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 بیمارستانیهای مشی و روش، روش اجرایی و دستورالعملکتابچه خط

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه 
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 پیام ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

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

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

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

 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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 پنجمهای استانداردهای اعتباربخشی نسل ستورالعمل، روش اجرایی و دو روش مشیفهرست خط

  
 01 ......................................................................................................................................................................................................................... ناخواسته عیوقا گزارش نحوه

 00 ................................................................................................................................................................................................................................. خطر رانهیشگیپ تیریمد

 01 .......................................................................................................................................................................................................................................... خطا گزارش نحوه

 01 ..................................................................................................................................................................................................................................... خطا یا شهیر لیتحل

 01 ........................................................................................................................................ یا حرفه اخالق اصول تیرعا و خدمت رندگانیگ حقوق تیرعا بر نظارت نحوه

 01 ................................................................................................................................................................................................ ینیبال اخالق و یا حرفه اصول تیرعا نحوه

 01 ........................................................................................................................................................................................................................... رهمجنسیغ مارانیب نهیمعا

 10 ..................................................................................................................... یمعامالت و یمال  مقررات تیرعا و یفیک یارهایمع لحاظ با مانکارانیپ انتخاب یاجرا نحوه

 11 .......................................................................................................................................................................................... یمارستانیب یبخشها ستیز طیمح تیفیک بهبود

 11 ............................................................................................................................................................................... یاضطرار هیتخل ای و قیحر زمان در آسانسور از استفاده

 11 ................................................................................................................................................................................................................................................... منیا انبارش

 11 .............................................................................................................................................................................................................................. مارستانیب حوادث گزارش

 11 ............................................................................................................................................................................................... حوادث بروز زمان در پاسخ برنامه یساز فعال

 11 .................................................................................................................................................................................................................... حادثه زمان در مارستانیب هیتخل

 11 ..................................................................................................................................................................... بحران طیشرا در مارستانیب یاتیح یدرمان خدمات ارائه ومتدا

 13 ..................................................................................... (داوطلبان عملکرد بر نظارت ،یریبکارگ آموزش، ،یغربالگر نام، ثبت فراخوان،) مارستانیب در داوطلبان تیریمد

 13 ..................................................................................................................................................................... یبحران و یعاد طیشرا در اجساد انتقال و ینگهدار ،یشناسائ

 01 ........................................................................................ یانسان یروین و یپزشک یمصرف مواد و ملزومات زات،یتجه ،یکیزیف یحوزهها در مارستانیب تیظرف شیافزا

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

 01 ........................................................................................................................................................................مارستانیب در یتیریمد گاهیجا تنزل و ارتقا انتصاب، انتخاب،

 11 ............................................................................................. یدرمان صیتشخ و یپزشک مؤسسات در فهیوظ انجام نیح در همراه تلفن از متعارف ریغ استفاده تیممنوع

 11 ...................................................................................................... ها آن در مندرج اطالعات یحرمانگم از انتیص و کارکنان و یپرسنل یها پرونده کیزیف از محافظت

 11 ................................................................................................................................................................................... بخشها ریسا با ینیبال یبخشها تعامل روند بر نظارت

 10 ............................................................................................................................................................... یمارستانیب اطالعات سامانه در شده ثبت یدادهها صحت کنترل

 13 ..................................................................................................................................... بانیپشت نسخه هیته و یکیالکترون اطالعات و ها داده منظم یبانیپشت و ینگهدار

 11 ................................................................................................................................................ واحدها/  بخشها بین انتقال و نقل در بالینی پروندههای از صیانت و کنترل

 11 ............................................................................................................................................................................ اطالعات یابیباز و رهیذخ یها ستمیس تیامن و محافظت

 30 .................. یکیالکترون اطالعات ماندن محرمانه واحدها، و بخشها افراد، یدسترس سطوح نییتع داده، در تصرف و خلد از یریجلوگ و یامانتدار ستم،یس تیامن حفظ

 31 ......................................................................................................................................................................................................... افزاری سخت های سیستم از پشتیبانی

 30 ..................................................................................................................................... آمبوالنس/  مارستانیب یواحدها/ بخشها ییزدا لکه و ییگندزدا شستشو، نظافت،

 31 ..................................................................................................................................................................................................................................... البسه انواع یشستشو

 10 .................................................................................................................................................................................................................................... پرتوی سوانح با مقابله

 10 .................................................................................................................................................................................... یعفون یپسماندها مبداء در کیتفک:  پسماندها دفع
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 13 ............................................................................................................................................................................... برنده و زیت یپسماندها مبدا در کیتفک:  پسماندها دفع

 11 ................................................................................................................................................................... ییدارو و ییایمیش یپسماندها مبدا در کیتفک:  پسماندها دفع

 11 ....................................................................................................................................................................................... یعاد یپسماندها مبدا در کیتفک:  پسماندها دفع

 31 ........................................................................................................................................ ها بخش درون در پسماندها انواع موقت ینگهدار و یآور جمع:  پسماندها دفع

 30 .................................................................................................................................................................. برنده و زیت و یعفون یپسماندها یخطرساز یب:  پسماندها دفع

 31 ....................................................................................................................................................................... ییدارو و ییایمیش یپسماندها یبهداشت دفع:  پسماندها دفع

 31 .................................................................................................................................................................... پسماند خطرساز یب دستگاه عملکرد بر نظارت:  پسماندها دفع

 30 .............................................................................................................................................................................. پسماند انتقال و ینگهدار ظروف کنترل:  پسماندها دفع

 31 .......................................................................................................................................................... مارستانیب در ساز و ساخت از یناش یها ندهیآال کاهش و یریشگیپ

 33 .......................................................................................... گرم و سرد رهیرنج حفظ و یبهداشت اصول تیرعا با مارستانیب در غذا سرو و عیتوز طبخ، ،یساز دهآما ه،یته

 31 ........................................................................................................................................................................ خانهیرختشو به بخشها از البسه حمل و یآور جمع ک،یتفک

 11 ............................................................................................................................................. یپزشک زاتیتجه (pm) یا دوره یها دیبازد و سهایسرو تیریمد س،یسرو

 10 ..................................................................................................................................................................................................... یتهاجم مداخالت از قبل مارانیب یآمادگ

 10 .................................................................................................................... یدرمان پرتو و یدرمان یمیش  از پس و نیمستمرح شیپا و مراقبت و قبل یازآمادگ ننایاطم

 11 ................................................................................................................................................. یآندوسکوپ از پس و نیمستمرح شیپا و مراقبت و قبل یازآمادگ نانیاطم

 11 .............................................................................................................................................. یازکولونوسکوپ پس و نیمستمرح شیپا و مراقبت و قبل یازآمادگ نانیاطم

 010 ........................................................................................................................................ یستوسکوپیس از پس و نیمستمرح شیپا و مراقبت و قبل یآمادگ از نانیاطم

 011 ...................................................................................................................................................... زیالید از پس و نیمستمرح شیپا و مراقبت و قبل یآمادگ از نانیاطم

 011 ............................................................................................................................................. عمل اتاق طهیح از خارج یتهاجم اقدامات در مارانیب یمنیا الزامات تیرعا

 013 ................................................................................................................................................................................................................. ییایمیش مهار از حیصح استفاده

 001 ................................................................................................................................................................................................................... یکیزیف مهار از حیصح استفاده

 000 ....................................................................................................................................................................................................... عیشا یاه یماریب  یبرا یمراقبت خود

 001 .......................................................................................... ماریب صیترخ از پس ن همراها/ ماریب به  کینیپاراکل معوقه جینتا یرسان اطالع یبرا ارتباط یبرقرار نحوه

 000 ............................................................................................................................................................................................................................ یشفاه  ی/تلفن دستورات

 003 .................................................................................................................................................................................... مارانیب یبخش نیب و یبخش درون ییجابجا نحوه

 003 ......................................................................................................................................................... مارستانیب از خارج به خدمات اخذ جهت مارانیب موقت انتقال نحوه

 011 ................................................................................................................................................................................................................ ریپذ بیآس مارانیب یها مراقبت

 011 ...................................................................................................................................................................................................................... یروانپزشک مارانیب یجداساز

 010 ................................................................................................................................................................................................. یاجتماع پرخطر رفتار با مارانیب یجداساز

 013 .............................................................................................................................................................................................. برابر در مارانیب حفاظت و پوست یمراقبتها

 013 .......................................................................................................................................................................................................................................... یفشار یزخمها

 011 ..................................................................................................................................................................................... یویر یآمبول و یدیور یترومبوآمبول از یریشگیپ

 010 ........................................................................................................................................................................................................................... کینیپاراکل یبحران ریمقاد

 011 ............................................................................................................................... ژهیو بخش به ها بخش ریسا و اورژانس از حاد مارانیب منیا لانتقا و رشیپذ نحوه

 011 ................................................................................................................................................................................حاد مارانیب مداوم نگیتوریمان و کیولوژیزیف مراقبت

 011 ........................................................................................................................................................ ژهیو یبخشها در مارانیب صیترخ و رشیپذ یونهایکاسیاند و نحوه
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 001 ............................................................................................................................ یبستر یبخشها در یاورژانس و بدحال مارانیب به یدگیرس نحوه و موقع به ییشناسا

 001 ........................................................................................................................................................................................................................................ یویر یقلب یایاح

 000 .............................................................................................................................................................................................................................................................اژیتر

 003 ....................................................................................................................................................................................................................... یاورژانس یها مشاوره انجام

 003 ................................................................................................................................................................................................................. یراورژانسیغ یها شاورهم انجام

 011 ...................................................................................................................................................................................................................مارانیب تیهو دییتا و ییشناسا

 011 ....................................................................................................................................................................................................................................... ماریب منیا لیتحو

 013 ........................................................................................................................................................................................................................ ینیبال کارکنان سطح نییتع

 011 ................................................................................................................... (کودکان عمل اتاق) یمسر یعفونتها به مبتال و یاورژانس مارانیب یجراح اعمال ینوبتده

 031 ................................................................................................................................................................................... فراخوان ندیفرآ در شده لیاستر اقالم یبرچسبگذار

 031 ................................................................................................................................................ (یتنفس یتحتان ستمیس عفونت)یمارستانیب یعفونتها کنترل و یریشگیپ

 033 ........................................................................................................................................................................ (ادراری عفونت) یمارستانیب یعفونتها نترلک و یریشگیپ

 033 .............................................................................................................................................................. (جراحی موضع عفونت)یمارستانیب یعفونتها کنترل و یریشگیپ

 010 ........................................................................................................................................................................... (خون عفونت) یمارستانیب یعفونتها کنترل و یریشگیپ

 011 ............................................................................................................................................................................. یجراح اعمال از قبل یالکسیپروف کیوتیب یآنت زیتجو

 013 ................................................................................................................................................................................. یفرد حفاظت وسائل یمنطق عیتوز یریرهگ و ثبت

 011 .................................................................................................................................................................................................................. ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف

 011 ..................................................................................... بالینی کارکنان سایر و پرستاران/ پزشکان بین در دست بهداشت اصول تیرعا سازی فرهنگ و گذاری ارزش

 030 ...................................................................................................................................................................................... یضدعفون از شیپ ابزارها و زاتیتجه یساز پاک

 031 ......................................................................................................................................................................................... کننده لیاستر یها دستگاه عملکرد از نانیاطم

 031 ............................................................................................................................................................................................................. مصرف کباری لیوسا منیا یفرآور

 033 .......................................................................................................................................................... بیمارستانی های عفونت یریآمارگ و دهی گزارش شناسایی، روش

 COVID19 ............................................................................................................................................................................................... 011 بیماری لکنتر و پیشگیری

 010 ............................................................................................................................................................... 01 دیکوو به مشکوک مارانیب شاتیآزما گزارش و یریگ نمونه

 011 ......................................................................................................................................................................................... بیمارستان در دارویی مراقبتهای روند بر نظارت

 011 ............................................................................................................................................................................... روز شبانه ساعات در مارستانیب داروخانه تیفعال نحوه

 110 ......................................................................................................................................................................................... باال هشدار با داروهای ایمن داری نگه مدیریت

 111 ................................................................................................................................................................ موقت یزمان مقاطع در پزشکی ملزومات و دارو کمبود تیریمد

 111 ............................................................................................................................................................................................... بیمارستان در بیوتیک آنتی مصرف مدیریت

 110 ....................................................................................................................................................................... کبارمصرفی صرفاً یپزشک زاتیتجه و ملزومات از استفاده

 113 ...............................................................................................................................................................................................................دارو مصرف و زیتجو روند یابیارز

 111 ................................................................................................................................................................................................... ییدارو فارماکوپه از خارج زیتجو تیریمد

 111 ......................................................................................................................................................................... یمصرف یپزشک زاتیتجه فهرست از خارج زیتجو کنترل

 101 .................................................................................................................................................................................... (کالیر) یمصرف یپزشک زاتیتجه و دارو فراخوان

 100 ............................................................................................................................................................................................................................ ییدارو یخطاها مدیریت

 101 ..................................................................................................................................................................................................................................... داروها منیا انبارش
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 110 ............................................................................................................................................................................................... دوز لپیمالت یداروها انواع از استفاده اصول

 111 ...................................................................................................................................................................................... یمصرف یپزشک زاتیتجه و ملزومات دارو، دیخر

 111 ...................................................................................................................................................................................... کار یواقع طیشرا براساس یپرتو سوانح با مقابله

 113 ............................................................................................................................................................................................................... حاجب مواد از منیا استفاده نحوه

 111 ................................................................................................ یبستر مارانیب در یربرداریتصو یبحران جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 110 ............................................................................................................................................................................................................................ یبحران جینتا یآن گزارش

 111 ..............................................................................................................................................................................................................یشگاهیآزما یها نمونه یجمعآور

 110 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 113 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 111 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 111 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 101 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 100 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 101 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 100 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 103 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 101 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 101 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 110 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 111 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 110 ........................................................................................................................................................................................................... یشگاهیآزما یها نمونه یآور جمع

 113 .................................................................................................................................................................................................... ها نمونه یگذار برچسب الزامات و نحوه

 111 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 111 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 130 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 131 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 131 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 131 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 131 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 110 ..................................................................................................................................................................................................... (خون/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 111 ........................................................................................................................................................................................................ (ادرار/ یمیوشیب) شهایآزما انجام نحوه

 111 ...................................................................................................................................................................................................... (ادرار/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 113 ...................................................................................................................................................................................................... (ادرار/ یمیوشیب)  شهایآزما انجام نحوه

 131 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 131 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 130 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه
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 133 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 133 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) اشهیآزما انجام نحوه

 111 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 111 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 110 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 113 ......................................................................................................................................................................................(هورمون و یمونولوژیسروا) شهایآزما انجام نحوه

 113 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 110 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 100 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 101 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 100 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 103 .............................................................................................................................................................................................................. (یهماتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 103 ......................................................................................................................................................................................................... (یکروبشناسیم) شهایآزما انجام نحوه

 111 ......................................................................................................................................................................................................... (یکروبشناسیم) شهایآزما انجام نحوه

 111 ......................................................................................................................................................................................................... (یکروبشناسیم) شهایآزما انجام نحوه

 111 ........................................................................................................................................................................................................... (یشناس انگل) شهایآزما انجام نحوه

 111 ........................................................................................................................................................................................................... (یشناس انگل) شهایآزما انجام نحوه

 111 ........................................................................................................................................................................................................... (یشناس انگل) شهایآزما انجام نحوه

 111 ................................................................................................................................................................................................................. (یپاتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 110 ................................................................................................................................................................................................................. (یپاتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 ................................................................................................................................................................................................................. (یپاتولوژ) شهایآزما انجام نحوه

 111 ................................................................................................................................................................................................................. (یپاتولوژ) شهایآزما جامان نحوه

 113 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 113 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 101 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 100 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 101 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 100 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 103 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 101 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 101 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل
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 110 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................ یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 113 .................................................................................................................................................................................................... ادرار یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................................... ادرار یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................................... ادرار یمیوشیب یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................. هورمون و یمنولوژیسروا یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................. هورمون و یمنولوژیسروا یشهایآزما تیفیک ترلکن

 131 .................................................................................................................................................................................. هورمون و یمنولوژیسروا یشهایآزما تیفیک کنترل

 133 .................................................................................................................................................................................. هورمون و یمنولوژیسروا یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 110 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 113 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 113 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 130 ......................................................................................................................................................................................................... یهماتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 130 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 133 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 133 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 131 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 110 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 .................................................................................................................................................................................................... یکروبشناسیم یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................ یپاتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................ یپاتولوژ یشهایآزما تیفیک کنترل

 111 ............................................................................................................................................................................................................................ یبحران جینتا یآن گزارش

 011 .......................................................................................................... کینیپاراکل اقدامات انجام در یگذار تیاولو و مشکوک مارانیب شاتیآزما گزارش و یریگ نمونه

 010 ........................................................................................................................................................................................... شگاهیآزما یمصرف مواد انبارش و دیخر ندیفرا

 011 ....................................................................................................................................................................................................................................انطباق عدم تیریمد

 010 ............................................................................................................................................................................................................. خون بانک یشهایآزما انجام نحوه

 010 ........................................................................................................................................................................... ینیبال  نظر از مهم منتظره ریغ یهایباد یآنت یجستجو

 011 ........................................................................................................................................................................................... منجمد ییپالسما فراورده و FFP ذوب نحوه

 013 ................................................................................................................................................................................................................... مچ کراس شیآزما نجاما نحوه
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 011 .................................................................................................................................................................................. لوله بروشABO  خون گروه نییتع شیآزما نحوه

 013 ................................................................... معالج پزشک به ییسرپا نیمراجع در یربرداریتصو یحرانب جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 011 ....................................................................ماریب خانواده به ییسرپا نیمراجع در یربرداریتصو یبحران جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 001 ................................................................................ ماریب به ییسرپا نیمراجع در یربرداریتصو یبحران جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 000 .................................................................... معالج پزشک به ییسرپا نیمراجع در یشگاهیآزما یبحران جینتا یرسان العاط یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 001 ..................................................................... ماریب خانواده به ییسرپا نیمراجع در یشگاهیآزما یبحران جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 001 ..................................................................................ماریب به ییسرپا نیمراجع در یشگاهیآزما یبحران جینتا یرسان اطالع یبرا موقع به و موثر ارتباط یبرقرار نحوه

 000 ...................................................................................... یانسان منش و یا حرفه اخالق اساس بر مارانیب فوت ای یماریب نهیزم در وارناگ اخبار یرسان اطالع یروشها

 001 .............................................................................................................................................................. جریپ/ بلندگو تیفعال زمان و محتوا ضوابط محدوده، دستورالعمل

 001 ...................................................................................... نیمراجع /خانواده/ ماریب یبرا خسارت به منجر ناخواسته عیوقا یکار پنهان هرگونه بدون یرسان اطالع نحوه

 003 ........................................................................................................................................................................................ (مارانیب ژهیو) مارستانیب در یاجتماع یمددکار

 001 ....................................................................................................................................................................................... (کارکنان ژهیو) مارستانیب در یاجتماع یمددکار

 011 .................................................................................................................................................................................................. مارستانیب در نیریخ یها کمک تیریمد

 010 ............................................................................................................................................................................................. هیالهو مجهول مارانیب به دماتخ ارائه نحوه

 011 ............................................................ بحرانها با مرتبط دانشگاه یفناور و قاتیتحق معاونت مشارکت با مارستانیب در یقاتیتحق یها طرح شیپا و نظارت ،یهمکار

 011 ............................................................................................................................................................................................................................ یسازمان مستندات کنترل

 013 .................................................................................................................................................................................................. مارستانیب در نیریخ یها کمک تیریمد

 011 ............................................................................................................................................ مارستانیب در خدمات رائها روند بر روز شبانه ساعات تمام در مستمر نظارت
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 ناخواسته وقایع گزارش نحوه دستورالعمل 1-3-0-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-QLM-1 

 نحوه گزارش وقایع ناخواسته

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش : 

 و تلفن ایر مستنداتفرم وقایع ناخواسته ، فرم تحلیل ریشه ای، پرونده بالینی و س امکانات مورد نیاز :

 مسئول ایمنی، کارشناسان ایمنی، دفتر پرستاری، دفتر بهبود کیفیت، اعضای کمیته مرگ و میر و کادر درمان کارکنان مرتبط:

  (NEVER EVENT)گانه  که در مراکز درمانی هرگز نبایستی اتفاق بیفتند  13وقایع  تعاریف :

 ناخواسته وقایع موقع به و صحیح دهی گزارش وپیشگیری از وقوع وقایع ناخواسته  هدف :

 و نظارتی گزارشهای و ممیزیها و بازدیدها گزارش دریافت-واصله شکایات-گزارش دریافت :شامل مختلف کارشناس ایمنی بیمار باید با روشهای -0
 ی کند. وقوع رخداد وقایع ناخواسته در بیمارستان را شناسایی م روشها بررسی پرونده و سایر -سوپروایزری

 گانه فرم وقایع ناخواسته را تکمیل و به واحد ایمنی بیمار تحویل می نمایند. 13کارکنان درمانی پس از رخداد وقایع ناخواسته  -1

 ( را انجام می دهد. Root Cause Analysisکارشناس ایمنی بالفاصله مورد را بررسی و تحلیل ریشه ای پرونده تحلیل ریشه ای خطا )   -1

 کمیته مورتالیته / موربیدیتی تشکیل و موضوع در کمیته مورتالیته/ موربیدیتی مطرح می گردد.  در اسرع وقت -0

 ای وقایع ناخواسته ، باید شرایط تهدید کننده ایمنی را شناسایی نماید.کارشناس ایمنی عالوه از تحلیل ریشه -1

 ید جهت آگاهی کارکنان درمانی به تمامی واحدها ابالغ گردد.ای وقایع ناخواسته و مصوبات کمیته مربوطه بانتایج حاصل از بررسی ریشه -3

 رویدادنگاری وقایع ناخواسته انجام و اطالع رسانی عمومی انجام گیرد.  -1

 برداری در سطح استان به معاونت درمان گزارش شود.نتایج مصوبات کمیته و سناریوی وقایع ناخواسته جهت بهره -3

 مسئولیت ها و اختیارات:

  بیمارستانمسئول ایمنی  وپاسخگفرد  

 بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس ، مدیر پرستاری ، بیمار ایمنی مسئول :ناظر

 و ممیزی نتایج ارزیابی مشاهداتخطا/  کمیته صورتجلساتخطا/  گزارش فرم شامل مربوطه مستنداتارزیابی نحوه نظارت: 

 منابع:

 13/01/13 د مورخ 400 / 29674 دستورالعمل ابالغی شماره.0

 پنجماستانداردهای اعتباربخشی نسل .1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 -مهسا صالح زاده

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی 
 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر

  -دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 خطر پیشگیرانه مدیریت خط مشی و روش 3-3-0-الف
 

 مشی و روشکد خط

PP-LM-QLM-1 
 خطر پیشگیرانه مدیریت

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30  تاریخ آخرین ویرایش:

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش : 

  ، اعتبارات مالی، گزارشات بازدیدتحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته و تحلیل آماری خطاهای رخداده امکانات مورد نیاز: 

 ریاست بیمارستان،مسئول ایمنی،کارشناس ایمنی،مسئول بهبود کیفیت، مدیر خدمات پرستاری،مدیر،پرسنل درمانیکارکنان مرتبط:

 )اعم از پزشک،پرستار،نیروهای پاراکلینیک(

  Health Failure Modes and Effects Analysisخطا  اثرات و حاالت تحلیلتعاریف:   

 برنامه و خطرات پیشگیرانه شناسایی ازطریق مراقبت و درمان اثربخشی افزایش راستای درارومیه  مطهری شهید درمانی آموزشی مرکز :بیانیه خط مشی

 .است نموده اقدام مشی خط این کردن اجرایی و نگارش به کارکنان تمام مشارکت با بیمارستان سطح در آنها از پیشگیری برای ریزی

 ها مراقبت و خدمات ارائه از ناشی ناخواسته وقایع رخداد میزان رسیدن حداقل بههدف: 
 روش اجرایی:

 هماهنگ ایمنی،کارشناس/مسئول فنی فعال مشارکت با بیمارستان رهبری و مدیریت تیم توسط خطا اثرات و حاالت تحلیل روش و مشی خط-0

 .می گردد ابالغ مربوط مسئوالن به بیمارستان رئیس توسط و تدوین مسئوالن و سایر کیفیت بهبود مسئول و خطر مدیریت و ایمنی کننده

 مسئول و کیفیت بهبود مسئول و خطر مدیریت و ایمنی هماهنگ کننده کارشناس ایمنی،/فنی مسئول بین مشترک راستا در جلسه همین در-1

 .می شود تصویب و پیشنهاد موضوعات . (و.. داروئی مدیر پزشکی، تجهیزات مسئول پرستاری، مدیر مانند( مربوط
  .را تنظیم می کنندHFMEAپیرو تحلیل های انجام شده سند  ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئول بهبود کیفیت-1
را تدوین بهبود کیفیت عملیاتی و کارشناس ایمنی بهمراه مسئول بهبود کیفیت جهت رفع عوامل زمینه ساز و بر اساس تصمیمات کمیته ها برنامه -0

 می نمایند. 
به بخش ها ابالغ یا برنامه بهبود کیفیت را جهت استحضار کلیه پرسنل درمانی ، برنامه عملیاتی HFMEA نتایجکارشناس هماهنگ کننده ایمنی -1

 می نماید. 
 ء می گردد. برنامه ریزی و اجرا HFMEAکنترل های جاری پیشگیرانه / تشخیصی برای شناسایی هر یک از حاالت خطا بر اساس -3
 در واحد ها اجرا می شود. پیشنهادیاقدامات را بر اساس اقدامات اصالحی -1

 است. )سایر و دارویی پزشکی، تجهیزات پرستاری، مدیر جمله از( مربوط مسئول عهده بر حاصله نتایج مستمر پایش-3

 می نمایند. را پایش اجرای اقدامات اصالحی کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بهبود مسئول -1

 انجام می شود. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئول بهبود بر اساس نتایج پایش، برنامه ریزی مجدد برای اقدامات اصالحی توسط  -01

 مسئولیت ها و اختیارات:

 کارشناس مسئول هماهنگ کننده ایمنیو ایمنی مسئول  :فرد پاسخگو 

 و مدیریت بیمارستان و مدیر پرستاری بیمار کننده ایمنی کارشناس هماهنگو کارشناس بهبود کیفیت  ناظر:

  مصاحبه/مشاهده /پایش برنامه های بهبود/ عملیاتیتحلیل خطاها،  /مربوطه بررسی مستندات :نحوه نظارت

 منابع :
 پنجماستانداردهای اعتباربخشی نسل 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 -مهسا صالح زاده

 کننده ایمنی کارشناس هماهنگ
 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر

  -دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 کد دستورالعمل

I-LM-QLM-2 
 نحوه گزارش خطا

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0یش : شماره ویرا

 دفاتر ثبت خطا  فرم خطا ، صندوق خطا، امکانات مورد نیاز :

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

 تعاریف :

گانه  13و سایر خطاهایی که اتفاق افتاده ولی جزء موارد   (No harm Events)، خطاهای بدون آسیب(Near misses)خطاهای نزدیک به وقوع  

  خطا نمی باشد.

 پیشگیری از وقوع خطاهای درمانی هدف: 

 

 گزارش قبال در بیمار ایمنی فرهنگ و سیستمیک نگرش بر منطبق نابجا سرزنش از عاری رویکرد به خود پایبندی بیمارستان رهبری و مدیریت تیم-0

 .است نموده ابالغ کارکنان کلیه به را گیمحرمان و رعایت دهندگان

 ME)کارکنان درمانی پس از رخداد خطا با توجه به شدت و فوریت گزارش خطا از طریق تلفن ، فرم خطا ، دفاتر خطای بخش ، صندق خطا-1

BOX)  .خطای اتفاق افتاده را گزارش می نمایند 

 های گزارش خطا/ دفاتر / صندوقهای خطا جمع آوری نماید.کارشناس هماهنگ کننده ایمنی باید گزارشات را از طریق فرم -1

 خطاهای به وقوع پیوسته باید توسط کارشناس ایمنی وارد فایل الکترونیک خطا گردد. -0

 و غیره جمع بندی و تحلیل می گردند.  پیامد خطا نوع خطا/عامل خطا ، شیفت  واحد، /بخش تفکیک به خطا ها-1

 خطای رخ داده، شرایط تهدید کننده ایمنی را شناسایی می نماید.کارشناس ایمنی عالوه از تحلیل  -3

 کارشناس ایمنی باید خطاهای جمع بندی شده را به مسئول ایمنی گزارش نماید.-1

 نتایج حاصل از بررسی  خطاها جهت آگاهی کارکنان درمانی به تمامی واحدها ابالغ گردد.-3

 می گیرد  صورت بالینی ممیزی انجام مانند عتبرم روشهای با اصالحی مداخالت/ برنامه پایش و نظارت-1

 پس از بررسی خطاهای به وقوع پیوسته تشویق کارکنان بالینی گزارش کننده خطا انجام می گیرد.-01

 جاری فرهنگ از فرایندهابه عنوان جزئی و برنامه ها بازنگری و برنامه ریزی در شواهد عنوان به آنها از استفاده و داده رخ وقایع از درسگیری-00

 سازمانی بوده و در قالب رویدادنگاری به بخش ها و واحدها ابالغ می گردد.  

 برداری در سطح استان به معاونت درمان گزارش شود. نتایج حاصل از بررسی  خطاها جهت بهره-01

 مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئول ایمنی بیمارستان  پاسخگوفرد  

 بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس ، یمدیر پرستار ، بیمار ایمنی مسئول: ناظر

 و ممیزی نتایج ارزیابی مشاهداتخطا/  کمیته صورتجلساتخطا/  گزارش فرم شامل مربوطه مستنداتارزیابی نحوه نظارت: 

 منابع:

 13/01/13 د مورخ 400 / 29674 ابالغی شماره دستورالعمل -0

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  -1

 ابالغ کننده یید کنندهتأ تهیه کننده

 -مهسا صالح زاده

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی
 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر

 -دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 مشی و روشکد خط

PP-LM-QLM-2 
 تحلیل ریشه ای خطا

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30 تاریخ آخرین ویرایش: 

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش : 

 HISپرونده پزشکی،سیستم  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان مرتبط:ریاست بیمارستان،مسئول ایمنی،کارشناس ایمنی،مسئول بهبود کیفیت، مدیر خدمات پرستاری،مدیر،پرسنل درمان

 (لینیکنیروهای پاراک پرستار، )اعم از پزشک،

 تعاریف :

RCAتحلیل ریشه ای خطاRoot Cause Analysis 

 /خدمات ارائه از ناشی ناخواسته وقایع موارد تمامیو مدیریت  پیشگیری شناسایی،به منظور ارومیه  مطهری شهید درمانی آموزشی مرکز :بیانیه خط مشی

 .است نموده اقدام مشی خط این کردن اجرایی و نگارش به کارکنان تمام مشارکت با بیمارستان سطح در سالمت مراقبت

 روش اجرایی:

 پتانسیل با مختلف بخشهای در  مرسوم علمی روشهای با شغلی مخاطرات ریسک ارزیابی و شناساییپرونده مورد تحلیل ریشه ای بر اساس .0
و شکایات واصله و  حوادث وقوع ثبت شده تکمیل فرمهای میدانی، بررسی بازدیدهای حوادث بر اساس انجام شبه و حوادث ایجاد

 درخواست از طرف مسئولین و پزشکان  انتخاب می گردد.
 پرونده بیمار به همراه سایر مستندات تحویل واحد ایمنی می گردد. .1
 استخراج می گردد.  SDPو CDPتحلیل ریشه ای پرونده بر اساس فرم تحلیل ریشه ای انجام و مخاطات بر اساس  .0
و اصالحات الزم انجام  قبل از طرح در کمیته به مسئول ایمنی و دبیر کمیته مرگ و میر گزارشایمنی کارشناس  شده توسط RCA پرونده.0

 می گردد. 

دبیر کمیته مرگ و میر ، کارشناس مرگ و  ،مسئول بهبود کیفیت مترون، مدیریت، مسئول ایمنی،ز/ شامل: ریاست مرک کمیته مرگ و میراعضای 

و معاون آموزشی ، مدیر گروه بیهوشی ، مدیر گروه جراحی ، مسئول آزمایشگاه ، رییس بخش مراقبت های دارویی   میر، مدیر گروه مربوطه،

 . هماهنگ کننده ایمنی کارشناس

 دبیر کمیته مرگ و میر اعضاء مدعو در کمیته را تعیین می نماید. کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و .1
 هنگ کننده ایمنی وقت کمیته را تعیین می نمایند. ریاست مرکز/مسئول ایمنی و کارشناس هما.3
 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و منشی ریاست تاریخ و ساعت کمیته را به اعضاء کمیته و مدعوین اطالع رسانی می نماید..1
 کمیته مرگ و میر تشکیل و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی تحلیل ریشه ای پرونده را قرائت می نماید. .3
 ماهنگ کننده ایمنی بر اساس نظرات ارائه شده صورت جلسه کمیته را تنظیم و به امضاء اعضاء و مدعوین می رساند. کارشناس ه.1

 جهت رفع عوامل زمینه ساز از کمیته مربوطه اخذ می گردد.پیشنهادی اقدامات اصالحی مصوبات کمیته به همراه .01

زمینه ساز و بر اساس تصمیمات کمیته برنامه بهبود کیفیت را تدوین می کارشناس ایمنی بهمراه مسئول بهبود کیفیت جهت رفع عوامل .00
 نمایند. 

 مسئول ایمنی اقدامات اصالحی یا برنامه بهبود کیفیت را جهت استحضار کلیه پرسنل درمانی ابالغ می نماید..01

 اقدامات اصالحی یا برنامه بهبود کیفیت در واحد ها اجرا می شود..01

  ئول بهبود کیفیت،برنامه بهبود کیفیت را پایش می نمایند.کارشناس ایمنی بهمراه مس.00

 استان به معاونت درمان گزارش شود.برداری در سطح  نتایج مصوبات کمیته جهت بهره.01

0.  

 مسئولیت ها و اختیارات:

 و دبیر کمیته مرگ ومیر و عوارض کارشناس مسئول هماهنگ کننده ایمنیایمنی،مسئول  :فرد پاسخگو 

  بیمار س هماهنگ کننده ایمنیکارشنا ناظر:

 مصاحبه/مشاهده /پایش برنامه های بهبود/ عملیاتیتحلیل خطاها، صورتجلسات کمیته مرگ و میر/  /مربوطه بررسی مستندات :نحوه نظارت

 پنجماستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع :
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 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 -مهسا صالح زاده

 کننده ایمنی گکارشناس هماهن
 مسئول ایمنی -دکتر جعفر کیاست فر

 -دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرفه ای اخالق اصول رعایت و خدمت گیرندگان حقوق رعایت بر نظارت نحوه روش اجرایی 1-1-0-الف
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 کد روش اجرایی

P-LM-QLM-1 

 رعایت و خدمت گیرندگان حقوق رعایت بر نظارت نحوه

 ایحرفه  اخالق اصول

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

  -امکانات مورد نیاز :

 فنیکلیه کارکنان، مسئولین  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 خدمت ارائه نحوه از خدمت گیرندگان مندی رضایت از اطمینان حصول هدف:

 کلیه بخش های بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز طبق برنامه تنظیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری می باشند.. 0

سنل بخش، مسئول بخش نیز حضور داشته و وظیفه نظارت و هماهنگی امورات بخش را در راستای به جز روزهای تعطیل، در سایر ایام هفته عالوه بر پر. 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 

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

حضور مستمر و فعال  00الی  3مور فنی بیمارستان از ساعت مسئول فنی مطابق ضوابط مسئول فنی در بیمارستان جهت انجام وظایف و مسئولیت های ا. 0
 خواهد داشت.

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

 سه را بر عهده خواهند داشت.در ایام تعطیالت رسمی سوپروایزرین شیفت های صبح، عصر و شب مسئولیت های امور فنی موس. 3

 مسئول فنی بیمارستان بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی بیمارستان نظارت دارند.. 1

 نتایج بازدیدها در فرم های بازدید بیمارستان ثبت می شو.د.. 3

 تلف بیمارستان صورت می گیرد.بازدید مدیریت ایمنی بیمار توسط تیم بازدید کننده در شیفت های مخ. 1

 نتایج بازدید ها در جلسات تیم ایمنی تحصیل و نتایج به تیم مدیریت اجرایی جهت مداخالت الزم ارسال می گردد.. 01

 رسیدگی به شکایات بیماران توسط مسئول رسیدگی به شکایات صورت می گیرد.. 00
 شود.سط سوپروایزر کشیک مدیریت میشکایات توهای عصر و شب و روزهای تعطیل . در شیفت0010

 ریاست مرکز در شیفت های صبح، عصر و شب بر ارائه خدمات مستمر و بهینه در کلیه بخش های پاراکلینیکی، بستری و سرپایی نظارت می کند.. 01

 .سوپروایزر کشیک در شیفت عصر و شب بر ارائه خدمات در مرکز با تمرکز بر مسائل ایمنی نظارت می کند. 01

  سوپروایزر کشیک به صورت روزانه گزارش بازدید خود را به مدیریت خدمات پرستاری ارائه می دهد.. 00
  موارد مهم و خاص گزارش سوپروایزر کشیک توسط مدیریت خدمات پرستاری به مدیریت و ریاست مرکز ارجاع داده می شود.. 01
 های دریافتی انجام می گیرد.مداخالت الزم با توجه به نتایج بازدیدها و گزارش . 03

 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.

)مترون(، فریبا جودت )مسئول دفتر حوریه رحیمیخانم ها  –یلی)مدیریت( آقایان دکتر جعفر کیاست فر)ریاست/ مسئول فنی(، معراج جل تیم بازدید ایمنی:
 بیمار ایمنیهماهنگ کننده  کارشناس مهسا صالح زادهبهبود کیفیت(، 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس مرکز :فرد پاسخگو 

 ، مدیریت، مترون و سوپروایزرینمرکزرئیس  ناظر:

 ی از مسئولین و سوپروایزرین/ گزارش های دریافت بازدیدنحوه نظارت: 

 منابع :
 شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان-0
 0110قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  0به استناد ماده ) مستندات قانونی -1

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و  3آیین نامه اجرایی ماده  1مان و آموزش پزشکی، ماده قانون تشکیل وزارت بهداشت، در 3)با اصالحات بعدی(، ماده 
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  3آیین نامه اجرایی ماده  1اصالحی ماده  0هیات وزیران، تبصره  0131آموزش پزشکی مصوب 
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 هیات وزیران( 0110مصوب سال 
 تبار بخشیاستانداردهای اع -1
 بازدیدهای مدیریتی ایمنی-0 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی مرکز -دکتر جعفر کیاست فر
 ول فنیقائم مقام مسئ -کتر میر رضا قائمید

 رئیس امور اداری -فریدون جوانفر

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

ید رئیس بیمارستان شه -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 بالینی اخالق و ایحرفه اصول رعایت نحوه روش اجرایی 3-1-0-الف
 

 کد روش اجرایی

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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 منشور حقوق بیمارمکانات مورد نیاز : ا

  کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی کارکنان مرتبط:

  تعاریف :

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

 خدمت گیرنده حقوق ازرعایت اطمینان حصول هدف:

 دهد:زیر را همواره مورد توجه قرار می بیمار موارد با ارتباط ای درفهحر اخالق این مرکز، به منظور رعایتپزشکی  تیم
 بیمار از آگاهانه رضایت اخذ و وی درمان با مرتبط گیریهایتصمیم در بیمار اجازه مشارکت.0

 خصوصی حریم رعایت بیمار، عقاید به احترام رعایت، وی همراهی و بیمار به احترام رعایت.1
 جنس غیرهم بیماران در معاینه انبیمارست دستورالعمل اجرای.1
 بیمار به کافی آموزش ارائه.0
 انجام مطالعات تحقیقاتی در بیمار حقوق رعایت.1
 بیمار با رابطه در پزشکان جوییبهره عدم.3
 متعارض همراهان و بیمار با ایحرفه برخورد.1
 بیمار به مراقبت ارائه در تبعیض عدم و موردبی هزینه تحمیل عدم.3
 پزشک توسط خدمت ارائه نوع و سطح خصوص در پزشکی هایکوریکولوم اجرای.1

 خدمات کیفیت ارتقای جهت در سیستم به بازخورد.01
 بیمار سالمت منافع به بخشیاولویت.00
  بیمار قانونی به و اخالقی به روز و مناسب اطالعات ارائه و بیمار با پزشکی تیم صداقت.01

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

 بیمارستان مدیریت و رهبری تیم به و یکدیگر به پزشکان پاسخگویی میزان.0
 پزشکی تیم احترامیبی یا و اختالف بروز زمان در مناسب برخورد.1
 هاراخوانف به پاسخگویی و آنکال پزشکان بودن دسترس در و موقع به حضور.1
 پزشکی تیم وقت اتالف عدم و مناسب بندیزمان.0
 همکاران سایر به تجربه و دانش انتقال.1
 )جوان و ...  همکاران پرستاران، همکاران )فراگیران، از درخواست معقول کار )حجم کاری(.3

 همکار یماریب و ناتوانی با مواجهه و همکار جدی و جزیی رفتار سوء با پزشکی تیم مواجهه در مناسب برخورد.1
 بیمار به خدمت بهتر ارائه در همکاران از کمک درخواست.3

 
 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.0
 خدمات به دسترسی بهبود.1
 پزشکی هایگواهی و هاگزارش صادقانه ارائه.1
 اجتماعی هایشبکه در پزشکی حرفه شأن رعایت.0
  اجتماعی انگ دچار بیماران با مناسب برخورد.1
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 ها و اختیارات: مسئولیت 

 ریاست بیمارستان و مسئول حقوق گیرنده خدمت :فرد پاسخگو 

 ، مسئولین بخش ها و واحدها و سوپروایزرین بالینی اخالق کمیتهدبیر  ناظر:

 بیمارستان در بالینی اخالق و ای حرفه اصول رعایت با مرتبط موارد اجرای پایشحوه نظارت: ن

مدیریت و رهبری تیم به پایش از آمده بدست های انطباق عدم از گزارش ارائه 

انطباق عدم موارد در پیشگیرانه /اصالحی اقدام انجام 

 یبالین اخالقبررسی صورتجلسات کمیته 

 منابع : 

 قوق بیمارمنشور ح.0

 مپنجکتاب استانداردهای اعتباربخشی نسل .1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 معاون آموزشی مرکز -دکتر امیر نسیم فر

 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 مسئول حقوق گیرنده خدمت -فاطمه عباسپور

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 معاینه بیماران غیر همجنس دستورالعمل 3-1-0-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-QLM-3 

 معاینه بیماران غیرهمجنس

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4ه ویرایش : شمار

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

 کارکنان بهداشتی و درمانی کارکنان مرتبط:

  تعاریف :

هستند ها موظف گیرند بیمارستاننشور حقوق بیمار: سیستم های بهداشتی و درمانی اکثر کشورها منشوری را تحت عنوان منشور حقوق بیمار به کار میم

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

 .گرددشود به عبارتی حفظ قلمرو شخصی منجر به ایجاد احساس آرامش در بیمار میحریم: حریم شخصی بیمار به عنوان یک نیاز تلقی می

  هدف:

 رمانیحفظ و ارتقای رضایت گیرنده خدمت از نحوه ارائه خدمات د

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 مسئول بخش تمامی امکانات و تسهیال. 

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

 شددهد فرد معتمد بیمار حضور داشته بادر 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
 (.رنده خدمت و مصدومین باشدرسانی فوری به گی

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

دشوپوشانده  ،ی و درمانی نیازی به مداخله ندارندمناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیص ،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 بنا به / یک نفر محرم، توسط پزشک غیر همگن ... و ، باریم انمادر رادیولوژی فی واژینالسونوگرا* در صورت انجام پروسیجرهایی مانند: 
 داشته باشد.حضور جنس یا کارکنان فنی هم وی درخواست

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

  د.باش الزم و میزان برهنگی در حداقل زمان ،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 م شخصی بیمار، در راستای حفظ حری.  

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

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

آورداز 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  هنامه اخالق حرف آیین 31ماده  در *

در این  .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 ؤد از اقداماتی مانند معاینه بیمار در حضور افراد دیگر، پرسیدن سزمینه اعضای سازمان، بای

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

-ده که الزم است در صورت رضایت بیمار، معاینات حساس بیمار غیر همگفته ش ،ای سازمان نظام پزشکی کشور آیین نامه اخالق حرفه 31ماده 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.ن اقدام و نتیجه معاینه را دریافت کنجنس به انجام آموجب ایجاد مشکل برای بیمار نشود، باید پزشک هم

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ریاست بیمارستان و مسئول حقوق گیرنده خدمت :فرد پاسخگو 

 ، مسئولین بخش ها و واحدها و سوپروایزرین بالینی اخالق کمیتهدبیر  ناظر:

 یبالین اخالقرسنجی و بررسی صورتجلسات کمیته گزارش راندهای سوپروایزرین، نظارت مسئولین بخش ها، نتایج نظنحوه نظارت: 

 منابع :
  منشور حقوق بیمار -0
 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 -فاطمه عباسپور
 ود کیفیتبهب مسئول -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 0-01-0-الف
 

 کد روش اجرایی
P-LM-QL1M-3 

نحوه اجرای انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی و 

 رعایت مقررات  مالی و معامالتی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 شی و روشاعتبار الزم و وجود خط م 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

 . دهندمی 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

 : هدف
 مالی مقررات رعایت کیفی و معیارهای لحاظ با پیمانکاران انتخاب به نسبت مالی و انسانی منابع در جویی صرفه هدف با و سیستم وری بهره رفتن باال

  معامالتی
 

 نماید.رأساً اقدام به انتخاب پیمانکار میمربوطه، با نظر فنی مسئول واحد که معامله خرد )قرارداد بدون نیاز به استعالم( باشد، واحد تدارکات در صورتی.0

 راسا اقدام به برگزاری استعالم می نماید.با هماهنگی ریاست/ مدیریت مرکز، واحد تدارکات در صورت نیاز به استعالم،  ،در معامالت متوسط .1

ه ساله توسط هیئت وزیران تعیین می گردد، اقدام می رئیس امور مالی نسبت به تعیین سقف استعالم بها بر اساس حد نصاب معامالت که هم -1-0
 نماید .

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

بیمارستان و اداری و مسئول تدارکات و حراست و کارشناس مربوط  اعم از رئیس 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 

 اید.نماقدام میاستعالم و توزیع صحیح اسناد استعالم نسبت به برگزاری تشریفات  / کارپردازمسئول تدارکات -1-0

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
 و مالی پیشنهادها می باشند. 0فنی

مسئول امور را جهت عقد قرارداد به م برنده استعالبعد از مشخص شدن برنده استعالم از طرف اعضای کمیته، ریاست مرکز بصورت مکتوب،  -1-3
 می نماید. معرفیقرادادها 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس بیمارستان :فرد پاسخگو 

 و مسئول قراردادها مالی امور مسئول ناظر:

 بررسی مستندات مربوطهنحوه نظارت: 

 منابع :

 آیین نامه مالی ، معامالتی دانشگاهها

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 رئیس امور مالی -جواد فتحی
 مسئول امور قراردادها  -مینا عبداللهی

 مسئول تدارکات -محمد رضازاده

 رئیس امور مالی -جواد فتحی
 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 یبیمارستان بخشهای زیست بهبود کیفیت محیط دستورالعمل 1-00-0-الف
 

 لکد دستورالعم
I-LM-QLM-4 

 های بیمارستانیمحیط زیست بخشبهبود کیفیت 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 های بیمارستانیزباله، امکانات دفع بهداشتی فاضالب و امکانات 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
 زیست، موارد زیر را مد نظر قرار خواهد داد. محیط حیطه در سالمت ارتقا و سبز

 های بیمارستانیمحیط زیست بخشبهبود کیفیت هدف: 

 باشد:اخت فضاهای بیمارستان مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر میبرخی از مواردی که بایستی در س

 

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

  بیشتر باشد.پنجره  دارای دیوار سطح %11نباید از  هاپنجره ابعاد

 .بتابد شم بیمارانچ 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 تفاده0اس  

بیماران بستری فضاهای برای مزاحمت گیری از ایجادرای پیشب 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 

طبق تأسیساتی هایکانال و هایچهدر 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

کند. تجاوز شب، طول بل در دسی 11 روز و طول بل در دسی 01 از صدا نباید سطح 

دسی بل باشد. 11الی  31بستری باید  هایبخش در پیجینگ صدای 

صوتی 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

 

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

 توجه قرار گیرد.

 ها بایستی به سیستم خودکار انرژی مجهز گردد.تأسیسات مکانیکی در بخش
 بینی سیستم بازیافت انرژی الزامی است.درصد هوای تازه باشد، پیش 011ها از نوع های تأسیسات مکانیکی در بخشدر صورتی که سیستم

 

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

 مهمترین فضاهای تجمع آلودگی و عفونت:

 های بهداشتیحمام و سرویس.0

 اتاق بستری ایزوله .1

 ورودی اتاق بستری ایزوله پیش.1

 های کثیفورودی اتاقپیش.0

 ق کار کثیفاتا.1

 آوری زباله و البسه کثیفاتاق جمع.3

 اتاق نظافت.1

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

 های بستری بیماراتاق.0

 اتاق دارو و کار تمیز.1

 اتاق معاینه و درمان.1

 اتاق ایزوله.0

 اتاق نگهداری البسه تمیز.1

 

  :داخلی هوای تهویه

تر است، گرم کردن فضاهای داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.ی پایینهای سرد و کوهستانی که دمای هوای خارج نسبت به داخل خیلدر اقلیم 

ی خارجی هستند، اقلیم و دمای خارج تأثیری ندارد. در فضاهای داخلی که فاقد جداره و پنجره 

افزایش رطوبت شود. در این شرایط 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 ورودی ترین قسمت اتاق و دورترین محل نسبت به دریچههای تخلیه در فضاهای کثیف به نوعی باشد که در آلودهمحل قرارگیری دریچه
 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 اتاقلیل وجود احتمال عفونت در اتاقبه د 

 

 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

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

 ای از فضای بستری بیماران و همچنین فضاهای تمیز عبور نکند.کشی باید طوری طراحی شود که هیچ لولهمسیر لوله
کشی، بدون قطع آب کل بیمارستان یا تعویض اجزای لولهبینی شود تا در صورت نیاز به تعمیر و در 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
تنظیم گردد که صدای ریزش در زمان خروج آب از شیرها از سطح صدای نامطلوب تجاوز ننماید و موجب سلب نحوی طراحی و کشی بهفشار آب لوله
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 آسایش بیماران نگردد.

 فاضالب: 

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

 ها آلوده نشوند.الب از لولهسطوح کف و دیوارها از طریق نشت فاض.0

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

 

 :پسماند مدیریت
 یهازباله خطرسازبی و آوریجمع مرکز را به بستری، ایهبخش یزباله آوریجمع محل در شده آوریجمع یپرسنل خدماتی بخش، باید زباله.0

  .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

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 و مسئول واحد فنی ایبهداشت محیط و حرفه ینمسئول و نی بیمارستانمسئول ف :فرد پاسخگو 

 مسئول کنترل عفونتو ای بهداشت محیط و حرفه ینمسئول ناظر:

 بازدید میدانی و تکمیل چک لیست بهداشت محیط بیمارستاننحوه نظارت: 

 منابع :

  31های عمرانی، خرداد دیریت منابع فیزیکی و مجری طرحکتاب بیمارستان ایمن، جلد اول، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر م

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت
 بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 

 کارشناس دفتر فنی -علیرضا بیدل نیکو

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

 مطهری
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 اضطراری تخلیه یا و حریق زمان در آسانسورها از استفاده دستورالعمل 0-1-1-الف
 

 کد دستورالعمل

I-LM-RADM-1 

استفاده از آسانسور در زمان حریق و یا تخلیه 

 اضطراری

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30رایش:  تاریخ آخرین وی

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش:  

 آسانسور، پلکان اضطراری، برانکارد مکانات مورد نیاز:

 کلیه کارکنان، بیماران، همراهان  و مراجعین بیمارستان 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

نتقال عمودی )باال و پائین( نیروی انسانی ،لوازم وتجهیزات که در ساختمانهای طبقاتی مورد استفاده قرار می آسانسور: وسیله ایست برقی که جهت ا
 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:  

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

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

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

برای نجات استفاده نکنید زیرا این کار بسیار خطرناک بوده و خود عاملی جدی برای به خطر افتادن  آسانسور هنگام وقوع آتش سوزی هرگز از.0
 .جان شما خواهد بود

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

 .به کودکان خود هشدار دهید که آسانسور وسیله بازی نیست و بازی با آن ممکن است جانشان را به خطر اندازد.1

با گذاشتن هر گونه مانع جلوی درب های اتوماتیک آسانسور خوداری فرمایید، نگهداشتن اجباری درب اتوماتیک آسانسور می تواند باعث بروز .0
 .ه گرددحادث

آسانسور خارج شوید از آیفون داخل کابین و  در مواقع اضطراری یا هنگام قطع برق، خونسردی خود را حفظ نمایید و سعی نکنید به تنهایی از.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  همچنین مواداز حمل کردن اشیاء تیز و برنده و .3

 .اگر در هنگام وقوع زلزله در آسانسور هستید در اولین طبقه ممکن از آن خارج شوید.1

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 .3
 .سانسور راه افتاده که این موضوع قربانیان زیادی گرفته استآ

برای نگهداری و سرویس مرتب دستگاه آسانسور حتما با یکی از شرکت های متخصص در این امر قراردادی منعقد کنید تا دستگاه شما مرتبا .1
 .بازدید و سرویس شود

ار شدن بیش از حد و گذاشتن بارهای بیش از ظرفیت مشخص شده جدا به هنگام استفاده از آسانسور به ظرفیت آن توجه کنید و از سو.01
 .خودداری کنید

 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. .0
 از طول مسیر کاهش یابد.عرض پله ها و پا گردها و مسیر راه خروج نباید در هیچ قسمت  .1
 درب پله فرار به طرف پله فرار باز شود. .1
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 پله فرار از پشت بام تا کف تراز خروجی مشرف به فضای آزاد )حیاط یا خیابان( اجرا گردد. .0
 سانتیمتر کمتر در نظر گرفته شود. 10عرض هیچ یک از دسترسهای خروج نباید از  .1
 ک جنس بوده و تمام تدابیر الزم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح آن اتخاذ گردد.پا خور تمام پله ها باید از ی .3
سانتیمتر در نظر گرفته شود )نصب حفاظ داخلی بصورت  01سانتیمتر و فاصله حفاظ داخلی )عمودی( حداکثر  31ارتفاع نرده پلکان فرار حداقل  .1

 .افقی مورد تأیید نمی باشد(
 سانتیمترباشد. 011ر دارای گارد محافظ با میله های عمودی و حداقل ارتفاع . دو طرف پله فرا3
 میلی متر پوشانده شود. 1کف پله های فرار با ورق آجدار با ضخامت حداقل  .1

 به منظور جلوگیری از ریزش نزوالت آسمانی و سقوط اشیاء پله فرار به سقف مناسب مجهز گردد. .01
 .مسیر هر رمپ پلکان فرار )در طراحی نقشه های تاسیسات برقی پیش بینی شود( نصب روشنایی اضطراری در .00
 ()طبق نظر کارشناس بازدید نصب عالئم خروج اضطراری و شماره های طبقات در محل های مناسب .01
 ت ایمنی الزم پیش بینی شود.فرار و اصلی( تمهیدا)تاکید می شود برای جلوگیری از ریزش برف و باران و لغزندگی سطح پله های خارجی  .01
 مقررات ملی ساختمان( 1. پله فرار پیچ و دوار قابل تأیید نیست )مگر با شرایط مبحث 00
یک از اعضای آن قابل قبول نیست، ولی استفاده از آن برای بناهای موجود با  پله های فرار در ساختمانهای جدید به عنوان مسیر خروج و هیچ .01

 ئید نهاد قانونی مسئول مجاز میباشد.شرایط ذیل و با تا
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول دفتر فنی :فرد پاسخگو 

 مدیریت بیمارستان ناظر:

 و داشتن گواهینامه استاندارد بازدید و ارزیابی با چک لیستنحوه نظارت: 

 

 منابع:

  1-0-1-1-0بند  -دستورالعمل مقررات ملی ساختمان  مبحث سوم. 

 0111ن و سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستان، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال مدیریت بحرا 

 0 -011صفحات    محمدی، انتشارات دانشگاه علوم و پزشکی همدان،کتاب مهندسی حریق، رستم گل 

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده

 جواد لیثی 
 دبیرکمیته مدیریت بحران 

 دکتر جعفر کیاست فر  
 رمانده حادثه بحرانف

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

 کد دستورالعمل

I-LM-RADM-2 
 انبارش ایمن

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره 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: 

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

 شود.و از نظر درجه حرارت و رطوبت تحت کنترل باشد، انباردارویی گفته می

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

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

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

 

 هدف:  

 ارتقای سطح ایمنی در انبارهای بیمارستان و بهبود اثربخشی و برنامه ریزی مناسب-

 ن داروی سالم به مصرف کننده بمنظور جلوگیری از فسادداروو لوازمحفظ سرمایه های دارویی و دراختیار گذاشت-

 حفظ ایمنی بیمار و کارکنان-

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

و و تجهیزات را کنترل نماید تا برای مسئول فنی به صورت روزانه پالت مناسب و قفسه بندی و چیدمان مطلوب اقالم و وجود وسایل حمل دار-0
 تحویل اقالم دارویی مورد نیاز واحدهای تابعه جهت جابجایی از وسایل حمل دارو استفاده شود.

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

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

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

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

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

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

استفاده از امکانات  ای افراد شاغل در داروخانه و انبار را با توجه به مسئولیت و وظیفه آنها بخصوص آموزش نحوهمدیریت دارویی آموزش دوره-0
ریزی و کنترل نموده و هماهنگی دفتر بهبود کیفیت برنامه جوندگان و پرندگان را با ،های مبارزه با حشراتاطفاء حریق و آموزش روش

 در پرونده پرسنلی ایشان نگهداری نماید.را های آموزشی گواهی

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

ii.( برای دستگاه)تقویت شده یا ایزوالسیون دوبل 0های کالس پیوستگی و کیفیت سیستم زمین الکتریکی حفاظتی وسیله پزشکی برای دستگاه-

 ارت(. استفاده از سیستم زمین الکتریکی استاندارد در مراکر درمانی ) چاهیک کالس  های

iii.استفاده از مدار محافظ جریان زمین 

iv.های درمانی پرهیز از بکارگیری مبدل سه سیمه به دو سیمه و کابلهای رابط برق بدون سیم زمین الکتریکی در بخش 

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

vi.یمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی و متعلقات آنها قبل از بهره برداری اولیه، پس از هر بار تعمیر و در مراحل بازرسی ادواری.انجام تستهای ا 

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

viii.،های مقابله و کاهش خطرهای مربوط به تشخیص موارد خطرناک و بالقوه خطرناک، راه آموزش پرسنل در مورد نکات ایمنی الکتریکی
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 دستگاههای تحت کاربری.

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

 انبار مواد غذایی:
بهداشتی  وری با فضای کافی به تناسب تعداد کارگران و شاغلین با شرایط کامالًانبار مواد غذایی اولیه و سالن غذاخ ،در صورت لزوم آشپزخانه(0

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

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

دارای شیب  و دارای کف شور به تعداد مورد نیاز و نصب توری ریز، قابل شستشو ،ز و شکافبدون در ،کف ساختمان باید از جنس مقاوم، صاف(1
 متناسب به طرف کف شور فاضالب باشد.

 که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری بعمل آورد.طوریبهساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده (0

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

 پوشش بدنه دیوارها باید از کف تا زیر سقف کاشی، سنگ و یا سرامیک باشد.(3

 انبار مواد شیمیایی:
A.ظرفیت انبار با میزان سموم ومواد شیمیایی مورد نگهداری مطابقت داشته باشد. 

B.است.ارج از انبار ضروری وجود گذرگاههای شیبدار )رمپ( در ورودیهای انبار برای ممانعت از خروج تراوشات به خ 

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

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

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

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

G.نصب گردند. ( بایستی در خارج از انبار به زبان فارسیممنوع ورود افراد غیر مسئول –آتش زایی -عالئم هشداردهنده ) خطر 

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. ممنوعایجاد هرگونه مخزن جهت نگهداری مواد شیمیایی مایع و یا گاز در انبار بطور کلی 

 تقسیم بندی انبار از نظر درجه حرارت:

 برودت  فریزر: باc01-  هابرای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیک و واکسن -11تا 

 سردخانه یا(Cold  Place)  :c3-1  

 انبار خنک یا(Cool  Place) :c01-3  

 انبار معمولی یا(temperature  room)  درجه حرارت :c11-01 تواند بین رارت این انبار مینوسان درجه حc11-01 .باشد 
باشندنیز انبارها باید دارای روشنایی کافی و همچنین  % می باشد31داروها زیر  داریبهترین رطوبت برای نگه . 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول انبار :فرد پاسخگو 

 مدیریت بیمارستان ناظر:

 بازدید میدانی و چک لیست نحوه نظارت:

 ع:مناب

  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

 کیاست فر  دکتر جعفر 
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 بیمارستان حوادث گزارش روش اجرایی 3-1-1-الف
 

 کدروش اجرایی
P-LM-RADM-1 

 گزارش حوادث بیمارستان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره ویرایش:

 ، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مثل بیسیم، کامپیوتر و...منابع مالی، نیروی انسانی امکانات مورد نیاز:

 کلیه واحد ها و بخش های بیمارستان  کارکنان مرتبط:

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

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

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

 نشت گاز و ....(-قطع سیستم کامپیوتری-حوادث غیر مترقبه داخلی )مانند آتش سوزی-
 د مصدومین حوادث ترافیکی، و ...(حوادث غیر مترقبه خارجی ) مانن-

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

 روش اجرایی :
 شهرستان به فرمانده حادثه بیمارستان اطالع داده می شود.  ICPجی توسط نماینده مخصوص فرمانداری یا مسئول  حوادث غیرمترقبه خار-0

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

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

 فرمانده حادثه در اسرع وقت در بیمارستان حضور می بابد.-0

 ت به اعالم آماده باش و فراخوان نیروها بر اساس میزان و شدت حادثه با هماهنگی فرمانده حادثه اقدام می نماید. سوپروایزر وقت بیمارستان نسب-1

مدیریت خدمات پاراکلینیکی در اسرع وقت توسط سوپروایزر  –مدیر خدمات انسانی  –مسئولین رده باالی مدیریتی بحران شامل مدیریت پشتیبانی -3
 کشیک فراخوان می شوند.

دیران مناطق پس از حضور در وضعیت عملیاتی خویش هر کدام به ترتیب بر اساس شدت و وضعیت حادثه به انجام فعالیتهای خویش بر اساس م-1
 کنند.شرح وظایف ابالغی اقدام می

 به صورت محدود یا کامل فعال می شود. HICSبه دستور فرمانده حادثه، به محض نیاز، سامانه -3

 دقیقه به ستاد هدایت دانشگاه اعالم می گردد.  11یازهای افزایش ظرفیت و اقدامات انجام شده هر گزارش وضعیت موجود، ن-1

 پس از پایان بحران و بازگشت به وضعیت عادی، حالت اتمام وضعیت بحرانی، توسط فرمانده حادثه اعالم می شود. -01

 وجود است. م HICS* توجه: شرح وظایف افراد در دستورالعمل فعال سازی سامانه  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئولین بخش ها و واحدها :فرد پاسخگو 

 سوپروایزر کشیک ناظر:

 و بازدید میدانی از محل حادثه بررسی مستندات نحوه نظارت: 

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

 ابالغ کننده تائید کننده نندهتهیه ک
 جواد لیثی 

 دبیرکمیته مدیریت بحران 
 دکتر جعفر کیاست فر  

 فرمانده حادثه بحران
 دکتر جعفر کیاست فر  

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 حوادث بروز زمان در پاسخ برنامه فعالسازی دستورالعمل 1-0-1-الف
 

 کد دستورالعمل

I-LM-RADM-3 
 نامه پاسخ در زمان بروز حوادثفعال سازی بر

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش:  

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

 انت بحران در سه سطح، لیست آنکالی پرسنل، فهرست مشخصات پرسنل به همراه شماره تلفن، کامپیوتر، دستگاه فاکس، پرینتر، خط اینترنت و اینتر

 همه واحد ها و بخش های بیمارستان کارکنان مرتبط:

 تعاریف:
ا توسط بشر، بصورت ناگهانی و یا فرآینده بوجود آمده و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید؛ ای که بطور طبیعی یتعریف بحران: حادثه

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

 
 ICP: اتاق بحران یا پست فرماندهی حادثه )Incident Command Post( راکز مهم و استراتژیک در بحث مقابله با سوانح و یکی از م

های مرتبط با سوانح در جهت بهبود کارایی نیروهای  باشد. اتاق بحران فضایی است برای هدایت و نظارت بر انجام مأموریتها و تمامی فعالیت بالیا می
 ا.راحل مختلف عملیات و تجزیه و تحلیل آنههای مختلف از م آوری گزارش دخیل در عملیات و ارتقای کارایی آنها و همچنین جمع

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

 یماران، مراجعین و کارکنانکسب آمادگی جهت پاسخگوئی مناسب و موثر به هر حادثه و کاهش میزان خسارت و آسیب به ب 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. ICPت خبر بایستی جهت تائید خبر به مرکز هدایت و عملیات دانشگاه سوپروایزر بعد از دریاف -2

 رسانی نماید.باشد و بیمارستان باید فقط به ستاد هدایت اطالعدانشگاه نمی  ICPدر حوادث داخلی نیاز به تأیید خبر از سوی  -3

باش صورت ر داخل یا خارج بیمارستان وجود دارد؛ باید هشدار آمادهدر صورتیکه هنوز خبر تائید نشده، ولی احتمال وقوع یک حادثه یا فوریت د -4

 گیرد. 

مرحله )هشدار در ارتباط باشد و نیز بیمارستان را برای مرحله پاسخ آماده سازد که در این  ICPبرای این منظور بیمارستان بایستی مرتباً با مرکز  -0-0

 د:اقدامات زیر را انجام ده تواندمی یا  آماده باش(

فعال کردن مرکز فرماندهی 

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

.بعد از حضور فرمانده ستاد بحران یا جانشینان وی بر حسب ضرورت و تشخیص باید افراد الزم فراخوان شوند 
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 شود.در بیمارستان و ... ارزیابی تعداد تختهای اشغال شده، تخت های خالی، پرسنل موجود 

 دانشگاه ارتباط برقرار نموده تا از وضعیت حادثه اطالع پیدا کند. EOCفرمانده بحران بیمارستان باید مرتباً با  -5

 خ صورت گیرد.سازی برنامه پاسدر صورت تائید خبر وقوع حادثه داخلی یا خارجی و یا مختل شدن عملکرد بیمارستان از حادثه رخ داده، باید فعال-6

ن سطح شدت حادثه، فرمانده حادثه باید دستور اعالم فعال شدن برنامه پاسخ را از طریق مرکز تلفن، کد بحران و پیجر صادر نماید و یبعد از تعی -7

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

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

 کمک نماید.

سازی برنامه، فرمانده حادثه بیمارستان باید با مشورت سایر اعضای مرکز هدایت عملیات و با هماهنگی ستاد هدایت دانشگاه، برای برای متوقف -9

 گیری نماید.توقف برنامه تصمیم

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

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

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

 دهند.

ای  از گزارش را برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل و مدیریت حادثه به مرکز هدایت عملیات کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا باید نسخه-12

 دانشگاه ارسال نماید.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 سوپروایزر کشیک :فرد پاسخگو 

 فرمانده حادثه ناظر:

 / مصاحبهبررسی مستندات / مشاهدهنحوه نظارت: 

 منابع:

 مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا، تالیف دکتر حمید رضا خانکه، سال
0111 

0111م فرماندهی حادثه در بیمارستان، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال مدیریت بحران و سیست 

 0110آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا، تالبف حمیدرضا خانکه و همکاران ،سال 

 

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده
 جواد لیثی 

 دبیرکمیته مدیریت بحران 
 دکتر جعفر کیاست فر  

 نفرمانده حادثه بحرا
 دکتر جعفر کیاست فر  

 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 حادثه زمان در بیمارستان تخلیه دستورالعمل 3-0-1-الف
 

 کد دستورالعمل
I-LM-RADM-4 

 تخلیه بیمارستان در زمان حادثه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش: 

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

 کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان کارکنان مرتبط:

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

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

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

 دثه : رویدادی که اتفاق افتد اما منجر به آسیب نشود.شبه حا
 : همه بخش ها و بیماران و کارکنان باید بیمارستان را ترک تمایند.  Complete Evacuationتخلیه کامل   

 : ساکنین یک طبقه به طبقات باال یا پائین منتقل می شوند.  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-

 کاهش آسیب  به بیماران، مراجعین و کارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی و داخلی-
 کاسیون فعالسازی برنامه تخلیه و نیز تصمیم گیرنده برای تخلیه باید توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مشخص شود.. اندی0

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

 حد خویش نمایند.. به محض  دریافت کد بحران، اعضای گروه تخلیه اضطراری باید شروع به تخلیه پرسنل وا1

 های خروجی اضطراری باید از قبل با عالمت خروجی شبرنگ توسط مدیریت خطر حوادث و بالیا مشخص شده باشد.. کلیه راهها و درب0

 ها باید به محض اطالع از کد بحران با افراد راهنما، جهت تخلیه ایمن محیط کار همکاری نمایند.. کلیه مسئولین واحدها/ بخش1

گذاری ایمنی و بهداشت محیط بیمارستان باید محلی را بعنوان پناهگاه، با رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشتی در خارج از بیمارستان عالمت . واحد3

 .اشدنمایند. این محل باید امن بوده و کلیه حجم پرسنلی خارج شده از محیط را در خویش جای دهد. این محل بایستی عالمت محل ایمن را داشته ب

 . درصورت عدم وجود راهنما، سرپرست واحد یا سرپرستار بخش باید طبق آموزشهای ارائه شده پرسنل واحد تحت مسئولیت خویش را از نزدیکترین1

 خروجی به محل ایمن هدایت نماید.

 . اولویت بندی جهت تخلیه باید بر اساس تریاژ در شرایط بحران انجام گردد.3

 ت  جهت اطالع رسانی دارای بلندگو باشد.بایس. محل تجمع ایمن  می1

 . درصورت بوجود آمدن بحران در طبقات اول، دوم باید تخلیه عمودی صورت گیرد.01

. طی فاز تخلیه پرسنل، بعلت اهمیت سرعت عمل، اعضای تیم اضطراری و افراد راهنما مجاز به تأمل و یا صحبت کردن با افراد متفرقه نمی 00

 باشند.
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 های خارجی وسیع، تخلیه کلی انجام گردد.یه به دلیل بحران داخلی بیمارستان و قابل کنترل باشد باید؛ تخلیه نسبی و در صورت بحران. اگر تخل01

 . کلیه مسیرها و راههای تخلیه و نیز تابلوهای خروجی می بایست به روشنائی اضطراری مجهز باشند.01

بندی مشخص شده باشد. یعنی آگاه شدن پرسنل از بحران، طبق فلوچارت اطالع رسانی در شرایط ن. فازهای اجرایی تخلیه باید با برنامه زما00

جهت بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه باشد و بر اساس شرایط بخش، مسئول شیفت با توجه به منابع و تجهیزات موجود در بخش، بیماران را 

 د.بندی نموده و تخلیه  انجام گردتخلیه اولویت

 . مسیرها و خروجی های تخلیه در کلیه بخش ها بایستی مشخص و راهروها خالی باشد.01

 . تبادل اطالعات الزم بین پرسنلی که در تخلیه نقش دارند باید به روش صحیح انجام گردد.03

 ) مانند ویلچر، برانکارد و ....(. بینی و موجود باشد. وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت تخلیه با توجه به مانورهای انجام شده پیش01

. درصورت شدت شرایط اضطراری، انجام کمکهای اولیه توسط امدادگران تیم در محل حادثه مجاز نبوده و اولویت با خارج سازی افراد بوده و 03

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

ت تخلیه، حرکت افراد متفرقه به سمت محل حادثه اکیدا ممنوع است. ممانعت از حرکت و تجمع افراد بر عهده اعضای . در زمان انجام عملیا01

 انتظامات بیمارستان است.

 . طی فاز عملیات تخلیه، بایستی اعضای تیم اضطراری، آخرین نفرات خارج شده از محل باشند.11

بایست در خصوص عملیات تخلیه توجیه شده باشند و ضرورت حضور و تجمع در پناهگاه جهت ی. کلیه پرسنل شرکت کننده در عملیات تخلیه م10

 سرشماری به آنها تذکر داده شود.

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

 باشد.

تیم اضطراری شیفت و به ویژه اعضای راهنما )مسئولین بخش مربوطه( می بایست با تمام گوشه و کنارها و نقاط کور آشنا باشند و . کلیه اعضای 11

 پس از تخلیه پرسنل می بایست به این نقاط کور سرکشی نمایند تا از عدم حضور کسی در این محل، مطمئن شوند.

ل عدم انسداد از مسیر حرکت وسایل نقلیه، آمبوالنس را در محل تعریف شده پارک نماید و ماشین . راننده آمبوالنس موظف است ضمن رعایت اص10

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

 یماران و تجهیزات را  انجام می دهد.. در موارد تخله جزئی و موقتی تیم آتش نشانی با فرماندهی سوپروایزر اقدامات  خروج ب11

 . کلیه پرسنل موظف به یادگیری و اجرای دستورالعمل بوده و در زمان بروز حادثه در آمادگی کامل باشند.13

 ها و اختیارات: مسئولیت

 سوپروایزر کشیک :فرد پاسخگو 

 فرمانده حادثه ناظر:

 / مصاحبهبررسی مستندات / مشاهدهنحوه نظارت: 

 منابع:

  مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا ، تالیف دکتر حمید رضا خانکه، سال
0111 

  0111مدیریت بحران و سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستان ، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال 

 0110میدرضا خانکه و همکاران ،سال آمادگی بیمارستان در حوادث و بالیا ، تالبف ح 
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 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 روش خط مشی و 0-1-1-الف
 

 مشی و روشکد خط
PP-LM-RADM-1 

تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط 

 بحران

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش:  

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

 کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان کارکنان مرتبط :

 تعاریف:

 ICP: اتاق بحران یا پست فرماندهی حادثه )Incident Command Post( راتژیک در بحث مقابله با سوانح و یکی از مراکز مهم و است
های مرتبط با سوانح در جهت بهبود کارایی نیروهای  باشد. اتاق بحران فضایی است برای هدایت و نظارت بر انجام مأموریتها و تمامی فعالیت بالیا می

 ا.یات و تجزیه و تحلیل آنههای مختلف از مراحل مختلف عمل آوری گزارش دخیل در عملیات و ارتقای کارایی آنها و همچنین جمع

 بیانیه خط مشی:
بهبود مستمر ارائه خدمات ضروری مانند مراقبت های اورژانسی، جراحی های فوری و ضروری، مراقبت مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به منظور 

 خاذ نموده است.اترا تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط بحران سیاست  ان و نوزاداناز کودک

 روش اجرایی :
باشد )شامل اداره راه هوائی، احیای پایه و پیشرفته، چست خدمات اساسی اورژانسی بیمارستان، در همه زمان و در هر شرایطی در دسترس می.0

 وختگی و ...(راتومی و تراکئوستومی و مراقبتهای حاد مسمومیت، ساهای جراحی الپبندی، عملتیوب گذاری، کنترل خونریزی، آتل

ها بخصوص برای فرمانده حادثه در جلسه تیم مدیریت بحران، منابع مورد نیاز جهت اطمینان از تداوم خدمات ضروری بیمارستان و تامین آن.1
 نماید.گروههای دارای شرایط بحرانی و سایر گروههای آسیب پذیر )مانند کودکان( را تعیین می

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

 باشد.، برق و اکسیژن در زمان حوادث و بالیا در دسترس میاقالم ضروری برای زندگی از جمله آب.0

یزات بیمارستانی و منابع آب و غذا و ....  در بررسی تیم های ارزیاب بیمارستان در کمیته خطر بررسی تأثیر وقایع احتمالی حوادث بر روی تجه.1
 گیرد.حوادث و بالیا انجام شده و پیش بینی های الزم صورت می

نی توسط آوری و دفع اجسام و دیگر ضایعات خطرناک بیمارستاطبق مصوبات کمیته خطر حوادث و بالیا، مکانیسمهای احتمالی برای جمع.3
 کارشناس بهداشت محیط و مدیریت خطر تعریف شده است.

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط و و پشتیبانیپاراکلینیکی  ،مسئولین واحدهای درمانی :فرد پاسخگو 

 فرمانده حادثه و جانشینان وی ناظر:

 / مصاحبهبررسی مستندات / مشاهدهنحوه نظارت: 

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

 تالیف: دکتر حمید رضا خانکه بالیامت در حوادث و حوزه سال

 ابالغ کننده تائید کننده تهیه کننده

 جواد لیثی
 دبیرکمیته مدیریت بحران

 دکتر جعفر کیاست فر
 مانده حادثه بحرانفر

 دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 مشی و روشکد خط
PP-LM- RADM-2 

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

 آموزش، بکارگیری، نظارت بر عملکرد داوطلبان(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ایش:  تاریخ آخرین ویر

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:  

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

 ها و واحدهای بیمارستانکلیه بخش کارکنان مرتبط :

 تعاریف:
 داشت کمک کند. گونه چشمبه این صورت فردی داوطلب است که رایگان و بدون هیچتعریف مردمی داوطلبی : مردم عقیده 

ها برای امور  های فراوانی از موقوفات و اختصاص دارایی تعریف داوطلبی از دیدگاه فرهنگ ایرانی : در ایران به موازات سایر کشورهای اسالمی، مصداق
پذیر جامعه باشد.  مود که سنّت حسنة کارهای خیریه و داوطلبانه توانسته است یاور محرومان و اقشار آسیبتوان ادعا ن 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.

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

سیاست  بهبود مستمر ارائه خدمات ضروری، افزایش ظرفیت و توانمندی نیروی انسانیمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به منظور  : بیانیه خط مشی

 مدیریت داوطلبان در بیمارستان در زمان بحران اتخاذ نموده است.

 ایی :روش اجر
 گردد.تیم بحران توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیای بیمارستان تصویب می.0
 شود.دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا توسط رئیس تیم بحران مشخص می.1

 شود.با هماهنگی رئیس کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا، چارت تشکیالتی مدیریت بحران بیمارستان تصویب می.1

 گردند.یک از واحدهای عملیاتی توسط فرمانده مدیریت بحران بیمارستان معرفی می مسئولین هر.0

 شود.ریزی مشخص میجایگزین اول و دوم هر یک از تیمهای عملیاتی توسط رئیس بخش برنامه.1

 شود.های عملیاتی و جایگزین های اول و دوم مشخص میتوسط ریاست بیمارستان ابالغ هر یک از مشمولین تیم.3

 گردد.ط ریاست بیمارستان شرح وظایف هر یک از تیم های عملیاتی و جانشین اول و دوم ابالغ میتوس.1

 شود.فرم ثبت نام و مشخصات از داوطلبان توسط تیم بحران در فرم ثبت می.3

 افراد داوطلب موظفند نسبت به رعایت کلیه مقررات هنگام حضور در مرکز و ارائه خدمات اقدام نمایند..1

 موظفند ضمن هماهنگی با مسئول مربوطه نسبت به ارائه خدمات و وظایف محوله اقدام نمایند.داوطلبین .01

 شوند.داوطلبان با توجه به سوابق کاری، میزان آشنایی با بحران و نحوه کار در مراکز درمانی غربالگری می.00

 گردد.در حوزه کاری مربوطه( برگزار میهای آموزشی الزم برای داوطلبان )با توجه به عالقمندی و توانمندی داوطلب کالس.01

ریزی بحران، توسط سوپروایزر آموزشی نظارت کامل بر نحوه آموزش و عملکرد داوطلبان توسط واحد آموزش، با هماهنگی رئیس بخش برنامه.01
 شود.بیمارستان اجرا می

توسط مسئول  ،ز اعالم نظر مسئول واحد ارزیابی وضعیتدرصورت موفقیت در گذراندن مراحل ثبت نام، غربالگری، آموزش، برای داوطلبان پس ا.00
 گردد.مدیر خدمات انسانی کارت عضویت صادر می

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 و سوپروایزر آموزشی ریزی بحرانرئیس بخش برنامه :فرد پاسخگو 

 فرمانده حادثه ناظر:

 عملکردداوطلبان( و ارزیابی  کارت عضویتارزیابی مستندات )نحوه نظارت: 

 منابع: 
 کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا، دکتر حمیدرضا خانکه..0
 شماره ماه آگوست، جیسون فاینهوت. بولتن انجمن بین المللی مدیران بحران،.1
وز بالیا در بیمارستانها، جنت سازی نیروهای بومی داوطلب در حین بردانشگاه تهران، نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا، اقدامات آماده.1

   0113فروزنده و اردالن علی، 
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 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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 کد دستورالعمل

I-LM-RADM-5 

شناسائی، نگهداری و انتقال اجساد در شرایط عادی و 

 بحرانی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش

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

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

 تعاریف :

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

 ن جسد می باشد.شناسائی، نگهداری، انتقال اجساد و دفشامل  مدیریت فوت شدگان  : مدیریت اجساد

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

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

 هدف : 
 گیرندگان خـدمتحقوق  حراست حفظ و(1

 شناسائی، انتقال و نگهداری صحیح اجساد (2

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

 شناسایی اجساد : 

 الف( شناسایی بیماران فوت شده :

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

 الهویه :ب( شناسایی بیماران فوت شده مجهول

خدمات بیمارستان در حضور حراست و مسئول شیفت، باید جیب بیمار و کلیه وسایل شخصی وی را جهت یافتن کارت شناسایی، آدرس و شماره (0

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

و یا هر مشخصه متفاوت در بیمار را در برگ ... (  پوشش، رنگ پوست و) اید در گزارش پرستاری وضعیت ظاهری بیمارپرستار مسئول بیمار ب (1

 ارزیابی اولیه بیمار و گزارش پرستاری ثبت نماید.

مستقر در  انتظامیهای عصر و شب، سوپروایزر شیفت باید در اسرع وقت، مورد را به نیروی های صبح منشی بخش مربوطه و در شیفتدر شیفت(1

 جهت حضور در بخش و تنظیم صورتجلسه اطالع دهد. 001بیمارستان / پلیس 

 .انجام دهد باید اقدامات الزم در خصوص شناسایی بیمار را از طریق مراجع قضایی و قانونی مأمور نیروی انتظامی(0

 .به سردخانه انتقال دهد...  و یا شناسایی بستگان و کادر خدمات بخش با نظارت مسئول بخش / شیفت باید جسد را تا زمان تشخیص هویت(1

 راههای نگهداری موقت جسد:ج( 

 ( جنازه باید توسط کادر خدمات بخش در کاور جسد  قرار داده شود.0

را در داخل دو  یا هر عامل تهدید کننده حیات جمعی، فوت شده باشد کادر خدمات بخش باید جنازه مسریدر صورتیکه بیمار با بیماری  : 0تبصره * 

 کاور قرار دهد.

 بر روی کاور جسد باید استفاده شود. برچسب قرمز: برای مشخص نمودن قابلیت سرایت این اجساد از  0** تبصره 

( کارت مخصوص شناسایی اجساد حاوی نام بخش، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره پرونده، تاریخ و ساعت فوت، مهر و امضای تکمیل 0-1

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

وادگی ( کارت مخصوص شناسایی اجساد نوزاد تازه متولد شده حاوی نام اتاق عمل / اتاق زایمان، نام و نام خانوادگی مادر نوزاد، نام و نام خان1-1

تاریخ فوت، مهر و امضای تکمیل کننده فرم و تاریخ تکمیل فرم باید توسط کادر خدمات بخش بر روی  پدر نوزاد، شماره پرونده مادر، تاریخ زایمان،

 کاور جسد الصاق شود.

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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 ( در صورت وجود یخچال در سردخانه مرکز، جنازه باید در داخل یخچال نگهداری شود.1

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

 شود.

 د( انتقال اجساد عفونی :

 (چکمه و سایر وسایل حفاظتی، دستکش )از جمله پوشیدن تمام وسایل حفاظت فردی(0

 قرار دادن جسد در کیسه مخصوص حمل جسد و گندزدائی محفظه حمل جسد(1

 گندزدائی ترالی حمل جسد(1

 فردی استفاده شده به عنوان پسماند عفونی و رعایت دستورالعمل بهداشت دستها دفع تجهیزات(0

 تحویل جسد به سردخانه(1

 قبل از مصرف غذا شستشوی دست با آب صابون پس از حمل جنازه ها و(3

، وسایل نقلیه حمل ونقل دستکش و چکمه ها و سایر وسایل و تجهیزات مورد استفاده )برانکارد ها وضدعفونی تمام وسایل شامل لباس شستشو و(1

 ....(  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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 پشتیبانی و مسئول بهداشت محیط ی درمانی وواحدهاو ها مسئولین بخشسوپروایزر کشیک،  :فرد پاسخگو 

 مدیریت بیمارستان/ ریاست بیمارستان  ناظر:

 ارزیابی مستندات و بازدید میدانی  نحوه نظارت:

 منابع :

 مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا، تالیف دکتر حمید رضا خانکه ، سال

0111 

 0111بحران و سیستم فرماندهی حادثه در بیمارستان، تالیف حسین شهدادی و همکاران، سال مدیریت 

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

انهای طبیعی و نحوة برخورد با اجساد دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجاتخطرات بیماریهای عفونی ناشی از اجساد پس از بحر، 

  .(0130) رضا ،یهاد خیش

(0131) جواد ،یقدرت ،اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری 

(0130علی اصغر ) ،امداد و نجات، نجف پور تیریدومین همایش علمی تحقیقی مد ،مدیریت بهداشت محیط در بالیای طبیعی. 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مدیر پرستاری -حوریه رحیمی
 حراستمسئول  – میرموسی اسدزاده

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

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

های فیزیکی، تجهیزات، افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه

 ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:  

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

 فرمانده حادثه و جانشینان وی، سوپروایزر کشیک، مسئول تجهیزات پزشکی، مسئول داروخانه، مسئول انبار ملزومات، مسئول تغذیهکارکنان مرتبط: 

 تعاریف :

ای که برگشتن به حالت شود به گونهیک سیتم از حالت تعادل خارج می بحران وضعیتی گذراست که بدلیل ورود برخی تهدیداتوضعیت بحرانی : 

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

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

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

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

 .باشدفیزیکی می

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

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

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

پست فرماندهی حادثه :  (Incident Command Post) : (ICP)  

 افزایش ظرفیت بیمارستان جهت ارائه خدمات درمانی در مواقع بحرانیهدف : 

 روش اجرا : 
به بیمارستان داده می   EOC، گزارش حادثه داخلی توسط سوپروایزر و گزارش حادثه خارجی توسط مسئول بسته به نوع، شدت و محل حادثه.0

پذیرد و صحت خبر تائید دانشگاه به فرمانده حادثه و سپس سوپروایزر شیفت صورت می  EOCرانی توسط مرکز حشود. اعالم وضعیت ب

 گردد.می

عیت بحرانی در بیمارستان را به رئیس و مدیر و مترون و دبیر بحران بیمارستان اطالع رسانی سوپروایزر شیفت وضعیت موجود و فعال شدن وض.1

 نماید تا در اسرع وقت در بیمارستان حضور یابد.می

 بررسی اتاق بحران توسط مترون و دبیر بحران و آماده سازی اتاق جهت برگزاری جلسات اضطراری در خصوص بحران..1

گیری برای تحلیل نیازهای افزایش ظرفیت در صورت دستور فرمانده کد ها و چهار مسئول ارشد و تصمیمی بخشبا روسا HICSتشکیل جلسه .0

 گردد.( توسط اپراتور بیمارستان در کلیه واحدها اعالم می110بحران )

 شوند.به دستور فرمانده حادثه، تیم مدیریت بحران بر اساس فلوچارت مدیریت بحران فراخوان حضور می.1

 پذیرد.رود و خروج مصدومان در زمان بحران از طریق درب ورودی تعیین شده توسط مسئول انتظامات صورت میو.3

های بستری جهت افزایش ظرفیت پذیرش مصدومین بحران توسط مدیر خدمات های اورژانس و بخشسطح بندی و ترخیص بیماران بخش.1

 گیرد تا فضا و تخت بیشتری جهت مصدومین بحران آماده باشد.می درمانی و طبی و پزشک معالج بیمار یا پزشک آنکال صورت

( بعنوان فضای 1آماده سازی فضاهای جایگزین جهت تریاژ مصدومین توسط رئیس بخش عملیات در محل مقتضی )تزریقات بخش اطفال .3

 گردد.پشتیبان مهیا می
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نماید و مراتب آمادگی را به تجهیزات و فضاهای جایگزین اقدام میها و رئیس بخش عملیات نسبت به باز نمودن و چینش و آماده سازی تخت.1

 دهد.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 گردیده بخش.01

 گردد.و مراتب به مقام مافوق اعالم می

 

 

 

 توضیحات نام بخش پشتیبان نام بخش اصلی

 پشتیبان یکدیگر   1اطفال  اورژانس اطفال

CCU PICU پشتیبان یکدیگر 

NICU پشتیبان یکدیگر نوزادان 

1کرونای  0کرونای   پشتیبان یکدیگر 

 پشتیبان یکدیگر قلب مردان قلب زنان

 پشتیبان یکدیگر 1اطفال  1کرونای 

 پشتیبان یکدیگر انکولوژی هماتولوژی

 

ریزی صورت گرفته و ت همراهان جهت جلوگیری در اختالل فرآیند درمان و پذیرش مصدومان توسط ارشد روابط عمومی و رئیس برنامهیمدیر.00

 شوند.باشد، هدایت میهمراهان بیمار به محل انتظار مورد تعیین در زمان بحران که محل تجمع ایمن می

های عمل و بمنظور انجام های الکتیو )جهت افزایش ظرفیت پذیرش اتاقستان و پزشک معالج بیماران کلیه جراحیتوسط فرمانده حادثه بیمار.01

 گردد.های جراحی مصدومان( لغو میعمل

ه سرپرست تسهیالت و تامین مایحتاج بیمارستان با هماهنگی رئیس بخش پشتیبانی، در صورتیکه تجهیزات موجود در بیمارستان، تامین کنند.01

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

دانشگاه و  EOCارشد ارتباطات با دستور فرمانده حادثه، در صورتی که نیاز به تجهیزات و نیروی کمکی خارج از بیمارستان داشته باشد با .00

نماید. همچنین فرمانده بق تفاهم نامه های بعمل آمده( ارتباط برقرار نموده و اقدام به درخواست نیرو و تجهیزات میهای مرتبط )طبیمارستان

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

ظرفیت سردخانه جهت پذیرش اجساد ناشی از حادثه بوده که به دلیل کمبود فضای فیزیکی و جوابگو مسئول واحد متوفیان، مسئول رسیدگی به .01

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

 دهد.ام میدرخواست کمک از واحد متوفیان شهرداری را انج

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ی درمانی و پشتیبانیواحدهاو ها مسئولین بخشسوپروایزر کشیک،  :فرد پاسخگو 

 و جانشینان وی فرمانده حادثه بحران ناظر:

 ارزیابی مستندات و بازدید میدانینحوه نظارت:  

 منابع :
 0111های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا، حمید رضا خانکه، مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاخص.0
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 حمید رضا خانکه، آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا .1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول مدیریت بحران –جواد لیثی 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 ید مطهریشه
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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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ایش:  تاریخ آخرین ویر

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:  

 وجود نیروی کارآزموده : امکانات مورد نیاز

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

 کارمند جانشین پروری، انتخاب جانشین، مسئول، : تعاریف

 وزش دیده در زمان مورد نیاز                                                                                             گیری از نیروی آمبهره : هدف
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول واحد و بخش های درمانی :فرد پاسخگو 

 مترونمدیریت بیمارستان و  ناظر:

 مصاحبه و مشاهدهنحوه نظارت:  

 م ، سنجه محور مدیریت منابع انسانی و سالمت حرفه ایپنجراهنمای اعتباربخشی نسل منابع : 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

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 دید 

 .مدیریتی وجوددارد

 

 وجود سیستم تشویق در راستای افزایش انگیزه نیرو

 

 معرفی نیرو به مدیران میانی

 

 برگزاری کالس های مدیریتی در بخش

 

برگزاری کالس های 

 برای تمام نیروها آموزشی

 

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-

 بخشی فعالیت ستانداردسازیمدیریت ا-

 خیر
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 یس امور اداریرئ -فریدون جوانفر یس امور اداریرئ -فریدون جوانفر
ید رئیس بیمارستان شه -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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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  جایگاه تنزل و ارتقا انتصاب، انتخاب،

 بیمارستان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:  

 - امکانات مورد نیاز:

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

 اران و سوپروایزرهاتها، سرپرس انهآزمایشگاه، کتابخ

 -: تعاریف

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

 مند شدن انتخاب مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی نظام   -0-0
 ها به منظور کارایی بیشتر. ایجاد ثبات در مدیریت   -0-1
 تحقق شایسته ساالری.   -0-1
 و مستندسازی فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی. سازی شفاف   -0-0
 های مسئولیتی . ایجاد فرصت برابر برای کارشناسان حائز شرایط پست   -0-1
 تعیین معیارهای مشخص برای انتصاب مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی   -0-3

ری و پیاده نمودن نظام انتخاب کلیه مسئولین و سرپرستاران غیرهیات علمی بر پایه ضوابط و ارزیابی افراد ساال به منظور تحقق شایسته مقدمه: : ماده یک
مل اقـدام  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. 
 داف دستورالعمل ) در قسمت فوق توضیح داده شده است.(ماده دو: اه

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

 
سطح  سرپرستی، 

 مسئولیتی
مقطع 
 تحصیلی

 دوره آموزشی رشیابی عملکردا تجربه در پست سطح قبل موجود نوع استخدام

 مسؤول
حداقل 
 کاردان

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 طسال در شغل مربو 1حداقل 
 11کسب میانگین 

درصد امتیاز ارزشیابی 
 در دو سال گذشته

 ساعت 11

 کارشناس مسؤول
حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 سال کارشناسی شغل مربوط 1حداقل 
 11کسب میانگین 

شیابی ز ارزتیاامدرصد 
 در دو سال گذشته

 ساعت 11

مسئول واحدهای 
پاراکلینیک و 

اداری و 
سرپرستاران و 

 ها سوپروایز

حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

سال کارشناس مسؤول در شغل 0حداقل 
 مربوط

 سال سابقه در  شغل مربوط 3یا 
هر سال کارشناس مسؤول دو سال سابقه 

 شود. محسوب می

میانگین کسب 
درصد امتیاز 31

ارزشیابی در سه سال 
 آخر

 11ساعت که  011
ساعت آن آموزش 

 تخصصی  باشد.

مدیر داخلی /مدیر 
 خدمات پرستاری

حداقل 
 لیسانس

رسمی، 
پیمانی، 
 قراردادی

 سال سابقه در سطح قبل 0حداقل 
سال سابقه در سطح کارشناس مسؤول  3یا

 در حوزه مربوط
زه  رشناسی حسال سابقه در سطح کا01یا

 مربوط

 31کسب میانگین 
درصد امتیاز ارزشیابی 

 در سه سال آخر

  31ساعت که  111
ساعت آن آموزش 
تخصصی  سمت 
مورد درخواست 

 باشد.
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 .توان صرفنظر نمود و تصویب باالترین مقام مرکز از این شرط میتأیید ** در شرایط خاص در صورت عدم احراز شرایط فوق  با 
اند )در حال حاضر تصدی مسئولیت در یکی از سطوح  دی که قبل از تصویب و ابالغ این دستورالعمل در سمتهای مسئولیتی  منصوب شده: افرا0تبصره 

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
 این سطح الزامی است.عمومی 
بررسی شرایط عمومی به عهده مدیریت امور اداری )اداره کارگزینی(بـه عنـوان دبیرخانـه کـارگروه در امـور انتخـاب مسـئوالن  و سرپرسـتاران          :1تبصره 

 باشد. می
 های عمومی  تعیین صالحیت :  0ماده 

 باشد: تاری به شرح زیر میهای اعتقادی، سیاسی، اخالقی و رف های عمومی شامل صالحیت صالحیت
 صالحیت اعتقادی نظیر: رعایت تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات -0-0
 صالحیت سیاسی نظیر: التزام عملی به قانون اساسی -0-1
 رویی، تواضع، فروتنی و صداقت. صالحیت اخالقی نظیر: سعه صدر، گشاده -0-1
 ریزی، هوش، دقت، روحیه کار تیمی و قانون مداری. ط، برنامهکار، نظم و انضبا صالحیت رفتاری نظیر: وجدان -0-0

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

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

 جدول عوامل امتیازآور شرایط تخصصی مسئوالن  و سرپرستاران

 متیاز حداکثر  عوامل امتیازآور ردیف

 01 گستره حیطه نظارت، پیچیدگی و تنوع وظایف 0

 1 سرپرستی و مدیریت  1

 11 تجربه شغلی مرتبط 1

 01 های آموزشی دوره 0

 01 ع( ، طرح، اخترتدریس و انجام امور پژوهشی )تألیف، ترجمه، مقاله 1

 01 های تخصصی ها و کارگروه عضویت در کمیته 3

 01 و بررسی پیشنهادات پیشنهادات پذیرفته شده در نظام پذیرش 1

 1 افزار تسلط در استفاده از نرم 3

 1 سوابق ایثارگری 1

 01 های خاص ها و قابلیت توانایی 01

 011  جمع

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

 گستره حیطه نظارت، پیچیدگی و تنوع وظایف:  -0 -1
 گردد: گستره حیطه نظارت: حیطه نظارت در مشاغل قبلی در دو سطح واحد و دانشگاه تعریف می -الف

ر است و صرفاً نظارت واحد خود را به عهده دارند هر سال نیم امتیاز و حداکثر گذاتأثیر  مسئوالن  و سرپرستاران  که وظایف آنان در سطح واحد  -1-0-0
 امتیاز  1
 امتیاز. 1امتیاز وحداکثر  0مسئوالن  و سرپرستارانی که وظایف آنان در سطح دانشگاه مؤثر است هر سال  -1-0-1

گیری و ارتباط شـغلی،   ریزی، سازماندهی، تصمیم اظ نقش شغل در برنامهب: پیچیدگی و تنوع وظایف: این بخش از عامل فوق شغلهای قبلی افراد را از لح
 باشد. امتیاز می 1دهد. امتیاز این بخش حداکثر  تنوع مقررات و تنوع وظایف اجرایی مورد ارزیابی قرار می

ها )با ابالغ مقام رسـمی( یـک امتیـاز و در     نشگاهتی  و سرپرستاری: به ازاء هر دو سال سابقه مسئولیتی  و سرپرستاری در دانشگاه و سایر دایمسئول -1-1
 در شرایطی که افراد دارای امتیاز یکسان شوند فرد با رشته شغلی مرتبط در اولویت قرار دارد. امتیاز 1/1ها  سایر دستگاه

بنـدی   ساس شرح مجموعه طرح طبقـه شود که در شرایط احراز شغل مورد تصدی بر ا تجربه شغلی مرتبط: تجربه شغلی مرتبط به تجاربی گفته می -1-1
امتیاز با مدرک تحصیلی لیسـانس   0امتیاز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم  1/1بینی شده باشد. به ازاء هر سال تجربه با مدرک تحصیلی دیپلم  مشاغل پیش

 ز.امتیا 1/1امتیاز و مدرک تحصیلی دکترای تخصصی 1ای  و با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای حرفه 1/0
 تبصره:
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 گردد. تجارب مسئولیتی  به عنوان تجربه مربوط محسوب می
تأییـد  گـردد و بـه    های فرد می های آموزشی، فرهنگی، شغلی و مسئولیتی  را که موجب افزایش مهارت و توانایی های آموزشی: این عامل دوره دوره -1-0

 امتیاز 01امتیاز حداکثر  0ساعت آموزش  11ء هر دهد. به ازا 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( 0 حداکثر امتیاز 0ساعت 01الف( تدریس در دوره های رسمی و آزاد دانشگاه هر 

امتیاز و بـه   3دهد حداکثر امتیاز این بند  ب( این قسمت از عامل فوق، امور پژوهشی فرد را از نظر تألیف، ترجمه، مقاله، طرح، اختراع مورد بررسی قرار می
 باشد. تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه می

های تخصصی که به موجب قانون با ابالغ رسمی از سوی رییس مرکز تشـکیل   ها و کارگروه تخصصی: کمیتههای  ها، و کارگروه عضویت در کمیته -3 -1
امتیاز و در صورتی که شاغل هم زمان عضویت در کمیته های  01امتیاز و حداکثر  0ها  باشد. به ازاء هر سال عضویت در کمیته شده باشد، قابل ارزیابی می

 گیرد. امتیاز تعلق می 1ر سال صرفاً دار باشد در ه مختلف را عهده
 پیشنهادات پذیرفته شده در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات: -1-1
 امتیاز. 1امتیاز و در صورت اجرایی شدن  0به ازاء هر پیشنهاد پذیرفته شده  -0
 افزار: تسلط در استفاده از نرم -1-3

 دهد. ی مورد نیاز مورد بررسی قرار میافزارها این عامل میزان تسلط فرد را در استفاده از نرم
امتیـاز و   1افـزار تخصصـی    باشد. )به ازاء استفاده از هر نرم امتیاز می 1رییس واحد حداکثر تأیید افزارهای مورد استفاده و پس از  امتیاز این عامل با ذکر نرم

 امتیاز( 0افزارهای عمومی  نرم
 سوابق ایثارگری:  -1-1

 باشد: زیر دارای امتیاز می سوابق ایثارگری به شرح
 

 نوع ایثارگری ردیف

 امتیاز مدت خدمت در جبهه درصد جانبازی مدت اسارت 

 1 ماه تا سه سال 3 درصد 11تا  سال 1تا  0

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

 
 

نمایند.همچنین تغییر در قوانین و مقررات ایثـارگران در جـدول فـوق اعمـال      تفاده می% اس11توضیح: فرزندان محترم شهدا طبق قانون از امتیازات جانباز 
 خواهد شد.

