدید و ریسک افزایش در درمان و مراقبت فرایند مناسب در ارتباط برقراری عدم

 روانپزشکی: و ذهنی اختالالت دچار بیماران
 سو یک از اسکیزوفرنی مانند روانپزشکی اختالالت ذهنی، ماندگی عقب دمانس، الزایمر، مانند ارتباط در برقراری اختالل علت به شناسایی خطاهای 
 به درمان و مراقبت فرایند در همکاری و مناسب ارتباط برقراری عدم نیز و ریسک خودکشی و داروئی تجویز و حرکتی مشکالت علت به سقوط و

 میگیرند قرار نظر مد پیشگفت دالیل
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 حرکتی (:/ شنوایی/ بینایی(جسمی  معلولیتهای دچار بیماران

نقص  و حرکتی مشکالت علت به و شناسایی خطاهای معرض در سو یک از تکلم یا بینایی شنوایی، نقص مانند ارتباط برقراری در اختالل علت به
 خطر معرض در درمان و مراقبت فرایند در مناسب ارتباط برقراری در اشکال سبب به دیگر سوی از بیماران این .میباشند سقوط خطر با مواجه بینایی
  .هستند

 بیماران مجهول الهویه: 

 عدم از ناشی خطاهای و شناسایی خطاهای معرض در  ی(نامگذار نحوه و شناسه ها نظر از( شناسایی نحوه نیز و برقراری در اشکال علت به 

 معرض در فعال شناسایی امکان عدم نیز و برقراری در اشکال علت به هشیاری اختالل با بیماران .هستند درمان و فرایند مراقبت در همکاری

  .هستند درمان و مراقبت فرایند همکاری در عدم از ناشی خطاهای و شناسایی خطاهای

 باردار: مادران

 .دارند را خود خاص مالحظات مراقبت و دارودهی درمانی، روشهای نظر از جنین و مادر سالمت و بارداری به توجه با 

 سالمندان: خانه مانند نگهداری مراکز مقیم بیماران /مراجعین

 دیگر طرف از و خانواده، /همراه مناسب به دسترسی عدم احتمال و آن از ناشی عوارض و بستری از قبل نگهداری و مراقبت کیفیت نظر از سویی از 

 نظر کیفیت از مراجعین /بیماران این .شوند مشکل دچار است ممکن درمان و مراقبت هزینه های تامین در مالی تمکن عدم علت به ترخیص از پس

 میتواند مراقبت زنجیره تداوم نمودن مخدوش با شرایط این .هستند پذیر آسیب احتماال آن از ناشی عوارض و بستری از پس نگهداری و مراقبت

 .شود درمان از مطلوب پیامد دریافت عدم و ایمنی بیمار تهدید باعث

  

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع:
 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورىی پرستار نظام ، سازمانیمامای های خدمات پرستار/غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست

 کنندهابالغ  تأیید کننده تهیه کننده

 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
مطهریریاست مرکز آموزشی درمانی شهید   
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-3 

 سازی بیماران روانپزشکیجدا

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

شیمیایی )داروی دستور داده شده، مهار ملزومات (، ایکمربند، دستبند، پابند،سینه بند پارچهاتاق آرام، وسایل مهار فیزیکی ) امکانات مورد نیاز:

 سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کننده(

ماما، کمک بهیار، خدمات،  ، پرستار// جانشین مسئولدستیار، روانپزشک، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول پزشک/ کارکنان مرتبط:

 نگهبانی

 -تعاریف:

 بیماران روان پزشکی وسایر بیماران بخشافزایش ایمنی  ارایه مراقبت های اختصاصی وهدف: 

 د.نکنروانی راشناسایی میروحی و بیماران با مشکل  ، ارزیابی کننده اولیه بیمار/ دستیار کشیک در موقع اخذ شرح حال /ماما پرستار/ .1

تأیید مشکل روانی ماما مسئول بیمار/ دستیار کشیک جهت  پرستار/مسئول شیفت / مسئول بخش/ جانشین مسئول / جانشین مسئول / .1

 )در بخشهایی که دستیار ندارند موارد به پزشک اطالع  رسانی می شود( کند.وضعیت بیمار را به رزیدنت ارشد اعالم می

 کند.بررسی میاز نظر روحی روانی رزیدنت ارشد وضعیت بیمار را  .1

 دهد. ع میاطالذیصالح رزیدنت ارشد در صورت تأیید مشکل روانی، وضعیت بیمار را به پزشک  .2

 کند.براساس شرایط بیمار بر بالین وی حضور یافته و یا دستورات الزم را از طریق تلفنی به رزیدنت ارشد اعالم می ذیصالح پزشک .1

و  ، استفاده از ابزارهای مهار فیزیکی/ شیمیاییدستور جداسازی بیماران روانی ،در صورت تأیید نتایج ارزیابی اولیه ذیصالحپزشک  .1

 نماید. غیر اورژانس طبق شرایط بیمار( را صادر می  -مشاوره روانپزشکی )اورژانس درخواست 

 و آسیب به خوداحتمال ماما مسئول بیمار برای جداسازی بیمار با مشکل روانی ) پرستار/مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت /  .7

 نماید.ی اعالم می(، وضعیت را به دفتر پرستار/ماما1بر اساس معیار ریچموند دیگران

-ماما مسئول بیمار در خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری از بروز رفتارهای تنش پرستار/ / مسئول شیفت /مسئول بخش/ جانشین مسئول .8

 نماید.زای احتمالی در بخش موضوع را به واحد نگهبانی اعالم می

 یزولهر برای ایجاد محیط امن جهت بستری شدن بیمار اتاق اماما مسئول بیما پرستار/ مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت / .9

تخصیص داده و یا در صورت نبود اتاق ایزوله وی را به مکانی که در معرض دید پرسنل و به دور از منابع خطرساز در محیط اطراف 

 دهد. در اطراف بیمار، راه پله، پنجره و ...( باشد، انتقال می خطرناک)وسایل 

 نماید.می بار بیمار را کنترل دقیقه یک 11مسئول بیمار حداقل هر ا / مامپرستار  .13

ماما مسئول بیمار در صورت داشتن دستور پزشک مبنی بر مهار فیزیکی و یا شیمیایی، از وسایل الزم )باند و پنبه، داروهای دستور  پرستار/ .11

 نماید.می داده شده( به این منظور استفاده 

مسئول بیمار به منظور همراهی بیمار در بیمارستان جهت انجام امورات / ماما پرستار / مسئول شیفت /مسئول بخش / جانشین مسئول  .11

 می کند. بخش فراخوان بهفرد آگاهی از اعضای خانواده وی که اطالعات الزم در خصوص مراقبت از بیمار یاد شده را دارد،  ،شخصی

مسئول بیمار کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار / ماما پرستار شیفت ،مسئول بخش/ جانشین مسئول / جانشین مسئول / مسئول  .11

 نماید.می زا )صدا، نور و ...( آگاهاز منابع محرک و استرس

 نماید.مسئول بیمار مشاوره روانپزشکی درخواست شده برای بیمار را از نظر انجام پیگیری می / ماما  پرستارمسئول بخش / مسئول شیفت،  .12

 بیمار آگاهو اطالعات  مسئول بیمار کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده / ماما پرستار بخش / مسئول شیفت / مسئول .11

 نماید.می

                                                           
1Richmond 
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 نماید.مسئول بیمار تمامی موارد انجام شده جهت حفظ ایمنی بیمار را در پرونده وی ثبت می/ ماما  پرستار/ .11

  

 

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع:

 جمهورىاسالمىایران، تهران، ی /ماما پرستار نظام های خدمات پرستار/مامای، سازمانغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست .0

1387 
 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنانپروا 
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-4 

 پرخطر اجتماعیجداسازی بیماران با رفتار 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 اتاق آرام، داروی دستور داده شده، سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کننده امکانات مورد نیاز:

 پرستار، ماما، کمک بهیار، خدمات، نگهبانیدستیار، روانپزشک، پزشک قانونی، سوپروایزر، مسئول بخش،  پزشک/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف: 

 گذارد.شود که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم در سالمت فرد و جامعه دارد و عواقب منفی در آنها به جا میرفتار پرخطر به رفتاری گفته می** 
 

 نماید. ارزیابی کننده اولیه بیمار/ رزیدنت در موقع اخذ شرح حال، بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی را شناسایی می /پرستار .1

رزیدنت ارشد پس از تأیید پزشک معالج، مشاوره پزشک قانونی و روانپزشکی )جهت حفظ سالمتی جسمی و روحی بیمار و جلوگیری  .1
 کند.میاز آسیب به خود و دیگران( را درخواست 

 دهد.وجود بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی را به دفتر پرستاری اطالع می/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .1
 نماید.وجود بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی را به مددکاری اعالم می/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .2
 شود.تکمیل فرم مربوطه بربالین بیمار حاضر میمددکار اجتماعی بیمارستان جهت  .1
 می کندبه اورژانس اجتماعی معرفی  را مددکار، پس از تأیید ریاست بیمارستان مورد .1
پزشک معالج و مددکار، به  و دستور در صورت تأیید/ مسئول بیمار به همراه پرسنل کمکیشیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .7

 .کنندجداسازی میرا ی سایر بیماران، تا حد امکان بیمار پرخطر روان -منظور حفظ سالمت روحی 
زا )صدا، کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار از منابع محرک و استرس/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .8

 نماید.می نور و ...( و ایجاد محیط امن آگاه
مراهی بیمار در بیمارستان جهت انجام امورات شخصی فرد آگاهی از اعضای شیفت به منظور همسئول  پرستار مسئول بخش/  .9

 می کند.فراخوان را خانواده وی 
زای احتمالی در در خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری از بروز رفتارهای تنش/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .13

 نماید.بخش موضوع را به واحد نگهبانی اعالم می

 نماید.پیگیری می رامشاوره روانپزشکی درخواست شده برای بیمار/ مسئول بیمار شیفت مسئول  تار مسئول بخش/ پرس .11
 نماید.می کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده بیمار آگاه/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .11

  نماید.پرونده وی ثبت می پرستار مسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در

 

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع:

 جمهورىاسالمىایران، تهران، ی /ماما پرستار نظام های خدمات پرستار/مامای، سازمانغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست .0

1387 
 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 کارشناس بهبود کیفیتژاله زینالی 
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 اجراییروش کد 
P-TC-GCC-5 

 های پوست و حفاظت بیماران در برابرمراقبت

 های فشاریزخم

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

ادراری(، پک پانسمان، سرم نرمال  اختیاریبی یا باز زخم )درصورت وجود دستکش لیف، حمام، پتو، حوله ، صابون،فرم ارزیابی امکانات مورد نیاز:

 ، تشک مواجلگن ،های نوینقیچی استریل )در صورت نیاز به دبریدمان(، انواع پانسمان سالین، تیغ بیستوری/

 دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول، پرستار، ماما، کمک بهیار پزشک/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف: 
 از او از پوست ایمنطقهمیکند احساس  یا میباشد، مشکل دچار وی جابجایی و است شده مختل وی حرکت که باشد شرایطی دارای که فرد ** هر 

 .میگیرد قرار فشاری زخمهای بروز درخطر باشد، رفته بین
بستری کننده، بیمار را موقع ورود به بخش از نظر معیارهای مستعد کننده زخم فشاری با استفاده از دستورالعمل تکمیل ارزیابی زخم  یماما پرستار/

 کند. بررسی میدر اطفال  1در بزرگساالن و گالمورگان1برادن بستر 
 تی اقدامات زیر را انجام دهد:بندی زخم* بایسمسئول بیمار در صورت داشتن زخم، پس از درجه یماما . پرستار/1

 نماید.می هایی که عفونی نیستند از محلول نرمال سالین استفاده مسئول بیمار جهت شستشوی زخم یماما . پرستار/111
 ** توجه: از مصرف مواد آنتی سپتیک نظیر بتادین، آب اکسیژنه و اسید استیک اجتناب شود.

 مسئول بیمار در صورت استفاده از گاز جهت تمیز کردن زخم دقت شود که حداقل آسیب به زخم وارد گردد. یماما . پرستار/111

 باشد.به دلیل افزایش نیازهای متابولیک زخم و خشک کردن بافت، ممنوع می1های حرارتی موضعی . استفاده از المپ111
 دهد.شاهده زخم فشاری به پزشک معالج اطالع میمسئول بیمار بالفاصله پس از بروز یا م یماما . پرستار/112

بطور  ی زخم در گزارش پرستار ثانویه ازانجام شده شامل بررسی زخم، مداخالت و ارزیابی  یهای پرستارمسئول بیمار مراقبت یماما . پرستار/111
 می کند .کامل ثبت 

 های نوین( استفاده نماید.های نگهدارنده رطوبت )پانسماناز پانسمان انددر صورت لزوم طبق دستور پزشک میتو مسئول بیمار یماما . پرستار/111
 

 بندی سطوح زخم بستر:* درجه
 در این مرحله کمترین میزان آسیب وجود دارد. پوست زخمی نشده ولی اختالفاتی در مقایسه با پوست سالم دیده می شود.) 1مرحله
 .پوست در لمس گرمتر یا سردتر است 
  متورم به نظرمی رسد )وقتی لمس می شود(. پوست سفت یا 

 .آن ناحیه دردناک است یا خارش دارد 
 )تغییر رنگ در پوست مشاهده می شود )در سفید پوستان قرمز یا صورتی و در سیاه پوستان آبی یا بنفش است. 

اظت و گذاشتن بالش است. پد های محافظ نرم و اقدامات درمانی: تغییر وضعیت در بعضی حاالت و یا اجتناب از عوامل اسیب زا شامل پوشاندن حف
 .بالش اغلب برای این منظور استفاده میشود. افزایش مصرف ویتامین ث پروتئین و مایعات توصیه میشود. بهبود تغذیه جزئی از پیشگیری است

 
ه یک خراشیدگی، تاول و یا یک زخم کم های سطحی پوست آسیب دیده است. زخم شبی( در این مرحله زخم هنوز شدید نیست و فقط الیه1مرحله 

 .عمق است

 اقدامات درمانی: 
هائی برای عایق بندی زخم، جذب ترشحات و همچنین محافظت زخم محافظت و تمیزی سطح است. پوشش ،مراقبت در این مرحله شامل پوشاندن

-ها جهت مرطوب کردن بافتهای پوستی و نرم کنندهلوسیونها برای این منظور در دسترس است. از اند طیف وسیعی از این نوع پوششطراحی شده

های اضافی و چیزهای نرم برای کاستن از فشار روی زخم مهم های اطراف زخم و جلوگیری از بدتر شدن ظاهر آن استفاده میشود. گذاشتن بالشتک
تواند بسیار سریع ا توجهات به موقع زخم درجه دو میهستند. همچنین توجه ویژه به پیشگیری، محافظت، تغذیه و حفظ مایعات بدن مهم است. ب

 التیام یابد.
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( در این مرحله زخم از هر دو الیه پوست و بافت زیر جلدی عبور کرده ولی فاشیای عمقی درگیر نیست.نمای ظاهری زخم به صورت یک 1مرحله 
 .گودال عمیق بوده و همراه با آسیب به نسوج اطراف است

 اقدامات درمانی: 
تغذیه ین نوع زخم محلی مناسب برای بوجود آمدن عفونت است. در این نوع زخم برداشتن فشار از روی زخم و پوشاندن و حفاظت آن به اندازه بهبود ا

 های پزشکی برای کمک به التیام زخم و درمان و جلوگیری از عفونت ضروری است. این نوع زخم اگر به و هیدراتاسیون اهمیت دارد. مراقبت
 کند. به هر صورت همیشه عفونت موجب نگرانی شدید است. ال خود رها شود بسیار سریع پیشرفت میح

حیاتی همه اقدامات درمانی مانند حفاظت زخم، برداشتن فشار و تمیز بودن زخم در اینجا هم باید انجام شود. تغذیه مناسب و هیدراتاسیون مهم و 
 این نوع زخم بهبود نخواهد یافت.توان گفت که بدون تغذیه مناسب است و می

 ترین مرحله درگیری است.در این مرحله پوست و فاشیای عمقی درگیر شده، عضالت، استخوان، زردپی و مفاصل ( این شدیدترین و عمیق2مرحله 
و در واقع تبدیل به پوست مرده  توانند پوست را ضخیم و چرمی شکل نمایندکنند میباشند. همان نیروهایی که زخم فشاری ایجاد میهم درگیر می

شود که مراقبین بهداشتی نتوانند نسوج زیرین را ببینند، به همین دلیل معموالً مراقبین شوند. از آنجائی که همین مسأله باعث می)جوشگاهی( می
م توسط پرسنل ورزیده و توسط ابزار استریل بندی زخم فشاری را به دقت انجام دهند. برداشتن جای زخدارند تا بتوانند درجهبهداشتی آن را بر می

 . پذیرد)شامل چاقو و قیچی( انجام می
 هایزخم برای معموال  های پزشکی توسط شخص ماهر در مراقبت از زخم دارد.اقدامات درمانی: هر بیماری با زخم بستر درجه چهار نیاز به مراقبت

تواند شود. گرچه گاهی اوقات یک پزشک یا فیزیوتراپیست یا پرستار/ماما ماهر مینجام میهای مرده و نکروزه احی برای برداشتن بافتجرا بزرگ،
 تر را بدون نیاز به جراحی درمان کند اما جراحی یک الزام درمانی است. در برخی شرایط الزم است قطع عضو صورت گیرد.های کوچکزخم

 شود.شود برای پانسمان زخم استفادده میکه توسط پزشک دستور داده می های نوین یا سنتیتوضیح : با توجه به درجه زخم، پانسمان
 

 رعایت موارد زیر در پانسمان زخم فشاری الزامی است:
  .از دهیدراته و خشک شدن محل زخم جلوگیری شود 
 های مرده و نکروتیک اولین قدم برای شروع التیام است.برداشتن بافت 
 رطوبت در زیر پانسمان زخم حفظ شود.  
 .به تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و بخار آب اجازه داده شود 
 .حرارت مناسب در محل زخم حفظ نماید 
 شود جلوگیری زخم در( پنبه و گاز ریز الیاف) ریز ذرات  از جا ماندن.  
 های مرده را بخوبی جذب نماید. ها و سلولپانسمان باید ترشحات اضافی و مضر، میگروارگانیسم 
 .یک پانسمان ایده آل باید زخم را از تروما، باکتری، اشعه فوق بنفش و سایر عوامل آزارنده حفظ نماید 

 
 . پیشگیری از ابتالء بیماران به زخم فشاری1

بیمار و توانایی در تغییر در پوزیشن، تغذیه، اصطکاک . از ابزار برادن برای بررسی سطح ادراک حسی بیمار، رطوبت پوست، میزان فعالیت فیزیکی 111
 گردد.و سایش پوست استفاده میشود و با توجه به جداول مربوطه امتیاز داده میشود و میزان ریسک در کاردکس ثبت می

ر/ماما مسئول بیمار در باشد که بایستی توسط پرستاخیلی پرخطر می 13-11پرخطر،  11-12خطر متوسط،  11-18بی خطر،  19-11الف( نمرات 
 گزارش پرستار/مامای ثبت شود. 

باشد، با نظارت پرستار/ماما و توسط کمک بهیار بایستی اقدامات پیشگیرانه زیر را  19ب( در صورتی که نمره به دست آمده حاصل از ارزیابی کمتر از 
 انجام شود:

 تا از خشک شدن بیش از حد آن پیشگیری شود. ی پاک کننده مالیم مثل صابون بچه شستشو داده،پوست با یک ماده
 از بروز دهیدراتاسیون پیشگیری شود، توجه شود که فرد مایعات کافی و در صورت سرم درمانی سرم به میزان کافی دریافت کند.

 پوست با یک ماده مرطوب کننده مثل روغن بچه، حداقل یک بار در روز و پس از دادن حمام مرطوب نگه داشته شود.

ه قاط تحت فشار روزی یک بار ماساژ داده شود به هنگام ماساژ از مالش بیش از حد بر روی پوست خودداری شود، ماساژ دادن شدید پوست منجر بن
 آسیب پوست و بافت زیر آن به ویژه بر روی برجستگی های استخوانی خواهد شد.

 مالفه ها تمیز، خشک و بدون چین و چروک باشند.

 ( انداخته شود.2)زیر باسن بیمار( مالفه جداگانه )درو شیت در قسمت وسط تخت

 ساعت یکبار وضعیت بیمار تغییر داده شود.  1هر 
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 های استخوانی به دفعات بیشتری جابجایی نیاز دارند.بیماران مسن در صورت وجود قرمزی برجستگی تبصره:

 ار دادن یک مالفه در زیر باسن و کمک سایرین بیمار بلند و جابجا شود.از کشیدن بیمار روی تخت جلوگیری به عمل آید، برای اینکار با قر

 جهت بیماران در معرض خطر از تشک مواج استفاده شود.

 

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع: 

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 بخش اطفال دوافروز اهین سرپرستار 
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-6 

 از ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی پیشگیری

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

(، سرنگ، پنبه استریل، PT-PTT،CBCهای آزمایش )جوراب االستیک، بالش نرم، داروهای ضد انعقادی، لوله باند کشی/ امکانات مورد نیاز:

 محلول استریل

 خدمات، دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول، پرستار/ماما، کمک بهیار پزشک/ کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

جلوگیری از ایجاد لخته در وریدهای انتهایی و پاها و پیشگیری از عوارض خطرناکی نظیر آمبولی ریه در بیماران بستری، کاهش طول مدت  هدف:

 عوارض ریویکاهش مرگ و میر بدنبال  بستری و
 

 نماید.بیمارانِ در معرض خطر ترومبو آمبولی وریدی، آمبولی ریوی را شناسایی می ،مسئول بیمار یماما پرستار/ .1

 بیماران در معرض خطر: معیارهای شناسایی 
 )مشکالت کلیوی مثل دفدع پدروتئین از کلیده ها )سندرم نفروتیک 
  سابقه قبلی ترومبوآمبولی وریدی 

 نارسایی قلبی 
 چاقی 
 سیگار 
 سن باال 
 هابدخیمی 
 حاملگی 
 اریتروپویتئین،تاموکسیفن و تالیدومید، های یائسهداروهای پیشگیری از بارداری، جایگزینی هورمونی در خانم مانند: مصرف برخی داروها 
 )جراحی های بزرگ )به ویژه جراحیهای ارتوپدی روی لگن و زانو و جراحی اعصاب 
 به ویژه در صورت درگیری عروقهای به دنبال تصادف آسیب 
 ساعت روی صندلی یا تخت 1های طوالنی به ویژه بیش از نشستن 

 بیمار در معرض خطر ترومبو آمبولی وریدی، آمبولی ریوی وجود پرستار/ماما مسئول بیمارمسئول بخش /جانشین مسئول /مسئول شیفت ،  .1
 / دستیار اطالع رسانی می نماید.پزشکرا به 

 کند.را شروع می Complete Bed Rest (CBR)درمان پروفیالکسی ضد انعقادی در بیماران  / دستیارپزشک .1

ماما مسئول بیمار برای ایجاد فشار خارجی روی قوزک و ران پای بیمار جهت بهبود بازگشت جریان خون وریدی از پاها از جوراب  پرستار/ .2
 کند.)الستیکی یا باند کشی( استفاده می

 کند.ساعت یکبار باندهای کشی بیمار را جهت دادن استراحت به عضو باز و بسته می 2-8ل بیمار هر پرستار/ماما مسئو .1

، بیمار را توسط کمک بهیار مجرب از تخت Complete Bed Rest (CBR)ماما مسئول بیمار در صورت نداشتن دستور  پرستار/ .1
 نماید.خارج می

( جهت افزایش جریان خون و پیشگیری از active/passiveبیمار را به باال بردن ساق پا باالتر از قلب ) /ماما مسئول بیمار پرستار/ .7
 کند )یک عدد بالش نرم در زیر پای بیمار گذاشته شود(.استاز وریدی )پوزیشن ترند لنبرگ( تشویق می

بیمار را طبق   Partial Thromboplastin Time (PTT) و   Prothrombin Time (PT) ماما مسئول بیمار پرستار/ .8
 کند. دستور پزشک کنترل می

، اضطراب، سرفه درد قفسه سینهماما مسئول به بیمار در مورد عالئم هشدار دهنده )تنگی تنفس ناگهانی، تاکی کاری، تاکی پنه،  پرستار/ .9
 دهدش میهای خون، تعریق شدید و افزایش ضربان قلب( آموز تولید کننده خلط خونی یا حاوی رگه

 دهد.پرستار/ماما مسئول بیمار در صورت مشاهده عالئم آمبولی وریدی، آمبولی ریوی مورد را به پزشک معالج اطالع می  .13

: وضعیت بالینی، نیاز به شامل ماما بخش  بیماران را به صورت روزانه از نظر ریسک فاکتورهای بروز ترومبوآمبولی وریدی پرستار/ .11
، وجود ریسک  Venous thromboembolism (VTE)وضعیت حال حاضر بیمار از نظر پروفیالکسی کاتترهای ورید مرکزی، 

 .دهندخونریزی و پاسخ به درمان، مورد بررسی قرار می

 نماید. می جلوگیری طبق دستور پزشک در تخت مدتحرکتی طوالنی  خواهد تا حد امکان از بیماما مسئول بیمار از بیمار می پرستار/ .11
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ها و  مثل جوراب Venous thromboembolism (VTE) ماما مسئول بیمار بایستی از کارکرد مناسب وسایل پیشگیری از پرستار/ .11
 ها اطمینان حاصل نماید. پمپ

جز در هنگام تمیز کردن پوست و یا بررسی پوست، از بیمار جدا  به Venous thromboembolism (VTE) ** تبصره: وسایل پیشگیری از 
 .نشوند

 نماید.ار/ماما مسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در پرونده وی ثبت میپرست .12

 

 

 سرپرستار مدیریت پرستاری،  :هدایت کننده

 منابع:

1. Urden L & et al., Critical Care Nursing: diagnosis and management. Seventh Edition. 
Philadelphia. Elsevier Saunder, 2014. 

 ویرایش  »وبیمارستانی تخصصی درسطوح اجرا برای «اززایمان  وپس ( دربارداری VTEوریدی ) ازترومبوآمبولی پیشگیری عملال. دستور1
 1395دوم:فروردین 

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 جراحی زنانپروا هاشمی سرپرستار بخش 

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 ویژه بخشهای به بخشها سایر و اورژانس از حاد بیماران ایمن انتقال نحوه و پذیرش نحوه دستورالعمل 1-1-1-ب

 

 کد دستورالعمل

I-TC-EIC-1 

نحوه پذیرش و انتقال ایمن بیماران حاد از اورژانس و سایر 

 بخش ها به بخش ویژه

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30بازنگری:   تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

متر( پرتابل، کپسول اکسیژن، آمبوبگ، تخت، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، دستگاه مانیتورینگ )فشار سنج و پالس اکسی امکانات مورد نیاز:

 های بیمارپرونده بیمار، کارت دارویی، کاردکس، گرافی، داروهای الزم

 پرستار، ماما، کمک بهیار همگن، خدمات، دستیار/ اینترن کشیک کارکنان مرتبط:

 -:تعاریف

 انتقال ایمن بیمارهدف: 

 الف( نحوه جابجایی بین بخشی بیماران

 پزشک باید دستور انتقال بیمار به بخش ویژه را در پرونده ثبت نماید. .1
 مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار باید دستور پزشک در مورد انتقال بیمار به بخش ویژه را چک نماید. .1

 دهد.پرستار مسئول بیمار بایستی علت جابجایی به بخش ویژه را برای بیمار و همراه وی توضیح  .1
 مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی هماهنگی تلفنی بین بخشی را با بخش ویژه جهت انتقال بیمار انجام دهد. .2

 در بخش ویژه، مراتب را به دفتر پرستاری اطالع دهد.مسئول بخش/ شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی در صورت نبود تخت خالی  .211

سوپروایزر کشیک بایستی پس از اطالع جهت جابجایی بیمار بر حسب شرایط، نسبت به انتقال بیمار به بخش ویژه، هماهنگی های الزم  .211
 مرکز را انجام دهد.  1با مدیریت تخت

 

 نماید.  1ر قبل از انتقال را چک و وضعیت بیمار را تثبیتپرستار مسئول بیمار در صورت نیاز، باید عالیم حیاتی بیما .1

پرستار مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بخش مبداء بایستی وضعیت عمومی بیمار را به مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بخش ویژه  .1
 اطالع دهد.

ر دارای کمربند، دستگاه مانیتورینگ )فشار سنج و پالس پرستار مسئول بیمار بایستی تجهیزات الزم جهت انتقال ایمن )برانکارد و ویلچی .7
 متر( پرتابل، کپسول اکسیژن، آمبوبگ، داروهای الزم مثل آدرنالین/ دیازپام در بیماران تشنجی و ...( را آماده نماید.اکسی

 تقال، به ایشان اطالع دهد.پرستار مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی در صورت نیاز به حضور اینترن/ دستیار در حین ان .8
 پرستار مسئول بیمار  بایستی وضعیت بیمار را از ابتدای شیفت تا لحظه انتقال به بخش ویژه در گزارش پرستاری ثبت نماید. .9

مربند پرستار آگاه به وضعیت بیمار و بیماربر همگن )نیروی کمک بهیار، خدمات( بایستی بیمار را با استفاده از برانکارد/ ویلچر پس از بستن ک .13
 منتقل نمایند.ویژه به بخش 

 بیمار را حفظ نمایند.پرستار همگن آگاه به وضعیت بیمار و بیماربر )نیروی کمک بهیار، خدمات( بایستی در حین انتقال حریم خصوصی  .11

 پرستار مسئول بیمار باید در حین انتقال عالیم حیاتی و وضعیت بیمار را مرتباً کنترل نماید. .11
ای، اشیای ها، مدارک بیمهبایستی بیمار و مدارک بالینی همراه وی )پرونده بستری، کاردکس، کارت دارویی، گرافیویژه مسئول شیفت بخش  .11

 نماید.داروهای شخصی( را از پرستار بخش مبداء تحویل و ثبت  گران قیمت و اموال بیمار،
 بایستی بیمار را با رعایت اصول ایمنی به تخت مورد نظر انتقال نمایند.ویژه پرسنل بخش  .12
ارائه ویژه ش ای از شرح حال بیمار و موارد قابل پیگیری را به پرستار بخپرستار مسئول بیمار بخش مبداء باید در هنگام تحویل بیمار خالصه .11

 نماید. 
 بایستی وضعیت هنگام تحویل بیمار را چک و در گزارش پرستاری ثبت نماید. ویژه پرستار بخش  .11

 نماید.های اختصاصی )بدو ورود( را به بیمار ارائه و در گزارش پرستاری ثبت ، باید آموزشویژهپرستار مسئول بیمار در بخش  .17
 شود.رعایت ویژه های مبداء و وق گیرندگان خدمت توسط پرسنل بخشدر تمامی مراحل انتقال بیمار، باید حق .18

 روسای بخشها مسئول فنی، :هدایت کننده

                                                           
5 Bed Manager 
6   Stable 
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 منابع:

 www.hospitalmanagement.irسایت مرجع مدیریت بیمارستانی  .1
 1387 های خدمات پرستاری، سازمان نظام پرستارى جمهورى اسالمى ایران، تهران، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو
 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 
 دفتر پرستاریسوپروایزرین 

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 حاد بیماران مداوم مانیتورینگ و فیزیولوژیک مراقبتهای خط مشی و روش 1-1-1-ب
 

 

 

 

 و روش مشیخطکد 

PP-TC-EIC-1 
 و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد مراقبت فیزیولوژیک

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30تاریخ بازنگری:  

 4  کد ویرایش:

 مترپالس اکسی،ونتیالتوربرانکارد، ترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور قلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور،  امکانات مورد نیاز:

 پزشک کشیک، پرستار مسئول بیمار و تیم احیاءپزشک بیهوشی، کارکنان مرتبط: 

 -تعاریف:
های احتمالی به بیمار و عوارض پیشگیری از آسیب بیمارستان با هدفمراقبتی به بیماران بدحال  -ارائه مداوم خدمات درمانی توجه به لزوم با هدف: 
انجام صحیح مراقبت سیاست های ویژه هیپوکسی، زخم بستر و ...( در بخشآمیز ناشی از اقدامات درمانی )پنوموتوراکس، خونریزی گوارشی، مخاطره

 را اتخاذ نموده است. و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد فیزیولوژیک
 روش اجرایی:

ارزیابی نموده و سپس برنامه   وضعیت وی را بیمار در بخش ویژه، پس از پذیرشمسئول بیمار،  مسئول بخش / مسئول شیفت / پزشک مقیم / پرستار .1
  نماید.مراقبتی خود را تنظیم، اقدام و ارزیابی می

 د.کنشروع میرا متری مانیتورینگ قلبی ریوی بیمار یاکسای یا پروپ پالسلیدهای سینهمسئول بیمار، پس از اتصال  پرستار .1

ارخون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، های فیزیولوژیک بیمار )فششاخص مدت بستریدر طول مسئول بیمار،  پرستار .1
 نماید.میمانیتورینگ تعدادتنفس، درجه حرارت و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی( را 

ی از نقاط (، وضعیت همودینامیک، محل عمل )عفونت، ترشحات زخم و ...(، خونریزGCSمدت بستری وضعیت هوشیاری )در طول پرستار مسئول بیمار،  .2
و دفع، مختلف بدن، شدت درد، اتصاالت بیمار )لوله تراشه، خط وریدی، سوند معده، هموواک، ...(، عوارض ناشی از دارو یا ترانسفوزیون خون، جذب 

روانی بیمار  -وضعیت روحی  های پاراکلینیکی، رژیم غذایی و، نتایج آزمایشات و یافته، آمبولی وریدی، ریه ...(حرکتی )زخم فشاریپیشگیری از عوارض بی
 نماید.را کنترل می

 نماید.پرستار مسئول بیمار، تنظیم دستگاه ونتیالتور را از نظر تطابق با تنظیمات دستور داده شده توسط پزشک در پرونده بیمار کنترل می .1

 دهد.را به پزشک / دستیار اطالع می های خود، موردپرستارمسئول بیمار، در صورت بروز هر گونه مشکلی در نتایج حاصل از ارزیابی .1

 دهد.پرستار مسئول بیمار اقدامات درمانی دستور داده شده توسط پزشک / دستیار را برای بیمار انجام می .7

 د. نمایمیو در برگه سیر بیماری ثبت ساعت نتایج مانیتورینگ را مشاهده  12در طول  / دستیارپزشک  .8

ثبت  پرستاری بخش ویژه در برگه گزارشدرمانی انجام شده را  -های خود از وضعیت بیمار و مداخالت مراقبتی ارزیابیپرستارمسئول بیمار، نتایج حاصل از  .9
 نماید.می

را های الزم درمانی مربوط به بیمار و پیگیری -پرستار مسئول بیمار به منظور تداوم مراقبت مطلوب از بیمار، در پایان شیفت کاری تمامی اقدامات مراقبتی  .13
 دهد.به پرستار شیفت بعدی تحویل می

 
 باشد.   : وجود شاخص عملکردی مورتالیتی نشانگر کیفیت مراقبت از بیماران حاد می1 * تبصره

یه با رعایت کل COVID19: تمامی خدمات درمانی / مراقبتی / تشخیصی قابل ارائه برای بیماران  با مشکالت حاد تنفسی، مبتال و مشکوک به  1* تبصره 
 موازین حفاظتی طبق دستورالعمل های کنترل عفونت صورت می گیرد.

 

 بین( مراجعه شود.)نیکو زیر ذره به کتاب مرجع مراقبتهای ویژه نوزاداندر خصوص مراقبتهای الزم برای نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان: 

 روسای بخشها مسئول فنی، :هدایت کننده

 منابع:
 .1191و دیالیز، نشر بشری،  CCU, ICUعسگری. محمدرضا، سلیمانی. محسن، مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش  .1

 .1198اندیشان آریا کهن،  نوبین، زیر ذرهنیکو وفایی علی، صفایی آیدا، راستکار مهربانی الهه، مرتضوی مازیار.  .1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 کارشناس بهبود کیفیتژاله زینالی 

 حوریه رحیمی  سوپروایزر آموزشی
 NICUسولماز قنبری مسئول بخش 

 منیره صمدی 

 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر

 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 ویژه بخشهای در بیماران ترخیص و پذیرش اندیکاسیون های و نحوه خط مشی و روش 2-1-1-ب

 

 مشی و روشخطکد 
PP-TC-EIC-2 

و ترخیص بیماران در  های پذیرشنحوه و اندیکاسیون

 ویژه هایبخش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30تاریخ بازنگری:  

 4  کد ویرایش:

 متر، پالس اکسیونتیالتور برانکارد، ترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور قلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور، امکانات مورد نیاز:

 پزشک بیهوشی، پزشک کشیک، پرستار مسئول بیمار و تیم احیاءکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

-های موجود در بخشاستفاده بهینه از تخت بیمارستان با هدفارائه خدمات درمانی به بیماران بدحال و نیازمند مداخالت فوری  باتوجه به لزوم هدف:

 .را اتخاذ نموده استهای ویژه های پذیرش و ترخیص بیماران در بخشکارگیری اندیکاسیونبهسیاست های ویژه 
 

 : ویژهبیماران در بخشروش اجرایی نحوه پذیرش 
های زیر در برگ دستور بستری/ پرونده بیمار ثبت می پزشک معالج / دستیار دستور بستری بیمار نیازمند مراقبت بخش ویژه را به یکی از شکل -1

 کند.
  پذیرش موارد جدید از بخش اورژانس 

 های بستری انتقال بیماران بدحال از سایر بخش 

 عمال جراحی با خطر باال(انتقال از اتاق عمل/ اتاق زایمان )پس از ا 

  انتقال بیماران اعزامی از سایر مراکز 

مسئول با  الزم  هماهنگی (ها و دفتر پرستاری جهت بیماران اعزامیبخش )بخش اورژانس یا سایرمسئول بخش/ مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار  -1
 را بعمل می آورد.بیمار / شیفت ویژه جهت انتقال  بخش

برانکارد روی درمانی  -را پس انجام اقدامات اولیه مراقبتی  بیمارنیاز با اینترن/ دستیار، در صورت  و کادر خدماتی و مبداءبخش ار پرستار مسئول بیم -1
 ویژه منتقل می نماید. به بخشتجهیزات الزم قرار داده و  اکسیژن و مجهز به

 ر/ همراه ارائه می نماید.مبداء توضیحات و آموزشهای الزم را به بیمابخش  پرستار مسئول بیمار -2

 نماید. بیمار را با رعایت نکات ایمنی بر روی برانکارد/ ویلچیر منتقل می ، بخش همگن خدماتمبداء/ بخش  پرستار مسئول بیمار -1

همراه داشتن دارو و  اتصاالت بیمار، پرستار مسئول بیمار، در راستای رعایت ایمنی بیمار در حین انتقال، از بسته بودن کمربند برانکارد/ویلچیر، -1
 نماید. تجهیزات پزشکی مورد نیاز و مدارک مربوط به بیمار اطمینان حاصل می

 نماید. ، بیمار را در حین انتقال همراهی میاینترن/ دستیار /پرستار مسئول بیمار -7

 نماید.را رعایت میپرستار مسئول بیمار در راستای رعایت حقوق گیرنده خدمت، حفظ حریم خصوصی بیمار در حین انتقال  -8

 نماید.پرستار مسئول بیمار، توضیحات الزم را در خصوص بیمار به پرستار بخش مقصد ارائه می -9

 می کند. از نظر سطح هوشیاری بررسیدر ورودی بخش  را بیمار ، بخش مقصد  مسئول بیمار پرستار -13

 نماید.  با رعایت نکات ایمنی به تخت مورد نظر منتقل میپرستار مسئول بیمار بخش مقصد بیمار را با مدارک همراه تحویل گرفته و  -11

 می کند. را شروع ریوی بیمار - مانیتورینگ قلبیپرستار مسئول بیمار،  -11

 . ددهاطالع میرا انتقال به بخش ویژه قابل بیمار وجود اتاق عمل  / شیفتبخشمسئول ابتدا  قال بیمار از اتاق عمل،تدر صورت ان:  1تبصره 

o د. نماینجهت تحویل از اتاق عمل آماده می را بیمار خالی در بخش ویژه، پرسنل اتاق عمل وجود تختورت در ص 

o  شوند )استفاده از پرسنل همگن(.می در ریکاوری حاضرگرفتن بیمار  جهت تحویلبخش، خدمات مسئول بیمار و پرستار 

o  خونریزی محل عمل، عالئم حیاتی( و کنترل پرونده بیمار از  نظر وجود ) بیمارپرستار مسئول بیمار پس از ارزیابی وضعیت هوشیاری و عمومی
 د.ننمایمنتقل می ویژه به بخش وگرفته از اتاق عمل تحویل ویژه بیمار را  دستور انتقال به بخش مراقبت

 

که نیاز به مراقبت ویژه دارند به تخت ویژه در بخش های ایزوله انتقال  COVID19بیماران  با مشکالت حاد تنفسی، مبتال و مشکوک به  :  1تبصره 
 می یابند.

 توجه :
o /دستیار، بیماران با حال عمومی نسبتاً خوب را ویزیت و در صورت قابلیت انتقال به بخش عمومی پس از  در صورت عدم وجود تخت خالی، پزشک مقیم

 نماید.پرونده بیمار ثبت میاطالع به پزشک معالج درخواست انتقال را در 

o های فیزیولوژیک/ در صورت عدم امکان باز کردن تخت در بخش ویژه، بیمار بدحال در بخش عمومی تحت مراقبت با امکانات بخش ویژه )مراقبت
 گیرد. مانیتورینگ مداوم( تا فراهم شدن تخت خالی در بخش ویژه، قرار می
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 :های پذیرشاندیکاسیون
 

 :ویالف( سیستم ری

 .نارسایی حادتنفسی که نیاز به حمایت ونتیالتوری دارد 

 آمبولی ریه با نارسایی همودینامیک 

 بینی بیماری که در بخش مراقبت بینابینی قراردارد و وضعیت تنفسی او بدتر شده است و نیاز به مراقبت پرستاری یا تنفسی در بخش عادی یا بینا
 وجودندارد.

 هموپتیزی ماسیو 

  تنفسی با انتوباسیون قریب الوقوعنارسایی 
 

 :ب(اختالالت عصبی

 سکته مغزی حاد با تغییر وضعیت هوشیاری 

 کما: متابولیک، توکسیک یا آنوکسیک 

 خونریزی مغزی با احتمال هرنی 

 خونریزی حاد ساب آراکنوئید 

 مننژیت با تغییر وضعیت هوشیاری یا تنفسی 

  منجر به بدترشدن وضعیت نورولوژیک یا عملکرد تنفسی گردد.اختالل سیستم اعصاب مرکزی یا عصبی عضالنی که 

 صرع پایدار 

  باشد.می کاندید اهداءعضومرگ مغزی در بیماری که 

 وازواسپاسم 
 آسیب مغزی شدید 

 

 ج( مصرف بیش از اندازه دارو:

 همودینامیک ناپایدار با مصرف دارو 

 نباشد. مصرف دارو با تغییرسطح هوشیاری که قادر به حمایت راه هوایی 

 تشنج به دنبال مصرف دارو 
 

 :د( اختالالت گوارشی

 افت فشارخون، کاهش هموگلوبین و خونریزی پایدار و یا اینکه همراه با ناتوانی باشد.: خونریزی گوارشی تهدیدکننده حیات، شامل 

 فولمینانت نارسایی کبد 

 پانکراتیت شدید 

 پارگی مری با یا بدون مدیاستینیت 

  

  :اختالالت غدد ( ذ

 .کتواسیدوز دیابتیک که با اختالل همودینامیک یا تغییر سطح هوشیاری و یا نارسایی تنفسی و یا اسیدوز شدید عارضه دار شده باشد 

 طوفان تیروئیدی یا کمای میکزادما همراه با ناپایداری همودینامیک 

 کمای هایپراسموالر همراه یا بدون بی ثباتی همودینامیک 

 ز نظیرنارسایی آدرنال همراه با ناپایداری همودینامیکسایر مشکالت غدد درون ری 

 .هایپرکلسمی شدید شامل: تغییر سطح هوشیاری که نیاز به پایش همودینامیک دارد 

 هایپو یا هایپرناترمی با تشنج و تغییر سطح هوشیاری 

 ریتمیهایپو یا هایپرمنیزیمی با جبران همودینامیک یا دیس 

 ریتمی با ضعف عضالنیدیس هایپو یا هایپرکالمی به همراه 

 هایپوفسفاتمی همراه با ضعف عضالت 
 

 :ر(جراحی

 بیماران بعد از عمل جراحی که نیاز به پایش همودینامیک یا حمایت تنفسی 
 

 :ح( متفرقه

 شوک عفونی با ناپایداری همودینامیک 

 پایش همودینامیک 
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 )آسیبهای محیطی )رعدوبرق، غرق شدگی، هایپو یاهیپرترمی 
 

 :ویژه بیماران در بخش ترخیصروش اجرای 

 :ویژهبیماران در بخشبا رضایت شخصی  ترخیصروش اجرای 

 
معالج/ دستیار اطالع می پزشک به  ،ترخیص با رضایت شخصیمسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول بیمار، در صورت درخواست بیمار برای  -1

 دهد.

معالج / دستیار فرم رضایت شخصی را تکمیل و جهت مهر و پزشک  بیمار/ منشی در صورت موافقتمسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول  -1
 امضاء به همراه درجه یک بیمار تحویل می دهد. 

 ی مربوطه در پرونده را مهر و امضاء  می کند.همراه بیمار فرم رضایت شخصی و برگه -1

 الج/ دستیار فرم رضایت شخصی را مهر و ا مضاء  می نماید. مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار و پزشک مع -2

مسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول بیمار/ منشی  در شیفت صبحکاری فرم ترخیص با رضایت شخصی را به واحد مدد کاری ارسال می نماید  -1
 ودر شیفت عصر وشب  به به دفتر پرستاری ارسال می نماید.

 فرم رضایت شخصی را پس از مهر و ا مضاء در سامانه ترخیص ثبت می نماید.مددکار/ سوپروایزر کشیک  -1

 می نماید.خالصه پرونده بیمار ثبت برگه  سیر بیماری وبرگ  در راترخیص با رضایت شخصی معالج / دستیار پزشک  -7

 

ار به صورت رضایت شخصی مورد را تلفنی به تبصره : مسئول بخش/ شیفت / سوپروایزر در صورت عدم موافقت پزشک معالج/ دستیار  با ترخیص بیم
 کارشناس حقوقی بیمارستان اطالع می دهد.

 

 د.مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار همراه بیمار را به کارشناس حقوقی بیمارستان )نوشتن صورتجلسه و تکمیل فرم( معرفی می کن -8
 صورتجلسه نموده و یک نسخه از آنرا تحویل بخش می نماید.کارشناس حقوقی بیمارستان ترخیص با رضایت شخصی بیمار  -9

 مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار/ منشی بخش برگه صورتجلسه را به پرونده بیمار الصاق می کند.  -13
 ) در صورت عدم موافقت کارشناس امور حقوقی، پزشک معالج در خواست مشاوره پزشکی قانونی می نماید(

 را ثبت می نماید.های پس از ترخیص پیگیری و هاتوصیه به اضافه برگه خالصه پرونده بیمار/ دستیار معالج پزشک  -11

 های الزم در منزل،پس از آموزش مراقبت)برگه خالصه پرونده وبرگه آموزش به بیمار مسئول بخش/ مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار/ منشی  -11
 پس از گرفتن اثر انگشت وی، تحویل می نماید. به بیمار عود بیماری( را  عالئم هشدار دهندهآشنایی با  ومصرف تغذیه  پیگیری مجدد، آموزش داروها،

 

 روسای بخشها مسئول فنی، :هدایت کننده

 منابع:

 1191ها و استانداردهای خدمات سالمت کشور مجموعه شناسنامه
 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 بهبود کیفیتژاله زینالی کارشناس 

 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان

 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 

 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر

 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 بستری بخشهای در اورژانسی و بدحال بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی مشی و روشخط  2-1-1-ب
 

مشی و روشخطکد   

PP-TC-EIC-3 

شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و 

 های بستریاورژانسی در بخش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/39/30تاریخ بازنگری:  

 4  ویرایش:کد 

 مترترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور قلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور، پا لس اکسی امکانات مورد نیاز:

 پزشک بیهوشی، پزشک / دستیار ،مسئول بخش/ جانشین مسئول، پرستار / ماما مسئول بیمار و تیم احیاء، خدمات کارکنان مرتبط:

شود و نیاز به هر گونه تغییر در وضعیت هوشیاری و عالئم حیاتی و وضعیت بالینی بیمار که منجر به تهدید در ادامه حیات بیمار می تعاریف:

 مداخله فوری از طرف کارکنان درمانی دارد. 

 نجات دهنده جان بیمارخدمات مطلوب و  ارائه بیمارستان با هدفحفظ جان بیمار و ارتقای سالمتی وی در موارد اورژانسی  باتوجه به لزوم هدف:

 را اتخاذ نموده است.های بستری شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشسیاست 

بیمارستان با حفظ جان بیمار و ارتقای سالمتی وی در موارد اورژانسی  باتوجه به لزوم :های اصلی بیمارستانرعایت هم سویی باسیاست

را های بستری شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخشسیاست  نجات دهنده جان بیمارهدفارائه خدمات مطلوب و 
 اتخاذ نموده است.

 روش اجرایی:

 اقدامات درمانی  .0
ازسایر همکاران و اعالم  درخواست کمکزمان با یات بیمار همبیماردر صورت بروز وضعیت اورژانسی و تهدید کننده ح مسئول / مامایپرستار-1

  دهد.کد احیاء اقدامات اولیه را برای بیمار انجام می
 

 . دهدمیکشیک اطالع /دستیار که نیاز به اقدام اورژانسی دارد به پزشک معالج ی راعیت بیمارضمسئول بیمار و /مسئول شیفت مامای /پرستار-1

 می دهد.انجام  رااقدامات اولیه پرستاری در جهت رفع مشکل بیمار تارسیدن پزشک کشیک  به همراه سایر کارکنان مسئول بیمار ماما /پرستار-1

 وضعیت هوشیاری و جسمی بیمار را چک می کند.مسئول بیمار   مامای /پرستار 

 قبیل اکسیژن، خط وریدی، چست لید، لوله تراشه و ...(  قبل از شروع به اقدام خاص، کلیه اتصاالت بیمار ازمسئول بیمار   مامای /پرستار
 را کنترل می کند.

  پوزیشن بیمار را کنترل می کندمسئول بیمار  مامای /پرستار 

 وسایر کارکنان در صورت نیازجهت کودک/ بزرگسال اقدامات احیاء پایه را  با توجه به شرایط سنی  مسئول بیمار   مامای /پرستار
      Circulation Breathing Airwayوبزرگساالن   Airway, Breathing, Circulation (ABC) سال 8)کودکان تا 

(CAB.راشروع می کند ) 

  در صورت نیاز برای بیمار اکسیژن شروع می کند.مسئول بیمار  مامای /رستارپ 

 در صورت وجود خونریزی با اعمال فشار یا پانسمان فشاری روی ناحیه مورد نظر تا حدودی به ثابت ماندن مسئول بیمار   مامای /پرستار
 کند.وضعیت همودینامیک بیمار کمک می 

 عالیم حیاتی، قند خون و پالس اکسی متری را کنترل می کند.مسئول بیمار   مامای /پرستار 

 در صورت پیش بینی وضعیت پیش آمده از قبل و وجود دستورات مسئول بیمار   /مامایپرستار pro re nata (PRN)  دستورات
 دارویی و مراقبتی را طبق دستور انجام می دهد.

  در بیماران سایر به روحی آسیبهای بروز از منظور پیشگیری به پرستاری، ایستگاه دید معرض در ، بیمار را ئول بیمارمس  مامای /رستارپ 
 انتخاب مشابه وضعیت با بیماران از آنها اتاق استقرار بیماران / بیمار صورت این درغیر و بستری خصوصی اتاق در همراه، موافقت صورت

 .نباشند بستری اتاق این در).... و نوجوانان کودکان،( حساس افراد االمکان حتی و شوند

 کلیه تجهیزات مورد نیاز را بر بالین بیمار قرار می دهد.) ترالی اورژانس، دی سی شوک، دستگاه مانتورینگ، مسئول بیمار مامای /رستارپ ،
 .................( ساکشن،

 

خویش  نبیمار تا قبل از رسیدوضعیت مسئول بیمار در صورتی که پزشک معالج دستوراتی را به صورت تلفنی جهت بهبود  مامای /پرستار -2
 .کند.در پرونده ثبت می شاهد پرستار )خط مشی شماره ...( دستور داده شده را با همراهیمشی دستورات تلفنی بالفاصله مطابق خط ،ارائه نماید

https://en.wikipedia.org/wiki/Airway
https://en.wikipedia.org/wiki/Breath
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Breath
https://en.wikipedia.org/wiki/Airway
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 ل بیمار به همراه پرستار شاهد دستورات تلفنی داده شده را اجرا می کند.مسئو  مامای پرستار/-1

 وثبت می کند.به پزشک اطالع داده  انجام یافته رامسئول بیمار نتیجه اقدامات درمانی  یماما /پرستار -1

به پزشک و سوپروایزر اطالع رسانی  پزشک معالج بر بالین بیماردر صورت عدم رفع مشکل مجدداً جهت حضور مسئول بیمار   مامای /پرستار-7
 نماید.می

 .یابدادامه میپرستار مسئول بیمار اقدامات درمانی توسط پزشک معالج پس از حضور، دستورات تلفنی را امضاء نموده و -8

 می دهد.تازمان برطرف شدن مشکل اورژانسی وی یا تازمان تحویل بیمار به بخش ویژه ادامه  را مسئول بیمار کنترل بیمار مامای /پرستار -9

 سرپرستاران روسای بخشها،مدیرپرستاری و هدایت کننده :

 منابع:
 د13717/239شماره نامه 1191راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سالمت در حین کار با بیمار مرداد 

 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 ژاله زینالی کارشناس بهبود کیفیت
 افروز اهین سرپرستار بخش اطفال دو

 پروا هاشمی سرپرستار بخش جراحی زنان
 مامایی مسئول بخشماندانا گودرزی 

 سوپروایزرین دفتر پرستاری

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

 دکتر جعفر کیاست فر
آموزشی درمانی شهید مطهریریاست مرکز   
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 کد دستورالعمل
PP-TC-EIC-2 

 احیای قلبی ریوی

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/39/30تاریخ بازنگری:   

 0شماره ویرایش: 

 دفیبریالتور  متر،ترالی اورژانس، کپسول اکسیژن، ساکشن، مانیتورینگ قلبی ریوی، پالس اکسی امکانات مورد نیاز :

 کارشناس بیهوشی، متخصص بیهوشی کارشناس اتاق عمل، تکنسین/ جراح، پرستار، مسئول اتاق عمل، تکنسین/ کارکنان مرتبط :

،  احیای قلبی ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز در فردی که هوشیاری خود را از دست داده تعاریف:

 انجام می شود تالش میگردد تا گردش خون و تنفس بطور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار گردد.

 هدف :
جات جان از آنجائیکه احیای قلبی ریوی نقش موثری در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ایست قلبی ریوی دارد و در صورت انجام بموقع و صحیح باعث ن

 گردد.ها به میزان قابل توجهی میانسان
( را به صورت پوستر در تمامی بخشها و در بخش اورژانس در اتاق 1311مسئولین بخشها بایستی الگوریتم احیای قلبی ریوی نوزادان، کودکان، بزرگساالن )

Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation  (CPCR) .الصاق کنند 

 پزشک/ رزیدنت/ مسئول بخش/مسئول شیفت بایستی بر اجرا ی مراحل احیا بر اساس فلوچارت )الگوریتم( نظارت کنند..  .1

کد احیاء اطفال و بزرگساالن( را بایستی به صورت ماهانه تنظیم و به اورژانس  –سوپروایزر دفتر پرستاری برنامه کداحیا )شامل: کد احیاء نوزادان  .1
 و واحدهای پاراکلینیکی ارسال کند.های بالینی و بخش

 Cirulation AirwayB  (CABD)مسئول بخش/ جانشین مسئول شرح وظایف تیم احیاء را بایستی در برنامه با ذکر حروف  .111

reathing Disability .مشخص نماید 

 اعضای تیم احیا بایستی اقدامات درمانی مشخص شده را بر اساس شرح وظایف تعیین شده طبق توضیحات ذیل انجام دهند:  .111

 شود(می. پزشک/ دستیار مقیم احیاء  بایستی برروند احیاء مدیریت کند)نام پزشک مقیم درهر نوبت کاری در برنامه کداحیای موجود در هر بخش قید 11111
 شود(کشیک بایستی روند احیاء را پایش کند. )نام یک نفر سوپروایزر در هر نوبت کاری در برنامه کد احیا قید میسوپروایزر  .111

 (  Airway)متخصص بیهوشی/ دستیار بیهوشی بایستی بر برقراری راه هوایی اقدام کند.  .112

را  پیشرفته Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation  (CPCR)نوبت کاری که باید دوره  هر در ماما دونفر پرستار/  .111
 (  Circulation&Breathing) اقدام کنند.  و ماساژ قلبی و برقراری گردش خون گذرانده باشندبایستی بر برقراری تنفس

 ( Drugs&fluids)  اقدام کند.  بایستی برای گرفتن خط وریدی و استفاده از داروها ماما یک پرستار/ .111

ه پزشک/ دستیار مقیم پس از خاتمه عملیات احیاء، فرم گزارش روند احیاء  را در دو برگ بایستی تکمیل و یک برگ ضمیمه پرونده بیمار و برگ .1
 دوم تحویل دفتر پرستاری داده شود.

 ای تیم احیاء را تکمیل کند.، بایستی فرم نظارت بر روند احیاء به منظور پایش عملکرد اعضر کشیک پس از خاتمه عملیات احیاءسوپروایز .2

 .منشی دفتر پرستاری بایستی برگ دوم فرم گزارش روند احیاء و نتایج حاصل از پایش عملکرد اعضای تیم احیاء را بایگانی کند
 

 سرپرست تیم احیاء هدایت کننده:
 منابع

 1311. الگوریتم احیای قلبی ریوی سال 1

 13/31/1192د مورخه 233 / 7391احیاء شماره  عملیات بر نظارت فرم و احیا برعملیات نظارت فرم و احیا گزارش دستورالعمل ثبت. 1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی  کارشناس بهبود کیفیت

 ایران خلیلی    سرپرستار اورژانس اطفال
 نسرین علی نژاد     ماما مسئول اورژانس زنان

 پزشک اورژانسیان   دکتر خدیجه علی
 دکتر فرحناز بهاروند   پزشک اورژانس

 فر معاون آموزشیدکتر امیر نسیم
 دکتر مهران نوروزی   مدیر گروه کودکان

 الهی  مدیر گروه زناندکتر هاله آیت
 دکتر شهرام شکوهی   مدیر گروه بیهوشی

 منیره صمدی مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0grOLuKrcAhUJPVAKHVq-D-QQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fupstatevet%2Fcardiopulmonary-cerebral-resuscitation-cpcr-66338907&usg=AOvVaw0OTRGTkwsL_KxuiDEeYbws
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0grOLuKrcAhUJPVAKHVq-D-QQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fupstatevet%2Fcardiopulmonary-cerebral-resuscitation-cpcr-66338907&usg=AOvVaw0OTRGTkwsL_KxuiDEeYbws
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0grOLuKrcAhUJPVAKHVq-D-QQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fupstatevet%2Fcardiopulmonary-cerebral-resuscitation-cpcr-66338907&usg=AOvVaw0OTRGTkwsL_KxuiDEeYbws
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 روش اجراییکد 
PP-TC-EIC-1 

 تریاژ

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/39/30تاریخ بازنگری:   

 0شماره ویرایش: 

 صورت اکسیژن همراه، ماسک با ملزومات اکسیژن بزرگسال، کپسول و اطفال مصنوعی تهویه مصرف، بگ یکبار دهانی هوایی راه امکانات مورد نیاز :

 و ماسک، گان، شیلد شامل فردی محافظت گردنی، وسایل متر، کوالر اکسی سرساکشن، پالس با پرتابل اکسیژن، ساکشن بینی مصرف، کانوالی یکبار
مربوطه،  نوار و ، گلوکومتر)گوشی یا دیجیتالی، نواری سنج )ترجیحا بیستوری، تب تیغ/ و کودک، قیچی بزرگسال پزشکی، فشارسنج محافظ، گوشی عینک
 safetyشامل  عفونت کنترل یکبار مصرف، وسایل چسب، رسیور، ملحفه رایانه، انواع / و دفاتر نیاز مورد مختلف، فرمهای های و اندازه در انواع باند گاز و

boxمتحرک،  یا ثابت م سر آن، پایه کنار پایه چهار و معاینه انتظامات، تخت فراخوان دست، تلفن، سامانه کنندهضدعفونی محلول و مجزا زباله ، سطل
 میز، صندلی

 پزشک/ دستیار، مسئول اورژانس/ جانشین مسئول ،پرستار/ مامای اورژانس، سوپروایزر کارکنان مرتبط :

 کنند.سطح می باشد که بر اساس شدت بیماری و تسهیالت مورد نیاز بیمار را تعیین: یک سیستم تریاژی پنج سطحی می ESIتریاژ به روش تعاریف: 

  هدف :
 . اولویت بندی بیماران جهت انجام خدمات بموقع برای بیماران1
 . ارتقاء سطح ایمنی بیمار1
 

 . پرستار/ مامای تریاژ تمامی بیماران مراجعه کتتده به اورژانس را سریعا از نظر شرایط تهدید کننده حیات ارزیابی اولیه می نماید.1
 پس از ارزیابی اولیه بیمار،ارزیابی سیستماتیک ثانویه وسریع رابرای شناسائی تمامی آسیب های احتمالی انجام می دهد.. پرستار/ مامای تریاژ 1

 بیمار را تعیین سطح می نماید.   Emergency Severity Index (ESI)مامای تریاژ بر اساس روش تریاژ  . پرستار/1

 :    Emergency Severity Index (ESI) سطوح تریاژ به روش 

 : شرایط تهدید کننده زندگی که نیاز به اقدام نجات دهنده حیات دارد.  Iسطح 

 شود.پرستار/ماما تریاژ بالفاصله اعالم کد احیاء نموده و بیمار به اتاق احیاء قلبی ریوی هدایت می
 دقیقه اقدامات اورژانسی باید برای بیمار انجام گیرد. 13احیاء ندارد و در مدت کمتر از  باشد ولی نیاز به: بیمار نیازمند درمان سریع می IIسطح 

 تریاژ بالفاصله پزشک مقیم را جهت انجام اقدامات درمانی الزم بر بالین بیمار فراخوانی می کند. یماما پرستار/
 دقیقه منتظر بماند.  13تا 13تواند به مدتبوده و  بیمار میمورد یا بیشتر  1تعداد تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس : IIIسطح 

 – Blood Pressure (BP) – Pulse Rate (PR)پرستار/ماما تریاژ عالئم حیاتی بیماران را کنترل و در برگ تریاژ ثبت می کند )

Respiratory Rate (RR)– Body Temperature (BT) – Blood Oxygen Saturation (SpO2).) 
 دقیقه منتظر بماند.  113تواند تا مدت بوده بیمار می مورد1:  تعداد تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس IVسطح 

 دقیقه منتظر بماند.  240تواند تا مدت: تعداد تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس وجود نداردوبیمار قابلیت ارجاع به درمانگاه دارد و می Vسطح 
 از قبلتریاژ  پرستار/مامای که نیست پذیرفتنی عنوان هیچ اورژانس، به ورالعمل اجراواصول راه اندازی سامانهتریاژبیمارستانی دربخش** تبصره: طبق دست

 .دهند ارجاع درمانگاه به کرده تلقی را غیراورژانسی بیماری الزم، هایبررسی و اورژانس بخش پزشک توسط بیمار کامل معاینه
 تریاژ اطالعات الزم را در سامانه الکترونیکی تریاژ ثبت نموده و پرینت آنرا به پرونده بالینی بیمار الصاق می نماید. ی ماما رستار/. پ2
 .تریاژ بر اساس سطح بندی انجام شده ، هدایت بیماران را جهت انجام اقدامات درمانی الزم اجرا می کند یماما پرستار/. 1

 ارزیابی کلیه بیماران در بدو ورود و تشخیص اولویت ویزیت تریاژ:پرستار/ مامای  هدایت کننده:

 بخش اورژانس : نظارت بر روند انجام تریاژ مسئول ماما رئیس اورژانس و سرپرستار/
 ی: نظارت بر رفع مشکالت تریاژرستارمدیر پ

 1192تابستان  -بخش اورژانساصالحیه دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در  : منابع

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی  کارشناس بهبود کیفیت

 ایران خلیلی سرپرستار اورژانس اطفال
 نسرین علی نژاد ماما مسئول اورژانس زنان

 دکتر خدیجه علیان پزشک اورژانس
 دکتر فرحناز بهاروند  پزشک اورژانس

 

 معاون آموزشیفر دکتر امیر نسیم
 دکتر مهران نوروزی   مدیر گروه کودکان

زاده رئیس بخش اورژانس دکتر فرید قاضی
 کودکان  

 دکتر ساناز فدوی رئیس بخش اورژانس زنان
 منیره صمدی مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 روش اجراییکد 
PP-TC-EIC-2 

 های اورژانسی مشاورهانجام 

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/39/30تاریخ بازنگری:   

 0شماره ویرایش: 

 برگه مشاوره، گوشی و خط تلفن، دستگاه فاکس امکانات مورد نیاز :

 پرستار/ماما بیمار،  منشی، خدماتپزشک، دستیار، اینترن، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/  کارکنان مرتبط :

 نظر خواهی در مورد شرایط بیمار از یک پزشک دیگرتعاریف: 

 رسیدگی به موقع و تسریع در تشخیص و تصمیم گیریهای درمانی برای بیماران بستری شده با شرایط ویژه یا حاد هدف :
 روش اجرایی :

 ژانسی را در پرونده بیمار ثبت می کند. رزیدنت کشیک زیر نظر پزشک مقیم یا آنکال مشاوره اور -1

 مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت / پرستار/ماما بیمار دستور بیمار را درپرونده چک می نماید.. -1

 رزیدنت/ اینترن برگه مشاوره را در دو برگه اصل و کاربنی تنظیم می نماید. -1

 مشاوره ثبت و مهر و امضا می شود برگه در درخواست ساعت و ریختا ذیصالح یا رزیدنت با / معالج پزشک توسط کافی توضیحات -2

 منشی بخش/ مسئول شیفت/ پرستار/ ماما بیمار درخواست مشاوره  را در دفتر ارسا ل مشاوره ثبت می نماید. -1

 پرستار/مامای ارسال میکند.منشی بخش / مسئول شیفت/ پرستار/ ماما بیمار برگ مشاوره را به همراه دفتر ارسال مشاوره به دفتر  -1

 سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را در دفتر مشاوره های دریافتی ثبت می نماید. -7

 سوپروایزر کشیک بر اساس نوع مشاوره درخواستی به صورت مشاوره داخل بیمارستانی یا خارج بیمارستانی به شرح ذیل عمل می نماید: -8

 مشاوره های داخل بیمارستانی :   -1-8
 پزشک با تماس زمان است سوپروایزر کشیک مشاوره داخل بیمارستانی را به پزشک آنکال مربوطه به صورت تلفنی اطالع می دهد الزم -1-1-8

 . در صورت حضور پزشک در بیمارستان برگه مشاوره را تحویل ایشان میدهد..گردد ثبت بیمارستان وقت سوپروایزر توسط آنکال،
 درخواست دارد در صورت مربوطه آنکال متخصص بالدرنگ حضور به نیاز که حیاتی های اورژانس رشته، هر مورد در که است بدیهی-1-1-8

 .یابد حضور درمانی مرکز در بالدرنگ و سریعتر چه هر آنکال پزشک باید حضور،

 به حداکثر است موظف پزشک آنکال شود، می فراخوانده Emergent درمانی مشاوره به دیگر متخصص پزشک توسط آنکال پزشک که مواردی در

 پزشک نظرات اجرای و بوده اولیه معالج پزشک عهده بیمار بر مسئولیت ولی دهد ارائه را خود نظر و یابد حضور بیمار بالین بر ساعت نیم زمانی فاصله

  .است انجام قابل اولیه معالج پزشک تایید با فقط مشاور
 )فوری ( : Emergent حضور  

 بیمار بالین بر دقیقه13 مدت  ظرف بایستمی فراخوان مورد آنکال پزشک تخصصی، سرویس هر از Emergent ویزیت درخواست صورت در

 .گردد حاضر

 )اورژانسی( : Urgent حضور  

 بیمار بالین بر ساعت 1 ظرف مدت حداکثر بایست می فراخوان مورد آنکال پزشک تخصصی، سرویس هر از Urgent  ویزیت درخواست صورت در

 .گردد حاضر

 )غیر اورژانسی ( : Non Urgent حضور

 2 مدت ظرف بایست می مورد فراخوان آنکال پزشک اورژانس، پزشک جمله من تخصصی سرویس هر از  Non Urgent ویزیت درخواست صورت در
 "".گردد آن انجام به منوط نباید بخش به انتقال جمله از بیمار به خدمات ارائه فرایندهای سایر و گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت

 مشاوره های خارج بیمارستانی : -1-8
 سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را به بیمارستان مقصد فاکس می کند . -1-1-8
گیرنده را روی برگ  سوپروایزر کشیک جهت اطمینان از دریافت مشاوره با بیمارستان مقصد تماس حاصل می نماید و  نام سوپروایزر تحویل -1-1-8

 را روی برگه مشاوره ممهور می کند. "فاکس شد"مشاوره ثبت نموده و مهر 
 مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت/ پرستار/ ماما بیمار انجام مشاوره را پیگیری می نماید.. -9
زمان تعیین شده مورد را به دفتر پرستار/ مامای گزارش می  مسئول  بخش/ مسئول شیفت/پرستار/ماما بیمار  در صورت عدم انجام مشاوره در مدت -13

 نماید.
 سوپروایزر کشیک انجام مشاوره را پیگیری می نماید  -11

 در صورت عدم پاسخگویی پزشک مشاوره موارد را به ستاد هدایت اطالع می دهد   سوپروایزر کشیک  -11
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 را به دفتر پرستاری اطالع می دهد .ستاد هدایت انجام مشاوره توسط پزشک مشاور را پیگیری و نتیجه   -11

 سوپروایزر کشیک  نتیجه را به بخش مربوطه اطالع رسانی می کند.  -12

 مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت/پرستار/ماما بیمار انجام مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکند و ساعت اطالع را -11
 در برگ مشاوره  ثبت می نماید.

در  مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت/پرستار/ماما بیمار انجام مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکند و ساعت اطالع را -11
 برگ مشاوره  ثبت می نماید.

 ار درج می نماید.پزشک معالج/ رزیدنت کشیک برگ مشاوره را رویت نموده و درصورت صالحدید دستورات پزشکی را در پرونده بیم -17

 پرستار/ماما بیمار دستورات را چک نموده و نسبت به اجرای آنها اقدام می نماید. -18

 پرستار/ماما بیمار اقدامات انجام یافته را در برگ گزارش پرستار/مامای ثبت می نماید. -19

 
 حضور زمان تا تلفنی دستورات بحرانی وضعیت درصورت اما پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی تخصصی * یادآوری: مشاوره های های

 و زمان مدت پایش .شود ثبت بیمار پرونده در مشاور پزشک توسط بایستی تلفنی دستورات تمامی است اجرا میباشد. بدیهی قابل بیمار بالین در بالدرنگ
 تفکیک به اورژانسی مشاوره های کیفیت و سرعت روند ارتقای منظور به شاخص های مهم از یکی عنوان به اورژانسی مشاوره های انجام نحوه

 برای فوری دستورات است بدیهی باشد. مشاور ساعت پزشک و تاریخ و امضا و مهر به ممهور بایستی مشاوره برگه میشود. توصیه تخصصی سرویسهای

 .ندارد تایید پزشک معالج رسانی / اخذ اطالع به نیازی بحرانی شرایط در مشاور پزشک توسط بیماران حیات دهندهنجات اقدامات
 

 مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر هدایت کننده:

 :منابع
  1198کشور ابالغی بهار سال  های بیمارستان پزشکان در آنکالی نحوه دستورالعمل .1
 کتابچه راهنمای نسل چهارم اعتبار بخشی .1

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 ژاله زینالی  کارشناس بهبود کیفیت

 ایران خلیلی سرپرستار اورژانس اطفال
 نسرین علی نژاد ماما مسئول اورژانس زنان

 دکتر خدیجه علیان پزشک اورژانس
 دکتر فرحناز بهاروند  پزشک اورژانس

 

 فر معاون آموزشیدکتر امیر نسیم
 گروه کودکاندکتر مهران نوروزی   مدیر 

زاده رئیس بخش اورژانس دکتر فرید قاضی
 کودکان  

 دکتر ساناز فدوی رئیس بخش اورژانس زنان
 منیره صمدی مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 روش اجراییکد 
PP-TC-EIC-3 

 های غیراورژانسی انجام مشاوره

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/39/30تاریخ بازنگری:   

 0شماره ویرایش: 

 برگه مشاوره، گوشی و خط تلفن، دستگاه فاکس امکانات مورد نیاز :

 خدماتپزشک، دستیار، اینترن،  سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت / پرستار/ ماما بیمار، منشی،  کارکنان مرتبط :

 مشاوره: نظر خواهی در مورد شرایط بیمار از یک پزشک دیگرتعاریف: 

 هدف :
 .شودمی انجام زمان حداقل در و برنامه ریزی اورژانسی غیر تخصصی هایمشاوره

 رزیدنت کشیک زیر نظر پزشک مقیم یا آنکال مشاوره غیر اورژانسی را در پرونده بیمار ثبت می کند.  .1

 نماید..ماما بیمار دستور بیمار را درپرونده چک می / پرستار/بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت مسئول .1

 رزیدنت/ اینترن برگه مشاوره را در دو برگه اصل و کاربنی تنظیم می نماید. .1

 امضا می شود مشاوره ثبت و مهر و برگه در درخواست ساعت و تاریخ ذیصالح یا رزیدنت با /معالج پزشک توسط کافی توضیحات .2

 ماما بیمار درخواست مشاوره  را در دفتر ارسا ل مشاوره ثبت می نماید. پرستار/ مسئول شیفت/ منشی بخش/ .1

 ماما بیمار برگ مشاوره را به همراه دفتر ارسال مشاوره به دفتر پرستار/مامای ارسال میکند. پرستار/ مسئول شیفت/ /منشی بخش .1

 را در دفتر مشاوره های دریافتی ثبت می نماید.سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی  .7

 سوپروایزر کشیک بر اساس نوع مشاوره درخواستی به صورت مشاوره داخل بیمارستانی یا خارج بیمارستانی به شرح ذیل عمل می نماید: .8

 مشاوره های داخل بیمارستانی :   -1-8
 : Non Urgent حضور            

 2 مدت ظرف بایست می موردفراخوان آنکال پزشک اورژانس، پزشک جمله من تخصصی سرویس هر از Non Urgent ویزیت درخواست صورت در
 "".گردد آن انجام به منوط نباید بخش انتقال به جمله از بیمار به خدمات ارائه فرایندهای سایر و گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت

 مشاوره های خارج بیمارستانی : 1-8
 سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را به بیمارستان مقصد فاکس می کند . -1-1-8
سوپروایزر کشیک جهت اطمینان از دریافت مشاوره با بیمارستان مقصد تماس حاصل می نماید و  نام سوپروایزر تحویل گیرنده را روی برگ  -1-1-8

 کند.را روی برگه مشاوره ممهور می  "فاکس شد"مشاوره ثبت نموده و مهر 
 ماما بیمار انجام مشاوره را پیگیری می نماید.. پرستار/ / مسئول شیفت/مسئول بخش/ جانشین مسئول .9

در صورت عدم انجام مشاوره در مدت زمان تعیین شده مورد را به دفتر پرستار/مامای گزارش می ماما بیمار  پرستار/ مسئول  بخش/ مسئول شیفت/ .13
 نماید.

 ه را پیگیری می نماید و نتیجه را به بخش مربوطه اطالع رسانی می کند.سوپروایزر کشیک انجام مشاور .11

در صورت عدم پاسخگویی پزشک مشاوره موارد را به ستاد هدایت اطالع می دهد و نتیجه را به بخش مربوطه اطالع رسانی می   سوپروایزر کشیک .11
 کند

د و ساعت اطالع را مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکن ماما بیمار انجام پرستار/ مسئول شیفت/ /مسئول بخش/ جانشین مسئول .11
 ثبت می نماید. در برگ مشاوره

 نماید.صورت صالحدید دستورات پزشکی را در پرونده بیمار درج می رزیدنت کشیک برگ مشاوره را رویت نموده و در پزشک معالج/ .12

 اجرای آنها اقدام می نماید. ماما بیمار دستورات را چک نموده و نسبت به پرستار/ .11

 ماما بیمار اقدامات انجام یافته را در برگ گزارش پرستار/مامای ثبت می نماید. پرستار/ .11

 یادآوری :

 نحوه و زمان مدت پایش .باشدنمی اجرا قابل تلفنی دستورات وجه هیچ به و پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی غیر تخصصی مشاوره های

-سرویس تفکیک به اورژانسی غیر هایمشاوره کیفیت و سرعت روند ارتقای منظور به مهم هایشاخص از یکی عنوان به غیراورژانسی یهاورهمشا مانجا

 اقدامات برای فوری دستورات است بدیهی .باشد مشاور پزشک ساعت و تاریخ و امضا و مهر به ممهور مشاوره بایستی برگه. میشود توصیه تخصصی های

 .ندارد معالج پزشک تایید اخذ / رسانی اطالع به نیازی شرایط بحرانی در مشاور پزشک توسط بیماران حیات دهنده نجات
 

 مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر هدایت کننده:
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 اعمال جراحی دهی نوبت دستورالعمل 1-1-1-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-SAC-1 

-دهی اعمال جراحی بیماران اورژانسی و مبتال به عفونتنوبت

 های مسری )اتاق عمل زنان و کودکان(

 03/03/99       :تاریخ ابالغ

 03/39/30   :تاریخ بازنگری

 0: ویرایششماره 

 ری، آمبوبگمتپالس اکسی، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن امکانات مورد نیاز :

 کارشناس بیهوشی، متخصص بیهوشی کارشناس اتاق عمل، تکنسین/ جراح، پرستار، مسئول اتاق عمل، تکنسین/ کارکنان مرتبط :

 -تعاریف:

 هدف :
 ویت های معین و از پیش تعیین شدهعمل با اولدیریت پذیرش بیماران در اتاق م 
 توجه به نیازهای انواع بیمارن کاندید عمل جراحی و رعایت حقوق آنها 

ها/در صورت لزوم اتاق بندی لیست عمل جراحی در بخشلیست اعمال جراحی اورژانسی، پرخطر، الکتیو و عفونی بایستی اولویت بندی شود. اولویت توجه:

بندی بیماران باعث مدیریت بهتر ساعت مجاز ناشتا بودن ها ابالغ شده است. اولویترکز به تمامی مدیران گروه و مسئولین بخشعمل توسط رئیس م
 بیماران )اعالم شده از طرف گروه بیهوشی( خواهد شد.

بعد از انتقال بیمار به ریکاوری،  مسئول  *مسئول بیمار در اتاق عمل پرستار/ تکنسین اتاق عمل) سیرکولر واسکراب( و تکنسین بیهوشی میباشد که
 ریکاوری مسئولیت بیمار را بعهده میگیرد.

