
  

کتابچه 
  دستورالعمل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  بهداشتی درمانی بوشهر

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
  
  



لیست دستورالعمل ها

  بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی ویرایش چهارم 

صفح  عنوان دستورالعمل  شماره سنجه  محور  ردیف
  ه

1  
رهبري و 

  مدیریت کیفیت

HEH/Ins-PS-01   دستورالعمل مشخص براي نحوه گزارش وقایع ناخواسته و آگاهی، نگرش مثبت و عملکرد مطلوب تدوین
  کارکنان نسبت به گزارش و قایع ناخواسته طبق دستورالعمل

  

2  HEH/Ins-PR-01  اجراي دستورالعمل بیمارستان در معاینه بیماران غیر همجنس    
  HEH/Ins-PR-02 بیمارستان مختلف بخشهاي براي محیطی زیست دستورالعملهاي وجود    
3  HEH/Ins-PS-01  وجود دستورالعملهاي خوشایندسازي زایمان طبیعی    
4  

مدیریت خطر 
  حوادث و بالیا

HEH/Ins-RM-01  حریق و یا تخلیه اضطراري تدوین و اطالع رسانی شود نعمل استفاده از آسانسورها در زمادستورال.    
5  HEH/Ins-RM-02   هاي مورد انتظاردستورالعمل انبارش ایمن با حداقلتدوین    
6  HEH/Ins-RM-03  فعالسازي برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث "تدوین دستورالعمل"    
7  HEH/Ins-RM-04   بخشها / به تمامی واحدها "تخلیه بیمارستان در زمان حادثه"تدوین و ابالغ دستورالعمل    
8  

مدیریت منابع 
سالمت انسانی و 
  ايحرفه

HEH/Ins-HRM-01   حداقل در مشاغل حساس توسط تیم  )شاگرد( و رهجو   )استاد( تدوین دستورالعمل انتقال دانش و تجربه راهبر
  رهبري ومدیریت

  

9  HEH/Ins-HRM-02  تدوین دستورالعمل انتخاب، انتصاب، ارتقا وتنزل جایگاه مدیریتی دربیمارستان    
10  HEH/Ins-HRM-03  دستورالعمل ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین انجام و ظیفه درموسسات پزشکی و  

  تشخیص درمانی
  

11  HEH/Ins-HRM-04   توانند از دستورالعمل بیمارستانهاي خصوصی و غیر دانشگاهی می(دستورالعمل ارزشیابی کارکنان دربیمارستان
دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمانهاي ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان 

  ).وابسته و فرمهاي مربوطه استفاده نمایند

  

12  
فناوري و 

مدیریت اطالعات 
  سالمت

HEH/Ins-MM-01  شونددستورات تلفنی مطابق با دستورالعمل مستندسازي ثبت و مستند می    
13  HEH/Ins-MM-02  به ویرایش اطالعات شامل تصحیح اطالعات،ا ضافه کردن اطالعات و ثبتهاي تاخیري به هاي مربوط دستورالعمل

  .درستی رعایت شده است
  

14  HEH/Ins-MM-03  گرددهاي مرتبط با استفاده از نمادها و اختصارات در مستندسازي پرونده رعایت میدستورالعمل.    
15  

  بهداشت محیط

HEH/Ins-EHM-01   ،واحدهاي مختلف بیمارستان با توجه به شرایط  /زدایی بخشهاشستشو و گندزدایی و لکهدستورالعمل نظافت
  اختصاصی آنها

  

16  HEH/Ins-EHM-02 سازي سبزیجات آمادهدستورالعمل سالم    
17  HEH/Ins-EHM-03 با  "نحوه حفظ زنجیره سرد وگرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل توزیع و سرو غذا "تدوین دستورالعمل

  هاي مورد انتظارحداقل
  

18  HEH/Ins-EHM-04 دستورالعمل شستشوي انواع البسه    
19  HEH/Ins-EHM-05 دستورالعمل کاربرد مواد شوینده و گندزدا در واحد رختشویخانه    
20  HEH/Ins-EHM-06 دستورالعملهاي پیشگیري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویی    
مدیریت   21

  پزشکیتجهیزات 
HEH/Ins-EM-01  دستورالعمل استفاده از کپسولهاي گازها    

22  

مراقبتهاي 
  عمومی بالینی

HEH/Ins-PS-02   منجمله سوختگی و (استفاده از دستبند شناسایی در بیماران با اختالالت روانی یا شرایط خاص بالینی
  .تابع دستورالعمل داخلی بیمارستان است) شکستگی موضعی اندامهاي فوقانی

 

  
23  HEM/Ins-PS-03   تدوین، (دستورالعملهاي آمادگی بیمارا ن قبل از مداخالت تهاجمی، مراقبت و پایش مستمر حین و پس از آن

ها، سایر موارد حداقل براي جراحی، آنژیوگرافی، آنژیوپالستی، دیالیز، شیمیدرمانی، پرتو درمانی، انواع اسکوپی
  )با تشخیص بیمارستان

  

24  HEH/Ins-PS-04  تدوین دستورالعمل رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل    
25  HEH/Ins-Traq-01  هاي خود مراقبتی براي بیماریهاي شایع با محوریت سوپروایزرهاي آموزشی و آموزش تدوین دستورالعمل  



  پزشکیسالمت و مشارکت پزشکا نو سایرگروههاي 
26  HEH/Ins-PS-05   تصویب دستورالعمل نحوه برقراري ارتباط براي اطالع رسانی نتایج معوق پاراکلینیک در کمیته درمان دارو و

  تجهیزات
  

27  
مراقبتهاي حاد و 

 اورژانس

HEH/Ins-AC-01   دستورالعملانتقال بیماران حاد ازاورژانس و سایر بخشها به بخشهاي ویژه به صورت ایمن مطابق    
28  HEH/Ins-PS-06  تدوین دستورالعمل اطمینان از آمادگیهاي قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیوپالستی   

  
مراقبتهاي   29

جراحی و 
  بیهوشی

HEH/Ins-SC-01   سطوح تریاژ به نحوي در بیماران اورژانسی برنامه ریزي انجام عمل جراحی براساس دستورالعمل بیمارستان و
  سالمت یبیماران رخ ندهد /تعلل منجر به تهدید جان /گونه تاخیراست که هیچ

  

30  
مراقبتهاي مادر و 

  نوزاد

HEH/Ins-IMC-01  
  

بینی شود و عالوه  اتاق شیردهی و امکانات شیردهی در اتاقی نزدیک به بخش مراقبت ویژه نوزادان پیش
هاي مختلف، یخچال جهت نگهداري شیر و دستورالعمل شیر در اندازهبرشیردوش برقی، ظروف نگهداري 

  .شستشو و ضد عفونی و سایل موجود باشد

  

پیشگیري و   31
  کنترل عفونت

HEH/Ins-IC-01  بیوتیک پروفیالکسی قبل از اعمال جراحیتدوین پروتکل تجویز آنتی    

    خودبخود متوقف شوندهدستورالعمل داروهاي   HEH/Ins-PM-01  مدیریت دارویی 32
33 

  تصویربرداري

HEM/Ins-IM-01  
  

آمادگی براي پیشگیري و مقابله با سوانح پرتوي محیط کار از طریق تدوین دستورالعمل مقابله با سوانح براساس 
  شرایط واقعی کار

 

  
34 HEH/Ins-IM-02  نحوه استفاده ایمن از مواد حاجب“تدوین دستورالعمل“    
35 HEH/Ins-IM-03  آگاهی کارکنان بخشهاي تصویر برداري از دستورالعمل مقادیر بحرانی    
36 

  آزمایشگاه

HEH/Ins-LAB-01  هاي آزمایشگاهیدستورالعمل جمع آوري نمونه    
37 HEH/Ins-IAB-02   تدوین دستورالعمل نحوه انجام آزمایشها در بخشهاي مختلف توسط مسئول فنی با مشارکت کارکنان

  هاي پزشکیآزمایشگاه و منطبق با استاندارد آزمایشگاه
 

  
38 HEH/Ins-IAB-03  تدوین دستورالعمل کنترل کیفیت بخشهاي فعال آزمایشگاه    
39 HEH/Ins-IAB-04  دستورالعمل ارجاع نمونه هاي بالینی    
40 HEH/Ins-IAB-05  تدوین دستورالعمل گزارش آنی نتایج بحرانی  

  .شودپاراکلینیک بیماران سرپایی، براساس روشی مدون اطالع رسانی مینتایج بحرانی 
 

  
41 

  طب انتقال خون
HEH/Ins-BT-01   تدوین دستورالعمل نحوه انجام آزمایشهاي بانک خون توسط مسئول فنی با مشارکت کارکنان و با استفاده از

  راهنمایهاي ابالغ شده توسط سازمان انتقال خون
  

42 
  خدمات سرپایی

HEH/Ins-0-01   دستورالعملهاي نحوه برقراري ارتباط موثر و به موقع براي اطالع رسانی نتایج بحرانی پاراکلینیک به مراجعین
  پزشک معالج /خانوادهایشان/سرپایی

  

43 HEM/Ins-ME-01   سوانحآمادگی برایپ یشگیري و مقابله با سوانح پرتو یمحیط کار ازطریق تدوین دستورالعمل مقابله با    
44  

حمایت از 
  گیرنده خدمت

کمیته اخالق بالینی بایستی با مشارکت تیم مددکاري اجتماعی و دریافت مشاورها زیک روانشناس   
دستورالعملی مدون درخصوص روشهاي اطالع رسانی اخبار ناگوار در زمینه بیماري یا فوت بیماران براساس 

  اي و منش انسانی تدوین نمایداخالق حرفه

  

   



  

  

  

رهبري و مدیریت 
  کیفیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

نحوه گزارش وقایع ناخواسته و آگاهی، نگرش مثبت و عملکرد مطلوب  : عنوان دستورالعمل
  کارکنان نسبت به گزارش

  HEH/Ins-PS-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

توسعه فرهنگ بیمار محوري و ارتقاي ایمنی بیمار . کاهش خطاهاي احتمالی.پیشگیري از بروز مجدد خطاهاي پزشکی: هدف
  در فرهنگ سازمانی بیمارستانی از طریق به اشتراك گذاري تجربه ها

  کلیه بخش هاي درمانی :دامنه

 منظور از خطا قصور یا نقص در ارایه ي خدمات تشخیصی درمانی و ایجاد یک پیامد ناگوار و ناخواسته در بیمار می: تعریف

فرآیندي بود که براساس استفاده از روش . مرتبط با بیمار در دو حیطه ساختاري .سازمانی یا عوامل شناسایی مخاطرات. باشد
  .نمودتوان از نظر خطاهاي پزشکی پیشگیري و خدماتی با کیفیت باال ارایه هاي علمی آن ب

رسانی کند  ول بخش اطالععطیل ابتدا به مسئدر کشیک صبح و روزهاي غیر ت باید در صورت وقوع وقایع ناخواسته  پرستار -
  .ول ایمنی بیمار یا کارشناس هاهنگ کننده آن اعالم می نمایدو مسئول بخش به مسئ

ایزر کشیک رخ به اطالع سوپرو باید صورتی که وقایع ناخواسته در کشیک عصر و شب و روزهاي تعطیل رخ دهد پرستاردر -
نیز نماید و ایشان  ول ایمنی بیمار یا هماهنگ کننده آن اطالع رسانی میموقع به مسئد و سوپروایزر همان داد را اطالع ده

  .سته معاونت اعالم نمایدول وقایع ناخواموظف هستند که  خطا را به مسئ

اطالع رسانی شود که گزارش  باید رسنل در راندهاي ایمنی بیمار و بازدید هاي مکرر مدیریتی و کالس هاي آموزشیبه پ -
خطا به صورت رویکرد سیستماتیک  و انجام  RcAناخواسته سرزنش و تنبیه فردي ندارد و یک رویکرد ایع دهی خطا و وق

رخ داده شده در آموخته از خطاي جهت جلوگیري از بروز مجدد خطا و به اشتراك گذاري  باز خورد آنو اقدامات  اصالحی 
  .می باشد

  
  نام و نام خانوادگی و سمت تهیه کنندگان

 
)کارشناس بهبود کیفیت(طاهره قاسمی   

  
  

  نام و نام خانوادگی و سمت تصویب گنندگان
)رئیس بیمارستان( دکتر زهرا طاووسی   

  

که در صورت گزارش دهی به موقع رخ داد ناخواسته و اعالم خطا پرسنل آن  باید  اطالع رسانی شود به مسیولین بخش ها - 
  .شودمی  شوند و به صورت جدي بر رویکرد  گزارش دهی خطا نظارت  تشویق و ترغیب می بخش



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  درمانمعاونت امور 

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-PS-02 :کد  معاینه بیماران غیر همجنس: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 :دستورالعمل شرح
 با بیمار روانی امنیت تامین و اي حرفه اخالق شرعی، موازین رعایت با بیماران پوش و حریم حفظ منظور به بدینوسیله

 :گردد می ابالغ بیماران پوشش ملی استاندارد بیمار جابجایی زمان بستري یا اتاق در مناسب پوشش
 توسط ها آن اعتقادات رعایت و حریم حدود افزایش درخصوص ها آن خانواده و بیمار درخواست صورت در  -1

 .گردد می انجام بیمارستان
 بیمار روند بر مستقیما که هستند کارکنانی شامل بیمار خصوصی حریم در انطباق قوانین رعایت با مجاز افراد -2

 .شود خودداري افراد دیگر حضور از اقدمات درمانی حین در لذا دارند، دخالت
 در مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات دریافت مدت طول در بیماران، پوشش ملی استانداردهاي اساس بر  -3

 بخش بین جابجایی هنگام و آنژیوگرافی تصویربرداري، ویژه، بخشهاي عمل ریکاوري، اتاق ویژه به مختلف هاي بخش
 حریم و نموده تامین را بیمار روانی امنیت مناسب باید پوشیدگی و آراستگی تمیزي، سایز،( شامل بیمار پوشش ،1

 .بماند ندارد پوشیده مداخله به نیاز فوق مراحل در که بیمار بدن از مناطقی که نحوي به گردد، حفظ وي خصوصی
 .شود استفاده نماید ایجاد بیمار پشت در کامل پوشیدگی که مناسب گان از عمل اتاق در -4
 بیمار سینه که تنه نیمه و دارد کردن سونداژ امکان که شلوار از ها دست و گردن سرو روي بر جراحی اعمال در -5
 .شود استفاده بپوشاند را
 تحتانی، و فوقانی هاي اندام روي بر ارتوپدي جراحی اعمال  سونداژ  کولونسکوپی مانند اقداماتی انجام جهت - 6

 .شود استفاده نماید می ایجاد آسان دسترسی و پوشیدگی که خاص از لباسهاي شیردهی زمان در مادران
 .زایمان و زنان درمانی تشخیصی خدمات ارائه و معاینات در همگن پزشکان بکارگیري -7
 .معاینات در وي درخواست به بنا بیمار معتمد یا محرم نفر یک یا جنس هم فنی کارکنان حضور -8
 یکی ضروریست همگن، غیر پزشک معاینه زمان در خانواده اعضاي حضور بر مبنی بیمار رضایت عدم صورت در -9
 .یابد بیمارستان حضور همگن کارکنان از

 .شود انجام پاراکلینیکی و کلینیکی واحدهاي و ها بخش در همگن کارکنان کارگیري به -10
 یا و کلینیکی هاي بخش سایر به انتقال در بخشی درون و بخشی بین انتقالهاي همگن بر بیمار استفاده -11

 پاراکلنیکی
 در خصوص به کاري هاي نوبت تمامی در همگن کارکنان توسط خدمات ارائه اصول رعایت با کارکنان چینش   -12

 .کاهش هوشیاري با بیماران و ویژه بخشهاي
  

  بیمارستان تجربیات :مراجع و منابع

  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    )مسئول کمیته انطباق(  معصومه اسفندیاري   تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستانریاست   دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

نتقال: عنوان دستورالعمل ا د کنترل ظروف و    HEH/Ins-QM-02 :کد  هپسمان

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

جمع آوري و نگهداري شود  این ظروف باید داراي  SB)(کلیه پسماندهاي تیز و برنده باید در ظروف ایمن  .1
 : ویژگی هاي زیر باشند

  .به آسانی سوراخ یا پاره نشوند ) الف
  .بتوان به آسانی درب آن را بست و مهر و موم نمود) ب
باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت و خارج کردن آنها  دهانه ظرف باید به اندازه اي ) پ

  .از ظرف ممکن نباشد
  .دیواره هاي ظرف نفوذ ناپذیر باشد و سیاالت نتوانند از ان خارج شوند) ت
  .پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود) ث
  .باشدحمل و نقل ظرف آسان و راحت ) ج
 .از کیسه هاي پالستیکی براي جمع اوري و نگهداري پسماندهاي تیز و برنده استفاده نشود .2

 : کیسه هاي پالستیکی حداقل باید داراي ویژگی هاي زیر باشند .3

  .براي جمع آوري و نگهداري پسماندها غیر از پسماندهاي تیز  و برنده استفاده شوند) الف
  .وند تا بتوان در آنها را بخوبی بستبیش از سه چهارم ظرفیت پر نش) ب
  .با روش هاي منگنه و روش هاي سوراخ کننده دیگر بسته نشوند) پ
 : ظروف پسماند می بایست داراي دیواره هاي سخت با حداقل داراي ویژگی هاي زیر باشند .4

  .در برابر نشت، ضربه هاي معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشند) الف
  .بار استفاده بررسی و کنترل شوند تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شودباید پس از هر ) ب
  .ظروف معیوب نبایستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند) پ
جنس ظروف نگهداري پسماند باید با روش تصفیه یا امحا، سازگاري داشته باشد، همچنین ظروف پالستیکی  .5

 .رکیبات هالوژن ساخته شده باشندباید از پالستیک هاي فاقد ت

 .پسماندهاي سایتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیر قابل نشت نگهداري شوند .6

 : جهت آلودگی زدایی از سطل هاي پسماند می بایست از روش هاي زیر استفاده کرد .7

  ثانیه 15درجه سانتیگراد،  82شستشو با آب داغ ) الف
  )1:100محلول وایتکس با رقت (دقیقه  ppm 500 ،30دیم  مانند هیپوکلریت س ILDگندزداهاي ) ب

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  تفکیک در مبدا پسماندهاي درون بخشی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

، کلیه پسماندها را )پرشدن سه چهارم سطل(پرسنل خدمات می بایست روزانه و در صورت لزوم چند بار در روز  .1
 .جمع آوري و به بین مخصوص نگهداري موقت پسماند در بخش انتقال دهند

را جمع آوري و به  SBکلیه ) پرشدن سه چهارم(پرسنل خدمات می بایست روزانه و در صورت لزوم چند بار در روز  .2
 .بین مخصوص نگهداري موقت پسماند در بخش انتقال دهند

 .کیسه هاي پسماند می بایست گره زده شوند و بستن آنها با منگنه و یا سایر ابزار سوراخ کننده ممنوع است .3

 .پسماندها باید بگونه اي صورت گیرد که امکان هیچگونه نشت و سوراخ و پاره شدن وجود نداشته باشد جمع آوري .4

 .پرسنل واحد خدمات می بایست بجاي کیسه هاي مصرف شده بالفاصله کیسه پسماند از همان نوع قرار دهند .5

ات مورد نیاز برچسب درج کلیه پسماندهاي پزشکی ویژه می بایست توسط پرسنل خدمات برچسب گذاري و اطالع .6
 .گردد

 .برچسب گذاري می بایست به نحوي صورت گیرد که با آسانی قابل جداشدن و یا پاك شدن نباشد .7