ها شامل روابط عمومی قوی، تکریم اربـاب   باشد این ویژگی های خاص شخصیتی افراد می های خاص: این عامل شامل ویژگی ها و قابلیت توانایی -01 -1
ت، شجاعت، تواضع و فروتنی، آگاهی الزم به قوانین و مقررات، بینش سیاسی و اجتماعی، عدالت و انصـاف در  رجوع، حسن تدبیر، اعتماد به نفس و قاطعی

 باشـد.  روی در درشتی و نرمی، قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل، تیزهوشی و حافظه قوی، دارا بودن پشتکار و جدیت در کار و وفاداری مـی  قضاوت، میانه
 امتیاز 01حداکثر 

 گردد. ر تیم اجرائی مرکز  بررسی و تعیین امتیاز میاین عامل د
 
 کارگروه انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران و وظایف آن: -3ماده 

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

 رئیس مرکز )رییس کارگروه( -0
 مدیر داخلی -1
 مدیر خدمات پرستاری   -1
 رئیس امور اداری )دبیر کارگروه( -1
 رئیس امور مالی -0
 رئیس دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار -1
 مسئول واحد فناوری سالمت -3
 یک نفر نماینده کارکنان به انتخاب تیم اجرایی -1
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 س واحد مربوطهریی -3
 توانند در صورت صالحدید از صاحب نظران جهت حضور در جلسه )بدون حق رای( دعوت نمایند. 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. می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مصوب می نفر رسمیت 1جلسات با حضور حداقل 

تواند در جلسـات کـارگروه جهـت     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  -0
 تعیین امتیاز شرایط تخصصی -1
 تعیین اولویت افراد پیشنهاد شده -1
 انجام مکاتبات الزم با مراجع ذیربط -0
 اعالم نظر در خصوص تمدید ابالغ مسئوالن  و سرپرستاران  به تیم اجرایی -1
 یین نامه امتیازدهی به سوابق خارج از دانشگاه و انطباق با این آ-3
 

فرایند انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران  :-1ماده 
ماه قبل از اتمام دوره مسئولیتی  و سرپرستی افراد، لیست تمام افراد واجد شرایط  1دبیرخانه) کارگزینی( انتخاب مسئوالن  و سرپرستاران  ، موظف است-0

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

، به ترتیب اولویت آنان را مـورد بررسـی قـرار    0شده در بند کارگروه ضمن تشکیل جلسه اولیه و بررسی صالحیتهای عمومی و تخصصی، افراد معرفی -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. ف است در همان جلسه و یا حداکثر در جلسه بعدی از بین افراد معرفی شده، یک نفر را معرفی تیم اجرائی موظ-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 -0

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

 شود. شود و فرد واجد شرایط انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس امور اداری اعالم می نهایی در جلسه اتخاذ میبررسی و تصمیم 
 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.  ییسه دانشگاه ارجاع میهیات اجرایی و نهایتاً به هیات ر
 پذیرد. کلیه مکاتبات دبیرخانه و پاسخ به مکاتبات مذکور به صورت محرمانه انجام می -1
 
 شرایط تمدید دوره مدیریت:3ماده : 

 باشد و در صورت کسب شرایط زیر قابل تمدید است. ابالغ مدیران و سرپرستان برای یک دوره دو ساله می
 کارگروهتأیید افوق یا رییس واحد و پیشنهاد مقام م -الف
 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد. 31کسب حداقل  -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
 
 یریت:: شرایط تمدید دوره مد1ماده 

 این دستور العمل به مدت یک سال از تاریخ تصویب یه صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و تمدید یا اصالح آن به تصویب تیم اجرایی است.
 به تصویب تیم اجرایی مرکز رسید .3/3/0113ماده در تاریخ  1این دستور العمل در 
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 نمودار گردش کار
 

  

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس امور اداری :فرد پاسخگو 

 مدیر خدمات پرستاری/ / مدیر ریاست بیمارستان ناظر:

 بررسی مستندات )شرایط احراز، مدارک و..(نحوه نظارت: 

 0310 /11313مجوز:  آموزش پزشکی  شماره و درمان بهداشت، مدیران وزارت تغییر و انتصاب انتخاب، العمل . دستور0 منابع :

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

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

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

 مطهری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی فرد 

یا افراد 

مورد نظر به 

رییس 

 کارگروه
 مافوقمقام 

ض اعترا

مقام 

 مافوق
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 درمانی تشخیص و پزشکی موسسات در وظیفه انجام حین در همراه تلفن از متعارف غیر استفاده عیتممنو دستورالعمل 0-1-1-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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30خرین ویرایش:  تاریخ آ

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:  

 تمامی بخش های درمانی و پشتیبانی و پاراکلینیکی ،تلفن همراه : امکانات مورد نیاز

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

 پزشکان و  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:

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

 درمان و خدماتی:پرسنل  -ب

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

 اتاق ریکاوری -در داخل اتاق های عمل -0

 داخل بخش های مراقبتهای ویژه-1

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

 در تمامی بخشها در حین دارو دهی و پذیرش بیمار  -0

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

 .دکارکنان درمواقع ضروری میتوانند با تعیین جانشین بصورت محدود در اتاق استراحت از تلفن همراه استفاده نماین تبصره:* 

 پاراکلینک:پرسنل -ج

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

 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 شرطوری و به واحدهای پشتیبانی در موارد ضر

 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، -0

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

 عکس برداری و فیلمبرداری از محل کار و محیط بیمارستان در مواقع ضروری با هماهنگی واحد حراست و روابط عمومی مجاز می باشد. -1-0

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

% و بار چهارم معرفی به  01بار سوم کسر از کارانه آن ماه به میزان  ،بار دوم تذکر کتبی ،برای بار اول تذکر شفاهی در صورت عدم رعایت موارد فوق، توجه:

  .رسیدگی به تخلفات اداریجهت هیات بدوی دانشگاه 

 خلف بر عهده مسئولین بخشها و واحدها ومسئول شیفت و سوپروایزرهای بالینی میباشد.مسولیت نظارت و پاسخ گویی و گزارش دهی موارد ت -0

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئولین بخشها و واحدها ومسئول شیفت :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخشها و واحدها ومسئول شیفت و سوپروایزرهای بالینی ناظر:

 مشاهدهنحوه نظارت: 
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 مپنجق بالینی و سنجه های اعتباربخش نسل مصوبات کمیته اخال منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 رییس امور اداری -فریدون جوانفر

 مسئول حقوق گیرنده خدمت -فاطمه عباسپور

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 کد دستورالعمل
I-LM-HRM&OH-4 

محافظت از فیزیک پرونده های پرسنلی و کارکنان و صیانت از 

 محرمانگی اطالعات مندرج در آن ها

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4ه ویرایش:  شمار

 پرونده پرسنلی، فضای بایگانی امکانات مورد نیاز :

 ریاست، مدیریت، مسئول حراست، رئیس امور اداری، مسئول واحد کارگزینی، کارکنان واحد کارگزینی و  بایگان کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 باشد.یط امن و ایمن میهدف از تدوین این دستورالعمل مدیریت بهینه اطالعات کارکنان در مح هدف :

ها  تنها افرادی هستند که مجاز به دسترسی رئیس، مدیر مرکز، مسئول حراست، رئیس امور اداری، مسئول کارگزینی و کارگزینها و مسئول بایگانی پرونده.0

 باشند مگر اینکه مدیر  بیمارستان تصمیم دیگری لحاظ کند .های پرسنلی کارکنان میبه پرونده

که یکی از پرسنل کارگزینی در مورد رازداری در مورد محتویات پرونده پرسنلی و مکاتبات مربوطه و افشای اطالعات پرسنل قصور و تخلف در صورتی.1

 داشته باشد بایستی برخورد الزم طبق ضوابط به صالحدید رئیس امور اداری انجام گردد.

-با رعایت الزامات بایستی توسط همکار کارگزین تحت نظارت مسئول کارگزینی انجام  مکاتبات خاص اداری مانند صدور سوء پیشینه  با مراجع قضائی.1

 گیرد.

باشد بایستی توسط مسئول کارگزینی در دسترس و تحت نظارت رئیس امور اداری  111تمامی اطالعات اداری پرسنل از قبیل حقوق و مزایا و مرخصی و .0

 دد.گرو تمامی اطالعات طبق ضوابط حفظ و نگهداری 

 شود.های پرسنلی کارکنان تحت نظارت مسئول کارگزینی اسکن و بصورت فایل الکترونیک نگهداری جهت حفظ امنیت اطالعات ، بایستی پرونده.1

مسئول  گردد و فقط افراد دارای مجوز تحت نظارتهای ریل دار بایستی نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان بصورت فیزیکی در داخل اتاق بایگانی و فایل.3

 کارگزینی امکان دسترسی به پرونده ها را داشته باشند.

 دسترسی به پرونده های پرسنلی کارکنان بایستی فقط در ساعات اداری امکان پذیر  باشد..1

 .نشانی و تحت نظارت مسئول کارگزینی بازدید گرددبایست ماهانه توسط مسئول آتشاتاق بایگانی مجهز به کپسول آتشنشانی بوده و می.3

 در زمانی که حجم اوراق پرونده از حد استاندارد بیشتر گردد، بصورت کد تعریف شده با همان شماره پرونده توسط بایگان نگهداری گردد..1

 گردد.. در صورت  خاتمه خدمت، پرونده پرسنلی کارکنان بایستی بصورت بایگانی در محل دیگری زیر نظر مسئول کارگزینی حفظ و نگهداری 01

 ها و اختیارات: یتمسئول

 مسئول بایگانی :فرد پاسخگو 

 مسئول کارگزینی ناظر:

 مشاهده مستنداتنحوه نظارت: 

 نسل پنجم اعتباربخشیهای استاندارد کتاب دستورالعمل داخلی بیمارستان و منابع:

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 اداره منابع انسانی رئیس –فریدون جوانفر  مسئول کارگزینی –اسماعیل رزاقی 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 بخشها سایر با بالینی بخشهای تعامل روند بر نظارت روش اجرایی 1-1-0-الف مدیریت خدمات پرستاری
 

 کد روش اجرایی
P-LM-NSM-1 

 هاهای بالینی با سایر بخشنظارت بر روند تعامل بخش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

 تلفن امکانات مورد نیاز :

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

 -تعاریف :

 ت تعامالت بین بخشی به منظور تسریع و تسهیل روند ارائه خدمات به بیمارانتقوی 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 .0

 نماید.  نظارت می...( 
، سوپروایزر کشیک جهت تأمین اقالم درخواستی و عدم امکان همکاری بخش پشتیبان یزات پزشکی در بخش مقصددر صورت نیاز به تجه.0-0

 دهد. ها انجام می هماهنگی الزم را با سایر بخش

 و عصر و در شیفت نمایدنظارت میشیفت  داروخانه توسط مسئول بخش/ ها/ م دارویی خاص از سایر بخشالروند تهیه اق برسوپروایزر کشیک .0-1
 شب سوپروایزر جهت تهیه دارو با آنکال داروخانه تماس حاصل می نماید.

ها مطلع و نسبت به تأمین نیروی انسانی به صورت جابجایی افراد مورد  سوپروایزر کشیک پس از راند بالینی در شروع شیفت از حجم کاری بخش.0-1
 نماید. نیاز اقدام می

-اطالع داده می سوپروایزر کشیکمورد توسط مسئول بخش/شیفت به خدمات پاراکلینیک اورژانس،  فتبروز هر گونه مشکل در جهت دریادر صورت .1

 شود.

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

تلفنی نموده ویا  در بیمارستان حاضر شده  جهت حل مشکل با مترون تماس حاصل نموده و ایشان یا راهنمایی سوپروایزر کشیکدر صورت نیاز .0
 ومشکل را بررسی می نمایند.

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

 نمایند. منتقل می ریاستحل در حوزه پرستاری را به حوزه مدیر پرستاری مسائل و مشکالت غیر قابل.3

 نماید. ها منتقل میرا به سوپروایزرین و مسئولین بخش ریاستمدیر پرستاری راهکارهای ارائه شده از حوزه .1

 نماید.میها نظارت تعامل بین بخش روندر بمدیر پرستاری .3

 نماید.ها جلسات مذاکره/مشاوره برگزار میهای بالینی و پاراکلینیکی، با مسئولین این بخشبخش مدیر پرستاری جهت برقراری ارتباطات بهینه بین .1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مدیر پرستاری :فرد پاسخگو 

 مدیر پرستاری ناظر:

 بررسی صورتجلساتنحوه نظارت: 

 تانیتجربیات بیمارس منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیر پرستاری -حوریه رحیمی 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 بیمارستانی اطالعات سامانه در شده ثبت هایداده صحت کنترل روش اجرایی 0-1-1-الف
 

 یکد روش اجرای
P-LM-HIM&IT-1 

 های ثبت شده در سامانه اطالعات بیمارستانیکنترل صحت داده

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

  HISسپاس و کامپیوتر، نیروی انسانی، نرم افزارهای  امکانات مورد نیاز :

 ها/ واحدهامدیریت، مسئولین بخش ،، کارشناس آمار و کدگذاریITو  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 هدف :

 
و شماره ای بیماران بستری و پزشک بستری کننده  را در پرونده الکترونیکی با کد پرسنل پذیرش اطالعات هویتی و دموگرافیک و مشخصات بیمه.0

 کنند.پرونده  اختصاصی بیمار را  ثبت می

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

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

 درآمد و مسئول آمار و کدگذاری کد کاربری و دسترسی به سامانه سپاس داده می شود. و ITو جانشین وی و HIM برای افراد مجاز از جمله مسئول .0

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

 سپاس را استخراج نمایند.

 ست با توجه به نوع خطا که مربوط به کدام بخش می باشد به اطالع بخش مربوطه رسانده شود.خطاهای استخراج شده می بای.3

  .اقدام نموده و پرونده مجددا به سپاس ارسال گردند HIS نسبت به رفع خطای موجود در سیستم در اولین فرصت ممکنبخش مربوطه باید .1

های مربوطه  مجددا از سامانه سپاس گزارش گرفته و از صحت اقدامات انجام گرفته  افراد مجاز می بایست بعد از رفع خطا های موجود توسط بخش.3
 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 .1

)ازجمله آموزشهای پرسنل ،نصب ورژنهای جدید سپاس و..( را در کمیته  الحی انجام گرفته راصباید نحوه عملکرد و اقدامات ا ITو HIM مسئول .01
 فناوری و مدیریت اطالعات سالمت مطرح نمایند.

و همچنین سامانه  HISر سامانه بایست آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت دررا به افراد مجاز در ثبت اطالعات بیماران دمی ITو HIM مسئولین .00
 سپاس را ابالغ نمایند.

 تمامی الزامات مستندسازی در سامانه اطالعات بیمارستانی می بایست بر اساس آخرین ابالغیه های وزارت بهداشت به روز رسانی شوند..01

ورد به اطالع کاربر جهت جلوگیری از خطاهای پس از گزارش گیری از سپاس و مشخص شدن خطاهای موجود ،پس از ردیابی کاربر ثبت کننده باید م.01
 تکراری رسانده شود.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 IT، مسئول درآمد، مسئول داروخانه ، مسئول  HIMمسئولین بخش ها ، مسئول  :فرد پاسخگو 

 ITو مسئول  HIMمسئول واحد  ناظر:

 مشاهده و بررسی خطاهای سپاسنحوه نظارت: 

 منابع :
 غیه های وزارت بهداشتآخرین ابال 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
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مسئول واحد مدیریت اطالعات  –حکیم سیدان 
 سالمت

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی

مسئول واحد مدیریت اطالعات  –حکیم سیدان 
 سالمت

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 0-1-1-الف
 

 کد روش اجرایی
P-LM-HIM&IT-2 

 

نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطالعات الکترونیکی و تهیه 

 نسخه پشتیبان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ریخ آخرین ویرایش:  تا

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 برنامهو فایلکردن به معنای صدمه خوردن و خراب شدن سیستم 

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

 روش اجرایی:

 د:گیری را انجام میدهمسئول فناوری اطالعات با بررسی شرایطی که در ذیل اشاره شده سیاست مدون برای پشتیبان
 شود.انجام می گیریآپبکهر روز در ساعات کم ترافیک و بطور منظم از بانکهای اطالعاتی همه نرم افزارهای مستقر در مرکز  -0
 .شوداطالعات حاوی بکاپهای نرم افزارهای سیستم بر روی سرورهای مشخص شده و یا مدیاهای مستقر در اتاق سرور ذخیره می -1
 .شودزارهای کاربردی مطابق با دستورالعملهای وزارتخانه هم به همین منوال در اتاق سرور ذخیره میاطالعات حاوی نرم اف -1
 یک نسخه از اطالعات حاوی یانکهای اطالعات و نرم افزارهای سیستم جهت ذخیره سازی بر روی یکی از کالینتهای مرکز کپی و  برای همین هدف  -0

 شود.ذخیره می
 یابد.طالعات ذخیره شده به خارج از فضای بیمارستان جهت اطمینان بیشتر انتقال مینسخه ای دیگر از ا -1
ها، تخریب اطالعات توسط هکرها، هنگام بروز حوادث طبیعی را کردن، تخریب اطالعات توسط ویروس crashاز دست دادن اطالعات سیستم بعد از  -3

 نماید.بررسی می

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فناوری اطالعات  :و فرد پاسخگ

 مسئول فناوری اطالعات ناظر:

 مشاهده نحوه نظارت: 

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
 ITکارشناس  -سمیه مددی

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

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

کد خط مشی و روش 

 اجرایی
PP-LM-HIM&IT-1 

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

 ها / واحدهابخش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30خ آخرین ویرایش:  تاری

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 مجازلزوم رعایت امنیت اطالعات، بیمارستان با هدف حفظ و ارتقای امنیت اطالعات و به حبا توجه به  
 یتهکمریت اطالعات سالمت را در پیش گرفته و باکنترل و نظارت یترخیص 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:

 1/11-0-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 مییرالعمل در دسترس پرسنل واحد مد)دستو صورت می گیرد

 گیرد. اورژانس، توسط پرسنل درمانی در دسترس و اختیار افراد غیرمجاز قرار نمی بستری، . پرونده بالینی اعم از سرپایی،0
معین و قابل اعتماد نظیر بیماربر یا خدمات مخصوص هر  .مسئولین بخشهای بالینی جهت انتقال پرونده بین بخشهای مختلف بیمارستان از فرد یا افراد1

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

تأیید ی و امضای درخواست کننده و با ارائه  برگ درخواست پرونده با ذکر نام و نام خانوادگ درخواست کننده پرونده جهت دسترسی به اطالعات پرونده، .1
 نماید.به واحد مدیریت اطالعات سالمت مراجعه میپس از ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت شماره  مرکز، / مدیریتریاست

نام  نام بیمار،نی، بایگابا ثبت شماره پرونده خارج شده از را کارت خروج پرونده یا کارت جایگزین  هنگام خروج پرونده از بایگانی، متصدی بایگانی .0
 د. دهقرار می پروندهدر محل  بجای پرونده خارج شده از بایگانی، تاریخ درخواست، درخواست کننده و تحویل دهنده،

 نماید.در دفتر خروج پرونده، ثبت میرا  مشخصات پرونده خارج شده از بایگانی متصدی بایگانی .1
 نماید.مان بازگشت پرونده در پوشه مخصوص برگه های درخواست پرونده نگهداری می. متصدی بایگانی برگ درخواست پرونده را تا ز3
 نماید.. مسئول بایگانی، بصورت روزانه، بازگشت پرونده های خارج شده از بایگانی را، از بخشهای درخواست کننده، پیگیری می1
 نماید.یل ایشان میبعد از بازگشت پرونده، درخواست کتبی متقاضی را تحو، . متصدی بایگانی3
 زند. . متصدی بایگانی مشخصات پرونده بازگشت داده شده را، از فهرست دفتر و کارت خروج پرونده، خط می1

  نماید.. متصدی بایگانی کارت خروج پرونده را از محل پرونده در بایگانی خارج و پرونده را جایگزین می01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 HIMل مسئو :فرد پاسخگو 

 HIMمسئول  ناظر:

 مشاهده و بررسی مستنداتنحوه نظارت: 

 منابع : 

 0130تابستان -اباذر حاجوی. انتشارات نشرالکترونیکی و اطالع رسانی جهان رایانه 1،0. مدارک پزشکی  0

 1/11-0-. دستورالعمل کشوری ارایه پرونده و اطالعات پزشکی با کد کشوری الف پ 1
 نی. تجربیات بیمارستا1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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  –حکیم سیدان 
 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت

 

  –  حکیم سیدان
 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت

  -دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس بیمارستان شهید مطهری
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 های ذخیره و بازیابی اطالعات محافظت و امنیت سیستم روش اجرایی
 

 کد روش اجرایی
P-HIM&IT -3 

 محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطالعات

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

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

 اطفاء حریق، کپسول های آتش نشانی و ...

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

 تعاریف :

 :اطالعات وامنیت محافظت

 .است کرده بیمارتعیین حقوق منشور که درچارچوبی ای، ورایانه دستی سیستمهای از اعم بیماران اطالعات حفظ یعنی

 افشای یا مجاز غیر سرقت،کاربرد از اطمینان حصول نظیر موضوعاتی کنترل بر تمرکز آن اعمال با که است حساس اطالعات برای وضعیتی نیز امنیت

 .میشود انجام اطالعات

 .باشد می دستکاری یا تغییر کردن، خراب برداری، نسخه خواندن، ، افشاء ، ،استفاده دسترسی:قوانین شامل و

 هدف :

نیت 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 ام
حداقل رساندن دسترسی های غیر مجاز به پرونده ها، سیاست محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطالعات )در سیستم های دستی و 

مینان حاصل می کامپیوتری( را در پیش گرفته و با کنترل و نظارت کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات از اجرای صحیح این سیاست اط
 نماید.

 اجرایی در سیستم های الکترونیکی:روش 
 مسئول واحد فناوری اطالعات کلیه ی سیستم ها را مجهز به آنتی ویروس می نماید..0
 مسئول واحد فناوری اطالعات آنتی ویروس ها را به صورت مرتب بروز رسانی می نماید..1
 ممنوع می نماید.را ، HISرنت در سیستم مسئول واحد فناوری اطالعات امکان استفاده از اینت.1

متصل می باشند را ممنوع  HISاتصال هرگونه وسایل جانبی نظیر فلش مموری، گوشی و ... به سیستم هایی که به مسئول واحد فناوری اطالعات امکان .0
 می نماید.

 پشتیبان گیری می نماید. HISاز تمامی اطالعات سیستم طبق برنامه مشخص بصورت روزانه،مسئول واحد فناوری اطالعات .1
را در محل های امن و دور از دسترس افراد غیر مجاز زیر نظر مدیر سیستم و مسئول  HISمسئول واحد فناوری اطالعات نسخه های پشتیبان سیستم .3

 واحد مدیریت اطالعات سالمت نگه داری می نماید.
 ، تعریف می نماید.HIS، کد کاربری و رمز منحصر به فرد در سیستم  HISمسئول واحد فناوری اطالعات برای هر یک از کاربران سیستم .1
 مسئولیت حفاظت از کد کاربر و رمز بر عهده ی خود کاربر می باشند..3
 شود.رج می هر کاربر به منظور پیشگیری از سوء استفاده ی دیگران از اطالعات، زمانی که از کامپیوتر استفاده نمی نماید از کد کاربر و رمز خود خا.1

 روش های اجرایی در سیستم های دستی:
 1/11-0-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 صورت می گیرد
 گیرد. ده بالینی اعم از سرپایی، بستری، اورژانس، توسط پرسنل درمانی در دسترس و اختیار افراد غیرمجاز قرار نمی. پرون0
مخصوص هر .مسئولین بخشهای بالینی جهت انتقال پرونده بین بخشهای مختلف بیمارستان از فرد یا افراد معین و قابل اعتماد نظیر بیماربر یا خدمات 1

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

ده و تأیید درخواست کننده پرونده جهت دسترسی به اطالعات پرونده، با ارائه  برگ درخواست پرونده با ذکر نام و نام خانوادگی و امضای درخواست کنن .1
 نماید.به واحد مدیریت اطالعات سالمت مراجعه میه دبیرخانه جهت ثبت شماره پس از ارجاع بمرکز،  / مدیریتریاست

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 .0
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 د. دهقرار می پروندهدر محل  ای پرونده خارج شده از بایگانی،بج تاریخ درخواست، درخواست کننده و تحویل دهنده،
 نماید.در دفتر خروج پرونده، ثبت میرا  مشخصات پرونده خارج شده از بایگانی متصدی بایگانی .1
 نماید.ی. متصدی بایگانی برگ درخواست پرونده را تا زمان بازگشت پرونده در پوشه مخصوص برگه های درخواست پرونده نگهداری م3
 نماید.. مسئول بایگانی، بصورت روزانه، بازگشت پرونده های خارج شده از بایگانی را، از بخشهای درخواست کننده، پیگیری می1
 نماید.. متصدی بایگانی، بعد از بازگشت پرونده، درخواست کتبی متقاضی را تحویل ایشان می3
 زند. را، از فهرست دفتر و کارت خروج پرونده، خط می . متصدی بایگانی مشخصات پرونده بازگشت داده شده1

 نماید.. متصدی بایگانی کارت خروج پرونده را از محل پرونده در بایگانی خارج و پرونده را جایگزین می01
 

 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 .0
 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 .0

 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 .3

 گزارش تهیه و دانشگاه اطالعات فناوری .1

 بیمارستان مانیتورینگ و تصویری نظارت های ندوربی هایسیستم نصب چگونگی و انجام بر نظارت .3

 بیمارستان  در ایرایانه جرایم به رسیدگی امر در ذیصالح مراجع با الزم هماهنگی .1
 هامکان آن به تردد کنترل و اصلی افزار سخت هایسیستم مکانی موقعیت ،حفاظتی ضوابط . تعیین01

 الزم گزارش تهیه و سازمان موجود های سیستم به نفوذ فقنامو و موفق های گزارش بررسی و دریافت . پیگیری00

 استفاده سوء مجاز، غیر نشر و چاپ جاسوسی، جعل، تخریب، سرقت، سوزی، آتش از جلوگیری جهت الزم اقدامات . انجام01

 بیمارستان در موجود هایشبکه توسعه و نصب خصوص در امنیتی و حفاظتی مالحظات رعایت بر . نظارت01

 آن نگهداری نحوه و شده بندی طبقه اطالعات از پشتیبانی نسخه تهیه روند از ایدوره رت. نظا00

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ITمسئول  :فرد پاسخگو 

 ITمسئول  ناظر:

 مشاهده و نظارت دوره ای و موردی نحوه نظارت: 

 و مسئول مدیریت اطالعات سالمت کمیته مدیریت اطالعات

 منابع :

 .11/01/31مورخه  111331ساماندهی اسناد موضوع نامه شماره دستورالعمل .0

  حاجوی اباذر 4 و3 پزشکی مدارک کتاب.1
  مقدسی حمید بهداشتی پردازی داده کتاب.1
 شرایط و معیارهای دسترسی به اطالعات بیمار )درون سازمانی، برون سازمانی( به سالمت اطالعات مدیریت های مشی و خط ی کتابچه.0

  1/11-0-اره الف پدستورالعمل شم

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 مسئول مدیریت اطالعات سالمت -حکیم سیدان

 مسئول حراست –مهندس میرموسی اسدزاده 
 ITمسئول  -جواد امیرفالحی

 مسئول مدیریت اطالعات سالمت-یدانحکیم س
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 ...حفظ امنیت سیستم روش اجرایی 
 

 کد روش اجرایی
P-HIM&IT-4 

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

تعیین سطوح دسترسی افراد، بخشها و واحدها، محرمانه ماندن 

 اطالعات الکترونیکی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیاریخ ت

 4شماره ویرایش: 

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

 آموزش دیده و پرسنل فناوری اطالعات

 یمارستانیکلیه کاربران سیستم ب کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

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

 مخرب آنها جلوگیری مینماید.

 : تعریف سرور )سخت افزار(

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

 .استفاده قرار گیرد

 : تعریف سرور )نرم افزار(

ارائه می رور مبتنی بر نرم افزار یک برنامه است که سرویس ویژه ای را برای برنامه های دیگر )به نام مشتری ها( به صورت محلی یا از طریق شبکه یک س
های پروتکلآید، سرور 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 

-در شبکه های کابلی مورد استفاده واقع می ... و دوربینهای مدار بسته رهای تحت شبکه،چاپگ 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
 حرمانه ماندن اطالعات الکترونیکیسطوح دسترسی افراد ،بخشها و واحدها ،م

 روش اجرایی:

 مسئول واحد فناوری اطالعات:
 .سیاستهای مناسب مدیریت کاربران و رمز عبور مناسب در شبکه را اتخاذ میکند -0
 دسترسی ایمن و تا حد ممکن سریع به اینترنت را فراهم میکند.-1
 کنترل میکند. پشتیبان گیری منظم و مرتب از اطالعات و بازیابی اطالعات را-1
 به روز رسانی نرم افزارهای آنتی ویروس،دیواره آتش و ضدجاسوسی را کنترل میکند.-0
 پیکربندی مناسب تجهیزات اکتیو مرکز همچون اکسس پوینت ها و سوئیچ ها را انجام میدهد.-1
تعریف شده که فقط دسترسی به فولدرهای  قرار دارد کاربرانی در بخش مدیریتی آن HIS برای دسترسی سیستمهایی که اطالعاتشان روی سرور -3

 مخصوص و مورد نیاز خود را دارند و امکان ورود و مشاهده سایر فولدرهای غیرمرتبط مسدود میگردد.
ن برنامه بر آبرای سیستمهایی که کامپیوترشان تک کاربره هستند امکان دسترسی سایر کاربران در شبکه به آن وجود ندارد و رمز ورود فقط در اختیار کار-1

 قرار داده شده است.
 بدافزارهای رایانه ای و بروز رسانی منظم آن به منظور جلوگیری از آلودگی و انتشار 1101استفاده از برنامه ویروس یاب پادویش -3
ابع شبکه برای کردن منread onlyنمودن امکان انتشار ویروس احتمالی در ایستگاههای کاری شبکه با روشهای امنیتی مناسب از قبیل  مسدود-1



 

62 

 کاربران در محیط ویندوز که نقش بسزائی در کنترل آلودگی در محیط شبکه دارد.
پس از بررسیهای الزم در خصوص عدم آلودگی و یا برنامه خاصی صورت  ITانتقال احتمالی اطالعات بین کاربران شبکه از طریق کامپیوتر واحد-01

 تبادل نمیشود. ITواحدمیگیرد و عمال هیچ داده ای در شبکه بدون کنترل 
دسترسیهای الزم بر روی سرور دامین ایجاد شده و تبادل اطالعات  جهت سهولت دسترسی کاربران، فولدرهای مشترک به منابع بیمارستان با رعایت-00

 فقط از این طریق و در بستر امنیتی مناسب صورت میگیرد.
و  سرقت ضد درب از قبیل سرور اتاق به مرتبط غیر افراد دسترسی عدم و سرور قاتا فیزیکی فضای امنیت منظور به سرور اتاق سازی استاندارد-01

 . سرور اتاق رطوبت و دما مانیتورینگ سیستم اطفاء حریق و

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ITمسئول  :فرد پاسخگو 

 ITمسئول  ناظر:

 مشاهده نحوه نظارت: 

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
 ITکارشناس  -سمیه مددی

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-LM-HIM&IT-5 

 

 پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30اریخ آخرین ویرایش:  ت

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5:شماره ویرایش 

 ...و پچ کورد و کابل شبکه و  switchتجهیزات شبکه از قبیل  ،پرینتر ،کی بورد ،ماوس ،مانیتور– HIS-Image: سیستم آماده امکانات مورد نیاز

 عاتکارکنان مرتبط: کارکنان واحد فن آوری اطال

 :تعاریف

لید، کابلی الکتریکی یا نوری است که برای اتصال موقت )پچ کردن( یک دستگاه الکترونیکی یا نوری به دستگاهی   پچ کابل یا پچ پچ کورد شبکه:  پچ کورد
  .گیرد دیگر، به منظور هدایت و انتقال سیگنال مورد استفاده قرار می

 ری برای جلوگیری از اختالل در خدمات رسانی و مستندسازی سرویسهای درمانیهدف : جایگزینی سریع امکانات سخت افزا

 روش اجرایی:

 مسئول فناوری اطالعات با بررسی شرایطی که در ذیل اشاره شده سیاست مدون برای خدمات پشتیبانی را انجام میدهد:
 شود.ههای موجود در بخشهای بیمارستانی انجام میدر بازه های زمانی مشخص بازبینی  امکانات سخت افزاری و نحوه کارکرد دستگا-0
 شود.اطالعات جمع آوری شده از واحدهای مختلف بررسی و در مورد اصالحات مد نظر تصمیم گیری می-1
 شود.نسبت به جایگزینی و یا تعمیر در محل و یا ارجاع به واحد تا حصول نتیجه نهایی تصمیم گیری و اقدام  می-1
 خص و بعضا بصورت اورژانسی با واحد فناوری اطالعات دانشگاه در مورد خریدهای جدید و تامین اعتبار مکاتبه میشوددر بازه های زمانی مش-0
 .میشود استفاده نوری فیبر از سریع و امن ارتباط منظور به-1

 .شود می ارسال تانبیمارس خارج به تدارکات مسئول توسط انفورماتیک مسئول هماهنگی با تعمیر و شارژ جهت پرینترها تریج کار-3

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ITمسئول  :فرد پاسخگو 

 ITمسئول  ناظر:

 مشاهدهنحوه نظارت: 

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
 ITکارشناس  -سمیه مددی

 ITمسئول  -جواد امیرفالحی
یس بیمارستان شهید رئ -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 بیمارستان مختلف واحدهای  /بخشها زدایی لکه و گندزدایی و شستشو نظافت، دستورالعمل 0-0-3-الف
 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-1 

 

/ واحدهای نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی بخشها

 بیمارستان / آمبوالنس

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش: 

 ماده ضدعفونی کننده –وسایل نظافت  امکانات مورد نیاز:

 نیروهای خدماتی کارکنان مرتبط:

 مسئول خدمات، مسئولین بخشها  فرد پاسخگو:

 محیط گندزدایی و شستشو ت،نظاف در بهداشتی رعایت اصول هدف:

 نحوه ضدعفونی بخشهای ایزوله بیماران کرونایی

        کلیه سطوحی که بیمار با آن در تماس میباشد باید بطور مرتب )حد اقل هر دوساعت یک بـار( بوسـیله ضـدعفونی کننـده در دسـترس بطـور کامـل

 ضدعفونی گردد.

بهداشتی ، نرده ها ، دستگیره ها ، نیمکت ها و ...  باید حـداقل هـر دو سـاعت یکبـار      فضاهای عمومی بخش ایزوله از قبیل راهروها ، سرویس های

 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.  ویی، توالت و حمام پس از ترخیص بیماراتاق بیمار، وسایل موجود در اتاق، دستش         

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

استفاده از گان، ماسک، دستکش، بر حسب نوع عفونت 

 عمل اتاق ، شستشو و گندزدایی درنظافت

تمیز کـردن و   .در انتقال میکروارگانیسم ها به بیمار دارد. بسیار مهم است که محیط اتاق عمل روزانه نظافت شود میآلودگی محیطی در اتاق عمل نقش مه

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

است. استفاده از این محلول مناسـب،   استفاده از یک محلول شوینده خنثی برای شستشو موثر .شستشوی ابتدایی کثیفی و آلودگی سطح را بر میدارد

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

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

  .بار میشوند خودداری شودپخش گرد و غ

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

 . بیشتر دارند. این سطوح باید مابین دو بیمار ابتدا شسته و سپس ضدعفونی شوند

 روش های معمول نظافت کفایت میکندبرای بخش های اداری اتاق عمل.  

 بود انجام شود الزمسرویس بهداشتی اتاق عمل باید دو بار در روز و هر زمان که.  
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       خدمات هنگام نظافت باید از دستکش ضخیم خانگی استفاده کنند. استفاده از گان و ماسک در حین نظافـت ضـروری نیسـت، مگـر اینکـه احتمـال

  .شته باشدپاشیده شدن مایعات وجود دا

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.  

 زات باید بطور کامل تمیـز  م است که یک نظافت کلی در اتاق عمل انجام شود. اتاق عمل، سینک های اسکراب، راهروها و تجهیالزدر پایان هر روز

 ساعت گذشته از آنها استفاده شده است یا نه.  00شوند، صرف نظر از این که آیا در 

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

 (روز 1حداکثر )آنها پر شده باید بسته و از اتاق عمل خارج شوند  0/1سیفتی باکس ها اگر  

تا پایین باید ابتدا با استفاده از مواد شوینده و سپس محلول ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شده و اجازه دهید تا خشک شـود.   االم سطوح از بتما

 .است استفاده روتین از محلول های ضدعفونی کننده قوی غیرضروری

 

 پزشکی  دستگاههای  و  ابزار  کردن  تمیز  و  پاکسازی

ت استفاده شده در یک اقدام درمانی با باقیمانده خون و بافت پوشیده خواهد شد. همچنین گاهی ابزار پزشکی ممکن است در تماس بـا مـواد   ابزار و تجهیزا 

ـ شیمیایی و مایعات، کثیفی و گرد و غبار باشند. لوله ابزار توخالی نیز ممکن است آلوده به این مواد باشد. قبل از این که هرگونه اقدام زدایـی   ودگیی جهت آل

سازی در محل استفاده، به افـزایش طـول عمـر     آماده .شروع شود بایستی ابزار و دستگاههای استفاده شده برای به حداقل رساندن خطر آلودگی آماده شوند

ن وسـایل جراحـی را   وه بر آن تمیزکـرد الد 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. 

 م یک بار مصرف و دور ریختن مناسب آنهاالها و سایر اق برداشتن گازها و پنبه. 

 های چاقو و سوزن که میتواند باعث آسیب به کارکنان گردد ع مناسب اجسام نوک تیزمانند تیغهجداسازی و دف. 

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

  ود تمیز کردن آنهـا  که مانع از خشک شدن آلودگی بر روی دستگاهها شده و باعث میش (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 گرددالطو بایستی از خیس کردن 

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 

طوب نگه داشته شونداجزاء ابزار آلوده باید از هم جدا شده و مر 

اجزاء ابزار آلوده باید با یک شوینده آنزیمی اسپری شوند 

 طور اختصاصی برای این منظور در نظر گرفتـه شـده اسـت پوشـانده      و یا کف، اسپری، ژل که به (سالین )به غیر ازابزار باید با یک حوله مرطوب با آب

 شوند

 

 :دعفونی کننده، قبل از شستشو توصیه نمیشودغوطه ور کردن ابزار داخل محلول ضبه 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 

مگـر در خصـوص بیمـاران بـا تشـخیص قطعـی       )های ضدعفونی کننده شود  غوطه وری قبل از شستشو میتواند باعث مقاومت میکروبی به محلول

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 خاصـی 

 (ور میشوند ضدعفونی کنندگی غوطه

 

 ابزار  کردن  زتمی  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 بخار و دیگر مواد شیمیایی محافظت، در نتیجه روند استریلآلودگی، میکروارگانیسمها را از تماس با مواد ضدعفونی کننده. 

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

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

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(     

 ایی گندزد

.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. 01به مدت  ،گندزدایی شدهو یا اسفنج کشی  به روش اسپری نمودنسطوح پس از اتمام نظافت 

گندزدایی کف ، دیواره ها، شیشه ها و کلیه سطوحی که در تماس با بیمار میباشند 
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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 دستعایت بهداشت دست تکنسین یا همراه بیمار از ژل یا محلول در داخل آمبوالنس جهت ر 

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

ه مقصد از آمبوالنس خارج و طبق دستورالعمل پسماندهای پزشکی )عفـونی( عمـل   سطل زباله درب دار جمع آوری شده و پس از رسیدن ب

 شود.

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

 عمل گندزدایی تجهیزات پزشکی گندزدایی شود.مطابق با دستورالاکسیژن، ترمومتر، بدپن، یورین باتل، و ... 

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

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

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

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

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

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

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

 هوا یا سیستم تهویه فعال شود.

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

 های آلوده داخل آمبوالنس باشد.

 

 نحوه شستشو و گندزدایی سردخانه متوفیان  

ع واحد حراست انجام می گردد.گندزدایی کشو یا قفسه متوفی باید پس از تحویل هر مورد متوفی توسط نیروی خدماتی با اطال 

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

،دقیقه به مواد ضدعفونی کننده آغشته باشد. 01به مدت  ،گندزدایی شدهبه روش اسپری نمودن و یا اسفنج کشی سطوح پس از اتمام نظافت 

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

 

 نحوه شستشو و گندزدایی آزمایشگاه

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

دقیقه  01به مدت اسپری های سریع االثر فاقد الکل انجام می گیرد بطوریکه  برای گندزدایی تجهیزات، از روش اسپری نمودن و اسفنج کشی بوسیله

 به مواد ضدعفونی کننده آغشته باشد.

 :به روش ذیل اقدام شودو مواد دفعی بدن برای لکه زدایی سریع مایعات خونی 
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 وسایل حفاظت فردی )دستکش و ماسک( سریعا پوشیده شود. -الف      

 عات خونی از زمین زدوده شود.با پارچه ای مای -ب    

 بور در سطل زباله زرد دربدار انداخته شود.زپارچه م -ج    

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

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

تن پارچه روی آن محلول گندزدای مورد تأیید بدون  رقیـق سـازی روی   زیاد باشد پس از انداخ 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.زآن ریخته و پس از سپری شدن زمان ماند، پارچه م

 

 دستورالعمل بهداشتی پرسنل خدمات

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

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

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

به جاهای تمیز مثل تلفن، استیشن، داخل یخچال ها و جاهای تمیز با دستکش یا دست آلوده اکیداً خودداری گـردد، چـون باعـث     از دست زدن

 ایجاد بیماری در تمامی پرسنل می شود.

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

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

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

ایل حفاظت فردی )لباس، شیلد صورت و ماسـک، دسـتکش( اسـتفاده    پرسنل آمبوالنس و پرستار اعزام در زمان اپیدمی بیماری های عفونی از وس تبصره :

 می کنند.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول اورژانس :فرد پاسخگو 

 مسئول اورژانس ناظر:

 چک لیست و مشاهدهنحوه نظارت: 

 منابع :

 نظام کشوری مراقبت عفونتهای بیمارستانی.1
معاونـت توسـعه مـدیریت و منـابع      ،دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانـی  ،بخش اعمال جراحی ،ریزی و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه.2

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  واحد خدماتمسئول  -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 البسه انواع شستشوی دستورالعمل 0-1-3-الف
 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-2 

 
 البسه انواع شستشوی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره 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 بایستی حداقل.0
  داشته باشند. دستورالعمل اطالع و ضوابط مفاد،  از کارکنان و بوده مرتبط کارکنان دسترس در بایددستگاه  با کار راهنمای برگه.1
  باشد. کارکنان دید معرض در و نصب رختشویخانه واحد باید در گندزدا و شوینده وادم کاربرد دستورالعمل.1
   .گردد استفاده بهداشت وزارت از ساخت پروانه دارای و دترجنتهای سفیدکننده گندزدا، مواد از گندزدایی، بایستی صحیح عملکرد از اطمینان برای.0

  به شکل زیر صورت گیرد: باید 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 پشستشوی اصلی  
سفیدکننده افزودن  
آبکشی 

 

  گردند. شستشو دقیقه 25 مدت به حداقل داغ آب با باید ملحفه و البسه.3
 دسترس در باقیمانده کلر شود )میزان ایمنی شستشو حاشیه افزایش موجب دستورالعمل با مطابق ،)سدیم هیپوکلریت (سفیدکننده مایع از * تبصره: استفاده

 باشد(.می ppm 50 - 150 محلول در

 رودا و غذا سازمان از ساخت پروانه دارای مناسب گندزدای از محلولهای باید گراد،سانتی درجه 71 به آب دمای رسیدن امکان عدم صورت در.1
  . کرد استفاده مربوطه مطابق دستورالعمل های

 گردند شستشو جداگانه لباسشویی با ماشینهای باید کثیف ملحفه و البسه و آلوده ملحفه و البسه.3
 تعملیا لباسشویی بدون ماشین در ملحفه ها و البسه دادن قرار) شوند رها لباسشویی ماشین در شب طول در نباید مرطوب ملحفه های و البسه.1

 ). است ممنوع شستشو
 بعد از و آبگیر به لباسشویی ماشین از خیس ملحفه و البسه حمل جهت مخصوص ترالی باید دو حداقل اتوماتیک غیر از دستگاه استفاده صورت در.01

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

 به ملحفه ها و البسه مقاومت میزان و کثیف یا آلوده ملحفه و البسه به توجه با باید لباسشویی اتوماتیک برای دستگاههای از استفاده صورت در.00
 . شود استفاده شستشو برای دستگاهها برنامه های از حرارت

  . گردد نگهداری مناسب محل در بایستی دمای شستشو مستندات.01

 .گردد شستشو مجدد باید شود تعمیر یا دوز و دوخت که ای البسه هر.01

 .شوند اتوکالو شستشو، از بعد باید اعضا پیوند و سوختگی بخش مانند باال با خطر بخشهای و عمل اتاق ملحفه های و البسه تمامی.00

 شوند. اتوکالو شستشو از قبل باید زخم سیاه یا آنتراکس به آلوده البسه.01

 همانند آلوده ملحفه و البسه مصرف از پس و شود استفاده مصرف یکبار ملحفه و البسه از زخم سیاه یا آنتراکس به ماران مبتالبی 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.03

 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:
 .گردد مدیریت عفونی پسماندهای
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 مواد از همچنین .دشو اضافه دستگاه به خودکار به صورت گندزدا و شوینده مواد شودمی توصیه اتوماتیک دستگاههای از استفاده صورت در.01
 .شود آنها جایگزین A زئولیت مانند هاییشوینده و شود استفاده فسفاته ترکیبات فاقد شوینده

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 0113محدود   جراحی مراکز و ستانهارختشویخانه بیمار محیط بهداشت ضوابط 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 پرتوی سوانح و اتفاقات با مقابله و پیشگیری دستورالعمل 1-3-3-الف
 

 دستورالعمل کد 
I-LM-EH-3 

 
 مقابله با سوانح پرتوی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0اره ویرایش: شم

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

 پرسنل رادیولوژی : کارکنان مرتبط

 مسئول فیزیک بهداشت : فرد پاسخگو

  هدف:

 تعریف:

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

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

 .ینجامندسوانحی که تنها می توانند در پیشه های پرتوی رخ دهند و ممکن است به پرتوگیری های غیر عادی ب 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           

 

 حعلل وقوع سوان
 در پرتونگاری سوانح به دالیل مختلفی می تواند رخ دهد

 انسانی خطاهای – 0
 تجهیزات خرابی – 1
 مترقبه غیر حوادث – 1
 

 خطاهای انسانی :
  پرتونگاری مهارت نداشتن – 0
 نداشتن دانش حفاظتی -1
 حفاظتی تجهیزات با ناآشنایی – 1
 .....و دقتی بی و هوشیاری عدم ،پرتی حواس ،خستگی:  عوامل دیگر – 0
 

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

 پرتونگاری مهارت داشتن – 0
 به کارگیری تجهیزات استاندارد – 1
 برکار تمرکز – 1
                                 تجهیزات از درست نگهبانی و تجهیزات از درست داری نگه – 0

 .پرتونگاری کار دشوار و پر خطری است پیش از هر عملیات پرتونگاری بر کارتان تمرکز کنید و هیچ چیز را سرسری نگیرید: اظتینکته حف

 

 اصول کلی در مقابله با سانحه
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الزامی یب ها آسبرای 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-

 ی کنترل شده بر پایه ی شرایط سانحه بندی مجدد و ناحیهمرز-

 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 ریهایبیما تعیین و حال شرح گرفتن – 0
 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 – 0
 (هوشیاری سطح خصوصا) عصبی عملکرد بررسی و هوشیاری تنرف دست از مورد در پرسش – 1
 درم حاد پرتویسن عالئم وجود بررسی – 3
 

 ب(  اقدامات آزمایشگاهی 
 سرم های الکترولیت و مدفوع ادرار، آنالیز بیوشیمی، آزمایشات محیطی، خون الم خونی، سلولهای شمارش شامل پرتوی مصدورم جهت اولیه آزمایشات – 0

 .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– 0
 (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 – 0
 (ریزی پوسته – ادم – گرما – قرمزی)  پوست شامل فیزیکی بررسی – 1
 پزشکی فیزیک تیم توسط دوزگیری انجام درخواست – 3
  شود زده تاریخ و ساعت و مصدوم نام ظروف روی گیری ونهنم از پس:  خون های نمونه گرفتن – 1
 سی وجود ) دهیدراتاسیون(برر و مصدوم وزن – 3
 مخفی و آشکار خونریزی عالئم به توجه – 1

 توجه به مسائل روانی مصدوم و بررسی نیاز به حمایت روحی ) توسط تیم بهداشت روان( -01
 ضطراب و مایع درمانی، ضد ادرمان اولیه با ضداسهال، ضد تهوع -00
 باید نوشته شود  ساعت و روز اساس بر ها فعالیت تمام سازی مستند – 01
 مصدوم انتقال – 01

 

 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 و روزانهبازرسی  ،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 دُصورت مرتب و دورهزیمتری( به ز 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.

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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فیزیک بهداشت :فرد پاسخگو 

 فنی تصویربرداریمسئول  ناظر:

 -گزارش پرسنل و مراجعین– مشاهده و بررسی مستنداتنحوه نظارت: 

 منابع :

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

 prepareness 
 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 

 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی
 مسئول فنی تصویربرداری -رستدکتر لیال دین پ

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/1 

 پسماندهای عفونی ءتفکیک در مبدادفع پسماندها : 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : یبازبینی بعدتاریخ 

 6شماره 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 البدک 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 هایگونهآب 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 اسازیجد بمنظور

 .باشند می پسماند

 .شود داده قرار زردرنگ های سطل داخل در رنگ زرد های کیسه در عفونی های زباله.0

 .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

 مقادیر نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است را می توان با محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و.0

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

 مکانها 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

 نمایید. خارج بخش از و چسبانده کیسه به را عفونی برچسب رنگ، زرد کیسه 0/1 پرشدن از پس.3

   .باشندمی هابخش از تفکیک، به زباله آوری جمع سئولم ها واحد و ها بخش کلیه در خدمات پرسنل.1

 ها و اختیارات: مسئولیت
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 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط -0

 به و بند 01 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و ازیس یکسان کار دستور -1

 11/01/10 مورخ  د  03130/113 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 تکنترل عفون سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/2 

 تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برندهدفع پسماندها : 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 آوری  در) و ...  شده مصرف یستوریب تیغ و شده شکسته آمپولهای و آنژیوکت سرسوزن، سرنگ،( شامل برنده و تیز پسماندهای.0

 حمل پسماند موقت ذخیره یبرا شده تعیین محل به و شده گذاشته زرد کیسه سفتی باکس پلمپ شده ، داخل 0/1می گردد و پس از پر شدن 

 .است الزامی باکس سفتی گذاری برچسب .شود

 .شود آوری جمع باکس سفتی خلدا 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.0

            .دباشن می ها بخش تفکیک،از به زباله آوری جمع مسئول ها واحد و ها بخش کلیه در خدمات پرسنل.1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط.0

 به و بند 01 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی یتمدیر روشهای و ضوابط" اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور.1

 11/01/10 مورخ  د  03130/113 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

 مسئول بهداشت محیط – حیدرزاده اکبرمهندس 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/3 

 تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی: دفع پسماندها 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 جرایا 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.0
 .باشد موجود درمانی های بخش در و دارویی تهیه – شیمیایی پسماندهای از لیستی.1

 .داده شود عودت بیمارستان مرکزی داروخانه به داروها است شدهن 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.0
روهای تاریخ گذشته به همراه اقدامات و هماهنگی های الزم با معاونت غذا دارو جهت امحا داروها انجام گیرد و در صورت موافقت این معاونت دا.1

 .سایر پسماندهای شیمیایی دارویی جمع آوری شده تحویل شرکت دارای مجوز جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای دارویی شیمیایی می گردد
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط.0

 به و بند 01 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور.1

 11/01/10 مورخ  د  03130/113 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
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 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/4 

 تفکیک در مبدا پسماندهای عادیدفع پسماندها : 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره ویرایش : 

 کیسه زباله مشکی –سطل زباله آبی رنگ  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی  -پرسنل درمانی  ارکنان مرتبط:ک

 -تعاریف :

 بهداشتی ضوابط طبق واحدها/بخشها در پسماندها تفکیک هدف :

 عفونی: عادی یا غیر پسماندهای

 مالی، اداری سمتق 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 یهویژه، کل پزشکی پسماندهای دقیق تفکیک و جداسازی بمنظور

 .باشند پسماند می
 با آبی رنگ، های سطل ،در.... و اداری، مالی ، پسماندهای غذایی ، پسماندهای پرستاری آبدارخانه، ایستگاههای کارکرد از ناشی های پسماند.0

 .شود آوری جمع مشکی های کیسه

 .شود تهیه می همراهان و بیماران برای آموزشی های ، پمفلت پزشکی های پسماند سایر با عفونی غیر یها 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

  ی و تیز و برنده وجود ندارددر هیچ کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفون:  "خوب  "تعریف تفکیک    

در یک کیسه مشکی حاوی پسماند عادی ، پسماند عفونی  وجو دارد و یا در یک کیسه حاوی پسماند عفونی،  :  "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(

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و کیپزش پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط.0

 به و بند01شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور.1
 1/01/10  مورخ  د 113/  03130 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 طمسئول بهداشت محی – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/5 

 پسماندها انواع موقت نگهداری و آوری جمعدفع پسماندها : 

 ها بخش درون در

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 0 در روزه همه باید پسماندها ها، بخش در پسماند ذخیره موقت جایگاه نبود به توجه با* 

 .شود حمل موقت پسماند انباشت برای شده
 

 .شود استفاده ماسک و دستکش از جایگاه هب ها پسماند نقل و حمل و آوری جمع هنگام.0

 .بست خوبی به را آنها بتوان تا شود پر پالستیکی های کیسه و ظروف ظرفیت 0/1نباید بیش از .1

 . شود خارج بخش از زباله کیسه محتوی نوع تعیین برچسب داشتن بدون نباید پسماند محتوی کیسه هیچ.1

 .نیدک خودداری جایگاه در زباله های کیسه فشردن از.0

 استفاده شود، هابخش نظافت رود، برای 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

استفاده  رنگ آبی ترالی از وییدار – شیمیایی و غیرعفونی پسماندهای حمل برای و زردرنگ ترالی از عفونی پسماندهای انتقال و حمل برای.3
 .نمایند

 .باشد می ممنوع آسانسور در بیمار همراه و بیمار،همکار حضور هنگام در پسماند ترالی ورود پسماند برای مجزا آسانسور نبود بعلت.1

 .باشد بسته بایستی همواره پسماند های ترالی درب.3

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 طمسئول بهداشت محی :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط -0
 تجربیات بیمارستان  -1

 تهیه کننده تهیه کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 عفونت کنترل سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/6 

 برنده و و تیز عفونی پسماندهای بی خطرسازی: دفع پسماندها 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 خطرسازی  نسبت روزانه پسماندها انواع توزین از پس همچنین و پسماند موقت جایگاه در برنده و وتیز عفونی پسماندهای آوری جمع از پس.0

 ).باشد می لبرزاهایدروکالو شرکت کاسپین  نوع از بیمارستان زباله امحاء دستگاه(گردد.  اقدام 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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط.0

 به و بند 01 شامل " وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت ایروشه و ضوابط " اجرای ابهامات رفع و سازی یکسان کار دستور.1

 11/01/10 مورخ  د  03130/113 شماره

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهدس مهن
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-4/7 

 دارویی و شیمیایی پسماندهای بهداشتی دفع پسماندها : دفع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بینی بعدیبازتاریخ 

 6شماره 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 :

 پسماند ظروف نگهداری به فوق پسماندهای پسماند، حمل ترالی با دارویی – شیمیایی پسماندهای حاوی رنگ سفید های کیسه آوری جمع از پس.0

 .شود داده انتقال باشدمستقر می جایگاه در که )دارویی – شیمیایی پسماندهای نقل و حمل مجوز دارای شرکت از دریافتی(دارویی – شیمیایی

 .شود گرفته تماس ظروف کردن پلمپ و توزین جهت قرارداد طرف شرکت با نگهداری فظرو 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.0

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 هوابست پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 فونتکنترل ع سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-5 

 پسماند خطرساز بی دستگاه عملکرد بر نظارت: دفع پسماندها 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30اریخ آخرین ویرایش:  ت

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره 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 یهتصف خطرسازی، بی هدف :
 .نمایید تعبیه دستگاه در را بیولوژیکی اندیکاتور دستگاه، ویال کاری سیکل یک در روزانه.0

 .شود بیمارستان آزمایشگاه تحویل بیولوژیکی ویال کاری سیکل اتمام از بعد.1

 .دشو اعالم محیط بهداشت واحد به  نتیجه ساعت 10  از بعد.1

 .شود متوقف دستگاه فعالیت مدیریت دستور با گذاری ویال نتیجه شدن اعالم مثبت صورت در.0

 .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.3

 .شود انجام کاری سیکل هر در )شاردما، زمان، ف پارامترهای ثبت( مکانیکی پایش.1

 آزمایشگاه قرارداد با عقد به ملزم قرارداد طرف ،شرکت پسماند مدیریت مجوز دارای های شرکت خدمات از استفاده و سازی خصوصی به توجه با.3

 .است خطرساز بی دستگاه بیولوژیکی های برداری نمونه انجام جهت زیست محیط معتمد

  .شود بهداشتی ارسال معاونت و به تکمیل  پسماند خطرسازی بی اظهارنامه ماهیانه و پیگیری زیست محیط معتمد هآزمایشگا آزمایشات نتایج.1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی یپسماندها اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-LM-EH-6 

 پسماند انتقال و نگهداری ظروف کنترلدفع پسماندها : 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره ویرایش : 

 محل شستشو  -ماده ضدعفونی کننده  یا آب داغ  امکانات مورد نیاز :

 نیروهای خدماتی : مرتبطکارکنان 

 -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..0

 ی زیر استفاده می شود:جهت رفع آلودگی و گندزدایی از سطل ها از روش ها.1

 ثانیه 01درجه فارنهایت( به مدت حداقل  031درجه سانتیگراد ) 31الف: شستشو با آب داغ حداقل 

 ب: گندزدایی با مواد گندزدای دارای مجوز با طیف متوسط .

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول بهداشت محیط :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 اهده و مصاحبهمشنحوه نظارت: 

 منابع :

 وابسته پسماندهای و پزشکی پسماندهای اجرایی مدیریت های روش و ضوابط

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مسئول بهداشت محیط – اکبر حیدرزادهمهندس 
 کنترل عفونت سوپروایزر -مهناز محمدپوری
  مسئول واحد خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-LM-EH-7 

 
 پیشگیری و کاهش آالینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 6شماره ویرایش : 

 عالئم اخطار دهنده -وسایل ایمنی و حفاظت فردیامکانات مورد نیاز : 

 واحد خدمات –واحد فنی  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 بیمارستان فیزیکی فضاهای در محیط بهداشت مستمر ارزیابی هدف :
نماید هماهنگی باید بیمارستان محیط بهداشت واحد با ساز و ساخت هرگونه از قبل بیمارستان فنی واحد. 
نماید تعیین را پروژه هر اجرای برای الزم تقریبی زمان بایستی فنی دفتر مسئول . 
نماید استفاده بیمارستان در ساز و ساخت از ناشی های آالینده و مخاطرات کاهش/ جلوگیری برای دیده آموزش کارگران از باید پیمانکار. 
نماید مشخص راهنما تابلوهای طریق از  را -ساز و ساخت– پروژه اجرای  محدوده باید فنی واحد نظارت با پیمانکار. 
حصار طریق از مذکور محلهای نماید، مسدود را ساز و ساخت به منتهی دربهای و راهها ساز، و ساخت های محل باید فنی واحد نظارت با پیمانکار 

 .شود ایزوله انامک حد تا...  و بخش تخلیه کشی،
ممکن زمان حداقل در ساختمانی های نخاله و نماید استفاده میکند تولید کمتری ساختمانی نخاله که موادی از ترجیحا فنی واحد نظارت با پیمانکار 

 .شود داده انتقال بیمارستان از خارج به
نماید عمالا را خاک و گرد تولید از جلوگیری روشهای باید فنی واحد نظارت با پیمانکار. 
نماید نظارت سازندگان و پیمانکاران فعالیتهای به ساز و ساخت ناشی های آالینده عوامل کنترل هدف با باید محیط بهداشت مسئول. 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 واحد فنیمسئول  :فرد پاسخگو 

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 نسل پنجم اعتبار بخشیاستانداردهای 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
 کارشناس دفتر فنی -علیرضا بیدل نیکو

 مسئول دفتر خدمات -زهرا احمدنژاد

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

 مطهری
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 دستورالعملکد 
I-LM-EH-8 

 رعایت با بیمارستان در غذا سرو و توزیع طبخ، سازی، آماده تهیه،

 گرم و سرد رنجیره حفظ و بهداشتی اصول

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 فضا و تجهیزات مناسب آشپزخانهکانات مورد نیاز : ام

 پرسنل آشپزخانه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف :

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

 شود حمل رستانبیما به بهداشتی ضوابط مطابق و تهیه بهداشتی اصول رعایت با معتبر مراکز از مجاز، غذایی مواد 0-0-6الف

 
بهداشتی و سالم غذایی اولیه مواد از استفاده 
غذایی اولیه مواد برای بهداشت وزارت از نظارت شناسه و ساخت پروانه بودن دارا 
بهداشتی اصول رعایت با غذایی اولیه مواد نقل و حمل 
لزوم صورت در اصالحی داماتاق انجام و غذایی اولیه مواد تهیه بر مییط بهداشت مسئول کارشناس نظارت 

 

 سموم و ها باکتری(میکروبی و  کشاورزی( سموم و شیمیایی سنگین،کودهای فلزات( شیمیایی ،)نامناسب حرارت درجه(فیزیکی نظر از غذایی اولیه مواد

 باشد. نداشته مشکلی) ها قارچ و آنها

 ، بهداشت وزارت از بهداشتی کد یا ساخت پروانه شماره کارگاه، یا کارخانه آدرس ترکیبات، محصول، نام اطالعات دارای مجاز بندی بسته غذایی مواد از
 توزیع و تهیه مراکز از میوه ها و جات صیفی و سبزیجات .شود استفاده بهداشتی معتبر پروانه دارای تولیدی واحدهای محصوالت و انقضا و تولید تاریخ

 .شود تهیه معتبر

 .باشند نظارت شناسه و ساخت پروانه دارای بهداشت وزارت از نظارت شناسه و ساخت پروانه تدریاف مشمول غذایی مواد اولیه 

 

 باشد بهداشتی اصول رعایت با و ایمن صورت به سردخانه و انبار در غذایی اولیه مواد انبارش و نگهداری نحوه 0-0-6الف

 

بهداشتی رایطش با غذایی مواد نگهداری برای اختصاصی سردخانه های /انبار وجود 
سردخانه ها به خروج و ورود برای ایمن مکانیسم های وجود 
بهداشتی اصول رعایت با سردخانه /انبار در غذایی اولیه مواد انبارش و نگهداری 

 

 در غذایی مواد نگهداری های سردخانه و فریزرها /یخچالها حرارت درجه روزانه و داشته وجود دماسنج غذایی، مواد نگهداری فریزرهای و یخچالها تمام در

 .شود ثبت و عصر کنترل و صبح نوبت دو

 یخچال داخل و نشود قفل خارج از یخچال درب و داشته وجود سردخانه ها و فریزرها و یخچالها به خروج و ورود برای خودکار تمام و ایمن مکانیسمهای 
 .باشد کننده سرد توقف جهت کلیدی

 . باشند شدن باز قابل خارج، و داخل از باید سردخانه ها تمام در قفل عملکرد مکانیسم 

 داشته باشد. وجود بندی قفسه و پالت غذایی مواد برای شود، نگهداری شوینده مواد از جدا و سطح زمین از باالتر غذایی مواد فراورده های و مواد تمام 

 .شود م نگهداریه از جدا نشده شسته و شده شسته غذایی مواد و خام و پخته غذایی مواد

 از بیش نباید شدنی فاسد غذایی مواد گیرد، قرار سردخانه یا و یخچال در شدنی فاسد غذایی مواد شده، رعایت غذایی مواد تناسب به گرم و سرد زنجیره 
 در سلسیوس درجه 60 از رباالت و درجه 5 از تر پایین دمای در است الزم و شود نگهداری سلسیوس درجه 60 تا 5 بین دمای محدوده در دو ساعت

 .شود نگهداری پخت شرایط

 

 به تمیز طرفه یک مسیر و داشته مناسب چیدمان آشپزخانه در ظرفشویی پخت، آماده سازی، محل سردخانه، انبار، 0-0-6الف

  .میشود رعایت کثیف
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آشپزخانه اجزای و ساختار چیدمان در تمیز و کثیف مسیرهای رعایت 
شپزخانه کاری فرایندهای چیدمان در تمیز و فکثی مسیرهای رعایت 
آشپزخانه مسیرهای در آلودگی انتقال از جلوگیری برای الزم تسهیالت و امکانات از استفاده 
آشپزخانه داخل به متفرقه افراد ورود ممنوعیت و تردد محدودیت 

 
 یک مسیر که نحوی باشد به ظرفشویی و توزیع محل پخت، محل سازی، آماده حلم سردخانه، انبار، فضای استقرار توالی آلودگی، انتقال از جلوگیری برای
 .شود کثیف رعایت به تمیز طرفه

به  ورودی ابتدای در کفشی، آشپزخانه، جا مخصوص کفش قرمز، خط وجود قبیل از کفشها از آلودگی انتقال از جلوگیری برای الزم تسهیالت و امکانات از 

 .شود استفاده غذایی مواد سردخانه و طبخ محل نظیر واحدهایی به ورودی ابتدای در خانه،  سرد و طبخ محل نظیر واحدهایی

 .شود جلوگیری آشپزخانه داخل به افراد متفرقه ورود از و شده برنامه ریزی تردد محدودیت 
 

 .میپذیرد صورت یطمح بهداشت کارشناس نظارت تحت و بهداشتی اصول رعایت با غذا طبخ آماده سازی مراحل 4-0-6الف

  
آشپزخانه فعالیت با متناسب بهداشتی شرایط دارای ظروف و لوازم ابزار، وجود 
بهداشتی اصول رعایت با غذایی مواد طبخ سازی، آماده 

 

 .باشد بهداشت، وزارت تایید مورد جنس دارای و زدگی زنگ شکستگی، بدون سالم ظروف و لوازم ابزار،

 .شوند مصرف آماده سبزیجات سالمسازی دستورالعمل مطابق بایستی رفیمص خام سبزیجات و میوه 

 الزم مواد و منظور تجهیزات این برای  .است آب با نهایی شستشوی و گندزدایی زدایی، انگل شستشو، شامل مرحله چهار در سبزیجات و میوه سازی سالم 

 .باشد موجود آشپزخانه در

 غذایی مواد کردن گرم و کردن سرد پروتئینی، مواد زدایی یخ شامل غذایی مواد آماده سازی .پذیرد صورت سازیآماده  محل از مجزا فضای در غذا طبخ 

 باشد موجود مصرفی مواد آماده سازی برای نیاز مورد تجهیزات این منظور برای  .است بهداشتی صورت به مصرف آماده

 

 .میشود برنامه ریزی گرم و سرد رنجیره حفظ و بهداشتی اصول رعایت با بیمارستان در غذا سرو و توزیع 5-0-6الف

 

 واحـدهای  ایزوله، اتاقهای بیماران غذای سرو برای مصرف بار یک ظروف از استفاده بهداشتی شرایط رعایت با بیماران بالین بر غذا سرو و نقل و . حمل0

  است. الزامی و اورژانس ویژه عفونی بخشهای

 است.  بیمارستان تشخیص با انبیمار سایر مورد * تبصره: در

 و بـو  تیـز،  لبـه هـای   شدگی، جمع خراش، پارگی، خارجی، اجسام یا ذرات ریز سوراخ و رگه از عاری تمیز، سالم، بایستی مصرف یکبار وسایل و . ظروف1

 .باشد حباب

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

 بـه  و بسـته  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 . ظروف0

   شود . نگهداری خورشید مستقیم نور از دور

 .باشـد  برخوردار بخشها داخل به آشپزخانه از غذا مستقیم ص حملمخصو آسانسورهای یا غذا توزیع مخصوص دار خانه گرم هایترالی از بایدبیمارستان  .1

   .شود و انجام برنامه ریزی محیط بهداشت واحد مسئول بایستی توسط بهداشتی روشی به غذا حرارت درجه دقیق و تصادفی . کنترل3

 دسـت  بـه  آشـامیدنی  و خـوردنی  مواد که زمانی تا تولید همرحل از بایستی سلسیوس درجه 60 باالی دمای به رسیدن و گرم زنجیره تامین برای . شرایط1
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 شود. میرسد، فراهم کننده مصرف

 و خـوردنی  مواد که زمانی تا تولید مرحله از بایستی سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای به رسیدن و سرد زنجیره تأمین برای الزم تجهیزات و اقدامات. 3 

  شود. همفرا رسد، می کننده دست مصرف به آشامیدنی

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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول واحد تغذیه  :فرد پاسخگو 

 مسئول واحد تغذیه ناظر:

  مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 منابع :

 نسل پنجم راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
 مسئول تغذیه -رسول رضایی

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

 مطهری
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 د دستورالعمل

I-LM-EH-9 
 از بخشها به رختشویخانه تفکیک، جمع آوری و حمل البسه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 محل مناسب نگهداری البسه، ترالی های درب دار انتقال البسه امکانات مورد نیاز :

 پرسنل رختشویخانه ،تینیروهای خدماکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف : 

 مربوط به تفکیک ،جمع آوری و حمل البسه از بخشها به رختشویخانه بهداشتی اصول رعایتهدف : 

 جمع آوری در بخش ها بر عهده پرسنل کمک بهیاری به روش ذیل می باشد.  .1

  .جمع آوری البسه و ملحفه های عادی در بین های درپوش دار زرد رنگ 

 البسه و ملحفه های آلوده به خون و مدفوع در کیسه زباله زرد با برچسب )عفونی ( و قراردادن در  بین های درپوش دار زرد رنگ.  جمع آوری 

    در جمع آوری البسه و ملحفه های بیماران عفونی ) ایدز، هپاتیت، سل ، سیاه زخم ( در کیسه زباله زرد با برچسب )شدیدا عفـونی( و قـراردادن

 وپوش دار زرد رنگ. بین های ر

 تفکیک البسه در رختشویخانه بر عهده پرسنل رختشویخانه به روش ذیل می باشد: .2

  .البسه و ملحفه های موجود در کیسه زباله با برچسب )شدیدا عفونی( جهت دفع در سطح زباله عفونی ریخته شود 

 ی رختشویی کثیف شستشو می شوند. البسه و ملحفه های موجود در کیسه زباله با برچسب )عفونی( در ماشین ها 

   .البسه  و ملحفه های عادی در ماشین های رختشویی تمیز شسته شوند 

  .البسه و ملحفه ها بر اساس رنگ تفکیک شوند 

 امـل  ضـمن رعایـت ک   بدون تفکیک به رختشویخانه انتقـال و  و احتمال جا ماندن اجسام تیز و برنده البسه اتاق عمل به دلیل بار آلودگی باال

 در ماشین های کثیف شسته می شوند.  ،یککتفپس از بررسی در حوضچه  احتیاطاط استاندارد

رعایت احتیاطات عمومی )استفاده از دستکش، ماسک، گان، عینک محافظ ( برای پرسنل رختشویخانه و کمک بهیاری در حـین تفکیـک البسـه و     .3

 ملحفه الزامی می باشد .

 تاندارد خود فرد مسئول عواقب آن خواهد بود. در صورت عدم رعایت احتیاطات اس .4

بین های کثیف زرد رنگ بایستی حداقل هفته ای یکبار شسته شوند در صورت وجود آلودگی واضح شستشو خارج از برنامه سریعا بایسـتی صـورت    .5

 گیرد .

 تحویل البسه و ملحفه کثیف توسط کمک بهیاران به رختشویخانه از درب کثیف صورت گیرد.  .6

 های کثیف در رختشویخانه به رنگ زرد می باشند. بین  .7

و  برای جلوگیری از انتشار عفونت باید تحویل رخت های کثیف به رختشویخانه بر اساس اعتماد متقابل کنترل ادواری بخش از نظر میزان دریافـت  .8

 مصرف سازماندهی شود. 

 امکانات شستشوی دست با هندراب فراهم باشد.  .9

 متواد  بته  آغشتته  های ملحفه و ها لباس جابجایی و تفکیک آوری، جمع هنگام در عفونت کنترل زینموا دستورالعمل رعایت
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  بدن مایعات یا خطرناک آلوده

 جمع آوری و انتقال البسه کثیف بر عهده کمک بهیاران می باشد..0

 عینک محافظ( پوشیده شود.  قبل از شروع کار بایستی وسایل حفاظت فردی ) دستکش، ماسک ،  لباس کارمناسب و در صورت لزوم.1

 کلیه پرسنل کمک بهیاری و رختشویخانه بایستی واکسن هپاتیت و کزاز را دریافت کند. .1

 کلیه پرسنل کمک بهیاری و رختشویخانه بایستی پرونده بهداشتی و پزشکی در واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط داشته باشند. .0

یا ترشحات( بایستی با کمترین تکان و با آرامش کامل جمع آوری و در کیسه زباله زرد با برچسب عفونی البسه و ملحفه های عفونی ) آلوده به خون .1

 گذاشته شده و به رختشویخانه ارسال شود. 

 اصول احتیاطات استاندارد رعایت شود. .3

بسه محفوظ بماند و در کیسه زباله زرد با برچسـب  البسه و ملحفه های آلوده به خون و مایعات بدن بایستی به نحوی تا شوند  که آلودگی در داخل ال.1

 )عفونی( گذاشته شده به رختشویخانه انتقال یابد. 

 در حین جمع آوری البسه و قرار دادن آنها در داخل کیسه باید از عدم باقی ماندن وسایل نوک تیز و سوزن در داخل ملحفـه هـا اطمینـان حاصـل     .3

 .نمود

 دستها شسته شوند.  پس از جمع آوری و بارگیری بایستی .1

 از بین هایی دارای درب جهت انتقال  البسه استفاده شود.  .01

 بین ها حداقل هفته ای یکبار شسته شوند )در صورت آلودگی واضح شستشو خارج از برنامه سریعا انجام شود(. .00

 هم خوردگی جابجا شوند. برای اجتناب از پراکندگی میکرو ارگانیسم های بیماریزا، رخت ها باید با حداقل تالطم و ب .01

حمل رخت های آلوده ممکن است منبع عفونت برای بیماران و کارکنان باشد و باید در کیسه های غیر قابل نفوذ و غیر قابل نشت قرارداده شده و  .01

 و نقل گردد. 

 دستورالعمل احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباسها و ملحفه های کثیف 

ضـمن رعایـت کامـل     بدون تفکیک به رختشویخانه انتقـال و  و احتمال جا ماندن اجسام تیز و برنده ق عمل به دلیل بار آلودگی باالالبسه اتا .0

 در ماشین های کثیف شسته می شوند.  ،یککتفپس از بررسی در حوضچه  احتیاطاط استاندارد

( برای پرسنل رختشویخانه در حین تفکیک البسه و ملحفه الزامی مـی   رعایت احتیاطات عمومی )استفاده از دستکش، ماسک، گان، عینک محافظ .1

 باشد .

 در صورت مشاهده اجسام تیز و برنده، با احتیاط کامل در داخل سیفتی باکس انداخته شوند. .1

 در صورت عدم رعایت احتیاطات استاندارد خود فرد مسئول عواقب آن خواهد بود. .0

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول دفتر خدماتو  مسئول بهداشت محیطمسئولین بخش ها،  : فرد پاسخگو

 مسئول بهداشت محیط ناظر:

 مشاهده و مصاحبهنحوه نظارت: 

 ضوابط بهداشت محیط رختشویخانهمنابع : 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
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 بهداشت محیط مسئول واحد –اکبر حیدرزاده 
 مسئول دفتر خدمات -زهرا احمدنژاد

 بهداشت محیط مسئول واحد –بر حیدرزاده اک
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-LM-ME-1 

 (pmسرویس، مدیریت سرویسها و بازدید های دوره ای )

 تجهیزات پزشکی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش : 

 ایپیشنویس قرارداد، گزارش سرویس دوره امکانات مورد نیاز :

 کارکنان واحد مهندسی پزشکی و کلیه ی بخش ها، کارکنان تدارکات و امور مالیکارکنان مرتبط: 

 تعاریف :

عبارتست از میزان اثر بخشی دستگاه برای دستیابی به اهداف مرکز درمانی بر اساس نحوه عملکرد وسیله پزشکی مطابق با گزارشات  : کیفیت عملکرد

PM .و سرویس های دوره ای انجام شده و رضایت کاربر در مدت زمان کارکرد تجهیزات پزشکی 

عبارت است از رساندن مقدار خروجی دستگاه به مقدار  تنظیمغیر قابل قبول دستگاه و  تعمیر عبارتست از رفع عیوب ناشی از ایمنی و عملکرد تعمیر :

 خروجی استاندارد با استفاده از روش های ارائه شده توسط کمپانی سازنده

پس از فروش  عبارتست از مجموعه اقدامات و تعهداتی که از سوی تولید کننده داخلی/ خارجی )یا نماینده قانونی وی(خدمات پس از فروش: 

 تجهیزات پزشکی و به منظور عملکرد مطلوب و با رعایت اصول ایمنی در مدت تعهد اعمال می گردد.

به شرکتی اطالق می گردد که الزاماً تولید کننده یا نماینده رسمی نبوده لیکن مطابق ضوابط فعالیت شرکت های ثالث، مجاز به ارائه  شرکت ثالث :

 فعالیت تعریف شده می باشد. لیست شرکت های ثالث مجاز، در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی موجود می باشد. خدمات پس از فروش در حیطه

 هدف :
 روند به اعتماد جهینت در و دستگاهها به پزشک اعتماد و ها دستگاه از حاصلی ها داده از نانیاطماجرا و استمرار برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی و 

 درمان

 یی:روش اجرا
مسئول تجهیزات پزشکی هماهنگی و نامه نگاری های الزم را جهت سرویس دوره ای تجهیزات سرمایه ای حساس )مانند دستگاه های بیهوشی، .0

 ونتیالتور ها، پمپ های سرم و سرنگ و ... ( مطابق با زمان بندی پیشنهادی از سوی کمپانی تولید کننده تجهیزات مربوطه انجام می دهد. 

سرویس های دوره ای برخی دستگاه های حساس، قرارداد های سرویس با شرکت مربوطه دستگاه مطابق با ضوابط تعیین شده از  در خصوص.1
 سوی اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می پذیرد. هماهنگی های الزم توسط مسئول تجهیزات پزشکی انجام می گیرد.

ش فرم مخصوص درخواست تعمیرات را تکمیل نموده و به همراه تجهیز مربوطه به در صورت خرابی تجهیزات پزشکی در بخش ها، مسئول بخ.1
 نماید.واحد مهندسی پزشکی ارسال می

نی با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش، که شامل تعمیرات نیز می باشد بر عهده واحد تولید کننده داخلی/ خارجی و یا تمایندگی قانو.0
) طبق ضوابط شرکت های ثالث( و یا خود مرکز با داشتن مجوز از تولید کننده و یا با هماهنگی بین مرکز و شرکت های ثالث ایشان، یا شرکت

شود و در صورتی که مربوطه است، لذا دستگاه معیوب در واحد مهندسی پزشکی بررسی و تشخیص عیب و تعیین تکلیف جهت زمان تعمیر می
 شود.کی باشد، قطعات مورد نیاز تامین می گردد و تعمیرات انجام میحد مهندسی پزشوا در ردستگاهیتعم امکان

 لهیوس نیتام جهت رای پزشکی مهندس واحد مسئول با الزمی های هماهنگ مربوطه بخش مسئولدر صورتی که زمان تعمیر دستگاه طوالنی باشد، .1
 .دینمایماز شرکت مربوطه و یا بخش های دیگر  نیگزیجا دستگاه ای

که امکان تعمیر دستگاه در واحد مهندسی پزشکی نباشد هماهنگی های الزم جهت انجام تعمیرات توسط شرکت نمایندگی یا شرکت در صورتی .3
 گردد.ثالث در بیمارستان و تحت نظر واحد مهندسی پزشکی انجام می

-ستگاه جهت تعمیر به شرکت مربوطه ارسال میدر صورتی که امکان تعمیر دستگاه توسط شرکت نمایندگی یا شرکت ثالث در بیمارستان نباشد، د.1

 گردد.

 شرکت نمایندگی یا شرکت ثالث پس از تعمیر، دستگاه را به همراه فاکتور و گزارش سرویس و شرح خدمات انجام شده با ذکر نوع خرابی، میزان.3
 مرکز ارسال می نماید. ای، مدت زمان تعمیر و سایر اطالعات و مدارک الزم بهدستمزد، قطعات یدکی و مصرفی/ سرمایه

 کپی گزارش سرویس در واحد مهندسی پزشکی بایگانی شده و تمامی اطالعات ارسالی در شناسنامه تجهیزات پزشکی ثبت می گردد..1

 .گرددتجهیزات تعمیر شده به بخش مربوطه ارسال می .01

 

 ها و اختیارات: مسئولیت
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 مسئول تجهیزات پزشکی :فرد پاسخگو 

 ات پزشکیمسئول تجهیز ناظر:

 بازدیدهای دوره ای و موردی تجهیزات پزشکینحوه نظارت: 

 منابع :
ل آیین نامه تجهیزات پزشکی، ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی، ضوابط خدمات پس از فروش، الزامات اساسی )اصول ایمنی و عملکرد( وسای

 پزشکی، ضوابط شرکتهای ثالث

 دهابالغ کنن تایید کننده تهیه کننده
  -بهنام نکوفرمهندس 

 مسئول واحد مهندسی پزشکی
  -بهنام نکوفرمهندس 

 مسئول واحد مهندسی پزشکی
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 تهاجمی مداخالت از قبل بیماران آمادگی دستورالعمل 1-1-0-ب
 

دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/1 

از   پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل ازآمادگی ناطمینا

 درمانی پرتو و درمانی شیمی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

های مختلف برای تزریق داخل وریدی،رگیاب، دستکش یکبار مصرف، گان یکبار مصرف، هود، سرم و ست سرم،آنزیوکت در سایز امکانات مورد نیاز:

ی ارسال عینک، ماسک، سرنگ در سایزهای مختلف، کاور محافظ سرم )برای داروهایی که باید دور از نور نگهداری شود(، ست پانسمان، لوله استریل برا
 زریق داخل نخاعی، اکسیژن، ماسک/کانول بینی، مالفه استریل،های مختلف برای تزی نخاعی، سرسوزن در سایز  مایع مغ

 خدمات و پزشک/دستیار، مسئول بخش/جانشین مسئول ، پرستار ،کمک بهیار کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف:
 شیمی درمانی و پرتودرمانیبرنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از

 جهت جلوگیری از لغو آنها  درمانی و پرتودرمانی شیمیاطمینان از آمادگی بیماران برای 
 شیمی درمانی و پرتودرمانیکاهش عوارض احتمالی پس از انجام 

 درمانی پرتو و درمانی شیمی از قبل ازآمادگی اطمینان
ت تهوع و استفراغ شدید، درمانی )ریزش مو، حالهای الزم را در خصوص عوارض ناشی از شیمیمسئول بیمار بایستی برای بیمار، آموزش پرستار.0

 آفت دهان و خونریزی از لثه، بثورات جلدی، دیاپر راش( به بیمار/ والدین ارائه نماید.

 می نماید.کوتاه یا شیو  را در صورت بلند بودن موهای سر بیمارکمک بهیار بخش .1

درمانی( را برای پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ شیمیساعت قبل و بعد از  1مسئول بیمار بایستی عدم استفاده از مواد غذایی )حداقل  پرستار.1
 آموزش دهد. همراهبه بیمار/ 

 مسئول بیمار  بایستی از صحت کارکرد خط وریدی بیمار اطمینان حاصل نماید. پرستار.0

 استفاده نماید.  طبق دستور پزشک مسئول بیمار باید از داروی ضد استفراغ پرستار.1

 ثابت بودن وضعیت بیمار )عدم وجود تب، اسهال، استفراغ و سرماخوردگی( اطمینان حاصل نماید. مسئول بیمار باید از پرستار.3

تی ، سی Complete Blood Count  (CBC)مسئول بیمار باید از آماده بودن نتایج اقدامات پاراکلینیکی درخواستی بیمار )آزمایش  پرستار.1
 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 شیمی تارپرس.3
 .پزشک را کنترل نماید 

 

 درمانی شیمی مستمرحین وپایش مراقبت
 Intra گیری از جابجایی خط وریدی/سرسوزنپیش ،  بایستی آموزشهای الزم در خصوص رعایت محدودیت حرکت جهتمسئول بیمار پرستار.0

thecal (IT) وعدم دستکاری اتصاالت توسط بیمار /همراه را به بیمار/همراه ارائه نماید.و احتمال نشت دارو 

 را باید از عوارض احتمالی داروی تزریقی آگاه نماید.   وی و خانواده، باید بیمارمسئول بیمار پرستار .1

 ( کنترل نماید.و... د بیمار را در طول شیمی درمانی از نظر بروز عوارض )خونریزی، تب، استفراغمسئول  بیمار بای پرستار.1

 مسئول بیمار بایستی در صورت بروز عوارض، دارو را قطع و به پزشک معالج اطالع دهد. پرستار.0

 نخاعی به بیمار/همراه آموزش دهد.پرستار مسئول بیمار بایستی در مورد رعایت پوزیشن صحیح بیمار بعد از انجام تزریق داخل .1

 

 باشد.توضیحات: به دلیل عدم انجام رادیوتراپی در این مرکز ارائه مراقبت حین پروسیجر مقدور نمی

 

 درمانی شیمی از مستمرپس وپایش مراقبتالف( 
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 د:پس از شیمی درمانی ،آموزشهای ذیل را به بیمار وخانواده وی ارائه نمای باید  مسئول بیمارپرستار

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 

تی به صورت خوابیده/نیمه نشسته باشد.درمانی بایسپوزیشن بیمار تا دو ساعت پس از اتمام شیمی 

.بیمار بایستی برای دفع بهتر کلیوی داروها، از مایعات کافی استفاده نماید 

 بایستی از مسواک نرم استفاده نمایند.بیمار بیمار/والدین هنگام مراقبت از دهان 

های ویروسی زنده خودداری نمایند.به دلیل افت سیستم ایمنی از تزریق واکسن 

دلیل افت سیستم ایمنی از هرگونه اقدامی که باعث افزایش ریسک عفونت در بیمار میشود پرهیز نماید)عدم استفاده از وسایل شخصی  به

قاشق.محدود نمودن مالقاتهای بیمار.رعایت بهداشت دست.استفاده از ماسک در مکانهای ,لیوان,بشقاب ,مشترک مانند اسباب بازی
 شلوغ.و.....(

مو و از دست دادن حرارت بدن از این ناحیه، در فصول سرد از کاله استفاده نمایند. به دلیل ریزش 

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-

 گیس توصیه شود.

دداری شود.  از تزریقات عضالنی به دلیل احتمال خونریزی خو 

.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 

اه رنگ، ادرار خونی، خلط خونی، ترشحات چرکی بیمار باید در صورت بروز این عوارض )تب، تنگی نفس، سرفه، خونریزی، وجود مدفوع سی

 .و تورم در محل تزریق دارو( به پزشک مراجعه نماید

 

 درمانی پرتو از مستمرپس وپایش مراقبتب( 

پس از پرتو درمانی ،آموزشهای ذیل را به بیمار وخانواده وی ارائه نماید: باید  مسئول بیمارپرستار 
 

ه مورد نظر بایستی مکرراً )از نظر تحریکات پوستی، بثورات و قرمزی، تورم( چک شود. پس از اتمام پرتودرمانی پوست ناحی 

پوست در معرض اشعه باید مرطوب نگه داشته شود. 

باشد.نضدعرق، عطرها  پودر تالک، ی مصنوعی مثل فلزات، الکل،پوست در معرض اشعه باید در معرض تماس هیچ ماده 

 نشود. پاکشده و افظت محباید عالئم و خط کشی روی پوست 

 ه شوددداشستشو نباید  رادیوتراپی 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 شودتاب دور نگه دااز تابش آف رادیوتراپی بایستی درمانتحت ناحیه . 

 حفاظت شود.با نوار یا باند  پوشاندن ناحیه ،راشیدنت از ضربه، مالیدن، خاراندن،خراشیدن، ماساژ، 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 کرم مواد و 

 استراحت کافی و تغذیه مناسب داشته باشد. بیمار بایستی 

ار باید تا یک ماه به معاینه مرتب و مکرر پوست خود ادامه دهد.مبی 

ه نمایند.به دلیل ریزش مو و از دست دادن حرارت بدن از این ناحیه، در فصول سرد از کاله استفاد 

 گیس کاله/روسری/کالهدر سایر فصول نیز برای محافظت از پوست سر و نیز پیشگیری از اختالل در تصویر ذهنی از خود، بایستی استفاده از
 توصیه شود.

 ها و اختیارات: مسئولیت

  روسای بخش های بالینی :فرد پاسخگو 

 کننده ایمنی بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ مدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و فرم رضایت آگاهانه و مصاحبه با بیمارنحوه نظارت: 
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 :منابع
 1387،ایران، تهران اسالمى جمهورى پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، . غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست0

2. http://omid.mui.ac.ir 

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 
 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی  

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری 
 سرپرستار بخش  انکولوژی -فرحناز قادری 
 سرپرستار بخش  هماتولوژی -ناهید حصاری 

 PICUسرپرستار -شبنم جامع  

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان - کامران دهقانکتر د

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://omid.mui.ac.ir/
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دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/2 

از  پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل ازآمادگی اطمینان

 آندوسکوپی

 03/30/30             اریخ ابالغ :   ت

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

پزشکی و  های بیمار، ترمومتر، گوشیپرونده بیمار، گرافی، رمتپالس اکسی،ساکشن، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن امکانات مورد نیاز:

 ترالی اورژانس، دستگاه مخصوص اسکوپی ،فشارسنج

 مسئول شیفت، پرستار ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشی پزشک متخصص/ دستیار، مسئول بخش/جانشین مسئول / کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
 برنامه ریزی و یکسان سازی مراقبت و پایش پس از اسکوپی ها 

 آمادگی بیماران برای اسکوپی ها جهت جلوگیری از لغو آنها اطمینان از 
 کاهش عوارض احتمالی پس از انجام اسکوپی ها

 آندوسکوپی: از قبل ازآمادگی اطمینان
اخذ پزشک معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل آندوسکوپی و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام به .0

 رضایت آگاهانه می نماید .

)سل ، کرونا ویروس ،  عفونی مسریهای  در صورتی که بیمار به بیماریی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ پرستار ارزیابی کننده بیمار .1
 . اندبرسو کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت انفلونزا ، 

دارو پزشک انجام دهنده پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار به ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع کافی داشته باشد )برای قطع به موقع .1
 در صورت نیاز(.

برساند و اقدام  یبه اطالع پزشک آندوسکوپرابه اختالالت خونریزی دهنده بیمار ابتالء پزشک معالج/پرستار/پرستارمسئول شیفت بایستی .0
 )به منظور آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی(.  اصالحی الزم را انجام دهد 

 .نمایدرژیم مایعات دریافت  شب قبل از آندوسکوپی، شامبیمار بایستی .1

 بماند . NPO  10بیمار باید طبق در خواست پزشک از ساعت .3

 نماید.ی بیمار مایعات وریدی شروع در صورت دستور پزشک براپرستارمسئول بیمار بایستی .1

 پرستار مسئول بیمار بایستی از عدم وجود هر گونه زیور آالت ، اجسام فلزی ، الک ، پیس میکر و پالتین اطمینان حاصل نماید ..3

 .نماید  ده بودن کنترلاز نظر آما را بیمار )اوراق اتاق عمل ، آزمایشات ، سونوگرافی و...(تمامی مدارک درمانیپرستارمسئول بیمار بایستی .1

عمل منتقل  اتاقآندوسکوپی / به بخشبا رعایت اوصول ایمنی ا یمار رببایستی خدمات( /پرستار مسئول بیمار /پرستار اعزام /پرسنل درمانی ).01
 .نمایند

 آندوسکوپی: مستمرحین انجام وپایش مراقبت

 وپ اطمینان حاصل نمایند.پزشک/پرستارمسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه آندوسک.0

متر بر باالی اکسیژن/ساکشن/پالس اکسی/ آندوسکوپی/اتاق عمل بایستی از آماده بودن ترالی احیاء /مسئول شیفت، واحدمسئول بخش /پرستار.1
 نماید. سر بیمار اطمینان حاصل 

 اطمینان حاصل نماید. بیمار مسئول بیمار از کارکرد صحیح خط وریدی پرستار.1

 میکند.استفاده  / داروی بیهوشیبه منظور حفظ ایمنی بیمار معموالً از داروهای آرامبخش دستیار بیهوشیمتخصص / .0

 مسئول بیمار در حین انجام پروسیجر بایستی بیمار را از نظر آسپیراسیون/اختالل همودینامیک/خونریزی کنترل نماید. پرستار.1

 دهد.ب جهت انجام پروسیجر و پیشگیری از آسپیراسیون قرار در پوزیشن مناس بایستی را بیمار پرستارمسئول بیمار.3

 دهد.گیری حاوی برچسب مشخصات بیمار قراردر ظروف نمونه را های پاتولوژی اخذ شده از بیمارنمونهبایستی مسئول بیمار  پرستار.1
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 ازآندوسکوپی: مستمرپس وپایش مراقبت

 شیاری، عالئم حیاتی، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید کنترل نماید.مسئول بیمار بایستی بیمار را از نظر سطح هو پرستار.0

مسئول بیمار بایستی در صورت بروز اختالل در سطح هوشیاری، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید مورد را به پزشک  پرستار.1
 معالج اطالع دهد. 

 ( نگه دارد .NPOطبق دستور ) را یمار بپرستار مسئول بیمار بایستی .1

 مسئول بیمار بایستی پس از اطمینان از هوشیاری کامل بیمار، طبق دستور پزشک معالج برای بیمار رژیم غذایی مایعات را شروع نماید. پرستار.0

 نمودن بیمار، وی را از نظر استفراغ کنترل نماید. oral Per (PO)مسئول بیمار بایستی پس از  پرستار.1

 نمونه های پاتولوژی را به واحد آزمایشگاه ارسال نماید. بیمار بایستیل بخش/ مسئول شیفت/مسئومسئول .3

 نماید.تحویل / همراه جهت پیگیری جواب پاتولوژی به بیمار  رامسئول بیمار بایستی برگه پاتولوژی  پرستار.1

تب، وجود مدفوع سیاه رنگ،  مانند ارضدر صورت بروز عوآموزشهای الزم را به بیمار مبنی بر مراجعه به پزشک مسئول بیمار بایستی  پرستار.3
 ارائه نماید.استفراغ، اتساع شدید شکمی، درد شدید 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمدیر پرستاری،  ناظر:

آگاهانه و مصاحبه با بیمار بررسی مستندات پرونده و فرم رضایتنحوه نظارت:   

 :منابع
 ،ایران، تهران اسالمى جمهورى پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، . غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست0
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 غ کننده ابال کننده تأیید  تهیه کننده 

 کودکان عمل اتاق رئیس- والی محمد  دکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری - رحیمی حوریه

 ارشد سوپروایزر-قنبری شیوا

 عمل اتاق بخش سرپرستار -کیومرثی شیدا
  اطفال

 گوارش بخش سرپرستار - میرزایی خدیجه

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 نمدیر گروه کودکا  - کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  -حوریه رحیمی

 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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  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، مسئول بخش/ جانشین مسئول ، پرستار ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشی مرتبط:کارکنان 

 -: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 

 پس از انجام اسکوپی هاکاهش عوارض احتمالی 

 کولونوسکوپی: از قبل آمادگی از اطمینان
 

اخذ  پزشک معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل کولونوسکوپی و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام به.0
 رضایت آگاهانه می نماید .

)سل ، کرونا ویروس ،  عفونی مسریهای  در صورتی که بیمار به بیماریی از انتقال احتمال آلودگ جهت پیشگیری پرستار ارزیابی کننده بیمار .1
 . برساندو کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت انفلونزا ، 

 به بیمار ارائه نماید.ی پزشک( ای را )طبق دستور کتبهای رودهآمادگی پرستارمسئول بیمار  بایستی.1

 شوند.طالقانی ارجاع داده می /)ره(: بیماران بزرگسال بستری در این مرکز جهت انجام پروسیجر به مراکز درمانی امام خمینی 0تبصره .0

شد )برای قطع به موقع پزشک انجام دهنده پروسیجر بایستی از تمام داروهای مصرفی بیمار به ویژه داروهای ضدانعقاد اطالع کافی داشته با.1
 دارو در صورت نیاز(.

 را برای بیمار شروع نماید.ساعت قبل از انجام پروسیجر رژیم مایعات صاف شده و شفاف  10 پرستار  مسئول بیمار  بایستی.3

 نماید. Nothing per oral (NPO)  شب 10را از ساعت  بیمارپرستار مسئول بیمار  بایستی .1
 نماید.در صورت دستور پزشک برای بیمار مایعات وریدی شروع تی پرستار مسئول بیمار  بایس.3

 نماید.شیو را استحمام نموده و موهای ناحیه مقعد  "تماحروز قبل از انجام پروسیجر پرستار مسئول بیمار  بایستی به بیمار آموزش دهد که .1
 نماید.از نظر آماده بودن کنترل  بیمار.( سونوگرافی و.. ) آزمایشات، تمامی مدارک درمانیپرستار مسئول بیمار  بایستی .01

 عمل منتقل نمایند.اتاق کولونوسکوپی / ا به بخشیمار رببایستی خدمات( مسئول بیمار /پرستار اعزام / پرستارپرسنل درمانی ).00

 کولونوسکوپی: مستمرحین انجام وپایش مراقبت

 وسکوپ اطمینان حاصل نمایند.مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه کولون پزشک/پرستار.0

متر بر باالی سر آندوسکوپی/اتاق عمل بایستی از آماده بودن ترالی احیاء/اکسیژن/ساکشن/پالس اکسی مسئول بخش/جانشین مسئول پرستار.1
 نماید. بیمار اطمینان حاصل 

 مسئول بیمار از کارکرد صحیح خط وریدی اطمینان حاصل نماید. پرستار.1

ها کمی درد و احـساس ناراحتی بیمار آموزش دهد که در حین انجام پروسیجر به علت ورود هوا توسط دستگاه به داخل رودهبایستی به  پرستار.0
 آید که تمام این عالیم پس از تخلیه از بیـن خواهد رفت. وجود میبه

-زانو به داخل شکم( جهت انجام پروسیجر قرار مسئول باید بیمار را در پوزیشن مناسب )دراز کشیدن بر روی پهلوی چپ و جمع کردن  پرستار.1

 دهد.

 مسئول بیمار در حین انجام پروسیجر بایستی بیمار را از نظر اختالل همودینامیک/خونریزی کنترل نماید.  پرستار .3

گیری حاوی برچسب نهدر ظروف نمورا  های پاتولوژی اخذ شده از بیمار نمونهپرستار مسئول بیمار بایستی در صورت اخذ نمونه از بیمار ،.1
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 دهد.مشخصات بیمار قرار 

 

 کولونوسکوپی: از مستمرپس 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 کنترل نماید. پرستار.0

ل در سطح هوشیاری، خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید مورد را به مسئول بیمار بایستی در صورت بروز اختال پرستار.1
 پزشک معالج اطالع دهد. 

 نگه دارد Nothing per (NPO)  طبق دستور پزشک معالج را ، بیمار مسئول بیمار بایستی تا زمان هوشیاری کامل پرستار.1

 یاری کامل بیمار، طبق دستور پزشک معالج برای بیمار رژیم غذایی مایعات را شروع نماید.مسئول بیمار بایستی پس از اطمینان از هوش .پرستار.0

 بیمار، وی را از نظر استفراغ کنترل نماید.نمودن  oral Per (PO)مسئول بیمار بایستی پس از  پرستار.1

 ولوژی را به واحد آزمایشگاه ارسال نماید.در صورت داشتن نمونه ،نمونه های پاتبیمار بایستیبخش/ مسئول شیفت/مسئول مسئول  پرستار.3

 نماید.جهت پیگیری جواب پاتولوژی به بیمار تحویل  رامسئول بیمار بایستی برگه پاتولوژی  پرستار.1

های الزم را جهت مصرف مایعات فراوان به منظور پیشگیری از دهیدراتاسیون ناشی از مصرف داروی آموزشمسئول بیمار بایستی  پرستار.3
 ائه نماید.مسهل ار

رنگ،  در صورت بروز عوارض )تب، وجود مدفوع سیاهآموزشهای الزم را به بیمار مبنی بر مراجعه به پزشک مسئول بیمار بایستی  پرستار.1
 ارائه نماید.استفراغ، اتساع شدید شکمی، درد شدید( 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیماری، مدیر پرستار ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و فرم رضایت آگاهانه و مصاحبه با بیمارنحوه نظارت: 

  منابع:
 Feb 3,2017دستورالعمل .0

2.http://www.hidoctor.ir 

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 

 سوپروایزر آموزشی   -رحیمی حوریه 
 سوپروایزر ارشد     -شیوا قنبری
 سرپرستار بخش اطفال یک -زیبا اقتصاد

 سرپرستار بخش نفرولوژی -لیال سیدزاده
  سرپرستار اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  - کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  -یحوریه رحیم

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://www.hidoctor.ir/
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دستورالعملکد   

I-TC-GCC-1/4 

از  پس و مستمرحین پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 سیستوسکوپی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  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

 زشک متخصص/ دستیار، پرستار ، تکنسین اتاق عمل، متخصص/دستیار بیهوشیپ 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

 ازسیستوسکوپی قبل آمادگی از اطمینان
اخذ  پزشک معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل کولونوسکوپی و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام به.0

 رضایت آگاهانه می نماید .
)سل ، کرونا ویروس ،  عفونی مسریهای  بیمار به بیماریدر صورتی که ی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ پرستار ارزیابی کننده بیمار .1

 . برساندو کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت انفلونزا ، 

این  نمایدارائه را  های الزمبایستی به بیمار در خصوص مشکالت احتمالی و اقدامات مراقبتی قبل از سیستوسکوپی آموزش مسئول بیمار پرستار.1
 موارد عبارتند از:

 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 

ستوسکوپیسی و مختصر خونریزی در زمان انجام مثانه طبیعی بودن حس سوزش ادرارو پری  
0. 

 تمام لباسها و لباسهای زیر را خارج نموده و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشد.کمک نمایند تا بیمار  بایستی پرسنل کمکی بخش .1
 

 مستمرحین انجام سیستوسکوپی وپایش مراقبت
 مسئول اتاق عمل بایستی از کارکرد صحیح دستگاه سیستوسکوپ اطمینان حاصل نمایند. پزشک/پرستار.0

 دهد.روی تخت با پاهای از هم باز در وضعیتی که دسترسی به مجرای ادراری راحت باشد، قرار بیمار را ،بایستی 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

 جر تحت بیهوشی قرار گیرد بایستی اقدامات زیر انجام شود:ب: در صورتی که بیمار جهت انجام پروسی
.پزشک/تکنسین/کارشناس بیهوشی باید از باز بودن راه هوایی بیمار اطمینان حاصل نماید 

.پزشک/تکنسین/کارشناس بیهوشی باید در صورت نیاز ترشحات راه هوایی بیمار را ساکشن نماید 

متری )کنترل عالئم حیاتی( را انجام دهد. رینگ مداوم قلبی ریوی و پالس اکسیپزشک/تکنسین/کارشناس بیهوشی باید مانیتو 

 .پزشک/ تکنسین/کارشناس بیهوشی باید سطح هوشیاری بیمار را کنترل نماید 

اسکراب باید خط وریدی بیمار و وضعیت هیدراتاسیون بیمار را کنترل نماید. پرستار 

نترل نماید.اسکراب باید خونریزی محل عمل را ک پرستار 

اسکراب باید اتصاالت بیمار را چک نماید. پرستار 

 از سیستوسکوپی: مستمرپس وپایش مراقبت



 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد:مسئول بیمار باید موارد زیر را پس از اتمام پروسیجر به بیمار آموزش می پرستار.0
 طبیعی بودن سوزش ادرار، خون در ادرار و درد خفیف 

 مصرف مایعات فراوان 
انجام پروسیجر استراحت در روز 
پزشک اورولوژی مصرف داروی تجویز شده توسط 
)طبیعی بودن احساس پر بودن مثانه یا تکرر ادرار )تندتند رفتن به دستشویی 
طبیعی بودن درد کم و خونریزی و سوزش در مجاری ادراری 
 عدم رانندگی پس از انجام پروسیجر 

 در صورت بروز موارد زیر به پزشک مراجعه نماید:
در صورت بروز این عوارض )خونریزی شدید و مداوم بعد از گذشت چند روز، تب و لرز، بایستی به بیمار آموزش دهد که بیمار رستار مسئول *پ

 .( به پزشک مراجعه نماید…و بوی بد ادرار، عدم توانایی در ادرار کردن )احتباس ادرار تکرار ادرارو سوزش ادرار، عالئم ادراری مانند:

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و فرم رضایت آگاهانه و مصاحبه با بیمارنحوه نظارت: 

 منابع:
1. http://irannurse.ir                                  

 Dec 28,2011دستورالعمل  .2

 ابالغ کننده  کننده تأیید  تهیه کننده 
 رئیس اتاق عمل کودکان -دکتر محمد والی 

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد    -شیوا قنبری 
 سرپرستار بخش جراحی اطفال   -آیالر طاهری

 PICUتار بخش سرپرس -شبنم جامع

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  - کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://irannurse.ir/
http://irannurse.ir/
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 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-1/5 

 از پس و حینمستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان

 دیالیز

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

ویز، مینی کپ، پگ پانسمان، دستورپزشک، گیره، تراوز، هپارین، آنتی بیوتیک در صورت تج به باتوجه 1 یا 0 دیالیزشماره محلول امکانات مورد نیاز:

، کشت خون(، محلول ضدعفونی Complete Blood Count  (CBC)سرم شستشو، ساعت، لوله آزمایش، لوله سیتراته در صورت دستور پزشک )
 کننده دست و سطوح، دستمال کاغذی

 شرایط  سرپرستار بخش/جانشین مسئول/ مسئول شیفت ، پرستار واجدکارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 -هدف :

 شود.تبصره: در این مرکز فقط دیالیز به صورت صفاقی انجام می

 از دیالیز صفاقی قبل ازآمادگی اطمینان
ه اخذ 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.0

 ید .رضایت آگاهانه می نما

)سل ، کرونا ویروس ،  عفونی مسریهای  در صورتی که بیمار به بیماریی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ پرستار ارزیابی کننده بیمار .1
 . برساندو کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت انفلونزا ، 

 توضیحات الزم در خصوص نحوه دیالیز را به بیمار ارائه می نماید. پرستار مسئول بیمار.1

 ضد عفونی میکند. کامالً مورد تایید بیمارستان ضدعفونیبا محلول مسئول محیط اطراف بیمار  کادر خدمات با نظارت پرستار.0

 بندد. میقبل از شروع دیالیز صفاقی  راهای اتاق دیالیز تمامی در و پنجرهبیمار  مسئول  پرستار.1

 نماید. و در پرونده ثبت  بایستی بیمار را توزین )در صورت داشتن ادم/دستور پزشک( بیمار  مسئول پرستار.3

 نماید.  و ثبت شدیدفشارخون را کنترل همودینامیک مانندافت اختالالت بایستی عالئم بیمار  مسئول پرستار.1

 پرونده بیمار تطبیق دهد. بایستی نوع محلول مورد استفاده را با بیمار  مسئول پرستار.3

 بایستی دمای محلول را از نظر مناسب بودن )هم دمای اتاق( جهت شروع دیالیز کنترل نماید.   بیمار  مسئول پرستار.1

 بهداشت دست را رعایت نماید. بایستی بیمار  مسئول پرستار.01

 ید.بایستی از کارکرد کاتتر دیالیز صفاقی اطمینان حاصل نما بیمار  مسئول پرستار.00

تزریق مذکور را  اصول دارودهیبایستی در صورت داشتن دستور تزریق آنتی بیوتیک در داخل محلول دیالیز، با رعایت بیمار  مسئول  پرستار.01
 انجام دهد.