 نحوه پذیرش بیماران الکتیو:
در فرم بر اساس الویت بندی اورژانس) پرخطر، آسیب پذیر، الکتیو، عفونی(آماده عمل را  الکتیوبایستی لیستی از بیماران شیفت / مسئول بخش .1

 عمل ارسال نماید.مربوطه ثبت و به اتاق 

جراح بایستی با هماهنگی لیست بیماران الکتیو را برحسب نوع عمل،سن و وزن کودک ودر صورت یکسان بودن رده سنی وزن  /مسئول اتاق عمل1-1       
 برحسب ساعات شروع ناشتایی اولویت بندی نماید.      

عفونی( انجام  الکتیو، آسیب پذیر، پرخطر،، ان را بر اساس شرایط بیمار به ترتیب )اورژانسجراح بایستی اولویت بندی بیمار /مسئول اتاق عمل 1-1        
 دهد.

 مسئول شیفت بایستی از حضور پزشک جراح/رزیدنت ارشد در اتاق عمل اطمینان حاصل نماید. مسئول اتاق عمل/ .1

مسئول بخش / مسئول شیفت/ مسئول پذیرش بیمار ا به بایستی آماده بودن اتاق عمل جهت پذیرش بیمار ر/ مسئول شیفت مسئول اتاق عمل .1
 اطالع دهد.

 

 اورژانسی در اتاق عمل:  حاد ونحوه پذیرش بیماران 

 

شود. به این صورت که اعمال جراحی از اتاق عمل کودکان برای اعمال جراحی اورژانس اختصاص داده می 0شماره  * اتاق 

 شود.اتاق انجام و در صورت نیاز سریعاً جهت عمل اورژانسی آماده میکشد در این دقیقه طول می 01کوچک که حدود 

 
 پزشک کشیک بخش/ رزیدنت بخش ، بایستی وجود بیمار بدحال یا اورژانس منتظر عمل جراحی را به پزشک معالج اطالع دهد. .1
اطالع  / مسئول شیفتمسئول اتاق عمل وجود بیمار بدحال و یا نیازمند به عمل جراحی اورژانس را به بالفاصله بایستی / شیفتمسئول بخش .1

 .دهد

نیازمند به عمل جراحی  اورژانس را به پزشک بایستی بالفاصله وجود بیمار بدحال و یا / مسئول تحویل بیمار مسئول شیفت مسئول اتاق عمل/ .1
 اطالع دهد.رزیدنت ارشد  جراح/

 اورژانسی یا حاد  آماده بودن اتاق عمل جهت پذیرش بیمار پس از حضور جراح،  بایستیمسئول پذیرش بیمار، مسئول شیفت/ /اتاق عملمسئول  .2
 اطالع دهد. مسئول شیفت بخش/را به مسئول 

اورژانس یا حاد، اقدامات  مسئول شیفت/ مسئول پذیرش بیمار در صورت خالی نبودن اتاق عمل جهت جراحی تبصره: مسئول بخش اتاق عمل / 1-2
 :زیر را انجام می دهد
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مسئول شیفت/ رئیس بخش/ جراح مقیم اطالع  رسانی در خصوص عدم وجود اتاق خالی جهت عمل جراحی اورژانس یا حاد  /الف: مسئول بخش اتاق عمل
 بیمار را انجام می دهد

نمودن اتاق عمل برای جراحی اورژانس یا حاد را از طریق به تعویق انداختن ب: رئیس اتاق عمل/ پزشک مقیم، برنامه ریزی الزم در جهت آماده 
 جراحی های الکتیو به عمل می آورد.

مسئول شیفت اتاق عمل سبز بایستی خالی نبودن اتاق عمل جهت عمل اورژانس یا حاد بیمار را به سوپروایزر کشیک اطالع  ج: مسئول بخش اتاق عمل /
 دهد.

مسئول شیفت  در صورتیکه اتاق های عمل اورژانس و الکتیو کوثر خالی نباشد باید با مسئول اتاق عمل اطفال/مسئول شیفت  د: مسئول اتاق عمل/
 هماهنگی الزم را در خصوص تامین اتاق عمل جهت جراحی اورژانس یا حاد را با اطالع رئیس بخش /پزشک مقیم /سوپروایزر کشیک انجام دهد.

 

 : نیعفونحوه پذیرش بیماران 

 

 شود.جهت انجام اعمال جراحی عفونی اختصاص داده می( 00)حدود ساعت کاری آخرین عمل هر اتاق در شیفت صبح* 
 

 اطالع دهد. مسئول شیفت /نیازمند به عمل جراحی را به مسئول اتاق عمل عفونیبایستی وجود بیمار  شیفت مسئول بخش/ .1

 منتظر عمل جراحی را به مسئول بخش و پزشک مربوطه اطالع دهد. عفونیبایستی بالفاصله وجود بیمار  اتاق عملمنشی  .111
 بایستی از حضور پزشک جراح در اتاق عمل اطمینان حاصل نماید. / مسئول شیفتمسئول اتاق عمل .1

 را به منشی اتاق عمل اطالع دهد. عفونی بایستی آماده بودن اتاق عمل جهت پذیرش بیمار / مسئول شیفتمسئول اتاق عمل .1

هماهنگی الزم جهت پذیرش بیمار عفونی در خاتمه اعمال جراحی آن روز )به جز موارد اورژانسی( را  بایستی / مسئول شیفتئول اتاق عملمس .2
 انجام دهد. 

ه دقیقه اشعه اولتراویول 13 و اسکراب اتاق، ، پس از اتمام عملدر صورت تشخیص عفونی بودن بیمار الکتیو یا اورژانسی در حین عمل جراحی .1
 شود.جهت ضدعفونی فضای اتاق عمل استفاده می

   

 موارد مشترک در پذیرش تمامی بیماران )الکتیو، اورژانسی، عفونی(:

 به اتاق عمل انتقال دهد. و رعایت پوشش بیمار پرستار مسئول بیمار در بخش باید بیمار را با اصول صحیح ایمنی بیمار -1

، رضایت آگاهانه، کسب MRIها، اسکن، سونوگرافی،)آزمایشات، گرافیپرونده و مدارک همراه وی پرستار مسئول بیمار در بخش بایستی بیمار، -1
 در اتاق عمل تحویل دهد. / مسئول شیفتبیمارتحویل را به مسئول (  ICUاطمینان از رزرو فرآورده های خونی و بخش

 خارج شود.تبصره: پرونده و مدارک بیمار تا پایان عمل جراحی نباید از اتاق عمل 

 در اتاق عمل، باید خود را به بیمارمعرفی کرده و با وی ارتباط برقرار نماید. / مسئول شیفتبیمار  تحویلمسئول  -1

 در اتاق عمل، باید دستبند شناسایی بیمار را با توجه به پرونده و سؤال از بیمار تأیید نماید. / مسئول شیفتبیمار تحویل مسئول -2

بیمار در اتاق عمل، باید بیمار را به صورت بالینی )وضعیت عمومی، پوشیدن گان مناسب، نداشتن لباس زیر، اتصاالت بیمار، آماده  تحویل مسئول -1
 بودن محل عمل، نداشتن دندان مصنوعی، اجسام فلزی، آرایش و الک ناخن( تحویل بگیرد.

)در صورت موجود های آزمایشات نظر تکمیل اوراق مربوطه و آماده بودن جواببیمار در اتاق عمل باید پرونده بیمار را چک و از  تحویل مسئول -1
 و رضایت آگاهانه کنترل نمایدبودن( 

 گردد.سال بی سرپرست از خود بیمار اخذ می 18: رضایت آگاهانه در بیماران باالی 1تبصره 
 شود.اخذ می نیز از همسر بیمار عالوه بر خود بیمار ید مثل گردد،: رضایت آگاهانه در مواردی که جراحی منجر به اختالل در دستگاه تول1تبصره 
 گردد. : رضایت آگاهانه در موارد اورژانسی از خود بیمار اخذ می1تبصره 
جراح و  و امضای پزشک ه: در بیماران غیرهوشیار اورژانسی نیازی به اخذ رضایت آگاهانه نیست و این امر پس از قید مورد اورژانس در پروند2تبصره 

 گیرد. دو نفر شاهد )دستیار/همکار اتاق عمل( صورت می
 

های ، باید موارد غیرعادی حاصل از ارزیابی اولیه و نتایج آزمایشات تشخیصی موجود در پرونده بیمار، مراقبت/ مسئول شیفتبیمار تحویل مسئول -7
 د.قبل از عمل و داروهای مصرف شده را به مسئول بخش/پزشک جراح گزارش نمای

مدت زمان عمل ، نوع بیهوشی  ،های الزم را در خصوص نوع عمل جراحیدستیار بیهوشی آموزش متخصص/ /جراح مسئول تحویل بیمار /  -8
نگهداشتن بیمار، نحوه خود مراقبتی، زمان از بین رفتن اثر داروهای بیهوشی بایستی در هنگام پذیرش بیمار در اتاق  NPOجراحی، علت نیاز به 

 عمل ارائه شود.

، بایستی پس از تحویل گرفتن کامل بیمار )بالین، مدارک همراه( اطالعات مربوطه را در برگه گزارش پرستاری ثبت / شیفتبیمار تحویلمسئول  -9
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 نماید. 

، باید مشخصات بیمار، نوع بیماری، نوع عمل جراحی و محل صحیح عمل را با خود بیمار، پرونده و لیست عمل / شیفتبیمار تحویل مسئول -13
 مطابقت دهد.

کنار های نردهال بودن بااطمینان از ، باید بیمار را با حفظ حریم خصوصی و نکات ایمنی از برانکارد بخش به برانکارد )/ شیفتبیمار تحویل مسئول -11
 )در صورت امکان رول مخصوص اتاق عمل استفاده شود(( اتاق عمل منتقل نماید. های برانکاردتخت و قفل بودن چرخ

 برای بیمار فراهم نماید. راحت آرام و یبیمار، برای کاهش استرس باید محیط تحویل مسئول -11

یمارانی که جراحی آنان با خطر بیشتری )سالمندان، داشتن بیماریهای بندی اعمال جراحی، بایستی ببه منظور اولویت /شیفتمسئول اتاق عمل -11
 مزمن، بیماران روانپزشکی( همراه است را مشخص نماید. 

در  مسئول اتاق عمل بایستی به منظور پیشگیری از انتقال آلودگی در اتاق عمل، بیماران عفونی )در صورت عدم اورژانسی بودن وضعیت بیمار( را -12
 پذیرش قرار دهد.آخرین اولویت 

، بایستی به بیمار و خانواده وی در خصوص احتمال طوالنی شدن زمان پیش بینی شده عمل جراحی توضیح مسئول شیفت بیمار تحویلمسئول  -11
 دهد.

، بایستی با راهنمایی خانواده بیمار به سالن انتظار، به آنان اطمینان دهد که اتمام و یا هر گونه تأخیر / مسئول شیفتبیمار تحویل پرستار مسئول -11
 احتمالی پیش آمده در زمان اتمام جراحی را به آنها اطالع خواهد دهد. 

 

 عمل اتاق سرپرستار پرستاری، مدیر عمل، اتاق رئیس هدایت کننده:

 منابع
 1191آنگریفین، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، اندیشه رفیع، تهران،  پوتر پاتریشیا آی،  پری .1

 لطفی، مژگان. راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل، انتشارات جامعه نگر .1

 1181غبرائی، محترم. روش کار در اتاق عمل و اتاق بهبودی، انتشارات چهر، تهران،  .1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 لیست به پیوست،در ادامه می باشد. پیوست،در ادامه می باشد.لیست به 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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مشی و روش کد خط

 اجرایی
I-TC-MNC-1 

های سزارین با استفاده از اطمینان از رعایت اندیکاسیون

 های اجرائیدستوالعمل

 03/03/99تاریخ ابالغ:       

 03/39/30تاریخ بازنگری:   

 4شماره ویرایش: 

 ، آماده بودن اتاق عمل در تمامی ساعات شبانه روزNSTسونیکت، دستگاه  امکانات مورد نیاز :

 پزشک بیهوشی، پزشک/ دستیار زنان، ماما، پرستار کارکنان مرتبط :

 تعاریف: 

 هدف :
های سزارین با های سالمت، سیاست رعایت اندیکاسیونبیمارستان با هدف عملی ساختن استانداردهای ارتقای شاخصبا توجه به لزوم ارتقا سالمت مادران، 

 های اجرایی صادره از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اتخاذ نموده است.استفاده از دستورالعمل

 روش اجرایی:
دفتر سالمت جمعیت  39/38/1192د مورخه  11172/131لینی زایمان به روش سزارین نامه شماره های سزارین بر اساس راهنمای با** اندیکاسیون

 خانواده و مدرسه:
های قبلی ترمیمی )کولپورافی(، پروالپس بند ناف، جفت سرراهی، جفت چسبنده، خونریزی شدید مادر، عفونت مادری )هرپس سابقه سزارین، سابقه جراحی

چندقاویی، توده خوش خیم و بدخیم مسیر زایمان، کانسر مهاجم سرویکس، اکالمپسی و پره  ،Human Immunodeficiency Virus  (HIV) فعال، 
های قابل درمان جنین، اکالمپسی، بیماری قلبی ریوی مادر، ایست قلبی مادر در صورتی که عمایات احیاء موفقیت آمیز نباشد، دیسترس جنینی، آنومالی

Intrauterine Growth Restriction  (IUGR) ،نمایش غیرسفالیک ،Cephalopelvic Disproportion  (CPD)دکولمان ، 

 های سزارین:اطمینان از رعایت اندیکاسیون

 نماید.ثبت میهای علمی در پرونده مادر پزشک معالج/ دستیار دستور سزارین را براساس اندیکاسیون .1
ون مسئول بخش/ مسئول شیفت / ماما ی مسئول بیمار، اندیکاسیون ثبت شده در پرونده بیمار را با مستندات موجود در پرونده بر اساس اندیکاسی .1

 نماید. سزارین چک می

م حاملگی به روش سزارین را در پرونده بیمار الذکر، باید علت ختهای فوقپزشک معالج/ دستیار  در صورت عدم هم خوانی مورد سزارین با اندیکاسیون .1
 ثبت نماید. 

 1های باشد و سن بارداری بر اساس سونوگرافیهفته با نظر پزشک معالج می 19توضیح: در این مرکز سن حاملگی برای ختم حاملگی به روش سزارین 
 شود.جام سزارین بر اساس عالئم زایمان گرفته میماهه اول بارداری و در صورت عدم وجود سونوگرافی اوایل بارداری، تصمیم بر ان

 نماید.ماما مسئول مادر سزارین شده، مشخصات ثبت شده در دفتر آمار زایمان را در سامانه ایمان وارد می .2
پزشک مربوطه با  مسئول بخش/ جانشین مسئول بخش زایمان در پایان هر ماه موارد سزارین انجام یافته در مرکز را  به تفکیک علت سزارین و نام .1

 گردد.درصد محاسبه و آمار به معاونت درمان ارسال می

کارهای الزم جهت کاهش سزارین توسط اعضای سوپروایزر مامایی آمارهای ماهیانه مربوطه را در کمیته ترویج زایمان طبیعی مطرح و پیشنهادات و راه .1
 گردد. کمیته ارائه می

 فرآیند شناسایی نوزاد: 

 یابد. قب نوزاد جهت مراقبت از نوزاد در تمامی شیفت ها دراتاق عمل حضور می. مامای مرا1
 نماید.. مامای مراقب نوزاد نسبت به اخذ اثر کف پای نوزاد و اثر انگشت مادر درهر سه برگ مشخصات نوزاد اقدام می1
 نماید.ایی نوزاد )مچ دست و مچ پا( اقدام می. مامای مراقب نوزاد به محض متولد شدن نوزاد نسبت به الصاق دو عدد دستبند شناس1
 دهد.. مامای مراقب نوزاد در صورت هوشیار بودن مادر،  جنسیت نوزاد را به مادر اعالم و نشان می2

 فرآیند انتقال  نوزاد:  

 نماید.مامای مراقب نوزاد نسبت به برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد اقدام می  .1
 نماید.زاد تا زمان انتقال مادر از اتاق عمل هم اتاقی مادر و نوزاد را رعایت میمامای مراقب نو  .1

 نماید.می مامای مراقب نوزاد نسبت به انتقال مادر و نوزاد به صورت همزمان )در صورت ثابت بودن وضعیت مادر و نوزاد( به بخش پس از زایمان اقدام  .1

 نماید.ایمنی نوزاد )داخل کات ئ با پوشش مناسب برای پیشگیری از هیپوترمی( را رعایت میمامای مراقب نوزاد در حین انتقال امنیت  و   .2

های شناسایی نوزاد، به مسئول مراقب نوزاد بخش پس از زایمان تحویل  مامای مراقب نوزاد، نوزاد را طبق فرآیند شناسایی صحیح بیمار به همراه برگه  .1
 دهد. می

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ7O_eqKrcAhVLsqQKHQnWDPUQFghJMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tommys.org%2Fpregnancy-information%2Fpregnancy-complications%2Fintrauterine-growth-restriction-iugr&usg=AOvVaw3cqg9YQLshh9yL5cwldIZE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ7O_eqKrcAhVLsqQKHQnWDPUQFghJMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tommys.org%2Fpregnancy-information%2Fpregnancy-complications%2Fintrauterine-growth-restriction-iugr&usg=AOvVaw3cqg9YQLshh9yL5cwldIZE
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 تأمین "ی خدمتی نوزاد سالمحفظ امنیت و ایمنی نوزاد براساس بسته" P-TC-MC-1 اساس روش اجرایی تدوین شده کد  امنیت و ایمنی نوزاد بر
 .گردد

 

 مدیر عامل بیمارستان، کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن، رئیس بخش، ماما مسئول بلوک زایمان  /رئیس هدایت کننده:

 منابع:
 های سزارین  ( در خصوص اندیکاسیون39/38/1192د  مورخ   11172/131نامه شماره بهداشت )بخشنامه ابالغی وزارت . بخش1
 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 ماندانا گودرزی ماما مسئول بخش مامایی 
 خدیجه سلیمی ماما مسئول بخش زایمان

 فریبا رضازاده ماما مسئول بخش پریناتولوژی
 سوپروایزر ماماصاحب نوبختی   

 حوریه رحیمی  سوپروایزر آموزشی

 منیره صمدی 
 مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 فراخوان فرایند در گذاری اقالم استریل شده برچسب روش اجرایی 1-1-1-ب

 

 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-1 

 یند فراخوانری اقالم استریل شده در فرآگذابرچسب

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0 :شماره ویرایش

 های شیمیایی چهار و شش و برچسب مشخصات )شاهد(شاخص امکانات مورد نیاز:

 کارشناس و تکنسین اتاق عملپزشک/  ماما/ ، کارکنان درمانی شامل پرستار/CSRکارکنان  کارکنان مرتبط:

 تعاریف :
 استریل زمان و وکیوم بخار، غلظت دما، میزان فشار، : دارای نشانگر شیمیایی حساس به شاخصه های1و کالس  2های شیمیایی کالس شاخص

 .می باشد حساس

 بیماربرای رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته  هدف :
 روش اجرایی:

و شیفت تاریخ ست، نام ، نام فرد بسته بندی کنندهبرای رهگیری فرایند استریل شدن بر روی برچسب مشخصات ست:  CSRکارکنان  .1
 نمایند. را ثبت می شماره دستگاه استریل کننده، شماره سیکلخ انقضاء، ی، تاراستریلیزاسیون

 ها: * تبصره تاریخ انقضای ست
 روز 12 الیه: دو گراف کاغذ .1

 روز 12 استهالک: و پارگی سوراخ، نداشتن شرط به الیه ود ای پارچه شان .1

 شود: استفاده بیرونی پوشش عنوان به شان و درونی پوشش عنوان به کرپ کاغذ که شکلی به ای پارچه شان و کرپ کاغذ ترکیب .2

 ماه یک

 ماه یک دوالیه: رویت قابل غیر منافذ با ضخیم کتان پارچه .1

 ماه سه پک(: پزشکی )وی هایرول .1

 از کمتر حاوی کوچک هایبسته استریلیزاسیون فرایند صحت تائید برای 2 کالس شیمیایی نشانگرهای / اتاق عمل ازCSRکارکنان  .7

 رهگیری برای 1 کالس شیمیایی نشانگرهای شود. ازمی ثبت پرونده بیماران در نتایج و شده استفاده پانسمان ستهای مانند قلم 11

 شود.استفاده می ... سزارین و الپاراتومی، هایست مانند قالم 11 از تربیش حاوی های بسته استریلیزاسیون فرایند صحت

 .باشدمی کاربر کد و اتوکالو سیکل و کد شیفت استریل، و تاریخ قبیل از مشخصاتی حاوی 1 کالس ** تبصره: نشانگر

 
 یل با کنترل بر چسب مشخصات بررویاز بازکردن ست استرکارکنان درمانی پرستار/ ماما/ پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل قبل  .8

نان حاصل و سپس از یل بودن آنها )کامل بودن مشخصات روی ست، تاریخ گذشته نبودن و تغییر رنگ دادن برچسب( اطمیستها از استر
 نمایند.ها استفاده میست

باز کردن ست استریل اندیکاتور موجود در داخل آن  پس ازکارکنان درمانی پرستار/ ماما/ پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل  .9
می را از نظر تغییر رنگ بررسی قلم(  11جهت ست های بیشتر از  1قلم و اندیکاتور کالس  11جهت اقالم کمتر از  2)اندیکاتور کالس 

 مایند.ن

و اطمینان از استریل بودن  1و  2ی کالس بررسی اندیکاتورهاپس از کارکنان درمانی پرستار/ماما/پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل  .13
 بسته استریل از روی تغییر رنگ آنها طبق نظر شرکت سازنده از ست استریل استفاده می کنند.

در پرونده بیمار در فرم  ست را برچسب مشخصات اندیکاتور وکارکنان درمانی پرستار/ ماما/ پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل  .11
 س از ثبت تاریخ استفاده از آن، نام و نام خانوادگی خود را نوشته، مهر و امضاء می نمایند.الصاق کرده، پمخصوص 

 بررسی بیمار پرونده عفونت کنترل سوپروایزر توسط عفونت کنترل کمیته در موضوع طرح و عمل محل عفونت با بیماری مراجعه صورت در .11
 .شود حاصل اطمینان درمانی کارکنان دقت و آنها رنگ تغییر از تا شوند می پرونده رویت در شده مستند اندیکاتورهای و شده

مربوط به تاریخ مورد  کننده استریل هایدستگاه عملکرد از اطمینان ها مستندات آزمونهای*** تبصره: همچنین برای اطمینان از استریل بودن ست
 شود.نظر کنترل می

 
در صورت عدم تغییر رنگ هر یک از موارد فوق مراتب را به سرپرستار کارکنان درمانی پرستار/ماما/پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل  .11
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 .نمایندخودداری مییا مسئول شیفت اطالع داده و از استفاده ست مذکور 

یل ست مورد استفاده مراتب را به اطالع مسئول بخش مسئولین شیفت پس از کنترل مجدد موضوع و اطمینان از عدم استر /سرپرستاران .12
 .ندرسانمی و مسؤل واحد کنترل عفونت )در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل به سوپروایزر کشیک( استریلیزاسیون مرکزی

 .دهندمیلین شیفت ست مذکور را به همراه نوار مشخصات آن به بخش استریلیزاسیون مرکزی عودت ؤسرپرستاران یا مس .11

استریل با توجه به بر چسب مشخصات آن، غیر پس از دریافت ست  بخش استریلیزاسیون مرکزی مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارکنان .11
 نمایند.ها اقدام میهای عملو اتاق هاکلیه بخش هایی که مشخصات مشابه با ست مذکور را دارند ازنسبت به بازخوانی ست

ها به همراه اندیکاتورهای فراخوانی شده از برچسب مشخصات ست بخش استریلیزاسیون مرکزی ون و یا کارکنانمسؤل واحد استریلیزاسی .17
 نمایند.ها/ اتاق های عمل را در دفتر فراخوانی الصاق میبخش

مستندات دستگاه اتوکالو را در کننده،  استریل هایدستگاه عملکرد برای اطمینان از بخش استریلیزاسیون مرکزی **** تبصره: همچنین کارکنان
 نمایند.تاریخ مورد نظر بازبینی و در صورت وجود مشکل فنی در دستگاه، نسبت به برطرف کردن آن اقدام می

 
بر چسب  زدنها را باز کرده و پس از قرار دادن اندیکاتور جدید و های عودتی از بخشتمامی ست بخش استریلیزاسیون مرکزی کارکنان .18

 نمایند.میها را استریل ستاً مجددسته بندی و ب مشخصات

 

 مسئول بخش استریلیزاسیونکمیته کنترل عفونت و  : هدایت کننده

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران ) .1

 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 .  انتشارات جامعه نگر، تهران بیمارستانها و مراکزدرمانی، راهنمای استریلیزاسیون در(. 1191) حمید و همکاران زارع، .1

ملی  بخشی اعتبار جامع استانداردهای ، راهنمای1198پزشکی،  آموزش و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت اعتباربخشی و نظارت دفتر .1
 ایران، ویرایش چهارم بیمارستانهای

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
سوپروایزر کنترل  :مهناز محمدپوری

 عفونت   
 مدیر خدمات پرستاری :منیره صمدی

 ژاله زینالی:  کارشناس بهبود کیفیت
 CSRمسئول واحد : سیداحمدی مهلقا

 مسئول واحد تجهیزات :میالنرئوف 
 NICUمسئول  :سولماز قنبری

 1مسئول جراحی زنان  :رقیه قاسم پور

رئیس اتاق  :دکتر شبنم وظیفه خواه
 عمل زنان

دکتر سیامک ناجی: مسئول فنی 
 آزمایشگاه

 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده
مسئول اتاق عمل  :شیدا کیومرثی

 کودکان
 مسئول اتاق عمل زنان :مریم گندمی 

مسئول بخش جراحی  :آیالر طاهری
 کودکان

  PICUمسئول  :شبنم جامع
 مسئول زایمان :خدیجه سلیمی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 بیمارستان شهید مطهری
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 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری روش اجرایی 1-1-1-ب
 

 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-2/1 

 سیستم بیمارستانی )عفونت هایعفونت کنترل و پیشگیری

 تنفسی( تحتانی

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

، دستگاه ونتیالتور، استریل، ست الرینگوسکوپ، لوله تراکئوستومی، ست استریللوله تراشه یکبار مصرف، لوله تراکئوستومی استریل، دستکش  امکانات مورد نیاز:

 ، فلومتر اکسیژن،NGTبه همراه مدیجت،  NCPAPآمبوبگ، ماسک بیهوشی، دستگاه ساکشن، کاتتر و رابط ساکشن، ست ونتیالتور یک بارمصرف، ست دستگاه 
 دستمال گردگیری، باند، لکوپالست، (N/Sسرم  بیکربنات سدیم/ ین/دهانشویه )کلرهگزیدمحلول ضدعفونی کننده، دترجنت، محلول 

 مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان آزمایشگاه، کمک بهیار، خدماتمتخصص/ دستیار بیهوشی، پزشک معالج،  کارکنان مرتبط:

 تعاریف :
 باشد. می اسپورها مؤثر و سها ویرو مخمرها، چها، قار یها، باکتر شامل ارگانیسمها از وسیعی طیف روی این محلولها برمحلول ضدعفونی سطح باال: 

 عفونت های مجاری تنفسی بروزپیشگیری از  هدف:

 گردد. نماید، اطالق میماما/ کارشناس بیهوشی که از بیمار اینتوبه یا تراکئوستومی شده و وصل به ونتیالتور مراقبت می ** مراقب بیمار به پرستار/

 حین اینتوباسیون/تراکئوستومی

 نماید.پزشک معالج بیمار نیازمند اینتوباسیون/ تراکئوستومی را شناسایی می .1

 نماید.پزشک معالج قبل از از اقدام به اینتوباسیون/ تراکئوستومی بیمار بهداشت دست را رعایت می .1

 نماید. میپزشک معالج در هنگام اینتوباسیون اصول تکنیک آسپتیک را رعایت  .1

ت استریل پزشک معالج برای اینتوباسیون/ تراکئوستومی از دستکش استریل، لوله تراشه یکبار مصرف، الرینگوسکوپ تمیز، لوله تراکئوستومی استریل، س .2
 نماید.استفاده می

 روز پس از تعبیه لوله تراشه اقدام به تراکئوستومی گردد. 7-12** توصیه:  بهتر است 

 یون/تراکئوستومیپس از اینتوباس

 نماید.مراقب بیمار قبل از انجام هرگونه مراقبت از بیمار اینتوبه/ تراکئوستومی شده تحت ونتیالتور بهداشت دست را رعایت می .1

 نماید.مراقب بیمار ترشحات ریه را طبق نیاز و وضعیت بیمار ساکشن می .1

 نماید. پزشک معالج نسبت به تعویض آن اقدام می در صورت هر گونه آلودگی/ اختالل عملکرد لوله تراشه )انسداد(، .1

 مراقب بیمار و یا خدمات با نظارت مسؤل بخش لوله ساکشن را روزانه تعویض می نماید.  .2
 اندازد.مراقب بیمار کاتتر ساکشن یک بار مصرف را از بعد از هر بار استفاده دور می .1
 نماید.رم استریل استفاده میمراقب بیمار جهت شستشوی سریع بعد از هر بار ساکشن از س .1
 دارد.می در صورت عدم استفاده از دستگاه ساکشن، خدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل آن را با محلول ضدعفونی سطح باال تمیز و به صورت خشک نگه .7
 نماید. ه تخلیه میخدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل ساکشن را بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بطور روزان .8

 خدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل های ساکشن یکبار مصرف را روزانه تعویض می نماید. .9

ه خدمات بخش با نظارت مسئول بخش قبل از تخلیه ترشحات ساکشن شده داخل باتل مقداری محلول ضدعفونی داخل آن آسپیره کرده و پس از ده دقیق .13
 نماید.لیه میمحتویات باتل را داخل توالت تخ

 نماید.  سازی و تمیز نمودن باتل ساکش آن را با محلول ضدعفونی سطح باال، گندزدایی میخدمات بخش با نظارت مسئول بخش پس از پاک .11
 دهد. جام میمراقب بیمار اقدامات الزم در راستای رعایت بهداشت دهان بیمار )دهانشویه با کلرهگزیدین/ بیکربنات سدیم/ سرم نرمال سالین( را ان .11

 نماید.در صورت آلوده شدن باند/چسب فیکس کننده لوله تراشه مراقب بیمار نسبت به تعویض آن اقدام می .11
 نماید.در صورت آلودگی/ اختالل عملکرد ست ونتیالتور، مراقب بیمار نسبت به تعویض آن اقدام می .12

سازی با محلول آنزیماتیک/ صورت موجود نبودن طبق دستورالعمل فرآوری ایمن مجدد پس از پاکمراقب بیمار، برای هر بیمار از ست ونتیالتور یکبار مصرف )در  .11
 نماید. استفاده می ( جداگانهReuseدترجنت و ضدعفونی سطح باال به صورت 

 نماید. ویض میبه منظور ضدعفونی کلی دستگاه و فیلترهای موجود بر روی آن مراقب بیمار دستگاه ونتیالتور را برای هر بیمار تع .11

 ساعت برای همان بیمار قابل استفاده مجدد است.  11بودن دستگاه، ست ونتیالتور تا  Stand Byشدن بیمار و  Off** تبصره: در صورت 
و مدیجت یکبار مصرف )در صورت موجود نبودن طبق دستورالعمل فرآوری ایمن مجدد  برای نوزاد، از ست NCPAPمراقب بیمار  در صورت استفاده از دستگاه . 17

 نماید. ( استفاده میReuseسازی با محلول آنزیماتیک/ دترجنت و ضدعفونی سطح باال به صورت پس از پاک
 نماید.استفاده می بار مصرف( یکY. مراقب بیمار برای هربیمار از فیلتر ست ونتیالتور )بین لوله تراشه و قطعه 18
های آمبوبگ را با محلول آنزیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی سطح باال غوطه . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش تیغه الرینگوسکوپ/ کیسه19
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 دهد.ور کرده و سپس شستشو می
تفاده با دستمال آغشته به دترجنت تمیز نموده و سپس با محلول ضدعفونی کننده سطوح . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش دسته الرنگوسکوپ را بعد از هر بار اس13

 نماید.سریع االثر ضدعفونی می
سطح باال غوطه ور . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش ماسک بیهوشی را بعد از هر بار استفاده با محلول آنزیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی 11

 دهد. سپس شستشو می کرده و
سپس خشک  . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش بعد از اتمام روز کاری سطوح خارجی ماشین بیهوشی با دستمال آغشته به آب گرم و دترجنت معمولی تمیز و11
 نماید.  می
 نماید.. در صورت نیاز مراقب بیمار از ایروی به صورت یکبار مصرف استفاده می11
 یاز به استفاده از فلومتر اکسیژن خدمات بخش با نظارت مسئول بخش:. در صورت ن12

a. دارد.فلومتر اکسیژن را در مواقع عدم استفاده به صورت خشک نگه می 
b. نماید.مانومتر اکسیژن را با استفاده از دستمال تمیز آغشته به ماده ضدعفونی کننده،  ضدعفونی می 

c. دهد.زیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی سطح باال غوطه ور کرده و سپس شستشو میمحفظه آب را پس از جرم زدایی با محلول آن 

d. دهد.ای یک بار آن را ضدعفونی میدر صورت عدم استفاده از فلومتر در مدت یک هفته، هفته 

 جلوگیری از پنومونی ناشی از آسپراسیون
 نماید. میپزشک معالج از لوله گذاری غیر ضروری بیمار اجتناب  .1

 نماید.تر دستور خارج ساختن لوله نازوگاستریک و لوله تراشه را صادر میپزشک معالج هر چه سریع .2

 دهد.درجه قرار می 13مراقب بیمار در صورت نداشتن کنتراندیکاسیون، سر بیمار را در وضعیت  .3
 دارد.میمسیر را باز نگه را به کیسه وصل و NGTمراقب بیمار به منظور تخلیه هوای اضافی معده انتهای  .4

 نماید.اطمینان حاصل می NGTمراقب بیمار قبل از گاواژ برای بیمار از محل صحیح  .5

 نماید. ، نسبت به الواژ ترشحات معده اقدام میNGTمراقب بیمار پس از اطمینان از محل  .6

 نماید.گاواژ اقدام می درصد حجم گاواژ شده نوبت قبلی، نسبت به 13مراقب بیمار در صورت الواژ کمتر از  .7

 نماید. درصد طبق دستور پزشک معالج عمل می 13مراقب بیمار برای جلوگیری از آسپیراسیون در صورت الواژ باالی  .8

 نماید.مراقب بیمار بر حسب نیاز وی نسبت به ساکشن ترشحات ناحیه نازوفارنکس اقدام می .9

 وستومیلوله تراشه/ ونتیالتور/ تراکئ عفونت مرتبط باکنترل 
های سوپروایزر کنترل عفونت و مورد را به پزشک معالجتغییر رنگ، بو و غلظت ترشحات، ، ترشحات ریهدر افزایش مراقب بیمار در صورت مشاهده هرگونه  .1

 دهد.بیمارستانی اطالع می

 نماید.می ریهدرخواست کشت از ترشحات در صورت نیاز پزشک معالج  .1

 نماید. نظر را طبق دستور پزشک اخذ میمراقب بیمار نمونه کشت مورد  .1

 دهد.های بیمارستانی اطالع میسوپروایزر کنترل عفونتو سرپرستار بخش نتیجه آزمایش کشت را به پزشک معالج  .2

 نماید.پزشک معالج براساس نتایج آنتی بیوگرام نسبت به تجویز آنتی بیوتیک مناسب اقدام می .1

سازی پرسنل در خصوص رعایت بهداشت دست، استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت  نی تمهیدات الزم )آگاههای بیمارستاسوپروایزر کنترل عفونت .1
 گیرد.احتیاطات تماسی، ایزوله نمودن بیمار( را به کار می

ثبت   INISسامانهدر  ،CDC 2016مشخصات بیمار مبتال به عفونت را در صورت انطباق عالئم آن با تعاریف  ،های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت .7
 نماید.می

های آرئوس ، استافیلوکوکVREهای مقاوم به وانکومایسینهای خاص )اینتروکوکمربوط به باکتری هاینتایج کشتهای بیمارستانی کنترل عفونت سوپروایزر .8
 نماید.گزارش می های بیمارستانیرل عفونت( را بالفاصله به رئیس واحد کنتهای مقاوم به چند دارو، میکروبMRSAسیلینمقاوم به متی

کامالَ غیرطبیعی مورد مطابق مدیریت طغیان در بیمارستان اقدام می شود )جهت اطالع از  حساسیت الگوی ناشایع و یا شایع با *در صورت بروز ارگانیسم
 مراجعه شود(.   2-1-1-مدیریت طغیان به سنجه ب

-به سرپرستار بخش مربوطه اعالم می های بیمارستانیکنترل عفونت اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر رئیس واحد های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت .9

 نماید.

 نماید.های بیمارستانی مطرح میرا در کمیته ماهیانه کنترل عفونتسیستم تحتانی تنفس های موارد عفونتتمامی  های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت .13

به سرپرستار بخش مربوطه اعالم  های بیمارستانیکنترل عفونت اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر اعضای کمیته های بیمارستانیر کنترل عفونتسوپروایز  .11
 نماید.می

 نماید./ بالینی اجرای اقدامات اصالحی را پیگیری و بر صحت اجرا نظارت میهای بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت  .11



 

135 

  اعضای کمیته کنترل عفونت، روسا و سرپرستاران بخش های بالینیه: هدایت کنند

 منابع :

 (. دفتر پرستاری معاونت امور درمان واحد 1191ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره .1
 بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اولهای بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات کنترل عفونت       

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، مرکز (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران ) .1
 مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

(. دفتر پرستاری معاونت امور درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 1193روش های ضد عفونی و استریلیزاسیون در بیمارستان ها. ) .1
 آذربایجان غربی

/د مورخه 111912/11/91دستورالعمل فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ابالغ شده به شماره نامه  .2
 معاونت محترم درمان 11/11/91

5. Kollef MH. The prevention of ventilator-associated pneumonia. N Engl J Med 1999; 340:627. 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 سوپروایزر کنترل عفونت    :مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری: منیره صمدی
 CSRمسئول واحد  :مهلقا سید احمدی

 داروخانهدکتر مهدی رهبر: مسئول فنی 
 NICUمسئول  :سولماز قنبری

  PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
 PICUمسئول  :شبنم جامع

 ژاله زینالی: کارشناس بهبود کیفیت
 دکتر سیامک ناجی: مسئول فنی آزمایشگاه

 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده
مسئول اتاق عمل زنان شیدا  :مریم گندمی

 مسئول اتاق عمل کودکان :کیومرثی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 بیمارستان شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-2/2 

 (ادراریعفونت بیمارستانی ) عفونتهای کنترل و پیشگیری

 03/03/99       :تاریخ ابالغ

 03/03/33   :تاریخ بازنگری

 0 :ویرایششماره 

 با فولی سوند و ادرار کیسه مقطر، آب سی، سی 10 سرنگ کائین، لیدو ژل استریل، دستکش سونداژ، سینی سونداژ استریل، ست امکانات مورد نیاز:

 )پویدون آیودان( بتادین سبز، مناسب، محلول ضدعفونی اندازه

 آزمایشگاه، خدماتتکنسین های پزشک معالج،مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان و کارکنان مرتبط: 

 -تعاریف :

 عفونت ادراری  بروزپیشگیری از  هدف :

 

 افزایش ریسک دلیل به مورد بی سوندگذاری از و گیرد صورت معالج پزشک دستور طبق و بالینی اندیکاسیون وجود اساس بر بایستی ادراری سوندگذاری *

 .شود خودداری عفونت

 تعبیه کاتتر ادراری .0
 نمایند.تعبیه کننده کاتتر قبل از کاتتر گذاری بهداشت دست را رعایت می .111

  نماید.سونداژ را با رعایت اصول آسپتیک باز می ستتعبیه کننده کاتتر  .111

 کند.ادرار را با بتادین ضدعفونی میتعبیه کننده کاتتر پس از پوشیدن دستکش استریل ناحیه اطراف مجرای  .111

 نماید. اقدام به تعبیه کوچکترین سوند ممکن با توجه به وضعیت بیمار میآسپتیک تعبیه کننده کاتتر با رعایت اصول  .112

 نماید.تعبیه کننده کاتتر به منظور جلوگیری از جا به جایی و کشیدگی کاتتر پس از کارگذاری کاتتر به خوبی آن را فیکس می .111

 دارد.تعبیه کننده کاتتر پس ازجا گذاری کاتتر با تکنیک آسپتیک، سیستم تخلیه را با استفاده از کیسه ادرار بسته نگه می .111

 مراقبت از کاتتر تعبیه شده .2

-ارائه میهای الزم را در هر شیفت آموزش تناسلی )شستشو با شامپو بچه( و پرینه ناحیه بهداشتپرستار/ مامای بیمار در خصوص لزوم رعایت  .111

 نماید.
توسط کمک بهیار و با نظارت  تناسلی )شستشو با شامپو بچه( و پرینه ناحیه در بیماران ناتوان، کودک و داراری اختالل هوشیاری بهداشت .111

 شود.پرستار/ مامای مسئول بیمار در هر شیفت انجام می
وارد وجود انسداد )با مشخص نمودن میزان محلول شستشو با دستور پرستار/ مامای بیمار حتی المقدور از شستشوی مثانه و کاتتر به جز در م .111

 نماید.پزشک( خودداری می

-سی درساعت، مایعات کافی برای وی تجویز میسی 133پزشک معالج با توجه به وضعیت بالینی بیمار جهت حفظ حجم ادراری در حد باالی  .112

 نماید.

 دهد.تر از سطح مثانه قرار میپرستار/ مامای بیمار همواره کیسه ادرار را پائین .111

 نماید. با نظارت پرستار/ مامای بیمار هر شش ساعت یکبار کیسه ادرار بیمار را تخلیه و میزان آن را ثبت می کمک بهیار  .111

سیستم بسته  و یا ایجاد مشکل در ادراری سوند انسداد یا نشت عملکرد، در اختاللپرستار/ مامای بیمار براساس تظاهرات بالینی مثل عفونت،  .117
ادرار  کیسه به کاتتر اتصال محل در پارگی یا ادرار نمونه تهیه حین بویژه ادرار کیسه و سوند ادرار، آلودگی کیسه از سوند مکرر شدن جداتخلیه، 

 نماید. کاتترادراری را تعویض می

 نماید.را رعایت می و آنالیز(، بهداشت دستمراقب بیمار قبل و بعد از هرگونه دستکاری کاتتر ادراری )مانند اخذ نمونه جهت کشت  .118

 شکل گرفته شود.   Y* تبصره: هنگام اخذ نمونه ادرار جهت کشت، پس از مسدود کردن مسیر کاتتر، نمونه با سرنگ و سرسوزن از قسمت 

 
 نماید.یری میمراقب بیمار هنگام باز کردن شیر تخلیه کیسه ادرار از پاشیدن و تماس آن با ظرف جمع آوری ادرار جلوگ .119

 نماید.. در صورت وجود عالئم عفونت ادراری، مراقب بیمار نسبت به تعویض کاتتر ادراری اقدام می1113     

 .دستور پزشک معالج برای تعویض در زمان کمتر از مدت مذکور ارجحیت دارد روز باقی نمانند. 12بیش از  ادراریکاتتر  ترجیحاًتوصیه: 

 خارج کردن آن مراقبت از کاتتر هنگام .0

 نماید.مراقب بیمار قبل از اقدام به خارج نمودن کاتتر ادراری )به محض رفع اندیکاسیون(، اقدام به ضدعفونی ناحیه پرینه می .111

 نماید.مراقب بیمار با رعایت اصول آسپتیک کاتتر ادراری را خارج می .111

 نماید.  های الزم را ارائه میش ادرار، تکرر ادرار، احتباس ادراری( آموزشمراقب بیمار به بیمار در خصوص عالئم عفونت ادراری )عالئم تب، سوز .111
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 اعضای کمیته کنترل عفونت، روسا و سرپرستاران بخش های بالینیهدایت کننده: 

 منابع :

امور درمان واحد کنترل عفونت  (. دفتر پرستاری معاونت1191ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره .1
 های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اول

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و (. راهنمای کشوری نظام پرستار/ مامایت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. )  .1
 مدیریت بیماری ها، چاپ دوم آموزش پزشکی، مرکز

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 سوپروایزر کنترل عفونت    :مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری: منیره صمدی
 ژاله زینالی:  کارشناس بهبود کیفیت

 CSRمسئول واحد  :مهلقا سید احمدی
 دکتر مهدی رهبر: مسئول فنی داروخانه

 NICUمسئول  :سولماز قنبری

  PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
 PICUمسئول  :شبنم جامع

 ژاله زینالی: کارشناس بهبود کیفیت
 دکتر سیامک ناجی: مسئول فنی آزمایشگاه

 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده
مسئول اتاق عمل زنان شیدا  :مریم گندمی

 مسئول اتاق عمل کودکان :کیومرثی

 -دکتر امیر نسیم فر
واحد کنترل رئیس 

 عفونت

رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 بیمارستان شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-2/3 

 

عفونت موضع بیمارستانی ) هایعفونت کنترل و پیشگیری

 (جراحی

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

جراح/ دستیار زنان، مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس/ کاردان اتاق عمل، کارشناس/ تکنسین آزمایشگاه، کمک بهیار،  نیاز :امکانات مورد 

 خدمات

 پزشک معالج، مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان آزمایشگاه، خدمات کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 جراحی محل عملعفونت  بروزیشگیری از پ هدف:

 
 نمایند. می عفونت بالقوه/ بالفعل ارزیابی پزشک معالج و پرستار/مامای مربوطه بیمار را از نظر .1

 رفع تا الکتیو و عمل گیرد قرار درمان و تحت مشخص عمل محل از و دور بدن قسمتهای سایر های جراحی عفونت عمل از انجام قبل .111

 .افتدتأخیر می به عفونت کامل مشکالت

 .گرددمی دیابت کنترل به مبتال بیماران در خون قند .111

 شود.کم خونی بیمار اصالح می .111

و سایر بیماریهای ناشی از نقص سیستم ایمنی/ مصرف داروی ایمنوساپرسیو HIV و هپاتیت نظر عمل از از قبل بیمار وضعیت .112
 گردد.می مشخص

 نمایند.عمل جراحی آماده میبیمار را قبل از  پرستار مربوطه و کمک بهیار پوست .1

 گیرد. باکتریال دوش میعمل با صابون آنتی شب قبل و صبح روزهای الکتیو بیمار در عمل. 111
 شوند.قبل از شروع عمل با بتادین زرد اطراف محل عمل جراحی به طور کامل ضدعفونی می. 111

 شود.  فاصله قبل از عمل اقدام میدرصورتی که شیو محل عمل طبق دستور پزشک الزامی باشد، بال. 111

 
 نمایند.پرستار مربوطه و کمک بهیار آنتی بیوتیک پرو فیالکسی و انمای تجویز شده توسط پزشک را اجرا می .1

 در جراحی های اطفال: 0.0

 شود:آنتی بیوتیک پروفیالکسی، پرِپ و انما در اعمال جراحی کلوستومی و پول ترو انجام می                    

 روش اول: -

  لیتر نرمال سالین به صورت  2-1یک روز قبل از عمل به بیمار از طریق سوند معده حدودfree  شود. ساعت وصل می 1-1در عرض 

  ساعت پس از وصل نرمال سالین شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پزشک( به صورت  2-1حدودTDS  شروع می-

 شود.

 ی توسط جراح آنتی بیوتیک تزریقی پس از عمل جراحORDER  شود.می 

 کند.پرستار مسئول بیمار آنتی بیوتیک تجویزی را مطابق با فواصل زمانی دستور داده شده اجرا می 

 روش دوم: -

  دوز طبق دستور پزشک( به صورت 13یک روز قبل از عمل جهت بیمار  سرم نرمال سالین و سرم مانیتول( %QID  یاTDS  ی شروع و خوراک
 شود.می

  انما با سرم نرمال سالین به صورتQID  یاTDS  شود.)با توجه به سن و وزن کودک( انجام می 

  شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پزشک( به صورتTDS  شود.شروع می 

  پس از عمل جراحی توسط جراح آنتی بیوتیک تزریقیORDER  شود.می 

 کند.بیمار آنتی بیوتیک تجویزی را مطابق با فواصل زمانی دستور داده شده اجرا می پرستار مسئول 

 های زنان:در جراحی 0.2

می و پرِپ و انمای یک روزه و سه روزه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل جهت اعمال جراحی بزرگ شکم )الپاراتومی، هیسترکتومی، ورتایم، میومکتو
 شود.  ...( شروع می

 زه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی شامل:پرپ یک رو -
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 )قرص بیزاکودیل دوعدد به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل 

 )قرص دایمتیکون دو عدد به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل 

 )شربت روغن کرچک یک شیشه به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل 

 اساس وزن بیمار نیم ساعت قبل از عمل آمپول سفازولین بر 

 

  روزه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی شامل: 0پرپ  -

 کند.روز اول بیمار رژیم مایعات دریافت می 

 کند.روز دوم مایعات صاف شده دریافت می 

  روز سوم بیمارNPO  شود.:شود و دستورات زیر اجرا میمی 

 دوز 1 قرص بیزاکودیل یک عدد به فاصله چهار ساعت  در 

  دوز 1میلی گرمی  دو عدد به فاصله چهار ساعت در  113قرص مترونیدازول 

  دوز 1میلی گرم به فاصله چهار ساعت در 233قرص اریترومایسین 

 آمپول سفازولین ) طبق دستور پزشک( نیم ساعت قبل از عمل 
 

 آنتی بیوتیک پروفیالکسی در بیماران قلبی طبق دستور پزشک: .0.0

  80آمپول جنتامایسین mg   یک دوزstat  نیم ساعت قبل از عمل 

  2آمپول آمپی سیلینgr   یک دوزstat  نیم ساعت قبل از عمل 

 .طبق دستور پزشک گاها چهار ساعت بعد از عمل نیز تزریق می شوند 
 
موازین کنترل عفونت را رعایت کلیه پرسنل )کارکنان اتاق عمل، جراح، متخصص بیهوشی، دستیاران جراحی و بیهوشی و دانشجویان پرستاری(  .2

 نمایند.می

 شود. موقع ورود به اتاق عمل تعویض کفش انجام می 211

 پوشند.کارکنان حاضر در اتاق عمل، هنگام ورود لباس مخصوص اتاق عمل )و در حین عمل عالوه بر لباس مخصوص کاله/ مقنعه( را می 211

 شود.استفاده میماسک جراحی استاندارد یکبار مصرف در کلیه اعمال جراحی  211

 شود.در صورت مرطوب شدن/ در بین اعمال جراحی ماسک تعویض می 21111

 شود.اسکراب جراحی دست قبل از عمل توسط در تمام اعمال جراحی تهاجمی انجام می 212

 .نماینداجتناب می* تبصره: همکاران شاغل در اتاق عمل از داشتن ناخن بلند، الک ناخن، ناخن مصنوعی و آویزان کردن جواهرات/ساعت 
 

 شود. گان استریل در کلیه اعمال جراحی استفاده می 211

 شود.بند ضدآب استفاده میدر صورت احتمال بروز خونریزی ماسیو در جراحی از پیش 21111

اء( اطمینان و تاریخ انقض1ها از استریل بودن آن )سالم بودن پگ، خیس نبودن آن، تغییر رنگ اندیکاتور شماره قبل از باز کردن ست 211
 حاصل می شود. 

موجود در ست بررسی و در صورت وجود مشکل از ست مذکور استفاده  1و  2ها تغییر رنگ اندیکاتورهای شماره بعد از باز کردن ست 217
 شود.نمی

 شود.شود و در صورت آلودگی یا پاره شدن تعویض میدستکش استریل جراحی توسط تیم جراحی پوشیده می 218

 گردد.ها استفاده میهت جداسازی فیلد جراحی و منبع بالقوه باکتریاز شان استریل ج 219

 شود. هنگام بازکردن وسایل استریل و حمل آن توسط پرستار سیرکولر، بهداشت دست رعایت می 2113

 شود.داشته می محوطه و محل عمل جراحی تا پایان عمل استریل نگه  2111

های اتاق عمل را با نظارت مسئول بخش رعایت مربوط به محیط، لوازم، تجهیزات و زباله کارکنان و خدمات اتاق عمل کلیه موازین کنترل عفونت .1
 نمایند.می

* تبصره: در صورت استفاده مجدد از وسایل یکبارمصرف طبق دستورالعمل فراوری ایمن مجدد وسایل یکبار مصرف و روش اجرایی تدوین شده 
 شود.بیمارستان در این مورد اقدام می

 باشد.پرسنل غیرمرتبط با عمل جراحی در اتاق عمل ممنوع میحضور  .111

 شود.هر عمل به صورت مجزا در یک اتاق و با وسایل و تجهیزات استریل انجام می .111
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 شود.شمارش گاز، لنگاز، سوزن و لوازم جراحی در پایان هر عمل انجام و در پرونده ثبت می .111

 شود.از وسایل تک پیچ طبق دستورالعمل استفاده می باشدجهت وسایلی که نیاز به استفاده مجدد فوری  .112

 شود.در صورت آن استریل شدن وسایل مصرفی در حین عمل جراحی، از استفاده مجدد آنها خودداری می .111
 شوند.ابزار جراحی جهت استریلیزاسیون پس از شستشو و پک کردن به واحد استریلیزاسیون فرستاده می .111

قابل رویت سطوح با خون/ سایر مایعات بدن و نیز قبل از انجام عمل جراحی بعدی محیط با محلول در طول روز در هر بار آلودگی  .117
 گردد.ضدعفونی سطوح، گندزدایی می

 شود. در ساعات خالی بودن اتاق عمل، جهت ضدعفونی محیط از چراغ اولترا ویوله استفاده می .118

 شود.های ضدعفونی از اسپری سریع االثر استفاده میضدعفونی تجهیزات موجود در اتاق عمل طبق دستورالعمل روش .119

 شود. بعد از آخرین عمل جراحی کف اتاق عمل با محلول ضدعفونی نظافت می .1113

 شوند.ها تا حد امکان کمتر دستکاری میحین عمل بافت  .1111

 شود.ای یکبار انجام میواشینگ اتاق عمل هفته  .1111

پوست بالفاصله پس از عمل بسته نشده و برحسب شرایط بیمار و نظر پزشک جراح در عمل در صورت آلوده بودن )عفونت شدید( محل جراحی،  .1
 شود.بعدی بسته می

 شود. در صورت نیاز به درناژ، درن در محل انسزیون جداگانه و دور از انسزیون محل عمل جراحی کار گذاشته می .111

 شود.جهت ساکشن ترشحات محل عمل از درن ساکشن بسته استفاده می .111

 شود.  رن در اولین فرصت ممکن خارج مید .111

 شود. ساعت پس از عمل از پانسمان استریل استفاده می 12-28در تمام موارد جراحی، حداقل به مدت  .7

ها و نکات استریل )استفاده از دستکش استریل/ ماسک( قبل و بعد از تعویض پانسمان و درصورت هرگونه تماس با محل جراحی بهداشت دست .8
 شود.رعایت می

 شود. انجام میدر صورت وجود عالئم عفونت از جمله گرمی، تورم، قرمزی و ترشح چرکی از محل عمل اطالع رسانی به سوپروایزر کنترل عفونت  .9

های محیطی بر اساس شواهد های ترشحات محل عمل کشتهای مقاوم به آنتی بیوتیک در کشتدر صورت مشاهده سوش .13
 شود.نبع عفونت انجام میاپیدمیولوژیکی برای تعیین م

ها توسط پرستار مسئول بیمار به بیمار و همراه وی در مورد عالئم عفونت محل عمل، مراقبت از زخم محل عمل و زمان برداشتن بخیه .11
 شود.آموزش داده می

 

 روسا و سرپرستاران بخش های بالینی و اتاق عمل اعضای کمیته کنترل عفونت،هدایت کننده: 

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت /درمان و (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. ) .1

 ها، چاپ دوم آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماری

ها، دانشگاه علوم بیمارستانهای ضدعفونی و استریلیزاسیون در (. دستورالعمل روش1193دفتر پرستاری معاونت امور درمان. )تابستان  .1
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجانغربی

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
سوپروایزر کنترل : مهناز محمدپوری

 عفونت   
 مدیر خدمات پرستاری :منیره صمدی

 ژاله زینالی:  کارشناس بهبود کیفیت
 CSRمسئول واحد  :مهلقا سید احمدی

 NICUمسئول  :سولماز قنبری

 PICUمسئول  :شبنم جامع

 جراحی کودکانمسئول  آیالر طاهری:
 خدیجه سلیمی: مسئول زایمان

 PICUاحد قضاوی: رئیس دکتر 
 دکتر شبنم وظیفه خواه: رئیس اتاق عمل

 دکتر ناجی: مسئول فنی آزمایشگاه
 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده

 1زنان پروا هاشمی: مسئول جراحی 
 1رقیه قاسم پور: مسئول جراحی زنان 

 مسئول اتاق عمل کودکان :شیدا کیومرثی
 افروز آهین: مسئول بخش عفونی

 مریم گندمی: مسئول اتاق عمل زنان

رئیس  -دکتر امیر نسیم فر
 واحد کنترل عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-2/4 

 خون( بیمارستانی )عفونت عفونتهای کنترل و پیشگیری

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 0 :شماره ویرایش

کاتتر ، سی سی، آب مقطر، انواع کاتتر با اندازه مناسب  2ست کتدان، ست پانسمان، دستکش استریل، آمپول لیدوکائین، سرنگ امکانات مورد نیاز:

 کاله، گان، ماسک، گاز استریل، پانسمان شفاف یا نیمه شفاف، محلول ضدعفونی پوست، پنبه الکلی های تزریقی،نافی، آنژیوکت، سرمکتدان و 

 پزشک معالج، مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه، خدمات کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 پیشگیری از بروز عفونت خون  هدف:

 فرد تعبیه کننده پرستار PICCو کارشناس اتاق عمل باشد.در مورد کارگزاری  تواند پزشک/ پرستار/ ماما/ تکنسین* فرد تعبیه کننده کاتتر می

 می باشد. و آموزش دیده اختصاصی
 باشد.  و کارشناس اتاق عمل می * منظور از مراقب بیمار در متن روش اجرایی پرستار/ ماما/ پزشک/ تکنسین

الف( پیشگیری از آلودگی پوست در محل ورود کاتتر )شامل: مسیرهای شریانی، داخل استخوانی، آنژیوکت، ورید مرکزی و 

 میدالین ها، کاتتر کتدان، کاتتر همودیالیز(: 

 ها. کاتترهای عروق عمقی و میدالین0

 نماید.اری کاتترهای پوستی و هرگونه دستکاری و تعویض پانسمان، بهداشت دست را رعایت می. تعبیه کننده کاتتر قبل و بعد از جاگذ111
 نماید.. تعبیه کننده کاتتر پوست محل تزریق را با محلول ضدعفونی مناسب طبق دستورالعمل تمیز می111

ال و ژوگوالر از نظر ریسک عفونت محل ارجحیت دارد. *: هنگام جاگذاری کاتتر ورید مرکزی، استفاده از مسیر ساب کالوین نسبت به مسیر فمور
-های فمورال و آگزیالری ارجحیت دارد و ریسک عفونت را کاهش میپدیس نسبت به شریانهای رادیال، براکیال و دورسالهمچنین استفاده از شریان

 دهد. 
 نماید.یک را رعایت می. تعبیه کننده کاتتر هنگام وارد نمودن کاتتر در رگ مورد نظر، تکنیک آسپت111
 دستکش جراحی، ها از پوشش حفاظتی )شامل: ماسک. تعبیه کننده کاتتر هنگام جاگذاری کاتتر از مسیرهای شریانی، ورید مرکزی و میدالین211

 نماید. استریل، عینک( استفاده می بزرگ شان و استریل گان کاله، استریل،

 کند.گیری دستکش استریل خود را تعویض میاستفاده از کاتتر دوم در جریان رگ. تعبیه کننده کاتتر در صورت نیاز به 111

 نماید.. تعبیه کننده کاتتر با توجه به توصیه کارخانه سازنده محلول، تا خشک شدن کامل محلول از روی پوست صبر می111
 کند.های ضدآب برای محل ورود کاتتر استفاده میای مدرن یا پانسمانه. تعبیه کننده کاتتر از گاز استریل، پانسمان شفاف یا نیمه شفاف، پانسمان711

 شود.ریزی یا تعریق پوستی، از گاز برای پانسمان ناحیه استفاده می* توضیح: در صورت مرطوب بودن محل ورود کاتتر به دلیل خون

 نماید.پانسمان محل ورود کاتتر را تعویض می. در صورت کنده شدن، شل شدن، خیس شدن یا هرنوع آلودگی، مراقب بیمار 811
. مراقب بیمار در خصوص خیس نکردن پانسمان محل ورود کاتتر و استفاده از دوش حمام فقط در صورت استفاده از پانسمان ضد آب، به بیمار 911

 دهد. آموزش می

روز یکبار )ودر  7های نوین را هر روز و پانسمان 1کاتتر را هر  . مراقب بیمار در صورت وجود کاتتر ورید مرکزی موقت، پانسمان معمولی محل1311
 نماید.صورت آلودگی( تعویض می

 توان در فواصل کوتاه تری تعویض کرد.* در مورد اطفال با توجه به ریسک شل و کنده شدن پانسمان و احتمال جابجایی کاتتر می

 نماید.تتر در اولین فرصت آن را خارج می. مراقب بیمار در صورت عدم نیاز به استفاده از کا1111

 * از تعویض روتین کاتتر شریانی، ورید مرکزی، کتدان و کاتتر همودیالیز )با انگیزه کاهش ریسک عفونت( اجتناب شود. 

 .مراقب بیمار در صورت دستکاری و یا تزریق از محل الین آن را ضدعفونی می نماید.11،1

د درد، تب با منبع ناشناخته و دیگر شواهد بالینی یا کشت خون مثبت، نسبت به تعویض پانسمان و بررسی مجدد محل . مراقب بیمار در صورت وجو11،1
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 نماید.ورود کاتتر اقدام می

 .کاتتر نافی:2

 نماید. در صورت بروز هر گونه عالمت عفونت و یا ترومبوز، مراقب بیمار اقدام به خارج نمودن کاتتر )عدم جایگزینی مجدد( می .1
 نماید.( کاتتر ورید نافی را جایگزین میMalfunctionمراقب بیمار فقط درصورت کار نکردن ) .1

 نماید.مراقب بیمار به محض رفع ا ندیکاسیون کاتترگذاری، کاتتر نافی را خارج می .1

 نمانند.روز باقی  12روز و کاتتر ورید نافی بیش از  1توصیه: بهتراست کاتتر های شریان نافی بیش از 

 . کاتتر محیطی )آنژیوکت(:0

 گیری محیطی استفاده از وریدهای اندام فوقانی و انتهای اندامها ارجحیت دارد.    *: هنگام رگ

 نماید. های انتهایی اندام فوقانی استفاده میگیری محیطی در بالغین از قسمتتعبیه کننده آنژیوکت هنگام رگ .111

گیری به اندام فوقانی های انتهایی اندام فوقانی، در اولین فرصت نسبت به تعویض و انتقال مسیر رگقسمت گیری از** در صورت عدم امکان رگ
 اقدام کنید. در نوزدان و اطفال هر دو اندام فوقانی و تحتانی و وریدهای ناحیه سر قابل استفاده است.

 نماید.یز میتعبیه کننده آنژیوکت پوست محل تزریق را با محلول ضدعفونی مناسب تم .111
 نماید.تعبیه کننده آنژیوکت هنگام وارد نمودن آنژیوکت در رگ مورد نظر، تکنیک آسپتیک را رعایت می .111

 نماید.مراقب بیمار محل ورود آنژیوکت را در طول شیفت کاری و قبل از تزریق دارو از نظر عالئم فلبیت/ نشت بررسی می .112

التهاب و سفت شدن مسیر رگ( و یا عدم کارکرد مطلوب آنژیوکت، مراقب بیمار در صورت وجود عالئم فلبیت )قرمزی، تندرنس،  .111
 نماید.نسبت به تعویض آن اقدام می

 ب( پیشگیری از آلودگی محلولهای تزریقی

 نماید.های سرم اقدام میساعت باکس 12هر  NICUساعت و در بخش  28مراقب بیمار نسبت به تعویض هر  .1
جهت اهداف دیگری  (TPN)مراقب بیمار برای پیشگیری از عفونت کاتترهای محیطی اقدامات الزم مانند عدم استفاده از کاتتر تغذیه وریدی  .1

 دهد.ها و داروهای وریدی را انجام میمثل تزریق خون، تزریق آهسته محلول

جدا و از انفوزیون  (TPN)ها را جهت تغذیه وریدی مار یکی از راهدر صورت وجود کاتتر چندراهه/ وجود سه راهی در مسیر کاتتر، مراقب بی .1
 نماید.مایعات دیگر از این محل خودداری می

-مراقب بیمار در خصوص عدم استفاده از مسیر مانیتورینگ فشار شریانی به منظور تزریق محلولهای قندی یا محلولهای تغذیه وریدی آگاه می .2

 باشد.

 نماید. عالوه بر رعایت بهداشت دست از دستکش استریل استفاده می (TPN)های تغذیه وریدی سازی محلولمراقب بیمار هنگام آماده .1

 ها و کاتترهاج( پیشگیری از آلودگی ست

 نماید. ها( میساعت یکبار اقدام به تعویض کاتترهای ورید محیطی )آنژیوکت 71مراقب بیمار هر  .1
 ی قابل مشاهده/ انسداد نسبت به تعویض سه راهی آنژیوکت اقدام می نماید.ساعت/ در صورت آلودگ 28مراقب بیمار هر  .1

اشد یا ** در کودکان و بیماران بدرگ تعویض کاتترهای محیطی تا زمان بروز عالئم بالینی )عفونت و فلبیت( ضرورت ندارد. لذا اگر بیمار بد رگ ب
 باشد. به تعویض کاتتر نمیدالیلی مبنی بر عفونت محل کاتتر وجود نداشته باشد، نیازی 

 نماید. مراقب بیمار فقط در صورت داشتن اندیکاسیون خاص اقدام به تعویض کاتترهای میدالین می .1

 نماید.بار مصرف استفاده میهای یکمراقب بیمار از تجهیزات و رابط .2

گیری فشار شریانی )به جز خود کاتتر شریانی( را سیستم اندازهگیری فشار( و بقیه اجزای مراقب بیمار رابط کاتتر شریانی )ترانس دیوسر اندازه .1
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 نماید. بار تعویض میساعت یک 91هر 

 ده کنید.** اگر استفاده از ترانس دیوسر یکبار مصرف مقدور نباشد ترانس دیوسر قابل شستشو را با توجه به دستور سازنده آن استریل و مجدد استفا

 دارد. گیری فشار شریانی را استریل نگه میزهمراقب بیمار سیستم و مسیر اندا .1

 نماید. داشتن مسیر شریانی از یک سیستم انفوزیون مداوم به جای تزریقات مکرر استفاده میمراقب بیمار برای باز نگه .7

مخلوط با هم یا مستقل(  های حاوی چربی، پروتئین و گلوکز هایپرتونیک )بصورتهای خونی، محلولمراقب بیمار هنگام تزریق خون و فرآورده  .8
 نماید. ساعت از زمان شروع تزریق تعویض می 12ست تزریق را حداکثر پس از 

 نماید.های تزریق پروپوفول اقدام میساعت )همزمان با تعویض ویال پروپوفول( ست 11تا  1مراقب بیمار نسبت به تعویض هر  .9

 نماید.، حتماً تاریخ و شیفت را قید میهای سرم و میکروستمراقب بیمار در برچسب مشخصات روی ست .13

 نماید.ها اقدام میساعت میکروست 71های سرم و هر ساعت ست 28مراقب بیمار نسبت به تعویض هر  .11

 گیرد. ساعت صورت می 12هر  NICU*تبصره: تعویض میکروست همزمان با تعویض باتل سرم در بخش 

 دارد.جداگانه برای تزریق دارو، انتهای ست را با درپوش مربوطه بسته نگه میمراقب بیمار پس از استفاده از ست سرم/ میکروست  .11

مراقب بیمار قبل از تزریق دارو، محل تزریق )درپوش رنگی( روی آنژیوکت را با بتادین و یا محلول ویژه تزریقات ضدعفونی کرده و پس از  .11
 نماید.خشک شدن ماده ضدعفونی کننده، اقدام به وصل کردن سرنگ می

 نماید.ها در طول تزریق اطمینان حاصل میها و عدم نشت آنمراقب بیمار هنگام تزریق دارو/ سرم از سالم بودن ست و رابط .12

 کاتترهای عروقی های بیمارستانید( کنترل عفونت

از تعبیه کاتتر عروقی(  مراقب بیمار در صورت مشاهده هرگونه ترشح چرکی در موضع کاتتر تعبیه شده، تب با علت ناشناخته )دو روز پس .1
 دهد.های بیمارستانی اطالع میمورد را به پزشک معالج و سوپروایزر کنترل عفونت

 نماید.پزشک معالج برای بیمار درخواست کشت از ترشحات موضع عفونی شده/خون می .1

 نماید. مراقب بیمار نمونه کشت مورد نظر را طبق دستور پزشک اخذ می .1

 دهد.های بیمارستانی اطالع میآزمایش کشت را به پزشک معالج و سوپروایزر کنترل عفونتسرپرستار بخش نتیجه  .2

 نماید.پزشک معالج براساس نتایج آنتی بیوگرام نسبت به تجویز آنتی بیوتیک مناسب اقدام می .1

ست، استفاده از وسایل حفاظت سازی پرسنل در خصوص رعایت بهداشت د های بیمارستانی تمهیدات الزم )آگاهسوپروایزر کنترل عفونت .1
 گیرد.فردی و رعایت احتیاطات تماسی، ایزوله نمودن بیمار( را به کار می

، در CDC 2016های بیمارستانی، مشخصات بیمار مبتال به عفونت را در صورت انطباق عالئم آن با تعاریف سوپروایزر کنترل عفونت .7
 نماید.ثبت می  INISسامانه

، VREهای مقاوم به وانکومایسینهای خاص )اینتروکوکهای مربوط به باکتریهای بیمارستانی نتایج کشتنتسوپروایزر کنترل عفو .8
های های مقاوم به چند دارو( را بالفاصله به رئیس واحد کنترل عفونت، میکروبMRSAسیلین های مقاوم به متیاستافیلوکوک آرئوس

 نماید.بیمارستانی گزارش می

طغیان در بیمارستان اقدام می شود )جهت  کامالَ غیرطبیعی مورد مطابق مدیریت حساسیت الگوی ناشایع و یا شایع با ارگانیسم*در صورت بروز 
 مراجعه شود(.   2-1-1-اطالع از مدیریت طغیان به سنجه ب

های بیمارستانی به سرپرستار بخش های بیمارستانی اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر رئیس واحد کنترل عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .9
 نماید.مربوطه اعالم می

های های وابسته به کاتترهای عروقی را در کمیته ماهیانه کنترل عفونتهای بیمارستانی تمامی موارد عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .13
 نماید.بیمارستانی مطرح می

های بیمارستانی به سرپرستار م را طبق نظر اعضای کمیته کنترل عفونتهای بیمارستانی اقدامات اصالحی الزسوپروایزر کنترل عفونت  .11
 نماید.بخش مربوطه اعالم می

 نماید.های بیمارستانی/ بالینی اجرای اقدامات اصالحی را پیگیری و بر صحت اجرا نظارت میسوپروایزر کنترل عفونت  .11

  نماید.تلف بدن به خون، نسبت به درمان مؤثر عفونتها اقدام میپزشک معالج بیمار برای پیشگیری از انتشار عفونت ارگانهای مخ  .11
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 اعضای کمیته کنترل عفونت، روساء و سرپرستاران بخش های مرتبطهدایت کننده: 

 منابع :

واحد کنترل (. دفتر پرستاری معاونت امور درمان 1191ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره .1
 عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اول

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. )  .2
 چاپ دومپزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، 

 تهیه کننده تهیه کننده تهیه کننده

 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری
 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 

 ژاله زینالی:  کارشناس بهبود کیفیت
 CSRمسئول واحد  -مهلقا سید احمدی

 NICUمسئول  -سولماز قنبری
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 کودکانمسئول جراحی  -آیالر طاهری

 مسئول زایمان -خدیجه سلیمی
 مسئول اتاق عمل زنان -مریم گندمی

 PICUرئیس  -دکتر احد قضاوی
 رئیس اتاق عمل -دکتر شبنم وظیفه خواه

 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر ناجی
 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 1مسئول جراحی زنان   -پروا هاشمی

  1مسئول جراحی زنان  -رقیه قاسم پور
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 مسئول بخش عفونی -افروز آهین

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

دکتر جعفر کیاست 
رئیس  -فر

بیمارستان شهید 
 مطهری
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 1-1-1-ب
دستورالعمل/

 پروتکل
 جراحی اعمال از قبل پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز

 

 پروتکلکد 
Pro-TC-IPC-1 

 جراحی اعمال از قبل پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز

 03/03/99      :تاریخ ابالغ

 03/03/33  :تاریخ بازنگری

 2 :شماره ویرایش
 

 جراحی های اطفال:

 شود:و پول ترو انجام میبیوتیک پروفیالکسی، پرِپ و انما در اعمال جراحی کلوستومی آنتی 

 روش اول: -
  لیتر نرمال سالین به صورت  2-1یک روز قبل از عمل به بیمار از طریق سوند معده حدودfree  شود. ساعت وصل می 1-1در عرض 
  ساعت پس از وصل نرمال سالین شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پزشک( به صورت  2-1حدودTDS   شروع
 شود.می
  پس از عمل جراحی توسط جراح آنتی بیوتیک تزریقیORDER  شود.می 

 کند.پرستار مسئول بیمار آنتی بیوتیک تجویزی را مطابق با فواصل زمانی دستور داده شده اجرا می 

 

 روش دوم: -

  ( به صورت % )دوز طبق دستور پزشک13یک روز قبل از عمل جهت بیمار  سرم نرمال سالین و سرم مانیتولQID  یاTDS   و خوراکی
 شود.شروع می

  انما با سرم نرمال سالین به صورتQID  یاTDS  شود.)با توجه به سن و وزن کودک( انجام می 
  شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پزشک( به صورتTDS  شود.شروع می 

  پس از عمل جراحی توسط جراح آنتی بیوتیک تزریقیORDER  شود.می 

 کند.پرستار مسئول بیمار آنتی بیوتیک تجویزی را مطابق با فواصل زمانی دستور داده شده اجرا می 

 

 های زنان:جراحی

اراتومی، هیسترکتومی، ورتایم، میومکتومی و ...( پرِپ و انمای یک روزه و سه روزه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل جهت اعمال جراحی بزرگ شکم )الپ
 شود.  شروع می

 پرپ یک روزه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی شامل: -

 )قرص بیزاکودیل دوعدد به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل 
 )قرص دایمتیکون دو عدد به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل 
 شیشه به فاصله چهار ساعت در دو دوز ) روز قبل از عمل( شربت روغن کرچک یک 
 آمپول سفازولین بر اساس وزن بیمار نیم ساعت قبل از عمل 
 

  روزه و آنتی بیوتیک پروفیالکسی شامل: 0رپ پ
 کند.روز اول بیمار رژیم مایعات دریافت می 

 کند.روز دوم مایعات صاف شده دریافت می 
  روز سوم بیمارNPO  شود.:دستورات زیر اجرا می شود ومی 
  دوز 1قرص بیزاکودیل یک عدد به فاصله چهار ساعت  در 
  دوز 1میلی گرمی  دو عدد به فاصله چهار ساعت در  113قرص مترونیدازول 
  دوز 1میلی گرم به فاصله چهار ساعت در 233قرص اریترومایسین 
 آمپول سفازولین ) طبق دستور پزشک( نیم ساعت قبل از عمل 
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 آنتی بیوتیک پروفیالکسی در بیماران قلبی طبق دستور پزشک:  

  80آمپول جنتامایسین mg   یک دوزstat  نیم ساعت قبل از عمل 
  2آمپول آمپی سیلینgr   یک دوزstat  نیم ساعت قبل از عمل 
 .طبق دستور پزشک گاها چهار ساعت بعد از عمل نیز تزریق می شوند 
 
 

 تهیه کنندگان: 

  یاردکتر محمد کرمیمدیر گروه کودکان: 

   الهیدکتر هاله آیتمدیر گروه زنان: 
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 کد پروتکل
Pro-TC-IPC-2 

 ثبت و رهگیری توزیع منطقی وسائل حفاظت فردی

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 3شماره ویرایش: 
 

ها های کشوری و اندیکاسیون مصرف، توسط مسئولین بخشها / واحدها به وسایل حفاظت فردی بر اساس آخرین پروتکلبخش برآورد میزان نیاز .1

 گیرد. / داروخانه و سوپروایزر کنترل عفونت صورت می

 شود.های بیمارستان توسط سوپروایزر کنترل عفونت انجام میروزه برای تمام بخش 11برآورد ماسک به صورت  .1-1

-یا معادل آن، روکفشی، کاله( به صورت ماهانه توسط مسئولین بخش N95آورد وسایل حفاظت فردی )گان / سرهم محافظ، ماسک بر .1-1

 شود.های تنفسی، کلینیک تنفسی و رادیولوژی انجام میهای ایزوله و اورژانس

 گیرد.روزه صورت می 11تبصره : برآورد بخش ایزوله کودکان به صورت  

یا معادل آن، روکفشی، کاله( به صورت روزانه  N95نمونه گیری وسایل حفاظت فردی )گان / سرهم محافظ، ماسک  در صورت وجود .1-1

 شود.توسط مسئول آزمایشگاه درخواست می

 کند.ها را برآورد میدر صورت نیاز به عینک محافظ سوپروایزر کنترل عفونت برآورد میزان نیاز بخش .1-2

 

ثبت و تحویل  HISها و سوپروایزر کنترل عفونت در فرم مربوطه / درخواست و همچنین سیستم ولین بخشنیازهای برآورد شده توسط مسئ .1

 گردد.  داروخانه می

 نماید.ها را پس از بررسی و تأیید تحویل متصدی داروخانه میمدیر داروخانه درخواست .1

 نماید.کنترل می HISهای وارده را در سیستم متصدی داروخانه درخواست .2

 نماید.ها / واحدها را آماده میتصدی داروخانه اقالم درخواستی بخشم .1

 دهد.ها / واحدها انجام میمتصدی داروخانه هماهنگی الزم را برای تحویل وسایل درخواستی با بخش .1

 شود.ها / واحدها از داروخانه تحویل گرفته میوسایل درخواستی توسط خدمات بخش .7

 در ابتدای سال شیلد محافظ صورت دائمی تحویل تمامی کارکنان درمانی، آزمایشگاهی و رادیولوژی شده است.  تبصره :* 

 کند.  مسئول داروخانه به صورت ماهیانه سهمیه وسایل حفاظت فردی بیمارستان را از معاونت توسعه منابع و غذا و دارو دریافت می .8

 قابل بررسی است.  HISردی دریافتی با میزان درخواستی از طریق سیستم در صورت نیاز میزان مطابقت وسایل حفاظت ف .9
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 کد روش اجرایی
P-TC- IPC-3 

 مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 دیسک های آنتی بیوگرام، پرینتر، آنتی بیوتیک، های کشت، محیط Whonetنرم افزار  کامپیوتر، امکانات مورد نیاز :

مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی، کارشناسان آزمایشگاه و  اعضاء کمیته کنترل عفونت، پزشک معالج، کارکنان مرتبط:

 میکروبیولوژی، خدمات

 -تعاریف :

 بهینه آنتی بیوتیک هامیکروبی و مصرف  مقاومت ایجاد از پیشگیری هدف :

 روش اجرایی:

 آنتی بیوتیک پروفیالکسی:

 نماید. پرستار/ مامای بخش آنتی بیوتیک پروفیالکسی را طبق دستور کتبی پزشک برای بیمار به صورت ذیل تجویز می .1

 شود.می میلیگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بیمار استفاده 13های پروفیالکسی در جراحی اطفال شامل: بیوتیکآنتی .111

 های پروفیالکسی در جراحی زنان شامل: بیوتیکآنتی .111

  گرم نیم ساعت قبل از عمل 1آمپول سفازولین 

  میلی 83ساعت پس از عمل جراحی، آمپول جنتامایسین  1گرم نیم ساعت قبل و  1بیماران دارای مشکل قلبی: آمپول آمپی سیلین-

 ساعت پس از عمل 2گرم نیم ساعت قبل و 

 گرم نیم ساعت قبل از عمل 1سیلین دارای آبریزش )سزارین(: آمپول آمپی در بیماران 

 ساعت قبل از عملگرم نیممیلی 933سیلین استفاده از کلیندامایسین در بیماران حساس به پنی 
 نماید. پروفیالکسی توسط کارکنان بالینی نظارت میآنتی بیوتیک مسئول بخش بر اجرای صحیح  .1

 هنگام  بازدید از بخش نظارت می کند. پروفیالکسیبر اجرای صحیح آنتی بیوتیک سوپروایزر کنترل عفونت  .1

 محدودیت مصرف آنتی بیوتیک بر اساس الگوی مقاومت میکروبی:
گوهای های میکروبی و نیز الها و مقاومترئیس کمیته کنترل عفونت از مسئول فنی آزمایشگاه درخواست گزارش کتبی نتایج کشت .1

 نماید ماهه می 1غیرطبیعی را حداقل بصورت 

گزارش الگوی مقاومت میکروبی را هر سه ماه یکبار به کمیته کنترل عفونت  Whonetمسئول واحد میکروبیولوژی با استفاده از نرم افزار  .1
 گزارش می کند.