 .کیسه هاي پسماند به هیچ عنوان نمی بایست فشرده و متراکم گردند .8

  .پرسنل خدمات می بایست سطل هاي پسماند را در پایان هر شیفت شستشو و گندزدایی نمایند .9

  : منابع، امکانات و کارکنان مرتبط

بین مخصوص نگهداري موقت پسماندهاي عادي، بین مخصوص نگهداري موقت پسماندهاي : منابع و امکانات مرتبط) الف
عفونی و تیز و برنده، بین مخصوص نگهداري موقت پسماندهاي شیمیایی، کیسه مشکی، کیسه زرد، کیسه سفید، سیفتی 

  باکس 

  سرپرستار، بخش، کلیه پرسنل خدماتی: کارکنان مرتبط) ب

 

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  تفکیک در مبدا پسماندهاي تیز و برنده: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

کلیهه پسماندهایی که ایجاد بریدگی در سطح بدن کنند کلیه نیدل ها، تیغه چاقو، تیغ  :پسماندهاي نوك تیز و برنده 
  ...بیستوري، اسکالپ، النست، انواع آنژیوکت، شیشه هاي شکسته و ناخن بیماران و 

  .سفتی باکس جمع آوري شوندکلیه پسماندهاي تیز و برنده بایسنی درون 

نیدل، اسکالپ، بلید، نایف،ست انفیوژن، شیشه شکسته، پیپت ها، آمپول چه عفونی باشد چه غیر عفونی جز پسماندهاي 
  .محسوب می شوند) نوك تیز و برنده(خطرناك 

ممنوع می باشد و در  نصب سفتی باکس براي پسماندهاي تیز و برنده در اتاق بیماران، راهروها و سالن هاي عمومی وجود
  .موارد لزوم باید به همراه ترالی به بالین بیمار آورده شود

می تواند در یونیت هر بیمار بصورت ثابت و فیکس شده  CCU ،PICU ،Safety Boxدر بخش هاي ویژه به جز دیالیز،  
  .در محل مناسب قرار گیرد

  .اوت گردد Safety Boxسوزن ست سرم، باید جدا شده و در 

  .ز کیسه هاي پالستیکی براي جمع آوري و نگهداري پسماندهاي تیز و برنده استفاده نشودا

جمع  Safety Boxممنوع می باشد و باید بدون دستکاري داخل )  (Recappingدر پوش گذاري مجدد سوزن سرنگ 
  .آوري شود

ماندهاي تیز  و برنده این مکانها باید پس.ممنوع است) مانند اورژانس(در اتاق هاي بستري و تحت نظر  Safety Boxنصب 
  .در داخل سفتی باکس که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمات درمانی به اتاق آورده می شود، قرار داده شوند

آن باید درون نایلون زرد جداگانه قرار گرفته و سپس برچسب گذاري شود و  4/3کلیه سفتی باکسی ها پس از پر شدن 
  .پسماندهاي عفونی اوت گرددنهایتا درون ترالی 

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

بی خطرسازي پسماندهاي  عفونی، تیز و : عنوان دستورالعمل
  برنده

  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

پس از پر شدن سه چهارم حجم بین مخصوص پسماندهاي عفونی و تیز و برنده، بین مذکور می بایست توسط   .١
لیتري مخصوص نگهداري  660پرسنل خدمات بخش به محل موقت نگهداري پسماند منتقل و در بین هاي 

 .موقت پسماندهاي عفونی و تیز و برنده تخلیه گردد

 .پس از تخلیه پسماند، بین ها توسط پرسنل خدمات شستشو و گندزدایی می شود .٢

 .روزانه زباله هاي عفونی و تیز و برنده توزین و با دستگاه امحا بیمارستان  بی خطر می شوند .٣

 .پسماندهاي بی خطر شده به سایت دفن منقل شده و دفن می شوند .۴

نامه بی خطرسازي پسماند در پایان هر ماه به بیمارستان اقدام شرکت پیمانکار می بایست نسبت به ارسال اظهار .۵
 . نماید

  :منابع، امکانات و کارکنان مرتبط

  بین مخصوص نگهداري پسماندهاي عفونی و تیز و برنده: منابع و امکانات مرتبط) الف

 سرپرستار بخش، کلیه پرسنل خدماتی: کارکنان مرتبط) ب

  

  



  

  

  بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  تفکیک در مبدا پسماندهاي شیمیایی و دارویی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

می بایست در بدو استخدام و همچنین ساالنه با شرکت در کالس هاي آموزشی مدیریت کلیه پرسنل درمانی و خدماتی  )1
پسماند که توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل عفونت برگزار می گردد با نحوه تشخیص، جداسازي و 

 .تفکیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی آشنا شوند

ي شیمیایی و دارویی می بایست بصورت ماهانه توسط واحد تدارکات کیسه هاي پالستیکی سفید رنگ مخصوص پسماندها )2
 .خریداري و تحویل واحد انبار گردد

کیسه هاي پالستیکی سفید رنگ مخصوص پسماندهاي شیمیایی و  دارویی می بایست مطابق با درخواست مسئول بخش  )3
 .ها توسط واحد انبار تحویل گردد

کیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی را مطابق با فرمت تحویلی از سوي واحد تدارکات می بایست برچسب مخصوص تف )4
 .کارشناس بهداشت محیط چاپ و در اختیار بخش ها قرار دهد

 .کلیه سطل هاي پسماندهاي شیمیایی و دارویی می بایست داراي نماد بیوهازارد باشند )5

می بایست در همه بخش ها موجود بوده  سطل هاي پدال دار سفید رنگ مخصوص تفکیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی )6
 .و در صورت نیاز توسط واحد تدارکات خریداري گردد

 .قرار  دادن سطل هاي مخصوص پسماندهاي شیمیایی و دارویی در اتاق هاي بستري ممنوع می باشد )7

ي کیسه کلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست پسماندهاي شیمیایی و دارویی را در سطل هاي سفید رنگ حاو )8
 .پالستیک سفید رنگ مقاوم مخصوص پسماندهاي شیمیایی و دارویی دفع نمایند

 .هاي با درب قهوه اي استفاده گردد SBبراي دفع پسماندهاي تیز و برنده حاوي داروهاي سایتوتوکسیک می بایست از  )9

و برنده و عفونی در سطل  کلیه پرسنل بخش می بایست از دفع سایر انواع پسماندها اعم از پسماندهاي عادي، تیز )10
 .مخصوص پسماندهاي شیمیایی و دارویی خودداري نمایند

 .کلیه پرسنل درمانی و خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفکیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی در مبدا می باشند )11

 .نمایندمسئول شیفت موظف است بر نحوه تفکیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی در مبدا نظارت / سرپرستار )12

کارشناس بهداشت محیط می بایست در بازدید هاي خود از بخش ها، نحوه تفکیک پسماندهاي شیمیایی و دارویی را  )13
 .ارزیابی نموده و نواقص موجود گزارش نماید

پسماندهاي شیمیایی و دارویی می بایست قبل از خروج از بخش توسط پرسنل خدمات برچسب گذاري گردیده و  )14
 .ر بر روي برچسب درج گردداطالعات مورد نظ

 .اختالط هر نوع پسماند دیگر با پسماندهاي شیمیایی و دارویی ممنوع است )15

  .در صورت مخلوط شدن احتمالی پسماند عادي با پسماندهاي شیمیایی و دارویی خارج کردن آن ممنوع است )16



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  تفکیک در مبدا پسماندهاي عادي: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

کالس هاي آموزشی کلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و همچنین ساالنه با شرکت در   .1
مدیریت پسماند که توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل عفونت برگزار می گردد با نحوه 

 .تشخیص، جداسازي و تفکیک پسماندهاي عادي آشنا شوند

اطالعیه ها آموزشی در خصوص تفکیک پسماندهاي عادي و سایر ضوابط بهداشتی در بیمارستان می بایست به  .2
 . نیاز چاپ و توسط واحد پذیرش تحویل مراجعین گرددتعداد مورد 

کیسه هاي پالستیکی مشکی مخصوص پسماندهاي عادي می بایست بصورت ماهانه توسط واحد تدارکات  .3
 .خریداري و تحویل واحد انبار گردد

سطل هاي پدال دار آبی رنگ مخصوص تفکیک پسماندهاي عادي می بایست مطابق با درخواست مسئولین  .4
 .ا  و بخش ها توسط واحد انبار تحویل گرددواحده

سطل هاي پدال دار آبی رنگ مخصوص تفکیک پسماندهاي عادي می بایست متناسب با نظر کارشناس بهداشت  .5
محیط در همه سالن ها، راهروها، واحدها، بخش ها و محوطه بیمارستان موجود بوده و در صورت نیاز توسط 

 .واحد تدارکات خریداري گردد

پرسنل اداري، درمانی و خدماتی می بایست پسماندهاي عادي را در در سطل آبی رنگ حاوي کیسه کلیه  .6
 .پالستیکی مشکی دفع نمایند

کلیه پرسنل بخش هاي درمانی می بایست از دفع سایر انواع پسماندها اعم از پسماند عفونی، تیز و برنده و  .7
 .ري نماینددارویی در سطل مخصوص پسماندهاي عادي خوددا - شیمیایی

 .کلیه پرسنل اداري، درمانی و خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفکیک پسماندهاي عادي در مبدا می باشند .8

 .مسئول شیفت موظف است بر نحوه تفکیک پسماندهاي عادي در مبدا نظارت نماید/سرپرستار .9

بیمارستان، نحوه تفکیک کارشناس بهداشت محیط می بایست در بازدید هاي خود از قسمت هاي مختلف  .10
 .پسماندهاي عادي را ارزیابی نموده  و نواثص موجود گزارش نماید

  .در صورت مخلوط شدن احتمالی پسماند عادي با سایر خارج کردن آن ممنوع است .11

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(حسینبیمارستان امام 
  

ز : عنوان دستورالعمل طر سا بی خ هاي  تگاه  ر عملکرد دس ظارت ب ن
ند   پسما

  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

قبیل اتوکالو،  تبدیل پسماندهاي پزشکی و عفونی به پسماندهاي عادي و بی خطر شده با استفاده از دستگاه هایی از 
  ...ماکروویوو و 

  : هدف

 بررسی صحت عملکرد دستگاه اتوکالو پسماند  )1

 حفظ سالمت عمومی و جلوگیري از انتشار بیماریها )2

  کاهش اثرات زیست محیطی نامطلوب آب، خاك، هوا در اثر دفع غیر اصولی پسماندها )3

  : شرح اقدامات

بیمارستان باید بر عملکرد دستگاه بی خطر ساز پسماند کارشناس بهداشت محیط و کارشناس تجهیزات پزشکی  )1
 .نظارت کنند

کارشناس بهداشت محیط دستورالعمل نحوه صحیح کار با دستگاه بی خطر ساز از نوع اتوکالو تهیه و به اپراتور  )2
 .دستگاه ابالغ نماید

تورالعمل ابالغی زاهبري دستگاه اپراتور دستگاه اتوکالو زباله باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه و دس )3
 .را انجام دهد

ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي ضوابط و معیارهاي روش بی خطر سازي با اتوکالو مطابق   )4
 )به شرح ذیل: (پزشکی رعایت شود

  : در راهبري اتوکالوه اعوامل زیر باید مد نظرقرارگیرد) الف
  ع ظروف، نحوه بارگذاري و حداکثر میزان بارگذاريزمان درجه حرارت فشار نوع پسماند، نو

  .این روش براي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده کاربرد دارد)ب
  .پسماندهاي شیمیایی و دارویی نباید با این روش تصفیه شوند)پ
وکالو کردن حاوي پسماند، قابل ات (S.B)شود باید کیسه و ظروف ایمن چنانچه از اتوکالو بدون خردکن استفاده می)ت

 .باشند

  .شود باید متناسب با حجممیزان پسماندهایی که داخل دستگاه قرار داده می)ث

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

ز : عنوان دستورالعمل طر سا بی خ هاي  تگاه  ر عملکرد دس ظارت ب ن
ند   پسما

  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .شود باید متناسب با حجم اتوکالو باشدمیزان پسماندهایی که داخل دستگاه قرار داده می)ث 
  .دارد) پسماند( سازي بستگی به مقدار و چگالی بار مدت زمان سترون)ج
  .باید حداقل سالی یکبار کالیبره شود و مستندات آن موجود باشددستگاه )چ

 ) سیکل( براي هر دوره کاري  )مانند نوارهاي حساس به حرارت یا موارد مشابه دیگر(استفاده از شاخصهاي شیمیایی )ح
  .سازي ایجاد شده استشوند، ضروري است تا نشان دهد شرایط کامل سترونکه سترون می

اخص بیولوژیک با سیلوساستئار و ترموفیلوس حداقل ماهی یکبار ضروري است تا از صحت عملیات استفاده از ش)خ
 .سازي اطمینان حاصل شودسترون

   .مستندات باید حداقل به مدت یکسال نگهداري شوند)د
  :شود باید موارد زیر را شامل شود وقتی یک اتوکالو وکیوم، براي پسماند پزشکی استفاده می)ذ
  
  .باشد 15Psiنباشدوفشار  OC 121دقیقه، درجه حرارت کمتر از  45یک اتوکالو با زمان ماندبراي 

  .باشد 31Psiنباشد و فشار  OC13دقیقه، درجه حرارت کمتر از  30براي یک اتوکال وبا زمان ماند
رزمان، درجه حرارت و فشار پسماند پزشکی نباید به عنوان پسماند تصفیه شده در نظر گرفته شود مگر اینکه اندیکاتو )ر

  .سازي با اتوکالو، زمان، درجه حرارت و فشار الزم تأمین شده استنشان دهد که در طیف رایند  سترون
اگر به هر دلیل اندیکاتور زمان، درجه حرارت یا فشار نشان دهد که این سه عامل مناسب نبوده تمام بار پسماند )ز

  .فشار، درجه حرارت و زمان ماند مناسب به دست آیدپزشکی باید دوباره اتوکالو شود تا 
پایش مکانیکی، پایش شیمیایی، پایش  : صورت انجام شودخطر ساز پسماند بدینهاي غیر سوز بیپایش سیستم)  5

  بیولوژیک
ک و مداوم هر اتوکالو باید مجهز به تجهیزات ثبت کامپیوتري، درجه و ثبات باشد تا به طور اتوماتی :پایش مکانیکی -الف

پایش شود و تاریخ، زمان، روز ،تعداد بار و پارامترهاي عملیاتی را به طور کامل در سراسر سیکل کامل کاري اتوکالو ثبت 
 .کند

  :پایش شیمیایی -ب

دهد و رسد، تغییر رنگ میوقتی یک نوار اندیکاتور شیمیایی به یک درجه حرارت معین می) 6تستکالس (آزمایشروتین 
  ممکن است  .دادن صحت و سقم این که درجه حرارت مناسب به دست آمده مورد استفاده قرارگیردتواند براي نشان می



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

هاي : عنوان دستورالعمل تگاه  ر عملکرد دس ظارت ب طر ساز ن بی خ
ند   پسما

  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 آزمون : دیکآزمون بوويBD آزمون نوع عملکرد نه ( به طور روزانه بعد ازشروع کار دستگاه، براي کنترل عملکرد
خالء به کار هاي بخار با سیستم پیشقبل از فرایند بار گذاري باید براي استریل کننده )آزمون سترون بودن آن

آزمون ( .جایگزینی براي پایش مستمر نیست D&Bآزمون . این آزمون باید در اتاقک خالی انجام شود .رود
-حضور گازهاي چگال نشتی هوا، خروج ناکافی هوا، نفوذ ناکافی بخار،  :کندبووي دیک این موارد را کنترل می

 ) .ناپذیر

  :  )آزمایش صحت فرآیند(پایش بیولوژیک  -ج

روند، بنابراین از این آزمون باید به طور هفتگی استفاده ازآنجا که اندیکاتورهاي بیولوژیک براي پایش مستمربه کار نمی
  .شود

را در  )Bacillus stearo thermo philusحاوي (اتوکالو باید به طور کامل و مداوم اندیکاتور بیولوژیکی مصوب  )الف
 .ماکزیمم ظرفیت طراحی شده هر واحد اتوکالو بکشد

اسپور در  1×106استئاروترموفیلوسی انوارهایاسپوربا ها یا سپورهاي باسیلوساندیکاتور بیولوژیک براي اتوکالو ویال )ب
 .لیتر استمیلی

کند زمان ماند پسماند در کار می psi 15رجه سانتیگراد و فشار د 121تحت هیچ شرایطی براي اتوکالوي که بادماي  )پ
 .دقیقه باشد  30 آن نباید کمتر از

  

  

 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  تفکیک در مبدا پسماندهاي عفونی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

کلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و همچنین ساالنه با شرکت در کالس هاي آموزشی  )١
گردد با نحوه تشخیص، مدیریت پسماند که توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس کنترل عفونت برگزار می 

 .جداسازي و تفکیک پسماندهاي عفونی و نقش آن در کنترل عفونت هاي بیمارستان آشنا شوند

کیسه هاي پالستیکی زرد رنگ مخصوص پسماندهاي عفونی می بایست بصورت ماهانه توسط واحد تدارکات  )٢
 .خریداري و تحویل واحد انبار گردد

ماندهاي عفونی می بایست مطابق با درخواست مسئول بخش ها توسط کیسه هاي پالستیکی زرد رنگ مخصوص پس )٣
 .واحد انبار تحویل گردد

واحد تدارکات می بایست برچسب مخصوص تفکیک پسماندهاي عفونی را مطابق با فرمت تحویلی از سوي کارشناس  )۴
 .بهداشت محیط چاپ و در اختیار بخش ها قرار دهد

 .اراي نماد پسماند بیوهازارد باشندپرسنل کلیه سطل هاي عفونی می بایست د )۵

سطل هاي پدال دار  زرد رنگ مخصوص تفکیک پسماندهاي عفونی می بایست در همه بخش ها موجود بوده ودر  )۶
 .صورت نیاز توسط واحد تدارکات خریداري گردد

وله ممنوع می قرار دادن سطل هاي زرد در اتاق هاي بستري بجز بخش اورژانس، دیالیز، اتاق عمل و اتاق هاي ایز )٧
 .باشد

کلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست پسماندهاي عفونی را در سطل زرنگ حاوي کیسه پالستیک زرد رنگ  )٨
 . مقاوم مخصوص پسماندهاي عفونی دفع نمایند

کلیه پرسنل بخش می بایست از دفع سایر انواع پسماندها اعم از عادي، تیز و برنده، شیمیایی دارویی در سطل هاي  )٩
 .مخصوص پسماندهاي عفونی خودداري نمایند

 .کلیه پرسنل درمانی و خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفکیک پسماندهاي عفونی در مبدا می باشند )١٠

 .مسئول شیفت موظف است بر نحوه تفکیک پسماندهاي عفونی در مبدا نظارت نمایند/ سرپرستار )١١

بخش ها، نحوه تفکیک پسماندهاي عفونی را ارزیابی  کارشناس بهداشت محیط می بایست در بازدید هاي خود از )١٢
 .نموده، و نواقص موجود گزارش نماید

پسماندهاي عفونی می بایست قبل از خروج از بخش توسط پرسنل خدمات برچسب گذاري گردیده و اطالعات مورد  )١٣
 .نظر بر روي برچسب درج گردد

 .تاختالط هر نوع پسماند دیگر با پسماندهاي عفونی ممنوع اس )١۴

  .در صورت مخلوط شدن احتمالی پسماند  عادي با پسماند عفونی خارج کردن آن ممنوع است )١۵



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-QM-02 :کد  دفع بهداشتی پسماندهاي شیمیایی و دارویی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

پرسنل خدمات می بایست پس از پر شدن سه چهارم حجم بین مخصوص پسماندهاي شیمیایی و دارویی   .1
مخصوص لیتري  660بخش، آن را به محل موقت نگهداري پسماندهاي شیمیایی و دارویی منتقل و در بین 