 اید.نمدار( اطمینان حاصل قبل از انجام توزین محلول دیالیز باید از صحت و دقت کارکرد ترازو )نیروسنج قالببیمار  مسئول  پرستار.01

 

 دیالیز صفاقی مستمرحین وپایش مراقبت

 مسئول دیالیز باید دیالیز را با رعایت شرایط استریل شروع نماید. پرستار.0

 مسئول دیالیز بایستی مایع خروجی را از نظر رنگ و کدورت کنترل نماید. پرستار.1

گیری کشت از مایع شکمی، با رعایت نکات استریل نمونه مسئول دیالیز بایستی در صورت کدورت مایع خروجی/داشتن دستور اخذ نمونه پرستار.1
 نماید.

 مسئول دیالیز بایستی از خروج کامل محلول تزریق شده اطمینان حاصل نماید. پرستار.0

 مسئول دیالیز بایستی در صورت عدم خروج کامل مایع شکمی، با دادن پوزیشن مناسب نسبت به تخلیه مایع داخل شکم اقدام نماید. پرستار.1

-مسئول دیالیز بایستی در هنگام اتمام دیالیز صفاقی بایستی مقداری از محلول دیالیز )میزان محلول طبق دستور پزشک معالج تعیین می پرستار.3

 گذارد.شود( در فضای شکم باقی 

 د.مسئول دیالیز بایستی در حین انجام دیالیز بیمار را از نظر بروز هیپوترمی، کرامپ شکمی کنترل نمای پرستار.1

 ازدیالیز صفاقی مستمرپس وپایش مراقبت

 کپ به روش کامالً استریل ببندد.مسئول دیالیز پس از اتمام دیالیز باید درپوش کاتتر دیالیز صفاقی با مینی پرستار.0

 مسئول دیالیز باید پس از استعمال پماد موپیروسین در محل خروجی کاتتر، پانسمان استریل انجام دهد. پرستار.1
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 ئول دیالیز باید کاتتر دیالیز را با استفاده از باند یا کاور بر روی شکم بیمار فیکس نماید.مس پرستار.1

های شدید، رژیم غذایی )پر پروتئین با محدودیت قند(، نحوه حمام کردن، انجام آزمایشات مسئول دیالیز باید در خصوص اجتناب از فعالیت پرستار.0
 های خاص به بیمار آموزش دهد.گونگی تهیه سرم، تهیه دفترچه بیماریای، نحوه انجام دیالیز در منزل، چدوره

 

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

 

 :یالیزدهمواز  قبل ازآمادگی اطمینان
 

خذ پزشک معالج/ دستیار ارشد با ارائه توضیحات کامل در زمینه عمل همودیالیز و عوارض احتمالی و لزوم انجام آن به ولی قانونی اقدام به ا.0
 رضایت آگاهانه می نماید.

)سل ، کرونا ویروس ،  عفونی مسریهای  در صورتی که بیمار به بیماریی جهت پیشگیری از انتقال احتمال آلودگ پرستار ارزیابی کننده بیمار .1
 برساند.و کارکنان دخیل در انجام پروسیجر  / دستیارمبتال باشد، باید به اطالع پزشک (ایدز وهپاتیت انفلونزا ، 

 بیمار بایستی وزن بیمار را کنترل و در پرونده بیمار ثبت نماید.مسئول  پرستار.1

 ن، فیستول، کورتکس اطمینان حاصل نماید.بیمار بایستی از کارکرد شنت، شالدومسئول  پرستار.0

 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.3

 . آزمایشات درخواستی در پرونده بیمار اطمینان حاصل نماید بیمار بایستی از آماده بودن جوابمسئول  پرستار.1

 بیمار بایستی در صورت وجود اختالالت الکترولیتی به پزشک معالج اطالع دهد.مسئول  پرستار.3

 

 :دیالیزپس ازهمو ازآمادگی اطمینان
 بیمار بایستی وزن بیمار را کنترل و در پرونده بیمار ثبت نماید.مسئول  پرستار.0

 های شریانی و وریدی بیمار را کنترل نماید.بیمار بایستی از نظر انعقاد مناسب محل خروج سوزنسئول م پرستار.1

 بیمار بایستی عالئم همودینامیک بیمار را کنترل نماید.مسئول  پرستار.1

 ئه دهد. های الزم در خصوص رژیم غذایی دیالیزی طبق دستور پزشک را به بیمار ارابیمار بایستی آموزشمسئول  پرستار.0

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و فرم رضایت آگاهانه و مصاحبه با بیمارنحوه نظارت: 

  منابع:

 1387،ایران، تهران سالمى جمهورىا پرستارى نظام سازمانهای خدمات پرستاری، چک لیستغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع .0

 

2. Allen R.nissenson and Rechard N.fine, Handbook of dialysis, 4
th 

Ed., 2008. 
        

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 

 سوپروایزر آموزشی   -حوریه رحیمی 
 وایزر ارشد   سوپر  -شیوا قنبری
 سرپرستار بخش اطفال یک -زیبا اقتصاد

 سرپرستار بخش نفرولوژی -لیال سیدزاده 

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  -حوریه رحیمی

 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 ستورالعملد 1-1-0-ب

 کد دستورالعمل
I-TC-GCC-2 

رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه 

 اتاق عمل

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیخ تاری

 5  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 مرتبط:کارکنان 

 -تعاریف:

 بیانیه/سیاست:
اران در اقدامات بستری سیاست ایمنی بیمایمن 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. اتاق عملبستری سیاست ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه 

و بیهوشی بیمارستان وروسای اتاق عمل اطفال لیستی از اعمال جراحی وپروسیجرهای خارج از اتاق عمل تهیه می مدیران گروه های اطفال .0
 نمایند.

باشد هر گونه پروسیجری میباشد. این پروسیجرها شامل ها موجود می*فهرست اعمال جراحی و پروسیجرهای خارج ازاتاق عمل در تمامی بخش
از  که انجام آن توأم با انسزیون پوست، بیحسی موضعی، تزریق هر گونه ماده در فضای بین مفاصل/ فضاهای بدن، آسپیراسیون مایعات بدن یا هوا

 ها، پروسیجرهای تهاجمی رادیولوژی، دبریدمان پوست باشد.طریق پوست، بیوپسی، انواع اسکوپی

کات دان 

ون خونترانسفوزی 

تعویض خون نوزادان 

برقراری کاتتر نافی در نوزادان/ central venous catheter  (CVC)  و یا central venous line (CV Line)    به
 CVP Lineجای 

صفاقی   /دیالیز خونی                              دیالیز 

تعبیه چست تیوب 

آسپیراسیون مایع آسیت 

آسپیراسیون مایع پلور 

سپیراسیون سوپراپوبیکآ Bone Marrow (BM) 

ن     پونکسیون مغز استخوا  

پونکسیون لومبار 

دبریدمان زخم و  Bed Sore 

تراکئوستومی 

شیمی درمانی 

 کولپوسکوپی، بیوپسی آندومتریال/آمینوسنتز 

پروسیجرهای تهاجمی ناباروری 

پالسما فروزیس 

اپیزیاتومی 

 آندوسکوپی ،برونکوسکوپی 
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پسی ) کبد،کلیه ،رحم و.....(انواع بیو 

  کشیدن ناخن 

 کشیدن دندان 

 ها تحویلکارشناس ایمنی لیستی از فهرست عوامل تهدید کنندهای بیماران دراقدامات تهاجمی خارج ازاتاق عمل را به تمامی بخش.1
 موجود می باشد( نموده است.) شرایط تهدید کننده ایمنی به بخشها ابالغ شده ودر کتابچه نکات کلیدی اعتباربخشی

 پزشک معالج بیمار در بخش درخواست انجام مشاوره در خصوص اقدامات تهاجمی در پرونده بیمار را ثبت می کند..1
 پزشک معالج/ رزیدنت ارشد برگه مشاوره را تکمیل می کند..0
 مسئول بخش/شیفت دستور پزشک را چک می کند..1
 ل بودن بررسی می کند و در دفتر مشاوره ثبت می کند.مسئول بخش/ مسئول شیفت، برگه مشاوره را از نظر کام.3
 .مسئول بخش/ مسئول شیفت، مشاوره درخواستی را همراه با دفتر مشاوره به واحد دفتر پرستاری ارسال می کند.1
 سوپروایزر وقت مشاوره را در دفتر مشاوره ثبت می نماید..3
 پرسنل خدماتی مشاوره را  به پزشک مربوطه تحویل می دهد. .1

 صره:تب
 .پزشک معالج مشاوره اورژانس بیمار را انجام می دهد. 0-3

بعد از انجام مشاوره توسط پزشک جراح در صورت پایدار بودن وضعیت بیمار، و اورژانسی بودن مشاوره، بیمار به اتاق عمل فراخوانی می  1-3

 شود.

ل اتاق عمل /مسئول شیفت اتاق عمل با مسئول بخش/ مسئول . در صورت پایدار نبودن وضعیت بیمار و اورژانسی بودن مشاوره، مسئو1-3

 شیفت بخش هماهنگی های الزم را جهت آماده نمودن بیمار و وسایل مورد نیاز بعمل می آورد.

 . پزشک جراح اتاق عمل همراه با تکنسین اتاق عمل به همراه وسایل مورد نیاز به بخش مربوطه مراجعه می کند.0-3

 است در موارد الکتیو نوبت دهی عمل انجام خواهد شد..الزم به توضیح 1-3

 پرستار مسئول بیمار جهت جلوگیری از انجام پروسیجر بر روی بیمار اشتباه، شناسایی صحیح بیمار را انجام میدهد.-1

 پرستار مسئول بیمار، بیمار را از نظر وجود آلرژی یا اثرات ناخواسته دارویی ارزیابی می نماید.01

 مسئول بیمار اقدامات الزم جهت پیشگیری از سقوط بیمار را حین انتقال بیمار جهت انجام پروسیجرانجام می دهد. پرستار-00

 پرستار مسئول بیمار از آماده بودن ترالی اورژانس بر بالین بیمار قبل از انجام پروسیجر اطمینان حاصل می نماید. -01

 ق عمل راجهت همراهی پزشک در حین انجام پروسیجر تهاجمی مشخص می نماید.مسئول بخش/شیفت اتاق عمل یک نفر کادر اتا -01

پزشک انجام دهنده پروسیجر قبل از شروع کار جهت رعایت حقوق گیرندگان خدمت توضیحات الزم را به صورت شفاف به بیمار ارائه -00

 نموده و رضایت آگاهانه را اخذ می نماید.

 تهاجمی استفاده می نماید.)چک لیست جراحی ایمن( پروسیجرهای انجام جهت الزم اهنماهایر پزشک انجام دهنده پروسیجر از -01

 . پزشک انجام دهنده پروسیجر در صورت صالحدید برای بیمارداروی بیحسی را با رعایت اصول دارودهی تزریق مینماید.   -03

 اطمینان حاصل میکند ن بیمارنجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدپزشک وپرستار مسئول بیمار از ا -01

 نماید.مسئول بخش/شیفت از رعایت بهداشت دست )انجام اسکراب جراحی( توسط پزشک قبل از انجام پروسیجر اطمینان حاصل می -03

 نماید.پرستار مسئول بیمار از ضدعفونی صحیح محل انجام پروسیجر اطمینان حاصل می-01
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 نماید.بار مصرف را جهت انجام پروسیجر تأمین میمسئول بخش/شیفت وسایل استریل و یک -11

 پرستار مسئول بیمار بر استریل بودن ابزارآالت مورد استفاده در پروسیجر تهاجمی نظارت می نماید -10

ر سطح درد، عالیم حیاتی، خونریزی، اختالل د پرستار مسئول بیمار، بیمار را در حین انجام پروسیجر )باز بودن راه هوایی،  تسکین-11

 ریکاوری عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون(  آرامبخشی، هوشیاری، 

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 انجام می

 نماید.گذاری کاتتر اطمینان حاصل میتترگذاری/ سونداژ از صحت جایپزشک/پرستار مسئول بیمار در هنگام کا-10

ودستورات الزم را صادر می کند)تعیین گروه خونی بیمار،رزرو  شدید را پیش بینی کرده ریزی خون خطر پزشک معاج بیمار احتمال-11

 فرآورده خونی( 

 مینماید. تهاجمی شناسایی پروسیجرهای حین شده اخذ نمونه های پرستار مسئول بیمار تمامی-13

پزشک و پرستار بعد از انجام عمل جراحی مستندات مربوطه )شرح عمل،مراقبت ها،دستورات،پذیرش در اتاق عمل و گزارش نویسی( را  -11

 .در پرونده بیمار ثبت می نماید

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 ولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمسئمدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و فرم رضایت آگاهانه و مصاحبه با بیمارنحوه نظارت: 

 منابع:

فرناز مستوفی، الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی )پروسیجرهای( تهاجمی، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، .0
 .0111رمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اردیبهشت معاونت د

 بهداشت وزارت 12/6/93 مورخ د/ 409 / 10757 دستورالعمل بیماران، شناسایی.1

 ابالغ کننده  تأیید کننده  تهیه کننده 

 کودکان عمل اتاق رئیس - والی محمد دکتر

  بیهوشی گروه رئیس - شکوهی شهرام دکتر

 ریت دفتر پرستاری مدی - حوریه رحیمی
 ایمنی کننده هماهنگ کارشناس -زاده صالح مهسا

 عمل اتاق مسئول  - کیومرثی شیدا

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 شیمیایی مهاراستفاده صحیح از  خط مشی و روش 6-0-0-ب
 

 روش مشی وخط کد
 PP-TC-GCC-1 

 استفاده صحیح از مهار شیمیایی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 معیار ریچموند فرم ارزیابی،داروهای الزم طبق دستور، سرنگ، پنبه استریل و محلول ضدعفونی کننده نیاز: امکانات مورد

 سوپروایزر، نگهبان، پزشک/دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول ، پرستار کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 شیمیایی مهار روش و مشی خط لزاماتا دقیق رعایت و جلوگیری از ضربه بیمار به خود و دیگران بیانیه خط مشی:

، احتمال سقوط  بر اساس معیار ریچموندو آسیب به خود و دیگران  بیمار را از نظر آژیتاسیونوضعیت مسئول بیمار در حین ارزیابی اولیه  پرستار.0

 نماید.می بر اساس جدول موجود در فرم ارزیابی اولیه را بررسی و ثبت از تخت

 دهد.در صورت آژیتاسیون بیمار، احتمال سقوط از تخت و آسیب به خود و دیگران را به پزشک کشیک/دستیار اطالع میپرستار مسئول بیمار .1

 می نماید.ویزیت  بیمار را . پزشک کشیک/دستیار از نظر آژیتاسیون و احتمال آسیب به خود یا سقوط از تخت.1

شیمیایی را با در نظر گرفتن شرایط بیمار )جسمی و سن(، نوع بیماری، پزشک کشیک/دستیار، در صورت تأیید وضعیت بیمار دستور مهار .0

 . می نمایدمحدود در برگه دستورات پزشک ثبت  بسیار مدت به داروهای در حال مصرف و

 شیمیایی ارمه برای استفاده مورد داروی نوع تعیین در بیمار شده شناخته حساسیتهای و داروئی سابقه بیمار را ازلحاظپزشک کشیک/دستیار، .1

 داروئی بررسی می نماید. تداخالت و عوارض از پیشگیری و بیمار

 دستورات الزم را صادر می نماید. عوارض کمترین با بیمار شیمیایی مهار در تجویز روش ایمن ترین از استفاده با پزشک کشیک/دستیار،.3

 نماید.ر پزشک مبنی بر استفاده از مهار شیمیایی را چک میپرستار/ماما مسئول بیمار دستومسئول شیفت / مسئول بخش/ جانشین مسئول /.1

 ، از آماده بودن ترالی اورژانس و وسایل نجات دهنده حیات بر بالین بیمار اطمینان حاصل می نماید.پرستار مسئول بیمار.3

دارودهی )بیمار صحیح، داروی  گانهفت پرستار مسئول بیمار داروی تجویز شده برای مهار بیمار را طبق دستور پزشک با رعایت اصول ه.1

 در سؤال با ارتباط در بیمار مراقبین یا بیمار کارکنان، حق و یححص سازی مستندصحیح، راه مصرف صحیح،  زمان صحیح، دوز صحیح، 

 نماید.( آماده و تزریق میدستور دارویی  مورد

 مداوم، حفظ حریم خصوصی  مانیتورینگ سقوط، احتمال اتی، حی عالیم و پرستار مسئول بیمار، بیمار را از نظر عوارض احتمالی دارویی.01

 نماید.ارزیابی می

را در گزارش  درمان به بیمار و پاسخ شروع،کنترل مرتب بیمار از نظر اثربخشی دارو و عوارض احتمالی دارویی پرستار مسئول بیمار، زمان.00

 نماید.پرستار بیمار ثبت می

آمیز نبودن مهار شیمیایی و یا بروز عوارض دارویی )جهت کاهش/افزایش دوز دارو یا قطع دارو(،  پرستار مسئول بیمار، در صورت موفقیت.01

 .  و  در پرونده بیمارثبت می نمایددهدمورد را به پزشک اطالع می

 در دستور وجود با حتی پزشک مجدد دستور بدون شیمیایی مهار تکرار امکان عدم و پزشک مجدد دستور به منوط صرفا شیمیایی مهار توجه: تکرار

 از بیمار، برای کننده تحریک عوامل کاهش با میشود توصیه ) بار سه حداکثر( هرروز در شیمیایی مهار از استفاده محدودیت به باتوجه  لزوم صورت

 .شود استفاده کمتر شیمیایی مهار

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستاری، مدیر پر ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و مشاهدهنحوه نظارت: 

 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ، سازمانیهای خدمات پرستارغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست منابع:
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 نندهابالغ ک کنندهتأیید  تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
آموزشی درمانی شهید مطهریریاست مرکز   
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 مهار فیزیکیاستفاده از  خط مشی و روش 1-1-0-ب
 

روش  مشی وخط کد
PP-TC-GCC-2 

 یفیزیکاستفاده صحیح از مهار 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : نی بعدیبازبیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 فرم ارزیابی معیار ریچموند، کمربند، ایپارچه ،پابند، سینه بنددستبندامکانات مورد نیاز:

 خدمات، کمک بهیار، جانشین مسئول ، پرستار ،دستیار، مسئول بخش،پزشککارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 به خود و دیگران و حفظ ایمنی بیمارجلوگیری از ضربه بیمار  ه خط مشی:بیانس

، احتمال سقوط از بر اساس معیار ریچموندو آسیب به خود و دیگران  بیمار را از نظر آژیتاسیونوضعیت . پرستار مسئول بیمار در حین ارزیابی اولیه 0
 نماید.می بر اساس جدول موجود در فرم ارزیابی اولیه را بررسی و ثبت تخت

 دهد.بیمار در صورت آژیتاسیون بیمار، احتمال سقوط از تخت و آسیب به خود و دیگران را به پزشک کشیک/دستیار اطالع میمسئول  . پرستار1
 می نماید.ویزیت  از نظر آژیتاسیون و احتمال آسیب به خود یا سقوط از تخت بیمار را. پزشک کشیک/دستیار 1
وبا  بسیارمحدود مدت وبه فیزیکی مهار جهت الزم اندامهای ذکر با ستور مهار فیزیکی. پزشک کشیک/دستیار، در صورت تأیید وضعیت بیمار د0

 د.  کندر برگه دستورات پزشک ثبت می استفاده از ایمن ترین روش
 نماید.پرستار 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 بیماررا خصوصی حریمپرستار مسئول بیمار مسئول شیفت و سئول بخش/ جانشین مسئول /م
، طبق ایوکمربند پارچه پابند، سینه بند ،بیمار را با استفاده از دستبند ،با همکاری کمک بهیار کارکنان اثربخش ضمن آموزش مسئول بیمار  . پرستار3

 .نمایدمهار میپزشک  دستور
 عروقی عصبی سیستم و های فیزیکیهای تحت مهار کنندههای احتمالی وارده به اندامصورت مداوم از نظر آسیب . پرستار مسئول بیمار، بیمار را به1

 نماید.پایش می مستمر صورت به شده مهار اندامهای
را فراهم می ...و خود، به آسیب بیمار، به بافتی صدمه و فشاری زخمهای ایجاد سقوط، لاحتما قبیل از بیمار ایمنی تمهیدات پرستار مسئول بیمار،

 کند.
شروع،مشاهده منظم محل تحت فشار ناشی از وسایل مهار  . پرستار مسئول بیمار، عالوه بر ذکر نوع وسایل استفاده شده برای مهار فیزیکی، زمان3

و یا در صورت نیاز تمدید مهار فیزیکی )طبق دستور کتبی پزشک معالج/دستیار( را در پرونده بیمار قطع کننده )از نظر احتمال زخم و آسیب(ونیز زمان 
 نماید.ثبت می

 دهد. . پرستار مسئول بیمار در صورت موفقیت آمیز نبودن مهار فیزیکی، مورد را به پزشک اطالع می1
 شود.بیمار داده می )معالج/مقیم با هماهنگی پزشک معالج(هدایت بالینی ئولمس های ویژه توسط پزشک** تبصره: دستور مهار فیزیکی در بخش

 .میباشد ممنوع مبتال مهار عضو دارد، حرکتی اختالل آنها اعضای که بیمارانی درتوجه: 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 اهنگ کننده ایمنی بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هممدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده و مشاهدهنحوه نظارت: 

 :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
 دفتر پرستاری مدیریت  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 شایع بیماریهای برای مراقبتی خود دستورالعمل 1-01-0-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-GCC-3 

 های شایعخود مراقبتی برای  بیماری 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 ، صندلی CD Player، تلویزیون، پمفلت آموزشی، کتابچه الکترونیکی آموزش به بیمار د نیاز:امکانات مور

 پرستارپزشک،  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 هدف :
ن در روند مشارکت بیمارا ،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 درمانافزایش اعتماد بیمار و خانواده به کادر پزشکی و پرست ،مراقبت و درمان
 بیماران به بیمارستان

 را به بیمار ارائه نماید.خیص های بدو ورود، حین بستری و زمان تراز لحظه ورود به بخش آموزش ایستیبیمار ب مسئول پرستار پزشک/.0

جهت  پمفلت ،)نوزادان( استفاده از فیلم، چهره به را به صورت چهرههای الزم آموزشبایستی  پس از اطمینان از آمادگی بیمار پرستار پزشک/.1
 خودمراقبتی به بیمار ارائه نماید.

 

 HISدر پوشه اعتباربخشی درسیستم و ورود، حین بستری و زمان ترخیص( های کامل آموزش به بیمار در راستای اجرای خودمراقبتی )بدتبصره: فایل
 باشد. میقابل دسترسی 

 

بایستی در طول مدت بستری و در را های ارائه شده اثربخشی آموزشسوپروایزر آموزش به بیمار  پرستار مسئول بیمار/ مسئول بخش/ پزشک/.1
 کند.یابی پرسش و پاسخ ارز زمان ترخیص بیمار از طریق مشاهده/

 نماید.شده را در گزارش پرستاری ثبت  خود مراقبتی داده  هایآموزشنوع بیمار بایستی  مسئول پرستار.0

 های الزم جهت مراقبت در منزل را هنگام ترخیص به بیمار )مکتوب و چهره به چهره( ارائه نماید.پرستار بایستی کلیه آموزش پزشک/.1

ارزیابی  و تکمیل چک لیست از طریق پرسش و پاسخبه صورت فصلی بایستی  را های ارائه شدهآموزشاثربخشی سوپروایزر آموزش به بیمار .3
 بررسی کند و نتایج را به معاونت امور درمان ارسال نماید.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 سالمت  آموزش سوپروایزر ر،سرپرستا آموزشی، سوپروایزر بخش، پرستاری، رئیس مدیر ناظر:

  بررسی مستندات پرونده و چک لیست اثربخشی آموزشینحوه نظارت: 

 تهیه شده توسط انجمن علمی ایرانهای آموزشی شامل پمفلت کتابچه الکترونیکی آموزش به بیمار: منابع

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سرپرستار بخش هماتولوژی-حصاری ناهید
 سرپرستار بخش ایزوله اطفال -آرزو حافظی

 سوپروایزر آموزش به بیمار-شیرین مجللی

 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی
 دکتر جعفر کیاست فر

 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 پاراکلینیک همعوق نتایج رسانی اطالع برای ارتباط برقراری نحوه دستورالعمل 0-01-0-ب
 

دستورالعملکد   

I-TC-GCC-4 

 معوقه نتایج رسانی اطالع برای ارتباط برقراری نحوه

 پاراکلینیک  به بیمار/ همراها ن پس از ترخیص بیمار

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 های معوقهفرم آموزش حین ترخیص به بیمار، دفتر ثبت پیگیری تستامکانات مورد نیاز: 

 مسئول بخش/ جانشین مسئول، منشی بخش، پرستار ، مسئول/منشی آزمایشگاه، مسئول/منشی رادیولوژی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 ئه خدمات آزمایشگاهی طبق ضوابط قانونی و چارچوب زمانی مشخصپیشگیری از تاخیر در ادامه درمان و اراهدف :

 -Immunoglobulin G (IGG)های هورمونی، ها، تستهای پاراکلینیکی معوقه شامل آزمایشات )برخی از کشتتست

Immunoglobulin  M (IGM)، هایی )گزارش  اسکن، ماموگرافی، های پاتولوژی و ...( و گرافینمونهMagnetic Resonance 

Imaging (MRI ))... ها در هنگام ترخیص وی آماده نبوده است.است که در طول مدت بستری برای بیمار انجام شده ولی نتایج آن و 

 

پیگیری را در برگ آموزش حین ترخیص به بیمار، ثبت و زمان ترخیص به  پرستار مسئول بیمار بایستی تستهای معوقه پاراکلینیک نیازمند.0

 نماید.وی ارائه 

ها و آزمایشات معوقه )زمان دقیق آماده  پرستار مسئول بیمار/منشی بخش بایستی در حین ترخیص، آموزشهای الزم را درمورد نتایج تست.1

 شدن و نحوه پیگیری( را به صورت واضح و شفاف به بیمار/همراه وی توضیح دهد.

ارسال نمونه های پاتولوژی وآندوسکوپی و یا کولونوسکوپی، برگه  پرستار مسئول بیمار / مسئول بخش/جانشین مسئول/ منشی در صورت.1

 دریافت  جواب آزمایش را تحویل بیمار / همراه بیمار مینماید.

پرستار مسئول بیمار / مسئول بخش/جانشین مسئول/ منشی بایستی موقع ترخیص بیمار شماره تلفن آزمایشگاه را به بیمار/ همراه بیمار  .0

 تماس تلفنی قبل از مراجعه را توضیح دهد .تحویل دهد و لزوم 

 مسئول آزمایشگاه در صورتی که بیمار/همراه قانونی وی در موعد مقرر جهت دریافت نتایج پاتولوژی به آزمایشگاه مراجعه می نماید، بایستی.1

 جواب آماده شده را تحویل وی دهد .

همراه /بیمار تلفنی جهت دریافت نتایج اطالع رسانی نماید و زمان تماس  مسئول آزمایشگاه بایستی نتایج بدخیم پاتولوژی بیماران را به.3

 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 به .1

 ه تحویل ودر غیر این صورت جهت دریافت جواب اطالع رسانی گردد.بیمار یا همراه وی در صورت مراجع

های معوقه افراد مجاز در بخش )مسئول بخش، منشی، پرستار/مامامسئول( حتماً باید ضوابط قانونی و اصل محرمانه بودن نتایج تست.3

 پاراکلینیک را رعایت نمایند.

بودن نتایج را به صورت تلفنی )حداکثر دو بار( به بیمار ترخیص شده/همراه منشی بخش باید با نظارت مسئول بخش/جانشین مسئول آماده .1

 وی اطالع دهد.

 

گردد، آزمایشگاه/رادیولوژی موظف است جواب را در زمان تعیین شده دریافت و سپاری میها برون: از آنجاییکه برخی از آزمایشات/گرافی0تبصره 

 الع رسانی نماید.مانند سایر آزمایشات به بیمار/ همراه وی اط

جهت کلیه بیماران بستری اعزامی به سایر مراکز تصویر برداری خارج از مرکز پس از انجام پروسه تصویر برداری )پزشکی هسته ای، : 0تبصره 
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تحویل پرستار/مامابیمار می گردد و کلیشه دوم جهت  CDکلیشه یاو....( Magnetic Resonance Imaging (MRI )سی تی اسکن، 

 ورت در واحد مقصد می ماند پس از ریپورت کلیشه نماینده بیمارستان به مراکز مربوطه مراجعه و ریپورت مربوطه را اخذ و سپس آن را تحویلریپ

 واحد تصویر برداری مرکز می دهد که طی تماس با واحدهای بستری ریپورت مربوطه به بخش ارجاع داده می شود. 

عنوان تحویل بیمار و همراهان داده نمیشود مگر در صورتی که پزشک معالج جهت ادامه درمان در سایر مراکز : ریپورت و کلیشه به هیچ 1تبصره 

 دستور تحویل کلیشه به بیمار را بدهد که در اینصورت بیمار به واحد تصویر برداری معرفی و کلیشه تحویل می گردد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخشهای پاراکلینیکی ینی وروسای بخش های بال :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمدیر پرستاری،  ناظر:

 دفاتر نتایج بحرانی در بخش ها و پاراکلینیکبررسی مستندات پرونده و نحوه نظارت: 

 بیمارستانی تجربیات  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 رئیس اتاق عمل کودکان -ی دکتر محمد وال
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد    -شیوا قنبری 

      سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
است مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریری  
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 شفاهی/ تلفنی دستورات روش اجرایی 0-0-0-ب
 

 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-1 

 شفاهی  /تلفنی دستورات

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  ه  ویرایش:شمار

 پرونده بیمار، ، پرستار شاهدجانشین مسئول مسئول بخش/ گوشی تلفن آیفون دار، پرستار مسئول بیمار/ امکانات مورد نیاز:

 پزشک/ دستیار، پرستار کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 بیانیه/سیاست:
هدید کننده حیات، بیمارستان با هدف ارائه خدمات مطلوب و به موقع به باتوجه به لزوم حفظ و ارتقای ایمنی و سالمت بیمار در صورت بروز موارد ت

 بیماران نیازمند سیاست اجرای دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی را اتخاذ نموده است.

 روش اجرایی:
ر،بالفاصله با پزشک / سئول بیمار در صورت بروز مشکل تهدید کننده حیات برای بیمام ، مسئول شیفت/پرستارمسئول بخش/ جانشین مسئول.0

 گیرد. 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
یط محدود که منجر به حفظ حیات بیمار مراقبتی و درمانی الزم را با شرا ، در صورت عدم امکان حضور فوری بر بالین بیمار، دستوراتپزشک.1

 نماید.شود به صورت تلفنی صادر می 

**تبصره: در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج درمواردیکه تاخیر درانجام اقدامات تشخیصی و درمانی به دستورسایراعضای تیم پزشکی 
 .یدنت ارشد در این خصوص تصمیم گیری می نمایندموجب به مخاطره افتادن حیات بیمارشودکه پزشکان ذیصالح مقیم ،آنکال ، رز

 شود.**تبصره: تجویز داروهای پرخطر از طریق تلفنی با محدودیت کامل و فقط در موارد اورژانس انجام می
ره نام خانوادگی بیمار، شما –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،
 پرستار گیرنده دستور در زمان اخذ دستورات تلفنی از پزشک سیستم صوتی تلفن را روی آیفون قرار می دهد. .0

دستورات تکرار شده توسط پرستار گیرنده پرستار شاهد در صورت پخش صدا از طریق آیفون صدای پزشک را می شنود و در غیر اینصورت به .1
 دستور بدقت گوش می دهد.

م پرستار گیرنده دستورات تلفنی بال فاصله در هنگام اخذ دستورات در برگه دستورات پزشک با ذکر دستورات داده شده، نحوه اجرای دستور، نا.3
ثبت و امضاء نموده و به امضاء پرستار شاهد می  پزشک دستور دهنده و همچنین تاریخ و ساعت اخذ دستور،در برگ دستور ات پزشک

 رساند.

کند و پرستار پرستار گیرنده دستور پس از اتمام دریافت دستورات تلفنی،برای اطمینان از صحت دستورات یکبارآنها را برای پزشک قرائت می.1
 .شاهد مجدداً دستورات را کنترل و تایید می نماید

شود، پرستار گیرنده دستور در حضور پرستار شاهد دار هر دستوری که توسط پزشک تجویز میآیفون ** تبصره: در صورت عدم وجود تلفن
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
 ات داده شده را بالفاصله اجرا می نماید.پرستار مسئول بیمار دستور.3
 پزشک در اولین مراجعه به بخش دستور تلفنی خود را مهر و امضاءمی کند. .1

پرستار مسئول بیمار در گزارش پرستاری و کاردکس مراقبتی بیمار ساعت و تاریخ دستور تلفنی، نام پزشک دستور دهنده، نام شخص تماس .01
 ر و واکنش بیماررا ثبت می نماید.گیرنده، زمان و نحوه اجرای دستو

پرستار گیرنده دستور تلفنی،در صورتی که در هر یک از دستورات پزشکی شک نماید، تا کسب اطمینان از صحت آن بایستی اجرای دستور را .00
 ر قرار دهد.به تعویق انداخته و سوپروایزر کشیک را جهت تماس مجدد با پزشک و اطمینان از صحت دستور داده شده، در جریان ام

 نماید.مهر و امضاء می ماما شاهد در پایان اجرای دستور تلفنی، گزارش پرستاری را پرستار گیرنده دستور و پرستار/.01

تبصره در صورتیکه بخش مربوطه تک پرستار باشد اطالع به دفتر پرستاری جهت تعیین پرستار شاهد )سوپروایزر/ پرستار تعیین شده توسط  *
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 سوپروایزر(

 ها و اختیارات: ئولیتمس

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمدیر پرستاری،  ناظر:

 بررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع: 
 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى رىپرستا نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.0

 0131دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده بهار . 1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
  آموزش به بیمار سوپروایزر – شیرین مجللی

 سرپرستار بخش اطفال یک   -زیبا اقتصاد
 ش نفرولوژیسرپرستار بخ -لیال سیدزاده

 دکتر جعفر کیاست فر مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

 دستورالعملکد 
I-TC-GCC-5 

 بیماران بخشی بین و بخشی درون جابجایی نحوه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

پرونده بیمار، کارت دارویی، ،  ، جامبگمتر، آمبوبگتخت، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن، پالس اکسی امکانات مورد نیاز:

 های بیمار، کیف بهداشتی کاردکس، گرافی

 اینترن کشیک خدمات، دستیار/ار، کمک بهیپرستار،  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 انتقال به موقع و ایمن بیماران به همراه انتقال صحیح اطالعات و کمک به تداوم درمان بیماران و حفظ آرامش بیمارانهدف: 

 بخشی بیماران درون جابجایی الف( نحوه

دهد )ورود بیمار جدید، ایزوله کردن بیمار طبق دستور پزشک، یح ی درون بخشی را به بیمار توضیمسئول بیمار بایستی دلیل جابجا پرستار.1

 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 بیمار، اقدام  پرستار.1

 به انتقال وی نماید.

ا مسئول بیمار با توجه به شرایط بیمار )وابسته به اکسیژن، توانایی راه رفتن( بایستی بیمار را با استفاده از تخت/برانکارد/ ویلچر و ی ارپرست.0

 نماید.آغوش مادر بیمار به تخت مورد نظر منتقل 

 نماید. ها( را به تخت جدید منتقل سر، گرافی الیرت بامسئول بیمار در هنگام انتقال بایستی تمامی مدارک مربوط به بیمار )پرونده، چا پرستار.1

 Hospital)  HISدر سیستم  را پس از قرار گرفتن بیمار در تخت مورد نظر باید مشخصات وی/مسئول شیفت سئول بیمار م پرستار.3

Information  Sistem.کنترل نماید ) 

 اصالح نماید.در تخت جدید را تابلوی باالی سر بیمار  کاردکس، کارت دارویی، چارت باالی سر و پرستار  بایستی شماره.1

 

 بیماران خشیب بین جابجایی ب( نحوه

 ثبت نماید.در پرونده را پزشک باید دستور انتقال بیمار به بخش دیگر .0

 نماید.مسئول شیفت باید دستور پزشک در مورد انتقال بیمار به بخش دیگر توسط چک .1

 دهد.بخش مربوطه جهت انتقال بیمار انجام  را بابین بخشی  شیفت بایستی هماهنگی تلفنی مسئول.1

 مسئول بخش/جانشین مسئول/ شیفت بایستی در صورت نبود تخت خالی در بخش مورد نظر،مراتب را به دفتر پرستاری اطالع دهد. .0

بخش مقصد هماهنگی های الزم را  سوپروایزر کشیک بایستی پس از اطالع جهت جابجایی بیمار بر حسب شرایط، نسبت به انتقال بیمار به .1

 انجام دهد. 

 دهد.علت جابجایی به بخش دیگر را برای بیمار و همراه وی توضیح  ستیمسئول بیمار بای پرستار .3

رتب کنترل را تثبیت  نماید. و در حین انتقال مچک و وضعیت بیمار از انتقال  را مسئول بیمار در صورت نیاز، باید عالیم حیاتی بیمار قبل  پرستار .1

 کند.

 دهد.به مسئول شیفت بخش مقصد اطالع و وضعیت ابتال به کرونا ویروس را   وضعیت عمومی بیمارستی مسئول شیفت بخش مبداء بای پرستار .3

 را به مسئول شیفت بخش مقصد اطالع می دهد . COVID19ابتال به بیماری  وضعیتستی مسئول شیفت بخش مبداء بای پرستار.1

، محافظ چشم و صورت / عینک ،  N95و مبتال به کرونا ویروس با رعایت احتیاطات هوایی و تماسی شامل پوشیدن ماسک بیماران مشکوک .01

 دستکش و گان به بخش ایزوله منتقل می شوند

متر، لس اکسیتجهیزات الزم جهت انتقال ایمن )برانکارد و ویلچر دارای کمربند، کپسول اکسیژن، آمبوبگ، پابایستی  مسئول بیمار پرستار .00

 نماید.آماده را و ...(  جامبگ

 رسانی نماید.در صورت نیاز به حضور اینترن/ دستیار در حین انتقال اطالع ستی مسئول شیفت بای پرستار.01
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 وضعیت بیمار را از ابتدای شیفت تا لحظه انتقال به بخش دیگر در گزارش پرستاری ثبت نماید.بایستی  مسئول بیمار  پرستار .01

ویلچر پس از  /برانکارداستفاده از با بیمار را حتی االمکان  خدمات( بایستیکمک بهیار، و بیماربر همگن )نیروی آگاه به وضعیت بیمار  پرستار .00

 نمایند.بستن کمربند به بخش مربوطه انتقال 

 .نمایتدحفظ را بیمار خصوصی یم در حین انتقال حر خدمات( بایستیکمک بهیار، و بیماربر )نیروی آگاه به وضعیت بیمار همگن  پرستار.01

ای، اشیای ها، مدارک بیمهبیمار و مدارک بالینی همراه وی )پرونده بستری، کاردکس، کارت دارویی، گرافی ستیمسئول شیفت بخش مقصد بای .03

 د.نمایو ثبت بخش مبداء تحویل مار، داروهای شخصی( را از پرستارقیمت و اموال بی گران

 نمایند.با رعایت اصول ایمنی به تخت مورد نظر انتقال را بیمار تی بایس پرسنل بخش مقصد .01

را به پرستار/مامابخش مقصد  و موارد قابل پیگیری ای از شرح حال بیمارمسئول بیمار بخش مبداء باید در هنگام تحویل بیمار خالصه پرستار .03

 ارائه نماید.

 .نمایددر گزارش پرستاری ثبت ک ورا چوضعیت هنگام تحویل بیمار  بایستی بخش مقصد پرستار .01

را به بیمار ارائه و در  ) بدو ورود(و آموزش کنترل و پیشگیری کرونا ویروس های اختصاصیباید آموزش، بخش مقصددر ئول بیمار مس پرستار .11

 نماید.گزارش پرستاری ثبت 

 شود.ای مبداء و مقصد رعایت هخشدر تمامی مراحل انتقال بیمار، باید حقوق گیرندگان خدمت توسط پرسنل ب. 01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهده و چک لیست بررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع: 
 www.hospitalmanagement.irتانیسایت مرجع مدیریت بیمارس.0

 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.1

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 رئیس اتاق عمل کودکان -دکتر محمد والی 

 پرستاری مدیریت دفتر  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد    -شیوا قنبری 

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 العملدستورکد 
I-TC-GCC-6 

انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج  نحوه

 از بیمارستان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 فرم چهار برگ ،  جامبگ، آمبو بگ،آمبوالنس مجهز امکانات مورد نیاز:

 پرسنل همگن )پرستار، بیماربر(، دستیار/اینترن کشیک کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 انتقال ایمن و سریع بیماران جهت انجام اقدامات تشخیصی ، درمانی به سایر مراکز طرف قرارداد در مواقعی که امکانات الزم در مرکز وجودهدف :

 .ندارد
 

ول شیفت/مسئول بیمار بایستی با اطالع از لیست اقدامات پاراکلینیکی خارج از مرکز، پس از تکمیل نسخه فرم مسئول بخش/جانشین مسئول/مسئ.0

چهار برگ مخصوص شامل اطالعات بیمار و نوع خدمت درخواستی همراه با دستور پزشک )و شرح حال در موارد الزم( و تأیید واحد درآمد، فرم 

 نماید.لوژی / دفتر پرستاری جهت  اخذ نوبت ارسال مذکور را به واحد آزمایشگاه/ رادیو

ر مسئول آزمایشگاه/رادیولوژی /سوپروایزر کشیک دفتر پرستاری بایستی با توجه به نوع خدمت درخواستی و ارائه گزارش مختصری از وضعیت بیما.1

 ید. نما)بر اساس مندرجات موجود در فرم چهار برگ(، با مرکز مقصد جهت اخذ نوبت تماس حاصل 

مسئول آزمایشگاه/رادیولوژی / سوپروایزر کشیک دفتر پرستاری بایستی تاریخ و ساعت نوبت اخذ شده را در پشت فرم چهار برگ ثبت و به بخش .1

 مربوطه جهت اطالع و انتقال به موقع بیمار جهت دریافت خدمت، ارسال نماید.

نماید )در این مرکز ثبت خدمت در پرونده الکترونیکی بیمار اطمینان حاصل مسئول بخش/جانشین مسئول/مسئول شیفت/مسئول بیمار بایستی از .0

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 پاراکلینیکی  مسئول بخش/جانشین مسئول/مسئول شیفت/مسئول بیمار .1

 دهد.به سوپروایزر کشیک اطالع  ،درخواستی به واحدهای خارج از بیمارستان

 بخش( انجام دهد.اعزام )داخل و یا خارج از  سوپروایزر کشیک باید هماهنگی الزم را با واحد نقلیه )جهت آماده شدن آمبوالنس( و پرستار.3

 توضیح دهد. وی همراه /بیمار همسئول بیمار باید علت انتقال موقت بیمار به خارج از بیمارستان جهت اخذ خدمت را ب پرستار.1

 نماید.قبل از انتقال چک و وضعیت بیمار تثبیت را بایستی عالیم حیاتی بیمار بیمار مسئول پرستار.3

خارج از مرکز آمبوالنس مجهز جهت اخذ خدمات بیمار رابا رعایت اصول ایمنی از بخش به یزات الزم تجهبا استفاده از بایستی پرستار اعزام .1

 همراهی نماید.

 باشد.های بیمارستانی به پیوست موجود میهای اورژانسلیست تجهیزات/ لوازم پزشکی و داروهای پیشنهادی در جامبک دارویی آمبوالنس تبصره:

 یاز به حضور اینترن/ دستیار در حین انتقال، باید مورد را به اطالع ایشان برساند.شیفت در صورت ن بخش/ مسئول.01

های موجود( جهت انتقال موقت ای، دستور پزشک، کپی شرح حال بیمار، گرافینسخه 0 مسئول بیمار، بایستی مدارک الزم )پرونده، فرم پرستار.00

 دهد. اعزام تحویل  را به پرستار/مامابیمار به خارج از بیمارستان به منظور اخذ خدمات الزم 

به خارج از بیمارستان انتقال بیمار را بایستی با برانکارد یا ویلچر پس از بستن کمربند با آمبوالنس بر)تا حد امکان همگن(عزام و بیمارر اپرستا.01

 دهند.

 نماید.یکی کنترل اعزام باید وضعیت بیمار را از ابتدای انتقال تا اتمام انجام خدمت پاراکلین پرستار.01

به  آمبوالنس فرستادنجهت بیمارستان مبداء هماهنگی الزم را با سوپروایزر کشیک  ،از اتمام انجام خدمت پاراکلینیکیستی پس اعزام بای پرستار.00

 انجام دهد. منظور بازگردان بیمار

 منتقل نماید.و بخش مبدا عایت موارد ایمنی به بیمارستان مبداء از اتمام انجام خدمت پاراکلینیکی مورد نظر بیمار را با رپس پرستاراعزام بایستی .01

 ها و اختیارات: مسئولیت
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 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهده بررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع: 

، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ویرایش سوم، A ،B ،Cهای تیپ ستورالعمل استاندارد داروهای ضروری و ترجیهی در آمبوالنسد.0
  0111دی ماه 

 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.1

1387 

 ایت مرجع مدیریت بیمارستانی س.1

4.www.hospitalmanagement.ir 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد  -شیوا قنبری 
 سرپرستار بخش اطفال یک   -زیبا اقتصاد

 رپرستار بخش نفرولوژیس -لیال سیدزاده

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-2 

 های بیماران آسیب پذیرمراقبت 

 03/30/30             ریخ ابالغ :   تا

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 اتاق آرام، داروی دستور داده شده، سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کننده امکانات مورد نیاز:

، پرستار، کمک بهیار، /جانشین مسئولقانونی، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول پزشک/دستیار، روانپزشک، پزشک  کارکنان مرتبط:

 خدمات، نگهبانی

 /روانی /فیزیکی /فیزیولوژیک خاص شرایط در داشتن قرار دلیل به که هستند افرادی سنجه این در پذیر آسیب مراجعین /بیماران از منظور تعاریف :

 .گیرند قرار بیماران سایر به نسبت تبعیض یا بیشتر خطر معرض در درمانی، و تشخیصی مراقبتی، خدمات تدریاف هنگام به است ممکن اجتماعی

 اختالل با بیماران مجهواللهویه، 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، نمادرا و کودکان و نوزادان هوشیاری،

  میباشند /بیماران گروه این از .... و بیخانمان افراد ،1 ضداجتماعی باشخصیتهای بیماران زندانیان، مواد، مصرف سو ایدز، به

  مراقبت و درمان با شیوه ایمن و متناسبشناسایی بیماران آسیب پذیرو  هدف:

 

 
 نماید. ارزیابی کننده اولیه بیمار/ رزیدنت در موقع اخذ شرح حال، بیمار آسیب پذیررا را شناسایی می پرستار .0

آسیب به  رزیدنت ارشد پس از تأیید پزشک معالج، مشاوره پزشک قانونی و روانپزشکی )جهت حفظ سالمتی جسمی و روحی بیمار و جلوگیری از .1
 کند.خود و دیگران( را درخواست می

 دهد./مامای اطالع مییوجود بیمار آسیب پذیررا به دفتر پرستار/ پرستار ، شیفت / مسئول مسئول بخش/ جانشین مسئول  .1
 نماید.وجود بیمار آسیب پذیررا به مددکاری اعالم می/ پرستار شیفت /مسئول مسئول بخش  .0
 شود.فرم مربوطه بربالین بیمار حاضر می مددکار بیمارستان جهت تکمیل .1
 می کندبه اورژانس اجتماعی معرفی  را مددکار، پس از تأیید ریاست بیمارستان مورد .3
پزشک  و دستور در صورت تأیید/ پرستار به همراه پرسنل کمک بهیار/خدمات شیفت مسئول  // جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .1

 .کنندجداسازی میرا روانی سایر بیماران، تا حد امکان بیمار پرخطر  -ر حفظ سالمت روحی معالج و مددکار، به منظو
زا کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار از منابع محرک و استرس/ پرستارشیفت مسئول // جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .3

 نماید.می )صدا، نور و ...( و ایجاد محیط امن آگاه
به منظور همراهی بیمار در بیمارستان جهت انجام امورات شخصی / پرستار شیفت مسئول  / / جانشین مسئولول بخش/ جانشین مسئول مسئ .1

 می کند.فراخوان را فرد آگاهی از اعضای خانواده وی 
زای از بروز رفتارهای تنش در خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری/ پرستار شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .01

 نماید.احتمالی در بخش موضوع را به واحد نگهبانی اعالم می

 نماید.پیگیری می رامشاوره روانپزشکی درخواست شده برای بیمار/ پرستار شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .00
-می کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده بیمار آگاهپرستار / شیفت مسئول  / / جانشین مسئولمسئول بخش/ جانشین مسئول  .01

 نماید.
 نماید.ثبت می بیمارمسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در پرونده  پرستار .01

 سالمند: بیماران

علت  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 مشکالت
 نوزادان: و کودکان

  .دارند تاثیر وطسق 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 رقراریب عدم نیز و ریسک خودکشی و داروئی تجویز و حرکتی مشکالت علت به سقوط و
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 .میگیرند قرار نظر مد پیشگفت دالیل

 حرکتی (  :/شنوایی/بینایی(جسمی  معلولیتهای دچار بیماران

نقص  و حرکتی تمشکال 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 )نامگذاری 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

 سالمندان: خانه مانند نگهداری مراکز مقیم مارانبی /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

 :ها و اختیارات مسئولیت

 روسای بخش های بالینی و مددکار اجتماعی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهده بررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع:
 1387 ایران، تهران،  اسالمى جمهورىی پرستار نظام ، سازمانییماما های خدمات پرستار/غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -ن دهقانکامرادکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-3 

 جداسازی بیماران روانپزشکی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیریخ تا

 5  شماره  ویرایش:

مهار شیمیایی )داروی دستور داده شده، ملزومات (، ایکمربند، دستبند، پابند،سینه بند پارچهاتاق آرام، وسایل مهار فیزیکی ) امکانات مورد نیاز:

 سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کننده(

 ، پرستار ، کمک بهیار، خدمات، نگهبانی/جانشین مسئول شک، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول پزشک/دستیار، روانپزکارکنان مرتبط:

 

 -تعاریف:

 ارایه مراقبت های اختصاصی وافزایش ایمنی بیماران روان پزشکی وسایر بیماران بخش :هدف

 د.نکنروانی راشناسایی میروحی و ان با مشکل بیمار ، پرستارارزیابی کننده اولیه بیمار/ دستیار کشیک در موقع اخذ شرح حال.0

پرستار مسئول بیمار/ دستیار کشیک جهت تأیید مشکل روانی وضعیت مسئول بخش/ جانشین مسئول / جانشین مسئول /مسئول شیفت /.1

 ) در بخشهایی که دستیار ندارند موارد به پزشک اطالع  رسانی می شود(کند.بیمار را به رزیدنت ارشد اعالم می

 کند.بررسی میاز نظر روحی روانی رزیدنت ارشد وضعیت بیمار را .1

 دهد. اطالع میذیصالح رزیدنت ارشد در صورت تأیید مشکل روانی، وضعیت بیمار را به پزشک .0

 ند.کبراساس شرایط بیمار بر بالین وی حضور یافته و یا دستورات الزم را از طریق تلفنی به رزیدنت ارشد اعالم می ذیصالح پزشک.1

درخواست و  ، استفاده از ابزارهای مهار فیزیکی/شیمیاییدستور جداسازی بیماران روانی ،در صورت تأیید نتایج ارزیابی اولیه ذیصالحپزشک .3

 نماید. غیر اورژانس طبق شرایط بیمار( را صادر می  -مشاوره روانپزشکی )اورژانس 

بر  دیگران و آسیب به خوداحتمال ل بیمار برای جداسازی بیمار با مشکل روانی )پرستار مسئومسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت /.1

 نماید.اعالم می ی(، وضعیت را به دفتر پرستار0اساس معیار ریچموند

زای پرستار مسئول بیمار در خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری از بروز رفتارهای تنشمسئول بخش / جانشین مسئول / مسئول شیفت /.3

 نماید.لی در بخش موضوع را به واحد نگهبانی اعالم میاحتما

تخصیص  یزولهپرستار مسئول بیمار برای ایجاد محیط امن جهت بستری شدن بیمار اتاق امسئول بخش / جانشین مسئول / مسئول شیفت /.1

 خطرناکخطرساز در محیط اطراف )وسایل داده و یا در صورت نبود اتاق ایزوله وی را به مکانی که در معرض دید پرسنل و به دور از منابع 

 دهد. در اطراف بیمار، راه پله، پنجره و ...( باشد، انتقال می

 نماید.می بار بیمار را کنترل دقیقه یک 01پرستار مسئول بیمار حداقل هر .01

ه  )باند و پنبه، داروهای دستور دادپرستار مسئول بیمار در صورت داشتن دستور پزشک مبنی بر مهار فیزیکی و یا شیمیایی، از وسایل الزم .00

 نماید.می شده( به این منظور استفاده 

 ،پرستار مسئول بیمار به منظور همراهی بیمار در بیمارستان جهت انجام امورات شخصیمسئول بخش / جانشین مسئول / مسئول شیفت /.01

 می کند. بخش فراخوان بهیاد شده را دارد، فرد آگاهی از اعضای خانواده وی که اطالعات الزم در خصوص مراقبت از بیمار 

پرستار مسئول بیمار کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار از منابع مسئول بخش/ جانشین مسئول / جانشین مسئول / مسئول شیفت ،.01

 نماید.می زا )صدا، نور و ...( آگاهمحرک و استرس

 نماید.روانپزشکی درخواست شده برای بیمار را از نظر انجام پیگیری می مسئول بیمار مشاوره پرستارمسئول بخش / مسئول شیفت، .00

 نماید.می بیمار آگاهو اطالعات  پرستار مسئول بیمار کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده مسئول بخش / مسئول شیفت /.01

                                                           
1
Richmond 
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 نماید.رونده وی ثبت میمسئول بیمار تمامی موارد انجام شده جهت حفظ ایمنی بیمار را در پ پرستار .03

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی و مددکار اجتماعی :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهده بررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع:

 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماان، کتاب مرجع چک لیستغضنفر میرزابیگی و همکار.3

1387 
 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 سرپرستار بخش نفرولوژی -لیال سیدزاده

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-4 

 ا رفتار پرخطر اجتماعیجداسازی بیماران ب

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 اتاق آرام، داروی دستور داده شده، سرنگ، پنبه و محلول ضدعفونی کننده امکانات مورد نیاز:

 دستیار، روانپزشک، پزشک قانونی، سوپروایزر، مسئول بخش، پرستار، ماما، کمک بهیار، خدمات، نگهبانی /پزشک کارکنان مرتبط:

 گذارد.قب منفی در آنها به جا میشود که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم در سالمت فرد و جامعه دارد و عوارفتار پرخطر به رفتاری گفته می: تعاریف

 روحی بیمار و جلوگیری از آسیب به خود و دیگرانحفظ سالمتی جسمی و هدف: 

 نماید. ارزیابی کننده اولیه بیمار/ رزیدنت در موقع اخذ شرح حال، بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی را شناسایی می /پرستار .0

بیمار و جلوگیری از آسیب به  رزیدنت ارشد پس از تأیید پزشک معالج، مشاوره پزشک قانونی و روانپزشکی )جهت حفظ سالمتی جسمی و روحی .1

 کند.خود و دیگران( را درخواست می

 دهد.وجود بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی را به دفتر پرستاری اطالع می/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .1

 نماید.مددکاری اعالم میوجود بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی را به / مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .0

 شود.مددکار اجتماعی بیمارستان جهت تکمیل فرم مربوطه بربالین بیمار حاضر می .1

 می کندبه اورژانس اجتماعی معرفی  را مددکار، پس از تأیید ریاست بیمارستان مورد .3

پزشک معالج و مددکار، به منظور حفظ  ورو دست در صورت تأیید / مسئول بیمار به همراه پرسنل کمکیشیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .1

 .کنندجداسازی میرا روانی سایر بیماران، تا حد امکان بیمار پرخطر  -سالمت روحی 

زا )صدا، نور و ...( و کلیه پرسنل را در خصوص دور کردن بیمار از منابع محرک و استرس/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .3

 نماید.می اهایجاد محیط امن آگ

را شیفت به منظور همراهی بیمار در بیمارستان جهت انجام امورات شخصی فرد آگاهی از اعضای خانواده وی مسئول  پرستار مسئول بخش/  .1

 می کند.فراخوان 

لی در بخش زای احتمادر خصوص شناسایی بیمار و پیشگیری از بروز رفتارهای تنش/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .01

 نماید.موضوع را به واحد نگهبانی اعالم می

 نماید.پیگیری می رامشاوره روانپزشکی درخواست شده برای بیمار/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .00

 نماید.می کلیه پرسنل را در خصوص رعایت محرمانگی پرونده بیمار آگاه/ مسئول بیمار شیفت مسئول  پرستار مسئول بخش/  .01

 نماید.پرستار مسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در پرونده وی ثبت می .01

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی و مددکار اجتماعی :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهی مستندات پرونده بررسنحوه نظارت: 

 منابع:
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 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.0

1387 

 0111پوتر پاتریشیا آی،  پری آنگریفین، اصول و فنون پرستار/مامای پوتر و پری، اندیشه رفیع، تهران، .1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 سرپرستار بخش نفرولوژی -لیال سیدزاده

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 کودکانمدیر گروه   -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-5 

 های پوست و حفاظت بیماران در برابرمراقبت

 های فشاریزخم

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ریخ آخرین ویرایش:  تا

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

اختیاریادراری(، پک پانسمان، سرم نرمال سالین، حمام،لیف،دستکش)درصورت وجودزخمبازیابی ، حوله ، صابون،پتو فرم ارزیابی امکانات مورد نیاز:

 ، تشک مواجلگن ،های نوینبه دبریدمان(، انواع پانسمانتیغ بیستوری/قیچی استریل )در صورت نیاز 

 پزشک/دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول ، پرستار ، کمک بهیارکارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری هدف:

 از او از پوست ایمنطقهمیکند احساس  یا میباشد، مشکل دچار وی بجاییجا و است شده مختل وی حرکت که باشد شرایطی دارای که فرد ** هر

 .میگیرد قرار فشاری زخمهای بروز درخطر باشد، رفته بین
 م بستر پرستار بستری کننده، بیمار را موقع ورود به بخش از نظر معیارهای مستعد کننده زخم فشاری با استفاده از دستورالعمل تکمیل ارزیابی زخ

 کند. بررسی میدر اطفال  1در بزرگساالن و گالمورگان0برادن
 بندی زخم* بایستی اقدامات زیر را انجام دهد:. پرستار مسئول بیمار در صورت داشتن زخم، پس از درجه0

 نماید.می هایی که عفونی نیستند از محلول نرمال سالین استفاده . پرستار مسئول بیمار جهت شستشوی زخم010
 مصرف مواد آنتی سپتیک نظیر بتادین، آب اکسیژنه و اسید استیک اجتناب شود.** توجه: از 

 . پرستار مسئول بیمار در صورت استفاده از گاز جهت تمیز کردن زخم دقت شود که حداقل آسیب به زخم وارد گردد.011

 باشد.کردن بافت، ممنوع میبه دلیل افزایش نیازهای متابولیک زخم و خشک 1های حرارتی موضعی . استفاده از المپ011
 دهد.. پرستار مسئول بیمار بالفاصله پس از بروز یا مشاهده زخم فشاری به پزشک معالج اطالع می010

بطور کامل ثبت  ی زخم در گزارش پرستار ثانویه ازانجام شده شامل بررسی زخم، مداخالت و ارزیابی  یهای پرستار. پرستار مسئول بیمار مراقبت011
 د .می کن

 های نوین( استفاده نماید.های نگهدارنده رطوبت )پانسماناز پانسمان در صورت لزوم طبق دستور پزشک میتواند . پرستار مسئول بیمار013
 

 بندی سطوح زخم بستر:* درجه
 لم دیده می شود.در این مرحله کمترین میزان آسیب وجود دارد. پوست زخمی نشده ولی اختالفاتی در مقایسه با پوست سا) 0مرحله
.پوست در لمس گرمتر یا سردتر است 
 .)پوست سفت یا متورم به نظرمی رسد )وقتی لمس می شود 

.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. 

ت در بعضی حاالت و یا اجتناب از عوامل اسیب زا شامل پوشاندن حفاظت و گذاشتن بالش است. پد های محافظ نرم و اقدامات درمانی: تغییر وضعی
 .بالش اغلب برای این منظور استفاده میشود. افزایش مصرف ویتامین ث پروتئین و مایعات توصیه میشود. بهبود تغذیه جزئی از پیشگیری است

 
های سطحی پوست آسیب دیده است. زخم شبیه یک خراشیدگی، تاول و یا یک زخم کم وز شدید نیست و فقط الیه( در این مرحله زخم هن1مرحله 

 .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 کنندهها برای این منظور در دسترس است. از لوسیونف وسیعی از این نوع پوششاند طیطراحی 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 ویژه به پیشگیری، محافظت، تغذیه و حفظ مایعات بدن مهم است. با توجهات به موقع زخم درجه دو می هستند. همچنین توجه

 التیام یابد.

                                                           
2
Glamorgan 

3Heat lamp 
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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 

 .بوده و همراه با آسیب به نسوج اطراف است گودال عمیق
 اقدامات درمانی: 

تغذیه  این 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
و درمان و جلوگیری از عفونت ضروری است. این نوع زخم اگر به حال های پزشکی برای کمک به التیام زخم و هیدراتاسیون اهمیت دارد. مراقبت

 کند. به هر صورت همیشه عفونت موجب نگرانی شدید است. خود رها شود بسیار سریع پیشرفت می
اتاسیون مهم و حیاتی همه اقدامات درمانی مانند حفاظت زخم، برداشتن فشار و تمیز بودن زخم در اینجا هم باید انجام شود. تغذیه مناسب و هیدر

 توان گفت که بدون تغذیه مناسب این نوع زخم بهبود نخواهد یافت.است و می
 ترین مرحله درگیری است.در این مرحله پوست و فاشیای عمقی درگیر شده، عضالت، استخوان، زردپی و مفاصل ( این شدیدترین و عمیق0مرحله 

توانند پوست را ضخیم و چرمی شکل نمایند و در واقع تبدیل به پوست مرده کنند میاری ایجاد میباشند. همان نیروهایی که زخم فشهم 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

بندی زخم فشاری را به دقت انجام دهند. برداشتن جای زخم توسط پرسنل ورزیده و توسط ابزار استریل د درجهدارند تا بتواننبهداشتی 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
-زخم تواندمی اهرم پرستار یا فیزیوتراپیست یا پزشک یک اوقات گاهی گرچه. شودمی انجام نکروزه و مرده هایبافت برداشتن برای جراحی بزرگ،

 است. در برخی شرایط الزم است قطع عضو صورت گیرد. درمانی الزام یک جراحی اما کند درمان جراحی به نیاز بدون را ترکوچک های
 شود.شود برای پانسمان زخم استفادده میهای نوین یا سنتی که توسط پزشک دستور داده میتوضیح : با توجه به درجه زخم، پانسمان

 
 رعایت موارد زیر در پانسمان زخم فشاری الزامی است:

 .از دهیدراته و خشک شدن محل زخم جلوگیری شود 
رای شروع التیام است.های مرده و نکروتیک اولین قدم ببرداشتن 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 
زخم جلوگیری شود. در( پنبه و گاز ریز الیاف) ریز ذرات  از جا ماندن  
های مرده را بخوبی جذب نماید. ها و سلولضر، میگروارگانیسمپانسمان باید ترشحات اضافی و م 
.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

ست، میزان فعالیت فیزیکی بیمار و توانایی در تغییر در پوزیشن، تغذیه، اصطکاک . از ابزار برادن برای بررسی سطح ادراک حسی بیمار، رطوبت پو110
 گردد.و سایش پوست استفاده میشود و با توجه به جداول مربوطه امتیاز داده میشود و میزان ریسک در کاردکس ثبت می

اشد که بایستی توسط پرستار/ماما مسئول بیمار در بخیلی پرخطر می 01-01پرخطر،  01-00خطر متوسط،  01-03بی خطر،  01-11الف( نمرات 
 گزارش پرستار/مامای ثبت شود. 

باشد، با نظارت پرستار/ماما و توسط کمک بهیار بایستی اقدامات پیشگیرانه زیر را  01ب( در صورتی که نمره به دست آمده حاصل از ارزیابی کمتر از 
 انجام شود:

 ثل صابون بچه شستشو داده، تا از خشک شدن بیش از حد آن پیشگیری شود.ی پاک کننده مالیم مپوست 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.

 م مرطوب نگه داشته شود.پوست با یک ماده مرطوب کننده مثل روغن بچه، حداقل یک بار در روز و پس از دادن حما

به نقاط 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 
 آسیب پوست و بافت زیر آن به ویژه بر روی برجستگی های استخوانی خواهد شد.

 ک باشند.مالفه ها تمیز، خشک و بدون چین و چرو

 ( انداخته شود.0در قسمت وسط تخت )زیر باسن بیمار( مالفه جداگانه )درو شیت

                                                           
4drew sheet 
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 ساعت یکبار وضعیت بیمار تغییر داده شود.  1هر 

 های استخوانی به دفعات بیشتری جابجایی نیاز دارند.بیماران مسن در صورت وجود قرمزی برجستگی تبصره:

 ل آید، برای اینکار با قرار دادن یک مالفه در زیر باسن و کمک سایرین بیمار بلند و جابجا شود.از کشیدن بیمار روی تخت جلوگیری به عم

 جهت بیماران در معرض خطر از تشک مواج استفاده شود.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین و کارشناس زخم بیمارستان بیمارایمنی  مسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کنندهمدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع: 

 0131 ایران، تهران،  اسالمى جمهورى پرستارى نظام ی، سازمانیهای خدمات پرستار/ماماغضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.0

 0111ن، اصول و فنون پرستار/مامای پوتر و پری، اندیشه رفیع، تهران، پوتر پاتریشیا آی،  پری آنگریفی.1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری

 NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 روش اجراییکد 
P-TC-GCC-6 

 پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی

 03/30/30             غ :   تاریخ ابال

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

(، سرنگ، پنبه استریل، PT-PTT،CBCهای آزمایش )باند کشی/جوراب االستیک، بالش نرم، داروهای ضد انعقادی، لوله امکانات مورد نیاز:

 محلول استریل

 خدمات، کمک بهیار ،پزشک/دستیار، مسئول بخش/ جانشین مسئول ، پرستار ارکنان مرتبط:ک

 -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:

 . بستری وکاهش مرگ و میر بدنبال عوارض ریوی

 نماید.بیمارانِ در معرض خطر ترومبو آمبولی وریدی، آمبولی ریوی را شناسایی می ،پرستار مسئول بیمار.0

 بیماران در معرض خطر: معیارهای شناسایی 
)مشکالت کلیوی مثل دفـع پـروتئین از کلیـه ها )سندرم نفروتیک 
 سابقه قبلی ترومبوآمبولی وریدی 

نارسایی قلبی 
چاقی 
سیگار 
االسن ب 
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 
درگیری عروقهای به دنبال تصادف به ویژه در صورت آسیب 
ساعت روی صندلی یا تخت 3های طوالنی به ویژه بیش از نشستن 

را به  بیمار در معرض خطر ترومبو آمبولی وریدی، آمبولی ریوی وجود پرستار مسئول بیمارمسئول بخش /جانشین مسئول /مسئول شیفت / .1
 / دستیار اطالع رسانی می نماید.پزشک

 کند.را شروع می Complete Bed Rest (CBR)نعقادی در بیماران درمان پروفیالکسی ضد ا / دستیارپزشک.1

پرستار مسئول بیمار برای ایجاد فشار خارجی روی قوزک و ران پای بیمار جهت بهبود بازگشت جریان خون وریدی از پاها از جوراب .0
 کند.)الستیکی یا باند کشی( استفاده می

 کند.کشی بیمار را جهت دادن استراحت به عضو باز و بسته می ساعت یکبار باندهای 0-3پرستار مسئول بیمار هر .1

-، بیمار را توسط کمک بهیار مجرب از تخت خارج میComplete Bed Rest (CBR)پرستار مسئول بیمار در صورت نداشتن دستور .3

 نماید.

افزایش جریان خون و پیشگیری از استاز وریدی  ( جهتactive/passiveبیمار را به باال بردن ساق پا باالتر از قلب ) ،پرستار مسئول بیمار.1
 کند )یک عدد بالش نرم در زیر پای بیمار گذاشته شود(.)پوزیشن ترند لنبرگ( تشویق می

بیمار را طبق دستور پزشک   Partial Thromboplastin Time (PTT) و   Prothrombin Time (PT) پرستار مسئول بیمار.3
 کند. کنترل می

، اضطراب، سرفه تولید درد قفسه سینهه بیمار در مورد عالئم هشدار دهنده )تنگی تنفس ناگهانی، تاکی کاری، تاکی پنه، پرستار مسئول ب.1
 دهدهای خون، تعریق شدید و افزایش ضربان قلب( آموزش می کننده خلط خونی یا حاوی رگه

 دهد.مورد را به پزشک معالج اطالع میپرستار مسئول بیمار در صورت مشاهده عالئم آمبولی وریدی، آمبولی ریوی  .01

: وضعیت بالینی، نیاز به کاتترهای ورید شامل پرستار بخش  بیماران را به صورت روزانه از نظر ریسک فاکتورهای بروز ترومبوآمبولی وریدی.00
و پاسخ  ، وجود ریسک خونریزی Venous thromboembolism (VTE)مرکزی، وضعیت حال حاضر بیمار از نظر پروفیالکسی 

 .دهندبه درمان، مورد بررسی قرار می



 

131 

 نماید. می جلوگیری طبق دستور پزشک در تخت مدتحرکتی طوالنی  خواهد تا حد امکان از بیپرستار مسئول بیمار از بیمار می.01

ها  و پمپها  مثل جوراب Venous thromboembolism (VTE) پرستار مسئول بیمار بایستی از کارکرد مناسب وسایل پیشگیری از.01
 اطمینان حاصل نماید.

جز در هنگام تمیز کردن پوست و یا بررسی پوست، از بیمار جدا  به Venous thromboembolism (VTE) ** تبصره: وسایل پیشگیری از 
 .نشوند

 نماید.پرستار مسئول بیمار تمامی موارد انجام شده را در پرونده وی ثبت می.00

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :خگو فرد پاس

 و سوپروایزرین  بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 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
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 ایزر ارشد سوپرو-شیوا قنبری
 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری

 NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

کارشناس هماهنگ کننده  -مهسا صالح زاده
 ایمنی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 عفر کیاست فردکتر ج
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 کد روش اجرایی

P-TC-GCC-7 
 پاراکلینیک بحرانی مقادیر

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش : 

  گوشی تلفن ، دفتر مقادیر بحرانی یاز :امکانات مورد ن

مدیر پرستاری ،سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ پرستار/مسئول پاراکلینیک /کارکنان واحد  :  کارکنان مرتبط:

 رادیولوژی/آزمایشگاه

  تعاریف :

اثیر به سزایی در حیات بیمار و یا تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا ن ممکن است تآبه نتیجه ای اطالق می شود که گزارش فوری  : مقادیر بحرانی

  .پیشگیری از بیماری داشته باشد

 .است تصویربرداری و بافت آسیب شناسی طبی، تشخیص آزمایشگاه از اعم پاراکلینیک واحدهای مقادیر شامل پاراکلینیک بحرانی مقادیر *فهرست

 پاراکلینیک  بررسی های نتایج بحرانی موقع به دریافت برای بخش در کار به آماده و فهطر یک ارتباطی آزاد : خطRed Call  ردکال

 شماره خط ردکال بخش ها فقط در  دسترس کارکنان پاراکلینیک بوده و برای گزارش موارد بحرانی از آن استفاده می شود (  (

 بیمار ایمنی موازین بر منطبق اراکلینیکپ بررسیهای بحرانی نتایج دریافت از پس بالینی کارکنان عملکرد هدف:

 

 روش اجرایی:

 

 مربوطه صورت می گیرد. پاراکلینیک و بالینی متخصصین نظر اجماع با پاراکلینیک بحرانی مقادیر لیست تدوین.0

 یب رسانده می شود.شده و به تصو پیشنهاد تجهیزات و دارو درمان کمیته در آزمایشگاه فنی مسئول توسط پاراکلینیک بحرانی مقادیر لیست.1

ریاست بیمارستان  تصویربرداری توسط  و بافت آسیب شناسی و آزمایشگاه بالینی، بخشهای کلیه به تصویب از پس پاراکلینیک بحرانی مقادیر لیست.1

 .میگردد ابالغ

کننده نمونه تماس و مورد را گزارش  کارکنان پاراکلینیک در صورت مشاهده مواردی که در محدوده بحرانی قرار دارد با )خط ردکال ( بخش ارسال.0

 می کنند .

گزارش مقادیر بحرانی را اخذ و در دفتر مقادیر   "چرخه مطمئن انتقال کامل اطالعات"سرپرستار / مسئول شیفت /پرستار مسئول بیمار با رعایت .1

 بحرانی ثبت می کند .

 ود: مرحله انجام می ش چهار در اطالعات صحیح و کامل انتقال مطمئن *چرخه

شنیده بازخوانی 

شنیده یادداشت 

یادداشت بازخوانی 

اطالعات صحیح و کامل انتقال از اطمینان 

 مداخله سرپرستار / مسئول شیفت /پرستار مسئول بیمار مقادیر بحرانی گزارش شده را به پزشک معالج / جانشین ذیصالح اطالع می دهد و جهت.3

 حضور می یابد . بیمار لینبا بیمار بر ایمنی حفظ و نجات منظور به فوری

 احیا ، مشاوره فوری ، مداخالت درمانی ....را انجام می دهد . کد اعالم شامل حیاتی و فوری پزشک / جانشین ذیصالح مداخالت.1

 ها و اختیارات:  مسئولیت

 مسئولین بخش ها، مسئولین پاراکلینیک :فرد پاسخگو 

 مدیر پرستاری ، سوپروایزر ناظر:

 ک لیستچنحوه نظارت: 
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  کتابچه استاندارد های اعتبار بخشی نسل پنجم منابع :

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
کارشناس هماهنگ کننده  -مهسا صالح زاده

 ایمنی بیمار
 سوپروایزر آموزش سالمت–شیرین مجللی 

 سوپروایزر کنترل عفونت  –مهناز محمد پوری 
 PICUسرپرستار بخش  –شبنم جامع 

 مدیر پرستاری  –رحیمی  حوریه
 -دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری 
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 ویژه بخشهای به بخشها سایر و اورژانس از حاد بیماران ایمن انتقال نحوه و پذیرش نحوه دستورالعمل 1-0-1-ب
 

 کد دستورالعمل

I-TC-EIC-1 

یمن بیماران حاد از اورژانس و سایر بخش نحوه پذیرش و انتقال ا

 ها به بخش ویژه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

متر( پرتابل، کپسول اکسیژن، آمبوبگ، شار سنج و پالس اکسیتخت، برانکارد/ ویلچر دارای کمربند، دستگاه مانیتورینگ )ف امکانات مورد نیاز:

 های بیمارپرونده بیمار، کارت دارویی، کاردکس، گرافی، داروهای الزم

 پرستار،کمک بهیار همگن، خدمات، دستیار/ اینترن کشیک کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 انتقال ایمن بیمارهدف: 

 ویژه را در پرونده ثبت نماید. پزشک باید دستور انتقال بیمار به بخش.0

 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

 تلفنی بین بخشی را با بخش ویژه جهت انتقال بیمار انجام دهد.مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی هماهنگی .0

 مسئول بخش/ شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی در صورت نبود تخت خالی در بخش ویژه، مراتب را به دفتر پرستاری اطالع دهد..010

ار به بخش ویژه، هماهنگی های الزم با سوپروایزر کشیک بایستی پس از اطالع جهت جابجایی بیمار بر حسب شرایط، نسبت به انتقال بیم.011

 مرکز را انجام دهد.  1مدیریت تخت

 نماید.  3پرستار مسئول بیمار در صورت نیاز، باید عالیم حیاتی بیمار قبل از انتقال را چک و وضعیت بیمار را تثبیت.1

سئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بخش ویژه پرستار مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بخش مبداء بایستی وضعیت عمومی بیمار را به م.3

 اطالع دهد.

-سیپرستار مسئول بیمار بایستی تجهیزات الزم جهت انتقال ایمن )برانکارد و ویلچیر دارای کمربند، دستگاه مانیتورینگ )فشار سنج و پالس اک.1

 ان تشنجی و ...( را آماده نماید.متر( پرتابل، کپسول اکسیژن، آمبوبگ، داروهای الزم مثل آدرنالین/ دیازپام در بیمار

 پرستار مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار بایستی در صورت نیاز به حضور اینترن/ دستیار در حین انتقال، به ایشان اطالع دهد..3

 ید.پرستار مسئول بیمار  بایستی وضعیت بیمار را از ابتدای شیفت تا لحظه انتقال به بخش ویژه در گزارش پرستاری ثبت نما.1

مربند به پرستار آگاه به وضعیت بیمار و بیماربر همگن )نیروی کمک بهیار، خدمات( بایستی بیمار را با استفاده از برانکارد/ ویلچر پس از بستن ک.01

 بخش ویژه منتقل نمایند.

 وصی بیمار را حفظ نمایند.پرستار همگن آگاه به وضعیت بیمار و بیماربر )نیروی کمک بهیار، خدمات( بایستی در حین انتقال حریم خص.00

 پرستار مسئول بیمار باید در حین انتقال عالیم حیاتی و وضعیت بیمار را مرتباً کنترل نماید..01

ای، اشیای ها، مدارک بیمهمسئول شیفت بخش ویژه بایستی بیمار و مدارک بالینی همراه وی )پرونده بستری، کاردکس، کارت دارویی، گرافی.01

 نماید.مار، داروهای شخصی( را از پرستار بخش مبداء تحویل و ثبت گران قیمت و اموال بی

 پرسنل بخش ویژه بایستی بیمار را با رعایت اصول ایمنی به تخت مورد نظر انتقال نمایند..00

ر بخش ویژه ارائه ای از شرح حال بیمار و موارد قابل پیگیری را به پرستاپرستار مسئول بیمار بخش مبداء باید در هنگام تحویل بیمار خالصه.01

 نماید. 

 پرستار بخش ویژه بایستی وضعیت هنگام تحویل بیمار را چک و در گزارش پرستاری ثبت نماید. .03

 نماید.های اختصاصی )بدو ورود( را به بیمار ارائه و در گزارش پرستاری ثبت پرستار مسئول بیمار در بخش ویژه، باید آموزش.01

                                                           
5
 Bed Manager 

6
  Stable 
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 شود.های مبداء و ویژه رعایت د حقوق گیرندگان خدمت توسط پرسنل بخشدر تمامی مراحل انتقال بیمار، بای.03

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین  بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 ع:مناب

 www.hospitalmanagement.irسایت مرجع مدیریت بیمارستانی .0
 1387 های خدمات پرستاری، سازمان نظام پرستارى جمهورى اسالمى ایران، تهران، غضنفر میرزابیگی و همکاران، کتاب مرجع چک لیست.1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر ارشد     -یشیوا قنبر
 سرپرستار بخش اطفال یک -زیبا اقتصاد

 سرپرستار بخش نفرولوژی -لیال سیدزاده 

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری  -حوریه رحیمی

 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 1-0-1-
 

 مشی و روشخطکد 

PP-TC-EIC-1 
 مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : دیبازبینی بعتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 مترپالس 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 احتمالی به بیمار و پیشگیری از آسیب بیمارستان با هدفمراقبتی به بیماران بدحال  -ارائه مداوم خدمات درمانی توجه به لزوم با : بیانیه خط مشی

انجام صحیح سیاست های ویژه آمیز ناشی از اقدامات درمانی )پنوموتوراکس، خونریزی گوارشی، هیپوکسی، زخم بستر و ...( در بخشعوارض مخاطره
 را اتخاذ نموده است. و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد راقبت فیزیولوژیکم
ارزیابی نموده و سپس برنامه  وضعیت وی را مسئول بیمار، پس از پذیرش بیمار در بخش ویژه، مسئول بخش / مسئول شیفت / پزشک مقیم / پرستار.0

  نماید.را تنظیم، اقدام و ارزیابی می  مراقبتی خود 
 کند.متری مانیتورینگ قلبی ریوی بیمار را شروع میاکسیای یا پروپ پالسئول بیمار، پس از اتصال لیدهای سینهمس پرستار.1

های فیزیولوژیک بیمار )فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و فشارخون متوسط شریانی، ضربان قلب، شاخص مسئول بیمار، در طول مدت بستری پرستار.1
 نماید.رصد اشباع اکسیژن خون شریانی( را مانیتورینگ میتعدادتنفس، درجه حرارت و د

(، وضعیت همودینامیک، محل عمل )عفونت، ترشحات زخم و ...(، خونریزی از GCSپرستار مسئول بیمار، در طول مدت بستری وضعیت هوشیاری ).0
...(، عوارض ناشی از دارو یا ترانسفوزیون خون، جذب و دفع، نقاط مختلف بدن، شدت درد، اتصاالت بیمار )لوله تراشه، خط وریدی، سوند معده، هموواک، 

روانی  -های پاراکلینیکی، رژیم غذایی و وضعیت روحی ، نتایج آزمایشات و یافته، آمبولی وریدی، ریه ...(حرکتی )زخم فشاریپیشگیری از عوارض بی
 نماید.بیمار را کنترل می

 نماید.ر را از نظر تطابق با تنظیمات دستور داده شده توسط پزشک در پرونده بیمار کنترل میپرستار مسئول بیمار، تنظیم دستگاه ونتیالتو.1

 دهد.های خود، مورد را به پزشک / دستیار اطالع میپرستارمسئول بیمار، در صورت بروز هر گونه مشکلی در نتایج حاصل از ارزیابی.3

 دهد.سط پزشک / دستیار را برای بیمار انجام میپرستار مسئول بیمار اقدامات درمانی دستور داده شده تو.1

 نماید. ساعت نتایج مانیتورینگ را مشاهده و در برگه سیر بیماری ثبت می 10پزشک / دستیار در طول .3

رستاری بخش ویژه درمانی انجام شده را در برگه گزارش پ -های خود از وضعیت بیمار و مداخالت مراقبتی پرستارمسئول بیمار، نتایج حاصل از ارزیابی.1
 نماید.ثبت می

های درمانی مربوط به بیمار و پیگیری -پرستار مسئول بیمار به منظور تداوم مراقبت مطلوب از بیمار، در پایان شیفت کاری تمامی اقدامات مراقبتی .01
 دهد.الزم را به پرستار شیفت بعدی تحویل می

 

 باشد.  ت مراقبت از بیماران حاد می* تبصره: وجود شاخص عملکردی مورتالیتی نشانگر کیفی

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین  بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع:
 .0113و دیالیز، نشر بشری،  CCU, ICUسن، مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش عسگری. محمدرضا، سلیمانی. مح

 .0113اندیشان آریا کهن،  نوبین، زیر ذرهنیکو وفایی علی، صفایی آیدا، راستکار مهربانی الهه، مرتضوی مازیار. 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری

 معاون آموزشی -فرر امیر نسیمدکت
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 دکتر جعفر کیاست فر
هید مطهریریاست مرکز آموزشی درمانی ش  
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  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

 گروه بیهوشی رئیس -دکتر شهرام شکوهی
  مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی
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 ویژه بخشهای در بیماران ترخیص و پذیرش اندیکاسیون های و نحوه خط مشی و روش 0-0-1-ب
 

 مشی و روشخطکد 
PP-TC-EIC-2 

و ترخیص بیماران در  های پذیرشنحوه و اندیکاسیون

 ویژه هایبخش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 متر، پالس اکسیونتیالتور برانکارد، ترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور قلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور، امکانات مورد نیاز:

 کشیک، پرستار مسئول بیمار و تیم احیاء ، کادر خدماتی  پزشک بیهوشی، پزشککارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

های موجود استفاده بهینه از تخت بیمارستان با هدفارائه خدمات درمانی به بیماران بدحال و نیازمند مداخالت فوری  باتوجه به لزوم :بیانیه خط مشی

 .را اتخاذ نموده استهای ویژه و ترخیص بیماران در بخشهای پذیرش کارگیری اندیکاسیونبهسیاست های ویژه در بخش
 

 : 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-0

 کند.
رژانس پذیرش موارد جدید از بخش او 

های بستری انتقال بیماران بدحال از سایر بخش 

)انتقال از اتاق عمل/ اتاق زایمان )پس از اعمال جراحی با خطر باال 

 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

 مبداء توضیحات و آموزشهای الزم را به بیمار/ همراه ارائه می نماید.بخش  پرستار مسئول بیمار-1

 نماید. ویلچیر منتقل میبیمار را با رعایت نکات ایمنی بر روی برانکارد/  ، بخش همگن خدماتمبداء/ بخش  پرستار مسئول بیمار-0

اتصاالت بیمار، همراه داشتن دارو و تجهیزات  پرستار مسئول بیمار، در راستای رعایت ایمنی بیمار در حین انتقال، از بسته بودن کمربند برانکارد/ویلچیر،-1
 نماید. پزشکی مورد نیاز و مدارک مربوط به بیمار اطمینان حاصل می

 نماید. ، بیمار را در حین انتقال همراهی میدستیار /اینترن/ پرستار مسئول بیمار-3

 نماید.پرستار مسئول بیمار در راستای رعایت حقوق گیرنده خدمت، حفظ حریم خصوصی بیمار در حین انتقال را رعایت می-1

برانکارد روی درمانی  -مات اولیه مراقبتی را پس انجام اقدا بیمارنیاز با اینترن/ دستیار، در صورت  و کادر خدماتی و مبداءبخش پرستار مسئول بیمار -3
 ویژه منتقل می نماید. به بخشتجهیزات الزم قرار داده و  اکسیژن و مجهز به

 نماید.پرستار مسئول بیمار، توضیحات الزم را در خصوص بیمار به پرستار بخش مقصد ارائه می-1

 ح هوشیاری بررسی می کند.از نظر سطدر ورودی بخش  رابیمار ، بخش مقصد  مسئول بیمار پرستار-01

 نماید.  پرستار مسئول بیمار بخش مقصد بیمار را با مدارک همراه تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی به تخت مورد نظر منتقل می-00

 ریوی بیماررا شروع می کند. - مانیتورینگ قلبیپرستار مسئول بیمار، -01

 . ددهاطالع میرا انتقال به بخش ویژه قابل بیمار وجود اتاق عمل  /شیفتبخشسئول مقال بیمار از اتاق عمل،ابتدا تدر صورت انتبصره : 

oد. نماینجهت تحویل از اتاق عمل آماده می را بیمار خالی در بخش ویژه، پرسنل اتاق عمل ورت وجود تختدر ص 

o تفاده از پرسنل همگن(.شوند )اسمی در ریکاوری حاضرگرفتن بیمار  جهت تحویلبخش، خدمات مسئول بیمار و پرستار 

o خونریزی محل عمل، عالئم حیاتی( و کنترل پرونده بیمار از  نظر وجود دستور  بیمارپرستار مسئول بیمار پس از ارزیابی وضعیت هوشیاری و عمومی(
 د. ننمایمنتقل می ویژه به بخش وگرفته از اتاق عمل تحویل ویژه بیمار را  انتقال به بخش مراقبت

 توجه :
o صورت عدم وجود تخت خالی، پزشک مقیم/دستیار، بیماران با حال عمومی نسبتاً خوب را ویزیت و در صورت قابلیت انتقال به بخش عمومی پس ازدر 

 نماید.اطالع به پزشک معالج درخواست انتقال را در پرونده بیمار ثبت می

oهای فیزیولوژیک/ عمومی تحت مراقبت با امکانات بخش ویژه )مراقبت در صورت عدم امکان باز کردن تخت در بخش ویژه، بیمار بدحال در بخش
 گیرد. مانیتورینگ مداوم( تا فراهم شدن تخت خالی در بخش ویژه، قرار می
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 :های پذیرشاندیکاسیون

 

 :الف( سیستم ریوی

.نارسایی حادتنفسی که نیاز به حمایت ونتیالتوری دارد 

آمبولی ریه با نارسایی همودینامیک 

نی ماری که در بخش مراقبت بینابینی قراردارد و وضعیت تنفسی او بدتر شده است و نیاز به مراقبت پرستاری یا تنفسی در بخش عادی یا بینابیبی
 وجودندارد.

هموپتیزی ماسیو 

نارسایی تنفسی با انتوباسیون قریب الوقوع 

 :ب(اختالالت عصبی

سکته مغزی حاد با تغییر وضعیت هوشیاری 

بولیک، توکسیک یا آنوکسیککما: متا 

خونریزی مغزی با احتمال هرنی 

خونریزی حاد ساب آراکنوئید 

مننژیت با تغییر وضعیت هوشیاری یا تنفسی 

.اختالل سیستم اعصاب مرکزی یا عصبی عضالنی که منجر به بدترشدن وضعیت نورولوژیک یا عملکرد تنفسی گردد 

صرع پایدار 

 باشد.می هداءعضوکاندید امرگ مغزی در بیماری که 

وازواسپاسم 
آسیب مغزی شدید 

 ج( مصرف بیش از اندازه دارو:

همودینامیک ناپایدار با مصرف دارو 

.مصرف دارو با تغییرسطح هوشیاری که قادر به حمایت راه هوایی نباشد 

تشنج به دنبال مصرف دارو 

 :د( اختالالت گوارشی

ارخون، کاهش هموگلوبین و خونریزی پایدار و یا اینکه همراه با ناتوانی باشد.افت فش :خونریزی گوارشی تهدیدکننده حیات، شامل 

نارسایی کبدفولمینانت 

پانکراتیت شدید 

 پارگی مری با یا بدون مدیاستینیت 

  :اختالالت غدد( ذ

 عارضه دار شده باشد.کتواسیدوز دیابتیک که با اختالل همودینامیک یا تغییر سطح هوشیاری و یا نارسایی تنفسی و یا اسیدوز شدید 

طوفان تیروئیدی یا کمای میکزادما همراه با ناپایداری همودینامیک 

کمای هایپراسموالر همراه یا بدون بی ثباتی همودینامیک 

سایر مشکالت غدد درون ریز نظیرنارسایی آدرنال همراه با ناپایداری همودینامیک 

 به پایش همودینامیک دارد.هایپرکلسمی شدید شامل: تغییر سطح هوشیاری که نیاز 

هایپو یا هایپرناترمی با تشنج و تغییر سطح هوشیاری 

ریتمیهایپو یا هایپرمنیزیمی با جبران همودینامیک یا دیس 

ریتمی با ضعف عضالنیهایپو یا هایپرکالمی به همراه دیس 

هایپوفسفاتمی همراه با ضعف عضالت 

 

 :ر(جراحی

به پایش همودینامیک یا حمایت تنفسی بیماران بعد از عمل جراحی که نیاز 
 :ح( متفرقه

شوک عفونی با ناپایداری همودینامیک 

پایش همودینامیک 
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)آسیبهای محیطی )رعدوبرق، غرق شدگی، هایپو یاهیپرترمی 

 

 :ویژهبیماران در بخشبا رضایت شخصی  ترخیصروش اجرای 

 

معالج/ دستیار اطالع می پزشک به  ،ترخیص با رضایت شخصیواست بیمار برای مسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول بیمار، در صورت درخ-0
 دهد.

معالج / دستیار فرم رضایت شخصی را تکمیل و جهت مهر و پزشک  مسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول بیمار/ منشی در صورت موافقت-1
 امضاء به همراه درجه یک بیمار تحویل می دهد. 

 ی مربوطه در پرونده را مهر و امضاء  می کند.یت شخصی و برگههمراه بیمار فرم رضا-1

 مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار و پزشک معالج/ دستیار فرم رضایت شخصی را مهر و ا مضاء  می نماید. -0

ا به واحد مدد کاری ارسال می مسئول بخش/ مسئول شیفت/  پرستار مسئول بیمار/ منشی  در شیفت صبحکاری فرم ترخیص با رضایت شخصی ر-1
 نماید ودر شیفت عصر وشب به دفتر پرستاری ارسال می نماید.

 مددکار/ سوپروایزر کشیک فرم رضایت شخصی را پس از مهر و ا مضاء در سامانه ترخیص ثبت می نماید.-3

 می نماید.مار ثبت خالصه پرونده بیبرگه  سیر بیماری وبرگ  در راترخیص با رضایت شخصی معالج / دستیار پزشک -1

 
 تبصره : مسئول بخش/ شیفت / سوپروایزر در صورت عدم موافقت پزشک معالج/ دستیار  با ترخیص بیمار به صورت رضایت شخصی مورد را تلفنی به

 کارشناس حقوقی بیمارستان اطالع می دهد.
 
 قی بیمارستان )نوشتن صورتجلسه و تکمیل فرم( معرفی می کند.مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار همراه بیمار را به کارشناس حقو-3
 کارشناس حقوقی بیمارستان ترخیص با رضایت شخصی بیمار صورتجلسه نموده و یک نسخه از آنرا تحویل بخش می نماید.-1

 د. مسئول بخش/ مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار/ منشی بخش برگه صورتجلسه را به پرونده بیمار الصاق می کن-01
 ) 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 بیمارمعالج / دستیار پزشک -00

 های الزم در منزل،پس از آموزش مراقبت)ه پرونده وبرگه آموزش به بیمار برگه خالصمسئول بخش/ مسئول شیفت/ پرستار مسئول بیمار/ منشی -01
 پس از گرفتن اثر انگشت وی، تحویل می نماید. به بیمار عود بیماری( را  عالئم هشدار دهندهآشنایی با  مصرف تغذیه و پیگیری مجدد، آموزش داروها،

 بخش ویژه ترخیص نمی شوند . تبصره : بیماران با راه هوایی پیشرفته در هیچ شرایطی از

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های ویژه  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین  بیمارو کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  ی ویژهمسئولین بخش هامدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع:

 0111ای خدمات سالمت کشور ها و استانداردهمجموعه شناسنامه
 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 اورژانسسرپرستار  -شیرین مجللی
  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری

 PICUمسئول بخش-شبنم جامع

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 گروه بیهوشی رئیس -شهرام شکوهیر دکت
 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 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 خط مشی و روش 0-1-1-ب
 

مشی و روشخطکد   

PP-TC-EIC-3 

یی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و شناسا

 های بستریاورژانسی در بخش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 مترقلبی ریوی، دستگاه دفیبریالتور، پا لس اکسیترالی اورژانس، اکسیژن، ساکشن، مانیتور  امکانات مورد نیاز:

 پزشک بیهوشی، پزشک / دستیار ،مسئول بخش/ جانشین مسئول، پرستار مسئول بیمار و تیم احیاء، خدماتکارکنان مرتبط:

شود و نیاز به ت بیمار میهر گونه تغییر در وضعیت هوشیاری و عالئم حیاتی و وضعیت بالینی بیمار که منجر به تهدید در ادامه حیا تعاریف:

 مداخله فوری از طرف کارکنان درمانی دارد. 

 خط مشی: بیانیه
سیاست  نجات دهنده جان بیمارارائه خدمات مطلوب و  بیمارستان با هدفحفظ جان بیمار و ارتقای سالمتی وی در موارد اورژانسی  باتوجه به لزوم

 را اتخاذ نموده است.های بستری ال و اورژانسی در بخششناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدح

بیمارستان با هدفارائه حفظ جان بیمار و ارتقای سالمتی وی در موارد اورژانسی  : باتوجه به لزومهای اصلی بیمارستانرعایت هم سویی باسیاست
را اتخاذ های بستری بیماران بدحال و اورژانسی در بخششناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به سیاست  نجات دهنده جان بیمارخدمات مطلوب و 

 نموده است.
 روش اجرایی:

 اقدامات درمانی .0
سایر همکاران و اعالم  از درخواست کمکزمان با در صورت بروز وضعیت اورژانسی و تهدید کننده حیات بیمار هم بیمار پرستار مسئول-0

 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 /پرستار مسئول شیفت-1

 می دهد.انجام  رارسیدن پزشک کشیک  اقدامات اولیه پرستاری در جهت رفع مشکل بیمار تا به همراه سایر کارکنان پرستار مسئول بیمار-1

وضعیت هوشیاری و جسمی بیمار را چک می کند.مسئول بیمار  پرستار 

قبل از شروع به اقدام خاص، کلیه اتصاالت بیمار از قبیل اکسیژن، خط وریدی، چست لید، لوله تراشه و ...( را مسئول بیمار  پرستار
 کنترل می کند.

 پوزیشن بیمار را کنترل می کندپرستار مسئول بیمار 

 جهت کودک/ بزرگسال اقدامات احیاء پایه را  با توجه به شرایط سنی )کودکان تا  سایر کارکنان در صورت نیاز و پرستار مسئول بیمار
 شروع می کند. را Circulation Breathing Airway    (CAB)بزرگساالن  سال ( و 3

در صورت نیاز برای بیمار اکسیژن شروع می کند.رستار مسئول بیمار پ 

در صورت وجود خونریزی با اعمال فشار یا پانسمان فشاری روی ناحیه مورد نظر تا حدودی به ثابت ماندن  پرستار مسئول بیمار
 وضعیت همودینامیک بیمار کمک می کند.

پرستار 

 ن را با با  عالیم حیاتی )تعداد نبض، فشارخون، درصد اشباع اکسیژن شریانی، ...( را استفاده از مانیتورینگ مداوم و قند خومسئول بیمار
 گلوکومتر کنترل می کند.

 در صورت پیش بینی وضعیت پیش آمده از قبل و وجود دستورات پرستار مسئول بیمار pro re nata (PRN)  دستورات دارویی و
 مراقبتی را طبق دستور انجام می دهد.

صورت در بیماران سایر به روحی آسیبهای زبرو از منظور پیشگیری به پرستاری، ایستگاه دید معرض ، بیمار را دررستار مسئول بیمارپ 

 شوند انتخاب مشابه وضعیت با بیماران از آنها اتاق استقرار بیماران / بیمار صورت این درغیر و بستری خصوصی اتاق در همراه، موافقت

 .نباشند بستری اتاق این در).... و نوجوانان کودکان،( حساس افراد االمکان حتی و

کلیه تجهیزات مورد نیاز را بر بالین بیمار قرار می دهد ) ترالی اورژانس، دی سی شوک، دستگاه مانتورینگ، رستار مسئول بیمارپ ،
 ساکشن،...(.
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دهد.، آموزشهای الزم در خصوص عالئم خطر منجر به تغییر وضعیت بیمار را به همراه وی ارائه میرستار مسئول بیمارپ 

 
خویش ارائه  نبیمار تا قبل از رسیدوضعیت شک معالج دستوراتی را به صورت تلفنی جهت بهبود پرستار مسئول بیمار در صورتی که پز-0

 .کند.در پرونده ثبت می شاهد پرستار )خط مشی شماره ...( دستور داده شده را با همراهیمشی دستورات تلفنی بالفاصله مطابق خط ،نماید

 ات تلفنی داده شده را اجرا می کند.پرستار مسئول بیمار به همراه پرستار شاهد دستور-1

 وثبت می کند.به پزشک اطالع داده  انجام یافته راپرستار مسئول بیمار نتیجه اقدامات درمانی -3

-به پزشک و سوپروایزر اطالع رسانی می پزشک معالج بر بالین بیماردر صورت عدم رفع مشکل مجدداً جهت حضور پرستار مسئول بیمار -1

 نماید.

 .یابدادامه میپرستار مسئول بیمار اقدامات درمانی توسط معالج پس از حضور، دستورات تلفنی را امضاء نموده و پزشک -3

 می دهد.زمان تحویل بیمار به بخش ویژه ادامه  زمان برطرف شدن مشکل اورژانسی وی یا تا تا را پرستار مسئول بیمار کنترل بیمار-1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :و فرد پاسخگ

 و سوپروایزرین  بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع:
 د01111/011شماره نامه 0111راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سالمت در حین کار با بیمار مرداد 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سوپروایزر ارشد  -شیوا قنبری

  NICUسرپرستار بخش  -سولماز قنبری
 PICUمسئول بخش -شبنم جامع

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان  -کامران دهقاندکتر 

 روه بیهوشیگ رئیس -دکتر شهرام شکوهی
 مدیریت دفتر پرستاری -حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
PP-TC-EIC-4 

 احیای قلبی ریوی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 متر،  دفیبریالتورترالی اورژانس، کپسول اکسیژن، ساکشن، مانیتورینگ قلبی ریوی، پالس اکسی :امکانات مورد نیاز

 منشی -خدمات  -اعضای کد احیاء -پرستار مسئول بیمار -مسئول بخش/جانشین مسئول -: پزشک / دستیارکارکنان مرتبط

بی ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز در فردی که هوشیاری خود را از دست داده ، : احیای قلتعاریف

 انجام می شود تالش میگردد تا گردش خون و تنفس بطور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار گردد.

یوی نقش موثری در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ایست قلبی ریوی دارد و در صورت انجام بموقع و صحیح باعث از آنجائیکه احیای قلبی ر :هدف

 نجات جان انسانها به میزان قابل توجهی میگردد.