 نماید. ماهه می 1های شایع را بصورت بیوتیکرئیس کمیته کنترل عفونت از مسئول فنی داروخانه درخواست گزارش لیست مصرف آنتی .1

 نماید. را استخراج و به کمیته کنترل عفونت اعالم می بیوتیکمسئول داروخانه میزان مصرف آنتی .2

 سوپروایزر کنترل عفونت آمار ارائه شده توسط آزمایشگاه و داروخانه را در کمیته کنترل عفونت ارائه می کند. .1

کروبی و میزان مصرف آنتی بیوتیک توسط اعضاء کمیته کنترل عفونت با سرپرستی رئیس واحد کنترل عفونت گزارش الگوی مقاومت می .1
 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نتایج تحلیل توسط دبیر کمیته به صورت مصوبه کمیته کنترل عفونت تدوین و جهت اجرا به مدیران گروه، روساء و مسئولین بخش ها  .7
 می شود.ابالغ 

های حاد، تشدید عالئم عفونت و عدم بهبودی، عدم پاسخ به درمان را ضمن گزارش به پزشک، به رابط کنترل عفونت بروز عفونت .8
 نماید. سوپروایزر کنترل عفونت نیز گزارش می

کمیته کنترل  را در MDR (Multiple Drug Resistance)بیوتیک های مقاوم به چند آنتیسوپروایزر کنترل عفونت عفونت .9
 نماید.عفونت مطرح می

 نمایند.( را ارائه میMDRبیوتیک )های مقاوم به چند آنتیاعضای کمیته اقدامات اصالحی در راستای عفونت .13

های بستری، اتاق عمل، پزشکان، استریلیزاسیون، دبیر کنترل عفونت اقدامات اصالحی ارائه شده در کمیته را به واحدهای مربوطه )بخش .11
 نماید. ایشگاه، داروخانه و .... ( اعالم میآزم

  های مهم و شایع:های مصرف آنتی بیوتیک برای عفونتدستورالعمل

قلم آنتی بیوتیک پرهزینه شامل کارباپنم )ایمی پنم، مروپنم(، وریکونازول، ونکومایسین،  8ساعت  71پزشک معالج در صورت تجویز بیشتر از  .1
می  آمفوتریسین لیپوزومال، کولیستین، لینزولید، تیکوپالنین و کاسپوفانژین فرم های مربوطه را جهت تحویل گرفتن دارو تکمیل و مهر و امضاء
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 ماید. ن

 مسئول بخش پس ار تکمیل فرم توسط پزشک معالج نسبت به تحویل فرم به داروخانه اقدام می نماید. .1

 مسئول فنی داروخانه فرم تکمیل شده مذکور را تائید می نماید. .1

 د.منشی فرم آنتی بیوتیک ها را پس از تاًئید  مسئول فنی داروخانه تحویل گرفته و در پرونده بیمار الصاق می نمای .2

 سوپروایزر کنترل عفونت بر اجرای صحیح تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه هنگام بازدید از بخش ها نظارت می کند. .1

 روسا و سرپرستاران بخش های بالینی اعضای کمیته کنترل عفونت،هدایت کننده : 

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. ) .1

 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 معاونت محترم درمان وزارت بهداشت 17/31/91مورخه  233/د 11991بخشنامه  .1

 معاونت غذا دارو 38/31/97/غ د مورخه 17211/12/97صورتجلسه شماره  .1

 (عفونت های بیمارستانیو آمارگیری گزارش دهی  ،شناسایی)روش P-TC- IPC-5 کد روش اجرایی 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 
 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 

 
 مسئول واحد استریلیزاسیون -مهلقا سید احمدی

 
 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 
 جراحی کودکانمسئول  -طاهریآیالر 

 
 مسئول زایمان -خدیجه سلیمی

 
 مسئول اتاق عمل زنان -مریم گندمی

 PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
   

 رئیس اتاق عمل -دکتر شبنم وظیفه خواه
 

 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر ناجی
 

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 

 1مسئول جراحی زنان  -پروا هاشمی
 

 1مسئول جراحی زنان  -قاسم پوررقیه 
 

 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی
 کارشناس میکروبیولوژی -ساسان طاعی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 مشی:کد خط
PP-TC-IPC-1 

 بهداشت اصولسازی رعایت گذاری و فرهنگ  ارزش

 در بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی دست

 03/03/99     تاریخ ابالغ:    

 03/03/33     تاریخ بازنگری:

 0     شماره ویرایش: 

پوسترهای آموزش های ضدعفونی دست با پایه الکل، دیسپنسر، دستمال کاغذی، های روشوئی، صابون مایع، محلولسینک امکانات مورد نیاز:

 بهداشت دست

 کلیه کارکنان درمانی کارکنان مرتبط:

بیمارستان و اعالم رعایت بهداشت دست به عنوان یک راه  در عفونت با توجه لزوم کنترل بیمارستان: اصلی هایسیاست با همسویی رعایت

-های آلوده، سیاست ارزشعفونت از طریق دست انتقال پیشگیری ازمتبوع، بیمارستان با هدف  وزارت و جهانی بهداشت حل اثربخش از سوی سازمان

 است. نموده اتخاذ در بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی را دست بهداشت سازی رعایت اصولگذاری و فرهنگ

های دار، دستمال کاغذی، کرمی زباله پدالهاها و سطلهای الکلی، دیسپنسرها، سینکمدیریت بیمارستان امکانات الزم )آب سالم، صابون، محلول .1
 کند. مرطوب کننده دست( را جهت رعایت بهداشت دست کارکنان، بیماران و مراجعین تهیه می

های بیمارستانی و کارشناس بهداشت محیط در تهیه لوازم استاندارد جهت رعایت بهداشت دست با مدیریت بیمارستان سوپروایزر کنترل عفونت .1
 نمایند. همکاری می

 شود.وضعیت بهداشت آب بیمارستان ماهیانه توسط کارشناس بهداشت بررسی می .1

بیمارستان جهت مطالعه کارکنان بارگذاری  HISهای بیمارستانی روی سیستم دستورالعمل رعایت بهداشت دست توسط سوپروایزر کنترل عفونت .2
 شده است.

مرحله مهم بهداشت دست( را تهیه و  1تبط با بهداشت دست )تکنیک شستن و راب دست، های بیمارستانی پوسترهای مرسوپروایزر کنترل عفونت .1
 نماید.ها و واحدها میتحویل بخش

های الزم را در خصوص رعایت بهداشت دست با استفاده از فیلم/ های بیمارستانی با هماهنگی سوپروایزر آموزشی، آموزشسوپروایزر کنترل عفونت .1
 نماید.نیک به صورت سالیانه برای کلیه کارکنان درمانی ارائه میپاورپوینت و نمایش تک

 نمایند.ها/دیسپنسرها نصب میها پوسترهای نحوه شستشوی دست/مالش دست را بر باالی روشوییمسئولین بخش .7

 شوند.الین بیمار قرار داده میترین محل به بهای بیمارستانی در نزدیکهای الکلی توسط مسئول بخش با نظارت سوپروایزر کنترل عفونتمحلول .8

های رعایت بهداشت دست( توسط سوپروایزرهای سؤال و جواب در خصوص آگاهی پرسنل از بهداشت دست )تکنیک بهداشت دست و اندیکاسیون .9
 شود. های بیمارستانی از کارکنان انجام میبالینی و سوپروایزر کنترل عفونت

 نماید.بینی میریزی سالیانه خود پیشاشت دست را در برنامهکارشناس آموزش به بیمار نحوه رعایت بهد .13

-ها قرار میهای آموزشی جهت استفاده بیماران و همراهان در مورد بهداشت دست توسط کارشناس آموزش به بیمار تهیه و در اختیار بخشپمفلت .11

 گیرد. 

 دهد.ار و همراه وی آموزش میپرستار/مامای مسئول مراقبت از بیمار در خصوص رعایت بهداشت دست به بیم .11

های بیمارستانی برای هر بخش بالینی یک نفر رابط کنترل تر نظارت و کنترل عفونتهای بیمارستانی جهت پوشش کاملسوپروایزر کنترل عفونت .11
 نماید.عفونت تعیین می

 دهد.به رابطین کنترل عفونت آموزش میگیری میزان رعایت بهداشت دست را های بیمارستانی نحوه اندازهسوپروایزر کنترل عفونت .12

 نمایند.گیری میزان رعایت بهداشت دست سالیانه یکبار اقدام میرابطین کنترل عفونت نسبت به اندازه .11

 جهت افزایش انگیزه کارکنان در راستای پذیرش بهداشت دست، مسئول بخش نسبت به قرار دادن امکانات مورد نیاز در دسترس کارکنان اقدام می .11
 ماید.ن

 سوپروایزر کنترل عفونت جهت افزایش انگیزه کارکنان در راستای پذیرش بهداشت دست، برای همکاران فعال در این زمینه تشویق کتبی درخواست .17
 نماید.می

الگو، بهداشت دست  ها به عنوان افراد مؤثر وهای بیمارستانی، سوپروایزرهای بالینی و مسئولین بخشپزشک کنترل عفونت، سوپروایزر کنترل عفونت .18
 نمایند.های تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی را در بالین بیمار رعایت میدر موقعیت

ها به منظور ترویج رفتارهای اثربخش در زمینه بهداشت دست  به های بیمارستانی، سوپروایزرهای بالینی و مسئولین بخشسوپروایزر کنترل عفونت .19
 نمایند.نل نظارت میصورت مستمر بر عملکرد پرس

و پوسترهای مرتبط در آن روز(  های بیمارستانی با گرامیداشت سالیانه روز جهانی بهداشت دست )از طریق پخش پمفلتسوپروایزر کنترل عفونت .13
 نماید.  اهمیت موضوع را به کارکنان درمانی تأکید می

سازی رعایت بهداشت دست )تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل ذاری و فرهنگهای بیمارستانی بر تمامی مراحل ارزش گسوپروایزر کنترل عفونت .11
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 نماید. ها و واحدها، کیفیت وسایل تهیه شده، نحوه آموزش پرسنل به بیماران، رعایت دستورالعمل بهداشت دست( نظارت میالزم در کلیه بخش

های بیمارستانی/ اعضای کمیته موضوع را در سوپروایزر کنترل عفونت دست، بهداشت در صورت بروز هر گونه مشکلی در راستای رعایت اصول .11
 نمایند.کمیته مربوطه مطرح می

 شود.صورت فصلی انجام میبه "بهداشت جهانی سازمان دست بهداشت خودارزیابی چارچوب"لیست تکمیل چک .11

 شود.پس از تحلیل نتایج خودارزیابی، نقاط ضعف استخراج می .12

 شود.راستای ارتقاء چارچوب پس از اتمام خودارزیابی انجام میاقدامات اصالحی در  .11

  منابع:
 مدیریت درمان، دفتر پزشکی معاونت آموزش و درمان بهداشت بیماران. وزارت از مراقبت در دست بهداشت فرناز مستوفیان، راهنمای .1

 (1191بالینی واحد ایمنی بیمار. ) خدمات تعالی و بیمارستانی

2. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. (2009). World Health Organization. 

 (1313بهداشت  جهانی سازمان دست بهداشت خودارزیابی ) چارچوب 97 /1 / 17مورخ   400 / 14750 شماره دستورالعمل .3

 ابالغ کننده تایید کننده گان تهیه کننده

    سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری
 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 

 مدیر مرکز -معراج جلیلی
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 فوق تخصص نوزادان  -دکتر مینا حسینی
 مسئول بهداشت محیط –اکبر حیدرزاده 
 مسئول اتاق عمل -شیدا کیومرثی
مسئول بخش عفونی  -افروز آهین

 کودکان

 بهبود کیفیتکارشناس  -ژاله زینالی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-IPC-1 

 ضدعفونی از پیش ابزارها و تجهیزات سازی پاک

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0 :     شماره ویرایش

محلول دترجنت، محلول آنزیماتیک، وسایل حفاظت فردی، ابزارهای جراحی، ظروف غوطه ور سازی، برس نرم غیر فلزی، سینک امکانات مورد نیاز 

هوای ، وسایل حفاطت فردی، ظروف درب دار، سواپ تست پروتئین، دستگاه ست شوی، دستگاه اولتراسونیک، سیستم آب و  سی سی 13شستشو، سرنگ 
 پرفشار

( و کارکنان کمک بهیاری اتاق های عمل و سایر بخش CSRپرسنل اتاق عمل )پرستار، خدمات، تکنسین، کارشناس اتاق عمل ،پرسنل کارکنان مرتبط 

 ها

 تعاریف

هایی از جنس پروتئین روی ابزاری که جهت اطمینان از صحت شستشوی ابزار استفاده می شود بطوریکه در صورت باقی ماندن آلودگی تست پروتئین: 

 ابزار کیت مذکور تغییر رنگ می دهد.

 پاک سازی و شستشوی ابزار و وسایلهدف 
 باشد.های هدف شامل پرستار، تکنسین/کارشناس اتاق عمل/خدمات می** پرسنل بخش

پاکسازی، شرط اصلی استفاده مجدد از وسایل پزشکی آلوده بوده و هر وسیله استفاده شده، باید قبل از فرایند ضد عفونی یا استریلیزاسیون، پاکسازی شود. 
کروب های هرگز بدون انجام پاکسازی به صورت کامل، فرآیند استریلیزاسیون موفقیت آمیز نخواهد بود. انجام پاکسازی خوب و مطمئن در کاهش تعداد می

نظور حصول اطمینان از ضد عفونی مؤثر و ارسال ایمن و مطلوب ابزار و وسایل قبل موجود بر سطوح وسیله پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا به م
پاک  از استریلیزاسیون و حذف و کاهش میزان میکروارگانیسم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون توسط پرسنل بخش های هدف شستشو و 

 می شود سازی ابزار و وسایل به صورت دستی و به ترتیب ذیل انجام

قبل از انجام شستشوی دستی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد بایستی از وسایل حفاظت فردی )ماسک، گان یا پیش بند ضد آب،  .1
 دستکش، عینک یا محافظ صورت( استفاده شود.

وسایل  و ابزار روی بر ترشحات و دفعی مواد آلی، مواد شدن خشک از اجتناب منظور به سازی پاک و ابزار از استفاده بین زمانی فاصله حداقل .1
 باید رعایت شود.

 شود. متصل دقیق صورتبایستی به شستشو از بعد و شستشو جدا از قبل ابزار، تفکیک قابل قسمتهای .1
 کلیه ابزار و وسایل دسته بندی شوند.   .2

 شود. استفاده شوی ست از مرکزی بایستی استریلیزاسیون واحد در .1

 .شود استفاده مقتضی موارد در اولتراسوند دستگاه از مرکزی بایستی استریلیزاسیون واحد در .1
آب بایستی ابزار و وسایل را به منظور انجام مرحله پیش شستشو، درون ترالی لگن دار که حاوی محلول شوینده آنزیمی )محلول آنزیماتیک و یا  .7

 و دترجنت( می باشد، قرار داه شود.

وردن وسیله یک دقیقه توصیه می شود. ولی در مورد وسایلی که مواد آلی به آنها چسبیده است این مدت زمان باید بیشتر در حداقل خیس خ -1تبصره
 .نظر گرفته شود

 1اند، هرگز نباید بیشتر از ابزار آالت از جنس فوالد ضد زنگ یا فوالد کربنی و ظروف آبکاری شده با کروم که یکپارچگی خود را از دست داده .8
 دقیقه در شوینده های آنزیمی غوطه ور شوند )در این مرحله تمام مواد آلی حل شده و از سطح وسیله جدا می شوند(. 

 ابزار و وسایل بایستی با استفاده از برس نرم غیر فلزی به طور کامل برس کشی شوند. .9

انجام شود تا از تولید آئورسل که حامل میکروارگانیسم  سانتیگراد درجه 21 زیر آب با ایدحرارت ب به حساس غیر و حساس ابزار تمامی پاکسازی .13
  بوده و برای اپراتور فوق العاده خطرناک است، جلوگیری شود.

 ند.سی سی از مواد شوینده آنزیم دار پر و خالی شو 13داخل ابزارهای لوله ای شکل و تو خالی باید به کمک سیستم آب پرفشار/ سرنگ  .11
 شستشو( برای پرفشار آب مولد سالم تجهیزات از موثر کلیه ابزار و وسایل باید با آب معمولی آبکشی شوند )استفاده .11

 هنگام انجام فرایند شستشو باید از پاشیده شدن آب به اطراف جلوگیری شود. .11

 آبکشی بایستی پس از اطمینان از برطرف شدن کلیه آلودگی ها انجام شود. .12

پزشکی باید با استفاده از آب قابل شرب و با دقت انجام شود. به این صورت که آب را از تمام منافذ و کانالهای وسایل عبور داده آبکشی وسایل  .11
 تا حتی مقادیر جزیی از مواد شوینده آنزیمی باقی نماند.

 یل نماند و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری شود. شستشوی نهایی وسایل باید با استفاده از آب سبک انجام شود تا باقیمانده امالح بر روی وسا .11

 دار پس از شستشو بایستی از هوای پرفشار استفاده شود.جهت خشک کردن وسایل لومن .17
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 در شده استفاده ابزار بر تاکید با رایج و موجود از تستهای استفاده با تصادفی صورت به تجهیزات باید و ابزار پاکسازی فرایند کیفیت پایش .18

 عمل انجام شود. ایاتاقه

 ارسال شود. مرکزی استریلیزاسیون واحد اورژانس به و بخشها بر تاکید با بندی بسته بدون شده باید پاکسازی ابزار .19

 مرکزی باید انجام شود. استریلیزاسیون واحد در ابتدا های عمل ازاتاق وسایل و ابزار پاکسازی فرایند گامهای کلیه انجام .13

 استریلیزاسیون بخش مسئول هدایت کننده:

 منابع
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران ) .1

 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 نگر، تهران.  انی، انتشارات جامعه(. راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکزدرم1191زارع، حمید و همکاران ) .1

ملی  بخشی اعتبار جامع استانداردهای ، راهنمای1198پزشکی،  آموزش و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت اعتباربخشی و نظارت دفتر .1
 ایران، ویرایش چهارم بیمارستانهای

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند
 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 
 مسئول واحد استریلیزاسیون -مهلقا سید احمدی

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 1مسئول جراحی زنان  -رقیه قاسم پور

 رئیس اتاق عمل زنان -دکتر شبنم وظیفه خواه
 کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی

 مسئول بهداشت محیط -حیدرزادهاکبر 
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 مسئول اتاق عمل زنان -مریم گندمی 

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-IPC-2 

 استریل کننده اطمینان از عملکرد دستگاه های

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0 :         شماره ویرایش

 بیولوژیکال، دستگاه تست سریع، انکوباتور ویال، برچسب مشخصات )شاهد(  1و کالس  2شاخص های شیمیایی کالس امکانات مورد نیاز :

 (CSR)پرسنل اتاق عمل پرستار، خدمات، تکنسین و کارشناس اتاق عمل ، پرسنل کارکنان مرتبط 

 تعاریف
 حساس استریل زمان و وکیوم بخار، غلظت دما، میزان فشار، شاخصه های: دارای نشانگر شیمیایی حساس به  1و کالس  2شاخص های شیمیایی کالس 

 .می باشد
 استفاده آتروفتوس باسیلوس و استئاروترموفیلوس اسپور صورت به مقاوم میکروارگانیسمهای حاوی ویالها: این ) اسپور بیولوژیک )تست نشانگرهای ویال

 است. مقاوم و زنده بردن میکروارگانیسمهای بین از در اتوکالو دستگاه توانایی سنجش آنها از استفاده از باشد. هدفمی

 وجود مشکل جهت استریل مجدد باز خوانی ابزار و وسایل استریل از بخش ها در صورتهدف 
یط استریل در با توجه به لزوم موجود بودن ابزار و وسایل استریل به صورت مداوم و مستمر در کلیه بخش های بستری و با هدف افزایش ایمنی و ایجاد شرا

 زیر توسط پرسنل کلیه بخش ها ضروری می باشد.انجام پروسیجرهای بهداشتی درمانی باز خوانی لوازم استریل به صورت برنامه ریزی شده رعایت نکات 
ن، جهت باز خوانی ابزار و وسایل استریل بایستی برچسب مشخصات ست، شامل نام فرد بسته بندی کننده، نام وسیله، تاریخ و شیفت استریلیزاسیو .1

 تاریخ انقضاء، شماره سیکل، شماره دستگاه استریل کننده روی ست ها چسبانده شود.
انی پرستار/ماما/پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی قبل از بازکردن ست استریل بر چسب مشخصات برروی ستها را از کارکنان درم .1

 نظر )کامل بودن مشخصات روی ست، تاریخ گذشته نبودن و تغییر رنگ دادن برچسب( کنترل نموده و سپس از ست ها استفاده نمایند.

پرستار/ماما/پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی پس از باز کردن ست استریل اندیکاتور موجود در داخل آن )اندیکاتور کارکنان درمانی  .1
 قلم( را از نظر تغییر رنگ بررسی نمایند. 11جهت ست های بیشتر از  1قلم و اندیکاتور کالس  11جهت اقالم کمتر از  2کالس 

شک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی در صورت عدم تغییر رنگ هر یک از موارد فوق مراتب را به سرپرستار کارکنان درمانی پرستار/ماما/پز .2
 یا مسئول شیفت اطالع داده و از ست مذکور استفاده ننمایند.

اتب را به اطالع مسئول سرپرستاران یا مسئولین شیفت بخش پس از کنترل مجدد موضوع و اطمینان از عدم استریل ست مورد استفاده باید مر .1
 بخش استریلیزاسیون مرکزی و مسؤل واحد کنترل عفونت )در شیفت های عصر وشب سوپروایزر کشیک( برسانند.

 سرپرستاران یا مسؤلین شیفت بایستی ست مذکور را به همراه نوار مشخصات آن به بخش استریلیزاسیون مرکزی عودت دهند. .1

نان بخش استریلیزاسیون مرکزی پس از دریافت ست غیر استریل با توجه به بر چسب مشخصات آن، بایستی مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارک .7
 های عمل ها اقدام نمایند.نسبت به بازخوانی ست هایی که مشخصات مشابه با ست مذکور را دارند از کلیه بخش ها و اتاق

رکزی باید مشخصات ست های فراخوانی شده از بخش ها/ اتاق های عمل در مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارکنان بخش استریلیزاسیون م .8
 دفتر بازخوانی ثبت می نمایند.

جدید و زدن بر  1یا  2کارکنان بخش استریلیزاسیون مرکزی بایستی تمامی ست های عودتی از بخش ها را باز کرده و پس از قرار دادن اندیکاتور  .9
 ها را استریل می نمایند.مجدداً ست  ،چسب مشخصات و بسته بندی

 نمایند.کارکنان بخش استریلیزاسیون مرکزی تمامی ست ها را باید پس از اطمینان از استریل کامل به بخش های مربوطه ارسال می .13

 داخل آن عدد( در سه(اتوکالو  اندازه به توجه با مناسب تعداد به و صورت هفتگی بیولوژیکال را به ویال  بایستی مسئول واحد استریلیزاسیون .11

 نماید. می جایگذاری

 این غیر در و ساعت، یک سریع تست و دیجیتال انکوباتور وجود صورت در و خارج اتوکالو از ویالها استریلیزاسیون بایستی چرخه پایان در .11

 و ثبت اتوکالو دستگاه هر برای و ارزیابی سازنده شرکت دستورالعمل طبق آن نتایج و شده داده قرارمعمولی  انکوباتور ساعت در 48 صورت
 شود. بایگانی

 باید کاربری، معمول چرخه به آن بازگرداندن برای عمده، تعمیرات از بعد یا و دستگاه خرابی مجدد، طراحی دستگاه استریالیزر، جابجایی صورت تبصره: در

  .باشد منفی آلودگی نظر از آن نتایج و انجام خالی دستگاه چرخه با دیک بووی و بیولوژیک آزمونهای

 استریلیزاسیون بخش کمیته کنترل عفونت و مسئول هدایت کننده:

 منابع
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران ) .1

 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 نگر، تهران. (. راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکزدرمانی، انتشارات جامعه1191همکاران )زارع، حمید و  .1
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ملی  بخشی اعتبار جامع استانداردهای ، راهنمای1198پزشکی،  آموزش و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت اعتباربخشی و نظارت دفتر .1
 ایران، ویرایش چهارم  بیمارستانهای

 ابالغ کننده تایید کننده گاننندتهیه ک
 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 
 مسئول واحد استریلیزاسیون -مهلقا سید احمدی

 1 مسئول جراحی زنان -رقیه قاسم پور

 مسئول زایمان -خدیجه سلیمی
 مسئول اتاق عمل زنان -مریم گندمی

 

 رئیس اتاق عمل زنان -خواهدکتر شبنم وظیفه 
 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر سیامک ناجی

 کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 مسئول واحد تجهیزات –میالن رئوف 

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 بیمارستان شهید مطهری
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 کد روش اجرایی

P-TC -IPC-4 
 فرآوری ایمن وسایل یکبار مصرف

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 2 :     شماره ویرایش

دستگاه اسکوپی )آندوسکوپی، هیسترسکوپی، سیستسکوپی، الرنگوسکوپ(، تخت اسکوپی، ست پانسمان، دستکش استریل، محلول  امکانات مورد نیاز :

درجه، کیت  73پراستیک اسید، محلول ضدعفونی سطح متوسط، اسپری سریع االثر، گان، ماسک، دترجنت آنزیمی، الکل  ضدعفونی حاوی گلوتار آلدئید و
نگهداری وسایل استریل، بیکس استیل، قرص فرمالین، فورسپسهای بیوپسی، تروکای الپاراسکوپی، لیگاتورهای شکمی، لیگاتورهای سواپینگ، قفسه 

و الپاراسکوپی، گرسپرهای الپارسکوپی، اریگیشن هیسترسکوپی، پروپ های سونوگرافی واژینال و کاور یکبار مصرف، گاید وایرهای قابل انعطاف 
 های آمبوبگدار، فورسپسها و پنس بیوپسی، اسپوکولوم، دوروشیت، کیسه گایدوایرهای شیار

سوپروایزر کنترل عفونت، اعضاء کمیته کنترل عفونت، پزشک معالج، مسئول بخش، پرستار، ماما، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان  کارکنان مرتبط:

 آزمایشگاه، خدمات

 تعاریف :

 محلول های سطح باال از کیت سواپینگ استفاده می شود.برای ارزیابی اعتبار کیت سواپینگ: 

 توانایی از بین بردن کلیه باکتری ها و ویروس های زنده و اسپورها را دارد. محلول سطح باال:

 هدف :
 فرآوری ایمن وسایل یکبار مصرف در کلیه بخش ها و واحدها

 روش اجرایی:

مصرف به غیر از موارد مندرج در متن روش اجرایی )متن ذیل( لیست وسایل و تجهیزات مذکور در صورت نیاز به استفاده مجدد از وسایل یکبار  .1
 توسط مسئول بخش به صورت کتبی به اطالع سوپروایزر کنترل عفونت رسانده می شود.

ت درمان و آموزش پزشکی. دستورالعمل فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، وزارت بهداش"سوپروایزر کنترل عفونت وسیله مورد نظر را با متن  .1
 مطابقت می دهد "معاونت محترم درمان 11/11/91/د مورخه 111912/11/91ابالغ شده به شماره نامه 

 در صورتیکه نحوه فراوری وسیله در متن دستورالعمل مذکور پیش بینی شده باشد: .1

 شود. موضوع )انطباق با دستورالعمل( توسط سوپروایزر کنترل عفونت در کمیته مطرح می  111
 نحوه فراوری وسایل و تجهیزات مذکور توسط اعضاء کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی تصویب می شود. 111

 دبیر کمیته کنترل عفونت مصوبه را جهت ابالغ تنظیم می کند. 111

 مصوبه مذکور پس از امضاء و تائید اعضای کمیته توسط مسئول دبیرخانه به بخش ها ابالغ می شود. 112

ل عفونت اقدام به نوشتن روش اجرایی نحوه فراوری ایمن وسیله یکبار مصرف با استناد به دستورالعمل فراوری ایمن وسایل سوپروایزر کنتر 111
 یکبار مصرف و مصوبه کمیته می نماید.

 روش اجرایی توسط واحد بهبود کیفیت جهت اجرا در دسترس کارکنان قرار می گیرد.  111

 ستورالعمل مذکور پیش بینی نشده باشد:در صورتیکه نحوه فراوری وسیله در متن د .2

 موضوع )عدم انطباق با دستورالعمل( توسط سوپروایزر کنترل عفونت در کمیته مطرح می شود.  211

 عدم فراوری وسایل و تجهیزات مذکور توسط اعضاء کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی تصویب می شود. 211

 تنظیم می کند.دبیر کمیته کنترل عفونت مصوبه را جهت ابالغ  211

 مصوبه مذکور پس از امضاء و تائید اعضای کمیته توسط مسئول دبیرخانه به بخش ها ابالغ می شود. 212

  7دستگاه های آندوسکوپی با قابلیت انعطاف

 باشد.های هدف شامل پرستار، تکنسین/کارشناس اتاق عمل/ خدمات می** پرسنل بخش

 آندوسکوپی: در واحد پیشگیری و کنترل عفونت

های هدف بالفاصله بعد از استفاده از دستگاه آندوسکوپ برای جلوگیری از خشک شدن مواد میکروبی بر روی سطح دستگاه، پرسنل بخش .1
8مرحله قبل از تمیزی"پیشگیری از شکل گیری و ایجاد بیوفیلم در سطوح داخلی و خارجی آندوسکوپ مراحل پاکسازی اولیه 

را با نظارت  "
 دهند. یمسئول بخش انجام م

های قابل رؤیت از طریق نظافت دستگاه آندوسکوپ با محلول دترجنت مناسب و همچنین آسپیراسیون ** توضیح: در عمل پاکسازی اولیه آلودگی

                                                           
7 Flexible Endoscope 
8 Pre Cleaning 
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 شوند.ها به داخل کانالهای آب، هوا و بیوپسی، بطور کامل تمیز میحجم زیادی از محلول دترجنت سازگار با دستگاه

 نمایند.قبل از فرو بردن ویدئو اسکوپ در آب، از گذاشتن درپوش آن اطمینان حاصل میهای هدف پرسنل بخش .1

های هدف بعد از هر بار استفاده و قبل از انجام سایر مراحل آماده سازی، طبق دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه آندوسکوپ را از پرسنل بخش .1
 نمایند.نظر نشتی تست می

ها، کانالها، کانکتورها و تمام قطعات جدا جام ضد عفونی سطح باال به روش دستی، تمامی اجزا از قبیل دریچههای هدف قبل از انپرسنل بخش .2
 نمایند. تمیز می و زده برس شدنی را با دقت

یزات های هدف بعد از اتمام مرحله تمیزی دستی، جهت اطمینان از تمیزی و سالمت فیزیکی و آسیب احتمالی آندوسکوپ و تجهپرسنل بخش .1
 جانبی آن، به صورت بصری )چشمی( دستگاه و تجهیزات جانبی آن را بررسی می نمایید. 

های هدف قبل از استفاده از محلول سطح باال با استفاده از سواپینگ مخصوص آن محلول نسبت به کارایی محلول اطمینان حاصل پرسنل بخش .1
 نموده و آن را مستند می کند. 

 به ضدعفونی سطح باالی آندوسکوپ )با درصد و زمان توصیه شده توسط شرکت سازنده( می نمایند. های هدف اقدامپرسنل بخش .7

 ریزند.صرف نظر از مقدار ماده فعال باقیمانده، دور می های هدف محلول ضد عفونی کننده را پس از سپری شدن زمان استفاده آنخدمات بخش .8

 دهند.درجه شستشو می 73کانالها را با الکل های هدف پس از ضد عفونی سطح باال، پرسنل بخش .9

های هدف پس از هر روز استفاده از دترجنتهای آنزیمی، از استفاده مجدد آن محلول بدلیل عدم خاصیت ضد میکروبی خودداری پرسنل بخش .13
 نمایند.می

بینت بطوریکه با کف آن برخورد نکند های هدف جهت خشک شدن بهتر دستگاه آندوسکوپ، آن را در وضعیت عمودی در داخل کاپرسنل بخش .11
 قرار می دهند. 

 کنند.های هدف محل نگهداری وسایل دستگاه آندوسکوپ را به صورت هفتگی ضدعفونی میخدمات بخش .11
-روز، آنها را مجدداً ضدعفونی می 12تا  11های هدف در صورت عدم استفاده از وسایل ضدعفونی شده دستگاه آندوسکوپ تا مدت پرسنل بخش .11

 نمایند.

 نماید.پزشک انجام دهنده پروسیجر از فورسپسهای بیوپسی یکبار مصرف استفاده می .12
 نمایند.آندوسکوپ مانند کمدها، تخت اسکوپی، قفسه ها را پس از اتمام شیفت، تمیز و ضد عفونی می های هدف سایر وسایل اتاقپرسنل بخش .11

 تند سازی آن اقدام می نمایند.های هدف پس از اتمام ضدعفونی نسبت به مسپرسنل بخش .11

 در واحد کولپوسکوپی: پیشگیری و کنترل عفونت

 نماید.بار مصرف در پروسیجر کولپوسکوپی استفاده میپزشک انجام دهنده پروسیجر از اسپوکولوم، درو شیت، دستکش استریل یک .1

ور و  دقیقه داخل محلول ضدعفونی ابزار غوطه 11مدت  ست پانسمان و پنس بیوپسی پس از استفاده توسط خدمات بخش با دترجنت شستشو، به .1
 شود.ارسال می CSRپس از آبکشی و خشک نمودن، جهت استریلیزاسیون به بخش 

 ، سیستوسکوپی/هیستروسکوپی:پیشگیری و کنترل عفونت در مورد الپاراسکوپی

ها( را که مطابق دستورالعمل موجود مانند لنزها و پنس، سیتوسکوپ و هیستروسکوپ )های بحرانی الپاراسکوپهای هدف قسمتپرسنل بخش .1
 نمایند. امکان استریل کردن وجود دارد پس از شستشو و ضدعفونی با محلول ضدعفونی ابزار، به واحد استریلیزاسیون ارسال می

یگاتورهای شکمی، لیگاتورهای ، سیتوسکوپ و هیستروسکوپ )تروکای الپاراسکوپی، لهای بحرانی الپاراسکوپهای هدف قسمتپرسنل بخش .1
با الپاراسکوپی، گرسپرهای الپارسکوپی، اریگیشن هیسترسکوپی( را که نسبت به حرارت حساس و غیرقابل اتوکالو هستند پس از شستشو با دترجنت 

 نمایند.ساعت، ضدعفونی میمحلول ضدعفونی سطح باال حداقل به مدت یک

های غیرقابل اتوکالو، ابزار ضدعفونی شده با استفاده از دستکش استریل از محلول ضدعفونی یک ساعته قسمت: مابین اعمال جراحی پس از 1تبصره 
 گیرد.خارج و پس از آبکشی با نرمال سالین/ آب استریل مورد استفاده مجدد قرار می

های اسکوپی را مل موجود در بخش، دستگاههای هدف مابین اعمال الپاراسکوپی، سیتوسکوپی و هیستروسکوپی، مطابق دستورالعپرسنل بخش .1
 نمایند.االثر ضدعفونی میتمیز و با اسپری سریع

 دهند.های اسکوپی را تمیز و ضدعفونی و خشک نموده و در جایگاه خود قرار میهای هدف بعد از آخرین عمل، دستگاهپرسنل بخش .1

 وسایل پزشکی مورد استفاده در پروسیجر های تهاجمی اورولوژی:

 اید وایرهای قابل انعطاف و گایدوایرهای شیار دار:گ -0

 گاید وایرهای مورد استفاده در اعمال جراحی ارولوژی در این مرکز یکبار مصرف می باشند. )فراوری مجدد نمی شوند(.

 الرنگوسکوپ:

ضدعفونی سطح باال )با درصد و زمان های آمبوبگ را بطور کامل در محلول خدمات بخش با نظارت مسئول بخش تیغه الرنگوسکوپ/ کیسه .1
 دهد.توصیه شده توسط شرکت سازنده( غوطه ور کرده و سپس شستشو می
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خدمات بخش با نظارت مسئول بخش دسته الرنگوسکوپ بعد از هر بار استفاده با دستمال آغشته به محلول دترجنت تمیز نموده و سپس با  .1
 نماید.می محلول ضدعفونی کننده سطوح سریع االثر ضدعفونی

ها بیمارستانی/ ** توجه: در صورت وجود هر گونه تغییری در نوع ماده ضدعفونی مورد استفاده جهت ضدعفونی اسکوپی ها توسط سوپروایزر کنترل عفونت
 گیرد.های الزم به صورت حضوری و با ارائه کاتالوگ انجام میهای هدف آموزشکارشناس بهداشت محیط مرکز به پرسنل بخش

 دانپزشکی:دن
ریل می شوند. )فراوری ابزار مورد استفاده در درمانگاه دندانپزشکی این مرکز یا یکبار مصرف می باشند و یا با قابلیت استفاده مجدد بوده و توسط اتوکالو است

 مجدد نمی شوند(.

 واژینال: های پروب
 ن روکش یکبار مصرف روی پروپ اقدام می نماید.پزشک سونوگرافیست/ زنان قبل از انجام سونوگرافی واژینال نسبت به کشید -1

 پس از انجام سونوگرافی واژینال پزشک سونوگرافیست/ زنان پوشش یکبار مصرف را از روی پروپ واژینال بر می دارد. -1

 خدمات نسبت به تمیز کردن ترشحات از روی پروپ اقدام می نماید. -1

 محلول های ضدعفونی سطح باال اقدام می نماید. خدمات نسبت به ضدعفونی سطح باالی پروپ با استفاده از -2

 خدمات پروپ ضدعفونی شده را جهت استفاده بعدی داخل بیکس قرار می دهد.  -1
از هماهنگی  بار مصرف حساس به حرات )تاریخ گذشته، بسته بندی مخدوش شده، ...( پس* تبصره: در صورت نیاز به استریلیزاسیون برخی از ابزار یک

 شود.مجهز به دستگاه استریل پالسما و اتیلن اکساید فرستاده می به سایر مراکز

 اعضای کمیته کنترل عفونت و کمیته فرآوری ایمن وسایل یکبار مصرف،روسا و سرپرستاران بخش ها و واحدها هدایت کننده:

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. ) .1

 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

/د 111912/11/91دستورالعمل فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ابالغ شده به شماره نامه  .1
 معاونت محترم درمان 11/11/91مورخه 

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند
 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 پرستاری خدمات مدیر –منیره صمدی 

 مسئول واحد استریلیزاسیون -مهلقا سید احمدی

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 1مسئول جراحی زنان  -رقیه قاسم پور

 مسئول زایمان -خدیجه سلیمی

 PICUمسئول  -شبنم جامع

 نرئیس اتاق عمل زنا -وظیفه خواه دکتر شبنم

  کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده

 مسئول فنی داروخانه -دکتر مهدی رهبر

 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 مسئول اتاق عمل زنان -مریم گندمی

 

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -است فردکتر جعفر کی
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC- IPC-5 

 عفونت های بیمارستانیو آمارگیری گزارش دهی  ،شناساییروش 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0شماره ویرایش:      

 1و1های شماره پرینتر، فرمامکانات مورد نیاز : تلفن، اینترنت، کامپیوتر، 

مسئولین های بمارستانی، مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر کنترل عفونت پزشک معالج،ریاست بیمارستان، رئیس واحد کنترل عفونت، کارکنان مرتبط: 

واحد مدارک پزشکی و کارشناس اطالعات های آزمایشگاه، کارشناس های اتاق عمل، کارشناسان و تکنسینها، پرستار، ماما، کارشناس و تکنسینبخش
 پزشکی

 -تعاریف :

 بیمارستانی های عفونت به مربوط های داده مستمر و منظم تحلیل تجزیه آوری، جمع هدف :

 روش اجرایی:
9** یک نسخه از تعاریف عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی

CDC/NHSN  های ارسالی از معاونت درمان برای آشنایی کارکنان با انواع عفونت
 بیمارستانی در کلیه بخش ها موجود است.

-های توجیهی بدو ورود به کارکنان ارائه میهای بیمارستانی، در کالسهای الزم را در خصوص عالئم کلی عفونتسوپروایزر کنترل عفونت آموزش .1

 نماید.

 دهند.شاهده موارد مشکوک، مورد را در اسرع وقت به مسئول بخش اطالع میکارکنان بخش در صورت م .1

( و یا تلفنی به سوپروایزر کنترل 1ها/ رابطین کنترل عفونت موارد مشکوک را به صورت کتبی )از طریق فرم بیماریابی/ شماره کلیه مسئولین بخش .1
 نمایند. های بیمارستانی گزارش میعفونت

 دهند.عصر و شب مسئولین شیفت ها این اقدامات را انجام میهای تبصره: در شیفت

نسبت به مشخص نمودن   HISسیستمسوپروایزر کنترل عفونت با مشاهده روزانه جواب آزمایشات و گزارشات رادیولوژی بیماران بستری از طریق  .2
 نماید.های بیمارستانی )بیماریابی( اقدام میموارد عفونت

نسبت به حضور در بخش مربوطه و  HISهای بیمارستانی در صورت تشخیص مورد عفونت بیمارستانی از طریق بیماریابی با سوپروایزر کنترل عفونت .1
 وارد می نماید. 1مطالعه پرونده اقدام نموده و اطالعات بیمار را در فرم شماره 

-یماریابی( در سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی اقدام می)فرم ب 1سوپروایزر کنترل عفونت نسبت به وارد نمودن اطالعات موجود در فرم شماره  .1

 نماید.

رش کارشناس واحد مدارک پزشکی آمار مربوط به بستری، ترخیص، فوت، جابجائی بیماران و بیمار تخت را ماهیانه به سوپروایزر کنترل عفونت گزا .7
 نماید.می

 ل مخرج ها( به صورت ماهیانه آن را تحویل واحد کنترل عفونت می دهند.)جدو 1مسؤلین بخش های ویژه و خون پس از تکمیل فرم شماره  .8

های بیمارستانی، آمار تحویلی از مدارک پزشکی و بخش های ویژه و خون را در های بیمارستانی به منظور تهیه میزان عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .9
 نماید.بیمارستانی وارد میقسمت مربوط به ثبت آمار مخرج ها در سامانه مراقبت عفونت های 

 های بیمارستانی را استخراج می نماید.های بیمارستانی  با استفاده از سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی آمار عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .13

های ر پرستاری، کمیته کنترل عفونتهای بیمارستانی را در اختیار ریاست بیمارستان، مدیهای بیمارستانی آمار عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .11
 دهد.ها قرار میبیمارستانی و مسئولین بخش

 در ذیل آورده شده است.  )جدول مخرج ها(  1و فرم شماره )بیمار یابی(  1نمونه فرم شماره *   
 کنترل کمیته اساس تشخیص بر تنها و شود انجام روتین صورت به نبایستی دستگاهها و وسایل از کشت و بیمارستانی محیط از بردارینمونه: 1تبصره
  شود.می انجام و برنامه ریزی مشکوک( منابع از دار هدف برداری نمونه بیمارستانی، عفونت طغیان بروز مواقع در(خاص  موارد در بیمارستان عفونت

بیمارستانی را به صورت کتبی به بیمار/ همراه وی ارائه های های الزم در خصوص عالئم عفونت: پرستاران مسئول بیمار در هنگام ترخیص آموزش1تبصره 
 نماید.می

                                                           
9
Healthcare associated infections(HAIS) 
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یف : مسئولین درمانگاه در صورت مشاهده عفونت بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دارای سابقه بستری طبق دستورالعمل/ تعار1تبصره 
 به سوپروایزر کنترل عفونت اعالم نمایند.  ، مورد را بایستی بالفاصله  1311CDC/NHSNعفونتهای بیمارستانی 

 اعضای کمیته کنترل عفونت،روسا و سرپرستاران بخش های بالینیهدایت کننده : 
 منابع :

(. دفتر پرستاری معاونت امور درمان واحد کنترل عفونت 1191ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره .1
 های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اول 

بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش  های(. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت1181معصومی اصل، حسین و همکاران. ) .1
 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم

  CDC/NHSN 1311 بهداشتی هایمراقبت با مرتبط هایعفونت تعاریف .1

 واگیر بیماریهای مدیریت مرکز رئیس 1387/1/12/  مورخ ب 12145/114 ابالغی بخشنامه .2

 کنندهابالغ  تایید کننده گانتهیه کنند
 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری –منیره صمدی 
 مسئول واحد استریلیزاسیون -مهلقا سید احمدی

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICUمسئول  -شبنم جامع

 جراحی کودکانمسئول  -آیالر طاهری
 مسئول زایمان -خدیجه سلیمی

 زنانمسئول اتاق عمل  -مریم گندمی

 PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
 رئیس اتاق عمل -دکتر شبنم وظیفه خواه

 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر ناجی
 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 1مسئول جراحی زنان  -پروا هاشمی

 1مسئول جراحی زنان  -رقیه قاسم پور
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 -دکتر امیر نسیم فر
واحد کنترل رئیس 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد روش اجرایی
P-PH-IPC-6 

 COVID19و کنترل بیماری پیشگیری 

 31/02/99 :      تاریخ ابالغ

 39/39/99تاریخ بازنگری : 

 2شماره ویرایش:       

 ، دستکش N95ماسک جراحی، محافظ چشم و صورت، محلول های هندراب، گان، ماسک  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان بهداشتی درمانی کارکنان مرتبط:

 در وهان چین شناسایی گردید. 2119رونا ویروس جدید که در سال ونام ک COVID19تعاریف: 

 احتیاطات استاندارد :

 .میکروارگانیسم ها از منابع مشخص یا نامشخص در بیمارستان تدوین شده استاحتیاطات استاندارد به منظور کاهش خطر انتقال 

احتیاطات استاندارد را باید برای کلیه بیماران تحت مراقبت بیمارستان، صرف نظر از نوع بیماری و تشخیص، عفونی بودن یا نبودن بیمار 

 .رعایت نمود

 :زیراحتیاطات استاندارد در مواجهه با موارد  ضرورت کاربرد

 خون  .1

 همه مایعات و ترشحات بدن بجز تعریق، صرف نظر از اینکه حاوی خون قابل مشاهده باشد یا خیر  .2

 پوست آسیب دیده  .3

 غشاهای مخاطی .4

  احتیاطات استاندارد شامل موارد زیر است :

 ها را رعایت کنید.قبل و پس از تماس با بیمار بهداشت دست .1

 ضدعفونی و آماده استفادع مجدد نمایید.وسایل مشترک مابین بیماران را پاک /  .2

 وقتی خطر مواجهه با ترشحات وجود دارد، از لوازم محافظت شخصی استفاده کنید! .3

 از آداب مربوط به عطسه و سرفه و بهداشت تنفسی متابعت نمایید. .4

 طور ایمن استفاده و دفع کنید.وسایل نوگ تیز و برنده را به .5

 از روش آسپتیک استفاده نمایید. .6

 طور روزمره انجام دهید.اکسازی و نظافت محیط را بهپ .7

 طور ایمن لمس کنید و دور بیندازید. وسایل دور انداختنی و منسوجات مصرف شده را به .8
 

 احتیاطات هوایی :

های خونریزی دهنده، سندرم حاد تنفسی مانند سل ریه و حنجره، سرخک، آبله، آبله مرغان، تب برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

(SARS) میکرون یا ذرات  5که از طریق هسته قطرات با اندازه کوچکتر از )در صورت انجام اقدامات تولید کننده آئروسل( و ...  19، کووید

  .غبار حاوی عامل عفونی بکار میرود و گرد

 .استفاده کنید FFP2یا  N95از ماسک  .1

 .ی بیمار، بیمار حتما ماسک جراحی بپوشددر صورت نیاز به جابجای .2

 بهداشت دست را رعایت کنید. .3

 ای :احتیاطات قطره

میکرومتر(  5بیش از ) ذرات بزرگتر از طریق آنفلوانزا، مننژیت، اوریون، سرخجه، مخملک و ... کهمانند  برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

  .گردداز این نوع جداسازی استفاده می ،می شوند زا از طریق هوا به جلو راندهحاوی عوامل عفونت

 .از ماسک جراحی )ماسک معمولی( استفاده کنید .1

 .در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسک جراحی بپوشد .2

 بهداشت دست را رعایت کنید. .3

 احتیاطات تماسی :

عفونتهای مقاوم به دارو، آبسه های با ترشح، زخم بستر عفونی، عفونت شیگالیی، شپش، سرخجه مانند  از انتقال بیماریهایی برای پیشگیری
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 .مادرزادی، تب های خون ریزی دهنده ، سارس، آبله مرغان ، زونای منتشر و .. شده اند از این نوع جداسازی استفاده میگردد

یا از طریق تماس غیر مستقیم با عامل عفونی در محیط، ورود ق تماس مستقیم پوست با پوست انتقال تماسی می تواند یا از طری

  .به ملتحمه چشم، مخاط بینی و دهان که معموالً از طریق دست آلوده صورت گیرد

مثالً هنگام  تماس مستقیم شامل تماس بدنی سطح به سطح و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم بین فرد آلوده و میزبان مستعد است.

ر در تخت توسط پرستار، یا هنگام حمام بیمار، یا سایر مراقبتهای مربوط به بیمار که نیاز به تماس مستقیم با بیمار جایی بیماجابه

همچنین این نوع انتقال می تواند بین دو بیمار نیز رخ دهد که یکی منبع میکروارگانیسم و دیگری میزبان مستعد  وجود دارد.

 است. 

بان مستعد با یک شی آلوده به میکروارگانیسم مانند سطح آلوده، تجهیزات آلوده مراقبت از تماس غیر مستقیم شامل تماس میز

 .بیمار، ابزارها یا دست های آلوده ای که شسته نشده اند یا دستکش آلوده ای که بین دو بیمار تعوی  نشده باشند

 از گان محافظ استفاده کنید. .1

 از دستکش استفاده کنید. .2

 کنید. بهداشت دست را رعایت .3
 

 پیشگیری از سرایت بیماری کورونا ویروس  هدف:

 روش اجرا: 

 و اعزام بیمار: بستری در تریاژ، بخش COVID19پذیرش بیمار مشکوك به کرونا  -1

در ورودی اورژانس قبل از ورود به داخل اورژانس تریاژ سطح اول توسط یک نفر پرستار به کمک یک نفر کادر خدماتی با هدف  1-1

 جداسازی بیماران عادی از بیماران مشکوک به کرونا انجام می شود. 

ند روز گذشته به عالوه سرفه یا حداقل درجه سانتی گراد در حال حاضر یا در چ 38در صورتیکه بیمار با شروع تب ناگهانی بیشتر از  1-2

سه مورد از عالئم )درد بدن، سر درد، گلودرد، از دست دادن حس بویایی و چشایی( را داشته باشد و بر اساس دستورالعمل تریاژ 

ه باشد به در صورتیکه عالئم مطرح شده را نداشتمشمول ادامه درمان در اورژانس باشد  به محل تریاژ تنفسی راهنمایی می شود. 

 اورژانس جنرال راهنمایی می شود.

 ./ پرستار تریاژ نسبت به پوشیدن ماسک جراحی اقدام نموده و یک عدد ماسک جهت استفاده بیمار در اختیار بیمار قرار می دهد ماما 1-3

را با هدف جداسازی از سایر بیماران به محل تریاژ تنفسی که با خط خاکستری مشخص  2-1/ پرستار تریاژ بیمار دارای عالئم بند  ماما 1-4

 شده است راهنمایی می کند. 

ظ ، محافجراحی، ماسک گان )پوشیدنمراقب بیمار حین مراقبت از بیمار احتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کند.  1-5

 (/ هند واشچشم و صورت، دستکش، هندراب

گذاری،  پلوروسنتز /کارگذاری  NGTمراقب بیمار در صورت نیاز به انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل شامل ساکشن ترشحات،  1-6

د. )پوشیدن گان، نمایاحتیاطات هوایی و تماسی را رعایت می شرفته /احیا( احتیاطات استاندارد،چست تیوب/ مدیریت راه هوایی پی

 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(.N95ماسک 

به بخش ایزوله احتیاطات استاندارد و فاصله اجتماعی از سایر مراجعین را  از اورژانس تنفسی خدمات و مراقب بیمار هنگام انتقال بیمار 1-7

 رعایت می نمایند.  

، ماسک گان )پوشیدناحتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کنند. کادر خدماتی و مراقب بیمار هنگام انتقال بیمار 1-8

 (/ هند واش، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندرابجراحی

در بخش های ایزوله )پزشک، پرستار/ ماما، خدمات( در صورت مراقبت از بیمار مشکوک به کرونا و دارای عالیم تنفسی عفونت ویروسی  1-9
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،  N95هوایی و تماسی را رعایت خواهند نمود )پوشیدن گان، ماسک  استاندارد، لرز( احتیاطات -بدن درد، عطسهسرفه،  )گلودرد،

 محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(

تنفسی  طبق تصمیم گیری بعمل آمده در بخش های ایزوله این مرکز برای رعایت احتیاطات هوایی برای مراقبت از بیماران دارای عالئم **

 در اختیار  تمام کارکنان بخش های ایزوله )ویژه و معمولی( قرار می گیرد.  N95ویروسی ماسک 

به سایر مراکز حین مراقبت از بیمار احتیاطات استاندارد، هوایی و در صورت نیاز به اعزام بیمار مشکوک کرونا خدمات و مراقب بیمار  1-11

 (/ هند واش، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندرابN95، ماسک گان )پوشیدنتماسی را رعایت می کند. 

جراحی، ماسک پوشیدن )راننده آمبوالنس حین انتقال بیمار به سایر مراکز احتیاطات استاندارد و  قطره ای را رعایت می نماید  1-11

 (رعایت بهداشت دست

 .ایزوله ممنوع می باشد / COVID19مالقات و وجود همراه در بخش در نظر گرفته شده برای بیماری : 1** تبصره             

از ماسک جراحی و گان محافظ استفاده خواهد کرد. و اجبار برای حضور همراه در کودکان همراه بیمار  : در صورت2تبصره **

 خروج از بخش ایزوله برای همراه ممنوع خواهد بود.

 در صورت وجود پروسیجرهای تولید کننده آئروسل و خطرناک همراه بیمار به خارج از اتاق منتقل خواهد شد.**           

 بصورت سرپایی COVID19پذیرش بیمار مشکوك به کرونا  -2

 در ورودی اورژانس جداسازی بیماران عادی از بیماران مشکوک به کرونا توسط پرستار تریاژ انجام می شود.  1-1

درجه سانتی گراد در حال حاضر یا در چند روز گذشته به عالوه سرفه یا حداقل  38در صورتیکه بیمار با شروع تب ناگهانی بیشتر از  1-2

سه مورد از عالئم )درد بدن، سر درد، گلودرد، از دست دادن حس بویایی و چشایی( را داشته باشد پرستار تریاژ بیمار را به کلینیک 

 کند.  تنفسی راهنمایی می

 .ماما/ پرستار تریاژ نسبت به پوشیدن ماسک جراحی اقدام نموده و یک عدد ماسک جهت استفاده بیمار در اختیار بیمار قرار می دهد 1-3

پزشک کلینیک تنفسی حین معاینه بیمار در محل کلینیک تنفسی احتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کند.  1-4

 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش()پوشیدن گان، ماسک جراحی

توسط  با رضایت شخصی ترخیص شوند و یا بدون اطالع بیمارستان را ترک کنند مشخصات ایشان ان مشکوک به کرونادر صورتیکه بیمار**

به شماره  به واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت پرستار تریاژ و یا پزشک درمانگاه در فرم های مخصوص ثبت و توسط سوپروایزر کشیک

 فاکس خواهد شد.   32251361

 

 تخصیص وسایل حفاظت فردی به بخش ها -0

برای  ،  محافظ چشم و صورت، دستکش(N95احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی وسایل حفاظت فردی )گان، ماسک برای رعایت  3-2

 سی در هر شیفت و یا ماهیانه از داروخانه تحویل داده می شود. کارکنان بخش های ایزوله و  اورژانس تنف

در سایر بخش ها به دلیل نبود تخت خالی در بخش های ایزوله و یا علل دیگر  COVID19در صورت بستری بیمار مشکوک/ قطعی  3-3

 محافظ چشم و صورت، دستکش(،  N95احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی وسایل حفاظت فردی )گان، ماسک برای رعایت کارکنان 

 را از داروخانه تحویل می گیرند. 

گیر در اختیار کارکنان نمونهو گان   N95توسط واحد داروخانه ماسک ورونا در صورت وجود مورد نمونه برداری از بیماران مشکوک به ک 3-4

 گیرد.میآزمایشگاه قرار 
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دست، عینک محافظ در اختیار کلیه کارکنان بهداشتی درمانی قرار ، محلول ضدعفونی جراحیماسک  COVID19پاندمیدر طول دوره  1-1

 )سهمیه کارکنان هر بخش توسط سوپروایزر کنترل عفونت محاسبه و در اختیار داروخانه قرار می گیرد( خواهد گرفت.

 اعضای کمیته کنترل عفونت، روسا و سرپرستاران بخش های بالینیهدایت کننده: 

 منابع : 
 ، کمیته پدافند غیر عامل وزارت13/12/1398/د، 547/125حسین، دستورالعمل بکارگیری تجهیزات حفاظت شخصی، به شماره  دکتر کولیوند .1

 16/11/1398/د مورخه 186362/11/21/98، شماره 98جدید، بهمن  کشوری کوروناویروس پزشکی، دستورالعمل آموزش و درمان بهداشت

 99نهم آذر  نسخه -بستری و سرپایی خدمات ارائه طوحس در 19 -کووید درمان و تشخیص راهنمای .2

 99مهر  کودکان در 19 کووید بیماری درمان و تشخیص راهنمای .3

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 سوپروایزر کنترل عفونت    :مهناز محمدپوری

 مدیر خدمات پرستاری: منیره صمدی
 ژاله زینالی:  کارشناس بهبود کیفیت

 CSRمسئول واحد  :احمدیمهلقا سید 
 دکتر مهدی رهبر: مسئول فنی داروخانه

 NICUمسئول  :سولماز قنبری

  PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
 PICUمسئول  :شبنم جامع

 ژاله زینالی: کارشناس بهبود کیفیت
دکتر سیامک ناجی: مسئول فنی 

 آزمایشگاه
 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده
مسئول اتاق عمل زنان  :مریم گندمی

مسئول اتاق عمل  :شیدا کیومرثی
 کودکان

رئیس واحد کنترل  -دکتر امیر نسیم فر
 عفونت
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 کد دستورالعمل
I-DEM-PhM-1 

های دارویی در بیمارستاننظارت بر روند مراقبت  

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : ویرایش شماره

بیمارستان جهت دسترسی به آزمایشات و پاراکلینیک بیمار،  HISهای متخصص فارماکوتراپی، فرم تلفیق دارویی، فرم توصیه :امکانات مورد نیاز 

 های فارماکوتراپیپرونده بستری بیمار، کاردکس دارویی، منابع و رفرنس

 بخش، متخصص فارماکوتراپی )داروساز بالینی(، مسئول فنی داروخانهپزشکان، سرپرستاران و پرستاران  : کارکنان مرتبط

 بهینه سازی خدمات مراقبت های دارویی در سطح بخش های بستری هدف :

 روش اجرایی:

 رئیس بخش مراقبت های دارویی بر اضافه/ حذف اقالم دارویی و ملزومات مصرفی در فارماکوپه بیمارستان نظارت مستقیم دارد. .1

فارماکوتراپی به اطالعات بیماران به طور کامل دسترسی داشته و در مدیریت مراقبت های دارویی از این اطالعات استفاده متخصص  .2

 می نماید.

بیست و چهار ساعت پس از بستری بیمار در بخش اقالم کاردکس توسط مسئول بخش بررسی شده جهت بیمارانی که مشمول  .3

درخواست خدمت تلفیق دارویی  HISقلم یا بیشتردر کاردکس دارویی بیمار( در سیستم  5خدمت تلفیق دارویی می باشند )وجود 

 ثبت می گردد.

متخصص فارماکوتراپی داشته باشد برگه ی مشاوره به بخش مراقبت های دارویی ارسال می گردد و چنانچه بیمار نیاز به مشاوره  .4

 ویزیت متخصص فارماکوتراپی متعاقب آن صورت می گیرد.

فارماکوتراپی در تمام بخش های بستری بیماران از نظر نیاز به انجام تلفیق دارویی بررسی کرده در صورت شمول بیماران  متخصص .5

 اقدام به تلفیق دارویی می نماید.

در تمام بخش های بستری داروهای تجویز شده جهت بیمار را بررسی و  بازنگری نموده نظریه ی خود را در  متخصص فارماکوتراپی .6

در پرونده بیمار توسط پزشک معالج  متخصص فارماکوتراپی ثبت می نماید. توصیه های متخصص فارماکوتراپیبرگه توصیه های 

 بررسی و در روند معالجه بیمار مد نظر قرار می گیرد.

صورت  متخصص فارماکوتراپیت تمامی بیمارانی که برای آنها آنتی بیوتیک های پرهزینه / وسیع الطیف تجویز می گردد ویزیت جه .7

گرفته در صورت تایید فرم تجویز آنتی بیوتیک پرهزینه/ وسیع الطیف ممهور می گردد. با توجه به حجم باالی موارد مذکور افزودن 

 د اشاره به صورت تدریجی صورت می گیرد.اقالم مورد بررسی به لیست مور

 متخصص فارماکوتراپی در خصوص نحوه تجویز و نگه داری داروهای جدید به کادر پزشکی/پرستاری اطالع رسانی می نماید. .8

متخصص فارماکوتراپی جهت افزایش آگاهی کادر پزشکی/پرستاری کالس آموزشی برگزار می نماید. سرفصل های مورد نظر در  .9

ی مذکور شامل تجویز و مصرف منطقی دارو، عوارض جانبی و شایع داروها، تداخالت دارویی، اصول نسخه نویسی صحیح و کالس ها

 معرفی داروهای جدید می باشد.

  دارویی مراقبتهای بخش رئیس هدایت کننده:

 :منابع

  بخشنامه های موجود

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -خاندکتر زهرا قلیچ 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو ، درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-1 

 نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روز
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 ، دسترسی به پرسنل داروخانه در تمام ساعات شبانه روزHISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 اورژانس -دفتر پرستاری -بخشهای بستری –بخش مراقبت های دارویی  : کارکنان مرتبط

 تامین داروی درخواستی بخشها در تمام ساعات شبانه روزارائه خدمات بدون وقفه داروخانه در  هدف :

 روش اجرایی:

داروخانه بیمارستان در تمام روزهای هفته )روزهای کاری و ایام تعطیل ( به صورت شبانه روزی زیر نظر مسئول فنی داروخانه ارائه  .1

 خدمات دارویی میکند.

ساعات شبانه روز برای هر شیفت مسئولین فنی و پرسنل اختصاصی  مدیر بخش مراقبت های دارویی در ابتدای هرماه برای تمامی .2

برای پیچیدن، کنترل نسخ و تحویل دارو به بخش ها مشخص کرده و برنامه را در اختیار پرسنل میگذارد. مسئولین فنی از ساعت 

 در داروخانه حضور داشته بر تحویل دارو نظارت دارند. 24تا  31/7

به داروخانه ارسال  HISبیمار به صورت یونیت دوز توسط مسئولین بخش ها با استفاده از سیستم  درخواست دارویی روزانه هر .3

 میشود.

داروهای درخواست شده را مجددا بررسی نموده و  HISپرسنل مسئول نسخه پیچی، به مح  دریافت درخواست ها از سیستم  .4

نسخه هر بیمار را آماده می کنند نسخ توسط مسئولین فنی اشکاالت موجود را به اطالع کاربر ورود اطالعات می رساند سپس 

 بررسی و تایید شده و  سپس توسط داروبر یا خدمه هر بخش به صورت ایمن به بخش ارسال می گردد.

مسئول بخش پس از دریافت دارو در بخش تعداد، نوع و تاریخ انقضای دارو و تجهیزات درخواستی را چک کرده و رسید دریافت  .5

 تایید میکند. دارو را

در صورت عدم تطابق دارو با درخواست داده شده ، مسئول بخش در شیفت مربوطه موارد را به اطالع مسئول فنی داروخانه رسانده  .6

 و مسئول فنی داروخانه بالفاصله نسبت به رفع مشکل اقدام میکند.

وک های موجود در بخش تامین می شود. و در در بخش هایی که دارای استوک دارویی هستند داروهای مورد نیاز بخش از است .7

به داروخانه ارسال می نمایند. داروهای درخواستی  HISصورت موجود نبودن دارو درخواست خود را با تعداد مورد نیاز از طریق 

ید توسط نسخه پیچ جمع آوری شده و از طریق داروبر/ خدمه بخش به بخش ارسال شده و رسید دریافت توسط مسئول بخش تای

 می شود.

درصورت نبود دارو در داروخانه بیمارستان در صورتی که دارو جزء فارماکوپه بیمارستان و فارماکوپه کشوری باشد و یا جایگزینی  .8

برای دارو وجود نداشته باشد تدارکات دارویی مرکز با هماهنگی مسئول داروخانه و انباردار از شرکتهای دارویی درخواست داروی 

و به مح  رسیدن دارو تحویل بخش مورد نیاز می شود. در صورتیکه دارو در شرکت های دارویی موجود نباشد با  مذکور می شود

 معاونت غذا و دارو و بیمارستان های مجاور هماهنگی الزم به عمل آمده و دارو پس از تهیه به بخش ارسال می شود. 
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ای مجاور با مراکز و شهرهای مجاور تماس حاصل شده و داروی مورد نظر در صورت نبود دارو در معاونت غذا و دارو و بیمارستان ه .9

 تهیه می شود )شیفت صبح برعهده تدارکات داروخانه و عصرو شب بر عهده دفتر پرستاری(.

در صورت نبود دارو در موارد فوق مراتب بصورت کتبی توسط مدیر بخش مراقبت های دارویی به اطالع رییس بیمارستان و مسئول  .11

 مور دارویی شهرستان می رسد.ا

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئول درمان، معاون بیمارستان، رئیس هدایت کننده:

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 های دارویی

مراقبت های مدیر بخش  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو، درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-DEM-PhM-2 

 مدیریت نگه داری ایمن داروهای با هشدار باال
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 MISبرچسب های قرمز، سیستم : امکانات مورد نیاز

 پرسنل بخش مراقبت های دارویی، پرستارانمسئولین فنی، ، رییس بخش مراقبت های دارویی :کارکنان مرتبط

 :تعاریف

خطای  از ناشی مانده جای به میشوندو عوارض بیماران شدید آسیب یا مرگ داروهایی که استفاده اشتباه از آن موجبداروهای با هشدار باال: 

 است. جبران قابال غیر و پایدار شدید، بسیار بیماران برای استفاده از این داروها

 پیشگیری از خطا در استفاده از داروهای پرخطر و حفظ سالمت بیمار :هدف

 روش: 

تعدادی از اقالم به پیوست نامه ارسالی وزارت خانه اضافه گردیده فهرست داروهای پرخطر با الزام برچسب گذاری مجددا بازبینی شده و  .1

است. این موارد شامل البتالول، کتامین، آدنوزین، فنیل افرین، دوبوتامین، دوپامین، دیگوکسین، میلرینون و وازوپرسین می باشد. اقالم 

 یقی می گردند.مذکور مشمول الصاق برچسب داروهای پرخطر روی هر آمپول یا ویال فرآورده تزر

 یک نسخه از اقالم مذکور نزد مسئولین فنی موجود بوده تمامی نسخ حاوی این اقالم از نظر الصاق برچسب قرمز کنترل می گردند. .2

 پرسنل و کادر پرستاری باید به شیوه نامه ی داروهای پرخطر به طور کامل آگاه باشند. .3

تحویل گیرنده داروها از نظر الصاق برجسب قرمز کنترل شوند و در صورت نبود  تمامی نسخ ارسالی به بخش بایستی توسط کادر پرستاری .4

 برچسب الصاق شده مراتب به مسئول فنی داروخانه اطالع داده شود.

 اقالم دارویی پرخطر با غلظت باال به ویژه پتاسیم کلراید، منیزیم سولفات و هایپر سالین در محلی جداگانه در بخش نگه داری شوند. .5

 سی آسان به اقالم دارویی پرخطر به ویژه پتاسیم کلراید، هپارین، انسولین ها و مخدر ها در بخش وجود نداشته باشد.دستر .6

 پیروی شود. Right 7در تجویز داروی پرخطر از قانون  .7

دارویی پرخطر را به طور  در تجویز الکترولیت های با غلظت باال چک دوگانه صورت گیرد. مسئول فنی داروخانه در هنگام تایید نسخ اقالم .8

 ویژه از نظر صحت نام دارو، قدرت و شکل دارو کنترل می نماید.

 : کنترل دوره ای داروهای موجود در داروخانه بستری از نظر الصاق برچسب قرمزنحوه ارزیابی

  داروخانه فنی مسئول و دارویی مراقبتهای بخش رئیس هدایت کننده:

 منابع

 بخش نامه های وزرات خانه 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 رییس بخش مراقبت-قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

های مدیر بخش مراقبت  -دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 ، درمان و تجهیزات مصرفیکمیته دارو
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-2 

 مدیریت کمبود دارو و ملزومات پزشکی در مقاطع زمانی موقت
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 ، کامپیوتر ،تلفن MIS، دسترسی به  HISسیستم امکانات مورد نیاز :

 کارپرداز دارویی–مسوو ل بخش –انباردار دارو   -مترون –پزشک  -رییس بخش مراقبت های دارویی : کارکنان مرتبط

 تعاریف :

که جزء داروهای حیاتی یا ضروری طبقه بندی میشوند و نبود آنها منجر به آسیب جدی و تهدید حیات  داروهایی داروهای استراتژیک :

 میگردد.

 دارویی بیمارستان  سیستم :HIS سیستم 

 کنترل انبار دانشگاه سیستمسیستم تعهدی: 

 نامه نگاری دانشگاه سیستم  : MISسیستم 

 حفظ ایمنی بیمار –تامین به موقع داروهای استراتژیک بیمارستان  هدف :

 روش اجرایی:

با توجه به مصرف ماهانه و فضا و با حداکثر سه ماه و حداقل یک ماه  موجودی توسط انبار دار دارو   HISایجاد آستانه سفارش در سیستم  .1

 و لوازم و تکنسین امور دارویی داروخانه مرکزی با نظارت  مسئول فنی داروخانه

و مسئول انبار دارویی و مسئول فنی داروخانه در خصوص کاهش موجودی دارو در انبار و داروخانه و درخواست خرید  HISهشدار سیستم  .2

 دارو با در نظر گرفتن آستانه تعیین شده و موجودی انبار توسط انباردار.

 پیگیری خرید دارو و ملزومات از شرکت های توزیع کننده.  .3

روی مورد نظر قابل تامین از  سایر مراکز درمانی باشد، در ساعات صبح مسئول تدارکات دارو و در در صورت بروز کمبود دارویی اگر دا .4

 شیفت عصر و شب دفتر پرستاری نسبت به تهیه دارو با رعایت قوانین سیستم نوین مالی اقدام مینماید.

مدیر بخش مراقبت های دارویی از طریق نامه  در صورتی که کمبود دارو و ملزومات پزشکی ناشی از کمبود در سطح کشور بوده باشد، .5

 رسمی از مسئول امور دارویی معاونت غذا و دارو پیگیری کمبود دارویی را میکند.

اطالع رسانی  به ریاست بیمارستان  به صورت مکتوب و در خواست تشکیل جلسه در خصوص مدیریت کمبود دارو و تعیین داروی  .6

 ت های دارویی و مدیر گروه پزشکی و واحد تدارکات دارویی داروخانه انجام می گیرد.جایگزین با مشارکت رئیس بخش مراقب

 در مورد کمبود دارویی ایجاد شده .  MISاطالع رسانی  مکتوب به مترون  از طریق  .7

 انتخاب داروی جایگزین در صورت امکان و تهیه داروی جایگزین تعیین شده. .8

  داروخانه فنی مسئولو  دارویی مراقبتهای بخش رئیس هدایت کننده:

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-3 

 مدیریت مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

جهت دسترسی به  بیمارستان HIS، سیستم فرم های تجویز مصرف منطقی آنتی بیوتیک های پرمصرف / وسیع الطیف امکانات مورد نیاز :

 ، سوابق دارویی و آزمایشگاهی بیماربیمار، پرونده بستری بیمارایشات آزم

 کنترل عفونت، ریاست کمیته کنترل عفونت، آزمایشگاه، متخصص فارماکوتراپی سوپروایزر کارکنان مرتبط:

 بهبود تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در بیمارستاناهداف: 

 روش اجرایی:

 رساند. های مقاوم را به اطالع متخصص فارماکوتراپی میهای مثبت با میکروارگانیسمکشتآزمایشگاه بیمارستان نتایج . 1

ماکوتراپی ( توسط متخصص فارMRSA-MRSE-ESBL-CRE-VRE-CRAهای بیمارستان از نظر انواع مقاومت میکروبی )کشت. 2

 .گردندهای تجویز شده از نظر تناسب با کشت بیمار کنترل میبیوتیکبررسی شده آنتی

های متخصص فارماکوتراپی درج و توسط پزشک در برگ توصیه ESCALATION/ DEESCALATIONدر صورت نیاز به  تبصره :* 

 شود. معالج بررسی می

 

  دارویی مراقبتهای بخش رئیسهدایت کننده: 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-4 

 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبارمصرف
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33بازنگری : تاریخ 

 0 : شماره ویرایش

 امکانات مورد نیاز :

 ( SAFETY BOXسطل های مخصوص دفع زباله های تیز و برنده )
 سطل و کیسه های مخصوص دفع زباله های عفونی

 تجهیزات حفاظت فردی وسایل تزریق، وسایل یکبارمصرف،

 

 کارکنان مرتبط:

 های تجهیزات پزشکی یکبار مصرف می باشد. ول ابالغ بخشنامهئریاست بیمارستان مس

 ول نظارت میدانی بر مصرف تجهیزات پزشکی یکبار مصرف در بخش ها می باشد.ئکارشناس کنترل عفونت مس

 ول تهیه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف به تعداد مورد نیاز می باشد.ئرییس بخش مراقبت دارویی مس

 تعاریف :

 شود.، فقط یک بار استفاده شده و سپس دور انداخته میوسایلی که برای یک بیمار :یکبارمصرف

 

 هدف :

 کسب اطمینان از مصرف صحیح وسایل یکبارمصرف در جهت پیشگیری از کنترل عفونت  .1

 حفاظت و ایمنی بیمار  .2

 بهداشت و درمان مقاومت میکروبی و عفونت های بیمارستانی و ارتقای ارائه خدمات طبق استاندارهای وزارت .0

 

 روش اجرایی:

ریاست بیمارستان دستورالعمل نظارت بر استفاده از وسایل یکبار مصرف در بیمارستانها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را  .1

 به بخشهای بیمارستان ابالغ می نماید.

ود تهیه و در کمیته دارو و درمان و کمیته شاتاقهای عمل برای چندین بار مصرف می ساالنه لیستی از وسایل یکبار مصرف که در .2

 کنترل عفونت مطرح میگردد.

رییس بخش مراقبت های دارویی با همکاری کارشناس کنترل عفونت لیستی از وسایل یک بار مصرف مرکز تهیه و در اختیار بخشها  .3

 قرار دهد.

طبق لیست مصوب کمیته نظارت و در صورت عدم کارشناس کنترل عفونت بایستی بر نحوه استریلیزاسیون وسایل یکبار مصرفی  .4

 تطابق  دستورالعمل موجود به مترون مرکز گزارش نماید و در کمیته کنترل عفونت مطرح نماید.

کلیه پرسنل درمانی اصول استفاده از وسایل یک بار مصرف راطبق بخشنامه نظارت بر استفاده مجدد  میدانند و مطابق با آن عمل  .5

 مینمایند.

ماسکها و ایروی و لوله تراشه و غیره می باشد که سرپرستار هر بخش به تعداد کافی  -کاتترها -یکبار مصرف شامل سرنگهاوسایل  .6

 تهیه و در اختیار پرسنل قرار میدهد.

 پرستار برای هر تزریق از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده می کند. .7

 یشگیری می کند.سرسوزن و ویالها( پ -پرستار از آلودگی وسایل )سرنگ .8

 بار کشیدن دارو از ویالهای چند دوزی از سرسوزن استریل استفاده نماید. پرستار پس از هر .9

 .پرستار در صورت تماس سرسوزن با سطوح غیراستریل،آن را به نحوه صحیح دفع مینماید .11

 دفع می شود.ساعت داخل رگ می ماند. سپس توسط پرستار خارج و  72تا  48آنژیوکتها و اسکالپ وین نیز  .11
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 لوله تراشه و غیره نیز بالفاصله پس از استفاده توسط کارکنان داخل کیسه زرد قرار داده می شود و معدوم می شود. –ماسکها  .12

بررسی نموده و در صورت لزوم  ح استفاده از وسایل یکبار مصرفسوپروایزر کنترل عفونت عملکرد پرسنل بخش را جهت نحوه صحی .13

 دهد و مراتب را به مدیریت خدمات پرستاری گزارش می دهد.تذکرات الزم را می ،انگاری توسط پرسنلو مشاهده خطا و سهل 

و به طور  سوپروایزر کنترل عفونت با برگزاری کالسهای آموزشی و توجیهی اصول استفاده از وسایل یک بار مصرف را آموزش داده .14

 دهد.د و در صورت لزوم تذکرات الزم را ارائه میکن، رعایت این اصول را بررسی میمنظم در سطح بیمارستان

 دهد.مسئول بخش تعداد کافی از وسایل یک بار مصرف را جهت استفاده پرسنل در بخش قرار می .15

 برای استفاده از وسایل یک بار مصرف استریل وسایل حفاظت شخصی مثل دستکش و ماسک استفاده میشود. .16

 نظر تاریخ انقضاء و عدم آسیب بسته بندی چک می شود .از  ،سایل یک بار مصرف قبل از استفادهو .17

 برای هر بیمار وسیله یک بار مصرف مجزایی استفاده میگردد.            .18

 با رعایت شرایط استریل باز شده و بالفاصله مصرف میشود. ،وسیله یک بار مصرف .19

 یخته میشود.در صورت تماس وسیله پزشکی استریل با سطوح ، وسیله مذکور بالفاصله دور ر .21

 (  دور ریخته میشود.SAFETY BOXوسایل تیز و برنده یک بار مصرف ) بدون درپوش گذاری ( در سطل مخصوص ) .21

 وسایل عفونی غیربرنده در کیسه مخصوص دفع زباله های عفونی )زرد زرنگ( دور ریخته میشود. .22

 لوازم مصرفی در هر شیفت توسط خدمه بخش معدوم  میشود. .23

 با دستورالعمل امحاء دفع میشود.زباله ها مطابق  .24

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس داروخانه، فنی هدایت کننده: مسئول

 منابع :

 96دستورالعمل استفاده مجدد از وسایل مصرفی سال  –سیاست های مرکز  –اینترنت 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-5 

 ارزیابی روند تجویز و مصرف دارو
 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 پزشکان و داروسازان : کارکنان مرتبط

 تعاریف :

سیستم ارزیابی مداومی که استفاده بهینه دارو را تضمین میکند. درواقع روشی برای کسب  ( :DUEارزیابی روند تجویز و مصرف دارو )

 اطالعات به منظور رفع مشکالت مربوط به مصرف دارو است.