 .نگهداري موقت پسماندهاي شیمیایی دار ویی تخلیه گردد

 .بیمارستان می بایست با شرکت پیمانکار بی خطر سازي پسماندهاي شیمیایی و دارویی قرار داد منعقد نماید .2

خودروي حمل پسماندهاي شیمیایی و دارویی شرکت پیمانکار می بایست با توجه به هماهنگی هاي به عمل  .3
 .ه جمع آوري، انتقال، توزین و بی خطرسالزي پسماندهاي شیمیایی و دارویی اقدام نمایدآمده نسبت ب

  
  
  

  : منابع، امکانات و کارکنان مرتبط
  بین مخصوص نگهداري موقت پسماندهاي شیمیایی و دارویی: منابع و امکانات مرتبط)الف
  سرپرستار بخش، کلیه پرسنل خدماتی: کارکنان مرتبط) ب

  

  

  



  

  علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 به توجه با فردي حفاظت وسایل از ایمن استفاده : عنوان دستورالعمل

  مراقبت نوع
  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 درصورت باشد می موظف سرپرستاربخش و باشد می موجود ودربخشها بینی پیش مقدارمناسب به فردي حفاظت وسایل 1

 نماید اقدام آن کردن جایگزین به نسبت بخش در موجود فردي محافظت شدن وسایل خراب

 آموزش تحت فوق وسایل درآوردن و پوشیدن نحوه فردي، حفاظت وسایل از استفاده اهمیت درباره درمانی کادر کارکنان 2-

 مستمر

 .دارند قرار سالیانه

 از مراقبت وفعالیتهاي تهاجمی اعمال انجام حین لباس شدن آلوده از جلوگیري و پوست محافظت براي تمیز گان پوشیدن-3

 گردد می لباس شدن آلوده یاباعث وجوددارد دفعی مواد و ،ترشحات بدن ،مایعات خون تولید یا شدن پاشیده که احتمال بیمار

 شود می ،توصیه

 و ترشحات بدن ،مایعات خون پاشیدن یا ایجاد احتمال بیمارکه از مراقبت هاي فعالیت و تهاجمی اعمال انجام هنگام 4-
  .شود می استفاده صورت یا چشم ومحافظ ماسک از وجود دارد مواددفعی

 .شود می استفاده وگان استانداردازدستکش رودطبق بیمارمی وترشحات باخون تماس احتمال که مراقبتهایی انجام درهنگام 5

 ووسایل دفعی مواد ،ترشحات بدن ،مایعات خون با تماس احتمال صورت در و بیمار یک به خدمات ارائه براي فقط دستکش

 ازپوشیدن قبل ها دست شستن است ذکر شایان .شود می ازبیماربعدتعویض مراقبت شروع شودوبراي می استفاده آلوده

  ..شود می انجام نیز آن در آوردن از پس و دستکش

 .میباشد همگان دید معرض در و شده تهیه بخشها کلیه جهت استاندارد احتیاطات جهت آموزشی پوستر 6-

 ...و مرکزي وریدي کاتترهاي کارگذاري درزمان محافظتی وسایل پوشیدن ترتیب

  کاله-

 یاصورت چشم محافظ-

  گان-



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 به توجه با فردي حفاظت وسایل از ایمن استفاده :عنوان دستورالعمل

  مراقبت نوع
  HEH/Ins-QM-02 :کد

  11/9/99:بعديتاریخ بازبینی   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  استریل دستکش- 

 ...و مرکزي کاتتروریدي بعدازکارگذاري محافظتی وسایل درآوردن ترتیب

  ستکشد-

 صورت یا چشم محافظ

 کاله-

 گان-

 ماسک

 -شستن دستها

  ویا

 -دستکش و گان

 -شستن دست

  کاله

 صورت یا چشم محافظ

 -ماسک

  دستها مجدد شستن-

  

 

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  زادهعالیه عالی  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-PS-01 :کد  خوشایند سازي زایمان طبیعی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

. پـذیري بـاال اسـت    اي با آسیبها در هر جاي دنیا و نیز دورهساز زندگی زنان و خانوادهبارداري و زایمان حوادث سرنوشت
که زایمان یک روند مهم با تـأثیرات عمیـق شخصـی و    کند در حالیتنها امنیت فیزیکی را مطرح می "معموال »مادر ایمن«

هاي جا که مادر شدن مختص زنان است، برابري جنسیتی و خشونت جنسیتی هر دو درهسته مراقبتاز آن. فرهنگی است
هـاي  هاي بین فـردي مراقبـت  طور اخص برجنبهبه اي مراقبت محترمانه از مادر، این جزوهمنظور ارتقبه. مادري قرار دارند

ارتبـاط یـک زن بـا ارائـه     . کنـد دریافت شده توسط زنانی که خواهان خدمات مراقبت از مادر هستند، تأکید و تمرکـز مـی  
ضروري براي حفظ حیات مادر در سیستم  این ارتباطات نه تنها ابزاري. هاي بارداري اهمیتی حیاتی دارددهندگان مراقبت

تواند باعث تقویت اعتماد به نفس، احساس راحتی در مادر یا آسـیب  میجارب زنان دراین ارتباطات سالمت هستند، بلکه ت
ماند و ها باقـــی میدرهرحال، خاطرات زنان از تجارب بارداري براي تمام طول عـمـر با آن. شود مادام العمر روحی او می

ایجاد فضایی آکنده از اعتماد به نفس یا شک و شود که خود منجر بهمشارکت گذاشته میاغلب این تجارب با سایر زنان به
  . شودتردید درباره بارداري می

  
  هاي قبل، حین و بعد از زایمانحقوق مادران در زمان دریافت مراقبت

 کس هیچ(جسمی و روانی  هاي صحیح و در امان بودن از هرگونه آسیبدریافت مراقبت
 .)نباید موجب آسیب مادر شود

خوشامد گویی به مادر ، معرفی فرد یا افراد مراقبت کننده و بخش زایمان به مادر ، توجه به سلیقه و عالقه مادر  -1
 در استفاده از وسایل شخصی مانند رنگ لباس ، پوشش ، ملحفه و بالش ، آواو موسیقی ، وسایلی براي تزیین اتاق در

 .صورت امکان در بخش انجام می شود
 رعایت ایمنی وسایل و تجهیزات در رابطه با مددجو -2
 .در زمان مراجعه مادر با دردهاي زایمانی قبل از هر اقدامی عالیم خطر فوري در مادر ارزیابی می شود -3
 .ودن صورت گیردارائه خدمات زایمان طبیعی باید پس از گروه بندي مادر از نظر پر خطر بودن و یا کم خطر ب -4
و کارکنان می دانند ارائه خدمت در محیط ایمن یک مسئولیت  می شودخدمات ایمن در محیطی ایمن ارائه  -5

 همگانی است
خدمات مراقبتهاي  مامایی مطابق با دستورالعملهاي وزارت متبوع و منطبق با قوانین و مقررات   ارائه شده و  - 6

 .دقیق و کامل  ثبت و گزارش می شود
 .طات الزم براي پیشگیري از بیماري هاي منتقله از طریق خون و مایعات به عمل می آیداحتیا -7
 .وسایل استرس زا مانند کپسول اکسیژن ، وسایل زایمان ،  ترالی اورژانس از دید مادر پوشانده می شود -8
براي مادر در نظر  فضایی مناسب،از نظر نور صدا، حرارت، نظافت، مرتب، ایمن و آرام در لیبر و بعد از زایمان -9

 .گرفته می شود
کارکنان ارتباط کالمی ، چشمی و عاطفی مناسب همراه با خونسردي با مادرو همراه وي برقرارمی نمایند تا  -10

  .باعث کاهش نگرانی، اضطراب، نگرانی، افسردگی و رفع نیازها و  در نهایت ایجاد احساس بهبودي در وي گردد
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آگاه می سازند تا باعث آرامش و امنیت او و خانواده اش  در تمام مراحل مراقبتی، مددجو رااز وضعیت خود -11
 .گردد

  هیچکس نباید مادر را به (دسترسی به اطالعات، رضایت آگاهانه و احترام به ترجیحات و تصمیمات او
  .)انجام کاري وادارد و یا بدون آگاهی و رضایت وي اقدامی انجام دهد

  مادرتوضیح داده شده و از وي کسب اجازه می شودقبل از انجام هر فرایندي روش کار به -1

قبل از انجام هر عملی که نیاز به مجوز کتبی مددجو است در ابتدا اطالعات کافی و مناسب در اختیارش قرار می گیرد -2
  .تا امکان تصمیم گیري آزادانه و آگاهانه فراهم شود

  .شودمادر حق انتخاب داده می  به) ی و سزارینطبیع(زایمان   انواع  پس از ارائه توضیحات الزم در مورد-3

  .داندمددجو نام پزشک معالج خود را می-4

  .گرددکار بردن کلمات و اصطالحات تخصصی و نامفهوم براي مددجوو همراهان پرهیز میاز به-5

  .هاي درمانی مشارکت آگاهانه داردگیريمددجو درکلیه تصمیم- 6

وبه وي اطمینان داده می شودکه  تصمیم گیري وي  طرح تحقیقاتی مختاراست مددجو درقبول یا رد مشارکت در-7
  . تاثیري در تداوم و نحوه ي ارائه  خدمات نخواهد داشت

در مواردي که از مددجویان در آموزش دانشجویان استفاده می شود، کلیه ي حقوق مددجو و مالحظات اخالقی باید به -8
  .طور کامل رعایت شوند

  .کندمی دریافت پزشکی کادر از را الزم هايآموزش-9

نماید و براي انجام روشهاي مختلف بیمارستان  حقوق مددجویان را در زمینه ارزیابی و کنترل مناسب درد رعایت می-10
  .کاهش درد زایمان رضایت کتبی اخذ می شود

  .شودهاي مددجو فرصت بیان نیاز به وي داده میصحبتبا گوش دادن به-11
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  .شودمی داده توضیح درك قابل شیوه به هاآن حقوق با رابطه در مددجویانبه همه -12

  .در صورت اعتراض و شکایت مددجو به  واحد شکایات بیمارستان  راهنمائی می شود-13

  .گرددمی پیگیري سریعا مددجو شکایت و اعتراض-14

استفاده روتین از داروهاي القاء کننده زایمان خودداري شده و استفاده فقط بر اساس اندیکاسیون و پس از ارائه    از-15
   .توضیحات و کسب رضایت مادر انجام میگیرد 

  .شودفقط بر اساس اندیکاسیون انجام میگیرد و از انجام روتین آن خودداري می   انجام اپی زیاتومی-16

در مورد علت این اقدام به وضوح به مددجو توضیح ...) از قبیل سونوگرافی، سالمت جنین و ( تشخیصی قبل از اقدامات-17
 .داده می شود و از نتایج انها مددجو مطلع می شود

  کس نباید حریم خصوصی مادر را نادیده بگیرد یا  هیچ(حفظ حریم خصوصی، اسرار و اطالعات
 .)اطالعات شخصی وي را فاش کند

طالعاتی که از مددجو در اختیارماما قرار دارد، جزء اسرار شخصی فرد تلقی شده و باید این اسرار نزد ماما محرمانه کلیه ا-1
بماند و بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار نگیرد، مگر در موارد قانونی و مجاز، مانند مواردي که خطري وي یا خانواده 

  اش را تهدید می نماید
 .براي انتقال اطالعات حساس به همراهان، از مددجو اجازه بگیرد -2
  تخت مددجو روبروي در و پنجره قرار ندارد -3
  .گرددهنگام انجام کلیه پروسیجرها از پاراوان یا پرده استفاده می -4
  .گردداز ورود همراهان غیرهمگن در ساعات غیر مالقات جلوگیري می-5
  .شود بطوریکه شان انسانی مددجو خدشه دار نشودوشش مادر حفظ میدر کلیه مراحل انتقال  پ- 6
  .در زمان انتقال به سایر واحدها فرد همگن حضوردارد-7
  .گیردحایی وسایل شخصی مددجو با اجازه وي صورت میجابه-8
  .گرددجهت انجام اعمال جراحی غیر اورژانس از مددجو یا قیم وي رضایت آگاهانه اخذ می-9

  .شودی غیرضروري بدن مددجودر زمان معاینه واعمال جراحی پوشانده مینواح -10
  .شوداز طرح سؤاالت خصوصی با مددجودرحضور سایرین خودداري می -12
  .گرددر صورت عدم تمایل مادر باردار به انجام معاینه واژینال توسط پزشک مرد ،مطابق خواست وي عمل می -13
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درزمان اجراي فرایندهاي درمانی فرد همگن کنار  درصورت عدم توانائی فرد همگن درانجام اقدامات درمانی -14
 .مددجوحضوردارد

 .کنندکارکنان غیرهمگن هنگام ورود به اتاق مددجو ورود خود را اعالم می -15
 .شودبه اعتقادات مذهبی مادر و خانواده وي احترام گذاشته می -16
  
  تحقیر کند یا به هر هیچکس نباید مادر را (برخورداري از رفتار محترمانه و حفظ شئونات انسانی

 .)نحوي موجب آزار وي شود
ــتند     ــه هسـ ــت محترمانـ ــت و حمایـ ــتۀ مراقبـ ــد و شایسـ ــاردار نیازمنـ ــان بـ ــه زنـ ــد از . کلیـ ــوارد عبارتنـ ــن مـ   : ایـ

پـذیري  و یا از آسیب. اندمراقبت ویژه جهت حمایت و محافظت از مادر و کودك، عالوه بر زنانی که به حاشیه گذاشته شده
زنـدگی   HIVهاي فیزیکی یا ذهنی یـا هاي قومی و زنانی که با ناتواناییبه عنوان مثال، نوجوانان، اقلیت(د باالیی برخوردارن

  .)کنندمی
  منشور حقوق بیماردر ایران 

  :ارائه خدمات سالمت باید
  ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛ شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش)1-1
  صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛ ي بر پایه)2-1

  :مصادیق این بند در بخش زنان و زایمان 
  .شوددر بدو ورود مددجو، ماما به وي معرفی می -1
 .شودبخش ،مادر ازحقوق خودآگاه میبه بدو ورود در -2

 .گرددهاي بخش آشنا میمادر با اتاق، تخت و سایر قسمت -3

خدمات مامایی با رعایت شان و منزلت مددجویان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات مذهبی و   -4
 .فرهنگی ارائه می شود

 .در ارائه خدمات اصول صداقت، انصاف، ادب و مهربانی را رعایت نماید -5

 .شود امکان مطلع شدن خانواده از وضعیت مادر در تمامی مدت بستري در لیبر فراهم می - 6

در صورت تمایل  حضور همراه براي تمام مادران  در طول لیبر و بعد از زایمان فراهم است وامکان  -7
 .مددجو، به همراه وي اجازه همراهی و مشارکت در ارائه خدمات داده می شود

  .به در خواست مددجو و همراه او جهت انتخاب فردي خاص براي ارائه خدمت احترام گذاشته می شود -8
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 .دهندخانوادگی مورد مخاطب قرار میکادر درمانی، مددجورا با نام  -9

 .شودمراقبت از مادر به صورت محترمانه انجام می -10

 .گرددکار بردن کلمات و اصطالحات تخصصی و نامفهوم براي مادرو همراهان پرهیز میاز به -11

 .گردددر ضمن جدي بودن،  خوشرویی و گشاده رویی با مراجعین رعایت می -12

 .شودهمراهان ابراز همدلی میدر شرایط بحرانی با مددجو و  -13

 .شودصحبت هاي مددجو فرصت بیان نیاز به وي داده میبا گوش دادن به -14

 .دهدارائه دهنده خدمت به سؤاالت مددجوپاسخ صحیح و قابل فهم می -15

 .گیردانجام مراقبت یا ارائه خدمت با مالیمت ورعایت احتیاط صورت می -16

کنترل نور، سرو صداي (شود خاص اختالل ایجاد نمی در زمان استراحت و خواب مددجو بدون دلیل -17
 ...)اضافه و 

 .گیرد هاي شخصی و اعتقادات بیمار صورت میمراقبت با مالحظه و با رعایت احترام نسبت به ارزش -18

 .نمایدبیمارستان  حقوق مددجویان را در زمینه ارزیابی و کنترل مناسب درد رعایت می -19

آموزش دانشجویان استفاده می شود، کلیه ي حقوق مددجو و در مواردي که از مددجویان در  -20
 .مالحظات اخالقی باید به طور کامل رعایت شوند

به نقش حمایتی همسر و خانواده مددجو در زندگی اش در دوران هاي مختلف اعم از بارداري یا قبل  -21
دیدار با همسر در صورتیکه همراه،  از آن، زایمان و بعد از آن احترام گذاشته می شود بنا به درخواست مادر اجازه

 . همسر نباشد داده می شود

  .شوددر صورت اعتراض و شکایت مددجو به واحد شکایات بیمارستان راهنمائی می -22
      

  هیچ کس نباید (برابري و مساوات در بهره مندي از خدمات و دور بودن از هرگونه تبعیض
  .)تحت هیچ شرایطی مادر را مورد تبعیض قرار دهد

 .در ارائه خدمات مامایی اصل عدم ضرر و برتري منافع مددجو رعایت می شود -1
کادر درمانی تفاوت هاي فرهنگی، آداب و رسوم، مذهبی و زبان مراجعه کنندگان را در نظر گرفته و  -2

 .رفتار آنها به دور از هر گونه تبعیض است
  شوزبانی که در آن منطقه تکلم میبه کادر درمانی دانش فرهنگی، آگاهی و پاسخگویی خود را نسبت  -3
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همچنین فرهنگ موجود در آن منطقه توسعه می دهند تا بتوانند ارتباط موثرتري با افراد خدمت  -4
 .گیرنده و اطرافیان آنها داشته باشند

ارائه خدمات مامایی صرف نظر از جنس، سن، نژاد، موقعیت، وضعیت اقتصادي، سبک زندگی، فرهنگ،  -5
 .جسمی مددجو انجام می شود باورهاي سیاسی و توانایی هاي

 .در مواجهه با افکار، عقاید و رفتارهاي گوناگون شکیبایی خود را حفظ می نمایند - 6
  .در مواردي که حقوق مددجو نقض می گردد، به مسئول مربوطه گزارش می شود -7

  
 هیچ (باالترین سطح سالمتی ممکن یابی بهمندي از خدمات بهداشتی و درمانی و دستبهره

 .)نباید مادر را از دریافت مراقبت ها و خدمات مورد نیازش محروم کندکس 
در چار چوب استاندارد هاي حرفه اي و دانش روز که حاصل تحقیقات معتبر باشد، مراقبت ها و  -1

  .خدمات مامایی ارائه می شود
مراقبت در ارائه خدمات مامایی به هماهنگی در ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و  -2

 .هاي آتی و یا توانبخشی آگاهی داشته و به آن عمل می شود
خدمات مراقبتهاي مامایی مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي وزارت متبوع ارائه شده و دقیق  -3

 .و کامل  ثبت و گزارش می شود
پوست مادر و  خدمات مامایی که به سود مدد جو است مانند شروع به موقع شیردهی و تماس پوست با -4

 .نوزاد  انجام می گیرد
از  اقدامات تهاجمی بدون اندیکاسیون مامایی براي مددجو  مانند گذاشتن آنژیوکت، انجام شیو، القاي  -5

 .لیبر و زایمان، انجام اپیزیوتومی و سزارین پرهیز می شود
 .به مددجو وهمراهان او آموزش هاي الزم و مناسب در زمان مناسب ارائه می گردد - 6
توصیه ها و آموزش هاي الزم قبل از ترخیص و پی گیري هاي مورد نیاز پس از ترخیص به طور واضح  -7

 .شودبه مددجو و همراه وي توضیح  داده می
 برخورداري از آزادي ، استقالل و حق مشارکت در تصمیم گیریها به دور از هرگونه اجبار یا تهدید

  
.)یا نوزادش را از حقوقشان محروم کندهیچ کس نباید بدون اختیار قانونی ، مادر  ) 

  هاي درمانی مشارکت آگاهانه داردگیريمادر در کلیه تصمیم-1

  .شودمددجو عملی انجام نمیقبل از ارائه هر خدمتی، اصل داشتن استقالل فردي رعایت شده و بدون کسب اجازه از  -2



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  امور درمان معاونت

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-PS-01 :کد  خوشایند سازي زایمان طبیعی: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

هاي درمانی مددجومشارکت مربوط به مراقبتتصمیمات  در صورت عدم توانایی مادر، خانواده یا نماینده قانونی وي دراتخاذ
  .  کند به همین دلیل اطالعات کافی در مورد خدمت ارائه شده به آنها داده میشودمی

مادر در قبول یا رد مشارکت در طرحهاي پژوهشی خدمات مامایی  مختاراست و تصمیم وي تاثیري در تداوم و نحوه ي  -4
  .ارائه خدمات ندارد

از مددجویان در آموزش دانشجویان استفاده می شود، کلیه ي حقوق مددجو و مالحظات اخالقی به طور  در مواردي که -5

کامل رعایت میشوندو در صورت عدم همکاري و موافقت مددجو  و همراه او براي  آموزش دانشجو، روند ارائه خدمت دچار 

  .مخاطره نمی گردد

مراحل لیبر به وي آزادي حرکت داده شده و طبق میل مادر   شود در طیدر مواردي که مادر جزء گروه کم خطر تلقی می- 6
  .و خوراك سبک داده میشود    به وي نوشیدنی سرد یا گرم

  .شوددر صورت اعتراض و شکایت مددجو به  واحد شکایات بیمارستان راهنمائی می-7

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    )مسئول کمیته انطباق(  معصومه اسفندیاري   تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



  
 مدیریت خطر
  حوادث و بالیا

  

   



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(حسینبیمارستان امام 

  

  HEH/Ins-RM-01 :کد  حریق زمان در آسانسور از استفاده: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 حادثه و حریق زمان در آسانسور از ایمن استفاده : هدف
 کارکنان کلیه : هدف گروه

 یا برانکارد با بیماران انتقل و وسایل و ها بین حمل براي ها آسانسور از یکی که باشد می آسانسور یک داراي بیمارستان
 . گیرد می قرار استفاده مورد غذا و کارکنان حمل براي هم و گردد می استفاده ...