 : روش اجرایی

در تمامی بخشها و در بخش اورژانس در اتاق ( را به صورت پوستر 1111مسئولین بخشها بایستی الگوریتم احیای قلبی ریوی نوزادان، کودکان، بزرگساالن )

Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation  (CPCR)کنند. الصاق 

 پزشک/ رزیدنت/ مسئول بخش/مسئول شیفت بایستی بر اجرا ی مراحل احیا بر اساس فلوچارت )الگوریتم( نظارت کنند.. .0

کد احیاء اطفال و بزرگساالن( را بایستی به صورت ماهانه تنظیم و به اورژانس و  –وزادان سوپروایزر دفتر پرستاری برنامه کداحیا )شامل: کد احیاء ن.1
 های بالینی و واحدهای پاراکلینیکی ارسال کند.بخش

 Cirulation Airway Breathing  (CABD)مسئول بخش/ جانشین مسئول شرح وظایف تیم احیاء را بایستی در برنامه با ذکر حروف .110

Drug & D.CShock .مشخص نماید 

 اعضای تیم احیا بایستی اقدامات درمانی مشخص شده را بر اساس شرح وظایف تعیین شده طبق توضیحات ذیل انجام دهند: .111

 د(شومی. پزشک/ دستیار مقیم احیاء  بایستی برروند احیاء مدیریت کند)نام پزشک مقیم درهر نوبت کاری در برنامه کداحیای موجود در هر بخش قید 11110

 شود(سوپروایزر کشیک بایستی روند احیاء را پایش کند. )نام یک نفر سوپروایزر در هر نوبت کاری در برنامه کد احیا قید می.111

 (  Airway)/ رزیدنت اطفال /  پزشک اورژانس بایستی بر برقراری راه هوایی اقدام کند.  NICUمقیم  پزشک فوق تخصص ریه اطفال / پزشک.110

 (Breathing) بایستی بر برقراری تنفس اقدام نماید کارشناس  بیهوشی  .111

ده باشند را گذران پیشرفته Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation  (CPCR)ه یک نفر پرستار درهرنوبت کاری که باید دور.113
 ( Circulation) اقدام کنند.  بایستی بر ماساژ قلبی و برقراری گردش خون

 ( Drugs&fluids)  اقدام کند.  رفتن خط وریدی و استفاده از داروهادو نفر پرستار بایستی برای گ.111

ه دوم 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
 تحویل دفتر پرستاری داده شود.

 احیاء  ، بایستی فرم نظارت بر روند احیاء به منظور پایش عملکرد اعضای تیم احیاء را تکمیل کند. سوپروایزر کشیک پس از خاتمه عملیات.0

 .منشی دفتر پرستاری بایستی برگ دوم فرم گزارش روند احیاء و نتایج حاصل از پایش عملکرد اعضای تیم احیاء را بایگانی کند.1
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 ها و اختیارات: مسئولیت

 سرپرست تیم احیاءبالینی و  روسای بخش های :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین  بیمارمسئولین بخش ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مدیر پرستاری،  ناظر:

 چک لیست پایش احیا و و مشاهدهبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 
 منابع

 1111. الگوریتم احیای قلبی ریوی سال 0

 11/11/0110د مورخه 011 / 1110احیاء شماره  عملیات بر نظارت فرم و احیا برعملیات رتنظا فرم و احیا گزارش دستورالعمل ثبت. 1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 پزشک اورژانس  -دکتر خدیجه علیان

 پزشک اورژانس -دکتر فرحناز بهاروند 
 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مدیریت دفتر پرستاری - حیمیحوریه ر

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان   -کامران دهقاندکتر 
 رئیس بخش اورژانس  -مرجان کوهنورددکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
PP-TC-EIC-5 

 تریاژ

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 صورت اکسیژن همراه، ماسک ملزومات با اکسیژن بزرگسال، کپسول و اطفال مصنوعی تهویه مصرف، بگ یکبار دهانی هوایی راهامکانات 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 یدیجیتالی، نوار سنج )ترجیحا بیستوری، تب تیغ/ و کودک، قیچی بزرگسال پزشکی، فشارسنج محافظ، گوشی عینک
 safetyشامل  عفونت کنترل یکبارمصرف، 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 تختانتظامات،  فراخوان دستها، تلفن، سامانه کننده عفونی ضد مایع و مجزا زباله ، سطل
 میز،صندلی

 پزشک/ دستیار ، مسئول اورژانس/ جانشین مسئول ،پرستار اورژانس ، سوپروایزر کارکنان مرتبط:

 از بیمار را تعیین سطح می کنند. : یک سیستم تریاژی پنج سطحی می باشد که بر اساس شدت بیماری و تسهیالت مورد نی ESIتعاریف : تریاژ به روش 

 اولویت بندی بیماران جهت انجام خدمات بموقع برای بیماران -0هدف:

 ارتقاء سطح ایمنی بیمار -1         

 روش اجرایی :
 ید.پرستارتریاژ تمامی بیماران مراجعه کتتده به اورژانس را سریعا از نظر شرایط تهدید کننده حیات ارزیابی اولیه می نما-0 

 پرستار تریاژ پس از ارزیابی اولیه بیمار،ارزیابی سیستماتیک ثانویه وسریع رابرای شناسائی تمامی آسیب های احتمالی انجام می دهد. -     1
 بیمار را تعیین سطح می نماید.   Emergency Severity Index (ESI)پرستارتریاژ بر اساس روش تریاژ -1

 :    Emergency Severity Index (ESI) سطوح تریاژ به روش 

 : شرایط تهدید کننده زندگی که نیاز به اقدام نجات دهنده حیات دارد.  Iسطح 

 شود.پرستار تریاژ بالفاصله اعالم کد احیاء نموده و بیمار به اتاق احیاء قلبی ریوی هدایت می

 دقیقه اقدامات اورژانسی باید برای بیمار انجام گیرد. 01مدت کمتر از  باشد ولی نیاز به احیاء ندارد و در: بیمار نیازمند درمان سریع می IIسطح 
 پرستار تریاژ بالفاصله پزشک مقیم را جهت انجام اقدامات درمانی الزم بر بالین بیمار فراخوانی می کند.

 دقیقه منتظر بماند.  31تا11  تواند به مدتمورد یا بیشتربوده و  بیمار می1:تعداد تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس IIIسطح 
 Blood Pressure (BP) – Pulse Rate (PR) – Respiratoryپرستار تریاژ عالئم حیاتی بیماران را کنترل و در برگ تریاژ ثبت می کند )

Rate (RR)– Body Temperature (BT) – Blood Oxygen Saturation (SpO2).) 
 دقیقه منتظر بماند.  011تواند تا مدت مورد بوده بیمار می0ر در اورژانس:  تعداد تسهیالت مورد نیاز بیما IVسطح 
 دقیقه منتظر بماند. 240تواند تا مدت: تعداد تسهیالت مورد نیاز بیمار در اورژانس وجود نداردوبیمار قابلیت ارجاع به درمانگاه دارد و می Vسطح 

 تریاژ،قبل پرستاران که نیست پذیرفتنی عنوان هیچ ه تریاژ بیمارستانی دربخش اورژانس، به** تبصره: طبق دستورالعمل اجراواصول راه اندازی سامان

 .دهند ارجاع درمانگاه به کرده تلقی را غیراورژانسی الزم،بیماری هایوبررسی اورژانس بخش پزشک بیمارتوسط کامل ازمعاینه
 موده و پرینت آنرا به پرونده بالینی بیمار الصاق می نماید. پرستارتریاژ اطالعات الزم را در سامانه الکترونیکی تریاژ ثبت ن-0
 پرستار تریاژ بر اساس سطح بندی انجام شده ، هدایت بیماران را جهت انجام اقدامات درمانی الزم اجرا می کند-1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 سئول تریاژمو  رئیس اورژانس :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزر کشیک اورژانسسرپرستار بخش  ،مدیر پرستاری ناظر:

 مستندات پرونده، بررسی شاخص های تریاژنحوه نظارت: 

  0110تابستان  -اصالحیه دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانسمنابع: 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 پزشک اورژانس  -دکتر خدیجه علیان
 پزشک اورژانس -از بهاروند دکتر فرحن

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان   -کامران دهقاندکتر 

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

رئیس بخش اورژانس  -مرجان کوهنورددکتر 
   کودکان

 پرستاری خدمات رمدی-حوریه رحیمی
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 کد روش اجرایی
PP-TC-EIC-6 

 های اورژانسیانجام مشاوره 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : ی بعدیبازبینتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 دستگاه فاکس –گوشی و خط تلفن  –برگه مشاوره  امکانات مورد نیاز:

 پزشک، دستیار، اینترن، سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول/ مسئول شیفت/ پرستار بیمار،  منشی، خدمات کارکنان مرتبط:

  تعاریف:

 ایط بیمار از یک پزشک دیگرنظر خواهی در مورد شر مشاوره:

 رسیدگی به موقع و تسریع در تشخیص و تصمیم گیریهای درمانی برای بیماران بستری شده با شرایط ویژه یا حادهدف:

 روش اجرایی :
 رزیدنت کشیک زیر نظر پزشک مقیم یا آنکال مشاوره اورژانسی را در پرونده بیمار ثبت می کند. -0

 /مسئول شیفت / پرستار بیمار دستور بیمار را درپرونده چک می نماید..مسئول بخش/ جانشین مسئول  -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 تاریخ ذیصالح یا رزیدنت با /معالج پزشک توسط کافی توضییات-0

 ئول شیفت/پرستار بیمار درخواست مشاوره  را در دفتر ارسا ل مشاوره ثبت می نماید.منشی بخش/مس-1

 منشی بخش /مسئول شیفت/پرستار بیمار برگ مشاوره را به همراه دفتر ارسال مشاوره به دفتر پرستار/مامای ارسال میکند.-3

 اید.سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را در دفتر مشاوره های دریافتی ثبت می نم-1

 سوپروایزر کشیک بر اساس نوع مشاوره درخواستی به صورت مشاوره داخل بیمارستانی یا خارج بیمارستانی به شرح ذیل عمل می نماید:-3

 مشاوره های داخل بیمارستانی :   -0-3

 آنکال، پزشک با تماس زمان است زمسوپروایزر کشیک مشاوره داخل بیمارستانی را به پزشک آنکال مربوطه به صورت تلفنی اطالع می دهد ال -0-0-3

 . در صورت حضور پزشک در بیمارستان برگه مشاوره را تحویل ایشان میدهد..گردد ثبت بیمارستان وقت سوپروایزر توسط

 حضور، درخواست دارد در صورت مربوطه آنکال متخصص بالدرنگ حضور به نیاز که حیاتی های اورژانس رشته، هر مورد در که است بدیهی-1-0-3

 .یابد حضور درمانی مرکز در بالدرنگ و سریعتر چه هر آنکال پزشک باید

 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 هدد 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  

 حاضر بیمار نبالی بر دقیقه11 مدت  ظرف بایستمی فراخوان مورد آنکال پزشک تخصصی، سرویس هر از Emergent ویزیت درخواست صورت در

 .گردد

 )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

 0 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 انتقال به جمله از بیمار به خدمات ارائه فرایندهای سایر و گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت

 مشاوره های خارج بیمارستانی : -1-3

 رخواستی را به بیمارستان مقصد فاکس می کند .سوپروایزر کشیک مشاوره د -0-1-3

سوپروایزر کشیک جهت اطمینان از دریافت مشاوره با بیمارستان مقصد تماس حاصل می نماید و  نام سوپروایزر تحویل گیرنده را روی برگ  -1-1-3

 را روی برگه مشاوره ممهور می کند. "فاکس شد"مشاوره ثبت نموده و مهر 

 مسئول / مسئول شیفت/ پرستار بیمار انجام مشاوره را پیگیری می نماید..مسئول بخش/ جانشین -1
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 گزارش می نماید. یمسئول  بخش/ مسئول شیفت/پرستار بیمار  در صورت عدم انجام مشاوره در مدت زمان تعیین شده مورد را به دفتر پرستار-01

 سوپروایزر کشیک انجام مشاوره را پیگیری می نماید -00

 ر صورت عدم پاسخگویی پزشک مشاوره موارد را به ستاد هدایت اطالع می دهد د  سوپروایزر کشیک-01

 ستاد هدایت انجام مشاوره توسط پزشک مشاور را پیگیری و نتیجه را به دفتر پرستاری اطالع می دهد .-01

 سوپروایزر کشیک  نتیجه را به بخش مربوطه اطالع رسانی می کند.-00

/پرستار بیمار انجام مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکند و ساعت اطالع را در مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت-01

 برگ مشاوره  ثبت می نماید.

مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت/پرستار بیمار انجام مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکند و ساعت اطالع را در -03

 نماید. برگ مشاوره  ثبت می

 پزشک معالج/ رزیدنت کشیک برگ مشاوره را رویت نموده و درصورت صالحدید دستورات پزشکی را در پرونده بیمار درج می نماید.-01

 پرستار بیمار دستورات را چک نموده و نسبت به اجرای آنها اقدام می نماید.-03

 ماید.ثبت می ن یپرستار بیمار اقدامات انجام یافته را در برگ گزارش پرستار-01

 بالدرنگ حضور زمان تا تلفنی دستورات بحرانی وضعیت درصورت اما پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی تخصصی یادآوری: مشاوره های های

 نحوه و زمان مدت پایش .شود ثبت بیمار پرونده در مشاور پزشک توسط بایستی تلفنی دستورات تمامی است اجرا میباشد. بدیهی قابل بیمار بالین در

 سرویسهای تفکیک به اورژانسی مشاوره های کیفیت و سرعت روند ارتقای منظور به شاخص های مهم از یکی عنوان به اورژانسی مشاوره های انجام

 اقدامات یبرا فوری دستورات است بدیهی باشد. مشاور ساعت پزشک و تاریخ و امضا و مهر به ممهور بایستی مشاوره برگه میشود. توصیه تخصصی

 .ندارد تایید پزشک معالج رسانی / اخذ اطالع به نیازی بحرانی شرایط در مشاور پزشک توسط بیماران حیات دهندهنجات

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین مسئولین بخش ها مدیر پرستاری،  ناظر:

 و چک لیستده بررسی مستندات پروننحوه نظارت: 

 :منابع
  0113کشور ابالغی بهار سال  های بیمارستان پزشکان در آنکالی نحوه دستورالعمل.0
 م اعتبار بخشیپنجکتابچه راهنمای نسل .1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 پزشک اورژانس  -دکتر خدیجه علیان

 پزشک اورژانس -دکتر فرحناز بهاروند 
 ارشد سوپروایزر -شیوا قنبری

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان   -کامران دهقاندکتر 
رئیس بخش اورژانس  -مرجان کوهنورددکتر 

   کودکان
 مدیریت دفتر پرستاری-حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
آموزشی درمانی شهید مطهریریاست مرکز   
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 کد روش اجرایی
PP-TC-EIC-7 

 های غیراورژانسی انجام مشاوره

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 و خط تلفن، دستگاه فاکس برگه مشاوره، گوشیامکانات مورد نیاز: 

 پزشک، دستیار، اینترن،  سوپروایزر، مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت / پرستار بیمار، منشی، خدمات کارکنان مرتبط:

 مشاوره: نظر خواهی در مورد شرایط بیمار از یک پزشک دیگر تعاریف:

 .میشود انجام زمان داقلح در و برنامه ریزی اورژانسی غیر تخصصی : مشاوره هایهدف

 روش اجرایی :

 رزیدنت کشیک زیر نظر پزشک مقیم یا آنکال مشاوره غیر اورژانسی را در پرونده بیمار ثبت می کند.  .0

 مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت / پرستار بیمار دستور بیمار را درپرونده چک می نماید.. .1

 گه اصل و کاربنی تنظیم می نماید.رزیدنت/ اینترن برگه مشاوره را در دو بر .1

 مشاوره ثبت و مهر و امضا می شود برگه در درخواست ساعت و تاریخ ذیصالح یا رزیدنت با /معالج پزشک توسط کافی توضیحات .0

 منشی بخش/مسئول شیفت/پرستار بیمار درخواست مشاوره  را در دفتر ارسا ل مشاوره ثبت می نماید. .1

 ر بیمار برگ مشاوره را به همراه دفتر ارسال مشاوره به دفتر پرستار ارسال میکند.منشی بخش /مسئول شیفت/پرستا .3

 سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را در دفتر مشاوره های دریافتی ثبت می نماید. .1

 عمل می نماید:سوپروایزر کشیک بر اساس نوع مشاوره درخواستی به صورت مشاوره داخل بیمارستانی یا خارج بیمارستانی به شرح ذیل  .3

 مشاوره های داخل بیمارستانی :   -0-3

 : Non Urgent حضور            

 0 مدت ظرف بایست می فراخوان مورد 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 هب خدمات ارائه فرایندهای سایر و گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت

 مشاوره های خارج بیمارستانی : 1-3

 سوپروایزر کشیک مشاوره درخواستی را به بیمارستان مقصد فاکس می کند . -0-1-3

نام سوپروایزر تحویل گیرنده را روی برگ سوپروایزر کشیک جهت اطمینان از دریافت مشاوره با بیمارستان مقصد تماس حاصل می نماید و   -1-1-3

 را روی برگه مشاوره ممهور می کند. "فاکس شد"مشاوره ثبت نموده و مهر 

 مسئول بخش/ جانشین مسئول / مسئول شیفت/پرستار بیمار انجام مشاوره را پیگیری می نماید.. .1

 زمان تعیین شده مورد را به دفتر پرستار گزارش می نماید. مسئول  بخش/ مسئول شیفت/پرستار بیمار  در صورت عدم انجام مشاوره در مدت .01

 سوپروایزر کشیک انجام مشاوره را پیگیری می نماید و نتیجه را به بخش مربوطه اطالع رسانی می کند. .00

اطالع رسانی می  در صورت عدم پاسخگویی پزشک مشاوره موارد را به ستاد هدایت اطالع می دهد و نتیجه را به بخش مربوطه  سوپروایزر کشیک .01

 کند

مسئول بخش/ جانشین مسئول  /مسئول شیفت/پرستار بیمار انجام مشاوره را به پزشک/ رزیدنت کشیک اطالع رسانی میکند و ساعت اطالع را در  .01

 برگ مشاوره  ثبت می نماید.

 رونده بیمار درج می نماید.پزشک معالج/رزیدنت کشیک برگ مشاوره را رویت نموده و درصورت صالحدید دستورات پزشکی را در پ .00

 پرستار بیمار دستورات را چک نموده و نسبت به اجرای آنها اقدام می نماید. .01

 پرستار بیمار اقدامات انجام یافته را در برگ گزارش پرستار ثبت می نماید. .03

 یادآوری :

 نحوه و زمان مدت پایش .نمیباشد اجرا قابل تلفنی توراتدس وجه هیچ به و پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی غیر تخصصی مشاوره های .

 تفکیک به اورژانسی غیر مشاورههای کیفیت و سرعت روند ارتقای منظور به مهم شاخصهای از یکی عنوان به غیراورژانسی هاای مشااوره انجاام
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 برای فوری دستورات است بدیهی .باشد مشاور پزشک اعتس و تاریخ و امضا و مهر به ممهور مشاوره بایستی برگه .میشود توصیه تخصصی سرویسهای

 .ندارد معالج پزشک تایید اخذ /رسانی اطالع به نیازی شرایط بحرانی در مشاور پزشک توسط بیماران حیات دهنده نجات اقدامات

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

 و سوپروایزرین  مسئولین بخش هامدیر پرستاری،  ناظر:

 و چک لیستبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 :منابع
  0113کشور ابالغی بهار سال  های بیمارستان پزشکان در آنکالی نحوه . دستورالعمل0
 اعتبار بخشی پنجم. کتابچه راهنمای نسل 1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 پزشک اورژانس  -دکتر خدیجه علیان
 پزشک اورژانس -فرحناز بهاروند  دکتر

 سوپروایزر ارشد -شیوا قنبری
 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

 معاون آموزشی -فردکتر امیر نسیم
 مدیر گروه کودکان   -کامران دهقاندکتر 
رئیس بخش اورژانس  -مرجان کوهنورددکتر 

   کودکان
 مدیریت دفتر پرستاری-یحوریه رحیم

 دکتر جعفر کیاست فر
 ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 مشی و روشکد خط
PP-LM-HP-1 

 بیماران هویت تایید و شناسایی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5 :    شماره ویرایش

 دستگاه جهت پرینت دستبند، دستبند شناسایی و برچسب های رنگی ، پرونده بیمار، همراه بیمارو نیروی انسانی، منابع مالی امکانات مورد نیاز: 

 پزشکان، پرستار، دانشجو، خدمات، پرسنل واحد پذیرش کارکنان مرتبط:

 دستبندهای روی بر بیمارستان کل در یکسان روش به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصا ت ا،خط از پیشگیری منظور به تعاریف :

    .شود درج شناسایی

 ارتقاء ایمنی بیمار :بیانیه هدف

 روش اجرا:
 ی آموزش میدهد.شناسای دستبند از استفاده علت و نحوه و نگهداری خصوص در بخش به ورود بدو در بیمار پرستارمسئول بیمار به.0

 دستبند آگاه می نماید. از استفاده نحوه و اهمیت به نسبت پرستارمسئول بیمار همراه بیمار را.1

 ) سال و ماه روز، به (بیمار تولد تاریخ و )پدر نام ( خانوادگی نام و برنام مشتمل شناسه پرستارمسئول بیمار دستبند شناسایی بیمار را از نظر ثبت دو.1

 کنترل می نماید سفید زمینه پس در آبی یا مشکی رنگ با

شناسایی دستبند در اصلی شناسه دو از جزیی عنوان به نیز بیمار پدر نام است ضروری بستری، بیمار دو خانوادگی نام و نام تشابه صورت در 

 .شود درج

 شناسایی را رعایت می نماید. دستبند رنگی کدبندی پرستارمسئول بیمار / مسئول شیفت سیستم.0

سایر شناسایی برای" زرد" رنگ و شده، شناخته آلرژی به مبتال بیماران شناسایی برای فقط"قرمز" رنگ رنگی، بندی کد سیستم رد 

 سو خودکشی، ریسک ترومبوآمبولیسم، یا سقوط خطر معرض در فشاری، زخم به مبتال یا مستعد بیماران جمله از( خطر معرض در بیماران

 .میگیرد قرار هاستفاد مورد )تشنج تغذیه،

 پرستارمسئول بیمار قبل از ا نجام هر پروسیجر،  بیمار را به طرق ذیل شناسایی می نماید:.1

 نام ضرورت صورت در و را خود سن /تولد تاریخ و خانوادگی نام و نام که نماید می درخواست بیمار ازپرستارمسئول بیمار / مسئول شیفت 

 .نماید بیان را پدر

می دهد تطبیق شناسایی دستبند روی بر مندرج مشخصات با را بیمار پاسخر / مسئول شیفت پرستارمسئول بیما. 

شناسایی را او یک، درجه وابستگان / وا لدین از بیمار مشخصات پرسش با نباشد، هوشیار /نباشد تکلم به قادر /ذهنی معلول /بیمارکودک اگر 

 می نماید.

 خطررا رعایت می نماید. پر پروسیجرهای در بیمار هویت دوگانه لمستق پرستارمسئول بیمار / مسئول شیفت چک.3

بیماران صحیح شناسایی در مهم تاکیدات 

 شود: حادث است ممکن بیماران نادرست شناسایی میزان بیشترین که شایع عملکردی حیطه های برخی

بیماران به دهی دارو 

فلبوتومی 

خون ترانسفوزیون 

تهاجمی اقدامات 

. جراحی اعمال 

نتایج گزارش و ثبت تشخیصی، اقدامات انجام نمونه برداری، از اعم پاراکلینیک اقدامات 

نوزادان ترخیص 

مشاوره ها مانند مستمر غیر خدمات 
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گاید، تحت سونوگرافی تصویربرداری، از اعم( بخش همان در غیرشاغل کارکنان توسط یا بخش از خارج در درمانی یا تشخیصی اقدامات انجام 

 )سایر و دیالیز

کار اضافه قالب بخشهادر سایر از نیروها به کارگیری مانند( موقت کارکنان توسط خدمات ارائه( 

مشابه اسامی با بیماران و بستری تازه بیماران 

اورژا نس وارد تازه بیماران 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 روسای بخش های بالینی  :فرد پاسخگو 

  و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سوپروایزرینش ها مسئولین بخمدیر پرستاری،  ناظر:

 و مشاهده بیماردستبند شناسایی نحوه نظارت: 

 منابع: 
  پنجم راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش-0

 تجربیات بیمارستان-1

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 
 کارشناس ایمنی بیمار -مهسا صالح زاده

 سوپروایزر آموزش به بیمار -ن مجللیشیری
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 معاون آموزشی -میر نسیم فرا دکتر
 مدیر گروه اطفال -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 مشی و روشخطکد 
PP-LM-HP-2 

 تحویل ایمن بیمار

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5 :    شماره ویرایش

 ی ، نیروی انسانی، پرونده بیمار،کاردکس بیمار، همراه بیمارو منابع مالامکانات مورد نیاز: 

 پزشکان، سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، دانشجو، خدمات کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 میت ایبه شخص و  / خدماتدهندگان مراقبت هیاز ارا یگروه ایشخص  کیاز  مراقبت بیمار اریو اخت تیولئانتقال اطالعات، مس فرایند تحویل بیمار:

 باشد. وبت کاری می/خدمات در ا نتهای هرنه دهنده مراقبتیارا یبعد

مربوط  یآن اطالعات ضرور یکه طدر انتهای هر نوبت کاری است و تبادل اطالعات  انماریب بخش و لیتحو یتهایاز موقع یکی تحویل نوبت کاری:

 .شودیمبادله م ینوبت کاری هر دو پرستار رکنانکا نیبان و بخش/ واحد ماریبه ب

پرستار/ مسئول نوبت کاری برای یک یا چند بیمار تعیین تا با اساس نیاز بیماران بخش / واحد و تصمیم سر پرستاری است که بر پرستار مسئول بیمار:

 های پرستاری بیماران تعیین شده را در حد شرح وظایف مصوب طی آن نوبت کاری به عهده گیرد. قبول مسئولیت،  انجام ونظارت تمامی مراقبت

 مارارتقاء ایمنی بی :بیانیه خط مشی

 روش اجرا:  

های مختلف تعیین و جهت مدیر پرستاری مرکز )مترون( با همکاری تیم مدیریت اجرایی بیمارستان زمان شروع تحویل نوبت کاری را در نوبت کاری.0
 استقرار در بیمارستان به اطالع کارکنان پرستاری می رساند.

ر بالین بیماران، تقسیم بیماران و فعالیتها به شیوه مراقبت موردی ا نجام، ثبت و مسئول بخش/ مسئول شیفت قبل از شروع فرایند تحویل و حضور ب.1
 شود.پرستار مسئول هر بیمار تعیین می

 منظور ایجاد آمادگی در بیماران جهت مشارکت در فرایند تحویل، شروع فرایند را به بیماران اطالع رسانی میکند. مسئول بخش/ مسئول شیفت به.1

 ول شیفت در راستای حفظ حریم خصوصی بیماران افراد متفرقه را از بالین بیماران دور می کند.مسئول بخش/ مسئ.0

در نوبت کاری ماریب مسئولپرستار  بایست در هنگام تحویل بیمار به همراهکاری قبل، مسئول هدایت فرایند تحویل است که میسرپرستار / مسئول نوبت.1
 ری بعد بر بالین بیماران حضور یافته و پرستار مسئول هر بیمار را به بیمار معرفی می نماید.قبل، مسئول و کارکنان پرستاری نوبت کا

های ضروری در بخش باقی مانده و مسئولیت مراقبت از بیماران تا منظور پاسخ به نیازهای بیماران و ارایه مراقبتکارکنان پرستاری نوبت کاری قبل به.3
ی باید حفظ نوبت کار لیتحو ندیدر طول فرا مارانیتداوم مراقبت بعهده کارکنان پرستاری نوبت قبل میباشدو پایان تحویل کامل همه بیماران بر 

 شود.

 استفاده می کند.  SBARمسئول بخش/مسئول شیفت برای اطمینان ازتبادل اطالعات مرتبط و پرهیز از ارایه اطالعات غیر ضروری از مدل  .1

( وضعیتSituation:) به وضعیت فعلی بیمار شامل وضعیت ذهنی، راه هوایی و اکسیژناسیون، گردش خون و همودینامیک، مربوط  ه اطالعاتیارا
از  ییمواد غذا افتیدر در تیمانند محدودمار یب یها تیمحدودپوست و زخم فشاری، گوارش و تغذیه، راه وریدی و کاتترها، وضعیت حرکتی و 

 غذایی میراه دهان، رژ

 تاریخچهBackground)ای، سابقه پزشکی و داروهای مصرفی بیماربه اختصار(: شرح بیماریهای زمینه 
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(بررسیAssessmentارایه یافته های مربوط به ارزیابی عالئم حیاتی، درد، میزان خطر سقوط و زخم فشاری :) 

توصیه ها و پیگیری( هاRecommendation پیشنهاد و توصیه برای اقدامات بعدی و آنچه در مراحل :)گیری یا انجام بعد نیاز به تکمیل، پی
 ها،آزمایشات، گرافی هاگیری مشاورهدارد مثل اجرای دستورات دارویی، انجام پروتکل سقوط و زخم فشاری و سایر موارد قابل گزارش و پی

 CUBANزیر که بر گرفته از اصول مسئول بخش/ مسئول شیفت جهت تأمین کیفیت مطلوب و مبتنی بر استاندارد در هنگام تحویل بیمار باید اصول .3
 است در تمامی موارد تحویل کالمی بیمار رعایت می کند:

: اصل محرمانگی confidentiality 

صدای آهسته  باید در زمان تحویل بالینی بیمار به اطالعات حساس و محرمانه بیمار توجه شود. این اطالعات باید در محیطی دور از بالین بیماران و با
تواند ردد. همچنین این قبیل  اطالعات نباید به خارج از محدوده بیمارستان و محیط درمان انتقال یابد.اطالعات حساس و محرمانه بیمار میتبادل گ

کودک ، بیماری های قابل انتقال مانند هپاتیت، اختالالت روان، قرار داشتن بیماردر گروه پرخطر اجتماعی) HIVشامل نتایج مثبت آزمایشاتی  مانند 
سایر مواردی آزاری/ دختران فراری/ بارداری غیرمتعارف/ زنان رها شده، نوزادان رها شده خشونت علیه زنان، سا لمندان، معلوالن/ اقدام به خودکشی( و

رج از اتاق بیمار انجام تواند خاخواهند محرمانه بماند.جهت حفظ حریم بیماران و حفظ اسرار آنها فرایند تحویل در بعضی از موارد میکه بیماران می

 .شود

:توالی وپیوستگی در ارایه گزارش Uninterrupted 

بایست شروع فرایند تحویل نوبت کاری به موقع و در زمان تعیین تحویل بیماران باید در محیطی آرام و بدون ایجاد وقفه انجام شود. در این زمینه می
 شده از قبل آغاز شود.

 :خالصه بودن گزارش Brife 

 .نتقال اطالعات باید تا حد امکان به اطالعات ضروری و مرتبط با وضعیت درمانی محدود گردد و از ارایه اطالعات با حجم زیاد خودداری شودا

 :صحت و دقت اطالعات Accuracy 

ماری سهل انگاری در حیطه انتقال باید اطمینان حاصل شود که تمام اطالعات انتقال یافته در فرایند تحویل صحیح و دقیق بوده و در مورد هیچ بی
استفاده از  اطالعات نشده است. اطالعات مراقبتی باید در ابتدا و انتهای هر نوبت کاری، به روز رسانی شده، شفاف و مختصر باشد و اطالعات نباید با

 لهجه خاص و یا اصطالحات غیر معمول انتقال یابد. 

بعد  یو...( به کارکنان نوبت کارفشاری )احتمال سقوط، زخم  ماریب یمنیمربوط به ارمانه و اطالعات محه اطالعات یقبل از ارا یکارکنان نوبت کار.1
 .ندینما می حاصل نانیاطم

 . ی می نمایدو صحت کارکرد بررس هیتعب یاز نظر درست راماریلوله و اتصاالت ب ،یدیراه ور ینیبال لیهنگام تحو به یکارکنان نوبت کار.01

 فرصت تأیید و یا شفاف سازی اطالعات به بیماررا داده و در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سؤال آن را بیان نماید.  یکارکنان نوبت کار.00

 کارکنان پرستاری تحویل گیرنده می توانندجهت روشن شدن بیشتر وضعیت بیمار سؤاالت خود را مطرح می نمایند..01

جهیزات و محیط بیمار از جمله در دسترس بودن  و صحت کارکرد: زنگ احضار پرستار،دستگاه کارکنان پرستاری نوبت کاری بعد باید از ایمن بودن ت.01
تخت ساکشن، اکسیژن، و بقیه تجهیزات و نرده ایمنی بیمار، نظم محیط به منظور تأمین آسایش، راحتی حرکت و در دسترس بودن تجهیزات و ارتفاع 

 اطمینان حاصل می نمایند.

 یر( و دانشجویان پرستاری هم در فرایند  تحویل نوبت کاری حضور داشته باشند.کارکنان کمک دهنده) متغ.00

کارکنان پرستاری تحویل  دهنده اطالعات مربوط به بیمارانی که در بخش حضور ندارند و جهت اقدامات درمانی یا تشخیصی به سایر واحدهای .01
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 به کادر پرستاری نوبت بعد گزارش می کنند. پاراکلینیکی بیمارستان یا خارج از بیمارستان منتقل شده اند نیز

 

 توجه: 

ی )در در صورت همزمانی اعالم کد احیا با تحویل نوبت کاری اولویت با حضور در تیم احیا است، نحوه حضور در تیم احیا در زمان تحویل نوبت کار
 یمارستان به بخش ها ابالغ و اعالم می گردد.نظر داشتن عدم وقوع تداخل و مشکل در فرایند تحویل بیمار( توسط مدیریت پرستاری ب

ت به منظور رعایت احتیاطات کنترل عفونت جهت بیماران ایزوله مستقیم یا معکوس و به حداقل رساندن تردد در محوطه ایزوله هنگام تحویل نوب
 کاری، ضروری است افراد حاضر در بالین به پرستاران مسئول بیمار در دو نوبت کاری محدود شوند.

ر به منظور اجرای درست و کامل فرایند تحویل نوبت کاری ضروری است هنگام تحویل نوبت کاری انتقال بیماران از اتاقهای عمل، بخش ها و سای
 واحدها صرفا به موارد اورژانس و حیاتی محدود شود.

ار/ مسئول نوبت کاری قبل، به سرپرستار/ مسئول عالوه بر تحویل بیماران در بالین، موارد زیر تحت عنوان اطالعات کلی بخش توسط سرپرست
 نوبت کاری بعد تحویل می شود.

 آماربیماران پذیرفته شده،ترخیص شده وتعدادکل بیماران بستری

 گزارش حوادث و وقایع خاص

 وسایل بیماران بستری درصورت نگهداری درایستگاه پرستاری

مسئول نوبت کاری قبل، / دادداروها به همراه پوکه داروهای مصرفی توسط سرپرستاردرصورت نگهداری داروهای مخدردربخش های مجاز،نوع و تع
 .مسئول نوبت کاری بعدتحویل داده شود/ به سرپرستار

 0که ضروری است سرپرستار/ مسئول نوبت کاری در هنگام تقسیم کار ) ماده  تحویل بخش نیز از موارد مورد انتظار در تحویل نوبت کاری است
 ر العمل( افراد مسئول موارد ذیل را تعیین نماید:این دستو

 روند  نظیر الکتروشوککنترل تجهیزات پزشکی ضروری که در مواقع مخاطره حیات بکار می

 تحویل  ترالی  اورژانس مطابق دستورالعمل ابالغی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

 ابالغی هایکنترل یخچال دارویی بخش بر طبق دستورالعمل

 کنترل داروها و اقالم مصرفی موجود در استوک بخش ازنظرتعداد وتاریخ مصرف

 کنترل نظافت و بهداشت پایه بخش

 و غیره HISتبادل اطالعات مربوط به کلیه خرابی ها، تأسیسات، تجهیزات، قطعی آب و برق و گاز های طبی و تلفن ، سیستم 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 وسای بخش های بالینی ر :فرد پاسخگو 

  و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سوپروایزرینمسئولین بخش ها مدیر پرستاری،  ناظر:

 و چک لیستبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 دستورالعمل تحویل نوبت کاریمنابع:   

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
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 ارشد سوپروایزر -شیوا قنبری
 کارشناس ایمنی بیمار -الح زادهمهسا ص

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی
مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 سرپرستار جراحی اطفال  -آیالر طاهری

 معاون آموزشی-امیر نسیم فر دکتر
 مدیر گروه اطفال -کامران دهقاندکتر 

 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 
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 مشی و روشکد خط
PP-LM-HP-3 

 تعیین سطح کارکنان بالینی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5 :    شماره ویرایش

 نیروی انسانی، منابع مالی،امکانات ثبت وآزمون امکانات مورد نیاز: 

 پرستار و...(-سرپرستار-پرسنل دفتر پرستاری)سوپروایزر کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

شاغل بر اساس  یستارپرپرسنل اجرای دستورالعلهای وزارت بهداشت  بمنظور در راستای ارتقاء سطح علمی و عملی همکاران و  :بیانیه خط مشی

 میشوند. رتبه بندی ی وزارتی شاخص ها

 روش اجرا:
 سوپروایزر آموزشی با همکاری سرپرستاران لیست مهارتهای عمومی/ اختصاصی/ارتباطی پرسنل را آماده می کند..0

 می کند. سوپروایزر آموزشی با همکاری سرپرستاران چک لیست مهارتهای عمومی/ اختصاصی/ ارتباطی پرسنل را آماده.1
 مدیر خدمات پرستاری پس از تائید چک لیستهای تهیه شده،هماهنگی الزم در خصوص اجرایی شدن موضوع را بعمل می آورد..1
 رئیس بیمارستان لیست وچک لیست مهارتهای عمومی/ اختصاصی/ ارتباطی پرسنل را به تفکیک بخش ابالغ می نماید..0
 .دهندانجام می را فرد ارزیابی و رتبه بندی  سرپرستار و سوپروایزر بالینی، آموزشی و خود.1

 .تقسیم میشوندخوب/ متوسط/ ضعیف  به شرح  ذیل  رتبه بندی پرسنل براساس امتیاز مکتسبه به سه گروه.3

 خوب )برنامه  13 تا 11متوسط   )نیاز به اقدام اصالحی(  امتیاز  10تا  01ضعیف   )عدم صالحیت(  امتیاز  01تا  1در محور مهارتهای عمومی   امتیاز
 ریزی جهت ارتقاء نقاط ضعف(

 خوب )برنامه  11تا  01متوسط   )نیاز به اقدام اصالحی( امتیاز  00تا  3ضعیف   )عدم صالحیت( امتیاز  1تا  1در محور مهارتهای اختصاصی امتیاز
 ریزی جهت ارتقاء نقاط ضعف(

 خوب )برنامه  01تا  13متوسط   )نیاز به اقدام اصالحی( امتیاز  11تا  00حیت( امتیاز ضعیف   )عدم صال 01تا  1در محور مهارتهای ارتباطی امتیاز
 ریزی جهت ارتقاء نقاط ضعف(

می به منظور کشف نقاط قابل بهبود و برنامه ریزی برای آموزش و افزایش مهارت های ایشان انجام را  رتبه بندی پرسنل سوپروایزر آموزشی .1
 دهد.

 نمایدمی وپر وایزر آموزشی و پرسنل بخش نسبت به ارتقاء رتبه پرسنل از طریق آموزش اقدام سرپرستار با همکاری س.3
 .یکبار مجدد پرستاران ارزیابی می شوند و پرسنل باید تمامی تالش خود را انجام دهند که طی این مدت ارتقاء رتبه داشته باشندیک سال هر.1

 .ارتقاء یابند عالی ههستند باید تالش نمایند که ب خوب افرادی که رتبه.01

 ( ارتقاء رتبه نداشته باشند صالحیت کار در بخش ویژه را نخواهند داشت.یک سالافرادی که طی این مدت ).00

  باید توانایی آموزش و انتقال تجربیات به دیگران را داشته باشد.عالی  به خوب جهت ارتقاء رتبه از.01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ریمدیر پرستا :فرد پاسخگو 

 آموزشی  و سوپروایزرمسئولین بخش ها مدیر پرستاری،  ناظر:

 تکمیل چک لیست و گواهی صالحیتنحوه نظارت: 

 نسل پنجم استانداردهای اعتباربخشیمنابع: 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 کارشناس ایمنی بیمار -مهسا صالح زاده
 سوپروایزر آموزش به بیمار -للیشیرین مج

 سرپرستار -آیالر طاهری

 معاون آموزشی-امیر نسیم فر دکتر
 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی

 دکتر جعفر کیاست فر
 رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
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 اعمال جراحی دهی نوبت دستورالعمل 0-0-1-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-SAC-1 

-ل جراحی بیماران اورژانسی و مبتال به عفونتدهی اعمانوبت

 های مسری )اتاق عمل کودکان(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

 ری، آمبوبگمتپالس اکسی، سیژنبرانکارد/ ویلچر دارای کمربند، کپسول اک امکانات مورد نیاز :

 جراح، پرستار، مسئول اتاق عمل، تکنسین/ کارشناس اتاق عمل، تکنسین/ کارشناس بیهوشی، متخصص بیهوشی کارکنان مرتبط :

 -تعاریف:

 هدف :
دیریت پذیرش بیماران در اتاق عمل با اولویت های معین و از پیش تعیین شدهم 
 کاندید عمل جراحی و رعایت حقوق آنهاتوجه به نیازهای انواع بیمارن 

ها/در صورت لزوم اتاق بندی لیست عمل جراحی در بخشلیست اعمال جراحی اورژانسی، پرخطر، الکتیو و عفونی بایستی اولویت بندی شود. اولویت توجه:

ماران باعث مدیریت بهتر ساعت مجاز ناشتا بودن بندی بیها ابالغ شده است. اولویتعمل توسط رئیس مرکز به تمامی مدیران گروه و مسئولین بخش
 بیماران )اعالم شده از طرف گروه بیهوشی( خواهد شد.

مسئول  *مسئول بیمار در اتاق عمل پرستار/ تکنسین اتاق عمل) سیرکولر واسکراب( و تکنسین بیهوشی میباشد که بعد از انتقال بیمار به ریکاوری، 
 میگیرد.ریکاوری مسئولیت بیمار را بعهده 

 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.0

 مربوطه ثبت و به اتاق عمل ارسال نماید.

یماران الکتیو را برحسب نوع عمل،سن و وزن کودک ودر صورت یکسان بودن رده سنی وزن مسئول اتاق عمل/ جراح بایستی با هماهنگی لیست ب0-0       
 برحسب ساعات شروع ناشتایی اولویت بندی نماید.      

فونی( انجام مسئول اتاق عمل/ جراح بایستی اولویت بندی بیماران را بر اساس شرایط بیمار به ترتیب )اورژانس، پرخطر، آسیب پذیر، الکتیو، ع 0-1        
 دهد.

 مسئول اتاق عمل/ مسئول شیفت بایستی از حضور پزشک جراح/رزیدنت ارشد در اتاق عمل اطمینان حاصل نماید..1

مسئول بخش / مسئول شیفت/ مسئول پذیرش بیمار بایستی آماده بودن اتاق عمل جهت پذیرش بیمار را به / مسئول شیفت مسئول اتاق عمل.1
 اطالع دهد.

 

 اورژانسی در اتاق عمل:  حاد وماران نحوه پذیرش بی

 

شود. به این صورت که اعمال جراحی از اتاق عمل کودکان برای اعمال جراحی اورژانس اختصاص داده می 0* اتاق شماره  

 شود.کشد در این اتاق انجام و در صورت نیاز سریعاً جهت عمل اورژانسی آماده میدقیقه طول می 05کوچک که حدود 

 
 ک بخش/ رزیدنت بخش ، بایستی وجود بیمار بدحال یا اورژانس منتظر عمل جراحی را به پزشک معالج اطالع دهد.پزشک کشی.0
 .اطالع دهد / مسئول شیفتمسئول اتاق عمل وجود بیمار بدحال و یا نیازمند به عمل جراحی اورژانس را به بالفاصله بایستی / شیفتمسئول بخش.1

نیازمند به عمل جراحی  اورژانس را به پزشک جراح/ بایستی بالفاصله وجود بیمار بدحال و یا ئول تحویل بیمار مسئول اتاق عمل/ مسئول شیفت/ مس.1
 اطالع دهد.رزیدنت ارشد 

را  اورژانسی یا حاد  آماده بودن اتاق عمل جهت پذیرش بیمار پس از حضور جراح،  بایستی/ مسئول شیفت/ مسئول پذیرش بیمار،مسئول اتاق عمل.0
 اطالع دهد. بخش/ مسئول شیفتئول به مس

تبصره: مسئول بخش اتاق عمل / مسئول شیفت/ مسئول پذیرش بیمار در صورت خالی نبودن اتاق عمل جهت جراحی اورژانس یا حاد، اقدامات  0-0
 زیر را انجام می دهد:

وجود اتاق خالی جهت عمل جراحی اورژانس یا  رسانی در خصوص عدم الف: مسئول بخش اتاق عمل/ مسئول شیفت/ رئیس بخش/ جراح مقیم اطالع
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 حاد بیمار را انجام می دهد
ب: رئیس اتاق عمل/ پزشک مقیم، برنامه ریزی الزم در جهت آماده نمودن اتاق عمل برای جراحی اورژانس یا حاد را از طریق به تعویق 

 انداختن جراحی های الکتیو به عمل می آورد.
 

 : عفونینحوه پذیرش بیماران 

 

 شود.( جهت انجام اعمال جراحی عفونی اختصاص داده می00کاری )حدود ساعت * آخرین عمل هر اتاق در شیفت صبح
 

 اطالع دهد. / مسئول شیفتنیازمند به عمل جراحی را به مسئول اتاق عمل عفونیبایستی وجود بیمار  شیفت مسئول بخش/.0

 تظر عمل جراحی را به مسئول بخش و پزشک مربوطه اطالع دهد.من عفونیبایستی بالفاصله وجود بیمار  اتاق عملمنشی .010
 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 انجام  بایستی / مسئول شیفتعمل مسئول اتاق.0
 دهد. 

دقیقه اشعه اولتراویوله جهت  11در صورت تشخیص عفونی بودن بیمار الکتیو یا اورژانسی در حین عمل جراحی، پس از اتمام عمل و اسکراب اتاق، .1
 شود.عفونی فضای اتاق عمل استفاده میضد

   

 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-0

، رضایت آگاهانه، کسب MRIها، اسکن، سونوگرافی،)آزمایشات، گرافیو مدارک همراه ویپرستار مسئول بیمار در بخش بایستی بیمار، پرونده -1
 در اتاق عمل تحویل دهد. / مسئول شیفتبیمارتحویل را به مسئول (  ICUاطمینان از رزرو فرآورده های خونی و بخش

 تبصره: پرونده و مدارک بیمار تا پایان عمل جراحی نباید از اتاق عمل خارج شود.

 در اتاق عمل، باید خود را به بیمارمعرفی کرده و با وی ارتباط برقرار نماید. / مسئول شیفتبیمار  تحویلسئول م-1

 در اتاق عمل، باید دستبند شناسایی بیمار را با توجه به پرونده و سؤال از بیمار تأیید نماید. / مسئول شیفتبیمار تحویل مسئول-0

د بیمار را به صورت بالینی )وضعیت عمومی، پوشیدن گان مناسب، نداشتن لباس زیر، اتصاالت بیمار، آماده بیمار در اتاق عمل، بای تحویل مسئول-1
 بودن محل عمل، نداشتن دندان مصنوعی، اجسام فلزی، آرایش و الک ناخن( تحویل بگیرد.

)در صورت موجود های آزمایشات و آماده بودن جواببیمار در اتاق عمل باید پرونده بیمار را چک و از نظر تکمیل اوراق مربوطه  تحویل مسئول-3
 و رضایت آگاهانه کنترل نمایدبودن( 

 گردد.سال بی سرپرست از خود بیمار اخذ می 03: رضایت آگاهانه در بیماران باالی 0تبصره 
 شود.اخذ می نیز از همسر بیمار ود بیمارعالوه بر خ : رضایت آگاهانه در مواردی که جراحی منجر به اختالل در دستگاه تولید مثل گردد،1تبصره 
 گردد. : رضایت آگاهانه در موارد اورژانسی از خود بیمار اخذ می1تبصره 
و امضای پزشک جراح و  ه: در بیماران غیرهوشیار اورژانسی نیازی به اخذ رضایت آگاهانه نیست و این امر پس از قید مورد اورژانس در پروند0تبصره 

 گیرد. تیار/همکار اتاق عمل( صورت میدو نفر شاهد )دس
 

های ، باید موارد غیرعادی حاصل از ارزیابی اولیه و نتایج آزمایشات تشخیصی موجود در پرونده بیمار، مراقبت/ مسئول شیفتبیمار تحویل مسئول-1
 پزشک جراح گزارش نماید. قبل از عمل و داروهای مصرف شده را به مسئول بخش/

مدت زمان عمل ، نوع بیهوشی  ،های الزم را در خصوص نوع عمل جراحیدستیار بیهوشی آموزش متخصص// جراح  مسئول تحویل بیمار /-3
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 / شیفتربیما تحویلمسئول -1
 نماید. 

، باید مشخصات بیمار، نوع بیماری، نوع عمل جراحی و محل صحیح عمل را با خود بیمار، پرونده و لیست عمل / شیفتبیمار تحویل مسئول-01
 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-00
 )در صورت امکان رول مخصوص اتاق عمل استفاده شود(( اتاق عمل منتقل نماید. های برانکاردتخت و قفل بودن چرخ
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 راحت برای بیمار فراهم نماید. آرام و یهش استرس باید محیطبیمار، برای کا تحویل مسئول-01

بندی اعمال جراحی، بایستی بیمارانی که جراحی آنان با خطر بیشتری )سالمندان، داشتن بیماریهای به منظور اولویت /شیفتمسئول اتاق عمل-01
 مزمن، بیماران روانپزشکی( همراه است را مشخص نماید. 

منظور پیشگیری از انتقال آلودگی در اتاق عمل، بیماران عفونی )در صورت عدم اورژانسی بودن وضعیت بیمار( را در  مسئول اتاق عمل بایستی به-00
 آخرین اولویت پذیرش قرار دهد.

، بایستی به بیمار و خانواده وی در خصوص احتمال طوالنی شدن زمان پیش بینی شده عمل جراحی توضیح مسئول شیفت بیمار تحویلمسئول -01
 .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-03
 احتمالی پیش آمده در زمان اتمام جراحی را به آنها اطالع خواهد دهد. 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 راحی و اتاق عملروسای بخش های ج :فرد پاسخگو 

  و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و سوپروایزرین ی جراحی و اتاق عملمسئولین بخش هامدیر پرستاری،  ناظر:

  و چک لیستبررسی مستندات پرونده نحوه نظارت: 

 منابع
 0111پوتر پاتریشیا آی،  پری آنگریفین، اصول و فنون پرستاری پوتر و پری، اندیشه رفیع، تهران، .0

 لطفی، مژگان. راهنمای شبنم جامع پرستاری اتاق عمل، انتشارات شبنم جامعه نگر.1

 0131غبرائی، محترم. روش کار در اتاق عمل و اتاق بهبودی، انتشارات چهر، تهران، .1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 رئیس بخش جراحی اطفال  -دکتر محمد والی بلوچ

 گروه بیهوشی  رئیس –شهرام شکوهی  دکتر
 سرپرستار اتاق عمل -ا کیومرثی   شید

 مدیر گروه اطفال _ کامران دهقاندکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

 فراخوان فرایند در گذاری اقالم استریل شده برچسب روش اجرایی 1-1-1-ب
 

 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-1 

 ی اقالم استریل شده در فرآیند فراخوانگذاربرچسب

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 های شیمیایی چهار و شش و برچسب مشخصات )شاهد(شاخص امکانات مورد نیاز:

 ، کارکنان درمانی شامل پرستار /پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل و بیهوشیCSRن کارکنا کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

 استریل زمان و وکیوم بخار، غلظت دما، میزان فشار، : دارای نشانگر شیمیایی حساس به شاخصه های3و کالس  0های شیمیایی کالس شاخص

 می باشد. حساس

 بیماربرای ل بکار رفته رهگیری وسایل و تجهیزات استری هدف :

 روش اجرایی:

و شیفت تاریخ ست، نام ، نام فرد بسته بندی کنندهبرای رهگیری فرایند استریل شدن بر روی برچسب مشخصات ست:  CSRکارکنان .0
 نمایند. را ثبت می شماره دستگاه استریل کننده، شماره سیکلخ انقضاء، ی، تاراستریلیزاسیون

 

 ها: ست* تبصره تاریخ انقضای 

روز 00 الیه: دو گراف کاغذ 

روز 00 استهالک: و پارگی سوراخ، نداشتن شرط به الیه دو ای پارچه شان 

ماه یک شود: استفاده بیرونی پوشش عنوان به شان و درونی پوشش عنوان به کرپ کاغذ که شکلی به ای پارچه شان و کرپ کاغذ ترکیب 

ماه یک دوالیه: رویت قابل غیر منافذ با ضخیم کتان پارچه 

ماه سه پک(: پزشکی )وی هایرول 

 01 از کمتر حاوی کوچک هایبسته استریلیزاسیون فرایند صحت تائید برای 0 کالس شیمیایی نشانگرهای / اتاق عمل ازCSRکارکنان .1

 صحت رهگیری برای 3 کالس شیمیایی نشانگرهای شود. ازمی ثبت پرونده بیماران در نتایج و شده استفاده پانسمان ستهای مانند قلم

 شود.استفاده می ... الپاراتومی، سزارین و هایست مانند قالم 01 از تربیش حاوی های بسته استریلیزاسیون فرایند

 .باشدمی کاربر کد و اتوکالو سیکل و کد شیفت استریل، و تاریخ قبیل از مشخصاتی حاوی 3 کالس تبصره: نشانگر** 

 

ستها از  یل با کنترل بر چسب مشخصات برروی/ پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل قبل از بازکردن ست استرکارکنان درمانی پرستار.1
ها نان حاصل و سپس از ستیل بودن آنها )کامل بودن مشخصات روی ست، تاریخ گذشته نبودن و تغییر رنگ دادن برچسب( اطمیاستر

 نمایند.استفاده می

)اندیکاتور کالس پس از باز کردن ست استریل اندیکاتور موجود در داخل آن کارشناس و تکنسین اتاق عمل  کارکنان درمانی پرستار/ پزشک/.0
 مایند.می نرا از نظر تغییر رنگ بررسی قلم(  01جهت ست های بیشتر از  3قلم و اندیکاتور کالس  01جهت اقالم کمتر از  0

و اطمینان از استریل بودن بسته  3و  0بررسی اندیکاتورهای کالس پس از عمل  کارکنان درمانی پرستار /پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق.1
 استریل از روی تغییر رنگ آنها طبق نظر شرکت سازنده از ست استریل استفاده می کنند.

رم مخصوص در پرونده بیمار در ف ست را برچسب مشخصات اندیکاتور وکارکنان درمانی پرستار/ پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل .3
 الصاق کرده، پس از ثبت تاریخ استفاده از آن، نام و نام خانوادگی خود را نوشته، مهر و امضاء می نمایند.

 بررسی بیمار پرونده عفونت کنترل سوپروایزر توسط عفونت کنترل کمیته در موضوع طرح و عمل محل عفونت با بیماری مراجعه صورت در.1
 .شود حاصل اطمینان درمانی کارکنان دقت و آنها رنگ تغییر از تا شوند می پرونده رویت رد 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
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 شود.نظر کنترل می

در صورت عدم تغییر رنگ هر یک از موارد فوق مراتب را به سرپرستار یا شک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل کارکنان درمانی پرستار /پز.3
 .نمایندخودداری میمسئول شیفت اطالع داده و از استفاده ست مذکور 

ه اطالع مسئول بخش مسئولین شیفت پس از کنترل مجدد موضوع و اطمینان از عدم استریل ست مورد استفاده مراتب را ب /سرپرستاران.1
 .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.01

استریل با توجه به بر چسب مشخصات آن، غیر پس از دریافت ست  بخش استریلیزاسیون مرکزی و یا کارکنانمسؤل واحد استریلیزاسیون .00
 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 یون مرکزیبخش استریلیزاس مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارکنان.01
 نمایند.ها/ اتاق های عمل را در دفتر فراخوانی الصاق میبخش

کننده، مستندات دستگاه اتوکالو را در  استریل هایدستگاه عملکرد برای اطمینان از بخش استریلیزاسیون مرکزی **** تبصره: همچنین کارکنان

 نمایند.یخ مورد نظر بازبینی و در صورت وجود مشکل فنی در دستگاه، نسبت به برطرف کردن آن اقدام میتار

بر چسب  زدنها را باز کرده و پس از قرار دادن اندیکاتور جدید و های عودتی از بخشتمامی ست بخش استریلیزاسیون مرکزی کارکنان.01
 نمایند.یمها را استریل ستاً مجددو بسته بندی  مشخصات

 ها و اختیارات: مسئولیت

 استریلیزاسیون واحدمسئول  :فرد پاسخگو 

 سوپروایزر کنترل عفونت ناظر:

 چک لیستنحوه نظارت: 

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران ).0

 مدیریت بیماری ها، چاپ دوم  پزشکی، مرکز

 .  راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکزدرمانی، انتشارات جامعه نگر، تهران(. 0111) زارع،حمید و همکاران.1

ملی  بخشی اعتبار جامع استانداردهای ، راهنمای0113پزشکی،  آموزش و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت اعتباربخشی و نظارت دفتر.1
 پنجمایران، ویرایش  بیمارستانهای

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
سوپروایزر کنترل  :مهناز محمدپوری

 عفونت
 مدیریت دفتر پرستاری - حوریه رحیمی 

 بهبود کیفیت مسئولفریبا جودت:  
 CSRمسئول واحد رقیه عباس زاده: 

 مسئول واحد تجهیزات :بهنام نکوفر
 NICUمسئول  :سولماز قنبری

 PICU1مسئول  -شبنم جامع 

دکتر فرزانه جوانمرد: مسئول فنی 
 آزمایشگاه

 مسئول بهداشت محیط :اکبر حیدرزاده
مسئول اتاق عمل  :شیدا کیومرثی

 کودکان
مسئول بخش جراحی  :آیالر طاهری

 کودکان
 PICU2مسئول  -مهتاب تاج الدینی

 -دکتر امیر نسیم فر

رئیس واحد کنترل 

 عفونت

رئیس  -کیاست فردکتر جعفر 

 بیمارستان شهید مطهری

 

 

 

 

 



 

162 

 

 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری روش اجرایی 1-1-1-ب
 

 کد روش اجرایی
P-TC-IPC-2/1 

 بیمارستانی  هایعفونت کنترل و پیشگیری

 تنفسی( تحتانی سیستم )عفونت

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

، دستگاه لوله تراشه یکبار مصرف، لوله تراکئوستومی استریل، دستکش استریل، ست الرینگوسکوپ، لوله تراکئوستومی، ست استریل امکانات مورد نیاز:

به همراه مدیجت،  NCPAPط ساکشن، ست ونتیالتور یک بارمصرف، ست دستگاه ونتیالتور، آمبوبگ، ماسک بیهوشی، دستگاه ساکشن، کاتتر و راب
NGT،کلرهگزیدین/بیکربنات سدیم/سرم محلول ضدعفونی کننده، دترجنت، محلول  ، فلومتر اکسیژن( دهانشویهN/S) ،دستمال ، باند، لکوپالست

 گردگیری

 ، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان آزمایشگاه، کمک بهیار، خدماتمسئول بخشمتخصص/ 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 محلول ضدعفونی سطح باال: این محلولها بر

 عفونت های مجاری تنفسی بروزپیشگیری از  هدف:

 گردد. نماید، اطالق میمراقب بیمار به پرستار / کارشناس بیهوشی که از بیمار اینتوبه یا تراکئوستومی شده و وصل به ونتیالتور مراقبت می **

 حین اینتوباسیون/تراکئوستومی

 نماید.پزشک معالج بیمار نیازمند اینتوباسیون/ تراکئوستومی را شناسایی می.0

 نماید.به اینتوباسیون/ تراکئوستومی بیمار بهداشت دست را رعایت می پزشک معالج قبل از از اقدام.1

 نماید. پزشک معالج در هنگام اینتوباسیون اصول تکنیک آسپتیک را رعایت می.1

ل، ست پزشک معالج برای اینتوباسیون/ تراکئوستومی از دستکش استریل، لوله تراشه یکبار مصرف، الرینگوسکوپ تمیز، لوله تراکئوستومی استری.0

 نماید.استریل استفاده می

 روز پس از تعبیه لوله تراشه اقدام به تراکئوستومی گردد. 1-00** توصیه:  بهتر است 

 پس از اینتوباسیون/تراکئوستومی

 نماید.مراقب بیمار قبل از انجام هرگونه مراقبت از بیمار اینتوبه/ تراکئوستومی شده تحت ونتیالتور بهداشت دست را رعایت می.0

 نماید.مراقب بیمار ترشحات ریه را طبق نیاز و وضعیت بیمار ساکشن می.1

 نماید. در صورت هر گونه آلودگی/ اختالل عملکرد لوله تراشه )انسداد(، پزشک معالج نسبت به تعویض آن اقدام می.1

 مراقب بیمار و یا خدمات با نظارت مسؤل بخش لوله ساکشن را روزانه تعویض می نماید. .0

 اندازد.یمار کاتتر ساکشن یک بار مصرف را از بعد از هر بار استفاده دور میمراقب ب.1

 نماید.مراقب بیمار جهت شستشوی سریع بعد از هر بار ساکشن از سرم استریل استفاده می.3

میز و به صورت خشک نگه در صورت عدم استفاده از دستگاه ساکشن، خدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل آن را با محلول ضدعفونی سطح باال ت.1

   دارد.می
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 نماید. خدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل ساکشن را بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده بطور روزانه تخلیه می.3

 خدمات بخش با نظارت مسئول بخش باتل های ساکشن یکبار مصرف را روزانه تعویض می نماید..1

بل از تخلیه ترشحات ساکشن شده داخل باتل مقداری محلول ضدعفونی داخل آن آسپیره کرده و پس از ده خدمات بخش با نظارت مسئول بخش ق.01

 نماید.دقیقه محتویات باتل را داخل توالت تخلیه می

 د.  نمایسازی و تمیز نمودن باتل ساکش آن را با محلول ضدعفونی سطح باال، گندزدایی میخدمات بخش با نظارت مسئول بخش پس از پاک.00

 دهد. میمراقب بیمار اقدامات الزم در راستای رعایت بهداشت دهان بیمار )دهانشویه با کلرهگزیدین/ بیکربنات سدیم/ سرم نرمال سالین( را انجام .01

 نماید.در صورت آلوده شدن باند/چسب فیکس کننده لوله تراشه مراقب بیمار نسبت به تعویض آن اقدام می.01

 نماید.عملکرد ست ونتیالتور، مراقب بیمار نسبت به تعویض آن اقدام میدر صورت آلودگی/ اختالل .00

 نماید. استفاده می مراقب بیمار، برای هر بیمار از ست ونتیالتور یکبار مصرف جداگانه.01

 نماید. یبه منظور ضدعفونی کلی دستگاه و فیلترهای موجود بر روی آن مراقب بیمار دستگاه ونتیالتور را برای هر بیمار تعویض م.03

 ساعت برای همان بیمار قابل استفاده مجدد است.  01بودن دستگاه، ست ونتیالتور تا  Stand Byشدن بیمار و  Off** تبصره: در صورت 

وری و مدیجت یکبار مصرف )در صورت موجود نبودن طبق دستورالعمل فرآ برای نوزاد، از ست NCPAP. مراقب بیمار  در صورت استفاده از دستگاه 01

 نماید. ( استفاده میReuseسازی با محلول آنزیماتیک/ دترجنت و ضدعفونی سطح باال به صورت ایمن مجدد پس از پاک

 نماید.بار مصرف استفاده می( یکY. مراقب بیمار برای هربیمار از فیلتر ست ونتیالتور )بین لوله تراشه و قطعه 03

های آمبوبگ را با محلول آنزیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی رینگوسکوپ/ کیسه. خدمات بخش با نظارت مسئول بخش تیغه ال01

 دهد.سطح باال غوطه ور کرده و سپس شستشو می

. خدمات بخش با نظارت مسئول بخش دسته الرنگوسکوپ را بعد از هر بار استفاده با دستمال آغشته به دترجنت تمیز نموده و سپس با محلول 11

 نماید.دعفونی کننده سطوح سریع االثر ضدعفونی میض

سطح . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش ماسک بیهوشی را بعد از هر بار استفاده با محلول آنزیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی 10

 دهد. باال غوطه ور کرده و سپس شستشو می

اتمام روز کاری سطوح خارجی ماشین بیهوشی با دستمال آغشته به آب گرم و دترجنت معمولی تمیز و  . خدمات بخش با نظارت مسئول بخش بعد از11

 نماید.  سپس خشک می

 نماید.. در صورت نیاز مراقب بیمار از ایروی به صورت یکبار مصرف استفاده می11

 ش:. در صورت نیاز به استفاده از فلومتر اکسیژن خدمات بخش با نظارت مسئول بخ10

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.ور کرده و سپس شستشو می محفظه آب را پس از جرم زدایی با محلول آنزیماتیک/ دترجنت تمیز نموده و در محلول ضدعفونی سطح باال غوطه 

d.دهد.ای یک بار آن را ضدعفونی میدر صورت عدم استفاده از فلومتر در مدت یک هفته، هفته 
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 جلوگیری از پنومونی ناشی از آسپراسیون

 نماید. پزشک معالج از لوله گذاری غیر ضروری بیمار اجتناب می.1

 نماید.نازوگاستریک و لوله تراشه را صادر میتر دستور خارج ساختن لوله پزشک معالج هر چه سریع.2

 دهد.درجه قرار می 11مراقب بیمار در صورت نداشتن کنتراندیکاسیون، سر بیمار را در وضعیت .3

 دارد.میرا به کیسه وصل و مسیر را باز نگه NGTمراقب بیمار به منظور تخلیه هوای اضافی معده انتهای .4

 نماید.اطمینان حاصل می NGTمار از محل صحیح مراقب بیمار قبل از گاواژ برای بی.5

 نماید. ، نسبت به الواژ ترشحات معده اقدام میNGTمراقب بیمار پس از اطمینان از محل .6

 نماید.درصد حجم گاواژ شده نوبت قبلی، نسبت به گاواژ اقدام می 11مراقب بیمار در صورت الواژ کمتر از .7

 نماید. درصد طبق دستور پزشک معالج عمل می 11یون در صورت الواژ باالی مراقب بیمار برای جلوگیری از آسپیراس.8

 نماید.مراقب بیمار بر حسب نیاز وی نسبت به ساکشن ترشحات ناحیه نازوفارنکس اقدام می.9

 لوله تراشه/ ونتیالتور/ تراکئوستومی عفونت مرتبط باکنترل 

سوپروایزر کنترل  و مورد را به پزشک معالجتغییر رنگ، بو و غلظت ترشحات، ، ریهترشحات در افزایش مراقب بیمار در صورت مشاهده هرگونه .0
 دهد.های بیمارستانی اطالع میعفونت

 نماید.می ریهدرخواست کشت از ترشحات در صورت نیاز پزشک معالج .1

 نماید. مراقب بیمار نمونه کشت مورد نظر را طبق دستور پزشک اخذ می.1

 دهد.های بیمارستانی اطالع میسوپروایزر کنترل عفونتو یش کشت را به پزشک معالج سرپرستار بخش نتیجه آزما.0

 نماید.پزشک معالج براساس نتایج آنتی بیوگرام نسبت به تجویز آنتی بیوتیک مناسب اقدام می.1

استفاده از وسایل حفاظت فردی و سازی پرسنل در خصوص رعایت بهداشت دست،  های بیمارستانی تمهیدات الزم )آگاهسوپروایزر کنترل عفونت.3
 گیرد.رعایت احتیاطات تماسی، ایزوله نمودن بیمار( را به کار می

در  ،CDC 2016مشخصات بیمار مبتال به عفونت را در صورت انطباق عالئم آن با تعاریف  ،های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.ثبت می  INISسامانه

 ، استافیلوکوکVREهای مقاوم به وانکومایسینهای خاص )اینتروکوکمربوط به باکتری هاینتایج کشتای بیمارستانی هکنترل عفونت سوپروایزر.3
-گزارش می های بیمارستانی( را بالفاصله به رئیس واحد کنترل عفونتهای مقاوم به چند دارو، میکروبMRSAسیلینهای مقاوم به متیآرئوس

 نماید.

کامالَ غیرطبیعی مورد مطابق مدیریت طغیان در بیمارستان اقدام می شود )جهت اطالع از  حساسیت الگوی ناشایع و یا شایع با سم*در صورت بروز ارگانی

 مراجعه شود(.   0-1-1-مدیریت طغیان به سنجه ب

به سرپرستار بخش مربوطه  مارستانیهای بیکنترل عفونت اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر رئیس واحد های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.اعالم می

های بیمارستانی مطرح را در کمیته ماهیانه کنترل عفونتسیستم تحتانی تنفس های موارد عفونتتمامی  های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت.01
 نماید.می

به سرپرستار بخش  های بیمارستانیکنترل عفونت اعضای کمیتهاقدامات اصالحی الزم را طبق نظر  های بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت .00
 نماید.مربوطه اعالم می

 نماید./ بالینی اجرای اقدامات اصالحی را پیگیری و بر صحت اجرا نظارت میهای بیمارستانیسوپروایزر کنترل عفونت .01

 ها و اختیارات: مسئولیت
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 رئیس واحد کنترل عفونت :فرد پاسخگو 

 و اتاق عمل و سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش ها احد کنترل عفونترئیس و ناظر:

 چک لیست و راندهای بالینینحوه نظارت: 

 منابع :

 (. دفتر پرستاری معاونت امور درمان واحد 0110ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره .0
 های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اولکنترل عفونت       

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران ) .1
 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

(. دفتر پرستاری معاونت امور درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 0111روش های ضد عفونی و استریلیزاسیون در بیمارستان ها. ) .1
 درمانی استان آذربایجان غربی

/د مورخه 101130/10/13مه دستورالعمل فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ابالغ شده به شماره نا .0
 معاونت محترم درمان 10/01/13

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

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 NICUمسئول  -ولماز قنبریس

 PICU1مسئول  -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 بخش گوارشمسئول  -خدیجه میرزایی
 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول نوزادان -عزیزه ملکی

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 PICUرئیس  -ویدکتر احد قضا
 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

فوق تخصص ریه  -دکتر محمد نانبخش
 کودکان

 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 PICU2مسئول قلب -مهتاب تاج الدینی

 مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون

 -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 

 ادراری(عفونت بیمارستانی ) عفونتهای کنترل و پیشگیری

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30آخرین ویرایش:   تاریخ

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5  شماره  ویرایش:

 با فولی سوند و ادرار کیسه مقطر، آب سی، سی 01 سرنگ کائین، لیدو ژل استریل، دستکش سونداژ، سینی سونداژ استریل، ست امکانات مورد نیاز:

 دون آیودان()پوی بتادین سبز، مناسب، محلول ضدعفونی اندازه

 آزمایشگاه، خدماتتکنسین های پزشک معالج،مسئول بخش، پرستار، 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 .010

  نماید.سونداژ را با رعایت اصول آسپتیک باز می ستتعبیه کننده کاتتر  .011

 کند.یل ناحیه اطراف مجرای ادرار را با بتادین ضدعفونی میتعبیه کننده کاتتر پس از پوشیدن دستکش استر .011

 نماید. اقدام به تعبیه کوچکترین سوند ممکن با توجه به وضعیت بیمار میآسپتیک تعبیه کننده کاتتر با رعایت اصول  .010

 نماید.آن را فیکس میتعبیه کننده کاتتر به منظور جلوگیری از جا به جایی و کشیدگی کاتتر پس از کارگذاری کاتتر به خوبی  .011

 دارد.تعبیه کننده کاتتر پس ازجا گذاری کاتتر با تکنیک آسپتیک، سیستم تخلیه را با استفاده از کیسه ادرار بسته نگه می .013

 مراقبت از کاتتر تعبیه شده .0

های الزم را ارائه هر شیفت آموزشدر  تناسلی )شستشو با شامپو بچه( و پرینه ناحیه بهداشتپرستار مراقب بیمار بیمار در خصوص لزوم رعایت  .110
 نماید.می
توسط کمک بهیار و با نظارت پرستار  تناسلی )شستشو با شامپو بچه( و پرینه ناحیه در بیماران ناتوان، کودک و داراری اختالل هوشیاری بهداشت .111

 شود.مسئول بیمار در هر شیفت انجام می
و کاتتر به جز در موارد وجود انسداد )با مشخص نمودن میزان محلول شستشو با دستور پرستار مراقب بیمار حتی المقدور از شستشوی مثانه  .111

 نماید.پزشک( خودداری می

-سی درساعت، مایعات کافی برای وی تجویز میسی 011پزشک معالج با توجه به وضعیت بالینی بیمار جهت حفظ حجم ادراری در حد باالی  .110

 نماید.

 دهد.تر از سطح مثانه قرار میره کیسه ادرار را پائینپرستار مراقب بیمار بیمار هموا .111

 نماید. با نظارت پرستار بیمار هر شش ساعت یکبار کیسه ادرار بیمار را تخلیه و میزان آن را ثبت می کمک بهیار  .113

و یا ایجاد مشکل در سیستم  ریادرا سوند انسداد یا نشت عملکرد، در اختاللپرستار مراقب بیمار بیمار براساس تظاهرات بالینی مثل عفونت،  .111
 کیسه به کاتتر اتصال محل در پارگی یا ادرار نمونه تهیه حین بویژه ادرار کیسه و سوند ادرار، آلودگی کیسه از سوند مکرر شدن جدابسته تخلیه، 

 نماید. کاتترادراری را تعویض میادرار 

 نماید.را رعایت می ند اخذ نمونه جهت کشت و آنالیز(، بهداشت دستمراقب بیمار قبل و بعد از هرگونه دستکاری کاتتر ادراری )مان .113

 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.جمع آوری ادرار جلوگیری می مراقب بیمار هنگام باز کردن شیر تخلیه کیسه ادرار از پاشیدن و تماس آن با ظرف .111

 نماید.. در صورت وجود عالئم عفونت ادراری، مراقب بیمار نسبت به تعویض کاتتر ادراری اقدام می1101

 .دستور پزشک معالج برای تعویض در زمان کمتر از مدت مذکور ارجحیت دارد روز باقی نمانند. 00بیش از  ادراریکاتتر  ترجیحاًتوصیه: 

 از کاتتر هنگام خارج کردن آن مراقبت .0
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 نماید.مراقب بیمار قبل از اقدام به خارج نمودن کاتتر ادراری )به محض رفع اندیکاسیون(، اقدام به ضدعفونی ناحیه پرینه می .110

 نماید.مراقب بیمار با رعایت اصول آسپتیک کاتتر ادراری را خارج می .111

 نماید.  های الزم را ارائه می)عالئم تب، سوزش ادرار، تکرر ادرار، احتباس ادراری( آموزش مراقب بیمار به بیمار در خصوص عالئم عفونت ادراری .111

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس واحد کنترل عفونت :فرد پاسخگو 

 و اتاق عمل و سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش ها رئیس واحد کنترل عفونت ناظر:

 چک لیست و راندهای بالینینحوه نظارت: 

 منابع :

امور درمان واحد کنترل عفونت  (. دفتر پرستاری معاونت0110ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره.0
 های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اول

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز عفونت (. راهنمای کشوری نظام0133عصومی اصل، حسین و همکاران. )م .1
 مدیریت بیماری ها، چاپ دوم

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری
 ری مدیریت دفتر پرستا - حوریه رحیمی
 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICU1مسئول  -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 بخش گوارشمسئول  -خدیجه میرزایی
 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول نوزادان -عزیزه ملکی

 سوپروایزر آموزش به بیمار -شیرین مجللی

 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 PICUرئیس  -د قضاویدکتر اح
 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

فوق تخصص  -دکتر هاشم محمودزاده
 نفرولوژی کودکان

 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 PICU2ئول قلبمس -مهتاب تاج الدینی

 مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون

 -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-2/3 

 

 بیمارستانی هایعفونت کنترل و پیشگیری

 (عفونت موضع جراحی) 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

 امکانات مورد نیاز برای جراحی ) ابزا، تجهیزات و ...(، محلولهای ضدعفونی ابزار و دست، محلولهای شستشوی زخم امکانات مورد نیاز :

 ن، مسئول بخش، پرستار، کارشناس/ کاردان اتاق عمل، کارشناس/ تکنسین آزمایشگاه، کمک بهیار، خدماتجراح/ دستیار زنا کارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

 جراحی محل عملعفونت  بروزیشگیری از پ هدف:

 روش اجرایی: 

 نمایند. می عفونت بالقوه/ بالفعل ارزیابی پزشک معالج و پرستار مراقب بیمار را از نظر.0

 رفع تا الکتیو و عمل گیرد قرار درمان و تحت مشخص عمل محل از و دور بدن قسمتهای سایر های جراحی عفونت ملع از انجام قبل.010

 .افتدتأخیر می به عفونت کامل مشکالت

 .گرددمی دیابت کنترل به مبتال بیماران در خون قند.011

 شود.کم خونی بیمار اصالح می.011

- و سایر بیماریهای ناشی از نقص سیستم ایمنی/ مصرف داروی ایمنوساپرسیو مشخصHIV و هپاتیت نظر عمل از از قبل بیمار وضعیت.010

 گردد.می

 نمایند.بیمار را قبل از عمل جراحی آماده می پرستار مربوطه و کمک بهیار پوست.1

 گیرد. باکتریال دوش میعمل با صابون آنتی شب قبل و صبح روزهای الکتیو بیمار . در عمل110

 شوند.وع عمل با بتادین زرد اطراف محل عمل جراحی به طور کامل ضدعفونی می. قبل از شر111

 شود.  . درصورتی که شیو محل عمل طبق دستور پزشک الزامی باشد، بالفاصله قبل از عمل اقدام می111

 

 ند.نمایپرستار 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  0-1یک روز قبل از عمل به بیمار از طریق سوند معده حدودfree  شود. ساعت وصل می 1-1در عرض 

 وصل نرمال سالین شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پزشک( به صورت ساعت پس از  0-1حدودTDS  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 

 م:روش دو-

 دوز طبق دستور پزشک( به صورت 01یک روز قبل از عمل جهت بیمار  سرم نرمال سالین و سرم مانیتول( %QID  یاTDS   و خوراکی شروع
 شود.می

 انما با سرم نرمال سالین به صورتQID  یاTDS  شود.)با توجه به سن و وزن کودک( انجام می 

 طبق دستور پزشک( به صورت شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوزTDS  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 

 

ی و بیهوشی و دانشجویان پرستاری( موازین کنترل عفونت را رعایت کلیه پرسنل )کارکنان اتاق عمل، جراح، متخصص بیهوشی، دستیاران جراح.0
 نمایند.می

 شود. موقع ورود به اتاق عمل تعویض کفش انجام می010
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 پوشند.کارکنان حاضر در اتاق عمل، هنگام ورود لباس مخصوص اتاق عمل )و در حین عمل عالوه بر لباس مخصوص کاله/ مقنعه( را می011

 شود.یکبار مصرف در کلیه اعمال جراحی استفاده میماسک جراحی استاندارد 011

 شود.در صورت مرطوب شدن/ در بین اعمال جراحی ماسک تعویض می 01110

 شود.اسکراب جراحی دست قبل از عمل توسط در تمام اعمال جراحی تهاجمی انجام می010

 .نمایندوعی و آویزان کردن جواهرات/ساعت اجتناب می* تبصره: همکاران شاغل در اتاق عمل از داشتن ناخن بلند، الک ناخن، ناخن مصن

 شود. گان استریل در کلیه اعمال جراحی استفاده می011

 شود.بند ضدآب استفاده میدر صورت احتمال بروز خونریزی ماسیو در جراحی از پیش 01110

و تاریخ انقضاء( اطمینان حاصل می 0اندیکاتور شماره  ها از استریل بودن آن )سالم بودن پگ، خیس نبودن آن، تغییر رنگقبل از باز کردن ست013
 شود. 

موجود در ست بررسی و در صورت وجود مشکل از ست مذکور استفاده  3و  0شماره شیمیایی ها تغییر رنگ اندیکاتورهای بعد از باز کردن ست011
 شود.نمی

 شود.پاره شدن تعویض میشود و در صورت آلودگی یا دستکش استریل جراحی توسط تیم جراحی پوشیده می013

 گردد.ها استفاده میاز شان استریل جهت جداسازی فیلد جراحی و منبع بالقوه باکتری011

 شود. هنگام بازکردن وسایل استریل و حمل آن توسط پرستار سیرکولر، بهداشت دست رعایت می0101

 شود.داشته می محوطه و محل عمل جراحی تا پایان عمل استریل نگه 0100

 

های اتاق عمل را با نظارت مسئول بخش رعایت خدمات اتاق عمل کلیه موازین کنترل عفونت مربوط به محیط، لوازم، تجهیزات و زباله کارکنان و.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.ستان در این مورد اقدام میبیمار

 باشد.حضور پرسنل غیرمرتبط با عمل جراحی در اتاق عمل ممنوع می.110

 شود.هر عمل به صورت مجزا در یک اتاق و با وسایل و تجهیزات استریل انجام می.111

 شود.شمارش گاز، لنگاز، سوزن و لوازم جراحی در پایان هر عمل انجام و در پرونده ثبت می.111

 شود.باشد از وسایل تک پیچ طبق دستورالعمل استفاده میی که نیاز به استفاده مجدد فوری جهت وسایل.110

 شود.در صورت آن استریل شدن وسایل مصرفی در حین عمل جراحی، از استفاده مجدد آنها خودداری می.111
 شوند.یابزار جراحی جهت استریلیزاسیون پس از شستشو و پک کردن به واحد استریلیزاسیون فرستاده م.113

در طول روز در هر بار آلودگی قابل رویت سطوح با خون/ سایر مایعات بدن و نیز قبل از انجام عمل جراحی بعدی محیط با محلول ضدعفونی .111
 گردد.سطوح، گندزدایی می

 شود. در ساعات خالی بودن اتاق عمل، جهت ضدعفونی محیط از چراغ اولترا ویوله استفاده می.113

 شود.های ضدعفونی از اسپری سریع االثر استفاده میوجود در اتاق عمل طبق دستورالعمل روشضدعفونی تجهیزات م.111

 شود. بعد از آخرین عمل جراحی کف اتاق عمل با محلول ضدعفونی نظافت می.1101

 شوند.ها تا حد امکان کمتر دستکاری میحین عمل بافت .1100

 شود.ای یکبار انجام میواشینگ اتاق عمل هفته .1101

 

آلوده بودن )عفونت شدید( محل جراحی، پوست بالفاصله پس از عمل بسته نشده و برحسب شرایط بیمار و نظر پزشک جراح در عمل در صورت .3
 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.310

 شود.از درن ساکشن بسته استفاده میجهت ساکشن ترشحات محل عمل .311

 شود.  درن در اولین فرصت ممکن خارج می.311

 

 شود. ساعت پس از عمل از پانسمان استریل استفاده می 10-03در تمام موارد جراحی، حداقل به مدت .1

فاده از دستکش استریل/ ماسک( ها و نکات استریل )استقبل و بعد از تعویض پانسمان و درصورت هرگونه تماس با محل جراحی بهداشت دست.3
 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 .1
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ساس شواهد اپیدمیولوژیکی برای های محیطی بر اهای ترشحات محل عمل کشتهای مقاوم به آنتی بیوتیک در کشتدر صورت مشاهده سوش.01
 شود.تعیین منبع عفونت انجام می

ها توسط پرستار مسئول بیمار آموزش به بیمار و همراه وی در مورد عالئم عفونت محل عمل، مراقبت از زخم محل عمل و زمان برداشتن بخیه.00
 شود.داده می

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس واحد کنترل عفونت :فرد پاسخگو 

 و اتاق عمل و سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش ها رئیس واحد کنترل عفونت ناظر:

 چک لیست و راندهای بالینینحوه نظارت: 

 منابع :
آموزش های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت /درمان و (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران. ).0

 ها، چاپ دوم پزشکی، مرکز مدیریت بیماری

ها، دانشگاه علوم پزشکی های ضدعفونی و استریلیزاسیون در بیمارستان(. دستورالعمل روش0111دفتر پرستاری معاونت امور درمان. )تابستان .1
 و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجانغربی

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
سوپروایزر کنترل  -ز محمدپوریمهنا

 عفونت   
مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICU1مسئول  -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 بخش گوارشمسئول  -خدیجه میرزایی
 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول هماتولوژی -ناهید حصاری
 ل نوزادانمسئو -عزیزه ملکی

سوپروایزر آموزش به  -شیرین مجللی
 بیمار

 

 PICUرئیس  -دکتر احد قضاوی
مسئول فنی  -دکتر فرزانه جوانمرد

 آزمایشگاه
 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

فوق تخصص  -دکتر محمد والی بلوچ
 جراحی کودکان

 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 PICU2مسئول قلب -مهتاب تاج الدینی

 مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون
مسئول واحد  -رقیه عباس زاده

 استریلیزاسیون

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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

کاتتر ، سی سی، آب مقطر، انواع کاتتر با اندازه مناسب  2ئین، سرنگست کتدان، ست پانسمان، دستکش استریل، آمپول لیدوکا امکانات مورد نیاز:

 کاله، گان، ماسک، گاز استریل، پانسمان شفاف یا نیمه شفاف، محلول ضدعفونی پوست، پنبه الکلی های تزریقی،نافی، آنژیوکت، سرمکتدان و 

 رشناسان و تکنسین های آزمایشگاه، خدماتپزشک معالج، مسئول بخش، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کا کارکنان مرتبط:

 کاتتر محیطی مرکزیPICC (Peripherally Inserted Central Catheter )تعاریف: 

 پیشگیری از بروز عفونت خون  هدف:

و  اختصاصی کننده پرستارفرد تعبیه  PICCو کارشناس اتاق عمل باشد.در مورد کارگزاری  تواند پزشک/ پرستار/ تکنسین* فرد تعبیه کننده کاتتر می

 می باشد. آموزش دیده

 باشد.  و کارشناس اتاق عمل می * منظور از مراقب بیمار در متن روش اجرایی پرستار/ پزشک/ تکنسین

الف( پیشگیری از آلودگی پوست در محل ورود کاتتر )شامل: مسیرهای شریانی، داخل استخوانی، آنژیوکت، ورید مرکزی و 

 تتر کتدان، کاتتر همودیالیز(: میدالین ها، کا

 ها. کاتترهای عروق عمقی و میدالین0

 نماید.. تعبیه کننده کاتتر قبل و بعد از جاگذاری کاتترهای پوستی و هرگونه دستکاری و تعویض پانسمان، بهداشت دست را رعایت می010

 نماید.دستورالعمل تمیز می. تعبیه کننده کاتتر پوست محل تزریق را با محلول ضدعفونی مناسب طبق 110

. *: هنگام جاگذاری کاتتر ورید مرکزی، استفاده از مسیر ساب کالوین نسبت به مسیر فمورال و ژوگوالر از نظر ریسک عفونت محل ارجحیت دارد

-رد و ریسک عفونت را کاهش میهای فمورال و آگزیالری ارجحیت داپدیس نسبت به شریانهای رادیال، براکیال و دورسالهمچنین استفاده از شریان

 دهد. 

 نماید.. تعبیه کننده کاتتر هنگام وارد نمودن کاتتر در رگ مورد نظر، تکنیک آسپتیک را رعایت می110

 دستکش جراحی، ها از پوشش حفاظتی )شامل: ماسک. تعبیه کننده کاتتر هنگام جاگذاری کاتتر از مسیرهای شریانی، ورید مرکزی و میدالین010

 نماید. استریل، عینک( استفاده می بزرگ شان و استریل گان کاله، ریل،است

 کند.گیری دستکش استریل خود را تعویض می. تعبیه کننده کاتتر در صورت نیاز به استفاده از کاتتر دوم در جریان رگ110

 نماید.حلول از روی پوست صبر می. تعبیه کننده کاتتر با توجه به توصیه کارخانه سازنده محلول، تا خشک شدن کامل م310

 کند.های ضدآب برای محل ورود کاتتر استفاده میهای مدرن یا پانسمان. تعبیه کننده کاتتر از گاز استریل، پانسمان شفاف یا نیمه شفاف، پانسمان110

 شود.پانسمان ناحیه استفاده می ریزی یا تعریق پوستی، از گاز برای* توضیح: در صورت مرطوب بودن محل ورود کاتتر به دلیل خون

 نماید.. در صورت کنده شدن، شل شدن، خیس شدن یا هرنوع آلودگی، مراقب بیمار پانسمان محل ورود کاتتر را تعویض می310

ب، به بیمار . مراقب بیمار در خصوص خیس نکردن پانسمان محل ورود کاتتر و استفاده از دوش حمام فقط در صورت استفاده از پانسمان ضد آ110

 دهد. آموزش می

روز یکبار )ودر  1های نوین را هر روز و پانسمان 1. مراقب بیمار در صورت وجود کاتتر ورید مرکزی موقت، پانسمان معمولی محل کاتتر را هر 0110

 نماید.صورت آلودگی( تعویض می

 توان در فواصل کوتاه تری تعویض کرد.ایی کاتتر می* در مورد اطفال با توجه به ریسک شل و کنده شدن پانسمان و احتمال جابج

 نماید.. مراقب بیمار در صورت عدم نیاز به استفاده از کاتتر در اولین فرصت آن را خارج می0010

 * از تعویض روتین کاتتر شریانی، ورید مرکزی، کتدان و کاتتر همودیالیز )با انگیزه کاهش ریسک عفونت( اجتناب شود. 
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 ب بیمار در صورت دستکاری و یا تزریق از محل الین آن را ضدعفونی می نماید.. مراق0،01

حل . مراقب بیمار در صورت وجود درد، تب با منبع ناشناخته و دیگر شواهد بالینی یا کشت خون مثبت، نسبت به تعویض پانسمان و بررسی مجدد م0،01

 نماید.ورود کاتتر اقدام می

 .کاتتر نافی:0

 نماید. هر گونه عالمت عفونت و یا ترومبوز، مراقب بیمار اقدام به خارج نمودن کاتتر )عدم جایگزینی مجدد( می در صورت بروز.0
 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

 روز باقی نمانند. 00روز 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 میدر بالغین از قسمت گیری محیطیتعبیه کننده آنژیوکت هنگام رگ.110

گیری به اندام فوقانی های انتهایی اندام فوقانی، در اولین فرصت نسبت به تعویض و انتقال مسیر رگگیری از قسمت** در صورت عدم امکان رگ

 های ناحیه سر قابل استفاده است.اقدام کنید. در نوزدان و اطفال هر دو اندام فوقانی و تحتانی و ورید

 نماید.تعبیه کننده آنژیوکت پوست محل تزریق را با محلول ضدعفونی مناسب تمیز می.111
 نماید.تعبیه کننده آنژیوکت هنگام وارد نمودن آنژیوکت در رگ مورد نظر، تکنیک آسپتیک را رعایت می.111

 نماید.ز تزریق دارو از نظر عالئم فلبیت/ نشت بررسی میمراقب بیمار محل ورود آنژیوکت را در طول شیفت کاری و قبل ا.110

در صورت وجود عالئم فلبیت )قرمزی، تندرنس، التهاب و سفت شدن مسیر رگ( و یا عدم کارکرد مطلوب آنژیوکت، مراقب بیمار .111
 نماید.نسبت به تعویض آن اقدام می

 ب( پیشگیری از آلودگی محلولهای تزریقی

 نماید.های سرم اقدام میساعت باکس 10هر  NICUساعت و در بخش  03یض هر مراقب بیمار نسبت به تعو.0
جهت اهداف دیگری مثل  (TPN)مراقب بیمار برای پیشگیری از عفونت کاتترهای محیطی اقدامات الزم مانند عدم استفاده از کاتتر تغذیه وریدی .1

 هد.دها و داروهای وریدی را انجام میتزریق خون، تزریق آهسته محلول

جدا و از انفوزیون مایعات  (TPN)ها را جهت تغذیه وریدی در صورت وجود کاتتر چندراهه/ وجود سه راهی در مسیر کاتتر، مراقب بیمار یکی از راه.1
 نماید.دیگر از این محل خودداری می

 باشد.قندی یا محلولهای تغذیه وریدی آگاه می مراقب بیمار در خصوص عدم استفاده از مسیر مانیتورینگ فشار شریانی به منظور تزریق محلولهای.0

 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( میمحیطی )آنژیوکت ساعت یکبار اقدام به تعویض کاتترهای ورید 11مراقب بیمار هر .0
 ساعت/ در صورت آلودگی قابل مشاهده/ انسداد نسبت به تعویض سه راهی آنژیوکت اقدام می نماید. 03مراقب بیمار هر .1

رگ باشد یا  ** در کودکان و بیماران بدرگ تعویض کاتترهای محیطی تا زمان بروز عالئم بالینی )عفونت و فلبیت( ضرورت ندارد. لذا اگر بیمار بد

 باشد. دالیلی مبنی بر عفونت محل کاتتر وجود نداشته باشد، نیازی به تعویض کاتتر نمی

 نماید. مراقب بیمار فقط در صورت داشتن اندیکاسیون خاص اقدام به تعویض کاتترهای میدالین می.1
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 نماید.بار مصرف استفاده میهای یکمراقب بیمار از تجهیزات و رابط.0

 13گیری فشار شریانی )به جز خود کاتتر شریانی( را هر گیری فشار( و بقیه اجزای سیستم اندازهرابط کاتتر شریانی )ترانس دیوسر اندازه مراقب بیمار.1
 نماید. بار تعویض میساعت یک

 ده آن استریل و مجدد استفاده کنید.** اگر استفاده از ترانس دیوسر یکبار مصرف مقدور نباشد ترانس دیوسر قابل شستشو را با توجه به دستور سازن

 دارد. گیری فشار شریانی را استریل نگه میمراقب بیمار سیستم و مسیر اندازه.3

 نماید. داشتن مسیر شریانی از یک سیستم انفوزیون مداوم به جای تزریقات مکرر استفاده میمراقب بیمار برای باز نگه.1

های حاوی چربی، پروتئین و گلوکز هایپرتونیک )بصورت مخلوط با هم یا مستقل( ای خونی، محلولهمراقب بیمار هنگام تزریق خون و فرآورده .3
 نماید. ساعت از زمان شروع تزریق تعویض می 10ست تزریق را حداکثر پس از 

 نماید.می های تزریق پروپوفول اقدامساعت )همزمان با تعویض ویال پروپوفول( ست 01تا  3مراقب بیمار نسبت به تعویض هر .1

 نماید.های سرم و میکروست، حتماً تاریخ و شیفت را قید میمراقب بیمار در برچسب مشخصات روی ست.01

 نماید.ها اقدام میساعت میکروست 11های سرم و هر ساعت ست 03مراقب بیمار نسبت به تعویض هر .00

 گیرد. عت صورت میسا 10هر  NICU*تبصره: تعویض میکروست همزمان با تعویض باتل سرم در بخش 

 دارد.مراقب بیمار پس از استفاده از ست سرم/ میکروست جداگانه برای تزریق دارو، انتهای ست را با درپوش مربوطه بسته نگه می.01

از خشک مراقب بیمار قبل از تزریق دارو، محل تزریق )درپوش رنگی( روی آنژیوکت را با بتادین و یا محلول ویژه تزریقات ضدعفونی کرده و پس .01
 نماید.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.00

 کاتترهای عروقی های بیمارستانید( کنترل عفونت

رشح چرکی در موضع کاتتر تعبیه شده، تب با علت ناشناخته )دو روز پس از تعبیه کاتتر عروقی( مورد مراقب بیمار در صورت مشاهده هرگونه ت.0
 دهد.های بیمارستانی اطالع میرا به پزشک معالج و سوپروایزر کنترل عفونت

 نماید.پزشک معالج برای بیمار درخواست کشت از ترشحات موضع عفونی شده/خون می.1

 نماید. مورد نظر را طبق دستور پزشک اخذ میمراقب بیمار نمونه کشت .1

 دهد.های بیمارستانی اطالع میسرپرستار بخش نتیجه آزمایش کشت را به پزشک معالج و سوپروایزر کنترل عفونت.0

 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  ارستانی تمهیدات الزم )آگاههای بیمسوپروایزر کنترل عفونت.3
 گیرد.فردی و رعایت احتیاطات تماسی، ایزوله نمودن بیمار( را به کار می

، در CDC 2016یف های بیمارستانی، مشخصات بیمار مبتال به عفونت را در صورت انطباق عالئم آن با تعارسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.ثبت می  INISسامانه

، VREهای مقاوم به وانکومایسینهای خاص )اینتروکوکهای مربوط به باکتریهای بیمارستانی نتایج کشتسوپروایزر کنترل عفونت.3
های حد کنترل عفونتهای مقاوم به چند دارو( را بالفاصله به رئیس وا، 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(.   0-1-1-اطالع از مدیریت طغیان به سنجه ب

های بیمارستانی به سرپرستار بخش رستانی اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر رئیس واحد کنترل عفونتهای بیماسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.مربوطه اعالم می

های های وابسته به کاتترهای عروقی را در کمیته ماهیانه کنترل عفونتهای بیمارستانی تمامی موارد عفونتسوپروایزر کنترل عفونت.01
 ید.نمابیمارستانی مطرح می

های بیمارستانی به سرپرستار های بیمارستانی اقدامات اصالحی الزم را طبق نظر اعضای کمیته کنترل عفونتسوپروایزر کنترل عفونت .00
 نماید.بخش مربوطه اعالم می

 .نمایدهای بیمارستانی/ بالینی اجرای اقدامات اصالحی را پیگیری و بر صحت اجرا نظارت میسوپروایزر کنترل عفونت .01
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  نماید.پزشک معالج بیمار برای پیشگیری از انتشار عفونت ارگانهای مختلف بدن به خون، نسبت به درمان مؤثر عفونتها اقدام می .01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس واحد کنترل عفونت :فرد پاسخگو 

 و اتاق عمل ین بخش هاو سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئول رئیس واحد کنترل عفونت ناظر:

 چک لیست و راندهای بالینینحوه نظارت: 

 منابع :

(. دفتر پرستاری معاونت امور درمان واحد کنترل عفونت 0110ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره.0
 تان آذربایجان غربی، ویرایش اولهای بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اس

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران. ) .0
 پزشکی، مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 عفونت   سوپروایزر کنترل  -مهناز محمدپوری
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده
 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICU  1مسئول -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 بخش گوارشمسئول  -خدیجه میرزایی
 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول هماتولوژی -ناهید حصاری

 مسئول نوزادان -زیزه ملکیع

 PICUبخش رئیس  -دکتر احد قضاوی
 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

فوق تخصص انکولوژی  -دکتر مهران نوروزی
 کودکان

 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 عفونی کودکان مسئول -سولماز نوری

 PICU2مسئول قلب -مهتاب تاج الدینی

 مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 جراحی اعمال از قبل پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز دستورالعمل/پروتکل 0-3-1-ب
 

 د پروتکلک
Pro-TC-IPC-1 

 جراحی اعمال از قبل پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0  شماره  ویرایش:
 

 جراحی های اطفال:

 شود:اعمال جراحی کلوستومی و پول ترو انجام میبیوتیک پروفیالکسی، پرِپ و انما در آنتی 

 روش اول:-
 لیتر نرمال سالین به صورت  0-1یک روز قبل از عمل به بیمار از طریق سوند معده حدودfree  شود. ساعت وصل می 1-1در عرض 
 زشک( به صورت ساعت پس از وصل نرمال سالین شربت اریترومایسین و شربت مترونیدازول )دوز طبق دستور پ 0-1حدودTDS  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 

 

 روش دوم:-

 وز طبق دستور پزشک( به صورت % )د01یک روز قبل از عمل جهت بیمار  سرم نرمال سالین و سرم مانیتولQID  یاTDS   و خوراکی شروع
 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 

 آنتی بیوتیک تزریقی پس از عمل جراحی توسط جراحORDER  شود.می 

کند.پرستار مسئول بیمار آنتی بیوتیک تجویزی را مطابق با فواصل زمانی دستور داده شده اجرا می 

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

دکتر محمد والی بلوچ: فوق تخصص جراحی 
 اطفال و رئیس بخش جراحی اطفال

 ون اطفال فوق تخصص خ -مهران نوروزیدکتر 
 دکتر جعفر کیاست فر: ریاست مرکز فوق تخصص عفونی اطفال -دکتر امیر نسیم فر
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 کد پروتکل
Pro-TC-IPC-2 

 ثبت و رهگیری توزیع منطقی وسائل حفاظت فردی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0  شماره  ویرایش:
 

ها / های کشوری و اندیکاسیون مصرف، توسط مسئولین بخشها / واحدها به وسایل حفاظت فردی بر اساس آخرین پروتکلبرآورد میزان نیاز بخش .0

 گیرد. داروخانه و سوپروایزر کنترل عفونت صورت می

 شود.ی بیمارستان توسط سوپروایزر کنترل عفونت انجام میهاروزه برای تمام بخش 11برآورد ماسک جراحی به صورت  .0-0

های یا معادل آن، روکفشی، کاله( به صورت ماهانه توسط مسئولین بخش N95برآورد وسایل حفاظت فردی )گان / سرهم محافظ، ماسک  .0-1

 شود.رادیولوژی انجام می ایزوله )کرونا( و اورژانس تنفسی، کلینیک تنفسی، آزمایشگاه، درمانگاه سرپایی تزریق رمدسیور و

یا معادل آن، روکفشی، کاله( در سایر بخش هایی که در باال ذکر  N95در صورت نیاز به وسایل حفاظت فردی )گان / سرهم محافظ، ماسک  .0-1

 ن می نمایند.  نشده است از استوک موجود در بخش استفاده شده و اقدام به درخواست و تحویل وسایل از داروخانه نموده و در استوک جایگزی

 *تبصره: عینک محافظ توسط سوپروایزر کنترل عفونت برآورد و توسط داروخانه به بخش ها و واحدها تحویل داده می شود. 

کما فی السابق  High Risk**تبصره: وسایل حفاظت فردی برای رعایت احتیاطات استاندارد از جمله دستکش التکس و دستکش 

 اتاق عمل تحویل می گردد.  تحویل بخش ها و علی الخصوص

ثبت و تحویل  HISها و سوپروایزر کنترل عفونت در فرم مربوطه / درخواست و همچنین در سیستم نیازهای  برآورد شده توسط مسئولین بخش .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 وخانه درخواستمتصدی دار .0

 نماید.ها / واحدها را آماده میمتصدی داروخانه اقالم درخواستی بخش .1

 دهد.ها / واحدها انجام میمتصدی داروخانه هماهنگی الزم را برای تحویل وسایل درخواستی با بخش .3

 شود.داروخانه تحویل گرفته میها / واحدها از وسایل درخواستی توسط خدمات بخش .1

 کند.***تبصره: مسئول داروخانه به صورت ماهیانه سهمیه وسایل حفاظت فردی بیمارستان را از معاونت توسعه منابع و غذا و دارو دریافت می

 قابل بررسی است.  HIS****تبصره: در صورت نیاز میزان مطابقت وسایل حفاظت فردی دریافتی با میزان درخواستی از طریق سیستم   

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 : مسئول فنی داروخانهقلیج خاندکتر 
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 مهناز محمدپوری: سوپروایزر کنترل عفونت
 فاطمه عباسپور: کارشناس بهداشت حرفه ای

 فر: ریاست مرکز دکتر جعفر کیاست دکتر امیر نسیم فر: رئیس واحد کنترل عفونت
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 کد روش اجرایی
P-TC- IPC-3 

 مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0  شماره  ویرایش:

 دیسک های آنتی بیوگرام، پرینتر، آنتی بیوتیک، ای کشت، محیط هWhonetنرم افزار  کامپیوتر، امکانات مورد نیاز :

مسئول بخش، پرستار،کارشناس اتاق عمل و بیهوشی، کارشناسان آزمایشگاه و میکروبیولوژی،  اعضاء کمیته کنترل عفونت، پزشک معالج، کارکنان مرتبط:

 خدمات

 -تعاریف :

 تی بیوتیک هامیکروبی و مصرف بهینه آن مقاومت ایجاد از پیشگیری هدف :

 روش اجرایی:

 آنتی بیوتیک پروفیالکسی:

 نماید. پرستار بخش آنتی بیوتیک پروفیالکسی را طبق دستور کتبی پزشک برای بیمار به صورت ذیل تجویز می.0

 شود.میلیگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بیمار استفاده می 11های پروفیالکسی در جراحی اطفال شامل: بیوتیکآنتی.010

 نماید. پروفیالکسی توسط کارکنان بالینی نظارت میآنتی بیوتیک بخش بر اجرای صحیح مسئول .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:
های میکروبی و نیز الگوهای غیرطبیعی ها و مقاومتول فنی آزمایشگاه درخواست گزارش کتبی نتایج کشترئیس کمیته کنترل عفونت از مسئ.0

 نماید ماهه می 1را حداقل بصورت 

گزارش الگوی مقاومت میکروبی را هر سه ماه یکبار به کمیته کنترل عفونت  Whonetمسئول واحد میکروبیولوژی با استفاده از نرم افزار .1
 کند.گزارش می 

 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.0

 مایشگاه و داروخانه را در کمیته کنترل عفونت ارائه می کند.سوپروایزر کنترل عفونت آمار ارائه شده توسط آز.1

گزارش الگوی مقاومت میکروبی و میزان مصرف آنتی بیوتیک توسط اعضاء کمیته کنترل عفونت با سرپرستی رئیس واحد کنترل عفونت مورد .3
 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

یته کنترل عفونت تدوین و جهت اجرا به مدیران گروه، روساء و مسئولین بخش ها ابالغ نتایج تحلیل توسط دبیر کمیته به صورت مصوبه کم.1
 می شود.