 برنامه نرم افزار اطالعات بیمارستانی : HISسیستم 

 HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 دسازی فرآیند مصرف دارو و جلوگیری از مصرف بی رویه داروارزیابی اثربخشی دارودرمانی و استاندارهدف : 

 روش اجرایی:

کمیته اقتصاد دارو و درمان و کمیته دارو و درمان بیمارستان متشکل از پزشکان و مسئول امور دارویی و مسئول فنی داروخانه، به  .1

 صورت منظم تشکیل می شود.

، دوز و روش استفاده ناصحیح )شامل اندیکاسیون ،وجود داشتن معادل ارزانتریمت با مواردی مثل استفاده زیاد از داروهای گرانق .2

، که حجم استفاده باال، قیمت باال تجویز( از یک داروی خاص و انتخاب نادرست آنتی بیوتیک ها بررسی شده و برخی داروهای خاص

 د.باال دارند، توسط اعضای کمیته جهت بررسی ساالنه انتخاب میشون  ADRنرخ وقوع 

 معیارهای تجویز داروهای انتخاب شده در این کمیته توسط اعضای کمیته تعیین میشود و پروتکلی برای تجویز آنها تعیین میشود. .3

 توسط مسئول امور دارویی جمع آوری و آنالیز میشود. HISاطالعات مربوط به داروهای انتخاب شده توسط سیستم گزارش گیری  .4

استخراج شده و به پزشکان اطالع داده میشود و پیشنهادات اصالحی در  HISدارویی از سامانه  فیدبک مربوطه توسط مسئول امور .5

 کمیته جمع آوری و مصوب میشود.

کمیته دارو و درمان به صورت منظم نتایج حاصل از اقدامات انجام شده را بررسی میکند. درصورتی که روند مصرف داروها اصالح  .6

 ی و تصویب میشود.نشده بود راههای جایگزین بررس

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس داروخانه، فنی مسئولهدایت کننده: 

 کمیته دارو درمان بیمارستان با عضویت پزشکان و داروسازانآیین نامه  منابع :

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

بخش مراقبت های مدیر  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-6 

 مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 -امکانات مورد نیاز :

 پزشکان –ریاست بخش مراقبت های دارویی کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

سمی داروهای ایران بر این لیست از میان داروهای موجود در فهرست ر به لیست داروهای موجود در بیمارستان اطالق می شود. فارماکوپه :

کادر پزشکی و تخصصی انتخاب شده و در کمیته دارو درمان مورد تایید و تصویب قرار اثربخشی و صرفه اقتصادی دارو و با نظر  ،اساس ایمنی

 میگیرد

 هدف :

 کنترل و مدیریت روند تجویز و مصرف دارو .1

 تامین داروهای بیماران بستری به صورت مستمر و موثر در راستای اهداف افزایش ایمنی بیماران .2

 ای جلوگیری از تجویزهای سلیقه .3

 اخیر در شروع دارو درمانی بیماران جلوگیری از ت .4

 جلوگیری از هدررفت داروها و مدیریت تامین دارو و منابع مالی در دسترس .5

 

 روش اجرایی:

یک درخواست مبنی بر افزودن یا حذف یک دارو از فرموالری که توسط یک پزشک یا داروساز خواسته شده و فرم درخواست افزایش /   .1

 حذف توسط آنها تکمیل شده باشد. اطالعاتی که از سوی اعضای کمیته ی تدوین فرموالری مورد نیاز است شامل موارد زیر خواهد بود:

 یک خاص دارولیست اثرات فارماکولوژ  .1-1

 اطالعاتی مبنی بر بهتر بودن داروی جدید نسبت به داروهای موجود در فرموالری. 2-1

 ارائه ی مقاالت مخصوص مبنی بر تایید مصرف داروی جدید. 3-1

 سوابق عدم هرگونه حمایت مالی دریافت شده از سوی شرکت تولید کننده یا سایر سازمانها. 4-1
 

فراهم نمودن منابع اطالعات دارویی مشتمل بر مقاالت تولید، خبرنامه های بین المللی، راهنماهای درمان استاندارد، کتب مرجع و منابع  .2

 اینترنت، همه ی منابع می بایست معتبر باشند.

 بی مفید بر اساس ضوابط تعیین شدهانجام ارزیا .3
 

دارو باید شامل جزئیات درباره ی دارو که از چند منبع اطالعاتی اخذ شده است باشد. یک نوشتن مونوگراف اطالعات دارو. مونوگراف  .4

 باید حداقل شامل موارد زیر باشد : مونوگراف

 اثرات فارماکولوژیک دارو. 1-4

 فارماکوکینتیک دارو. 2-4

 مقایسه ی اثربخشی با سایر داروها. 3-4

 تحلیل مطالعات بالینی. 4-4

 دارو عوارض جانبی. 5-4

 تداخالت دارو. 6-4

 هم سنجی قیمت دارو. 7-4

 منابع تولیدکننده ی دارو. 8-4
 



 

175 

توسعه و ارتقاء فرموالری پیشنهاد میگردد. بعد از جستجوی کامل مقاالت، کمیته ی دارو درمان باید نظرات مبنی بر اطالعات دارویی را  .5

 توانایی خرید آن دارو خواهد بود. دسته بندی نماید. این نظرات شامل تعیین اشکال دارویی و 

دستیابی به نظرات کارشناسی و توصیه ی آنها. این نظرات باید از پزشکان و داروسازان مطلع و معتمد دریافت شوند. نظرات کارشناسی،  .6

 کامل کننده ی اطالعاتی است که از مطالعه ی اطالعات دارویی حاصل شده است.

فرموالری )در جلسه ی کمیته دارو و درمان(. اطالعات جمع آوری شده باید در جلسات منظم کمیته دارو درمان تصمیم گیری راجع به . 7

 ارائه شوند. در کمیته ی دارو درمان باید در خصوص نظرات ارائه شده توسط فردی که ارزیابی دارو را انجام داده است رای گیری شود.

، باید جهت اطالع ی دارو درمان و نظرات مطرح شده ، نتایج فعالیت کمیتهدر کمیته ی دارو درمان ارائه شدهانتشار نتایج ارزیابی نظرات   .7

 کارکنان نظام سالمت در قالب صورتجلسه جلسات منتشر شوند. 

 داروخانه فنی مسئول دارویی، مراقبتهای بخش رئیسهدایت کننده: 

 منابع :

 DTC(P&T) کتاب کمیته دارو درمان بیمارستان .1

 بسته اول طرح تحول ابالغ شده توسط وزارت بهداشت .2

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-7 

 کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 برنامه آموزشی امکانات مورد نیاز :

 کارکنان مرتبط:

 رییس بخش مراقبت های دارویی بیمارستان مسوول نظارت بر تهیه و توزیع 

 سرپرستار مسوول اطالع رسانی به نیاز موجود به وسایل و تجهیزات پزشکی مصرفی 

 انبار دار لوازم مسوول درخواست و دریافت و تحویل  -پزشک درخواست کننده لوازم و تجهیزات مصرفی جدید

 مصرفیکارپرداز دارو و لوازم 

 -تعاریف :

 مدیریت اقتصاد درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان هدف :

 روش اجرایی:

رییس بخش مراقبت های دارویی فهرست اقالم مصرفی بیمارستان را در قالب فارماکوپه لوازم مصرفی بیمارستان تهیه و به صورت  .1

 در اختیار بخش ها و سایر محلهای مرتبط قرار میدهد.  MISالکترونیکی از طریق 

 پزشک معالج درخواست وسایل مصرفی بیمار را به مسوول بخش ارایه میدهد. .2

در صورت وجود قلم درخواستی در داروخانه مرکزی و یا انبار مسوول بخش قلم مورد نیاز را درخواست و در اختیار پزشک قرار  .3

 میدهد.

م درخواستی در انبار انبار دار کاالی درخواستی را بررسی نموده و در صورت وجود کاالی جایگزین را در صورت عدم وجود اقال .4

 تحویل بخش میدهد.

در صورتی که کاالیی خارج از فارماکوپه به دفعات جهت بیماران تجویز گردد. سرپرستار بخش فرم درخواست کاالی جدید که  .5

روخانه  ارسال می نماید و مورد توسط رییس بخش مراقبتهای دارویی در کمیته توسط متخصص تکمیل گردیده است به واحد دا

دارو و درمان با حضور مسوول بخش و پزشک درخواست کننده کاال مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید کمیته کاال خریداری 

 و در اختیار بخش قرار داده می شود.

شده را بعد شش ماه از نظر مصرف مورد پایش قرار می دهد و در صورت تایید به ول فنی داروخانه کاالی جدید خریداری ئمس .6

 فارماکوپه لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان اضافه می نماید.

 

 پزشکی تجهیزات مهندسی مسئول و دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئول:  هدایت کننده

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تایید کننده کنندهتهیه 

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-8 

پزشکی مصرفی )ریکال( فراخوان دارو و تجهیزات  

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 MIS، ، سیستم تعهدی HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 مسئول کلیه بخشها و اتاق عمل ،کارکنان داروخانه مرکزی ،کارکنان انباردار دارویی بیمارستان کارکنان مرتبط:

 : تعاریف

داروهایی که پس از توزیع توسط شرکت به دالیلی با توجه به نامه واصله از وزارت بهداشت بایستی از چرخه مصرف جمع  :داروهای ریکال

 .آوری شود

 سیستم اطالعات بیمارستانی: HIS سیستم 

 سیستم نظارت دارویی و انبار دانشگاه :  سیستم تعهدی

 نامه نگاری دانشگاه  سیستم:  MISسیستم 

 

 حفظ ایمنی بیمار و جلوگیری از مصرف داروهای ریکال -ریکال داروهای اعالمی وزارت بهداشت هدف :

 روش اجرایی:

 ارسال بخشنامه ریکال دارو از سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و داروی دانشگاه .1

 غذا و دارو به مرکز آموزشی درمانیابالغ بخشنامه ریکال با جزئیات و مشخصات دارو از معاونت  .2

 ارسال ریکال اعالم شده از طریق سیستم  به مسوول فنی .3

 اعالم مسئول فنی داروخانه به بخش های بیمارستان  .4

 چک نمودن  سر پرستاران بخشهای بیمارستان از نظر موجودی و ارسال اقالم موجود به داروخانه .5

 ریکال به انباردار دارواطالع رسانی مسئول فنی داروخانه در خصوص  .6

 کنترل قفسه از نظر وجود داروی مذکور .7

ت اگر داروی مذکور در انبار و داروخانه مرکزی وجود دارد.... بررسی فاکتور خرید شرکت..... هماهنگی با شرکت توزیع کننده دارو..... عود .8

 انبار  HISدارو...... خروج دارو طی صورتجلسه از موجودی سیستم تعهدی و 

  دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئولهدایت کننده: 

 منابع :

 بخشنامه های ریکال ارسالی از معاونت غذا و دارو  .1

 تجربیات بیمارستان. 2

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

های مدیر بخش مراقبت  -دکتر مهدی رهبر

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-9 

 مدیریت خطاهای دارویی

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

الع از بخشنامه ها و منابع موجود، فرم گزارش خطاهای دارویی، جهت اط MIS، سیستم برچسب های قرمز، سبز و زرد امکانات مورد نیاز :

 فضای جداگانه تفکیک داروهای پرخطر منابع علمی جهت استفاده،

سرپرستاران و پرستاران و تمام کارکنان بخش بایستی به روش اجرایی آگاهی  پزشکان، پرسنل داروخانه و انبار دارویی، : کارکنان مرتبط

 کارشناس ایمنینسبت به رعایت نکات اقدام نمایند، داشته و 

 

 تعاریف :

اد اثرات ونه رویداد قابل پیشگیری که ممکن است منجر به مصرف نا مناسب فرآورده دارویی یا ایجگعبارت است از هر  : خطاهای دارویی

 .زیان آور در بیمار گردد

 ارتقای ایمنی بیمار پیشگیری از بروز خطاهای دارویی، هدف :

 روش اجرایی:

 پرسنل و کادر پرستاری باید به شیوه نامه ی داروهای پر خطر و ارسالی به بخشها کامال آگاه باشند. .1

 نگهداری و نشانه گذاری صحیح اقالم بایستی انجام شود.مشابه شامل تفکیک محل  تمامی مفاد شیوه نامه برای داروهای پر خطر و .2

 هپارین و انسولین و مخدر ها در بخش وجود نداشته باشد . –فسفات پتاسیم  –دسترسی آسان به اقالم دارویی پرخطر بویژه کلرید پتاسیم  .3

ا نصب و مشخص نمودن نام دارو بر روی داروی به منظور تزریق دارو به بیمار پس از آماده سازی داروها برای هر بیمار بصورت جداگانه ب .4

 تزریقی آماده شده اقدام گردد.

 دوز داروهای پرخطر )چک دوگانه( بویژه برای کودکان و نوزادان محاسبه گردد. .5

 در تجویز الکترولیت های با غلظت باال چک دوگانه صورت بگیرد. .6

 مقدار مصرف و زمان مصرف نظارت نماید. -قدرت و شکل دارو -نام دارومسئول فنی داروخانه به تجویز دارو با خط خوانا با ذکر کامل  .7

 پرونده بیمارتوسط پزشک مربوطه از نظر سابقه بیماریها و مصرف دارو توسط بیمار قبل از تجویز دارو کنترل شود. .8

 قرار دهد.دارویی را تهیه ودر اختیار بخشها و و پزشکان  2و  1مسئول فنی داروخانه لیستی از تداخالت درجه  .9

 

 فرایند گزارش دهی خطا های دارویی و اقدامات مرتبط

گزارش دهی خطای دارویی تلفنی یا کتبی به مسوول ایمنی و مسئول ایمنی پس از طبقه بندی و جدا نمودن خطاهای دارویی جهت  .1

 پرستار( ارسال نماید . -مسوول بخش -اقدامات اصالحی به مسئول فنی داروخانه )سرپرستار

 ی مربوطه به صورت کتبی )داروساز( تکمیل شود .فرمها .2

 گزارش انجام شده با مشارکت کارشناس ایمنی و صاحبان فرآیند بررسی شود . .3

 فرم تکمیل شده به مسوولین تیم ایمنی بیمار ارائه شود . .4

 خطاهای انجام شده جمع بندی  شود و در کمیته ایمنی مطرح شود . .5

 شده و با مشارکت افراد دخیل در خطا در کمیته تحلیل شود .علت ریشه ای خطای واقع شده بررسی  .6

 تصمیم گیری برای اقدامات و تدابیر اصالحی به منظور جلوگیری از بروز خطاهای مشابه صورت گیرد . .7

 به کلیه بخشها جهت اطالع همگانی از طریق اتوماسیون اداری اطالع رسانی شود . .8
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 از بخشها برابر چک لیست و ارائه گزارش خطاهای موجود به ترتیب فرایند فوقبازدید دوره ای ماهانه نحوه ارزیابی: 

 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئول ایمنی،  /فنی مسئول درمان، دارو کمیتههدایت کننده: 

 منابع :

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 داروییهای 

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 کمیته دارو،درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-DEM-PhM-2 

 انبارش ایمن داروها

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 HISقفسه بندی، کامپیوتر، نرم افزار  ،یخچال، دماسنج، برچسب زرد و قرمز :امکانات مورد نیاز 

نسخه پیچ داروخانه مرکزی و نیروی خدماتی و تمامی کادر و شاغلین در ، انباردار لوازم ،انباردار دارو، مسئول تدارکات :کارکنان مرتبط 

 داروخانه
 تعاریف:

 داروهای مرجوعی:

داروهایی هستند که بنا بر دالیلی توسط شرکت فروشنده فاکتور گردیده است و بایستی به شرکت عودت داده شود. در ارتباط با داروهای 

 مرجوعی باید مطابق با دستورالعمل اعالم شده توسط اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر اقدام گردد.

  داروهای ریکال:

عللی دارو یا داروهایی از یک یا چند شماره سری ساخت بنا به درخواست کارخانه سازنده،  شرکت وارد کننده یا وزارت هر ر صورتیکه به د

توزیع کننده مسئول جمع آوری داروهای توزیع شده خود  دو جمع آوری شوند، شرکت یا هر ، جهان و بهداشت و درمان از بازار دارویی ایران

 . به این داروها داروهای ریکال گفته می شود.طرف قرارداد می باشنداز مراکز 

 داروهای ضایعاتی:

دارو یا داروهایی که بنا به علل مختلف دچار آسیب دیدگی و خسارت جدی شده اند جزء ضایعات محسوب می شوند و باید در انبار یا محوطه 

 نگه داری شوند.باشند  های معین و مناسب که دارای حفاظ و ایمنی کافی می

 نسخه پیچی :

 جدا سازی دارو از قفسه های دارویی بر اساس دستور پزشک و ارایه به بیمار یا بخش 

 هدف :

هدف از نگارش این دستورالعمل شفاف سازی امور مرتبط و مشخص نمودن شرح وظایف افراد و کنترل و مدیریت صحیح انبار دارو و ملزومات 

 .بدون نقص بر طبق قوانین و استانداردهای موجود و پیشگیری از بروز مشکالت و سوانح احتمالی می باشدبه منظور عملکرد صحیح و 

 :درجه حرارتتقسیم بندی انبار از نظر 

   فریزر: با برودتc11-  هابرای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیک و واکسن -21تا 

  سردخانه یا(Cold  Place)  :c8-2  

  انبار خنک یا(Cool  Place) :15-8  

  انبار معمولی یا(temperature  room)  15-31تواند بین نوسان درجه حرارت این انبار می 15-25: درجه حرارت 

 باشد.

 باشندنیز ای روشنایی کافی انبارها باید دارو همچنین  % می باشد61داروها زیر  داریبهترین رطوبت برای نگه . 

 

 

c

cc
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 فراد دخیل در اجرای دستورالعمل:ا

 مسوول فنی داروخانه .1

 2انبار دار دارو و لوازم .2

 مسوول تدارکات دارو و ملزومات .3

 نسخه پیچ و کادر کمکی داروخانه .4

 نیروی خدمات .5

 

 وظایف انباردار:
 

 نسخ وارده زیر نظر مسئول فنی داروخانه.ها طبق سازی داروها و تجهیزات مصرفی درخواستی بخشآماده .1

 اری و بسته بندی اقالم آماده شده طبق نسخ وارده. ذکدگذاری، برچسب گ .2

 کاری.  شیفت های مراقبت و کنترل بر تکمیل موجودی و اعالم به موقع کمبودها به ویژه در تغییر .3

 ی در این خصوص. ها و رعایت قواعد علمچیدن داروها، ملزومات و تجهیزات مصرفی در قفسه .4

 ها و ضوابط داخلی و ابالغی از حوزه نظارتی  .رعایت کلیه دستورالعمل .5

همکاری با مسئول فنی داروخانه و سایر کارشناسان و  درمانی )حسب صالحدید و دستور رئیس بخش خدمات دارویی( در زمینه  .6

 های مورد نیاز

تان در بهبود روند های تامین و توزیع دارو و ملزومات در سطح همکاری با مسئول فنی و دیگر کادر بخش دارویی و بیمارس .7
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 بیمارستان 

 های دارودرمان  به صورت مقطعی یا کلی.همکاری با مسئول فنی در اجرای مصوبات کمیته .8

 داروییمراقبت های نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی با دفتر داروخانه و بخش  .9

 جهت جلوگیری از کمبود.واحد تدارکات بودهای داروخانه در همکاری با مسئول فنی و اعالم به موقع به هیه فهرست کمت .11

 به صورت فیزیکی . های صادره و صدور و رسیدتحویل داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی از انبار، امضاء حواله .11

های ارزش افزوده و ...( به ، فروش روزانه، دفاترصورت جلسهبایگانی منظم و نگهداری کلیه اسناد گردش مالی داروخانه )حوالجات .12

      ایانه ای و ارائه گزارشات مربوطه حسب نیاز رئیس بخش خدمات دارویی و مسئول فنیرصورت فیزیکی و 

درمان  و  محاسبه و اعالم میانگین مصرف ماهیانه هر قلم از داروها و یا لوازم مصرفی در همکاری با مسئول فنی و کمیته دارو .13

 گزارش به رئیس بخش خدمات دارویی.

حفظ و نگهداری و تهیه فهرست اقالم تاریخ گذشته و ضایعات تا پایان هر دوره مالی و تهیه صورت جلسه مربوطه زیر نظر مسئول  .14

 فنی و طبق قوانین و دستورالعمل های صادره از حوزه نظارتی.

 نظرات سازنده جهت اصالح فرآیندهای مرتبط به دارو ملزومات مصرفی پزشکی درهمکاری با مسئول فنی در ارائه پیشنهادات و  .15

 بخش دارویی بیمارستان 

 حوالجات وارده اطالعات ورود  -

استخراج اطالعات مورد نیاز مسئول فنی و رئیس بخش خدمات دارویی حسب درخواست ارائه پیشنهادات و نظرات اصالحی در  .16

 فرآیندهای مربوطه.

 دارویی که وظایف خود را زیر نظر مسئول فنی و رِییس بخش دارویی به شرح زیر ارائه می دهد:پرسنل  .17

های ذیصالح زیر نظر همکاری در تهیه فهرست خرید ماهیانه داروخانه با همکاری و تعامل نزدیک ابواب جمع ونیز سفارش به شرکت .18

 مسئول فنی طبق تفوی  رییس بخش دارویی.

 های مصوب .در رعایت اصول علمی در حفظ سقف و کف موجودی در قالب اعتبارات و بودجه همکاری با مسئول فنی .19

ثبت دقیق فاکتورهای وارده، صدور رسید انبار، ثبت موجودی، صدور حواله انبار بر اساس درخواست و ایجاد بایگانی منظم از این  .21

 اسناد.

 ی با توجه به نوسانات بارز داروخانه و نیازهای فصلی هت ایجاد ذخیره کافجریزی دقیق و علمی همکاری در برنامه .21

 ارائه گزارشات مرتبط به مسئول فنی و بخش خدمات دارویی و حوزه نظارتی بر حسب نیازو برنامه های دوره ای .  .22

ستاندارد و رعایت اصول صحیح علمی )دما، رطوبت، ثبت دما و رطوبت، نور، چیدمان صحیح( در نگهداری داروطبق ضوابط و قوانین ا .23

 نظارتی.

 بررسی روزانه قفسه انبار و تهیه لیست بر اساس نقطه سفارش ماهانه .24

 کنترل دمای تمام یخچالهای حاوی دارو  دو بار در روز )ابتدا و انتهای ساعت کاری( و درج دما در فرمهای مربوطه و امضای فرمها .25

 و انطباق تاریخ انقضا با میزان مصرف کاال کنترل تاریخ انقضای محصوال ت به هنگام تحویل گرفتن از شرکت  .26

هر ماه یکبار کلیه اقالم انبار از نظر تاریخ مصرف و تعداد توسط پرسنل انبار کنترل میشود و در صورت انقضاء تاریخ یا نزدیک بودن  .27

 دد.تاریخ انقضاء مسئول انبار مراتب را به مسئول دارو و تجهیزات گزارش نموده تا اقدامات الزم صورت گر

مسئول انبار در صورت وجود هر گونه مشکل در خصوص اقالم تحویلی طبق صورتجلسه ای که در زیر فاکتور نوشته می شود و به  .28
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میرسد اقالم مورد نیاز مرجوع میگردد . جنس پس از تطبیق   تأیید مسئول انبار )تحویل گیرنده( و نماینده شرکت )تحویل دهنده(

 و کنترل با فاکتور تحویل گرفته و مطابق فرایند انبارداری چیده و کنترل می گردد.

نگهداری داروها و لوازم ضایعات در بسته بندیهای جداگانه با لیست جداگانه )لیست مذکور بایستی در بایگانی انبار موجود باشد( و با  .29

 افه شدن به اقالم بروز گردد.اض

داروها و لوازم تاریخ گذشته بایستی با بایگانی لیست مربوطه و بروز رسانی در صورت افزایش اقالم در محلی جدا از قفسه بندی انبار  .31

 نگهداری شود.

 اجرای دستورالعمل داروهای تاریخ نزدیک و تاریخ گذشته برای اقالم دارو و لوازم بخشها  بخش  .31

حیح قفسه ها از نظر تاریخ انقضای داروها و لوازم)داروهای با تاریخ انقضای نزدیک در جلو و به همین ترتیب بقیه در پشت چینش ص .32

 آنها تا داروهایی که تاریخ مصرف آنها نزدیکتر است زودتر مصرف شوند.

کلسیم گلوکونات و سولفات منیزیم در داروخانه بیمارستان بایستی  –پتاسیم فسفات  –انبار ویالهای با غلظت باالی پتاسیم کلراید  .33

 به صورت مجزا از یکدیگر صورت گیرد.

داروهای با هشدار باال که دارای اسامی و یا اشکال مشابه می باشند را در انبار داروخانه بایستی با برچسب های زرد و قرمز بر روی  .34

 که از د.ور قابل خواندن باشد، مشخص گردد. 48حداقل آمپولها به اضافه نصب نام فارسی با فونت 

 : )انباردار(ییمستندسازی در انبار دارو

o باشد که در مقاطع زمانی مختلف جهت تکمیل موجودی انبار و های درخواست خرید می: حاوی فرمهای خریدبایگانی درخواست

های سفارش گیرنده از تنظیم، تاریخ سفارش و شرکت یا شرکت های توزیع آماده شده و پس از سفارش با ذکر تاریخسفارش به شرکت

 گردد. ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o باشد که پس از صدور و رسید انبار با قید شماره رسید انبار مرتبط دی مییای از فاکتورهای خر: حاوی نسخهبایگانی فاکتورهای خرید

 گردد. در محل کار انباردار بایگانی می از ابتدا تا انتهای سال

o باشد که با قید شماره و تاریخ و ذکر شماره فاکتور و نام شرکت : حاوی رسیدهای صادره توسط انباردار میبایگانی رسیدهای انبار

 گردد. فروشنده از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o های دارویی، تجهیزات مصرفی و ملزومات مصرفی صادره جهت داروخانه و یا ای از کلیه حوالهخه: حاوی نسبایگانی حوالجات صادره

باشد که با قید شماره و تاریخ به تفکیک تحویل گیرنده حواله )هر بخش از بیمارستان جداگانه و داروخانه نیز به های بیمارستان میبخش

 گردد. ار انباردار بایگانی میطور جداگانه ( از ابتدا تا انتهای سال در محل ک

o های الزم از ابتدا تا انتهای سال در باشد که پس از کسب امضاءهای )صورتجلسات( تبادالت با سایر مراکز میبایگانی تبادالت: حاوی فرم

 گردد. محل کار انباردار بایگانی می

o :های الزم ها و یا مراکز همکار بوده که پس از کسب امضاءبیمارستانهای امانات دریافت شده/ ارائه شده از/ به حاوی فرم بایگانی امانات

 گردد. از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o باشد که پس از طی تشریفات مربوطه و کسب ای می: حاوی فرم امحاء ضایعات و اقالم تاریخ گذشتههای ضایعاتبایگانی صورتجلسه

 گردد. ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می های الزم ازامضاء

o :گردد و با ذکر حاوی حوالجات مرجوعی دارو و اقالم مصرفی است که به هر دلیل به شرکت فروشنده مرجوع می بایگانی مرجوعیات

 گردد.شماره و تاریخ از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o ای از اطالعات مربوط به انبارگردانی )موجودی شمارش شده و موجودی پایانی دفتر( جهت هر : حاوی نسخهگردانی اول سالفرم انبار

 شود.یک از اقالم مورد نگهداری شده در محل کار انباردار نگهداری می
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 )انباردار( فلوچارت ترتیب تحویل دارو و لوازم از زمان تحویل فاکتور تا صدور سند در انبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات ضمیمه سند:ترتیب 

 درخواست خرید .1

 ، برند و نام کمپانی کاال، تاریخ انقضای کاالlot noTفاکتور مشمول شرح کامل کاال ،  .2

 )برای فاکتور لوازم( ضمایم فاکتور مستخرج از سایت لوازم پزشکی .3

 )فرم خرید خارجی )برای فاکتور لوازم  .4

 ریال 199111111صورتجلسه تحویل کاال)برای فاکتورهای باالی  .5

 فرم خرید خارجی طبق ضوابط  .6

 فرم تعیین مارک طبق ضوابط .7

 قب  انبار تعهدی تعدادی .8

 تحویل فاکتور به مسوول خرید جهت تایید خرید

 
 ثبت فاکتور در دفتر ثبت فاکتورها

 

 لوازم

 

 دارو

 
 تحویل به مسوول فنی جهت کنترل قیمت و بیمه

 

 تحویل به مسوول خرید جهت الصاق ضمایم

 برای فاکتور HISصدور قب  انبار  

 

 به مسوول فنی جهت کنترل قیمت و بیمه تحویل

 
 برای فاکتور HISصدور قب  انبار 

 

 صدور قب  انبار تعهدی برای فاکتور

 
تحویل روزانه فاکتورهای تکمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قب  انبار ریالی

 

 فاکتور صدور قب  انبار تعهدی برای

 

تحویل روزانه فاکتورهای تکمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قب  انبار ریالی

 

تحویل روزانه فاکتورهای تکمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قب  انبار ریالی

 

 تحویل به مسوول فنی جهت تایید

 

تحویل طبق دفتر ثبت به 
 حسابداری

 

 تحویل فاکتور از نماینده شرکت
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 HISقب  انبار  .9

 قب  انبار تعهدی ریالی .11

 

 شرح وظایف نیروی خدماتی 

 مل داروها و تجهیزات مصرفی حواله شده از انبار به داروخانه.ح .1

 .بخش مسئول از رسید اخذ و ها¬بخش به داروخانه از شده داده سفارش مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، حمل .2

 های داروییحفظ چیدمان قفسه .3

 .مصرفی ملزومات و دارو انبار و داروخانه خدماتی امور انجام و نظافت .4

 .انباردار زیرنظر انبار در صحیح چیدمان انجام و انبارها تا بیمارستان به وارده اقالم حمل .5

 قوانین کلی: )تمام کادر(

 آتش نشانی با خط درشت و خوانا در کنار تلفن های داخل انبار شماره تلفن .1

 تخته و کاغذهای باطله ونظایر آنها در داخل انبار ممنوع است. -آتش زدن چوب .2

 در اوردن پریز سماور برقی و مایکروفر از برق و چای ساز و سایر وسایل برقی از برق به هنگام تعطیلی انبار و داروخانه .3

 رارت و رطوبت انبار و داروخانهکنترل مرتب رجه ح .4

 نسخه پیچ و انباردار، قابل اطالع تمام کادر()مجری :  شکایات فراورده های دارویی :دستورالعمل 

، عوارض جانبی وسایر موارد در ارتباط  ایرادات بسته بندی   ، کلیه شکایتهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در رابطه با عیوب ظاهری 

بایستی توسط افراد شاکی در فرمهای مخصوص توسط افراد شاکی تکمیل گردیده و در قالب فرمهای  و ملزومات پزشکی با محصوالت دارویی

 ننده وشرکتهای تولید کننده یا وارد کننده برسانندتوزیع ک‚در اسرع وقت به اطالع اداره کل نظارت وارزیابی دارو ومواد مخدر شرکت مربوطه 

 کلیه شکایات واصله واقدامات انجام شده باید ثبت و نگهداری شوند.و 

 

 )انباردار( : شرایط نگه داری فرآورده های دارویی

شرکت وارد کننده یا کارخانه شرایط نگهداری داروها باید مطابق با توصیه های درج شده روی برچسب الصاقی محصوالت یا طبق دستورالعمل 

 سازنده باشد .

نگه داری شوند که عوامل مذکور در آن محیط به   داروهایی که نسبت به حرارت، رطوبت یا نور حساس می باشند باید در محوطه هایی

 راحتی تحت کنترل بوده و قابل تنظیم باشند

 داروهای زنجیره سرد باید در شرایط مناسب نگهداری شوند 

 )تمام  کادر(: ییدارو انبارهاییمنی ال صوا

 د . شوی بایستی جلوگیررنباد در اشوزی تشسوآست با یک جرقه باع  اکه ممکن  چیزهاییزا و تشس آجناار دادن اقراز  .1

 د. شوی جلوگیر نزدیکی داروهاد در میشور نباا درب هاین شدود باع  مسداری ضطراقع امودر جناسی که ار دادن اقراز  .2

شتهباشند داکش روکه  مهتابی هایی ل وکاناو کابل از .میباید د شوم نجااقت توسط متخصصین دنهایت در بایستی ر نبااسیمکشی  .3

کل د .و گانه نصب شواجدز قسمت فیو برای هرو شوند داده جا  جعبه هار درب ورودی در کنادر پریزها کلیه کلید دد و گرده ستفاا
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 د. شوش خامووج موقع خردر باشد که مجهز صلی ابه یک کلید ر نباق اسیستم بر

 .برقی مطمئن شوندازم کلیه لودن بوش خامووج از بایستی موقع خرانباردارها  .4

ز  گاآب ، لولهکشی د. از شو دهستفان امینااطقابل  قفل هاید و از گیر نصب شوظ و دزدمیبایست حفا انبارهاه و درب پشت پنجر .5

 .دشوی جلوگیرآن  ایسقف هر و نبااخل ب ، در دافاضال

 .دشوده ستفااانبارها کف ای چوبی بری و فلز پالت هایاز ست انجا که ممکن آتا  .6

ی تابلوو  و دستگاه های خبر دهنده آب شیلنگ ر، نبار درب ورودی اکناز  در یا گادر تشنشانی  پول آباید کپسوانبارها کلیه در  .7

م عدی تابلوو شته باشند ر داحضوری کاشیفت های م تماه در یدزش دمواد آفرد  و ایس شووبه موقع سرو حریق نصب ی فااط راهنمای

 ود.نصب شقسمت ها کلیه ر در یا سیگات خانیاف دمصر

 قابل توجه نیروی خدمات(    ) نگهداری:و نظافت 

 نیز داروها و نگهداری محل دنکر تمیز سانندرمی سیبآ و ندرمیخو را آنها یبستهبند و داروهان جوندگاات و : حشر نجوندگاات و حشر

 گرا. دمیشو نگهداری داروها محل های به ورود ایبر نجوندگا و اتحشر تمایل هشکا باع  محل ها، ینا در نوشیدنی و اغذ ادنند ارقر

 د .گیررت صو تمهیداتی باید ندآور دبوجو انبارها ایبر ساسیا مشکل شمو مانند نیراجانو

 مفید عمر کاهش سبب و دارد پی در را داروها  شیمیایی و فیزیکی  ماهیتتغییر ، مستقیمر نوض معردر گرفتن ار : قرر نوو شدید ی گرما 

 در نیاگر به توجه با که ستا داروها نگهداریمحل ی ماد نگهداشتندل متعاای مناسب برر بسیاوشهای از ریکی ع مطبو تهویهد. میشو آنها

ینکه انظر به دن و بوارزان با توجه به ر با فشا دستگاههای تهویه و سقفی پنکه های مانند اریبزا. نیستیم آن از یگیرربکا به درقا جا همه

 مناسبی جایگزین نندامیتو می دهند، کاهش را محیط یماد ریقط ینا از و میکنند دیجاا محل های نگهداری در را مناسبی هوایدش گر

ض معر در را داروهاکیفیت ، مادیش افزاریق از طست که املی اعواز نیز ب فتاآمستقیم ر . نویندر آبه شماع مطبو تهویه سیستم های ایبر

 به بفتاآ رنو مستقیم تابش از نیز و دشو نگهداریحمل میشوند آنها  با که ه هاییجعبداروها دربایستی ر بدین منظو دهد.میار قر تهدید

 . یدآ عمل به یجلوگیرداروها  محوطه محل های نگهداری درون

 آب ذنفو، تخریب ،نشوند تخریب آب ذنفو باداروها  دخو گرا حتی. میکند ابخر را آنها یبستهبند و داروها : انبارهابه ذ آب خطر نفوف حذ

 که دیوارهایی و سقف هاترمیم . داردپی ر را در خدمت بیماه گیرندش پذیرم عد، آنها هریاظ شکل نشد بنامطلو و آب توسط یبستهبند

  .دکر خواهدحل  جهیتو قابل حد تا را مشکل ینا پنجره هاآب از نشت ی از نیز جلوگیرو نشت میکند  آنها از آب

باالیی ل شتعااکه قابلیت ادی مواز بعضی  : صورت پذیرد یمنیت اعایت نکاربا ل و شتغااقابل اد موا از جدبایستی  داروها نگهداری

و  )بر روی پالت( مینزسطح از  باالترمتر سانتی 31کثر اعایت حدر حریق بای فاار اطبزایک به دنزو  هاداروسایر ا از لکل  باید جداند  مانند دار

ک خاه و جوندت نااحیواز ورود آب، حتمالی ناشی اسیب از آمی توان ر ین کاابا  .شوند نگهداریبایستی  سایر داروهامتر از سانتی 11له به فاص

مشخص و  برچسب هان نداخو، محموله هاکه نظافت د سبب میشو کارتن هابین در مد و آفت ن رمکاا جود. ونمودی پیشگیرر غباد و گرو 

در  ها پالترگ بز هایرنبادر است که ا بدیهید یع شوند عملیتر شوزباید سریعتر توف مصری نقضاایخ رتاس سااکه بر  هاییمحمولهدن کر

م نجااحتی رابه رگ بز محموله هاینقل و حمل ده از آن ستفاابا و ست اقیمت زان ارپالت  هستندده ستفاابیشتر قابل  قفسه هامقایسه با 

 نگهداری حد استاندارد درج شده روی قوطی باشد. ازنباید بیش ون آن، چه بدو پالت ده از ستفااچه با ، نگهداری محموله هاع تفاار د.میشو

ار ین مقدابا محموله ها  نگهداری همچنیند . پایینتر میشو ردیف های ن هایکارتسیب به آسبب  استاندارداز بیشتر ع تفااربا  محموله هایی

م، سمودور از  داروهای نگهدار. شد کارتن ها خواهدط سقورت صودر داروها  نگهداریسیب کمتر به پرسنل محل آین سبب از ایا کمتر ع تفاار
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زودرس شیمیایی منجر به اد موم و به سمو داروهایکی دنز باید باشد. طنامربو هایداروسایر ازم اداری و لو، کهنه فایل های، شیمیاییاد مو

 .دین نکته توجه شوابایستی به د و میشوداروها ی نقضاایخ رتان شد

 : دستورالعمل داروهای مخدر

 نگهداری تمام داروهای مخدر داخل گاو صندوق و یا کمد قفل دار .1

 بوطه تحویل داروهای مخدر پس از تحویل پوکه و فرم ثبت مر .2

 ثبت روزانه دفتر مخدر .3

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئول هدایت کننده:

 :منابع

  ، بخشنامه های موجوداینترنت 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رییس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 کمیته دارو ، درمان و تجهیزات مصرفی
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-DEM-PhM-3 

 اصول استفاده از انواع داروهای مالتیپل دوز

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 بروشور داروییامکانات مورد نیاز 

 رییس بخش مراقبت های دارویی –پرستار کارکنان مرتبط 

 تعاریف

از دارو رادر خود جای داده است. این ویال ها توسط شرکت  از یکدوز ویالی حاوی داروی مایع جهت تزریق وریدی است که بیشمالتیپل دوز 

داروها به دو صورت تک .باکتریاست شده و معموالً حاوی ماده محافظ برای پیشگیری از رشدلیبل گذاری  multiple doseسازنده با عنوان

دوز و چند دوز موجود می باشند. داروهای تک دوز بعد از اولین بار استفاده دور انداخته شوند. اما داروهای چند دوز را می توان طبق 

 رد و چندین بار از آن استفاده شود.دستورالعمل کارخانه سازنده مندرج در بروشور نگهداری ک

 پیشگیری از عوارض جانبی داروهای چند دوزی و حفظ ایمنی بیمار با در نظر گرفتن مدت زمان نگهداری آنها بعد باز شدنهدف 

 

بر روی دارو و یا در پرستار بایستی توجه داشته باشد که اصول استفاده و نگهداری برای هر دارویی دقیقا ان چیزی است که کارخانه سازنده 

 بروشو آن ذکر می نماید. لذا در زمان استفاده اولین کار توجه به شرایط کارخانه می باشد.

 حتما  بازگشایی .)تاریخ و ساعتپرستار پودر را طبق دستورالعمل شرکت سازنده با حالل مناسب حل کرده و نگهداری می نماید

 بایستی بر روی ویال درج گردد.(

  نگهداری و مصرف ویالهای حل شده بیش از زمان ذکر شده توسط شرکت سازنده در هر شرایطی خودداری می نماید.پرستار از 

  پرستار هنگام استفاده از ویالهای چند دوزی باید از تکنیک های استریل استفاده کند و از آلوده کردن وسیله قبل از ورود دیافراگم

 بپرهیزد.

 درجه ضد عفونی کند. 71ا قبل از ورود سرنگ با الکل پرستار باید دیافراگم ورودی ر 

  درپرستار باید توجه نماید که سوزن stopper .ترک نشود و از سوزن استریل استفاده گردد 

  در صورتی که کارخانه سازنده توصیه کرده باشد که پس از باز شدن ویالهای چند دوزی آنها را در یخچال نگهداری کنید )به منظور

میکروبها در یخچال( این اقدام باید صورت گیرد، اما نباید فکر کرد که نگهداری تمام ویالهای چند دوزی در یخچال  کاهش رشد

 مطمئن است زیرا دمای یخچال می تواند در برخی موارد باع  کاهش عملکرد ماده نگهداری شود.

 "حداکثر تا یک ماه قابل مصرف می باشد.در صورت عدم تماس در موقع مصرف بعد از باز کردن  "قطره های چشمی 

 "در صورت محکم بودن درب ظرف بعد از مصرف و عدم یخ زدگی و تغییر رنگ حداکثر تا اخر تاریخ  "قطره های گوشی و بینی

 انقضا قابل استفاده می باشند هر چند باید توجه داشت که با مصرف تدریجی احتمال تغلیظ آن وجود دارد.

ر صورت باز شدن حداکثر تا یک ماه قابل نگهداری می باشند و فقط در مورد قطره نیستاتین بعد از آماده کردن تا یک د "داروهای خوراکی"

 هفته در یخچال قابلیت مصرف دارد.

 بالفاصله بعد باز شدن باید استفاده شود در غیر این صورت باید دور ریخته شود. "ویالهای کیسه ای"

 یت مصرف داردتا یک ماه قابل "پماد چشمی"

 در صورت جمع کردن قسمت مصرف شده تیوب و محکم بودن درب تا تاریخ انقضای قابل نگهداری می باشند. "پماد های موضعی"

 حداکثر بعد از باز کردن تا یک ماه قابل مصرف می باشند.  "پمادهای واژینال"

روز قابل مصرف می باشند به غیر از شربت  14مای یخچال تا بعد از آماده سازی در دمای اتاق تا هفت روز و در د "سوسپانسونها "

 کوآموکسی کالو  که در دمای یخچال هفت روز قابل مصرف می باشد.

بعد از باز کردن در صورت محکم بودن درب آن و عدم تغییر خواص بو مزه و رنگ تا یک ماه در یخچال و دو هفته در  "مایعات مثل شربتها"
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قابل مصرف می باشند. هر چند به دلیل تغلیظ دارو با مصرف تدریجی استفاده آن در کودکان و  حداکثر تا آخر تاریخ انقضاالگزیر –دمای اتاق 

 سالمندان توصیه نمیشود.

 به عنوان داروی یکبار مصرف بوده و بالفاصله بعد باز شدن باید استفاده شوند و باقیمانده آن باید دور ریخته شود . "آمپولها"

 در یخچال تا هشت ساعت و در بیرون از یخال تا یک ساعت دوام دارند. "شده  ویال های حل لهایآمپو"

 تا بیست و هشت روز  دوام اثر دارند و در صورتی که کدر شده یا تغییر رنگ داده یا غلیظ شود باید دور ریخته شود. "ویال انسولین "

 ر تاریخ انقضا قابل استفاده می باشند.در صورت شستشوی صحیح سیلندر آنها تا آخ "اسپری ها"

 بر روی دارو درج گردد. بازگشایی باید تاریخ و ساعت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس و داروخانه فنی مسئول هدایت کننده:

 منابع

 بروشور کارخانه سازنده داروها  .1

  Injectable Drugsکتاب   PDFفایل  .2

 Drugs.Comاینترنت سایت  .3

 بروشور داروها .4

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رییس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 ، درمان و تجهیزات مصرفیکمیته دارو
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-DEM-PhM-10 

 خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی

 03/03/99  تاریخ ابالغ :   

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 0 : شماره ویرایش

 کامپیوتر ، HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 کارکنان مرتبط:

 کارپرداز دارو و لوازم مسوول تهیه دارو و ملزومات مصرفی مرکز می باشد.
 انبار دار دارو مسوول حفظ استوک و ثبت و نگهداری اسناد دارو می باشد. 

 انبار دارو لوازم مسوول حفظ استوک و ثبت و نگهداری اسناد لوازم می باشد.

 باشد.رییس بخش مراقبت های دارویی مسوول کنترل اسناد و تایید فاکتور و خرید و انضمام ضمایم سایت به فاکتورهای لوازم می

 اریف :تع

HIS سیستم اطالعات بیمارستانی : 

 : نرم افزار سیستم حسابداری و مالیتعهدی

 شود.: موجودی تعریف شده ای از دارو و لوازم که بر اساس آن دارو و لوازم درخواست خرید صادر مینقطه سفارش

IMEDسایت اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت : 

 هدف :

 دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مطابق با دستورالعملها و قوانین وزارت بهداشتیکسان سازی نحوه خرید . 1

 ، ملزومات و تجهیزات پزشکیینه تامین، انبارش و توزیع دارومدیریت به. 2

 روش اجرایی:

دو ماهه دارو و لوازم تعریف انبار دار دارویی و یا انبار دار لوازم  با توجه مصرف سه ماهه دارو بر اساس نقطه سفارش )که بنا به مصرف  .1

 کند.لیست درخواست خرید کلی خود را ماهانه تهیه می می شود(

 در خصوص دارو و لوازم گران قیمت و یا حجیم و یا اقالمی که دچار کمبود می باشند استانه سفارش متفاوت خواهد بود. .2

نبار و استانه سفارش تعیین شده تایید و جهت امضای درخواست خرید توسط رییس بخش مراقبت های دارویی با عنایت به موجودی ا .3

 نهایی به مدیر و یا ریاست بیمارستان ارسال می گردد.

 درخواست تایید شده جهت انجام امورات سفارش و خرید به کارپرداز امور دارویی بیمارستان ارسال می گردد. .4

می نماید و پس از تعیین اعتبار و تایید رییس حسابداری اقدام به  کارپرداز دارویی ارزش ریالی اقالم درخواستی را در برگه خرید درج .5

 خرید اقالم درخواستی می نماید.

 کارپرداز دارویی دارو را از شرکتهای مجاز خرید دارویی تهیه و سفارش می دهد. .6

  IMEDمجاز طبق لیست  کارپرداز دارویی  اشنایی کافی و کامل به سایت اداره تجهیزات پزشکی دارد. خرید لوازم از شرت های .7

خریداری می شود. جهت خرید لوازمی که در شرکت توزیع کننده موجود است در سامانه تدارکات درخواست لوازم ثبت میشود. در 

روزخرید از شرکت 3مورد لوازمی که در شرکت های قبلی موجود نباشد بایستی در سامانه تدارکات استعالم صورت گیرد پس از گذشت 

 ثبت شده اند انجام میگیرد IMEDعالم موجودی کرده اند و در سامانه هایی که ا

 انباردار دارو و لوازم مصرفی دارو و لوازم درخواست شده را طبق لیست درخواست از شرکتهای دارویی تحویل می گیرد. .8

عداد و تاریخ انقضا و یخچالی بودن با کنترل انباردار در زمان تحویل اقالم درخواستی دارو و یا لوازم را با لیست درخواست از نظر نوع و ت .9

 روش ارسال و حمل نقل مطابقت می دهد و بعد تایید کارپردازی بر روی فاکتور )امضای کارپردازی(  تحویل می گیرد.

 انباردار دارویی داروها را بر اساس کد های سیستم و با در نظر گرفتن تاریخ انقضا در قفسه می چیند. .11

و تعهدی و انضمام برگه ها بر روی فاکتور فاکتور ها را جهت ثبت تعهدی ریالی به  HISاز ثبت دارو در سیستم  انباردار دارو پس .11

 کارپرداز دارویی تحویل می دهد.
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و صحت ثبت در سیستم  HISدر  قبل از ارسال فاکتورهای تنظیم شده جهت صدور تعهدی ریالی فاکتورها جهت کنترل بیمه ، قیمت .12

  .و تعهدی توسط رییس بخش مراقبت های دارویی کنترل و تایید می گردند HISهای 

انباردار لوازم مصرفی پس از تطابق وسایل با مارک موجود در شرکت و تعداد و نوع لوازم درخواستی خود را پس از امضای کارپرداز  .13

 تحویل می گیرد.

و همینطور تایید فاکتور و تعیین   IMEDانضمام برگه های سایت  رییس بخش مراقبت های خرید اقالم را از نظر تطابق با سایت با .14

 قیمت فروش تحویل انبار دار لوازم جهت ثبت می دهد.

فرم خرید خارجی   –انضمام تعیین مارک  -و تعهدی و انضمام برگه ها بر روی فاکتور HISانباردار لوازم پس از ثبت فاکتور در سیستم  .15

 یالی به کارپرداز دارویی تحویل می دهدفاکتور ها را جهت ثبت تعهدی ر

و صحت ثبت در سیستم  HISقبل از ارسال فاکتورهای تنظیم شده جهت صدور تعهدی ریالی فاکتورها جهت کنترل بیمه، قیمت در  .16

 و تعهدی توسط رییس بخش مراقبت های دارویی کنترل و تایید می گردند. HISهای 

مرکز از سوی بخش ها که جایگزینی در فارماکوپه بیمارستان ندارند پس از تایید رییس  در خصوص درخواست دارو و لوازم جدیدی در .17

بخش مراقبت های دارویی درخواست خرید با تایید ریاست و مدیریت مرکز جهت طی روال اداری و خرید به کارپرداز دارویی ارسال می 

 گردد.

ژانسی مراتب در اولین کمیته دارو و درمان با حضور افراد متقاضی در خصوص درخواست بخش جهت خرید دارو و لوازم جدید غیر اور .18

 مطرح و سپس در صورت تصویب خرید درخواست خرید صادر خواهد شد.

 

 پزشکی تجهیزات مسئول و دارویی مراقبتهای بخش رئیس داروخانه، فنی مسئولهدایت کننده: 

 منابع :

 )فایل اسکن شده شیوه نامه به پیوست می باشد(94ابالغی دی ماه شیوه نامه خرید دارو و ملزومات دانشگاه ارومیه  .1

 قوانین حسابداری  .2

 سیاستهای مرکز .3

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 های دارویی

مدیر بخش مراقبت های  –دکتر مهدی رهبر 

 دارویی

 درمان و تجهیزات مصرفی کمیته دارو،
رئیس بیمارستان  -جعفر کیاست فر دکتر

 شهید مطهری
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 کار واقعی شرایط اساس بر سوانح با مقابله دستورالعمل 1-1-7-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-1 

 مقابله با سوانح براساس شرایط واقعی کار

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0 :شماره ویرایش

 پرستار کادر رادیولوژی مجرب؛ امکانات مورد نیاز:

 : تمامی کارکنان واحد تصویر برداری کارکنان مرتبط:

 سوانح پوتوی : سوانحی که تنها می توانند در پیشه های پرتوی رخ دهند و ممکن است به پرتوگیری های غیر عادی بینجامند :  تعاریف:

آمادگی کسب کنند و مراحل مواجهه با بحران را به خوبی  کارکنان برای مواجهه با مصدومین پرتوی که دچار تابش مقادیر زیادی اشعه شده اند1 هدف:

 بیاموزند
 روش اجرایی :

طی مراحل زیر انجام  ل بیمارستان ونحوه ی مواجهه با مصدومین پرتوی که دچار تابش مقادیر قابل توجهی اشعه یونیزان در تمام سطح بدن شده اند از مح
 .می شود

 علل وقوع سوانح
 در پرتونگاری سوانح به دالیل مختلفی می تواند رخ دهد

 خطاهای انسانی – 1
 خرابی تجهیزات – 1
 حوادث غیر مترقبه – 1
 

 خطاهای انسانی :
 نداشتن مهارت پرتونگاری – 1
 نداشتن دانش حفاظتی -1
 ناآشنایی با تجهیزات حفاظتی – 1
 عدم هوشیاری و بی دقتی و..... –حواس پرتی  –دیگر عوامل : خستگی  – 2

 اقدامات الزم بعد از مواجهه با آسیب پرتوی:

 الف (
 اقدامات تشخیصی

 دیابت و..( –گرفتن شرح حال و تعیین بیماریهای زمینه ای و سیستمیک مصدوم مثل )کم خونی  – 1
 پرسش در مورد نحوه ی مواجهه و مکانیسم آسیب )درصورت هوشیاری( – 1
 بررسی وجود اسهال و استفراغ )زمان بروز استفراغ با دوز جذب شده نسبت مستقیم دارد( – 1
 پرسش در مورد وزن مصدوم – 2
 پرسش در مورد از دست رفتن هوشیاری و بررسی عملکرد عصبی )خصوصا سطح هوشیاری( – 1
 وجود عالئم سندرم حاد پرتوی بررسی – 1

 اقدامات درمانی حمایتی

 کنترل عالئم حیاتی– 1
 پایدار سازی اولیه مصدوم ) بر هر اقدام دیگری اولویت دارد( – 1
 بررسی بازبودن راه هوایی ) کفایت تنفسی و خونرسانی( – 1

 دست رفتن هوشیاری(وجود اسهال و استفراغ ، وزن بیمار و از  –گرفتن شرح حال )نحوه مواجه  – 2
 پوسته ریزی( –ادم  –گرما  –بررسی فیزیکی شامل پوست) قرمزی  – 1
 درخواست انجام دوزگیری توسط تیم فیزیک پزشکی – 1
 گرفتن نمونه های خون : پس از نمونه گیری روی ظروف نام مصدوم و ساعت و تاریخ زده شود  – 7
 وزن مصدوم و بررسی وجود ) دهیدراتاسیون( – 8
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 توجه به عالئم خونریزی آشکار و مخفی – 9
 توجه به مسائل روانی مصدوم و بررسی نیاز به حمایت روحی ) توسط تیم بهداشت روان( -13
 درمان اولیه با ضداسهال ، ضد تهوع ، ضد اضطراب و مایع درمانی -11
 مستند سازی تمام فعالیت ها بر اساس روز و ساعت باید نوشته شود  – 11
 تقال مصدومان – 11

 پیشگیری:
 عوامل زیر احتمال وقوع سانحه را کم می کند

 داشتن مهارت پرتونگاری – 1
 به کارگیری تجهیزات استاندارد – 1
 تمرکز برکار – 1
 نگه داری درست از تجهیزات و نگهبانی درست از تجهیزات – 2

 
 محل پرتونگاری را پیش از شروع کار بررسی کنید و اگر الزم است چیزهایی را جابجا کنید  -

 تجهیزات پرتونگاری را باید به صورت روزانه ودوره ای بازرسی کنید و از سالمت انها مطمئن شوید  -

 و دیگران آسیب برسانند. از همکاری با افراد آموزش ندیده که تبحر کافی ندارند استفاده نکنید چون ممکن است به خود -

 همیشه ناحیه کنترل شده را تحت نظر داشته باشید -

 زیمتری( به صورت مرتب و دوره ای و برای افراد استفاده از دزیمتر فردیدُو دستگاه اندازه گیری دز اهنگ ) استفاده از المپ هشدار دهنده -

اری پرتوکاران مجرب بینجامد در صورتی که از این افراد استفاده شود باید به بازرسان استفاده از افراد اموزش ندیده در پرتونگاری می تواند به پرتونگ -
 حفاظت در برابر اشعه اطالع دهید .

 توجه :
 .پیش گیری از سوانح پرتوی به مراتب از مقابله با آن آسانتر است

 مسئول فنی ؛ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش دستورالعمل بر عهده مسئول فنی می باشد   - 1 هدایت کننده:

 ، اجرای دستورالعمل بعهده پرسنل فنی می باشدریپرسنل فنی تصویر بردا – 1

  منابع:

 پرستاری آجا؛حوادث پرتوی نوشته شهال ریاحی استادیار دانشگاه آجا؛ سیمین تاج شریفی فر مربی دانشگاه 
  

 kollekD.Canadian emergency prepareness 
 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول بخش-شکراله جنگجو
دکتر دین  -مسئول فنی واحد تصویربرداری

 پرست
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 حاجب مواد از ایمن استفاده نحوه دستورالعمل 1-1-7-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-2 

 نحوه استفاده ایمن از مواد حاجب

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2 :شماره ویرایش

 دستگاه رادیولوژی –، وسایل احیاء ماده حاجب : امکانات مورد نیاز

 تمامی کارکنان واحد تصویر برداری : کارکنان مرتبط

 ماده حاجب: موادی که برای انجام رادیوگرافی اختصاصی به منظور تشخیص بهتر بیماری به بیمار تزریق می شود. : تعاریف

ل کارکنان با مواد حاجب و موارد استفاده آن در تصویر برداری آشنا می شوند و نحوه استفاده از این مواد و دامنه کاربرد آنها برای پرسن : هدف

 مشخص می شود

 روش اجرایی : 
پس از دریافت درخواست تصویر برداری با ماده حاجب ابتدا درخواست تصویر برداری بهمراه شرح حال و پرونده بیمار در اختیار پزشک متخصص 

دز دارو دارای مواد رادیولوژی قرار گرفته و پزشک مورد نظر پس از مطالعه ) هویت بیمار ، باردار نبودن و حساسیت دارویی در بیمار ( نوع و مقدار 
 حاجب را با توجه به وضعیت و شرح حال بیمار مشخص و سپس آمادگی های قبل از تصویر برداری را تجویز می نماید

 مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری های رادیولوژی بدین شرح می باشند
، لظت های مختلف استفاده می نمائیدمواد حاجب مصرفی در دستگاه گوارش : جهت بررسی مجاری گوارشی از سوسپانسیون سولفات باریم با غ – 1

، برای بررسی معده و اثنی عشر و روده باریک از غلظت متوسط و برای بررسی روده بزرگ در آزمون باریم انما از برای بررسی مری از غلظت باال
، در برخی موارد نیز در آزمون باریم انما از ترکیب هوا و سولفات باریم بعنوان دابل کنتراست ق ( سولفات باریم استفاده می شودپایین ) رقیغلظت 

 استفاده می شود .
 مقدار مصرف به نوع آزمایش و روش پرتونگاری بستگی دارد.

 کوچک میزان مصرف : بزرگساالن ، خوراکی : رادیوگرافی مری ، معده و روده بزرگ و
 گرم به صورت تنقیه ) انما ( می باشد. 713تا  113گرم و در روده بزرگ  213تا  13در بالغین و در معده 

 کودکان : مقدار بر اساس نیاز بیمار و به وسیله پزشک مشخص می گردد
، احتمال تشخیصی مثل رادیوتراپی، بعد از اقدامات اری رودهاحتمال پارگی دستگاه گوارش، بعد از عمل نمونه برد –موارد منع مصرف : انسداد روده 

 بارداری یا دهیدراتاسیون
 ، اسهال و آپاندیسیت اخ بودن دستگاه گوارش عفونت شکمیعوارض جانبی : یبوست و در صورت سور

 کودیل  بدهید. توجهات : شب قبل از اقدام تشخیصی ؛ برای بیمار داروی اسهال آور ) ملین( تجویز کنید یا شیاف بیزا
، همچنین در مواردی که احتمال پرفراسیون وجود داشته باشد از ود چون ممکن است یبوست ایجاد کندآموزش : به همراه دارو آب فراوان مصرف ش

 مواد ید دار محلول در آب مانند گاستروگرافین استفاده شود.

 
 مواد حاجب مصرفی در دستگاه ادراری : – 1

دار محلول در آب مانند اوروگرافین استفاده و سیستوگرافی از مواد حاجب ید IVP ،VCUGجهت بررسی سیستم ادراری در آزمونهای مختلف نظیر 
می شود که امروزه به دلیل حساسیت باالی دارویی بجای اوروگرافین از امنی پاک استفاده می شود که مقدار آن بستگی به سن و وزن بیمار 

(Perkg/miltمحاسبه می ).گردد 
 ، وزن بیمار و سن بیمار بستگی دارد.برای آزمون به نوع ماده حاجبمقدار ماده حاجب 

 میلی متر به ازای هر کیلو گرم وزن بدن است 1میلی لیتر و کودکان  1/1، نوجوانان میلی لیتر 1توسط برای بزرگساالن مقدار م
 ، به هنگام بارداری و حساسیت به پنی سیلین مواد حاجب یددار در هنگام خونریزی قاعدگیقه حساسیت به ید یا ، سابموارد منع مصرف

 
 عوارض جانبی :

 : نبی آن شاملبا توجه به غلظت دارو، ویسکزیته، میزان و سرعت تجویز دارو عوارض جا
ه، سردرد، سرفه، خارش، آریتمی قلبی، شوک و افت فشار خون، اشکال در تنفس، احساس گرم شدن، تهوع و استفراغ، طعم فلز در دهان، سرگیج

 باشد .ایست قلبی می
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 ، آسم و آلرژی باید با احتیاط و با مشورت با پزشک رادیولوژیست مصرف شود.ن با سابقه نارسایی کلیوی و کبدی: در بیمارا1نکته 
، کم خونی  ، بیماریهای قلبی و ریویون باالن و افراد دارای فشار خ، بیماران ناتوا، در افراد سالخورده و نوزادانی:  احتمال بروز عوارض جانب 1نکته 

 داسی شکل و هایپرتیروئید به شدت افزایش می یابد.
 

  هدایت کننده:

 مسئول فنی؛ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این روش دستورالعمل بر عهده مسئول فنی می باشد   - 1
 پرسنل فنی تصویر برداری، اجرای دستورالعمل بعهده پرسنل فنی می باشد – 1

 مواد کنتراست رادیولوژی تالیف دکتر داغستانی –مواد حاجب در رادیولوژی تالیف فضل ا... تورچیان  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول بخش-شکراله جنگجو
دکتر دین  -مسئول فنی واحد تصویربرداری

 پرست
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 بحرانی نحوه اطالع رسانی مقادیر دستورالعمل 1-1-7-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-3 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

در بیماران بستری تصویربرداریبحرانی   

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0 :شماره ویرایش

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 رادیولوژیست -کارکنان پذیرش رادیولوژی -کارکنان فنی رادیولوژی :کارکنان مرتبط

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

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

ثبت نماید )در شیفتهای عصر  HISکامل بیماران را حتما در سیستم  مشخصات رادیولوژی بایستی به هنگام مراجعه بیماران به رادیولوژیپرسنل پذیرش -1
 و شب پذیرش توسط پرسنل فنی بدلیل نبود پذیرش صورت میگیرد(

 کادر فنی یا پذیرش پس از پذیرش بیمار را به اتاق گرافی یا سی تی اسکن راهنمایی میکند.-1
 پس از انجام در خواست مورد نظر1تصاویر بررسی میشود .-1
با دقت در تصویر برداری انجام شده  و مشاهده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع داده میشود)در شیفت عصر و شب  رادیولوژیپرسنل فنی -2

ال یا رزیدنت( وبا در صورت وجود رزیدنت رادیولوژی مقیم تماس با ایشان در غیر این صورت با هماهنگی دفتر محترم پرستاری و تماس با رادیولوژیست آنک

 با بخش مربوطه تماس گرفته میشود و مورد بحران اطالع رسانی میشود.REDCALLتشخیص 1مورد بحرانی از طریق تأیید بازبینی تصاویر و پس از 

 میشود. مورد بحران توسط رادیولوژیست رپورت شده ودر شیفت صبح بصورت تایپ و در عصر وشب بصورت دستی در اختیار بیمار قرا داده-1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ و  رادیولوژیمشخصات پرسنل  -1

 ساعت ونام بیمار ثبت می گردد.

 مسئول فنی رادیولوژی ، مسئول بخش هدایت کننده:

 منابع:

 کنندهابالغ  کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی واحد: دکتر دین پرست مسئول بخش-شکراله جنگجو
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 آنی نتایج بحرانی گزارش دستورالعمل

 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-4 

 گزارش آنی نتایج بحرانی

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

 کارکنان فنی تصویربرداری کارکنان مرتبط:

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

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

 
با اطالع و تایید پزشک  نتایج بحرانی رویت تصاویر بیمارو وجوداز را انجام داده و پس درخواستهای تصویربرداری بایستی   تصویربرداریکارکنان . 1

 اطالع دهند.به پزشک مورد را  red callبالفاصله از طریق خطوط تلفن رادیولوژی، کارشناس انجام دهنده تصویربرداری 

 اطالع دهند. پرستار مسئول شیفت ( /پرستار بیمار / پرستار )سرپرستار  / دستیار پزشک . در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج به 1

نوع که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتایج بحرانی در دفتر ثبت موارد بحرانی به همراه  تصویربرداریمشخصات پرسنل . 1

 ثبت می گردد. انجام تصویربرداریو ساعت   مورد بحرانی

 نماید.ثبت می   HISدر سیستم تایپیست تصویربرداری نتیجه گزارش تصویربرداری را  . 2

 مسئول فنی تصویربرداری هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در تصویربرداری منابع :

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 فنیمسئول  -دکتر لیال دین پرست صالح  مسئول بخش -شکراله جنگجو 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 آزمایشگاهی نمونه های آوری جمع دستورالعمل 1-1-8-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/1 

 آزمایشگاهی های نمونه آوریجمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0: شماره 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:

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

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

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

Amino Acids plasma  ساعت ( 11ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگساالن  2شیرخواران ) 

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 ( 12تا  13)                                                  )ولی با آب می توانند بنوشد(
 (  آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد : ب

Alfa1-Antitrypsin serum  

 Amylase صبح توصیه میشود( 1شب تا  13قبل از جمع آوری ، ناشتایی از ساعت (
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 آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونآزمایشگاهمسئول 
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/2 

 آزمایشگاهی هاینمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 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

 آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم غذایی خاصی است : پ(
Fat , semiquantitative, stool   گرم چربی یا  113تا  133: یک فرد بزرگسال باید تحت رژیم  حاوی حدودg/m2  13  در روز برای حدود یک

نه نیز بیمار نباید 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 نمو
 روغنی استفاده کرده باشد . از یک هفته قبل بیمار نباید بیسموت ، روغن کرچک ، یا روغن معدنی مصرف کرده باشد .از شیاف یا مواد 

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  12: بیماران از مصرف تمامی غذاهای حاوی متیل گزانتین نظیر شکالت ، قهوه ، چای و نوشابه ها بهمدت 

 ساعت منع شوند 
Phenylalanine , Blood  ساعت قبل از آزمایش داشته باشد . نمونه باید حتی المقدور زمان  28: نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر ) پروتئین ( به مدت

 نمونه گیری در روزهای چهارم تا دهم پس از تولد پیشنهاد میشود . LBWرخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود . برای نوزاد ت
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 :

 .ساعت قبل نیز ورزش  سنگین انجام نداده باشد 12از نکرده و حداقل 
 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 :
 حداقل از دو هفته قبل ) ترجیحا چهار تا شش هفته قبل ( از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند.

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

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

GTT, Plasma  بسیاری از داروها مثل استروئیدها ، دیورتیک ها و داروهای ضد تشنج ، داروهای سایکواکتیو ، داروهای ضد سل و ضد التهاب تداخل :
 ایجاد می کنند .

Oxalate , Urine  ونه از مصرف ویتامین ساعت قبل از جمع آوری نم 12: ازC  اجتناب شود 
Aggregation   بیمار از هفت روز قبل از انجام آزمایش نباید آسپرین دریافت کرده باشد و باید از مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی :

(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 حداقل

 .روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود 13به مدت 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 کیفیت در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/3 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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

Protein S  سطوح پروتئین :S  روز مصرف  13با 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  آرگاتروبان را هم طوالنی کند . هیرودین وPT   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 .

 به رعایت زمان بندی خاص دارد : ث( آزمایش هایی که انجام آنها نیاز
aPTT  دقیقه  تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین است  13:در بیماران تحت  درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 

ACTH,plasma هایی که : جهت اندازه گیری های متوالی الزم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت انجام شود همچنین نمونه
 شب تا نیمه شب باشند  9صبح و بین  13و 1برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می شوند باید بین  

AFP,Serum حاملگی است  18تا  11: جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب هفته 
Androstenedione , serum عدگی گرفته شود .: درزنان نمونه باید یک هفته قبل یا بعد از دوره قا 

GTT,Plasma  گرم کربوهیدرات در روز ( داشته  113: 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  11و 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 :

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه مستندات-1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/4 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

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

  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   12: اندازه گیری فقط بعد از هفته 

Iron , serum  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 تأثیر  : به علت 
 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  ری دراز بکشد دقیقه قبل از نمونه گی 13: بیمار  باید برای  مدت 
CSF Glucose  برای اندازه گیری گلوکز :CSF  نیاز به انجام آزمایش گلوکز پالسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل از انجام آزمایش بر روی

CSF . انجام گردد 
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 رکتالDRE) مکن است سبب افزایش موقت و جزئی شود مسوزنی پروستات شده باشد. انزال برداری و یا بافت 

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 د خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی ، جراحی تیروئید یا درمان با ید رادیواکتیو انجام شود: ازمایش نبای. 
 ساعته دارد :  12چ( 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 آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 



 

212 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/5 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 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

 ساعته دارد :  12ح( 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 ( 12) جمع آوری های کمتر از 

Manganese   درار راندوم هم قابل قبول است ()ا 
Microalbuminuria( ساعت( جمع آوری شده و نیز نمونه راندوم برای تعیین نسبت به کراتینین میتوان  11) از نمونه ای که  در مدت شب

 استفاده کرد (
Mucopolysaccharides 

Oxalate اعته باشد (س 12) غلظت اگزاالت  ادار در ابتدای صبح هم ممکن است مشابه نمونه 
Pyridinolines 

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

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

 .سریعا آن را به کارتریج منتقل کرد

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

ACTH شودجذب شیشه می. 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونآزمایشگاهمسئول 
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/6 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 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

 

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

 .آوری شود

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

 : Brucellosis, Culture آوری گرددهای بای فازیک کشت خون )محیط کاستاندا( جمعبهتر است خون در بطری. 

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

 : CSFهای سترون استفاده شوداز لوله. 

  : Copper, Serum, Urine, CSF های فاقد عناصر کمیاب و بدون ضدانعقاد استفاده نمایید. برای ادرار از ظرف پالستیکی و ترجیحا پلیاز لوله-

 .اتیلن شسته شده با اسید استفاده شود

 

Cryofibrinogen, Plasma  گیری تاها قبل از نمونهت لزوم ممکن است لولهدر صور °C37 گرم شوند. 

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

  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) از قبل سرد شده بریزید و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید. 

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

Homovanillic Acid, Urine  از ظرف پالستیکی استفاده شود. 

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

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

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -کیاست فر دکتر جعفر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/7 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 آزمایشتعاریف: 

  امات نمونه برداریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الز :هدف

 

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

  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 از ظرف ادرار تمیز و فاقد مواد شیمیایی و ترجیحا پالستیکی استفاده شود. 

  Porphyrins, Quantitative, Urine ماییداز ظرف تیره رنگ یا فویل پیچ شده استفاده ن. 

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

Schilhing Test گیری بوده و فاقد آلودگی با مواد رادیواکتیو باشد استفاده نماییداز ظرف بزرگ ترجیحا پالستیکی که قابل اندازه. 

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

  Zn, Serum or Plasma های فاقد فلز استفاده نماییداز لوله. 

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

 

پذیر باشد. این حجم برای  ای باشد که انجام آزمایش و تکرار احتمالی آن به راحتی امکان اندازه نیاز برای انجام آزمایش باید بهبه طور کلی حجم مورد 
 1-1های سرم یا پالسما حداقل      نمونه

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

 

 Body Fluid Chemical Analysisگیرد، یک اشتباه شایع  های مختلف آزمایشگاه انجام می از آنجایی که آزمایش مایعات بدن معموال در بخش
مناسب  های صورت منقسم در ظرف لیتر مطلوب خواهد بود که باید بهمیلی 13فرستادن مقادیر ناکافی از مایع بدن به آزمایشگاه است. برای این منظور حجم 

 .ارسال شود

  CSF Analysis معموال ml3-1 کند کفایت می. 

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

 : Chloride, Sweat رت استفاده از میکروتیوب گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صو میلی 71آوری نمونه با گاز یا کاغذ صافی حداقل  در صورت جمع
 .میکرولیتر است 11حداقل حجم قابل قبول 

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

 :Cryoglobulin, Serum  (لیتر خون وریدیمیلی 11لیتر سرم )میلی 1حداقل 

:Endomysial Antibodies  لیتر سرم مورد نیاز خواهد بودمیلی 1 های اطفال حداقل     برای نمونه. 

:  Gliadin IgG/IgA Antibodies لیتر سرم مورد نیاز خواهد بودمیلی 1های اطفال حداقل      برای نمونه. 

:  HPV DNA Test  متر باشد سانتی 1/3تا  1/3اندازه نمونه بیوپسی باید بین. 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/8 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

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

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

  :Hypertonic Cryohemolysis Test  نیاز خواهد بود لیتر خون کامل تازه موردمیلی 1حداقل. 

  :Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid  حدود یک لیتر نمونه مورد نیاز است%83برای تامین حساسیت ،. 

  :Mycobacterial Culture, CSF   لیتر استمیلی 13لیتر بوده ولی حجم مطلوب میلی 1حداقل حجم قابل قبول. 

  :Mycobacterial Culture, Sputum لیتر استمیلی 1بل قبول حداقل حجم قا. 

 :Mycobacterial Culture, Urine  لیتر ادرار ابتدای صبح استمیلی 23حداقل 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 منگنهمتر مکعب از بافتسه میلی. 

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

 دارنده مورد نیازضدانعقاد یا نگهنوع 

 :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) 

 :ضدانعقاد سیترات – 

 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 آزمایشگاه: هدایت کننده

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/9 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 برد هدف:

 :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-17-Hydroxyprogesterone 

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

 :ضدانعقاد هپاریننمونه لخته یا   –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 کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
شهید رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 



 

217 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/10 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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 برد : هدف

 :مواردسایر  -چ

aPTT و :PT ارجحیت دارد %8/1سیترات سدیم بر غلظت  %1/1های درب آبی حاوی سیترات سدیم. غلظت      لوله. 

Acid Phosphatase       :استفاده از ضدانعقاد EDTAتوان از لوله لخته نیز استفاده نمود ارجح است اما می. 

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

 .، سیترات و یا لخته استفاده کردEDTAهای حاوی هپارین،      توان از لوله آلدوسترون مدنظر باشد می

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

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

Cryofibrinogen:   دو لوله درب آبی )سدیم سیترات( یا درب بنفش ((EDTA مورد نیاز است. 

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

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

 .خواهد بود های قرمز و بررسی سریع قابل قبول 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 Testingمورد استفاده 

 .گیرد می ر راق 

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

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

 : Lactose Tolerance Testلوله درب خاکستری )سدیم فلوراید( قابل قبول است. 

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

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

 :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 کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/11 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

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

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

      دارنده ادرارمواد نگه –ح 

 :Aldosterone   1-2گردد تا دارنده استفاده مینگهبه عنوان  %13از اسیدبوریک یا اسیداستیک=PH باشد. 

Catecholamines, Fractionation, Urine: 25های زیر پنج سال مورد      لیتر برای بچه میلی 11برای بالغین و  %13لیتر اسیداستیک  میلی

 .بین دو تا چهار حفظ شود  pH نیاز است تا

 Cortisol, Free, Urine  یا ده گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید. در %13لیتر اسیداستیک میلی 11نمونه، آوری  قبل از شروع به جمع 

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

Cystine: 20 1-1آوری یا اسیدی کردن نمونه تا  لیتر تولوئن قبل از شروع به جمعمیلی=PH آوری آن مورد نیاز است پس از جمع. 

1-HIAA: لیتر اسید استیک یا اسید هیدروکلریک استفاده کرد تامیلی11گرم اسیدبوریک یا 13-11توان از  دارنده ولی میمعموال بدون ماده نگه 

pH   نمونه حفظ گرددمناسب. 

Hydroxyproline: 30    گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید 13-11لیتر اسید کلریدریک شش نرمال یا میلی. 

1  7- 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 %13لیتر اسید استیکمیلی ml15  کند می  کفایت. 

Oxalate: 20لیتر اسیدکلریدریک شش نرمال برای جلوگیری از کریستالیزه شدن اگزاالت و جلوگیری از تبدیل آسکوربات به اگزاالتمیلی 

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

: 15-1 Pregnanetriol0  گالسیال لیتر اسید استیکمیلی 11گرم 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 استیک قبل از جمع اسید هیدروکلریک یا. 