 . باشد می اضطراري برق به متصل آسانسور
 با بیماران انتقال است ممنوع شود می برق قطع به منجر که دیگري حادثه هر یا سوزي آتش زمان در آسانسور از استفاده
 . باشد می پذیر امکان تاسیسات تکنسین حضور

 آتش زمان در آسانسور نمایند استفاده پله از امکان حد تا سوزي آتش یا بحران زمان در هستند موظف پرسنل کلیه
 . یابد افزایش تخلیه راندمان تا هستند نشانها آتش و تاسیسات پرسنل اختیار در سوزي

 . باشد می صیقل و صاف آسانسور چاه داخلی دیوارهاي
 . گردد می کنترل و چک تاسیسات مسئول توسط دورهاي بصورت آسانسور بازدید دریچه
 . گردد می تمدید اي ره دو بصورت آسانسور ایمنی گواهی

  . گردد می نصب آسانسور کنار در " ممنوع حریق زمان در آسانسور از استفاده " بر مبنی ایمنی عالمت

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول کمیته بحران  شاهین یزداخواه  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  



  

  درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-02 :کد  هاي مورد انتظارانبارش ایمن با حداقل: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

ایمنی انبارها و همچنین باال بردن دانش ایمنی پرسنل شاغل در  رعایت ایمنی در انبار و ارتقاي سطح: اهداف 
 .باشدانبار جهت نگهداري صحیح و ایمن تجهیزات و اقالم می

 .دآگاه باشن) …اصول صحیح انبار داري ، ایمنی حریق و(انبار دارها باید کامال به مسائل ایمنی  -1
 .ها آگاه باشندباید از محتویات کلیه بسته ) انباردارها( متصدیان انبار -2
 .مایعات قابل اشتعال در جعبه هاي مخصوص ضد جرقه و جداگانه نگهداري گردند -3
  .سیگار کشیدن ممنوع باشند(کلیه سالن ها باید داراي تابلوهاي هشدار دهنده  -4
  .رفته باشندمواد و بسته هاي انبار شده سنگین همگی باید بر روي پالت قرار گ -5
 هم به صورت چیدن آجر باشد، تا کامال مهار گرددنحوه چیدن بسته ها به روي  - 6
 .متردر نظرگرفته شود 2متراست،  20فواصل بین هر ردیف از اجناس در انبارهایی که عرض آنها بیش از  -7
کپسول اطفاء حریق، فایر باکس (انبارها باید مجهز به وسایل و تجهیزات اطفاء حریق و آتش نشانی باشند -8

 .باشد وسیستم اعالم حریق
 .ستفاده از دستگاههاي حرارتی شعله باز در داخل انبارها ممنوع می باشدا -9

 .المپهاي روشنایی باید داراي حفاظ یا حباب باشند -10
سیم کشی برق باید توکار و از داخل لوله هاي مخصوص انجام گیرد وکلید و پریزها و روشنایی آن از نوع ضد  -11

 .جرقه باشد
 12داخلی آن صاف و بدون شکاف باشددرب انبارها باید از جنس فلز و سطح  -12
 .فاصله بین انبارها باید به نحوي باشدکه به راحتی ماشین آتش نشانی درحد فاصل بین آنها تردد نماید -13
 .کف انبار ها باید داراي شیب مالیم جهت شستشوي کف با آب باشد -14
 .دیوار وسقف انبارها باید از مصالح غیرقابل اشتعال باشد -15
 .مال به نشانه هاي حک شده بر روي بسته ها آگاهی داشته باشندانباردارها بایدکا -16
رعایت نظم و ترتیب در چیدمان اقالم و مواد مختلف شیمیائی جزء اصول اولیه انبار داري بوده و بایستی دقیقًا  -17

 .رعایت گردد
از . سهولت میسر گرددکاالها و مواد باید به گونه اي در قفسه ها قرار داده شود که امکان دسترسی به آنها به  -18

تحویل اقالم و مواد شیمیائی که ظروف آنها داراي نشتی و یا پوسیدگی می باشند باید جدا خوداري گردیده و در 
صورت اجبار درمحلی خارج از انبار عمومی و اختصاصی و به بصورت موقت نگهداري و برنامه ریزي الزم جهت استفاده 

  .گرددسریع از آنها باید تدوین و اجراء
 .چیدمان مواد شیمیائی نا متجانس در کنار هم و در طبقات کالً ممنوع می باشد  -19

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-02 :کد  هاي مورد انتظارانبارش ایمن با حداقل: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

از تحویل گیري و انبار داري مواد شیمیائی فاقد برچسب و پالك مشخصات در هر سه وضعیت، جامد، مایع و  -20
 .گاز اکیدا خودداري گردد

از وسایل ایمن و مناسب نظیر نردبان سالم و قالب جهت دسترسی به اقالم چیدمان شده در طبقات باالتر، باید  -21
 .شده به قفسه ها استفاده گردد

 .اقدام هر گونه عملی که باعث ایجاد ریخت و پاش در انبار ها می گردد اکیدا ممنوع می باشد -22
 .چیدمان اقالم در مسیر عبور و مرور لیفتراك ها و رفت آمد عمومی کارکنان اکیدا ممنوع می باشد -23
موادي که قابلیت تولید اکسیژن را دارا می باشند باید دور از محل هایی که امکان ایجاد احتراق و یا کلیه  -24

 .اشتعال دارند نگهداري گردد
موادي که در حرارت معمولی می تواند در مجاورت هوا و یا بخار آب، مشتعل یا منفجر گردد، باید در محلی دور  -25

 .ایمنی نگهداري گردداز سایر مواد و با رعایت اصول اولیه 
کپسول هاي اطفاء حریق بایستی در محل مناسب و در محدوده دسترسی قرار داده شده و از چیدمان اقالم و  -26

 .تجهیزات در مقابل آنها ممانعت بعمل آید
اقع کلیه متصدیان انبارها بایستی با نحوه کار تجهیزات اطفاء حریق آشنا بوده و توانایی استفاده از آنها را در مو -27

  .اضطرار، باید آموزش دیده باشند
در چیدمان اقالم در قفسه هاي انبارها دقت کافی مبنی بر جلوگیري از لغزش و سقوط اجناس بعمل آمده و  -28

 .کنترل هاي الزم در این خصوص مبذول گردد
ایل مناسب مهار اشیائی که بصورت ایستاده انبار میشوند، باید در برابر سقوط و افتادن هاي احتمالی، بوسیله وس -29

 ..گردد
در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمکهاي اولیه بهداشتی تعبیه و براي مواقع اضطراري آماده و  -30

 .نگهداري شود
  .شماره تلفن هاي آتش نشانی با خط درشت و خوانا در کنار کلیه تلفن هاي داخل انبار نصب گردد -31
لیه وسایل و سیستمهاي آتش نشانی و تعداد پرسنل و اطالعات کروکی و لیست مواد موجود در هر انبار و ک -32

  .دیگر توسط انبار دار حفظ و نگهداري گردد
 .عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده خطرات بصورت شبرنگ در محوطه انبار در معرض دید نصب گردد -33
سطح زمین با متر از  2دیوارها و ستونهاي داخلی انبار می بایستی جهت افزایش میزان دید تا ارتفاع حدود  -34

 .رنگ آمیزي شوند) نوارهاي مورب زرد و سیاه(روشن یا رنگ ایمنی رنگهاي 
 .مسیر دسترسی مرکز آتش نشانی به انبار بایستی هموار و عاري از هر گونه عامل مسدود کننده باشد -35

   .سقف انبار می بایستی نسبت به دما، رطوبت، باران و برف ایزوله شده باشد
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-02 :کد  هاي مورد انتظارانبارش ایمن با حداقل: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

   .انبار می بایستی نسبت به دما، رطوبت، باران و برف ایزوله شده باشدسقف 

  دمتر می بایست از نردبان استفاده گرد 2در انبار جهت قرار دادن و برداشتن کاال در ارتفاع بیش از 

  ساالنه:برنامه پایش  : امکانات و تسهیالت مورد نیاز  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول کمیته بحران  شاهین یزداخواه  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-03 :کد  فعال سازي برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  پاسخ گویی مناسب و موثر به خطر: اهداف 
  :اجراییروش 

  .سریعا به سوپروایزر اطالع داده میشودبه محض اطالع از وقوع حوادث و بالیاي داخلی و خارجی -1

  .اطالعات کسب میکندEOCسوپروایزر بالفاصله از -2

  .در خصوص اطالعات داخلی از افراد با تجربه مثل نگهبان و بیماران بستري اطالعات کسب میکنیم-3

  اطالع از طریق سوپروایزر به مدیر و مترون و دبیر کمیته بحران و بالیا-4

  .کردن سیستم هشدار سریع وسعت حادثه ارزیابی میشود و فرمانده حادثه ارزیابی میکندقبل از فعال -5

  55اعالم کد بحران- 6

در زمانی که احتمال وقوع یک حادثه یا فوریت در خارج بیمارستان هست و اطالعات کافی در دسترس نیست مرحله -7
  )وضعیت نارنجی(هشدار یا آماده باش ایجاد میگردد

  .باید بطور مرتب با مرکز هدایت عملیات دانشگاه در تماس بودهEOCدثه در اتاقفرمانده حا-8

در صورت تایید خبر وقوع حادثه داخلی یا خارجی و مختل شدن عملکرد بیمارستان از حادثه باید فعالسازي برنامه -9
  .پاسخ انجام شود

  :فعالسازي برنامه پاسخ براساس شدت در سه سطح صورت میگیرد-10

  .این سطح در اورژانس پاسخ داده میشود:السازي سطحیفع:الف

  .در این سطح در اورژانس پاسخگویی انجام نمیشود و باید بخش هاي دیگر هم مداخله کنند:فعال سازي جزئی:ب

در این سطح قربانیان زیاد بوده و سطح حادثه خیلی وسیع است و باید فراخوان اولیه و ثانویه زده :فعال سازي کامل:پ
  .شود



  .تمام بخش ها فهرستی از کارکنان خود دارند تا در زمان نیاز آنها را به بیمارستان فراخوان کنند-11

  .توقف برنامه باید با هماهنگی و دستور فرمانده حادثه و مرکز هدایت دانشگاه باشد-12

لیه عملکرد خود و مشکالت و بعد از اتمام عملیات و توقف برنامه باید تمامی مسئولین و رئیس بخش ها گزارشی از ک-13
  .نقاط قوت ارائه دهند

  

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول کمیته بحران  شاهین یزداخواه  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-04 :کد  بیمارستان زمان بروز حادثه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  تعریف تخلیه اضطراري

انتقال بیماران ،پرسنل و تجهیزات حیاتی از بخش اورژانس به مکانی امن و با حداقل اختالل در فرآیند ارائه خدمات     
  اورژانسی در زمان بحران

 اهداف تخلیه اضطراري:  

  نجات جان بیماران      

  نجات جان پرسنل      

  حفظ تجهیزات      

  تخلیه اضطراري

 انواع تخلیه اضطراري  

  )غیر ساختاري(تخلیه سریع      

  )ساختاري(تخلیه تاخیري      

 زمانهاي تخلیه اضطراري  

  قبل از وقوع حادثه      �

  پس از وقوع حادثه      �

  اجراي تخلیه اضطراريعوامل موثر بر تصمیم مدیران در *  

  زمان وقوع حادثه.1

  تعریف تخلیه اضطراري

انتقال بیماران ،پرسنل و تجهیزات حیاتی از بخش اورژانس به مکانی امن و با حداقل اختالل در فرآیند ارائه خدمات     
  اورژانسی در زمان بحران



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  درمانمعاونت امور 

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-04 :کد  بیمارستان زمان بروز حادثه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 اهداف تخلیه اضطراري:  

  نجات جان بیماران      

  نجات جان پرسنل      

  حفظ تجهیزات      

  تخلیه اضطراري

 انواع تخلیه اضطراري  

  )غیر ساختاري(تخلیه سریع      

  )ساختاري(تخلیه تاخیري      

 زمانهاي تخلیه اضطراري  

  قبل از وقوع حادثه      �

  پس از وقوع حادثه      �

  عوامل موثر بر تصمیم مدیران در اجراي تخلیه اضطراري*  

  زمان وقوع حادثه.1

  نوع حادثه .

  شدت حادثه .3

  آمادگی بیمارستان .4

  تخلیه اضطراري

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-04 :کد  بیمارستان زمان بروز حادثه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  

  :تخلیه اضطراري

  فرآیندي پیچیده،دشوار و وقت گیر      

  زمان هشدار فرصتی طالیی      

  لیه و سرعت عمل در فرآیند تخلیه اضطراري آگاهی پرسنل از فرآیند تخ      

  قابلیت تحرك و آسیب پذیري بیماران و تاثیر آن بر فرآیند تخلیه      

  آگاه سازي کارکنان

  برنامه تخلیه اضطراري

  اجزاء فرآیند تخلیه اضطراري

  تعین نقاط امن جایگزین-1

  تعین مسیرهاي ورودي و خروجی بخش و مکان جایگزین-2

  بیماران و پرسنل تعین نحوه انتقال-3

  تعین نحوه هماهنگی هاي درون بیمارستانی و برون بیمارستانی-4

  تعین فرد هماهنگ کننده-5

  تعین مسئول تخلیه اضطراري-

  بخشها از نحوه تخلیه اضطراري و مکان امن جایگزین/اطالع رسانی وآگاهی پرسنل بخش-7

  ت تخلیه اضطرارياتاقها و بخشها جه/تدوین چک لیست اولویت بندي بیماران-8

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-04 :کد  بیمارستان زمان بروز حادثه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  )در تخلیه بیمارستانی(تهیه چادر جهت برپایی بخشها-9

  تدوین پروتکل جهت انتقال بیماران فاقد همراهی به محل جایگزین-10

  و تعین منابع حمایتی انتقال...) ویلچر و/برانکارد(تامین تجهیزات انتقال بیماران-11

  تدوین چارت عملیاتی تخلیه اضطراري-12

  وظایف تهیه چک لیست شرح-13

  مشخص نمودن مسیرهاي خروج با تابلوها و راهنماهاي استاندارد در کل بیمارستان-14

  پیش بینی پله هاي اضطراري و یا باالبرهاي دستی-15

  ...)چراغ سیار،خاموش کننده هاي آتش و (تامین تجهیزات ایمنی-16

  عوامل اصلی موثر بر تخلیه اضطراري

  کنترل ترافیک       �

  ترافیک داخلی         •

  ترافیک خارجی         •

  )ارتباط/هشدار(ارتباطات      �

  تماسهاي مرتبط با حادثه         •

  تماسهاي پرسنل با بستگان خود         •

  تماسهاي بستگان بیماران         •

  تماسهاي رسانه ها         •

  عوامل اصلی موثر بر تخلیه اضطراري



  

  بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-RM-04 :کد  بیمارستان زمان بروز حادثه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  بحران مواقعخالصه مراحل فعال سازي طرح 

مسئول شروع اعالم وضعیت اضطرار بر عهده پرستار کنترل بحران و در شیفت هاي گردشی برعهده سوپروایزر هر . 1 
 . شیفت خواهد بود

) بحران خارجی( یا اعالم وضعیت اضطرار از طرف مقامات مسئول) بحران داخلی( بالفاصله بعد از وقوع وضعیت اضطرار .2  
بیمارستان را آگاه سازید در صورت قطع بودن تلفن مسئول تلفنخانه در هر شیفت را از طریق پیجر پرسنل  33با اعالم کد 

 .مورد اضطرار را به اطالع پرسنل برساند "موظف کنید که با حضور خود در هر بخش سریعا

ین رستان را از طریق تلفن یا به نحو مقتضی مطلع سازید اریاست بیمارستان و پرستار مسئول کنترل بحران بیما .3  
  .اشخاص باید در اسرع وقت در محل اتاق بحران بیمارستان حضور یابند

طبق فرم خواسته شده را در اسرع وقت استخراج کرده و جهت ارائه گزارش یا نمابرآن دراختیارداشته ( آمار هر بخش .4  
  .باشید

. استخراج کرده وجهت ارائه نگه داریم در اسرع وقت ) طبق فرم خواسته شده(ان حاضر و داوطلب را آمار پرسنل و پزشک .5  
مؤظف شوند پرونده مدیریت بحران آن بخش را در دسترس قرارداد ه و طبق برنامه )  درشیفت حاضر( مسئولین هربخش  .6

  . پیش بینی شده در آن رفتار کنند

وطلب که مشخصات آنها پرستاري و پزشکی بیش از تعداد حاضر، به پرستاران و پزشکان دا در صورت نیاز به پرسنل .7  
  .پرسنل حاضر باید جلیقه شناسائی بپوشند و کارت شناسائی خود را الصاق کنند. ضمیمه است اطالع دهید 

  در محل مناسب دیگر اقدام کنید تختهاي غیر اورژانسی را تخلیه کرده نسبت به ترخیص یا اسکان بیماران غیراورژانس .8  

  . تا پایان زمان اضطراري متوقف سازید و عملهاي جراحی غیر اورژانس را کنسل کنید پذیرش بیماران غیر اورژانسی را .9  

  . هر دو در ببیمارستان را باز نگهدارید و از ورود خودروهاي غیر ضروري به داخل بیمارستان جلوگیري کنید   .10  