های حاد، تشدید عالئم عفونت و عدم بهبودی، عدم پاسخ به درمان را ضمن گزارش به پزشک، به سوپروایزر رابط کنترل عفونت بروز عفونت.3
 نماید. کنترل عفونت نیز گزارش می

را در کمیته کنترل عفونت  MDR (Multiple Drug Resistance)بیوتیک های مقاوم به چند آنتیعفونت عفونت سوپروایزر کنترل.1
 نماید.مطرح می

 نمایند.( را ارائه میMDRبیوتیک )های مقاوم به چند آنتیاعضای کمیته اقدامات اصالحی در راستای عفونت.01

های بستری، اتاق عمل، پزشکان، استریلیزاسیون، میته را به واحدهای مربوطه )بخشدبیر کنترل عفونت اقدامات اصالحی ارائه شده در ک.00
 نماید. آزمایشگاه، داروخانه و .... ( اعالم می

  های مهم و شایع:های مصرف آنتی بیوتیک برای عفونتدستورالعمل

رباپنم )ایمی پنم، مروپنم(، وریکونازول، ونکومایسین، قلم آنتی بیوتیک پرهزینه شامل کا 3ساعت  11پزشک معالج در صورت تجویز بیشتر از .0
می  آمفوتریسین لیپوزومال، کولیستین، لینزولید، تیکوپالنین و کاسپوفانژین فرم های مربوطه را جهت تحویل گرفتن دارو تکمیل و مهر و امضاء

 نماید. 

 انه اقدام می نماید.مسئول بخش پس ار تکمیل فرم توسط پزشک معالج نسبت به تحویل فرم به داروخ.1

 مسئول فنی داروخانه فرم تکمیل شده مذکور را تائید می نماید..1

 منشی فرم آنتی بیوتیک ها را پس از تاًئید  مسئول فنی داروخانه تحویل گرفته و در پرونده بیمار الصاق می نماید..0

 بازدید از بخش ها نظارت می کند.سوپروایزر کنترل عفونت بر اجرای صحیح تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه هنگام .1
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 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس واحد کنترل عفونت و رئیس بخش مراقبت های ویژه دارویی :فرد پاسخگو 

  مسئولین بخش هاو  سوپروایزر کنترل عفونت رئیس بخش مراقبت های ویژه دارویی، ،رئیس واحد کنترل عفونت ناظر:

 ده پزشکی و صورتجلسه کمیته استوارد شیپ بررسی مستندات پروننحوه نظارت: 

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران. ).0

 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 ن وزارت بهداشتمعاونت محترم درما 11/10/13مورخه  011/د 10110بخشنامه .1

 معاونت غذا دارو 13/11/11/غ د مورخه 11011/00/11صورتجلسه شماره .1

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری
 NICUمسئول -سولماز قنبری

 PICUمسئول  -شبنم جامعشبنم 

 جراحی کودکان مسئول -آیالر طاهری
 

 PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 

 مسئول فنی آزمایشگاه -جوانمرددکتر 
 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی
 کارشناس میکروبیولوژی -ساسان طاعی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
د رئیس بیمارستان شهی

 مطهری
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 مشی:کد خط
PP-TC-IPC-1 

در  دست بهداشت سازی رعایت اصولگذاری و فرهنگ  ارزش

 بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

های ضدعفونی دست با پایه الکل، دیسپنسر، دستمال کاغذی، پوسترهای آموزش های روشوئی، صابون مایع، محلولسینک امکانات مورد نیاز:

 بهداشت دست

 کلیه کارکنان درمانی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 بهداشت اعالم رعایت بهداشت دست به عنوان یک راه حل اثربخش از سوی سازمان بیمارستان و در عفونت با توجه لزوم کنترل :بیانیه خط مشی

 سازی رعایت اصولگذاری و فرهنگهای آلوده، سیاست ارزشعفونت از طریق دست انتقال متبوع، بیمارستان با هدف پیشگیری از وزارت و جهانی

 است. نموده اتخاذ در بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی را دست بهداشت

های دار، دستمال کاغذی، کرمهای زباله پدالها و سطلهای الکلی، دیسپنسرها، سینکمدیریت بیمارستان امکانات الزم )آب سالم، صابون، محلول.0
 کند. مرطوب کننده دست( را جهت رعایت بهداشت دست کارکنان، بیماران و مراجعین تهیه می

ی بیمارستانی و کارشناس بهداشت محیط در تهیه لوازم استاندارد جهت رعایت بهداشت دست با مدیریت بیمارستان همکاری هاسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نمایند. می

 شود.وضعیت بهداشت آب بیمارستان ماهیانه توسط کارشناس بهداشت بررسی می.1

 قرار می گیرد.کارکنان  در دسترس های بیمارستانیدستورالعمل رعایت بهداشت دست توسط سوپروایزر کنترل عفونت.0

مرحله مهم بهداشت دست( را تهیه و  1های بیمارستانی پوسترهای مرتبط با بهداشت دست )تکنیک شستن و راب دست، سوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.ها و واحدها میتحویل بخش

های الزم را در خصوص رعایت بهداشت دست با استفاده از فیلم/ زشهای بیمارستانی با هماهنگی سوپروایزر آموزشی، آموسوپروایزر کنترل عفونت.3
 نماید.پاورپوینت و نمایش تکنیک به صورت سالیانه برای کلیه کارکنان درمانی ارائه می

 نمایند.ها/دیسپنسرها نصب میها پوسترهای نحوه شستشوی دست/مالش دست را بر باالی روشوییمسئولین بخش.1

 شوند.ترین محل به بالین بیمار قرار داده میهای بیمارستانی در نزدیکط مسئول بخش با نظارت سوپروایزر کنترل عفونتهای الکلی توسمحلول.3

های رعایت بهداشت دست( توسط سوپروایزرهای سؤال و جواب در خصوص آگاهی پرسنل از بهداشت دست )تکنیک بهداشت دست و اندیکاسیون.1
 شود. های بیمارستانی از کارکنان انجام میتبالینی و سوپروایزر کنترل عفون

 نماید.بینی میریزی سالیانه خود پیشآموزش به بیمار نحوه رعایت بهداشت دست را در برنامه سوپروایزر.01

 گیرد. ها قرار میآموزش به بیمار تهیه و در اختیار بخش سوپروایزرهای آموزشی جهت استفاده بیماران و همراهان در مورد بهداشت دست توسط پمفلت.00

 دهد.پرستار مسئول مراقبت از بیمار در خصوص رعایت بهداشت دست به بیمار و همراه وی آموزش می.01

های بیمارستانی برای هر بخش بالینی یک نفر رابط کنترل تر نظارت و کنترل عفونتهای بیمارستانی جهت پوشش کاملسوپروایزر کنترل عفونت.01
 نماید.عفونت تعیین می

 دهد.گیری میزان رعایت بهداشت دست را به رابطین کنترل عفونت آموزش میهای بیمارستانی نحوه اندازهپروایزر کنترل عفونتسو.00

 نمایند.اقدام می دوبارگیری میزان رعایت بهداشت دست سالیانه رابطین کنترل عفونت نسبت به اندازه.01

دست، مسئول بخش نسبت به قرار دادن امکانات مورد نیاز در دسترس کارکنان اقدام می جهت افزایش انگیزه کارکنان در راستای پذیرش بهداشت .03
 نماید.

 سوپروایزر کنترل عفونت جهت افزایش انگیزه کارکنان در راستای پذیرش بهداشت دست، برای همکاران فعال در این زمینه تشویق کتبی درخواست.01
 نماید.می

ها به عنوان افراد مؤثر و الگو، بهداشت دست های بیمارستانی، سوپروایزرهای بالینی و مسئولین بخشونتپزشک کنترل عفونت، سوپروایزر کنترل عف.03
 نمایند.های تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی را در بالین بیمار رعایت میدر موقعیت

ه منظور ترویج رفتارهای اثربخش در زمینه بهداشت دست  به ها بهای بیمارستانی، سوپروایزرهای بالینی و مسئولین بخشسوپروایزر کنترل عفونت.01
 نمایند.صورت مستمر بر عملکرد پرسنل نظارت می

و پوسترهای مرتبط در آن روز(  های بیمارستانی با گرامیداشت سالیانه روز جهانی بهداشت دست )از طریق پخش پمفلتسوپروایزر کنترل عفونت.11
 نماید.  ی تأکید میاهمیت موضوع را به کارکنان درمان
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سازی رعایت بهداشت دست )تهیه و در اختیار قرار دادن وسایل های بیمارستانی بر تمامی مراحل ارزش گذاری و فرهنگسوپروایزر کنترل عفونت.10
 نماید. نظارت می ها و واحدها، کیفیت وسایل تهیه شده، نحوه آموزش پرسنل به بیماران، رعایت دستورالعمل بهداشت دست(الزم در کلیه بخش

های بیمارستانی/ اعضای کمیته موضوع را در کمیته سوپروایزر کنترل عفونت دست، بهداشت در صورت بروز هر گونه مشکلی در راستای رعایت اصول.11
 نمایند.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.10

 شود.اقدامات اصالحی در راستای ارتقاء چارچوب پس از اتمام خودارزیابی انجام می.11

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس واحد کنترل عفونت :فرد پاسخگو 

 و رابط بهداشت دست و اتاق عمل ر بالینی و مسئولین بخش هاو سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایز رئیس واحد کنترل عفونت ناظر:

 چک لیست و راندهای بالینینحوه نظارت: 

  منابع:
 بیمارستانی مدیریت درمان، دفتر پزشکی معاونت آموزش و درمان بهداشت بیماران. وزارت از مراقبت در دست بهداشت فرناز مستوفیان، راهنمای.1

 (0111منی بیمار. )بالینی واحد ای خدمات تعالی و

2.WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. (2009). World Health Organization. 

 (1101بهداشت  جهانی سازمان دست بهداشت خودارزیابی ) چارچوب 11 /3 / 11مورخ   400 / 14750 شماره دستورالعمل.3

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
    سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری

 مدیر مرکز -معراج جلیلی
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 NICUمسئول  -سولماز قنبری
رئیس بخش مراقبت  -زهرا قلیچ خاندکتر 

 های دارویی
 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 مسئول بهداشت محیط –اکبر حیدرزاده 
 مسئول اتاق عمل -یشیدا کیومرث

 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 مسئول بهبود کیفیت -فریبا جودت
 PICU 2 مسئول -مهتاب تاج الدبنی

 مسئول اورژانس -شیرین مجللی
 بخش گوارشمسئول  -خدیجه میرزایی

  -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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

تیک، وسایل حفاظت فردی، ابزارهای جراحی، ظروف غوطه ور سازی، برس نرم غیر فلزی، سینک محلول دترجنت، محلول آنزیما :امکانات مورد نیاز

، وسایل حفاطت فردی، ظروف درب دار، سواپ تست پروتئین، دستگاه ست شوی، دستگاه اولتراسونیک، سیستم آب و هوای  سی سی 31شستشو، سرنگ 

 پرفشار

 خدمات و کارشناس بیهوشی، CSRپرسنل  شناس اتاق عمل ،، تکنسین، کار اتاق عمل پرستارکارکنان مرتبط 

 تعاریف

ابزاری که جهت اطمینان از صحت شستشوی ابزار استفاده می شود بطوریکه در صورت باقی ماندن آلودگی هایی از جنس پروتئین روی 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

ی آلوده بوده و هر وسیله استفاده شده، باید قبل از فرایند ضد عفونی یا استریلیزاسیون، پاکسازی شود. پاکسازی، شرط اصلی استفاده مجدد از وسایل پزشک
یند استریلیزاسیون موفقیت آمیز نخواهد بود. انجام پاکسازی خوب و مطمئن در کاهش تعداد میکروب های هرگز بدون انجام پاکسازی به صورت کامل، فرآ

و وسایل قبل موجود بر سطوح وسیله پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا به منظور حصول اطمینان از ضد عفونی مؤثر و ارسال ایمن و مطلوب ابزار 
اهش میزان میکروارگانیسم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون توسط پرسنل بخش های هدف شستشو و  پاک از استریلیزاسیون و حذف و ک

 سازی ابزار و وسایل به صورت دستی و به ترتیب ذیل انجام می شود

اسک، گان یا پیش بند ضد آب، دستکش، قبل از انجام شستشوی دستی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد بایستی از وسایل حفاظت فردی )م.0
 عینک یا محافظ صورت( استفاده شود.

وسایل باید  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
 رعایت شود.

 شود. متصل دقیق صورتبایستی به شستشو از عدب و شستشو جدا از قبل ابزار، تفکیک قابل قسمتهای.1
 کلیه ابزار و وسایل دسته بندی شوند.  .0

 شود. استفاده شوی ست از مرکزی بایستی استریلیزاسیون واحد در.1

 .شود استفاده مقتضی موارد در اولتراسوند دستگاه از مرکزی بایستی استریلیزاسیون واحد در.3
جام مرحله پیش شستشو، درون ترالی لگن دار که حاوی محلول شوینده آنزیمی )محلول آنزیماتیک و یا آب و بایستی ابزار و وسایل را به منظور ان.1

 دترجنت( می باشد، قرار داه شود.

حداقل خیس خوردن وسیله یک دقیقه توصیه می شود. ولی در مورد وسایلی که مواد آلی به آنها چسبیده است این مدت زمان باید بیشتر در  -0تبصره
 .نظر گرفته شود

دقیقه  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.3
 در شوینده های آنزیمی غوطه ور شوند )در این مرحله تمام مواد آلی حل شده و از سطح وسیله جدا می شوند(. 

 و وسایل بایستی با استفاده از برس نرم غیر فلزی به طور کامل برس کشی شوند.ابزار .1

انجام شود تا از تولید آئورسل که حامل میکروارگانیسم  سانتیگراد درجه 01 زیر آب با حرارت باید به حساس غیر و حساس ابزار تمامی پاکسازی.01
  بوده و برای اپراتور فوق العاده خطرناک است، جلوگیری شود.

 سی سی از مواد شوینده آنزیم دار پر و خالی شوند. 31داخل ابزارهای لوله ای شکل و تو خالی باید به کمک سیستم آب پرفشار/ سرنگ .00
 شستشو( برای پرفشار آب مولد سالم تجهیزات از موثر کلیه ابزار و وسایل باید با آب معمولی آبکشی شوند )استفاده.01
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 از پاشیده شدن آب به اطراف جلوگیری شود. هنگام انجام فرایند شستشو باید.01

 آبکشی بایستی پس از اطمینان از برطرف شدن کلیه آلودگی ها انجام شود..00

داده تا  آبکشی وسایل 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.01
 از مواد شوینده آنزیمی باقی نماند.حتی مقادیر جزیی 

 شود. شستشوی نهایی وسایل باید با استفاده از آب سبک انجام شود تا باقیمانده امالح بر روی وسایل نماند و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری .03

 دار پس از شستشو بایستی از هوای پرفشار استفاده شود.جهت خشک کردن وسایل لومن.01

 اتاقهای در شده استفاده ابزار بر تاکید با رایج و موجود از تستهای استفاده با تصادفی صورت به تجهیزات باید و ابزار پاکسازی دفراین کیفیت پایش.03

 عمل انجام شود.

 ارسال شود. مرکزی استریلیزاسیون واحد اورژانس به و بخشها بر تاکید با بندی بسته بدون شده باید پاکسازی ابزار.01

 مرکزی باید انجام شود. استریلیزاسیون واحد در ابتدا های عمل ازاتاق وسایل و ابزار پاکسازی فرایند ایگامه کلیه انجام.11

 ها و اختیارات: مسئولیت

 استریلیزاسیون واحد مسئول :فرد پاسخگو 

 ، مسئولین بخش ها،سوپروایزر کنترل عفونت و سوپروایزر بالینیاستریلیزاسیون واحد مسئول ناظر:

 تست پروتئین، مشاهدهرت: نحوه نظا

 منابع
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران ).0

 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 نگر، تهران.  هشبنم جامعاکزدرمانی، انتشارات (. راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مر0111زارع، حمید و همکاران ).1

ایران،  ملی بیمارستانهای بخشی اعتبار استانداردهای ، راهنمایپزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت اعتباربخشی و نظارت دفتر.1
 پنجمویرایش 

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند
 ی مدیریت دفتر پرستار - حوریه رحیمی

 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری
 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 NICUمسئول  -سولماز قنبری
 مسئول بخش گوارش  -خدیجه میرزایی

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 PICUمسئول  -شبنم جامع 
 حی کودکانمسئول جرا -آیالر طاهری

 -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 

 اطمینان از عملکرد دستگاه های استریل کننده

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدی تاریخ

 4  شماره  ویرایش:

 بیولوژیکال، دستگاه تست سریع، انکوباتور ویال، برچسب مشخصات )شاهد(  3و کالس  0شاخص های شیمیایی کالس امکانات مورد نیاز :

 پزشک ،CSRپرستار، خدمات، تکنسین و کارشناس اتاق عمل ، پرسنل  :کارکنان مرتبط

 :تعاریف

می  حساس استریل زمان و وکیوم بخار، غلظت دما، میزان فشار، شاخصه های: دارای نشانگر شیمیایی حساس به 3و کالس  0های شیمیایی کالس  شاخص

 .باشد

-می استفاده آتروفتوس باسیلوس و استئاروترموفیلوس اسپور صورت به مقاوم میکروارگانیسمهای حاوی : این ویالها)اسپور بیولوژیک )تست نشانگرهای ویال

 است. مقاوم و زنده بردن میکروارگانیسمهای بین از در اتوکالو دستگاه توانایی سنجش آنها از استفاده از باشد. هدف

 باز خوانی ابزار و وسایل استریل از بخش ها در صورت وجود مشکل جهت استریل مجدد :هدف

مداوم و مستمر در کلیه بخش های بستری و با هدف افزایش ایمنی و ایجاد شرایط استریل در  با توجه به لزوم موجود بودن ابزار و وسایل استریل به صورت
 باشد. انجام پروسیجرهای بهداشتی درمانی باز خوانی لوازم استریل به صورت برنامه ریزی شده رعایت نکات زیر توسط پرسنل کلیه بخش ها ضروری می

برچسب مشخصات ست، شامل نام فرد بسته بندی کننده، نام وسیله، تاریخ و شیفت استریلیزاسیون،  جهت باز خوانی ابزار و وسایل استریل بایستی.0
 تاریخ انقضاء، شماره سیکل، شماره دستگاه استریل کننده روی ست ها چسبانده شود.

مشخصات برروی ستها را از نظر /پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی قبل از بازکردن ست استریل بر چسب  رکارکنان درمانی پرستا.1
 )کامل بودن مشخصات روی ست، تاریخ گذشته نبودن و تغییر رنگ دادن برچسب( کنترل نموده و سپس از ست ها استفاده نمایند.

دیکاتور کالس کارکنان درمانی پرستار /پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی پس از باز کردن ست استریل اندیکاتور موجود در داخل آن )ان.1
 قلم( را از نظر تغییر رنگ بررسی نمایند. 01جهت ست های بیشتر از  3قلم و اندیکاتور کالس  01جهت اقالم کمتر از  0

ا کارکنان درمانی پرستار /پزشک/ کارشناس و تکنسین اتاق عمل بایستی در صورت عدم تغییر رنگ هر یک از موارد فوق مراتب را به سرپرستار ی.0
 فت اطالع داده و از ست مذکور استفاده ننمایند.مسئول شی

ش سرپرستاران یا مسئولین شیفت بخش پس از کنترل مجدد موضوع و اطمینان از عدم استریل ست مورد استفاده باید مراتب را به اطالع مسئول بخ.1
 انند.استریلیزاسیون مرکزی و مسؤل واحد کنترل عفونت )در شیفت های عصر وشب سوپروایزر کشیک( برس

 سرپرستاران یا مسؤلین شیفت بایستی ست مذکور را به همراه نوار مشخصات آن به بخش استریلیزاسیون مرکزی عودت دهند..3

مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارکنان بخش استریلیزاسیون مرکزی پس از دریافت ست غیر استریل با توجه به بر چسب مشخصات آن، بایستی .1
 های عمل ها اقدام نمایند.هایی که مشخصات مشابه با ست مذکور را دارند از کلیه بخش ها و اتاق نسبت به بازخوانی ست

مسؤل واحد استریلیزاسیون و یا کارکنان بخش استریلیزاسیون مرکزی باید مشخصات ست های فراخوانی شده از بخش ها/ اتاق های عمل در دفتر .3
 بازخوانی ثبت می نمایند.

جدید و زدن بر  3یا  0لیزاسیون مرکزی بایستی تمامی ست های عودتی از بخش ها را باز کرده و پس از قرار دادن اندیکاتور کارکنان بخش استری.1
 مجدداً ست ها را استریل می نمایند. ،چسب مشخصات و بسته بندی

 نمایند.ش های مربوطه ارسال میکارکنان بخش استریلیزاسیون مرکزی تمامی ست ها را باید پس از اطمینان از استریل کامل به بخ.01

 داخل آن عدد( در سه(اتوکالو  اندازه به توجه با مناسب تعداد به و صورت هفتگی بیولوژیکال را به ویال  بایستی مسئول واحد استریلیزاسیون.00

 نماید. می جایگذاری

 صورت این غیر در و ساعت، یک سریع تست و دیجیتال اتورانکوب وجود صورت در و خارج اتوکالو از ویالها استریلیزاسیون بایستی چرخه پایان در.01

 بایگانی و ثبت اتوکالو دستگاه هر برای و ارزیابی سازنده شرکت دستورالعمل طبق آن نتایج و شده داده قرارمعمولی  انکوباتور ساعت در 03

 شود.
 باید کاربری، معمول چرخه به آن بازگرداندن برای عمده، تعمیرات از عدب 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
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 ها و اختیارات: مسئولیت

 استریلیزاسیون واحد مسئول :فرد پاسخگو 

 تجهیزات پزشکیمسئول سوپروایزر کنترل عفونت و  ناظر:

 تست های بیولوژیک و اندیکاتورهای شیمیایی و تست بوویدیک، بازدید دوره ای و موردی دستگاههای استریلیزاسیوننحوه نظارت: 

 منابع

، های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران ).0
 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

 نگر، تهران. (. راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکزدرمانی، انتشارات جامعه0111زارع، حمید و همکاران ).1

ملی  یبخش اعتبار جامع استانداردهای ، راهنمای0113پزشکی،  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

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری
 حد تجهیزاتمسئول وا – مهندس بهنام نکوفر

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد
 PICU 1مسئول -شبنم جامع

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 PICU  2مسئول -مهتاب تاج الدینی

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -فر دکتر جعفر کیاست
رئیس بیمارستان شهید  

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-TC -IPC-4 
 فرآوری ایمن وسایل یکبار مصرف

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

گاه اسکوپی )آندوسکوپی، هیسترسکوپی، سیستسکوپی، الرنگوسکوپ(، تخت اسکوپی، ست پانسمان، دستکش استریل، محلول دست امکانات مورد نیاز :

درجه، کیت  11پراستیک اسید، محلول ضدعفونی سطح متوسط، اسپری سریع االثر، گان، ماسک، دترجنت آنزیمی، الکل  ضدعفونی حاوی گلوتار آلدئید و
سایل استریل، بیکس استیل، قرص فرمالین، فورسپسهای بیوپسی، تروکای الپاراسکوپی، لیگاتورهای شکمی، لیگاتورهای سواپینگ، قفسه نگهداری و

ار، فورسپسها و الپاراسکوپی، گرسپرهای الپارسکوپی، پروپ های سونوگرافی واژینال و کاور یکبار مصرف، گاید وایرهای قابل انعطاف و گایدوایرهای شیار د
 های آمبوبگدوروشیت، کیسهپنس بیوپسی، 

سوپروایزر کنترل عفونت، اعضاء کمیته کنترل عفونت، پزشک معالج، مسئول بخش، پرستار، کارشناس اتاق عمل، کارشناسان آزمایشگاه،  کارکنان مرتبط:

 خدمات

 تعاریف :

 .برای ارزیابی اعتبار محلول های سطح باال از کیت سواپینگ استفاده می شودکیت 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:

ذیل( لیست وسایل و تجهیزات مذکور در صورت نیاز به استفاده مجدد از وسایل یکبار مصرف به غیر از موارد مندرج در متن روش اجرایی )متن .0
 توسط مسئول بخش به صورت کتبی به اطالع سوپروایزر کنترل عفونت رسانده می شود.

دستورالعمل فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ابالغ "سوپروایزر کنترل عفونت وسیله مورد نظر را با متن .1
 مطابقت می دهد "معاونت محترم درمان 10/01/13/د مورخه 101130/10/13شده به شماره نامه 

 در صورتیکه نحوه فراوری وسیله در متن دستورالعمل مذکور پیش بینی شده باشد:.1

 موضوع )انطباق با دستورالعمل( توسط سوپروایزر کنترل عفونت در کمیته مطرح می شود. 110
 کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی تصویب می شود. نحوه فراوری وسایل و تجهیزات مذکور توسط اعضاء111

 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.110

وسیله یکبار مصرف با استناد به دستورالعمل فراوری ایمن وسایل  سوپروایزر کنترل عفونت اقدام به نوشتن روش اجرایی نحوه فراوری ایمن111
 یکبار مصرف و مصوبه کمیته می نماید.

 روش اجرایی توسط واحد بهبود کیفیت جهت اجرا در دسترس کارکنان قرار می گیرد. 113

 در صورتیکه نحوه فراوری وسیله در متن دستورالعمل مذکور پیش بینی نشده باشد:.0

 طباق با دستورالعمل( توسط سوپروایزر کنترل عفونت در کمیته مطرح می شود.موضوع )عدم ان 010

 عدم فراوری وسایل و تجهیزات مذکور توسط اعضاء کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی تصویب می شود.011

 دبیر کمیته کنترل عفونت مصوبه را جهت ابالغ تنظیم می کند.011

 یته توسط مسئول دبیرخانه به بخش ها ابالغ می شود.مصوبه مذکور پس از امضاء و تائید اعضای کم010

  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

ندوسکوپ برای جلوگیری از خشک شدن مواد میکروبی بر روی سطح دستگاه، های هدف بالفاصله بعد از استفاده از دستگاه آپرسنل بخش.0
3مرحله قبل از تمیزی"پیشگیری از شکل گیری و ایجاد بیوفیلم در سطوح داخلی و خارجی آندوسکوپ مراحل پاکسازی اولیه 

را با نظارت  "
 دهند. مسئول بخش انجام می

                                                           
7
 Flexible Endoscope 

8
 Pre Cleaning 
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ل رؤیت از طریق نظافت دستگاه آندوسکوپ با محلول دترجنت مناسب و همچنین آسپیراسیون های قاب** توضیح: در عمل پاکسازی اولیه آلودگی
 شوند.ها به داخل کانالهای آب، هوا و بیوپسی، بطور کامل تمیز میحجم زیادی از محلول دترجنت سازگار با دستگاه

 نمایند.اطمینان حاصل میهای هدف قبل از فرو بردن ویدئو اسکوپ در آب، از گذاشتن درپوش آن 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 نظر پرسنل بخش.1
 نمایند.نشتی تست می

ها، کانالها، کانکتورها و تمام قطعات جدا دریچههای هدف قبل از انجام ضد عفونی سطح باال به روش دستی، تمامی اجزا از قبیل پرسنل بخش.0
 نمایند. و تمیز می زده شدنی را با دقت برس

های هدف بعد از اتمام مرحله تمیزی دستی، جهت اطمینان از تمیزی و سالمت فیزیکی و آسیب احتمالی آندوسکوپ و تجهیزات جانبی پرسنل بخش.1
 نبی آن را بررسی می نمایید. آن، به صورت بصری )چشمی( دستگاه و تجهیزات جا

های هدف قبل از استفاده از محلول سطح باال با استفاده از سواپینگ مخصوص آن محلول نسبت به کارایی محلول اطمینان حاصل پرسنل بخش.3
 نموده و آن را مستند می کند. 

 ده توسط شرکت سازنده( می نمایند.های هدف اقدام به ضدعفونی سطح باالی آندوسکوپ )با درصد و زمان توصیه شپرسنل بخش.1

 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.3

 دهند.درجه شستشو می 11های هدف پس از ضد عفونی سطح باال، کانالها را با الکل پرسنل بخش.1

-هدف پس از هر روز استفاده از دترجنتهای آنزیمی، از استفاده مجدد آن محلول بدلیل عدم خاصیت ضد میکروبی خودداری میهای پرسنل بخش.01

 نمایند.
های هدف جهت خشک شدن بهتر دستگاه آندوسکوپ، آن را در وضعیت عمودی در داخل کابینت بطوریکه با کف آن برخورد نکند پرسنل بخش.00

 قرار می دهند. 

 کنند.های هدف محل نگهداری وسایل دستگاه آندوسکوپ را به صورت هفتگی ضدعفونی میخشخدمات ب.01
-روز، آنها را مجدداً ضدعفونی می 00تا  00های هدف در صورت عدم استفاده از وسایل ضدعفونی شده دستگاه آندوسکوپ تا مدت پرسنل بخش.01

 نمایند.

 نماید.بار مصرف استفاده میپزشک انجام دهنده پروسیجر از فورسپسهای بیوپسی یک.00
 نمایند.آندوسکوپ مانند کمدها، تخت اسکوپی، قفسه ها را پس از اتمام شیفت، تمیز و ضد عفونی می های هدف سایر وسایل اتاقپرسنل بخش.01

 های هدف پس از اتمام ضدعفونی نسبت به مستند سازی آن اقدام می نمایند.پرسنل بخش.03

 ، سیستوسکوپی:رد الپاراسکوپیپیشگیری و کنترل عفونت در مو

ها( را که مطابق دستورالعمل موجود امکان استریل کردن سیتوسکوپ )مانند لنزها و پنسو  های بحرانی الپاراسکوپهای هدف قسمتپرسنل بخش.0
 نمایند. وجود دارد پس از شستشو و ضدعفونی با محلول ضدعفونی ابزار، به واحد استریلیزاسیون ارسال می

سیتوسکوپ )تروکای الپاراسکوپی، لیگاتورهای شکمی، لیگاتورهای الپاراسکوپی،  و های بحرانی الپاراسکوپهای هدف قسمتل بخشپرسن.1
ه گرسپرهای الپارسکوپی( را که نسبت به حرارت حساس و غیرقابل اتوکالو هستند پس از شستشو با دترجنت با محلول ضدعفونی سطح باال حداقل ب

 نمایند.عفونی میساعت، ضدمدت یک

های غیرقابل اتوکالو، ابزار ضدعفونی شده با استفاده از دستکش استریل از محلول : مابین اعمال جراحی پس از ضدعفونی یک ساعته قسمت0تبصره 
 گیرد.خارج و پس از آبکشی با نرمال سالین/ آب استریل مورد استفاده مجدد قرار می

های اسکوپی را تمیز پاراسکوپی، سیتوسکوپی و هیستروسکوپی، مطابق دستورالعمل موجود در بخش، دستگاههای هدف مابین اعمال الپرسنل بخش.0
 نمایند.االثر ضدعفونی میو 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

 شکی مورد استفاده در پروسیجر های تهاجمی اورولوژی:وسایل پز

 گاید وایرهای قابل انعطاف و گایدوایرهای شیار دار:-0

 گاید وایرهای مورد استفاده در اعمال جراحی ارولوژی در این مرکز یکبار مصرف می باشند. )فراوری مجدد نمی شوند(.

 الرنگوسکوپ:

های آمبوبگ را بطور کامل در محلول ضدعفونی سطح باال )با درصد و زمان سکوپ/ کیسهخدمات بخش با نظارت مسئول بخش تیغه الرنگو.01
 دهد.توصیه شده توسط شرکت سازنده( غوطه ور کرده و سپس شستشو می

 خدمات بخش با نظارت مسئول بخش دسته الرنگوسکوپ بعد از هر بار استفاده با دستمال آغشته به محلول دترجنت تمیز نموده و سپس با.03
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 نماید.محلول ضدعفونی کننده سطوح سریع االثر ضدعفونی می

ها بیمارستانی/ ** توجه: در صورت وجود هر گونه تغییری در نوع ماده ضدعفونی مورد استفاده جهت ضدعفونی اسکوپی ها توسط سوپروایزر کنترل عفونت
 گیرد.ت حضوری و با ارائه کاتالوگ انجام میهای الزم به صورهای هدف آموزشکارشناس بهداشت محیط مرکز به پرسنل بخش

 دندانپزشکی:
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
 قبل از انجام سونوگرافی واژینال نسبت به کشیدن روکش یکبار مصرف روی پروپ اقدام می نماید. پزشک سونوگرافیست/ زنان-0

 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

 نسبت به ضدعفونی سطح باالی پروپ با استفاده از محلول های ضدعفونی سطح باال اقدام می نماید.خدمات -0

 خدمات پروپ ضدعفونی شده را جهت استفاده بعدی داخل بیکس قرار می دهد. -5
از هماهنگی  مخدوش شده، ...( پس بار مصرف حساس به حرات )تاریخ گذشته، بسته بندی* تبصره: در صورت نیاز به استریلیزاسیون برخی از ابزار یک

 شود.به سایر مراکز مجهز به دستگاه استریل پالسما و اتیلن اکساید فرستاده می

 ها و اختیارات: مسئولیت

 رئیس بیمارستان :فرد پاسخگو 

 و اتاق عمل مدیر بخش مراقبت های دارویی، سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول واحد استریلیزاسیون و مسئولین بخش ها ناظر:

 ، بازدید از بخش ها و اتاق های عملHISبررسی مستندات سیستم نحوه نظارت: 

 منابع :
های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133معصومی اصل، حسین و همکاران. ).0

 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم 

/د مورخه 101130/10/13فراوری ایمن وسایل یکبار مصرف، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ابالغ شده به شماره نامه  دستورالعمل.1

 معاونت محترم درمان 10/01/13

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند
 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی

   سوپروایزر کنترل عفونت  -مهناز محمدپوری
 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 NICUمسئول  -سولماز قنبری
 PICUمسئول  -شبنم جامع

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
رئیس بخش مراقبت های  -دکتر زهرا قلیچ خان

 ویژه دارویی
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد

 -ر امیر نسیم فردکت
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC- IPC-5 

عفونت های و آمارگیری گزارش دهی  ،شناساییروش 

 بیمارستانی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : ازبینی بعدیبتاریخ 

 4  شماره  ویرایش:

 1و0های شماره تلفن، اینترنت، کامپیوتر، پرینتر، فرم امکانات مورد نیاز :

مسئولین های بمارستانی، مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر کنترل عفونت پزشک معالج،ریاست بیمارستان، رئیس واحد کنترل عفونت، کارکنان مرتبط: 

 های آزمایشگاه، کارشناس واحد مدارک پزشکی و کارشناس اطالعات پزشکیهای اتاق عمل، کارشناسان و تکنسینها، پرستار، کارشناس و تکنسینبخش

 -تعاریف :

 بیمارستانی های عفونت به مربوط های داده مستمر و منظم تحلیل تجزیه آوری، جمع هدف :

 روش اجرایی:

1ت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی** یک نسخه از تعاریف عفون
CDC/NHSN  های ارسالی از معاونت درمان برای آشنایی کارکنان با انواع عفونت

 بیمارستانی در کلیه بخش ها موجود است.

کنان ارائه های توجیهی بدو ورود به کارهای بیمارستانی، در کالسهای الزم را در خصوص عالئم کلی عفونتسوپروایزر کنترل عفونت آموزش.0
 نماید.می

 دهند.کارکنان بخش در صورت مشاهده موارد مشکوک، مورد را در اسرع وقت به مسئول بخش اطالع می.1

( و یا تلفنی به سوپروایزر 0ها/ رابطین کنترل عفونت موارد مشکوک را به صورت کتبی )از طریق فرم بیماریابی/ شماره کلیه مسئولین بخش.1
 نمایند. تانی گزارش میهای بیمارسکنترل عفونت

 دهند.های عصر و شب مسئولین شیفت ها این اقدامات را انجام میتبصره: در شیفت

نسبت به مشخص   HISسیستمسوپروایزر کنترل عفونت با مشاهده روزانه جواب آزمایشات و گزارشات رادیولوژی بیماران بستری از طریق .0
 نماید.بی( اقدام میهای بیمارستانی )بیماریانمودن موارد عفونت

نسبت به حضور در بخش  HISهای بیمارستانی در صورت تشخیص مورد عفونت بیمارستانی از طریق بیماریابی با سوپروایزر کنترل عفونت.1
 وارد می نماید. 0مربوطه و مطالعه پرونده اقدام نموده و اطالعات بیمار را در فرم شماره 

)فرم بیماریابی( در سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی  0نمودن اطالعات موجود در فرم شماره  سوپروایزر کنترل عفونت نسبت به وارد.3
 نماید.اقدام می

کارشناس واحد مدارک پزشکی آمار مربوط به بستری، ترخیص، فوت، جابجائی بیماران و بیمار تخت را ماهیانه به سوپروایزر کنترل عفونت .1
 نماید.گزارش می

 )جدول مخرج ها( به صورت ماهیانه آن را تحویل واحد کنترل عفونت می دهند. 1ای ویژه و خون پس از تکمیل فرم شماره مسؤلین بخش ه.3

های بیمارستانی، آمار تحویلی از مدارک پزشکی و بخش های ویژه و های بیمارستانی به منظور تهیه میزان عفونتسوپروایزر کنترل عفونت.1
 نماید.ت آمار مخرج ها در سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی وارد میخون را در قسمت مربوط به ثب

های بیمارستانی را استخراج می های بیمارستانی  با استفاده از سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی آمار عفونتسوپروایزر کنترل عفونت.01
 نماید.

های مارستانی را در اختیار ریاست بیمارستان، مدیر پرستاری، کمیته کنترل عفونتهای بیهای بیمارستانی آمار عفونتسوپروایزر کنترل عفونت.00
 دهد.ها قرار میبیمارستانی و مسئولین بخش

 در ذیل آورده شده است.  )جدول مخرج ها(  1و فرم شماره )بیمار یابی(  0نمونه فرم شماره *   

 کنترل کمیته اساس تشخیص بر تنها و شود انجام روتین صورت به نبایستی دستگاهها و یلوسا از کشت و بیمارستانی محیط از بردارینمونه: 0تبصره

  شود.می انجام و برنامه ریزی مشکوک( منابع از دار هدف برداری نمونه بیمارستانی، عفونت طغیان بروز مواقع در(خاص  موارد در بیمارستان عفونت

های بیمارستانی را به صورت کتبی به بیمار/ همراه وی ارائه های الزم در خصوص عالئم عفونتص آموزش: پرستاران مسئول بیمار در هنگام ترخی1تبصره 

                                                           
9
Healthcare associated infections(HAIS) 
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 نماید.می

یف : مسئولین درمانگاه در صورت مشاهده عفونت بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دارای سابقه بستری طبق دستورالعمل/ تعار1تبصره 

 ، مورد را بایستی بالفاصله به سوپروایزر کنترل عفونت اعالم نمایند.   1103CDC/NHSNی عفونتهای بیمارستان

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کنترل عفونت رئیس واحد :فرد پاسخگو 

 سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش ها ناظر:

 HISاریابی و سیستم ، فرم های تکمیل شده بیمINISبررسی سامانه نحوه نظارت: 

 منابع :

(. دفتر پرستاری معاونت امور درمان واحد کنترل عفونت 0110ای از وسایل، تجهیزات و اقالم داروئی. )دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره.0
 های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، ویرایش اول 

های بیمارستانی، تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، (. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت0133اصل، حسین و همکاران. )معصومی .1
 مرکز مدیریت بیماری ها، چاپ دوم

  CDC/NHSN 1103 بهداشتی هایمراقبت با مرتبط هایعفونت تعاریف.1

 واگیر بیماریهای مدیریت مرکز رئیس 1387/1/12/  مورخ ب 12145/114 ابالغی بخشنامه.0
 

 ابالغ کننده تایید کننده گانتهیه کنند
 سوپروایزر کنترل عفونت -مهناز محمدپوری

 مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده

 NICUمسئول  -سولماز قنبری
 PICU 1مسئول -شبنم جامع

 کودکانجراحی مسئول  -آیالر طاهری
 0مسئول اطفال  -زیبا اقتصاد

 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول هماتولوژی -ناهید حصاری
 مسئول نوزادان -عزیزه ملکی

 PICUرئیس  -احد قضاویدکتر 
 مسئول فنی آزمایشگاه -دکتر فرزانه جوانمرد

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

 فوق تخصص ریه کودکان -مد نانبخشمح
 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 PICU 2مسئول -مهتاب تاج الدینی
 مسئول آزمایشگاه -مریم تعاون

 

 -دکتر امیر نسیم فر
رئیس واحد کنترل 

 عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
رئیس بیمارستان شهید 

 مطهری
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 اجرایی کد روش
P-TC-IPC-6 

 COVID19پیشگیری و کنترل بیماری 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0  شماره  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. 1101نا ویروس جدید که در سال رونام ک COVID19تعاریف: 

 احتیاطات استاندارد :

احتیاطات استاندارد را  .شده استاحتیاطات استاندارد به منظور کاهش خطر انتقال میکروارگانیسم ها از منابع مشخص یا نامشخص در بیمارستان تدوین 

 .باید برای کلیه بیماران تحت مراقبت بیمارستان، صرف نظر از نوع بیماری و تشخیص، عفونی بودن یا نبودن بیمار رعایت نمود

 :احتیاطات استاندارد در مواجهه با موارد زیر ضرورت کاربرد

 خون .0

 ه حاوی خون قابل مشاهده باشد یا خیر همه مایعات و ترشحات بدن بجز تعریق، صرف نظر از اینک.1

 پوست آسیب دیده .1

 غشاهای مخاطی.0
  احتیاطات استاندارد شامل موارد زیر است :

 ها را رعایت کنید.قبل و پس از تماس با بیمار بهداشت دست.0

 وسایل مشترک مابین بیماران را پاک / ضدعفونی و آماده استفادع مجدد نمایید..1

 ات وجود دارد، از لوازم محافظت شخصی استفاده کنید!وقتی خطر مواجهه با ترشح.1

 از آداب مربوط به عطسه و سرفه و بهداشت تنفسی متابعت نمایید..0

 طور ایمن استفاده و دفع کنید.وسایل نوگ تیز و برنده را به.1

 از روش آسپتیک استفاده نمایید..3

 طور روزمره انجام دهید.پاکسازی و نظافت محیط را به.1

 طور ایمن لمس کنید و دور بیندازید. نداختنی و منسوجات مصرف شده را بهوسایل دور ا.3

 

 احتیاطات هوایی :

، کووید (SARS)های خونریزی دهنده، سندرم حاد تنفسی مانند سل ریه و حنجره، سرخک، آبله، آبله مرغان، تب برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

غبار حاوی عامل عفونی  و میکرون یا ذرات گرد 1که از طریق هسته قطرات با اندازه کوچکتر از آئروسل( و ... )در صورت انجام اقدامات تولید کننده  01

  .بکار میرود

 .استفاده کنید FFP2یا  N95از ماسک .0

 .در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسک جراحی بپوشد.1

 بهداشت دست را رعایت کنید..1

 ای :احتیاطات قطره

میکرومتر( حاوی عوامل  1)بیش از  ذرات بزرگتر از طریق آنفلوانزا، مننژیت، اوریون، سرخجه، مخملک و ... کهمانند  پیشگیری از انتقال بیماریهایی برای

  .گردداز این نوع جداسازی استفاده می ،زا از طریق هوا به جلو رانده می شوندعفونت

 .از ماسک جراحی )ماسک معمولی( استفاده کنید.0

 .در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسک جراحی بپوشد.1
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 بهداشت دست را رعایت کنید..1

 احتیاطات تماسی :

عفونتهای مقاوم به دارو، آبسه های با ترشح، زخم بستر عفونی، عفونت شیگالیی، شپش، سرخجه مادرزادی، تب مانند  برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

 .هنده ، سارس، آبله مرغان ، زونای منتشر و .. شده اند از این نوع جداسازی استفاده میگرددهای خون ریزی د

انتقال تماسی می تواند یا از طریق تماس مستقیم پوست با پوست یا از طریق تماس غیر مستقیم با عامل عفونی در محیط، ورود به ملتحمه 

  .وده صورت گیردچشم، مخاط بینی و دهان که معموالً از طریق دست آل

جایی مثالً هنگام جابه تماس مستقیم شامل تماس بدنی سطح به سطح و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم بین فرد آلوده و میزبان مستعد است.

همچنین این  دارد. بیمار در تخت توسط پرستار، یا هنگام حمام بیمار، یا سایر مراقبتهای مربوط به بیمار که نیاز به تماس مستقیم با بیمار وجود

 نوع انتقال می تواند بین دو بیمار نیز رخ دهد که یکی منبع میکروارگانیسم و دیگری میزبان مستعد است. 

ا یا تماس غیر مستقیم شامل تماس میزبان مستعد با یک شی آلوده به میکروارگانیسم مانند سطح آلوده، تجهیزات آلوده مراقبت از بیمار، ابزاره

 .ده ای که شسته نشده اند یا دستکش آلوده ای که بین دو بیمار تعویض نشده باشنددست های آلو

 از گان محافظ استفاده کنید..0

 از دستکش استفاده کنید..1

 بهداشت دست را رعایت کنید..1

 

 پیشگیری از سرایت بیماری کرونا ویروس  هدف:

 روش اجرا:  

 بستری و اعزام بیمار: در تریاژ، بخش COVID19پذیرش بیمار مشکوک به کرونا -0
ن در ورودی اورژانس قبل از ورود به داخل اورژانس تریاژ سطح اول توسط یک نفر پرستار به کمک یک نفر کادر خدماتی با هدف جداسازی بیمارا 0-0

 عادی از بیماران مشکوک به کرونا انجام می شود. 

اد در حال حاضر یا در چند روز گذشته به عالوه سرفه یا حداقل سه مورد از درجه سانتی گر 13در صورتیکه بیمار با شروع تب ناگهانی بیشتر از  0-1
اورژانس عالئم )درد بدن، سر درد، گلودرد، از دست دادن حس بویایی و چشایی( را داشته باشد و بر اساس دستورالعمل تریاژ مشمول ادامه درمان در 

 الئم مطرح شده را نداشته باشد به اورژانس جنرال راهنمایی می شود.باشد  به محل تریاژ تنفسی راهنمایی می شود. در صورتیکه ع

 پرستار تریاژ نسبت به پوشیدن ماسک جراحی اقدام نموده و یک عدد ماسک جهت استفاده بیمار در اختیار بیمار قرار می دهد. 0-1

ریاژ تنفسی که با خط خاکستری مشخص شده است را با هدف جداسازی از سایر بیماران به محل ت 1-0پرستار تریاژ بیمار دارای عالئم بند  0-0
 راهنمایی می کند. 

پوشیدن مراقب بیمار )پزشک/ پرستار/ کادر بیهوشی و اتاق عمل( حین مراقبت از بیمار احتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کند. ) 0-1
 گان، ماسک جراحی، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(

بیمار)پزشک/ پرستار/ کادر بیهوشی و اتاق عمل(  در صورت نیاز به انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل شامل ساکشن ترشحات، مراقب  0-3
NGT گذاری،  پلوروسنتز /کارگذاری چست تیوب/ مدیریت راه هوایی پیشرفته /احیا( احتیاطات استاندارد، احتیاطات هوایی و تماسی را رعایت می-

 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(.N95یدن گان، ماسک نماید. )پوش

رد و خدمات و مراقب بیمار )پزشک/ پرستار/ کادر بیهوشی و اتاق عمل( هنگام انتقال بیمار از اورژانس تنفسی به بخش ایزوله احتیاطات استاندا 0-1
 فاصله اجتماعی از سایر مراجعین را رعایت می نمایند.  

و مراقب بیمار )پزشک/ پرستار/ کادر بیهوشی و اتاق عمل( هنگام انتقال بیماراحتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کادر خدماتی  0-3
 کنند. )پوشیدن گان، ماسک جراحی، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(

سرفه،  مشکوک به کرونا و دارای عالیم تنفسی عفونت ویروسی )گلودرد،در بخش های ایزوله )پزشک، پرستار، خدمات( در صورت مراقبت از بیمار  0-1
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،  محافظ چشم و صورت، دستکش، N95لرز( احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی را رعایت خواهند نمود )پوشیدن گان، ماسک  -بدن درد، عطسه
 هندراب/ هند واش(

 طبق تصمیم گیری بعمل آمده در بخش های ایزوله این مرکز برای رعایت احتیاطات هوایی برای مراقبت از بیماران دارای عالئم تنفسی ویروسی **

 در اختیار  تمام کارکنان بخش های ایزوله )ویژه و معمولی( قرار می گیرد.  N95ماسک 

اق عمل(  در صورت نیاز به اعزام بیمار مشکوک کرونا به سایر مراکز حین مراقبت از بیمار خدمات و مراقب بیمار)پزشک/ پرستار/ کادر بیهوشی و ات 0-01
 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(N95احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی را رعایت می کند. )پوشیدن گان، ماسک 

ستاندارد و  قطره ای را رعایت می نماید )پوشیدن ماسک جراحی، رعایت بهداشت راننده آمبوالنس حین انتقال بیمار به سایر مراکز احتیاطات ا 0-00
 دست(

 ./ ایزوله ممنوع می باشد COVID19مالقات و وجود همراه در بخش در نظر گرفته شده برای بیماری : 0** تبصره             

سک جراحی و گان محافظ استفاده خواهد کرد. و خروج از بخش اجبار برای حضور همراه در کودکان همراه بیمار از ما : در صورت1تبصره **

 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 مشکوک به کرونا -0

 ورژانس جداسازی بیماران عادی از بیماران مشکوک به کرونا توسط پرستار تریاژ انجام می شود. در ورودی ا 0-0

درجه سانتی گراد در حال حاضر یا در چند روز گذشته به عالوه سرفه یا حداقل سه مورد از  13در صورتیکه بیمار با شروع تب ناگهانی بیشتر از  0-1
 دادن حس بویایی و چشایی( را داشته باشد پرستار تریاژ بیمار را به کلینیک تنفسی راهنمایی می کند. عالئم )درد بدن، سر درد، گلودرد، از دست 

 پرستار تریاژ نسبت به پوشیدن ماسک جراحی اقدام نموده و یک عدد ماسک جهت استفاده بیمار در اختیار بیمار قرار می دهد. 0-1

نفسی احتیاطات استاندارد، قطره ای و تماسی را رعایت می کند. )پوشیدن گان، ماسک پزشک کلینیک تنفسی حین معاینه بیمار در محل کلینیک ت 0-0
 جراحی، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندراب/ هند واش(

ریاژ **در صورتیکه بیماران مشکوک به کرونا با رضایت شخصی ترخیص شوند و یا بدون اطالع بیمارستان را ترک کنند مشخصات ایشان توسط پرستار ت

فاکس   11111130یا پزشک درمانگاه در فرم های مخصوص ثبت و توسط سوپروایزر کشیک به واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت به شماره  و

 خواهد شد. 

 تخصیص وسایل حفاظت فردی به بخش ها-0

برای کارکنان بخش  م و صورت، دستکش(،  محافظ چشN95احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی وسایل حفاظت فردی )گان، ماسک برای رعایت 1-1
 های ایزوله و  اورژانس تنفسی در هر شیفت و یا ماهیانه از داروخانه تحویل داده می شود. 

در سایر بخش ها به دلیل نبود تخت خالی در بخش های ایزوله و یا علل دیگر کارکنان  COVID19در صورت بستری بیمار مشکوک/ قطعی 1-1
را از داروخانه تحویل  ،  محافظ چشم و صورت، دستکش(N95ستاندارد، هوایی و تماسی وسایل حفاظت فردی )گان، ماسک احتیاطات ابرای رعایت 

 می گیرند. 

گیر آزمایشگاه در اختیار کارکنان نمونهو گان   N95در صورت وجود مورد نمونه برداری از بیماران مشکوک به کورونا توسط واحد داروخانه ماسک 1-0
 رد.گیقرار می

ماسک جراحی، محلول ضدعفونی دست، عینک محافظ در اختیار کلیه کارکنان بهداشتی درمانی قرار خواهد  COVID19در طول دوره پاندمی1-0
 گرفت. )سهمیه کارکنان هر بخش توسط سوپروایزر کنترل عفونت محاسبه و در اختیار داروخانه قرار می گیرد(

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 و مدیر بخش مراقبت های ویژه دارویی کنترل عفونت رئیس واحد :فرد پاسخگو 

 سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش ها ناظر:

 مشاهده و چک لیستنحوه نظارت: 

 منابع :
 افند غیر عامل وزارت، کمیته پد11/01/0113/د، 101/011دکتر کولیوند حسین، دستورالعمل بکارگیری تجهیزات حفاظت شخصی، به شماره  -0

 03/00/0113/د مورخه 033131/00/10/13، شماره 13جدید، بهمن  کشوری کوروناویروس پزشکی، دستورالعمل آموزش و درمان بهداشت

 11نهم آذر  نسخه -بستری و سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید درمان و تشخیص راهنمای -1

 11مهر  کودکان رد 01 کووید بیماری درمان و تشخیص راهنمای -1
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 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
مدیریت دفتر پرستاری  - حوریه رحیمی
 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICU  1مسئول -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 0مسئول اطفال  -خدیجه میرزایی
 مسئول انکولوژی -فرحناز قادری
 مسئول هماتولوژی -ناهید حصاری

 مسئول نوزادان -زیزه ملکیع
 مسئول اورژانس -شیرین مجللی

 PICU  2مسئول -مهتاب تاج الدینی
 مسئول آزمایشگاه  -مریم تعاون

رئیس بخش مراقبت  -دکتر زهرا قلیچ خان
 های ویژه دارویی

 

فوق تخصص نورولوژی  -دکتر احد قضاوی
 PICUکودکان و رئیس 

   سوپروایزر کنترل عفونت  -مهناز محمدپوری
 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده
 مسئول اتاق عمل کودکان -شیدا کیومرثی

فوق تخصص ریه  -دکتر محمد نانبخش
 کودکان

 مسئول واحد استریلیزاسیون -رقیه عباس زاده
 سوپروایزر آموزشی -حوریه رحیمی
 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده
 مسئول عفونی کودکان -سولماز نوری

 وپروایزر آموزش به بیمارس -شیرین مجللی

  -دکتر امیر نسیم فر
 رئیس واحد کنترل عفونت

 -دکتر جعفر کیاست فر
بیمارستان شهید  رئیس

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-PH-IPC-7 
 19 کووید گزارش آزمایشات بیماران مشکوک به و گیری نمونه

 03/30/30تاریخ ابالغ :                

 30/30/30آخرین ویرایش:   تاریخ

 03/30/30تاریخ بازبینی بعدی :    

 0  شماره  ویرایش:

 ، دستكش، پرینتر، ظرف حمل نمونهN95ماسك جراحی، محافظ چشم و صورت، محلول های هندراب، گان، ماسك  امکانات مورد نیاز:

 کارکنان بهداشتی درمانی کارکنان مرتبط:

 در وهان چین شناسایی گردید. 2119نا ویروس جدید که در سال ورنام ک COVID19تعاریف: 

 احتیاطات استاندارد :

احتیاطات  .احتیاطات استاندارد به منظور کاهش خطر انتقال میكروارگانیسم ها از منابع مشخص یا نامشخص در بیمارستان تدوین شده است

 .، صرف نظر از نوع بیماری و تشخیص، عفونی بودن یا نبودن بیمار رعایت نموداستاندارد را باید برای کلیه بیماران تحت مراقبت بیمارستان

 :احتیاطات استاندارد در مواجهه با موارد زیر ضرورت کاربرد

 خون .5

 همه مایعات و ترشحات بدن بجز تعریق، صرف نظر از اینكه حاوی خون قابل مشاهده باشد یا خیر .6

 پوست آسیب دیده .7

 غشاهای مخاطی.8

  استاندارد شامل موارد زیر است :احتیاطات 

 ها را رعایت کنید.قبل و پس از تماس با بیمار بهداشت دست.9

 وسایل مشترک مابین بیماران را پاک / ضدعفونی و آماده استفادع مجدد نمایید..11

 وقتی خطر مواجهه با ترشحات وجود دارد، از لوازم محافظت شخصی استفاده کنید!.11

 رفه و بهداشت تنفسی متابعت نمایید.از آداب مربوط به عطسه و س.12

 طور ایمن استفاده و دفع کنید.وسایل نوگ تیز و برنده را به.13

 از روش آسپتیك استفاده نمایید..14

 طور روزمره انجام دهید.پاکسازی و نظافت محیط را به.15

 طور ایمن لمس کنید و دور بیندازید. وسایل دور انداختنی و منسوجات مصرف شده را به.16
 

 طات هوایی :احتیا

، (SARS)های خونریزی دهنده، سندرم حاد تنفسی مانند سل ریه و حنجره، سرخك، آبله، آبله مرغان، تب برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

غبار حاوی  و ردمیكرون یا ذرات گ 5که از طریق هسته قطرات با اندازه کوچكتر از )در صورت انجام اقدامات تولید کننده آئروسل( و ...  19کووید 

  .عامل عفونی بكار میرود

 .استفاده کنید FFP2یا  N95از ماسك .4

 .در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسك جراحی بپوشد.5

 بهداشت دست را رعایت کنید..6

 ای :احتیاطات قطره

میكرومتر( حاوی  5)بیش از  ذرات بزرگتر از طریق ك و ... کهآنفلوانزا، مننژیت، اوریون، سرخجه، مخملمانند  برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

  .گردداز این نوع جداسازی استفاده می ،زا از طریق هوا به جلو رانده می شوندعوامل عفونت

 .از ماسك جراحی )ماسك معمولی( استفاده کنید.4

 .در صورت نیاز به جابجایی بیمار، بیمار حتما ماسك جراحی بپوشد.5

 ا رعایت کنید.بهداشت دست ر.6

 احتیاطات تماسی :

عفونتهای مقاوم به دارو، آبسه های با ترشح، زخم بستر عفونی، عفونت شیگالیی، شپش، سرخجه مانند  برای پیشگیری از انتقال بیماریهایی

 .اده میگرددمادرزادی، تب های خون ریزی دهنده ، سارس، آبله مرغان ، زونای منتشر و .. شده اند از این نوع جداسازی استف
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انتقال تماسی می تواند یا از طریق تماس مستقیم پوست با پوست یا از طریق تماس غیر مستقیم با عامل عفونی در محیط، ورود به 

  .ملتحمه چشم، مخاط بینی و دهان که معموالً از طریق دست آلوده صورت گیرد

مثالً هنگام  وارگانیسم بین فرد آلوده و میزبان مستعد است.تماس مستقیم شامل تماس بدنی سطح به سطح و انتقال فیزیكی میكر

جایی بیمار در تخت توسط پرستار، یا هنگام حمام بیمار، یا سایر مراقبتهای مربوط به بیمار که نیاز به تماس مستقیم با بیمار وجود جابه

 میكروارگانیسم و دیگری میزبان مستعد است. همچنین این نوع انتقال می تواند بین دو بیمار نیز رخ دهد که یكی منبع  دارد.

تماس غیر مستقیم شامل تماس میزبان مستعد با یك شی آلوده به میكروارگانیسم مانند سطح آلوده، تجهیزات آلوده مراقبت از بیمار، 

 .ابزارها یا دست های آلوده ای که شسته نشده اند یا دستكش آلوده ای که بین دو بیمار تعویض نشده باشند

 از گان محافظ استفاده کنید..4

 از دستكش استفاده کنید..5

 بهداشت دست را رعایت کنید..6

 و نحوه جواب دهی  19تهیه و انتقال ایمن نمونه های کووید  هدف:

 روش اجرا:  

 ثبت می نماید.  و یا آنفلوانزا( در پرونده بیمار 19برای بیمار مشكوک به سندرم شدید تنفسی )کووید  PCRپزشك دستور ارسال نمونه 1

پزشك/پرستار فرم سندرمیك )دانلود شده از سامانه سندرمیك وزارت بهداشت( مخصوص ثبت اطالعات بیماران مشكوک را تكمیل و به 2

 واحد کنترل عفونت )در روزهای تعطیل دفتر پرستاری( ارسال می نماید.

 ماید. ثبت می ن HISرا در سیستم  PCRپرستار مسئول بیمار درخواست آزمایش 3

فرم سندرمیك توسط سوپروایزر کنترل عفونت/بالینی وارد سامانه سندرمیك شده و پس از نهایی شدن ثبت اطالعات کد برگ شناسایی 4

 جهت نصب روی نمونه اخذ شده از سامانه دانلود و پرینت آن تحویل مسئول/مسئول شیفت آزمایشگاه می گردد.

های شیفت صبح کاری جهت گرفتن نمونه ها با رعایت احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی کارشناس آزمایشگاه جهت اخذ نمونه در انت5

،  محافظ چشم و صورت، دستكش( با در دست داشتن امكانات نمونه برداری N95اقدام به پوشیدن وسایل حفاظت فردی )گان، ماسك 

 به بخش های کرونا و ایزوله مراجعه می نماید.

شگاه )آنكال( پس از اطالع سوپروایزر کنترل عفونت/ بالینی نمونه گیری از بیماران فوتی را قبل از انتقال جسد به *تبصره: کارشناس آزمای

 سردخانه را انجام می نماید.

خصی و **تبصره: کارشناس آزمایشگاه )آنكال( پس از اطالع سوپروایزر کنترل عفونت/ بالینی نمونه گیری از بیماران ترخیص با رضایت ش        

 اعزامی را قبل ترخیص و اعزام انجام می دهد.

نمونه های اخذ شده از بیماران توسط خدمات آموزش دیده و با رعایت احتیاطات استاندارد، هوایی و تماسی و  پوشیدن وسایل حفاظت 6

به  PCRمونه های ،  محافظ چشم و صورت، دستكش( و با رعایت زنجیره سرما داخل ظرف مخصوص حمل نN95فردی )گان، ماسك 

 آزمایشگاه مرکز بهداشت/ مرجع تحویل می گردد. 

سوپروایزر کنترل عفونت/ بالینی از نتایج ثبت شده بیماران در سامانه سندرمیك پرینت گرفته و تحویل مسئولین شیفت بخش ها می 7

 نماید.

مرجع در سامانه سندرمیك ثبت شده باشد با اطالع ***تبصره: در صورتیكه نیاز به اخذ نمونه مجدد توسط آزمایشگاه مرکز بهداشت / 

 واحد کنترل عفونت/ دفترپرستاری نمونه مجدد توسط کارشناس آزمایشگاه اخذ و به آزمایشگاه ارسال می گردد.  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 و مدیر بخش مراقبت های ویژه دارویی کنترل عفونترئیس واحد  فرد پاسخگو :

 ترل عفونت، سوپروایزر بالینی و مسئولین بخش هاسوپروایزر کن ناظر:
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 مشاهده و چک لیستنحوه نظارت: 

 منابع :

 بهداشت ، کمیته پدافند غیر عامل وزارت13/12/1398/د، 547/125دکتر کولیوند حسین، دستورالعمل بكارگیری تجهیزات حفاظت شخصی، به شماره -4

 16/11/1398/د مورخه 186362/11/21/98، شماره 98جدید، بهمن  سناویروروکشوری ک پزشكی، دستورالعمل آموزش و درمان

 99نهم آذر  نسخه -بستری و سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید درمان و تشخیص راهنمای-5

 در مورد اندیكاسیونهای اخذ نمونه نامه های ارسالی از معاونت بهداشت-6

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

 مدیر خدمات پرستاری– حوریه رحیمی

 NICUمسئول  -سولماز قنبری

 PICUمسئول  -شبنم جامع

 مسئول جراحی کودکان -آیالر طاهری

 گوارش مسئول  -خدیجه میرزایی

 مسئول انكولوژی -فرحناز قادری

 مسئول هماتولوژی -ناهید حصاری

 مسئول نوزادان -عزیزه ملكی

 به بیمارسوپرووایزر آموزش  -شیرین مجللی

 مسئول آزمایشگاه -عاونمریم ت

 آرزو حافظی: مسئول بخش ایزوله کودکان

فوق تخصص نورولوژی  -دکتر احد قضاوی

 PICUکودکان و رئیس 

رئیس بخش مراقبت های  -زهرا قلیچ خان

 ویژه دارویی

 سوپروایزر کنترل عفونت    -مهناز محمدپوری

 مسئول بهداشت محیط -اکبر حیدرزاده

 عمل کودکان مسئول اتاق -شیدا کیومرثی

 اطفال فوق تخصص ریه  -دکتر محمد نانبخش

 مسئول نفرولوژی -لیال سیدزاده

 کودکان مسئول عفونی -سولماز نوری

  مسئول اورژانس -مهرناز افشار

 -دکتر امیر نسیم فر

 رئیس واحد کنترل عفونت 

  -دکتر جعفر کیاست فر

 بیمارستان شهید مطهری رئیس
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 عملکد دستورال
I-TC-DEM-1 

های دارویی در بیمارستاننظارت بر روند مراقبت  

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

بیمارستان جهت دسترسی به آزمایشات و پاراکلینیك بیمار،  HISی، های متخصص فارماکوتراپفرم تلفیق دارویی، فرم توصیه :امکانات مورد نیاز 

 های فارماکوتراپیپرونده بستری بیمار، کاردکس دارویی، منابع و رفرنس

 پزشكان، سرپرستاران و پرستاران بخش، متخصص فارماکوتراپی )داروساز بالینی(، مسئول فنی داروخانهکارکنان مرتبط : 

 ت مراقبت های دارویی در سطح بخش های بستریبهینه سازی خدما هدف :

 روش اجرایی:

 رئیس بخش مراقبت های دارویی بر اضافه/ حذف اقالم دارویی و ملزومات مصرفی در فارماکوپه بیمارستان نظارت مستقیم دارد..1

یی از این اطالعات استفاده متخصص فارماکوتراپی به اطالعات بیماران به طور کامل دسترسی داشته و در مدیریت مراقبت های دارو.2

 می نماید.

بیست و چهار ساعت پس از بستری بیمار در بخش اقالم کاردکس توسط مسئول بخش بررسی شده جهت بیمارانی که مشمول خدمت .3

درخواست خدمت تلفیق دارویی ثبت  HISقلم یا بیشتردر کاردکس دارویی بیمار( در سیستم  5تلفیق دارویی می باشند )وجود 

 ردد.می گ

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.

کرده در صورت شمول بیماران متخصص فارماکوتراپی در تمام بخش های بستری بیماران از نظر نیاز به انجام تلفیق دارویی بررسی .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

ه بیمار توسط پزشك معالج در پروند متخصص فارماکوتراپی ثبت می نماید. توصیه های متخصص فارماکوتراپیبرگه توصیه های 

 بررسی و در روند معالجه بیمار مد نظر قرار می گیرد.

صورت  متخصص فارماکوتراپیجهت تمامی بیمارانی که برای آنها آنتی بیوتیك های پرهزینه / وسیع الطیف تجویز می گردد ویزیت .7

ی گردد. با توجه به حجم باالی موارد مذکور افزودن گرفته در صورت تایید فرم تجویز آنتی بیوتیك پرهزینه/ وسیع الطیف ممهور م

 اقالم مورد بررسی به لیست مورد اشاره به صورت تدریجی صورت می گیرد.

 متخصص فارماکوتراپی در خصوص نحوه تجویز و نگه داری داروهای جدید به کادر پزشكی/پرستاری اطالع رسانی می نماید..8

ادر پزشكی/پرستاری کالس آموزشی برگزار می نماید. سرفصل های مورد نظر در کالس متخصص فارماکوتراپی جهت افزایش آگاهی ک.9

های مذکور شامل تجویز و مصرف منطقی دارو، عوارض جانبی و شایع داروها، تداخالت دارویی، اصول نسخه نویسی صحیح و 

 معرفی داروهای جدید می باشد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 اقبت های داروییرئیس بخش مر :فرد پاسخگو 

 رئیس بخش مراقبت های دارویی ناظر:

 HISبررسی مستندات پرونده پزشکی و سیستم  نحوه نظارت: 

 :منابع

  بخشنامه های موجود

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
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رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -تمرزادهدکتر 

 داروییویژه بخش مراقبت های  مدیر

 -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه رئیس بخش مراقبت های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-1 

 نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روز

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 ، دسترسی به پرسنل داروخانه در تمام ساعات شبانه روزHISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 اورژانس -دفتر پرستاری -بخشهای بستری –بخش مراقبت های دارویی  کارکنان مرتبط :

 ارائه خدمات بدون وقفه داروخانه در تامین داروی درخواستی بخشها در تمام ساعات شبانه روز 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 میكند.

بت های دارویی در ابتدای هرماه برای تمامی ساعات شبانه روز برای هر شیفت مسئولین فنی و پرسنل اختصاصی برای مدیر بخش مراق.2

 31/7پیچیدن، کنترل نسخ و تحویل دارو به بخش ها مشخص کرده و برنامه را در اختیار پرسنل میگذارد. مسئولین فنی از ساعت 

 رو نظارت دارند.در داروخانه حضور داشته بر تحویل دا 24تا 

 به داروخانه ارسال میشود. HISدرخواست دارویی روزانه هر بیمار به صورت یونیت دوز توسط مسئولین بخش ها با استفاده از سیستم .3

داروهای درخواست شده را مجددا بررسی نموده و  HISپرسنل مسئول نسخه پیچی، به محض دریافت درخواست ها از سیستم .4

ه اطالع کاربر ورود اطالعات می رساند سپس نسخه هر بیمار را آماده می کنند نسخ توسط مسئولین فنی اشكاالت موجود را ب

 بررسی و تایید شده و  سپس توسط داروبر یا خدمه هر بخش به صورت ایمن به بخش ارسال می گردد.

رخواستی را چك کرده و رسید دریافت دارو را مسئول بخش پس از دریافت دارو در بخش تعداد، نوع و تاریخ انقضای دارو و تجهیزات د.5

 تایید میكند.

در صورت عدم تطابق دارو با درخواست داده شده ، مسئول بخش در شیفت مربوطه موارد را به اطالع مسئول فنی داروخانه رسانده و .6

 مسئول فنی داروخانه بالفاصله نسبت به رفع مشكل اقدام میكند.

ارویی هستند داروهای مورد نیاز بخش از استوک های موجود در بخش تامین می شود. و در صورت در بخش هایی که دارای استوک د.7

به داروخانه ارسال می نمایند. داروهای درخواستی توسط  HISموجود نبودن دارو درخواست خود را با تعداد مورد نیاز از طریق 

 سال شده و رسید دریافت توسط مسئول بخش تایید می شود.نسخه پیچ جمع آوری شده و از طریق داروبر/ خدمه بخش به بخش ار

درصورت نبود دارو در داروخانه بیمارستان در صورتی که دارو جزء فارماکوپه بیمارستان و فارماکوپه کشوری باشد و یا جایگزینی برای .8

رکتهای دارویی درخواست داروی مذکور دارو وجود نداشته باشد تدارکات دارویی مرکز با هماهنگی مسئول داروخانه و انباردار از ش

می شود و به محض رسیدن دارو تحویل بخش مورد نیاز می شود. در صورتیكه دارو در شرکت های دارویی موجود نباشد با معاونت 

 غذا و دارو و بیمارستان های مجاور هماهنگی الزم به عمل آمده و دارو پس از تهیه به بخش ارسال می شود. 

دارو در معاونت غذا و دارو و بیمارستان های مجاور با مراکز و شهرهای مجاور تماس حاصل شده و داروی مورد نظر  در صورت نبود.9
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 تهیه می شود )شیفت صبح برعهده تدارکات داروخانه و عصرو شب بر عهده دفتر پرستاری(.

دارویی به اطالع رییس بیمارستان و مسئول در صورت نبود دارو در موارد فوق مراتب بصورت کتبی توسط مدیر بخش مراقبت های .11

 امور دارویی شهرستان می رسد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهایمدیر بخش  :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهایمدیر بخش  ناظر:

 HISبازدید، بررسی مستندات، مصاحبه با پرسنل مربوطه، سیستم نحوه نظارت: 

 منابع :

 نتجربیات بیمارستا

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-DEM-2 

 مدیریت نگه داری ایمن داروهای با هشدار باال

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 MIS: برچسب های قرمز، سیستم امکانات مورد نیاز

 مسئولین فنی، پرسنل بخش مراقبت های دارویی، پرستاران، رییس بخش مراقبت های داروییط: کارکنان مرتب

 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، ربسیا بیماران برای استفاده از این داروها

 پیشگیری از خطا در استفاده از داروهای پرخطر و حفظ سالمت بیمارهدف: 

 روش: 

فهرست داروهای پرخطر با الزام برچسب گذاری مجددا بازبینی شده و تعدادی از اقالم به پیوست نامه ارسالی وزارت خانه اضافه گردیده .1

بتالول، کتامین، آدنوزین، فنیل افرین، دوبوتامین، دوپامین، دیگوکسین، میلرینون و وازوپرسین می باشد. اقالم است. این موارد شامل ال

 مذکور مشمول الصاق برچسب داروهای پرخطر روی هر آمپول یا ویال فرآورده تزریقی می گردند.

 اقالم از نظر الصاق برچسب قرمز کنترل می گردند.یك نسخه از اقالم مذکور نزد مسئولین فنی موجود بوده تمامی نسخ حاوی این .2

 پرسنل و کادر پرستاری باید به شیوه نامه ی داروهای پرخطر به طور کامل آگاه باشند..3

قرمز کنترل شوند و در صورت نبود  پتمامی نسخ ارسالی به بخش بایستی توسط کادر پرستاری تحویل گیرنده داروها از نظر الصاق برجس.4

 شده مراتب به مسئول فنی داروخانه اطالع داده شود.برچسب الصاق 

 اقالم دارویی پرخطر با غلظت باال به ویژه پتاسیم کلراید، منیزیم سولفات و هایپر سالین در محلی جداگانه در بخش نگه داری شوند..5

 ر بخش وجود نداشته باشد.دسترسی آسان به اقالم دارویی پرخطر به ویژه پتاسیم کلراید، هپارین، انسولین ها و مخدر ها د.6

 پیروی شود. Right 7در تجویز داروی پرخطر از قانون .7

در تجویز الكترولیت های با غلظت باال چك دوگانه صورت گیرد. مسئول فنی داروخانه در هنگام تایید نسخ اقالم دارویی پرخطر را به طور .8

 ویژه از نظر صحت نام دارو، قدرت و شكل دارو کنترل می نماید.

 : کنترل دوره ای داروهای موجود در داروخانه بستری از نظر الصاق برچسب قرمزحوه ارزیابین

 ها و اختیارات: مسئولیت

  دارویی مراقبتهای بخش مدیر :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر ناظر:

 قرمزکنترل دوره ای داروهای موجود در داروخانه بستری از نظر الصاق برچسب نحوه نظارت: 

 :منابع

 بخش نامه های وزرات خانه 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

ان رئیس بیمارست -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-2 

ملزومات پزشکی در مقاطع زمانی موقتمدیریت کمبود دارو و   

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 ، کامپیوتر ،تلفن MISترسی به ، دس HISسیستم امکانات مورد نیاز :

 کارپرداز دارویی،ل بخشئومس ،انباردار دارو  ،مترون ،پزشك ،رییس بخش مراقبت های دارویی کارکنان مرتبط :

 تعاریف :

 داروهایی که جزء داروهای حیاتی یا ضروری طبقه بندی میشوند و نبود آنها منجر به آسیب جدی و تهدید حیات داروهای استراتژیک :

 میگردد.

 سیستم دارویی بیمارستان  :HIS سیستم 

 سیستم کنترل انبار دانشگاهسیستم تعهدی: 

 سیستم نامه نگاری دانشگاه:   MISسیستم 

 حفظ ایمنی بیمار –تامین به موقع داروهای استراتژیك بیمارستان  هدف :

 روش اجرایی:

ه و فضا و با حداکثر سه ماه و حداقل یك ماه  موجودی توسط انبار دار دارو با توجه به مصرف ماهان  HISایجاد آستانه سفارش در سیستم .1

 و لوازم و تكنسین امور دارویی داروخانه مرکزی با نظارت  مسئول فنی داروخانه

خرید و مسئول انبار دارویی و مسئول فنی داروخانه در خصوص کاهش موجودی دارو در انبار و داروخانه و درخواست  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

در صورت بروز کمبود دارویی اگر داروی مورد نظر قابل تامین از  سایر مراکز درمانی باشد، در ساعات صبح مسئول تدارکات دارو و در .4

 و شب دفتر پرستاری نسبت به تهیه دارو با رعایت قوانین سیستم نوین مالی اقدام مینماید.شیفت عصر 

در صورتی که کمبود دارو و ملزومات پزشكی ناشی از کمبود در سطح کشور بوده باشد، مدیر بخش مراقبت های دارویی از طریق نامه .5

 دارویی را میكند.رسمی از مسئول امور دارویی معاونت غذا و دارو پیگیری کمبود 

اطالع رسانی  به ریاست بیمارستان  به صورت مكتوب و در خواست تشكیل جلسه در خصوص مدیریت کمبود دارو و تعیین داروی جایگزین .6

 با مشارکت رئیس بخش مراقبت های دارویی و مدیر گروه پزشكی و واحد تدارکات دارویی داروخانه انجام می گیرد.

 در مورد کمبود دارویی ایجاد شده .  MISمترون  از طریق  اطالع رسانی  مكتوب به.7

 انتخاب داروی جایگزین در صورت امكان و تهیه داروی جایگزین تعیین شده..8

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر ناظر:

 رل موردی موارد کمبود بصورت روزانه، گزارش بخش ها، کنتHISکنترل ماهیانه سیستم نحوه نظارت: 

 بخش نامه های وزرات خانهمنابع: 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییژه ویهای 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-3 

 مدیریت مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

جهت دسترسی به  بیمارستان HISفرم های تجویز مصرف منطقی آنتی بیوتیك های پرمصرف / وسیع الطیف، سیستم  مورد نیاز :امکانات 

 آزمایشات بیمار، پرونده بستری بیمار، سوابق دارویی و آزمایشگاهی بیمار

 فارماکوتراپی کنترل عفونت، ریاست کمیته کنترل عفونت، آزمایشگاه، متخصص سوپروایزرکارکنان مرتبط: 

 بهبود تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیك ها در بیمارستاناهداف: 

 روش اجرایی:

 رساند. های مقاوم را به اطالع متخصص فارماکوتراپی میهای مثبت با میكروارگانیسم. آزمایشگاه بیمارستان نتایج کشت1

( توسط متخصص فارماکوتراپی MRSA-MRSE-ESBL-CRE-VRE-CRAهای بیمارستان از نظر انواع مقاومت میكروبی ). کشت2

 گردند.های تجویز شده از نظر تناسب با کشت بیمار کنترل میبیوتیكبررسی شده آنتی

های متخصص فارماکوتراپی درج و توسط پزشك در برگ توصیه ESCALATION/ DEESCALATIONدر صورت نیاز به  تبصره :* 

 شود. معالج بررسی می

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 بررسی مستندات پرونده پزشکی و فرم های داروهای آنتی بیوتیک های پرمصرف و پرهزینهنحوه نظارت: 

 بخش نامه های وزرات خانهمنابع: 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -لیچ خاندکتر زهرا ق

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-4 

صرفاً یکبارمصرف استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی  

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 امکانات مورد نیاز :

 ( SAFETY BOXسطل های مخصوص دفع زباله های تیز و برنده )
 نیسطل و کیسه های مخصوص دفع زباله های عفو

 وسایل یكبارمصرف، وسایل تزریق، تجهیزات حفاظت فردی

 کارکنان مرتبط:

 ریاست بیمارستان مسئول ابالغ بخشنامه های تجهیزات پزشكی یكبار مصرف می باشد.

 کارشناس کنترل عفونت مسئول نظارت میدانی بر مصرف تجهیزات پزشكی یكبار مصرف در بخش ها می باشد.

 مسئول تهیه تجهیزات پزشكی یكبار مصرف به تعداد مورد نیاز می باشد.رییس بخش مراقبت دارویی 

 تعاریف :

 شود.: وسایلی که برای یك بیمار، فقط یك بار استفاده شده و سپس دور انداخته مییکبارمصرف

 هدف :

 کسب اطمینان از مصرف صحیح وسایل یكبارمصرف در جهت پیشگیری از کنترل عفونت .1

 ر حفاظت و ایمنی بیما.2

 مقاومت میكروبی و عفونت های بیمارستانی و ارتقای ارائه خدمات طبق استاندارهای وزارت بهداشت و درمان.3

 

 روش اجرایی:

ریاست بیمارستان دستورالعمل نظارت بر استفاده از وسایل یكبار مصرف در بیمارستانها وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی را به .1

 نماید. بخشهای بیمارستان ابالغ می

شود تهیه و در کمیته دارو و درمان و کمیته ساالنه لیستی از وسایل یكبار مصرف که در اتاقهای عمل برای چندین بار مصرف می.2

 کنترل عفونت مطرح میگردد.

شها رییس بخش مراقبت های دارویی با همكاری کارشناس کنترل عفونت لیستی از وسایل یك بار مصرف مرکز تهیه و در اختیار بخ.3

 قرار دهد.

کارشناس کنترل عفونت بایستی بر نحوه استریلیزاسیون وسایل یكبار مصرفی طبق لیست مصوب کمیته نظارت و در صورت عدم .4

 تطابق  دستورالعمل موجود به مترون مرکز گزارش نماید و در کمیته کنترل عفونت مطرح نماید.

ف راطبق بخشنامه نظارت بر استفاده مجدد  میدانند و مطابق با آن عمل کلیه پرسنل درمانی اصول استفاده از وسایل یك بار مصر.5

 مینمایند.

ماسكها و ایروی و لوله تراشه و غیره می باشد که سرپرستار هر بخش به تعداد کافی تهیه  -کاتترها -وسایل یكبار مصرف شامل سرنگها.6

 و در اختیار پرسنل قرار میدهد.

 یكبار مصرف جدید استفاده می کند. پرستار برای هر تزریق از یك سرنگ.7

 سرسوزن و ویالها( پیشگیری می کند. -پرستار از آلودگی وسایل )سرنگ.8

 پرستار پس از هر بار کشیدن دارو از ویالهای چند دوزی از سرسوزن استریل استفاده نماید..9

 .پرستار در صورت تماس سرسوزن با سطوح غیراستریل،آن را به نحوه صحیح دفع مینماید.11

 ساعت داخل رگ می ماند. سپس توسط پرستار خارج و دفع می شود. 72تا  48آنژیوکتها و اسكالپ 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. –ماسكها .12

ه صحیح استفاده از وسایل یكبار مصرف بررسی نموده و در صورت لزوم و سوپروایزر کنترل عفونت عملكرد پرسنل بخش را جهت نحو.13

 دهد و مراتب را به مدیریت خدمات پرستاری گزارش می دهد.مشاهده خطا و سهل انگاری توسط پرسنل، تذکرات الزم را می

مصرف را آموزش داده و به طور  سوپروایزر کنترل عفونت با برگزاری کالسهای آموزشی و توجیهی اصول استفاده از وسایل یك بار.14

 دهد.کند و در صورت لزوم تذکرات الزم را ارائه میمنظم در سطح بیمارستان، رعایت این اصول را بررسی می

 دهد.مسئول بخش تعداد کافی از وسایل یك بار مصرف را جهت استفاده پرسنل در بخش قرار می.15

 حفاظت شخصی مثل دستكش و ماسك استفاده میشود. برای استفاده از وسایل یك بار مصرف استریل وسایل.16

 وسایل یك بار مصرف قبل از استفاده، از نظر تاریخ انقضاء و عدم آسیب بسته بندی چك می شود ..17

 برای هر بیمار وسیله یك بار مصرف مجزایی استفاده میگردد.           .18

 مصرف میشود. وسیله یك بار مصرف، با رعایت شرایط استریل باز شده و بالفاصله.19

 در صورت تماس وسیله پزشكی استریل با سطوح ، وسیله مذکور بالفاصله دور ریخته میشود..21

 (  دور ریخته میشود.SAFETY BOXوسایل تیز و برنده یك بار مصرف ) بدون درپوش گذاری ( در سطل مخصوص ).21

 ر ریخته میشود.وسایل عفونی غیربرنده در کیسه مخصوص دفع زباله های عفونی )زرد زرنگ( دو.22

 لوازم مصرفی در هر شیفت توسط خدمه بخش معدوم  میشود..23

 زباله ها مطابق با دستورالعمل امحاء دفع میشود..24

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 HISخرید، بررسی سیستم بازدید میدانی از بخش ها، درخواست های نحوه نظارت: 

 منابع :

 96دستورالعمل استفاده مجدد از وسایل مصرفی سال  –سیاست های مرکز 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

مراقبت  رئیس بخش-دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-5 

 ارزیابی روند تجویز و مصرف دارو

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0یرایش: شماره و

 HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 پزشكان و داروسازان کارکنان مرتبط :

 تعاریف :

سیستم ارزیابی مداومی که استفاده بهینه دارو را تضمین میكند. درواقع روشی برای کسب  ( :DUEارزیابی روند تجویز و مصرف دارو )

 اطالعات به منظور رفع مشكالت مربوط به مصرف دارو است.

 برنامه نرم افزار اطالعات بیمارستانی : HISسیستم 

 HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 ارزیابی اثربخشی دارودرمانی و استانداردسازی فرآیند مصرف دارو و جلوگیری از مصرف بی رویه داروهدف : 

 روش اجرایی:

پزشكان و مسئول امور دارویی و مسئول فنی داروخانه، به  کمیته اقتصاد دارو و درمان و کمیته دارو و درمان بیمارستان متشكل از.1

 صورت منظم تشكیل می شود.

مواردی مثل استفاده زیاد از داروهای گرانقیمت با وجود داشتن معادل ارزانتر، استفاده ناصحیح )شامل اندیكاسیون، دوز و روش تجویز( .2

و برخی داروهای خاص که حجم استفاده باال، قیمت باال، نرخ  از یك داروی خاص و انتخاب نادرست آنتی بیوتیك ها بررسی شده

 باال دارند، توسط اعضای کمیته جهت بررسی ساالنه انتخاب میشوند.  ADRوقوع 

 معیارهای تجویز داروهای انتخاب شده در این کمیته توسط اعضای کمیته تعیین میشود و پروتكلی برای تجویز آنها تعیین میشود..3

 توسط مسئول امور دارویی جمع آوری و آنالیز میشود. HISبه داروهای انتخاب شده توسط سیستم گزارش گیری اطالعات مربوط .4

استخراج شده و به پزشكان اطالع داده میشود و پیشنهادات اصالحی در  HISفیدبك مربوطه توسط مسئول امور دارویی از سامانه .5

 کمیته جمع آوری و مصوب میشود.

به صورت منظم نتایج حاصل از اقدامات انجام شده را بررسی میكند. درصورتی که روند مصرف داروها اصالح نشده  کمیته دارو و درمان.6

 بود راههای جایگزین بررسی و تصویب میشود.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 ، پرونده های پزشکی و صورتجلسات کمیته هاHISارشات سیستم بررسی گزنحوه نظارت: 

 کمیته دارو درمان بیمارستان با عضویت پزشكان و داروسازانآیین نامه  منابع :

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 دارویی بخش مراقبت های ویژه مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-6 

 مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بینی بعدیبازتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 -امکانات مورد نیاز :

 پزشكان –ریاست بخش مراقبت های دارویی کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

به لیست داروهای موجود در بیمارستان اطالق می شود. این لیست از میان داروهای موجود در فهرست رسمی داروهای ایران بر  فارماکوپه :

یمنی، اثربخشی و صرفه اقتصادی دارو و با نظر کادر پزشكی و تخصصی انتخاب شده و در کمیته دارو درمان مورد تایید و تصویب قرار اساس ا

 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

 جلوگیری از تاخیر در شروع دارو درمانی بیماران .4

 جلوگیری از هدررفت داروها و مدیریت تامین دارو و منابع مالی در دسترس.5

 

 روش اجرایی:

رم درخواست افزایش / .  یك درخواست مبنی بر افزودن یا حذف یك دارو از فرموالری که توسط یك پزشك یا داروساز خواسته شده و ف1

 حذف توسط آنها تكمیل شده باشد. اطالعاتی که از سوی اعضای کمیته ی تدوین فرموالری مورد نیاز است شامل موارد زیر خواهد بود:

 لیست اثرات فارماکولوژیك خاص دارو .1-1

 . اطالعاتی مبنی بر بهتر بودن داروی جدید نسبت به داروهای موجود در فرموالری2-1

 ائه ی مقاالت مخصوص مبنی بر تایید مصرف داروی جدید. ار3-1

 . سوابق عدم هرگونه حمایت مالی دریافت شده از سوی شرکت تولید کننده یا سایر سازمانها4-1
 

منابع . فراهم نمودن منابع اطالعات دارویی مشتمل بر مقاالت تولید، خبرنامه های بین المللی، راهنماهای درمان استاندارد، کتب مرجع و 2

 اینترنت، همه ی منابع می بایست معتبر باشند.

 . انجام ارزیابی مفید بر اساس ضوابط تعیین شده3
 

. نوشتن مونوگراف اطالعات دارو. مونوگراف دارو باید شامل جزئیات درباره ی دارو که از چند منبع اطالعاتی اخذ شده است باشد. یك 4

 د :مونوگراف باید حداقل شامل موارد زیر باش

 . اثرات فارماکولوژیك دارو1-4

 . فارماکوکینتیك دارو2-4

 . مقایسه ی اثربخشی با سایر داروها3-4

 . تحلیل مطالعات بالینی4-4

 . عوارض جانبی دارو5-4

 . تداخالت دارو6-4

 . هم سنجی قیمت دارو7-4

 . منابع تولیدکننده ی دارو8-4
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بعد از جستجوی کامل مقاالت، کمیته ی دارو درمان باید نظرات مبنی بر اطالعات دارویی را  . توسعه و ارتقاء فرموالری پیشنهاد میگردد.5

 دسته بندی نماید. این نظرات شامل تعیین اشكال دارویی و توانایی خرید آن دارو خواهد بود. 

و معتمد دریافت شوند. نظرات کارشناسی،  . دستیابی به نظرات کارشناسی و توصیه ی آنها. این نظرات باید از پزشكان و داروسازان مطلع6

 کامل کننده ی اطالعاتی است که از مطالعه ی اطالعات دارویی حاصل شده است.

. تصمیم گیری راجع به فرموالری )در جلسه ی کمیته دارو و درمان(. اطالعات جمع آوری شده باید در جلسات منظم کمیته دارو درمان 7

 درمان باید در خصوص نظرات ارائه شده توسط فردی که ارزیابی دارو را انجام داده است رای گیری شود.ارائه شوند. در کمیته ی دارو 

انتشار نتایج ارزیابی نظرات ارائه شده در کمیته ی دارو درمان، نتایج فعالیت کمیته ی دارو درمان و نظرات مطرح شده، باید جهت اطالع  .7

 لسات منتشر شوند. کارکنان نظام سالمت در قالب صورتجلسه ج

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 بررسی درخواست پزشک معالج، مستندات پرونده پزشکی، صورتجلسات کمیته دارونحوه نظارت: 

 منابع :

 DTC(P&T) کتاب کمیته دارو درمان بیمارستان.1

 تحول ابالغ شده توسط وزارت بهداشت بسته اول طرح.2

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 هید مطهریش
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-7 

 کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 شیبرنامه آموز 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 پزشكی مصرفی 

 انبار دار لوازم مسوول درخواست و دریافت و تحویل  -پزشك درخواست کننده لوازم و تجهیزات مصرفی جدید

 پرداز دارو و لوازم مصرفیکار

 -تعاریف :

 مدیریت اقتصاد درمان و تجهیزات پزشكی 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

 و سایر محلهای مرتبط قرار میدهد.در اختیار بخش ها   MISالكترونیكی از طریق 

 پزشك 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 پزشك قرار میدهد..3

ر انبار دار کاالی درخواستی را بررسی نموده و در صورت وجود کاالی جایگزین را تحویل در صورت عدم وجود اقالم درخواستی در انبا.4

 بخش میدهد.

در صورتی که کاالیی خارج از فارماکوپه به دفعات جهت بیماران تجویز گردد. سرپرستار بخش فرم درخواست کاالی جدید که توسط .5

ماید و مورد توسط رییس بخش مراقبتهای دارویی در کمیته دارو و متخصص تكمیل گردیده است به واحد داروخانه  ارسال می ن

درمان با حضور مسوول بخش و پزشك درخواست کننده کاال مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید کمیته کاال خریداری و در 

 اختیار بخش قرار داده می شود.

از نظر مصرف مورد پایش قرار می دهد و در صورت تایید به مسئول فنی داروخانه کاالی جدید خریداری شده را بعد شش ماه .6

 فارماکوپه لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان اضافه می نماید.

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

  نده پزشکی، صورتجلسات کمیته داروبررسی درخواست پزشک معالج، مستندات پرونحوه نظارت: 

 منابع :

 تجربیات بیمارستان

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -کیاست فردکتر جعفر 

 شهید مطهری

 

 



 

211 

 

 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-8 

 فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی )ریکال(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 MIS، ، سیستم تعهدی HISیستم س امکانات مورد نیاز :

 کارکنان انباردار دارویی بیمارستان، کارکنان داروخانه مرکزی، مسئول کلیه بخشها و اتاق عمل کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

ف جمع : داروهایی که پس از توزیع توسط شرکت به دالیلی با توجه به نامه واصله از وزارت بهداشت بایستی از چرخه مصرداروهای ریکال

 .آوری شود

 سیستم اطالعات بیمارستانی: HIS سیستم 

 سیستم نظارت دارویی و انبار دانشگاه سیستم تعهدی : 

 سیستم نامه نگاری دانشگاه :  MISسیستم 

 

 حفظ ایمنی بیمار و جلوگیری از مصرف داروهای ریكال -ریكال داروهای اعالمی وزارت بهداشت هدف :

 روش اجرایی:

 مه ریكال دارو از سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و داروی دانشگاهارسال بخشنا .1

 ابالغ بخشنامه ریكال با جزئیات و مشخصات دارو از معاونت غذا و دارو به مرکز آموزشی درمانی .2

 ارسال ریكال اعالم شده از طریق سیستم  به مسوول فنی .3

 اعالم مسئول فنی داروخانه به بخش های بیمارستان  .4

 مودن  سر پرستاران بخشهای بیمارستان از نظر موجودی و ارسال اقالم موجود به داروخانهچك ن .5

 اطالع رسانی مسئول فنی داروخانه در خصوص ریكال به انباردار دارو .6

 کنترل قفسه از نظر وجود داروی مذکور .7

ت..... هماهنگی با شرکت توزیع کننده دارو..... عودت اگر داروی مذکور در انبار و داروخانه مرکزی وجود دارد.... بررسی فاکتور خرید شرک.8

 انبار  HISدارو...... خروج دارو طی صورتجلسه از موجودی سیستم تعهدی و 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر ناظر:

 توسط انباردار، صورتجلسه ریکال بررسی نامه سازمان، بررسی موجودینحوه نظارت: 

 منابع :

 . بخشنامه های ریكال ارسالی از معاونت غذا و دارو 1

 . تجربیات بیمارستان2

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -قلیچ خاندکتر زهرا 

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد روش اجرایی
P-TC-DEM-9 

 مدیریت خطاهای دارویی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0ایش: شماره ویر

جهت اطالع از بخشنامه ها و منابع موجود، فرم گزارش خطاهای دارویی،  MISبرچسب های قرمز، سبز و زرد، سیستم  امکانات مورد نیاز :

 منابع علمی جهت استفاده، فضای جداگانه تفكیك داروهای پرخطر

رستاران و تمام کارکنان بخش بایستی به روش اجرایی آگاهی پزشكان، پرسنل داروخانه و انبار دارویی، سرپرستاران و پکارکنان مرتبط : 

 داشته و نسبت به رعایت نكات اقدام نمایند، کارشناس ایمنی

 

 تعاریف :

عبارت است از هر گونه رویداد قابل پیشگیری که ممكن است منجر به مصرف نا مناسب فرآورده دارویی یا ایجاد اثرات  :خطاهای دارویی 

 ار گردد.زیان آور در بیم

 پیشگیری از بروز خطاهای دارویی، ارتقای ایمنی بیمار هدف :

 روش اجرایی:

 پرسنل و کادر پرستاری باید به شیوه نامه ی داروهای پر خطر و ارسالی به بخشها کامال آگاه باشند..1

 صحیح اقالم بایستی انجام شود. مشابه شامل تفكیك محل نگهداری و نشانه گذاری 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

م دارو بر روی داروی به منظور تزریق دارو به بیمار پس از آماده سازی داروها برای هر بیمار بصورت جداگانه با نصب و مشخص نمودن نا.4

 تزریقی آماده شده اقدام گردد.

 دوز داروهای پرخطر )چك دوگانه( بویژه برای کودکان و نوزادان محاسبه گردد..5

 در تجویز الكترولیت های با غلظت باال چك دوگانه صورت بگیرد..6

 مقدار مصرف و زمان مصرف نظارت نماید. -داروقدرت و شكل  -مسئول فنی داروخانه به تجویز دارو با خط خوانا با ذکر کامل نام دارو.7

 پرونده بیمارتوسط پزشك مربوطه از نظر سابقه بیماریها و مصرف دارو توسط بیمار قبل از تجویز دارو کنترل شود..8

 دارویی را تهیه ودر اختیار بخشها و و پزشكان قرار دهد. 2و  1مسئول فنی داروخانه لیستی از تداخالت درجه .9

 

 رش دهی خطا های دارویی و اقدامات مرتبطفرایند گزا

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

 )داروساز( تكمیل شود . فرمهای مربوطه به صورت کتبی.2

 گزارش انجام شده با مشارکت کارشناس ایمنی و صاحبان فرآیند بررسی شود ..3

 فرم تكمیل شده به مسوولین تیم ایمنی بیمار ارائه شود ..4

 خطاهای انجام شده جمع بندی  شود و در کمیته ایمنی مطرح شود ..5

 دخیل در خطا در کمیته تحلیل شود . علت ریشه ای خطای واقع شده بررسی شده و با مشارکت افراد.6

 تصمیم گیری برای اقدامات و تدابیر اصالحی به منظور جلوگیری از بروز خطاهای مشابه صورت گیرد ..7
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 به کلیه بخشها جهت اطالع همگانی از طریق اتوماسیون اداری اطالع رسانی شود ..8

 و ارائه گزارش خطاهای موجود به ترتیب فرایند فوقبازدید دوره ای ماهانه از بخشها برابر چك لیست نحوه ارزیابی: 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 بازدید دوره ای ماهانه از بخشها برابر چك لیست و ارائه گزارش خطاهای موجود به ترتیب فرایند فوقنحوه نظارت: 

 ش نامه های وزرات خانهبخمنابع: 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-DEM-3 

 انبارش ایمن داروها

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 HISی، کامپیوتر، نرم افزار یخچال، دماسنج، برچسب زرد و قرمز، قفسه بند :امکانات مورد نیاز 

نسخه پیچ داروخانه مرکزی و نیروی خدماتی و تمامی کادر و شاغلین در ، مسئول تدارکات، انباردار دارو، انباردار لوازم :کارکنان مرتبط 

 داروخانه
 تعاریف:

 داروهای مرجوعی:

و بایستی به شرکت عودت داده شود. در ارتباط با داروهای داروهایی هستند که بنا بر دالیلی توسط شرکت فروشنده فاکتور گردیده است 

 مرجوعی باید مطابق با دستورالعمل اعالم شده توسط اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر اقدام گردد.

  داروهای ریکال:

انه سازنده،  شرکت وارد کننده یا وزارت عللی دارو یا داروهایی از یك یا چند شماره سری ساخت بنا به درخواست کارخهر در صورتیكه به 

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 ریكال گفته می شود.از مراکز طرف قرارداد می باشند

 داروهای ضایعاتی:

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 دارو 

 باشند نگه داری شوند. های معین و مناسب که دارای حفاظ و ایمنی کافی می

 نسخه پیچی :

 یه به بیمار یا بخشجدا سازی دارو از قفسه های دارویی بر اساس دستور پزشك و ارا 

 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 

 .ی باشدبه منظور عملكرد صحیح و بدون نقص بر طبق قوانین و استانداردهای موجود و پیشگیری از بروز مشكالت و سوانح احتمالی م

 :درجه حرارتتقسیم بندی انبار از نظر 

  فریزر: با برودتc11-  هابرای بعضی از داروهای خاص مانند داروهای بیولوژیك و واکسن -21تا 

 سردخانه یا(Cold  Place)  :c8-2  

 انبار خنك یا(Cool  Place) :c15-8  

 یا انبار معمولی(temperature  room)  درجه حرارت :c25-15 تواند بین نوسان درجه حرارت این انبار میc31-15 .باشد 

باشندنیز انبارها باید دارای روشنایی کافی و همچنین  % می باشد61داروها زیر  داریبهترین رطوبت برای نگه . 
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 فراد دخیل در اجرای دستورالعمل:ا

 همسوول فنی داروخان.1

 2انبار دار دارو و لوازم.2

 مسوول تدارکات دارو و ملزومات.3

 نسخه پیچ و کادر کمكی داروخانه.4

 نیروی خدمات.5

 

 وظایف انباردار:
 

 ها طبق نسخ وارده زیر نظر مسئول فنی داروخانه.سازی داروها و تجهیزات مصرفی درخواستی بخشآماده.1

 طبق نسخ وارده. اری و بسته بندی اقالم آماده شده ذکدگذاری، برچسب گ.2

 کاری.  شیفت های مراقبت و کنترل بر تكمیل موجودی و اعالم به موقع کمبودها به ویژه در تغییر.3

 ها و رعایت قواعد علمی در این خصوص. چیدن داروها، ملزومات و تجهیزات مصرفی در قفسه.4

 ها و ضوابط داخلی و ابالغی از حوزه نظارتی  .رعایت کلیه دستورالعمل.5

ی با مسئول فنی داروخانه و سایر کارشناسان و  درمانی )حسب صالحدید و دستور رئیس بخش خدمات دارویی( در زمینه های همكار.6

 مورد نیاز

 همكاری با مسئول فنی و دیگر کادر بخش دارویی و بیمارستان در بهبود روند های تامین و توزیع دارو و ملزومات در سطح بیمارستان .7
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 های دارودرمان  به صورت مقطعی یا کلی.ی در اجرای مصوبات کمیتههمكاری با مسئول فن.8

 داروییمراقبت های نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی با دفتر داروخانه و بخش .9

 مبود.جهت جلوگیری از کواحد تدارکات هیه فهرست کمبودهای داروخانه در همكاری با مسئول فنی و اعالم به موقع به ت.11

 به صورت فیزیكی . های صادره و صدور و رسیدتحویل داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی از انبار، امضاء حواله.11

های ارزش افزوده و ...( به بایگانی منظم و نگهداری کلیه اسناد گردش مالی داروخانه )حوالجات، فروش روزانه، دفاترصورت جلسه.12

      گزارشات مربوطه حسب نیاز رئیس بخش خدمات دارویی و مسئول فنی ایانه ای و ارائهرصورت فیزیكی و 

محاسبه و اعالم میانگین مصرف ماهیانه هر قلم از داروها و یا لوازم مصرفی در همكاری با مسئول فنی و کمیته دارو درمان  و گزارش .13

 به رئیس بخش خدمات دارویی.

و ضایعات تا پایان هر دوره مالی و تهیه صورت جلسه مربوطه زیر نظر مسئول حفظ و نگهداری و تهیه فهرست اقالم تاریخ گذشته .14

 فنی و طبق قوانین و دستورالعمل های صادره از حوزه نظارتی.

 همكاری با مسئول فنی در ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده جهت اصالح فرآیندهای مرتبط به دارو ملزومات مصرفی پزشكی در.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.

 پرسنل دارویی که وظایف خود را زیر نظر مسئول فنی و رِییس بخش دارویی به شرح زیر ارائه می دهد:.17

های ذیصالح زیر نظر تهیه فهرست خرید ماهیانه داروخانه با همكاری و تعامل نزدیك ابواب جمع ونیز سفارش به شرکت همكاری در.18

 مسئول فنی طبق تفویض رییس بخش دارویی.