 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 بعضی پروتکل ) 

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

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

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 کنندهابالغ  کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/12 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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

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

 کشت خون 
  

دقیق عامل ( لذا نمونه گیری ، جداسازی و تشخیص  %13تا  %13به علت اینکه میزان مرگ و میر در عفونتهای خون باال است ) حدود  : نمونه گیری
 بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است

 :الف ( وسایل مورد نیاز

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

 : ش انجام کشت خونب ( رو

 در مورد چگونگی اخذ خون توضیحات الزم داده شود تکمیل شده و با شماره بیمار تطبیق گردیده و به بیمار )بزرگسال( آزمایشفرم 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 . 1
 روی قسمتی از شیشه کشت خون که محتوی محیط کشت است الصاق نگردد

 آماده شده و درپوش آن برداشته می شود و پنبه آغشته به الکل بر روی آن قرار می گیرد. کشت خونشیشه  .1

 (، انتخاب می گردد. antecubital) رگ مناسب برای خو نگیری ) معموال ورید باالی ساعد .2
 زمان نمونه گیری

قبل از شروع تب و لرز بیمار است ” خون گیری از بیمار حتی المقدور قبل از تجویز آنتی بیوتیک باید انجام گیرد. گر چه بهترین زمان خو نگیری دقیقا  
ه شود . نمونه خون به فاصله یک ساعت از بیمار گرفته و کشت داد 1تا 1ولی آنچه که مهم است حجم خون کافی برای کشت است . توصیه میشود 

میلی لیتر خون  13الزم میشود . اگر فرصت کافی قبل از شروع درمان وجود نداشته باشد از دو ناحیه بطور جداگانه مقدار ” بار ندرتا 1خون گیری بیش از 

میتواند اکثر عوامل بیماریزا را کشت(  1در دو روز و هر روز )کشت خون جداگانه  2، انجام FUO  گیری انجام می گیرد . در موارد تب با علت ناشناخته
 .مشخص می سازد

  ضدعفونی پوست برای 

  از مرکز به خارج(.بشکل دایره ) شود محلی که برای خو نگیری انتخاب شده است به مدت یک دقیقه پاک می درجه، 73الکل  ابتدا با پنبه آغشته به -1

مجددا بشکل  خو نگیری محل )مثل بتادین( در پوست خشک شود . با پنبه دیگر آغشته به محلول آنتی سپتیک الکلسپس اجازه داده میشود تا  -1
 . شود و اجازه داده میشود تا آنتی سپتیک روی پوست خشک گردد دایره ، از مرکز به طرف خار ج پاک می

اجازه داده  از مرکز به خارج(.سپس بشکل دایره ) شود محلی که برای خو نگیری انتخاب شده است پاک می درجه، 73الکل  با پنبه آغشته بهجددا م  -1
 .در پوست خشک شود الکلشود تا  می

 .گارو از بازو بسته میشود -2

شود. الزم به تذکر است که انگشتی که برای لمس استفاده میشود  لمس می خو نگیریدر صورت لزوم قبل از وارد نمودن سر سوزن سرنگ، محل  -1
 .با روش ذکر شده برای پوست ضدعفونی گردد و نباید محل خو نگیری را با دست غیر ضد عفونی شده لمس نمود ”قبال

  

 آزمایشگاهمسئول فنی هدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه.1منابع :

2. irannurse.ir  

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/13 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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:

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

 

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  -1
 .بپوشانید

 .شودرب شیشه کشت خون نیز ضد عفونی می، دروش ذکر شده برای ضد عفونی پوست توجه شود تا با تبصره:
سی سی و از  1تا  1) از کودکان و نوزادان  اخذ می شود کشت خونسر سوزن سرنگ را در داخل ورید وارد نموده و حجم مورد نیاز از خون برای  -7  

به ازای افزایش هر میلی لیتر . اخذ می شود کشت خونبرای ( بطری های شیشه ایندازه  سی سی  بسته به ا 13تا  13سی سی و یا  13تا   1بزرگساالن 
 .نشدید، نیدل را عوض کنید خون گیری. اگر موفق به (یابدی % افزایش م 1/1، امکان مثبت شدن نمونه تا خون

 ، سر سوزن سرنگ از ورید خارج میگرددبعد از آزاد نمودن گارو -8

 .تحت فشار نگه دارد آنراقرار داده و از بیمار خواسته میشود تا چند دقیقه خو نگیری  بالفاصله مقداری پنبه تمیز و استریل را در محل -9

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

به داخل شیشه کشت خون  بوسیله خون اخذ شده تلقیح میگردد . الزم به ذکر است که هرگز نباید هوای داخل سرنگ کشت خونبا دقت شیشه های  -13
 د.از در آوردن نیدل نیز تکرار کنی ضد عفونی کردن با بتادین را پس د.تزریق گرد

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

 .، و یالهای آلوده و مایعات آلوده ایجاد شودتماس سرنگ با مواد شیمیایی مختلفمقتضی جهت حذف آنها انجام گیرد . منبع آلودگی شاید در اثر 

 

از آنها مثبت میشود  %91تا  %93تی بیوتیک دریافت نمی کنند در یک کشت منفرد خون در بیماران مبتال به اندوکاردیت که آنن: تعداد کشت های خو

بار نمونه  1و یا بیشتر افزایش مییابد . در بیمارانی که قبال آنتی بیوتیک دریافت کرده اند:  %98، این میزان به رت انجام کشت دوم از این بیمارانو در صو
از طرفی، . میلی لیتر و در صورت نیاز یک نمونه دیگر در روز دوم میتواند اغلب عوامل بیماریزا را مشخص کند 13ا ت 1گیری جداگانه و هر کدام به مقدار 

 د.گاهی در 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 نمو
  

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

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

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

های  به درون شیشه های کشت خون باید دقت نمود تا سر سوزن در دست فرد خو نگیر فرو نرود . سر سوزن خونهنگام تزریق  ( جدی ) هپاتیت و ایدز
 د.استفاده 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 کنندهتأیید  تهیه کننده
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

 مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
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 دستورالعملکد 
I-TC-Lab-1/14 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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:

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

 :نکات مورد توجه

 این تکنیک فقط باید توسط پرستاران مورد تایید، وتحت تکنیک شدیداً آسپتیک انجام شود. 

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

  آنتی بیوتیکی گرفته شوندنمونه ها باید قبل از شروع درمان. 

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

  باید همزمان از سه محل جداگانه انجام شود نمونه گیریاگر خون را زمانی از بیمار می گیرید که آنتی بیوتیک شروع شده است؛. 

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

 .کنید

 

 CSFنمونه 

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

  سی سی گرفته می شود(، در دو لوله برای آزمایشات کشت میکروبی و نیز سنجشش گلوکز  2نمونه در صورت کافی بودن) معموال به اندازه
 و پروتئین تقسیم می گردد.

 .جهت انتقال نمونه از جا لوله ای مناسب استفاده شود 
   نمونهCSF وه عفونی تلقی نمود.را باید جزو نمونه های بالق 
 .نمونه را حداکثر ظرف مدت یک ساعت باید آزمایش کرد. پس بالفاصله پس از نمونه گیری به آزمایشگاه ارسال گردد 
 آید نخاعی در صورتی که کلیه اصول مربوط به آن رعایت شده باشد اقدامی تقریباً بی خطر به حساب می-گرفتن مایع مغزی 
  گردید خواهد نمونه رد باعث غیراستریل ظروف از استفاده – بیوتیک آنتی مصرف –عدم رعایت زمان مناسب ارسال نمونه به بخش. 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 منابع :

  .1311سپتامبر  12در  اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی "اندیکاسیون پونکسیون کمری"-1

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد   "نخاعی -گرفتن مایع مغزی" 
  مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
http://www.amosbat.com/SN1223.aspx
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
http://www.labbafinejad.ir/ir/patient-education/docs/infectious/Gereftane%20Maaie%20Maghzi.pdf
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/15 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ 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

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

 

 برای نمونه گیری: 
ابتدا شخص ( و در مواردی از طریق پونکسیون سیسترنال و یا از کانال های شنتهای مغزی جمع آوری میگردد. 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
ی با فشار درون حفره جمجمه برابر شود. همچنین ممکن است شخص به حالت نشسته قرار گرفته و معموالً یک نفر دستیار ستون فشار مایع در کانال نخاع

 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 

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

پر شده است می کند و در این حالت چند سی سی از  CSF ف نخاع که باسپس پزشک سوزن مناسب را وارد پوست و بافتهای بین دو مهره در فضای اطرا
 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  وابد.برخی بعد از آزمایش دچار سردرد میشوند که معموال بعد از چند ساعت از بین می رود. بهتر است بعد از آزمایش بیمار چند ساعت به پشت بخ 

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

 

 
 

 هدایت کننده: مسئول فنی آزمایشگاه

 منابع :

  .1311سپتامبر  12در  اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی "اندیکاسیون پونکسیون کمری"-1

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد   "نخاعی -گرفتن مایع مغزی" 
 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
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
http://www.labbafinejad.ir/ir/patient-education/docs/infectious/Gereftane%20Maaie%20Maghzi.pdf
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 هاگذاری نمونهنحوه و الزامات برچسب دستورالعمل 1-1-8-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-2 

 ها نمونه گذاری برچسب الزامات و نحوه

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

 مسئول نمونه برداری در بخش های بالینی و آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

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

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

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

 بیمار از هویت وی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به نمونه گیری نماید .صورت عدم هوشیاری با کنترل دستبند شناسایی 
سپس اقدام پرسنل بخش بالفاصله قبل از نمونه گیری برچسب دارای اطالعات الزم را در بالین بیمار بر روی لوله ها و ظروف حاوی نمونه الصاق نماید -1

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

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

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

 مسئول پذیرش آزمایشگاه در مورد بیماران سرپایی برچسب نمونه را تایپ و سپس لیبل به همراه برگه پذیرش به بیمار تحویل داده می شود -1
 ا ولیبل آزمایش را به خونگیر تحویل می دهدبیمار پس از مراجعه به صندوق به نمونه گیری رفته وبرگه ه-2
 خونگیر قبل از اقدام به خونگیری لوله های آزمایش ولیبل آنها را آماده کرده سپس اقدام به خونگیری نماید.-1

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 آزمایشها انجام نحوه دستورالعمل 1-1-8-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/1 

 ) بیوشیمی/ خون(  نحوه انجام آزمایشها

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دستگاه الکترولیت آناالیزرسانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه  ،سرم بیمار یا مایعات بدن ،دستگاه اتوآناالیزر امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

1-  

 امکانات و دستگاه های موجود در بخش بیوشیمی: -1

 که در مواقع ضرورت قابل راه اندازی می باشد. Backupبصورت  931و یک دستگاه هیتاچی  BT3000 – BT4500دو دستگاه اتو آناالیزر فعال  -1 -1

 شاخه 11یک دستگاه سانتریفوژ  -1  -2

 دستگاه دیونایزر )آب مقطر( -1 -1

 میکرولیتر( 133-133-13) سمپلرهای با حجم های مورد نیاز -2 -1

  Easy lyteدو دستگاه الکترولیت آناالیزر  -1 -7

 ال صنعتی جهت نگهداری کیت هادو دستگاه یخچ -1 -8

 یک دستگاه یخچال ویترینی جهت نگهداری نمونه ها  - 7 -9

 درجه ( -18)  یک دستگاه یخچال فریزر جهت بایگانی سرم های بیماران و سرم کنترلهای آماده شده -8 

 ( OPTI CCA-TSو  GEM3000 دو دستگاه اندازه گیری گازهای خونی ) -9

 NOVAاسپکتروفتومتر  
 منابع و کارکنان: 

 لیست کار کامپیوتری-1
1-Log book 

 دفترچه راهنمای دستگاهها-1
 بروشور کالیبراتور-2
 بروشور کنترل کیفی-1
 فرم سرویس هر دستگاه-1
 دفتر مخصوص موارد و محلولهای مصرفی مخصوص انبار-7
 دفتر مخصوص گزارش موارد بحرانی-8

 کامل گردد:   در بخش بیوشیمی بایستی به مورد زیر توجه
الزاما چک کردن تانک اصلی آب مقطر و در صورت نبودن یا کم بودن روشن نمودن دستگاه دیونایزر در شیفت های شب)به دلیل فشار کم آب در طول روز 

 در شبکاری روشن شود(

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 دستور العمل کیت ها موجود،رچه راه اندازی دستگاه های دفت بیوشیمی هنری، منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/2 

 ) بیوشیمی/ خون( نحوه انجام آزمایشها

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 نکات ایمنی کار با نمونه های عفونی همواره رعایت گردد: 
 انجام کار * استفاده از دستکش و عینک محافظ و روپوش مخصوص آزمایشگاه در حین

 * دفع نوک سمپلر های استفاده شده در سیفتی باکس
 * دفع ایمن نمونه ها و سرم های بیماران پس از دوره نگهداری یک هفته ای

 نگاهی کلی به آنچه در بخش بیوشیمی می گذرد: 
فر کادر پذیرش و دو نفر کادر خونگیر مراحل کار را که در ارتباط با دو ن باشد می پرسنل فنی کاردان و کارشناس آزمایشگاه نفر 1 شامل بیوشیمی بخش

 پیش می برند.
 یک نفر از توسط بستری بیماران نمونه همچنین شود. می ثبت پذیرش قسمت در نفرپرسنل  دو توسط سرپایی مشخصات و تست های مراجعین  ابتدا در

 گردد. می کامپیوتری ثبت ارسالی،تحویل گرفته شده، پس از مطابقت مشخصات و نوع نمونه  پذیرش قسمت پرسنل
از حصول اطمینان از اینکه  پس گیری نمونه پرسنل مراجعه می نماید. گیری نمونه نمونه قسمت به پذیرش و مراجعه به واحد صندوق،  از پس بیمار 

مشکلی ندارد، مشخصات وی را با مندرجات برگه شخص مراجعه کننده به لحاظ ناشتا بودن و امکان مراجعه احتمالی  برای تست  قند خون دو ساعته و... 
 یک شب و عصر شیفت )در بیوشیمی پرسنل رسید و لیبل کامپیوتری ضمیمه شده به آن کنترل کرده، نسبت به اخذ نمونه اقدام می نمایند. سپس نمونه  به

 .تحویل می گردد  باشد( می نفر
 . گردد می بیوشیمی بخش تحویل و تهیه( آزمایشگاه داخل در مستقر) پذبرش پرسنل توسط بیوشیمی، بخش به مربوط کاری لیست ادامه، در
شناسی و  هورمون سرولوژی،  های بخش نمونه، بسته به درخواست های مورد نظر، بین هر سرم و شده سانتریفوژ ها نمونه ابتدا برای انجام تست ها، در 

 می گردد.  بیوشیمی تقسیم 
 نمونه ها بر اساس ترتیب  قرارگیری در لیست کاری، شماره گذاری شده و در جا لوله ای مخصوص آن روز و شیفت مربوطه چیده می شوند.  

برای بیمار درخواست شده باشد، سرم یا پالسما جداسازی – lactate – amoniac  C3- C4- IgG- Igm –IgAمانند تخصصی های اگر تست
 درجه سانتی گراد قرار می گیرد.  -13م در فریزر شده و تا زمان انجا

 به تعداد مورد نیاز کاپ نیز شماره گذاری می گردد.
 * توجه: 

 لحاظ لیز،لیپمیک، ایکتر و... بررسی و در صورت ضرورت درخواست نمونه مجدد انجام می گیرد.پس از انجام سانتریفوژ، ظاهرسرم ها  از 
 حتما زیر نویس  می کنیم.  Commentرت در صورت ایکتر یا لپمیک بودن بصو

فته کاری نگهداری  نمونه های بیماران به مدت یک هفته در یخچال و سرمهای فریز شده بیماران بمدت یک هفته در فریزر و دور ریز آنها بعد از یک ه-
 در سطل زباله عفونی و ارسال به زباله سوزی طبق دستورالعمل موجود در آزمایشگاه 

مدت  نگهداری جوابهای پرینت  شده  بیماران توسط دستگاه بمدت یک ماه، لیست های کاری شش ماه، کنترلها  به مدت یکسال و کالیبراسیون ها  به-
 سه سال 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/3 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 موجود در بخش  log bookثبت کالیبراسیون دوره ای تجهیزات در صورت نیاز در دفتر -
 توجه: 

 انجام گیرد. نحوه تهیه سرم کنترل به قرار زیر است:فرایند کنترل  کیفی در هر ران کاری بایستی 
پیپت برای سرم کنترل بصورت پودر لیوفلیزه می باشد. برای تهیه، به مقداری که روی ویال  نوشته شده است، آب مقطر به ویال اضافه کرده )همیشه یک 

بصورت سر و ته قرار داده می شود تا پودر های چسبیده به درب  این کار استفاده شود(، نیم ساعت در تاریکی قرار می دهیم.  سپس پنج دقیقه هم
دست آمده پالستیکی هم در آب مقطر حل شود ) از گذاشتن کنترل بر روی روتاتور جدا خودداری شود ( پس از چند بار  سر و ته کردن، محلول یکنواخت ب

درجه سانتی گراد قرار می  -13ر مصرف درب دار ریخته و تا زمان استفاده در فریزر میکرولیتری به داخل میکروتیوبهای یکبا 133تا 233را در اندازه های  
 دهیم. 

سرم کنترل داده می شود و نتایج آن بررسی  و در سیستم ثبت می گردد. این دستگاه فقط در شیفت های   BT4500به صورت روزانه هر صبح به دستگاه
 صبح استفاده می گردد

ر شیفت های عصر و شب استفاده میگردد که نمونه سرم کنترل آن نیز توسط مسئول بخش بیوشیمی صبحکار به دستگاه نیز فقط د BT3000دستگاه 
 تعریف و نتایج آن بررسی  و در سیستم ثبت می گردد.  

 نحوه انجام فرایند کنترل کیفی و رفع نقص های احتمالی در مبحث مربوطه شرح داده شده است.  
 :BT 4500مراحل انجام کار با دستگاه 

 لیتری منبع آب مقطر و اسید موجود در قسمت زیرین دستگاه  13چک گالن های -1
A-  سی سی محلول ضد قارچ خواهد بود 1-1لیتری حاوی   13گالن آب مقطر 
B- محلول 13به  1لیتری اسید،  به نسبت  13به گالن ،Multi Clean Wash Solution قطر اضافه می کنیم.را به آب م 
C-)خالی کردن فاضالب ها در صورت پر بودن)اکنون لوله فاضالب دستگاه به فاضالب شهری متصل شده است 
 ، دستگاه روشن می شود. CASEبا زدن دکمه پاور  -1
 شویم. را دابل کلیک کرده منتظر می Operativeدر صفحه مانیتور آیکون -1
 می زنیم. enterرا تایپ می کنیم و  CNPIAو در قسمت پسورد  BIOTECNICA، کلمه  user nameدر قسمت -2
 را انتخاب می کنیم. Analyzer utilitiesرا باز کرده و گزینه  special functionsدر سمت چپ دستگاه، گزینه -1
1-wash cuvettes .را اجرا می کنیم 
 درجه برسد 17صبر می کنیم تا دمای کووت ها به - 7

 را انجام می دهیم. zeroing، گزینه   1مسیر گزینه سپس از همان 

 چک می کنیم. (tray) 1محلولهای دستگاه را از ایکون-8

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونآزمایشگاهمسئول 
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/4 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :
 را انتخاب و محلول های مورد نظر را چک می کنیم. a,b,c,d,eدهنده سینی سمپل به ترتیب از دایره نشان 

 را انتخاب می کنیم. present positionیا  insert bottleبرای چک کردن روی محلول مورد نظر کلیلک راست کرده و گزینه 
Present position برای اوردن:bottle  بهposition جلوی یخچال برای برداشتن 

Bottle ر جای خود میگذاریم.مورد نظر را از یخچال دستگاه خارج کرده و محلول را به ان اضافه کرده و د 
Insert bottle برای سنجش مقدار محلول بعد از پر کردن:bottle 

 دقیقه قبل سرم کنترل را از فریزر خارج و در دمای محیط قرار می دهیم تا ذوب گردد(  13بعد از پر کردن محلولها به دستگاه کنترل میدهیم)-9
 می کنیم. را انتخاب کرده کلیک controls 7آیکون کنترل شماره 

 داریم، گزینه را انتخاب می کنیم unknownیا  knownدر صفحه ایجاد شده بسته به اینکه چند نوع کنترل 
Known  دارای سهlevel  می باشد 1-1-1به ترتیب 

Unknown  دارای سهlevel  می باشد 1-1-1به ترتیب 

 جایگاه کنترل قرار می گیرد و 11می باشد که کاپ مربوطه در شماره  normalبرای کنترل  known level 1مثال: 
level 3  درknown  مربوط به کنترلhigh  کنترل قرار می گیرد و  11است و نمونه مربوطه در جایگاهlevel 2  درknown  مربوط به کنترلcrp  میباشد که در

 کنترل قرار می گیرد. 12جایگاه 

 . )انجام می شود  ) تستهای کم تکرار ( بطور هفتگیGGT لیپاز و  –آمیالز  - Urine Protein   - CKMBکنترل (
در این قسمت اگرهدف  do you want optimizethe listرا انتخاب می کنیم که به ترتیب اعمال زیر را برای پیامهای داده شده عمل می کنیم،  runگزینه 

شود که اگر  ظاهر می ?do you want to perform a volume checkرا می زنیم. بعد پیام  no و در غیر اینصورت  yesبررسی لیست کنترل باشد، 
 را انتخاب می کنیم noو در غیر اینصورت گزینه  yesبخواهیم محلولهای مورد نیاز این تستها را بر چک کنیم، گزینه 

 کند.میرا زده دستگاه شروع به آزمایش کنترل   yesظاهر میشود که در این قسمت گزینه  do you have already inserted the controlsبعد پیام 
ل نباشند، دستورالعمل در صورتی که جوابهای کنترل مورد قبول باشند تست های بیماران را تعریف می کنیم و چنانچه جوابهای کنترل طبق قوانین وستگارد مورد قبو-13

 تعویض محلولهای تست مورد نیاز و ... و در نهایت کالیبر کردن آن-ا انجام می دهیم، از جمله عوض کردن کنترلصحت و دقت جوابهای کنترل ر
ریختن سرمها در در ادامه مراحل گرفتن ورک لیست کاری و کد گذاری و انطباق نمونه با ورک لیست ،کد گذاری کاپ ها، کدگذاری سرم ها طبق کد لیست کاری و -11

 انجام می شود. Easy lyteابتدا نمونه را به دستگاه  Na, Kه و در صورت داشتن کاپهای مربوط
 چگونگی تعریف تست برای دستگاه:

را انتخاب می کنیم که در این صورت دستگاه اولین خانه خالی را  new entryرا انتخاب و کلیک می کنیم. در صفحه بعدی، گزینه  Patientsآیکون شماره یک 
را میزنیم و به ترتیب این کار را برای  SAVEرا وارد می کنیم سپس تستها را انتخاب کرده و گزینه  ID(، در صفحه موجود کد بیمار یا  A1برایمان باز می کند) مثال 

 سایر بیماران نیز انجام می دهیم.
باشد  که همانند کنترل می ?do you want to perform a volume check را انتخاب میکنیم که گزینه زیر نمایان میشود run all samplesبعد گزینه 

 شود: زنیم و سپس گزینه زیر نمایان می را می noدکمه 
Do you want already inserted the sample باشد و دکمه  که همانند کنترل میyes ا تستها را برایمان آزمایش کند.زنیم.ت را می 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجیمسئول فنی 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/5 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  انجام آزمایشات بیوشیمی یکپارچه سازی نحوه هدف :

 چگونگی خواندن جوابها:
 reaults یعنی  9برای دیدن ازمایشات تک تک آیکون   .بینیم کنیم و جوابهای اماده شده را می را انتخاب کرده کلیک می  (Resultsآیکون هشت )

RT  .را انتخاب میکنیم 
 برای انجام آزمایشات اورژانس:

 را انتخاب کرده کلیک می کنیم که دستگاه اولین خانه خالی را برایمان stat( گزینه Patientsبعد از باز کردن ایکون یک )
 do you want toمی کنیم که دستگاه پیغامی می دهد که سوال میکند که  saveباز کرده و نشان می دهد. تستهای مربوطه  را تعریف کرده و 

perfoem this test immidietely?  که گزینه ،yes  را زده و سپسrun all samples  را دو بار زده و در پیغام داده شدهyes  را میزنیم و
 دستگاه تستهای مورد نظر را بصورت اورژانس انجام خواهد داد.

ردن مجدد آنها، وارد کردن جوابها در لیست  کاری و تحویل آن به همکار در ادامه، بررسی جواب های داده شده توسط دستگاه و در صورت لزوم چک ک
و  بررسی سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی  HISپذیرش داخل آزمایشگاه ، وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم 

ایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت های جواب جدید با سوابق، اطالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نه
 عصر و شب توسط رزیدنت ها. 

می همچنین گزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اطالع رسانی به بخش و ثبت در دفتر بحران انجام می شود ودر ادامه پیگیری نواقصات صورت 
 د با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد.گیرد. اگر نمونه ای ناقص بو

 چگونگی خاموش کردن دستگاه:
 را انتخاب می کنیم. switch of analyzer+pcرا باز کرده و گزینه  General optionگزینه 

 پیام زیر نمایان می شود
Are you sure to swith off bothe the analyzer and the pc? 

 را می زنیم.  yes، جواب ?Do you want to wash the cuvettesرا زده، در پاسخ به سوال  yesگزینه 
 ?the sblution has ben placedرا می زنیم.در پاسخ به سوال  closeقرار می دهیم و  23را پر می کنیم و در جایگاه  23محلول واش شماره 

 اهد شد.را میزنیم و دستگاه پس از شستشو خاموش خو yesگزینه 
 : BT3000روش کار دستگاه 

 لیتری( 13پر کردن آب مقطر دستگاه )گالن -1
    Caseروشن کردن -1
 صفحه کار بعد از چند دقیقه مشاهده خواهد شد.-1
 ( را میزنیم.Analyser utilities( گزینه اول )Analyser) 1از آیکون شماره -2
 را میزنیم. wash with water در پنجره باز شده اولین گزینه =-1

 .را از همین پنجره انتخاب میکنیم Zeroing on waterدرجه سانتی گراد، گزینه  17پس از اطمینان از رسیدن دمای کووت ها به -1

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/6 

 بیوشیمی/ خون(نحوه انجام آزمایشها ) 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :
یل آن به همکار پذیرش داخل ردن مجدد آنها، وارد کردن جوابها در لیست  کاری و تحودر ادامه، بررسی جواب های داده شده توسط دستگاه و در صورت لزوم چک ک

و  بررسی سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی جواب جدید با سوابق، اطالع به  HISآزمایشگاه ، وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم 
 نشین ایشان و در شیفت های عصر و شب توسط رزیدنت ها. بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جا

می گیرد. اگر نمونه همچنین گزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اطالع رسانی به بخش و ثبت در دفتر بحران انجام می شود ودر ادامه پیگیری نواقصات صورت 
 می گردد.ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت 

 چگونگی خاموش کردن دستگاه:
 را انتخاب می کنیم. switch of analyzer+pcرا باز کرده و گزینه  General optionگزینه 

 پیام زیر نمایان می شود
Are you sure to swith off bothe the analyzer and the pc? 

 را می زنیم.  yes، جواب ?Do you want to wash the cuvettesرا زده، در پاسخ به سوال  yesگزینه 
را  yesگزینه  ?the sblution has ben placedرا می زنیم.در پاسخ به سوال  closeقرار می دهیم و  23را پر می کنیم و در جایگاه  23محلول واش شماره 

 میزنیم و دستگاه پس از شستشو خاموش خواهد شد.
 : BT3000روش کار دستگاه 

 لیتری( 13دستگاه )گالن پر کردن آب مقطر -1
    Caseروشن کردن -1
 صفحه کار بعد از چند دقیقه مشاهده خواهد شد.-1
 ( را میزنیم.Analyser utilities( گزینه اول )Analyser) 1از آیکون شماره -2
 را میزنیم. wash with water در پنجره باز شده اولین گزینه =-1
 را از همین پنجره انتخاب میکنیم. Zeroing on waterدرجه سانتی گراد، گزینه  17ا به پس از اطمینان از رسیدن دمای کووت ه-1
آماده است. برای بررسی میزان محلول ها ر ا از نظر کافی بودن، از پنجره ای که در وسط مانیتور مشاهده می شود، گزینه سوم از سمت  دستگاه با پایان این مرحله،--7

،  Remove bottleتخاب کرده، روی هر کدام از محلول ها که می خواهیم به آن معرف اضافه کنیم، راست کلیک کرده،با اجرای گزینه چپ که عکس معرف دارد را ان
 محل مربوطه قرار می دهیم.معرف در سینی معرفهای دستگاه در مقابل اپراتور قرار خواهد گرفت. در این هنگام با احتیاط و لحاظ موارد ایمنی، محلول را پر کرده در 

لیتری آب مقطر  1ایت موارد ایمنی به یک گالن را با احتیاط و رع HCLمیلی لیتر از  113)برای تهیه آن، 19به صورت روزمره، در آغاز هر ران کاری معرف شماره  
به نسبت یک به سه با آب مقطر رقیق می کنیم( را که برای واش هستند با  را  (Cuvettes Wash Solution) محلول  23و معرف شماره  اضافه می کنیم( 

 محلولهای مربوطه پر می کنیم.
قرمز)وسط سینی سمپل( قرار داده، تستهای مربوط را در  11انتخاب کرده نمونه سرم کنترل را در جایگاه  ( گزینه کنترل راModify patients) 1از ایکون شماره -8

 میکنیم. runرا می زنیم و کنترل را  Saveاین جایگاه تعریف و گزینه 
 ا انجام می دهیم.ر calانجام ˛تعویض محلول˛اگر جواب کنترل ها قابل قبول نبود مراحل رفع عیب از قبیل تعریف کنترل جدید-9

 را میزنیم saveتستها را تعریف کرده و گزینه  1( به ترتیب از جایگاه Modify patients) 1برای تعریف تست بیمار از آیکون -13

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  کنندهتهیه 

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/7 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :
 

 را انتخاب می کنیم. دستگاه شروع به انجام تست ها خواهد کرد. run-Allگزینه  optionsاز گزینه -11
 را انتخاب و جواب ها را مشاهده می کنیم. view results for testگزینه     ،11برای مشاهده جواب از آیکون -11
 Are you sure you want shutرا زده، در پاسخ  به سوال مطرح شده ) shut downپس از اتمام کار روزانه، از آخرین ایکون سمت راست مانیتور، گزینه -11

down the system گزینه )yes (را زده و در پاسخ سوالDo) 
you want to wash the cuvettes)  هم گزینهyes  مطمئن شده، دکمه  23را زده، از وجود میزان کافی محتوای  بطری شمارهok ( را زده،  به سوالHave 

you inserted the bottle با گزینه )yes .پاسخ داده،  دستگاه شروع به انجام شستن کووت ها نموده، خاموش کردن دستگاه انجام خواهد شد 
 : 931روش کار با هیتاچی 

 چک کردن پربودن تانک آب مقطر و باز بودن شیر آب متصل به دستگاه -1

 Hitergentاز محلول  23پر کردن باتل  -1

 روشن کردن دستگاه حدودا دوازده دقیقه طول می کشد تا دستگاه آماده کار شود .  -1

 های الزم )قبل از این کار از وجود کاغذ پرینتر داخل پرینتر مطمئن شوید (  Reagentو پر کردن   Reagent printگرفتن  
 در صفحه نمایان شده  Reagent print  دکمه زدن ←ده بر روی صفحه نمایان ش okزدن دکمه  ←از روی صفحه اصلی Eeasy modeزدن دکمه -

 دادن کنترل به دستگاه -2

 شود.رالعمل موجود در کننرل کیفی عمل در غیر اینصورت طبق دستواست. ت صحیح بودن دستگاه آماده کار بررسی جوابهای کنترل و در صور -1

 به صفحه اصلی دستگاه بر می گردد.  Homeدر هر مرحله ایی دستگاه با زدن دکمه   -1

بیمار را طبق ورک لیست وارد دستگاه کنیم و سپس دکمه اینتر را زده و با  IDرا می زنیم تا  IDرا زده و در صفحه نمایان شده دکمه  Easy modeگزینه  -7
Peage up ا دستگاه برای تعریف کردن به صفحه قبلی بر می گردیم تستهای مورد درخواست را انتخاب کرده و اینتر می کنیم تID  دوم یا ... و تستها ی
 آن آماده شود 

  .دستگاه را می زنیم STARTو ورک لیست دکمه  IDبعد از اتمام تعریف کردن   -8

 جوابها بصورت پرینت شده اماده می شوند 
 برای خاموش کردن دستگاه به ترتیب زیر عمل می کنیم بعد از اتمام کار 

یک کاپ هیتاجی را از محلول مولتی کلین پر کرده و در آن جایگاه  W1را از مولتی کلین پر می کنیم همچنین در سینی سمپل در جایگاه  19با تل شماره  -9
 قرار می دهیم  

 را می زنیم  STARTرا انتخاب کرده و  CELLگزینه  ALLرا زده و در صفحه نمایان شده بجای گزینه   maintاز صفحه اصلی دستگاه دکمه  -13

 در پایان دستگاه را از دکمه پاور خاموش می کنیم.
 نکته :* 

سانتریفوژ شود و از مایع  1333دقیقه با دور  1ساعته قبل از انجام آزمایش بایستی  12و... وادرار  –سینوویال  –آسیت  -پلور –آزمایشات مایعات بدن مانند  مایع نخاع 
 . رویی جهت آزمایش استفاده شود

 ساعته طبق فرمول زیر نتیجه نهایی در لیست کاری ثبت می گردد. 12در مورد ادرار 
 133 = نتیجه نهایی   عدد بدست آمده توسط دستگاه×ساعته برحسب سی سی  12حجم ادرار  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/8 

 بیوشیمی/ خون(نحوه انجام آزمایشها ) 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدن تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 Lotدر صورت تغییر ریجنت یا  پذیرفتههای آماده در داخل هر کیت صورت  SOPبراساس باید کلیه آزمایشات انجام شده در بخش بیوشمی  نکته:* 

number  گردد.تایج بطور مستند نگهداری و ن انجاممربوطه با توجه به دستورالعمل کنترل کیفی بخش بیوشیمی اقدام اصالحی 
 Easylyte (Na , K)روش کار با دستگاه 

 بعلت اینکه دستگاه همیشه روشن می باشد دستگاه آماده کار می باشد  -1

 ظاهر می شود   Probe in bloodرا می زنیم  پروپ نمونه برداری پایین می آید و گزینه  YESدکمه  -1

 داده و جواب آن را در دفتر و برنامه کنترل کیفی ثبت می کنیم(.  Easy lyteبه دستگاه  Na, K)اول سرم کنترل  

 را می زنیم  yesکاپ حاوی سرم را زیر پروپ نمونه برداری قرار داده و دکمه  -1

 ظاهر می شود . Analyzingمی کند و سپس   Aspiratingدستگاه سرم را  -2

 بصورت عددی بر روی مانیتور ظاهر می شود که این جواب را وارد ورک لیست می کنیم Na ,Kپس از حدود یک دقیقه جواب 
را می زنیم و پروپ  yesر این صورت دکمه را می دهد )محلول شستشو ( که د Daily cleanerساعت پیغام    12دستگاه بصورت اتوماتیک در هر 

 نمونه برداری پایین می آید 
Daily cleaner  اماده موجود در یخچال بیوشیمی را مانند نمونه به دستگاه داده و دکمهyes . را می زنیم و منتظر می مانیم 

 را می  زنیم دراین موقع پیغام  noحالت دکمه می رود در این  standby modeبه حالت  Deily cleaner دستگاه پس از شستشوی خود با 

calibration now?   ظاهر می شود دکمهyes  را می زنیم و دستگاه بطور  خودکار کالیبره می شود تا پیغامanalyze blood  را بدهد و دستگاه
  .آماده کار می شود

Error  های شایع در دستگاهBT3000  وBT4500 :و نحوه رفع آنها 
Error S ← no serum ← ریختن سرم بیمار در کاپ مربوطه 

Error R← no reagent  ← ریختن ریجنت  مربوطه در باتل مربوطه 
Error O ← reagent out of limit  ← وارد کردن عددlimit  گفته شده درsop کیت در قسمت پارامترهای دستگاه 
Error E ← Reagent expired ←   ) تعویض ریجنت  و ریختن ریجنت تازه در باتل )ریختن  کهنه شده 

Error ←  low pressure  بررسی پمپ دستگاه و مطمئن شدن از خروجی فاضالب و ریست کردن و پمپ از طریق دکمه موجود بر روی پمپ و در
 صورت ادامه تماس با فرد مسئول یا شرکت پشتیبان 

Error ← lumpe ←  الکپ تعویض المپ دستگاه در صورت سوختن 
Error ←nowatter ← پرکردن گالن آب مقطر دستگاه و ریست کردن دستگاه 
Error ←weast full ←  خالی کردن  فاضالب های دستگاه و ریست کردن دستگاه 
Error ←x,y, unknown ←  ریست کردن دستگاه و دوبارهRUN   کردن تستها 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/1 

 نحوه انجام آزمایشها )بیوشیمی/ ادرار(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 نوار ادرارب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار گلوکویا، رفراکتومتر، ادرار، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرار تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار هدف:

 جمع آوری نمونه :

 ادرار 11cc-13مقدار 
     %1اسید  سولفاسالیسیلیک ،نوار گلوکویاب ،نوار تست ادرار های مورد نیاز :مواد و معرف

 میکروسکپ ،18*18المل ، الم، لوله آزمایش :لوازم مورد نیاز 
 نحوه انجام آزمایش : 

نوار  lot.NOابتدا بایستی نوارهای ادراری از نظر صحت و دقت توسط کنترل معلوم العیار آماده شده و موجود در یخچال بررسی گرددو تاریخ انقضا و  -1
ی ادرار نمی در دفتر کنترل کیفی موجود در بخش بیوشیمی ادرار مستند شود . به دلیل انکه گاها برخی از بیماران بستری و سر پایی موفق به نمونه گیر

اکثر بیماران کودک و نوزاد  شوند و ممکن است نمونه ادرار گاها تا دو روز بعد ارسال گردد لذا استفاده از ورک لیست برای این بخش میسر نمی باشد ضمنا
 هستند که همکاری مناسبی در نمونه گیری ادرار ندارند 

یماران نیز کد پذیرش ابتدا روی لیوان ها را شماره گذاری نمائید سپس به ترتیب شماره ها نام بیماران را دردفتر بیوشیمی ادرار وارد نمائید ودر کنار نام ب -1
 آنها را وارد کنید .

 انتهایی لوله خالی باشد در لوله بریزید 1cmهر بیمار یک لوله برداشته ونمونه بیمار را تاحدی که  به ازای -1
 برای تعیین رنگ ادرار می توانید از اصطالحات زیر استفاده نمائید : -2

Yellow زرد()، White ، )سفید( Pink ،)صورتی( Orange ،)نارنجی( Green )سبز( Gray (، )خاکستری Dark yellow ،)زرد تیره( Dark 

brown )قهوه ای تیره(  ، Brown  )قهوه ای(Red  و )قرمز(Black )سیاه( 
) واضح و شفاف ( و یا  Clear) کور ( ،  Turbidتوانید از اصطالحات زیر استفاده نمائید : می  Appearanceبرای تعیین وضوح )منظره( یا  -1

Semi Clear  ، ) نیمه شفاف (Semi Turbid )نیمه کدر( 
بیش از یک ثانیه در  درب نوارهای ادرار را بازکرده و بصورتی که دست با سطح نوار تماس نداشته باشد یکی یکی در لوله ها نوار ادراربزنید.نوار ادرار نباید -1

تلف نوار با هم مخلوط نشود .حال با توجه به رنگ نوار ادرار بماند و باید پس از بیرون آوردن نوار اضافه های ادرار را با لبه لوله بگیرید تا رنگ قطعات مخ
 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  ، PHDensityDichte وزن(

 Leukocytes ( WBCمخصوص( و 
تعیین نمائید . همچنین در مواردی  Refractometerبوسیله   را  وزن مخصوص  نوار قابلیت تعیین وزن مخصوص را ندارد باید  در صورتی که -7

زه گیری شود . میزان طبیعی وزن وزن مخصوص اندا Refractometer نیز باید توسط  وزن مخصوص تعیین شده بوسیله نوار ادرار غیرنرمال است  که
 .می باشد 11313 – 11331مخصوص 

پس از سانتریفوژ شدن ادرار میزان پروتئین موجود در ادرار بوسیله سولفا   باید  پروتئین در ادرار بیمار باشد  نوار ادرار نشان دهنده  که  در صورتی -9

 دستورالعمل مخصوص آن مراجعه نمائید .  به  باید  روش  این  پروتئین ادرار با  اندازه گیری  برای  ( تائید شود .SSAاسید )  سالیسیلیک

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
 

 



 

223 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/2 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ ادرار(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرار تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار هدف:

در ادرار بیمار باشد باید وجود قند در ادرار بوسیله نوار گلوکویاب تائید شود . جعبه نوارهای گلوکویاب دارای برچسبی است   قند  نوار ادرار نشان دهنده  که  در صورتی -9

 نشان می دهد . + ( Trace , 1+ , 2+ , 3+ , 4که با توجه به شدت رنگ نوار میزان قند موجوددرادرار رابه صورت کیفی) 
 سانتریفوژ نمائید. 1333دقیقه آنرا با دور  1پس ازتعیین مشخصات ظاهری ادرار ومشخصاتی که باید از روی نوارتعیین شوند ادراررا درسانتریفوژ گذاشته و به مدت  -13
 ود و فقط رسوب ادرار در ته آن باقی بماند .پس ازاتمام سانتریفوژ نمونه ها آنها را درآورده و لوله ها را کامال وارونه نمائید تا ادراربطور کامل خالی ش -11
المل بگذارید سپس چنددقیقه صبرنمائید تا   رسوب کف لوله را تکان بدهید تا کامال مخلوط شود سپس مقداری از آن را روی یک الم ریخته و روی آن یک -11

 ادرارکامال فیکس شود وحرکت نداشته باشد سپس به بررسی میکروسکپی آن بپردازید .
مورد مطالعه قرار داد البته بهتر است که تمامی الم مشاهده شود همچنین   دید  میدان 11 - 13در میکروسکپی ادرار حداقل باید ادرار را   مشخصات  ثبت  برای -11
 یکروسکپی ادرار بصورت زیر گزارش می شوند:ها معموال در لبه های الم قرار می گیرند . مشخصات م Castقرار گیرند چون   مطالعه  تمامی لبه های الم مورد  باید

RBC :  تعدادRBC  هم های مشاهده در تمام میدان ها را با هم جمع کرده و سپس بر تعداد میدان ها تقسیم نمائید سپس عدد بدست آمده را بصورت اعداد نزدیک به
گزارش شده در ادرار همخوانی داشته باشد اگر در ادرار  Bloodها باید این عدد با مقدار  RBCو ......در گزارش تعداد  2-1،   1-1، 1-1گزارش نمائید مثال بصورت 

Blood  گزارش شده باشد ولیRBC  مشاهده نشود باید در گزارشBlood  بصورتHb  1گزارش شود مثال اگر در ادرار شخص +Blood  مشاهده شده باید
 .گزارش شود Hb+ 1بصورت 
WBC :  تعدادWBC انند ها هم مRBC . گزارش می شود 

Epithelial Cells :  این سلول ها هم مانندRBC  وWBC گزارش می شوند 
Cast : Cast البته   می شوند  گزارش  ها نیز بصورت عددیCast که باید نوع آنها نیزمشخص شود  دارند  مختلفی  انواع  ها Cast ها شامل موارد زیر هستند  : 

WBC , RBC , Waxy , Cellular , Fatty , Granular , Hyaline   
Crystals : : کریستال ها انواع مختلفی دارند که در گزارش باید نوع آنها تعیین شود ازجمله 

 Ammonium biurate, AmorphusUrate, Amorphus Phosphate, Calcium Oxalate  Calcium Phosphate, Triplle 

Phosphate  ،Uric Acid   ن کریستال ها بصورت زیر گزارش می شوند :و سیستئی  

Few ی دید باشدها: وقتی که مقدار کمی کریستال در میدان 
Modrate وقتی که نصف فیلد کریستال باشد : 

Many وقتی که کل صفحه پراز کریستال باشد : 
Bacteria :  باکتری ها نیز بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش می شوند 

Mucus :  بصورتFew  ،Modrate  وMany گزارش می شود 
(Yeast : ) بصورت  قارچFew  ،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  :وارد می شوند مثالWBC Clamp به تجمع  کهWBC  ها می

 TrichomonasVaginalisگزارش می شوند و یا پروتوزوآهای دستگاه تناسلی که گاهی در ادرار دیده می شوند مثال :   گویند و بصورت عددی

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 



 

224 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/3 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ ادرار(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرار تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار هدف:

 )کیفی(SSA بوسیله سولفاسالیسیلیک اسید اندازه گیری پروتئین ادرار
 جمع آوری نمونه :

  از ادرار سانتریفوژ شده بیمار جهت تعیین میزان پروتئین ادرار استفاده نمائید .
 های مورد نیاز :معرف مواد و

 اسید  پودرسولفاسالیسیلیک -1
 آب مقطر -1
 لوازم مورد نیاز : 
 لوله آزمایش -1
 به همراه سر سمپلر 1mlسمپلر  -1
 پارا فیلم -1

 تهیه اسید:
 آب مقطر حل نمائید . 133ccازپودرآن را در  1gr% باشد بنابراین جهت تهیه اسید باید مثال مقدار 1اسید مورد استفاده جهت تعیین پروتئین ادرارباید 

 پروتئین : نحوه تعیین 
% اضافه می کنیم و میزان کدورت در اثر رسوب پروتئین را به صورت 13ثانیه قطره از اسید سولفوسامیک 1تا1بعد از سانتریفوژ بر روی نمونه لوله ادرار 

Trace ،1 گزارش می کنیم2+ و1+ و 1+ و +. 
1) Trace :  تقریبا ( 13توربیدیتی جزئی mg/dl) 
 (ml/dl 13اما بدون هیچ گونه گرانولیشن ) تقریبا توربیدیتی واضح  : +1 (1
 (mg/dl 133) تقریبا  Flocculationتوربیدیتی همراه با گرانولیشن اما بدون  : +1 (2
 (mg/dl 133) تقریبا  Flocculationتوربیدیتی همراه با گرانولیشن و  : +1 (1
 (g/dl 1کالمپ هایی از پروتئین رسوب شده یا یک توده رسوب شده ) تقریبا  : +2 (1
   کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادرار  

سانتریفوژ، استفاده از معرف های   کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادرارشامل کنترل کیفی نوارهای ادراری،دستگاه رفراکتومتر ، سرعت چرخش و زمان
 صرف و شیوه جمع آوری ادرار می باشد .دارای تاریخ م

  
 کنترل کیفی نوارهای ادراری

 کرد جهت کنترل کیفی از نمونه کنترل ادرار که به صورت تجاری در دسترس است استفاده می شود و در غیر اینصورت می توان از روش زیر استفاده 
 .برای نیل به این هدف نمونه ادرار با کنترل پائین ، کنترل باال و کنترل منفی به شرح زیر تهیه می گردد 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

  مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 Henry 2007  ،Edition 21کتاب  -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/4 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ ادرار(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرار تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار هدف:

ماه درظرف قهوه ای پایدار هستند . بازدن نوار ادرار در  1( باشند . درضمن کنترل ها به مدت Analytical gradeمواد فوق باید ازدرجه آنالیتیکال )
 گزارش باید بصورت زیر باشد :  کنترل ها

 

 PH مخصوصوزن  خون کتون گلوکوز پروتئین 

 339/1 متوسط - +1 +1 1 کنترل پائین

 311/1 - اندک تا متوسط +1 +2 1 کنترل باال

 331/1 - - - - 1 کنترل منفی

 
 کنترل کیفی وزن مخصوص :

 

 می باشد.  339/1گرم پودر پتاسیم سولفیت را در آب مقطر حل کرده و حجم را به یک لیتر برسانید . این محلول دارای وزن مخصوص  19/13
 کنترل دور و زمان سنج سانتریفوژ :

.کنترل زمان سنج سانتریفوژ با کرونومتر صورت می گیرد  درصد تفاوت قابل چشم پوشی است 1ماه یک بار انجام می گیرد و تا  1-1کنترل دور سانتریفوژ با تاکومتر و هر 
 درصد تفاوت قابل چشم پوشی است ودر صورت مشاهده تفاوت بیشتر احتیاج به سرویس دستگاه می باشد .13و تا 

 درصورت وجود تاکومتر انجام می شود 
 Protein BenceJonse انجام

 

 جمع آوری نمونه :

 ادرار 11cc-13مقدار 
 لوازم مورد نیاز :مواد و 

 بن ماری جوش -1
 لوله آزمایش -1

 روش انجام آزمایش:
درجه می باشد .برای این کار یک لوله را از  133درجه و سپس حل شدن دوباره آن در نزدیکی دمای  13-23اساس این آزمایش بر رسوب پروتئین بنس جونز در دمای 

درجه است قرا دهید سپس چند دقیقه صبر نموده تا تبادل گرمایی صورت گرفته و دمای ادرار با دمای  13-23ن بین ادرار بیمار پر کرده و در داخل بن ماری که دمای آ
درجه تنظیم کرده و تا حدی که به حالت جوش برسد  133بن ماری یکسان شود . در این مرحله ممکن است در ته لوله رسوباتی ایجاد شود سپس دمای بن ماری را روی 

باشد . البته در مواردی تبا از نظر ازبین رفتن رسوب ته لوله چک کنید اگر در این مرحله رسوبات از بین بروند نشان دهنده وجود پروتئین بنس جونز در ادرار می لوله را مر
می شود که بهتر است ادرار را رقیق شدن نتایج  False Negativeکه مقدار این پروتئین خیلی زیاد باشد ممکن است در مرحله دوم همه رسوب حل نشود که باعث 

 نموده و دوباره آنرا تکرار کنید .
شدن واکنش گردند که البته این  False Positiveدرجه است ممکن است دیگر گلوبولین ها نیز رسوب نموده و باعث  13-23در مرحله اول یعنی وقتی که دما بین 

 .می مانند  درجه باز هم بصورت رسوب باقی 133گلوبولین ها در 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/1 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 ر بخش سرولوژی بایستی به نمونه زیر عمل گردد:د

 ابتدا  لیست کاری گرفته می شود  -1

 مشخصات موجود در لیست کاری با نمونه ها کنترل می گردد -1

 نمونه ها به ترتیب لیست کاری مرتب شده و انطباق داده می شوند -1

قبول در صورت عدم انطباق مشخصات روی نمونه با لیست کاری جهت رفع مشکل به پذیرش اطالع داده می شود و همچنین نمونه از نظر معیارهای رد و  -2
 مورد بررسی قرار می گیرد 

 مراحل انجام کار :  طبق دستورالعمل تنظیم شده قبلی 
 تجهیزات مورد نیاز :

 منابع انسانی 
 سمپلر  -1بن ماری   -UR 2المپ  -1شیکر   -1یک نفر کارشناس آزمایشگاه  -1

 به روش فلئورسانت لکه ای: G.6.P.Dنحوه اندازه گیری فعالیت 
 آماده سازی معرفها:

به آهستگی تکان می دهیم تا معرف کامال محکم می بندیم ویال را  آنرا( ریخته و درب 1( را داخل ویال معرف سوبسترا )شماره  1میلی لیتر از محلول تامپون )شماره 1
 با پارافیلم می بندیم  آنراالندا به درون لوله های کوچک ریخته ودر  133حل شود از محلول آماده شده 

 این محلول در داخل فریزر بصورت یخ زده حداقل یک سال پایداری است .
 دمای آزمایشگاه برسدمعرف اماده از فریزر را برداشته صبر می کنیم به -1روش آزمایش :

 میکرولیز خون تام را به آن اضافه می کنیم و تکان داده تا خون وارد معرف شود. 1-13
 بر می داریم . ML1و یا  ML13الندا بترتیب  13( است  به جای >%13( و یا باالتر از )<%18در این مرحله از خون هائیکه هماتوکریت آنها کمتر از ) توجه :

 دقیقه در دمای  اطاق قرار می دهیم 11معرف و خون را لوله حاوی -1
 کنیم تا بخودی خود کامال خشک شود.چکانیم و صبر میمیکرولیتری یک قطره از این مخلوط را روی کاغذ صافی موجود در کیت می13باسمپلر -2
 .لکه خشک شده را زیر نور المپ فلئور سانت بررسی می نماییم-1

 :WIDALدستورالعمل انجام آزمایش 
 الندا  از سرم خون بیمار ریخته و یک قطره آنتی ژن اضافه میکنیم 23روی اسالید شیشه ای تمیز در شش خانه داخل هر کدام 

 OAالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  23به خانه اسالید اول 

 OBار +یک قطره آنتی ژن الندا سرم بیم 23به خانه اسالید دوم 

 ODالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  23به خانه اسالید سوم 

 HAالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  23به خانه اسالید چهارم 

 HBالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  23به خانه اسالید پنجم 

 الندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن 23به خانه اسالید ششم 

OD OB OA 

HD HB HA 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/2 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

دقیقه و نتیجه آزمایش از لحاظ شدت  1. شیشه را روی روتاتور قرار داده بمدت تقریبا زنیمم میهپلیکاتور چوبی بخوبی بهمخلوط آنتی ژن و سرم را با ا
 آگلوسیتاسیون بررسی می کنیم.

 جواب منفی ←عدم وجود آگلوتیساسیون 
 باید تیتر بگذاریم ←وجود ذرات آگلوسیته 
 برای گذاشتن تیتر : 

میکرولیتر از سرم بیمار  1و 13، 13،  23را با رقت انجام می دهیم. بدین ترتیب که روی اسالید شیشه ای گود دار، به ترتیب مقادیر  آنتی ژن که مثبت شده
دقیقه و نتیجه آزمایش از لحاظ شدت  1مثبت شده را افزوده، شیشه را روی روتاتور قرار داده بمدت تقریبا را افزوده،  بر روی هر کدام یک قطره آنتی ژن  

برای اسالید حاوی  113/1میکرولیتر سرم،  1برای اسالید حاوی  113/1آگلوسیتاسیون بررسی می کنیم. نتیجه آگلوتیناسیون مثبت هر چاهک به ترتیب، 
  میکرولیتر سرم خواهد بود. 23برای اسالید حاوی  23/1میکرولیتر سرم و  13رای اسالید حاوی ب 83/1میکرولیتر سرم ،   13

 :  Dimer -Dآزمایش 
 نمونه الزم : خون حاوی سیترات )ضد انعقاد ( استفاده می گردد ، پالسمای تازه پالسما نباید همولیزه باشد 

 روش انجام آزمایش :
الندا التکس اضافه می کنیم دو قطره را با هم مخلوط کرده و در سطح اسالید پخش  13از خانه های اسالید ریخته الندا پالسمای بر روی سطح یکی  13

 می کنیم .
دهیم نتایج را با توجه به آگلوتیناسیون یا عدم آگلوتیناسیون بصورت زیر ( حرکت می80vpm-60دقیقه با سرعت ) 1اسالید را به کمک روتاتور بمدت 

 < 200←ماییم عدم آگلوتیناسیون جواب تست مشاهده می ن
 233تا  133وجود ذرات آگلوتینه بدون رقت 

 روش رقیق سازی :
الندا پالسمای بیمار سپس به  133ریخته به کاپ اول  d-dimer الندا از محلول )بافر( 133تا کاپ برداشته شماره گذاری می کنیم به همه کاپ ها  1

 .دهیمی را دور می ریزیم سپس عین روش رپید انجام میکاپهای بعدی پاساژ می دهیم آخر
 

 833تا  233وجود ذرات آگلوتینه در خانه اول اسالید 
 1133تا  833وجود ذرات آگلوتینه در خانه دوم اسالید
 1133تا  1133وجود ذرات آگلوتینه در خانه سوم اسالید

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/3 

 آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(نحوه انجام 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

  RFروش انجام آزمایش تست 

 یم قبل از انجام آزمایش ، دمای نمونه کنترل ها و سوسپانسیون التکس را به دمای اتاق می رسانیم و سوسپانسیون التکس را بخوبی تکان می ده-1

 یک قطره سوسپانسیون التکس را در مجاورت قطره فوق قرارداده سپس آنها را با هم مخلوط می کنیم و در سطح اسالید پخش می نماییم-1
 دور در دقیقه حرکت می دهیم . 13-83دقیقه و به رقت  1ید را به کمک دست یا روتاتور بمدت اسال-2

 نتایج را با توجه به آگلوتینا اسیون یا عدم آگلوتیناسیون بصورت زیر گزارش می کنیم :
 1ذرات آگلوتیناسیون درشت با پس زمینه شفاف +

 1ذرات آگلوتیناسیون متوسط با پس زمینه نیمه کدر +
 1ذرات آگلوتیناسیون کوچک با پس زمینه کدر +

 سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون  منفی

 Indirect coombsنحوه آزمایش 
 درجه انکوبه می کنیم 17درصد ( را با هم داخل لوله باریک مخلوط کرده یک ساعت داخل بن ماری  1-1مثبت )  Oالندا سوسپانسیون  133الندا سرم بیمار را با  133

 بعد ماکروسکوپی از لحاظ آگلوتیناسیون بررسی می کنیم  1133دقیقه با دور  1سپس سانتریفوژ می کنیم بمدت 
قطره آنتی هیومن گلوبولین اضافه کرده  1. بار آخر تخلیه کامل می کینم بعد  1133-1333 دقیقه بادور 1سپس سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو می دهیم بمدت 

 درجه می گذاریم بعد سانتریفوژ کوتاه سپس از لحاظ آگلوتیناسیون هم ماکروسکوپی و هم میکروسکوپی بررسی می کنیم  17دقیقه داخل  1مخلوط می کنیم بمدت 
 منفی ← در صورت عدم وجود آگلوتیناسیون جواب

 

الندا رم فیزیولوژی می ریزیم به لوله  133تا لوله آزمایش برداشته شماره می زنیم داخل همه آنها  13اگر آگلوتیناسیون دیده شد سرم بیمار را رقیق می کینم بصورت زیر 
پاساژ می دهیم به همین ترتیب تا آخر هر بار سر سمپلر را عوض الندا برداشته به لوله های بعدی  133الندا سرم بیمار اضافه می کنیم بخوبی مخلوط کرده و  133اول 

 می کنیم آخری را دور میریزیم
 مثبت بعد بقیه مراحل عین روش مستقیم Oالندا سوسپانسیون  13سپس 

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله اول جواب
2

1
  

تیناسیون در لوله دوم جوابدر صورت مشاهده آگلو
4

1
  

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله سوم جواب
8

1
  

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله چهارم جواب
16

1

 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعمل کد
I-TC-Lab-3-3/4 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی ، االیزا ،شیکر، URالمپ ، سمپلرهای کالیبر شده، کیتهای هورمون و سروایمونولوژی، درجه 17بن ماری ، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنها ژنآنتیاندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف: یکپارچه

 : RPRروش انجام  تست 
 در جه سانتی گراد( 13-13سوسپانسیون و کنترل ها را به دمای اتاق رسانده )قبل از انجام دمای -1
 ده از انتهای پهن پیپت پالستیک .الندا سرم را در یک خانه اسالید )سفید رنگ ( قرار می دهیم سرم  را در سطح اسالید پخش می کنیم با استفا 1-13
 میکرولیتر ( بر روی سرم می چکانیم  17)متصل به سر سوزن ( را به آرامی تکان می دهیم و یک قطره )معادل  RPRویال پالستیکی حاوی آنتی  ژن -1

 *** آنها را مخلوط نمی کنیم
نور  در زیر دور در دقیقه حرکت می دهیم سپس اسالید را برداشته و به آهستگی حرکت می دهیم و آنرا 133دقیقه بوسیله روتاتور با  8اسالید را به مدت -2

 .المپ بررسی می کنیم
 تفسیر نتایج :

 بصورت کالمپ های واضح است  فعال یا مثبت :-1
 غیر فعال یا منفی : در سطح اسالید سوسپانسیون خاکستری یکنواخت دیده می شود . -1

 :CRPنحوه انجام آزمایش کیفی 
 دمای اتاق رسانده و سوسپانسیون را بخوبی تکان می دهیم.دمای نمونه و سوسپانسیون التکس را به  ،قبل از انجام آزمایش-1
 الندا سرم و یک قطره سوسپانسیون را در سطح یکی از خانه های اسالید قرار می دهیم و با هم مخلوط کرده  13 -1
 اسیون بصورت زیر گزارش می کنیمحرکت می دهیم نتایج آزمایش را براساس آگلوتین 60rpm-80دقیقه با سرعت  1اسالید را به کمک روتاتور بمدت  -

 1ذرات آگلوتیناسیون درشت با پس زمینه شفاف +
 1ذرات آگلوتیناسیون متوسط با پس زمینه نیمه کدر +

 1ذرات آگلوتیناسیون کوچک با پس زمینه کدر +
 سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون  منفی

 : ASOنحوه انجام آزمایش 
 ش دمای نمونه و سوسپانسیون التکس را به دمای اتاق رسانده و سوسپانسیون را بخوبی تکان می دهیم قبل از انجام آزمای-1
 الندا سرم بیمار و یک قطره سوسپانسیون را در سطح یکی از خانه های اسالید قرار می دهیم و با هم مخلوط می کنیم 13 -1

حرکت می دهیم نتایج آزمایش را براساس آگلوتیناسیون یا دوم آگلوتیناسیون بصورت زیر  80rpm-60دقیقه با سرعت  1اسالید را به کمک روتاتور بمدت 
 گزارش می کینم. دیدن ذرات آگلوتین باسایز مثبت تلقی می شود و باید تیتر انجام دهیم .

 .گزارش می کنیم 111سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون منفی و جواب را بصورت 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه کننده:هدایت 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/5 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 کمی لومینسانس-االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 : ASOتیتر 
الندا سرم بیمار اضافه می کنیم و بخوبی مخلوط  133الندا سرم فیزیولوژی می ریزیم به لوله اول  133تا  2لوله آزمایش کامال تمیز برداشته شماره می زنیم داخل هر  2

در سطح خانه های اسالید با هم  ASOه سوسپانسیون الندا از هر لوله برداشته با یک قطر 13کرده به لوله های بعدی پاساژ می دهیم بعد آخر ی را دور می ریزیم بعد 
 مخلوط می کنیم.

 حرکت داده و نتایج را براساس آگلوتیناسیون بصورت زیر گزارش می کنیم: min1اسالید را به کمک روتاتور بمدت 

 

 لوله 1 2 3 4

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

3200 1600 800 400 Todd 

 نحوه انجام تست رایت 
 آزمایش ،دمای محلولها ونمونه ها را به دمای اتاق می رسانیمقبل از انجام -1
 الندا یک قطره آنتی ژن رزبنگال که قبال بخوبی یکنواخت شده است را برروی صفحه شیشه ای تمیز می ریزیم 13الندا نمونه و 1-13
 سپس توسط یک همزن تمیز بخوبی مخلوط می نماییم-1
 دقیقه بصورت دورانی حرکت می دهیم ) با استفاده از روتاتور( 2مدت صفحه شیشه ای را بخوبی و به آرامی ب-2

 تغییر نتایج 
 منفی ←اگر آگلوتیناسیون مشاهده نشد-1
 مثبت ←در صورت آگلوتیناسیون )ضعیف تا قوی( -1

 روش انجام آزمایش رایت لوله ای :
 را در آنها اضافه می نماییم.لوله کامال تمیز در جا لوله ای قرارداده و سپس مطابق جدول زیر مواد  8

 
 لوله 1 1 1 2 1 1 7 8

0.5 ml 0.5 ml 
0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 
0.5 ml 0.5 ml 0.9 ml سرم فیزیولوژی 

- - - - - - - 0.1 ml سرم بیمار 

0.5 ml 
به بیرون 

 بریزید

0.5 ml 
0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 ml 0.5 ml, 0.5 ml 

 از لوله اول نیم سی سی برداشته
به لوله دوم بیافزایید و به همین 

 ترتیب تا آخر

0.5 ml 0.5 ml 
0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml آنتی ژن بروسالی  لوله ای 

2560

1

 1280

1

 640

1

 320

1

 180

1

 80

1

 40

1

 20

1

 

 رقت ها

 
 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/6 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 کمی لومینسانس-االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها تعاریف:اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و 

 انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژییکپارچه سازی نحوه هدف: 

 درصد شفافیت دارند . 13هری بررسی می کنیم لوله های مثبت حداقل ادرجه قرارداده بعد لوله ها را از نظر ظ 17ساعت در  12-28لوله ها بمدت 
 می کنیم.سانتریفوژ می کنیم و از لحاظ آگلوتیناسیون بررسی  1133دقیقه با دور  13سپس لوله ها را بمدت 

 روش انجام آزمایش کومبس رایت :

 .لوله تمیز در جا لوله ای قرار داده و سپس مطابق جدول زیر مواد زیر را در انها اضافه می نماییم 8
 

 لوله 1 1 1 2 1 1 7 8

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.9 

ml 
 سرم فیزیولوژی

- - - - - - - 
0.1 

ml 
 بیمارسرم 

0.5 

ml  به
بیرون 
 بریزید

0.5 

ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml, 

0.5 

ml 

از لوله اول نیم سی 
سی برداشته به لوله 
دوم بیافزایید و به 
 همین ترتیب تا آخر

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 
ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

0.5 

ml 

آنتی ژن بروسالی  
 لوله ای

2560

1

 1280

1

 640

1

 320

1

 180

1

 80

1

 40

1

 20

1

 
 رقت ها

 
 درصد شفافیت دارند . 13می کنیم لوله های مثبت حداقل درجه قرار داده بعد لوله ها را از نظر  ظاهری بررسی  17ساعت در  12-28لوله ها بمدت 

 سانتریفوژ می کنیم 1133دقیقه با دور  13سپس لوله ها را به مدت 
قطره آنتی هیومن گلوبولین اضافه می کنیم  1بار با سرم فیزیولوژی شستشو می دهیم بار آخر تخلیه کامل سپس  1بعد مایع رویی را خالی کرده و رسوب را 

 ( بعد از لحاظ آگلوتینا سیون بررسی می کنیم 1333دقیقه با دور  13وتاه ) سانت ک

 :2MEروش انجام آزمایش 

 این آزمایش پس از مثبت شدن آزمایش رایت انجام می شود .
استفاده  2MEون لوله کامال تمیز در جا لوله ای قرار داده و سپس مطابق جدول زیر مواد را در آنها اضافه می نماییم ولی به جای سرم فیزیولوژی از تامپ 8

 می نماییم.
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/7 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی ، االیزا ،شیکر، URالمپ ، سمپلرهای کالیبر شده، کیتهای هورمون و سروایمونولوژی، درجه 17اری بن م، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 نها محلول در خون و مایعات بدنژری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی اندازه گی تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 

 
 و مانند روش لوله قرائت و نتیجه را اعالم  می نماییم. درجه قرارداده 17ساعت در  12-28مانند روش رایت لوله 

 نحوه کار با دستگاه کمی لومینانس:
 از کامپیوتر ورک میگیرم.-1
 سرمها را جدا میکنیم طبق ورک لیست و میزان سرم مورد نیاز.-1
 قرار میدهیم. reagentکیت ها را طبق ورک در جایگاه -1
 را پر میکنیم. starter,washمحلول -2
1-Reaction module .کووت های واکنش( را در جایگاه کووت پر میکنیم( 
1-B.G.W  وL.C .را به دستگاه تعریف میکنیم 

وارد  System testاز قسمت  قرار میدهیم. 11یا  11قرار داده و در جایگاه  Lرا در رک  L.Cمحلول  11یا  11در قسمت جایگاه نمونه ها و در ردیف 
 شده و طبق جدول زیر عمل میکنیم:

 

 

 
 

 لوله 1 1 1 2 1 1 7 8

0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.9  ml  2تامپونME 

- - - - - - - 0.1 ml سرم بیمار 

 یک ساعت در حرارت اطاق بماند        

0.5 ml  به

 بیرون بریزید
0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 

0.5 ml 

از لوله اول نیم سی سی برداشته به 
لوله دوم بیافزایید و به همین ترتیب 

 تا آخر

0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml  2آنتی ژنME 

2560

1
 

1280

1
 

640

1
 

320

1
 

180

1
 

80

1
 

40

1
 

20

1
 رقت ها 

5 Washer            
5 Pipetor 
5 Chamberset 
2 BGW 
1 Lc.l                  
1 Lc.r                  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/8 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:
 

 BGW, LCمحدوده قابل قبول برای              

LC=120000 – 180000             CV<2/5% 
BG= 120 – 320                                 CV<10% 

 کنیم.می STARTنوع کنترل را انتخاب کرده و  IDبجای  IDگذاشته از قسمت  Aکنترل هورمون را پس از ذوب کردن در جایگاه نمونه و در رک های -7
 تعریف تست:-8

 چینیم.جایگاه نمونه وجود دارد که به ترتیب ورک لیست نمونه ها را می 11به تعداد  Aدر رک های 
 قرار دارد. 11تا  1میتوان در ردیف های  Patientنظر را در قسمت رک مورد 

 از صفحه خارج میشویم. okبا دکمه  patientبعد از قرار دادن رک در قسمت 
 شده رک مورد نظر را انتخاب میکنیم. patientدر صفحه اصلی دوباره وارد 

 (IDبیمار را وارد میکنیم که این عمل باید دوبار تکرار شود )وارد کردن  IDبه ترتیب رک اول را انتخاب و شماره یک را انتخاب و 
 میکنیم. startخارج شده در صفحه اصلی  patientها از صفحه  IDبعد از تعریف 

 نحوه کالیبراسیون کیت :
جهت کالیبر  Reagentقسمت  startقرار داده و از  Reagentکیتهایی که استاندارد روی خود کیت هست ابتدا پلمپ کیتها را باز کرده سپس کیت را در جایگاه -الف

 میکنیم. startکیت 
 میکنیم. saveمیکشیم و  cal.curveمیکنیم و نمودار کیت را با دکمه  viewانتخاب کرده و  Reagentبعد از کالیبر شدن کیت تست مورد نظر  را از قسمت -ب

 :(کاربرد دکمه ها) روش کار با دستگاه االیزاریدر
8X12  نحوه خوانش را بصورت :A←H   ستونی یا ردیفی( تعیین می کند 1←11یا( 
MIX پلیت را به اندازه زمان داده شده MIX می نماید 

Selfck برای تست داخلی دستگاه استفاده می شود: 
Aux1برای تعریف یک پلیت حاوی بند تست : 
Blank برای تعریف اولین :well(A1 بعنوان )blank  در منوabsorbance 

END  برای مشخص کردن تعداد آخرین :WELL که دستگاه باید بخواند 
 نحوه ذخیره کردن یک تست در حافظه:

را زدیم  NOرامی زنیم اگر  YESاین عمل را بعد از تعریف یک تست با خواندن  استانداردهای جدید میتوان انجام داد در این موقع اگر بخواهیم نامی برای تست بدهیم 
 ن نام ذخیره می شود بدو

Store →Name the test 

هر کدام را انتخاب می  READمی توانیم برروی حروف و اعداد حرکت و با کلید  1و2حروف و اعداد برروی مانیتور ظاهر می شود که با کلیدهای  yesبعد از انتخاب 
 رای تست مورد نظر ذخیره می شود .را می زنیم با این کار آن نام ب ENTERکنیم بعد از کامل شدن نام تست کلید 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -کیاست فر دکتر جعفر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/9 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 17بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:
 را می زنیم که از ما شماره تست را می خواهد  TESTنحوه خوانش تست با نمودار ذخیره شده ابتدا کلید 

ENTER TEST NUMBER 

 ه استفاده کند؟رکند نمودار ذخیسپس سوال می میکنیم. ENTERشماره تست را وارد و سپس 
POINT TO POINT MODE 

USE STORED CURVE Y/N 
  .نمودار ذخیره شده پاک خواهد شد NOرا بزنیم درصورت زدن  YESدر این مرحله حتما باید 

 LOAD NEXTرا می زنیم تا مجددا نمودار برایمان چاپ نکند سپس سوال می کند  NOکه معموال  PLOTE THE CURE Y/Nسپس سوال می کند 

PLATE →Read 

 :ترتیب عمل می کنیمبدین 
 را می زنیم که از ما نحوه خوانش پلیت را سوال می کند. ENDخانه خواهد خواند برای اجتناب از این عمل ابتدا کلید  91را بزنیم هر  readاگر کلید 

Where is last well?  Plate #(1-9) 
  .کندسپس تا آخرین خانه را سوال می. میکنیم  enterرا  1در پاسخ عدد 

Where is last well: row#(A-h)  در پاسخ موقعیت آخرین خانه ای را که آزمایش گذاشته اید وارد و سپسenter  می کنیم 
 Well #(1-12)                                                                                                                           کند حال آخرین ردیف را سوال می

 می کنیم  enterدر پاسخ آخرین ردیف تست را 
 نحوه خواندن یک تست با چند استاندارد

 را زده PGMابتدا دکمه 
SELECT Filters 1=405    2=450   3= 492      4= 630 

 ( را انتخاب میکند113) 2ی کند که معموال شماره سوال م differentiolو سپس در مورد فیلتر  می کینم enterکه طبق دستور چک فیلتر را انتخاب و 
 بزنیم یعنی پالنک نداریم   NOبعنوان پالنک است اگر  A1بزنیم یعنی خانه  yesکه اگر  blank   y/nبعد از آن 

Key # of cab.→ENTER    تعداد استانداردها را سوال می کند 
SELECT UNITS (0-13) 

 واحد را سوال می کند . سپس اعداد کالیبراتور را وارد می کنیم 

 KEY VAL.C1→ENTER 

Duplicate cali Brtrs Y/N 

Duplicate samples Y/N 

 .میکنیم  readتعداد ولها را مشخص می کنیم و  ENDبعد با دکمه 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 در آزمایشگاه مستندات سیستم مدیریت کیفیت-1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/1 

 )هماتولوژی(نحوه انجام آزمایشها 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها  تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:
 :امکانات مورد نیاز در بخش هماتولوژی

 دو نفر کارشناس آزمایشگاه-1

 XT1800i-XP300-KX21دستگاه های سیسمکس  -1 

 شیکر -1

 میکروسکوپ  -2 

 معرف های گروه خونی -1

 درجه  17بن ماری  -1 

 ((ACL7000-ACL Eliteدستگاه های کواگولومتر -7 

 کاناله 133سدیمان ریدر  -8
 خون کنترل -9

 کنترل تستهای انعقادی -13

 بیماران CBC-ESR-PTنمونه های  -11 

 کرونومتر -11
 الم نئوبار -11
 الم و المل -12
 گروه خونی و اپلیکاتوراسالید  -11
 محلول های رنگ گیمسا و کریزل بلو، محلول مارکانو، سرم فیزیولوژی -11
 سانتریفیوژ میکروهماتوکریت -17

 منابع و کارکنان: 
 لیست کار کامپیوتری-1
1-Log book 

 دفترچه راهنمای دستگاهها-1
 دو نفر کارشناس آزمایشگاه -2
 بروشور کنترل کیفی-1
 دستگاه فرم سرویس هر-1
 دفتر مخصوص موارد و محلولهای مصرفی مخصوص انبار-7
 دفتر مخصوص گزارش موارد بحرانی-8

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 تعاون: مریم مسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/2 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2 شماره ویرایش:

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، سرم فیزیولوژی، 

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گرو تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:
 در بخش هماتولوژی بایستی به مورد زیر توجه کامل گردد:  

 ... چک کردن امکانات مورد نیاز در بخش از قبیل نوک سمپلر، الم و المل و محلول های مختلف و اتصاالت صحیح برق دستگاه ها و
 نکات ایمنی کار با نمونه های عفونی همواره رعایت گردد: 

 * استفاده از دستکش و عینک محافظ و روپوش مخصوص آزمایشگاه در حین انجام کار
 * دفع نوک سمپلر ها و الم های  استفاده شده در سیفتی باکس

 * دفع ایمن نمونه ها و  الم های بیماران پس از دوره نگهداری یک هفته ای
 KX-21دستگاه     کلی کار با دستگاه های سل کانتر اصول

 قبل از روشن کردن دستگاه چک موارد زیر الزامی است: -1
  ن به پشت دستگاه وصل شده است. آشیلنگ مربوط به فاضالب که یک سر 
 لیز محلول تعویض صورت در. دارد قرار دستگاه داخلی قسمت در که لیز محلول و دارد قرار دستگاه بیرونی قسمت در ایزوتون که لیز و ایزوتون محلول دو چک 

select4  ) الزامی است. )شست و شو 
 ین آورده شود .یشود و بعد تعویض برگه ضامن پادر صورت تعویض ضامن کنار برگه باال کشیده  :کنترل کاغذ پرینتر 
 .در می آید  Readyدقیقه دستگاه آماده است و به حالت  1که در قسمت راست بدنه دستگاه قرار دارد. بعد از حدود  powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1

 شست و شو روزانه دستگاه که شامل :-0

 انجام شستشو تا کشد می طول دقیقه 11 ←دستگاهstart کلید دادن فشار ←دستگاه prob در زیر  clean محلول حاوی باتل دادن قرار ←select7-1 اجرای -1
 .شود

 START ← 7←(  WBCمیکرولیتر در چامبر 1333و RBC میکرولیتر در چامبر 133)  chamberدر دو  clean محلول ریختن←  select7-2اجرای-1
 .کشد می طول دقیقه

1- SELECT- 5  یا اتورینز که با زدن دکمهselect  ،در روی برد دستگاه  و انتخاب گزینه پنجم از پنجره باز شدهenter  دقیقه فرایند تمام  13تا  1را زده،پس از
 می شود.