  .نظر قطع گاز، برق ، آب و تلفن آمادگی داشته باشید از   .11

      .طرح را ثبت و ضبط کنیدمراحل اجراي    .12  
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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از مشهورترین چارتها ي موجود براي ترسیم سلسله مراتب و زنجیره ) HIECS(   سیستم فرمانده یحوادث بیمارستانی
فرماندهی و شرح وظایف عوامل شرکت کننده درمهار بحران استفاده کرده که ضمن پیش بینی چگونگی تشکل نیروها ي 

  .باالیی دارد و می تواند بر نمودار سازمانی بیمارستان منطبق گرددمختلف بیمارستان ، قابلیت انعطاف پذیري 
طبق برنامه پیش . وجوددارد ) برنامه عملیاتی کنترل بحران( شرح وظایف سایر عوامل و پرسنل در پرونده همان بخش  

شتیبانی و مالی در اتاق پ) مدیر امور درمان ( فرمانده بحران به همراه مدیران بخش هاي برنامه ریزي ، عملیات  بینی شده
  .کنترل بحران گرد هم آمده و افراد تحت سرپرستی خود را هدایت می نمایند

  شرح وظایف اعضاي سیستم مدیریت بحران بیمارستانهاي جنرال     
شرح . ستم مدیریت بحران در مراکز درمانی، تدوین و ابالغ شرح وظایف کلیه اعضاستگام بعدي در پیاده سازي سی   

  :عنوان کلی تقسیم گردیده است 6اعضاي سیستم مدیریت بحران به  وظایف
  .در این قسمت مأموریت کلی و کامالً خالصه شده فردبیانگردیداست: الفـ مأموریت  

 مسئولیتهاي میان مدت توسط مسئول هر انجام مسئولیتهاي دراز مدت نیز، پس از انجام کامل :هــم سئولیتهاي در ازمدت
  .براي برخی واحدها ممکن است مسئولیت دراز مدت تعریف نشده باشد. گرددجایگاه، آغاز می

تواند وظایف جدیدي را به مسئولیتهاي هر واحد اضافه نماید که  در این قسمت، مسئول هر بخش می :وـسایرمسئولیتها  
همانگونه که از ) از مدت قبل از حادثه، فروي، میان مدت و یا در. ( ین گردداولویت آن نیز باید توسط مسئول بخش تعی

میان مدت و دراز مدت تعیین نمود و زمان  تعاریف فوق پیداست، نمی توان زمان خاصی براي انجام مسئولیتهاي فوري ،
انجام وظایف هر قسمت، از واحدي به واحد دیگر متفاوت است ولذا، الزم است مسئول هر واحد، تنها پس از پایان وظایف 

  .شروع به اجراي وظایف مندرج در اولویتهاي بعدي نماید  االتر ،مندرج در اولویتهاي ب

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول کمیته بحران  شاهین یزدانخواه  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



  
منابع مدیریت 

انسانی و سالمت 
    ايحرفه



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  )شاگرد( رهجو و  )استاد ( راهبر تجربه و دانش انتقال: عنوان دستورالعمل
  مشاغل در حداقل

  HEH/Ins-HRM-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:ابالغتاریخ 

 حساس مشاغل در حداقل رهجو و راهبر تجربه و دانش انتقال دستورالعمل اجراي و تدوین : هدف
 واحد .گردد می کارکنان آگاهی افزایش و مشکل حل براي کارکنان توان افزایش باعث که است توسعه فرایند توانمندي

 و ها ماموریت وظایف، انجام راستاي در را کارکنان براي مناسب شغلی مهارتهاي و دانش سطح بیمارستان آموزش
 . نماید می نظارت بیمارستان در آموزش فرایند اصلی مراحل اجراي بر و کند می تعیین سازمان اهداف به دستیابی

 خود از اظهارشده آموزشی هاي نیاز درمان، معاونت هاي استراتژي و اهداف گرفتن نظر در با سال هر آموزشی سنجی نیاز
 بخشی برون و بخشی درون بخش دو در ها آموزش باشد می بیمارستان خود اهداف و ها برنامه همچنین و pdp فرد

 . گردد می برگزار
 ریزي برنامه طبق و ماهیانه صورت به که باشد افرادي تخصصی دانش و مهارتها حوزه در اکثرا بخشی درون آموزشهاي

کنفرانس و کارگاهی یا بیمارستانی درون بخش دو به بخشی برون هاي آموزش . شود می انجام مربوطه بخش در سالسانه
 برگزار دانشگاه هاي سیاست یا شده اعالم هاي نیاز حسب بر که شوند می تقسیم درمان معاونت توسط شده برگزار هاي
 . گردد می

 ها واحد از کارکنان خروج احتماالت بینی پیش و شناسایی خصوص در را الزم ریزي برنامه است موظف واحد هر مسئول
 . شود داده جایگزین فرد به الزم هاي دانش و گیرد انجام پروري جانشین اساس این بر و باشد داشته ها بخش و

 از و شناسایی آموزشی هاي نیاز رفع جهت شرایط واجد مدرسین  .شود تعیین مدت بلند و مدت کوتاه آموزشی اهداف
 . گردد تهیه آموزشی هاي فعالیت ارزیابی مناسب ابزار . شود استفاده انها

 باال رده مدیران بین در انسجام و حدت و شود حفظ قوانین و ارزشها باید بیمارستان در مدیریتی جایگزین حفظ جهت
 . باشند مشکالت رفع جهت مدیران جدي عزم شاهد پرسنل و گردد حفظ
 سایر آمدي کار و تجربه از و شود برداشته خدمت طی در مثبتی ي قدمها باید مدیریت جایگاه تنزل از پیشگیري جهت

 . نمایید استفاده مختلف سطوح در پرسنل
 را خود دانش مدیریتی مختلف علوم ودر نموده رعایت را عدالت خود دستان زیر با برخورد در باید مدیران همچنین

 ریزي برنامه که است موفق زمانی رهبري . دهند قرار خود نهایی هدف را سازمان انداز چشم و مشی خط . دهند افزایش
  دهد انجام کامل درایت با را گیري تصمیم و انگیزش کنترل و نظارت سازماندهی

  

  

  

  

  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول امور عمومی  منصورمحمدي  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  کنندهتأیید 
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 در مدیریتی جایگاه تنزل و ارتقا انتصاب، انتخاب،: عنوان دستورالعمل

  HEH/Ins-HRM-02 :کد  بیمارستان

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 با افراد ارزیابی و شناسایی طریق از مدیران انتصاب و انتخاب در ساالري شایسته اصل به دستیابی دستوالعمل این از هدف
 باشد می بیمارستان فرایند سازي شفاف نیز و کارکنان انگیزش افزایش مدیریت، ،ثبات شایستگی هاي معیار از استفاده
 صورت الزم کنترل ، ،سازماندهی ریزي برنامه باید راستا این در که هدف یک براي دیگران بر تسلط و نفوذ یعنی رهبري

 . گیرد
 . باشد داشته را الزم گیري تصمیم و اطالعاتی ، ارتباطی نقش باید رهبر یک

 . گیرد می انجام مربوطه مقررات اساس بر و افراد اعتقادي و اخالقی هاي صالحیت احراز از پس مدیران انتصاب
 . باشد گذرانده را مدیریت آموزش ودوره باشد داشته را شغلی رشته با مرتبط کارشناسی مدرك حداقل ید با مدیر یک

 . باشد داشته را مشابه یا مربوط شغلی زمینه در تجربی سابقه سال 6 باید حداقل
 و فعلی مدیران به مربوط اطالعات و باشد داشته وجود بیمارستان در مدیران اطالعات بانک بانک ان مدیر انتصاب جهت

 . گردد ثبت درآن انتصاب داوطلبان
 براي نفر دو حداقل ها شاخص اساس بر باشد می درمان معاونت مدیریتی حکم کننده صادر و کننده معرفی مافوق مقام
 کارگزینی امور واحد گردد می ارسال تخصصی کمیسیون در تایید براي بیمارستان خود در انتصاب از پس مدیریتی ثبت

 اساس بر تا نماید می ارسال اداري تحول کمیسیون به را آنها ، فرمها تکمیل از پس ، شرایط تطبیق و بررسی ضمن
 .نماید یافت در را انتصاب حکم فرد ترین شایسته مقررات
 . نمایید دریافت را الزم هاي آموزش واحد و بخش هر جدیدالورود کارکنان
 آموزشی،کارشناس وایزر سوپر خبره افراد واحد یا بخش مسئول توسط نیاز حسب بر جدیدالورود پرسنل به آموزش

 گردد ارائه کیفیت بهبود کارشناس هموویژالنس مسئول عفونت، کنترل کارشناس محیط، بهداشت
 قرار پرسنل کلیه اختیار در و رسانی بروز سال هر جدیدالورود کارکنان آموزش جهت واحد هر اختصاص آموزشی کتابچه

 . گیرد
 در واحد مسئول اختیارات تفویض جهت الزم هاي آموزش و باشد داشته ابالغ سرپرستار یا مسئول جانشین واحد هر در

 . نماید دریافت وي غیاب
 . شود بررسی عملکرد نتایج بررسی طریق از شده م انجا آموزشهاي بخشی اثر ارزیابی

 اجرایی مدیران آموزشی جلسات در آن نتایج تحلیل و بررسی و کارکنان سازي توانمند و صالحیت آزمون ساالنه برگزاري
 و کارکنان خدمت ضمن آموزش دار کد هاي دره رسانی اطالع پرسنل کلیه براي CPR عملی و تئوري دوره برگزاري
  مداوم آموزش

  

  

  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول امور عمومی  منصورمحمدي  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین  ممنوعیت: عنوان دستورالعمل
  انجام وظیفه

  HEH/Ins-HRM-03 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 خصوص در نگرانی ، وظیفه انجام حین در اجتماعی شبکه هاي به ورود مشغولیت و همراه تلفن از استفاده که آنجا از
 گسترش بیماران، اعتماد سلب خدمت، گیرندگان حقوق رعایت عدم بیمار، ایمنی کاهش درمانی، خدمات کیفیت ارائه

 از احتراز براي العمل دستور این لذا . داشت خواهد پی در را غیره و پزشکی حساس تجهیزات اختالل عملکرد و عفونت
 ذیل شرح به متن در شده ذکر مشمولین کلیه براي و تدوین ، کیفی خدمات ارائه جهت آرام حفظ محیطی و فوق موارد
 : باشد می االجرا الزم

  :روش اجرایی
کلیه  توسط وظیفه انجام هنگام یا بیمارو بالین بر )غیره و تاپ لب و تبلت ( الکترونیکی وسایل و همراه تلفن از استفاده -

ممنوع  ساعات تمام در تشخیصی ، سرپایی ، بالینی هاي بخش کلیه در فراگیران و درمانی غیر و درمانی کادر پرسنل
 .است

حالت  در همراه تلفن ، نیاز صورت در باشد نمی مجاز پرستاري ایستگاه در همراه تلفن از استفاده بالینی هاي بخش در -
 .نمایید استفاده پرسنل استراحت اتاق از صحبت جهت و بوده) (silent سکوت

  
 پزشکی و هاي مشاوره براي انحصاراً همراه تلفن از توانند می راند و ویزیت هنگام به آنکال و مقیم پزشکان -1 تبصره
  .شوند مند بهره پرستاري ایستگاه در پایین زنگ صداي با و زمان حداقل در هم آن ، علمی اطالعات کسب

 
 می مانیتورها روي بر که هایی پارازیت علت به ویژه هاي بخش در بیماران و پرسنل جهت همراه تلفن از استفاده -

  .باشد می ممنوع شود می دید خطاي و باعث افتد
 
سونوگرافی  ، رادیولوژي ( برداري تصویر مختلف هاي واحد نظیر پاراکلینیکی هاي بخش در همراه تلفن از استفاده -
 سازي داروهاي آماده یا خوانی نسخه در اشتباه امکان بدلیل ( داروخانه واحد ، دستگاهها عملکرد در اختالل دلیل به)....و

 در میباشد ممنوع ) ....و سیستمی اشتباه ثبت یا و ها درآنالیز نمونه خطا امکان بدلیل ( آزمایشگاه واحد ) ....و بخش
 . ندارد منعی کوتاه زمان مدت در بخش استراحت اتاق در فقط همراه تلفن نیاز به صورت

 .باشد می ممنوع دارند کننده مراجعه زمانیکه در پشتیبانی هاي بخش پرسنل جهت همراه تلفن از استفاده -
 وي همراهیان یا بیمار به پذیرش هنگام را همراه تلفن از استفاده محدودیت ، ها شیفت مسئولین و سرپرستاران

  .داشت خواهند نظارت دستورالعمل صحیح اجراي بر و نموده یادآوري ) ویژه هاي بخش در خصوص به(

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    )مسئول کمیته انطباق(  معصومه اسفندیاري   تهیه کنندگان

  بهبود کیفیتکارشناس   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 وکارکنان کارشناسان مدیران، ارزشیابی نحوه: عنوان دستورالعمل

  درمانی مراکز
  HEH/Ins-HRM-04 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 :مقدمه
 درمانی، مراکز به مراجعین شده ارائه خدمات بهبود آن نتیجه در و کارکنان عملکرد سطح ارتقاء انگیزه، ایجاد راستاي در
 ونقاط برطرف آنها ضعف نقاط و شده بکار گرفته مختلف واحدهاي در کارکنان ارزشیابی جهت مناسب روشی بایست می

 در درمانی تشخیصی خدمات ارائه در بودن سرآمد که همانا درمانی مراکز دورنماي به بتوانیم تا گردد تقویت آنها قوت
 .یابیم دست است منطقه

 :اهداف
 کارائی ،رفتاري وافزایش ،آموزشی عملکردي ابعاد در درمانی مراکز کارکنان شایستگی میزان تعیین و ارزشیابی -
 کارمندان وتقدیر از عملکرد ارتقاء جهت مناسب راهکارهاي ارائه و ضعف نقاط نمودن برطرف و ها قابلیت شناسایی -

  شایسته
 محوله امور در آنها فعال مشارکت و کارکنان در عالقه و انگیزه ایجاد -

 : تعاریف
  نمایند می فعالیت درمانی مراکز در که شود می اطالق کسانی به : کارکنان 1-

  مراکزدرمانی رئیس تشخیص اساس بر که میشود اطالق کارکنانی از دسته آن به: قراردادي کارکنان - 3
 .شوند می بکارگیري درمانی نیازمراکز و داخلی مقررات و ضوابط و معین  حقوقی نظام با و قرارداد عقد با

 : پوشش تحت حوزه
  درمانی مراکز در شاغل کارکنان

  :ونظارت کنترل
 .داشت خواهد عهده بر را برنامه این اجراي برحسن نظارت وظیفه دانشگاه ،ریسس امور اداري بیمارستان پشتیبانی معاون

 :اجرا روش و رویه
  :کارکنان ارزشیابی -1

 وري مورد بهره العاده پرداخت فوق در آن نتایج از استفاده و ارزشیابی اجراي دستورالعمل اساس بر بایستی پرسنل کلیه
  .گیرند قرار ارزشیابی

  :قرادادي کارکنان ارزشیابی -2
  :گیرند قرار ارزیابی مورد زیر مشروحه هاي فرم اساس بر بایستی قراردادي کارکنان کلیه
 کارشناسان ارزشیابی برگ )،رئیس،مسؤل مدیر هاي پست در شاغل کارکنان( )گردد پیوست (سرپرستان ارزشیابی برگ

 ارزشیابی برگ )باالتر و دیپلم فوق مدرك تحصیلی با کارشناسی سازمانی هاي پست در شاغل کارکنان ( )گردد پیوست(
  )تر و پایین دیپلم تحصیلی مدرك با سازمانی هاي پست در شاغل کارکنان( )گردد' پیوست ( کارکنان

  



  

  پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 وکارکنان کارشناسان مدیران، ارزشیابی نحوه: عنوان دستورالعمل

  درمانی مراکز
  HEH/Ins-HRM-04 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 :عمومی مقررات
  .بود خواهد ارزشیابی کمیته رئیس درمانی مراکز رئیس -1

 را خود از اختیارات بخشی حکمی طی صالحدید صورت در ارزشیابی کمیته رئیس عنوان به درمانی مراکز رئیس:  1تبصره
 .نماید می محول جلسه دبیر عنوان ریس امور اداري به به

  .شد خواهد تشکیل )کمیته ارزشیابی رئیس(درمانی مراکز رئیس حضور با ،کمیته مدیران  ارزشیابی خصوص در:  2تبصره
 .باشد می دار عهده جلسه منشی عنوان به را ارزشیابی کمیته اي دبیرخانه مسؤلیت اداري امور اداره  -2
ویا  قرارداد اتمام از قبل هفته 6 بایستی اداري امور و میگردد انجام ساالنه طور به ارزشیابی کارکنان کلیه براي  -3

 نظر رئیس اخذ از بعد هفته یک ازمدت پس حداکثر و اقدام شونده ارزشیابی به فرم تحویل به ،نسبت شاغل ماموریت
  نماید آوري جمع را آنها مربوطه

 وي با حضور اي جلسه طی شونده ارزشیابی کارمند توسط فرم تکمیل از پس است الزم مربوطه واحد مستقیم مسؤل -4
 .اخذ نماید را شونده ارزشیابی تاییدیه و عملکرد تعیین گزارش فرم به توجه با را نهایی ،نمره

 زیر حضور اعضاء با ارزشیابی کمیته در فرد هر ماموریت یا قرارداد اتمام از قبل هفته دو تا بایستی شده تکمیل فرمهاي -5
 .گردد ونهایی بررسی مورد
 )ارزشیابی کمیته رئیس( درمانی مراکز رئیس – الف

  ارزشیابی کمیته دبیر - اداري امور اداره ب رئیس
  آن نماینده یا) کیفیت ارتقاء و توسعه ، آموزش مدیریت -ه
 .شود انجام آن خصوص در مناسب اقدام و ابالغ فرد به داد قرار اتمام از قبل بایستی ارزشیابی نتیجه  -5
 به براي رسیدگی مرتبه 2 ماهی حداکثر نیاز صورت در و بار یک ماهی حداقل الذکر فوق کمیته جلسات که است الزم -6

 . شود تشکیل مطروحه شکایات و کارکنان ارزشیابی
 نیز جدیداالستخدام کارکنان براي(  برساند کارکنان کلیه اطالع به را ارزشیابی نحوه و شرائط است موظف اداري امور -7

 )شود رسانده آنها اطالع به فعالیت شروع ابتداي در بایستی
 ماهه اول6  مدت به سنواتی افزایش بدون فرد قرارداد تمدید ، ارزشیابی نمره از امتیاز 35 تا 26 کسب صورت در -8

 وافزایش پذیرفته صورت مجدد بررسی) ماه 6 مدت در( ضعف نقاط رفع و تالش و سعی صورت در و خواهدشد انجام
 .گردد می اعمال دوم ماهه 6 براي سنواتی

 نقاط بتوانند مسؤالن و مدیران تا اقدام واحدها کلیه به کارکنان رفتاري گزارش فرم تحویل به نسبت اداري امور اداره -9
 .نمایند وثبت شناسایی پرسنل در را )ضعف نقاط(باشند می توسعه نیازمند که را ومواردي قوت
 عهده خواهد بر را واحد هر کارکنان رفتاري گزارش فرم تکمیل و پیشرفت بررسی و بازبینی وظیفه اداري امور-10

   آن اجراي و صحت بازبینی را عملکرد مکتوب ،گزارش واحد هر مسؤل با ماهانه جلسات طی اداره این منظور بدین.داشت
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 وکارکنان کارشناسان مدیران، ارزشیابی نحوه: عنوان دستورالعمل