 های مصوب .همكاری با مسئول فنی در رعایت اصول علمی در حفظ سقف و کف موجودی در قالب اعتبارات و بودجه.19

رهای وارده، صدور رسید انبار، ثبت موجودی، صدور حواله انبار بر اساس درخواست و ایجاد بایگانی منظم از این ثبت دقیق فاکتو.21

 اسناد.

 هت ایجاد ذخیره کافی با توجه به نوسانات بارز داروخانه و نیازهای فصلی جریزی دقیق و علمی همكاری در برنامه.21

 ت دارویی و حوزه نظارتی بر حسب نیازو برنامه های دوره ای . ارائه گزارشات مرتبط به مسئول فنی و بخش خدما.22

رعایت اصول صحیح علمی )دما، رطوبت، ثبت دما و رطوبت، نور، چیدمان صحیح( در نگهداری داروطبق ضوابط و قوانین استاندارد و .23

 نظارتی.

 بررسی روزانه قفسه انبار و تهیه لیست بر اساس نقطه سفارش ماهانه.24

 ام یخچالهای حاوی دارو  دو بار در روز )ابتدا و انتهای ساعت کاری( و درج دما در فرمهای مربوطه و امضای فرمهاکنترل دمای تم.25

 کنترل تاریخ انقضای محصوال ت به هنگام تحویل گرفتن از شرکت و انطباق تاریخ انقضا با میزان مصرف کاال .26

اد توسط پرسنل انبار کنترل میشود و در صورت انقضاء تاریخ یا نزدیك بودن هر ماه یكبار کلیه اقالم انبار از نظر تاریخ مصرف و تعد.27

 تاریخ انقضاء مسئول انبار مراتب را به مسئول دارو و تجهیزات گزارش نموده تا اقدامات الزم صورت گردد.

ر نوشته می شود و به مسئول انبار در صورت وجود هر گونه مشكل در خصوص اقالم تحویلی طبق صورتجلسه ای که در زیر فاکتو.28

میرسد اقالم مورد نیاز مرجوع میگردد . جنس پس از تطبیق   تأیید مسئول انبار )تحویل گیرنده( و نماینده شرکت )تحویل دهنده(
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 و کنترل با فاکتور تحویل گرفته و مطابق فرایند انبارداری چیده و کنترل می گردد.

ای جداگانه با لیست جداگانه )لیست مذکور بایستی در بایگانی انبار موجود باشد( و با نگهداری داروها و لوازم ضایعات در بسته بندیه.29

 اضافه شدن به اقالم بروز گردد.

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.

 العمل داروهای تاریخ نزدیك و تاریخ گذشته برای اقالم دارو و لوازم بخشها  بخش اجرای دستور.31

چینش صحیح قفسه ها از نظر تاریخ انقضای داروها و لوازم)داروهای با تاریخ انقضای نزدیك در جلو و به همین ترتیب بقیه در پشت .32

 د.آنها تا داروهایی که تاریخ مصرف آنها نزدیكتر است زودتر مصرف شون

کلسیم گلوکونات و سولفات منیزیم در داروخانه بیمارستان بایستی به  –پتاسیم فسفات  –انبار ویالهای با غلظت باالی پتاسیم کلراید .33

 صورت مجزا از یكدیگر صورت گیرد.

های زرد و قرمز بر روی داروهای با هشدار باال که دارای اسامی و یا اشكال مشابه می باشند را در انبار داروخانه بایستی با برچسب .34

 که از د.ور قابل خواندن باشد، مشخص گردد. 48آمپولها به اضافه نصب نام فارسی با فونت حداقل 

 : )انباردار(ییمستندسازی در انبار دارو

o باشد که در مقاطع زمانی مختلف جهت تكمیل موجودی انبار وهای درخواست خرید می: حاوی فرمهای خریدبایگانی درخواست 

های سفارش گیرنده از های توزیع آماده شده و پس از سفارش با ذکر تاریخ تنظیم، تاریخ سفارش و شرکت یا شرکتسفارش به شرکت

 گردد. ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o ید انبار با قید شماره رسید انبار باشد که پس از صدور و رسدی مییای از فاکتورهای خر: حاوی نسخهبایگانی فاکتورهای خرید

 گردد. مرتبط از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o باشد که با قید شماره و تاریخ و ذکر شماره فاکتور و نام شرکت : حاوی رسیدهای صادره توسط انباردار میبایگانی رسیدهای انبار

 گردد. کار انباردار بایگانی میفروشنده از ابتدا تا انتهای سال در محل 

o های دارویی، تجهیزات مصرفی و ملزومات مصرفی صادره جهت داروخانه و یا ای از کلیه حواله: حاوی نسخهبایگانی حوالجات صادره

داروخانه نیز به باشد که با قید شماره و تاریخ به تفكیك تحویل گیرنده حواله )هر بخش از بیمارستان جداگانه و های بیمارستان میبخش

 گردد. طور جداگانه ( از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o های الزم از ابتدا تا انتهای سال باشد که پس از کسب امضاءهای )صورتجلسات( تبادالت با سایر مراکز میبایگانی تبادالت: حاوی فرم

 گردد. در محل کار انباردار بایگانی می

o های ها و یا مراکز همكار بوده که پس از کسب امضاءهای امانات دریافت شده/ ارائه شده از/ به بیمارستانحاوی فرم انی امانات:بایگ

 گردد. الزم از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می

o باشد که پس از طی تشریفات مربوطه و ای می: حاوی فرم امحاء ضایعات و اقالم تاریخ گذشتههای ضایعاتبایگانی صورتجلسه

 گردد. های الزم از ابتدا تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی میکسب امضاء

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.تا انتهای سال در محل کار انباردار بایگانی می شماره و تاریخ از ابتدا

o ای از اطالعات مربوط به انبارگردانی )موجودی شمارش شده و موجودی پایانی دفتر( جهت : حاوی نسخهفرم انبارگردانی اول سال

 شود.هر یك از اقالم مورد نگهداری شده در محل کار انباردار نگهداری می

 

 )انباردار( ارو و لوازم از زمان تحویل فاکتور تا صدور سند در انبارفلوچارت ترتیب تحویل د
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 ترتیب مستندات ضمیمه سند:

 درخواست خرید.1

 ، برند و نام کمپانی کاال، تاریخ انقضای کاالlot noTفاکتور مشمول شرح کامل کاال ، .2

 )برای فاکتور لوازم( مستخرج از سایت لوازم پزشكیضمایم فاکتور .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

 قبض انبار تعهدی تعدادی.8

 HISقبض انبار .9

 قبض انبار تعهدی ریالی.11

 

 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

 

 د جهت الصاق ضمایمتحویل به مسوول خری

 برای فاکتور HISصدور قبض انبار  

 

 تحویل به مسوول فنی جهت کنترل قیمت و بیمه

 
 برای فاکتور HISصدور قبض انبار 

 

 صدور قبض انبار تعهدی برای فاکتور

 
تحویل روزانه فاکتورهای تكمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قبض انبار ریالی

 

 دی برای فاکتورصدور قبض انبار تعه

 

تحویل روزانه فاکتورهای تكمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قبض انبار ریالی

 

تحویل روزانه فاکتورهای تكمیل شده به مسوول 

 خرید جهت صدور قبض انبار ریالی

 

 تحویل به مسوول فنی جهت تایید

 

 تحویل طبق دفتر ثبت به حسابداری

 

 تحویل فاکتور از نماینده شرکت
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 ایف نیروی خدماتی شرح وظ

 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 تملزوما 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(

 شماره تلفن آتش نشانی با خط درشت و خوانا در کنار تلفن های داخل انبار.1

 .تخته و کاغذهای باطله ونظایر آنها در داخل انبار ممنوع است -آتش زدن چوب.2

 در اوردن پریز سماور برقی و مایكروفر از برق و چای ساز و سایر وسایل برقی از برق به هنگام تعطیلی انبار و داروخانه.3

 کنترل مرتب رجه حرارت و رطوبت انبار و داروخانه.4

 نسخه پیچ و انباردار، قابل اطالع تمام کادر()مجری :  شکایات فراورده های دارویی :دستورالعمل 

، عوارض جانبی وسایر موارد در ارتباط  ایرادات بسته بندی   ، ایتهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در رابطه با عیوب ظاهری کلیه شك

بایستی توسط افراد شاکی در فرمهای مخصوص توسط افراد شاکی تكمیل گردیده و در قالب فرمهای  و ملزومات پزشكی با محصوالت دارویی

 توزیع کننده وشرکتهای تولید کننده یا وارد کننده برسانند‚قت به اطالع اداره کل نظارت وارزیابی دارو ومواد مخدر شرکت در اسرع ومربوطه 

 کلیه شكایات واصله واقدامات انجام شده باید ثبت و نگهداری شوند.و 

 

 )انباردار( : شرایط نگه داری فرآورده های دارویی

با توصیه های درج شده روی برچسب الصاقی محصوالت یا طبق دستورالعمل شرکت وارد کننده یا کارخانه  شرایط نگهداری داروها باید مطابق

 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

 باشند راحتی تحت کنترل بوده و قابل تنظیم

 داروهای زنجیره سرد باید در شرایط مناسب نگهداری شوند 

 )تمام  کادر(: ییدارو انبارهاییمنی ل اصوا

 د . شوی بایستی جلوگیررنباد در اشوزی تشسوآست با یك جرقه باعث اکه ممكن  چیزهاییزا و تشس آجناار دادن اقراز  .1

 د. شوی جلوگیر نزدیكی داروهاد در میشور نباا درب هاین شد ودباعث مسداری ضطراقع امودر جناسی که ار دادن اقراز  .2

ده ستفااشتهباشند داکش روکه  مهتابی هایی ل وکاناو کابل از .میباید د شوم نجااقت توسط متخصصین دنهایت در بایستی ر نبااسیمکشی  .3

ر نباق اکل سیستم برد .و گانه نصب شواجدز ت فیوقسم برای هرو شوند داده جا  جعبه هار درب ورودی در کنادر پریزها کلیه کلید دد و گر

 د. شوش خامووج موقع خردر باشد که مجهز صلی ابه یك کلید 

 .برقی مطمئن شوندازم کلیه لودن بوش خامووج از بایستی موقع خرانباردارها  .4

ب فاضالز  گاآب ، لولهکشی د. از شو دهستفان امینااطقابل  قفل هاید و از گیر نصب شوظ و دزدمیبایست حفا انبارهاه و درب پشت پنجر .5
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 .دشوی جلوگیرآن  سقف هایر و نبااخل ، در دا

 .دشوده ستفااانبارها کف ای چوبی بری و فلز پالت هایاز ست انجا که ممكن آتا  .6

 راهنمایی تابلوو  و دستگاه های خبر دهنده آب شیلنگ ر، نبار درب ورودی اکناز  در یا گادر تشنشانی  پول آباید کپسوانبارها کلیه در  .7

ف مصرم عدی تابلوو شته باشند ر داحضوری کاشیفت های م تماه در یدزش دمواد آفرد  و ایس شووبه موقع سرو حریق نصب ی فااط

 ود.نصب شقسمت ها کلیه ر در یا سیگات خانیاد

 )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 باعث محل ها، ینا در نوشیدنی و اغذ ادنند ارقر

 د .گیررت صو تمهیداتی دبای ندآور دبوجو انبارها ایبر ساسیا مشكل شمو مانند نیراجانو

 مفید عمر کاهش سبب و دارد پی در را داروها  شیمیایی و فیزیكی  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 ریكی ع مطبو تهویهد. میشو آنها

ینكه انظر به دن و بوارزان با توجه به ر با فشا دستگاههای تهویه و سقفی پنكه های مانند اریبزا. نیستیم آن از یگیرربكا 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  ه محل های نگهداریمحوط 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 . ارددپی ر را در خدمت بیماه گیرندش پذیرم عد، آنها هریاظ شكل نشد بنامطلو و آب توسط یبستهبند

  .دکر خواهدحل  جهیتو قابل حد تا را مشكل 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 باالتر متر سانتی 31کثر اعایت حدر حریق بای فاار اطبزایك به دنزو  هاداروسایر ا از لكل  باید جداد  مانند ندار

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 رمكاا 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 ارزان پالت  هستندده ستفاابیشتر قابل  هاقفسه مقایسه 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 کارتن هایسیب 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

زودرس شیمیایی منجر به اد موم و به سمو داروهایكی دنز باید باشد. طنامربو هایداروسایر ازم اداری و لو ،کهنه فایل های، شیمیاییاد مو

 .دین نكته توجه شوابایستی به د و میشوداروها ی نقضاایخ رتان شد

 : دستورالعمل داروهای مخدر
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 نگهداری تمام داروهای مخدر داخل گاو صندوق و یا کمد قفل دار .1

 مخدر پس از تحویل پوکه و فرم ثبت مربوطه  تحویل داروهای .2

 ثبت روزانه دفتر مخدر .3

 ها و اختیارات: مسئولیت

 انباردار دارو و لوازم مصرفی :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش مدیر ناظر:

 بازدید هفتگی با چک لیستنحوه نظارت: 

 :منابع

  بخشنامه های موجود

 هابالغ کنند تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-DEM-4 

صول استفاده از انواع داروهای مالتیپل دوزا  

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 بروشور داروییامکانات مورد نیاز 

 رییس بخش مراقبت های دارویی –پرستار کارکنان مرتبط 

 یفتعار

از دارو رادر خود جای داده است. این ویال ها توسط شرکت  از یكدوز ویالی حاوی داروی مایع جهت تزریق وریدی است که بیشمالتیپل دوز 

داروها به دو صورت تك .باکتریاست لیبل گذاری شده و معموالً حاوی ماده محافظ برای پیشگیری از رشد multiple doseسازنده با عنوان

چند دوز موجود می باشند. داروهای تك دوز بعد از اولین بار استفاده دور انداخته شوند. اما داروهای چند دوز را می توان طبق دوز و 

 دستورالعمل کارخانه سازنده مندرج در بروشور نگهداری کرد و چندین بار از آن استفاده شود.

 نی بیمار با در نظر گرفتن مدت زمان نگهداری آنها بعد باز شدنپیشگیری از عوارض جانبی داروهای چند دوزی و حفظ ایمهدف 

 

ر پرستار بایستی توجه داشته باشد که اصول استفاده و نگهداری برای هر دارویی دقیقا ان چیزی است که کارخانه سازنده بر روی دارو و یا د

 ارخانه می باشد.بروشو آن ذکر می نماید. لذا در زمان استفاده اولین کار توجه به شرایط ک

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.(

ی نماید.پرستار از نگهداری و مصرف ویالهای حل شده بیش از زمان ذکر شده توسط شرکت سازنده در هر شرایطی خودداری م 

 پرستار هنگام استفاده از ویالهای چند دوزی باید از تكنیك های استریل استفاده کند و از آلوده کردن وسیله قبل از ورود دیافراگم

 بپرهیزد.

 درجه ضد عفونی کند. 71پرستار باید دیافراگم ورودی را قبل از ورود سرنگ با الكل 

 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

ند دوزی در یخچال کاهش رشد میكروبها در یخچال( این اقدام باید صورت گیرد، اما نباید فكر کرد که نگهداری تمام ویالهای چ

 مطمئن است زیرا دمای یخچال می تواند در برخی موارد باعث کاهش عملكرد ماده نگهداری شود.

"در صورت عدم تماس در موقع مصرف بعد از باز کردن حداکثر تا یك ماه قابل مصرف می باشد. "قطره های چشمی 

"صرف و عدم یخ زدگی و تغییر رنگ حداکثر تا اخر تاریخ انقضا در صورت محكم بودن درب ظرف بعد از م "قطره های گوشی و بینی

 قابل استفاده می باشند هر چند باید توجه داشت که با مصرف تدریجی احتمال تغلیظ آن وجود دارد.

ه کردن تا یك در صورت باز شدن حداکثر تا یك ماه قابل نگهداری می باشند و فقط در مورد قطره نیستاتین بعد از آماد "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"

 تا یك ماه قابلیت مصرف دارد "پماد چشمی"

 قضای قابل نگهداری می باشند.در صورت جمع کردن قسمت مصرف شده تیوب و محكم بودن درب تا تاریخ ان "پماد های موضعی"

 حداکثر بعد از باز کردن تا یك ماه قابل مصرف می باشند. " پمادهای واژینال"

روز قابل مصرف می باشند به غیر از شربت  14بعد از آماده سازی در دمای اتاق تا هفت روز و در دمای یخچال تا " سوسپانسونها "

 قابل مصرف می باشد. کوآموکسی کالو  که در دمای یخچال هفت روز

بعد از باز کردن در صورت محكم بودن درب آن و عدم تغییر خواص بو مزه و رنگ تا یك ماه در یخچال و دو هفته در  "مایعات مثل شربتها"
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آن در کودکان و الگزیر حداکثر تا آخر تاریخ انقضا قابل مصرف می باشند. هر چند به دلیل تغلیظ دارو با مصرف تدریجی استفاده –دمای اتاق 

 سالمندان توصیه نمیشود.

 به عنوان داروی یكبار 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 یك ساعت دوام دارند." شده  ویال های حل آمپولهای"

 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." ولین ویال انس"

 در صورت شستشوی صحیح سیلندر آنها تا آخر تاریخ انقضا قابل استفاده می باشند. "اسپری ها"

 بر روی دارو درج گردد. بازگشایی باید تاریخ و ساعت

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخش رئیس ناظر:

 از طریق بررسی پرونده های پزشکی و فرم های تلفیق دارویینحوه نظارت: 

 منابع

 بروشور کارخانه سازنده داروها .1

  Injectable Drugsکتاب   PDFفایل .2

 Drugs.Comاینترنت سایت .3

 هابروشور دارو.4

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 وش اجراییکد ر
P-TC-DEM-10 

 خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 ، کامپیوتر HISسیستم  امکانات مورد نیاز :

 کارکنان مرتبط:

 دارو و لوازم مسوول تهیه دارو و ملزومات مصرفی مرکز می باشد.کارپرداز 
 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.و خرید و انضمام ضمایم سایت به فاکتورهای لوازم می رییس بخش مراقبت های دارویی مسوول کنترل اسناد و تایید فاکتور

 تعاریف :

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

IMEDهیزات پزشكی وزارت بهداشت: سایت اداره تج 

 هدف :

 . یكسان سازی نحوه خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشكی مطابق با دستورالعملها و قوانین وزارت بهداشت1

 . مدیریت بهینه تامین، انبارش و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات پزشكی2

 روش اجرایی:

ه مصرف سه ماهه دارو بر اساس نقطه سفارش )که بنا به مصرف دو ماهه دارو و لوازم تعریف می انبار دار دارویی و یا انبار دار لوازم  با توج.1

 کند.شود( لیست درخواست خرید کلی خود را ماهانه تهیه می

 در خصوص دارو و لوازم گران قیمت و یا حجیم و یا اقالمی که دچار کمبود می باشند استانه سفارش متفاوت خواهد بود..2

ید توسط رییس بخش مراقبت های دارویی با عنایت به موجودی انبار و استانه سفارش تعیین شده تایید و جهت امضای درخواست خر.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

از دارویی ارزش ریالی اقالم درخواستی را در برگه خرید درج می نماید و پس از تعیین اعتبار و تایید رییس حسابداری اقدام به کارپرد.5

 خرید اقالم درخواستی می نماید.

 کارپرداز دارویی دارو را از شرکتهای مجاز خرید دارویی تهیه و سفارش می دهد..6

  IMEDبه سایت اداره تجهیزات پزشكی دارد. خرید لوازم از شرت های مجاز طبق لیست کارپرداز دارویی  اشنایی کافی و کامل .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 3استعالم صورت گیرد پس از گذشت مورد لوازمی که در شرکت های قبلی موجود نباشد بایستی در سامانه تدارکات 

 ثبت شده اند انجام میگیرد IMEDهایی که اعالم موجودی کرده اند و در سامانه 

 انباردار دارو و لوازم مصرفی دارو و لوازم درخواست شده را طبق لیست درخواست از شرکتهای دارویی تحویل می گیرد..8

واستی دارو و یا لوازم را با لیست درخواست از نظر نوع و تعداد و تاریخ انقضا و یخچالی بودن با کنترل انباردار در زمان تحویل اقالم درخ.9

 روش ارسال و حمل نقل مطابقت می دهد و بعد تایید کارپردازی بر روی فاکتور )امضای کارپردازی(  تحویل می گیرد.

 نظر گرفتن تاریخ انقضا در قفسه می چیند.انباردار دارویی داروها را بر اساس کد های سیستم و با در .11

و تعهدی و انضمام برگه ها بر روی فاکتور فاکتور ها را جهت ثبت تعهدی ریالی به  HISانباردار دارو پس از ثبت دارو در سیستم .11
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 کارپرداز دارویی تحویل می دهد.

و صحت ثبت در سیستم  HISدر  رل بیمه ، قیمتقبل از ارسال فاکتورهای تنظیم شده جهت صدور تعهدی ریالی فاکتورها جهت کنت.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   IMEDمراقبت های خرید اقالم را از نظر تطابق با سایت با انضمام برگه های سایت رییس بخش .14

 قیمت فروش تحویل انبار دار لوازم جهت ثبت می دهد.

فرم خرید خارجی   –ک انضمام تعیین مار -و تعهدی و انضمام برگه ها بر روی فاکتور HISانباردار لوازم پس از ثبت فاکتور در سیستم .15

 فاکتور ها را جهت ثبت تعهدی ریالی به کارپرداز دارویی تحویل می دهد

و صحت ثبت در سیستم  HISقبل از ارسال فاکتورهای تنظیم شده جهت صدور تعهدی ریالی فاکتورها جهت کنترل بیمه، قیمت در .16

 می گردند. و تعهدی توسط رییس بخش مراقبت های دارویی کنترل و تایید HISهای 

در خصوص درخواست دارو و لوازم جدیدی در مرکز از سوی بخش ها که جایگزینی در فارماکوپه بیمارستان ندارند پس از تایید رییس .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.

ص درخواست بخش جهت خرید دارو و لوازم جدید غیر اورژانسی مراتب در اولین کمیته دارو و درمان با حضور افراد متقاضی در خصو.18

 مطرح و سپس در صورت تصویب خرید درخواست خرید صادر خواهد شد.

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 دارویی مراقبتهای بخشمدیر  :فرد پاسخگو 

 دارویی مراقبتهای بخشمدیر  ناظر:

 ، درخواست انباردارHISگزارش مصرف و موجودی از سیستم نحوه نظارت: 

 منابع :

 )فایل اسكن شده شیوه نامه به پیوست می باشد(94شیوه نامه خرید دارو و ملزومات دانشگاه ارومیه ابالغی دی ماه .1

 قوانین حسابداری .2

 سیاستهای مرکز.3

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده

رئیس بخش مراقبت -زهرا قلیچ خاندکتر 

 داروییویژه های 

  -دکتر تمرزاده

 بخش مراقبت های ویژه دارویی مدیر

رئیس بخش مراقبت -دکتر زهرا قلیچ خان

 داروییویژه های 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 کار قعیوا شرایط اساس بر پرتوی سوانح با مقابله دستورالعمل 0-0-1-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-1 

 مقابله با سوانح پرتوی براساس شرایط واقعی کار

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 عم از شیلد های محافظ سربی، جلیقه های سربی، اتاق سربینیروی مجرب، وسایل حفاظت فردی ا : امکانات مورد نیاز

 پرسنل رادیولوژی : کارکنان مرتبط

 پرتوی سوانح و اتفاقات با مقابله و پیشگیری 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

 

 رتبه بندی پیشه های پرتوی از نظر ریسک پرتوی

 
 ریسک باال     ادیوتراپی و پرتونگاری گاما             ر

 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 – 0
 تجهیزات خرابی – 1
 مترقبه غیر حوادث – 1
 

 خطاهای انسانی :
  پرتونگاری مهارت نداشتن – 0
 نداشتن دانش حفاظتی -1
 حفاظتی تجهیزات با ناآشنایی – 1
 .....و دقتی بی و هوشیاری عدم پرتی، حواس خستگی،:  عوامل دیگر – 0
 

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

 پرتونگاری مهارت داشتن – 0
 به کارگیری تجهیزات استاندارد – 1
 برکار تمرکز – 1
                                 تجهیزات از درست نگهبانی و تجهیزات از درست داری نگه – 0

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

 

 اصول کلی در مقابله با سانحه
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 
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 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-

 مرزبندی مجدد و ناحیه ی کنترل شده بر پایه ی شرایط سانحه-

 خش و مسئول فیزیک بهداشتاطالع دادن به مسولین ب-

 

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 – 0
 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 – 0
 (هوشیاری سطح خصوصا) عصبی عملکرد بررسی و هوشیاری رفتن دست از مورد در پرسش – 1
 درم حاد پرتویسن عالئم وجود رسیبر – 3
 

 ب(  اقدامات آزمایشگاهی 
 سرم های الکترولیت و مدفوع ادرار، آنالیز بیوشیمی، آزمایشات محیطی، خون الم خونی، سلولهای شمارش شامل پرتوی مصدورم جهت اولیه آزمایشات – 0

 .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– 0
 (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 – 0
 (ریزی پوسته – ادم – گرما – قرمزی) پوست  شامل فیزیکی بررسی – 1
 پزشکی فیزیک تیم توسط دوزگیری انجام درخواست – 3
  شود زده تاریخ و ساعت و مصدوم نام ظروف روی گیری نمونه از پس:  خون های نمونه گرفتن – 1
 سی وجود ) دهیدراتاسیون(برر و مصدوم زنو – 3
 مخفی و آشکار خونریزی عالئم به توجه – 1

 توجه به مسائل روانی مصدوم و بررسی نیاز به حمایت روحی ) توسط تیم بهداشت روان( -01
 درمان اولیه با ضداسهال، ضد تهوع، ضد اضطراب و مایع درمانی -00
 باید نوشته شود  ساعت و روز ساسا بر ها فعالیت تمام سازی مستند – 01
 مصدوم انتقال – 01

 

 پیشگیری :
  (.اگر الزم است چیزهایی را جابجا کنید) گرددبررسی بایستی محل پرتونگاری پیش از شروع کار -
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 این تجهیزات الزامی است. ای دوره بازرسی روزانه و ،تجهیزات پرتونگاریبرای اطمینان از سالمت -

 گردد. اجتنابتبحر کافی  و فاقدافراد آموزش ندیده کارگیری بهه خود و دیگران از آسیب ببه دلیل احتمال -

 گرفته شود.تحت نظر بایستی همواره ناحیه کنترل شده -

الزامی  زیمتر فردیای و برای افراد استفاده از دُزیمتری( به صورت مرتب و دورهز 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.

 .ر استپیش گیری از سوانح پرتوی به مراتب از مقابله با آن آسانت توجه :

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فیزیک بهداشت :فرد پاسخگو 

 تصویر برداری مسئول فنی ناظر:

 -و مراجعین پرسنلگزارش  -مشاهده و بررسی مستندات  نحوه نظارت:

  منابع:

 حوادث پرتوی نوشته شهال ریاحی استادیار دانشگاه آجا؛ سیمین تاج شریفی فر مربی دانشگاه پرستاری آجا؛
  

 kollekD.Canadian emergency preparedness 
 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 

 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست

بیمارستان شهید رئیس  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 حاجب مواد از ایمن استفاده نحوه دستورالعمل 1-0-1-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-2 

 نحوه استفاده ایمن از مواد حاجب

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دستگاه رادیولوژی ،ماده حاجب، وسایل احیاء 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 :

 حاجب مواد تزریق جانبی عوارض رساندن حداقل به با تر دقیق تشخیص به دستیابی جهت تخصصی های برداریعکس انجام هدف :

 روش اجرایی : 
در اختیار توسط منشی واحد پس از دریافت درخواست تصویر برداری با ماده حاجب ابتدا درخواست تصویر برداری بهمراه شرح حال و پرونده بیمار 

ی قرار گرفته و پزشک مورد نظر پس از مطالعه ) هویت بیمار ، باردار نبودن و حساسیت دارویی در بیمار ( نوع و مقدار دز پزشک متخصص رادیولوژ
توسط منشی واحد بصورت  دارای مواد حاجب را با توجه به وضعیت و شرح حال بیمار مشخص و سپس آمادگی های قبل از تصویر برداری یدارو

 . داده میشود و توضیحات الزم توسط کارشناس تصویربرداری به بیمار ارائه میشود برگه های آماده به بیمار

 اقدامات الزم در زمان مراجعه بیمار:
 بیمار در زمان مورد نظر و رعایت موارد گفته شده به واحد تصویربرداری مراجعه مینماید و توسط متصدی پذیرش در سیستم پذیرش میشود -0
گیری توسط پرستار بخش در صورت لزوم  و آماده سازی ماده حاجب توسط کارشناس رادیولوژی و اخذ رضایت از بیمار  اقدامات الزم شامل رگ-1

 توسط متصدی پذیرش با امضاء و حضور پزشک رادیولوژی انجام میشود 
 شک رادیولوژی ارسال میشودتصویربرداری مورد نظر با رعایت همه مسائل حفاظتی انجام میشود و تصاویر جهت گزارش نویسی به پز -1
ک بیمار از نظر حساسیت دارویی توسط پرستار واحد ارزیابی میشود ودر صورت نرمال بودن بعد از خارج کردن آنژیوکت توسط پرستار واحد را تر -0

 تصاویر مراجعه مینماید CDمیکند ودر زمان مقرر جهت اخذ گزارش و 

 ضروری است:در استفاده از مواد حاجب رعایت موارد زیر 

  شود خودداریاز مصرف آن دارو  در صورت مشاهده هرگونه رسوبات یا تغییر رنگ در ویال. 

  مورد استفاده قرار گیردو بصورت استریل ماده حاجب پس از باز شدن باید بالفاصله . 

 دمواد کنتراست ید دار وریدی باید در زمان تزریق دمایی مساوی بدن و یا نزدیک به آن داشته باش . 

 قبل از انجام آزمون به منظور حفظ آرامش بیمار باید نحوه انجام پروسیجر به وی توضیح داده شود. 

 با توضیح خطرات احتمالی تزریق توسط کارشناس تصویربرداری تکمیل فرم رضایت توسط بیمار یا همراهان درجه یک بیمار. 

 د و یا پروسیجرهایی ایمن جایگزین شوددر صورت بارداری انجام ازمون حتی المقدور به بعد موکول شو. 

  مشورت نماییمبا رادیولوژیست بررسی گردد ودر صورت لزوم بیماران باید سابقه حساسیت دارویی،مواد غذایی و بیماریهای خاص در 

 انجام آزمایشات BUN،CR  الزامی است. 

 استفاده گرددریق )کوبیتال( محل مناسب تز  از آنژیوکت متناسب با سن،اندازه رگ و نوع پروسیجر مربوطه. 

 تزریق ماده حاجب با حضور رادیولوژیست و پرسنل خبره و با اطمینان از کامل بودن تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس صورت پذیرد. 

 باقی ماندن آنژیوکت )باز بودن رگ( و کنترل محل تزریق حداقل تا نیم ساعت پس از آزمون الزامی می باشد. 

 اجب باعث اختالل در تست های تیروئیدی می شود، بنابرین الزم است آزمون های تیروئیدی یک هفته به تاخیر بیافتدتزریق ماده ح. 

  ساعت قبل و بعد از تزریق قطع شود 03در بیماران دیابتی مصرف متفورمین. 

 :مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری های رادیولوژی بدین شرح می باشند

جهت بررسی مجاری گوارشی از سوسپانسیون سولفات باریم با غلظت های مختلف استفاده می  جب مصرفی در دستگاه گوارش :مواد حا – 0

ریم انما نمائید، برای بررسی مری از غلظت باال، برای بررسی معده و اثنی عشر و روده باریک از غلظت متوسط و برای بررسی روده بزرگ در آزمون با
رقیق ( سولفات باریم استفاده می شود، در برخی موارد نیز در آزمون باریم انما از ترکیب هوا و سولفات باریم بعنوان دابل کنتراست از غلظت پایین ) 
 استفاده می شود .
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 مقدار مصرف به نوع آزمایش و روش پرتونگاری بستگی دارد.
 زان مصرف :بزرگساالن ، خوراکی : رادیوگرافی مری ، معده و روده بزرگ و کوچک می

 گرم به صورت تنقیه ) انما ( می باشد. 111تا  011گرم و در روده بزرگ  011تا  31در بالغین و در معده 
 کودکان : مقدار بر اساس نیاز بیمار و به وسیله پزشک مشخص می گردد

، بعد از اقدامات تشخیصی مثل رادیوتراپی، احتمال احتمال پارگی دستگاه گوارش، بعد از عمل نمونه برداری روده –موارد منع مصرف : انسداد روده 
 بارداری یا دهیدراتاسیون

 عوارض جانبی : یبوست و در صورت سوراخ بودن دستگاه گوارش عفونت شکمی، اسهال و آپاندیسیت 
 دهید.توجهات : شب قبل از اقدام تشخیصی ؛ برای بیمار داروی اسهال آور ) ملین( تجویز کنید یا شیاف بیزاکودیل  ب

ز آموزش : به همراه دارو آب فراوان مصرف شود چون ممکن است یبوست ایجاد کند، همچنین در مواردی که احتمال پرفراسیون وجود داشته باشد ا
 مواد ید دار محلول در آب مانند گاستروگرافین استفاده شود.

 

 مواد حاجب مصرفی در دستگاه ادراری : – 0
و سیستوگرافی از مواد حاجب یددار محلول در آب مانند اوروگرافین استفاده  IVP ،VCUGزمونهای مختلف نظیر جهت بررسی سیستم ادراری در آ

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 

 ماده حاجب برای آزمون به نوع ماده حاجب، وزن بیمار و سن بیمار بستگی دارد. مقدار
 میلی متر به ازای هر کیلو گرم وزن بدن است 0میلی لیتر و کودکان  1/0میلی لیتر، نوجوانان  1مقدار متوسط برای بزرگساالن 

 زی قاعدگی، به هنگام بارداری و حساسیت به پنی سیلین موارد منع مصرف، سابقه حساسیت به ید یا مواد حاجب یددار در هنگام خونری

 

 عوارض جانبی :
 با توجه به غلظت دارو، ویسکزیته، میزان و سرعت تجویز دارو عوارض جانبی آن شامل: 

لبی، شوک و افت فشار خون، اشکال در تنفس، احساس گرم شدن، تهوع و استفراغ، طعم فلز در دهان، سرگیجه، سردرد، سرفه، خارش، آریتمی ق
 باشد .ایست قلبی می

 : در بیماران با سابقه نارسایی کلیوی و کبدی، آسم و آلرژی باید با احتیاط و با مشورت با پزشک رادیولوژیست مصرف شود.0نکته 
بیماریهای قلبی و ریوی، کم خونی   :  احتمال بروز عوارض جانبی، در افراد سالخورده و نوزادان، بیماران ناتوان و افراد دارای فشار خون باال، 1نکته 

 داسی شکل و هایپرتیروئید به شدت افزایش می یابد.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 و کارشناس مربوطه تصویر برداریمسئول فنی  :فرد پاسخگو 

 تصویر برداریمسئول فنی  ناظر:

 مشاهده نحوه نظارت: 

 مواد کنتراست رادیولوژی تالیف دکتر داغستانی –چیان مواد حاجب در رادیولوژی تالیف فضل ا... تور منابع:

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست

 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 
 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی

 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر

 شهید مطهری
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 بحرانی نحوه اطالع رسانی مقادیر دستورالعمل 1-1-1-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-IC-3 

نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج 

 بحرانی تصویربرداری در بیماران بستری

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ویرایش:   تاریخ آخرین

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 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 تأثیرنتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است به  :تعاریف

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

ثبت نماید )در شیفتهای عصر  HISبیماران را حتما در سیستم  مشخصات کامل رادیولوژی بایستی به هنگام مراجعه بیماران به رادیولوژیپرسنل پذیرش -0
 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
 تصاویر بررسی میشود . پس از انجام در خواست مورد نظر1-1
با دقت در تصویر برداری انجام شده و مشاهده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع داده میشود)در شیفت عصر و شب  رادیولوژینل فنی پرس-0

رزیدنت( وبا  در صورت وجود رزیدنت رادیولوژی مقیم تماس با ایشان در غیر این صورت با هماهنگی دفتر محترم پرستاری و تماس با رادیولوژیست آنکال یا
 با بخش مربوطه تماس گرفته میشود و مورد بحران اطالع رسانی میشود. red callتشخیص 1مورد بحرانی از طریق تأیید بازبینی تصاویر و پس از 

 ده میشود.دا رقرا بخش مربوطهمورد بحران توسط رادیولوژیست رپورت شده ودر شیفت صبح بصورت تایپ و در عصر وشب بصورت دستی در اختیار -1
تاریخ و  که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی در دفتر موارد بحرانی با ذکر رادیولوژیمشخصات پرسنل  -3

 ساعت ونام بیمار ثبت می گردد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 تصویربرداریمسئول واحد  ناظر:

 بررسی مستندات و مصاحبهنحوه نظارت: 

 پنجمراهنمای جامه استانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست

 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 
 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی

 مسئول فنی تصویربرداری -دین پرستدکتر لیال 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : نی بعدیبازبیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 کارکنان فنی تصویربرداری کارکنان مرتبط:

 ات بیماران داشته باشد به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حی 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 وجودرا انجام داده و پس از درخواستهای تصویربرداری بایستی   تصویربرداریکارکنان . 0

 اطالع دهند.به پزشک مورد را  red callبالفاصله از طریق خطوط تلفن ژی، کارشناس انجام دهنده تصویربرداری رادیولو

 اطالع دهند. پرستار مسئول شیفت (/ پرستار بیمار / پرستار )سرپرستار  / دستیار پزشک . در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج به 1

نوع بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتایج بحرانی در دفتر ثبت موارد بحرانی به همراه  که نتیجه تصویربرداریمشخصات پرسنل . 1

 ثبت می گردد. انجام تصویربرداریو ساعت   مورد بحرانی

 نماید.ثبت می   HISدر سیستم تایپیست تصویربرداری نتیجه گزارش تصویربرداری را  . 0

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول واحد تصویربرداری ناظر:

 مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانیبررسی مستندات نحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در تصویربرداری منابع :

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 اریمسئول فنی تصویربرد -دکتر لیال دین پرست

 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 
 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی

 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 

 

 آزمایشگاهی نمونه های آوری جمع دستورالعمل 0-0-3-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/1 

 آزمایشگاهی های نمونه آوریجمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  نل پرستاریپرس –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 -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

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

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

Amino Acids plasma  ساعت ( 01ساعت ناشتایی ولی کودکان و بزرگساالن  0شیرخواران ) 

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 ( 00تا  01)                                                  )ولی با آب می توانند بنوشد(
 ب (  آزمایش هایی که بیمار باید ترجیحا ناشتا باشد :

Alfa1-Antitrypsin serum  

 Amylase صبح توصیه میشود( 3شب تا  01قبل 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 
 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 ول فنی آزمایشگاهمسئ ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 : مریم تعاونمسئول آزمایشگاه

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -ر کیاست فردکتر جعف

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/2 

 آزمایشگاهی هاینمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0یرایش: شماره و

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 -تعاریف : 

  لزامات نمونه برداریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر ا :هدف

 آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم غذایی خاصی است : پ(
Fat , semiquantitative, stool   گرم چربی یا  011تا  011: یک فرد بزرگسال باید تحت رژیم  حاوی حدودg/m2  31  در روز برای حدود یک

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

HDL, LDL  ، بیمار باید به مدت سه هفته یک رژیم ثابت غذایی و وزن ثابت داشته باشد و حداقل ده ساعت ناشتا باشد: جهت حصول بهترین نتیجه 
Metanephrines , urine or plasma  10: 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  03: نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر ) پروتئین ( به مدت

 نمونه گیری در روزهای چهارم تا دهم پس از تولد پیشنهاد میشود . LBWترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود . برای نوزاد 
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 10نکرده و حداقل از 
 ت( آزمایش هایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی است :

Aldosterone , serum or urine :  ، قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اطالح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیورتیک
 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 رددمی گ 
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 ا آهن است ، تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود : هنگامی  که بیمار تحت درمان ب 

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  ه از مصرف ویتامین ساعت قبل از جمع آوری نمون 10: 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 بیمار سوال شود چرا که سطوح پروتئین  : مصرف ضد انعقاد خوراکی توسطC  با مصرف وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل

 .روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود 01به مدت 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
ید رئیس بیمارستان شه -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/3 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 -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

Protein S  سطوح پروتئین :S  روز مصرف  01با 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 نی کند . هیرودین و آرگاتروبان را هم طوالPT   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 .

 ی که انجام آنها نیاز به رعایت زمان بندی خاص دارد :ث( آزمایش های
aPTT  دقیقه  تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین است  11:در بیماران تحت  درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 

ACTH,plasmaام شود همچنین نمونه هایی که : جهت اندازه گیری های متوالی الزم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت انج
 شب تا نیمه شب باشند  1صبح و بین  01و 3برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می شوند باید بین  

AFP,Serum حاملگی است  03تا  03: جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب هفته 
Androstenedione , serum بل یا بعد از دوره قاعدگی گرفته شود .: درزنان نمونه باید یک هفته ق 

GTT,Plasma  گرم کربوهیدرات در روز ( داشته  011: 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  01و 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

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 یشگاهمسئول فنی آزما :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 وانمردفرزانه جمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/4 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 -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   00: 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 
 نیاز دارد :  ج( آزمایش هایی که انجام  آنها به رعایت مواردی خاص

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  قبل از نمونه گیری دراز بکشد  دقیقه 11: 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 آزمایشگاه شرح داده شده است  : این مبحث در مجموعه راهنمای آماده سازی مراجعان 

Oxalate Urine  بیمار باید ترجیحا در منزل بوده و مایعات  و غذای معمولی مصرف کند : 
PSA, serum بیمار : ( نباید اخیرا معاینه رکتالDRE) ممکن است سبب افزایش موقت و جزئی شود سوزنی 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 تیروئید یا درمان با ید رادیواکتیو انجام شود : ازمایش نباید خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی ، جراحی. 
 ساعته دارد :  10چ( 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 
 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه اظر:ن

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/5 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 -تعاریف : 

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

 ساعته دارد :  10ح( 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 ( 10) جمع آوری های کمتر از 

Manganese   ) ادرار راندوم هم قابل قبول است( 
Microalbuminuria( ساعت( جمع آوری شده و نیز نمونه راندوم برای تعیین نسبت به کراتینین میتوان  01) از نمونه ای که  در مدت شب

 استفاده کرد (
Mucopolysaccharides 

Oxalateساعته باشد ( 10به نمونه ) غلظت اگزاالت  ادار در ابتدای صبح هم ممکن است مشا 
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): کننده تماسی انعقادی مانند سلیتی فعالیک لوله محتو (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: از سرنگ سرد شده (chilled) و دو لوله پالستیکی درب بنفش (EDTA) اند استفاده نماییدکه از قبل در یخ سرد شده. 

ACTH شودجذب شیشه می. 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 ورالعملکد دست
I-TC-Lab-1/6 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه رتبط: کارکنان م

 -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

 

 : 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 ای شسته شده با اسید استفاده نماییدآوری 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-

 .شده با اسید استفاده شوداتیلن شسته 

 

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

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

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

  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 در صورتی که بررسی ابتدایی جهت تفسیر با مشکل روبرو شود از ظرف و لوله
 .شود

Homovanillic Acid, Urine  از ظرف پالستیکی استفاده شود. 

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

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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردسئول فنی آزمایشگاه: دکتر م
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/7 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

  پرسنل پرستاری –کارکنان آزمایشگاه کارکنان مرتبط: 

 -تعاریف : 

  بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و سایر الزامات نمونه برداریاگاهی کارکنان بالینی در بخش های  :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 از ظرف تیره رنگ یا فویل پیچ شده استفاده نمایید. 

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

Schilhing Test تیو باشد استفاده نماییدگیری بوده و فاقد آلودگی با مواد رادیواکاز ظرف بزرگ ترجیحا پالستیکی که قابل اندازه. 

  Semen Analysis ای یا پالستیکی تمیز، خشک و با دهانه گشاد استفاده کنید که در دمایاز ظرف شیشه °C40-20  گرم شده باشد و ضمنا 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 به طور کلی حجم مورد نیاز برای انجام آزمایش باید به
 1-1های سرم یا پالسما حداقل      نمونه

 .لیتر استمیلی

 :ها و همچنین موارد خاص نکات زیر را باید در نظر داشت     ایر نمونهبرای س
 

 Body Fluid Chemical Analysisگیرد، یک اشتباه شایع  های مختلف آزمایشگاه انجام می از آنجایی که آزمایش مایعات بدن معموال در بخش
های مناسب  صورت منقسم در ظرف لیتر مطلوب خواهد بود که باید بهمیلی 11ر حجم فرستادن مقادیر ناکافی از مایع بدن به آزمایشگاه است. برای این منظو

 .ارسال شود

  CSF Analysis معموال ml3-1 کند کفایت می. 

 : Albumin Ratio/ IgG CSF  لیتر مورد نیاز استمیلی 1لیتر و ترجیحا میلی 0/1-1/1حداقل. 

 : Chloride, Sweat گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صورت استفاده از میکروتیوب  میلی 11ا گاز یا کاغذ صافی حداقل آوری نمونه ب در صورت جمع
 .میکرولیتر است 01حداقل حجم قابل قبول 

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

 :Cryoglobulin, Serum  (ر خون وریدیلیتمیلی 01لیتر سرم )میلی 1حداقل 

:Endomysial Antibodies  لیتر سرم مورد نیاز خواهد بودمیلی 1های 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 1/1تا  1/1اندازه نمونه بیوپسی باید بین. 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 جوانمردفرزانه مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/8 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 -تعاریف : 

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

  :Hypertonic Cryohemolysis Test  لیتر خون کامل تازه مورد نیاز خواهد بودمیلی 1حداقل. 

  :Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid  ود یک لیتر نمونه مورد نیاز است، حد%31برای تامین حساسیت. 

  :Mycobacterial Culture, CSF   لیتر استمیلی 01لیتر بوده ولی حجم مطلوب میلی 1حداقل حجم قابل قبول. 

  :Mycobacterial Culture, Sputum  لیتر استمیلی 1حداقل حجم قابل قبول. 

 :Mycobacterial Culture, Urine  لیتر ادرار ابتدای صبح استیمیل 01حداقل حجم قابل قبول. 

 :Osmolality, Urine  لیتر ادرار مورد نیاز استمیلی 0حداقل. 

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

 دارنده مورد نیازنوع ضدانعقاد یا نگه

 :EDTA ضدانعقاد -الف

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

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

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

 :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 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 لکد دستورالعم
I-TC-Lab-1/9 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش:

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

 پرسنل پرستاری  –ارکنان آزمایشگاه ک کارکنان مرتبط:

 - 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 :

 :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 ته یا ضدانعقادنمونه لخ –ث 

Apo A-I-Apo B-CEA-Cholesterol-DHEA-HDL-HIV Serology-01-Hydroxyprogesterone 

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

 :نمونه لخته یا ضدانعقاد هپارین  –ج

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

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

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

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

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

Valproic Acid-Vitamin A-Vitamin D-Vitamin E 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 زمایشگاهمسئول فنی آ :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 ه جوانمردفرزانمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/10 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0ویرایش:  شماره

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  : کارکنان مرتبط

 - تعاریف :

  ایر الزامات نمونه برداریآگاهی کارکنان بالینی در بخش های بیمارستان و کارکنان آزمایشگاه و بیماران از راهنمای جمع آوری نمونه ها و س هدف :

 :سایر موارد -چ

aPTT و :PT ارجحیت دارد %3/1سیترات 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 ر صورت انجام آزمایش رنین و آلدوسترون فقط مید (EDTA) فقط سنجش  استفاده کرد ولی در صورتی که

 .، سیترات و یا لخته استفاده کردEDTAهای حاوی هپارین،      توان از لوله آلدوسترون مدنظر باشد می

α0 -Antitrypsin: رب بنفشآوری سرم و لوله د لوله لخته جهت جمع (EDTA) گیرد برای آزمایش مولکولی مورد استفاده قرار می. 

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

Cryofibrinogen:   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

 .قرمز و بررسی سریع قابل قبول خواهد بودهای  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 ی استفاده از سیترات یا هپارین هم قابل قبول استاست ول. 

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): ه درب بنفشلول(EDTA)   یا پالسمای سیتراته به نسبت چهار به یک )چهار

 .مورد نیاز است (mmol/L 109 سدیم سیترات تری  حجم به یک حجم خون

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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 ئول فنی آزمایشگاهمس ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -فر کیاست فردکتر جع

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/11 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 - 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 :

      دارنده ادرارگهمواد ن –ح 

 :Aldosterone   1-0گردد تا دارنده استفاده میبه عنوان نگه %11از اسیدبوریک یا اسیداستیک=PH باشد. 

Catecholamines, Fractionation, Urine: 25های زیر پنج سال مورد      لیتر برای بچه میلی 01برای بالغین و  %11لیتر اسیداستیک  میلی

 .دو تا چهار حفظ شود بین  pH نیاز است تا

 Cortisol, Free, Urine  یا ده گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید. در %11لیتر اسیداستیک میلی 11آوری نمونه،  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 جمعیلیم=PH آوری آن مورد نیاز است پس از جمع. 

1-HIAA: لیتر اسید استیک یا اسید هیدروکلریک استفاده کرد تامیلی01گرم اسیدبوریک یا 01-01توان از  دارنده ولی میمعموال بدون ماده نگه 

pH   دنمونه حفظ گردمناسب. 

Hydroxyproline: 30    گرم اسیدبوریک به ظرف اضافه نمایید 01-01لیتر اسید کلریدریک شش نرمال یا میلی. 

0  1- 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 %11لیتر اسید استیکمیلی ml15 

 .کند می  کفایت 

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

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

: 15-1 Pregnanetriol0  گالسیال لیتر اسید استیکمیلی 01گرم اسید بوریک یا 

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

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

 Zn:ml10 اسید هیدروکلریک غلیظ 

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

Amino Acids-Amylase-Chloride-Citrate  ( دارنده هستندستفاده از ماده نگهها قایل به ا بعضی پروتکل ) 

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

Mucopolysaccharides-Potassium-Protein Electrophoresis-Protein, Quantitative-Sodium 
 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -جعفر کیاست فردکتر 

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/12 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 ابزار نمونه برداری  –ظروف جمع آوری  انواع نمونه  : نات مورد نیازامکا

  پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  : کارکنان مرتبط

 - تعاریف :

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

 کشت خون 
  

( لذا نمونه گیری ، جداسازی و تشخیص دقیق عامل  %11تا  %11به 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

 : ب ( روش انجام کشت خون

 در مورد چگونگی اخذ خون توضیحات الزم داده شود با شماره بیمار تطبیق گردیده و به بیمار )بزرگسال( تکمیل شده و آزمایشفرم درخواست . 0

در چسباندن بر چسب توجه شود تا بر چسبانده میشود .  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 .0
 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  
نمونه خون به فاصله یک ساعت از بیمار گرفته و کشت داده شود .  1تا 1جم خون کافی برای کشت است . توصیه میشود ولی آنچه که مهم است ح

میلی لیتر خون  11الزم میشود . اگر فرصت کافی قبل از شروع درمان وجود نداشته باشد از دو ناحیه بطور جداگانه مقدار ” بار ندرتا 1خون گیری بیش از 

کشت( میتواند اکثر عوامل بیماریزا را  1در دو روز و هر روز )کشت خون جداگانه  0، انجام FUO  گیرد . در موارد تب با علت ناشناخته گیری انجام می
 .مشخص می سازد

  ضدعفونی پوست برای 

  از مرکز به خارج(.بشکل دایره ) شود یمحلی که برای خو نگیری انتخاب شده است به مدت یک دقیقه پاک م درجه، 11الکل  ابتدا با پنبه آغشته به -0

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 اک میدایره ، از مرکز به طرف خار ج پ

اجازه داده  از مرکز به خارج(.سپس بشکل دایره ) شود محلی که برای خو نگیری انتخاب شده است پاک می درجه، 11الکل  با پنبه آغشته بهمجددا   -1
 .در پوست خشک شود الکلشود تا  می

 .گارو از بازو بسته میشود -0

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
 .ا با دست غیر ضد عفونی شده لمس نمودبا روش ذکر شده برای پوست ضدعفونی گردد و نباید محل خو نگیری ر ”قبال

  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه.0منابع :

2. irannurse.ir  
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 هابالغ کنند کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/13 

 گاهیآزمایش های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 - یف :تعار

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

 

تا لحظه ای که سر سوزن وارد رگ میشود ، ناحیه ضدعفونی شده را حتما با گاز استریل ضد عفونی شد خون گیری از لحظه ای که پوست محل  -3
 .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  0) از کودکان و نوزادان  اخذ می شود کشت خونسر سوزن سرنگ را در داخل ورید وارد نموده و حجم مورد نیاز از خون برای  -1  

به ازای افزایش هر میلی لیتر . اخذ می شود کشت خونبرای ( بطری های شیشه ایسی سی  بسته به اندازه   11تا  01سی سی و یا  01تا   1بزرگساالن 
 .نشدید، نیدل را عوض کنید خون گیری. اگر موفق به (یابدی % افزایش م 1/1، امکان مثبت شدن نمونه تا خون

 رنگ از ورید خارج میگردد، سر سوزن سبعد از آزاد نمودن گارو -3

 .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 -1

 .ویض کرده و با سرسوزن دیگری نمونه را بالفاصله در محیط کشت خون تلقیح گردد، سوزن سرنگ را تعاز کشیدن خون از وریدبعد 
 

کشت خون  به داخل شیشه بوسیله خون اخذ شده تلقیح میگردد . الزم به ذکر است که هرگز نباید هوای داخل سرنگ کشت خونبا دقت شیشه های  -01
 د.از در آوردن نیدل نیز تکرار کنی ضد عفونی کردن با بتادین را پس د.تزریق گرد

از نباید فراموش کرد که حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است بعضی از باکتریها ی موجود در پوست وارد خون شوند. در ایزوالسیون مکرر بعضی  -00
، بایستی به عفونتهای بیمارستانی شک کرد و اقدامات انتروباکتر آگلومرانز و سر اشیا د بورخولدریا سپاسیا وهای غیر معمول از خون مانن 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  %11تا  %11در بیماران مبتال به اندوکاردیت که آنتی بیوتیک دریافت نمی کنند در یک کشت منفرد خون ن: تعداد کشت های خو

بار نمونه  1بیمارانی که قبال آنتی بیوتیک دریافت کرده اند:  و یا بیشتر افزایش مییابد . در %13، 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 01تا  1گیری جداگانه و هر کدام به مقدار 

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

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

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

ورد خون اخذ شده از بیماران مبتال به عفونتهای در م .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.ذاشتن در پوش آن، در ظروف خاص قرار داده میشواستفاده شده بدون گ

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
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2.irannurse.ir 

 غ کنندهابال کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

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

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  کارکنان مرتبط:

 - 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

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

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

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

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

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

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

 

 CSFنمونه 

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

 گرفته می شود(، در دو لوله برای آزمایشات کشت میکروبی و نیز سنجشش گلوکز و سی سی  0نمونه در صورت کافی بودن) معموال به اندازه
 پروتئین تقسیم می گردد.

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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

  .1101سپتامبر  10در  اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی "یون پونکسیون کمریاندیکاس"-0

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد   "نخاعی -فتن مایع مغزیگر" 
  مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-1/15 

 آزمایشگاهی های نمونه آوری جمع

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 پرسنل پرستاری  –کارکنان آزمایشگاه  : کارکنان مرتبط

 - : 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
یار ستون فشار مایع در کانال نخاعی با فشار درون حفره جمجمه برابر شود. همچنین ممکن است شخص به حالت نشسته قرار گرفته و معموالً یک نفر دست

 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  محل مورد نظر، آماده
 .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 زن مناسب را وارد پوست و بافتهای بین دو مهره در فضای اطراف نخاع که باسپس پزشک سو
 شود. مایع نخاعی گرفته می

  .شود حل پانسمان میبدن است. به محض جمع آوری میزان مایع مورد نیاز، سوزن بیرون کشیده می شود و م 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. 
 گونه آسیبی در نتیجه نمونه گیری مایع نخاعی به مغز یا نخاع نادر است.مشکالت دیگر مثل عفونت یا خونریزی در محل ورود سوزن نادر هستند. هر 

 

 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

  .1101سپتامبر  10در  اصلیشده از  نشریه نوین پزشکی. بایگانی "اندیکاسیون پونکسیون کمری"-0

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد   "نخاعی -گرفتن مایع مغزی" 
 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1

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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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 آزمایشگاه: مریم تعاون مسئول

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

 مطهری
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 هاگذاری نمونهنحوه و الزامات برچسب دستورالعمل 1-0-3-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-2 

 ها نمونه گذاری برچسب الزامات و نحوه

 03/30/30             ریخ ابالغ :   تا

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 اری در بخش های بالینی و آزمایشگاه مسئول نمونه برد کارکنان مرتبط:

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

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

 روش کار:
ونه گیری در بخش ها بایستی قبل از اقدام به نمونه گیری در صورت هوشیاری بیمار با  پرسش از خود وی و کنترل دستبند شناسایی و در مسئول نم-0

 صورت عدم هوشیاری با کنترل دستبند شناسایی بیمار از هویت وی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به نمونه گیری نماید .
از نمونه گیری برچسب دارای اطالعات الزم را در بالین بیمار بر روی لوله ها و ظروف حاوی نمونه الصاق نماید سپس اقدام  پرسنل بخش بالفاصله قبل-1

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

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

 *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.
 * در مورد نمونه های ارسالی به بانک خون برای کراس مچ و تعیین گروه خونی ،قید کردن نام نمونه گیر کامال الزامی است 

 شگاه در مورد بیماران سرپایی برچسب نمونه را تایپ و سپس لیبل به همراه برگه پذیرش به بیمار تحویل داده می شود مسئول پذیرش آزمای-1
 بیمار پس از مراجعه به صندوق به نمونه گیری رفته وبرگه ها ولیبل آزمایش را به خونگیر تحویل می دهد-0
 بل آنها را آماده کرده سپس اقدام به خونگیری نماید.خونگیر قبل از اقدام به خونگیری لوله های آزمایش ولی-1

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردسئول فنی آزمایشگاه: دکتر م
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 آزمایشها انجام نحوه دستورالعمل 1-1-3-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/1 

 شیمی/ خون( ) بیو نحوه انجام آزمایشها

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دستگاه الکترولیت آناالیزر، سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شدهدستگاه  ،سرم بیمار یا مایعات بدن ،دستگاه اتوآناالیزر امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

0- 

 امکانات و دستگاه های موجود در بخش بیوشیمی:-1

 که در مواقع ضرورت قابل راه اندازی می باشد. Backupبصورت  111و یک دستگاه هیتاچی  BT3000 – BT4500فعال  دو دستگاه اتو آناالیزر -1-0

 شاخه 13یک دستگاه سانتریفوژ  -1 -0

 دستگاه دیونایزر )آب مقطر( -1-1

 میکرولیتر( 111-011-11) سمپلرهای با حجم های مورد نیاز -3-0

  Easy lyteدو دستگاه الکترولیت آناالیزر  -1-1

 دو دستگاه یخچال صنعتی جهت نگهداری کیت ها -3-3

 یک دستگاه یخچال ویترینی جهت نگهداری نمونه ها  - 1-1

 درجه ( -13)  یک دستگاه یخچال فریزر جهت بایگانی سرم های بیماران و سرم کنترلهای آماده شده -3 

 ( OPTI CCA-TSو  GEM3000 دو دستگاه اندازه گیری گازهای خونی ) -1

 NOVAسپکتروفتومتر ا 
 منابع و کارکنان: 

 لیست کار کامپیوتری-0
1-Log book 

 دفترچه راهنمای دستگاهها-1
 بروشور کالیبراتور-0
 بروشور کنترل کیفی-1
 فرم سرویس هر دستگاه-3
 دفتر مخصوص موارد و محلولهای مصرفی مخصوص انبار-1
 دفتر مخصوص گزارش موارد بحرانی-3

 ی به مورد زیر توجه کامل گردد:  در بخش بیوشیمی بایست
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(

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 آزمایشگاه مسئول فنی ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها رچه راه اندازی دستگاه های موجود،دفت بیوشیمی هنری، منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/2 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : ی بعدیبازبینتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزر امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  حوه انجام آزمایشات بیوشیمییکپارچه سازی ن هدف :

 نکات ایمنی کار با نمونه های عفونی همواره رعایت گردد: 
 * استفاده از دستکش و عینک محافظ و روپوش مخصوص آزمایشگاه در حین انجام کار

 باکس * دفع نوک سمپلر های استفاده شده در سیفتی
 * دفع ایمن نمونه ها و سرم های بیماران پس از دوره نگهداری یک هفته ای

 نگاهی کلی به آنچه در بخش بیوشیمی می گذرد: 
که در ارتباط با دو نفر کادر پذیرش و دو نفر کادر خونگیر مراحل کار را  باشد می پرسنل فنی کاردان و کارشناس آزمایشگاه نفر 1 شامل بیوشیمی بخش
 می برند. پیش

 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 تحویل گرفته شده، پس از مطابقت مشخصات و نوع نمونه ارسالی، پذیرش قسمت پرسنل

از حصول اطمینان از اینکه  پس گیری نمونه پرسنل مراجعه می نماید. گیری نمونه نمونه قسمت به مراجعه به واحد صندوق، پذیرش و  از پس بیمار 
جات برگه شخص مراجعه کننده به لحاظ ناشتا بودن و امکان مراجعه احتمالی  برای تست  قند خون دو ساعته و... مشکلی ندارد، مشخصات وی را با مندر

 یک شب و عصر شیفت )در بیوشیمی پرسنل کامپیوتری ضمیمه شده به آن کنترل کرده، نسبت به اخذ نمونه اقدام می نمایند. سپس نمونه  بهرسید و لیبل 
 .تحویل می گردد  باشد( می نفر
 . گردد می شیمیبیو 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 
 صوص آن روز و شیفت مربوطه چیده می شوند.  نمونه ها بر اساس ترتیب  قرارگیری در لیست کاری، شماره گذاری شده و در جا لوله ای مخ

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.  -11شده و تا زمان انجام در فریزر 

 اری می گردد.به تعداد مورد نیاز کاپ نیز شماره گذ
 * 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.  Commentدر صورت ایکتر یا لپمیک بودن بصورت 

یخچال و سرمهای فریز شده بیماران بمدت یک هفته در فریزر و دور ریز آنها بعد از یک هفته کاری  نگهداری  نمونه های بیماران به مدت یک هفته در-
 در سطل زباله عفونی و ارسال به زباله سوزی طبق دستورالعمل موجود در آزمایشگاه 

ا  به مدت یکسال و کالیبراسیون ها  به مدت نگهداری جوابهای پرینت  شده  بیماران توسط دستگاه بمدت یک ماه، لیست های کاری شش ماه، کنترله-
 سه سال 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  دهتهیه کنن
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 شیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیو امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 موجود در بخش  log bookز در دفتر ثبت کالیبراسیون دوره ای تجهیزات در صورت نیا-
 توجه: 

 فرایند کنترل  کیفی در هر ران کاری بایستی انجام گیرد. نحوه تهیه سرم کنترل به قرار زیر است:
یپت برای پسرم کنترل بصورت پودر لیوفلیزه می باشد. برای تهیه، به مقداری که روی ویال  نوشته شده است، آب مقطر به ویال اضافه کرده )همیشه یک 

درب  این کار استفاده شود(، نیم ساعت در تاریکی قرار می دهیم.  سپس پنج دقیقه هم بصورت سر و ته قرار داده می شود تا پودر های چسبیده به
کنواخت بدست 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 ی

درجه سانتی گراد قرار می  -11میکرولیتری به داخل میکروتیوبهای یکبار مصرف درب دار ریخته و تا زمان استفاده در فریزر  111تا 011را در اندازه های  
 دهیم. 

ت می گردد. این دستگاه فقط در شیفت های سرم کنترل داده می شود و نتایج آن بررسی  و در سیستم ثب  BT4500به صورت روزانه هر صبح به دستگاه
 صبح استفاده می گردد

نیز فقط در شیفت های عصر و شب استفاده میگردد که نمونه سرم کنترل آن نیز توسط مسئول بخش بیوشیمی صبحکار به دستگاه  BT3000دستگاه 
 تعریف و نتایج آن بررسی  و در سیستم ثبت می گردد.  

 کیفی و رفع نقص های احتمالی در مبحث مربوطه شرح داده شده است.  نحوه انجام فرایند کنترل 
 :BT 4500مراحل انجام کار با دستگاه 

 لیتری منبع آب مقطر و اسید موجود در قسمت زیرین دستگاه  11چک گالن های -0
A-  سی سی محلول ضد قارچ خواهد بود 0-1لیتری حاوی   11گالن آب مقطر 
B- محلول 11به  0،  به نسبت لیتری اسید 11به گالن ،Multi Clean Wash Solution .را به آب مقطر اضافه می کنیم 
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. دابل کلیک کرده منتظر می را Operativeدر صفحه مانیتور آیکون -1
 می زنیم. enterرا تایپ می کنیم و  CNPIAو در قسمت پسورد  BIOTECNICA، کلمه  user nameدر قسمت -0
 را انتخاب می کنیم. Analyzer utilitiesرا باز کرده و گزینه  special functionsدر سمت چپ دستگاه، گزینه -1
3-wash cuvettes م.را اجرا می کنی 
 درجه برسد 11صبر می کنیم تا دمای کووت ها به - 1

 را انجام می دهیم. zeroing، گزینه   1سپس از همان مسیر گزینه 

 چک می کنیم. (tray) 1محلولهای دستگاه را از ایکون-3

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 ک لیست جامع آزمایشگاهچنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -فر کیاست فردکتر جع

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/4 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزر امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  شیمییکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیو هدف :
 را انتخاب و محلول های مورد نظر را چک می کنیم. a,b,c,d,eدهنده سینی سمپل به ترتیب از دایره نشان 

 نتخاب می کنیم.را ا 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 .مورد نظر را از یخچال دستگاه خارج کرده و محلول را به ان اضافه کرده و در جای خود میگذاریم 
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(  11محلولها به دستگاه کنترل میدهیم) بعد از پر کردن-1
 را انتخاب کرده کلیک می کنیم. controls 1آیکون کنترل شماره 

 ب می کنیمداریم، گزینه را انتخا unknownیا  knownدر صفحه ایجاد شده بسته به اینکه چند نوع کنترل 
Known  دارای سهlevel  می باشد 1-1-0به ترتیب 

Unknown  دارای سهlevel  می باشد 1-1-0به ترتیب 

 جایگاه کنترل قرار می گیرد و 01می باشد که کاپ مربوطه در شماره  normalبرای کنترل  known level 0مثال: 
level 3  درknown  مربوط به کنترلhigh  کنترل قرار می گیرد و  03در جایگاه است و نمونه مربوطهlevel 2  درknown  مربوط به کنترلcrp  میباشد که در

 کنترل قرار می گیرد. 00جایگاه 

 . )انجام می شود  ) تستهای کم تکرار ( بطور هفتگیGGT لیپاز و  –آمیالز  - Urine Protein   - CKMBکنترل (
در این قسمت اگرهدف  do you want optimizethe listمال زیر را برای پیامهای داده شده عمل می کنیم، را انتخاب می کنیم که به ترتیب اع 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  yesا را بر چک کنیم، گزینه بخواهیم محلولهای مورد نیاز این تسته

 کند.میرا زده دستگاه شروع به آزمایش کنترل   yesظاهر میشود که در این قسمت گزینه  do you have already inserted the controlsبعد پیام 
یماران را تعریف می کنیم و چنانچه جوابهای کنترل طبق قوانین وستگارد مورد قبول نباشند، دستورالعمل در صورتی که جوابهای کنترل مورد قبول باشند تست های ب-01

 تعویض محلولهای تست مورد نیاز و ... و در نهایت کالیبر کردن آن-صحت و دقت جوابهای کنترل را انجام می دهیم، از جمله عوض کردن کنترل
ری و کد گذاری و انطباق نمونه با ورک لیست ،کد گذاری کاپ ها، کدگذاری سرم ها طبق کد لیست کاری و ریختن سرمها در در ادامه مراحل گرفتن ورک لیست کا-00

 انجام می شود. Easy lyteابتدا نمونه را به دستگاه  Na, Kکاپهای مربوطه و در صورت داشتن 
 چگونگی تعریف تست برای دستگاه:

را انتخاب می کنیم که در این صورت دستگاه اولین خانه خالی را  new entryو کلیک می کنیم. در صفحه بعدی، گزینه  را انتخاب 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  همانند کنترل می کهyes زنیم.تا تستها را برایمان آزمایش کند. را می 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 ستور العمل کیت هاد –دفترچه راه اندازی دستگاه های موجود  –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 د دستورالعملک
I-TC-Lab-3-1/5 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 ستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، د امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 بها:چگونگی خواندن جوا
 reaults یعنی  1برای 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:

 کنیم که دستگاه اولین خانه خالی را برایمانرا انتخاب کرده کلیک می  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 در پیغام داده شده  را دو بار زده وyes  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  HISجوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم پذیرش داخل آزمایشگاه ، 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

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 
 گیرد. اگر نمونه ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد.

 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  01را پر می کنیم و در جایگاه  01محلول واش شماره 

 را میزنیم و دستگاه پس از شستشو خاموش خواهد شد. yesگزینه 
 : BT3000روش کار دستگاه 

 لیتری( 11پر کردن آب مقطر دستگاه )گالن -0
    Caseروشن کردن -1
 کار بعد از چند دقیقه مشاهده خواهد شد. صفحه-1
 ( را میزنیم.Analyser utilities( گزینه اول )Analyser) 1از آیکون شماره -0
 را میزنیم. wash with water در پنجره باز شده اولین گزینه =-1

 .ا از همین پنجره انتخاب میکنیمر Zeroing on waterدرجه سانتی گراد، گزینه  11پس از اطمینان از رسیدن دمای کووت ها به -3

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :
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 غ کنندهابال کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/6 

 ها ) بیوشیمی/ خون(نحوه انجام آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 یبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کال امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :
ردن مجدد آنها، وارد کردن جوابها در لیست  کاری و تحویل آن به همکار پذیرش داخل ک کدر ادامه، بررسی جواب های داده شده توسط دستگاه و در صورت لزوم چ

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 
 نهایت  تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت های عصر و شب توسط رزیدنت ها.  بخش فنی  برای تکرار تست و در

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 
 بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد. ای ناقص

 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  01را پر می کنیم و در جایگاه  01محلول واش شماره 

 خواهد شد. میزنیم و دستگاه پس از شستشو خاموش
 : BT3000روش کار دستگاه 

 لیتری( 11پر کردن آب مقطر دستگاه )گالن -0
    Caseروشن کردن -1
 صفحه کار بعد از چند دقیقه مشاهده خواهد شد.-1
 ( را میزنیم.Analyser utilities( گزینه اول )Analyser) 1از آیکون شماره -0
 را میزنیم. wash with water در پنجره باز شده اولین گزینه =-1
 را از همین پنجره انتخاب میکنیم. Zeroing on waterدرجه سانتی گراد، گزینه  11پس از اطمینان از رسیدن دمای کووت ها به -3
ده می شود، گزینه سوم از سمت آماده است. برای بررسی میزان محلول ها ر ا از نظر کافی بودن، از پنجره ای که در وسط مانیتور مشاه دستگاه با پایان این مرحله،--1

،  Remove bottle چپ که عکس معرف دارد را انتخاب کرده، روی هر کدام از محلول ها که می خواهیم به آن معرف اضافه کنیم، راست کلیک کرده،با اجرای گزینه
 لحاظ موارد ایمنی، محلول را پر کرده در محل مربوطه قرار می دهیم. معرف در سینی معرفهای دستگاه در مقابل اپراتور قرار خواهد گرفت. در این هنگام با احتیاط و

لیتری آب مقطر  1را با احتیاط و رعایت موارد ایمنی به یک گالن  HCLمیلی لیتر از  011)برای تهیه آن، 11به 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  01و معرف شماره  اضافه می کنیم( 

 محلولهای مربوطه پر می کنیم.
را در قرمز)وسط سینی سمپل( قرار داده، تستهای مربوط  10( گزینه کنترل را انتخاب کرده نمونه سرم کنترل را در جایگاه Modify patients) 1از ایکون شماره -3

 میکنیم. runرا می زنیم و کنترل را  Saveاین جایگاه تعریف و گزینه 
 را انجام می دهیم. calانجام ˛تعویض محلول˛اگر جواب کنترل ها قابل قبول نبود مراحل رفع عیب از قبیل تعریف کنترل جدید-1

 را میزنیم saveتستها را تعریف کرده و گزینه  0( به ترتیب از جایگاه Modify patients) 1برای تعریف تست بیمار از آیکون -01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهأیید ت تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/7 

 ه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(نحو

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 ، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریفوژ، کیتهای بیوشیمی امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :
 

 کنیم. دستگاه شروع به انجام تست ها خواهد کرد.را انتخاب می  run-Allگزینه  optionsاز گزینه -00
 را انتخاب و جواب ها را مشاهده می کنیم. view results for testگزینه     ،00برای مشاهده جواب از آیکون -01
 Are you sure you want shutه )را زده، در پاسخ  به سوال مطرح شد shut downپس از اتمام کار روزانه، از آخرین ایکون سمت راست مانیتور، گزینه -01

down the system گزینه )yes (را زده و در پاسخ سوالDo) 
you want to wash the cuvettes)  هم گزینهyes  مطمئن شده، دکمه  01را 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 
 : 111روش کار با هیتاچی 

 چک کردن پربودن تانک آب مقطر و باز بودن شیر آب متصل به دستگاه-0

 Hitergentاز محلول  01پر کردن باتل -1

 ا دستگاه آماده کار شود .روشن کردن دستگاه حدودا دوازده دقیقه طول می کشد ت -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 ←بر روی صفحه نمایان شده  okزدن دکمه  ←از روی صفحه اصلی Eeasy modeزدن دکمه -

 دادن کنترل به دستگاه-0

 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  -3

بیمار را طبق ورک لیست وارد دستگاه کنیم و سپس دکمه اینتر را زده و با  IDرا می زنیم تا  IDشده دکمه را زده و در صفحه نمایان  Easy modeگزینه -1
Peage up  به صفحه قبلی بر می گردیم تستهای مورد درخواست را انتخاب کرده و اینتر می کنیم تا دستگاه برای تعریف کردنID  دوم یا ... و تستها ی
 آن آماده شود 

  .دستگاه را می زنیم STARTو ورک لیست دکمه  IDمام تعریف کردن بعد از ات -3

 جوابها بصورت پرینت شده اماده می شوند 
 برای خاموش کردن دستگاه به ترتیب زیر عمل می کنیم بعد از اتمام کار 

از محلول مولتی کلین پر کرده و در آن جایگاه قرار  یک کاپ هیتاجی را W1را از مولتی کلین پر می کنیم همچنین در سینی سمپل در جایگاه  11با تل شماره -1
 می دهیم  

 را می زنیم  STARTرا انتخاب کرده و  CELLگزینه  ALLرا زده و در صفحه نمایان شده بجای گزینه   maintاز صفحه اصلی دستگاه دکمه -01

 در پایان دستگاه را از دکمه پاور خاموش می کنیم.
 نکته :* 

سانتریفوژ شود و از مایع  1111دقیقه با دور  1ساعته قبل از انجام آزمایش بایستی  10و... وادرار  –سینوویال  –آسیت  -پلور –مانند  مایع نخاع آزمایشات مایعات بدن 
 رویی جهت آزمایش استفاده شود .

 ساعته طبق فرمول زیر نتیجه نهایی در لیست کاری ثبت می گردد. 10در مورد ادرار 
 011= نتیجه نهایی   عدد بدست آمده توسط دستگاه×عته برحسب سی سی سا 10حجم ادرار  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 ت هادستور العمل کی –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-1/8 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ خون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 وژ، کیتهای بیوشیمی، سمپلرهای کالیبر شده، دستگاه الکترولیت آناالیزردستگاه اتوآناالیزر، سرم بیمار یا مایعات بدن، دستگاه سانتریف امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 سنجش بیوشیمیایی سطح مواد و عناصر محلول در خون و مایعات بدنو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی هدف :

 Lotدر صورت تغییر ریجنت یا  پذیرفتههای آماده در داخل هر کیت صورت  SOPبراساس باید ه در بخش بیوشمی کلیه آزمایشات انجام شد 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 

 ستگاه همیشه روشن می باشد دستگاه آماده کار می باشد بعلت اینکه د -0

 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  yesرا زیر پروپ نمونه برداری قرار داده و دکمه کاپ حاوی سرم  -1

 ظاهر می شود . Analyzingمی کند و سپس   Aspiratingدستگاه سرم را  -0

 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  yesرا می دهد )محلول شستشو ( که در این صورت دکمه  Daily cleanerساعت پیغام    10دستگاه 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  noمی رود در این حالت دکمه  standby modeبه حالت  Deily cleaner خود با  دستگاه پس از شستشوی

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 شایع در دستگاه  هایBT3000  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 ←  در صورت سوختن الکپ تعویض المپ دستگاه 
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 

 ها و اختیارات: ولیتمسئ

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 دستور العمل کیت ها –های موجود دفترچه راه اندازی دستگاه –بیوشیمی هنری  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر  فرزانه جوانمرد مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر
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 مطهری مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/1 

 نحوه انجام آزمایشها )بیوشیمی/ ادرار(

 03/30/30               تاریخ ابالغ : 

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 نوار ادرارب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار گلوکویا، رفراکتومتر، ادرار، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرارو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار هدف:

 جمع آوری نمونه :

 ادرار 01cc-01مقدار 
     %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  -0
دلیل انکه گاها برخی از بیماران بستری و سر پایی موفق به نمونه گیری ادرار نمی در دفتر کنترل کیفی موجود در بخش بیوشیمی ادرار مستند شود . به 

ن 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 اکثر بیمارا
 ار ندارند هستند که همکاری مناسبی در نمونه گیری ادر

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 .

 خالی باشد در لوله بریزید انتهایی لوله 0cmبه ازای هر بیمار یک لوله برداشته ونمونه بیمار را تاحدی که  -1
 برای تعیین رنگ ادرار می توانید از اصطالحات زیر استفاده نمائید : -0

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 )قرمزBlack )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( 
وار تماس نداشته باشد یکی یکی در لوله ها نوار ادراربزنید.نوار ادرار نباید بیش از یک ثانیه در درب نوارهای ادرار را بازکرده و بصورتی که دست با سطح ن -3

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 مختلف نوار با هم مخلوط نشود .حال
 روی جعبه نوارها مشخصات ادرار را یادداشت نمائید .ومقایسه آن با شکل 

 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 که Refractometerبوسیله   را  وزن مخصوص  صوص را ندارد بایدنوار قابلیت تعیین وزن مخ  در صورتی که -1
وزن مخصوص اندازه گیری شود . میزان طبیعی وزن  Refractometer نیز باید توسط  وزن مخصوص تعیین شده بوسیله نوار ادرار غیرنرمال است

 .می باشد 01111 – 01111مخصوص 

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 -0

 . دستورالعمل مخصوص آن مراجعه نمائید  به  باید  روش  این  پروتئین ادرار با  اندازه گیری  برای  ( تائید شود .SSAاسید )  سالیسیلیک

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مایشگاه: مریم تعاونمسئول آز

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/2 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ ادرار(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش:  

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرارو  یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات بیوشیمی ادرار دف:ه

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 -1

 نشان می دهد . + ( Trace , 1+ , 2+ , 3+ , 4با توجه به شدت رنگ نوار میزان قند موجوددرادرار رابه صورت کیفی) که 
 .سانتریفوژ نمائید 1111دقیقه آنرا با دور  1پس ازتعیین مشخصات ظاهری ادرار ومشخصاتی که باید از روی نوارتعیین شوند ادراررا درسانتریفوژ گذاشته و به مدت  -01
 ته آن باقی بماند . پس ازاتمام سانتریفوژ نمونه ها آنها را درآورده و لوله ها را کامال وارونه نمائید تا ادراربطور کامل خالی شود و فقط رسوب ادرار در -00
بگذارید سپس چنددقیقه صبرنمائید تا المل   رسوب کف لوله را تکان بدهید تا کامال مخلوط شود سپس مقداری از آن را روی یک الم ریخته و روی آن یک -01

 ادرارکامال فیکس شود وحرکت نداشته باشد سپس به بررسی میکروسکپی آن بپردازید .
ن مورد مطالعه قرار داد البته بهتر است که تمامی الم مشاهده شود همچنی  دید  میدان 01 - 01در میکروسکپی ادرار حداقل باید ادرار را   مشخصات  ثبت  برای -01
 ها معموال در لبه های الم قرار می گیرند . مشخصات میکروسکپی ادرار بصورت زیر گزارش می شوند: Castقرار گیرند چون   مطالعه  تمامی لبه های الم مورد  باید

RBC :  تعدادRBC  بدست آمده را بصورت اعداد نزدیک به هم های مشاهده در تمام میدان ها را با هم جمع کرده و سپس بر تعداد میدان ها تقسیم نمائید سپس عدد
گزارش شده در ادرار همخوانی داشته باشد اگر در ادرار  Bloodها باید این عدد با مقدار  RBCو ......در گزارش تعداد  0-1،   1-1، 1-0گزارش 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  ها هم مانندRBC . 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  اعانو  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   : و سیستئین کریستال ها بصورت زیر گزارش می شوند  
Few ی دید باشدها: وقتی که مقدار کمی کریستال در میدان 

Modrate وقتی که نصف فیلد کریستال باشد : 
Many راز کریستال باشد: وقتی که کل صفحه پ 

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 : ه ممکن است در ادرار یک شخص مشاهده شوند در قسمت سایرمواردی کOthers  :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

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :اسخگو فرد پ

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمایشگاه: دکتر مسئول فنی آز
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-2/3 

 نحوه انجام آزمایشها ) بیوشیمی/ ادرار(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4اره ویرایش: شم

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 ر محلول در ادرارآنالیز بیوشیمیایی عناصو  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 -0
 آب مقطر -1
 نیاز :لوازم مورد  
 لوله آزمایش -0
 به همراه سر سمپلر 0mlسمپلر  -1
 پارا فیلم -1

 تهیه اسید:
 آب مقطر حل نمائید . 011ccازپودرآن را در  1gr% باشد بنابراین جهت تهیه اسید باید مثال مقدار 1اسید مورد استفاده جهت تعیین پروتئین ادرارباید 

 نحوه تعیین پروتئین : 
% اضافه می کنیم و میزان کدورت در اثر رسوب پروتئین را به صورت 11ثانیه قطره از اسید سولفوسامیک 1تا1روی نمونه لوله ادرار  بعد از سانتریفوژ بر

Trace ،0 گزارش می کنیم0+ و1+ و 1+ و +. 
1) Trace :  تقریبا ( 11توربیدیتی جزئی mg/dl) 
 (ml/dl 11تقریبا توربیدیتی واضح اما بدون هیچ گونه گرانولیشن )  : +0 (1
 (mg/dl 111) تقریبا  Flocculationتوربیدیتی همراه با گرانولیشن اما بدون  : +1 (0
 (mg/dl 111) تقریبا  Flocculationتوربیدیتی همراه با گرانولیشن و  : +1 (1
 (g/dl 0کالمپ هایی از پروتئین رسوب شده یا یک توده رسوب شده ) تقریبا  : +0 (3
   در آزمایشگاه تجزیه ادرار کنترل کیفی  

سانتریفوژ، استفاده از معرف های   کنترل کیفی در آزمایشگاه تجزیه ادرارشامل کنترل کیفی نوارهای ادراری،دستگاه رفراکتومتر ، سرعت چرخش و زمان
 دارای تاریخ مصرف و شیوه جمع آوری ادرار می باشد .

  
 کنترل کیفی نوارهای ادراری

 ز نمونه کنترل ادرار که به صورت تجاری در دسترس است استفاده می شود و در غیر اینصورت می توان از روش زیر استفاده کرد جهت کنترل کیفی ا
 .برای نیل به این هدف نمونه ادرار با کنترل پائین ، کنترل باال و کنترل منفی به شرح زیر تهیه می گردد 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 فنی آزمایشگاه مسئول :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

  مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 Henry 2007  ،Edition 21کتاب  -1
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 م تعاونمسئول آزمایشگاه: مری

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ، رفراکتومتر، ادرار، نوار گلوکویاب، ویال کنترل کیفی، الم و المل، میکروسکوپ، نوار ادرار امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 آنالیز بیوشیمیایی عناصر محلول در ادرارو  ایشات بیوشیمی ادراریکپارچه سازی نحوه انجام آزم هدف:

ماه درظرف قهوه ای پایدار هستند . بازدن نوار ادرار در  3( 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 

 111/0 متوسط - +1 +1 1 کنترل پائین

 113/0 - اندک تا متوسط +1 +0 3 کنترل باال

 113/0 - - - - 1 کنترل منفی

 
 کنترل کیفی وزن مخصوص :

 

 می باشد.  111/0 گرم پودر پتاسیم سولفیت را در آب مقطر حل کرده و حجم را به یک لیتر برسانید . این محلول دارای وزن مخصوص 11/11
 کنترل دور و زمان سنج سانتریفوژ :

درصد تفاوت قابل چشم پوشی است .کنترل زمان سنج سانتریفوژ با کرونومتر صورت می گیرد  1ماه یک بار انجام می گیرد و تا  1-1کنترل دور سانتریفوژ با تاکومتر و هر 
 اوت بیشتر احتیاج به سرویس دستگاه می باشد .درصد تفاوت قابل چشم پوشی است ودر صورت مشاهده تف01و تا 

 درصورت وجود تاکومتر انجام می شود 
 Protein BenceJonse انجام

 

 جمع آوری نمونه :

 ادرار 01cc-01مقدار 
 مواد و لوازم مورد نیاز :

 بن ماری جوش -0
 لوله آزمایش -1

 روش انجام آزمایش:
درجه می باشد .برای این کار یک لوله را از  011درجه و سپس حل شدن دوباره آن در نزدیکی دمای  31-01در دمای اساس این آزمایش بر رسوب پروتئین بنس جونز 

درجه است قرا دهید سپس چند دقیقه صبر نموده تا تبادل گرمایی صورت گرفته و دمای ادرار با دمای  31-01ادرار بیمار پر کرده و در داخل بن ماری که دمای آن بین 
درجه تنظیم کرده و تا حدی که به حالت جوش برسد  011ری یکسان شود . در این مرحله ممکن است در ته لوله رسوباتی ایجاد شود سپس دمای بن ماری را روی بن ما

جونز در ادرار می باشد . البته در مواردی  لوله را مرتبا از نظر ازبین رفتن رسوب ته لوله چک کنید اگر در این مرحله رسوبات از بین بروند نشان دهنده وجود پروتئین بنس
شدن نتایج می شود که بهتر است ادرار را رقیق  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 Positiveرجه است ممکن است دیگر گلوبولین ها نیز رسوب نموده و باعث د 31-01در مرحله اول یعنی وقتی که دما بین 

 .می مانند  درجه باز هم بصورت رسوب باقی 011گلوبولین ها در 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 لیست جامع آزمایشگاهچک نحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/1 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش:

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -سانتریفوژ ات مورد نیاز:امکان

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 خون و مایعات بدناندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در شناسی:  سروایمونولوژی و هورمون 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 -0

 مشخصات موجود در لیست کاری با نمونه ها کنترل می گردد-1

 اده می شوندنمونه ها به ترتیب لیست کاری مرتب شده و انطباق د-1

قبول مورد 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 -0
 بررسی قرار می گیرد 

 مراحل انجام کار :  طبق دستورالعمل تنظیم شده قبلی 
 تجهیزات مورد نیاز :

 منابع انسانی 
 سمپلر  -1بن ماری   -UR 0المپ  -1شیکر   -1ر کارشناس آزمایشگاه یک نف-0

 به روش فلئورسانت لکه ای: G.6.P.Dنحوه اندازه گیری فعالیت 
 آماده سازی معرفها:

ستگی تکان می دهیم تا معرف کامال محکم می بندیم ویال را به آه آنرا( ریخته و درب 1( را داخل ویال معرف سوبسترا )شماره  0میلی لیتر از محلول تامپون )شماره 1
 با پارافیلم می بندیم  آنراالندا به درون لوله های کوچک ریخته ودر  011حل شود از محلول آماده شده 

 این محلول در داخل فریزر بصورت یخ زده حداقل یک سال پایداری است .
 آزمایشگاه برسدمعرف اماده از فریزر را برداشته صبر می کنیم به دمای -0روش آزمایش :

 میکرولیز خون تام را به آن اضافه می کنیم و تکان داده تا خون وارد معرف شود. 1-01
 بر می داریم . ML1و یا  ML11الندا بترتیب  01( است  به جای >%31( و یا باالتر از )<%13در این مرحله از خون هائیکه هماتوکریت آنها کمتر از ) توجه :

 دقیقه در دمای  اطاق قرار می دهیم 01ون را لوله حاوی معرف و خ-1
 کنیم تا بخودی خود کامال خشک شود.چکانیم و صبر میمیکرولیتری یک قطره از این مخلوط را روی کاغذ صافی موجود در کیت می11باسمپلر -0
 .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 01روی اسالید شیشه ای تمیز در شش خانه داخل هر کدام 

 OAالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  01به خانه اسالید اول 

 OBالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  01به خانه اسالید دوم 

 ODالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  01اسالید سوم  به خانه

 HAالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  01به خانه اسالید چهارم 

 HBالندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن  01به خانه اسالید پنجم 

 الندا سرم بیمار +یک قطره آنتی ژن 01به خانه اسالید ششم 

OD OB OA 

HD HB HA 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :خگو فرد پاس

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردیشگاه: دکتر مسئول فنی آزما
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(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  هورمونسروایمونولوژی و  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

یقه و نتیجه آزمایش از لحاظ شدت دق 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 01، 11،  01را 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  1را افزوده،  بر روی هر کدام یک قطره آنتی ژن  مثبت شده را افزوده، شیشه را روی روتاتور قرار داده بمدت تقریبا 

برای اسالید حاوی  031/0میکرولیتر سرم،  1ای اسالید حاوی بر 111/0آگلوسیتاسیون بررسی می کنیم. نتیجه آگلوتیناسیون مثبت هر چاهک به ترتیب، 
  میکرولیتر سرم خواهد بود. 01برای اسالید حاوی  01/0میکرولیتر سرم و  11برای اسالید حاوی  31/0میکرولیتر سرم ،   01

 :  Dimer -Dآزمایش 
 زه پالسما نباید همولیزه باشد نمونه الزم : خون حاوی سیترات )ضد انعقاد ( استفاده می گردد ، پالسمای تا

 روش انجام آزمایش :
الندا التکس اضافه می کنیم دو قطره را با هم مخلوط کرده و در سطح اسالید پخش  11الندا پالسمای بر روی سطح یکی از خانه های اسالید ریخته  11

 می کنیم .
دهیم نتایج را با توجه به آگلوتیناسیون یا عدم آگلوتیناسیون بصورت زیر ی( حرکت م80vpm-60دقیقه با سرعت ) 1اسالید را به کمک روتاتور بمدت 

 < 200←مشاهده می نماییم عدم آگلوتیناسیون جواب تست 
 011تا  111وجود ذرات آگلوتینه بدون رقت 

 روش رقیق سازی :
الندا پالسمای بیمار سپس به  011ریخته به کاپ اول  d-dimer الندا از محلول )بافر( 011تا کاپ برداشته شماره گذاری می کنیم به همه کاپ ها  1

 .دهیمکاپهای بعدی پاساژ می دهیم آخری را دور می ریزیم سپس عین روش رپید انجام می
 

 311تا  011وجود ذرات آگلوتینه در خانه اول اسالید 
 0311تا  311وجود ذرات آگلوتینه در خانه دوم اسالید

 1111تا  0311سوم اسالید وجود ذرات آگلوتینه در خانه
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 رزانه جوانمردفمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

284 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/3 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30             الغ :   تاریخ اب

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه ن مرتبط:کارکنا

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

  RFروش انجام آزمایش تست 

 ی نمونه کنترل ها و سوسپانسیون التکس را به دمای اتاق می رسانیم و سوسپانسیون التکس را بخوبی تکان می دهیم قبل از انجام آزمایش ، دما-0

 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 . 31-31دقیقه و به رقت  1ر بمدت اسالید را به کمک دست یا روتاتو-0

 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 +
 0پس زمینه کدر +ذرات آگلوتیناسیون کوچک با 

 سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون  منفی

 Indirect coombsنحوه آزمایش 
 درجه انکوبه می کنیم 11درصد ( را با هم داخل لوله باریک مخلوط کرده یک ساعت داخل بن ماری  1-1مثبت )  Oالندا سوسپانسیون  011الندا سرم بیمار را با  111

 بعد ماکروسکوپی از لحاظ آگلوتیناسیون بررسی می کنیم  1111دقیقه با دور  1کنیم بمدت  سپس سانتریفوژ می
قطره آنتی هیومن گلوبولین اضافه کرده  1. بار آخر تخلیه کامل می کینم بعد  1111-1111دقیقه 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  11دقیقه داخل  1مخلوط می کنیم بمدت 
 منفی ←در صورت عدم وجود آگلوتیناسیون جواب 

 

الندا رم فیزیولوژی می ریزیم به لوله  011همه آنها  تا لوله آزمایش برداشته شماره می زنیم داخل 01اگر آگلوتیناسیون دیده شد سرم بیمار را رقیق می کینم بصورت زیر 
الندا برداشته به لوله های بعدی پاساژ می دهیم به همین ترتیب تا آخر هر بار سر سمپلر را عوض  011الندا سرم بیمار اضافه می کنیم بخوبی مخلوط کرده و  011اول 

 می کنیم آخری را دور میریزیم
 بت بعد بقیه مراحل عین روش مستقیممث Oالندا سوسپانسیون  11سپس 

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله اول جواب
2

1
  

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله دوم جواب
4

1
  

بدر صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله سوم جوا
8

1
  

در صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله چهارم جواب
16

1

 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

  چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 تم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات سیس منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 رالعملکد دستو
I-TC-Lab-3-3/4 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

کمی ، االیزا ،شیکر، URالمپ ، سمپلرهای کالیبر شده، سروایمونولوژی کیتهای هورمون و، درجه 11بن ماری ، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یشات هورمون شناسی و سرولوژیسازی نحوه انجام آزما هدف: یکپارچه

 : RPRروش انجام  تست 
 در جه سانتی گراد( 11-11قبل از انجام دمای سوسپانسیون و کنترل ها را به دمای اتاق رسانده )-0
 پهن پیپت پالستیک .ده از انتهای الندا سرم را در یک خانه اسالید )سفید رنگ ( قرار می دهیم سرم  را در سطح اسالید پخش می کنیم با استفا 1-11
 میکرولیتر ( بر روی سرم می چکانیم  01)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 اسالید را برداشته و به آهستگی حرکت می دهیم و آنرا دور در دقیقه حرکت می دهیم سپس 011دقیقه بوسیله روتاتور با  3اسالید را به مدت -0

 .المپ بررسی می کنیم
 تفسیر نتایج :

 بصورت کالمپ های واضح است  فعال یا مثبت :-0
 غیر فعال یا منفی : در سطح اسالید سوسپانسیون خاکستری یکنواخت دیده می شود . -1

 :CRPنحوه انجام آزمایش کیفی 
 دمای نمونه و سوسپانسیون التکس را به دمای اتاق رسانده و سوسپانسیون را بخوبی تکان می دهیم. ،ام آزمایشقبل از انج-0
 الندا سرم و یک قطره سوسپانسیون را در سطح یکی از خانه های اسالید قرار می دهیم و با هم مخلوط کرده  11 -1
 حرکت می دهیم نتایج آزمایش را براساس آگلوتیناسیون بصورت زیر گزارش می کنیم 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 +

 0ذرات آگلوتیناسیون کوچک با پس زمینه کدر +
 فیسوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون  من

 : ASOنحوه انجام آزمایش 
 قبل از انجام آزمایش دمای نمونه و سوسپانسیون التکس را به دمای اتاق رسانده و سوسپانسیون را بخوبی تکان می دهیم -0
 الندا سرم بیمار و یک قطره سوسپانسیون را در سطح یکی از خانه های اسالید قرار می دهیم و با هم مخلوط می کنیم 11 -1

حرکت می دهیم نتایج آزمایش را براساس آگلوتیناسیون یا دوم آگلوتیناسیون بصورت زیر  80rpm-60دقیقه با سرعت  1را به کمک روتاتور بمدت اسالید 
 گزارش می کینم. دیدن ذرات آگلوتین باسایز مثبت تلقی می شود و باید تیتر انجام دهیم .