 بیماران،  جهت اطمینان از صحت عملکرد  دستگاه، به دستگاه خون کنترل داده شده و نتایج مربوط بررسی می شود )خون CBCقبل از شروع کار و آنالیز نمونه های-2

 دقیقه در دمای اتاق باشد و شیک نشود. پس از رسیدن به دمای اتاقف نمونه بین دو کف دست به حالت مالشی مخلوط می شود( 13-11کنترل باید 

پارامتر اقدام  هردر نتایج به دست آمده از خون کنترل در سیستم کنترل کیفی آزمایشگاه و در شیفت مربوطه وارد و نمودار آن رسم می شود و در صورت بروز خطا 
 اصالحی مربوطه انجام و خطا رفع می گردد) مطابق دستورالعمل رفع خطا در کنترل کیفی(

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مریم تعاون :مسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/3 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2ویرایش: شماره 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، سرم 

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گرو تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:
و  HCTو  HBعدد از نمونه های خون بیماران در شیفت جاری جدا شده، روز بعد دوباره به دستگاه داده شده و چهار پارامتر آن} 1جهت بررسی صحت دستگاه،  -1

RBC  وWBC با جواب های روز قبل مقایسه می شود که این روش }T-brittin . نام دارد 

 برای شروع آنالیز نمونه های بیماران،
 می گیریم. HISابتدا لیست کاری را از سیستم -1
 نمونه های دریافتی را به ترتیب لیست کاری مرتب می کنیم.-1 
ل نمونه مندرج در جدول نمونه ها را کنترل می کنیم، مشخصات روی نمونه ها را با مشخصات مندرج در لیست کاری مقایسه می کنیم )با توجه به معیارهای رد و قبو-1

 در صورت عدم تطابق مشخصات به مسئول پذیرش جهت رفع خطا اطالع داده می شود(.
 دقیقه بر روی شیکر قرار داده می شوند تا کامال مخلوط گردند.  11نمونه ها به ترتیب و به مدت   -2
مشخصات بیمار را چک کرده، پس از اطمینان از عدم وجود لخته در نمونه بیمار، نمونه را در زیر پروب دستگاه گرفته، دکمه قبل از دادن نمونه به دستگاه، یکبار دیگر -1

start ا توجه به ه دست آمده، برا فشار میدهیم  تا آسپیره کردن نمونه انجام گیرد. حدود یک دقیقه بعد، جواب بیمار بر روی صفحه مانیتور مشاهده می شود. اگر اعداد ب
 ر عمل خواهد شد: سن و جنس بیمار منطقی بودند، جواب ها در لیست کاری ثبت می گردند. ولی در صورتیکه به بررسی بیشتری نیاز باشد، حسب مورد  به قرار زی

ها مطرح می  NRBC(، میزان لنفوسیت ها یشتر از نوتروفیل ها بود، احتمال وجود Diffباال و در شمارش افتراقی،) WBCاگر بیمار نوزاد چند روزه بوده، شمارش  -
ده، در معرض گردد. برای بررسی موضوع، پس از مخلوط کردن کامل نمونه، پس از قید مشخصات بیمار بر روی یک الم شیشه ای، یک گسترش نازک خون تهیه نمو

الم متانول ریخته، پس از چند لحظه متانول را خالی و الم را به صورت عمودی قرار میدهیم تا خشک و نهایتا هوا قرار می دهیم تا کامال خشک شود. آنگاه روی  
ی کنیم و الم را رنگ فیکس گردد، در این فاصله، مطابق دستورالعمل نوشته شده در روی ظرف حاوی محلول غلیظ رنگ گیمسا، به مقدار مورد نیاز رنگ گیمسا تهیه م

ها ) گلبول های قرمز هسته دار که به لحاظ اندازه و شکل با لنفوسیت های کوچک قابل اشتباه  NRBC س از خشک شدن الم، نسبت به شمارش . پ می کنیم.
ش شمارWBC ، تعدادDiffرا هم شمارش افتراقی می کنیم. در نهایت، پس از اصالح   WBC 133اقدام و البته حتما آن عدد  WBCعدد  133هستند( در مقابل 

جمع می  133را شمرده و با عدد  NRBCضرب کرده، حاصل را یاد داشت می کنیم و در صورت یک کسر قرار می دهیم. تعداد  133شده توسط دستگاه را در عدد 
 بیمار گزارش می کنیم. WBCکنیم و در مخرج همان کسر قرار می دهیم. حاصل این کسر را به عنوان 

هزار عدد باشد و با سابقه بیمار همخوانی نداشته باشد، باز هم به طریقه باال الم تهیه کرده، شمارش پالکت به طریقه دستی انجام و با  133اگر تعداد پالکت بیمار زیر  -
را تایپ می کنیم. در این  Plt Count Checked By PBS، عبارت CBCتوجه به جدول استاندارد موجود در بخش، تعداد پالکت را گزارش کرده، در ذیل جواب 

، عبارت CBCگزارش کرده و در ذیل جواب  100000<در نمونه بیمار باشیم که در این حالت، تعداد پالکت را  Platelet Aggregationبین ممکن است شاهد 
Platelets Aggregations Were Seen .را تایپ می کنیم 

بازوفیل و یا  % باشد، باز هم به طریق باال الم کشیده، شمارش افتراقی را برای تعیین تعداد ائوزینوفیل، 13، بیش از Mixedن بیمار، میزا Diffدر صورتی که در   -
 را اصالح و اعداد جدید را گزارش می کنیم.  Diffسلول های اتیپیک احتمالی بررسی و 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-TC-Lab-3-4/4 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  : امکانات مورد نیاز

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه : کارکنان مرتبط

تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه  شمارش : تعاریف

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی : هدف
آن به همکار پذیرش  نهایتا پس از برسی مجدد جواب های داده شده توسط دستگاه و در صورت لزوم چک کردن مجدد آنها، وارد کردن جوابها در لیست  کاری و تحویل

عدم همخوانی جواب جدید با سوابق، و  بررسی سوابق بیمار و در صورت  HISداخل آزمایشگاه ، وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم 
توسط رزیدنت ها انجام اطالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت های عصر و شب 

ر دفتر بحران انجام می شود و در ادامه پیگیری نواقصات صورت می گیرد. همچنین گزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اطالع رسانی به بخش و ثبت د می گردد.
 اگر نمونه ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد. توجه کنید که:  

 به دستگاه داده شود. خالی جهت  شست وشوی مسیر start نمونه خون مریض که به دستگاه داده می شود، یک  13-11بعد از هر      

 خطاهای دستگاه :-
 select – 5 ← وشو شست ← ایزوتون تعویض← Errorpltدر صورت -1

 در ← جدید کنترل خون با دوباره چک و محلول تعویض مشکل، رفع عدم صورت در← select4← لیز تعویض← WBC  Errorو  HCTو HBدر صورت -1
 و شست وشوی مکرر SRV ←ورت عدم رفع ص

 خاموش کردن دستگاه :بعد اتمام کار و شست وشو ی دستگاه به شرح زیر عمل شود:برای 
دقیقه طول می کشد تا شستشو  11 ←دستگاه startفشار دادن کلید  ←دستگاه probدر زیر   cleanقرار دادن باتل حاوی محلول  ←select7-1 اجرای  -1

 انجام شود.
 روی صفحه دستگاهزده شود.  Shut downدکمه  -1

 به دستگاه داده شود . startبا زدن دکمه  sampleبجای cleanدر ادامه محلول  -1

 نمایش پیغام خاموش  -2
 کنار دستگاه زده شود. powerدکمه  -1

  :توجه* 
 روز یک بار توسط اپراتور انجام می گیرد که به شرح زیر است : 12دستگاه هر SRV شستشوی

را خارج می کنیم و کاپ را به آرامی پایین می آوریم. پیج  SRVثانیه  منتظر می نماییم. درب دستگاه را باز کرده و سینی پالستیکی زیر  13دستگاه را خاموش کرده 
SRV  را باز می کنیم و قسمت بیرونیSRV  دقیقه داخل محلول  13را بیرون می آوریم قسمت های متحرک را به مدتCell clean  قرار می دهیم بدون اینکه

را با سرنگ مخصوص شتشو داده تا در صورت وجود گرفتگی و لخته،مورد  SRVسوراخهای وسط  هر سه قسمت را آبکشی می کنیم و و قسمت فلزی آغشته شود
 روشن کردن است. را به همان ترتیب که خارج کردیم وصل می کنیم و بعد  ازتعویض محلول، دستگاه آماده SRVبرطرف شود. سپس  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/5 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  : امکانات مورد نیاز

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 ترمارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونوم

 کارکنان فنی آزمایشگاه : کارکنان مرتبط

ه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گرو : تعاریف

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

 قبل از روشن کردن دستگاه چک موارد زیر الزامی است: 
 شیلنگ مربوط به فاضالب که یک سر ان به پشت دستگاه وصل شده است.  -
عویض چک دو محلول ایزوتون و لیز که ایزوتون در قسمت بیرونی دستگاه قرار دارد و محلول لیز که در قسمت داخلی دستگاه قرار دارد. در صورت ت -

 )شست و شو (الزامی است . select4محلول لیز 
ین آورده کنترل کاغذ پرینتر که در قسمت داخلی دستگاه قرار دارد و در صورت تعویض ضامن کنار برگه باال کشیده می شود و بعد تعویض برگه ضامن پا -

 می شود .
در   Readyدقیقه دستگاه آماده است و به حالت  1ز حدود که در قسمت راست بدنه دستگاه قرار دارد. بعد ا powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1

 می آید .

 شست و شو روزانه دستگاه که شامل :-1
دقیقه طول می کشد  11 ←دستگاه startفشار دادن کلید  ←دستگاه probدر زیر   cleanقرار دادن باتل حاوی محلول  ←  select7-1 اجرای -1

 تا شستشو انجام شود.
 START←(   WBCمیکرولیتر در چامبر 1333میکرولیتر در چامبر و  133)  chamberدر دو  cleanریختن  محلول ←  select7-2اجرای-1

 دقیقه طول می کشد.  7 ←
1- SELECT- 5  یا اتورینز که با زدن دکمهselect  ،در روی برد دستگاه  و انتخاب گزینه پنجم از پنجره باز شدهenter  یقه دق 13تا  1را زده، پس از

 فرایند تمام می شود.
بیماران،  جهت اطمینان از صحت عملکرد  دستگاه، به دستگاه خون کنترل داده شده و نتایج مربوط بررسی  CBCقبل از شروع کار و آنالیز نمونه های -2

بین دو کف دست به حالت مالشی مخلوط دقیقه در دمای اتاق باشد و شیک نشود. پس از رسیدن به دمای اتاقف نمونه  13-11می شود )خون کنترل باید 
 می شود(.

در هر پارامتر نتایج به دست آمده از خون کنترل در سیستم کنترل کیفی آزمایشگاه و در شیفت مربوطه وارد و نمودار آن رسم می شود و در صورت بروز خطا 
 کنترل کیفی(اقدام اصالحی مربوطه انجام و خطا رفع می گردد )مطابق دستورالعمل رفع خطا در 

را می  Resultبه دستگاه جهت مشاهده جواب دکمه CBCبعد از دادن نمونه  عمل گردد. kx-21در ادامه برای فعالیت روزانه، مشابه بند های دستگاه 
درآمده  Readyکه در قسمت باالی سمت راست صفحه دستگاه است دستگاه به حالت  TOPزنیم و جواب مربوطه را یادداشت می کنیم و با زدن دکمه 

خالی جهت  شست وشوی  select نمونه خون مریض که به دستگاه داده می شود یک  13-11بعدی را به دستگاه می دهیم. بعد هر  CBCو نمونه 
 مسیر به دستگاه داده می شود.

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 در آزمایشگاه مستندات سیستم مدیریت کیفیتهماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/6 

 )هماتولوژی(نحوه انجام آزمایشها 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها  تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

      خطاهای دستگاه:* 
   kx-21مشابه دستورالعمل 

 : بعد اتمام کار و شست وشو ی دستگاه بشر ح زیر انجام می پذیرد خاموش کردن دستگاه:
 Select 7-1اجرای  -1

 اینتر شود   Shut downدکمه  -1

 به دستگاه داده شود  sampleبجای  cleanمحلول  -1

   startدکمه  -2

 نمایش پیغام خاموش  -1

  .دستگاه زده شود powerدکمه  -1

  :توجه* 

 روز یک بار توسط اپراتور انجام می گیرد که به شرح زیر است : 12دستگاه هر  SRV شستشوی
را خارج می کنیم و کاپ را به آرامی پایین می  SRVثانیه  منتظر می نماییم. درب دستگاه را باز کرده و سینی پالستیکی زیر  13دستگاه را خاموش کرده 

قرار  Cell cleanدقیقه داخل محلول  13را بیرون می آوریم قسمت های متحرک را به مدت  SRVرا باز می کنیم و قسمت بیرونی  SRVآوریم. پیج 
  .می دهیم بدون اینکه قسمت فلزی آغشته شود

را با سرنگ مخصوص شتشو داده تا در صورت وجود گرفتگی و لخته، مورد برطرف شود.  SRVهر سه قسمت را آبکشی می کنیم وسوراخهای وسط 
 را به همان ترتیب که خارج کردیم وصل می کنیم و بعد  ازتعویض محلول، دستگاه آماده روشن کردن است. SRVسپس  

 XT-1800iدستگاه: 

که در بیرون دستگاه  (Cell pack 1- FFD 1- SLS 2-FBA -1)و محلول های  )ایزوتون(  EPK قبل از روشن کردن دستگاه چک محلول -1
 اخل دستگاه هست.همچنین  چک شیلنگ متصل به فاضالب نیز باید انجام گیرد.که در د FFSقرار دارند و محلول  

درخواست خواهد شد که  عبارت usernameکه در قسمت چپ دستگاه قرار دارد و روشن کردن مانیتور، powerروشن کردن دستگاه با دکمه  -1
((superv را وارد کرده و برایpassword  ت خودکار شروع به شست و شو می کندرا وارد میکنیمدستگاه به صور 17عدد. 

( انجام خواهد menu ← controller ← Auto Rinse)از قسمت  Auto Rinseبعداز مشاهده صفحه اصلی، شست وشوی روزانه دستگاه شامل 
می باشد.جهت  full diffشد. روش کار این دستگاه نیز مشابه بقیه مدل های سیسمکس می باشد، و تنها تفاوت آن با بقیه سیسمکس ها این است که 

 کنترل دستگاه بررسی نتایج دو دستگاه )نمونه خون چندین مریض( انجام شود. 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-TC-Lab-3-4/7 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه شمارش  تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

 
تا زمان  cleanدادن محلول   Rinse waste chamber ←(menu ←Controler ←maintenance -1شست و شو ی هفتگی دستگاه :

 دقیقه alarm ←11قطع شدن 
- Rinse flow cell ← (menu ← Controler  دادنclean    ودکمهstate   تا زمان قطعAlarm  1 دقیقه 

SRV . دستگاه به صورت ماهیانه توسط اپراتور انجام می گیرد 
Shut down←  از قسمتmenu←Controler←  وارد قسمتshut down←   دادن محلولcleanstart به دستگاه تاز زمان قطع 

Alarm← 11  دقیقه طول می کشد←shut down   خاموش کردن دستگاه با دکمه ←مانیتورpower  
  :خطاهای دستگاه

 زدن و محلول مربوطه تعویض می شود . Alarm دستگاه محلول هر اتمام با ←
 . شود می نمونه دادن آماده دستگاه ←زده  okشده و  Reagent قسمت وارد← menu ←controler قسمت از←بعد تعویض 

 توجه * 
 توسط  دستگاه میکروهماتوکریت به صورت دستی نیز چک می شود و نتایج آن  ثبت می شود . HCTهای سل کانتر، دستگاه HCTجهت بررسی 
 کواگولومتر ←Acl7000اصول کار با 

 و شیلنگ مربوط به فاضالب دستگاه چک و تمیز می گردد قبل از روشن نمودن دستگاه ظرف-1
 ظرف مربوط به شستشوی دستگاه تحت نام محلول رفرانس چک گردد. -1
 باید با محلول ضد عفونی تمیز گردد Rotorمحفظه مربوطه به -1
 د.دستگاه تمیز و خشک گرد sensorبا پنبه و یا گاز استریل به همراه الکل جایگاه های مربوطه به -2
 در قسمت راست و در عقب دستگاه می باشد. powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1
 شستشوی کامل دستگاه بشرح ذیل می باشد.-1

محلول شستشو  7-1-1-1آب مقطر ریخته و در کاپ های  8-1-2-1، به صورت یک درمیان،در کاپ های  8تا  1الف: در تعدادی کاپ به ترتیب از شماره 
 می ریزیم. PT-PTTآماده جهت 

 Cell) محلول شستشوی دستگاه ←PTTدر جایگاه محلول  مقطر آب←PTدر جایگاه های مخصوص محلولها نیز به ترتیب سینی )در محلول  -ب

clean و درظرف )Cacl2 ← .آب مقطر ریخته و این کار را دقیقا مشابه تعریف تست به دستگاه، تا سه مرتبه تکرار می کنیم 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/8 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

ه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گرو تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

 برای آنالیز نمونه ها:  
 Recagentبصورت آماده می باشد در جایگاه   CaCl2و PTTسی سی آب مقطر حل گردیده و محلول  8به صورت لیوفلیز بوده  و با  PTویال  

 میریزیم
مربوطه الندا و یا بیشتر پالسما اضافه نموده، روتور تمیز یکبار مصرف را در جایگاه  133در هر کاپ،  .نمونه در یک ران کاری قابل انجام است 8حداکثرتا 

-PTو یا  PT-PTT-FIBRINOGENمی گذاریم. در مانیتور ردیف های متنوعی برای آنالیز نمونه ها مشاهده می شود که سته به درخواست ها، 

PTT و یا یکی ازPTT و یاPT  را به تنهایی  انتخاب نموده دکمهenter   را می زنیم و سپس با عالئم فلش پایین دستگاه آمادهAnalysis شد می با

ودن جواب در این مدت هرگز به پروب های دستگاه دست نمی زنیم بعد ازشنیدن صدای آالرم دستگاه، جواب ها آماده قرائت می باشند. درصوت مورد دار ب

ی گردد ، نمونه ها را به صورت دستی نیز چک می کنیم.لیست کار تکمیل شده تحویل بخش پذیرش مnot coagulationو یا Errorها، و یا مشاهده 

و  بررسی سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی  HISجوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم   که مراحل زیر طی می گردد:وارد کردن

ر شیفت های جواب جدید با سوابق، اطالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جانشین ایشان و د

 عصر و شب توسط رزیدنت ها انجام می گردد.

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/9 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه شمارش  تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

گیرد. اگر در ادامه پیگیری نواقصات صورت میگزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اطالع رسانی به بخش و ثبت در دفتر بحران انجام می شود و * 
 نمونه ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد.

 .دستگاه به شرح زیر می باشد  Errorها و   Alarmانواع 

1    Error code←نمونه بودن لخته به مربوط 
Error code 2 ← داخل شده ریخته نمونه اندازه Cup  الندا کمتر می باشد  133از 

Error  117←Slvecpv ram ←افزار نرم مشکل 

Error 118 ← rotor motor fail-  بررسی شود آیا روتور در حال گردش است وگرنه به سرویس کار اطالع داد شود 

Error 111 ←Rotor Logic fail –محل نسب روتور بر روی سایت صحیح نمی باشد 

Error 111←coduclation error during 
Error 118 ←rotor temp out of rany– به درجه حرارت دقت شود –تغییر درجه حرارت 

Error 111←reagent dilutor motor اطالع به سرویس کارشلنگهای دایالتور بررسی و تعویض گردد وگرنه 
Error  113 ←power fail- بررسی سیم مربوطه -راه ارتباطی از برق شبکه 
Error  121 ←receiver buffer- اگر مقدار رنگ تغییر کند تعویض شود–بررسی محلول بافر 

Error  111 ← vertical  arm motor- ولتاز برق وگرنه بهسرویس کار اطالع داده شود  –ولتاژبرق  –بررسی سویچ برق 

Error  113← horizontal arm motor کارکردموتور وگرنه اطالع به سرویس کار  –بررسی سویچ دستگاه 

Error code 4← شود بسته کامل باید باشد می روتاتور در به مربوط 

Error code 5←انکوباسیون درجه 
Error code 6←مسئله Electronic fail←کار سرویس 
Error code 9←شود تمیز مقطر آب با اپلیکاتور توسط ← دستگاه سنسور 

Error code R1←مربوطه محلول نمی باشد های ظرف در 

Error code18← درCup ها نمونه پالسما یا کم است یا موجود نیست. 
Error code19←است. شده تمام رفرنس محلول 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/10 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  : امکانات مورد نیاز

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 133سدیمان ریدر ، درجه 17بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 آزمایشگاهکارکنان فنی  : کارکنان مرتبط

ه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گرو : تعاریف

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی : هدف

 آزمایشات گروه خونی

  .روی اسالید )کاشی( انجام  می گیرد این آزمایشات هر روز صبح بر

ا طبق لیست برای انجام تست، آنتی ژن های سالم و کنترل شده دارای تاریخ انقضای معتبر را از یخچال خارج می کنیم تا به دمای محیط برسند. نمونه ه
میکرولیتر به ازای هر قطره(، به ترتیب بر روی  13شته ) کاری مرتب کرده، در روی کاشی های تمیز، برای هر بیمار سه قطره نمونه خون در یک ردیف گذا

را اضافه می کنیم. بعد به دقت با اپلیکاتور چوبی مخلوط کرده،  Rhو بر روی بر روی یک قطره هم  آنتی  B، بر روی یک قطره آنتی  Aیک قطره،  آنتی 
می کنیم.  در صورت مشکوک بودن جهت تست های تکمیلی و لوله ای تحویل نتیجه را بر اساس مشاهده و یا عدم مشاهده آگلوتیناسیون قرائت و گزارش 

 .بانک خون داده می شود
 آزمایشات مایعات ارسالی

 بسته به نوع ارسال نمونه ها از بخش مشتمل بر :
CSF ،)مایع آسیت، مایع پلور و غیره می باشد در مرحله اول  )مایع نخاعیvolume -  color  - appearance  نمونه یادداشت و سپس با استفاده از

 13میکرولیتر از مایع هموژن شده افزوده 13میکرولیتر محلول مارکانو،  13، به RBCو WBCالم نئوبار تعداد سلولها، شمارش می گردد. برای افتراق
مارش اقذام می کنیم. آنچه در این مرحله ها لیز می گردند(،سپس دوباره نسبت به ش WBCها و نه  RBCدقیقه صبر می کنیم )در این فاصله فقط 

 13بیشتر از  WBCرا نشان خواهد داد. اگر تعداد RBCاولیه،تعداد Total cell خواهد بود. تفاضل عدد حاصله از تعداد   WBCشمرده شده، تعداد 
از رسوب حاصل برای تهیه گسترش، فیکساسیون با  عدد بود، مقداری از مایع هموژن شده را سانتریفیوژ نموده، از مایع رویی برای تستهای بیوشیمی و

 گزارش می گردد.  diffرنگ در آب( استفاده می گرد. توزیع سلولی تغیین و به عنوان  1:1متانول، و رنگ آمیزی گیمسا )سه دقیقه با رقت 
 :  ESRآزمایش
چک شده و در صورت مطلوب بودن جواب های کنترل، نمونه ها بر حسب  ESRو نرمال   Hدر ابتدای شیفت توسط کنترلهای  ESR Readerدستگاه 

در نمایشگر، با لمس خانه مربوطه، آخرین عدد  Fقرار داده شده و پس از ظهور حرف  ESRاینکه لیز نباشند و مقدار انها کافی باشد، درکانال های دستگاه 
لیست کار تکمیل ینان از همخوانی عدد خاصله، خوانده و در لیست کاری ثبت می گردد.سمت راست پس از مقایسه با میزان رسوب در لوله آزمایش و اطم

و  بررسی  HISکه مراحل زیر طی می گردد:وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم شده تحویل بخش پذیرش می گردد 
طالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی جواب جدید با سوابق، ا

 فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت های عصر و شب توسط رزیدنت ها انجام می گردد.
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت در هماتولوژی عملی مهبد،  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/11 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

معرف های گروه خونی، رنگ های گیمسا و کریزل  بیماران(، CBC-ESR-PTکاناله )نمونه های  133سدیمان ریدر  -درجه 17بن ماری -سیسمکس
 بلو، محلول مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، تعیین گروه شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین  تعاریف:

 مارانیخونی ب

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

می  همچنین گزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اطالع رسانی به بخش و ثبت در دفتر بحران انجام می شود و در ادامه پیگیری نواقصات صورت
 رد. اگر نمونه ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد.گی

 : Reticآزمایش 

 EDTA ،13حاوی ضد انعقاد  CBCها  صورت میگیرد. از خون هموژن شده موجود در ویال  Reticulocyteاین آزمایش جهت شناسایی درصد 
درجه سانتی گراد قرار می  17دقیقه در بن ماری  13میکرولیتر رنگ کرزیل بلو است، افزوده و به مدت  13میکرولیتر برداشته، به لوله ای که حاوی 

م، تعداد  و گسترش تهیه میکنیم. پس از خشک شدن المیکرولیتر برداشته  13گذاشته، پس از چند دقیقه از آن  CBCدهیم.سپس لوله را روی شیکر 
Reticulocyte  شود.می  شمرده شده و بصورت  در صد گزارش گلبول قرمز 1333در مقابل 

 :PBSآزمایش 

ها، ابتدا از نمونه خون  WBCو یا شمارش افتراقی  NRBCبسته به درخواست و یا بر حسب ضرورت و برای کنترل تعداد پالکت و یا شمارش تعداد 
 1/20با الکل منالول فیکسه کرده و بعد از خشک شدن بر روی آن رقت   ،گسترش تهیه وEDTAحاوی ضد انعقاد  CBCهموژن شده موجود در ویال 

ها تحویل بخش پاتولوژی جهت بررسی موارد مذکور می گردد. بعضی نمائیم. این المدقیقه ریخته و سپس شسته و خشک می 13از رنگ گیمسا به مدت 
می شود که عالوه از گسترش نازک، یک گسترش ضخیم نیز بدون نیاز به فیکساسیون با الکل و به  Malariaایی اوقات نیز درخواست الم جهت شناس

 روش قطره ضخیم رنگ آمیزی می شود.
 * توجه:

ریز آنها بعد از  برای پیگیری های بعدی، نگهداری  نمونه های  بخش هماتولوژی بیماران به مدت یک هفته در یخچال انجام گرفته، پس از این مدت، دور

 یک هفته کاری در سطل زباله عفونی و ارسال به زباله سوزی طبق دستورالعمل موجود در آزمایشگاه انجام می گردد. 

مدت  نگهداری جوابهای پرینت  شده  بیماران توسط دستگاه بمدت یک ماه، لیست های کاری شش ماه، کنترلها  به مدت یکسال و کالیبراسیون ها  به-

 ال الزامی است.سه س

 موجود در بخش انجام می گیرد.  log bookثبت کالیبراسیون دوره ای تجهیزات در صورت نیاز در دفتر -
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههماتولوژی عملی مهبد،  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونآزمایشگاهمسئول 
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-5/1 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )میکروب
 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 خون و مایعات بدن-محیط های کشت-شعله-لوپ های کالیبر شده-میکروسکوپ-IIکالسهود -فور-انکوباتور امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تجزیه میکروارگانیسم های پاتوژن خون و مایعات بدن تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات میکروب شناسی هدف:

 منابع انسانی و امکانات در بخش میکروب شناسی 
 سه نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی -1
 میکروسکوپ-1
 الم و المه-1
 درجه  17سه عدد انکوباتور  -2
 IIهود کالس  -1
 محیط های و معرف های مورد نیاز  -1
 ،سالمونال  و شیگال E.coliآنتی سرم  برای  -7
 لوپ برای کشت  -8
 نیدل مخصوص کشت  -9

 پلیت برای تهیه محیط های کشت  -13
 اتو کالو -11
 سوش های کنترل  -11
 اسپکتروفتومتر -11

 و مایعات بدن بایستی به شرح ذیل عمل نمود: CSFدر رابطه با کشت مایع 

 ابتدا لیست کاری از کاپیوتر گرفته می شود  -1

 ارسالی شماره گذاری میگردندنمونه های  -1

 نام و مشخصات بیمار در دفتر ثبت می گردد -1

 و شکالت آگار بصورت  استاندارد کشت داده می شود  EMBروی سه محیط بالد آگار ، CSFبعد از سانتریفیوژتوسط لوپ استریل نمونه   -2

 ساعت بررسی می گردند. 12 درجه قرار داده می شود و پس از گذشت 17پلیت های کشت داده شده در انکوباتور  -1

 در رابطه با کشت خون بایستی به شرح ذیل عمل گردد:

 نمونه ارسالی کشت خون به بخش میکروب شناسی منتقل می گردند. -1

 مشخصات بیماران از روی برچسب روی بطری کشت خون در دفتر ثبت می گردد -2

 درجه قرار داده می شوند  17بطری های کشت خون در انکوباتور  -3

 بطری ها روزانه از نظر وجود همولیز ، کدورت و وجود حباب گاز بررسی می گردند  -4

در صورت مشاهده هریک از موارد ذکر شده ،توسط سرنگ استریل و با استریل نمودن سر بطری از داخل بطری نمونه برداری شده و روی  -5

 کشت داده می شود  EMBبالدآگار و 

 درجه قرار داده می شوند. 17ر پلیت های کشت داده شده در انکوباتو -6

 ساعت بررسی می گردند  12پلیت ها پس از  -7

 ساعت نگهداری می شوند  71بطری های کشت خون تا  -الف

 انجام می دهیم  EMBمشاهده نگردد ، از نمونه کشت روی بالد آگار و  2پس از طی این مدت حتی اگر موارد ذکر شده در بند -ب
 در صورت شک به بروسلوز نمونه ها حداقل دو هفته بایستی نگهداری شوند -ج      

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-5/2 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )میکروب
 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 خون و مایعات بدن-محیط های کشت-شعله-لوپ های کالیبر شده-میکروسکوپ-IIکالسهود -فور-انکوباتور امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تجزیه میکروارگانیسم های پاتوژن خون و مایعات بدن تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات میکروب شناسی هدف:

 در رابطه با کشت ادرار بایستی به نحوه ذیل عمل گردد 
 نمونه های ارسالی به بخش میکروب شناسی منتقل می گردند  -1

 مشخصات بیماران از روی برچس نمونه ها در دفتر کشت ثبت می گردند -1

 بصورت استاندارد کشت داده می شوند  EMBتوسط لوپ  استریل نمونه های ادرار روی محیط بالد آگار و  -1

 ساعت قرار داده می شوند  12درجه به مدت  17پلیت ها در انکوباتور  -2

 پس از طی این مدت پلیت ها بررسی می گردند  -1

 
 در صورت هرگونه کشت بر روی پلیت ها بایستی به صورت ذیل عمل گردد:

 از محیط بالد آگار اسالید تهیه می گردد -1

روش تهیه به این صورت است که چند کلونی باکتریایی از پلیت برداشته و داخل یک قطره سرم فیزیولوژی روی الم میکروسکوپی مخلوط می  -الف
 گردد 

 الم  را روی شعله حرارت می دهیم به نحوی که مخلوط تهیه شده نجوشد و این عمل را چند بار تکرار می کنیم تا الم کامال خشک شود  -ب

 م تهیه شده را به روش گرم رنگ آمیزی می کنیم ال -1

 بخش میکروب شناسی موجود است  SOPروش رنگ آمیزی گرم در  -الف
 برای هر الم تهیه شده بایستی کنترل باکتری گرم مثبت و منفی رنگ آمیزی شود  -1

مثبت از سوش استافیلوکوک موجود در بخش  موجود در بخش میکروب شناسی و برای کنترل گرم E.Coliبرای کنترل گرم منفی از سوش  -الف
 میکروب شناسی استفاده می کنیم.

 
 دررابطه با کشت مدفوع  بایستی به صورت ذیل عمل نمود :

 نمونه های ارسالی به بخش میکروب شناسی منتقل می گردند  –الف 
 مشخصات بیماران از روی برچسب ظروف در دفتر کشت ثبت می گردد -ب

 درجه قرار داده می شود  17کشت داده شده و در انکوباتور  XLDنمونه ها بر روی محیط   -ج
 ساعت از نظر رشد کنترل می گردند. 12پلیت ها پس از  -د    

 
شوند و  پس از اینکه مراحل تشخیص باکتری انجام گردید پلیت های کشت داده شده و بطری های کشت خون  در اتوکالو قرار گرفته استریل می

 سپس جهت دفع پسماندها تحویل زباله سوزی بیمارستان می گردند .

  

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی مسئول
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-5/3 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )میکروب

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 خون و مایعات بدن-محیط های کشت-شعله-لوپ های کالیبر شده-میکروسکوپ-IIکالسهود -فور-انکوباتور امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تجزیه میکروارگانیسم های پاتوژن خون و مایعات بدن تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات میکروب شناسی هدف:

 
 انتی بیو گرام بایستی به روش ذیل عمل گردد: برای انجام

 تهیه سوسپانسیون نیم مک فارلند  -1

موجود در الف : برای تهیه سوسپانسیون مقداری از کلنی خالص را در سرم فیزیولوژی حل نموده و کدورت مخلوط حاصل را با استاندارد نیم مک فارلند 
 بخش میکروب شناسی مقایسه می کنیم 

 ب: روش کنترل استاندارد نیم مک فارلند در بخش کنترل کیفی آورده شده است 

 هینتون کشت می دهیم -توسط سواپ پنبه ای استریل از سوسپانسیون تهیه شده بصورت کامال یکنواخت روی محیط مولر -1

 یم دیسک در یک پلیت ( قرار می ده 8دیسک های آنتی بیوگرام الزم را به فواصل مساوی )حداکثر   -1

 درجه قرار داده می شود  17پلیت در انکوباتور  -2

ساعت با اندازه گیری هاله شفاف  ایجاد شده در اطراف هر دیسک )برحسب میلیمتر (مقاومت و حساسیت به آنتی بیوتیک مورد نظر را  12پس از  -1
 تعیین می کنیم .

 
 دستورالعمل انجام کشت از بخشهای بستری :

 بخشهای بستری بایستی به شرح ذیل عمل شود : در رابطه با کشت دوره ای از

 هر زمان مسئول کنترل عفونت بیمارستان درخواست نمود ، و با نظر مسئول مذکور از مناطق مختلف بخش مورد نظر کشت تهیه می گردد. -1

 گاه منتقل می شوند برای انجام کشت از سواپ پنبه ای استریل استفاده گردیده و سواپ ها در محیط انتقالی کری بلر به آزمایش -1

 تهیه و در انکوباتور قرار داده می شود   EMB   ،sub cultureاز کشتهای برداشته شده از بخشها ،روی محیطهای کشت بالد آگار و -1

 بقیه  مراحل مطابق دستورالعمل کشتها می باشد .
 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-6/1 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )انگل

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 )سانتریفوژ -لوله آزمایش-کاغذ صافی-قیف-فرمالدئید-اتر(نرمال سالین-لوگل-میکروسکوپ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تمیز انگل ها و تک یاخته های بیماریی زا در نمونه های ارسالی تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:

 
ها در اسرع وقت یکند. نمونهمقدار نمونه باید به اندازه کافی همچنین نمونه نباید به ادرار یا سایر مواد آلوده باشد زیرا ادرار ساختمان تروفوزوئیتها را خراب م

 مورد آزمایش قرارگرفت و اگر این امر امکان پذیر نبود داخل یخچال نگهداری می شود.

 :زمایش گسترش مستقیم مرطوبت آوسایل و مواد مورد نیاز جه

 به مقدار الزم نمونه مدفوع 1

 یک جفت دستکش التکس 1

 به تعداد الزم الم 1

 به تعداد الزم المل 2

 یک عدد قلم الماسی 1

 به تعداد الزم اپلیکاتور چوبی 1

 به مقدار الزم سرم فیزیولوژی 7

 به مقدار الزم لوگل 8

 یک دستگاه میکروسکوپ نوری  9

 
 وسایل و مواد الزم جهت انجام آزمایش تغلیظ فرمل اتر

 به مقدار الزم نمونه مدفوع 1

 به تعداد الزم لوله مخروطی مدرج 1

 الزمبه تعداد  تنزیب 1

 به تعداد الزم اپلیکاتور 2

 به تعداد الزم درب پالستیکی 1

 به تعداد الزم الم 1

 به تعداد الزم المل 7

 به مقدار الزم %13فرمالین  8

 به مقدار الزم اتر  9

 یک دستگاه میکروسکوپ نوری 13
 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 کیفیت در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-6/2 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )انگل

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 )سانتریفوژ -لوله آزمایش-کاغذ صافی-قیف-فرمالدئید-اتر( نرمال سالین-لوگل-میکروسکوپ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تمیز انگل ها و تک یاخته های بیماریی زا در نمونه های ارسالی تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:
 

 آزمایش ماکروسکوپی نمونه
ای معموال در نمونه های آبکی یا  قوام نمونه مدفوع نشان دهنده نوع عوامل احتمالی است که می تواند درون آن باشد  تروفوزوئیتهای تک یاخته ای روده

 نرم و کیستها اغلب در نمونه های فرم گرفته دیده می شوند.
 می روند بهترین زمان برای بررسی نمونه های آبکی ، شل و نرم حداکثر یک ساعت پس از دادن نمونه می باشد در غیر این صورت  تروفوزوئیتها از بین

 ساعت پس از نمونه گیری مورد آزمایش قرار داد. نمونه های قوام دار را می توان چندین
 نحوه انجام آزمایش گسترش مستقیم ) مرطوب(

تخم کیست و تروفوزوئیت انگل استفاده میشود. برای تهیه الم مرطوب از  ساده ترین روش بررسی مدفوع تهیه الم مرطوب می باشد که جهت جستجوی 
 .سرم فیزیولوژی و لوگل استفاده میکنیم

 قلم الماسی نام بیمار یا کد بیمار در یک طرف الم می نویسیم. با یک -1

 یک قطره سرم فیزیولوژی در یک طرف الم و طرف دیگر یک قطره لوگل می ریزیم. -2

ز بوسیله یک اپلیکاتور چوبی قسمت کوچکی از نمونه را برداشته و با سرم فیز یولوژی مخلوط میکنیم سپس دوباره با همان اپلیکاتور قسمتی ا -3
 نمونه را برداشته با لوگل مخلوط میکنیم.

 المل های را روی نمونه میگذاریم بطوریکه لبه المل با قطره تماس پیدا کند و حبا ب تشکیل نشود. -4

 بطور منظم ازیک گوشه به سمت باال و پائین یا عقب و جلو بررسی می 13الم را زیر میکروسکوپ می گذاریم ابتدا تمام سطح الم با بزرگنمائی  -5
 .برر سی می کنیم 23کنیم اگر مورد مشکوکی دیده شد با  بزرگنمائی 

 

 

 

 
 نکات
 .در مدفوع حاوی مخاط نمونه را از اطراف مخاط بر می داریم 

 .در نمونه شل و آبکی نمونه را از هر قسمت از مدفوع می توانیم برداریم 

  .در نمونه های قوام دار نمونه را به خوبی بهم زده سپس بر می داریم تا شامل همه قسمتهای نمونه باشد 

 تهیه الم مرطوب با استفاده از سرم فیزیولوژی روش بسیار مفیدی جهت مشاهده کیست و تروفوزوئیت است.
ایر ارگانلهای داخلی قابل تشخیص می باشد. محلول لوگل کیست تک یاخته را تهیه الم مرطوب با استفاده لوگل عالوه بر کیست ارگانیسم هسته آنها و س

ه به رنگ قهوه رنگ نموده و با آن می توان پاره ای از جزئیات ارگانیسم را مشاهده نمود. سیتوپالسم کیستها معموال به رنگ زرد یا قهوه ای روشن و هست
 .ای تیره دیده می شود

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-6/3 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )انگل

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ (صافی، لوله آزمایش،  کاغذ)اتر، فرمالدئید، قیف،  نرمال سالینمیکروسکوپ، لوگل،  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه مرتبط:کارکنان 

 زا در نمونه های ارسالیها و تک یاخته های بیمارییتشخیص و تمیز انگل تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:

 

 

 

 
 

 روشهای تغلیظ

تخم کرمها از سایر  اساس آن جداسازی کیست تک یاخته ها و ویسم در نمونه کم است کاربرد دارد روش تغلیظ برای مشاهده انگلها زمانیکه تعداد ارگان
 بر پایه اختالف وزن مولکولی آنها می باشد که نتیجه آن زیاد شدن انگل در واحد حجم می باشد. بقایای مدفوع

هیه گسترش مرطوب جهت جستجوی در روشهای رسوبی تخمها و کیستهای سنگین تر از محلول در ته لوله تغلیظ میشوند. نمونه های تغلیظ شده را با ت
 انگلها مورد بررسی قرار می دهند که در این حالت شانس دیدن کیست تک یاخته بیشتر می شود.

 

 روش رسوبی فرمل اتر 

 % را به حدود یک گرم مدفوع اضافه کرده و با اپلیکاتور خوب مخلوط می کنیم.13میلی لیتر فرمالین  .1

 قرار داده و قیف را درون لوله سانتریفوژ می گذاریم.تنزیب چهار الیه را درون یک  قیف  .1

 سوسپانسیون را از تنزیب عبور داده بطوریکه هفت میلی لیتر از این محلول داخل لوله ریخته شود. .1

لین به خوبی با هم میلی لیتر اتر به لوله سانتریفوژ اضافه کرده و با درب پالستیکی می پوشانیم و لوله را به شدت تکان می دهیم تا اتر و فرما1 .2
 مخلوط شوند.

 سانتریفوژ می کنیم. 1333دقیقه با دور  1در لوله را آرامی برداشته تا گاز حاصله خارج شود و لوله را بمدت  .1

سوبی می بعد از سانتریفوژ چهار الیه در لوله تشکیل می شود الیه اول اتر ، الیه دوم مواد زائد مدفوع، الیه سوم فرمالین و الیه چهارم مواد ر .1
 باشد. 

 لوله را به سرعت وارونه کرده تا الیه های اضافی دور ریخته شوند. .7

  بررسی می کنیم. 23و  13عدسی  ریزیم و المل را به آرامی روی آن قرار داده و بایک قطره از الیه رسوبی را برداشته و روی الم می .8
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/1 

 آزمایشها )پاتولوژی(نحوه انجام 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 ، ائوزین(OG6 ،EA50 ،رنگهای )هماتوکسیلین ،اتانول پارافین، گزیلول، فرمالین، متانول، ،تیشوپروسسور، کلدپلیت ،میکروتوم امکانات مورد نیاز:

 فور پارافین دیسپنسر،

 ، پزشکان بخش پرسنل بخش پاتولوژی، مسئول فنی کارکنان مرتبط:

  میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران صآماده سازی جهت تشخیتعاریف: 

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:
 ثبت می گردد.  HISبخش پاتولوژی توسط پرستار اتاق عمل پذیرش و در سیستم  -1

 نمونه ها توسط خدمات اتاق عمل به آزمایشگاه  منتقل شده  و تحویل مسئول پذیرش می گردد.-1

کامپیوتری  مسئول پذیرش مشخصات برگه ارسالی از اتاق عمل را با مشخصات ثبت شده بر روی ظرف نمونه تطبیق داده و پس از تطبیق کامل مشخصات و پذیرش-1

 ورت درحال انجام تغییر می دهد نوع درخواست را به ص

 مسئول پذیرش به کافی بودن میزان فیکساتیو با توجه به حجم نمونه دقت کافی را مبذول می دراد .-2

 در صورت وجود انطباق  نمونه توسط خدمات به داخل آزمایشگاه وواحد پاتولوژی منتقل می گردد.-1

)عدم  HISمشخصات ذکر شده در برگه آسیب شناسی با مشخصات روی ظرف نمونه و پذیرش در سیستم  در صورت وجود هرگونه عدم هماهنگی ما بین :1تبصره 

 گردد.بایستی نمونه همراه با برگه ها به اتاق عمل عودت داده می شود و پس از رفع اشکال مجددا به آزمایشگاه ارسال می انطباق(

 ولوژی عبارتند از:: حداقل اطالعات مورد نیاز در برگه درخواست پات1تبصره 

 سن، جنسیت( اطالعات هویتی ) نام و نام خانوادگی، -الف

، مشخص ، نوع فیکساتیوبرداریروش نمونه برداری یا نوع جراحی، تاریخ نمونه ،تعداد نمونه ها یا قطعات ارسالی اطالعات مربوط به نمونه )نوع و عمل برداشت نمونه -ب

 نمودن مارژین در صورت لزوم 

 .باشد اقدامات پاراکلینیکیو  جراحی، سوابق درمانی های افتراقی،اطالعات بالینی مرتبط، طول مدت بیماری، تشخیص تاریخچه بایستی شامل –ج 

در  اینکه دلیلولی به برابر حجم بافت ارسالی باشد 13ها بایستی در میزان کافی از فرمالین قرار داشته باشند اگر چه حجم مناسب فیکساتید بایستی : نمونه 1تبصره 

  .ها به نحوی ارسال گردند که کامال بافت درون فیکساتیو غوطه ور باشدهای بزرگ امکان تامین این حجم وجود ندارد بایستی نمونهنمونه

اقدام به پذیرش  باید برچسب روی نمونهیا  ت برگه درخواستمسئول پذیرش پس از تطبیق مشخصا در صورتیکه نمونه ها به صورت سرپایی به آزمایشگاه ارسال گردد،-1

 .نماید HISنمونه در سیستم 

لی و برگه مشخصات ، در صورتیکه بلوکهای پارافین و یا اسالیدهای پاتولوژی جهت مشاوره ارسال شده باشد مسئول پذیرش پس از کنترل نسخه بیمار با نمونه ارسا-

 ثبت و المها و یا بلوکها را به همراه برگه شرح حال بیمار تحویل واحد پاتولوژی می دهد HISنمونه را به عنوان مشاوره در سیستم 

ونه شماره داده می پس از ورود نمونه به بخش پاتولوژی کلیه نمونه ها توسط پرسنل بخش با برگه درجات تطبیق داده شده و سپس در دفتر ثبت پاتولوژی برای نم -8

 در دفتر مخصوص ثبت می گردد. HISنام و نام خانوادگی بیمار ،سن ،جنس و شماره پذیرش شود )در این شماره همراه با 

پروسسور قرار داده  های برداشته شده در سبدهای  مخصوص قرار داده و داخل دستگاه تیشوشناسی به طور روزانه برش داده شده و تکهتوسط دستیار آسیبباید نمونه -9

  .شوند

های پاتولوژی شماره گذاری گیری شده و هر بلوک طبق شماره موجود در دفتر ثبت نمونهسسینگ بافتها از دستگاه خارج و توسط پارافین بلوکپس از طی مراحل پرو-13

 گردند.

 گردد.میکرونی از آنها تهیه  2بر روی یخ قرار داده شوند و سپس توسط کاربر برشهای   باید بلوک ها -11

  .و پس از این مدت به ظرف گزیلول منتقل گردند هددقیقه قرار داده ش 11راد به مدت درجه سانتی گ 111در فور با دمای  ، المهاتهیه برشهاپس از  -11

 پس از طی مراحل آبدهی ، سپس رنگ امیری انجام شده و المها مونته می شوند و بر طبق بلوک برش خورده شماره گذاری می گردد. -11

 گردد. ا قرار گرفته تحویل پاتولوژیستهمراه با برگه های در خواست درون فولدرهبه ترتیب باید المها  -12
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 نماید . تشخصی را در برگه درخواست ثبت پس از بررسی اسالیدها ،گزارش وباید پاتولوژیست  -11

 تا در صورت وجود اشکال تصحیح گردند.شود ست یل پاتولوژیتحوباید مجددا  HISو پس از تایپ و ثبت در  هدشبرگه ها تحویل مسئول تایپ داده -11

 پس از تصحیح برگه ها امضا شده و توسط مسئول بایگانی برحسب شماره بایگانی می گردند-17

 پس از اتمام سال تمامی برگه های بایگانی شده به صورت کتابچه در آمده و نگهداری می شوند -18

 گردند.و پس از این مدت امحا ماه پس از گزارش نهایی نگهداری 1به انبار نگهداری بافتها منتقل و به مدت باید نمونه های برش داده شده -19

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  کنترل کیفی: تینا مومنیمسئول 

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/2 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2ویرایش: شماره 

، ائوزین، OG6 ،EA50 ،رنگهای )هماتوکسیلین ،گزیلول، فرمالین، متانول، اتانولپارافین،  ،تیشوپروسسور، کلدپلیتمیکروتوم،  امکانات مورد نیاز:

 پارافین دیسپنسر، فور

 پرسنل بخش پاتولوژی، مسئول فنی، پزشکان بخش  کارکنان مرتبط:

  میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران صآماده سازی جهت تشخیتعاریف: 

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 دستگاه میکروتوم :
 این دستگاه جهت برش بلوک های پارافینی با ضخامت کم به کار می رود

داده شده و توسط پیچ گیره دستگاه سفت می شود تا بلوک در جای خود روش کار به این صورت است که ابتدا بلوک پارافینی در قسمت مخصوص قرار 
 .ثابت باشد

 سفت نمودن بیش از حد گیره باعث شکسته شدن بلوک می گردد. –الف 
ته شل بودن بیش از حد گیره باعث حرکت بلوک در هنگام برش شده و نمی توان برش مناسب تهیه نمودسپس تیغ دستگاه درجای مخصوص قرار گرف -ب

در که زاویه آن تنظیم می شود و تیغ مماس یا سطح بلوک قرار می گیرد در صورتی تماس کامل سطح بلوک با تیغ وجود نداشت توسط دو پیچ تنظیم 
 باالی و سمت چپ گیره می تونا بلوک را به طور عمودی یا افقی حرکت داد تا تماس کامل ایجاد گردد.

یک بار مصرف استفاده می شود ابتدا تیغ در محل مخصوص روی پایه قرار می گیرد و توسط پیچها در جای خود ثابت در صورتیکه در دستگاه از تیغ  –الف 
 .متصل و مراحل فوق انجام می گیرد می گردد و سپس پایه به دستگاه

تا استفاده از پیچ تنظیم ضخامت ، برشهای  میکرون داده می شود  تا کامال بافت به سطح بلوک برسد و سپس 13-13در ابتدا برشهای با ضخامت زیاد و 
درجه قرار داده می شود که صاف شوندسپس با استفاده از یک صفحه  13میکرونی تهیه می گردد برشها سپس بر روی مخلوط آب و الکل باغلظت 2-1

 بزرگ و صاف شیشه ای بافتها روی حمام آب گرم قرارداده شده و سپس روی الم قرار داده می شود
میکرونی 1-2میکرونی انجام می دهد و با رها کردن اهرم برشها در حد  13در برخی دستگاهها اهرمی وجود دارد که با فشردن آن دستگاه برشهای  -الف

 .تنظیم شده انجام می شود
 .است 1-133زاویه تیغ با سطح بلوک اهمیت فراوانی دارد که این زتویه بایستی در حد 

 .و لذا نگهداری از آن اهمیت زیادی دارد نکات زیر در رابطه با نگهداری میکروتوم بایستی رعایت گردد میکروتوم دستگاه حساسی است
 میکروتوم پس از هر دوره کاری بایستی تمیز شود-1
 هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود بایستی در حالت قفل شده بوده و تیغ از روی دستگاه برداشته شود .-1
 در فواصل زمانی مشخص روغن کاری گردد دستگاه بایستی-1
 تیغها بایستی همیشه در داخل جعبه مخصوص هود قرار گیرد-2

  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  کیفی: تینا مومنیمسئول کنترل 

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/3 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

، ائوزین، OG6 ،EA50تیشوپروسسور، کلدپلیت، پارافین، گزیلول، فرمالین، متانول، اتانول، رنگهای )هماتوکسیلین ، میکروتوم، نیاز:امکانات مورد 

 پارافین دیسپنسر، فور

 ، مسئول پزشکان بخش پرسنل بخش پاتولوژی کارکنان مرتبط:

 میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران  صآماده سازی جهت تشخی تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 کنترل کیفی دستگاه میکروتوم :
میکروتوم و روش رفع آنها هنگام برش بایستی به طور نواری از دستگاه خارج شود و بدون چین خوردگی باشند برخی اشکاالت ایجاد شده در هنگام کار با 

  .به شرح زیر می باشد
، اضافه بودن پارافین در یک نقطه بلوک و های بلوک، کندی تیغ در یک ناحیهعلت موازی نبودن کناره نوار و برشها حالت خمیده دارند که می تواند به-1

 یا متغیر بودن قوام  بافت باشد جهت رفع این اشکاالت به ترتیب بایستی:
 ناره های بلوک را تراشید   ک -الف
 از دیگر قسمتهای تیغ استفاده گردد.  -ب
 پارافین اضافه برداشته شود  –ج 

 درجه بچرخانید  93بلوک را  -د
 برش ها را جداگانه از دستگاه برداشت   -ه
 .بلوک را سر کرده و مجددا برش دهیم -و
شامل نرم تر بودن پارافین نسبت به بافت شل بوده تیغ یا بلوک در جای خود ، عدم تنظیم برشها به صورت متناوب نازک و ضخیم هستند علل این حالت -1

 زاویه تیغ و اشکال در خود دستگاه میکروتوم می باشد جهت رفع این اشکاالت به ترتیب بایستی موارد زیر انجام شوند .

 الف:  سرد کردن بلوک و برش مجدد
 ب : سفت کردن تیغ و بلوک در جای خود 

 ج : افزایش زاویه تیغ
 د: سرویس دستگاه

، شیب زیاد لبه تیغ می باشد جهت رفع این علل ودن پارافین، کثیف بودن لبه تیغ، علل این حالت شامل: سفت بشها به صورت نواری خارج نمی شوندبر-1
 به ترتیب بایستی موارد زیر انجام گردد.

   الف: قالب گیری مجدد با پارافین به دمای ذوب کمتر
 ب:تمیز کردن لبه تیغ      

 ج : تنظیم زاویه تیغ
، برای رفع این مشکل بایستی ا پارافین و عدم بلوک گیری مناسب. علل این حالت شامل آغشتگی ناکافی بافت بتهایی از بافت در برش وجود نداردقسم-2

 به ترتیب موارد زیر را انجام گردد.
 یری شود  اگر اشکال زیاد است ،پردازش بلوک گ الف :

 ب: بافت مجدد به طور صحیح بلوک گیری شود 
وجود دبری روی بالک و وجود با  ،ن مشکل شامل عدم تنظیم زاویه تیغ، کثیف بودن لبه تیغبرشهای پارافینی مجدد به بلوک می چسبند علل ای-1

 گردد. . برای رفع این مشکل به ترتیب بایستی موارد زیر انجامیکی روی برشهای پارافینیالکتر
 تنظیم زاویه تیغ       -الف

 ب: تمیز کردن لبه تیغ   
 ج : برداشتن دبری با اسکالپل از روی بالک 

 : تمیز کردم لبه تیغ  چ
 .د : پاراچه رطوبت در نزدیکی تیغ قرار دهیم

ریز  در بلوک و وجود پارتیکل سفت در پارافین خط دار شدن یا شکاف دار شدن برش ها عع این حالت شامل ناصاف بودن لبه تیغ وجود اجزای سفت و  -1
  .می باشد جهت رفع این علل به ترتیب بایستی موارد زیر انجام گیرد
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 .از قسمت دیگر تیغ استفاده شود الف:
  .اجزای سفت را دکلسیفیه شوند و یا با اسکالپل از بلوک برداشته شوند ب:

  .ج : با پارافین فیلتر شده دوباره قالب گیری شود
این علل  برشها به صورت فشرده خارج می شوند : علل این حالت شامل کند بودن تیغ ، پهن بودن لبه تیغ و نرم بودن زیاد پارافین می باشد برای رفع-7

  .بایستی به ترتیب موارد زیر انجام گیرد
 الف : تعیین یا تیز کردن تیغ 

 قطه ذوب باالترب: سرد کردن بلوک و یا بلوک گیری با پارافین دارای ن
باالی آب برشها باز می شوند و یا در سطح حمام آب گرم از هم جدامی شوند . علل این حالت شامل آغشتگی ناکافی بافت با پارافین و یا درجه حرارت -8

  :است برای رفع این علل بهترتیب بایستی موارد زیر انجام گیرد
 نسوج مجدد در پارافین قرار داده شوند الف :
 جه حمام آب تنظیم گرددب:در

. برای رفع این علل بایستی موارد زیر به ودن زاویه تیغ ، ضخیم بودن برشهاپیچیده شدن برشهای روی تیغ ععل این حالت شامل کند بودن تیغ ، کم ب-9
 ترتیب انجام گردد

 الف : تعویض یا تیز کردن تیغ 
 ب: تنظیم زاویه تیغ  

 افین با نقطه ذوب باالتر  ج : کاهش ضخامت با استفاده از پار
 رنگ آمیزی هماتوکسین ائوزین

 :زیر می باشداین رنگ آمیزی به عنوان رنگ آمیزی عمومی در اکثر آزمایشگاه های پاتولوژی مورد استفاده قرار می گیرد . مراحل این رنگ آمیزی به شرح 

 مرحله شفاف سازیالف( 
دقیقه با توجه به نوع بافت ، قرار داده  13-1درجه سانتیگراد به مدت  113شده اند در داخل فور با درجه حرارت ابتدا الم ها یی که بعد از مرحله برش آماده 

  می شوند سپس در داخل گزیلل قرار داده می شوند.
دقیقه  13ز ظرف های گزیلول به مدت ظرف گزیلول قرار می دهیم تا پارافین زدایی شوند. الم ها را در هر کدام ا 1در این مرحله الم های تهیه شده را در 

  قرار می دهیم تا فرایند شفاف سازی به خوبی انجام شود.
 ب( مرحله آبدهی 

و ظرف سوم حاوی  درجه 83حاوی الکل  دوم و  ظرف 91حاوی الکل که  ظرف اول  ظرف  1این مرحله با کمک الکل انجام می شود بدین ترتیب که 
درجه پایین قرار می دهیم. بهتر است نمونه های الم را در هرکدام از  بهالکل بادرجه باال  درا را به ترتیب در ظروف مربوط تهیه شده و الم ه درجه 73الکل 

 و سپس در داخل آب قرار میدهیم. بار وارد و خارج کنیم 13ظروف به تعداد 
 مرحله رنگ آمیزیج( 

دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می  13در این مرحله ابتدا نمونه های الم را با آب شستشو داده و سپس آنها را به مدت 
 آب با سپس ودبر ازبین سیتوپالسم در موجود هماتوکسین رنگ میکنیم تا وارد الکل درمحلول اسید یکبار را آب شستشومیدهیم. بعدالمها با دوباره و دهیم 

باردرکربناتلیتیم که باعث فیکس کردن رنگ هسته می شود وارد و خارج می کنیم و دوباره با آب شستشو  1تعداد  به را المها بعد مرحله میدهیم. در شستشو
 و شستشو با آب میدهیم.دهیم دقیقه در رنگ ائوزین که رنگ مخصوص سیتوپالسم است قرار می 1می دهیم.در مرحله آخر نیز الم ها را به مدت 

 مرحله آبگیریچ( 
رجه باال قرار می این مرحله کامال مشابه مر حله آبدهی است با این تفاوت که در مرحله آبگیری الم ها را ابتدا در الکل با درجه پایین سپس در الکل با د

داشت که الم ها بعد از شستشو به صورت یک یا دو دیپ در هر به صورت صعودی خواهیم  73،83،91،91ظرق حاوی الکل  2دراینمرحله  دهیم. همچنین
انتالن  ها بعدا توسط چسبالم گزیلولنیزقرارمیدهیم. ظرف 1المهارادر  یک قرار شستشو داده شده و یک دیپ نیز وارد الکل مطلق یا متانل می شودسپس

     مونته خواهد شد.
  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/4 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

، ائوزین، OG6 ،EA50میکروتوم، تیشوپروسسور، کلدپلیت، پارافین، گزیلول، فرمالین، متانول، اتانول، رنگهای )هماتوکسیلین ، امکانات مورد نیاز:

 فورپارافین دیسپنسر، 

 ، مسئول پزشکان بخش پرسنل بخش پاتولوژی کارکنان مرتبط:

 میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران  صآماده سازی جهت تشخی تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 رنگ آمیزی پاپانیکوال
 مایعات می باشد. رنگ آمیزی پاپانیکوال شامل مراحل زیر می باشد: این رنگ آمیزی مختص نمونه های سیتولوژی و

 مرحله فیکساسیونالف( 
م های در رابطه با نمونه های پاپ اسمیر فیکساسیون در بخش حین نمونه گیری انجام شده و نمونه به صورت فیکس شده ارسال می شود در رابطه با ال

 .درجه به صورت یک دیپ فیکساسیون صورت می پذیرد 93سیتولوژی بعد از آماده کردن الم با الکل 
 مرحله رنگ آمیزی هستهب( 

دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می دهیم سپس الم ها را با آب قلیایی یا آب  13-8در این مرحله ابتدا نمونه ها را به مدت 
رنگ  الکل میکنیم تا وارد محلول اسید رایکبار ها درمرحله بعدالم ( شستشو می دهیم.شهری بدون کلر)چون کلر رنگ هماتوکسین را از بین می برد

رنگ هسته فیکس شود  تا میکنیم لیتیم محلول کربنات وارد بار 1را  المها میدهیم. بعد شستشو دوباره را آنها سپس ،برود بین از سیتوپالسم هماتوکسین
 سپس با آب الم ها را شستشو می دهیم.

 مرحله رنگ آمیزی سیتوپالسمج( 
بار در الکل  1قرار می دهیم. سپس نمونه ها را  Orange Og6رنگی محلول در را ها نمونه دقیقه 2به مدت را االمها ابتد برای رنگ آمیزی سیتوپالسم

 قرار می دهیم. EA50دقیقه در رنگ  2درجه وارد کرده و بعد به مدت  91
 مرحله آبگیریچ( 

ظرف حاوی  1درجه و یک ظرف حاوی الکل مطلق و  91ظرف حاوی الکل  1نمونه ها را با کمک الکل آبگیری می کنیم بدین ترتیب که در این مرحله 
 گزیلول تهیه کرده و الم ها را به ترتیب وارد ظروف حاوی الکل با درجه پایین ، الکل بادرجه باال وگزیلولمیکنیم.

ن قرارمیدهیم. درهنگام آروی  بر المل را چسب انتالن میریزیم. سپس بوسیله الم مقداری گزیلول برداشته وپس از رنگ آمیزی الم ها بر روی آنها 
 گذاشتن المل بایددقت کنیم که حبابی ایجادنشود.

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 آزمایشگاه فعال بخشهای کیفیت کنترل دستورالعمل 1-1-8-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/1 

 های بیوشیمیکیفیت آزمایشکنترل 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمیهدف: 

 به منظور کنترل کیفیت آزمایشات انجام یافته در بخش بیوشیمی اقدامات زیر بایستی انجام گردد:
کیت  Lot.Noشوند . که عمل صحه گذاری در هنگام تغییر پیش از انجام تست های بیوشیمی کیت های جدید یا سری ساخت جدید صحه گذاری  -1

 کیفیت اثبات برای پذیری تکرار و حساسیت–یا حساسیت می باشد . آزمون های خطی بودن -1خطی بودن -1تکرار پذیری -1شامل حداقل یکی از موارد 
 کیت کافی است که :

توسط اپراتور بخش به صورت روزانه با توجه به دستورالعمل روش  Glu,BUN,crکلیه تست ها ی مورد نظر انجام شده در بخش بیوشیمی مانند -1
کاغذی مربوطه اجرایی آزمایشات بیوشیمی از طریق دادن سرم کنترل و استفاده از منحنی لوی جنینگ و قوانین و ست گارد و ثبت در نرم افزار یا مستندات 

 وجه به ارجاع به دستورالعمل موارد زیر اقدام گردد.در صورت برخورد با عدم انطباق با ت کنترل کیفی شود.
 الف : تکرار سرم کنترل 

 تعویض ری جنت های مصرفی -ب
 کالیبراسیون مجدد دستگاه -دوباره سازی سرم کنترل د -ج
  ها کوت شستشوی–ه 
 امترهای دستگاه و کیت پار بررسی -و
 کیت و در انتها تغییر سرم کنترل  Lot.Noتغییر -ز
توسط اپراتور مربوطه در نرم افزار یا مستندات کاغذی  lot.Noدر مواقع تغییر  linearityدر صورت صحه گذاری کیت از نظر بررسی خطی بودن -1

ه بعدی درمرحل. مراحل رقیق سازی از این عدد انجام شود .در دستگاه ثبت می گردد مربوطه درج می شود عدد خطی بدست آمده معیار پذیرش قرار گرفته و
توسط  lot.Noدر موقع تغییر  sensivityاطالع به شرکت سازنده و همچنین توزیع کننده کیت و همچنین صحه گذاری کیت براساس بررسی حساسیت 

 اپراتور مربوطه انجام شده و یا در نرم افزار یا مستندات کاغذ ی مربوطه درج می شود .در صورت عدم نتایج بدست آمده مطلوب :
 نتیجه مورد نظر نرسیدیم به شرکت سازنده کیت و همچنین توزیع کننده کیت مورد نظر اطالع رسانی می نماییم. واگر به-

کیت در نرم افزار یا مستندات کاغذی توسط  Lot.Notنیز در مواقع تغییر   Repeatabilityصحه گذاری کیت می تواند از نظر بررسی تکرار پذیری 
 .گردداپراتور بخش ثبت شود و در صورت عدم انطباق نتایج بدست آمده نسبت به تعمیر دستگاه اقدام 

 بررسی شود . lotخطی بودن یا حساسیت می بایست به هنگام تغییر  ،حداقل یکی از موارد تکرار پذیری نکته مهم : در مورد صحه گذاری کیت ها
ترل نماید و در مورد تست های بیوشیمی اپراتور مربوطه باید در مورد دستگاه اتوآناالیزر بایستی پروپ مربوطه را کنترل کند . دمای انکوباتور را کن-2

کاغذی ماه و پس از هر سرویس اساسی دستگاه در نرم افزار یا مستندات   1هر  Carry over Reagentو همچنین  Carryoverهمچنین از نظر 
 .انطباق بایستی دستگاه تعمیر شود مربوطه ثبت شده و در صورت عدم

بار در سال ( توسط اپراتور که روش اجرایی نحوه 1ماه یکبار ) 2کنترل کیفیت خارجی و برنامه ارزیابی خارجی کیفیت هر  EQAPشرکت در برنامه -1
 شده و نتایج به صورت مستند در آزمایشگاه موجود باشد . اعالم EQAPشرکت در ارزیابی خارجی کیفیت براساس برگزار کننده 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 دکتر سیامک ناجیمسئول فنی آزمایشگاه: 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/2 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمیهدف: 

بیماران را به طور رندوم با نتایج قبلی و یا سایر نتایج آزمایشگاهی بیمار و بالین بیمار منطبق می کنیم همچنین اپراتور بایستی نتایج بدست آمده از -1
(Delta check( و )Correlation check به طور روزانه انجام دهد و همچنین مسئول فنی نیز در هنگام تائید جواب باید به این موضوع توجه داشته )

علت تکرار ثبت شده در صورت عدم تطابق با یکی از امور فوق اقدام اصالحی انجام شده اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه باشد در فرم نوع تکرار و 
 یا نمونه جدید می کنیم .

تریک بودن و شرایط اپراتور در مورد تست های بیوشیمی به هنگام ورود نمونه ها به طور روزانه از نظر همولیزبودن حجم نمونه ،لیپمیک بودن و ایک-7
حی در این مورد: نگهداری نمونه را بررسی نموده و در صورت نیاز با درج در فرم نوع تکرار و علت تکرار اقدام به درخواست نمونه مجدد نماید . اقدام اصال

 ست ذکر شود .اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید است که حتما نمونه شرایط مناسبی نداشته ا –الف 
را کنترل کرده و در صورت عدم  Reference intervalدر ابتدا راه اندازی دستگاه جدید یا هنگام تغییر کیت اپراتور پارامترهای جوابدهی نظیر -8

 حیح پارامترهای تعریف شده نماید.انطباق در فرم ثبت کرده و اقدام به تص
( در هر ماه یکبار انجام داده و در نرم افزار FTestدستگاه را با تطبیق جواب های با هم )1ور بررسی دستگاه در بخش بیوشیمی اپرات1در صورت وجود -9

 یا کاغذی مستند نموده و در صورت عدم تطابق جوابهای دو دستگاه با هم نسبت کالیبراسیون دستگاه اقدام می نماید.
ماه یکبار توسط اپراتور انجام گرفته در نرم افزار یا مستندات  2هر  TEبه خطای مجاز در مورد نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت خارجی و داخلی محاس-13

 نسبت به تعمیر ویا کالیبراسیون دستگاه اقدام می کنیم . Biasو یا  CVکاغذی ثبت کرده و در صورت قابل قبول نبودن 
ئولیت و اختیارات انجام دهد در صورت نتایج عدم رضایت از عملکرد کارکنان ماه یکبار مسئول فنی ارزیابی علمی و عملی کارکنان با توجه به مس 1هر -11

 اقدام اصالحی زیر انجام گردد.
 تغییر وظایف با توجه به صالحیت احراز شده  -1برنامه ریزی آموزشی  -1

و سرویس دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات روزانه و برحسب ضرورت توسط اپراتو مسئول و مسئول کنترل تجهیزات با ذکر در فرم  logbookکنترل -11
 .م شده و تذکر و آموزش مجدد پرسنلسرویس دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات انجا log bookهای 

ها را براساس روش اجرایی کنترل مستندات انجام داده و های کاری و فرمها و دستورالعملمدیر کیفی به طور سالیانه بازنگری روش های اجرایی بخش-11
 در نقویم بازنگری مستدات ثبت کرده و بازنگری سریع انجام دهد.

کل با در صورت وجود مش ماه یکبار ثبت در فرم گزارش ممیزی و 1ممیزی داخلی بخش و کنترل هر بخش توسط چک لیست اختصاصی هر بخش هر -
 توجه به نوع عدم انطباق ریشه یابی و اقدام اصالحی مقتضی انجام شود.

آموزش مجدد کنترل موارد عدم انطباق روزانه توسط اپراتور مربوطه انجام شده و در دفتر عدم انطباقات ثبت شده و در صورت بروز موارد مغایر تذکر و  -11
 پرسنل انجام پذیرد 

های کنترل دما بصورت روزانه توسط ارتعاشات و مطابقت با دستورالعمل برق، فاضالب، ،، رطوبت، نظافتل، فریزر، نور، دماط محیطی، یخچاکنترل شرای-11
تنظیم رطوبت با اسپلیت  -1تنظیم دما  -1اپراتور یا یک فرد خاص برای کل آزمایشگاه و ثبت در فرم ثبت کنترل دما و .... اقدام اصالحی مورد نظر شامل : 

 .کید بر نظافت بهترو تا
 نکته :

 .دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی و تفسیر نتایج براساس کتاب مستندات مرجع سالمت به شرح زیر می باشد
  

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 کنندهابالغ  کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/3 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمیهدف: 

 رعایت گردد: گر خودکار بیوشیمیدر استفاده از تجزیهموارد زیر بایستی 

 آشنائی کامل با دستگاه قبل از شروع به کار -

 ایجاد شرایط الزامی برای عملکرد صحیح دستگاه بطور مثال برق مناسب و یا با آب خلوص خاص  -

 اختصاصی ارائه شده سازنده کیت برای دستگاه مورد استفادهاستفاده از برنامه  -

بطور مثال برای  مناسب کالیبراتور نیز توجه داشت باید به غلظت یتها، در کالیبراسیون ککالیبراسیون عدم استقاده از کنترل به جای کالیبراتور در عمل -

 نه از کالیبراتور کلسترول توتال .استفاده کرد  یتکباید از کالیبراتور مخصوص همین  HDLکالیبرلسیون 

 استفاده از کالیبراتور و کنترل های مورد توصیه سازنده کیت یا استفاده از کالیبراتور و کنترلهای هماهنگ -

احتمالی از قبیل عدم تغییر فاکتور اعالم شده سازنده کیت برای آنزیم، این عمل که ممکن است به منظور تصحیح کنترل قرائت شده صورت گیرد مشکالت 
ی واقعی می عدم کفایت ناپایداری معرف و امکان تداخل زمینه سرم کنترل با معرف و یا اشکال در دمای انکوباتور سیستم را پوشانده و مانع یافتن خطا

 گردد.
ه جهت بررسی قابلیت تکرار و برای کلیه کمیت های اندازگیری شده با دستگا  Internet Quality Controlاجرای برنامه کنترل داخلی کیفیت 

 .جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه تجزیه گر خودکار الزامی است EQASعضویت در برنامه ارزیابی  خارجی کیفیت 
 کنترل متغیرها در بخش انجام آزمایش 

خهای بیماران )کنترل کیفیت آماری ( و نیز استفاده متغیرهای مرحله انجام آزمایش را می توان به دو روش استفاده از نمونه کنترلی و تعمیم نتایج آن به پاس
 داد. رار نتایج بیماران )دلتا چک آزمایشهای مضاعف و ..( تحت کنترل قرا

 کنترل کیفیت آماری 
دار مورد انتظار که اغلب در کنترل کیفیت آماری نمونه کنترلی )بعنوان نماینده یک گروه از نمونه های بیماران ( مورد آزمایش  قرار گرفته و نتایج آن با مق

ران نیز قابل بصورت یک محدوده تعریف شده مقایسه می گردد . اگر نتیجه آزمایش نمونه کنترلی در محدوده مورد انتظار قرار بگیرد پاسخهای آزمایش بیما
آزمایش مطرح شده و طبیعتا پاسخهای بیماران قبول شناخته می شوند و برعکس اگر خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شود احتمال وجود خطا در سیستم 

 نیز غیر قابل قبول شناخته شوند.
 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/4 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 انتخاب مواد کنترلی 
 انتخاب مواد کنترلی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:در 
بایست برای مدت طوالنی پایدار و در عین حال فاقد مواد نگهدارنده مداخله گر باشد. در این حالت مصرف کننده این امکان را دارد که پایداری: کنترل می-1

  .خریداری شوند د )بهتر است کنترلها برای مصرف یکسال،مواد کنترلی مورد نیاز خود را برای مدت مشخص، یکجا تهیه نمای
 ،ادرار ایه سرم،مشابهت با نمونه انسانی مورد آزمایش: بهتر است کنترل با توجه به نمونه انسانی مورد آزمایش انتخاب گردد. بعنوان مثال کنترلهای با پ -1

 و.... CSFخون ،
 علت احتمال آلودگی با عوامل بیماریزا بعضا کنترلهای با پایه سرم گاوی نیز مورد استفاده قرار می گیرندکنترلهای با پایه انسانی ارجح می باشند ولی به 

 یکنواختی : ویالهای مختلف کنترل باید هموژن و یکنواخت بوده و غلظت انالیتهای موجود در آنها یکسان باشد  -
سرم کنترل باید همخوانی ان با معرفهای مورد استفاده در نظر  گرفته شده و از عدم (: برای انتخاب Matrix effectعدم وجود اثرات زمینه ای ) -2

 وجود اثرات زمینه ای اطمینان حاصل گردد.
 بسته بندی مناسب : ویال بدون نشتی بوده و به حجم رساندن و نگهداری کنترل به سهولت انجام شود . -1
 از عوامل بیماریزا : مثل باکتری ، قارچ ، ویروس ، و پریونقیمت ارزان و تعداد زیاد مصرف کنندگان عاری  -1

ود . بعنوان مثال خطا هردو نوع کنترلهای لیوفیلزه یا کنترلهای مایع قابل استفاده می باشند اما در زمان انتخاب باید مزایا و معایب  هر یک در نظر گرفته ش
روز مشکالتی شود در حالیکه کنترلهای مایع ، آماده مصرف هستند در عین حال مواد موجود در به حجم رساندن کنترلهای لیوفیلیزه ممکن است منجر به ب

 در کنترلهای مایع ممکن است در برخی روشها تداخل نموده و باعث خطا شوند .
وده تصمیم گیری بالینی برای کنترل داخلی کیفیت بهتر است حتی المکان دو غلظت مختلف از کنترل استفاده شود انتخاب غلظتهای نزدیک به محد

(Decision LEVEL ارجح می باشد مانند غلظت )میلی گرم در دسی لیتر برای گلوکز. 133و  111 
 :  مواد کنترلی نمی توانندبعنوان جایگزین کالیبراتور استفاده شوند  1نکته 
تجاری توجه  داشته باشید . این موضوع را می توانید از شرکت پشتیبان  : در خرید کالیبراتور و مواد کنترلی به همخوانی معرف باکالیبراتور و کنترل 1نکته 

 کیت و معرف استعالم نمائید 
 .: به حجم رساندن مواد کنترلی لیوفیلیزه می بایست با وسایل حجمی مناسب و طبق دستور سازنده صورت پذیرد 1نکته 

 

 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/5 

 های بیوشیمیکیفیت آزمایشکنترل 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل تعاریف: 

  دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 خطای مجاز 
. علیرغم تمامی تالشها وجود خطا در آزمایشگاهها حتی در لیتیک ، تعیین خطای مجاز می باشداولین قدم در اجرای فرایند کنترل داخلی کیفیت در بخش آنا

، آزمایش ثابتی را با دستگاه و معرف مشخص بر روی نمونه واحد ، یک کارشناسگر در یک آزمایشگاه. بطوریکه حتی اشرایط اجتناب ناپذیر می باشدرین بهت
شرایط  . پس مسئول آزمایشگاه می بایست با در نظر گرفتن  مجموعدر تمامی موارد بعید بنظر می رسدبه دفعات انجام دهد اخذ نتایج مشابه و یکسان 

یا   %CVمیزان عدم دقت )بر حسب  ،ز خود، تجربه کارکنان و...( و نیز با توجه به سطح کیفیت مورد نیامورد استفاده آزمایشگاه )نوع دستگاه یا معرف
SD  بر حسب( و عدم صحتBias  یا% Bias. ویا مجموعا خطای کلی مجاز خود را مشخص نماید  ) 

به  mg/dl 133% در نظر گرفته شود . میزان پراکندگی نتایج برای غلظت 1معادل   %CVرای کلسترل و بر حسب بعنوان مثال اگر عدم دقت مجاز ب
 شکل زیر محاسبه می گردد.

 SD=4 2%= 
      

   
 CV% = 

      

    
 

 
داشته باشد،  mg/dl 111% تعریف نماید و نمونه ای با غلظت واقعی  8مجاز خود را برای اندازه گیری گلوکز  %CVبعنوان مثال اگر آزمایشگاهی میزان 

ارائه دهد که این طیف غلظتی وسیع مشخصا باعث اشتباه در تصمیم گیری پزشک  mg/dl 121-131% موارد احتمال دارد نتایجی در محدوده  91در 
خواهد داشت که اگر  mg/dl 119-111نتایجی بین  mg/dl 111تغییر دهد در غلظت  %1مجاز خود را به  %CVان خواهد شد. اگر این آزمایشگاه میز

( شناخته شوند این امر خود منجر به  False rejectionو بطور کاذب مردود ) چه برای پزشک مطلوب است ولی باعث می شود سری های کاری مکرراً
 گردد.ینه و خستگی کارکنان میافزایش دفعات تکرار آزمایش صرف هر

 روشها و فرضیه های مختلفی که برای تعیین مقادیر خطای مجاز استفاده گردیده ذیال بطور مختصر معرفی شده است.
زیر مطرح گردید . در این روش با استفاده از فرمول  Tonksتوسط  1911( : این فرضیه در سال  Reference intervalاستفاده از محدوده مرجع )-

 گردد.محاسبه می  CVمیزان خطای کلی و 

×100 Allowable error = 2CV = 
                       

                  
 

 
این روش امروزه کمتر . عوامل مختلفی مثل گروه مورد بررسی ،مشخصات روش آزمایشگاهی و غیره قرار داد تأثیر  از انجاییکه محدوده مرجع تحت 

 استفاده می شود.
  .با نظر سنجی از پزشکان ،خطای مجاز را تعیین نمود Barnett، 1913نظریه پزشکان :دراواسط دهه  -
متدهای موجود برای تعیین   bias(و مقادیر عدم دقت و عدم صحت  Proficiency testingشرایط موجود : در این روش از نتایج آزمون مهارت ) -1
( با این روش مقادیر خطای Clinical Laboratory Improvments Amendments) CLIAطای مجاز استفاده می شود . در قوانین خ

 .کمیت تعیین شده است 83مجاز برای حدود 
ند. مثال آن مشخص نمودن مجاز را تعیین نمود Biasو  CVگروههای کارشناس مقادیر  نظزیه افراد و گروهای کارشناس: در مورد برخی پارامترها، -2

می باشد. مقادیر حاصل از این   National cholesterol education program( NCEPتوسط ) HDL ،TGLDL ،cholخطای مجاز 
 .روش برای تعداد محدودی از آزمایشها قابل دستیابی می باشد

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 در آزمایشگاه مستندات سیستم مدیریت کیفیت منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مریم تعاون : مسئول آزمایشگاه-1
 مسئول کنترل کیفی : تینا مومنی -1

 دکتر سیامک ناجی مسئول فنی آزمایشگاه :
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/6 

 بیوشیمیهای کنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات تعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 
اف تغییرات بیولوژیک : در این روش تغییرات یک پارامتر در مدت زمانی مشخص در بدن یک فرد و افراد مختلف اندازه گیری و براساس ضریب انحر -1

 محاسبه می گردد. Biasو  CVمقادیر   between subjectو بین افراد مختلف   Within subject درون فردی 
قادیر عدم دقت و مقادیر خطای مجاز برای هریک از کمیتها متفاوت بوده و آزمایشگاهها باید قبل از اجرای کنترل کیفیت با استفاده از یکی از مراجع فوق م

را برای لیپیدها از دیدگاههای مختلف نشان  %CVر عدم دقت مجاز بر حسب مقادی 1-1عدم صحت مورد نیاز خود را تعریف نماید . بعنوان مثال جدول 
 می دهد.

test NCEP 
Biologic 

variation 

Chol 3% 3% 

HDL 4% 3.6% 

LDL 4% 4.2% 

TG 5% 10.5% 

نماید آزمایشگاه می بایست همانطور که در جدول مشاهده می شود حتی برای یک کمیت خطاهای مجاز متفاوتی مطرح می شود لذا مجددا تاکید می 
 براساس نیازها و امکانات خود از هریک از آنها استفاده نماید .

آمده و برای کسب اطالعات بیشتر می توان به آدرسهای زیر مزاجعه  1و تغییرات بیولوژیک در پیوست شماره  CLIAاهداف کیفیت براساس معیارهای 
 نمود .

http://www.westgard.com/biodatabasel.htm 

http://www.westgard .com/cila.htm 

http://www.westgard .com/Europe .htm 
 

 کلیات نمودار کنترلی 
کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلی است در نمودار کنترلی غلظت حاصله از آزمایش رایجترین روش برای مقایسه نتایج آزمایش نمونه های 

یرد سرم کنترل روی نموداری با محدوده مشخص عالمتگذاری و بصورت گرافیکی و ساده نمایش داده می شود اگر نتایج درون محدوده مشخص شده قار گ

 .اسب تشخیص داده می شودشرایط تحت کنترل و عملکرد سیستم من
 مشاهده نتایج خارج از محدوده نشانگر بروز مشکل بوده و لزوم بررسی عملکرد سیستم را مطرح می سازد.