  درمانی مراکز
  HEH/Ins-HRM-04 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 .نماید پیگیري را آن
 فرم هاي تکمیل و خود کارکنان رفتاري گزارش پرونده تشکیل به موظف درمانی مراکز واحدهاي کلیه مسؤلین -11

 .باشند می ماهانه طور مربوطه به
 .نماید کارکنان درج کارگزینی پرونده در تکمیل از پس را ارزشیابی صورتجلسه است موظف اداري امور -12
 با توضیح کتباً را خود اعتراض تواند ،می است معترض خود ارزشیابی نهایی نتیجه به نسبت کارمندي صورتیکه در -13

 .نماید ارائه اداري امور واحد دلیل به با و کامل
 رسیدگی می و مجدداًمطرح کمیته جلسه در و بررسی را مستندات و ،مدارك اعتراض دریافت از پس اداري امور -14

 .نماید
 در جلسه موارد بود معترض شده اعالم نظر به شونده ارزشیابی ، الذکر فوق کمیته مجدد بررسی از بعد صورتیکه در -15
 قطعی و نتیجه نهایی درمانی مراکز ریاست نظر با و بررسی الذکر فوق کمیته و درمانی مراکز ریاست و نامبرده حضور با اي

 .گردد می اعالم

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول امور عمومی  منصورمحمدي  تهیه کنندگان
  

  کیفیتکارشناس بهبود   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  



  

  
مدیریت خدمات 

  پرستاري
  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  :کد  مراقبتهاي پرستارياقدامات و صحیح راهنمایی ثبت : عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 : هدف 

ثبت وضعیت جسمی روانی ومراقبتی بیماربه منظور تبادل وانتقال اطالعات اساسی ازفردي به فرد یاافراد دیگر در هر 
  شیفت کاري توسط پرستار مسئول بیمار در پرونده بیمار

، علت بستري )بیان مشکل از زبان بیمار(ساعت و تاریخ، شکایت اصلی : حداقل هاي گزارش پرستاري شامل
، نحوه ورود به بخش، ارزیابی وضعیت هوشیاري، ارزیابی سالمت جسمی، سالمت روحی، )تشخیص اولیه پزشک معالج(

رمانی و تشخیصی درخواست شده و نتایج هاي دهاي الزم به بیمار و خانواده، ثبت برنامهثبت توضیحات و آموزش
هاي مراقبتی و درمانی حداقل در پایان هر ها ،ثبت نتایج ارزیابی پاسخ بیمار نسبت به اجراي برنامهپیگیري برنامه

شیفت، ثبت برنامه کنترل شرایط تهدیدکننده ایمنی، ساعت و تاریخ اطالع نتایج اقدامات تشخیصی به پزشک معالج و 
  .باشدرستار مسئول بیمار مینام و مهر پ

  خصوصیات یک گزارش علمی و صحیح
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  حقیقت در گزارش نویسی

 .اطالعات واقعی منجربه تفسیر و درك اشتباه نمی گردد, گزارش صحیح بایستی حقایق را بیان نماید

می بوید و , می شنود, گزارش باید شامل اطالعات عینی و توصیفی درباره پدیده هایی باشد که پرستار می بیند
 .احساس می کند

 .نماییدتردید و یا ابهام در فرد خواننده گزارش می نماید جدا خودداري , از کاربرد کلماتی که ایجاد شک -

  .ظاهرا و ممکن است استفاده نکنید, بهیچ عنوان از کلماتی چون به نظر می رسد -
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حوصله صحبت با , قادر به انجام کارهاي خود نیست, بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است: گزارش صحیح
 . اشتهاي خوبی به غذا ندارد, دیگران را ندارد

 .نظر می رسدبیمار افسرده به : گزارش غلط

 دقت در گزارش نویسی

 موارد ثبت شده درباره بیمار بایستی دقیق باشد تا اعضاء تیم درمان بتوانند به آن اعتماد کنند

 .مصرف نموده است) آب(مایعات  cc 360بیمار   :گزارش صحیح

  .بیمار به میزان کافی مایعات دریافت کرده است :گزارش غلط

 .نیز دقیق هجی نمایید و سپس در گزارش نویسی استفاده کنیدعالئم اختصاري استاندارد را 

در ثبت گزارشات پرستاري به هیچ عنوان نبایستی اقدامات مراقبتی و درمانی که توسط یک پرستار  -
  .انجام می شود توسط پرستار دیگري ثبت یا چارت گردد

توسط چه کسی , تی به وضوح ذکر گردد چه کاريدر گزارشات پرستاري در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی بایس -
 . و چه زمانی انجام شده است

دقیق و با اطمینان نباشد قانوندانان نیز در حیطه کاري خود و قضاوت دچار شک و ابهام می ي پرستارش چنانچه گزار
 تگردند و در نتیجه راي صادره قابل اعتماد نیس

امضاء شخص بایستی . رشات داشتن امضاء گزارش دهنده می باشدعامل دیگر جهت اطمینان از صحت و دقت گزا -
 سمت، رتبه، تاریخ و ساعت , نام و نام خانوادگی: داراي مشخصات زیر باشد

  :کامل بودن گزارش
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نوشته هاي مختصر . اطالعاتی که در گزارشات پرستاري ثبت می گردد بایستی کامل و در ضمن مختصر نیز باشد-
 .نوشته هاي طوالنی خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نمایددرك آسانی دارد و 

 در تهیه گزارش پرستاري بایستی از کاربرد کلمات غیرضروري اجتناب نمود  -

 مثال

 گزارش طوالنی 

, بازگشت و پرشدگی مویرگی خوب است, التهاب وجود ندارد, انگشتان پاي چپ مددجو گرم و صورتی رنگ است   
 . نبض روي پا درهر دو پا احساس می شود, نبض روي پایی در پاي چپ قوي است

 گزارش مختصر 

, طی دو ثانیه انجام گردیدبستر ناخنها نشان می دهد که بازگشت خون , انگشتان پاي چپ گرم و صورتی رنگ بوده   
 . دو طرفه و بدون التهاب است+  4, نبض روي پایی قوي

 :پویا بودن گزارش

 -تغییر در وضعیت سالمت -آماده کردن بیمار براي تستهاي تشخیصی  -تجویز دارو و اقدامات درمانی  -عالئم حیاتی

 ضعیت بیماردرمان تغییرات ناگهانی در و -ترخیص یا مرگ بیمار, انتقال, پذیرش

 :سازماندهی گزارش

  اطالعات ثبت شده بایستی داراي نظم بوده و سازماندهی شوند و بهتر است از فرمهاي مخصوص استفاده گردد

  :محرمانه بودن گزارش
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 .باشدکلیه گزارشات باید محرمانه ودور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار

  .بیمارستان حق تکثیر هیچ یک از اوراق پرونده بدون اجازه بیمار را ندارد 

 مشکالت بالقوه قانونی در ثبت گزارش

محتوي - محتوي گزارش منعکس کننده نیازهاي بیمار نباشد -عدم تطابق محتوي گزارش با استانداردهاي حرفه اي
 -محتوایی که منعکس کننده دستورات طبی نباشد-محتوي توصیف کننده موارد غیر عادي نباشد -ناقص یا بی ثبات

 -امضاء گزارشات تهیه شده پس از امضاء فرد دیگر - وجود خط و فضاي خالی بین خطوط ثبت شده گزارش نویسی
ناخوانا بودن گزارشدرهم  -ناخوانا بودن گزارش -وجود چند نوع دست خط در تهیه یک مورد گزارش -تحریف گزارش

رونویسی اشتباهات امضاء نامناسب گزارش  -جا افتادن تاریخ و  زمان و گزارش متناقض  -برهمی و کثیفی گزارش
  ثبت قبل از انجام مداخله مورد لزوم -الك گرفتن بخشی از محتواي گزارش نویسی - توسط پرستار

 پرونده اي که به صورت صحیح و کامل تکمیل شده باشد بهترین مدافع شما می باشد. 

  بیافتد و در پرونده ثبت نشود به دفاعیات ما آسیب می رسانداگر مطلبی از قلم. 

  .کندجهل به قانون رفع مسئولیت نمی

  چنانچه جزئیات اقداماتی که براي بیمار انجام می گیرد در پرونده ثبت نمایید اثبات صحت اقدامات انجام شده
 .آسانتر خواهد بود

  نوشتاري می باشد را بر طرف کنیمتناقضات موجود در پرونده که ناشی از خطاهاي سهوي. 

  ثبت هر نکته اي در پرونده ممکن است در دادگاه بتواند از کادر درمانی حمایت نماید ولی وجود هر اشکالی در
 .پرونده بالینی می تواند بر علیه کادر درمانی بکار رود

 ثبت هر نکته اي ایجاد مسئولیت می نماید. 

 
 یمار چه موجه، چه غیر موجه باید حتما در پرونده ثبت گرددتوجه نمایید مرخصی موقت و غیبت ب. 
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 از دسترسی اقوام و بستگان و افراد غیر مسئول به پرونده بالینی بیمار جددا ممانعت بعمل آورید. 

 در تمامی برگه هاي پرونده بالینی بیمار مشخصات را با دقت تکمیل نمایید. 

  ببندید تا جلوي هر گونه سوء استفاده و اضافه نمودن مطلب به انتهاي گزارشات را با خط ممتد تا انتهاي سطر
 .آن نوشته را بگیرید

  ): روشهاي اجرایی( شرح فعالیتها 

مرتب ،خالصه و ،اطالعات و سرعت بخشیدن به کارها ، گزارش خوانا  و بمنظورعدم اتالف وقت ، انتقال مطالب .1
 . مفید باشد 

 .استفاده شود و از مداد استفاده نشود از خودکار آبی و مشکی جهت ثبت گزارشات  .2

 . نوشته شود  24تا  1جهت ثبت دقیق اوقات شبانه روز در گزارش ساعات بطور کامل از  .3

 .جهت ثبت عالئم حیاتی حتی المقدور از چارت هاي گرافیکی آن استفاده شود .4

ام خانوادگی بیمار در شروع نام و نام خانوادگی بیمار در هر صفحه ضروري است چرا که با ثبت نام و ن نوشتن .5
 می توان از بروز اشتباه در این زمینه جلوگیري نمود، هر صفحه گزارش 

از اختصارات استاندارد و بین المللی استفاده گردد و از اختصاراتی که ممکن است معانی مختلفی داشته باشند  .6
 .نباید استفاده شود 

 . نباید دست خط هاي مختلف در ثبت وجود داشته باشد .7

 از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله الك یا سیاه کردن اجتناب نمایید  .8

  :گزارش به شرح ذیل استثبت ستورالعمل جهت تصحیح موارد اشتباه در د
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  بر روي مورد اشتباه خط کشیده اما به نحوي که نوشته قابل خواندن باشد 

  اشتباه است یا : در قسمت باالي مورد اشتباه بنویسید Error . 

 تاریخ و سمت خود را پس از ثبت مورد فوق در گزارش بنویسید. 

براي اضافه کردن مطلب جدید به گزارشات قبلی، عالوه بر درج تاریخ و ساعت جدید ، بنویسید ضمیمه گزارش  .9
 .و امضا نمائید ) تاریخ و ساعت گزارش قبلی را نیز درج کنید(قبلی

 . از گنجانیدن مطالب جدید در البالي گزارش قبلی خودداري کنید  .10

 .شود و بعد وارد صفحه بعدي شد و مهر امضا ) ادامه دارد(در صورت طوالنی بودن گزارشات باید نوشته شود .11

ساعت و تاریخ پذیرش در بخش ، بامهر و  .جهت ثبت گزارش پرستاري از برگه هاي استاندارد استفاده نمایید .12
 ي پرستار در فرم گزارش پرستاري ثبت شودامضا

در بدو ) مانند صندلی چرخدار ( ، علت بستري و نحوه ورود بیمار chief complain )(شکایت اصلی بیمار .13
 .پذیرش در بخش ، درگزارش پرستاري توسط پرستار ثبت شود

و پذیرش در بخش ، نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت هوشیاري، سالمت جسمانی و وضعیت روحی بیمار دربد .14
 .درگزارش پرستاري ثبت شود

دربدو پذیرش ، توضیحات و آموزش هاي الزم توسط پرستار به بیمار ارائه شده ودرفرم گزارش پرستاري ثبت  .15
  .شود

برنامه هاي درمانی وتشخیصی درخواست شده از سوي پزشک توسط پرستار، پی گیري ودر فرم گزارش  .16
 .پرستاري ثبت شود

 .دتنفسی بیمار و عملکرد سیستمهاي حیاتی بدن را ثبت کنی -ضربان قلبی تعداد و ریتم .17

جهت مراقبت ازبیمار ......) ونتیالتور ، مانیتور، پیس میکر و(در صورت استفاده از هر گونه وسایل مکانیکی  .18
 .نمایید توضیحات  الزم را یادداشت 
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 .حتماً ثبت کنیدوضعیت خواب واستراحت و میزان فعالیت و وضعیت دفعی بیمار را  .19

  نکات مهم در زمینه اصول نگارش پرستاري
 

 در صورتیکه نیاز به نقل قول از سوي بیمار است، عین گفته هاي بیماررا گزارش نمائید.1

 . از انتقاد سایرین در گزارش هاي پرستاري خودداري نمائید.2

 . ثبت نمایید رادرمانی همراه با ساعت اجراي آنها و واکنشهاي بیمار ،تمام اقدامات دارویی.3

 .ضروري است کلیه موارد ثبت شده در گزارش پرستاري با ثبت دقیق ساعت مشاهده یا اجراي آن باشد.4

ساعت  نام دارو ، دوز داروئی ، تاریخ و. ( کلیه اطالعات ضروري را در مورد دستورات داروئی اجرا شده ثبت نمائید.5
 ). شروع ، زمان و راه تجویز دارو 

با توجه به داروهایی که بیمار مصرف می کند ، عوارض جانبی آن را مد نظر قرار داده و در صورت بروز بالفاصله .6
 . گزارش نمایید

یماري با توجه به تشخیص اصلی یا تشخیص افتراقی بیمار ، عالیمی را که می تواند در تشخیص قطعی بیمار ، سیر ب.7
 .گزارش نمائید "کمک کننده باشد حتما....) و ECTشروع ، ادامه ، قطع دارو و یا ( ، تصمیم گیري براي درمان 

 . از ثبت اقدامات پرستاري قبل از اجراي آنها اجتناب کنید.8

در اسرع ) مهار فیزیکی یا شیمیا یی بیمار(پس از مشاهده هر گونه وضعیت غیر عادي یا ارائه مراقبت هاي خاص .9
  . وقت اقدام به گزارش نویسی نمائید

 . انحصاراً در گزارش، مراقبتهایی را که خود ارائه نموده و یا بر اجراي آنها نظارت داشته اید ثبت نمایید.10

با پاي خودش ، با برانکارد، توسط اورژانس (ساعت ورود بیمار، نحوه ورود تاریخ وگزارش پذیرش بیمار باید شامل .11
  . ، وضعیت هوشیاري بیمار، عالئم حیاتی هنگام ورود و سایر موارد مهم مشاهده شده باشد... ) ن وا، توسط همراه115
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آمادگی جهت آزمایشات پاراکلینیکی ، . (اقداماتی را که باید در شیفت هاي بعدي انجام و یا پیگیري شوند گزارش نمایید.
 ... ) و  تشخیصی ، جواب مشاوره ها

  .آزمایشات پاراکلینیکی بیمار را درصورت انجام با ذکر ساعت و تاریخ گزارش نماییدانواع .13

درصورت بروز موارد غیر طبیعی در وضعیت همودینامیک بیمار، آزمایشات پاراکلینیکی ومشاهدهعوارض جانبی داروها .
 . ع دهید،موارد مشاهده شده را عالوه بر ثبت دقیق در گزارش ، در صورت ضرورت به پزشک اطال

در صورتیکه بیمار از طریق داخل وریدي مایع دریافت می کند میزان مایع دریافتی در شیفت خود را محاسبه نموده و .15
  .عالوه بر تنظیم سرم بیمار میزان مایع دریافتی وي را در گزارش قید نمایید

فرم جذب ودفع در پرونده گذاشتهشده و را دارد باید )   I&O(درصورتیکه دستور کنترل میزان جذب و دفع مایعات .16
میزان جذب و دفع در هر شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعات همچنین مقدار و نوع هرگونه مواد دفعی بطور دقیق 

 . ثبت شود

 ! ستضروري ا.... ) سقوط ، اشتباهات دارویی و(ثبت هر گونه حادثه یا اتفاقی که سالمتی بیمار را به مخاطره انداخته .17

مسئولیت درج صحیح دستورات پزشک در کاردکس با پرستار مسئول شیفت است و باید در این زمینه دقت کافی .18
 . براي جلوگیري از بروز اشتباهات بعمل آید

 . دستورات اجرا نشده پزشکان را با ذکر علت ثبت نمایید.19

در برگه گزارش پرستاري در قسمت ثبت (معنی ندادن دارو به بیمار می باشد  دارو به دور  قرمز  کشیدن دایره .20
در صورت ندادن دارو به هر علت و کشیدن دایره دور ساعت تجویز باید علت آن در باالي ساعت تجویز دارو ). داروها

 .بطور مختصر ذکر شده ودر گزارش پرستاري نیز در مورد آن توضیح داده شود

 . دقیقا ثبت کنید) حضوري، تلفنی(اطالعاتی را که خودتان به پزشک معالج گزارش می نمایید  .21

  :یط زیر را بطور کامل رعایت کنیددر صورت نیاز به ثبت گزارش تلفنی ، شرا .22
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I.  پرستار امضاء شود 2دستور تلفنی در برگه دستورات پزشک ثبت و توسط . 