 .گزارش می کنیم 011و جواب را بصورت  سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون منفی
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردشگاه: دکتر مسئول فنی آزمای
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/5 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30               تاریخ ابالغ : 

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 کمی لومینسانس-االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه ط:کارکنان مرتب

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 : ASOتیتر 
الندا سرم بیمار اضافه می کنیم و بخوبی مخلوط  011الندا سرم فیزیولوژی می ریزیم به لوله اول  011تا  0داخل هر لوله آزمایش کامال تمیز برداشته شماره می زنیم  0

در سطح خانه های اسالید با هم  ASOالندا از هر لوله برداشته با یک قطره سوسپانسیون  11کرده به لوله های بعدی پاساژ می دهیم بعد آخر ی را دور می ریزیم بعد 
 خلوط می کنیم.م

 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 
 قبل از انجام آزمایش ،دمای محلولها ونمونه ها را به دمای اتاق می رسانیم-0
 الندا یک قطره آنتی ژن رزبنگال که قبال بخوبی یکنواخت شده است را برروی صفحه شیشه ای تمیز می ریزیم 11الندا نمونه و 1-11
 سپس توسط یک همزن تمیز بخوبی مخلوط می نماییم-1
 تاتور(دقیقه بصورت دورانی حرکت می دهیم ) با استفاده از رو 0صفحه شیشه ای را بخوبی و به آرامی بمدت -0

 تغییر نتایج 
 منفی ←اگر آگلوتیناسیون مشاهده نشد-0
 مثبت ←در صورت آگلوتیناسیون )ضعیف تا قوی( -1

 روش انجام آزمایش رایت لوله ای :
 لوله کامال تمیز در جا لوله ای قرارداده و سپس مطابق جدول زیر مواد را در آنها اضافه می نماییم. 3

 
 لوله 0 1 1 0 1 3 1 3

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

 
 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 ئول آزمایشگاه: مریم تعاونمس
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

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(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 کمی لومینسانس-االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -امکانات مورد نیاز: سانتریفوژ

 نی آزمایشگاهکارکنان مرتبط: کارکنان ف

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژیهدف: 

 درصد شفافیت دارند . 11ی بررسی می کنیم لوله های مثبت حداقل هرادرجه قرارداده بعد لوله ها را از نظر ظ 11ساعت در  10-03لوله ها بمدت 
 سانتریفوژ می کنیم و از لحاظ آگلوتیناسیون بررسی می کنیم. 1111دقیقه با دور  01سپس لوله ها را بمدت 

 روش انجام آزمایش کومبس رایت :

 .ر انها اضافه می نماییملوله تمیز در جا لوله ای قرار داده و سپس مطابق جدول زیر مواد زیر را د 3
 

 لوله 0 1 1 0 1 3 1 3

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 
لوله سی برداشته به 

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 . 11درجه قرار داده بعد لوله ها را از نظر  ظاهری بررسی می کنیم لوله های مثبت حداقل  11ساعت در  10-03لوله ها بمدت 

 سانتریفوژ می کنیم 1111دقیقه با دور  01سپس لوله ها را به مدت 
قطره آنتی هیومن گلوبولین اضافه می کنیم  1بار با سرم فیزیولوژی شستشو می دهیم بار آخر تخلیه کامل سپس  1د مایع رویی را خالی کرده و رسوب را بع

 ( بعد از لحاظ آگلوتینا سیون بررسی می کنیم 1111دقیقه با دور  11سانت کوتاه ) 

 :2MEروش انجام آزمایش 

 شدن آزمایش رایت انجام می شود .این آزمایش پس از مثبت 
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 3

 می نماییم.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 ی آزمایشگاهمسئول فن ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -ست فردکتر جعفر کیا

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/7 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش:  

کمی ، االیزا ،شیکر، URالمپ ، سمپلرهای کالیبر شده، کیتهای هورمون و سروایمونولوژی، درجه 11اری بن م، سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 فی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدناندازه گیری کمی و کیشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 

 
 ا اعالم  می نماییم.درجه قرارداده و مانند روش لوله قرائت و نتیجه ر 11ساعت در  10-03مانند روش رایت لوله 

 نحوه کار با دستگاه کمی لومینانس:
 از کامپیوتر ورک میگیرم.-0
 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 -0
1-Reaction module ( را در جایگاه کووت پر میکنیم.)کووت های واکنش 
3-B.G.W  وL.C .را به دستگاه تعریف میکنیم 

وارد  System testاز قسمت  قرار میدهیم. 01یا  00قرار داده و در جایگاه  Lرا در رک  L.Cمحلول  01یا  00در قسمت جایگاه نمونه ها و در ردیف 
 شده و طبق جدول زیر عمل میکنیم:

 

 

 
 

 لوله 0 1 1 0 1 3 1 3

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 

 حرارت اطاق بماند یک ساعت در        

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                  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  هیه کنندهت
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/8 

 م آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(نحوه انجا

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -هسمپلرهای کالیبر شد-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -سانتریفوژ امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و آنتی ژنها محلول در خون و مایعات بدنشناسی:  سروایمونولوژی و هورمون تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هورمون شناسی و سرولوژی هدف:
 

 BGW, LCقابل قبول برای              محدوده 

LC=120000 – 180000             CV<2/5% 
BG= 120 – 320                                 CV<10% 

 م.کنیمی Startنوع کنترل را انتخاب کرده و  IDبجای  IDگذاشته از قسمت  Aکنترل هورمون را پس از ذوب کردن در جایگاه نمونه و در رک های -1
 تعریف تست:-3

 چینیم.جایگاه نمونه وجود دارد که به ترتیب ورک لیست نمونه ها را می 01به تعداد  Aدر رک های 
 قرار دارد. 01تا  0میتوان در ردیف های  Patientرک مورد نظر را در قسمت 

 از صفحه خارج میشویم. okبا دکمه  patientبعد از قرار دادن رک در قسمت 
 شده رک مورد نظر را انتخاب میکنیم. patientدوباره وارد در صفحه اصلی 

 (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 

 اسیون کیت :نحوه کالیبر
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.curveو نمودار کیت را با دکمه  میکنیم 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 0←01یا( 
MIX پلیت را به اندازه زمان داده شده MIX می نماید 

Selfck فاده می شود:برای تست داخلی دستگاه است 
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  YESردهای جدید میتوان انجام داد در این موقع اگر بخواهیم نامی برای تست بدهیم این عمل را بعد از تعریف یک تست با خواندن  استاندا
 بدون نام ذخیره می شود 

Store →Name the test 

هر کدام را انتخاب می  READبا کلید می توانیم برروی حروف و اعداد حرکت و  3و0حروف و اعداد برروی مانیتور ظاهر می شود که با کلیدهای  yesبعد از انتخاب 
 را می زنیم با این کار آن نام برای تست مورد نظر ذخیره می شود . ENTERکنیم بعد از کامل شدن نام تست کلید 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه نابع :م

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-3/9 

 نحوه انجام آزمایشها )سروایمونولوژی و هورمون(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

کمی -االیزا -شیکر-URالمپ -سمپلرهای کالیبر شده-کیتهای هورمون و سروایمونولوژی-درجه 11بن ماری -ژسانتریفو امکانات مورد نیاز:

 لومینسانس

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 محلول در خون و مایعات بدنآنتی ژنها اندازه گیری کمی و کیفی آنتی بادی و شناسی:  سروایمونولوژی و هورمون 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 

 :ب عمل می کنیمبدین ترتی
 را می زنیم که از ما نحوه خوانش پلیت را سوال می کند. ENDخانه خواهد خواند برای اجتناب از این عمل ابتدا کلید  13را بزنیم هر  readاگر کلید 

Where is last well?  Plate #(1-9) 
  .کندسپس تا آخرین خانه را سوال می. میکنیم  enterرا  0در 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 میکند311) 0د که معموال شماره سوال می کن 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) 

 براتور را وارد می کنیم واحد را سوال می کند . سپس اعداد کالی

 KEY VAL.C1→ENTER 

Duplicate cali Brtrs Y/N 

Duplicate samples Y/N 

 .میکنیم  readتعداد ولها را مشخص می کنیم و  ENDبعد با دکمه 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 آزمایشگاه چک لیست جامعنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/1 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21سیسمکس دستگاه  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 وه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 ام آزمایشات هماتولوژییکپارچه سازی نحوه انج هدف:
 :امکانات مورد نیاز در بخش هماتولوژی

 دو نفر کارشناس آزمایشگاه-0

 XT1800i-XP300-KX21دستگاه های سیسمکس  -1 

 شیکر -1

 میکروسکوپ  -0 

 معرف های گروه خونی -1

 درجه  11بن ماری  -3 

 ((ACL7000-ACL Eliteدستگاه های کواگولومتر -1 

 کاناله 011سدیمان ریدر  -3
 خون کنترل -1

 کنترل تستهای انعقادی -01

 بیماران CBC-ESR-PTنمونه های  -00 

 کرونومتر -01
 الم نئوبار -01
 الم و المل -00
 اسالید گروه خونی و اپلیکاتور -01
 محلول های رنگ گیمسا و کریزل بلو، محلول مارکانو، سرم فیزیولوژی -03
 سانتریفیوژ میکروهماتوکریت -01
 ع و کارکنان: مناب

 لیست کار کامپیوتری-0
1-Log book 

 دفترچه راهنمای دستگاهها-1
 دو نفر کارشناس آزمایشگاه -0
 بروشور کنترل کیفی-1
 فرم سرویس هر دستگاه-3
 دفتر مخصوص موارد و محلولهای مصرفی مخصوص انبار-1
 دفتر مخصوص گزارش موارد بحرانی-3

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه : فرد پاسخگو

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

  منابع :

 هماتولوژی عملی مهبد -0
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مریم تعاونمسئول آزمایشگاه: 

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/2 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ویرایش:  تاریخ آخرین 

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش:

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول روه خونی، رنگهای گمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

دیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقاتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:
 در بخش هماتولوژی بایستی به مورد زیر توجه کامل گردد:  

 ... و اتصاالت صحیح برق دستگاه ها و چک کردن امکانات مورد نیاز در بخش از قبیل نوک سمپلر، الم و المل و محلول های مختلف
 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

 ن پس از دوره نگهداری یک هفته ای* دفع ایمن نمونه ها و  الم های بیمارا
 KX-21دستگاه     اصول کلی کار با دستگاه های سل کانتر

 قبل از روشن کردن دستگاه چک موارد زیر الزامی است: -0
 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  1در قسمت راست بدنه دستگاه قرار دارد. بعد از حدود  که powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1

 شست و شو روزانه دستگاه که شامل :-0

 انجام شستشو تا دکش می طول دقیقه 01 ←دستگاهstart کلید دادن فشار ←دستگاه prob در زیر  clean محلول حاوی باتل دادن قرار ←select7-1 اجرای -0
 .شود

 START ← 1←(  WBCمیکرولیتر در چامبر 0111و RBC میکرولیتر در چامبر 111)  chamberدر دو  clean محلول ریختن←  select7-2اجرای-1
 .کشد می طول دقیقه

1- SELECT- 5  یا اتورینز که با زدن دکمهselect از شده، در روی برد دستگاه  و انتخاب گزینه پنجم از پنجره بenter  دقیقه فرایند تمام  01تا  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-0

 ود. پس از رسیدن به دمای اتاقف نمونه بین دو کف دست به حالت مالشی مخلوط می شود(دقیقه در دمای اتاق باشد و شیک نش 01-01کنترل باید 

پارامتر اقدام  در هرنتایج 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 
 گردد) مطابق دستورالعمل رفع خطا در کنترل کیفی(اصالحی مربوطه انجام و خطا رفع می 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهد تأیی تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/3 

 انجام آزمایشها )هماتولوژی(نحوه 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقاد تعاریف:

 تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:
و  HCTو  HBان در شیفت جاری جدا شده، روز بعد دوباره به دستگاه داده شده و چهار پارامتر آن}عدد از نمونه های خون بیمار 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 -0
 ی دریافتی را به ترتیب لیست کاری مرتب می کنیم.نمونه ها-1 
ا را کنترل می کنیم، مشخصات روی نمونه ها را با مشخصات مندرج در لیست کاری مقایسه می کنیم )با توجه به معیارهای رد و قبول نمونه مندرج در جدول نمونه ه-1

 می شود(.در صورت عدم تطابق مشخصات به مسئول پذیرش جهت رفع خطا اطالع داده 
 دقیقه بر روی شیکر قرار داده می شوند تا کامال مخلوط گردند.  01نمونه ها به ترتیب و به مدت   -0
یر پروب دستگاه گرفته، دکمه قبل از دادن نمونه به دستگاه، یکبار دیگر مشخصات بیمار را چک کرده، پس از اطمینان از عدم وجود لخته در نمونه بیمار، نمونه را در ز-1

start ه دست آمده، با توجه به را فشار میدهیم  تا آسپیره کردن نمونه انجام گیرد. حدود یک دقیقه بعد، جواب بیمار بر روی صفحه مانیتور مشاهده می شود. اگر اعداد ب
 د، حسب مورد  به قرار زیر عمل خواهد شد: سن و جنس بیمار منطقی بودند، جواب ها در لیست کاری ثبت می گردند. ولی در صورتیکه به بررسی بیشتری نیاز باش

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  -
یمار بر روی یک الم شیشه ای، یک گسترش نازک خون تهیه نموده، در معرض گردد. برای بررسی موضوع، پس از مخلوط کردن کامل نمونه، پس از قید مشخصات ب

هیم تا خشک و نهایتا هوا قرار می دهیم تا کامال خشک شود. آنگاه روی  الم متانول ریخته، پس از چند لحظه متانول را خالی و الم را به صورت عمودی قرار مید
ته شده در روی ظرف حاوی محلول غلیظ رنگ گیمسا، به مقدار مورد نیاز رنگ گیمسا تهیه می کنیم و الم را رنگ فیکس گردد، در این فاصله، مطابق دستورالعمل نوش

ها ) گلبول های قرمز هسته دار که به لحاظ اندازه و شکل با لنفوسیت های کوچک قابل اشتباه  NRBC . پس از خشک شدن الم، نسبت به شمارش  می کنیم.
شمارش WBC ، تعدادDiffرا هم شمارش افتراقی می کنیم. در نهایت، پس از اصالح   WBC 011اقدام و البته حتما آن عدد  WBCدد ع 011هستند( در مقابل 

جمع می  011را شمرده و با عدد  NRBCضرب کرده، حاصل را یاد داشت می کنیم و در صورت یک کسر قرار می دهیم. تعداد  011شده توسط دستگاه را در عدد 
 بیمار گزارش می کنیم. WBCدر مخرج همان کسر قرار می دهیم. حاصل این کسر را به عنوان  کنیم و

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  011اگر تعداد پالکت بیمار زیر  -
را تایپ می کنیم. در این  Plt Count Checked By PBS، عبارت CBCندارد موجود در بخش، تعداد پالکت را گزارش کرده، در ذیل جواب توجه به جدول استا

، 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، 01، بیش از Mixedبیمار، میزان  Diffدر صورتی که در   -
 د را گزارش می کنیم. را اصالح و اعداد جدی Diffسلول های اتیپیک احتمالی بررسی و 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردل فنی آزمایشگاه: دکتر مسئو
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/4 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه : کارکنان مرتبط

د سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های هماتولوژی : شمارش تعدا : تعاریف

 انعقادی، تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی : هدف
مجدد آنها، وارد کردن جوابها در لیست  کاری و تحویل آن به همکار پذیرش  نهایتا پس از برسی مجدد جواب های داده شده توسط دستگاه و در صورت لزوم چک کردن

و  بررسی سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی جواب جدید با سوابق،  HISداخل آزمایشگاه ، وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم 
تائید کردن نهایی جوابها توسط مسئول فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت های عصر و شب توسط رزیدنت ها انجام   اطالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت

می گیرد.  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 می گردد.
 ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد. توجه کنید که:   اگر نمونه

 خالی جهت  شست وشوی مسیر به دستگاه داده شود. start نمونه خون مریض که به دستگاه داده می شود، یک  01-01بعد از هر      

 خطاهای دستگاه :-
 select – 5 ← وشو شست ← ایزوتون تعویض← Error pltدر صورت -0

 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

 برای خاموش کردن دستگاه :بعد اتمام کار و شست وشو ی دستگاه به شرح زیر عمل شود:
دقیقه طول می کشد تا شستشو  01 ←دستگاه startفشار دادن کلید  ←دستگاه probدر زیر   cleanقرار دادن باتل حاوی محلول  ←select7-1 اجرای  -0

 انجام شود.
 روی صفحه دستگاهزده شود.  Shut downدکمه  -1

 .به دستگاه داده شود  startبا زدن دکمه  sampleبجای cleanدر ادامه محلول  -1

 نمایش پیغام خاموش  -0
 کنار دستگاه زده شود. powerدکمه  -0

  :توجه* 
 روز یک بار توسط اپراتور انجام می گیرد که به شرح زیر است : 00دستگاه هر SRV شستشوی

نیم و کاپ را به آرامی پایین می آوریم. پیج را خارج می ک SRVثانیه  منتظر می نماییم. درب دستگاه را باز کرده و سینی پالستیکی زیر  11دستگاه را خاموش کرده 
SRV  را باز می کنیم و قسمت بیرونیSRV  دقیقه داخل محلول  01را بیرون می آوریم قسمت های متحرک را به مدتCell clean  قرار می دهیم بدون اینکه

مخصوص شتشو داده تا در صورت وجود گرفتگی و لخته،مورد  را با سرنگ SRVسوراخهای وسط  هر سه قسمت را آبکشی می کنیم و و قسمت فلزی آغشته شود
 را به همان ترتیب که خارج کردیم وصل می کنیم و بعد  ازتعویض محلول، دستگاه آماده روشن کردن است. SRVبرطرف شود. سپس  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهرت: نحوه نظا

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -عفر کیاست فردکتر ج

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/5 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21ه سیسمکس دستگا : امکانات مورد نیاز

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید 

 کارکنان فنی آزمایشگاه : کارکنان مرتبط

هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های  : تعاریف

 انعقادی، تعیین گروه خونی بیماران

 انجام آزمایشات هماتولوژی یکپارچه سازی نحوه 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.  -
د. در صورت تعویض چک دو محلول ایزوتون و لیز که ایزوتون در قسمت بیرونی دستگاه قرار دارد و محلول لیز که در قسمت داخلی دستگاه قرار دار -

 )شست و شو (الزامی است . select4 محلول 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  1بدنه دستگاه قرار دارد. بعد از حدود که در قسمت راست  powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1

 می آید .

 شست و شو روزانه دستگاه که شامل :-1
دقیقه طول می کشد  01 ←دستگاه startفشار دادن کلید  ←دستگاه probدر زیر   cleanقرار دادن باتل حاوی محلول  ←  select7-1 اجرای -0

 انجام شود. تا شستشو
 START←(   WBCمیکرولیتر در چامبر 0111میکرولیتر در چامبر و  111)  chamberدر دو  cleanریختن  محلول ←  select7-2اجرای-1

 دقیقه طول می کشد.  1 ←
1- SELECT- 5  یا اتورینز که با زدن دکمهselect  ،در روی برد دستگاه  و انتخاب گزینه پنجم از پنجره باز شدهenter  دقیقه  01تا  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 -0

ز رسیدن به دمای اتاقف نمونه بین دو کف دست به حالت مالشی مخلوط دقیقه در دمای اتاق باشد و شیک نشود. پس ا 01-01می 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 
 طابق دستورالعمل رفع خطا در کنترل کیفی(اقدام اصالحی مربوطه انجام و خطا رفع می گردد )م
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  Readyدستگاه است دستگاه به حالت  که در قسمت باالی سمت راست صفحه 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  01-01بعدی را به دستگاه می دهیم. بعد هر  CBCو نمونه 

 مسیر به دستگاه داده می شود.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 ول فنی آزمایشگاهمسئ ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/6 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : نی بعدیبازبیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

بلو، محلول  های گیمسا و کریزلهای گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ئین های انعقادی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 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 -0

 شود اینتر   Shut downدکمه -1

 به دستگاه داده شود  sampleبجای  cleanمحلول -1

   startدکمه -0

 نمایش پیغام خاموش -1

  .دستگاه زده شود powerدکمه -3

  :توجه* 

 روز یک بار توسط اپراتور انجام می گیرد که به شرح زیر است : 00دستگاه هر  SRV شستشوی
را خارج می کنیم و کاپ را به آرامی پایین می  SRVاه را باز کرده و سینی پالستیکی زیر ثانیه  منتظر می نماییم. درب دستگ 11دستگاه را خاموش کرده 

قرار  Cell cleanدقیقه داخل محلول  01را 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.  SRVقسمت را آبکشی می کنیم وسوراخهای وسط هر سه 
 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 0-FBA -0)و محلول های  )ایزوتون(  EPK چک محلول قبل از روشن کردن دستگاه-0
 که در داخل دستگاه هست.همچنین  چک شیلنگ متصل به فاضالب نیز باید انجام گیرد. FFSقرار دارند و محلول  

درخواست خواهد شد که  عبارت usernameشن کردن مانیتور،که در قسمت چپ دستگاه قرار دارد و رو powerروشن کردن دستگاه با دکمه -1
((superv را وارد کرده و برایpassword  را وارد میکنیمدستگاه به صورت خودکار شروع به شست و شو می کند 11عدد. 

( 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. 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ل فنی آزمایشگاهمسئو :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 ونمسئول آزمایشگاه: مریم تعا

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/7 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30 تاریخ آخرین ویرایش: 

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول ی، رنگهای گروه خونمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

کس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

 
تا زمان  cleanدادن محلول   Rinse waste chamber ←(menu ←Controler ←maintenance -0شست و شو ی هفتگی دستگاه :

 دقیقه alarm ←01قطع 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← 01 ل می کشد دقیقه طو←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 

 قبل از روشن نمودن دستگاه ظرف و شیلنگ مربوط به فاضالب دستگاه چک و تمیز می گردد-0
 گاه تحت نام محلول رفرانس چک گردد. ظرف مربوط به شستشوی دست-1
 باید با محلول ضد عفونی تمیز گردد Rotorمحفظه مربوطه به -1
 دستگاه تمیز و خشک گردد. sensorبا پنبه و یا گاز استریل به همراه الکل جایگاه های مربوطه به -0
 در قسمت راست و در عقب دستگاه می باشد. powerروشن کردن دستگاه توسط دکمه -1
 شستشوی کامل دستگاه بشرح ذیل می باشد.-3

محلول شستشو  1-1-1-0آب مقطر ریخته و در کاپ های  3-3-0-1، به صورت یک درمیان،در کاپ های  3تا  0الف: 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 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنظارت: نحوه 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -ر جعفر کیاست فردکت

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/8 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، 

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادتعاریف: 

 ن گروه خونی بیمارانتعیی

 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  3به صورت لیوفلیز بوده  و با  PTویال  

 میریزیم
الندا و یا بیشتر پالسما اضافه نموده، روتور تمیز یکبار مصرف را در جایگاه مربوطه  111در هر کاپ،  .ابل انجام استنمونه در یک ران کاری ق 3حداکثرتا 

-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  می باشد

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

، نمونه ها را به صورت دستی نیز چک می کنیم.لیست کار تکمیل شده تحویل بخش پذیرش می گردد not 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

ابق، 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 جواب جدید با سو

 عصر و شب توسط رزیدنت ها انجام می گردد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 ک لیست جامع آزمایشگاهچنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -یاست فردکتر جعفر ک

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/9 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21یسمکس دستگاه س امکانات مورد نیاز:

های گیمسا و کریزل بلو، محلول های گروه خونی، رنگمعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 ه خونی، اپلیکاتور و کرونومترمارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گرو

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 م آزمایشات هماتولوژییکپارچه سازی نحوه انجا 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.

 تگاه به شرح زیر می باشد .دس Errorها و   Alarmانواع 

1    Error code←نمونه بودن لخته به مربوط 
Error code 2 ← داخل شده ریخته نمونه اندازه Cup  الندا کمتر می باشد  111از 

Error  101←Slvecpv ram ←افزار نرم مشکل 

Error 103 ← rotor motor fail- رویس کار اطالع داد شود بررسی شود آیا روتور در حال گردش است وگرنه به س 

Error 101 ←Rotor Logic fail –محل نسب روتور بر روی سایت صحیح نمی باشد 

Error 013←coduclation error during 

Error 013 ←rotor temp out of rany– به درجه حرارت دقت شود –تغییر درجه حرارت 

Error 111←reagent dilutor motorو تعویض گردد وگرنه اطالع به سرویس کار شلنگهای دایالتور بررسی 
Error  111 ←power fail- بررسی سیم مربوطه -راه ارتباطی از برق شبکه 
Error  100 ←receiver buffer- اگر مقدار رنگ تغییر کند تعویض شود–بررسی محلول بافر 

Error  110 ← vertical  arm motor- وگرنه بهسرویس کار اطالع داده شود ولتاز برق  –ولتاژبرق  –بررسی سویچ برق 

Error  111← 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←ارک 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 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 فنی آزمایشگاهمسئول  :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/10 

 نحوه انجام آزمایشها )هماتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30 تاریخ آخرین ویرایش: 

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

محلولهای دستگاه  ((ACL7000-ACL Elite کوآگوالمترهای ((XT1800-XP300-KX21دستگاه سیسمکس  : امکانات مورد نیاز

های گیمسا و کریزل بلو، محلول نی، رنگهای گروه خومعرف (،CBC-ESR-PTهایکاناله )نمونه 011سدیمان ریدر ، درجه 11بن ماری ،سیسمکس
 مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه : کارکنان مرتبط

اندکس های مختلف خونی و پروتئین های هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر  : تعاریف

 انعقادی، تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی : هدف

 آزمایشات گروه خونی

  .این آزمایشات هر روز صبح بر روی اسالید )کاشی( انجام  می گیرد

انقضای معتبر را از یخچال خارج می کنیم تا به دمای محیط برسند. نمونه ها طبق لیست  برای انجام تست، آنتی ژن های سالم و کنترل شده دارای تاریخ
میکرولیتر به ازای هر قطره(، به ترتیب بر روی  11کاری مرتب کرده، در روی کاشی های تمیز، برای هر بیمار سه قطره نمونه خون در یک ردیف گذاشته ) 

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 
تحویل نتیجه را بر اساس مشاهده و یا عدم مشاهده آگلوتیناسیون قرائت و گزارش می کنیم.  در صورت مشکوک بودن جهت تست های تکمیلی و لوله ای 

 .بانک خون داده می شود
 ات مایعات ارسالیآزمایش

 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

 01میکرولیتر از مایع هموژن شده افزوده 11میکرولیتر محلول مارکانو،  11 ، بهRBCو WBCالم نئوبار تعداد سلولها، شمارش می گردد. برای افتراق
ها لیز می گردند(،سپس دوباره نسبت به شمارش اقذام می کنیم. آنچه در این مرحله  WBCها و نه  RBCدقیقه صبر می کنیم )در این فاصله فقط 

 01بیشتر از  WBCرا نشان خواهد داد. اگر تعداد RBCاولیه،تعداد Total cell خواهد بود. تفاضل عدد حاصله از تعداد   WBCشمرده شده، تعداد 
سیون با عدد بود، مقداری از مایع هموژن شده را سانتریفیوژ نموده، از مایع رویی برای تستهای بیوشیمی و از رسوب حاصل برای تهیه گسترش، فیکسا

 گزارش می گردد.  diffآب( استفاده می گرد. توزیع سلولی تغیین و به عنوان رنگ در  0:1متانول، 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  ESRی دستگاه اینکه لیز نباشند و مقدار انها کافی باشد، درکانال ها
لیست کار تکمیل سمت راست پس از مقایسه با میزان رسوب در لوله آزمایش و اطمینان از همخوانی عدد خاصله، خوانده و در لیست کاری ثبت می گردد.

و  بررسی  HISزیر طی می گردد:وارد کردن جوابها توسط همکار پذیرش ) داخل آزمایشگاه در سیستم  که مراحلشده تحویل بخش پذیرش می گردد 
سط مسئول سوابق بیمار و در صورت عدم همخوانی جواب جدید با سوابق، اطالع به بخش فنی  برای تکرار تست و در نهایت  تائید کردن نهایی جوابها تو

 ای عصر و شب توسط رزیدنت ها انجام می گردد.فنی و یا جانشین ایشان و در شیفت ه
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده نندهکتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-4/11 

 نجام آزمایشها )هماتولوژی(نحوه ا

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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  011سدیمان ریدر  -درجه 11بن ماری -سیسمکس
 بلو، محلول مارکانو، سرم فیزیولوژی، الم، المل، الم نئوبار، اسالید گروه خونی، اپلیکاتور و کرونومتر

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

ی، هماتولوژی : شمارش تعداد سلولهای مختلف خون و مایعات بدن و افتراق آنها ، تعیین مقادیر اندکس های مختلف خونی و پروتئین های انعقادتعاریف: 

 تعیین گروه خونی بیماران

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات هماتولوژی هدف:

الع رسانی به بخش و ثبت در دفتر بحران انجام می شود و در ادامه پیگیری نواقصات صورت می همچنین گزارش موارد بحرانی در صورت مواجهه و اط
 گیرد. اگر نمونه ای ناقص بود با قید علت و بصورت کتبی در ورک لیست نواقصات ثبت می گردد.

 : Reticآزمایش 

 EDTA ،11حاوی ضد انعقاد  CBCده موجود در ویال ها  صورت میگیرد. از خون هموژن ش Reticulocyteاین آزمایش جهت شناسایی درصد 
درجه سانتی گراد قرار می  11دقیقه در بن ماری  01میکرولیتر رنگ کرزیل بلو است، افزوده و به مدت  11میکرولیتر برداشته، به لوله ای که حاوی 

و گسترش تهیه میکنیم. پس از خشک شدن الم، تعداد  ته میکرولیتر برداش 11گذاشته، پس از چند دقیقه از آن  CBCدهیم.سپس لوله را روی شیکر 
Reticulocyte  شود.می  شمرده شده و بصورت  در صد گزارش گلبول قرمز 0111در مقابل 

 :PBSآزمایش 

نمونه خون  ها، ابتدا از 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 

د. بعضی ها تحویل بخش پاتولوژی جهت بررسی موارد مذکور می گردنمائیم. این المدقیقه ریخته و سپس شسته و خشک می 11از رنگ گیمسا به مدت 
می شود که عالوه از گسترش نازک، یک گسترش ضخیم نیز بدون نیاز به فیکساسیون با الکل و به  Malariaاوقات نیز درخواست الم جهت شناسایی 
 روش قطره ضخیم رنگ آمیزی می شود.

 * توجه:

یخچال انجام گرفته، پس از این مدت، دور ریز آنها بعد از  برای پیگیری های بعدی، نگهداری  نمونه های  بخش هماتولوژی بیماران به مدت یک هفته در

 یک هفته کاری در سطل زباله عفونی و ارسال به زباله سوزی طبق دستورالعمل موجود در آزمایشگاه انجام می گردد. 

دت یکسال و کالیبراسیون ها  به مدت نگهداری جوابهای پرینت  شده  بیماران توسط دستگاه بمدت یک ماه، لیست های کاری شش ماه، کنترلها  به م-

 سه سال الزامی است.

 موجود در بخش انجام می گیرد.  log bookثبت کالیبراسیون دوره ای تجهیزات در صورت نیاز در دفتر -
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 مایشگاهچک لیست جامع آزنحوه نظارت: 

 هماتولوژی عملی مهبد -0 منابع :

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -1 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

318 

 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-5/1 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )میکروب

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 بدنمیکروب شناسی:  تعاریف:

 اسییکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات میکروب شن هدف:

 منابع انسانی و امکانات در بخش میکروب شناسی 
 سه نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی -0
 میکروسکوپ-1
 الم و المه-1
 درجه  11سه عدد انکوباتور  -0
 IIهود کالس  -1
 محیط های و معرف های مورد نیاز  -3
 ،سالمونال  و شیگال E.coliآنتی سرم  برای  -1
 لوپ برای کشت  -3
 خصوص کشت نیدل م -1

 پلیت برای تهیه محیط های کشت  -01
 اتو کالو -00
 سوش های کنترل  -01
 اسپکتروفتومتر -01

 و مایعات بدن بایستی به شرح ذیل عمل نمود: CSFدر رابطه با کشت مایع 

 ابتدا لیست کاری از کاپیوتر گرفته می شود -0

 نمونه های ارسالی شماره گذاری میگردند-1

 در دفتر ثبت می گرددنام و مشخصات بیمار -1

 و شکالت آگار بصورت  استاندارد کشت داده می شود  EMBروی سه محیط بالد آگار ، CSFبعد از سانتریفیوژتوسط لوپ استریل نمونه  -0

 ساعت بررسی می گردند. 10درجه قرار داده می شود و پس از گذشت  11پلیت های کشت داده شده در انکوباتور -1

 ایستی به شرح ذیل عمل گردد:در رابطه با کشت خون ب

 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  11بطری های کشت خون در انکوباتور -3

 باب گاز بررسی می گردند بطری ها روزانه از نظر وجود همولیز ، کدورت و وجود ح-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 بالدآگار-5

 کشت داده می شود  EMBو 

 درجه قرار داده می شوند. 11پلیت های کشت داده شده در انکوباتور -6

 بررسی می گردند  ساعت 10پلیت ها پس از -7

 ساعت نگهداری می شوند  11بطری های کشت خون تا  -الف
 انجام می دهیم  EMBمشاهده نگردد ، از نمونه کشت روی بالد آگار و  0پس 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      

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 گاه: مریم تعاونمسئول آزمایش

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30خ آخرین ویرایش:  تاری

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 خون و مایعات بدن-محیط های کشت-شعله-لوپ های کالیبر شده-میکروسکوپ-IIکالسهود -فور-انکوباتور امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 و تجزیه میکروارگانیسم های پاتوژن خون و مایعات بدن تشخیصمیکروب شناسی:  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  -0

 ثبت می گردندمشخصات بیماران از روی برچس نمونه ها در دفتر کشت  -1

 بصورت استاندارد کشت داده می شوند  EMBتوسط لوپ  استریل نمونه های ادرار روی محیط بالد آگار و  -1

 ساعت قرار داده می شوند  10درجه به مدت  11پلیت ها در انکوباتور  -0

 پس از طی این مدت پلیت ها بررسی می گردند  -1

 
 رت ذیل عمل گردد:در صورت هرگونه کشت بر روی پلیت ها بایستی به صو

 از محیط بالد آگار اسالید تهیه می گردد-0

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 

 ین عمل را چند بار تکرار می کنیم تا الم کامال خشک شود الم  را روی شعله حرارت می دهیم به نحوی که مخلوط تهیه شده نجوشد و ا -ب

 الم تهیه شده را به روش گرم رنگ آمیزی می کنیم -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

موجود در بخش میکروب شناسی و برای کنترل گرم مثبت از سوش استافیلوکوک موجود در بخش  E.Coliز سوش برای کنترل گرم منفی ا -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 
 روی برچسب ظروف در دفتر کشت ثبت می گرددمشخصات بیماران از  -ب
 درجه قرار داده می شود  11کشت داده شده و در انکوباتور  XLDنمونه ها بر روی محیط   -ج

 ساعت از نظر رشد کنترل می گردند. 10پلیت ها پس از  -د    

 
شت خون  در اتوکالو قرار گرفته استریل می شوند و پس از اینکه مراحل تشخیص باکتری انجام گردید پلیت های کشت داده شده و بطری های ک

 سپس جهت دفع پسماندها تحویل زباله سوزی بیمارستان می گردند .

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 فیت در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کی منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 د دستورالعملک
I-TC-Lab-3-5/3 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )میکروب

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 خون و مایعات بدن-محیط های کشت-شعله-بر شدهلوپ های کالی-میکروسکوپ-IIکالسهود -فور-انکوباتور امکانات مورد نیاز:

 آزمایشگاهکارکنان فنی  کارکنان مرتبط:

 تشخیص و تجزیه میکروارگانیسم های پاتوژن خون و مایعات بدنمیکروب شناسی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات میکروب شناسی هدف:

 
 عمل گردد:برای انجام انتی بیو گرام بایستی به روش ذیل 

 تهیه سوسپانسیون نیم مک فارلند -0

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 

 ل کیفی آورده شده است ب: روش کنترل استاندارد نیم مک فارلند در بخش کنتر
 هینتون کشت می دهیم -توسط سواپ پنبه ای استریل از سوسپانسیون تهیه شده بصورت کامال یکنواخت روی محیط مولر-1

 دیسک در یک پلیت ( قرار می دهیم  3دیسک های آنتی بیوگرام الزم را به فواصل مساوی )حداکثر  -1

 درجه قرار داده می شود  11پلیت در انکوباتور -0

ساعت با اندازه گیری هاله شفاف  ایجاد شده در اطراف هر دیسک )برحسب میلیمتر (مقاومت و حساسیت به آنتی بیوتیک مورد نظر را  10پس از -1
 تعیین می کنیم .

 
 دستورالعمل انجام کشت از بخشهای بستری :

 در رابطه با کشت دوره ای از بخشهای بستری بایستی به شرح ذیل عمل شود :
 ن مسئول کنترل عفونت بیمارستان درخواست نمود ، و با نظر مسئول مذکور از مناطق مختلف بخش مورد نظر کشت تهیه می گردد.هر زما-0

 برای انجام کشت از سواپ پنبه ای استریل استفاده گردیده و سواپ ها در محیط انتقالی کری بلر به آزمایشگاه منتقل می شوند -1

 تهیه و در انکوباتور قرار داده می شود   EMB   ،sub cultureا ،روی محیطهای کشت بالد آگار واز کشتهای برداشته شده از بخشه-1

 بقیه  مراحل مطابق دستورالعمل کشتها می باشد .
 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ابع :من

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 لکد دستورالعم
I-TC-Lab-3-6/1 

 شناسی(نحوه انجام آزمایشها )انگل

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 )سانتریفوژ -آزمایشلوله -کاغذ صافی-قیف-فرمالدئید-اتر(نرمال سالین-لوگل-میکروسکوپ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 زا در نمونه های ارسالیها و تک یاخته های بیمارییتشخیص و تمیز انگلانگل شناسی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:

 
ها در اسرع وقت یا سایر مواد آلوده باشد زیرا ادرار ساختمان تروفوزوئیتها را خراب میکند. نمونه مقدار نمونه باید به اندازه کافی همچنین نمونه نباید به ادرار

 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 0

 یک جفت دستکش التکس 1

 به تعداد الزم الم 1

 به تعداد الزم المل 0

 یک عدد قلم الماسی 1

 به تعداد الزم اپلیکاتور چوبی 3

 به مقدار الزم سرم فیزیولوژی 1

 به مقدار الزم لوگل 3

 یک دستگاه میکروسکوپ نوری  1

 
 وسایل و مواد الزم جهت انجام آزمایش تغلیظ فرمل اتر

 به مقدار الزم مدفوع نمونه 0

 به تعداد الزم لوله مخروطی مدرج 1

 به تعداد الزم تنزیب 1

 به تعداد الزم اپلیکاتور 0

 به تعداد الزم درب پالستیکی 1

 به تعداد الزم الم 3

 به تعداد الزم المل 1

 به مقدار الزم %01فرمالین  3

 به مقدار الزم اتر  1

 هیک دستگا میکروسکوپ نوری 01
 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 آزمایشگاه: مریم تعاونمسئول 

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 )سانتریفوژ -لوله آزمایش-کاغذ صافی-قیف-فرمالدئید-اتر( نرمال سالین-لوگل-میکروسکوپ امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 زا در نمونه های ارسالیها و تک یاخته های بیمارییز انگلتشخیص و تمیانگل شناسی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:
 

 آزمایش ماکروسکوپی نمونه
ه های آبکی یا ای معموال در نمون 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

 گیری مورد آزمایش قرار داد.نمونه های قوام دار را می توان چندین ساعت پس از نمونه 
 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

 مار یا کد بیمار در یک طرف الم می نویسیم.با یک قلم الماسی نام بی-1

 یک قطره سرم فیزیولوژی در یک طرف الم و طرف دیگر یک قطره لوگل می ریزیم.-2

ز نمونه 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
 ا لوگل مخلوط میکنیم.را برداشته ب

 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  01الم را زیر میکروسکوپ می گذاریم ابتدا تمام سطح الم با بزرگنمائی -5
 .برر سی می کنیم 01وکی دیده شد با  بزرگنمائی کنیم اگر مورد مشک

 

 

 

 
 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 

های نمونه باشد. در نمونه های قوام دار نمونه را به خوبی بهم زده سپس بر می داریم تا شامل همه قسمت 

 تهیه الم مرطوب با استفاده از سرم فیزیولوژی روش بسیار مفیدی جهت مشاهده کیست و تروفوزوئیت است.
یاخته را  تهیه الم مرطوب با استفاده لوگل عالوه بر کیست ارگانیسم هسته آنها و سایر ارگانلهای داخلی قابل تشخیص می باشد. محلول لوگل کیست تک

ه با آن می توان پاره ای از جزئیات ارگانیسم را مشاهده نمود. سیتوپالسم کیستها معموال به رنگ زرد یا قهوه ای روشن و هسته به رنگ قهو رنگ نموده و
 .ای تیره دیده می شود

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 آزمایشگاه چک لیست جامعنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 سانتریفوژ (صافی، لوله آزمایش،  کاغذ)اتر، فرمالدئید، قیف،  نرمال سالینوپ، لوگل، میکروسک امکانات مورد نیاز:

 کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 زا در نمونه های ارسالیها و تک یاخته های بیمارییتشخیص و تمیز انگلانگل شناسی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات انگل شناسی هدف:

 

 

 

 
 

 روشهای تغلیظ

تخم کرمها از سایر  و اساس آن جداسازی کیست تک یاخته ها 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

وی ر روشهای رسوبی تخمها و کیستهای سنگین تر از محلول در ته لوله تغلیظ میشوند. نمونه های تغلیظ شده را با تهیه گسترش مرطوب جهت جستجد
 انگلها مورد بررسی قرار می دهند که در این حالت شانس دیدن کیست تک یاخته بیشتر می شود.

 

 روش رسوبی فرمل اتر 

 ا به حدود یک گرم مدفوع اضافه کرده و با اپلیکاتور خوب مخلوط می کنیم.% ر01میلی لیتر فرمالین .0

 تنزیب چهار الیه را درون یک  قیف قرار داده و قیف را درون لوله سانتریفوژ می گذاریم..1

 سوسپانسیون را از تنزیب عبور داده بطوریکه هفت میلی لیتر از این محلول داخل لوله ریخته شود..1

ه لوله سانتریفوژ اضافه کرده و با درب پالستیکی می پوشانیم و لوله را به شدت تکان می دهیم تا اتر و فرمالین به خوبی با هم میلی لیتر اتر ب0.1
 مخلوط شوند.

 سانتریفوژ می کنیم. 1111دقیقه با دور  1در لوله را آرامی برداشته تا گاز حاصله خارج شود و لوله را بمدت .1

 ه در لوله تشکیل می شود الیه اول اتر ، الیه دوم مواد زائد مدفوع، الیه سوم فرمالین و الیه چهارم مواد رسوبی می باشد. بعد از سانتریفوژ چهار الی.3
 لوله را به سرعت وارونه کرده تا الیه های اضافی دور ریخته شوند..1

  بررسی می کنیم. 01و  01عدسی  رار داده و باریزیم و المل را به آرامی روی آن قیک قطره از الیه رسوبی را برداشته و روی الم می.3
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردی آزمایشگاه: دکتر مسئول فن
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/1 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/30/30             ریخ ابالغ :   تا

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 (، ائوزینOG6 ،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:

   .پردازد ها می در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختالالت عملی و تغییرات ساختاری بافت  پاتولوژیپاتولوژی:  تعاریف:

 پاتولوژییکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات  هدف:

 آماده سازی جهت تشخیص میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران 
 ثبت می گردد.  HISبخش پاتولوژی توسط پرستار اتاق عمل پذیرش و در سیستم  -0

 نمونه ها توسط خدمات اتاق عمل به آزمایشگاه  منتقل شده  و تحویل مسئول پذیرش می گردد.-1

تری ذیرش 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 کامپیومسئول پ-1

 نوع درخواست را به صورت درحال انجام تغییر می دهد 

 ول می دراد .مسئول پذیرش به کافی بودن میزان فیکساتیو با توجه به حجم نمونه دقت کافی را مبذ-0

 در صورت وجود انطباق  نمونه توسط خدمات به داخل آزمایشگاه وواحد پاتولوژی منتقل می گردد.-1

)عدم  HISدر صورت وجود هرگونه عدم هماهنگی ما بین مشخصات ذکر شده در برگه آسیب شناسی با مشخصات روی ظرف نمونه و پذیرش در سیستم  :0تبصره 

 گردد.راه با برگه ها به اتاق عمل عودت داده می شود و پس از رفع اشکال مجددا به آزمایشگاه ارسال میبایستی نمونه هم انطباق(

 : حداقل اطالعات مورد نیاز در برگه درخواست پاتولوژی عبارتند از:1تبصره 

 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 رداشت نمونهاطالعات مربوط به نمونه )نوع و عمل ب -ب

 نمودن مارژین در صورت لزوم 

 .باشد کلینیکیاقدامات پاراو  جراحی، سوابق درمانی های افتراقی،اطالعات بالینی مرتبط، طول مدت بیماری، تشخیص تاریخچه بایستی شامل –ج 

در  اینکه دلیلبرابر حجم بافت ارسالی باشد ولی به 01ها بایستی در میزان کافی از فرمالین قرار داشته باشند اگر چه حجم مناسب فیکساتید بایستی : نمونه 1تبصره 

  .بافت درون فیکساتیو غوطه ور باشد ها به نحوی ارسال گردند که کامالهای بزرگ امکان تامین این حجم وجود ندارد بایستی نمونهنمونه

اقدام به پذیرش  باید یا برچسب روی نمونه ت برگه درخواستمسئول پذیرش پس از تطبیق مشخصا در صورتیکه نمونه ها به صورت سرپایی به آزمایشگاه ارسال گردد،-3

 .نماید HISنمونه در سیستم 

ی جهت مشاوره ارسال شده باشد مسئول پذیرش پس از کنترل نسخه بیمار با نمونه ارسالی و برگه مشخصات ، در صورتیکه بلوکهای پارافین و یا اسالیدهای پاتولوژ-

 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 

نمونه ها توسط پرسنل بخش با برگه درجات تطبیق داده شده و سپس در دفتر ثبت پاتولوژی برای نمونه شماره داده می پس از ورود نمونه به بخش پاتولوژی کلیه  -3

 در دفتر مخصوص ثبت می گردد. HISشود )در این شماره همراه با نام و نام خانوادگی بیمار ،سن ،جنس و شماره پذیرش 

پروسسور قرار داده  های برداشته شده در سبدهای  مخصوص قرار داده و داخل دستگاه تیشوزانه برش داده شده و تکهشناسی به طور روتوسط دستیار آسیبباید نمونه -1

  .شوند

ی های پاتولوژی شماره گذارگیری شده و هر بلوک طبق شماره موجود در دفتر ثبت نمونهپس از طی مراحل پروسسینگ بافتها از دستگاه خارج و توسط پارافین بلوک-01

 گردند.

 گردد.میکرونی از آنها تهیه  0بر روی یخ قرار داده شوند و سپس توسط کاربر برشهای   باید بلوک ها -00

  .و پس از این مدت به ظرف گزیلول منتقل گردند هددقیقه قرار داده ش 01راد به مدت درجه سانتی گ 011، المها در فور با دمای تهیه برشهاپس از  -01
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 راحل آبدهی ، سپس رنگ امیری انجام شده و المها مونته می شوند و بر طبق بلوک برش خورده شماره گذاری می گردد.پس از طی م -01

 گردد. ا قرار گرفته تحویل پاتولوژیستبه ترتیب همراه با برگه های در خواست درون فولدرهباید المها  -00

 نماید . ی را در برگه درخواست ثبتتشخص پس از بررسی اسالیدها ،گزارش وباید پاتولوژیست  -01

 شود تا در صورت وجود اشکال تصحیح گردند.ست یل پاتولوژیتحوباید مجددا  HISو پس از تایپ و ثبت در  هدشبرگه ها تحویل مسئول تایپ داده -03

 پس از تصحیح برگه ها امضا شده و توسط مسئول بایگانی برحسب شماره بایگانی می گردند-01

 مام سال تمامی برگه های بایگانی شده به صورت کتابچه در آمده و نگهداری می شوند پس از ات-03

 گردند.و پس از این مدت امحا ماه پس از گزارش نهایی نگهداری 0به انبار نگهداری بافتها منتقل و به مدت باید نمونه های برش داده شده -01

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ایشگاهمسئول فنی آزم :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/2 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

، 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:

   .پردازد ها می عنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختالالت عملی و تغییرات ساختاری بافتدر اصل به م  پاتولوژیپاتولوژی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 آماده سازی جهت تشخیص میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران 

 دستگاه میکروتوم :
 برش بلوک های پارافینی با ضخامت کم به کار می رود این دستگاه جهت

ود روش کار به این صورت است که ابتدا بلوک پارافینی در قسمت مخصوص قرار داده شده و توسط پیچ گیره دستگاه سفت می شود تا بلوک در جای خ
 .ثابت باشد

 سفت نمودن بیش از حد گیره باعث شکسته شدن بلوک می گردد. –الف 
دن بیش از حد گیره باعث حرکت بلوک در هنگام برش شده و نمی توان برش مناسب تهیه نمودسپس تیغ دستگاه درجای مخصوص قرار گرفته شل بو -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 
 ت چپ گیره می تونا بلوک را به طور عمودی یا افقی حرکت داد تا تماس کامل ایجاد گردد.باالی و سم

ابت در صورتیکه در دستگاه از تیغ یک بار مصرف استفاده می شود ابتدا تیغ در محل مخصوص روی پایه قرار می گیرد و توسط پیچها در جای خود ث –الف 
 .ل فوق انجام می گیردمتصل و مراح می گردد و سپس پایه به دستگاه

میکرون داده می شود  تا کامال بافت به سطح بلوک برسد و سپس تا استفاده از پیچ تنظیم ضخامت ، برشهای  11-11در ابتدا برشهای با ضخامت زیاد و 
پس با استفاده از یک صفحه درجه قرار داده می شود که صاف شوندس 11میکرونی تهیه می گردد برشها سپس بر روی مخلوط آب و الکل باغلظت 0-1

 بزرگ و صاف شیشه ای بافتها روی حمام آب گرم قرارداده شده و سپس روی الم قرار داده می شود
میکرونی 1-0میکرونی انجام می دهد و با رها کردن اهرم برشها در حد  11در برخی دستگاهها اهرمی وجود دارد که با فشردن آن دستگاه برشهای  -الف

 .جام می شودتنظیم شده ان
 .است 1-011زاویه تیغ با سطح بلوک اهمیت فراوانی دارد که این زتویه بایستی در حد 

 .میکروتوم دستگاه حساسی است و لذا نگهداری از آن اهمیت زیادی دارد نکات زیر در رابطه با نگهداری میکروتوم بایستی رعایت گردد
 میکروتوم پس از هر دوره کاری بایستی تمیز شود-0
 هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود بایستی در حالت قفل شده بوده و تیغ از روی دستگاه برداشته شود .-1
 دستگاه بایستی در فواصل زمانی مشخص روغن کاری گردد-1
 تیغها بایستی همیشه در داخل جعبه مخصوص هود قرار گیرد-0

  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مایشگاهمسئول فنی آز :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/3 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

، ائوزین، OG6 ،EA50تیشوپروسسور، کلدپلیت، پارافین، گزیلول، فرمالین، متانول، اتانول، رنگهای )هماتوکسیلین ، میکروتوم، د نیاز:امکانات مور

 پارافین دیسپنسر، فور

 ، مسئول پزشکان بخش پرسنل بخش پاتولوژی کارکنان مرتبط:

   .پردازد ها می و به مطالعه و شناسایی اختالالت عملی و تغییرات ساختاری بافت در اصل به معنای آسیب شناسی است  پاتولوژیپاتولوژی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 آماده سازی جهت تشخیص میکروسکوپی نمونه های استخراجی حاصل از اعمال جراحی بیماران 

 کنترل کیفی دستگاه میکروتوم :
ر نواری از دستگاه خارج شود و بدون چین خوردگی باشند برخی اشکاالت ایجاد شده در هنگام کار با میکروتوم و روش رفع آنها هنگام برش بایستی به طو

  .به شرح زیر می باشد
ر یک نقطه بلوک و ، اضافه بودن پارافین دهای بلوک، کندی تیغ در یک ناحیهعلت موازی نبودن کناره نوار و برشها حالت خمیده دارند که می تواند به-0

 یا متغیر بودن قوام  بافت باشد جهت رفع این اشکاالت به ترتیب بایستی:
 کناره های بلوک را تراشید    -الف
 از دیگر قسمتهای تیغ استفاده گردد.  -ب
 پارافین اضافه برداشته شود  –ج 

 درجه بچرخانید  11بلوک را  -د
 برش ها را جداگانه از دستگاه برداشت   -ه
 .بلوک را سر کرده و مجددا برش دهیم -و
م تنظیم برشها به صورت متناوب نازک و ضخیم هستند علل این حالت شامل نرم تر بودن پارافین نسبت به بافت شل بوده تیغ یا بلوک در جای خود ، عد-1

 موارد زیر انجام شوند .زاویه تیغ و اشکال در خود دستگاه میکروتوم می باشد جهت رفع این اشکاالت به ترتیب بایستی 

 الف:  سرد کردن بلوک و برش مجدد
 ب : سفت کردن تیغ و بلوک در جای خود 

 ج : افزایش زاویه تیغ
 د: سرویس دستگاه

علل  ، شیب زیاد لبه تیغ می باشد جهت رفع اینودن 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
این مشکل بایستی  ، برای رفعا پارافین و عدم بلوک گیری مناسب. علل این حالت شامل آغشتگی ناکافی بافت بتهایی از بافت در برش وجود نداردقسم-0

 به ترتیب موارد زیر را انجام گردد.
 اگر اشکال زیاد است ،پردازش بلوک گیری شود   الف :

 ب: بافت مجدد به طور صحیح بلوک گیری شود 
و وجود با  وجود دبری روی بالک ،ن مشکل شامل عدم تنظیم زاویه تیغ، کثیف بودن لبه تیغبرشهای پارافینی مجدد به بلوک می چسبند علل ای-1

 . برای رفع این مشکل به ترتیب بایستی موارد زیر انجام گردد.یکی روی برشهای پارافینیالکتر
 تنظیم زاویه تیغ       -الف

 ب: تمیز کردن لبه تیغ   
 ج : برداشتن دبری با اسکالپل از روی بالک 

 لبه تیغ  ن: تمیز کرد چ
 .د : پاراچه رطوبت در نزدیکی تیغ قرار دهیم



 

333 

این حالت شامل ناصاف بودن لبه تیغ وجود اجزای سفت و ریز  در بلوک و وجود پارتیکل سفت در پارافین  بهخط دار شدن یا شکاف دار شدن برش ها  -3
  .می باشد جهت رفع این علل به ترتیب بایستی موارد زیر انجام گیرد

 .از قسمت دیگر تیغ استفاده شود الف:
  .ند و یا با اسکالپل از بلوک برداشته شونداجزای سفت را دکلسیفیه شو 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-1

  .م گیردبایستی به ترتیب موارد زیر انجا
 الف : تعیین یا تیز کردن تیغ 

 ب: سرد کردن بلوک و یا بلوک گیری با پارافین دارای نقطه ذوب باالتر
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 -3

  :ترتیب بایستی موارد زیر انجام گیرد علل بهاست برای رفع این 
 نسوج مجدد در پارافین قرار داده شوند الف :

 ب:درجه حمام آب تنظیم گردد
. 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-1

 م گرددترتیب انجا
 الف : تعویض یا تیز کردن تیغ 

 ب: تنظیم زاویه تیغ  
 ج : کاهش ضخامت با استفاده از پارافین با نقطه ذوب باالتر  

 رنگ آمیزی هماتوکسین ائوزین
 :یزی به شرح زیر می باشداین رنگ آمیزی به عنوان رنگ آمیزی عمومی در اکثر آزمایشگاه های پاتولوژی مورد استفاده قرار می گیرد . مراحل این رنگ آم

 مرحله شفاف سازیالف( 
دقیقه با توجه به نوع بافت ، قرار داده  01-1درجه سانتیگراد به مدت  011ابتدا الم ها یی که بعد از مرحله برش آماده شده اند در داخل فور با درجه حرارت 

  می شوند سپس در داخل گزیلل قرار داده می شوند.
دقیقه  11ظرف گزیلول قرار می دهیم تا پارافین زدایی شوند. الم ها را در هر کدام از ظرف های گزیلول به مدت  1تهیه شده را در  در این مرحله الم های

  قرار می دهیم تا فرایند شفاف سازی به خوبی انجام شود.
 ب( مرحله آبدهی 

و ظرف سوم حاوی  درجه 31حاوی الکل  دوم و  ظرف 13حاوی 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  درتهیه شده و الم ها را به ترتیب در ظروف مربوط  درجه 11الکل 

 قرار میدهیم. و سپس در داخل آب بار وارد و خارج کنیم 01ظروف به تعداد 
 مرحله رنگ آمیزیج( 

دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می  01در این مرحله ابتدا نمونه های الم را با آب شستشو داده و سپس آنها را به مدت 
 آب با سپس برود ازبین سیتوپالسم در موجود وکسینهمات 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
 دهیم و شستشو با آب میدهیم.مخصوص سیتوپالسم است قرار میدقیقه در رنگ ائوزین که رنگ  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

به صورت صعودی خواهیم داشت که الم ها بعد از شستشو به صورت یک یا دو دیپ در هر  11،31،13،13ظرق حاوی الکل  0دراینمرحله  دهیم. همچنین
 ها بعدا توسط چسبالم گزیلولنیزقرارمیدهیم. ظرف 1در  را ها الم سپس یک قرار شستشو داده شده و یک دیپ نیز وارد الکل مطلق یا متانل می شود

     انتالن مونته خواهد شد.
  

 ا و اختیارات:ه مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 تعاون مسئول آزمایشگاه: مریم

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab-3-7/4 

 نحوه انجام آزمایشها )پاتولوژی(

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ش:  تاریخ آخرین ویرای

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

، ائوزین، OG6 ،EA50میکروتوم، تیشوپروسسور، کلدپلیت، پارافین، گزیلول، فرمالین، متانول، اتانول، رنگهای )هماتوکسیلین ، امکانات مورد نیاز:

 پارافین دیسپنسر، فور

 ، مسئول پزشکان بخش یپرسنل بخش پاتولوژ کارکنان مرتبط:

   .پردازد ها می در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختالالت عملی و تغییرات ساختاری بافت  پاتولوژیپاتولوژی:  تعاریف:

 یکپارچه سازی نحوه انجام آزمایشات پاتولوژی هدف:

 حاصل از اعمال جراحی بیمارانآماده سازی جهت تشخیص میکروسکوپی نمونه های استخراجی  

 رنگ آمیزی پاپانیکوال
 این رنگ آمیزی مختص نمونه های سیتولوژی و مایعات می باشد. رنگ آمیزی پاپانیکوال شامل مراحل زیر می باشد:

 مرحله فیکساسیونالف( 
صورت فیکس شده ارسال می شود در رابطه با الم های  در رابطه با نمونه های پاپ اسمیر فیکساسیون در بخش حین نمونه گیری انجام شده و نمونه به

 .درجه به صورت یک دیپ فیکساسیون صورت می پذیرد 11سیتولوژی بعد از آماده کردن الم با الکل 
 مرحله رنگ آمیزی هستهب( 

هیم سپس الم ها را با آب قلیایی یا آب دقیقه در رنگ هماتوکسین که رنگ مخصوص هسته است قرار می د 01-3در این مرحله ابتدا نمونه ها را به مدت 
رنگ  الکل میکنیم تا وارد محلول اسید رایکبار ها درمرحله بعدالم شهری بدون کلر)چون کلر رنگ هماتوکسین را از بین می برد( شستشو می دهیم.

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 0به مدت را االمها ابتد برای رنگ آمیزی سیتوپالسم

 قرار می دهیم. EA50دقیقه در رنگ  0رد کرده و بعد به مدت درجه وا 13
 مرحله آبگیریچ( 

ظرف حاوی  1درجه و یک ظرف حاوی الکل مطلق و  13ظرف حاوی الکل  1در این مرحله نمونه ها را با کمک الکل آبگیری می کنیم بدین ترتیب که 
 با درجه پایین ، الکل بادرجه باال وگزیلولمیکنیم.گزیلول تهیه کرده و الم ها را به ترتیب وارد ظروف حاوی الکل 

ن قرارمیدهیم. درهنگام آروی  بر المل را پس از رنگ آمیزی الم ها بر روی آنها چسب انتالن میریزیم. سپس بوسیله الم مقداری گزیلول برداشته و
 گذاشتن المل بایددقت کنیم که حبابی ایجادنشود.

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :سخگو فرد پا

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردایشگاه: دکتر مسئول فنی آزم
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 آزمایشگاه فعال بخشهای کیفیت کنترل دستورالعمل 1-1-3-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/1 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30  تاریخ آخرین ویرایش:

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 یدر تمام نوبتهای کار دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 به منظور کنترل کیفیت آزمایشات انجام یافته در بخش بیوشیمی اقدامات زیر بایستی انجام گردد:
کیت  Lot.Noپیش از انجام تست های بیوشیمی کیت های جدید یا سری ساخت جدید صحه گذاری شوند . که عمل صحه گذاری در هنگام تغییر  -0

 کیفیت اثبات برای پذیری تکرار و حساسیت–یا حساسیت می باشد . آزمون های خطی بودن -1بودن  خطی-1تکرار پذیری -0شامل 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
طریق دادن سرم کنترل و استفاده از منحنی لوی جنینگ و قوانین و ست گارد و ثبت در نرم افزار یا مستندات کاغذی مربوطه اجرایی آزمایشات بیوشیمی از 

 در صورت برخورد با عدم انطباق با توجه به ارجاع به دستورالعمل موارد زیر اقدام گردد. 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
م افزار یا مستندات کاغذی توسط اپراتور مربوطه در نر lot.Noدر مواقع تغییر  linearityدر صورت صحه گذاری کیت از نظر بررسی خطی بودن -1

درمرحله بعدی . 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 :
 واگر به نتیجه مورد نظر نرسیدیم به شرکت سازنده کیت و همچنین توزیع کننده کیت مورد نظر اطالع رسانی می نماییم.-

کیت در نرم افزار یا مستندات کاغذی توسط  Lot.Notنیز در مواقع تغییر   Repeatabilityگذاری کیت می تواند از نظر بررسی تکرار پذیری  صحه
 .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  ،ل یکی از موارد تکرار پذیریحداق 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-0

ماه و پس از هر سرویس اساسی دستگاه در نرم افزار یا مستندات  کاغذی  3هر  Carry over Reagentین و همچن Carryoverهمچنین از نظر 
 .انطباق بایستی دستگاه تعمیر شود مربوطه ثبت شده و در صورت عدم

اپراتور که روش اجرایی نحوه  بار در سال ( توسط1ماه یکبار ) 0کنترل کیفیت خارجی و برنامه ارزیابی خارجی کیفیت هر  EQAPشرکت در برنامه -1
 اعالم شده و نتایج به صورت مستند در آزمایشگاه موجود باشد . EQAPشرکت در ارزیابی خارجی کیفیت براساس برگزار کننده 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رستان شهید رئیس بیما -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/2 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  مکانات مورد نیاز:ا

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

م با نتایج قبلی و یا سایر نتایج آزمایشگاهی بیمار و بالین بیمار منطبق می کنیم همچنین اپراتور بایستی نتایج بدست آمده از بیماران را به طور رندو-3
(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 )

رت عدم تطابق با یکی از امور فوق اقدام اصالحی انجام شده اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه باشد در فرم نوع تکرار و علت تکرار ثبت شده در صو
 یا نمونه جدید می کنیم .

و شرایط اپراتور در مورد تست های بیوشیمی به هنگام ورود نمونه ها به طور روزانه از نظر همولیزبودن حجم نمونه ،لیپمیک بودن و ایکتریک بودن -1
ر این مورد: ری نمونه را بررسی نموده و در صورت نیاز با درج در فرم نوع تکرار و علت تکرار اقدام به درخواست نمونه مجدد نماید . اقدام اصالحی دنگهدا
 اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید است که حتما نمونه شرایط مناسبی نداشته است ذکر شود . –الف 

را کنترل کرده و در صورت عدم  Reference intervalراه اندازی دستگاه جدید یا هنگام تغییر کیت اپراتور پارامترهای جوابدهی نظیر  در ابتدا-3
 حیح پارامترهای تعریف شده نماید.انطباق در فرم ثبت کرده و اقدام به تص

( در هر ماه یکبار انجام داده و در نرم افزار FTestتطبیق جواب های با هم )دستگاه را با 1دستگاه در بخش بیوشیمی اپراتور بررسی 1در صورت وجود -1
 یا کاغذی مستند نموده و در صورت عدم تطابق جوابهای دو دستگاه با هم نسبت کالیبراسیون دستگاه اقدام می نماید.

ه یکبار توسط اپراتور انجام گرفته در نرم افزار یا مستندات ما 0هر  TEدر مورد نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت خارجی و داخلی محاسبه خطای مجاز -01
 نسبت به تعمیر ویا کالیبراسیون دستگاه اقدام می کنیم . Biasو یا  CVکاغذی ثبت کرده و در صورت قابل قبول نبودن 

دهد در صورت نتایج عدم رضایت از عملکرد کارکنان ماه یکبار مسئول فنی ارزیابی علمی و عملی کارکنان با توجه به مسئولیت و اختیارات انجام  3هر -00
 اقدام اصالحی زیر انجام گردد.

 تغییر وظایف با توجه به صالحیت احراز شده  -1برنامه ریزی آموزشی  -0
با ذکر در فرم  و سرویس دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات روزانه و برحسب ضرورت توسط اپراتو مسئول و مسئول کنترل تجهیزات logbookکنترل -01

 .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-01

 ستدات ثبت کرده و بازنگری سریع انجام دهد.در نقویم بازنگری م
در صورت وجود مشکل با  ماه یکبار ثبت در فرم گزارش ممیزی و 3ممیزی 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.
زانه توسط اپراتور مربوطه انجام شده و در دفتر عدم انطباقات ثبت شده و در صورت بروز موارد مغایر تذکر و آموزش مجدد کنترل موارد عدم انطباق رو -01

 پرسنل انجام پذیرد 
وزانه توسط های کنترل دما بصورت رارتعاشات و مطابقت با دستورالعمل برق، فاضالب، ،، رطوبت، نظافتط محیطی، یخچال، فریزر، نور، دماکنترل شرای-03

تنظیم رطوبت با اسپلیت  -1تنظیم دما  -0اپراتور یا یک فرد خاص برای کل آزمایشگاه و ثبت در فرم ثبت کنترل دما و .... اقدام اصالحی مورد نظر شامل : 

 .و تاکید بر نظافت بهتر
 نکته :

 .ات مرجع سالمت به شرح زیر می باشددستورالعمل نحوه کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی و تفسیر نتایج براساس کتاب مستند
  

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردگاه: دکتر مسئول فنی آزمایش

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل 
I-TC-Lab.S-4-1/3 

 های بیوشیمیآزمایش کنترل کیفیت

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 یپرسنل بخش بیوشیمکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 رعایت گردد: گر خودکار بیوشیمیدر استفاده از تجزیهموارد زیر بایستی 

 آشنائی کامل با دستگاه قبل از شروع به کار -

 یا با آب خلوص خاص ایجاد شرایط الزامی برای عملکرد صحیح دستگاه بطور مثال برق مناسب و  -

 استفاده از برنامه اختصاصی ارائه شده سازنده کیت برای دستگاه مورد استفاده -

بطور مثال برای  مناسب کالیبراتور نیز توجه داشت باید به غلظت یتها، در کالیبراسیون ککالیبراسیون عدم استقاده از کنترل به جای کالیبراتور در عمل -

 استفاده کرد نه از کالیبراتور کلسترول توتال . یتکالیبراتور مخصوص همین باید از ک HDLکالیبرلسیون 

 استفاده از کالیبراتور و کنترل های مورد توصیه سازنده کیت یا استفاده از کالیبراتور و کنترلهای هماهنگ -

ترل قرائت شده صورت گیرد مشکالت احتمالی از قبیل عدم تغییر فاکتور اعالم شده سازنده کیت برای آنزیم، این عمل که ممکن است به منظور تصحیح کن
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.
کمیت های اندازگیری شده با دستگاه جهت بررسی قابلیت تکرار و برای کلیه   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 

کنترلی و تعمیم نتایج آن به پاسخهای بیماران )کنترل کیفیت آماری ( و نیز استفاده  متغیرهای مرحله انجام آزمایش را می توان به دو روش استفاده از نمونه
 داد. رار نتایج بیماران )دلتا چک آزمایشهای مضاعف و ..( تحت کنترل قرا

 کنترل کیفیت آماری 
یش  قرار گرفته و نتایج آن با مقدار مورد انتظار که اغلب در کنترل کیفیت آماری نمونه کنترلی )بعنوان نماینده یک گروه از نمونه های بیماران ( مورد آزما

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
ت شود احتمال وجود خطا در سیستم آزمایش مطرح شده و طبیعتا پاسخهای بیماران قبول شناخته می شوند و برعکس اگر خارج از محدوده مورد انتظار قرائ

 نیز غیر قابل قبول شناخته شوند.
 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 یت در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیف منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمینان مرتبط: کارک

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 انتخاب مواد کنترلی 
 در انتخاب مواد کنترلی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

مواد نگهدارنده مداخله گر باشد. در این حالت مصرف کننده این امکان را دارد که بایست برای مدت طوالنی پایدار و در عین حال فاقد پایداری: کنترل می-0
  .خریداری شوند مواد کنترلی مورد نیاز خود را برای مدت مشخص، یکجا تهیه نماید )بهتر است کنترلها برای مصرف یکسال،

 ،ادرار انسانی مورد آزمایش انتخاب گردد. بعنوان مثال کنترلهای با پایه سرم،مشابهت با نمونه انسانی مورد آزمایش: بهتر است کنترل با توجه به نمونه  -1
 و.... CSFخون ،

 اده قرار می گیرندکنترلهای با پایه انسانی ارجح می باشند ولی به علت احتمال آلودگی با عوامل بیماریزا بعضا کنترلهای با پایه سرم گاوی نیز مورد استف
 ف کنترل باید هموژن و یکنواخت بوده و غلظت انالیتهای موجود در آنها یکسان باشد یکنواختی : ویالهای مختل -
(: برای انتخاب سرم کنترل باید همخوانی ان با معرفهای مورد استفاده در نظر  گرفته شده و از عدم Matrix effectعدم وجود اثرات زمینه ای ) -0

 وجود اثرات زمینه ای اطمینان حاصل گردد.
 بندی مناسب : ویال بدون نشتی بوده و به حجم رساندن و نگهداری کنترل به سهولت انجام شود . بسته -1
 قیمت ارزان و تعداد زیاد مصرف کنندگان عاری از عوامل بیماریزا : مثل باکتری ، قارچ ، ویروس ، و پریون -3

ا در زمان انتخاب باید مزایا و معایب  هر یک در نظر گرفته شود . بعنوان مثال خطا هردو نوع کنترلهای لیوفیلزه یا کنترلهای مایع قابل استفاده می باشند ام
واد موجود در به حجم رساندن کنترلهای لیوفیلیزه ممکن است منجر به بروز مشکالتی شود در حالیکه کنترلهای مایع ، آماده مصرف هستند در عین حال م

 خل نموده و باعث خطا شوند .در کنترلهای مایع ممکن است در برخی روشها تدا
ی برای کنترل داخلی کیفیت بهتر است حتی المکان دو غلظت مختلف از کنترل استفاده شود انتخاب غلظتهای نزدیک به محدوده تصمیم گیری بالین

(Decision LEVEL ارجح می باشد مانند غلظت )میلی گرم در دسی لیتر برای گلوکز. 111و  013 
 رلی نمی توانندبعنوان جایگزین کالیبراتور استفاده شوند :  مواد کنت 0نکته 
رکت پشتیبان : در خرید کالیبراتور و مواد کنترلی به همخوانی معرف باکالیبراتور و کنترل تجاری توجه  داشته باشید . این موضوع را می توانید از ش 1نکته 

 کیت و معرف استعالم نمائید 
 .رلی لیوفیلیزه می بایست با وسایل حجمی مناسب و طبق دستور سازنده صورت پذیرد: به حجم رساندن مواد کنت 1نکته 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهید تأی تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/5 

 های بیوشیمیآزمایشکنترل کیفیت 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری 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 ار می باشدرین شرایط اجتناب ناپذیبهت
. پس مسئول آزمایشگاه می بایست با در نظر گرفتن  مجموع شرایط در 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 نوع دستگاه یا معرفآزمایشگاه )
SD  بر حسب( و عدم صحتBias  یا% Bias. ویا مجموعا خطای کلی مجاز خود را مشخص نماید  ) 

به  mg/dl 111% در نظر گرفته شود . میزان پراکندگی نتایج برای غلظت 1معادل   %CVب بعنوان مثال اگر عدم دقت مجاز برای کلسترل و بر حس
 شکل زیر محاسبه می گردد.

SD=42%= CV% =  

 
داشته باشد،  mg/dl 013اقعی % تعریف نماید و نمونه ای با غلظت و 3مجاز 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 003-013% موارد احتمال دارد نتایجی در محدوده  11در 
خواهد داشت که اگر  mg/dl 011-011نتایجی بین  mg/dl 013تغییر دهد در غلظت  %0مجاز خود را به  %CVخواهد شد. اگر این آزمایشگاه میزان 

( 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.افزایش دفعات تکرار آزمایش صرف هرینه و خستگی کارکنان می

 یر خطای مجاز استفاده گردیده ذیال بطور مختصر معرفی شده است.روشها و فرضیه های مختلفی که برای تعیین مقاد
مطرح گردید . در این روش با استفاده از فرمول زیر  Tonksتوسط  0131( : این فرضیه در سال  Reference intervalاستفاده از محدوده مرجع )-

 گردد.محاسبه می  CVمیزان خطای کلی و 

×100Allowable 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، 0131نظریه پزشکان :دراواسط دهه  -
متدهای موجود برای تعیین   bias(و مقادیر عدم دقت و عدم صحت  Proficiency testingیط موجود : در این روش از نتایج آزمون مهارت )شرا -1

( با این روش مقادیر خطای Clinical Laboratory Improvments Amendments) CLIAخطای مجاز استفاده می شود . در قوانین 
 .عیین شده استکمیت ت 31مجاز برای حدود 

مجاز را تعیین نمودند. مثال آن مشخص نمودن  Biasو  CVگروههای کارشناس مقادیر  نظزیه افراد و گروهای کارشناس: در مورد برخی پارامترها، -0
می باشد. مقادیر حاصل از این   National cholesterol education program( NCEPتوسط ) HDL ،TGLDL ،cholخطای مجاز 

 .برای تعداد محدودی از آزمایشها قابل دستیابی می باشد روش

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/6 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری 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  %CVمقادیر عدم دقت مجاز بر حسب  1-0ن مثال جدول عدم صحت مورد نیاز خود را تعریف نماید . بعنوا
 می دهد.

test NCEP 
Biologic 

variation 

Chol 3% 3% 

HDL 4% 3.6% 

LDL 4% 4.2% 

TG 5% 10.5% 

د لذا مجددا تاکید می نماید آزمایشگاه می بایست همانطور که در جدول مشاهده می شود حتی برای یک کمیت خطاهای مجاز متفاوتی مطرح می شو
 براساس نیازها و امکانات خود از هریک از آنها استفاده نماید .

آمده و برای کسب اطالعات بیشتر می توان به آدرسهای زیر مزاجعه  0و 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 
یج آزمایش نمونه های کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلی است در نمودار کنترلی غلظت حاصله از آزمایش رایجترین روش برای مقایسه نتا

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

 .رل و عملکرد سیستم مناسب تشخیص داده می شودشرایط تحت کنت
 مشاهده نتایج خارج از محدوده نشانگر بروز مشکل بوده و لزوم بررسی عملکرد سیستم را مطرح می سازد.

راف معیار نتایج نحنمونه کنترلی به دفعات با استفاده از روش مورد استفاده آزمایشگاه آزمایش و سپس میانگین ا برای بدست آوردن محدوده نمد باید از
 .گرددحاصله محاسبه 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

http://www.westgard/
http://www.westgard/
http://www.westgard/
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردشگاه: دکتر مسئول فنی آزمای

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/7 

 های بیوشیمیآزمایش کنترل کیفیت

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 یپرسنل بخش بیوشیمکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری 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  .0

 نمونه های کنترلی مناسب را حتی المکان در دو غلظت انتخاب کنید . 1

 خوانده بدست آید  11بار آزمایش نمائید تا  11نمونه های کنترلی را به یکی از راههای زیر  .1

 هفته ( حاصل گردد. 0روز کاری ) 11( بهتر است این تعداد خوانده از تکرار آزمایش در 1-0)
 روز کاری است .01( روش دیگر انجام آزمایش بصورت دوتایی در 1-1)
 .بار در هر روز آزمایش نمود 0روز کاری نمونه کنترلی را  1جرای روشهای فوق می توان در ( در صورت عدم امکان ا1-1)

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  له کوتاهتر شود نتایج واقعی تری بدست آید هرچه این مرح

 .دبای( افزایش می False rejectionمحدوده چارت بسیار کوچک و غیر واقعی شده و طبیعتا در مراحل بعدی موارد ردکاذب نتایج )
 راساس فرمولهای زیر محاسبه نمائید .میانگین انحراف معیار و ضریب انحراف را ب. 0

  .انحراف معیار با استفاده از ماشین حساب یا برنامه های نرم افزاری یا به روش دستی قابل محاسبه است
 

  SD= 1

)( 2




n

meanxi
 

Mean=
n

xi
 

CV%= 
mean

sd 100*
 

mean

sd 100*
 

 یارات:ها و اخت مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری 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   R4Sا قانون مورد استثن
 فاصله داشته باشند این قانون کاربرد ندارد. 4SDنتایج با هم 

را  WHO یا  Levey Jenning  ،Westgradروشهای تفسیر  آزمایشگاه می تواند براساس شرایط و سطح کیفیت مورد نیاز خود هریک از توجه :* 
 انتخاب نماید.

  .نکته بطو ر معمول چارتهای کنترلی هر ماه بازبینی و تمام مقادیر معتبر برای محاسبه میانگین و انحراف معیار  ماه بعد لحاظ شود

گرفته شده قابل قبول بوده و براساس آن نتایج بیماران گزارش شده است منظور از مقادیر معتبر ، مقادیری از کنترل است که براساس روش تفسیر بکار 
.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
 ثابت بیشتر یا کمتر از میانگین ، قرائت شوند خطای سیستماتیک رخ داده است که در نتیجه ان میانگین نتایج نیز تغییر می یابد .اگر نتایج بطور 

 صاف معیار مشخاگر 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
ارش شوند در این صرف نظر از قوانین قرات کنترل خارج از محدوده مورد انتظار بدین معناست که نتایج بیماران از کیفیت مناسب برخوردار نبوده و نباید گز

 برطرف نمود. آنراحالت باید مشکل را جستجو و 
و پس از  بسیاری از مراجع علمی معتقدند در یک برنامه کنترل کیفیت که بطور مناسبی طراحی شده باید به محص مشاهده خطا عامل ایجادد ان را جستجو

 رفع اقدام به آزمایش مجدد کنترل نمود 
که پس از مشاهده یک نتیجه نامناسب توسط  علیرغم این موضوع اغلب به حجم رساندن مجدد یک کنترل تجاری و آزمایش ان اولین اقدامی است

د دارد در آزمایشگاه صورت می گیرد چرا که احتمالی بروز مشکالتی در خود کنترل تجاری مانند افت غلظت ، آلودگی ،تبخیر یا مسائلی از این دست وجو

 .فته و جستجو می شودمراحل بعدی با توجه به نوع خطا )راندوم یا سیستماتیک( سایر موارد ایجاد خطا در نظر گر

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 جوانمرد فرزانهمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/9 

 شیمیهای بیوکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت ودف: ه

REAGENT LOT NUMBER CHANGE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 خطای راندوم 
 *دمای ناپایدار

 *نوسانات جریان الکتریکی دستگاه قرائت کننده
 *وجود حباب هوا در زمان انتقال نمونه یا معرف

 عرف*عدم رعایت حجم برداشتی از نمونه یا م
 *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

 تخریب تدریجی معرف
 زنده برای تهیه معرفعدم رعایت دستورالعمل سا
 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

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ر:ناظ

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردایشگاه: دکتر مسئول فنی آزم

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/10 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیاریخ ت

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 Cumulative Sum (Cusum) Control chart  تجمعیچارت کنترلی 

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
نتر( قرائت می شود اما اگر نتایج سیر نزولی یا صعودی پیدا سیستماتیک حساس می باشد در شرایط معمول نتایج کنترلها در اطراف میانگین )باالتر و پایی

 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 )
( ساده تر بوده و قابلیت اجرای کامپیوتری نیز دارد . در این دستورالعمل راجع به این روش decision limitمحدوده تصمیم گیری )از انجائیکه روش 

 .توضیح داده می شود
 داخلی کیفیت( در بخش اجرای گام به گام کنترل 1تا  0بار آزمایش و میانگین و انحراف معیار آن را محایبه نمائید )مطابق مراحل  11کنترل را -0
 باشد. (توجه کنید 31صفر )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 -0 1 SD   نتیجه در این محدوده قرار داشت  مقایسه کنید مادامیکه
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.  diمثال زیر بصورت  محاسبه نمائید )این اختالف در

(CSi. بدست می آید عدد بدست آمده روی منحنی عالمتگذاری می شود ) 

3-Cusum  براساس شیب منحنی پیگیری می شود تا زمانیکه 
مثبت به منفی یا برعکس از منفی به مثبت تغییر یابد . که در اینجا شرایط تحت کنترل قرار گرفته *جهت منحنی عوض شود یعنی عالمت جمع جبری از 

 است .

تا زمان شناسایی عوامل ایجاد  Cusumفراتر رود که در این حالت شرایط از کنترل خارج شده است لذا   huو  2.7 SD)) h1*مقدار جمع جبری از 
 گردد. خطا قطع می

 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 . QCد که در تکنیکهای معمول را بطور کامل تامین نمی نمایند اما بعضا موفق به یافتن خطاهایی می شون QCمقاصد 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردفنی آزمایشگاه: دکتر  مسئول

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/11 

 های بیوشیمیشکنترل کیفیت آزمای

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 مستندات دفتر ،نرم افزار کنترل کیفی ،سرم کنترل لیوفلیزه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

 -: تعاریف

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 برای این امر نتایج هر بیماری بطور انفرادی  نیز نتایج یک گروه از بیماران مورد بررسی قرار می گیرند .
تک بیماران شاخص حساسی برای شناسایی خطاها نمی کنتیجه آزمایش هر بیمار محصول نهایی عملکرد آزمایشگاه است ولی متاسفانه بررسی نتیجه ت-0

 باشد .
 .برای بررسی نتایج هر بیمار از روشهای زیر استفاده می شود

 هماهنگی  با عالئم بالینی 
ن است ضمن اینکه افراد مقایسه نتایج آزمایشگاهی با عالئم بالینی بیمار در آزمایشگاههایی که تعداد زیادی از بیماران را پذیرش می کنند تقریبا غیر ممک

 امل ندارد.مختلف در زمان ابتال به بیماری واحد ، نتایج آزمایشگاهی یکسانی نداشته و الزاما همیشه عالئم بالینی با نتایج آزمایشگاهی هماهنگی ک
 نماید.ایکتر میاین مشکالت ارزش این روش را محدود به موارد  واضحی مانند بدست آمدن بیلی روبین طبیعی در فرد مبتال به 

از این قبیل از انجائیکه پزشکان بطور مرتب به این مسائل مواجه هستند باید ترتیبی اتخاذ شود که پزشکاند ضمن همکاری نزدیک با آزمایشگاه مشکالتی 
 را به آزمایشگاه منتقل نمایند

 هماهنگی با سایر نتایج آزمایشگاهی 
 T4و TSHاحد انجام شود مسئول آزمایشگاه می تواند ارتباط آنها را بررسی نماید مانند ارتباط میزان اگر یک گروه از آزمایشها در زمان و مکان و

 ( در آزمایشگاه duplicateآزمایشهای مضاعف )
باشد 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

 مکمل روشهای معمول کنترل کیفیت کاربرد دارد.
سیستماتیک  با انجام آزمایشهای مضاعف در یک آزمایشگاه می توان عدم دقت نتایج را بررسی نمود اما اگر این بررسی در دو آزمایشگاه انجام شود خطای

 نیز در آن دخیل و تفسیر آن مشکل می شود .
dرسانده می شود ) 1انها محاسبه و به توان  d1ک آزمایشگاه تعدادی نمونه بصورت دوبل آزمایش ، اختالفات )برای این بررسی در ی

(  سپس انحراف 2
 معیار اختالفات براساس فرمول زیر بدست می آید

SD=
n

ofd

2

2

 

 
-می شوند مثال این روش در بخش کنترل کیفیت در آزمایشهای خون با هم اختالف داشته باشند غیر قابل قبول شناخته 2SDهر جفت جوابی که بیش از 

 .شناسی آمده است
 دلتا چک با نتایج قبلی

که  .استوار است اگر نتایج هر بیمار با نتایج قبلی مقایسه شود برخی خطاها مانند جابجابی نمونه یا جواب شناسایی می گردد اساس این روش برا این موضوع
 بدن یک فرد در مدتزمان مشخص در محدوده مشخصی تغییر می کند.مقادیر آنالیتها در 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 نندهابالغ ک کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/12 

 های بیوشیمیکیفیت آزمایشکنترل 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 یوشیمیپرسنل بخش بکارکنان مرتبط: 

 -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری 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 

که با شرایط فیزیولوژیک منافات دارد باید از نظر احتمال اشتباهات تایپی مانند قراردادن ممیز در آزمایش بیمارانی که نتایج آنها در محدوده ای قرار گرفته 
 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 driftsطاهای سیستماتیک )مطالعات آماری نتایج بیماران بصورت گروهی، در تشخیص خ
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  انند شرایط دمو گرافیک،متغیرهای متعددی م 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 meanاف معیار از میانگین )میزان تغییرات یک گروه بیمار با شاخصآماری انحر
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 

 متحمل تغییرات کمتری خواهد بود .
ارجاع از  دیر میانگین تابعی از مشخصات مراجعین به آزمایشگاه مراجعین به آزمایشگاه مانند نسبت زن به مرد ،نسبت بیماران بستری در بیمارستان ،مقا

این موارد کلینیکهای تخصصی و همچنین متغیرهای پرآنالتیک مانند مدت بسته بودن تورنیکه و نحوه نگهداری نمونه می باشد و با تغییر هر یک از 
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.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ئول فنی آزمایشگاهمس :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 رضاپور سعید -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-1/13 

 های بیوشیمیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –نرم افزار کنترل کیفی  –سرم کنترل لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش بیوشیمیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 در تمام نوبتهای کاری دقت کیفیت جوابهای بخش بیوشیمی بررسی صحت وهدف: 

 ماری برای پایش میانگین نتایج بیماران روشهای آ
است و همانطور که از نام  mean of normalیا   average of normal(AONیکی از راههای استفاده از نتایج بیماران محاسبه میانگین نرمال )

حدوده مرجع حذف و سپس میانگین را محاسبه آن مشخص می باشد از میانگین نتایج نرمال بدست می آید پس باید ابتدا نتایج غیر طبیعی را براساس م
 نمود

شناخته شده و شاخص حساستری  weighted meanهمچنین می توان پس از گروه بندی افراد براساس شرایط اقدام به محاسبه میانگین نمود که بنام 
 .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 ) Bullsگوریتم ال
 اندکسهای خونی استفاده می نماید .

آزمایشگاه  در تشخص خطاهای سیستمیک به قبلی 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 
ین روش این مطالعات اغلب بصورت گذشته انجام شده و میزان موارد منفی و مثبت کاذب نتایج آزمایشگاهی را براساس تشخصی نهایی بررسی می نماید ا

 ز مدت کنترل می کند.کیفیت نتایج آزمایشگاه را در درا
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 ه جوانمردفرزانمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-2/1 

 های بیوشیمی ادرارکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –ادرار مجهول آماده لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش ادرار کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار در تمام نوبتهای کاری ف:هد

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 .

 :نترل کیفی نوارهای ادراریک

 .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 
 .برای نیل به این هدف نمونه ادرار با کنترل پائین ، کنترل باال و کنترل منفی به شرح زیر تهیه می گردد

 

 کنترل منفی کنترل باال کنترل پائین 

 گرم 1 گرم 01 گرم 1 کلرور سدیم

 گرم 1 گرم 01 گرم 1 اوره

 - گرم 1/1 گرم 1/1 کراتی نین

 - گرم 01 گرم 1 گلوکوز

 - سی سی 11 سی سی 1 آلبومین گاوی مورداستفاده دربانک خون

 - - میکرولیتر 011 خون کامل

 - سی سی 1 - استون

 - سی سی 1 سی سی 1 کلروفرم

 cc0111 cc0111 cc0111 آب مقطر

 
ماه درظرف قهوه ای پایدار هستند . بازدن نوار ادرار در  3( باشند . درضمن کنترل ها به مدت  Analytical gradeمواد فوق باید ازدرجه آنالیتیکال ) 

 گزارش باید بصورت زیر باشد :  کنترل ها
 

 PH مخصوص وزن خون کتون گلوکوز پروتئین 

 111/0 متوسط - +1 +1 1 کنترل پائین

 113/0 - اندک تا متوسط +1 +0 3 کنترل باال

 113/0 - - - - 1 کنترل منفی
 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمستندات سیستم  منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –مجهول آماده لیوفلیزه ادرار  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش ادرار کارکنان مرتبط:

  تعاریف:

 در تمام نوبتهای کاری بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار هدف:

  رتیب زیر می باشد.روش دیگر مورد استفاده جهت کنترل کیفی روزانه نوارهای ادرار به ت
حاوی مقادیر Urotrol -10که    .نوار ادرار خود را مورد ارزیابی قرار دهد Urotrol-10بایستی اپراتور با استفاده از فراورده های آماده لیوفلیزه  با نام 

 & Accuracyامل صحت و دقت )معینی از مواد مورد بررسی توسط نوارهای گوناگون ادراری است و هدف از استفاده از ان بدست آوردن عو

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  01به حجم نهایی  بایستی فرآورده ای را که در ویالهای لیوفیلیزه ارائه شده است توسط آب مقطر
 و یا از نظر سایر تستهای متغیر منفی است . HTLVو نیز  HIV-I-IIو  HBSنظر تست های 

به مدت یک هفته برای درجه نگهداری شود در صورت نگهداری در دمای مناسب  1-3 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

مقداری از محتویات ویال بازسازی شده را داخل دقیقه سر و ته کنیم تا کامال یکنواخت شود . همچنین برای سهولت در انجام تست بهتر است  01به 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 
 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردر مسئول فنی آزمایشگاه: دکت

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول 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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  Testtapeیا خون تام جهت کنترل  CBCنمونه  –استاندارد گلوکز  –ادرار مجهول آماده لیوفلیزه  امکانات مورد نیاز:

 بخش ادرارپرسنل  کارکنان مرتبط:

  تعاریف:

 در تمام نوبتهای کاری بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای آنالیز ادرار هدف:

 نکات قابل توجه:
 clear( قرار دارد و از نظر کدورت در محدوده شفاف )Light Yellow – yellow( در محدوده زرد کمرنگ تا زرد )colorپارامتر رنگ ادرار )-0

 ( قرار می گیرد.

1-Urotrol-10  برای تست شیمیاییleukocyte  وUrobilinogen   منفی است 

 است  urotrolآوردن اسید آسکوربیک در جدول صرفا بمنظور توجه به اختصاصی بودن واکنش گلوکز در -1

 ( نوشته شده در جدول متعلق به سازنده نوار ادرار می باشد . Lot Numberنکته مهم : شماره ساخت )
 فی وزن مخصوص ادرار و کنترل کیفی دور و زمان سنج سانتریفوژ به شرح زیر انجام پذیرد :همچنین بایستی کنترل کی

 کنترل کیفی وزن مخصوص :

Nacl  و  01103% وزن مخصوص 1با غلظتNacl  01111% وزن مخصوص 0و یا سوکروز  0111% وزن مخصوص 1با غلظت 

 کنترل دور و زمان سنج سانتریفوژ :
سنج سانتریفوژ با کرونومتر کنترل زمان درصد تفاوت قابل چشم پوشی است. 1ماه یک بار انجام گیرد و تا  1-1هر  باید تاکومتر و کنترل دور سانتریفوژ با

باشد )درصورت وجود تاکومتر در صورت مشاهده تفاوت بیشتر احتیاج به سرویس دستگاه می درصد تفاوت قابل چشم پوشی است و01صورت گیرد و تا 
 .ه قابل انجام می باشد(درآزمایشگا

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 انه جوانمردفرزمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/1 

 های سروایمنولوژی و هورمونکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30              تاریخ ابالغ :  

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

 
بایستی   که سرم کنترل خارجی برای آنها موجود است در ابتدا شیفت کاری وارد شده و آماده می شود و و... TSH,T3,T4تست های پرتکرار مثل -

کاری  دموجود در آزمایشگاه کرده و با استفاده از منحنی لوی جنینگ و قوانین وستگارد در هر ران پس از آماده شدن وارد نرم افزار کنترل کیفی نتایج را
 توسط اپراتور بخش مربوطه به صورت مستندات الکترونیکی و کاغذی مربوطه در آزمایشگاه نگهداری می شود.

 ارد زیر رعایت شود .در صورت وجود عدم انطباق که ممکن است خطای سیستمی یا رندوم باشد باید مو-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 
 ز: تغییر سرم کنترل

 lotستندسازی خطی بودن یا حساسیت با توجه به نوع تست به هنگام تغییر نکته : در مورد صحه گذاری کیت های تست های پرتکرار باید یکی از موارد م
 انجام شود.

توسط اپراتور بخش از روی روش اجرایی داخل کیت انجام شود.   )کنترل( elisa cheekerبایستی صحه گذاری دستگاه االیزا با کیت  دستگاه االیزا:
س اساسی دستگاه توسط شرکت پشتیبان دستگاه انجام شد ه و در فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت ثبت ماه یکبار و پس از سروی 3تناوب کنترل این قسمت هر 

 در صورت عدم رفع مشکل باید  تعمیر دستگاه انجام پذیرد. می گردد
تایج توسط شرکت دستگاه لومینانس :باید  توسط شرکت خدمات دهنده سرویس کنترل دستگاه انجام شده و پس از هر سری سرویس اساسی دستگاه ن

 بصورت گواهینامه مستند در قسمت کنترل کیفیت ثبت می گردد.
 )ارزیابی کیفیت خارجی ( در مورد تست هایی که امکان شرکت در آنها وجود دارد بدین شرح می باشد EQAPالزام شرکت در برنامه  -

انجام داده و نتایج  EQAPساس روش اجرایی بیان شده توسط شرکت برگزار کننده اپراتور در هر چهار ماه د ر این برنامه ثبت نام نموده و آزمایشات را برا
های خارج از محدوده مجاز اقدام اصالحی  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 checkورت یا مطابقت نتایج حاصله با سایر نتایج آزمایشگاهی و یا با بالین بیمار بصHXموجود بودن 

 در صورت عدم تطبیق درخواست تکرار آزمایش را می نماید و این درخواست در فرم علت و نوع تکرار ثبت می گردد . 
 اقدام اصالحی برای موارد فوق عبارتند از  اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید .

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 یم تعاونمسئول آزمایشگاه: مر
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/2 

 های سروایمنولوژی و هورمون کنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             غ :   تاریخ ابال

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 لوژیپرسنل بخش سروایمونو کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژی 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 -
ر روزانه مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز درخواست نمونه مجدد نماید.و مستندات تکرار نمونه گیری مکنوب بودن و شرایط نگهداری نمونه ها را بطو

 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

 رایطی که شماره سریال محلول ها عوض شوند ممکن است نتایج غیر قابل انتظار به دست آید.در ش  -

 در چنین شرایطی بایستی نمونه های بیماران را با سریال قدیم و جدید کنترل کنیم.

یم،از صحت کالیبراسیون سریال قدیمی اطمینان بایستی به خاطر داشته باشیم قبل از اینکه بخواهیم نسبت به تغییر کالیبراسیون برای سریال جدید اقدام کن
 حاصل نماییم.

 جهت اطمینان از هماهنگی بین نتایج آزمایشات بین دو سری قدیم و جدید میتوان معیار هایی را مشخص نمود
 
 
 
 
 

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  Ttestیکنواختی پاسخها به هنگام تغییر کیت یا باید بررسی   -
 شودنوع اقدام اصالحی در مورد عدم انطباق فوق کالیبراسیون مجدد دستگاه می باشد .

را انجام می دهد و مستندات کاغذی یا در نرم افزار مربوطه موجود می  Ftestتگاه در صورت وجود دو دستگاه اپراتور ، ماهانه برای بررسی دقت دو دس -
 باشد در صورت عدم تطابق نتایج حاصله از دو دستگاه نسبت به کالیبراسیون دستگاه اقدام می کنیم .

یف و مسئولیتها و اختیارها انجام می دهد و در صورت همچنین هر شش ماه یکبار مسئول فنی  باید ارزیابی علمی و عملی کارکنان را با توجه به شرح وظا -
 نیاز اقدامات زیر را به عمل می آورد . الف: برنامه ریزی آموزشی ب: تغییر وظایف با توجه به صالحیت احراز شده .

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:



 

366 

 ست جامع آزمایشگاهچک لینحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -است فردکتر جعفر کی

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/3 

 های سروایمنولوژی و هورمون کنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4یش: شماره ویرا

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 - تعاریف:

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخشهای هورمون شناسی و سرولوژی هدف:

سرویس دوره ای و کالیبراسیون  loog bookه و برحسب ضرورت اپراتور و مسئول کنترل تجهیرات با توجه به کنترل روزانبایستی در بخش هورمون  -
 تجهیزات را انجام دهند در صورت نیاز تذکر و آموزش مجدد پرسنل انجام پذیرد .

ستورالعمل های کاری و فرمها را مورد بررسی قرار داده و بایستی مدیر کیفی سالیانه براساس روش اجرایی کنترل مستندات بازنگری روشهای اجرایی د -
 مستندات را در تقویم بازنگری به صورت فرم های پایش را مدیر کنترل کفی ساالنه سریع و مجدد کنترل مستندات اقدام می نماید .

داخلی را در واحد هورمون انجام داده و در فرم مدیر کیفی یا سوپروایزر توسط چک لیستهای اختصاصی بخش هر شش ماه یکبار روش اجرایی ممیزی  -
 :گزارش ممیزی درج می نماید . در صورت بروز عدم انطباق

 باتوجه به نوع عدم انطباق ریشه یابی و اقدام اصالحی مقتضی انجام می شود-0 
و در فرم عدم انطباق ثبت نماید در صورت نیاز تذکر و آموزش  اپراتور بطور روزانه  باید موارد عدم انطباق را کنترل و اقدامهای اصالحی را پیگیری نماید -1

 مجدد پرسنل انجام می شود.
براساس دستورالعمل های کنترل دما و روزانه توسط اپراتور  ارتعاشات( فاضالب، برق، نظافت، دما، رطوبت، ،کنترل شرایط محیطی یخچال و فریزر )نور -1

 ر گرفته می شود که نتایج در فرم ثبت کنترل دما رطوبت و نظافت درج می شود .یا یک فرد خاص برای کل آزمایشگاه در نظ
 اقدام اصالحی

 تنظیم دما -0 
 تنظیم رطوبت با اسپیلیت و تاکید بر نظافت بهتر    -1

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 ع آزمایشگاهچک لیست جامنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-3/4 

 های سروایمنولوژی و هورمون کنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 زونکن بایگانی منحنی ها  –دفتر مستندات  –های مثبت و منفی کنترلی موجود در کیتها نمونه از:امکانات مورد نی

 پرسنل بخش سروایمونولوژی کارکنان مرتبط:

 - 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,ASOت های مانند در مورد تس-0

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
 .ودبت نتایج کنترل کیفیت درج می شآمده در فرم ث

 نکته : در صورت برخورد با موارد عدم انطباق موارد فوق بایستی انجام پذیرد: * 
 تکرار کنترل-0
 کنترل به وسیله کنترل مثبت و منفی یک کیت دیگر با همان روش-1
 کنترل به وسیله بیماران  روزهای قبل-1
 تعویض کیت-0
 ا سازنده کیتاطالع رسانی به فروشنده ی-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  -
(RUNکاری توسط اپراتورانجام شده و در دفتر ثبت نتایج کنترل  کیفیت درج شده و در صورت عدم انطباق  در مورد تست های فوق اقدا ) مات 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
از آزمون.   الزام شرکت آزمایشگاه بصورت  دوره ای در برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی توسط شرکت برگزار کننده و مستند سازی نتایج بدست آمده-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 -0

 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.
نه ها از نظر همولیز بودن ،حجم نمونه ،لیپمیک بودن وایکتریک بودن و شرایط نگهداری ها هر روز توسط اپراتور مورد بررسی بایستی در مرحله ورود نمو-1

 قرار گرفته و در صورت نیاز تکرار با ذکر علت اقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه با نمونه مجدد شود.
خش با توجه به بررسی یکنواختی پاسخ ها به هنگام تغییر کیت با انجام یک تست مثبت قبلی با کیت جدید کیت باید  اپراتور ب lot .NOدر مواقع تغییر -3

 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 -جبررسی میزان تغییر و تفاوت        -کنترل مجدد      ب –الف 

 و سرویس دوره ای و کالیبراسیون تجهیزات بر حسب ضرورت log bookکنترل -1
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 در آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت  منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نترل کیفی نرم افزار ک –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش هماتولوژی هدف:

 بایستی برای انجام کنترل کیفی در بخش هماتولوژی موارد زیر اجرا شود:
 

 برنامه های روزانه : برنامه های دائمی :

 باید در هر سری کاری از نمونه کنترل استفاده کرد  تر با گسترش خون محیطی مقایسه نتایج دستگاه سل کان

 رسم نمودارکنترل با استفاده از نمونه کنترل  مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با وضعیت بالینی بیمار

 
 نمونه در هر سری کاریانجام گردد.  0-1 بر روی تعدادی  از نمونه های بیماران )معموال duplicateبایستی آزمایشهای مضاعف یا دو تایی  -

 نمونه از سری کاری قبلی( صورت پذیرد  0-1( بر روری تعدادی از نمونه های بیماران )آزمایش check testبایستی  آزمایش بازبینی )
 (delta checkهمچنین باید بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایشهای قبلی خودش ) 
 ای شمارشگر سلولی اتوماتیک )سل کانتر (اصول کار با دستگاهه 
 ،گهداری دستگاه )شستشو های روزانه( فشار )بر حسب نوع دستگاه و در صورت نیاز ( نgaugeکار با دستگاه سل کانتر نظیر روشن کردن دستگاه توجه به گیجهای )-0

ابق کاتولوگ دستگاه یا آموزش کارشناسان شرکت پشتیبان صورت گیرد . تاریخ و خاموش کردن آن و .. می بایست بطور کامل مط (ماهیانه و سایر مواد الزم ،هفتگی
 شرح آموزش توسط شرکت پشتیبان می بایست بصورت مستند موجود باشد .

 گهداری شوندکلیه موارد مربوط به نگهداری دستگاه ، از قیبل تاریخ انجام شستشوهای الزم ،تعمیر ،سرویس و یا تعویض محلولهای می بایست ثبت و ن-1
 دستگاه ارزیابی و در صورت امکان ثبت و نگهداری شود .  Back groundباید هر روز شمارش زمینه یا  -1
 در صورت وجود نمونه به تعداد زیاد بهتر است در فواصل آزمایشها ، دستور شستشوی دستگاه اجرا شود .-0
کالیبر شوند ولی انجام این امر در مواردی مانند ابتدای راه اندازی ،پس از هر بار تعمیر یا سرویس قابل بطور کلی دستگاههای سل کانتر هر شش ماه یکبار می بایست -1

 .نیز ضرورری می باشد شد(قبول نبودن نتایج کنترل کیفی روزانه و یا تعویض محلولها)در صورتیکه موجب تغییر مشخص در نتایج خون کنترل و یا نمونه بیماران شده با
قبول بودن نتایج آن 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 از قابل می بایست 

 با استفاده از نمودار کنترل ،نسبت به آزمایش نمونه مراجعین اقدام نمود )توضیح در مبحث کنترل سل کانتر آمده است
استفاده شود )توضیح این روش در مبحث  T_Brittinصورت عدم وجود خون کنترل و با برای کامل کردن ارزیابی عملکرد دستگاه ، می بایست روزانه از آزمون در -1

 کنترل کیفیت سل کانتر آمده است (
 رل کیفیت سل کانتر آمده است .(بررسی میزان عدم دقت و عدم صحت دستگاه بطور منظم انجام گردد.)در مبحث کالیبراسیون و کنت-3

رای سل کانتر باید جزو نکته : جهت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از بروز اشکاالت مربوط به نوسانات برق وجود سیم اتصال به زمین و تثبیت کننده نوسانات برق ب

 .ضرورتهای کار در بخش هماتولوژی محسوب شود
 محلول های سل کانتر 

 می بایست با تاریخ انقضاو سری ساخت مشخص از شرکت پشتیبان و یا سایر شرکتهای معتبر تهیه شوند.محلولهای دستگاه -0
  ( و خطای در شمارش سلولهای خونی خصوصا پالکت می گردد. Backgroundوجود ذرات اضافی و نامحلول در این محلولها باعث تداخل در شمارش زمینه )-1
 یخ بازشدن روی آنها ثبت گردد.باید هنگام  تعویض هر محلول تار-1
 .هیچگاه  نباید ته مانده محلول قبلی به محلول جدید اضافه نشود-0

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 همستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگا منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/2 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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
الیبر شده اند. این سوسپانسیون جهت کالیبراسیون سل کانتر ها کالیبراتورهای تجارتی وجود دارد که مقادیر هدف یا مورد نظر درآنها با روشهای مرجع ک

های کارخانه سازنده برای کالیبراسیون دستگاهها سلولهای خونی در صورت داشتن تاریخ انقضای معتبر و تاییدیه های الزم و بشرط رعایت دستورالعمل
های مرجع بر روی چند نمونه خون و ستگاه با انجام روش. موفقیت روند کالیبراسیون را میتوان بوسیله آزمایش نمونه کنترل، مقایسه نتایج دباشندمناسب می

 نمود.تأیید در مورد شاخصهای گلبولهای قرمز کنترل دقیق میانگینهای متحرک 
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  1کالیبراسیون باید از خون طبیعی تازه استفاده کرد. برای اینکار پارامترهای حداقل  برای
گردد الیبراسیون تعیین میزیر فاکتور کگیری شده و پس از محاسبه میانگین هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی با استفاده از فرمول با سل کانتر اندازه

 برای افزایش دقت این امر می توان از تعداد نمونه های بیشتری استفاده نمود.
(Calibration Factor =  011×میانگین روش دستگاهی  - میانگین روش دستی 

 میانگین روش دستگاهی                           
همو گلوبین ، هماتوکریت و شمارش گلبولهای سفید به ترتیب سیان مت هموگلوبین ، میکروهماتوکریت الزم به ذکر است روشهای مرجع برای اندازه گیری 

 و استفاده از هماسیتومتر )با درجه بندی نئوبار اصالح شده ( می باشند
 کنترل کیفیت  
به فواصل در طی روز استفاده و نتایج حاصله را بر می بایستی نمونه های کنترل سلولهای خونی که بطور تجارتی در دسترس می باشند هر روز صبح و -0

خوانده برای هر 11روی نمودار ثبت نمود . برای رسم نمودار می بایست نمونه کنترل به دفعات  و در فواصل مختلف با دستگاه آزمایش شود تا حداقل 
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/1998وصیه سازمان جهانی بهداشت ( تفسیر نمودار کنترل )ت

(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 errorSE=Systematic error 
یا جهت کامل شدن روند کنترل کیفیت سل کانترمی توان از نمونه های خون بیماران استفاده نمود با توجه به پایداری  در صورت فقدان خون کنترل و -1

درجه سانتی گراد میتوان در روز اول  0ساعت در دمای  10و اندکس های خونی در نمونه خون به مدت  WBC،RBC ،HB ،HCTپارامترهای نظیر 
ه دارای مقادیر طبیعی می باشند را پس از آنالیز در یخچال نگهداری نموده و در روز بعد مجددا مورد آزمایش قرار داد و وجود نمونه ک 01و ترجیحا  1حداقل 

 .محاسبه نمود T-Brittinاختالف معنی دار بین مقادیر نمونه های جفت را با استفاده از آزمون آماری 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 آزمایشگاه مسئول فنی :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/3 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30 تاریخ آخرین ویرایش: 

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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  

با استفاده از نتایج حاصله از نمونه کنترل که طی  (دستگاه بدو صورت انجام می شود در صورت استفاده از خون کنترل می توانCVبررسی عدم دقت )-0
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  CVبا سل کانتر مورد آزمایش قرار داده و از نتایج بدست آمده  برای اینکار استفاده کرد بدین ترتیب که هر ماه دو یا بیشتر نمونه را حداقل ده بار
هر پارامتر با ادعای دستگاه که در کاتولوگ مربوطه امده است تماس با شرکت پشتیبان ضروری CVپارامتر را محاسبه نمود . در صورت عدم مطابقت 

 .بیعی و غیر طبیعی الزامی می باشدستفاده از نمونه های طمی باشد . بررسی عدم دقت دستگاه خصوصا هنگام نصب و راه اندازی با ا
 نمونه به صورت مضاعف 1-1ی حداقل ( می بایست در هرسری کار Duplicateدر صورت عدم امکان انجام تمامی آزمایشها بصورت دوتایی )-1
(Duplicate ) جود خطاهای تصادفی آگاه شویم.آزمایش شوند . تا با بررسی اختالف خوانده ها از طریق محاسبات آماری از و 

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 )-3
نمونه پس از آزمایش با درب بسته در یخچال نگهداری شده و در انتهای سری کاری و  1-1باشد بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح باید حداقل 

مورد بررسی قرار گرفته که اختالف  Duplicate testل از این دو آزمایش با استفاده از فرمول یا بعد از ظهر مجددا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاص
قابل قبول می باشد اگر نمونه ها درست نگهداری شده باشند هر گونه تغییری در نتایج خارج از این محدوده نشاندهنده اشکال در  2SDنتایج در محدوده 

این آزمایش برای بررسی هموگلوبین مناسب بوده و به میزان کمتر برای شمارش گلبولهای قرمز و سفید کابرد دارد عملکرد دستگاه و یا معرفها می باشد 
  .ساعت باشد کارایی ندارد 3ولی برای هماتوکریت بخصوص اگر فاصله زمانی آزمایش نمونه ها بیش از 

 رار می گیرند یکسان باشند. بهتر است نمونه هایی که برای آزمایش های بازبینی و مورد استفاده ق
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردر مسئول فنی آزمایشگاه: دکت

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/4 

 ای هماتولوژیهکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 دف:ه

( به شرط در نظر داشتن نکاتی نظیر تغییرات Delta checkهمچنین بایستی مقایسه مقادیر بدست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد )-1
و تغییراتبالینی که باعث تغییر شمارش سلولها می گردند . بعنوان روشی فیزیولوژیک و روزانه پارامترهای خونی ، تحت درمان قرار گرفتن فرد به هر دلیل 

 جهت کنترل کیفی بکار رود . 
توسط سل کانتر با تعداد  WBCمقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی : در این روش باید  نتایج حاصله از شمارش پالکت و -3

 گردد مقایسه سلولهایی که در الم خون محیطی شمارش شده

 دستگاه میکروهماتوکریت
 دستگاه میکروهماتوکریت می بایست دارای مشخصات زیر باشد .