راف معیار نتایج نمونه کنترلی به دفعات با استفاده از روش مورد استفاده آزمایشگاه آزمایش و سپس میانگین انح برای بدست آوردن محدوده نمد باید از
 .گرددحاصله محاسبه 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/7 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 اجرای گام به گام کنترل داخلی کیفیت 

 را مشخص نمائید.  %cvبا توجه به شرایط آزمایشگاه عدم دقت مجاز بر حسب  .1

 نمونه های کنترلی مناسب را حتی المکان در دو غلظت انتخاب کنید . 1

 خوانده بدست آید  13بار آزمایش نمائید تا  13نمونه های کنترلی را به یکی از راههای زیر . 1

 هفته ( حاصل گردد. 2روز کاری ) 13کرار آزمایش در ( بهتر است این تعداد خوانده از ت1-1)
 روز کاری است .13( روش دیگر انجام آزمایش بصورت دوتایی در 1-1)
 .بار در هر روز آزمایش نمود 2روز کاری نمونه کنترلی را  1( در صورت عدم امکان اجرای روشهای فوق می توان در 1-1)

متغیرهایی که بطور معمول در آزمایشگاه وجود دارند  تأثیر  طوالنی شدن این مرحله و آزمایش نمونه  کنترلی در روزهای کاری مختلف باعث می شود با 
متغیرها کمتر شده و نتایجی نزدیک به هم حاصل می گردند بدیهی است در این شرایط  تأثیر  نتایج واقعی تری بدست آید هرچه این مرحله کوتاهتر شود 

 .دبای( افزایش می False rejectionمحدوده چارت بسیار کوچک و غیر واقعی شده و طبیعتا در مراحل بعدی موارد ردکاذب نتایج )
 سبه نمائید .میانگین انحراف معیار و ضریب انحراف را براساس فرمولهای زیر محا. 1

  .انحراف معیار با استفاده از ماشین حساب یا برنامه های نرم افزاری یا به روش دستی قابل محاسبه است
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 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/8 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه تعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

فاصله داشته باشند اگر در دو سری کاری متفاوت  4SDاست که در آن باید دو خوانده بدست آمده از یک سری کاری با یکدیگر   R4Sمورد استثنا قانون 
 فاصله داشته باشند این قانون کاربرد ندارد. 4SDنتایج با هم 

را  WHO یا  Levey Jenning  ،Westgradآزمایشگاه می تواند براساس شرایط و سطح کیفیت مورد نیاز خود هریک از روشهای تفسیر  توجه :* 
 انتخاب نماید.

  .ل چارتهای کنترلی هر ماه بازبینی و تمام مقادیر معتبر برای محاسبه میانگین و انحراف معیار  ماه بعد لحاظ شودنکته بطو ر معمو

ش شده است منظور از مقادیر معتبر ، مقادیری از کنترل است که براساس روش تفسیر بکار گرفته شده قابل قبول بوده و براساس آن نتایج بیماران گزار
.Westgard Multirule QC 

 

 

 

 

 

 

 
 انواع خطا:

 باشند . همانطور که قبال گفته شد در شرایط معمول ، با تکرار آزمایش انتظار می رود نتایج در دو طرف میانگین پخش شده و پراکندگی مناسب داشته
 نتیجه ان میانگین نتایج نیز تغییر می یابد .اگر نتایج بطور ثابت بیشتر یا کمتر از میانگین ، قرائت شوند خطای سیستماتیک رخ داده است که در 

 اف معیار مشخصاگر علیرغم ثابت ماندن میانگین ،پراکندگی نتایج افزایش یابد خطای راندوم یا تصادفی اتفاق افتاده است این خطا با افزایش یافتن انحر
 کند ، نمای پهنی پیدا میشده و منحنی بجای شکل زنگوله ای

 :اقدامات اصالحی
شوند در این نظر از قوانین قرات کنترل خارج از محدوده مورد انتظار بدین معناست که نتایج بیماران از کیفیت مناسب برخوردار نبوده و نباید گزارش  صرف

 برطرف نمود. آنراحالت باید مشکل را جستجو و 
شده باید به محص مشاهده خطا عامل ایجادد ان را جستجو و پس از بسیاری از مراجع علمی معتقدند در یک برنامه کنترل کیفیت که بطور مناسبی طراحی 

 رفع اقدام به آزمایش مجدد کنترل نمود 
علیرغم این موضوع اغلب به حجم رساندن مجدد یک کنترل تجاری و آزمایش ان اولین اقدامی است که پس از مشاهده یک نتیجه نامناسب توسط 

بروز مشکالتی در خود کنترل تجاری مانند افت غلظت ، آلودگی ،تبخیر یا مسائلی از این دست وجود دارد در  آزمایشگاه صورت می گیرد چرا که احتمالی

 .مراحل بعدی با توجه به نوع خطا )راندوم یا سیستماتیک( سایر موارد ایجاد خطا در نظر گرفته و جستجو می شود

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/9 

 های بیوشیمیآزمایشکنترل کیفیت 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاری ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیهتعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

REAGENT LOT NUMBER CHANGE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 خطای راندوم 
 *دمای ناپایدار

 *نوسانات جریان الکتریکی دستگاه قرائت کننده
 *وجود حباب هوا در زمان انتقال نمونه یا معرف

 حجم برداشتی از نمونه یا معرف*عدم رعایت 
 *عدم رعایت زمان انکوباسیون

 
 خطای سیستماتیک 

 اشکال در کالیبراسیون مانند در نظر گرفتن ارزش نادرست برای کالیبراتور ،تهیه نامناسب ،آلودگی ،افت ،تغلیظ،تغییر شماره ،ساخت و ...
 عوض کردن معرف بدون تغییر در کالیبراسیون

 فتخریب تدریجی معر
 عدم رعایت دستورالعمل سازنده برای تهیه معرف

 تغییر در دمای انکویاسیون 
 خطای ثابت در وسایل انتقال دهنده نمونه یا معرف ماننده سمپلر

 باید در نظر داشت که برخی مشکالت بوسیله آزمایشپاه قابل حل نبوده و الزم است به شرکت پشتیبان
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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I-TC-Lab.S-4-1/10 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه تعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 Cumulative Sum (Cusum) Control chart  چارت کنترلی تجمعی

Cusum  روشی است که جمع جبری اختالفات نتایج آزمایش نمونه کنترلی را با میانگین که در ابتدا تعیین شده بود بررسی می نماید و به خطاهای
ی پیدا یا صعودسیستماتیک حساس می باشد در شرایط معمول نتایج کنترلها در اطراف میانگین )باالتر و پایینتر( قرائت می شود اما اگر نتایج سیر نزولی 

 کنند جمع جبری اختالفات نتایج با میانگین افزایش یافته و احتمال بروز خطای سیستماتیک مطرح می شود.
 دو راه وجود دارد: Cusumبرای اجرا و تفسیر چارت 

V-mask 

 (decision limitمحدوده تصمیم گیری )
قابلیت اجرای کامپیوتری نیز دارد . در این دستورالعمل راجع به این روش  ( ساده تر بوده وdecision limitاز انجائیکه روش محدوده تصمیم گیری )

 .توضیح داده می شود
 در بخش اجرای گام به گام کنترل داخلی کیفیت( 1تا  1بار آزمایش و میانگین و انحراف معیار آن را محایبه نمائید )مطابق مراحل  13کنترل را -1
 باشد. (توجه کنید 17صفر )به منحنی صفحه Cusum و خط مزکزی آن  Cusumنشانگر  yچارت کنترلی ترسیم نمائید که در آن محور -1
 ( باید دو محدوده را مشخص نمائید .decision limitبروش محدوده تصمیم گیری ) cusumبرای تفسیر -1

*K1  وKu که بطور معمولmean  1 SD   . در نظر گرفته می شود 

* h1  وhu   که محدوده کنترل است و اغلب2.7 SD   برای آن در نظر گرفته می شود 

mean در هر سری کاری یک نمونه کنترل آزمایش و نتیجه ان را با محدوده -2 1 SD    مقایسه کنید مادامیکه نتیجه در این محدوده قرار داشت
Cusum . را اجرا نکنید در این مرحله عالمتگذاری چارت انجام نمی شود 

mean به محض اینکه کنترل از محدوده -1 1 SD  ( خارج شد اختالف نتیجه مشاهده شده را باmean-1SD)k1 ( یاmean+1SD )ku 
با جمع جبری قبلی  (diدر هر سری از جمع جبری اختالف جدید ) Cusumنمایش داده شده است.  diنمائید )این اختالف در مثال زیر بصورت  محاسبه

(CSi. بدست می آید عدد بدست آمده روی منحنی عالمتگذاری می شود ) 

1-Cusum  براساس شیب منحنی پیگیری می شود تا زمانیکه 
یعنی عالمت جمع جبری از مثبت به منفی یا برعکس از منفی به مثبت تغییر یابد . که در اینجا شرایط تحت کنترل قرار گرفته *جهت منحنی عوض شود 

 است .

عوامل ایجاد  تا زمان شناسایی Cusumفراتر رود که در این حالت شرایط از کنترل خارج شده است لذا   huو  2.7 SD)) h1*مقدار جمع جبری از 
 خطا قطع می گردد.

 کنترل کیفیت براساس نتایج آزمایش بیماران
براساس نتایج بیماران اغلب بعنوان مکملی برای روشهای معمول کنترل کیفیت ،طراحی می گردد . اگر چه این روشها و قت گیر بوده و  QCمکانیسمهای 

 قابل تشخیص نیستند . QCبه یافتن خطاهایی می شوند که در تکنیکهای معمول را بطور کامل تامین نمی نمایند اما بعضا موفق  QCمقاصد 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی مسئول
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/11 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 مستندات دفتر ،نرم افزار کنترل کیفی ،لیوفلیزهسرم کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 انفرادی  نیز نتایج یک گروه از بیماران مورد بررسی قرار می گیرند .برای این امر نتایج هر بیماری بطور 
تک بیماران شاخص حساسی برای شناسایی خطاها نمی نتیجه آزمایش هر بیمار محصول نهایی عملکرد آزمایشگاه است ولی متاسفانه بررسی نتیجه تک-1

 باشد .
 .برای بررسی نتایج هر بیمار از روشهای زیر استفاده می شود

 هماهنگی  با عالئم بالینی 
ضمن اینکه افراد  مقایسه نتایج آزمایشگاهی با عالئم بالینی بیمار در آزمایشگاههایی که تعداد زیادی از بیماران را پذیرش می کنند تقریبا غیر ممکن است

 ئم بالینی با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی کامل ندارد.مختلف در زمان ابتال به بیماری واحد ، نتایج آزمایشگاهی یکسانی نداشته و الزاما همیشه عال
 نماید.این مشکالت ارزش این روش را محدود به موارد  واضحی مانند بدست آمدن بیلی روبین طبیعی در فرد مبتال به ایکتر می

همکاری نزدیک با آزمایشگاه مشکالتی از این قبیل از انجائیکه پزشکان بطور مرتب به این مسائل مواجه هستند باید ترتیبی اتخاذ شود که پزشکاند ضمن 
 را به آزمایشگاه منتقل نمایند

 هماهنگی با سایر نتایج آزمایشگاهی 
 T4و TSHاگر یک گروه از آزمایشها در زمان و مکان واحد انجام شود مسئول آزمایشگاه می تواند ارتباط آنها را بررسی نماید مانند ارتباط میزان 

 ( در آزمایشگاه duplicateف )آزمایشهای مضاع
د و یا بعنوان برای این کار نمونه ها در دو لوله ریخته شده و دو بار آزمایش می شوند این روش در مواردی که کنترلها پایدار تجاری در دسترس نمی باش

 مکمل روشهای معمول کنترل کیفیت کاربرد دارد.
توان عدم دقت نتایج را بررسی نمود اما اگر این بررسی در دو آزمایشگاه انجام شود خطای سیستماتیک با انجام آزمایشهای مضاعف در یک آزمایشگاه می 

 نیز در آن دخیل و تفسیر آن مشکل می شود .
dرسانده می شود ) 1انها محاسبه و به توان  d9برای این بررسی در یک آزمایشگاه تعدادی نمونه بصورت دوبل آزمایش ، اختالفات )

انحراف  (  سپس2
 معیار اختالفات براساس فرمول زیر بدست می آید

SD=
n

ofd

2

2 

 
-با هم اختالف داشته باشند غیر قابل قبول شناخته می شوند مثال این روش در بخش کنترل کیفیت در آزمایشهای خون 2SDهر جفت جوابی که بیش از 

 .شناسی آمده است
 دلتا چک با نتایج قبلی

که  .تهر بیمار با نتایج قبلی مقایسه شود برخی خطاها مانند جابجابی نمونه یا جواب شناسایی می گردد اساس این روش برا این موضوع استوار اس اگر نتایج
 مقادیر آنالیتها در بدن یک فرد در مدتزمان مشخص در محدوده مشخصی تغییر می کند.

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/12 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریارائه دستورالعمل مناسب جهت تعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

Ladenson  زیر آمده است  روز برای تعدادی از آنالیتها بررسی نموده که در جدول 1دلتا چک را در مدت زمانی 

Limit checks 

ای قرار گرفته که با شرایط فیزیولوژیک منافات دارد باید از نظر احتمال اشتباهات تایپی مانند قراردادن ممیز در  آزمایش بیمارانی که نتایج آنها در محدوده
 حل اشتباه بررسی گردد.

 مقادیر این محدوده بستگی به متد مورد استفاده دارد.
 کنترل کیفیت براساس نتایج بیماران متعدد -

( مفید می باشد اما توانایی شناسایی خطاهای Shift and driftsگروهی، در تشخیص خطاهای سیستماتیک )مطالعات آماری نتایج بیماران بصورت 
ه بر متغیرهای بخش راندوم را نداشته و نمی تواند جایگزین روشهای معمول کنترل کیفیت با مواد پایدار کنترلی گردد. مقادیر حاصله از نتایج هر بیمار عالو

بیولوژیک، پاتولوژیک و پرآنالیتیک قرار دارد این مسئله باعث می شود کنترل کیفیت  متغیرهای متعددی مانند شرایط دمو گرافیک، تأثیر  آنالیتیک تحت 
 براساس نتایج بیماران متعدد و محاسبه میانگین نتایج آنها نسبت به بررسی نتایج انفرادی هر بیمار ارجحیت داشته باشد 

بیان می شود که خود  SEM( یا به اختصار  Standard error of meanبا شاخصآماری انحراف معیار از میانگین )میزان تغییرات یک گروه بیمار 
میانگین نتایج حاصل تقسیم انحراف معیار نتایج یک گروه بیمار بر مجذور تعداد آنان می باشد . بعبارتی هر چه تعداد بیماران مورد بررسی افزایش یابد 

 ی خواهد بود .متحمل تغییرات کمتر
ن ، ارجاع از مقادیر میانگین تابعی از مشخصات مراجعین به آزمایشگاه مراجعین به آزمایشگاه مانند نسبت زن به مرد ،نسبت بیماران بستری در بیمارستا

ا تغییر هر یک از این موارد کلینیکهای تخصصی و همچنین متغیرهای پرآنالتیک مانند مدت بسته بودن تورنیکه و نحوه نگهداری نمونه می باشد و ب
با کنترلهای پایدار قابل برسی نیستند استفاده از نتایج بیماران می  QCدستخوش تغییر می شود ز آنجائیکه هیچیک از این پارامترها در برنامه های معمول 

 تواند بعنوان مکملی مناسب برای سایر تکنیکهای کنترلی استفاده گردد.
 

 ی آزمایشگاهمسئول فن هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 



 

271 

 

 دستورالعملکد 
I-TC-Lab.S-4-1/13 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات بیوشیمی در تمام نوبتهای کاریتعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 روشهای آماری برای پایش میانگین نتایج بیماران 
است و همانطور که از نام  mean of normalیا   average of normal(AONیکی از راههای استفاده از نتایج بیماران محاسبه میانگین نرمال )

حاسبه آن مشخص می باشد از میانگین نتایج نرمال بدست می آید پس باید ابتدا نتایج غیر طبیعی را براساس محدوده مرجع حذف و سپس میانگین را م
 نمود

شناخته شده و شاخص حساستری  weighted meanمحاسبه میانگین نمود که بنام همچنین می توان پس از گروه بندی افراد براساس شرایط اقدام به 
 .گیری پروتئین و آلبومین می باشد برای شناسایی خطاها خصوصا برای تستهایی مانند اندازه

( برای ارزیابی moving averageکه امروزه بطور گسترده ای برای پایش دستگاههای سل کانتر بکار می رود از میانیگن متحرک ) Bullsالگوریتم 
 اندکسهای خونی استفاده می نماید .

آزمایشگاه  قبلی در تشخص خطاهای سیستمیک به همانطور که قبال گفته شد بررسی میانگین نتایج بیماران در فواصل زمانی مشخص و مقایسه آن با نتایج
 کمک می کند

 بررسی هماهنگ نتایج آزمایشگاه با تشخیص نهایی 
وش مطالعات اغلب بصورت گذشته انجام شده و میزان موارد منفی و مثبت کاذب نتایج آزمایشگاهی را براساس تشخصی نهایی بررسی می نماید این راین 

 کیفیت نتایج آزمایشگاه را در دراز مدت کنترل می کند.
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت در  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-2/1 

 بیوشیمی ادرارهای کنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –ادرار مجهول آماده لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش ادرار کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات آنالیز ادرار در تمام نوبتهای کاری تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار هدف:

سانتریفوژ، استفاده از معرف   ، سرعت چرخش و زمانوارهای ادراری،دستگاه رفراکتومترکنترل کیفی ن شامل کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادراربایستی 
 های دارای تاریخ مصرف و شیوه جمع آوری ادرار باشد .

 :کنترل کیفی نوارهای ادراری

 .کردجهت کنترل کیفی از نمونه کنترل ادرار که به صورت تجاری در دسترس است استفاده می شود و در غیر اینصورت می توان از روش زیر استفاده 
 .مونه ادرار با کنترل پائین ، کنترل باال و کنترل منفی به شرح زیر تهیه می گرددبرای نیل به این هدف ن

 

 کنترل منفی کنترل باال کنترل پائین 

 گرم 1 گرم 13 گرم 1 کلرور سدیم

 گرم 1 گرم 13 گرم 1 اوره

 - گرم 1/3 گرم 1/3 کراتی نین

 - گرم 11 گرم 1 گلوکوز

 - سی سی 11 سی سی 1 خونآلبومین گاوی مورداستفاده دربانک 

 - - میکرولیتر 133 خون کامل

 - سی سی 1 - استون

 - سی سی 1 سی سی 1 کلروفرم

 cc1333 cc1333 cc1333 آب مقطر

 
ماه درظرف قهوه ای پایدار هستند . بازدن نوار ادرار در  1( باشند . درضمن کنترل ها به مدت  Analytical gradeمواد فوق باید ازدرجه آنالیتیکال ) 

 گزارش باید بصورت زیر باشد :  کنترل ها
 

 PH وزن مخصوص خون کتون گلوکوز پروتئین 

 339/1 متوسط - +1 +1 1 کنترل پائین

 311/1 - اندک تا متوسط +1 +2 1 کنترل باال

 331/1 - - - - 1 کنترل منفی
 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-2/2 

 های بیوشیمی ادرارکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –ادرار مجهول آماده لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش ادرار کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات آنالیز ادرار در تمام نوبتهای کاری تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار هدف:

  نوارهای ادرار به ترتیب زیر می باشد.روش دیگر مورد استفاده جهت کنترل کیفی روزانه 
حاوی مقادیر Urotrol -10که    .نوار ادرار خود را مورد ارزیابی قرار دهد Urotrol-10بایستی اپراتور با استفاده از فراورده های آماده لیوفلیزه  با نام 

 & Accuracyاز ان بدست آوردن عوامل صحت و دقت )معینی از مواد مورد بررسی توسط نوارهای گوناگون ادراری است و هدف از استفاده 

Precision( می باشد  روش انجام همان روش انجام  آزمایش ادرار در داخل آزمایشگاه است )intralaboratoryاست ). 
 دستورالعمل طرز تهیه نمونه کنترل روزمره نوارهای ادراری 

میلی لیتر رسانده شود الزم به ذکر است این فرآورده از  13ده است توسط آب مقطر به حجم نهایی بایستی فرآورده ای را که در ویالهای لیوفیلیزه ارائه ش
 و یا از نظر سایر تستهای متغیر منفی است . HTLVو نیز  HIV-I-IIو  HBSنظر تست های 

داری در دمای مناسب به مدت یک هفته برای درجه نگهداری شود در صورت نگه 1-8 نگهداری و پایداری : این فرآورده باید در یخچال و در سرمای
ویال آماده شده را  عوامل غیر فعال قابل استفاده می باشد. نباید پس از بازسازی فرآورده در صورت بروز کدورت مورد استفاده قرار گیرد . به هنگام استفاده

انجام تست بهتر است مقداری از محتویات ویال بازسازی شده را داخل دقیقه سر و ته کنیم تا کامال یکنواخت شود . همچنین برای سهولت در  13به مدت 
لح مورد بررسی قرار لوله سانتریفوژ ادرار ریخته و سپس نوار ادرار را با توجه به روش پیشنهادی کارخانه سازنده و با در نظر گرفتن نتایج توسط چشم غیر مس

 دهیم.
 

MN(Medi Test Combi11) 

RET SG PH BLOOD NIT BILI ASC GLU PRO RANGE 
0 1.010 6.0 1+ 0 1+ 20 2+ 1+ Loewr limit 

Upper Limit 2+ 1.015 7.0 2+ irace 2+ 2+ 3+ 2+ 
PishabBin 

RET SG PH BLOOD NIT BILI ASC GLU PRO RANGE 
0 1.010 6.5 1+ 0 1+ 0 1+ 1+ Loewr limit 

Upper Limit +2 1.015 7.5 3+ trace 2+ 2+ 3+ 2+ 
Analyticon (Combi Screen) 

RET SG PH BLOOD NIT BILI ASC GLU PRO RANGE 
0 1.005 6.5 1+ 0 0 0 2+ 1+ Loewr limit 

2+ 1.010 7.0 2+ Trace 1+ 2+ 3+ 2+ Upper Limit 
ACON 

RET SG PH BLOOD NIT BILI ASC GLU PRO RANGE 
0 1.010 6.0 Trace 0 1+ 0 3+ 1+ Loewr limit 

2+ 1.015 7.0 2+ Trace 2+ 2+ 4+ 2+ Upper Limit 
 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 سیامک ناجیمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-2/3 

 های بیوشیمی ادرارکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –ادرار مجهول آماده لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش ادرار کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات آنالیز ادرار در تمام نوبتهای کاری تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار هدف:

 نکات قابل توجه:
( قرار دارد و از نظر کدورت در محدوده شفاف Light Yellow – yellow( در محدوده زرد کمرنگ تا زرد )colorپارامتر رنگ ادرار ) -1

(clear .قرار می گیرد ) 

1- Urotrol-10  برای تست شیمیاییleukocyte  وUrobilinogen   منفی است 

 است  urotrolاصی بودن واکنش گلوکز در آوردن اسید آسکوربیک در جدول صرفا بمنظور توجه به اختص -1

 ( نوشته شده در جدول متعلق به سازنده نوار ادرار می باشد . Lot Numberنکته مهم : شماره ساخت )
 همچنین بایستی کنترل کیفی وزن مخصوص ادرار و کنترل کیفی دور و زمان سنج سانتریفوژ به شرح زیر انجام پذیرد :

 کنترل کیفی وزن مخصوص :

Nacl  و  11311% وزن مخصوص 1با غلظتNacl  11313% وزن مخصوص 2و یا سوکروز  1131% وزن مخصوص 1با غلظت 

 کنترل دور و زمان سنج سانتریفوژ :
ژ با کرونومتر سنج سانتریفوکنترل زمان درصد تفاوت قابل چشم پوشی است. 1ماه یک بار انجام گیرد و تا  1-1هر  باید کنترل دور سانتریفوژ با تاکومتر و

باشد )درصورت وجود تاکومتر در صورت مشاهده تفاوت بیشتر احتیاج به سرویس دستگاه می درصد تفاوت قابل چشم پوشی است و13صورت گیرد و تا 
 .درآزمایشگاه قابل انجام می باشد(

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت در  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/1 

 و هورمون سروایمنولوژیهای کنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل کنترل کیفیت سروایمونولوژی و هورمون شناسی به همراه تفسیر نتایج آن تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 
بایستی   آماده می شود وکه سرم کنترل خارجی برای آنها موجود است در ابتدا شیفت کاری وارد شده و  و... TSH,T3,T4تست های پرتکرار مثل -

کاری  دپس از آماده شدن وارد نرم افزار کنترل کیفی موجود در آزمایشگاه کرده و با استفاده از منحنی لوی جنینگ و قوانین وستگارد در هر ران نتایج را
 .توسط اپراتور بخش مربوطه به صورت مستندات الکترونیکی و کاغذی مربوطه در آزمایشگاه نگهداری می شود

 در صورت وجود عدم انطباق که ممکن است خطای سیستمی یا رندوم باشد باید موارد زیر رعایت شود .-1
 الف :تکرار سرم کنترل

 ب:تعویض ریجنت های مصرفی
 ج:آماده سازی مجدد سرم کنترل 

 د: کالیبراسیون مجدد دستگاه 
 ه:بررسی پارامترهای دستگاه و کیت 

 و: تغییر کیت 
 نترلز: تغییر سرم ک

 lotغییر نکته : در مورد صحه گذاری کیت های تست های پرتکرار باید یکی از موارد مستندسازی خطی بودن یا حساسیت با توجه به نوع تست به هنگام ت
 انجام شود.

اجرایی داخل کیت انجام شود.  توسط اپراتور بخش از روی روش  )کنترل( elisa cheekerبایستی صحه گذاری دستگاه االیزا با کیت  دستگاه االیزا:
ماه یکبار و پس از سرویس اساسی دستگاه توسط شرکت پشتیبان دستگاه انجام شد ه و در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت ثبت  1تناوب کنترل این قسمت هر 

 در صورت عدم رفع مشکل باید  تعمیر دستگاه انجام پذیرد. می گردد
خدمات دهنده سرویس کنترل دستگاه انجام شده و پس از هر سری سرویس اساسی دستگاه نتایج توسط شرکت دستگاه لومینانس :باید  توسط شرکت 

 بصورت گواهینامه مستند در قسمت کنترل کیفیت ثبت می گردد.
 ی باشد)ارزیابی کیفیت خارجی ( در مورد تست هایی که امکان شرکت در آنها وجود دارد بدین شرح م EQAPالزام شرکت در برنامه  -

انجام داده و نتایج  EQAPاپراتور در هر چهار ماه د ر این برنامه ثبت نام نموده و آزمایشات را براساس روش اجرایی بیان شده توسط شرکت برگزار کننده 
ز محدوده مجاز اقدام اصالحی های خارج ا CVیا در سایت برگزار کننده یا به صورت کاغذی ارسال می گردد. در صورت بروز موارد عدم انطباق یا مشاهده 

 به شرح زیر می باشد :
 تست مورد نظر تصمیم گیری می نماید . BDIو  DIمسئول فنی با توجه به 

در صورت  بایستی اپراتور مربوطه یا مسئول فنی به هنگام جواب دهی روزانه تست های هورمونی با عمل مطابقت نتایج بدست آمده با نتایج قبلی بیمار  -
را انجام داده و  Correlation checkو Delta checkیا مطابقت نتایج حاصله با سایر نتایج آزمایشگاهی و یا با بالین بیمار بصورت HXبودن موجود 

 در صورت عدم تطبیق درخواست تکرار آزمایش را می نماید و این درخواست در فرم علت و نوع تکرار ثبت می گردد . 
 ق عبارتند از  اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید .اقدام اصالحی برای موارد فو

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجیمسئول 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/2 

 و هورمون  های سروایمنولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل کنترل کیفیت سروایمونولوژی و هورمون شناسی به همراه تفسیر نتایج  آن تعاریف:

 هورمون شناسی و سرولوژیبررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای  هدف:

و ایکتریک  در ابتدای ورود نمونه های هورمونی به بخش کنترل نمونه های ورودی بایستی انجام پذیرد . اپراتور از نظر همولیز و حجم نمونه و لیپمیک -
رار نمونه گیری مکنوب بودن و شرایط نگهداری نمونه ها را بطور روزانه مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز درخواست نمونه مجدد نماید.و مستندات تک

 باشد 
 سب نداشته است.اقدام اصالحی مورد نظر در این رابطه : باید اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدیدباشد  و ذکر اینکه نمونه شرایط منا

 در شرایطی که شماره سریال محلول ها عوض شوند ممکن است نتایج غیر قابل انتظار به دست آید.  -

 در چنین شرایطی بایستی نمونه های بیماران را با سریال قدیم و جدید کنترل کنیم.

قدیمی اطمینان  بایستی به خاطر داشته باشیم قبل از اینکه بخواهیم نسبت به تغییر کالیبراسیون برای سریال جدید اقدام کنیم،از صحت کالیبراسیون سریال
 حاصل نماییم.

 نتایج آزمایشات بین دو سری قدیم و جدید میتوان معیار هایی را مشخص نمودجهت اطمینان از هماهنگی بین 
 

REAGENT LOT NUMBER CHANGE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اقدام اصالحی باید تصحیح پارامترهای تعریف شده باشد.

توسط اپراتور بخش در نرم افزار یا مستندات کاغذی درج  .Lot NOدر مورد تغییر  Ttestباید بررسی یکنواختی پاسخها به هنگام تغییر کیت یا   -
 شودنوع اقدام اصالحی در مورد عدم انطباق فوق کالیبراسیون مجدد دستگاه می باشد .

موجود می  را انجام می دهد و مستندات کاغذی یا در نرم افزار مربوطه Ftestدر صورت وجود دو دستگاه اپراتور ، ماهانه برای بررسی دقت دو دستگاه  -
 باشد در صورت عدم تطابق نتایج حاصله از دو دستگاه نسبت به کالیبراسیون دستگاه اقدام می کنیم .

د و در صورت همچنین هر شش ماه یکبار مسئول فنی  باید ارزیابی علمی و عملی کارکنان را با توجه به شرح وظایف و مسئولیتها و اختیارها انجام می ده -
 را به عمل می آورد . الف: برنامه ریزی آموزشی ب: تغییر وظایف با توجه به صالحیت احراز شده . نیاز اقدامات زیر

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  کیفی: تینا مومنیمسئول کنترل 

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/3 

 و هورمون  های سروایمنولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل کنترل کیفیت سروایمونولوژی و هورمون شناسی به همراه تفسیر نتایج  آن تعاریف:

 ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژیبررسی صحت  هدف:

سرویس دوره ای و کالیبراسیون  loog bookروزانه و برحسب ضرورت اپراتور و مسئول کنترل تجهیرات با توجه به کنترل بایستی در بخش هورمون  -
 تجهیزات را انجام دهند در صورت نیاز تذکر و آموزش مجدد پرسنل انجام پذیرد .

اده و یستی مدیر کیفی سالیانه براساس روش اجرایی کنترل مستندات بازنگری روشهای اجرایی دستورالعمل های کاری و فرمها را مورد بررسی قرار دبا -
 مستندات را در تقویم بازنگری به صورت فرم های پایش را مدیر کنترل کفی ساالنه سریع و مجدد کنترل مستندات اقدام می نماید .

یفی یا سوپروایزر توسط چک لیستهای اختصاصی بخش هر شش ماه یکبار روش اجرایی ممیزی داخلی را در واحد هورمون انجام داده و در فرم مدیر ک -
 :گزارش ممیزی درج می نماید . در صورت بروز عدم انطباق

 باتوجه به نوع عدم انطباق ریشه یابی و اقدام اصالحی مقتضی انجام می شود-1 
و آموزش  بطور روزانه  باید موارد عدم انطباق را کنترل و اقدامهای اصالحی را پیگیری نماید و در فرم عدم انطباق ثبت نماید در صورت نیاز تذکر اپراتور -1

 مجدد پرسنل انجام می شود.
دستورالعمل های کنترل دما و روزانه توسط اپراتور براساس  ارتعاشات( فاضالب، برق، نظافت، دما، رطوبت، ،کنترل شرایط محیطی یخچال و فریزر )نور -1

 یا یک فرد خاص برای کل آزمایشگاه در نظر گرفته می شود که نتایج در فرم ثبت کنترل دما رطوبت و نظافت درج می شود .
 اقدام اصالحی

 تنظیم دما -1 
 تنظیم رطوبت با اسپیلیت و تاکید بر نظافت بهتر    -1
 

 نی آزمایشگاهمسئول ف هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعمل کد
I-TC-Lab.S-4-3/4 

 و هورمون  های سروایمنولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل کنترل کیفیت سروایمونولوژی و هورمون شناسی به همراه تفسیر نتایج  آن تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 دستورالعمل کنترل کیفیت در بخش سرولوژی
که کنترل مثبت و منفی آنها در داخل کیت موجود می  Vidal,کیفی ،رزبنگال  CRPو  VDRL,Wright ,RF,ASOدر مورد تست های مانند -1

نتایج بدست  باشدباید  سعی شود بطور روزانه یا در صورت عدم  امکان به طور متناوب در اول و وسط و انتهای کیت مورد نظر توسط اپراتور بررسی شده و
 .ودمده در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت درج می شآ

 نکته : در صورت برخورد با موارد عدم انطباق موارد فوق بایستی انجام پذیرد: * 
 تکرار کنترل-1
 کنترل به وسیله کنترل مثبت و منفی یک کیت دیگر با همان روش-1
 کنترل به وسیله بیماران  روزهای قبل-1
 تعویض کیت-2
 به فروشنده یا سازنده کیتاطالع رسانی -1
نوع کنترل  بدین شکل است که باید کنترل نمونه با نمونه های مثبت ضعیف بیماران در هرران  wrigtو  G.6.P.Dدر مورد تست هایی مثل  -
(RUN کاری توسط اپراتورانجام شده و در دفتر ثبت نتایج کنترل  کیفیت درج شده و در صورت عدم انطباق  در مورد تست ) های فوق اقدامات اصالحی

 .زیر را انجام می دهیم
 تکرار کنترل -الف
 کنترل بوسیله بیماران روزهای قبل -ب
 تعویض کیت-ج
 اطالع رسانی به شرکت سازنده کیت -د
نتایج بدست آمده از آزمون.  الزام شرکت آزمایشگاه بصورت  دوره ای در برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی توسط شرکت برگزار کننده و مستند سازی -1

 در صورت لزوم مداخالت  اصالحی بایستی انجام پذیرد.
مار یا مطابقت یکی دیگر از راههای کنترل کیفی در بخش سرولوژی تطابق نتایج بدست امده با نتایج قبلی بیمار و یا نتایج سایر آزمایشگاهها در مورد بی -2

 نتایج بدست آمده با بالین بیمارمی باشد.
Delta check  وcorelation check  که همه روزه باید توسط اپراتور بخش ویا مسئول فنی در هنگام تائید نهایی جوابها انجام شود و در فرم علت و

 نوع تکرار درج شود و اقدام اصالحی انجام گرددکه شامل  اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید می باشد.
ی مرحله ورود نمونه ها از نظر همولیز بودن ،حجم نمونه ،لیپمیک بودن وایکتریک بودن و شرایط نگهداری ها هر روز توسط اپراتور مورد بررس بایستی در-1

 قرار گرفته و در صورت نیاز تکرار با ذکر علت اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه با نمونه مجدد شود.
باید  اپراتور بخش با توجه به بررسی یکنواختی پاسخ ها به هنگام تغییر کیت با انجام یک تست مثبت قبلی با کیت جدید کیت  lot .NOدر مواقع تغییر -1

 و ثبت در فرم نتایج کنترل کیفی عمل نماید و در صورت عدم انطباق نتایج اقدامات اصالحی زیر را باید انجام دهد:
 تعویض یا مرجوع نمودن کیت جدید -بررسی میزان تغییر و تفاوت       ج -کنترل مجدد      ب –الف 

 و سرویس دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات بر حسب ضرورت log bookکنترل -7
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/1 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 هماتولوژی موارد زیر اجرا شود: بایستی برای انجام کنترل کیفی در بخش
 

 برنامه های روزانه : برنامه های دائمی :

 باید در هر سری کاری از نمونه کنترل استفاده کرد  مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی 

 رسم نمودارکنترل با استفاده از نمونه کنترل  مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با وضعیت بالینی بیمار

 
 نمونه در هر سری کاریانجام گردد.  2-1بر روی تعدادی  از نمونه های بیماران )معموال  duplicateبایستی آزمایشهای مضاعف یا دو تایی  -

 نمونه از سری کاری قبلی( صورت پذیرد  2-1( بر روری تعدادی از نمونه های بیماران )آزمایش check testبایستی  آزمایش بازبینی )
 (delta checkهمچنین باید بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایشهای قبلی خودش ) 
 اصول کار با دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتیک )سل کانتر ( 
 ،گهداری دستگاه )شستشو های روزانهنوع دستگاه و در صورت نیاز ( ن( فشار )بر حسب gaugeکار با دستگاه سل کانتر نظیر روشن کردن دستگاه توجه به گیجهای )-1

خاموش کردن آن و .. می بایست بطور کامل مطابق کاتولوگ دستگاه یا آموزش کارشناسان شرکت پشتیبان صورت گیرد . تاریخ و  (ماهیانه و سایر مواد الزم ،هفتگی
 موجود باشد .شرح آموزش توسط شرکت پشتیبان می بایست بصورت مستند 

 ری شوندکلیه موارد مربوط به نگهداری دستگاه ، از قیبل تاریخ انجام شستشوهای الزم ،تعمیر ،سرویس و یا تعویض محلولهای می بایست ثبت و نگهدا-1
 دستگاه ارزیابی و در صورت امکان ثبت و نگهداری شود .  Back groundباید هر روز شمارش زمینه یا  -1
 نمونه به تعداد زیاد بهتر است در فواصل آزمایشها ، دستور شستشوی دستگاه اجرا شود . در صورت وجود-2
ر بار تعمیر یا سرویس قابل بطور کلی دستگاههای سل کانتر هر شش ماه یکبار می بایست کالیبر شوند ولی انجام این امر در مواردی مانند ابتدای راه اندازی ،پس از ه-1

 .نیز ضرورری می باشد کیفی روزانه و یا تعویض محلولها)در صورتیکه موجب تغییر مشخص در نتایج خون کنترل و یا نمونه بیماران شده باشد( قبول نبودن نتایج کنترل
قابل قبول بودن نتایج آن از  می بایست هر روز قبل از شروع آزمایش بر روی نمونه ها نمونه خون کنترل با تاریخ انقضای معتبر با دستگاه آزمایش شده و پس از اطمینان

 با استفاده از نمودار کنترل ،نسبت به آزمایش نمونه مراجعین اقدام نمود )توضیح در مبحث کنترل سل کانتر آمده است
ح این روش در مبحث استفاده شود )توضی T_Brittinدر صورت عدم وجود خون کنترل و با برای کامل کردن ارزیابی عملکرد دستگاه ، می بایست روزانه از آزمون -7

 کنترل کیفیت سل کانتر آمده است (
 بررسی میزان عدم دقت و عدم صحت دستگاه بطور منظم انجام گردد.)در مبحث کالیبراسیون و کنترل کیفیت سل کانتر آمده است .(-8

به زمین و تثبیت کننده نوسانات برق برای سل کانتر باید جزو نکته : جهت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از بروز اشکاالت مربوط به نوسانات برق وجود سیم اتصال 

 .ضرورتهای کار در بخش هماتولوژی محسوب شود
 محلول های سل کانتر 

 محلولهای دستگاه می بایست با تاریخ انقضاو سری ساخت مشخص از شرکت پشتیبان و یا سایر شرکتهای معتبر تهیه شوند.-1
  ( و خطای در شمارش سلولهای خونی خصوصا پالکت می گردد. Backgroundاین محلولها باعث تداخل در شمارش زمینه ) وجود ذرات اضافی و نامحلول در-1
 باید هنگام  تعویض هر محلول تاریخ بازشدن روی آنها ثبت گردد.-1
 .هیچگاه  نباید ته مانده محلول قبلی به محلول جدید اضافه نشود-2

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

 مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 دستورالعمل کد
I-TC-Lab.S-4-4/2 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 کالیبراسیون و کنترل کیفیت سل کانتر
ن سوسپانسیون جهت کالیبراسیون سل کانتر ها کالیبراتورهای تجارتی وجود دارد که مقادیر هدف یا مورد نظر درآنها با روشهای مرجع کالیبر شده اند. ای

های کارخانه سازنده برای کالیبراسیون دستگاهها انقضای معتبر و تاییدیه های الزم و بشرط رعایت دستورالعملسلولهای خونی در صورت داشتن تاریخ 
های مرجع بر روی چند نمونه خون و . موفقیت روند کالیبراسیون را میتوان بوسیله آزمایش نمونه کنترل، مقایسه نتایج دستگاه با انجام روشباشندمناسب می

 نمود.تأیید در مورد شاخصهای گلبولهای قرمز یانگینهای متحرک کنترل دقیق م
باشد در صورت عدم دسترسی به کالیبراتورهای تجارتی یا وجود هرگونه شکی نسبت به اعتبار آن استفاده از خون کامل جهت کالیبراسیون ضرورری می

نمونه خون کامل طبیعی دوبار با روشهای مرجع دستی و دو بار نیز  1پارامترهای حداقل برای کالیبراسیون باید از خون طبیعی تازه استفاده کرد. برای اینکار 
گردد زیر فاکتور کالیبراسیون تعیین میگیری شده و پس از محاسبه میانگین هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی با استفاده از فرمول با سل کانتر اندازه

 عداد نمونه های بیشتری استفاده نمود.برای افزایش دقت این امر می توان از ت
(Calibration Factor =  133×میانگین روش دستگاهی  - میانگین روش دستی 

 میانگین روش دستگاهی                           
هموگلوبین ، میکروهماتوکریت  الزم به ذکر است روشهای مرجع برای اندازه گیری همو گلوبین ، هماتوکریت و شمارش گلبولهای سفید به ترتیب سیان مت

 و استفاده از هماسیتومتر )با درجه بندی نئوبار اصالح شده ( می باشند
 کنترل کیفیت  
را بر  می بایستی نمونه های کنترل سلولهای خونی که بطور تجارتی در دسترس می باشند هر روز صبح و به فواصل در طی روز استفاده و نتایج حاصله-1

خوانده برای هر 13نمود . برای رسم نمودار می بایست نمونه کنترل به دفعات  و در فواصل مختلف با دستگاه آزمایش شود تا حداقل  روی نمودار ثبت
برای هر پارامتر مقادیر آنها بر روی محور عمودی  3 SDو  1 SD ،2 SDپارامتر حاصل گردد. پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار های 

 صورت گیرد . WHOو روزها بر روی محور افقی ثبت میگردد . تفسیر نمودار کنترل کیفیت با استفاده از قوانین لوی جنینگ ،وستگارد یا 
 WHO/LAB/1998تفسیر نمودار کنترل )توصیه سازمان جهانی بهداشت ( 

(1)One control value outside the mean  2SD    = Warning 

(2) One control value outside the mean  3SD=Reject : SE or RE   

(3) 2 consecutive controls exceed mean   2SD        = Reject : SE 

(4) 4 consecutive controls exceed mean   1SD or mean -1 SD =Reject: SE 

(5) 6 consecutive controls on  one side of the mean = Warning : SE 

RE=Random error SE=Systematic error 
ایداری در صورت فقدان خون کنترل و یا جهت کامل شدن روند کنترل کیفیت سل کانترمی توان از نمونه های خون بیماران استفاده نمود با توجه به پ -1

 درجه سانتی گراد میتوان در روز اول 2ساعت در دمای  12و اندکس های خونی در نمونه خون به مدت  WBC،RBC ،HB ،HCTپارامترهای نظیر 
نمونه که دارای مقادیر طبیعی می باشند را پس از آنالیز در یخچال نگهداری نموده و در روز بعد مجددا مورد آزمایش قرار داد و وجود  13و ترجیحا  1حداقل 

 .محاسبه نمود T-Brittinاختالف معنی دار بین مقادیر نمونه های جفت را با استفاده از آزمون آماری 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعمل کد
I-TC-Lab.S-4-4/3 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 

SD=
1

)(
)(

2

2






n

n

d
d

 

tn=
SD

nd 

 

n                                                    تعداد جفتهای مورد بررسی 
 d) اختالف بین دو خوانده )روز به روز 

SD       انحراف معیار اختالفات  

(دستگاه بدو صورت انجام می شود در صورت استفاده از خون کنترل می توان با استفاده از نتایج حاصله از نمونه کنترل که طی CVدقت )بررسی عدم  -2
هر پارامتر را محاسبه نموده و در صورت عدم دسترسی به خون کنترل ، می بایست از نمونه های روزانه  CVروزهای متوالی با دستگاه آزمایش شده 

هر  CVمده اینکار استفاده کرد بدین ترتیب که هر ماه دو یا بیشتر نمونه را حداقل ده بار با سل کانتر مورد آزمایش قرار داده و از نتایج بدست آبرای 
ان ضروری هر پارامتر با ادعای دستگاه که در کاتولوگ مربوطه امده است تماس با شرکت پشتیبCVپارامتر را محاسبه نمود . در صورت عدم مطابقت 

 .بیعی و غیر طبیعی الزامی می باشدمی باشد . بررسی عدم دقت دستگاه خصوصا هنگام نصب و راه اندازی با استفاده از نمونه های ط
 نمونه به صورت مضاعف 1-1ی حداقل ( می بایست در هرسری کار Duplicateدر صورت عدم امکان انجام تمامی آزمایشها بصورت دوتایی )-1
(Duplicate ) .آزمایش شوند . تا با بررسی اختالف خوانده ها از طریق محاسبات آماری از وجود خطاهای تصادفی آگاه شویم 

نمونه های دو تایی را نشان  SD،احتمال وجود خطای تصادقی را مطرح می نماید فرمول زیر طریقه محاسبه  2SDافزایش اختالف بین دو خوانده بیش از 
 می دهد.

SD=
n

d

2

2
 

( است که در صورت نگهداری نمونه ها دردمای مناسب )یخچال (قابل اجرا می check testیکی دیگر از روشهای کنترل کیفیت آزمایش بازبینی )-1
شده و در انتهای سری کاری و  نمونه پس از آزمایش با درب بسته در یخچال نگهداری 1-1باشد بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح باید حداقل 

مورد بررسی قرار گرفته که اختالف  Duplicate testیا بعد از ظهر مجددا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این دو آزمایش با استفاده از فرمول 
در نتایج خارج از این محدوده نشاندهنده اشکال در  قابل قبول می باشد اگر نمونه ها درست نگهداری شده باشند هر گونه تغییری 2SDنتایج در محدوده 

کابرد دارد عملکرد دستگاه و یا معرفها می باشد این آزمایش برای بررسی هموگلوبین مناسب بوده و به میزان کمتر برای شمارش گلبولهای قرمز و سفید 
  .اشد کارایی نداردساعت ب 1ولی برای هماتوکریت بخصوص اگر فاصله زمانی آزمایش نمونه ها بیش از 

 بهتر است نمونه هایی که برای آزمایش های بازبینی و مورد استفاده قرار می گیرند یکسان باشند. 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 تعاون: مریم مسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/4 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2ویرایش: شماره 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

( به شرط در نظر داشتن نکاتی نظیر تغییرات Delta check)همچنین بایستی مقایسه مقادیر بدست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد -7
. بعنوان روشی  فیزیولوژیک و روزانه پارامترهای خونی ، تحت درمان قرار گرفتن فرد به هر دلیل و تغییراتبالینی که باعث تغییر شمارش سلولها می گردند

 جهت کنترل کیفی بکار رود . 
توسط سل کانتر با تعداد  WBCترش خون محیطی : در این روش باید  نتایج حاصله از شمارش پالکت و مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گس-8

 گردد سلولهایی که در الم خون محیطی شمارش شده مقایسه

 دستگاه میکروهماتوکریت
 دستگاه میکروهماتوکریت می بایست دارای مشخصات زیر باشد .

 سانتی متر 8شعاع چرخش باید  بیشتر از -1
 ثانیه 13بایستی توانایی رسیدن به حداکثر سرعت در عرض -1
 C21دقیقه بدون افزایش دما از  1در محیط بمدت حداقل  gهزار  11-13حدود  RCFتوانایی ایجاد  -1
 ثانیه ( 13داشتن زمان سنج اتوماتیک )با قابلیت تنطیم حداقل -2

RCF میدان نسبی سانتریفوژ = 
RPMدور در دقیقه = 

RCF=Relative Centrifugal Field 

RPM= Revolution Per Minute 

RCF= 1.118 ×10-5× r×RPM2 

×10-5× r×RPM2 

 کنترل کیفی و بررسی کالیبراسیون دستگاه میکروهماتوکریت :
 برای کنترل کیفی دستگاه  باید به موارد زیر توجه کرد :

 سرعت سانتریفوژ-
 زمان سنج دستگاه

 سلول ها حداکثر توان در تجمع
 سرعت سانتریفوژ)دور دقیقه( و زمان سنج دستگاه بترتیب با تاکومتر کالیبره و کرونومتر قابل بررسی می باشند.

 بطور کلی نحوه انجام کنترل کیفیت آزمایشهای مختلف در بخش هماتولوژی به شرح زیر می باشد .
توسط اپراتور مربوطه به طور ماهیانه با توجه به دستورالعمل اجرایی از نظر دقت دستگاه با استفاده از تکرار نمونه یک بیمار  CBCبایستی تست های  -1

      معرف ها   LOTNOتعویض –کنترل شده و به صورت مستندگردد در صورت عدم دستیابی به جواب درست عدم اصالحی انجام شده باشد  : الف 
 ویس دستگاهتغییر یا سر -ب
: اپراتور به طور روزانه با استفاده از دستورالعمل اجرایی موارد زیر در نرم افزار یا بطور کاغذی با استفاده از خون کنترل و  CBCنام تست مورد نظر  -1

نطباق که سیستمی باشد یارندم ترسیم منحنی لوی جنینگ و قوانین وستگارد به منظور اثبات صحت و دقت ثبت و درج گردد. و با توجه به نوع عدم ا
  .دررابطه با موارد ذیل اقدام می شود

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجیمسئول فنی 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/5 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 تکرار خون کنترل  -الف
   lotNoتعویض محلولهای مصرفی با همان -ب
   جدید کنترل خون از استفاده–ج 
   مجدد کالیبراسیون– د
   چمپرها شستشوی– ه
   کنترل خون پارامترهای بررسی -و
 وری جنت ها و محلولها  ها  LOTNO تعویض-ز

  کنترل خون تغییر –ح 
به منظور تصدیق با توجه به روش اجرایی درج شده در کتاب مرجع سالمت و ضمیمه این برگه هفتگی  T.Birthinنوع کنترل آزمون  CBCنام تست -1

 بررسی طی سه روز متوالی -1تکرار نمونه -1و توسط اپراتور در نرم افزار یا مستندات کاغذی و اقدام اصالحی : 
وجود خون کنترل به صورت روزانه و مستند سازی که شامل تعویض معرف نوع دیگر کنترل بخش هماتولوژی کالیبراسیون دستگاه است در صورت عدم -2

 و کالیبراسیون دستگاه LOTNOهای 
 کالیبراسیون دستگاه –د 

1- CBC  از نظر کنترل رنگ آمیزی المPBS  هفتگی و یا بمحض تغییر ،LOTNO  رنگ توسط اپراتور در فرم ثبت نتایج کنترل کیفی درج شده و
و اقدامات اصالحی شامل بررسی وجود پارتیکل و رسوب و کشیدن الم و رنگ آمیزی مجدد بررسی تاریخ انقضاء و تعویض رنگ ها.کنترل رنگ امیزی 

بررسی -1فرم علت تکرار و نوع تکرار و اقدامات اصالحی شامل  –کیفی تطابق به وسیله الم به طور روزانه توسط اپراتور بخش در فرم ثبت نتایج کنترل 
 تکرار نمونه -1کشیدن الم و رنگ امیزی مجدد -1وجود عدم انطباق نظیر لخته در نمونه اولیه 

 المها توسط رزیدنت ها در دفتر کنترل کیفی خانم زمانی این مطالب را ثبت فرماید  PBSبعد ار گزارش  *
ESR:  نوع کنترل با شیوه دستی یا وجودESR  سطح به طور روزانه  و توسط اپراتور بخش ثبت نتایج کنترل  1سطح یا حداقل در  1کنترل مشخص در

 کیفی در نرم افزار در صورت عدم انطباق : 
 کنترل مراحل اجرایی کار –الف 
 کنترل لوله های نمونه گیری   –ب 
   کنترل محلول سیترات و غلظت آن –ج 
 کنترل تایمر   –د 
 تراز بودن میز کار و تعمیر و سرویس دستگاه –ه 

ماه یکبا انجام شود و در فرم ثبت کنترل این موارد درج شود کنترل کیفیت  1از نظر کنترل تایمر و کنترل تراز بودن سطح سدیمان هر  ESRهمچنین -8
 تراز بودن میز  -1تکرار کنترل  -1
9-Blood Group:Back type ,cell type   اپراتور بخش بطور روزانه براساسsop BG  موجود در بخش بانک خون انجام داده و در فرم ثبت

 تعویض معرف ها و اطالع به شرکت و  تکرار نمونه با هر دو روش :نتایج درج شده و در صورت عدم انطباق

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات سیستم  -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/6 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 کنترل کیفیت آزمایشهای انعقادی
پالسمای  برای آزمایشهای انعقادی مانند سایر آزمایشهای کمی می بایست از نمونه  پالسما کنترل و در صورت عدم دسترسی به پالسما کنترل از مخلوط

 در هر سری کاری استفاده نمود  pooled plamaافراد طبیعی 
استفاده نمود نظر به اختالف غلظت فاکتورهای   pooled plasmaوان از مخلوط پالسمای افراد طبیعی در صورت عدم دسترسی به کنترل تجاری می ت

مرد و زن طبیعی )غیر حامله ای 13%برای تهیه این نمونه می بایست پالسمای حداقل 133انعقادی در افراد مختلف و با توجه به لزوم وجود فعالیت انعقادی 
با هم مخلوط شود پس از اطمینان از عدم آلودگی می توان نمونه را در لوله های پالستیکی کوچک تقسیم و در دمای نیز مصرف نمی کنند (  OCPکه 
 ارجح می باشد ( نگهداری نمود -13درجه سانتی گراد ) دمای کمتر از  -13

معیار نتایج محاسبه می شود محدوده مورد انتظار میانگین و انحراف  بار آزمایش و سپس 13، نمونه تهیه شده  Pooled plasmaبرای تعیین محدوده 

mean ±2SD  می باشد . با توجه به فرمولCV=
      

   
 % می باشد 1مجاز حدود  CVکه  

ان مجاز مانند نمونه بیمار آزمایش و نتیجه آن با محدوده مورد انتظار مقایسه گردد . میز Pooled plasmaدر هر سری کاری می بایست نمونه کنترل یا 
 می باشد . 1حداکثر% CVپراکندگی نتایج برحسب 

 

 حداکثر تفاوت قابل قبول بین نتایج دو آزمایش ) ثانیه ( نتیجه آزمایش ) ثانیه (

13-3 1-1 

13-11 1-1 

133-11 13-1 

133< 13-13 

 
و  Wighو LOWسطح  1جهت کنترل دستگاه اپراتور به طور روزانه با استفاده از پالسمای کنترل حداقل در  PTT,PTبایستی تست های انعقادی 

که ترسیم منحنی لوی جنینگ به منظور اثبات صحت و دقت دستگاه و ثبت کاغذی یا مستندات الکترونیکی که در صورت مواجه با موارد عدم انطباق 

 .ندم اقدامات زیر را انجام می دهیمممکن است نوع خطا سیستمی باشد یا ر
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -جعفر کیاست فردکتر 

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/7 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 دقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی بررسی صحت و هدف:

 الف: تکرار پالسما کنترل
 LotNoب:تعویض ری جنت های مصرفی با همان 

 ج : استفاده از پالسما کنترل جدید 
 د: کالیبراسیون مجدد 

 ه: بررسی پارامترهای پالسما کنترل 
 معرف ها  LOTNOتعویض و:

تست مورد  BDIو DI هر چهار ماه یکبار باید  صورت پذیرد که اقدامات اصالحی  با توجه به  EQAPهمچنین شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی 
 نظر تصمیم  گیری می شود .

قبلی بیمار و یا سایر نتایج آزمایشگاهی بیمار یا  HX در مرحله بعدی اپراتور در هر بخش و مسئول فنی به هنگام جوابدهی  می بایست تطابق با نتایج-
را انجام داده و سپس درج در فرم علت تکرار و نوع تکرار اقدام اصالحی مربوطه : اقدام به تکرار   Delta check,correlation checkبالین بیمار 

 آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید .
 ورودی به بخش بایستی  از نظر همولیز ، حجم نمونه ، ایکتریک بودن هر روز توسط اپراتور چک شود و در فرم تکرار ودر هنگام ورود کنترل نمونه های -

. ه اینکه شرایط مناسبی نداشته استاقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید و ذکر نمون -1. اقدام اصالحی علت تکرار و نوع تکرار  درج شود
 کنیم .نبودن هیچ گونه مشکلی در مسیر فوق انجام آزمایشات روزانه را شروع میدر صورت 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/1 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسیبررسی صحت  هدف:
 .توسط پرسنل فنی مربوطه تعیین گردد بایستی( شرایط نمونه از نظر معیارهای رد و قبول نمونه در بخش میکروب شناسی )کنترل ظاهری نمونه ارسالی

 لوپ مورد استفاده باید  اندازه گیری شود .کنترل کیفی لوپ : با استفاده از دستور العمل تعیین ضریب لوپ به شرح زیر جذب نوری و ضریب -1
 روش تعیین حجم لوپ 

ین استفاده برای شمارش کلنی های بدست آمده از کشت نمونه های بالینی بویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت الزم است از لوپهای استاندارد با حجم مع
( را CFU/mlی ادراری استفاده و تعداد کلنی های موجود در هر میلی لیتر ادرار )شود آزمایشگاه می بایست همواره از لوپهای کالیبره جهت نمونه ها

 گزارش نماید .
ز برای بررسی حجم لوپ از روشهایی مانند رنگ سنجی وتوزین استفاده می شود ساده ترین روش برای بررسی حجم لوپ استفاده از روش رنگ سنجی ا

باشد در این دستورالعمل روش رنگ سنجی با استفاده از اوانس بلو کریستال ویوله و اوانس بلو می متیلن بلو، طریق اسپکتروفتومتر به کمک مواد رنگی مانند
  شود.داده می توضیح

 ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوپ با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو 
 ( این ماده به صورت پودر تجاری قابل دسترس بوده و به آسانی در آب حل می شود Evans Blueپودر اوانس بلو )-1
 کاغذ میلیمتری  -1    اسپکتروفتومتر یا فتومتر کالیبره-1    پیپت یا سمپلر-2  لوله آزمایش -1    آب مقطر-1

 
  :روش انجام

1-20mg  0.2این محلول  میلی لیتر آب حل نمایید غلظت 13از پودر رنگی اوانس بلو را درg/100 می باشد 
2لوله آزمایش انتخاب کرده در لوله اول  1 -1

ml  1و در هر یک از لوله های باقیمانده
ml  الندا  13آب مقطر بریزیدml31/3  از محلول ذخیره اولیه

(0.2g/100برداشته در لوله اول ریخته و کامال مخلوط ) 1نمایید سپس
ml  از لوله اول برداشته و در لوله دوم بریزید از لوله دوم، در لوله سوم و این عمل را

رقت نهایی بدست آمده در هر یک و  هکمحلول خواهید داشت  1از لوله ششم را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب  Mlتا آخر ادامه دهید. در انتها یک 
 :واهد بودمیزان ماده رنگی موجود در آن بشرح زیر خ

 بدست آورید . 620nmمحلول حاصله را به کمک اسپکتروفتومتر در طول موج  1( هر یک از ODمیزان جذب نوری )-1
 میلی لیتر آب مقطر بریزید . 1لوله آزمایش برداشته و در هر یک  133جهت تعیین حجم لوپ بررسی -2
بار تکرار و  13رنگی برداشته و در لوله های آزمایش فرو برید این کار را اولیه نموده از محلوللوپ تحت کنترل را بطور کامال عمودی وارد محلول ذخیره -1

 در فواصل لوپ را روی کاغذ خشک کن قرار دهید تا کاما خشک شود از سوزاندن لوپ خوداری نمایید.
 قرائت نمائید.  620nmبعد از مخلوط کردن جذب هر یک از لوله ها را در طول موج -1
 د .بر روی کاغذ میلی متری نموداری ترسیم نمایید که در ان محور افقی نشانگر رقتهای تهیه شده و محور عمودی نماینگر جذب نوری هر وقت باش-7
هت ج توان ضریب رقت لوپ کنترلی را از روی محور افقی بدست آورد .با قرار دادن میانگین جذب بدست آمده از لوپ کنترلی روی محور عمودی می-8

بطور مثال اگر ضریب  .های بدست آمده از کشت روی پلیت را در عکس ضریب رقت لوپ ضرب کردادرار باید تعداد کلنی Mlتعیین تعداد کلنی در هر 
 .گزارش نمود 50/000cfu/mlضرب و نتیجه را بصورت 133را در  133عد باشد باید  133و تعداد کلنی های روی پلیت  133/1رقت لوپ مجهول 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
 رئیس بیمارستان شهید -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/2 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی هدف:
بصورت ماهیانه کنترل کیفی پودرهای محیط های کشت را از نظر ظاهری و با توجه به دستورالمل درج شده در ضمیمه جهت کنترل  اپراتور موظف است-1

 کیفیت محیط های کشت به شرح زیر  را انجام داده و در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت ثبت نماید .
 انجام میدهیم:در صورت برخورد با موارد عدم انطباق مراحل اصالحی زیر را 

 ارجاع به دستورالعمل تهیه محیط های کشت الف:
 ب: تصدیق به وسیله روش های تکمیلی

 در مرحله بعدی معدوم نمودن محیط های معیوب و خرید محیط های جدید ج:
نظر آلودگی بررسی کرده و همچنان کنترل کیفی محیط های کشت ساخته شده یا آماده خریداری شده: بایستی اپراتور به هنگام دریافت یا ساخت از -2

محیط های کشت از نظر ظرفیت مغذی بودن برای باکتریهای مشخص و ظرفیت مهار کنندگی کنترل شده و در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت میکروب 
 شناسی درج می شود .

  .ها به شرح زیر می باشدمستندات آزمایشگاه مرجع سالمت برای کنترل کیفیت محیط
های کشت نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروب شناسی ایفا می کنند و بطور گسترده ای جهت جداسازی، تعیین و انتی بیوگرام میکروارگانیسم محیط 

ه می های بیماری زا بکار میروند بسیاری از آزمایشگاههای بطور روتین محیط های کشت مورد نیاز برای مصارف تشخیصی و تحقیقاتی را خودشان تهی
ر گرفته مایند . با این همه جهت اطمینان از اینکه محیط های کشت کیفیت خوب و نتایج مطلوبی داشته باشند بایستی روشهای کنترل کیفی مناسبی بکان

 .شود برای رسیدن به این هدف بایستی در تهیه و مصرف محیط های کشت معیارهای زیررا در نظر گرفت
 خام مواد

 کشت یها طیمح هیته در که است یموارد نیمهمتر از یکی آب دارد آنها هیته در استفاده مورد خام مواد تیفیک به یبستگ میمستق بطور ها طیمح تیفیک
می باشد . در شرایط ایده  PH و یکیالکتر تیهدا ،قدرت مس یونهای وجود شامل کشت یها طیمح هیته در استفاده مورد آب مهم اریمع سه رود یم بکار

قدرت آل نباید یون مس در آب مورد استفاده جهت تهیه محیط های کشت وجود داشته باشد چون خاصیت مهار کنندگی برای میکروارگانیسم ها را دارد 
 باشد . 1/1ر حال نباید کمتر از آب مورد استفاده بهتر است کمی اسیدی باشد ولی در ه PHمیکروزیمنس بوده  11هدایت الکتریکی آن باید کمتر از 
 : استریل کردن محیط های کشت

مه استریل کردن یک مرحله اساسی در تهیه محیط های کشت است. معموال برای استریل کردن محیط های کشت از اتوکالو استفاده می کنند با این ه
حرارت بیش از حد ممکن است منجر تخریب محیط های کشت گردد. ارتباط نزدیکید بین مدت زمان الزم جهت استریل کردن و حجم محیط وجود دارد 
دقیقه برای استریل کردن یک لیتر  11درجه سانتیگراد به مدت  111بنابراین تنظیم دما و مدت زمان آن اهمیت ویژه ای دارد در شرایط معمولی دمای 

ت زمان بیشتری الزم باشد کنترل کیفی اتوکالو ،کنترل دما و فشار محیط کشت کافی است در صورتیکه حجم کشت بیش از یک لیتر باشد ممکن است مد
 اتوکالو بایستی بطور مداوم انجام گیرد

ده می کنند اسپور بایستی برای کنترل اتوکالو از اندیکاتور های شیمیایی استفاده کنند از اندیکاتور های بیولوژیک که جهت کنترل کارآرائی اتوکالو استفا
Bacillus stearothermophilus را می توان نام برد که بصورت تجاری قابل دسترس می باشند . 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجیمسئول 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریایجاد دستورالعمل تعاریف: 

 جوابهای بخش میکروب شناسیبررسی صحت ودقت کیفیت  هدف:
 

 علل اشکاالت رایج در محیط های کشت

 علت اشکال

مخلوط نکردن خوب و عدم حل  ،توزین غلط .گرددپائین که موجب هیدرولیز آگار می phحرارت بیش از حد  نرم بودن آگار
 شدن 

Ph  استفاده از شیشه قلیائی آب ناخالص، حرارت بیش از حد آلودگی شیمیایی ، اندازه گیری  نامناسبPH  در حرارت نامناسب
 متر استاندارد نشده و استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده  PHاستفاده از 

ب شده حرارت دادن بیش از ناخالص بودن ، استفاده از شیشه آالت کثیف استفاده  از پودرهای محی کشت خرا رنگ نامناسب
 نامناسب  PHحد و 

 حرارت دادن بیش از حد استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده  تیره شدن محیط

 حرارت دادن بیش از حد )سوزاندن محیط (استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده  سمیت 

استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده توزین غلط و عدم به هم زدن استفاده از آب و یا شیشه آالت آلوده  رشد ضعیف میکروارگانیسم
 کافی محیط و حرارت بیش از حد

داشتن خاصیت ضعیف 
 انتخابی و یا افتراقی 

استفاده از آب و یا شیشه االت آلوده ، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده توزین غلط و عدم به هم زدن 
 حد کافی محیط و حرارت بیش از 

 
 کنترل کیفی محیط های کشت 

 American( ATCCبرای کنترل کیفی محیط های کشت از سویه های کنترل کیفی استفاده می کنند. سویه های کنترل کیفی از منابع مختلف مانند )

Type Culture Collection  . قابل تهیه می باشند 
 شت روش انجام آزمون کنترل کیفیت میکروبیولوژیکی محیط های ک

استریل سوسپانسیون  BHIو TSBکلنی ایزوله را در مقدار کمی  1-1بایستی یک کشت از ارگانیسم کنترل را روی پلیت تهیه کنید بعد از انکوباسیون 
 nm111رلند در طول موج کرده و آن را برای چهار یا پنج ساعت انکوبه نمائید باید کدورت را با استاندارد نیم مک فارلند تنظیم کنید )استاندارد نیم مک فا

ساعته تهیه و کدورت آن را مطابق  12می باشد ( به این روش می توان یک سوسپانسیون در سرم فیزیولوژی از کلنی های  3/ 11تا  38/3دارای جذب 
 روش فوق تنظیم نمود .

در نرمال سالین  133به  1سیون اولیه را به نسبت (  بایستی یک محیط کشت پلیتی سوسپانNutritional activityبرای آزمایش ظرفیت مغذی بودن )
عدد می باشد  1-1× 132میکرولیتر از سوسپانسیون رقیق شده را تلقیح می نمائیم . تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت  13رقیق نموده و به هر پلیت 

 یق تر تهیه شود .اگر محیط های خاصی کلنی های ایزوله بدست نیاید سوسپانسیون باید ده بار رق
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع : 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی هدف:

در نرمال سالین یا آب  13به  1( محیط های کشت انتخابی سوسپانسیون اولیه را به نسبت Inhibitory activityمهار کنندگی )برای آزمایش ظرفیت 
میلی لیتر سوسپانسیون رقیق شده تلقیح می کنیم تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت  31/3میکرولیتر یا  13تخلیص شده رقیق نموده و در هر پلیت 

می باشد جهت اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط های کشت انتخابی ممکن است نیاز باشد که سوسپانسیون ده بار رقیق تر شود  1-1* 131
د گاهی ممکن میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه مطابق با نیم فارلند تلقیح شو 31/3میکرولیتر یا  13برای آزمایش محیط های کشت لوله ای هر لوله باید با 

 است به تلقیح کمتر یا بیشتر نیاز باشد .
 18-12آمده است انکوبه نمائید به طور نرمال مدت زمان انکوباسیون  2-1محیط کشت مورد کنترل کیفی را بعد از نلقیح تحت شرایطی کخ در جدول 

برای جداسازی انتخاب گونه های نیسریای بیماری زا باید  درجه سانتی گراد می باشد شکالت آگار و محیط های کشت 11±1ساعت در  12-28ساعت یا 
ساعت انکوباسیون در  28ساعت بررسی شوند برای بی هوازی ها ،کشتها عموما به حداقل  12-28ساعت و  18-12انکوبه شوند و در CO2  %1-13در 

ساعت انکوبه  28به مدت  CO2گراد در شرایط میکروآئروفیلیک غنی از  درجه سانتی 21،پلیتها باید در  شرایط بی هوازی نیاز دارند برای  کمپیلوباکترآگار
 شوند

 
 تفسیر نتایج 

و  یک محیط کشت زمانی قابل قبول می باشد که با همه سویه های آزمون پیشنهاد برای محیط کشت در جدول فوق ، رشد کافی داشته و خصوصیات رشد
ی ، رشد بعضی از ارگانیسمهای خاص مهار می شود در ضمن اینکه اجازه رشد کافی به ارگانیسم های مورفولوژی کلنی ها بارز باشد در محیط های انتخاب

 .دیگر می دهد در بعضی موارد واکنشهای رنگی خاص یا همولیز همچنانکه در جدول پایین  آمده است باید ایجاد شود
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی هدف:
 
  

شرایط و مدت زمان  محیط کشت
 انکوباسیون

 مورد انتظارنتایج  ارگانیسم های کنترل

 
 

ژلوز خون دار 
Sheep Blood 

Agar 

 
 

 CO2 12-18هوازی و یا 
C 113ساعت دمای 

 

 رشد همولیز بتا 19111استرپتوکوکوس پایوژن 

استرپتوکوکوس پتوکوکوس پنومونیه 
1131 

 شد همولیز آلفا

 رشد 11911استافیلوکوکوس اورئوس

 رشد 11911اشریشیا کولی 

ساعت  12و  CO2 28 شکالت آگار
C 113دمای 

 

 رشد 21319نیسریا گونوره آ 

 رشد 13111هموفیلوس آنفلوانزا

 
محیط غنی کننده 
برای باسیلهای 

انتریک 
broth(GN) 

 
 

ساعت دمای  18-12هوازی 
C 113

 

 رشد پس از کشت مجدد 12318سالمونال تیفی موریوم 

بوسیله محیط سلنیت رشد پس از کشت مجدد ممکن است  9193شیگال سونئی 
 مهار شود

رشد پس از  –کامل ( پس از کشت مجدد  –مهار )نسبی  11911اشریشیا کولی 
 broth(GN)کشت مجدد از 

 
ائوزین متیلن بلو 

EMB 

 
 ساعت دمای 18-12هوازی 

C 113
 

 رشد کلنی های بیرنگ تاکهربایی 12318سالمونال تایفی موریوم 

 سیاه جالی سبز فلزی –رشد کلنی های آبی  1911اشریشیا کولی

 عدم رشد )رشد جزئی ( 19111انترکوکوس فکالیس

 

هکتون انتریک آگار 
HE 

 

 
ساعت دمای  18-12هوازی 

C 113
 

 رشد کلنی های آبی تا آبی متمایل به سبز با مرکز سیاه 12318سالمونال تایفی موریوم

تا سبز متمایل به آبی با مرکز رشد و کلنی های سبز  11311شیگال فلکسنری 
 سیاهرنگ

 مهار نسبی رشد کلنی های زرد 19111انتروکوکوس فکالیس

 11911اشریشیاکولی 

 

مهار رشد کامل و یا نسبی در صورت رسد کلنی برنگ زرد 
 تا صورتی مایل به نارنجی

 مکانکی آگار

 

 ساعت دمای 18-12هوازی 

C 113 

 رشد کلنی های صورتی  11911اشریشیا کولی 

 رشد کلنی های بیرنگ ممانعت از سوار مینگ )تا اندازه ای ( 11211پروتئوس میرابیلیس 

 رشد کلنی های بیرنگ  12318سالمونال تایفی موریوم 

 مهار رشد نسبی  19111انتروکوکوس فکالیس 

 
 مانیتول سالت آگار

 28ساعت و  12هوازی 
 C 113ساعت دمای

 ساعت 28رشد کلنی های با هاله زرد پس از  11911استافیلوکوکوس اورئوس 

 ساعت 28رشد کلنی های با هاله قرمز رنگ پس از  11118استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 

 عدم رشد نسبی 11211پروتئومیرابیلیس 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 بخش میکروب شناسیپرسنل کارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی هدف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سالمونال شیگالآگار

 
 

 Cساعت دمای 12هوازی 
113

 

سالمونال تایفی موریوم 
12318 

بیرنگ با و یا بدون رنگ سیاه  رشد کلنی های
 در مرکز

 رشد کلنی های بیرنگ 11311شیگال فلکستری 

 مهار رشد )کامل ( 19111انتروکوک فکاسیون

مهار رشد )کامل و یا نسبی در صورت رشد  11911اشریشا کولی 
کلنی های صورتی تا قرمز گل سرخ همراه با 

 رسوب 

تیوگلیکوالت با و یا 
 بدون معرف

ساعت ) در  28هوازی 
 Cپوش محکم شده دمای 

113  

باکتروئیدوس فراژیلیس 
11181 

 رشد

استافیلوکوکوس 
 11911اورئوس

 رشد 

محیط کشت های 
 BHIلوله ای مانند 

 TSBو 

ساعت  28-12هوازی 
C 113دمای

 

 رشد 11911اشریشا کولی 

استافیلوکوکوس 
 11911اورئوس

 رشد 

 
زایلوزلیزین 

 XLDدکربوکسیالز

 
 Cساعت  دمای 12هوازی 

113
 

سالمونال تایفی موریوم 
12318 

 مرکز سیاه –کلنی های قرمز  –رشد 

 کلنی های قرمز –رشد  11311شیگال فلکسنری 

 مهار رشد )نسبی( 19111انتروکوک فکالیس 

 11911اشریشیا کولی 
 

کلنی های زرد تا  –مهار رشد )نسبی تا کامل 
 قرمز متمایل به زرد (

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 سیامک ناجیمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 



 

211 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/7 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 شناسیبررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب  هدف:

 در صورت برخورد موارد عدم فوق انطباق مراحل اصالحی زیر را انجام می دهیم :-2

ی الف:تکرار کنترل  ب: عودت دادن معدوم نمودن محیطهای معیوب و ساخت محیط های جدید  ج : بررسی اتو کالو   د: در وهله آخر خرید پودرها
 جدید.

یخچال و فریزر طبق دستورالعمل کتاب آزمایشگاه مرجع سالمت توسط اپراتور و روزانه و به  ،فوره انکوباتور،اتوکالو  کنترل کیفی تجهیزات شامل: ترازو،-1
 هنگام استفاده در صورت عدم انطباق تکرار کنترل و تنظیم مجدد  و در مرحله بعدی تقاضای سرویس و کالیبراسیون از شرکت پشتیبان .

و  LOT.NOبخش میکروب شناسی و معرف ها از طریق بررسی برآیند و پروسه رنگ آمیزی به هنگام تغییر کنترل کیفی رنگ های مورد استفاده در -1
: اطالع به  هفتگی و ثبت در فرم نتایج کنترل کیفیت در صورت درست نبودن برآیند پروسه رنگ آمیزی : الف : تکرار کنترل ب: استفاده از معرف جدید  ج

 شرکت سازنده
 PHمیلی متر باید باشد .  2باشد و همچنین قطر محیط کشت حدودا 7/ 1±1/3که باید حدود  PHط مولرهینتون از طریق بررسی کنترل کیفی محی -7

تکرار کنترل -1متر کالیبر شده اندازه گیری گردد. و در دفتر مربوطه ثبت شود . در صورت درست نبودن محیط مولر : PHباید قبل و بعد از اتوکالو کردن با 
 خرید پودرهای جدید -2بررسی اتو کالو -1عودت دادن و معدوم نمودن محیط های معیوب و ساخت محیط های جدید -1
( و طریقه نگهداری و محل نگهداری و شرایط ظاهری به هنگام  دریافت یا 8/3 - 11/3نوری )کنترل کیفی نیم مک فارلند : از طریق کنترل جذب  -8

طالع به شرکت ساخت ماهیانه و ثبت در دفتر در صورت عدم انطباق اقدام اصالح به صورت الف : تکرار کنترل   ب: ساخت و یا استفاده از محلول جدید ج: ا
 سازنده .

اپراتور و با استفاده از سویه های استاندارد و مراجعه به دستورالعمل کنترل کیفی دیسک ها که در کتاب آزمایشگاه ، مرجع کنترل کیفی دیسک ها توسط  -9
روز به طور مداوم و بعد از آن بصورت هفتگی در دفتر ثبت نتایج کنترل کیفی درج شده و در صورت برخورد با  13سالمت درج شده که در هنگام دریافت 

 اطالع به شرکت سازنده -1تعویض دیسک و استفاده از دیسک های جدید   -1تکرار  کنترل -1انطباق اقدامات  اصالحی زیر را انجام میدهیم .  موارد عدم
 آزمایش کنترل کیفیت را باید در چه فواصل زمانی انجام داد ؟

 انجام آزمایش روزانه –الف 
روز متوالی آزمایش تعیین حساسیت انجام و نتایج با مقادیر قابل قبول اشاره شده در جدول فوق  13ید برای هر سویه کنترلی با یک دیسک آنتی بیوتیکی با

 .مورد خارج از محدوده کنترل باشد نیاز به اقدامات اصالحی خواهد بود که در ادامه توضیح داده می شود 1مقایسه گرددچنانچه بیشتر از 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/8 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  ایجاد دستورالعمل   مناسب جهت کنترل کیفی کلیه آزمایشات میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریتعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی هدف:

 انجام آزمایش هفتگی  –ب 

نتیجه قطر هاله عدم رشد برای هر سویه  13مورد از  1ویا حداکثر  13دهید در صورتیکه تنها یک مورد از روز متوالی انجام  13یا  13آزمایش را برای  -
 کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی  خارج از محدوده قابل قبول مندرج در جداول قرار گیرد کنترل کیفی روزانه را به هفتگی تغییر دهید .

و هم چنین زمانیکه یکی از عوامل آزمایش )مانند سری ساخت آگار یا دیسکهای تهیه شده از یک آزمایش کنترل کیفی هفتگی را یکبا در هفته  -
 سازنده ( تغییر کند انجام دهید .