II.  ساعت به امضاء پزشک مربوطه رسانده شود 24دستور تلفنی ظرف مدت . 

III.  ،زمان برقراري تماس تلفنی ، نام و سمت شخصی که با وي تماس گرفته شده، نام شخص تماس گیرنده
 .اطالعات داده شده و اطالعات گرفته شده ثبت شود

 :از مواردي که منجر به تحریف گزارش می شود اجتناب کنید از جمله .23

I. اضافه نمودن مواردي به گزارش بدون آنکه تعیین شود که موارد مذکور بعداً اضافه شده است. 

II. ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاري 

III. دوباره نویسی و یا تغییر گزارش 

IV.  اضافه نمودن مواردي به یادداشت هاي سایرین 

V.  تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهاي قبلی یا موجود 

VI. حذف نکات مهم گزارش. 

VII. ثبت تاریخ گزارش به نحوي که موید این مساله باشد که در زمان قبلی ثبت شده است. 

بطور کامل و جامع با ذکر کلیه مراحل احیا باید در پروندهثبت )  C.P.R(  گزارش عملیات احیاء قلبی ریوي  .24
 .  شود

 . شته باشددر بین مطالب مندرج در گزارش پرستاري وابتدا وانتهاي گزارش جاي خالی وجود ندا .25

 .آموزشهاي ارائه شده به بیمار را در گزارش پرستاري ذکر نمایید .26

هاي پزشکی باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط پزشک معالج یا در خصوص مشاوره. 27
بدون اطالع پزشک پزشک مقیم در پرونده دستور اجراي آنها داده شده قابل انجام می باشد و نباید بطور مستقیم و 

  .معالج اجرا گردد

پس از ثبت هرگونه اطالعات در گزارش پرستاري ، با نوشتن نام خانوادگی و سمت خود گزارش را به مهر اسمی  .28
  .بکشیدصاف هور نموده و امضاء نمائید و سپس در پایین گزارش خط مخود م

  .بپرهیزیداز سوگیري در توصیف شخصیت بیمار با صفات ناخوشایند .29
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  .گزارش پرستاري و دانشجویان پرستاري توسط پرستارمسئول بیمار تایید و مهر وامضاء گردد. 30

  .گزارش پرستاري باید در انتهاي شیفت براي پرهیز از اشتباه و خط خوردگی نوشته شود .31

 چه مواردي توسط پرستار در پرونده بیمار باید ثبت شود؟ 

 :  دستورات روتین یا ثابت- 1

 . باید واضح و روشن نوشته شده و به امضاي پزشک رسانده شود و همیشه در بخش نگهداري گردد    

 :  PRNدستورات - 2

 . نام ،دوز و راه مصرف دارو توسط پزشک قید شود  باید

 : دستورات تلفنی - 3

شده دستورات تلفنی عمل و طبق دستورالعمل ارائه . دستورات تلفنی راه سریع و مناسب در انتقال اطالعات می باشد
 .گردد

 :دستورات شفاهی -- 4

  . در شرایط بحرانی مثل دستورات تلفنی عمل می گردد    

 :دستورات پزشک مشاور

  .و توسط پرستار مسئول شیفت چک گردد)شودReorder(. باید به تایید پزشک معالج رسانده شود    

  :ثبت رفتار بیمار ) 6

  .مشاهده رفتار بیمار در رابطه با مشکالت سالمتی یا در رابطه با بیماري اوست 

 ريگیل افسردگی و گوشهبلکه شامل تغییرات در خلق و خوي مث’ رفتار فقط شامل عکس العمل هاي جسمی نمی شود 
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 .و تغییر در ارتباط کالمی و غیر کالمی و عکس العمل هاي فیزیولوژیک نیز می شود

 . کلمات و جمالت بیمار نوشته شود عیندر شرح ارتباط کالمی با بیمار باید  

 : عکس العمل بیمار نسبت به اقدامات درمانی و پرستاري -7

رش درك بیمار و مشکالت مبناي گزا...(گرما و سرما بر کاهش تورم و ’ اثر پاشویه بر تب ’ اثر مسکن بر درد : مثال   
  .)عینی اوست

 :غیر مترقبه  ثبت حوادث- 8

خودکشی باید با ذکر ساعت و ’ ایست قلبی و تنفسی ’ کما ’ برق گرفتگی ’ حساسیت و آلرژي ’ سقوط ’ فرار 
 . ثبت گردد’ توضیحات کامل و اقدامات انجام شده ونیز در جریان قرار دادن مسئولین 

 .بیمارستان را در جریان قرار داد  یتدر هنگام وقوع حوادث باید مدیر

ابزار و وسایل مورد استفاده براي ’ حمایت و آموزش ’ اطالع به پزشک ’چنین باید اقدامات الزم ایمنی یا حفاظتی هم 
  .قبل و بعد از حادثه ثبت گردد’ حفظ ایمنی بیمار 

نوشتن نام پرستاري که حادثه را دیده و با آن روبرو شده : درنوشتن گزارش حوادث موارد زیر باید رعایت شود 
هرگونه اقداماتی که توسط پرستار، پزشک ویا . به طورمختصرودقیق وکامال عینی حادثه شرح داده شوداست 

  . سایرهمکاران براي حادثه دیده صورت  گرفته  گزارش داده شود

 . راي حادثه تفسیروتعبیرنوشته نشودب

 . حادثه باید هرچه سریعتربه مسئول مربوطه گزارش شود

  . ره مخصوص نوشته وحفظ گرددگزارش حادثه باید با شما

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  :کد  اقدامات و مراقبتهاي پرستاريصحیح راهنمایی ثبت : عنوان دستورالعمل

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 . گزارش نباید کپی شود

 :ثبت موارد پاراکلینیک - 9

گرافی ها  باید ضمن اطالع به پزشک و انجام پیگیري هاي الزم ثبت شده و برگهاي الزم نیز در پرونده  وجواب آزمایشات
 . بیمار گذاشته شود 

 .اقدامات درمانی که سایر اعضاي تیم درمان انجام می دهند -10

 ...) .بیهوشی و’ مسئول تغذیه ’ روان شناستوسط ( ویزیتهاي انجام شده و تعداد آن -11

 ). مخصوصا در شیفت شب (استراحت و خواب ’ دفع ’ غذا و اشتها ’ درد -12

 .آموزشهاي داده شده به وي  ي وبیمار سیر-13

 گزارشات شفاهی

 .اطالعات ضروري براي مراقبت از بیماران می باشدگزارش شفاهی یک ارتباط سیستماتیک است که هدف آن انتقال 
در این نوع گزارش یک پرستار خالصهاي از . پرستاران روزانه چندین مرتبه از گزارش شفاهی استفاده می نمایند

 . فعالیتها و شرایط بیمار در زمان ترك بخش براي استراحت و یا پایان شیفت را به پرستار دیگر منتقل می نماید

 :گزارش شفاهی توسط پرستاران استفاده می شود چهارنوع

 گزارش تعویض شیفت    change of shift reports 

  گزارش تلفنی      Telephone reports 

 گزارش انتقالی      Transfer reports 

 گزارش حوادث اتفاقی    Incident reports 

  :در گزارش ترخیص بیمار این موارد باید ذکر شود.
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  از خود در خانهآموزش در زمینه مراقبت * 

آموزش در زمینه مصرف دارو، نام دارو، دوز آن، هدف از تجویز دارو، اثر ات آن، زمان مصرف و عوارض جانبی احتمالی 
 .آن

 .اطالعات در زمینه دارو باید به صورت کتبی و شفاهی باشد* 

تمامی  ،القات پس از ترخیص ارجاع و اولین م ،رژیم غذایی  ،ها هاي کار و درمان روش ،ساعات دقیق مصرف دارو 
اي از برنامه  هاي ارائه شده باید در گزارش مربوط به بیمار و خالصه تمامی آموزش ،هاي بیماري یا اثرات درمان  جنبه

 ،. ترخیص ثبت شود

 .ها باید به صورت مکتوب در اختیار بیمار قرار گیرد دستورالعمل* 

 .داده شود؛ و عمالً با بیمار و خا نواده اوتمرین کردهاي مراقبتی به صورت عملی نشان  اجراي روش* 

 گزارش فوتی

  )عینی با قید ساعت و تاریخ - عالئم حیاتی، عالئم ذهنی(وضعیت عمومی قبل از فوت 

 )در موارد نا گهانی(ثبت ساعت بد حال شدن 

گواهی فوت یا توسط پزشک مربوطه صادر گردیده یا توسط  پزشک قانونی (ثبت ساعت فوت، نحوه صدورگواهی فوت 
 ). صادرمی گردد

 . ذکر این نکته در پرونده که جسد به چه کسی تحویل شد یا در سردخانه بیمارستان گذاشته شد

فوت نوشته شده و روي کاور یا روي ملحفه باید نام ونام خانوادگی جسد، سن، بخشی که بستري بوده و تاریخ 
 .   چسبانیده شود

  گزارش به اعضاء خانواده یا نزدیکان بیمار
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 برخی از موارد قصور در پرستاران به ترتیب تکرار 

قصور در  -4 اشتباهات دارویی -3سقوط بیمار و قصوردر ثبت آن و نداشتن صداقت -  2درمان  یاجراي اشتباه -1
قصور در بررسی بیمار و گرفتن شرح - 6بکارگیري تجهیزات ناقص و معیوب -5 مشاهده کردن و ثبت صحیح مشاهدات

قصور در نگه داشتن - 9قصور در تعیین هویت بیماران و شناسایی بیمار-8قصور در بررسی و  گزارش تغییرات - 7حال 
 ت و ثبت بموقعقصور در ارزشیابی مراقب- 10اطالعات محرمانه بیماران 

 CPRنکات اساسی در ثبت گزارش 

ریتم قلبی در زمان شروع دارو  ، CPRزمان شروع احیاء قبلی و ریوي   ،)فقدان نبض  یا تنفس(زمان و نوع ایست 
نکات اساسی در ، ریتم قلبی در زمان شروع دفیبریالسیون و پس از دفیبریالسیون ،درمانی و پس از اجراء دارو درمانی

دفیبریالسیون و واکنش  میزانتعداد و  ،ABGرش لوله گذاري و اکسیژن درمانی و تجزیه گازهاي خون شریانی ثبت گزا
 .نمایدرا براي بیمار تجویز و تزریق می ز و زمان و اسم فردي که داروونوع و د(درمانی دارو بیمار نسبت به دفیبریالسیون

  )افراد عضوتیم احیاء ،واکنش مردمکها

  :گزارش تلفنی  CPRزمان خاتمه

 )پزشک معالج، رزیدنت یا انترن(صدور دستور شفاهی یا تلفنی  .1

 )پرستار مربوطه( تکرار دستور شفاهی یا تلفنی با تأکید بر دوز دارو و ساعت اجرا  .2

مسئول ) (در برگه دستورات پزشک با ثبت زمان و نام پزشک دستور دهنده و سمت(ثبت در پرونده بیمار  .3
 )شیفت

 )مسئول شیفت(با تیک زدن و شماره گذاري از پائین به باال (تور پزشک کنترل دس .4

 )پرستار همکار در شیفت(امضاء و تأئید دستور تلفنی و شفاهی  .5

 )پرستار مربوطه( اجراي دستور  .6

 )پزشک معالج، رزیدنت یا انترن(امضاء و مهر دستور در اولین فرصت  .7

  

 



  

  درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  :کد  اقدامات و مراقبتهاي پرستاريصحیح راهنمایی ثبت : عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  

کیسه خون را با فرم درخواست خون چک کرده و بعد مشخصات روي : دریافت خون از بانک خون بیمارستان •
 ازاطمینان از انطباق با مشخصات بیمار، محتوي کیسه خون را از نظر سردي ، وجود لخته، همولیز، تغییر رنگ و

 .نشت خون از کیسه بررسی کنید و موارد غیر طبیعی را بالفاصله گزارش کنید •

 گزارش ترانسفوزیون خون •

تاریخ تزریق، ساعت تزریق ، تعداد : باید حین تزریق در کارت شناسایی یادداشت گردد شامل مواردي که: تزریق خون
 واحد خون یا پالسماي مصرفی، شماره کیسه هاي مصرفی ، عالیم حیاتی بیمار طی زمان تزریق، امضاء پرستار

 : نکات مهم حین تزریق

 ساعت می باشد 4حداکثر مدت زمان تزریق خون  .1

  بیمار و کیسه خون تشخیص هویت دقیق .2
 قرار دادن صحیح سوزن تزریق در رگ .3

 استفاده از ست فیلتردار .4

 مراقبت متناوب از بیمار .5

در صورت واکنش بیمار به خون بالفاصله متوقف شده و بعد از ان جام اقدامات الزم در گزارش پرستاري تاریخ  .6
تزریق شده، زمان شروع و توقف خون،  وساعت واکنش و عالئم مشاهده شده، نوع و مقدار خون یا فراورده هاي

 .درمانهاي انجام شده براي عوارض ثبت شود

 ) قبل، حین و پس از تزریق خون(کنترل عالیم حیاتی به طور متناوب .7

 
خون کامل ، (ثبت در چارت ترانسفوزیون خون کرایوپرسیپیتیت ، محصوالت لیوفیلیزهمه محصوالت خونی  .8

 .با ست فیلتردار تزریق شودگلبول قرمز متراکم ، پالکت باید 

 .انتخاب گردد) نوع و شماره آن(آنژیوکت مناسب ، در هر تزریق باید رگ مناسب   .9

خون کامل و یا گلبول قرمز متراکم معموالً در یک یا دو ساعت تزریق می شود ، ) غیر اورژانس ( در موارد روتین  .10
 )ml/kg/h 4 -5 ( ساعت نباید طول بکشد  4و بیش از )ارد اورژانس خون را با هر سرعتی می توان تزریقدر مو 

 )نمود
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از مهمترین و حساس ترین و نقطه عطف تزریق خون تعیین هویت بیمار و انطباق آن با کارت شناسایی و یکی  .11
 .فرم درخواست خون و کیسه خون درست قبل از تزریق خون می باشد

عوارض %  90دقیقه اول که بیش از  15در . باشداز دیگر نکات با اهمیت حضور پزشک معالج بر بالین بیمار می  .12
و کنترلعالیم زیر که از مهمترین نشانه هاي واکنش )   ml/kg/h ) 2 -3حاد رخ می دهد  باید تزریق آهسته باشد 

 .همولیتیک می باشد می تواند در شناسایی زودرس آن کمک کند

 گزارش مانیتورینگ قلب .13

در مانیتور بیمار ریتم : ي استفاده شده با ریتم هاي خوانده شده مثالتاریخ و ساعت شروع مانیتورینگ، لیدها .14
 .را نشان داد بیمار شکایت از درد قفسه سینه و تپش قلب داردHR=150با  PVCسینوسی با 

  :گزارش نویسی در بخشهاي اعصاب و روان 

  :در گزارش قید گردد در گزارش نویسی در بخش روانپزشکی عالوه بر موارد باال باید موارد زیر بررسی و

الزم به ذکر است که موقع نوشتن گزارش عین جمله بیان شده توسط بیمار و عمل انجام شده بدون تحریف در گزارش 
 .قید گردد

 عالیم و نشانه هاي اختالالت روانی 

  نشانه)sign :(حرکتی  -عواطف محدود، کندي روانی : یافته عینی که متخصص بالینی مشاهده می کند 
 

  عالمت)symptom :(خلق افسرده، کاهش نیرو: تجربه ذهنی توصیف شده توسط بیمار  

  نشانگان)syndrome :(گروهی از عالیم و نشانه ها  

  :عالیم اختالالت روانی داراي دو ویژگی است

 محتواي عالمت،  شکل عالمت 
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  زمانی نشانه ها به عنوان بیماري اهمیت پیدا می کنند که:  

  عملکرد فرد را بر هم زنند، براي مدت زمان طوالنی باقی بمانند  ،  باشدشدت آنها بسیار زیاد .  

  خلقMood : به طور ذهنی احساس شده و به وسیله شخص گزارش می شود ه کمستمر و نافذ یهیجانحالت
  .در زیر انواع آن ذکر شده است

• Eutymic) خلق متعادل( 
•  )Elevatedباال( 
•  )Euphoria نشئه( 
• )Expansiveیا بسیط گسترده( 
•  )Ecstasy خلسه( 
•  )Dysphoricمالل انگیز( 
• Depressed) افسرده( 
• Alexithymia )  ناتوانی در بیان خلق( 
• Swing   )خلق نوسان دار( 
• Irritable  )تحریک پذیر( 

 Agitation  )اضطراب همراه با بی قراري شدید حرکتی( 

  عاطفهAffect :که قابل مشاهده می باشد،که انواع آن به  حالت ظاهري چهره و پاسخگویی هیجان شخصی
 .شرح ذیل است

 Appropriat  متناسب 

 Inappropriat  نامتناسب 

 Restriectedمحدود 

 Bluntedکند 
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 Surfaceسطحی 

 Labileبی ثبات 

 Swimmingشناور 

  ظاهرAppearance 

  اندام، توازن، لباس وضع ظاهري و وضعیت فیزیکی کلی بیماردر نظر مصاحبه کننده با توجه به حالت و وضعیت
 .و آراستگی او در این قسمت توصیف می شود

  آرایشGrooming 

  لباسDressing 

  بهداشتhygiene  
 psychomotor activityحرکتی  – رفتار و فعالیت روانی 

 به صورت افزایش یا کاهش حرکت ویا حرکت غیر عادي ظاهر شود. 

  دیگرتکرار دقیق حرکات فرد : Echoparaxiaپژواك رفتار •
  اختالل حرکتی در اختالالت عضوي و غیرعضوي:Catatoniaتونیا اکات •
 مقاومت بدون انگیزه: Negativismمنفی کاري  •
  کاهش ناگهانی و موقتی تونیسیته عضالنی : Cataplexy کاتاپلکسی •
  الگوي ثابت و تکراري حرکات و تکلم: Stereotypyرفتار کلیشه اي •
 رفتارهاي غیرالزم با القا معنی و مفهوم خاص به مخاطب : Mannerismادا و اطوار  •
  خاموشی بدون اختالالت ساختمانی : Mutismگنگی  •
 فعالیت نمادین و ناخودآگاه Automatism: خودکاري overactivityبیش فعالی  •
  اطاعت محض: Command automatismخودکاري دستوري  •

  کندي حرکتی و شناختی: Hypokinesisکاهش فعالیت 
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  Speechتکلم •

  . ن مشکل میباشد آن زیاد و قطع آتکلم سریعی که حجم (pressure speech):فشارتکلم   •

 تکلم منطقی مربوط و پر حجم )  : Logorrhea( حرافی •
  .باشد محدودیت  در حجم  صحبت  ، پاسخ  ها ممکن  است  یک سیالبی) poverty of speech(فقر کالمی •
 هنگ طبیعی کالم آفقدان ) : Dysprosdy( دیس پرو سودي •
 اشکال در اداي کلمات و نه در پیدا کردن کلمات یا دستور ) : Dysarthria(دیزارتري  •
 تکرار  مکرر یا تطویل  یک صوت یا سیالب : Stuttering)( لکنت زبان •
 تکلم غیر عادي و ناموزون به صورت اداي سریع و انفجاري کلمات :   ( Cluttering)بریدگی  •
 Attitudeنگرش  •

 Cooperativeهمکاري  •
 Evasiveطفره رفتن •
 Friendlyدوستانه  •
 guardedدفاعی •
 Hostileخصمانه  •
 Manipulationدست انداختن  •
 Non cooperative غیر همکارانه •
 Optimisticخوش بینانه •
 Pessimisticبدبینانه •

  اختالالت درکیperception disorder   
  .درك حسی اشتباه از محرك خارجی که وجود ندارد   Hallucinationتوهم 
  توهم شنوایی)Auditory  ( 
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   توهم بینائی)Visual( 

   توهم لمسی)Tactile (  
  توهم چشایی)Gustatory( 

 توهم بویاي)Olfactory( 

  توهم جسمی)Somatic( 

  توهم لی لی پوتی)Lilliputian ( 
  درك حسی اشتباهی  Illusionخطاي حسی

 :thoughtفکر اختالل 

  فکر فرم 

 فکر فرایند یا جریان 

   محتواي تفکر 
 :فرم فکراختالل در 

  تفکر عینی یاConcrete thinking 
 
  تفکر انتزاعی یاAbstract thinking 

  فرآیند یا جریان فکر

  Incoherenceتفکر بی ربط  •
  Autistic thinkingستیک تیتفکر او •

  Magical thinkingمیزآتفکر سحر  •
 Flight of Ideasپرش افکار  •
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  Retarded thinkingکندي تفکر  •
   circumstantialityحاشیه پردازي  •
  Tangentialityتفکرمماسی  •
  Perseverationتکرار  یا در جا زدن •
  Verbigerationرفتار کالمی  کلیشه اي  •

  محتواي فکر

هذیان شامل . عقیده باطلی است که متناسب با فرهنگ نبوده و با منطق قابل اصالح نمی باشد )Delusion(هذیان 
هذیان مسموم شدن، هذیان ،)Delusion of Reference (هذیان انتساب،Persecutory)( سیب آگزندو 

هذیان ( هذیانهاي افسردگی  ،Grandeurهذیانبزرگ منشی،و هذیان حسادت) پخش افکار وربایش ،کاشت (نفوذ 
( ترس بیمار گونه  ،)Obsession(فکر وسواسی ،هذیان فقر، هذیان خود بیمار انگاري ،)گناه، هذیان نفی وجود

Phobia(  نظام حسی شناختی 

  آگاهی و سطح هوشیاري •
  جهت یابی •
 حافظه •
  توجه و تمرکز •
  توانایی خواندن و نوشتن  •
  توانایی دیداري فضایی  •
 سطح معلومات و هوش  •
 شناختینظام حسی  •
 هوشیاري و حالت آگاهی  •