 سانتی متر 3شعاع چرخش باید  بیشتر از -0
 ثانیه 11بایستی توانایی رسیدن به حداکثر سرعت در عرض -1
 C01زایش دما از دقیقه بدون اف 1در محیط بمدت حداقل  gهزار  01-01حدود  RCFتوانایی ایجاد  -1
 ثانیه ( 11داشتن زمان سنج اتوماتیک )با قابلیت تنطیم حداقل -0

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 

 میکروهماتوکریت :کنترل کیفی و بررسی کالیبراسیون دستگاه 
 برای کنترل کیفی دستگاه  باید به موارد زیر توجه کرد :

 سرعت سانتریفوژ-
 زمان سنج دستگاه

 حداکثر توان در تجمع سلول ها
 سرعت سانتریفوژ)دور دقیقه( و زمان سنج دستگاه بترتیب با تاکومتر کالیبره و کرونومتر قابل بررسی می باشند.

 ل کیفیت آزمایشهای مختلف در بخش هماتولوژی به شرح زیر می باشد .بطور کلی نحوه انجام کنتر
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  -0

      معرف ها   LOTNOتعویض –اب درست عدم اصالحی انجام شده باشد  : الف کنترل شده و به صورت مستندگردد در صورت عدم دستیابی به جو
 تغییر یا سرویس دستگاه -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

نگ و قوانین وستگارد به منظور اثبات صحت و دقت ثبت و درج گردد. و با توجه به نوع عدم انطباق که سیستمی باشد یارندم ترسیم منحنی لوی جنی
  .دررابطه با موارد ذیل اقدام می شود

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 زمایشگاهچک لیست جامع آنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
ئیس بیمارستان شهید ر -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/5 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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 
ه هفتگی به منظور تصدیق با توجه به روش اجرایی درج شده در کتاب مرجع سالمت و ضمیمه این برگ T.Birthinنوع کنترل آزمون  CBCنام تست -1

 بررسی طی سه روز متوالی -1تکرار نمونه -0و توسط اپراتور در نرم افزار یا مستندات کاغذی و اقدام اصالحی : 
 نوع دیگر کنترل بخش هماتولوژی کالیبراسیون دستگاه است در صورت عدم وجود خون کنترل به صورت روزانه و مستند سازی که شامل تعویض معرف-0

 اسیون دستگاهو کالیبر 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
عویض رنگ ها.کنترل رنگ امیزی و اقدامات اصالحی شامل بررسی وجود پارتیکل و رسوب و کشیدن الم و رنگ آمیزی مجدد بررسی تاریخ انقضاء و ت

بررسی -0فرم علت تکرار و نوع تکرار و اقدامات اصالحی شامل  –تطابق به وسیله الم به طور روزانه توسط اپراتور بخش در فرم ثبت نتایج کنترل کیفی 
 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  PBSار گزارش  بعد *
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 

بت کنترل این موارد درج شود کنترل کیفیت ماه یکبا انجام شود و در فرم ث 3از نظر کنترل تایمر و کنترل تراز بودن سطح سدیمان هر  ESRهمچنین -3
 تراز بودن میز  -1تکرار کنترل  -0
1-Blood Group:Back type ,cell type   اپراتور بخش بطور روزانه براساسsop BG  موجود در بخش بانک خون انجام داده و در فرم ثبت

 عویض معرف ها و اطالع به شرکت تو  تکرار نمونه با هر دو روش :نتایج درج شده و در صورت عدم انطباق

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردکتر مسئول فنی آزمایشگاه: د

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره 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

 تفاده نمود در هر سری کاری اس pooled plamaافراد طبیعی 
استفاده نمود نظر به اختالف غلظت فاکتورهای   pooled plasmaدر صورت عدم دسترسی به کنترل تجاری می توان از مخلوط پالسمای افراد طبیعی 

زن طبیعی )غیر حامله ای مرد و 11%برای تهیه این نمونه می بایست پالسمای حداقل 011انعقادی در افراد مختلف و با توجه به لزوم وجود فعالیت انعقادی 
نیز مصرف نمی کنند ( با هم مخلوط شود پس از اطمینان از عدم آلودگی می توان نمونه را در لوله های پالستیکی کوچک تقسیم و در دمای  OCPکه 
 ارجح می باشد ( نگهداری نمود -11درجه سانتی گراد ) دمای کمتر از  -11

میانگین و انحراف معیار نتایج محاسبه می شود محدوده مورد انتظار  بار آزمایش و سپس 11ونه تهیه شده ، نم Pooled plasmaبرای تعیین محدوده 

mean ±2SD  می باشد . با توجه به فرمولCV=  کهCV  می باشد 1مجاز حدود % 

نتیجه آن با محدوده مورد انتظار مقایسه گردد . میزان مجاز  مانند نمونه بیمار آزمایش و 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 (

11-1 1-0 

31-10 3-1 

011-30 01-3 

011< 11-01 

 
و  Wighو LOWسطح  1هت کنترل دستگاه اپراتور به طور روزانه با استفاده از پالسمای کنترل حداقل در ج 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 

 .م اقدامات زیر را انجام می دهیمممکن است نوع خطا سیستمی باشد یا رند
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-4/7 

 های هماتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

 دفتر مستندات  –نرم افزار کنترل کیفی  –خون کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش هماتولوژی کارکنان مرتبط:

 تعاریف: 

 بخش هماتولوژیدقت کیفیت جوابهای  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 اید  صورت پذیرد که اقدامات اصالحی  با توجه به هر چهار ماه یکبار ب EQAPهمچنین شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی 
 نظر تصمیم  گیری می شود .

قبلی بیمار و یا سایر نتایج آزمایشگاهی بیمار یا  HXدر 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 .
 شود و در فرم تکرار و در هنگام ورود کنترل نمونه های ورودی به بخش بایستی  از نظر همولیز ، حجم نمونه ، ایکتریک بودن هر روز توسط اپراتور چک-

. ه اینکه شرایط مناسبی نداشته استاقدام به تکرار آزمایش روی همان نمونه یا نمونه جدید و ذکر نمون -0. اقدام اصالحی علت تکرار و نوع تکرار  درج شود
 .کنیمدر صورت نبودن هیچ گونه مشکلی در مسیر فوق انجام آزمایشات روزانه را شروع می

 

 و اختیارات: ها مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 تعاونمسئول آزمایشگاه: مریم 
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ش:  تاریخ آخرین ویرای

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 در تمام نوبت های کاری ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی بررسی 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

 رح زیر جذب نوری و ضریب لوپ مورد استفاده باید  اندازه گیری شود .کنترل کیفی لوپ : با استفاده از دستور العمل تعیین ضریب لوپ به ش-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/mlای کالیبره جهت نمونه های ادراری استفاده و تعداد کلنی های موجود در هر میلی لیتر ادرار )شود آزمایشگاه می بایست همواره از لوپه

 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 به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو، طریق اسپکتروفتومتر
  شود.داده می توضیح

 ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوپ با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو 
 ه صورت پودر تجاری قابل دسترس بوده و به آسانی در آب حل می شود ( این ماده بEvans Blueپودر اوانس بلو )-0
 کاغذ میلیمتری  -3    اسپکتروفتومتر یا فتومتر کالیبره-1    پیپت یا سمپلر-0  لوله آزمایش -1    آب مقطر-1

 
  :روش انجام

0-20mg  0.2میلی لیتر آب حل نمایید غلظت این محلول  01از پودر رنگی اوانس بلو را درg/100 می باشد 
2لوله آزمایش انتخاب کرده در لوله اول  3 -1

ml  1و در هر یک از لوله های باقیمانده
ml  الندا  11آب مقطر بریزیدml11/1  از محلول ذخیره اولیه

(0.2g/100برداشته در لوله اول ریخته و کامال مخلوط ) 1نمایید سپس
ml  از لوله دوم، در لوله سوم و این عمل را از لوله اول برداشته و در لوله دوم بریزید

رقت نهایی بدست آمده در هر یک و  هکمحلول خواهید داشت  3از لوله ششم را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب  Mlتا آخر ادامه دهید. در انتها یک 
 :میزان ماده رنگی موجود در آن بشرح زیر خواهد بود

 بدست آورید . 620nmمحلول حاصله را به کمک اسپکتروفتومتر در طول موج  3( هر یک از ODمیزان جذب نوری )-1
 میلی لیتر آب مقطر بریزید . 0لوله آزمایش برداشته و در هر یک  011جهت تعیین حجم لوپ بررسی -0
بار تکرار و  01ی آزمایش فرو برید این کار را رنگی برداشته و در لوله هالوپ تحت کنترل را بطور کامال عمودی وارد محلول ذخیره اولیه نموده از محلول-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 -3
 در ان محور افقی نشانگر رقتهای تهیه شده و محور عمودی نماینگر جذب نوری هر وقت باشد .بر روی کاغذ میلی متری نموداری ترسیم نمایید که -1
جهت  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-3

بطور مثال اگر ضریب  .های بدست آمده از کشت روی پلیت را در عکس ضریب رقت لوپ ضرب کردکلنیادرار باید تعداد  Mlتعیین تعداد کلنی در هر 
 .گزارش نمود 50/000cfu/mlضرب و نتیجه را بصورت 011را در  111عد باشد باید  111و تعداد کلنی های روی پلیت  011/0رقت لوپ مجهول 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 آزمایشگاهمسئول فنی  :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30:  تاریخ آخرین ویرایش

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاریبررسی صحت  هدف:
ترل اپراتور موظف است بصورت ماهیانه کنترل کیفی پودرهای محیط های کشت را از نظر ظاهری و با توجه به دستورالمل درج شده در ضمیمه جهت کن-1

 ترل کیفیت ثبت نماید .کیفیت محیط های کشت به شرح زیر  را انجام داده و در فرم ثبت نتایج کن
 در صورت برخورد با موارد عدم انطباق مراحل اصالحی زیر را انجام میدهیم:

 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:
ت ساخته شده یا آماده خریداری شده: بایستی اپراتور به هنگام دریافت یا ساخت از نظر آلودگی بررسی کرده و همچنان کنترل کیفی محیط های کش-0

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 باشدت آزمایشگاه مرجع سالمت برای کنترل کیفیت محیطمستندا
نیسم محیط های کشت نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروب شناسی ایفا می کنند و بطور گسترده ای جهت جداسازی، تعیین و انتی بیوگرام میکروارگا

ین محیط های کشت مورد نیاز برای مصارف تشخیصی و تحقیقاتی را خودشان تهیه می های بیماری زا بکار میروند بسیاری از آزمایشگاههای بطور روت
ار گرفته نمایند . با این همه جهت اطمینان از اینکه محیط های کشت کیفیت خوب و نتایج مطلوبی داشته باشند بایستی روشهای کنترل کیفی مناسبی بک

 .حیط های کشت معیارهای زیررا در نظر گرفتشود برای رسیدن به این هدف بایستی در تهیه و مصرف م
 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 . 1/1ه بهتر است کمی اسیدی باشد ولی در هر حال نباید کمتر از آب مورد استفاد PHمیکروزیمنس بوده  01هدایت 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
استریل کردن و حجم محیط وجود دارد حرارت بیش از حد ممکن است منجر تخریب محیط های کشت گردد.  ارتباط نزدیکید بین مدت زمان الزم جهت

دقیقه برای استریل کردن یک لیتر  01درجه سانتیگراد به مدت  010بنابراین تنظیم دما و مدت زمان آن اهمیت ویژه ای دارد در شرایط معمولی دمای 
شت بیش از یک لیتر باشد ممکن است مدت زمان بیشتری الزم باشد کنترل کیفی اتوکالو ،کنترل دما و فشار محیط کشت کافی است در صورتیکه حجم ک

 اتوکالو بایستی بطور مداوم انجام گیرد
ه می کنند اسپور بایستی برای کنترل اتوکالو از اندیکاتور های شیمیایی استفاده کنند از اندیکاتور های بیولوژیک که جهت کنترل کارائی اتوکالو استفاد

Bacillus stearothermophilus را می توان نام برد که بصورت تجاری قابل دسترس می باشند . 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 ر آزمایشگاهمستندات سیستم مدیریت کیفیت د منابع :
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/3 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –ای کنترل محیط ه –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاری 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  بودن آگارنرم 
 شدن 

Ph  استفاده از شیشه قلیائی آب ناخالص، حرارت بیش از حد آلودگی شیمیایی ، اندازه گیری  نامناسبPH  در حرارت نامناسب
 تفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده متر استاندارد نشده و اس PHاستفاده از 

ناخالص بودن ، استفاده از شیشه آالت کثیف استفاده  از پودرهای محی کشت خراب شده حرارت دادن بیش از  رنگ نامناسب
 نامناسب  PHحد و 

 حرارت دادن بیش از حد استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده  تیره شدن محیط

 از حد )سوزاندن محیط (استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده  حرارت دادن بیش سمیت 

استفاده از آب و یا شیشه آالت آلوده استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده توزین غلط و عدم به هم زدن  رشد ضعیف میکروارگانیسم
 کافی محیط و حرارت بیش از حد

داشتن خاصیت ضعیف 
 انتخابی و یا افتراقی 

ه از آب و یا شیشه االت آلوده ، استفاده از پودرهای محیط کشت خراب شده توزین غلط و عدم به هم زدن استفاد
 کافی محیط و حرارت بیش از حد 

 
 کنترل کیفی محیط های کشت 

 American( ATCCنند )برای کنترل کیفی محیط های کشت از سویه های کنترل کیفی استفاده می کنند. سویه های کنترل کیفی از منابع مختلف ما

Type Culture Collection  . قابل تهیه می باشند 
 روش انجام آزمون کنترل کیفیت میکروبیولوژیکی محیط های کشت 

استریل سوسپانسیون  BHIو TSBکلنی ایزوله را در مقدار کمی  1-1بایستی یک کشت از ارگانیسم کنترل را روی پلیت تهیه کنید بعد از انکوباسیون 
 nm311ر طول موج ده و آن را برای چهار یا پنج ساعت انکوبه نمائید باید کدورت را با استاندارد نیم مک فارلند تنظیم کنید )استاندارد نیم مک فارلند دکر

رت آن را مطابق ساعته تهیه و کدو 10می باشد ( به این روش می توان یک سوسپانسیون در سرم فیزیولوژی از کلنی های  1/ 01تا  13/1دارای جذب 
 روش فوق تنظیم نمود .

در نرمال سالین  011به  0(  بایستی یک محیط کشت پلیتی سوسپانسیون اولیه را به نسبت Nutritional activityبرای آزمایش ظرفیت مغذی بودن )
عدد می باشد  0-1× 010های مورد انتظار در هر پلیت  میکرولیتر از سوسپانسیون رقیق شده را تلقیح می نمائیم . تعداد کلنی 01رقیق نموده و به هر پلیت 

 اگر محیط های خاصی کلنی های ایزوله بدست نیاید سوسپانسیون باید ده بار رقیق تر تهیه شود .
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهمنابع : 
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 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
تان شهید رئیس بیمارس -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/4 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  نات مورد نیاز:امکا

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاری هدف:

در نرمال سالین یا آب  01به  0( محیط های کشت انتخابی سوسپانسیون اولیه را به نسبت Inhibitory activityرفیت مهار کنندگی )برای آزمایش ظ
میلی لیتر سوسپانسیون رقیق شده تلقیح می کنیم تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت  10/1میکرولیتر یا  01تخلیص 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  1-0* 011
ود گاهی ممکن میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه مطابق با نیم فارلند تلقیح ش 10/1میکرولیتر یا  01برای آزمایش محیط های کشت لوله ای هر لوله باید با 

 است به تلقیح کمتر یا بیشتر نیاز باشد .
 03-10آمده است انکوبه نمائید به طور نرمال مدت زمان انکوباسیون  0-1محیط کشت مورد کنترل کیفی را بعد از نلقیح تحت شرایطی کخ در جدول 

ت برای جداسازی انتخاب گونه های نیسریای بیماری زا باید درجه سانتی گراد می باشد شکالت آگار و محیط های کش 11±1ساعت در  10-03ساعت یا 
ساعت انکوباسیون در  03ساعت بررسی شوند برای بی هوازی ها ،کشتها عموما به حداقل  10-03ساعت و  03-10انکوبه شوند و در CO2  %1-01در 

ساعت انکوبه  03به مدت  CO2ی گراد در شرایط میکروآئروفیلیک غنی از درجه سانت 01،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
بی ، 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 انتخا

 .دیگر می دهد در بعضی موارد واکنشهای رنگی خاص یا همولیز همچنانکه در جدول پایین  آمده است باید ایجاد شود
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 : دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردگاه: دکتر مسئول فنی آزمایش
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/5 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4ماره ویرایش: ش

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 کاری بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های هدف:
 
  

شرایط و مدت زمان  محیط کشت
 انکوباسیون

 نتایج مورد انتظار ارگانیسم های کنترل

 
 

ژلوز خون دار 
Sheep Blood 

Agar 

 
 

 CO2 10-03هوازی و یا 
C 111ساعت دمای 

 

 رشد همولیز بتا 01301استرپتوکوکوس پایوژن 

استرپتوکوکوس پتوکوکوس پنومونیه 
3111 

 شد همولیز آلفا

 رشد 11111تافیلوکوکوس اورئوساس

 رشد 11111اشریشیا کولی 

ساعت  10و  CO2 03 شکالت آگار
C 111دمای 

 

 رشد 01131نیسریا گونوره آ 

 رشد 01100هموفیلوس آنفلوانزا

 
محیط غنی کننده 
برای باسیلهای 

انتریک 
broth(GN) 

 
 

ساعت دمای  03-10هوازی 
C 111

 

 رشد پس از کشت مجدد 00113سالمونال تیفی موریوم 

رشد پس از کشت مجدد ممکن است بوسیله محیط سلنیت  1111شیگال سونئی 
 مهار شود

رشد پس از  –کامل ( پس از کشت مجدد  –مهار )نسبی  11111اشریشیا کولی 
 broth(GN)کشت مجدد از 

 
ائوزین متیلن بلو 

EMB 

 
 ساعت دمای 03-10هوازی 

C 111
 

 رشد کلنی های بیرنگ تاکهربایی 00113وم سالمونال تایفی موری

 سیاه جالی سبز فلزی –رشد کلنی های آبی  1111اشریشیا کولی

 عدم رشد )رشد جزئی ( 11101انترکوکوس فکالیس

 

هکتون انتریک آگار 
HE 

 

 
ساعت دمای  03-10هوازی 

C 111
 

 بز با مرکز سیاهرشد کلنی های آبی تا آبی متمایل به س 00113سالمونال تایفی موریوم

رشد و کلنی های سبز تا سبز متمایل به آبی با مرکز  01111شیگال فلکسنری 
 سیاهرنگ

 مهار نسبی رشد کلنی های زرد 11101انتروکوکوس فکالیس

 11111اشریشیاکولی 

 

مهار رشد کامل و یا نسبی در صورت رسد کلنی برنگ زرد 
 تا صورتی مایل به نارنجی

 مکانکی آگار

 

 ساعت دمای 03-10هوازی 

C 111 

 رشد کلنی های صورتی  11111اشریشیا کولی 

 رشد کلنی های بیرنگ ممانعت از سوار مینگ )تا اندازه ای ( 01011پروتئوس میرابیلیس 

 رشد کلنی های بیرنگ  00113سالمونال تایفی موریوم 

 مهار رشد نسبی  11101انتروکوکوس فکالیس 

 
 لت آگارمانیتول سا

 03ساعت و  10هوازی 
 C 111ساعت دمای

 ساعت 03رشد کلنی های با هاله زرد پس از  11111استافیلوکوکوس اورئوس 

 ساعت 03رشد کلنی های با هاله قرمز رنگ پس از  01113استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 

 عدم رشد نسبی 01011پروتئومیرابیلیس 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :سخگو فرد پا

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 تعاونمسئول آزمایشگاه: مریم 
 سعید رضاپور -یفیمسئول کنترل ک

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/6 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30اریخ آخرین ویرایش:  ت

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاری هدف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سالمونال شیگالآگار

 
 

 Cساعت دمای 10هوازی 
111

 

سالمونال تایفی موریوم 
00113 

رشد کلنی های بیرنگ با و یا بدون رنگ سیاه 
 در مرکز

 رشد کلنی های بیرنگ 01111شیگال فلکستری 

 مهار رشد )کامل ( 11101اسیونانتروکوک فک

مهار رشد )کامل و یا نسبی در صورت رشد  11111اشریشا کولی 
کلنی های صورتی تا قرمز گل سرخ همراه با 

 رسوب 

تیوگلیکوالت با و یا 
 بدون معرف

ساعت ) در  03هوازی 
 Cپوش محکم شده دمای 

111  

باکتروئیدوس فراژیلیس 
11131 

 رشد

استافیلوکوکوس 
 11111رئوساو

 رشد 

محیط کشت های 
 BHIلوله ای مانند 

 TSBو 

ساعت  03-10هوازی 
C 111دمای

 

 رشد 11111اشریشا کولی 

استافیلوکوکوس 
 11111اورئوس

 رشد 

 
زایلوزلیزین 

 XLDدکربوکسیالز

 
 Cساعت  دمای 10هوازی 

111
 

سالمونال تایفی موریوم 
00113 

 مرکز سیاه –کلنی های قرمز  –رشد 

 کلنی های قرمز –رشد  01111گال فلکسنری شی

 مهار رشد )نسبی( 11101انتروکوک فکالیس 

 11111اشریشیا کولی 
 

کلنی های زرد تا  –مهار رشد )نسبی تا کامل 
 قرمز متمایل به زرد (

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 اهمسئول فنی آزمایشگ ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 آزمایشگاه: دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/7 

 شناسیهای میکروبکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –دیسک های آنتی  بیوگرام کنترلی  –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  نات مورد نیاز:امکا

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاری هدف:

 ورد موارد عدم فوق انطباق مراحل اصالحی زیر را انجام می دهیم :در صورت برخ-0

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.

ال و فریزر طبق دستورالعمل کتاب آزمایشگاه مرجع سالمت توسط اپراتور و روزانه و به یخچ اتوکالو ،فوره انکوباتور، 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.NOعرف ها از طریق بررسی برآیند و پروسه رنگ آمیزی به هنگام تغییر کنترل کیفی رنگ های مورد استفاده در بخش میکروب شناسی و م-3
: 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 .  0باشد و همچنین قطر محیط کشت حدودا 1/ 1±1/1که باید حدود  PHبررسی  کنترل کیفی محیط مولرهینتون از طریق -1

تکرار کنترل -0متر 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 -0بررسی اتو کالو -1محیط های معیوب و ساخت محیط های جدید  عودت دادن و معدوم نمودن-1
( و طریقه نگهداری و محل نگهداری و شرایط ظاهری به هنگام  دریافت یا 3/1 - 01/1کنترل کیفی نیم مک فارلند : از طریق کنترل جذب نوری ) -3

اصالح به صورت الف : تکرار کنترل   ب: ساخت و یا استفاده از محلول جدید ج: اطالع به شرکت  ساخت ماهیانه و ثبت در دفتر در صورت عدم انطباق اقدام
 سازنده .

شگاه ، مرجع کنترل کیفی دیسک ها توسط اپراتور و با استفاده از سویه های استاندارد و مراجعه به دستورالعمل کنترل کیفی دیسک ها که در کتاب آزمای -1
روز به طور مداوم و بعد از آن بصورت هفتگی در دفتر ثبت نتایج کنترل کیفی درج شده و در صورت برخورد با  11هنگام دریافت سالمت درج شده که در 

 اطالع به شرکت سازنده -1تعویض دیسک و استفاده از دیسک های جدید   -1تکرار  کنترل -0موارد عدم انطباق اقدامات  اصالحی زیر را انجام میدهیم . 
 کنترل کیفیت را باید در چه فواصل زمانی انجام داد ؟ آزمایش

 انجام آزمایش روزانه –الف 
روز متوالی آزمایش تعیین حساسیت انجام و نتایج با مقادیر قابل قبول اشاره شده در جدول فوق  11برای هر سویه کنترلی با یک دیسک آنتی بیوتیکی باید 

 .ز محدوده کنترل باشد نیاز به اقدامات اصالحی خواهد بود که در ادامه توضیح داده می شودمورد خارج ا 1مقایسه گرددچنانچه بیشتر از 

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  ه کنندهتهی
 دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-5/8 

 شناسیهای میکروبترل کیفیت آزمایشکن

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4شماره ویرایش: 

  دفتر مستندات –ام کنترلی دیسک های آنتی  بیوگر –اندیکاتورها  و معرفها  –محیط های کنترل  –سوشهای کنترل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل بخش میکروب شناسیکارکنان مرتبط: 

  -تعاریف: 

 بررسی صحت ودقت کیفیت جوابهای بخش میکروب شناسی در تمام نوبت های کاری هدف:

 انجام آزمایش هفتگی  –ب 

نتیجه قطر هاله عدم رشد برای هر سویه  11مورد از  1حداکثر ویا  11روز متوالی انجام دهید در صورتیکه تنها یک مورد از  11یا  11آزمایش را برای -
 کنترلی / دیسک آنتی بیوتیکی  خارج از محدوده قابل قبول مندرج در جداول قرار گیرد کنترل کیفی روزانه را به هفتگی تغییر دهید .

مانند سری ساخت آگار یا دیسکهای تهیه شده از یک سازنده ( آزمایش کنترل کیفی هفتگی را یکبا در هفته و هم چنین زمانیکه یکی از عوامل آزمایش )-
 تغییر کند انجام دهید .

 اگر هر یک از نتایج کنترل کیفی هفتگی خارج از محدوده قابل قبول باشد ، انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز است .-

 11یا  11دیده قبل از ورود به برنامه هفتگی می بایستی براسا برنامه اگر دیسک جدیدی خریداری شده یا محیط مولرهنتیون آگار از سانده دیگری تهیه گر
 روزه مورد کنترل کیفی قراربگیرد 

 ( Corrective  actionsاقدامات اصالحی )
 نتایج خارج از محدوده قابل قبول به دلیل خطاهای مشهود و واضح شامل : –الف 

 استفاده از دیسک اشتباه-
 شتباهاستفاده از سویه کنترلی ا-
 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

 اصالحی بیشترب مورد نیاز نمی باشد .
 ایج خارج از محدوده کنترل نامشخص است در این حال باید اقدامات اصالحی فوری بشرح زیر انجام شود .عامل ایجاد نت -ب
 روز متوالی تکرار و همه نتایج را ثبت کنید . 1آزمایش را جهت یک سویه کنترلی /دیسک آنتی بیوتیکی ،برای -
 شد عملیات اصالحی بیشتری مورد نیاز نمی باشد .قطره هاله مطابق جداول و در محدوده قابل قبول با 1اگر اندازه هر -
 قطر عدم رشد خارج از محدوده قابل قبول باشد به عملیات اصالحی اضافی نیاز است  1اگر اندازه هر یک از -

 آزمایشهای کنترلی روزانه باید ادامه داده شود تا به دلیل نهایی مشکل پی برده شود .
 

منظم نظافت بخش با توجه به دستورالعمل شستشوی کف و سطوح کاری به صورت روزانه توسط مسئول شستشو و نظافت و بهداشت از طریق کنترل -01
 آموزش کارکنان مربوطه  -نظافت مجدد  ب –استریلیزاسیون و ثبت در چک لیست نظافت در صورت عدم رعایت : الف 

 -تکرار کنترل    ب –لعمل و مستند سازی در صورت برخورد با موارد مغایر : الف و کنداکتیویته آلودگی طبق دستورا PHکنترل کیفی آب مقطر از نظر -00
 اطالع به شرکت پشتیبان -تعویض رزین یا سرویس دستگاه  د  -استفاده از آب مقطر آماده کنترل شده   ج

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنظارت:  نحوه

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
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 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 تعاونمسئول آزمایشگاه: مریم 

 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-6/1 

 های پاتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4یش: شماره ویرا

، 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:

  - تعاریف:

 بررسی و کنترل کیفیت کار در بخش پاتولوژی هدف:

 در بخش پاتولوژی H&Eی کنترل کیفی و رنگ آمیز
 طریقه پاساژ نمونه ها 

 .پاساژنمونه ها توسط پاتولوژیست یا دستیار پاتولوژی انجام می گیرد-0
  .ابتدا مشخصات ثبت شده روی ظروف حاوی نمونه با مشخصات برگه درخواست تطبیق داده می شود-1

 .ول پذیرش گردیده تا مشکل رفع گرددالف : در صورت مشاهده عدم تطابق نمونه همراه با برگه تحویل مسئ
میلی متر و ابعاد هر  1-1درصورت تطابق فرد مسئول پاساژ از نمونه ها مطابق استاندارد برش تهیه می کند به این صورت که ضخامت هر برش حداکثر -1

  .سانتی متر باشد 0×0تکه برداشته شده حداکثر 
 بهتر است به ازاء هر سانتیمتر از توده یک برش تهیه گردد. معموال در نمونه های بزرگ و مشکوک به بدخیمی-0
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 
 رش خورده در سبد مخصوص قرار گرفته و داخل دستگاه تیشو پروسسور قرار داده می شوند.نمونه های ب-3

 روش کار با دستگاه تیشو پروسسور
محفظه می باشد که در محفظه اول و دوم  01این دستگاه جهت فرایند آماده سازی بافتهای برش خورده برای بلوک گیری استفاده می شود . دستگاه حاوی 

هفتمی الکل متیلیک  131ششمی الکل اتیلیک  131پنجمی الکل اتیلیک  311چهارمی الکل اتیلیک  111%  سومی حاوی الکل اتیلیک 01 حاوی فرمالین
 خالص هشتمی الکل متیلیک خالص نهمی گزیلل دهمی گزیلل یازدهم پارافین مایع و دوازدهمی پارافین مایع می باشد . 

 
 ه ها قرار می گیرد به شرح زیر است:زمانی که نمونه در هریک از این محفظ

 

 ساعت 1/1دوم : فرمالین  ساعت       1اول : فرمالین         

 ساعت 1/0%  31: الکل  چهارم ساعت  1/0%    11سوم : الکل 

 ساعت )یا اتانل خالص( 1%     13ششم : الکل  ساعت  1%       13پنجم : الکل 

 ساعت 1/0متانل خالص  هشتم : ساعت 1/0هفتم : متانل خالص 

 ساعت 1/0دهم : گزیلل  ساعت  1/0نهم : گزیلل          

 ساعت  1/0دوازدهم : پارافین  ساعت  1/0یازدهم : پارافین 

 
قرار داده  گیرد . صفحه تایمر دستگاه روی صفرمتصل می شود و در داخل ظرف اول فرمالین قرار می نمونه در سبد مخصوص قرار گرفته، به قالب دستگاه

دستگاه شروع به کار می کند. پس از طی مدت زمان الزم سبدهای حاوی بافتهای برش خورده از دستگاه خارج و بلوک  Powerمی شود با زدن دکمه 
 .گیری می شوند

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 امع آزمایشگاهچک لیست جنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

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

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
رئیس بیمارستان شهید  -فردکتر جعفر کیاست 

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-4-6/2 

 های پاتولوژیکنترل کیفیت آزمایش

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 4یش: شماره ویرا

، 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:

  - تعاریف:

 بررسی و کنترل کیفیت کار در بخش پاتولوژی هدف:

 وپروسسور:کنترل کیفی دستگاه تیش
 این دستگاه نبایستی در معرض جریان هوا قرار داشته باشد زیرا باعث تبخیر سریع الکل شده و فرایند آبگیری بافت درست انجام نمی شود -0
 رد محیطی که این دستگاه در آن قرار می گیرد نبایستی خیلی سرد باشد زیرا باعث سردی محلولها شده و واکنشها به درستی صورت نمی گی-1
 درجه الکل ظروف حاوی الکل بایستی روزانه توسط الکل سنج تعیین شده و ثبت گردد.-1
باشد. دمای بیشتر  13-131، اندازه گیری شده و ثبت گردد. این دما بایستی درجه انه توسط ترمومتر کالیبر شدهدمای ظروف حاوی پارافین بایستی روز -0

 دم توانایی در تهیه برشهای مناسب از آنها می گردد پارافین باعث سفتی بیش از حد بافتها و ع
 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 .-3
 کل قطرات آب  دیده شده باشد بایستی تعویض شوند .در صورتیکه ته ظروف حاوی ال-1
یز متفاوت در هر بیمارستان بایستی برنامه منظم تعویض محلولهای دستگاه وجود داشته باشد و بسته به میزان  بافتهای پاساژ داده شده زمان تعویض ن-3

 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 &Eروش چندین  اسالید از بافتهای مختلف به 
 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 

 رنگ آمیزی با موارد  قبلی و اسالید مرجع تفاوت داشت بایستی اصالح صورت پذیرد . در صورتیکه در سریهای بعدی کار کیفیت
 الف: بافتها بیش از حد آبی رنگ هستند 

 مدت زمان قرار گرفتن نمونه در هماتوکسیلین زیاد است -0
 نمونه داخل اسید الکل قرار داده نشده است -1

 .محلول اسید الکل کهنه شده است-1
 از حد صورتی هستند و هسته ها به وضوح دیده نمی شوند ب: بافتها بیش 

 مدت زمان رنگ آمیزی با هماتوکسیلین کم بوده است -0
 نمونه مدت زمان زیادی در محلول اسید الکل قرار داده شده است -1
 محلول اسید الکل تازه تهیه شده و مدت قرار گرفتن نمونه در آن  بایستی کاهش داده شود  -1

 در هستند و شفافیت الزم را ندارند پ: المها ک
 محلولها ی دستگاه تیشو پروسسور کنترل شوند چون احتماال آبگیری بافت کافی نبوده است -0
 .ترل شوند تا کهنه و آبدار نباشندست رنگ آمیزی محلولهای گزیلل کن در-1
 ب نباشند .چسب مخصوص چسباندن اسالیدها کنترل شوند تا کهنه نشده و یا از نوع نامرغو-1

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 
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 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 سعید رضاپور -مسئول کنترل کیفی

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

 مطهری
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 بحرانی نتایج آنی گزارش دستورالعمل 1-1-3-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-Lab.S-5 

 گزارش آنی نتایج بحرانی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

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

 کارکنان فنی آزمایشگاه ن مرتبط:کارکنا

 .بسزایی در حیات بیماران داشته باشد  تأثیر  به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است نتایج بحرانی:  تعاریف:

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

 
 red callاه  بایستی تست ها را انجام داده و پس از خواندن نتایج و قبل از تکرار تست نتایج بحرانی را بالفاصله از طریق خطوط تلفن کارکنان آزمایشگ-0

 به پزشک ،دستیار پزشک یا پرستار )سرپرستار ،پرستار بیمار ،پرستار مسئول شیفت (اطالع دهند.
طالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتایج بحرانی در دفتر ثبت موارد بحرانی به همراه جواب مشخصات پرسنل آزمایشگاه که نتیجه بحرانی را ا-1

 آزمایش  و ساعت گزارش ثبت می گردد.
 ثبت می کنند   HISکارکنان آزمایشگاه پس از تکرار تست نتایج را در سیستم  -1

 آن در دفتر بحران ثبت می گردد جهدر صورت ارسال نمونه مجدد آزمایش مجددا تکرار شده و نتی -0

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 بررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانینحوه نظارت: 

 مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه منابع :

 الغ کنندهاب کنندهتأیید  تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

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

 مطهری
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 مشی و روشکد خط
PP-TC-Lab.S-1 

اولویت نمونه گیری و گزارش آزمایشات بیماران مشکوک و 

 گذاری در انجام اقدامات پاراکلینیک

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 خط و دستگاه تلفن، HISوسایل نمونه گیری، سیستم  امکانات مورد نیاز :

 کلیه کارکنان آزمایشگاه فنی آزمایشگاه، سوپروایزر و مسئول کارکنان مرتبط :

 - تعاریف :

سیاست نمونه گیری و گزارش  ی،درمانشروع سریع فرآیندهای  و ایمنی بیماران مشكوکمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری بمنظور  بیانیه خط مشی:

 را اتخاذ نموده است. آزمایشات بیماران مشكوک و اولویت گذاری در انجام اقدامات پاراکلینیك

 روش اجرایی:

 گردد.می ثبت HIS در سیستمبیماران مشكوک توسط متصدی پذیرش آزمایشگاه بر اساس اولویت بندی وضعیت بیمار، مشخصات کامل .1

 کند.گیری مراجعه میبیمار با برگه پذیرش به واحد نمونه.2

ر اساس اولویت بندی وضعیت بیمار توسط نمونه گیر آموزش دیده در محل نمونه ب های بهداشتیبا رعایت پروتكل بیماران مشكوک ازنمونه اخذ .3

 گیرد.گیری صورت می

 شود.نمونه توسط همكاران فنی آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات به بخش فنی برده می.4

ش به واحد پذیرش جهت اطالع به پزشك توسط کارشناس انجام دهنده آزمای با توجه به محدوده بحرانیآزمایشات بیماران مشكوک نتایج بحرانی .5

 گردد.معالج یا همراه بیمار اطالع رسانی می

 کند.رسانی میمتصدی پذیرش آزمایشگاه نتایج آزمایش بحرانی را به پزشك معالج و همراه بیمار اطالع.6

 نماید.متصدی پذیرش نتایج را به همراه بیمار تحویل می.7

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاهنحوه نظارت: 

 منابع :
 مپنجاعتباربخشی بیمارستان ها نسل  جامعراهنمای 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 
 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون

 فرزانه جوانمردمایشگاه: دکتر مسئول فنی آز
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد روش اجرایی

P-TC-Lab-1 
 فرایند خرید وانبارش مواد مصرفی آزمایشگاه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ تدوین:              

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 3شماره ویرایش: 

 (، کامپیوتر، نیروی انسانیDMAIQنرم افزار ثبت موجودی انبار) نرم افزار  امکانات مورد نیاز :

 مسئول فنی آزمایشگاه، مسئول آزمایشگاه، مسئول انبار آزمایشگاه، مسئول تدارکات کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

 ظر مسئول فنی و مسئول آزمایشگاه مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه ثبت می شود.فرمی که در آن طبق ن فرم درخواست :

 فرم کاغذی که مقدار و قیمت مواد درخواستی به تایید مسئول فنی آزمایشگاه ، مسئول آزمایشگاه و مدیریت محترم بیمارستان می رسد فاکتور خرید :

ذخیره شده در انبار به همراه تعداد و تاریخ انقضای مواد مصرفی، مواد درخواستی و تحویل  نرم افزاری که در آن لیست موجودی : DMAIQنرم افزار 

 .داده شده در انبار وارد می شود

 کیت ها و مواد مصرفی استاندارد مطابق با نیازهای آزمایشگاه، انبارش مطلوب و صحیح مواد مصرفی ،خرید کاال درخواست وفرآیند  صحیحاجرای  هدف:

 رایی: روش اج

 مسئول فنی آزمایشگاه برند و نوع اقالم مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه را تعیین می نماید. .0

 مسئول آزمایشگاه تایید ثبت در سامانه تدارکات را از مدیریت بیمارستان اخذ می نماید.  .1

 ان در سامانه تدارکات بارگذاری می نماید.مسئول/ متصدی واحد تدارکات لیست اقالم درخواستی آزمایشگاه را پس از تایید مدیریت بیمارست .1

 )روزه برای ثبت قیمت پیشنهادی توسط شرکت های تامین کننده کاال، مسئول تدارکات و مسئول آزمایشگاه قیمت ها را از بابت  1بعد از فرصت  .0

IMED  نمایند.بررسی و شرکت مورد نظر را در سامانه تایید می  )،تحویل به موقع اقالم، پایین ترین قیمت 

 تکرار می گردد. )روز  1هربار به مدت  ). اگر شرکتی برای این اقالم قیمت نداده باشد استعالم تا بار سوم 0-0

 دوره شرکتی قیمت نداده باشد خرید به صورت ترک تشریفات انجام می گیرد. 1. در صورتی که در این 0-1

 ه با شرکت مورد نظر جهت تحویل اقالم مصرفی تماس می گیرد.پس از تایید شرکت مورد نظر در سامانه ، مسئول آزمایشگا .1

 شرکت انتخاب شده در استعالم، در موعد مقرر اقالم مصرفی را به همراه فاکتور  مربوطه تحویل مسئول انبار آزمایشگاه می نماید. .3

ریخ انقضاء ، سالم بودن بسته بندی ، سری ساخت و مسئول انبار کیت ها و اقالم مصرفی تحویلی را از بابت نوع برند ، رعایت زنجیره سرد ، تا .1

 داشتن برچسب اصالت کاال  بررسی می نماید.

ایگانی رسیدهای اقالم تحویلی توسط مسئول آزمایشگاه یا مسئول انبار امضاء شده و یک برگ از رسید مربوطه در زونکن رسیدهای انبار آزمایشگاه ب .3

 ود.شده و رسید دیگر تحویل شرکت مربوطه می ش

مودن در صورتی که اقالم خریداری شده مطابق با سفارش آزمایشگاه نباشد ، آن اقالم به شرکت مورد نظر مرجوع داده  شده و سوابق رد و مرجوع ن .1

 اقالم خریداری شده در دفتر مرجوعات ثبت می گردد.

 قفسه یا یخچال ( جای می دهد.  تعیین شده ) مسئول انبار اقالم تحویل گرفته شده را به انبار آزمایشگاه منتقل و در مکان های.01

 ثبت می گردد.  DMAIQفاکتور های تحویل گرفته شده توسط مسئول انبار در همان روز در نرم افزار کنترل کیفی.00

 مسئول انبار همچنین فاکتور های اقالم را در سیستم تعهدی ثبت می نماید..01

 نظر را جهت تایید به مسئول فنی آزمایشگاه تحویل می دهد.فاکتور مورد  IMEDمسئول انبار پس از اخذ مستندات .01
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 مسئول انبار فاکتور آماده شده را به همراه مستندات مربوطه جهت پرداخت به واحد تدارکات تحویل می نماید..00

 مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئول فنی آزمایشگاه  فرد پاسخگو :

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 IMED ، بررسی سامانه، بررسی اسناد و تجهیزات خریداری شدهبازدید نحوه نظارت: 

 منابع : 
 آیین نامه مالی، معامالتی دانشگاهها

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

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

 مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرزانه جوانمرد
 عفر کیاست فردکتر ج

 رئیس بیمارستان شهید مطهری 
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 کد روش اجرایی

P-TC-Lab-2 
 مدیریت عدم انطباق

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ تدوین:              

 03/30/30    : بازبینی بعدیریخ تا

 3شماره ویرایش: 

فرم های مخصوص ثبت عدم انطباق امکانات مورد نیاز :  

ادرارو میکروب شناسی و جانشینان آنها،بیوشیمی،مسئولین بخش های هماتولوژی ،مسئول فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط :  

 تعاریف :

ق می گردد که با اصول از پیش تعیین شده انجام صحیح کار انطباق ندارد . به بیانی دیگر به مواردی گفته میشود به انواع خطاها و مواردی اطالنامنطبق : 

.که خواهان اتفاق افتادن آن در آزمایشگاه نیستیم و با عملکرد صحیح ما مغایرت دارند  
 انواع عدم انطباق :

ان های بیمه گرگزارشات بازرسین اعم از بازرسین وزارت بهداشت و نیز سازم 

 گزارشات ممیزین خارجی اعم از ممیزین آزمایشگاه مرجع سالمت 

تمام خطاهای مرحله آنالیز از جمله برچسب گذاری اشتباه ودرخواست اشتباه آزمایش 

 کیفیت نامطلوب –خطاهای کنترل کیفی  –تمام خطاهای مرحله آنالیز از جمله کالیبر نبودن دستگاه 

  .انواع عدم انطباق هایی که ممکن است در آزمایشگاه پیش آید و مدیریت بندیطبقه  ،شناسایی هدف:

 روش اجرایی: 

 می نمایند. شناساییرا  آزمایشگاه هر بخشی ازخطا در نوع هر  آزمایشگاه  پرسنل فنی.0

 .می دهندگاه اطالع مسئول فنی آزمایش /در اولین فرصت به مسئول آزمایشگاه هر نوع عدم انطباقی را  پرسنل فنی آزمایشگاه.1

 . مکتوب می نماینددر فرم عدم انطباق ی مورد نظر را خطاپرسنل فنی آزمایشگاه .1

 نمایند.برنامه ریزی الزم را برای رفع عدم انطباق مسئول آزمایشگاه موظفند اقدام اصالحی  /مسئول فنی .0

 .ت مسئول فنی آزمایشگاه انجام می دهندبا نظاردر حداقل زمان ممکن الزم را اقدام اصالحی  پرسنل فنی آزمایشگاه .1

برنامه ریزی های الزم را برای مدیریت پیشگیرانه خطا و عدم انطباق و درس آموزی از خطا انجام می   آزمایشگاهبا همکاری مسئول  مسئول فنی.3

 دهند.

 مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئول فنی آزمایشگاه فرد پاسخگو :

 مسئول آزمایشگاهو مسئول فنی آزمایشگاه  ناظر:

 چک لیست جامع آزمایشگاه، مشاهده و مصاحبه نحوه نظارت:

 منابع : 
 مستندات مدیریت کیفیت-

 Iso15189مدیریت کیفیت ایزو -

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

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

 دکتر فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه : 
 دکتر جعفر کیاست فر

 رئیس بیمارستان شهید مطهری 
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 خون بانک آزمایشهای انجام نحوه دستورالعمل 0-1-1-ب
 

 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-1 

 بالینی های غیر منتظره مهم از نظر جستجوی آنتی بادی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30ش:  تاریخ آخرین ویرای

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش: 

 چک سل -بن ماری –سانتریفیوژ  –درصد یا لیز  11البومین  –آنتی هیومن  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - 1و 1و  0سل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

 انتی بادی های غیر منتظره بالینی جستجوی هدف:

 
 .برده شودبکار بایستی این روش ازمایش برای تمام تستهایی که نیاز به جستجوی انتی بادی دارند 

نی انتی بادیهای مهم بالی تا انکوبه میشود C 37در  LISSپس از اضافه کردن معرف  و مخلوط میشود   I ,II ,IIIپالسمای بیمار باسلولهای اسکرین -0
 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  زمانیکه انتی بادی اسکرین بیمارمنفی باشد و-1
روش  ازمایشگاه رفرانس انتقال خون انتخاب شده وازمایش کراس مچ کامل بازمانیکه انتی بادی اسکرین بیمار مثبت باشد کیسه انتی ژن منفی توسط -0

AHG  .باسرم بیمار وگلبول دهنده انجام میشود 

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 -3
 نمونه باید برطبق روش اجرایی بانک خون برچسب زده شود.-1

 مسئولیت : کارشناس بانک خون مسئول انجام ازمایش انتی بادی اسکرین میباشد
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست بانک خوننحوه نظارت: 

 IBTOی ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران دستورالعمل هامنابع: 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول بانک خون -زمانی روح انگیز
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

شی رئیس مرکز آموز -دکتر جعفر کیاست فر
 درمانی شهید مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-BTM-2 

 فراورده پالسمایی منجمد و FFPنحوه ذوب 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش: 

 تایمر، ترمومتر کالیبره ،فراورده انتخاب شدهسه پالستیکی، کی ،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:

 رعایت شوند:و فرآورده پالسمایی منجمد بایستی    FFPمراحل زیر در ذوب کردن 

به شود و سپس ب ریخته اشد در صورت کم بودن آب تر از ب بن ماری نباید کم. سطح آب تمیز بریزیدماری آنرا خالی کرده و آآلودگی آب بندرصورت  -0

 .جهت ذوب فرآورده رسانده شود  C 37دمای 
 اجراکنید  دما رادمای ترمومتر داخل اب بن ماری راچک کرده وتا پایان ذوب چک -1
کنار  آنراازنظر ترک خوردگی بررسی نموده درصورت ترک خوردگی  آنرا از فریزر خارج کرده و گیرنده راABO/Rh فراورده پالسمایی منجمد مطابق -1

فراورده نباید  صوصا پورت باالیمخ 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  11-11فراورده پالسمایی منجمد رادرداخل بن ماری قراردهید وتایمر راروشن کنید.زمان ذوب  بمدت -0
 ید.دقیقه باشد.ساعت شروع وپایان ذوب ودمای بن ماری رامستند کن11نباید بیش از 

ازنظر نشتی ،رنگ غیرطبیعی ،لخته وفیبرین بازرسی کرده  آنرازمانیکه ذوب کامل شد واحد فراورده پالسمای ذوب شده راباگاز تمیز خشک کرده و-1
مز ممکن درصورت مواردفوق کنار گذاشته شود .رنگ غیرطبیعی مثل رنگ خاکستری غیرشفاف ،قهوه ای،ارغوانی نشانه الودگی باکتریایی بوده ورنگ قر

 است نشانه همولیزگلبولهای قرمز یاشد.
نوارچسب  از درصورت عدم نشتی ورنگ غیر طبیعی پالسمای ذوب شده رابرچسب زده ومشخصات گیرنده فراورده رابرروی برچسب بطور کامل پر شود -3

 سازمان انتقال خون استفاده شود.تأیید مورد استانداردنیستند استفاده نشود وفقط ازبرچسب FDA تأیید شیشه ای یاکاغذی یا سایر نوارچسبها که مورد 
 درفرم نظارت برتزریق مستند کنید. فراورده را ABO/Rh و مقدار نوع، مشخصات گیرنده فراورده وتاریخ انقضا،-1
فراورده  نگهداری کنید. 6c-1 هنگام ارسال به بخش دردمای  تا را FFPبه بخش بیماراطالع دهیدکه فراورده پالسمایی اماده ترانسفوزیون است.-3

 پالسمایی پس از ذوب هرچه زودتر باید ترانسفوزیون شود .

 دریک کیسه نایلونی قرار ندهید. Cryo واحد دو یا FFPبیش از یک واحد-01
 برای پرکردن مشخصات برچسب فقط از خودکار باجوهر پاک نشدنی استفاده شود.-01
 ره فریز شود.فراورده پالسمایی ذوب شده نباید دوبا-01
لبه  الودگی پورت ان جلوگیری شود.کیسه پالستیکی نازک با از ب ضخیم ذوب می شود تاداخل کیسه پالستیکی ضدآ ورده پالسمایی منجمد درفرآ-00

 واحد فریز شده پاره می شود ونباید استفاده شود.

 
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 ل فنی آزمایشگاهمسئو ناظر:

 چک لیست بانک خوننحوه نظارت: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران :  منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول بانک خون -روح انگیز زمانی
 فرزانه جوانمردی آزمایشگاه: دکتر مسئول فن

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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5ه ویرایش: شمار

 چک سل -بن ماری –سانتریفیوژ  –درصد یا لیز  11البومین  –آنتی هیومن  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - 1و 1و  0سل  امکانات مورد نیاز:

 پرسنل فنی  آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 -تعاریف:

  بیمار ABO گروه خون کیسه خون باABO سازگاری تأیید ون بمنظور گلبول دهنده خ 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

 ازمایش کراس مچ استانداردبرای تمام بیماران با ترانسفوزیونهای مکرر ویا بیمارانیکه سابقه انتی بادی مهم بالینی رادارندانجام میشود-0
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-0

 مسئولیت :
ا معرفهای کنترل کیفی شده وسوسپانسیون گلبولی درست تهیه شده انجام دهد کارشناس اول وظیفه کارشناس بانک خون است که ازمایش کراس مچ راب

ه جهت تست راانجام میدهد وکارشناس دوم نتایج راچک میکند اگر انتی بادی غیرمنتظره شناسایی شود  به مسئول بانک خون اطالع داده میشود ونمون
 سال میشود.بررسی های بیشتر به پایگاه انتقال خون استان ار

 نمونه :
  EDTAخون کامل با ضد انعقاد -0
 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 -0
 جداسازی سرم وگلبول توصیه نمی شود.-1
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست بانک خوننحوه نظارت: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران :  منابع

 ابالغ کننده کنندهیید تأ تهیه کننده
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول بانک خون -روح انگیز زمانی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5شماره ویرایش: 

 Bو A1سوسپانسیون  – EDTAخون کامل با ضد انعقاد  - Dو  ABآنتی سرم های  امکانات مورد نیاز:

 شگاهپرسنل فنی  آزمای 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 
 
0- SOP.برای ایمنی بیماران باید دردسترس همه کارکنان باشد 

 قرار میدهد باید اجرا شود تأثیر  بین که ایمنی بیماران راتحت اموزش کارکنان بانک خون برای ازمایش انتی گلو-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 0برای نوزادان زیر -6

 یت :مسئول
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 مسهرگونه دیسکرپنسی . دهد

 نمونه :
•2-5 ml  در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA، ژل قابل قبول استلوله فاقد  نمونه سرم در 
دمای  لودگی نمونه درآواکنش کاذب بعلت  های ضعیف یابادینتیآرساندن تخریب  برای به حداقل  8C-1نمونه باید هرچه زودتر ازمایش شود یادردمای •

 1-8C.نگهداری شود 
 .شودگلبول توصیه نمی پالسما از خطا جداسازی سرم/برای جلوگیری از •
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول فنی آزمایشگاه :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 چک لیست بانک خوننحوه نظارت: 

 IBTOدستورالعمل های ابالغی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون ایران :  منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  هیه کنندهت
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

 مسئول بانک خون -روح انگیز زمانی
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس مرکز آموزشی  -دکتر جعفر کیاست فر
 درمانی شهید مطهری
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 بحرانی مقادیر موقع هب مدیریت و ارتباط برقراری دستورالعمل 1-1-01-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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 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 باشدتأثیر فوری آن ممکن است  به نتیجه ای اطالق میشود که گزارشنتایج بحرانی:  تعاریف:

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

 
  .دننمای ثبت HISرا در سیستم  هاآنمشخصات کامل  رادیولوژی بایستی به هنگام مراجعه بیماران به رادیولوژیپرسنل پذیرش  -0
  .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.هده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع برداری انجام شده  و مشایستی با دقت در تصویربا رادیولوژیپرسنل فنی  -0

 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.  -3
 شود. های عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست به بیمار تحویل داده میرت تایپی و شیفتریپورت در شیفت صبح بصو -3-0
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ،  رادیولوژیمشخصات پرسنل  -1

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول واحد تصویربرداری ناظر:

 بررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانینحوه نظارت: 

 م پنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 ویربرداریمسئول فنی تص -دکتر لیال دین پرست

 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 
 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی

 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-IC-1/2 

تایج نحوه برقراری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی ن

 بحرانی تصویربرداری در مراجعین سرپایی به خانواده بیمار

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 HISقادیر بحرانی سیستم جدول م –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 رادیولوژیست -کارکنان پذیرش رادیولوژی -کارکنان فنی رادیولوژی کارکنان مرتبط:

 .به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حیات بیماران داشته باشدنتایج بحرانی:  تعاریف:

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

 
 ثبت نمایند.  HISها را در سیستم مشخصات کامل آن رادیولوژیبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  رادیولوژیپرسنل پذیرش  -0
 . 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
 بایستی با دقت در تصویربرداری انجام شده  و مشاهده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع دهند. رادیولوژیپرسنل فنی  -0

 اطالع رسانی شود.  خانواده بیمار، مورد بایستی به پس از تأیید تشخیص مورد بحرانی توسط رادیولوژیست -1

 مورد بحرانی باید توسط رادیولوژیست ریپورت شده و در اختیار بیمار قرا داده شود.  -3
 شود. های عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست به بیمار تحویل داده میریپورت در شیفت صبح بصورت تایپی و شیفت -3-0
که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرتاریخ،  ادیولوژیرمشخصات پرسنل  -1

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول واحد تصویربرداری ناظر:

 ررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانیبنحوه نظارت: 

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست

 مسئول فیزیک بهداشت -جنگجوشکراهلل 
 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی

 ل فنی تصویربرداریمسئو -دکتر لیال دین پرست
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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30خرین ویرایش:  تاریخ آ

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 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:

 .به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حیات بیماران داشته باشدنتایج بحرانی:  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  -0
 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
 بایستی با دقت در تصویربرداری انجام شده  و مشاهده موارد بحرانی بالفاصله به رادیولوژیست اطالع دهند. یرادیولوژپرسنل فنی  -0

 اطالع رسانی شود.  بیماربه پس از تأیید تشخیص مورد بحرانی توسط رادیولوژیست، مورد بایستی  -1

 قرا داده شود. مورد بحرانی باید توسط رادیولوژیست ریپورت شده و در اختیار بیمار  -3
 شود. های عصر و شب بصورت دستخط رادیولوژیست به بیمار تحویل داده میریپورت در شیفت صبح بصورت تایپی و شیفت -3-0
اریخ، که نتیجه بحرانی را اطالع داده به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی، باید در دفتر موارد بحرانی با ذکرت رادیولوژیمشخصات پرسنل  -1

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول واحد تصویربرداری ناظر:

 بررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانینحوه نظارت: 

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

 غ کنندهابال تأیید کننده تهیه کننده
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست
 مسئول فیزیک بهداشت -شکراهلل جنگجو

 کارشناس تصویربرداری -مریم امینی
 مسئول فنی تصویربرداری -دکتر لیال دین پرست

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 کد دستورالعمل
I-TC-OS-Lab.S-2/1 

راری ارتباط موثر و به موقع برای اطالع رسانی نتایج نحوه برق

 بحرانی آزمایشگاهی در مراجعین سرپایی به پزشک معالج

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –اد خط تلفن آز امکانات مورد نیاز:

 مسئول فنی و یا جانشین وی -هکارکنان پذیرش آزمایشگا -کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 .اشته باشدبه نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حیات بیماران دنتایج بحرانی:  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  آزمایشگاهبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -0

 اطالعات، بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق نمونه برداری راهنمایی کنند.پرسنل پذیرش بایستی پس از ثبت  -1
 پس از انجام در خواست مورد نظر، نتایج  تست های بیمار بایستی توسط پرسنل انجام دهنده بررسی شود.  -1

داده و ایشان  پس از تأیید پاسخ، مورد بحرانی را از ، در صورت مشاهده موارد بحرانی بایستی بالفاصله به مسئول فنی اطالع آزمایشگاهپرسنل فنی  -0

 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
 جواب و پرینت آن باید توسط مسئول فنی امضاء شود.   پس از اطمینان از صحت  -3
 نتایج آزمایشات باید پس از اخذ امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار یا همراه وی تحویل داده شود. -1
رد بحرانی با ذکر تاریخ، که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی باید در دفتر موا فنیمشخصات پرسنل  -3

 ساعت و نام بیمار ثبت گردد.
بیمارستان  نتایج بحرانی برای مراجعینی که در آن لحظه در محیط آزمایشگاه و یا بیمارستان حضور ندارند، بایستی از طریق تماس تلفنی از مرکز تلفن -1

 به همراه بیمار/ بیمار اطالع رسانی شود.

 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :د پاسخگو فر

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 بررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانینحوه نظارت: 

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

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

 گاه: مریم تعاونمسئول آزمایش
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

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

 03/30/30             اریخ ابالغ :   ت

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 HISجدول مقادیر بحرانی سیستم  –دفتر ثبت گزارش موارد بحرانی  –خط تلفن آزاد  امکانات مورد نیاز:

 مسئول فنی و یا جانشین وی -هکارکنان پذیرش آزمایشگا -کارکنان فنی آزمایشگاه کارکنان مرتبط:

 .به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حیات بیماران داشته باشدنتایج بحرانی:  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  آزمایشگاهبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -0

 پرسنل پذیرش بایستی پس از ثبت اطالعات، بیمار او را به صندوق و سپس به اتاق نمونه برداری راهنمایی کنند. -1
 ست مورد نظر، نتایج  تست های بیمار بایستی توسط پرسنل انجام دهنده بررسی شود. پس از انجام در خوا -1

، در صورت مشاهده موارد بحرانی بایستی بالفاصله به مسئول فنی اطالع داده و ایشان  پس از تأیید پاسخ، مورد بحرانی را آزمایشگاهپرسنل فنی  -0

 گیرد(.دهند )در این فاصله تست مورد نظر دوباره انجام میاطالع  خانواده ویتم بلندگوی آزمایشگاه  به بوسیله اعالم نام بیمار از طریق فراخوانی از سیس

 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.    -3
 نتایج آزمایشات باید پس از اخذ امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار یا همراه وی تحویل داده شود. -1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی باید در دفتر موارد بحرانی با ذکر تاریخ، ساعت  فنیمشخصات پرسنل  -3

 و نام بیمار ثبت گردد.
بیمارستان به  نتایج بحرانی برای مراجعینی که در آن لحظه در محیط آزمایشگاه و یا بیمارستان حضور ندارند، بایستی از طریق تماس تلفنی از مرکز تلفن -1

 همراه بیمار/ بیمار اطالع رسانی شود.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 نی آزمایشگاهمسئول ف ناظر:

 بررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرانینحوه نظارت: 

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

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

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 مردفرزانه جوانمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

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 

 بحرانی آزمایشگاهی در مراجعین سرپایی به بیمار

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 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:

 .به نتیجه ای اطالق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تأثیر بسزایی در حیات بیماران داشته باشدتایج بحرانی: ن 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  مایشگاهآزبایستی به هنگام مراجعه بیماران به  آزمایشگاهپرسنل پذیرش  -0

 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  -0

 گیرد(.د نظر دوباره انجام میدهند )در این فاصله تست موراطالع  خود بیماربوسیله 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.    -3
 همراه وی تحویل داده شود. نتایج آزمایشات باید پس از اخذ امضاء در دفتر تحویل جوابها از بیمار یا -1
که نتیجه بحرانی را اطالع داده، به همراه مشخصات دریافت کننده نتیجه بحرانی باید در دفتر موارد بحرانی با ذکر تاریخ، ساعت  فنیمشخصات پرسنل  -3

 و نام بیمار ثبت گردد.
ارستان 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 بیم -1

 همراه بیمار/ بیمار اطالع رسانی شود.
 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 کارشناس مربوطه و متصدی پذیرش :فرد پاسخگو 

 مسئول فنی آزمایشگاه ناظر:

 انیبررسی مستندات مربوطه و دفتر گزارش نتایج بحرنحوه نظارت: 

 مپنجاستانداردهای اعتباربخشی نسل  منابع:

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

 مسئول آزمایشگاه: مریم تعاون
 فرزانه جوانمردمسئول فنی آزمایشگاه: دکتر 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 بیماران فوت یا بیماری زمینه در ناگوار  روشهای اطالع رسانی اخبار ستورالعملد 1-0-0-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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30رایش:  تاریخ آخرین وی

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 اتاق با تمام امکانات )میز، صندلی و...( : امکانات مورد نیاز

 ریاست مرکز، پزشک، پرستار، روانشناس، مددکار اجتماعی، خدمات، نگهبانی:  کارکنان مرتبط

 -: تعاریف

 و همراهان ارتقاء رضایتمندی بیمارانهدف: 
 

 دعوت نماید. / همراه بیمار را به مکانی آرام خارج از بخش ترجیحا اتاق پزشک،بیمار بایستی بیمار پزشک.0

 پزشک بیمار بایستی بدون هیچگونه ترحم بصورت کامالً محترمانه و با آرامش به همراه بیمار در زمینه بیماری/ فوت بیمار توضیح دهد..1

 ای رفتار نماید که همراه بیمار تأثر و اندوه را از چهره پزشک احساس نماید. پزشک بیمار بایستی به گونه.1

داشته پرسنل درمانی بخش، خدمات، نگهبانی بایستی تا زمان خروج بیمار/ بیمار فوت شده از بخش، برخورد محترمانه و انسانی با بیمار/ همراهان .0

 باشند.

 

لعمل فوق، هنگام بیان خبر ناگوار در زمینه بیماری/ فوت، روانشناس مرکز، پزشک بیمار را همراهی * بهتر است برای پیاده سازی هر چه بهتر دستورا

 نماید.

 ها و اختیارات: مسئولیت

 پزشک معالج بیمار :فرد پاسخگو 

 و رئیس بیمارستان رئیس بخش ناظر:

 مشاهده و مصاحبه با بیماران و پرسنل مربوطهنحوه نظارت: 

 .0111، جلد اول، نشر ساواالن، DSM-5شناسی روانی بر اساس سیب: م. گنجی، آ منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 روانشناس  – آیتک دولت پرست
 مددکار اجتماعی –حسن عدوبند 

 مسئول حقوق گیرنده خدمت – فاطمه عباسپور
 معاون آموزشی مرکز -دکتر امیر نسیم فر

رستان شهید رئیس بیما -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

 

 

 

 

 

 



 

415 

 

 پیجر  /بلندگو فعالیت زمان و محتوا ضوابط و محدوده دستورالعمل 3-0-0-ج
 

 کد دستورالعمل
I-PFSR-SRS-2 

دستورالعمل محدوده، ضوابط محتوا و زمان فعالیت 

 بلندگو/ پیجر

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیریخ تا

 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 کهدستگاه 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 میومیه صوتی میدستگاه پیجر در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ار

 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

 باشد:پیجر در مرکز تلفن شامل موارد ذیل میهدف استفاده از دستگاه :  هدف

 آزادی عمل بیشتر-0

 دسترسی مطمئن، فوری، اختصاصی و ایمن-1

 در دسترس بودن افراد خاص-1

 همراهان و ... ( خوب به مشتریان سازمان )بیماران،ی سرویس ارایه-0

 صرفه جویی در وقت و منابع مالی-5

 محدوده:
 باشد.ی مجهز به سیستم بلندگو جهت دریافت پیامهای صوتی میتمام نقاط مرکز آموزشی درمانی شهید مطهر.0
 دفتر فنی مرکز بایستی پالن سیستم بلندگو را تهیه نماید..1
 گردد.بایستی چک لیست ادواری کنترل سیستم بلند گو جهت کنترل و نظارت سالم بودن دستگاه بصورت روزانه توسط دفتر فنی تکمیل می.1
 توسط دفتر فنی در اختیار  اپراتورهای مخابرات بایستی قرار گیرد. نحوه استفاده از دستگاه پیجر.0

و  تبصره: روش جایگزین برای سیستم بلندگو در حوادث غیرمترقبه استفاده از بلندگوی دستی بوده که در انبار بحران قرار داشته و طبق تشخیص
 ار گیرد.دستور مسئول محترم بحران توسط پرسنل نگهبانی بایستی مورد استفاده قر

 در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در سیستم پیجر دفتر فنی بایستی مداخالت اصالحی الزم را انجام دهد..1
های متخصص در این زمینه هماهنگی های الزم را انجام دهند و همچنین دفتر فنی موارد در صورت عدم امکان رفع نقص فنی بایستی از شرکت.3

 ابرات جهت انجام هماهنگی الزم برساند.نقص را بایستی به اطالع مسئول مخ

 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 -0

 نوع فوریت کد نوع فوریت کد ع فوریتنو کد

 آتش سوزی 011 اپیدمی 000 اعالم بحران 110

 گازهای طبی 010 سوانح و تصادفات 001 احیاء بزرگسال 000

 انتقال بیماران با اورژانس هوایی 111 قطعی ارتباطات 003 احیاء اطفال 11

 تجمعات انبوه 011 قطعی برق 010 احیاء نوزادان 33

 101  قطعی آب 011 ییماما 011
برنامه مدیریت درمان بیماران 

 سکته حاد قلبی

 110 تخلیه 011 زلزله 001
برنامه مدیریت درمان بیماران 

 سکته حاد ایسکمیک مغزی
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 فراخوان کارکنان و بیماران و همراهان -1

 اطالعیه های مرتبط با نوع فعالیت مرکز  -1

 ها مراسمات و ...(اتمام مالقات( کارکنان )مانند برگزاری جلسات و گردهمایی ارسال پیامهای عمومی به مراجعین )مانند زمان -0

 پخش اذان جهت اعالم اوقات شرعی و اقامه نماز -1

 پخش سرودهای مذهبی در مناسبات خاص -3

 با توجه به موارد فوق بایستی ضوابط ذیل از سوی کارکنان مرتبط رعایت گردند:
بار متوالی و بار سوم کمی با مکث و تن صدای  1ست از سوی واحد درخواست کننده توسط اپراتور حداکثر کدهای تعریف شده در مرکز پس از درخوا -0

 مالیم اعالم گردد.

 فرخوانی کارکنان، دانشجویان پزشکی، پزشکان و مراجعین فقط یکبار توسط اپراتور اعالم گردد. -1

 و بصورت واضح و کوتاه توسط اپراتور قرائت شود.تأیید درخواست کننده محتوای اطالعیه ها و اخبار عمومی قبل از پیج توسط مسئول واحد  -1

 تبصره: افراد ذیل صالحیت صدور  ارسال پیام صوتی از طریق پیجر  دارند:
نگهبانی مسئول حراست و  –کارکنان دفتر پرستاری  -مسئول بحران  –امور رفاهی و فرهنگی و روابط عمومی   –ریاست و مدیریت و دفتر مدیریت مرکز 

 های بالینی جهت اعالم کد و یا فراخوان افراد مسئولین بخش –مسئول آموزش  –
تور از طریق 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 -0

 سیستم پیجر صورت گیرد.

 پخش اذان درخواست اعالم کد باشد کد درخواست شده توسط اپراتور اعالم گردد. تبصره اگر در زمان
 اپراتور دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه پیجر را که از سوی دفتر فنی ارایه گردیده را مطالعه و رعایت نماید. -1

 صوتی را اعالم نماید.دسی بل پیامهای  11الی  31اپراتور با تن صدای مالیم و تنظیم صدای دستگاه بر روی  -3

 داده شود.اگر در حین استفاده از دستگاه نقص فنی بروز کرد مراتب توسط اپراتور به دفتر فتی، مسئول مخابرات و دفتر پرستاری هرچه سریعتر اطالع  -1

 تر مخصوص ثبت گردد.به دلیل عدم قابلیت ضبط صدا و یا تبدیل پیامهای صوتی به حروف تعداد کد های اعالم شده توسط اپراتور در دف -3

 زمان فعالیت بلندگو:
  ساعته می باشد. 10زمان فعالیت بلندگو و ارسال پیام صوتی از طریق پیجر

 ها و اختیارات: مسئولیت

 اپراتور تلفنخانه :فرد پاسخگو 

 مخابراتمسئول  ناظر:

 مشاهده و بررسی گزارشات رسیدهنحوه نظارت: 

 پنجماعتباربخشی نسل  استانداردهای عراهنمای جام:  منابع

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مدیر مرکز - معراج جلیلی 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 1-0-0-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

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : ی بعدیبازبینتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 وقع، اعتبار مالیمکان مناسب جهت توضیح ما امکانات مورد نیاز:

   خش مربوطه، کارشناس مسئول ایمنیکارکنان ب کارکنان مرتبط:

 تعریف:

 .است رفتهمی آن درمان و بهبودی تظاران 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 ناخواسته: بیانیه خط مشی

 روش اجرایی:
 کنند.می فراهم او حامی فرد یا مراجعین /بیمار با صادقانه ارتباطبرقراری  فضای مناسبی برای وقایع ناخواسته، بروزدر هنگام  کارکنان-0

 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 به دلیل ضرورت اطالع-1

 /بیمار /بیمارستان، افراد مسئول جهت ارائه توضیحات در خصوص حادثه ناخواسته به مراجعینشه ای وقایع ناخواسته و کمیته تحلیل ری اخالق کمیته-0
 نماید.همراهان را تعیین می

 نماید.همراهان در خصوص حادثه ناخواسته، تعیین می /بیمار /بیمارستان، افرادی را به عنوان دلجویی کننده از مراجعین اخالق کمیته-1

-بدون هرگونه پنهان صادقانه و برقراری ارتباط حادثه با وقوع از بعد اول ساعت 10 طی اخالق، در کمیته سوی از شده تعیین کارکنان و نولیمسئ-3

  .نمایندمی واقعه اتفاق افتاده عذرخواهی در رابطه با، همراهان /بیمار /برای مراجعین 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-1

 از( ... و کارکنان ایحرفه مسئولیت بیمه درگیر، کارکنان از عاطفی حمایت جمله )از بیمار ایمنی منصفانه فرهنگ مبانی بقاطم مسئولین، مدیر ارشد/-3
 نمایند.حمایت میکارکنان 

 .نمایندداده را حفظ می رخ وقایع محرمانگی جوانب ،کارکنانمسئولین/ -1

 باشد:نموده است که به شرح زیر می بینیپیش بیمار به خسارت وارده برای جبران هایی راساز و کارارشد  یتمدیر-01

استه پیش آمده، تأسف خود را از حادثه اعالم و از خانواده بیمار مدیریت ارشد بیمارستان پس از ارائه توضیحات الزم در خصوص واقعه ناخو -0-01
 نماید. عذرخواهی می

 شود. ای از این بابت بر بیمار و خانواده وی تحمیل نمیهای درمانی ناشی از وقایع ناخواسته بر عهده مرکز بوده و هزینههزینه -1-01
های الزم جهت کاهش را از نظر عاطفی حمایت نموده و توصیههای آنان این بیماران و خانواده با حضور بر بالین بیمار،روانشناس بالینی مرکز  -1-01

 نمایدوارده را ارائه می آسیبروانی تأثیرات 

 :مسئولیت ها و اختیارات

 مسئولین بخش های بالینی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار فرد پاسخگو:

 مسئول ایمنی بیمارستان ناظر:

 بررسی مستندات، مشاهده، مصاحبه و صورتجلسات کمیته اخالق پزشکینظارت: نحوه 

 0010سال  پنجمهای ایران ویرایش استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان جامع راهنمایمنابع : 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده
 مدیریت داخلی بیمارستان -جلیلی جعرام

 عیمددکار اجتما –حسن عدوبند 
 مسئول حقوق گیرنده خدمت – فاطمه عباسپور

 کارشناس ایمنی بیمار -مهسا صالح زاده

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 0-1-0-ج
 

 کد خط مشی و روش
PP-PFSR-SRS-1/1 

 )ویژه بیماران( بیمارستان در اجتماعی مددکاری

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

  پرونده بیمار، صورت حساب بیمار :امکانات مورد نیاز

 ها، حراست، مشاور روانشناس، مشاور حقوقی، مدیریت اطالعات سالمت و امور مالییت، مددکار، مسئولین بخشریاست، مدیر 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: 

 نه ای که در جهت رفع مشکل خود برانگیخته شوند.ه به گوشبنم جامع

 شخصی است که بعلت مشکالت مالی، عاطفی، روحی و اجتماعی برای درخواست کمک به مددکار مراجعه می کندمدد جو: 

گیرد و ار میسیب قرعاطفی، روحی و اجتماعی در شرایط آشخصی است که در شرایط و موقعیت های متفاوت به لحاظ مالی، سیب پذیر: بیمار آ

 بیماران اورژانسی و ...( سالمندان و ،باشد )زنان باردار، کودکانایت مینیازمند به حم

 .دهدحمایت قرار می دمنظور فرایندی است که مددکار طبق تجربه و مهارت و دانش خود بیماران نیازمند را شناسایی و مور برنامه حمایتی:

 ط مددکاری از صندوق خیریه پرداخت می شود . درصورت نیاز هزینه دارو بیمار توس0 
 ها . در صورت نیاز ارجاع بیمار به موسسه های خیریه و تقبل قسمتی از هزینه بیمار توسط موسسه1
 ی رفاه کودک طرف قرارداد بیمارستان جهت اسکان یافتن به صورت شبانه روزی. ارجاع همراهان شهرستانی به موسسه خیریه1
 

 اشنایی و شناسایی وضعیت بیماران از لحاظ روانی و مادی، مشاوره فردی، خانوادگی یا گروهی :خط مشی بیانیه

 روش اجرایی:

شناسایی شده به  ها(آن هایو خانواده بیماران مددکاری بیمارستان نسبت به ارزیابی روانی و اجتماعی افراد )کارکنان/ کارشناس مسئول مددکاری /.0
 نماید. یت، اقدام میعنوان نیازمند دریافت حما

 نماید.را در اجتماع تجزیه و تحلیل می هاآن هایخانواده و بیماران موقعیت کارکنان/ مسئول / کارشناس مددکاری.1

 نماید. های مردمی در جهت رفع مشکل مالی بیماران نیازمند اقدام میمسئول مددکاری با هماهنگی مدیریت و ریاست مرکز نسبت به جذب کمک.1

 نماید.اقدام میگر و خیریه نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنها به نهادهای حمایتنسبت به شناسایی مددکاری بیمارستان  مسئول.0

 شود. مراجعه کننده توسط مسئول مددکاری بیمارستان انجام می نیازمند پذیرش و همفکری در پذیرش بیمارانواحد ارتباط مدوام با .1

 نماید. گیری مین نسبت به تعیین مبلغ الزم جهت ترخیص بیماران نیازمند تصمیممسئول مددکاری بیمارستا.3

 .دیابر میضودر بخش حالزم  هایمشاورهارائه  جهتاجتماعی با صالحدید پزشک معالج  مددکار یآزار کودکدر صورت وجود مواردی از قبیل .1

   دهد.می اطالع (011اورژانس اجتماعی )به  موضوع را تکرار مورد، اجتماعی جهت مقابله با مددکار ؛آزاریکودک در صورت وجود مورد.3

 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 اجتماعی مرکز مددکار فرد پاسخگو:

 بیمارستان مدیریت ناظر:

 مشاهده ، مصاحبه با پرسنل، بیمار، همراه و بررسی مستندات پرونده پزشکینحوه نظارت: 

 منابع :

 نسل پنجماستانداردهای اعتباربخشی 

 ابالغ کننده کنندهتأیید  تهیه کننده

 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت

 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 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

  -: امکانات مورد نیاز

 یریت اطالعات سالمت و امور مالیها، حراست، مشاور روانشناس، مشاور حقوقی، مدریاست، مدیریت، مددکار، مسئولین بخش کارکنان مرتبط:

 تعاریف:

حرفه ای است که مبتنی بر مهارت، تخصص، دانش و تجربه و هنر و به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند مددکاری: 

 ای که در جهت رفع مشکل خود برانگیخته شوند.ه به گونهشبنم جامع

 کند.علت مشکالت مالی، عاطفی، روحی و اجتماعی برای درخواست کمک به مددکار مراجعه میشخصی است که بمدد جو: 

 از لحاظ روانی و مادی، مشاوره فردی، خانوادگی یا گروهی همکاراناشنایی و شناسایی وضعیت  :خط مشی بیانیه

 روش اجرایی:

 نماید. ها( اقدام میآن هایراد نیازمند دریافت حمایت )کارکنان و خانواده. مددکار اجتماعی بیمارستان نسبت به ارزیابی روانی و اجتماعی اف0
 نماید.را در اجتماع تجزیه و تحلیل می هاآن هایخانواده و . مددکار اجتماعی بیمارستان، موقعیت کارکنان1
 روانشناس مرکز جهت دریافت خدمت معرفی می نماید. های روانشناسی، آنها را به. مددکار اجتماعی بیمارستان در صورت نیاز کارکنان به حمایت1

 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 اجتماعی مرکز مددکار فرد پاسخگو:

 بیمارستان مدیریت ناظر:

 مشاهده ، مصاحبه با پرسنلنحوه نظارت: 

 منابع :

 استانداردهای اعتباربخشی نسل پنجم

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت
 مسئول واحد مددکاری –حسن عدوبند 

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر

 مطهری
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 مشی و روشکد خط

PP-PFSR-SRS-2 بیمارستان در خیرین های کمک مدیریت 

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30خرین ویرایش:  تاریخ آ

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش: 

 نیازسنجی، نیروی انسانی  فرم امکانات مورد نیاز:

 کارکنان مرتبط: ریاست بیمارستان، مدیریت، مترون، حراست، مددکار اجتماعی، مسئولین بخش ها/ واحدها

 - تعاریف :

  هدف :

بیمارستان در نیکوکاری و وقف فرهنگ ترویج 

سالمت اهداف نظام راستای در هشبنم جامع خیر افراد مالی منابع و نذورات کمکها، هدایت و جلب 

المنفعه عام هایمشارکت جلب جهت سالمت داوطلبان ظرفیت و توان تقویت 

 روش اجرایی:

شناسایی  پزشکی تجهیزاتو  اداری بق فرم نیازسنجی اقالماطما بهداشتی و درمانی مرکز توسط مسئولین بخش ها / واحده نیازهای و کمبودها.0
 گردد.میبندی و اولویت

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 هالیست نهایی کمبود.1
، توسط مسئول مددکاری بیمارستان به معاونت اجتماعی ، پس از تایید ریاست مرکزبهداشتی درمانی مرکز نیازهای و لیست نهایی کمبودها.0

 گردد.دانشگاه ارسال می
پیگیری را مرکز  اعالم شده از سویبهداشتی درمانی  نیازهای و تامین کمبودهااه در خصوص معاونت اجتماعی دانشگ اقداماتمسئول مددکاری .1

 .)به صورت هفتگی( نمایدمی
 ، هماهنگی دریافت و تحویل اقالم تامین شده از طرف معاونت اجتماعی را  به بخش / واحد مربوطه بر عهده دارد.  مسئول مددکاری مرکز.3
را که   )اعم از همکاران / بیماران / همراهان / سایر خیرین منطقه( های نقدی و غیر نقدی خیرینیجذب کمک مسئولیت مرکزمسئول مددکاری .1

 بر عهده دارد. ،مستقیم به مرکز مراجعه می نمایندبصورت 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 اجتماعی مرکز مددکار فرد پاسخگو:

 بیمارستان مدیریتریاست/ ناظر:

 ، بررسی مستندات کمک های خیرین، مصاحبه مشاهده نحوه نظارت: 

 منابع :
 سالمت واقفین و خیرین مشارکت کشوری جلب دستورالعمل. 0 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول مددکاری  -حسن عدوبند
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر مسئول دفتر بهبود کیفیت -فریبا جودت
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 کد روش اجرایی

P-PFSR-SRS-1 
 نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 5:شماره ویرایش 

 ات پزشکی، دارو و ملزومات و منابع مالینیروی انسانی، تجهیزامکانات مورد نیاز : 

 کل بیمارستان کارکنان مرتبط:

 تعاریف :

 یا موقت فراموشی هوشیاری، سطح کاهش از اعم دالیلی به یا است معتبر شناسایی مدارک فاقد که گردد می اطالق فردی به :الهویه مجهول بیمار

 .ندارد دهد، قرار اختیار در را اطالعات این بتواند که همراهی و نیست معتبر اتاطالع دادن به قادر ... و ذهنی و روانی مشکالت ، دایم

 هدف :

شناسائی گیرندگان خدمت مجهول الهویه و برنامه ریزی اختصاصی در بیمارستان جهـت ارائـه حمایـت ،حفظ وحراست از گیرندگان خدمت مجهول الهویه 

اجرایی شدن سیاست های ابالغی از سوی وزارت متبوع در رعایت حقوق گیرندگان خـدمت از جملـه  ،هـای الزم بـه گیرنـدگان خدمت مجهول الهویه

 حفظ شخصیت بیمار و احترام به وی،رسیدگی و تکریم ارباب رجوع ،گیرنـدگان خـدمت مجهـول الهویه 

 روش اجرایی:

  .انتقال داده شود مورد را در اسرع وقت به اطالع سوپروایزر میرساندچنانچه بیمار مجهول الهویه به بیمارستان  بخش/اورژانس پرستار مسئول شیفت.0

جیب بیمار وکلیه وسایل شخصی وی را جهت یافتن کارت  و در حضور نماینده حراست، با هماهنگی سوپروایزر بخش/اورژانس شیفتخدمات .1
 . ظیم صورتجلسه ،وسایل بیمار را تحویل واحد پذیرش میدهدبرای تعیین هویت بیمار بررسی نموده و ضمن تن...  شناسایی،آدرس و شماره تلفن و

 . متصدی پذیرش با دستور پزشک برای بیمار تشکیل پرونده داده وعالوه بر شماره پرونده به جای مشخصات به وی کد داده میشود.1

 .پرستار مسئول شیفت ترتیبی اتخاذ مینماید که بیمار مانند سایر بیماران تحت درمان قرار گیرد.0

ویا هرنشانه مشخصه بیمار را درپرونده ثبت نموده و ... (  پوشش،رنگ پوست و) پرستار مسئول بیمار در گزارش پرستاری وضعیت ظاهری بیمار.1
 .درصورت هوشیاری اطالعات الزم را از بیمار گرفته وثبت مینماید

تا دربیمارستان حضور یافته و صورتجلسه تنظیم مینماید و اقدامات  اطالع میدهد( 001 پلیس)  سوپروایزر دراسرع وقت ، مورد را به نیروی انتظامی.3
 .  الزم در خصوص شناسایی بیمار را ازطریق اداره آگاهی و دادسرا انجام میدهد

شامل جنس، سن حدودی ،مشخصات ظاهری ،تشخیص احتمالی ،شماره پرونده، ) سوپروایزر شیفت در اسرع وقت مشخصات بیمار مجهول الهویه .1
 .را در سامانه ستاد هدایت ثبت نموده و درصورت شناسایی به بستگان بیمار اطالع رسانی مینماید(  یخ حادثه ،محل حادثهتار

ی اولیه پرستار مسئول بیمار کلیه اقدامات الزم را جهت بیمار انجام و به منظور شناسایی بیمار و انجام اقدامات از شماره پرونده و وضعیت ظاهر.3
 . یداستفاده مینما

تان سوپروایزر باهمکاری  مددکار جهت ترخیص بیماران مجهول الهویه و دارای آسیبهای اجتماعی تا حصول نتیجه و خروج قانونی بیمار از بیمارس.1
 . پیگیریهای الزم را انجام میدهند تا بیمار به یک مرکز نگهداری بهزیستی منتقل گردد

 001ویه و در شرایطی که هیچ راهی برای شناسایی بیمار در بیمارستان وجود ندارد به پلیسسوپروایزر شیفت در صورت فوت بیمار مجهول اله.01
 .اطالع میدهد تا ازطریق مراجع قانونی اقدام شود

 .به سردخانه انتقال میدهد...  سوپروایزر جسد را تا زمان تشخیص هویت و یا شناسایی بستگان و.00

 ها و اختیارات: مسئولیت

 سالمت اطالعات مدیریت واحد مسئولو  ار مسئول شیفت، سوپروایزرپرست :فرد پاسخگو 

 حراست مسئول پرستاری، مدیر ناظر:

 مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات پرونده پزشکینحوه نظارت: 

 منابع :

 راهنمای اعتباربخشی–منشور حقوق گیرندگان خدمت 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
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 پرستاری مدیر – حوریه رحیمی
 حراستمسئول  -میر موسی اسدزاده

  -حکیم هوند سیدان
 مسئول مدیریت اطالعات سالمت

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری

رئیس بیمارستان شهید  -دکتر جعفر کیاست فر
 مطهری
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 روشمشی و کد خط

PP-CSAP-1 

ارت و پایش طرح های تحقیقاتی در بیمارستان با همکاری، نظ

 مشارکت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مرتبط با بحرانها

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0شماره ویرایش 

 ، پرونده های پزشکیی متخصص، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارینیروی انسان امکانات مورد نیاز:

شورای پژوهشی، اپیدمیولوژیست یا  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 مییقاتی گفته میبه طرح اولیه از یک کار پژوهشی یا تحق: پروپوزال

 .باشدشامل بیان مسئله، سواالت تحقیق و فرضیات و ... می

را مورد نادری که حاوی نکات تازه و مبهم است  ،است که در آن پژوهشگر پزشکی کی از انواع مقاالت: ی Case Report مقاله گزارش موردی

    .کند در قالب پژوهش توصیفی گزارش می

-ه انسانی تحمیل میشبنم جامعای که بطور طبیعی یا توسط بشر، بصورت ناگهانی و یا فزآینده بوجود آمده و سختی و مشقتی را به حادثه : بحران

 گویند.ه را بحران میمنظور برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد حادثکه بهنماید. درصورتی

 : بیانیه خط مشی
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  دیپژوهشهای کاربر توسعه بالینی جهت تحقیقات از و حمایتمدیریت  . هدف از این کار،می پردازد
 علمی می باشد. هیئت اعضا و بالقوه

 روش اجرایی:

مجری طرح/ دانشجو موضوع پروپوزال/طرح را در فرمی که شامل بررسی موضوع، روش انجام کار و اهداف می باشد ثبت می کند و به .0

 کارشناس پژوهش تحویل می دهد.

در کمیته پژوهشی متشکل از اعضای هیئت علمی بررسی می گردد و در صورت تایید توسط اساتید داور دانشجو مجاز به ثبت موضوع پروپوزال .1

 پروپوزال در سامانه پژوهشیار خواهد بود.

 ثبت می کند. طرح/ دانشجو، موضوع پروپوزال/ طرح، در فرم ثبت عنوان پروپوزال  بعد از تایید عنوان و روش کار در کمیته پژوهشی مجری.1

بیمارستان و اساتید راهنما به کارشناس آموزشی دانشکده  پژوهشیمحترم  معاونمجری طرح/ دانشجو فرم ثبت عنوان پروپوزال را بعد از تایید .0

 پزشکی تحویل می دهد.

 دانشجو/ مجری طرح، پروپوزال را با هماهنگی استاد راهنما تکمیل می نماید..1

 نماید.را از طریق ثبت در سامانه پژوهشیار به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال می دانشجو/ مجری طرح، پروپوزال.3

 نماید.کارشناس شورای پژوهشی دانشکده پزشکی پس از کنترل رعایت اصول نگارش، پروپوزال را به شورای پژوهشی بیمارستان ارسال می.1

 دهد.منظور بررسی طرح انجام میی جلسه شورا بهکارشناس شورای پژوهش بیمارستان هماهنگی الزم را جهت برگزار.3

 باشد.اولویت بررسی در شورای پژوهشی با پروپوزال های مرتبط با بحران می.1

 گردد.در جلسه شورای پژوهشی، اصالحات الزم جهت تکمیل پروپوزال به مجری طرح اعالم می.01

 باشد.می -حداکثر دو هفته -دت زمان تعیین شدهمجری طرح/ دانشجو ملزم به انجام اصالحات و ارائه مجدد طرح، در م.00
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 نماید. کارشناس شورای پژوهش صورتجلسه را در سامانه پژوهشیار ثبت می.01

 کند.مجری طرح بعد از انجام اصالحات، پروپوزال تکمیل شده را مجدداً در سامانه پژوهشیار ویرایش می.01

گه تاییدیه ویرایش که به امضای اساتید راهنما و داور طرح رسیده است، تحویل مجری طرح پرینتی از پروپوزال اصالح شده را به همراه بر.00

 نماید.کارشناس شورای پژوهشی می

کارشناس شورای پژوهشی اصالحات مطرح شده در صورتجلسه را با پروپوزال موجود در سامانه پژوهشیار تطبیق و در صورت تکمیل بودن .01

 دهد. گاه ارجاع میپروپوزال، آن را به شورای پژوهشی دانش

 شود.بررسی و تصویب نهایی طرح در شورای پژوهشی دانشگاه انجام می.03

 دهد.شورای پژوهشی دانشگاه طرح را برای اخذ کد اخالق به کمیته اخالق دانشگاه ارجاع می.01

 .گردندجهت اخذ کد اخالق در کمیته اخالق بیمارستان بررسی می Case Reportمقاله های   تبصره: 

گاه ری طرح بعد از تصویب پروپوزال برای شروع کار تحقیقاتی، معرفینامه دریافتی از استاد راهنما را به تایید معاونت پژوهشی و حراست دانشمج.03

 می رساند.

 نماید.مجری طرح، نامه تایید شده را جهت اخذ موافقت تحویل ریاست و حراست بیمارستان می.01

پوزال و پرسشنامه جهت دسترسی به مدارک و مستندات پرونده بالینی تحویل مسئول واحد مدیریت مجری طرح معرفینامه را به همراه پرو.11

 نماید.اطالعات سالمت می

 نماید.کارشناس پژوهشی مرکز ارائه می را  هر شش ماه یکبار به کار پیشرفت مجری طرح، گزارشات.10

 نماید.مربوطه ارائه میدانشکده  پژوهشی معاونت به را  کار پیشرفت مجری طرح، گزارشات .11

 نماید. می ارسال دانشگاه پژوهشی امور کار، آن را به دفتر دانشکده مربوطه در صورت تایید گزارشات پیشرفت پژوهشی شورای.11

 معاون پژوهشیفرد پاسخگو: 

 معاون پژوهشیناظر: 

 پزشکی بیمارستان اخالق پژوهشی و کمیتهشورایبررسی صورتجلسات  نحوه نظارت:

 ع :مناب

 فرایند بررسی تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی  .0

 

https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17913  
 1/1/0130دانشگاه مصوب در تاریخ تحقیقاتی طرحهای و یپژوهش های کمیته ، شورا نامه آیین .1

 
https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=17911          

 و تصویب طرحهای ارسالی در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فرآیند بررسی .1
https://research.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=61&pageid=9887  

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مرکز پژوهشی معاون -فرید قاضی زادهدکتر 
 کارشناس پژوهشی مرکز -دکتر الدن جاللی

 مرکز پژوهشی معاون -فرید قاضی زادهدکتر 
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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 کد روش اجرایی
P-LM-QLM-1 

 کنترل مستندات سازمانی

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30یخ آخرین ویرایش:  تار

 03/30/30    : بازبینی بعدیتاریخ 

 0: شماره ویرایش 

 - امکانات مورد نیاز :

 کلیه پرسنل بیمارستانکارکنان مرتبط : 

  : سند و مدرک:  تعاریف

ه ها، فرم ها، دفترها، پرونده ها، بارنامه ها، عبارت است از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارشها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابالغیه ها، اخطاری

قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میكروفیلم، نوار، میكروفیش، فیلم، زینك، دیسكت و سایر مكتوباتی که 

 .کننددر اجرای وظایف اداری و تكالیف قانونی و مقرراتی تهیه، دریافت و نگهداری کرده و یا می

  : سازمانی درون مستندات

  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، چك

 قرار استفاده مورد اطالعات گردآوری برای اغلب و بوده باالتر سطح مستندات از حداقل یكی 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 یك هیچ  میگیرند.

 شود.می قید مادر سند داخل در مستندات نوع این

حاوی فهرستی از کلیه مدارک سازمانی مرتبط با نظام HDML-1 : این فهرست با کد سند  (Master List)اصلی مستندات  فهرست

 باشد(.می نداتاصلی مست فهرستدر کد سند نوبت ویرایش  1باشد )منظور از عدد مدیریت کیفیت می

  هدف :
 مدیریت سیستم قرار دادن مدارک کنترل تحت.1
 سوابق برای تكلیف 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 شنهاد کنندهمسئول بخش / واحد پی ابتدا.0

 .نمایداعالم می کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات رئیس

مدیریت  کمیته را به موضوع پسبررسی، س ساختار نظر صحت را از فرم مدیریت اطالعات سالمت بهمراه مسئول بخش / واحد، واحد رئیس.1
 .ارجاع می نماید اطالعات سالمت و فناوری اطالعات

آن  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 تصمیم

 سـند را صـادر خواهـد نمود. جهت بهره برداری ازدسـتور الزم ریاست مرکز در صورت استفاده فرم در داخل بیمارستان، .0

 ارسال 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
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 همکاری با و دانشگاه درمان معاونت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات توسط کمیته مدیریت مربوطه فرم تصویب و بررسی نهایی، تائید.3

 می شود. انجام گروههای تخصصی نماینده

 آموزش پزشکی، و درمان بهداشت وزارت درمان معاونت به درمان دانشگاه معاونت رسمی نامه با فرم صورت درخواست استفاده کشوری، در.1

 .می گردد مستندات ارسال انضام به اطالت فناور و آمار مدیریت گروه بالینی، خدمات و تعالی بیمارستانی مدیریت دفتر
 قرار بررسی مورد را حقوقی موضوع و جوانب علمی همه کردن لحاظ با وزارتخانه مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات کشوری کمیته.3

 .دهد می

 .گرددمی ابالغ کشور درمانی بهداشتی خدمات ی علوم پزشکی ودانشگاهها به برداریبهره جهت وزارتخانه طریق از فرم تصویب، صورت در.1

به مسئول دفتر بهبود کیفیت فهرست اصلی مستندات اسناد ارسالی معاونت درمان / اسناد مصوب مرکز، توسط ریاست بیمارستان جهت ثبت در .01
  شود.ارجاع داده می

 .گرددنگهداری میتوسط مسئول واحد و نسخه دوم در دفتر بهبود کیفیت د توسط مسئول واح مربوطه در واحـد ی هر سندنسخه اصل.00

 نماید.دفتر بهبود کیفیت سند دریافتی را کدگذاری می / کارشناسدر صورت نداشتن کد سند، مسئول.01

 * تبصره : نحوه کدگذاری مستندات در ادامه روش اجرایی آورده شده است.

 

مسئول واحد ، این مستندات توسط مذکوراز بکارگیری مستندات  پیشگیریبرای ورت تغییر / ابطال سند اسناد در ص بازنگری سالیانههنگام به.01
 . گرددمیمعدوم  و آوریجمع مربوطه با همکاری مسئول دفتر بهبود کیفیت

ت درج نموده و نسبت به فهرست اصلی مستندا شماره ویرایش را در مسئول دفتر بهبود کیفیتزمانی که شماره بازنگری سند تغییر نماید، .00
  .نمایدتوزیـع آن اقـدام می

 

  : صفحه مندرجات

 اسناد اصلی بصورت کتابچه تدوین شده اند..0
 هر یک از اسناد دارای شناسنامه ای است که دربرگیرنده آرم و نام سازمان، عنوان، کد سند، شماره صـفحات و شماره ویرایش می باشد. .1
  در سمت راست صفحه می باشد. کد سندو  چپسمت سند شماره ویرایش  بیمارستان و فحه، آرمص 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(0

 محور اعتباربخشی(1

 زیر محور(1

 شماره سند(0

 

 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 تتأمین تسهیالت برای گیرنده خدم
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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 می باشد. بخش تشکیل شده است و به شرح زیر 0ب( کد اسناد مربوط به برنامه عملیاتی از 

 نوع سند(0

 نام واحد(1

 شماره برنامه عملیاتی واحد مربوطه(1
 

 

 هوالشافی

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 بیمارستان 99برنامه عملیاتی سال 

 AP-QM-1کد: 

 1شماره صفحه:  (0-0-0 –( و )سنجه الف 0-0-0-برنامه بهبود کیفیت رهبری و مدیریت کیفیت )سنجه الف
 

 

 های سندبخش اختصار عبارت کامل به فارسیعبارت 

 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(0

 شماره فلوچارت(1

 عنوان سند(1
 

 
 
 

 

 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 0ها ها/ فرمد( کد اسناد مربوط به چک لیست
 

 نوع سند(0

 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 Abbreviation Title های سندبخش

 لوچارتف F Flowchart نوع سند

 PSEP عنوان سند
Provide Services to Emergency 

Patients 

ارائه خدمات به بیماران  فلوچارت
 اورژانسی

 سند نوشته شده است.شماره سند، که به صورت اندیس در ذیل نوع   1

F1-PSEP 

CH1-PRC
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 عنوان سند Patient Rights Charter PRC منشور حقوق بیمار

 1 شماره سند، که به صورت اندیس در ذیل نوع سند نوشته شده است.

 بخش تشکیل شده است و به شرح زیر می باشد. 0های بیمارستانی د( کد اسناد مربوط به شاخص 

 
 نوع سند(0

 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.

  

  : نحوه نمایش اعتبار مستندات
 های مربوطه امضای ریاست پس از تأیید کمیته.0

 ذکر تاریخ ابالغ و بازنگری در ابتدای سند.1

در پس زمینه تمام اسناد  "ز آموزشی درمانی شهید مطهری اورمیهمرک"تبصره : برای پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف، عالوه بر کدگذاری عبارت 
 درج شده است.

 

  : بازنگری سالیانه مستندات
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 :

 11/16/99: 2تاریخ بازبینی 

 11/16/11تاریخ بازبینی بعدی:

 ها و اختیارات: مسئولیت

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت :فرد پاسخگو 

 ریاست/ مدیریت بیمارستان، مدیر پرستاری ومسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی ناظر:

 بررسی مستندات و مشاهدهنحوه نظارت: 

 منابع: 
  ISO 9001:2015 استاندارد .0
 .0111بیماران ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  پزشکی های پرونده فرم اصالح و طراحی فلوچارت و فرآیند.1
 . 0010، پنجمهای اعتبار بخشی نسل راهنمای سنجه.1

 

 ابالغ کننده تأیید کننده تهیه کننده

 مسئول دفتر بهبود کیفیت –فریبا جودت 
مسئول واحد مدیریت اطالعات  -حکیم سیدان

 سالمت

 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 

 در بیمارستان خدمات

 03/30/30             تاریخ ابالغ :   

 30/30/30تاریخ آخرین ویرایش:  

 03/30/30    : بعدی بازبینیتاریخ 

 0: شماره ویرایش 

 -امکانات مورد نیاز :

 کلیه کارکنان، مسئولین فنیکارکنان مرتبط:

 -تعاریف :

ساعت برای بیماران به ویژه در موارد اورژانسی، همراه با رعایت سرعت،  10با توجه به اهمیت تداوم درمان بیماران و لزوم استمرار خدمات طی  هدف :

می کیفیت خدمات و در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار، نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان ضروری  دقت و
 باشد.

 روش اجرایی:
 

 ی می باشند.کلیه بخش های بیمارستان در تمام ساعات شبانه روز طبق برنامه تنظیمی مشغول ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستر.0

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

 شیفت خواهد بود.

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

حضور مستمر و  00الی  3مسئول فنی در بیمارستان جهت انجام وظایف و مسئولیت های امور فنی بیمارستان از ساعت  مسئول فنی مطابق ضوابط.0
 فعال خواهد داشت.

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

 ن شیفت های صبح، عصر و شب مسئولیت های امور فنی موسسه را بر عهده خواهند داشت.در ایام تعطیالت رسمی سوپروایزری.3

 مسئول فنی بیمارستان بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی بیمارستان نظارت دارند..1

 نتایج بازدیدها در فرم های بازدید بیمارستان ثبت می شو.د..3

 مار توسط تیم بازدید کننده در شیفت های مختلف بیمارستان صورت می گیرد.بازدید مدیریت ایمنی بی.1

 نتایج بازدید ها در جلسات تیم ایمنی تحصیل و نتایج به تیم مدیریت اجرایی جهت مداخالت الزم ارسال می گردد..01

 رسیدگی به شکایات بیماران توسط مسئول رسیدگی به شکایات صورت می گیرد..00

های صبح، عصر و شب بر ارائه خدمات مستمر و بهینه در کلیه بخش های پاراکلینیکی، بستری و سرپایی نظارت می ریاست مرکز در شیفت .01
 کند.

 سوپروایزر کشیک در شیفت عصر و شب بر ارائه خدمات در مرکز با تمرکز بر مسائل ایمنی نظارت می کند..01

 ت خدمات پرستاری ارائه می دهد.سوپروایزر کشیک به صورت روزانه گزارش بازدید خود را به مدیری.00

 موارد مهم و خاص گزارش سوپروایزر کشیک توسط مدیریت خدمات پرستاری به مدیریت و ریاست مرکز ارجاع داده می شود..01

 مداخالت الزم با توجه به نتایج بازدیدها و گزارش های دریافتی انجام می گیرد..03

 

)مترون(، فریبا جودت حوریه رحیمیخانم ها  –ت فر)ریاست/ مسئول فنی(، معراج جلیلی)مدیریت( آقایان دکتر جعفر کیاساعضای تیم بازدید ایمنی: 

 بیمار ایمنیهماهنگ کننده  کارشناس مهسا صالح زاده)مسئول دفتر بهبود کیفیت(، 

 ها و اختیارات: مسئولیت

 ریاست بیمارستان و سوپروایزر کشیک :فرد پاسخگو 

 ریاست بیمارستان ناظر:

 یج بازدیدها و گزارش های دریافتینتا بررسیبازدید میدانی، مصاحبه و نظارت: نحوه .0
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 منابع :
 شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان-0
قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  0به استناد ماده مستندات قانونی) -1

قانون تشکیل وزارت  3آیین نامه اجرایی ماده  1قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده  3ات بعدی(، ماده )با اصالح 0110
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان  3آیین نامه اجرایی ماده  1اصالحی ماده  0هیات وزیران، تبصره  0131بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 

 هیات وزیران( 0110مصوب سال و آموزش پزشکی 
 نسل پنجم استانداردهای اعتبار بخشی -1
 بازدیدهای مدیریتی ایمنی-0 

 ابالغ کننده تایید کننده تهیه کننده
 مسئول فنی مرکز -دکتر جعفر کیاست فر

 قائم مقام مسوول فنی -میر رضا قائمیدکتر 
 رئیس امور اداری -فریدون جوانفر

 
 ریاست بیمارستان -دکتر جعفر کیاست فر 
 

رئیس بیمارستان  -دکتر جعفر کیاست فر
 شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