 اگر هر یک از نتایج کنترل کیفی هفتگی خارج از محدوده قابل قبول باشد ، انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز است . -

 13یا  13مولرهنتیون آگار از سانده دیگری تهیه گردیده قبل از ورود به برنامه هفتگی می بایستی براسا برنامه  اگر دیسک جدیدی خریداری شده یا محیط
 روزه مورد کنترل کیفی قراربگیرد 

 ( Corrective  actionsاقدامات اصالحی )
 نتایج خارج از محدوده قابل قبول به دلیل خطاهای مشهود و واضح شامل : –الف 

 از دیسک اشتباهاستفاده -
 استفاده از سویه کنترلی اشتباه-
 آلودگی واضح سویه-

 استفاده غیر عمدی از دما و شرایط اشتباه انکوباسیون
ملیات دراین حال باید دلیل ایجاد خطا مکتوب و پس از اصالح آزمایش ،دوباره تکرار شود اگر نتایج گزارش شده در محدوده مورد نطر قرار گرفت ع

 بیشترب مورد نیاز نمی باشد .اصالحی 
 عامل ایجاد نتایج خارج از محدوده کنترل نامشخص است در این حال باید اقدامات اصالحی فوری بشرح زیر انجام شود . -ب
 روز متوالی تکرار و همه نتایج را ثبت کنید . 1آزمایش را جهت یک سویه کنترلی /دیسک آنتی بیوتیکی ،برای -
 ره هاله مطابق جداول و در محدوده قابل قبول باشد عملیات اصالحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد .قط 1اگر اندازه هر -
 قطر عدم رشد خارج از محدوده قابل قبول باشد به عملیات اصالحی اضافی نیاز است  1اگر اندازه هر یک از -

 برده شود .آزمایشهای کنترلی روزانه باید ادامه داده شود تا به دلیل نهایی مشکل پی 
 

نظافت و بهداشت از طریق کنترل منظم نظافت بخش با توجه به دستورالعمل شستشوی کف و سطوح کاری به صورت روزانه توسط مسئول شستشو و -13
 آموزش کارکنان مربوطه  -نظافت مجدد  ب –استریلیزاسیون و ثبت در چک لیست نظافت در صورت عدم رعایت : الف 

 -تکرار کنترل    ب –و کنداکتیویته آلودگی طبق دستورالعمل و مستند سازی در صورت برخورد با موارد مغایر : الف  PHطر از نظر کنترل کیفی آب مق-11
 اطالع به شرکت پشتیبان -تعویض رزین یا سرویس دستگاه  د  -استفاده از آب مقطر آماده کنترل شده   ج

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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I-TC-Lab.S-4-6/1 

 های پاتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

، وجود نمونه های مثبت جهت کنترل رنگ آمیزی های یابی در میکروتوم و تیشوپروسسوروجود جدول مدیریت و نحوه اشکال امکانات مورد نیاز:

 اختصاصی 

 پرسنل بخش پاتولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل مشخص برای کنترل کیفی آزمایشات پاتولوژی  تعاریف:

 بررسی و کنترل کیفیت کار در بخش پاتولوژی هدف:

 در بخش پاتولوژی H&Eکنترل کیفی و رنگ آمیزی 
 طریقه پاساژ نمونه ها 

 .می گیردپاساژنمونه ها توسط پاتولوژیست یا دستیار پاتولوژی انجام -1
  .ابتدا مشخصات ثبت شده روی ظروف حاوی نمونه با مشخصات برگه درخواست تطبیق داده می شود-1

 .الف : در صورت مشاهده عدم تطابق نمونه همراه با برگه تحویل مسئول پذیرش گردیده تا مشکل رفع گردد
میلی متر و ابعاد هر  1-1می کند به این صورت که ضخامت هر برش حداکثر  درصورت تطابق فرد مسئول پاساژ از نمونه ها مطابق استاندارد برش تهیه-1

  .سانتی متر باشد 1×1تکه برداشته شده حداکثر 
 معموال در نمونه های بزرگ و مشکوک به بدخیمی بهتر است به ازاء هر سانتیمتر از توده یک برش تهیه گردد.-2
کارشناس درهنگام پاساژ مشخصات ظاهری بافت از نظر شکل ،اندازه ، رنگ ، قوام ،وجود ضایعه پاتولوژیک توسط فرد  مسئول پاساژ توضیح داده شده و -1

 مسئول آزمایشگاه آنها را در برگه درخواست ثبت می کند 
 سور قرار داده می شوند.نمونه های برش خورده در سبد مخصوص قرار گرفته و داخل دستگاه تیشو پروس-1

 روش کار با دستگاه تیشو پروسسور
محفظه می باشد که در محفظه اول و دوم  11این دستگاه جهت فرایند آماده سازی بافتهای برش خورده برای بلوک گیری استفاده می شود . دستگاه حاوی 

هفتمی الکل متیلیک  913ششمی الکل اتیلیک  913پنجمی الکل اتیلیک  813چهارمی الکل اتیلیک  713%  سومی حاوی الکل اتیلیک 13حاوی فرمالین 
 خالص هشتمی الکل متیلیک خالص نهمی گزیلل دهمی گزیلل یازدهم پارافین مایع و دوازدهمی پارافین مایع می باشد . 

 
 زمانی که نمونه در هریک از این محفظه ها قرار می گیرد به شرح زیر است:

 

 ساعت 1/1دوم : فرمالین  ساعت       1   اول : فرمالین      

 ساعت 1/1%  81: الکل  چهارم ساعت  1/1%    71سوم : الکل 

 ساعت )یا اتانل خالص( 1%     91ششم : الکل  ساعت  1%       91پنجم : الکل 

 ساعت 1/1هشتم : متانل خالص  ساعت 1/1هفتم : متانل خالص 

 ساعت 1/1دهم : گزیلل  ساعت  1/1نهم : گزیلل          

 ساعت  1/1دوازدهم : پارافین  ساعت  1/1یازدهم : پارافین 

 
گیرد . صفحه تایمر دستگاه روی صفر قرار داده متصل می شود و در داخل ظرف اول فرمالین قرار می نمونه در سبد مخصوص قرار گرفته، به قالب دستگاه

ر می کند. پس از طی مدت زمان الزم سبدهای حاوی بافتهای برش خورده از دستگاه خارج و بلوک دستگاه شروع به کا Powerمی شود با زدن دکمه 
 .گیری می شوند

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  کنترل کیفی: تینا مومنیمسئول 

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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I-TC-Lab.S-4-6/2 

 های پاتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 2شماره ویرایش: 

، وجود نمونه های مثبت جهت کنترل رنگ آمیزی های یابی در میکروتوم و تیشوپروسسوروجود جدول مدیریت و نحوه اشکال مورد نیاز:امکانات 

 اختصاصی 

 پرسنل بخش پاتولوژی کارکنان مرتبط:

 ارائه دستورالعمل مشخص برای کنترل کیفی آزمایشات پاتولوژی  تعاریف:

 در بخش پاتولوژی بررسی و کنترل کیفیت کار هدف:

 کنترل کیفی دستگاه تیشوپروسسور:
 این دستگاه نبایستی در معرض جریان هوا قرار داشته باشد زیرا باعث تبخیر سریع الکل شده و فرایند آبگیری بافت درست انجام نمی شود -1
 محیطی که این دستگاه در آن قرار می گیرد نبایستی خیلی سرد باشد زیرا باعث سردی محلولها شده و واکنشها به درستی صورت نمی گیرد -1
 درجه الکل ظروف حاوی الکل بایستی روزانه توسط الکل سنج تعیین شده و ثبت گردد.-1
باشد. دمای بیشتر  11-183، اندازه گیری شده و ثبت گردد. این دما بایستی درجه لیبر شدهانه توسط ترمومتر کادمای ظروف حاوی پارافین بایستی روز -2

 پارافین باعث سفتی بیش از حد بافتها و عدم توانایی در تهیه برشهای مناسب از آنها می گردد 
 .سطح مایع درون ظروف بایستی روزانه کنترل گردد و در صورت کاهش حجم مایع اصالحی صورت گیرد -1
 در صورتیکه فرمالین دستگاه خونی شود و یا ذرات معلق زیادی در آن باشد بایستی تعویض گردند .-1
 در صورتیکه ته ظروف حاوی الکل قطرات آب  دیده شده باشد بایستی تعویض شوند .-7
ن  بافتهای پاساژ داده شده زمان تعویض نیز متفاوت در هر بیمارستان بایستی برنامه منظم تعویض محلولهای دستگاه وجود داشته باشد و بسته به میزا-8

 خواهد بود .
 H &Eکنترل کیفی رنگ امیزی 

رنگ آمیزی می شود و توسط پاتولوژیست مشاهده و بهترین آنها از نظر کیفیت رنگ آمیزی انتخاب و  H &Eچندین  اسالید از بافتهای مختلف به روش 
 هسته ها به رنگ بنفش و سیتوپالسم بایستی به رنگ صورتی باشند . H &Eبه عنوان نمونه مرجع مورد استفاده قرار می گیرد در رنگ آمیزی 

 زی با موارد  قبلی و اسالید مرجع تفاوت داشت بایستی اصالح صورت پذیرد .در صورتیکه در سریهای بعدی کار کیفیت رنگ آمی
 الف: بافتها بیش از حد آبی رنگ هستند 

 مدت زمان قرار گرفتن نمونه در هماتوکسیلین زیاد است -1
 نمونه داخل اسید الکل قرار داده نشده است -1

 .محلول اسید الکل کهنه شده است-1
 ب: بافتها بیش از حد صورتی هستند و هسته ها به وضوح دیده نمی شوند 

 مدت زمان رنگ آمیزی با هماتوکسیلین کم بوده است -1
 نمونه مدت زمان زیادی در محلول اسید الکل قرار داده شده است -1
 ود محلول اسید الکل تازه تهیه شده و مدت قرار گرفتن نمونه در آن  بایستی کاهش داده ش -1

 پ: المها کدر هستند و شفافیت الزم را ندارند 
 محلولها ی دستگاه تیشو پروسسور کنترل شوند چون احتماال آبگیری بافت کافی نبوده است -1
 .ترل شوند تا کهنه و آبدار نباشندست رنگ آمیزی محلولهای گزیلل کن در-1
 از نوع نامرغوب نباشند . چسب مخصوص چسباندن اسالیدها کنترل شوند تا کهنه نشده و یا-1

 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -فر دکتر جعفر کیاست

 مطهری
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 بحرانی نتایج آنی گزارش دستورالعمل 1-1-8-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-5 

 گزارش آنی نتایج بحرانی

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

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

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

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

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

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

 )سرپرستار ،پرستار بیمار ،پرستار مسئول شیفت (اطالع دهند. به پزشک ،دستیار پزشک یا پرستار
راه جواب مشخصات پرسنل آزمایشگاه که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتایج بحرانی در دفتر ثبت موارد بحرانی به هم-1

 آزمایش  و ساعت گزارش ثبت می گردد.
 ثبت می کنند   HISرار تست نتایج را در سیستم کارکنان آزمایشگاه پس از تک -1

 در صورت ارسال نمونه مجدد آزمایش مجددا تکرار شده و نتیجه آن در دفتر بحران ثبت می گردد -2

 

 مسئول فنی آزمایشگاه هدایت کننده:

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه
  مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی

 مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سیامک ناجی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 مشی و روشکد خط
PP-TC-Lab.-1 

نمونه گیری و گزارش آزمایشات بیماران مشکوک و اولویت 

 اقدامات پاراکلینیکگذاری در انجام 

 03/13/99تاریخ ابالغ:        

 03/13/33تاریخ بازنگری:   

 3شماره ویرایش: 

 خط و دستگاه تلفن، HISوسایل نمونه گیری، سیستم  امکانات مورد نیاز :

 کلیه کارکنان آزمایشگاه مسئول فنی آزمایشگاه، سوپروایزر و کارکنان مرتبط :

 - تعاریف :

 ایمنی بیماران مشکوک، درمان سریعهدف : 

 روش اجرایی:

 گردد.می ثبت HIS در سیستمتوسط متصدی پذیرش آزمایشگاه بر اساس اولویت بندی وضعیت بیمار،  بیماران مشکوکمشخصات کامل  .1

 کند.گیری مراجعه میبیمار با برگه پذیرش به واحد نمونه .2

بر اساس اولویت بندی وضعیت بیمار توسط نمونه گیر آموزش دیده در محل نمونه  های بهداشتیبا رعایت پروتکل بیماران مشکوک ازنمونه اخذ  .3

 گیرد.گیری صورت می

 شود.می بردهنمونه توسط همکاران فنی آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات به بخش فنی  .4

به م دهنده آزمایش به واحد پذیرش جهت اطالع توسط کارشناس انجا با توجه به محدوده بحرانیآزمایشات بیماران مشکوک نتایج بحرانی  .5

 گردد.پزشک معالج یا همراه بیمار اطالع رسانی می

 .کندرسانی میمتصدی پذیرش آزمایشگاه نتایج آزمایش بحرانی را به پزشک معالج و همراه بیمار اطالع .6

 .نمایدمتصدی پذیرش نتایج را به همراه بیمار تحویل می .7

 فنی آزمایشگاهمسئول هدایت کننده: 

 منابع :
 راهنمای جامع اعتباربخشی بیمارستان ها نسل چهارم

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مریم تعاون: سوپروایزر آزمایشگاه 

 تینا مومنی: مسئول کنترل کیفی
 دکتر سیامک ناجی : مسئول فنی آزمایشگاه 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 خون بانک آزمایشهای انجام نحوه دستورالعمل 1-1-9-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-1 

 بالینی های غیر منتظره مهم از نظر جستجوی آنتی بادی

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 چک سل -بن ماری –سانتریفیوژ  –درصد یا لیز  11البومین  –آنتی هیومن  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - 1و 1و  1سل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 جستجوی انتی بادی های غیر منتظره بالینی هدف:

 
 .برده شودبکار بایستی این روش ازمایش برای تمام تستهایی که نیاز به جستجوی انتی بادی دارند 

انتی بادیهای مهم بالینی  تا انکوبه میشود C 37در  LISSپس از اضافه کردن معرف  و مخلوط میشود   I ,II ,IIIپالسمای بیمار باسلولهای اسکرین -1
 شناسایی  شود.

 نتاج قبلی واخیر انتی بادی اسکرین بیمار باید چک شود.-1
 انجام میشود ISبیمار سابقه انتی بادی مهم بالینی رانداشته باشد کراس مچ سریع  بیمارمنفی باشد وزمانیکه انتی بادی اسکرین -1
روش  ازمانیکه انتی بادی اسکرین بیمار مثبت باشد کیسه انتی ژن منفی توسط ازمایشگاه رفرانس انتقال خون انتخاب شده وازمایش کراس مچ کامل ب-2

AHG  نجام میشود.باسرم بیمار وگلبول دهنده ا 

1-SOP ازمایش برای ایمنی بیماران باید دردسترس همه کارکنان باشد 
 قرار میدهد باید اجراشود تأثیر  اموزش کارکنان  بانک خون که ایمنی بیماران را تحت -1
 نمونه باید برطبق روش اجرایی بانک خون برچسب زده شود.-7

 انتی بادی اسکرین میباشدمسئولیت : کارشناس بانک خون مسئول انجام ازمایش 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 علی رحیمی نژاد

 مسئول بانک خون
 دکتر سیامک ناجی

 مسئول فنی
رئیس مرکز آموزشی  -کیاست فردکتر جعفر 

 درمانی شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-2 

 فراورده پالسمایی منجمد و FFPنحوه ذوب 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 تایمر، ترمومتر کالیبره ،انتخاب شدهفراورده کیسه پالستیکی،  ،37Cبن ماری سل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 ورده منجمد پالسمایی برای ترانسفوزیون واطمینان از ترانسفوزیون ایمن ماده سازی درست فرآآ هدف:

 و فرآورده پالسمایی منجمد بایستی رعایت شوند:   FFPمراحل زیر در ذوب کردن 

تر از ب بن ماری نباید کم. سطح آب تمیز بریزیدماری آنرا خالی کرده و آآلودگی آب بندرصورت  -1
 

 
به شود و سپس ب ریخته اشد در صورت کم بودن آب 

 .جهت ذوب فرآورده رسانده شود  C 37دمای 
 اجراکنید  دمای ترمومتر داخل اب بن ماری راچک کرده وتا پایان ذوب چک دما را-1
کنار  آنراازنظر ترک خوردگی بررسی نموده درصورت ترک خوردگی  آنرا از فریزر خارج کرده و گیرنده راABO/Rh فراورده پالسمایی منجمد مطابق -1

راورده نباید ف مخصوصا پورت باالی ب بن ماری وارد کیسه نشود وآ ب بسته قرارداده تاآنرادر داخل کیسه نایلونی ضدآبگذارید. درصورت عدم ترک خوردگی 
 به اب بن ماری الوده شود.

می باشد این زمان c 37-30دردمای   دقیقه  13-13فراورده پالسمایی منجمد رادرداخل بن ماری قراردهید وتایمر راروشن کنید.زمان ذوب  بمدت -2
 دقیقه باشد.ساعت شروع وپایان ذوب ودمای بن ماری رامستند کنید.13نباید بیش از 

ازنظر نشتی ،رنگ غیرطبیعی ،لخته وفیبرین بازرسی کرده  آنراکامل شد واحد فراورده پالسمای ذوب شده راباگاز تمیز خشک کرده و زمانیکه ذوب-1
ممکن درصورت مواردفوق کنار گذاشته شود .رنگ غیرطبیعی مثل رنگ خاکستری غیرشفاف ،قهوه ای،ارغوانی نشانه الودگی باکتریایی بوده ورنگ قرمز 

 است نشانه همولیزگلبولهای قرمز یاشد.
نوارچسب  از مای ذوب شده رابرچسب زده ومشخصات گیرنده فراورده رابرروی برچسب بطور کامل پر شوددرصورت عدم نشتی ورنگ غیر طبیعی پالس -1

 سازمان انتقال خون استفاده شود.تأیید مورد نیستند استفاده نشود وفقط ازبرچسب استانداردFDA تأیید شیشه ای یاکاغذی یا سایر نوارچسبها که مورد 
 درفرم نظارت برتزریق مستند کنید. فراورده را ABO/Rh و مقدار نوع، انقضا،مشخصات گیرنده فراورده وتاریخ -7
فراورده  نگهداری کنید. 6c-1 هنگام ارسال به بخش دردمای  تا را FFPبه بخش بیماراطالع دهیدکه فراورده پالسمایی اماده ترانسفوزیون است.-8

 پالسمایی پس از ذوب هرچه زودتر باید ترانسفوزیون شود .

 دریک کیسه نایلونی قرار ندهید. Cryo واحد دو یا FFPبیش از یک واحد-13
 برای پرکردن مشخصات برچسب فقط از خودکار باجوهر پاک نشدنی استفاده شود.-11
 فراورده پالسمایی ذوب شده نباید دوباره فریز شود.-11
لبه  الودگی پورت ان جلوگیری شود.کیسه پالستیکی نازک با از ود تاب ضخیم ذوب می شداخل کیسه پالستیکی ضدآ ورده پالسمایی منجمد درفرآ-12

 واحد فریز شده پاره می شود ونباید استفاده شود.

 
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران  : منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 علی رحیمی نژاد

 مسئول بانک خون
 دکتر سیامک ناجی

 مسئول فنی
رئیس مرکز آموزشی  -دکتر جعفر کیاست فر

 درمانی شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-3 

 نحوه انجام آزمایش کراس مچ

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0ویرایش: شماره 

 چک سل -بن ماری –سانتریفیوژ  –درصد یا لیز  11البومین  –آنتی هیومن  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - 1و 1و  1سل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

  بیمار ABO گروه خون کیسه خون باABO سازگاری تأیید گلبول دهنده خون بمنظور  مجاورت سرم یا پالسما ی بیمار و ازمایش کراس مچ با هدف:

 تشخیص وجود هرگونه الوانتی بادی غیر منتظره مهم از نظر بالینی است. و

 رادارندانجام میشودازمایش کراس مچ استانداردبرای تمام بیماران با ترانسفوزیونهای مکرر ویا بیمارانیکه سابقه انتی بادی مهم بالینی -1
1-SOP  ازمایش برای ایمنی بیماران باید دردسترس همه کارکنان باشد 
 قرار میدهد باید اجراشود تأثیر  اموزش کارکنان  بانک خون که ایمنی بیماران را تحت -1
 نمونه باید برطبق روش اجرایی بانک خون برچسب زده شود-2

 مسئولیت :
ازمایش کراس مچ رابا معرفهای کنترل کیفی شده وسوسپانسیون گلبولی درست تهیه شده انجام دهد کارشناس اول  وظیفه کارشناس بانک خون است که

ه جهت تست راانجام میدهد وکارشناس دوم نتایج راچک میکند اگر انتی بادی غیرمنتظره شناسایی شود  به مسئول بانک خون اطالع داده میشود ونمون
 انتقال خون استان ارسال میشود.بررسی های بیشتر به پایگاه 

 نمونه :
  EDTAخون کامل با ضد انعقاد -1
 یباشدبرچسب نمونه بامشخصات نا م ونام خانوادگی وشماره پرونده بیمار ،نام خونگیر وتاریخ وزمان نمونه برداری برطبق روش اجرایی بانک خون م-1

 نمونه همولیز ولیپمیک استفاده نکنید-1
 نگهداری کنید 8C-2نمونه رادر یخچال -2
 جداسازی سرم وگلبول توصیه نمی شود.-1
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران  : منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 علی رحیمی نژاد

 مسئول بانک خون
 دکتر سیامک ناجی

 مسئول فنی
رئیس مرکز آموزشی  -دکتر جعفر کیاست فر

 درمانی شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-4 

 بروش لولهABO زمایش تعیین گروه خون آ نحوه

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 Bو A1سوسپانسیون  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - Dو  ABآنتی سرم های  مورد نیاز:امکانات 

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

و   Anti Aدپالسما برای وجود یا عدم وجو زمایش سرم یاآ در سطح گلبول قرمز و A,B تعیین گروه خون فرد برای وجود یاعدم وجود انتی ژن  هدف:

Anti B 
 
1- SOP.برای ایمنی بیماران باید دردسترس همه کارکنان باشد 

 قرار میدهد باید اجرا شود تأثیر  اموزش کارکنان بانک خون برای ازمایش انتی گلوبین که ایمنی بیماران راتحت -2

 نتایج اخیر وسابقه بیمار باید چک شود-3
 نتایج گلبولی وسرمی باید مطابقت داشته باشد-4
 نمونه برطبق روش اجرایی بانک خون برچسب زده شود-5
 انجام شود. FORWARDماه فقط ازمایش گلبولی 2برای نوزادان زیر -6

 مسئولیت :
سوسپانسیون گلبولی درست تهیه شده انجام  با معرفهای کنترل کیفی شده و بروش لوله را ABO وظیفه کارشناس بانک خون است که تعیین گروه خون 

 .شودنمونه جهت بررسی بیشتر به پایگاه انتقال خون استان ارسال می وئول بانک خون اطالع داده میشود به مسنه دیسکرپنسی هرگو. دهد

 نمونه :
•2-5 ml  در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA، ژل قابل قبول استلوله فاقد  نمونه سرم در 
 لودگی نمونه درآواکنش کاذب بعلت  های ضعیف یابادینتیآرساندن تخریب  حداقلبرای به   8C-1نمونه باید هرچه زودتر ازمایش شود یادردمای •

 نگهداری شود.8C-1 دمای 
 .شودگلبول توصیه نمی پالسما از برای جلوگیری ازخطا جداسازی سرم/ •
 

 مسئول فنی آزمایشگاههدایت کننده: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران  : منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 علی رحیمی نژاد

 مسئول بانک خون
 دکتر سیامک ناجی

 مسئول فنی
رئیس مرکز آموزشی  -دکتر جعفر کیاست فر

 درمانی شهید مطهری
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 بحرانی مقادیر موقع به مدیریت و ارتباط برقراری دستورالعمل 1-1-13-ب

 

 کد دستورالعمل
I-TC-OS-IC-1/1 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 بحرانی تصویربرداری در مراجعین سرپایی به پزشک معالج

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 رادیولوژیست -کارکنان پذیرش رادیولوژی -کارکنان فنی رادیولوژی کارکنان مرتبط:

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

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

 
  .دنثبت نمای HISرا در سیستم  هاآنمشخصات کامل  رادیولوژی بایستی به هنگام مراجعه بیماران به رادیولوژیپرسنل پذیرش  -1
  .کنندبه اتاق تصویربرداری راهنمایی پس از پذیرش بیمار او را به صندوق و سپس  باید پرسنل پذیرش -1
 .نمایند بررسیرا تصاویر ، پس از انجام در خواست مورد نظرباید  رادیولوژیپرسنل فنی  -1
 دهند.برداری انجام شده  و مشاهده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع یستی با دقت در تصویربا رادیولوژیپرسنل فنی  -2

 شود. اطالع رسانی پزشک معالج ، مورد بایستی به تشخیص مورد بحرانی توسط رادیولوژیستتأیید پس از  -1

 مورد بحرانی باید توسط رادیولوژیست ریپورت شده و در اختیار بیمار قرا داده شود.  -1
 شود. های عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست به بیمار تحویل داده میریپورت در شیفت صبح بصورت تایپی و شیفت -1-1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ،  رادیولوژیمشخصات پرسنل  -7

 مار ثبت گردد.ساعت و نام بی
 

 ، مسئول بخشمسئول فنی رادیولوژی هدایت کننده:

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی واحد: دکتر دین پرست مسئول بخش -شکراله جنگجو
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-TC-OS-IC-1/2 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 بحرانی تصویربرداری در مراجعین سرپایی به خانواده بیمار

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 رادیولوژیست -کارکنان پذیرش رادیولوژی -کارکنان فنی رادیولوژی کارکنان مرتبط:

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

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

 
 ثبت نمایند.  HISها را در سیستم مشخصات کامل آن رادیولوژیبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  رادیولوژیپرسنل پذیرش  -1
 پرسنل پذیرش باید پس از پذیرش بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق تصویربرداری راهنمایی کنند.  -1
 باید پس از انجام در خواست مورد نظر، تصاویر را بررسی نمایند. رادیولوژیپرسنل فنی  -1
 بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع دهند.بایستی با دقت در تصویربرداری انجام شده  و مشاهده موارد  رادیولوژیپرسنل فنی  -2

 اطالع رسانی شود.  خانواده بیمارپس از تأیید تشخیص مورد بحرانی توسط رادیولوژیست، مورد بایستی به  -1

 مورد بحرانی باید توسط رادیولوژیست ریپورت شده و در اختیار بیمار قرا داده شود.  -1
 شود. های عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست به بیمار تحویل داده میتایپی و شیفتریپورت در شیفت صبح بصورت  -1-1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ،  رادیولوژیمشخصات پرسنل  -7

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.
 

 ، مسئول بخشمسئول فنی رادیولوژی کننده:هدایت 

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی واحد: دکتر دین پرست مسئول بخش-شکراله جنگجو
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-IC-1/3 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 بحرانی تصویربرداری در مراجعین سرپایی به بیمار

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 رادیولوژیست -کارکنان پذیرش رادیولوژی -کارکنان فنی رادیولوژی کارکنان مرتبط:

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

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

 
 ثبت نمایند.  HISها را در سیستم مشخصات کامل آن رادیولوژیبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  رادیولوژیپرسنل پذیرش  -1
 پرسنل پذیرش باید پس از پذیرش بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق تصویربرداری راهنمایی کنند.  -1
 باید پس از انجام در خواست مورد نظر، تصاویر را بررسی نمایند. رادیولوژیپرسنل فنی  -1
 بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع دهند.بایستی با دقت در تصویربرداری انجام شده  و مشاهده موارد  رادیولوژیپرسنل فنی  -2

 اطالع رسانی شود.  بیمارپس از تأیید تشخیص مورد بحرانی توسط رادیولوژیست، مورد بایستی به  -1

  مورد بحرانی باید توسط رادیولوژیست ریپورت شده و در اختیار بیمار قرا داده شود. -1
 شود. به بیمار تحویل داده میهای عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست ریپورت در شیفت صبح بصورت تایپی و شیفت -1-1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ،  رادیولوژیمشخصات پرسنل  -7

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.
 

 ، مسئول بخشرادیولوژی مسئول فنی هدایت کننده:

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی واحد: دکتر دین پرست مسئول بخش-شکراله جنگجو
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-Lab.S-2/1 

برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج نحوه 

 بحرانی آزمایشگاهی در مراجعین سرپایی به پزشک معالج

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 مسئول فنی و یا جانشین وی -کارکنان پذیرش آزمایشگا -کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

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

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

 

 ثبت نمایند. HISمشخصات کامل بیماران را حتما در سیستم  آزمایشگاه بایستی به هنگام مراجعه بیماران به آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -1

 را به صندوق و سپس به اتاق نمونه برداری راهنمایی کنند. پرسنل پذیرش بایستی پس از ثبت اطالعات، بیمار او -1
 پس از انجام در خواست مورد نظر، نتایج  تست های بیمار بایستی توسط پرسنل انجام دهنده بررسی شود.  -1

از تأیید پاسخ، مورد بحرانی را از ، در صورت مشاهده موارد بحرانی بایستی بالفاصله به مسئول فنی اطالع داده و ایشان  پس آزمایشگاهپرسنل فنی  -2

 گیرد(.اطالع دهند )در این فاصله تست مورد نظر دوباره انجام می پزشک معالجطریق مرکز تلفن بیمارستان به 

 در صورت لزوم و به صالحدید مسئول فنی، نمونه باید مجدداً اخذ و آزمایش تکرار شود. -1
 اید توسط مسئول فنی امضاء شود.   پس از اطمینان از صحت جواب و پرینت آن ب -1
 نتایج آزمایشات باید پس از اخذ امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار یا همراه وی تحویل داده شود. -7
که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی باید در دفتر موارد بحرانی با ذکر تاریخ،  فنیمشخصات پرسنل  -8

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.
از مرکز تلفن بیمارستان  نتایج بحرانی برای مراجعینی که در آن لحظه در محیط آزمایشگاه و یا بیمارستان حضور ندارند، بایستی از طریق تماس تلفنی -9

 به همراه بیمار/ بیمار اطالع رسانی شود.
 

 

 مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول بخش هدایت کننده:

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 مریم تعاون :مسئول آزمایشگاه

 : تینا مومنیمسئول کنترل کیفی
 دکتر سیامک ناجی آزمایشگاه :مسئول فنی 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-Lab.S-2/2 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 بحرانی آزمایشگاهی در مراجعین سرپایی به خانواده بیمار

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 مسئول فنی و یا جانشین وی -کارکنان پذیرش آزمایشگا -کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

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

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

 روش کار:

 ثبت نمایند. HISمشخصات کامل بیماران را حتما در سیستم  آزمایشگاه بایستی به هنگام مراجعه بیماران به آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -1

 پرسنل پذیرش بایستی پس از ثبت اطالعات، بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق نمونه برداری راهنمایی کنند. -1
 ی شود. پس از انجام در خواست مورد نظر، نتایج  تست های بیمار بایستی توسط پرسنل انجام دهنده بررس -1

، در صورت مشاهده موارد بحرانی بایستی بالفاصله به مسئول فنی اطالع داده و ایشان  پس از تأیید پاسخ، مورد بحرانی را آزمایشگاهپرسنل فنی  -2

 گیرد(.رد نظر دوباره انجام میدهند )در این فاصله تست مواطالع  خانواده ویبوسیله اعالم نام بیمار از طریق فراخوانی از سیستم بلندگوی آزمایشگاه  به 

 در صورت لزوم و به صالحدید مسئول فنی، نمونه باید مجدداً اخذ و آزمایش تکرار شود. -1
 پس از اطمینان از صحت جواب و پرینت آن باید توسط مسئول فنی امضاء شود.    -1
 ا همراه وی تحویل داده شود.نتایج آزمایشات باید پس از اخذ امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار ی -7
که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی باید در دفتر موارد بحرانی با ذکر تاریخ، ساعت  فنیمشخصات پرسنل  -8

 و نام بیمار ثبت گردد.
بیمارستان حضور ندارند، بایستی از طریق تماس تلفنی از مرکز تلفن بیمارستان به نتایج بحرانی برای مراجعینی که در آن لحظه در محیط آزمایشگاه و یا  -9

 همراه بیمار/ بیمار اطالع رسانی شود.
 
 

 مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول بخشهدایت کننده: 

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 مریم تعاون : مسئول آزمایشگاه

 مسئول کنترل کیفی : تینا مومنی
 دکتر سیامک ناجی مسئول فنی آزمایشگاه :

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-Lab.S-2/3 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 سرپایی به بیماربحرانی آزمایشگاهی در مراجعین 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 و یا جانشین وی مسئول فنی -کارکنان پذیرش آزمایشگا -کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

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

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

 

  .ثبت نمایند HISمشخصات کامل بیماران را حتما در سیستم  هآزمایشگا بایستی به هنگام مراجعه بیماران به آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -1

  .پس از ثبت اطالعات، بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق نمونه برداری راهنمایی کنندبایستی پرسنل پذیرش  -1
  توسط پرسنل انجام دهنده بررسی شود.بایستی  اربیمنتایج  تست های پس از انجام در خواست مورد نظر،  -1

مورد بحرانی را پاسخ، تأیید بالفاصله به مسئول فنی اطالع داده و ایشان  پس از بایستی ، در صورت مشاهده موارد بحرانی آزمایشگاهپرسنل فنی  -2

 .گیرد(له تست مورد نظر دوباره انجام می)در این فاص دهنداطالع  بیمارخود اعالم نام بیمار از طریق فراخوانی از سیستم بلندگوی آزمایشگاه  به  بوسیله

 شود.تکرار آزمایش  و اخذ اًمجددباید در صورت لزوم و به صالحدید مسئول فنی، نمونه  -1
 پس از اطمینان از صحت جواب و پرینت آن باید توسط مسئول فنی امضاء شود.    -1
 امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار یا همراه وی تحویل داده شود. نتایج آزمایشات باید پس از اخذ -7
تاریخ، ساعت  در دفتر موارد بحرانی با ذکر باید که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی فنیمشخصات پرسنل  -8

 گردد.و نام بیمار ثبت 
س تلفنی از مرکز تلفن بیمارستان به از طریق تمابایستی برای مراجعینی که در آن لحظه در محیط آزمایشگاه و یا بیمارستان حضور ندارند، نتایج بحرانی  -9

 بیمار اطالع رسانی شود. /همراه بیمار
 

 مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول بخشهدایت کننده: 

 استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  کنندهتهیه 
 مریم تعاون :مسئول آزمایشگاه

 مسئول کنترل کیفی: تینا مومنی
 دکتر سیامک ناجی مسئول فنی آزمایشگاه :

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

317 

 

 بیماران فوت یا بیماری زمینه در ناگوار  روشهای اطالع رسانی اخبار دستورالعمل 1-1-1-ج

 

 کد دستورالعمل
I-PFSR-SRS-1 

 فوت یا بیماری زمینه در اخبار ناگوار رسانی اطالع روشهای

 انسانی منش و ایحرفه اخالق اساس بر بیماران

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 اتاق با تمام امکانات )میز، صندلی و...( : امکانات مورد نیاز

 ریاست مرکز، پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار اجتماعی، خدمات، نگهبانی:  کارکنان مرتبط

 -: تعاریف

 ارتقاء رضایتمندی بیماران و همراهانهدف: 
 

 دعوت نماید. پزشک،/ همراه بیمار را به مکانی آرام خارج از بخش ترجیحا اتاق بیمار بایستی بیمار پزشک .1

 پزشک بیمار بایستی بدون هیچگونه ترحم بصورت کامالً محترمانه و با آرامش به همراه بیمار در زمینه بیماری/ فوت بیمار توضیح دهد. .1

 پزشک بیمار بایستی به گونه ای رفتار نماید که همراه بیمار تأثر و اندوه را از چهره پزشک احساس نماید. .1

خدمات، نگهبانی بایستی تا زمان خروج بیمار/ بیمار فوت شده از بخش، برخورد محترمانه و انسانی با بیمار/ همراهان داشته پرسنل درمانی بخش،  .2

 باشند.

 

ا همراهی * بهتر است برای پیاده سازی هر چه بهتر دستورالعمل فوق، هنگام بیان خبر ناگوار در زمینه بیماری/ فوت، روانشناس مرکز، پزشک بیمار ر
 نماید.

 

 

 ریاست مرکزهدایت کننده: 

 .1197، جلد اول، نشر ساواالن، DSM-5شناسی روانی بر اساس : م. گنجی، آسیب منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 روانشناس  –اکرم پورشایگان 
 مددکار اجتماعی –حسن عدوبند 

 مسئول حقوق گیرنده خدمت – زیبا اقتصاد
 بالینیکمیته اخالق 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 پیجر  /بلندگو فعالیت زمان و محتوا ضوابط و محدوده دستورالعمل 1-1-1-ج

 

 کد دستورالعمل
I-PFSR-SRS-2 

دستورالعمل محدوده، ضوابط محتوا و زمان فعالیت بلندگو/ 

 پیجر

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 دستگاه تلفن و دستگاه پیجر : امکانات مورد نیاز

 مسئول مخابرات و اپراتور مخابرات –تکنسین های فنی  –مسئول فنی تاسیسات :  کارکنان مرتبط

 : تعاریف
پیجینگ یک سرویس یک طرفه است که "اتحادیه بین المللی مخابرات ارایه داده باشد و یا در تعریفی که دستگاه پیجر در واقع یک گیرنده رادیویی می

حروفی ( -های پیجر موجود )بوقی، حروفی،  عددی، صوتی، دو طرفه و عددیاز انواع دستگاه "نماید.های مورد نظر ارسال میهای الزم را به گیرندهپیام
باشد به ترتیب که پیام صوتی ارسال باشد. این دستگاه دارای قابلیت پخش صدا میارومیه صوتی میدستگاه پیجر در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 گردد. نوع پیشرفته آن امکان ضبط صدا و یا حتی تبدیل آن به شکل حروف و عدد را دارد.شده بوسیله خواهان ارتباط، از طریق اپراتور به مشترک ارسال می

 هدف
 باشد:پیجر در مرکز تلفن شامل موارد ذیل میهدف استفاده از دستگاه 

 آزادی عمل بیشتر -1

 دسترسی مطمئن، فوری، اختصاصی و ایمن -1

 در دسترس بودن افراد خاص -1

 همراهان و ... ( خوب به مشتریان سازمان )بیماران،ی سرویس ارایه -2

 صرفه جویی در وقت و منابع مالی -1

 محدوده:
 باشد.مطهری مجهز به سیستم بلندگو جهت دریافت پیامهای صوتی میتمام نقاط مرکز آموزشی درمانی شهید 

 دفتر فنی مرکز بایستی پالن سیستم بلندگو را تهیه نماید.
 گردد.بایستی چک لیست ادواری کنترل سیستم بلند گو جهت کنترل و نظارت سالم بودن دستگاه بصورت روزانه توسط دفتر فنی تکمیل می

 پیجر توسط دفتر فنی در اختیار  اپراتورهای مخابرات بایستی قرار گیرد.نحوه استفاده از دستگاه 
و دستور  تبصره: روش جایگزین برای سیستم بلندگو در حوادث غیرمترقبه استفاده از بلندگوی دستی بوده که در انبار بحران قرار داشته و طبق تشخیص

 ه قرار گیرد.مسئول محترم بحران توسط پرسنل نگهبانی بایستی مورد استفاد
 در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در سیستم پیجر دفتر فنی بایستی مداخالت اصالحی الزم را انجام دهد.

های متخصص در این زمینه هماهنگی های الزم را انجام دهند و همچنین دفتر فنی موارد نقص را در صورت عدم امکان رفع نقص فنی بایستی از شرکت 
 ول مخابرات جهت انجام هماهنگی الزم برساند.بایستی به اطالع مسئ

 

 ضوابط محتوا:
 باشند:با توجه به ماهیت و رسالت سیستم( شامل موارد ذیل میگردند )پیامهای صوتی که از  طریق سیستم پیج اعالم می

 :های اختصاصی )پیامهای بسیار کوتاه رمزی و فوری جهت ارتباط هرچه سریعتر( شاملاعالم کد یا پیام -1

  CPRاعالم  112کد  
 اعالم موقعیت بحران برای بیماران 133کد 
 اعالم حریق 111کد 
 

 فراخوان کارکنان و بیماران و همراهان -1

 اطالعیه های مرتبط با نوع فعالیت مرکز  -1

 مراسمات و ...(ها ارسال پیامهای عمومی به مراجعین )مانند زمان اتمام مالقات( کارکنان )مانند برگزاری جلسات و گردهمایی -2

 پخش اذان جهت اعالم اوقات شرعی و اقامه نماز -1

 پخش سرودهای مذهبی در مناسبات خاص -1
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 با توجه به موارد فوق بایستی ضوابط ذیل از سوی کارکنان مرتبط رعایت گردند:
الی و بار سوم کمی با مکث و تن بار متو 1کدهای تعریف شده در مرکز پس از درخواست از سوی واحد درخواست کننده توسط اپراتور حداکثر  -1

 صدای مالیم اعالم گردد.

 فرخوانی کارکنان، دانشجویان پزشکی، پزشکان و مراجعین فقط یکبار توسط اپراتور اعالم گردد. -1

 قرائت شود.و بصورت واضح و کوتاه توسط اپراتور تأیید محتوای اطالعیه ها و اخبار عمومی قبل از پیج توسط مسئول واحد درخواست کننده  -1

 تبصره: افراد ذیل صالحیت صدور  ارسال پیام صوتی از طریق پیجر  دارند:
مسئول حراست و نگهبانی  –کارکنان دفتر پرستاری  -مسئول بحران  –امور رفاهی و فرهنگی و روابط عمومی   –ریاست و مدیریت و دفتر مدیریت مرکز 

 م کد و یا فراخوان افراد های بالینی جهت اعالمسئولین بخش –مسئول آموزش  –
تور از پخش اذان در لحضات ملکوتی بایستی دقیقاً مطابق با اوقات شرعی اعالمی از سوی ستاد اذان و اقامه نماز بوده و در زمان مقرر توسط اپرا -2

 طریق سیستم پیجر صورت گیرد.

 اپراتور اعالم گردد.تبصره اگر در زمان پخش اذان درخواست اعالم کد باشد کد درخواست شده توسط 
 اپراتور دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه پیجر را که از سوی دفتر فنی ارایه گردیده را مطالعه و رعایت نماید. -1

 دسی بل پیامهای صوتی را اعالم نماید. 93الی  13اپراتور با تن صدای مالیم و تنظیم صدای دستگاه بر روی  -1

ص فنی بروز کرد مراتب توسط اپراتور به دفتر فتی، مسئول مخابرات و دفتر پرستاری هرچه سریعتر اطالع داده اگر در حین استفاده از دستگاه نق -7
 شود.

 به دلیل عدم قابلیت ضبط صدا و یا تبدیل پیامهای صوتی به حروف تعداد کد های اعالم شده توسط اپراتور در دفتر مخصوص ثبت گردد. -8

 زمان فعالیت بلندگو:
 باشد. می 11:33لغایت  7:33( از ساعت  111- 133 -112بلندگو و ارسال پیام صوتی از طریق پیجر به استثنای کدهای مخصوص )زمان فعالیت  -1

 

 مسئول مخابرات:  فرد پاسخگو

 استانداردهای اعتباربخشی:  منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیر مرکز - جلیلیمعراج  مسئول خدمات/ مخابرات - زهرا احمدنژاد
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 مراجعین /خانواده  /بیمار برای خسارت به منجر ناخواسته وقایع کاری پنهان هرگونه بدون رسانی اطالع نحوه خط مشی و روش 7-1-1-ج

 

 کد خط مشی و روش

PP-PFSR-SRS-1  

 ناخواسته وقایع کاری پنهان هرگونه بدون رسانی اطالع نحوه

 مراجعین /خانواده/ بیمار برای خسارت به منجر

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 وقع، اعتبار مالیمکان مناسب جهت توضیح ما امکانات مورد نیاز:

   مسئول ایمنیخش مربوطه، کارشناس کارکنان ب کارکنان مرتبط:

 تعریف:

 .است رفتهمی آن درمان و بهبودی انتظار که است جراحتی یا بیماری درمان در توفیق عدم ناخواسته، پیامدهای یا عوارض وقایع ناخواسته: 

 حفظ ایمنی بیماراز جنبه جسمی، روحی روانی، مالی در هنگام وقوع حوادث ناخواستهبیانیه/سیاست: 

 روش اجرایی:
 کنند.می فراهم او حامی فرد یا مراجعین /بیمار با صادقانه ارتباطبرقراری  فضای مناسبی برای وقایع ناخواسته، بروزدر هنگام  کارکنان -1

 نمایند.می با بیمار/ همراه وی همدلیحادثه  وقوع از تأسف و پشیمانی اظهار ن در هنگام وقوع وقایع ناخواسته، باکارکنا -1

 باشد.  بیمارستان به حوادث ناخواسته کامالً واقف می رسانی به بیمار/ مراجعین، مدیر ارشد اطالعبه دلیل ضرورت  -1

 نماید.همراهان را تعیین می /بیمار /بیمارستان، افراد مسئول جهت ارائه توضیحات در خصوص حادثه ناخواسته به مراجعین اخالق کمیته -2

 نماید.همراهان در خصوص حادثه ناخواسته، تعیین می /بیمار /دلجویی کننده از مراجعینبیمارستان، افرادی را به عنوان  اخالق کمیته -1

-بدون هرگونه پنهان صادقانه و برقراری ارتباط حادثه با وقوع از بعد اول ساعت 12 طی اخالق، در کمیته سوی از شده تعیین کارکنان و نمسئولی -1

  .نمایندمی واقعه اتفاق افتاده عذرخواهی در رابطه با، همراهان /بیمار /مراجعین برای شفاف صورت به رخداد کامل تشریح باو  کاری

 .دهندوی را تشخیص می حامی فرد و همراهان /بیمار /مراجعین منطقی اخالق، انتظارات کمیته سوی از شده تعیین کارکنان و نمسئولی -7

( ... و کارکنان ایحرفه مسئولیت بیمه درگیر، کارکنان از عاطفی حمایت جمله )از بیمار ایمنی منصفانه فرهنگ مبانی بقاطم مسئولین، مدیر ارشد/ -8
 نمایند.حمایت میکارکنان  از

 .نمایندداده را حفظ می رخ وقایع محرمانگی جوانب ،کارکنانمسئولین/  -9

 باشد:شرح زیر مینموده است که به  بینیپیش بیمار به خسارت وارده برای جبران هایی راساز و کارارشد  یتمدیر -13

 مدیریت ارشد بیمارستان پس از ارائه توضیحات الزم در خصوص واقعه ناخواسته پیش آمده، تأسف خود را از حادثه اعالم و از خانواده بیمار -1-13
 نماید. عذرخواهی می

 شود. بر بیمار و خانواده وی تحمیل نمیای از این بابت های درمانی ناشی از وقایع ناخواسته بر عهده مرکز بوده و هزینههزینه -1-13
های الزم جهت کاهش را از نظر عاطفی حمایت نموده و توصیههای آنان این بیماران و خانوادهبا حضور بر بالین بیمار، روانشناس بالینی مرکز  -1-13

 نماید.وارده را ارائه می آسیبروانی تأثیرات 

 

 های مرتبطولین بخشئبیمارستان، مساخالق پزشکی  کمیته دبیرهدایت کننده: 

 1198های ایران ویرایش چهارم سال راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانمنابع : 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 مدیریت داخلی بیمارستان -معراچ جلیلی
 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت

 دفتر بهبود کیفیتکارشناس  -ژاله زینالی
 کارشناس مسئول ایمنی -شیوا پورسردار

 

مسئول ایمنی بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 شهید مطهری

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 بیمارستان در اجتماعی مددکاری خط مشی و روش 1-1-1-ج

 

 کد خط مشی و روش
PP-PFSR-SRS-1/1 

 
 )ویژه بیماران( بیمارستان در اجتماعی مددکاری

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

  پرونده بیمار، صورت حساب بیمار :امکانات مورد نیاز

 مدیریت اطالعات سالمت و امور مالیها، حراست، مشاور روانشناس، مشاور حقوقی، ریاست، مدیریت، مددکار، مسئولین بخش کارکنان مرتبط:

 تعاریف:

دانش و تجربه و هنر و به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند  تخصص، ،حرفه ای است که مبتنی بر مهارتمددکاری: 

 جامعه به گونه ای که در جهت رفع مشکل خود برانگیخته شوند.

 مشکالت مالی، عاطفی، روحی و اجتماعی برای درخواست کمک به مددکار مراجعه می کند شخصی است که بعلتمدد جو: 

گیرد و نیازمند سیب قرار میعاطفی، روحی و اجتماعی در شرایط آشخصی است که در شرایط و موقعیت های متفاوت به لحاظ مالی، سیب پذیر: بیمار آ

 بیماران اورژانسی و ...( وسالمندان  ،باشد )زنان باردار، کودکانایت میبه حم

 .دهدحمایت قرار می دمنظور فرایندی است که مددکار طبق تجربه و مهارت و دانش خود بیماران نیازمند را شناسایی و مور برنامه حمایتی:

 . درصورت نیاز هزینه دارو بیمار توسط مددکاری از صندوق خیریه پرداخت می شود 1 
 ها به موسسه های خیریه و تقبل قسمتی از هزینه بیمار توسط موسسه. در صورت نیاز ارجاع بیمار 1
 ی رفاه کودک طرف قرارداد بیمارستان جهت اسکان یافتن به صورت شبانه روزی. ارجاع همراهان شهرستانی به موسسه خیریه1
 

 نوادگی یا گروهیاشنایی و شناسایی وضعیت بیماران از لحاظ روانی و مادی، مشاوره فردی، خا :استبیانیه/سی

 روش اجرایی:

شناسایی  ها(آن هایو خانواده بیماران مددکاری بیمارستان نسبت به ارزیابی روانی و اجتماعی افراد )کارکنان/ کارشناس مسئول مددکاری / .1
 نماید. شده به عنوان نیازمند دریافت حمایت، اقدام می

 نماید.را در اجتماع تجزیه و تحلیل می هاآن هایخانواده و بیماران موقعیت کارکنان/ مسئول / کارشناس مددکاری .1

-های مردمی در جهت رفع مشکل مالی بیماران نیازمند اقدام میمسئول مددکاری با هماهنگی مدیریت و ریاست مرکز نسبت به جذب کمک .1

 نماید. 

 نماید.اقدام میگر و خیریه ها به نهادهای حمایتنیازهای بیماران نیازمند و معرفی آننسبت به شناسایی مسئول مددکاری بیمارستان  .2

 شود. مراجعه کننده توسط مسئول مددکاری بیمارستان انجام می نیازمند پذیریش و همفکری در پذیرش بیمارانواحد ارتباط مدوام با  .1

 نماید. گیری میمسئول مددکاری بیمارستان نسبت به تعیین مبلغ الزم جهت ترخیص بیماران نیازمند تصمیم .1

-ر میضودر بخش حالزم  هایمشاورهارائه  جهتاجتماعی با صالحدید پزشک معالج  مددکار یآزار کودکدر صورت وجود مواردی از قبیل  .7

 .دیاب

   دهد.می اطالع (111اورژانس اجتماعی )به  موضوع را تکرار مورد،اجتماعی جهت مقابله با  مددکار ؛آزاریکودک در صورت وجود مورد .8

 

 حاکمیتی تیم هدایت کننده:

 منابع :

 1198راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش  -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت

 کارشناس دفتر بهبود کیفیت -ژاله زینالی
 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد خط مشی و روش
PP-PFSR-SRS-1/2 ویژه کارکنان( بیمارستان در اجتماعی مددکاری( 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

 0شماره ویرایش: 

 : پرونده بیمار، صورت حساب بیمار امکانات مورد نیاز

 ها، حراست، مشاور روانشناس، مشاور حقوقی، مدیریت اطالعات سالمت و امور مالیریاست، مدیریت، مددکار، مسئولین بخش کارکنان مرتبط:

 تعاریف:

شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند حرفه ای است که مبتنی بر مهارت، تخصص، دانش و تجربه و هنر و به منظور فراهم آوردن مددکاری: 

 ای که در جهت رفع مشکل خود برانگیخته شوند.جامعه به گونه

 کند.شخصی است که بعلت مشکالت مالی، عاطفی، روحی و اجتماعی برای درخواست کمک به مددکار مراجعه میمدد جو: 

 ظ روانی و مادی، مشاوره فردی، خانوادگی یا گروهیاز لحا همکاراناشنایی و شناسایی وضعیت  بیانیه/سیاست:

 روش اجرایی:

 نماید. ها( اقدام میآن های. مددکار اجتماعی بیمارستان نسبت به ارزیابی روانی و اجتماعی افراد نیازمند دریافت حمایت )کارکنان و خانواده1
 نماید.را در اجتماع تجزیه و تحلیل می هاآن هایخانواده و . مددکار اجتماعی بیمارستان، موقعیت کارکنان1
 های روانشناسی، آنها را به روانشناس مرکز جهت دریافت خدمت معرفی می نماید.. مددکار اجتماعی بیمارستان در صورت نیاز کارکنان به حمایت1

 

 بیمارستانای و روانشناس  حرفه بهداشت ، اداری رئیس امور مترون، مددکاری، مدیریت، هدایت کننده:

 منابع :

 1198راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش  -1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت

 کارشناس دفتر بهبود کیفیت -ژاله زینالی

 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 
رئیس بیمارستان شهید  -کیاست فردکتر جعفر 

 مطهری
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 مشی و روشکد خط

PP-PFSR-SRS-2 بیمارستان در خیرین های کمک مدیریت 

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

  3شماره ویرایش: 

 نیازسنجی، نیروی انسانی  فرم امکانات مورد نیاز:

 بیمارستان، مدیریت، مترون، حراست، مددکار اجتماعی، مسئولین بخش ها/ واحدهاکارکنان مرتبط: ریاست 

 -تعاریف : 

  هدف :

 بیمارستان در نیکوکاری و وقف فرهنگ ترویج 

 سالمت اهداف نظام راستای در جامعه خیر افراد مالی منابع و نذورات کمکها، هدایت و جلب 

 المنفعه عام هایمشارکت جلب جهت سالمت داوطلبان ظرفیت و توان تقویت 

 روش اجرایی:

 پزشکی تجهیزاتو  اداری بق فرم نیازسنجی اقالماطمبهداشتی و درمانی مرکز توسط مسئولین بخش ها / واحدها  نیازهای و کمبودها .1

 گردد.میبندی و اولویتشناسایی 
در واحدهای درمانی توسط مدیریت خدمات پرستاری و مامایی و در واحدهای اداری  ؛بهداشتی درمانی مرکز نیازهای و کمبودها لیست نهایی .1

 گردد.توسط مدیریت بیمارستان تنظیم می
 گردد.یید می، توسط ریاست بیمارستان تابهداشتی درمانی مرکز نیازهای و لیست نهایی کمبودها .1
، توسط مسئول مددکاری بیمارستان به معاونت اجتماعی د ریاست مرکز، پس از تاییبهداشتی درمانی مرکز نیازهای و لیست نهایی کمبودها .2

 گردد.دانشگاه ارسال می
را مرکز  اعالم شده از سویبهداشتی درمانی  نیازهای و تامین کمبودهامعاونت اجتماعی دانشگاه در خصوص  اقداماتمسئول مددکاری  .1

 .)به صورت هفتگی( نمایدپیگیری می
 ، هماهنگی دریافت و تحویل اقالم تامین شده از طرف معاونت اجتماعی را  به بخش / واحد مربوطه بر عهده دارد.  مسئول مددکاری مرکز .1
را  )اعم از همکاران / بیماران / همراهان / سایر خیرین منطقه( های نقدی و غیر نقدی خیرینیمسئولیت جذب کمک مرکزمسئول مددکاری  .7

 بر عهده دارد. ،می نمایند مستقیم به مرکز مراجعهکه  بصورت 

 ریاست، مسئول مددکاریهدایت کننده: 

 منابع :

 سالمت واقفین و خیرین مشارکت کشوری جلب دستورالعمل. 1 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول مددکاری  -حسن عدوبند

 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت

 کیفیتکارشناس دفتر بهبود  -ژاله زینالی

 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر
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 روشمشی و کد خط

PP-CSAP1-1 

با ش طرح های تحقیقاتی در بیمارستان همکاری، نظارت و پای

 هامرتبط با بحران مشارکت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 03/03/99تاریخ ابالغ :    

 03/03/33تاریخ بازنگری : 

 3شماره ویرایش : 

 ، پرونده های پزشکینیروی انسانی متخصص، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری امکانات مورد نیاز:

یا شورای پژوهشی، اپیدمیولوژیست  علمی ریاست بیمارستان، معاونت آموزشی، رئیس و کارشناس شورای پژوهشی، اعضای هیئتکارکنان مرتبط: 

 دکتری آمار حیاتی

 تعاریف :

و  پردازدشود که به توضیح موضوع تحقیقی، روش انجام آن و اهداف اصلی میبه طرح اولیه از یک کار پژوهشی یا تحقیقاتی گفته می: پروپوزال

 .باشدشامل بیان مسئله، سواالت تحقیق و فرضیات و ... می

مورد نادری که حاوی نکات تازه و مبهم است را  ،است که در آن پژوهشگر پزشکی مقاالت کی از انواع: ی Case Report مقاله گزارش موردی

    .کند در قالب پژوهش توصیفی گزارش می

نماید. ای که بطور طبیعی یا توسط بشر، بصورت ناگهانی و یا فزآینده بوجود آمده و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل میحادثه : بحران

 گویند.منظور برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد حادثه را بحران میکه بهدرصورتی

 هدف : 

بالینی  تحقیقات پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزهبیمارستان با همکاری واحد تحقیقات و فناوری دانشگاه به شورای پژوهشی 
 ظرفیتهای از استفاده ، در تمام زمینه ها باهدفمندو  پژوهشهای کاربردی توسعه بالینی جهت تحقیقات از و حمایتمدیریت  کار،. هدف از این می پردازد

 علمی می باشد. هیئت اعضا و بالقوه

 روش اجرایی:

 مجری طرح/ دانشجو، موضوع پروپوزال/ طرح، در فرم ثبت عنوان پروپوزال ثبت می کند.  .1

فرم ثبت عنوان پروپوزال را بعد از تایید مدیر محترم آموزشی بیمارستان و اساتید راهنما به کارشناس آموزشی دانشکده مجری طرح/ دانشجو  .1
 پزشکی تحویل می دهد.

 دانشجو/ مجری طرح، پروپوزال را با هماهنگی استاد راهنما تکمیل می نماید. .1

 نماید.یار به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال میدانشجو/ مجری طرح، پروپوزال را از طریق ثبت در سامانه پژوهش .2

 نماید.کارشناس شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پس از کنترل رعایت اصول نگارش، پروپوزال را به شورای پژوهشی بیمارستان ارسال می .1

 دهد.انجام میمنظور بررسی طرح کارشناس شورای پژوهش بیمارستان هماهنگی الزم را جهت برگزاری جلسه شورا به .1

 باشد.اولویت بررسی در شورای پژوهشی با پروپوزال های مرتبط با بحران می .7

 گردد.در جلسه شورای پژوهشی، اصالحات الزم جهت تکمیل پروپوزال به مجری طرح اعالم می .8

 باشد.می -حداکثر دو هفته -صالحات و ارائه مجدد طرح، در مدت زمان تعیین شدهمجری طرح/ دانشجو ملزم به انجام ا .9

 نماید. کارشناس شورای پژوهش صورتجلسه را در سامانه پژوهشیار ثبت می .13

 کند.مجری طرح بعد از انجام اصالحات، پروپوزال تکمیل شده را مجدداً در سامانه پژوهشیار ویرایش می .11

مجری طرح پرینتی از پروپوزال اصالح شده را به همراه برگه تاییدیه ویرایش که به امضای اساتید راهنما و داور طرح رسیده است، تحویل  .11

1. Cooperation, Supervision and Assessment of Proposals 
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 نماید.کارشناس شورای پژوهشی می

صورت تکمیل بودن کارشناس شورای پژوهشی اصالحات مطرح شده در صورتجلسه را با پروپوزال موجود در سامانه پژوهشیار تطبیق و در  .11
 دهد. پروپوزال، آن را به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می

 شود.بررسی و تصویب نهایی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه انجام می .12

 دهد.شورای پژوهشی دانشگاه طرح را برای اخذ کد اخالق به کمیته اخالق دانشگاه ارجاع می .11

 .گردندجهت اخذ کد اخالق در کمیته اخالق بیمارستان بررسی می  Case Reportمقاله های   تبصره: 

مجری طرح بعد از تصویب پروپوزال برای شروع کار تحقیقاتی، معرفینامه دریافتی از استاد راهنما را به تایید معاونت پژوهشی و حراست  .11
 دانشگاه می رساند.

 نماید.و حراست بیمارستان میمجری طرح، نامه تایید شده را جهت اخذ موافقت تحویل ریاست  .17

مجری طرح معرفینامه را به همراه پروپوزال و پرسشنامه جهت دسترسی به مدارک و مستندات پرونده بالینی تحویل مسئول واحد مدیریت  .18
 نماید.اطالعات سالمت می

 نماید.دانشکده مربوطه ارائه می پژوهشی معاونت را به کار پیشرفت مجری طرح، گزارشات .19

 نماید. می ارسال دانشگاه پژوهشی امور کار، آن را به دفتر دانشکده مربوطه در صورت تایید گزارشات پیشرفت پژوهشی شورای .13

 پزشکی بیمارستان اخالق پژوهشی و کمیتهشورایهدایت کننده: 

 منابع :

 فرایند بررسی تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی  .1

 

https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17913  
 1/7/1181دانشگاه مصوب در تاریخ تحقیقاتی طرحهای و پژوهشی های کمیته ، شورا نامه آیین .1

 
https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17911          

 کی ارومیه فرآیند بررسی و تصویب طرحهای ارسالی در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزش .1

https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=9887  

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 معاونت آموزشی مرکز -دکتر امیر نسیم فر
 دبیر کمیته پژوهشی -جاللیدکتر الدن 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت –فریبا جودت 
 کارشناس بهبود کیفیت -ژاله زینالی

  

معاونت آموزشی و رئیس  -دکتر امیر نسیم فر 
 شورای پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 شهید مطهری

 

 

 

 

 

https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17913
https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17911%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=9887
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 روش اجراییکد 
P-LM-QLM-1 

 سازمانی کنترل مستندات

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 3شماره ویرایش: 

  امکانات مورد نیاز :

 کلیه پرسنل بیمارستان : کارکنان مرتبط

  : سند و مدرک:  تعاریف

ها، فرم ها، دفترها، پرونده ها، بارنامه ها، عبارت است از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابالغیه ها، اخطاریه 

قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم، نوار، میکروفیش، فیلم، زینک، دیسکت و سایر مکتوباتی که 

 .کننددر اجرای وظایف اداری و تکالیف قانونی و مقرراتی تهیه، دریافت و نگهداری کرده و یا می

  : سازمانی درون ستنداتم

  شوند.می تدوین خاصی فرد  /توسط واحد در بیمارستان که مستنداتی

 :  سازمانی برون مستندات

 در سازمانی برون گردد. مستنداتمی ارائه  /ابالغ بیمارستان اجرا در برای سازمانها سایر یا دست باال سازمانهای از که مستنداتی

 شوند.می توزیع و گذاریشماره دریافت، شناسایی، بیمارستان دبیرخانه توسط معموالً بیمارستانها

  توصیف انواع مستندات :

 مادر : مستندات یا باال سطح در مستندات

 هانامه آیین ها، SOPاجرایی، روشهای و مشی خط اجرایی، روشهای دستورالعملها، فرایندها، ها،برنامه 

 پایین :  سطح مستنداتی

   .باشد .... و جداول فرمها، فهرستها، لیستها، چک

 قرار استفاده مورد اطالعات گردآوری برای اغلب و بوده باالتر سطح مستندات از حداقل یکی با ارتباط در پایین سطح مستندات تبصره :

 از استفاده نحوه توضیح زیرا شود. استفاده در سازمان مادر، سند یا باال سطح سند بدون نباید پایین سطح مستندات از یک هیچ  میگیرند.

 شود.می قید مادر سند داخل در مستندات نوع این

نظام با حاوی فهرستی از کلیه مدارک سازمانی مرتبط HDML-1 : این فهرست با کد سند  (Master List)اصلی مستندات  فهرست

 باشد(.می مستنداتاصلی  فهرستدر کد سند نوبت ویرایش  1باشد )منظور از عدد مدیریت کیفیت می

  هدف :
 مدیریت سیستم قرار دادن مدارک کنترل تحت .1
 سوابق برای تکلیف تعیین و آوری، نگهداری جمع شناسایی، .2
 حصول اطمینان از استفاده صحیح کارکنان از نسخ معتبر و به روز مستندات .3

 روش اجرایی :

  : نحوه تهیه، تصویب و توزیع مستندات

 به را فرم نمونه اولیه و درخواست فرم، اصالح یا ایجاد از هدف بیان ذکر با فرم اصالح یا طراحی پیشنهاد کننده مسئول بخش / واحد ابتدا .1

 .نمایداعالم می کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات رئیس

مدیریت  کمیته را به موضوع ، سپسبررسی ساختار نظر صحت را از فرم مدیریت اطالعات سالمت بهمراه مسئول بخش / واحد، واحد رئیس .1
 .ارجاع می نماید اطالعات سالمت و فناوری اطالعات

 رد یا اصالح نسبت به و بررسی را گروههای تخصصی فرم نماینده همکاری با کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات اعضای .1

 .نماید گیری می آن تصمیم
 سدند را صدادر خواهدد نمود. جهت بهره برداری ازدسدتور الزم در صورت استفاده فرم در داخل بیمارستان، ریاست مرکز  .2

 کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات در بررسی جهت دانشگاه درمان معاونت به رسمی نامه با فرم تائید، و بررسی از بعد .1
 .گردد ارسال

 همکاری با و دانشگاه درمان معاونت توسط کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات مربوطه فرم تصویب و تائیدبررسی نهایی،  .1
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 می شود. انجام گروههای تخصصی نماینده

 زشکی،آموزش پ و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت به درمان دانشگاه معاونت رسمی نامه با فرم صورت درخواست استفاده کشوری، در .7

 .می گردد مستندات ارسال انضام به اطالت فناور و آمار مدیریت گروه خدمات بالینی، و تعالی بیمارستانی مدیریت دفتر
 بررسی مورد را حقوقی موضوع و جوانب علمی همه کردن لحاظ با وزارتخانه مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات کشوری کمیته .8

 .دهد می قرار

-می ابالغ کشور درمانی بهداشتی خدمات ی علوم پزشکی ودانشگاهها به برداریبهره جهت وزارتخانه طریق از فرم تصویب، صورت در .9

 .گردد

به مسئول دفتر بهبود فهرست اصلی مستندات اسناد ارسالی معاونت درمان / اسناد مصوب مرکز، توسط ریاست بیمارستان جهت ثبت در  .13
  شود.کیفیت ارجاع داده می

 .گرددنگهداری میتوسط مسئول واحد و نسخه دوم در دفتر بهبود کیفیت توسط مسئول واحد  مربوطه در واحدد ی هر سندنسخه اصل .11

 نماید.در صورت نداشتن کد سند، مسئول دفتر بهبود کیفیت سند دریافتی را کدگذاری می .11

 .* تبصره : نحوه کدگذاری مستندات در ادامه روش اجرایی آورده شده است

 

مسئول واحد ، این مستندات توسط مذکوراز بکارگیری مستندات  پیشگیریبرای اسناد در صورت تغییر / ابطال سند  بازنگری سالیانههنگام به .11
 . گرددمیمعدوم  و آوریجمع مربوطه با همکاری مسئول دفتر بهبود کیفیت

فهرست اصلی مستندات درج نموده و نسبت به  شماره ویرایش را در تمسئول دفتر بهبود کیفیزمانی که شماره بازنگری سند تغییر نماید،  .12
  .نمایدتوزیدع آن اقددام می

 

  : صفحه مندرجات

 اسناد اصلی بصورت کتابچه تدوین شده اند. .1
 هر یک از اسناد دارای شناسنامه ای است که دربرگیرنده آرم و نام سازمان، عنوان، کد سند، شماره صدفحات و شماره ویرایش می باشد.  .1
  در سمت راست صفحه می باشد. کد سندو  چپسمت سند شماره ویرایش  بیمارستان و صفحه، آرم و وسط عنوان بیمارستان باال .1

 

  : نحوه کدگذاری مستندات
 

 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 4الف( کد اسناد مربوط به خط مشی، روش اجرایی و دستورالعمل از 

 نوع سند (1

 محور اعتباربخشی (1

 زیر محور (1

 شماره سند (2

 

 مشی و روشکد خط

PP-PFRS-SRS-2 
 بیمارستان در خیرین های کمک مدیریت

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری:  

  3شماره ویرایش: 
 

 

 اختصار عبارت کامل عبارت به فارسی
های بخش

 سند

 نوع سند Policy &Procedures PP خط مشی و روش

 Providing Facilities for the Recipient of Service PFRS تأمین تسهیالت برای گیرنده خدمت
محور 

 اعتباربخشی 

 زیر محور Service Recipients Support SRS حمایت از گیرنده خدمت

 2 شماره سند، که در انتهای کد نوشته شده است.
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 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 0ب( کد اسناد مربوط به برنامه عملیاتی از 

 نوع سند (1

 نام واحد (1

 برنامه عملیاتی واحد مربوطهشماره  (1
 

 

 هوالشافی

 ارومیهمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-1کد: 

 1شماره صفحه:  (2-0-0 –( و )سنجه الف 0-0-0-برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت )سنجه الف
 

 

 های سندبخش اختصار عبارت کامل عبارت به فارسی

 نوع سند Action Planning   AP برنامه عملیاتی

 نام واحد Quality management QM بهبود کیفیت

 1 شماره سند، که در انتهای کد نوشته شده است.

 

 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 0ج( کد اسناد مربوط به فلوچارت ها 

 نوع سند (1

 شماره فلوچارت (1

 عنوان سند (1
 

 
 
 

 

 باشد. بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می 0ها ها/ فرمد( کد اسناد مربوط به چک لیست
 

 نوع سند (1

 لیست / پرسشنامه / فرم شماره چک (1

  عنوان سند (1

 

 
 

 

 های سندبخش اختصار عبارت کامل عبارت به فارسی

 
 

Checklist CH 

 نوع سند
 .Questionnaire Qu پرسشنامه

 Form F فرم

 عنوان سند Patient Rights Charter PRC منشور حقوق بیمار

 1 به صورت اندیس در ذیل نوع سند نوشته شده است.شماره سند، که 

 عنوان Abbreviation Title های سندبخش

 فرم F Form نوع سند

 PSEP عنوان سند
Provide Services to Emergency 

Patients 

ارائه خدمات به بیماران  فلوچارت
 اورژانسی

 شماره سند، که به صورت اندیس در ذیل نوع سند نوشته شده است.  1

F1-PSEP 

CH1-PRC
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 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 0های بیمارستانی د( کد اسناد مربوط به شاخص 

 
 نوع سند (1

 شماره سند  (1

  سندحیطه عملکردی  (1
 

 
 

 

 های سندبخش اختصار عبارت کامل عبارت به فارسی

 نوع سند .Index In شاخص

 سندحیطه عملکردی  HIM-In.-1 HIM مدیریت اطالعات بیمارستانی

 1 شماره سند، که در انتهای کد نوشته شده است.

  

  : اعتبار مستندات نحوه نمایش
 های مربوطه امضای ریاست پس از تأیید کمیته .1

 ذکر تاریخ ابالغ و بازنگری در ابتدای سند .1

در پس زمینه تمام اسناد  "مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری اورمیه"عبارت تبصره : برای پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف، عالوه بر کدگذاری 
 شده است. درج

 

  : سالیانه مستنداتبازنگری 
های مرتبط رفته و به تأیید کمیتهمورد بررسی و بازنگری قرار گ های تخصصی مربوطهگروهکلیه مستندات تأیید شده معتبر باید حداقل سالی یکبار توسط نماینده 

   رسانده شود.

 

 بسمه تعالی
 شناسنامه شاخصهای بیمارستانی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 HIM-In.-01کد شاخص :

 31/30/99: 2تاریخ بازبینی 

 31/30/33تاریخ بازبینی بعدی:

 پرستاری، مسئول دفتر بهبود کیفیتریاست مرکز، مدیر داخلی، مدیر هدایت کننده: 

 منابع: 
  ISO 9001:2015 استاندارد  .1
 .1191بیماران ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  پزشکی های پرونده فرم اصالح و طراحی فلوچارت و فرآیند .1
 . 1198های اعتبار بخشی نسل چهارم، راهنمای سنجه .1

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول دفتر بهبود کیفیت –فریبا جودت 
 کارشناس دفتر بهبود کیفیت –ژاله زینالی 

 دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری

 دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 کد روش اجرایی

P-LM-QLM-4 

 نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات

 در بیمارستان

 03/03/99تاریخ ابالغ:      

 03/03/33تاریخ بازنگری: 

 0شماره ویرایش: 

 -امکانات مورد نیاز :

 کلیه کارکنان، مسئولین فنیکارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

ساعت برای بیماران به ویژه در موارد اورژانسی، همراه با  24با توجه به اهمیت تداوم درمان بیماران و لزوم استمرار خدمات طی  هدف :

رعایت سرعت، دقت و کیفیت خدمات و در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه 

 ضروری می باشد.خدمات در بیمارستان 

 روش اجرایی:
 

کلیه بخش های بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز طبق برنامه تنظیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری می  .1

 باشند.

به جز روزهای تعطیل، در سایر ایام هفته عالوه بر پرسنل بخش، مسئول بخش نیز حضور داشته و وظیفه نظارت و هماهنگی  .2

مورات بخش را در راستای ایمنی هرچه بیشتر بیماران و ارائه خدمات استاندارد عهده دار میباشد. در روزهای تعطیل و شیفت عصر و ا

 شب این کار به عهده مسئول شیفت خواهد بود.

م تعطیل در در ایام غیر تعطیل تمامی بیماران توسط پزشک معالج یا رزیدنت های کشیک ویزیت و مداوا می شوند و در ایا .3

 صورت نیاز بیمار توسط پزشک معالج ویزیت خواهد شد و یا با اطالع بخش، بیمار توسط پزشک آنکال ویزیت خواهد شد.

الی  8مسئول فنی مطابق ضوابط مسئول فنی در بیمارستان جهت انجام وظایف و مسئولیت های امور فنی بیمارستان از ساعت  .4

 حضور مستمر و فعال خواهد داشت. 14

 در ایام مرخصی مسئول فنی، قائم مقام مسئول فنی جهت انجام وظایف مسئولیت های امور فنی موسسه حضور داشته باشد. .5

 در ایام تعطیالت رسمی سوپروایزرین شیفت های صبح، عصر و شب مسئولیت های امور فنی موسسه را بر عهده خواهند داشت. .6

 ه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی بیمارستان نظارت دارند.مسئول فنی بیمارستان بر کیفیت و قابلیت استفاد .7

 نتایج بازدیدها در فرم های بازدید بیمارستان ثبت می شو.د. .8

 بازدید مدیریت ایمنی بیمار توسط تیم بازدید کننده در شیفت های مختلف بیمارستان صورت می گیرد. .9

 تیم مدیریت اجرایی جهت مداخالت الزم ارسال می گردد.نتایج بازدید ها در جلسات تیم ایمنی تحصیل و نتایج به  .11

 رسیدگی به شکایات بیماران توسط مسئول رسیدگی به شکایات صورت می گیرد. .11

ریاست مرکز در شیفت های صبح، عصر و شب بر ارائه خدمات مستمر و بهینه در کلیه بخش های پاراکلینیکی، بستری و  .12

 سرپایی نظارت می کند.

 در شیفت عصر و شب بر ارائه خدمات در مرکز با تمرکز بر مسائل ایمنی نظارت می کند.سوپروایزر کشیک  .13

 سوپروایزر کشیک به صورت روزانه گزارش بازدید خود را به مدیریت خدمات پرستاری ارائه می دهد. .14

 ارجاع داده می شود.موارد مهم و خاص گزارش سوپروایزر کشیک توسط مدیریت خدمات پرستاری به مدیریت و ریاست مرکز  .15

 مداخالت الزم با توجه به نتایج بازدیدها و گزارش های دریافتی انجام می گیرد. .16

 

 

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی مدون:

رئیس مرکز بر شیوه انجام روش اجرایی نظارت می کند و در صورت نیاز تذکرات الزم را به مسئولین جهت نظارت بیشتر یادآوری می 

 کند.
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خانم ها دکتر لیال خیرالهی )مسئول فنی(، کبری  –آقایان دکتر جعفر کیاست فر)ریاست(، معراج جلیلی)مدیریت( یم بازدید ایمنی: ت

 جهان نورد )مترون(، فریبا جودت )مسئول دفتر بهبود کیفیت(، کارشناسان ایمنی و سوپروایزرین دفتر پرستاری

 

 واحدها و سرپرستارانروسا /مسئوالن بخش ها و هدایت کننده:

 منابع :

 شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان-1

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و  1به استناد ماده مستندات قانونی) -2

آیین نامه اجرایی  2وزش پزشکی، ماده قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آم 8)با اصالحات بعدی(، ماده  1334آشامیدنی مصوب 

آیین نامه اجرایی  7اصالحی ماده  1هیات وزیران، تبصره  1365قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  8ماده 

 هیات وزیران( 1391قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  8ماده 

 بخشیاستانداردهای اعتبار  -3

 بازدیدهای مدیریتی ایمنی-4 

 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول فنی مرکز -کیاست فرجعفر دکتر 

 

 مقام مسوول فنی  ئمقا- دکتر لیال خیراللهی

 

 

 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 

 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 همراه عبارت کاملاختصارات استفاده شده برای کدگذاری به

 اختصار عبارت کامل فارسی عبارت به

 Policy &Procedures PP خط مشی و روش

 Procedures P روش اجرایی

 Instructions I دستورالعمل

 Leadership and management LM رهبری و مدیریت

 Hospital Documents Master List HDML فهرست اصلی مستندات بیمارستانی

 Treatment & Care TC مراقبت و درمان

 Service Recipients Support SRS حمایت از گیرنده خدمت

 Quality Leadership and management  QLM رهبری و مدیریت کیفیت

 Risk, Accidents and Disasters Management RADM مدیریت خطر، حوادث و بالیا

 Human Resource Management and Occupational ایمدیریت منابع انسانی و سالمت حرفه

Health 
HRM&OH 

پرستاریخدمات مدیریت   Nursing Services Management NSM 

 Health Information Management & Information فناوری و مدیریت اطالعات سالمت 

Technology 
HIM&IT 

محیطبهداشت   Environmental Health EH 

های عمومی و بالینیمراقبت  General & Clinical Cares (GCC) GCC 

 Emergency & Intensive Care EIC  های حاد )ویژه( و اورژانسمراقبت

جراحی و بیهوشی هایمراقبت  Surgery and Anesthesia Care SAC 

مادر و نوزاد هایمراقبت  Maternal and Neonate care MNC 

 Infection Prevention and Control IPC پیشگیری و کنترل عفونت

تصویربرداری مرکز  Imaging Center IC 

 Laboratory Services Lab.S  آزمایشگاه خدمات

 Blood Transfusion Medicine BTM طب  انتقال خون

 Outpatient Services OS خدمات سرپایی

برای گیرنده خدمتتأمین تسهیالت   Providing Facilities for the Recipient of Service PFRS 

های مشارکت، نظارت و بررسی طرح
 تحقیقاتی

Cooperation, Supervision and Assessment of 

Proposals 
CSAP 

 