 Cloudingابر گرفتگی شعور  - Disoriantation2 عدم آگاهی به زمان و مکان-1 :اختالل هوشیاري  – الف 
of consciouness3 -  بهت Stupor4 -  دلیریومDelirium 5-  اغتشاش شعورconfusion  
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  :اختالل توجه -ب

گوش به زنگ بودن  -Selective in attention 3بی توجهی انتخابی  -Distractibility2حواس پرتی  -1
Hypervigiliance 

  :تغییرات تلقین پذیري  -ج

 Folie a trois/ folie a deuxاختالل روانی القایی بین دو یا سه نفر  -Hypnosis2خواب تلقینی  -1

ادامه نظام حسی شناختی 
  حافظهاختالل  -  گذشته دور -گذشته نزدیک  - نزدیک  - فوري:سطوح حافظه

 .....و – هیپرمنزي  - Paramnesiaنزي مپارا: Amnesiaفراموشی •

 قضاوت انتقادي  - Automatic judgmentقضاوت خودکار :  judgmentقضاوت  •

• Critical judgment -  قضاوت مختلImpaired judgment 

 -  Intellectual insightبینش عقالیی - Impaired insightبینش تخریب شده  :Insightبینش  •
 True insightبینش واقعی 

  انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران – کتاب مرجع استاندارد خدمات پرستاري :رفرنس

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    رئیس دفتر پرستاري  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  :سیاست هاي آموزشی کارکنان 
مرحله نیاز سنجی آموزشی،الویت بندي برنامه هاي آموزشی ، تعیین شیوه هاي  4سیاست هاي آموزشی کارکنان پرستاري بر اساس 

  .آموزشی ، ارزیابی برگزاري دوره هاي آموزشی انجام می شود

  :نیاز سنجی آموزشی کارکنان

اساسی ترین گام در تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشی ، اجراي صحیح فرایند نیازسنجی می باشد،نیازسنجی کارکنان نظر به اینکه 
  :پرستاري بر مبناي معیارهاي ذیل انجام می شود

  )PDP(فرم توسعه فردي
رد و برنامه ریزي براي رفع این توسعه فردي و یا توسعه شغلی و حرفه اي یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهاي آموزشی هر ف

این فرایند به شخص کمک می کند که در خصوص دانش ، عملکرد و یا موفقیت هاي خود فکر کند و براي ارتقا و پیشرفت .نیازهاست
  :فردي، تحصیلی و آموزشی خود برنامه ریزي نماید که شامل موارد زیر می باشد

  بر مبناي نیازهاي آموزشی- 1

  رطبق نظر سرپستا- 2

  بر اساس نیازهاي سازمان- 3

  :تعیین الویت هاي آموزشی

برنامه هاي آموزشی بر اساس سیاست .در هر بخش توسط سرپرستار و با مشارکت سوپروایزر آموزشی که به تایید مدیرپرستاري می رسد
  هاي کالن آموزشی مرکز در موضوع مراقبت هاي عمومی و اختصاصی می باشد

  :آموزشی اولویت بندي برنامه هاي 
کارشناس اتاق /کاردان/پرستار ،تکنسین(پس از انجام نیاز سنجی ،الویت بندي برنامه هاي آموزشی براي کلیه کارکنان رده هاي پرستاري 

بر اساس الویت هاي مراقبت هاي عمومی و اختصاصی ، ...، مامایی کادر خدماتی، کادر اداري و)عمل و هوشبري ،بهیار،کمک پرستار
  سازمان ،برنامه هاي الزامی در اعتباربخشی،وظایف عمومی،تخصصی و صالحیت حرفه اي پرستاري و نیازهاي مراقبتی در سیاست هاي 
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  .در راستاي ایمنی بیمار انجام می شود

  :تعیین شیوه هاي آموزشی
  )آموزش هاي هفتگی و ماهیانه(آموزش درون بخشی

  برگزاري دوره هاي آموزشی حضوري 

  )الکترونیکی(حضوريبرگزاري دوره هاي آموزشی غیر 

  :ارزیابی برگزاري دوره هاي آموزشی حضوري 
  بررسی اثر بخشی دوره هاي آموزشی در چهار سطح انجام می شود

منظور از واکنش میزان عکس العملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجراي یک دوره آموزش از خود نشان می : واکنش-1
  .پرسشنامه اي که توسط سرپرستاران تکمیل می شود ، مورد بررسی قرار می گیرداین واکنش از طریق .دهند

یادگیري عبارت است از تعیین میزان فراگیري ، مهارتها، تکنیک ها و حقایقی است که طی دوره آموزشی به ):دانش(یادگیري-2
پیش آزمون و (بعد از شرکت در دوره آموزشی  شرکت کنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گردیده است که از طریق آزمون قبل و

  .انجام می شود) پس آزمون 

منظور از رفتار چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره آموزشی حاصل می شود و :رفتار-3
به طور معمول سه ماه پس از برگزاري دوره آموزشی  آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت که از طریق فرم

  .توسط مسئول مستقیم بخش مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد

که از طریق تاثیر دوره ها بر شاخص هاي .منظور از نتایج میزان تحقق اهدافی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد : نتایج-4
  عملکردي مورد سنجش قرار می گیرد

  

   

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    رئیس دفتر پرستاري  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

فناوري و مدیریت 
  اطالعات سالمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-MM-01 :کد  مستندسازي پرونده بیمار: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  مقدمه

همه محققین و پژوهشگرانعلوم پزشکی بر . آوري هاي اطالعاتی نیاز وسیع به داده هاي صحیح را داردعصر حاضر و فن 
مدارك پزشکی باید بتواند براورده کننده نیازهاي علمی ، قانونی . اهمیت اطالعات مندرج در پرونده بیماران واقف هستند

مل و صحیح منبع با ارزش از داده هاي اپیدمیولوژیکی و از طرف دیگر مدارك پزشکی کا.و درمانی مراجعین به آنها باشد
و دیگر مسائل مراقبتهاي بهداشتی و درمانی ) بیماري (سایر داده هاي آماري مربوط به مرگ و میر و حالتهاي مرضی 

  .امارهاي حاصله براي برنامه ریزي مراقبتهاي بهداشتی و درمانی در جهت ارتقاء بهداشت موثر می باشد. است

بعد کمی آن که روز به روز بر تعداد پرونده ها . ه به گستردگی حوزه این داده ها دو بعد اساسی را در بر می گیردتوج
اما ناقص بودن مندرجات آنها گاها .افزوده می شود و بعد کیفی آن که در واقع به کیفیت مندرجات آن مربوط می شود

  نتوانسته است براورده کننده نیاز اطالعاتی 

نقص در مندرجات یک پرونده مربوط به عدم توجه از طرف مستندسازان ان می باشد و البته . یان مجاز انها بشودمتقاض
  .این عدم توجه ناشی از عدم اگاهی نیز می تواند باشد

  :گروههاي مستندساز در پرونده پزشکی عبارتند از

  )با ثبت اطالعات دموگرافیکی( مسئول پذیرش بیمار -1

  )با ثبت مشاهدات و دستورات ( پزشکان -2

  )با ثبت اقدامات بالینی مراقبتهاي پرستاري ( پرستاران -3

  ...)فیزیوتراپی و -آزمایشگاه  -رادیولوژي ( سایر گروههاي مرتبط -4

انچه مسلم است نمی توان گفت که ثبتهاي کدامیک از گروهها از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است ، زیرا هر کدام 
  .خود اهمیت فراوان برخوردار می باشددر جاي 

قابل استفاده در ) ICD(از طرف دیگر مندرجات درون پرونده در صورت کدگذاري بر اساس کتاب بین المللی بیماریها 
 Xبنابراین در صورتی که یک محقق در علوم پزشکی مایل باشد تا در مورد بیماري . . سطح بین المللی خواهد بود

ی است تا فقط به فهرست کدگذاري شده تحت همین بیماري رجوع تا تعداد نمونه قابل قبول را تحقیق نماید ، کاف
  .بیابد
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بعضا مشاهده می شود که پزشکان به علت ضیق وقت و مشغله زیاد ، بوقت ممکن مبادرت به ثبتهاي الزمه نمی نمایند و 
تمام جزئیات را ندارد و همین امر منجر به  البته تکیه بر حافظه کاري بیهوده است ، زیرا حافظه انسان قدرت یاداوري

بازخورد نقص .در نتیجه پرونده از کیفیت الزم اطالعاتی برخوردار نخواهد بود. نقص در مندرجات پرونده بیمار خواهد شد
در مندرجات پرونده نیز متوجه پزشکان خواهد بود ، زیرا این پزشکان هستند که بیشترین استفاده را از پرونده هاي 

  .یماران می برندب

ICD 

فصل طبقه بندي می کند و در  21کتاب طبقه بندي بین المللی بیماریها ، تمام بیماریها و حاالت مرضی ممکن را در 
منتشر و هر ده سال یکبار ویرایش می  WHOکتاب توسط . واقع ابزار تسهیالتی براي تبادل بین المللی داده ها است 

  .گردد

ی بیمارستانها موجود و کدگذاران مدارك پزشکی با استخراج کدها بر اساس شرح تشخیص کتاب در بخش مدارك پزشک
  .مبادرت به کدگذاري و طبقه بندي بیماریها می نمایند) توسط پزشکان ( گزارش شده 

یا اقدام و جراحی هاي انجام شده بایستی انعکاسی از مستندات در ) ICD (کدهاي گزارش شده بر اساس تشخیص 
  .پزشکی باشد پرونده

  تعریف -

مستندسازي یا پرونده نویسی فرایند ثبت کامل اطالعات مربوط به مراقبت و درمان بیمار است.  

 مستندسازي نوع بیماري ، وضعیت بیمار در شروع و ادامه درمان ، وسعت و کیفیت مراقبت ، درمان فراهم شده براي
  .نشان می دهدبیمار، نتیجه مراقبت و درمان مورد نیاز بیمار را 

  مدارك پزشکی چیست؟ -

مجموعه اسناد و مدارك مربوط به خدمات بهداشتی ، درمانی ، پاراکلینیک ، اداري و پشتیبانی ارائه شده به بیماران از 
  .زمان ورود تا هنگام خروج انها از مرکز بهداشتی درمانی
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   :گروههاي مستندساز در پرونده پزشکی عبارتند از

  )اطالعات دموگرافیکیبا ثبت ( مسئول پذیرش بیمار -1

  )با ثبت مشاهدات و دستورات ( پزشکان -2

  )با ثبت اقدامات بالینی مراقبتهاي پرستاري ( پرستاران -3

  ...)فیزیوتراپی و -آزمایشگاه  -رادیولوژي ( سایر گروههاي مرتبط -4

  اهداف و اهمیت مستندسازي -
 ابزار ارتباطی بین متخصصان مراقبت هاي بهداشتی درمانی .1

 ارزیابی مراقبت هاي بهداشتی درمانی .2

 مدرك قانونی .3

 پژوهش و آموزش .4

 اعتباربخشی و تایید مراکز درمانی .5

 بازپرداخت هزینه هاي درمانی توسط ادارات بیمه .6

 بهبود عملکرد .7

  دستورالعمل هاي مستندسازي -

 چگونه مستندسازي انجام شود  -الف)how (  

  ) what(چه چیزي مستند شود  -ب 

 مستند شود  چه موقع -ج) when (  

 چه کسی مستند کند)who (  

  ) how(چگونه مستندسازي انجام شود  -
مستلزم آموزش و تعلیم  داده هاي ثبت شده باید داراي ارزش هاي درست و معتبر باشند و این مهم: صحت .1

  .مناسب است
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 .داده ها باید به آسانی قابل اکتساب باشد: قابلیت دسترسی  .2

 .جمع آوري شده و داده هائی که وجود آنها ضروري است ثبت شوندتمام داده ها هاي مورد نیاز : جامعیت .3

 .ارزش داده ها در بین کاربران مختلف قابل اعتماد و یکسان باشد: پیوستگی  .4

 .داده ها باید به روز باشد: جاري بودن  .5

 .هر عنصر داده اي باید داراي معناي مشخص و ارزش هاي قابل قبولی باشد: تعریف داده ها  .6

صفات و ارزش هاي داده ها باید به صورت مشروح تعریف شده و در بر گیرنده جزئیات : ئیات بودن داراي جز .7
 .الزم باشند

 .ارزش داده ها به اندازه اي باشد که بتوانند کاربرد یا فرایند مورد نظر را حمایت کنند: دقت  .8

 .داده ها براي کاربرد یا فرایند مورد نظر معنادار باشند: مرتبط بودن  .9

  .اطالعات مربوط به اقدامات تشخیصی و درمانی را باید بالفاصله بعد از انجام آنها ثبت کرد: بهنگام بودن  .10
 

  ) what(چه چیزي مستند شود  -
 در مسائل قانونی ، یک پرونده ناقص انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است.  

حذف جزئیات یک اشتباه مهم و عمومی در مستندسازي است.  

ه این بدان معنا نیست که هر چیزي باید در پرونده بیمار ثبت شودالبت.  
  دیدگاه حقوقی -
  مراجع قانونی رسیدگی به سهل انگاریهاي درمانی و قصور پزشکی بر این نظر هستند که:  
 یعنی انجام نشده: آنچه در پرونده ثبت نشده  
 قوانین عمومی مستند سازي پزشکی -

 واجهه با بیمار باید شامل موارد زیر باشدمستندسازي در هر ویزیت و م:  
A. شکایت اصلی یا دلیل مراجعه 

B. تاریخچه 

C. معاینه فیزیکی 

D. یافته ها 

E. نتایج آزمایشات تشخیصی اولیه  
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  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-MM-01 :کد  مستندسازي پرونده بیمار: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 
F. ارزیابی و تشخیص بالینی 

G. برنامه مراقبت 

H. تاریخ و هویت خواناي متخصص مراقبت بهداشتی درمانی 

  :بعالوه 

 شودامتناع بیمار از پیگیري توصیه هاي پزشکی باید ثبت.  

مدارك پزشکی باید بطور کامل مطابق با الزامات اخالق پزشکی و قوانین ، محرمانه حفظ شود.  

هر مورد ثبت شده در پرونده باید داراي تاریخ و امضاء باشد و عنوان و سمت فرد امضاء کننده مشخص باشد.  

  محتواي گزارشات پزشکی -

 تخصص پزشک بستگی دارددرجه مستندسازي به پیچیدگی خدمت ارائه شده و.  

  :مثال 

معاینه عادي قفسه سینه ممکن است براي متخصص قلب از نظر جزئیات معاینه و مستندسازي نسبت به پزشک عمومی 
  .معناي متفاوتی داشته باشد

 مستند سازي شرح حال باید شامل :CC  ،PI  ،PH  ،ROS  ،PE باشد.  

  مستند سازي اصطالحات پزشکی -

د اطالعات کاملی در زمینه اصطالحات پزشکی داشته و با اختصارات و عالئم استاندارد آشنایی داشته تیم درمانی بای
  .باشند

برخی پزشکان از اختصارات و واژه هاي غیر استاندارد استفاده می کنند.  

 علل فوت  تشخیصهاي نهائی ، اقدامات ، علل خارجی حوادث( اختصارات باید از بخشهاي حیاتی تر پرونده بیمار ، (
  .حذف شوند
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بهتر است براي بار اول به جاي استفاده از اختصار ، مطلب مورد نظر ) بجز موارد استثناء( درصورت استفاده از اختصارات 
  بطور کامل ثبت شده و در موارد بعدي از اختصار آن استفاده شود ، چرا که ممکن است یک اختصار به چندین واژه 

کنندگان مختلف برداشتهاي متفاوتی از این اختصارات داشته باشند که پی بردن پزشکی اطالق شود و از طرفی استفاده 
  .به واژه صحیح ، ضمن اتالف وقت گاهی غیرممکن است

  اصول مستندسازي -

عینی بودن:  

  .حقایق را ثبت کنید و نظرات شخصی خود را حین مستنسازي منعکس نکنید

عالئم و . لمس می شوند ، باید واضح و بدون سمت گیري باشند به وسیله مستندسازي ، چیزهایی که دیده ، شنیده یا
  .نشانه ها را شرح دهید

فعالیت بیمار را شرح دهید نه آنچه ( دقیقا آنچه را که مشاهده می کنید شرح دهید و آنچه را که می بینید مستند کنید 
  )را که فکر می کنید

صریح باشد:  

حدسیات و گمان ها را مستند . فته هاي کلی و مبهم استفاده شودبراي ثبتیات باید از بیان صریح به جاي گ
  .ثبتیات باید حاوي اطالعات واقعی و حقیقی باشند.نکنید

  :نمونه اي از عبارات کلی و مبهم 

 بیمار خوب بود ، ظاهرا وضعیت خوبی دارد ، وضعیت متعادل ، مناسب و طبیعی  

از نقل قول مستقیم استفاده شود:  

بین کلمات بیمار از آنچه شما مشاهده . مات دقیق بیمار استفاده کنید و نقل قول مستقیم بیمار را بنویسیدلزوما از کل
بنابراین سایرین متوجه میله داراي عالمت . کرده اید با قرار دادن نقل قول بیمار در عالمت نقل قول تفاوت قائل شوید

  .نقل قول دقیقا چیزي است که بیمار گفته است
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  :مثال

  >.همسر من غذاي اینجا را دوست ندارد <حسینی گفتهمسر خانم 

به هنگام باشد:  

چون حافظه انسان به آسانی دچار فراموشی می شود ، ثبت اطالعات مراقبت درمانی باید به هنگام رخداد حوادث انجام 
همیشه بعد از دادن دارو یا بنابراین بعد از ارائه مراقبت درمانی تجویز داروها و انجام درمان ها اطالعات مربوطه را . شود

  .انجام درمان و نه قبل از آن ثبت کنید

اگر ثبت یک امر مقتضی را فراموش کردید و آنرا بعد از سایر مستندات به پرونده بیمار اضافه کردید بایستی داده ي ثبت 
  ) Late Entery( شده را به عنوان ورودي دیر ثبت شده مشخص کنید تحت عنوان 

ضح و مداوم باشدمستندسازي وا:  

رعایت امالء صحیح و نقطه گذاري و جمله بندي در ثبت اطالعات . کلیه اطالعات ثبت شده باید خوانا و مرتب باشد
  .ضروري است 

آیا منظور اینست که بیمار حمام شده در راهرو بر روي . جمله واضحی نیست ) بیمار حمام شده در ویلچر در راهرو (  
  .صندلی چرخدار قرار گرفته است 

جهت مستندسازي . اطالعات بایستی با روش منطقی و متوالی ثبت شود و استمرار ثبت اطالعات باید وجود داشته باشد 
  .ده موسسه درمانی استفاده کنیداز ساختار مشخص ش

 کامل بودن:  

ٰ تمام حقایق و اطالعات مربوط به یک واقعه  ٰ دوره درمان  ◌ ٰ وضعیت بیمار  ◌ پاسخ بیمار به درمان ها و انحرافات از  ◌
باید اطمینان . باید مستند شود ) بخصوص دالیل ایجاد چنین انحرافاتی ( استانداردهاي مربوط به درمان و مراقبت 

  .شود که ثبتیات کامل هستند و حاوي تمام اطالعات حایز اهمیت می باشند حاصل

 خوانا بودن:  
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به طور کلی خوانایی را می توان این گونه تعریف کرد که آیا یک . تعیین معیار براي خوانایی چیز ساده اي نیست 
ناخوانا بودن مستندات . تمام ثبتیات داخل پرونده باید خوانا باشد . یادداشت به وضوح و راحتی قابل خواندن است یا نه 

ٰ خوانا بودن مستندات . ار دهد می تواند بیمار را در معرض مخاطرات زیادي قر به سایر درمانگران کمک می کند و  ◌
ٰ اگر ثبتیات قابل خواندن نیستند . تداوم طرح مراقبت بیمار را تضمین می کند بهتر است ثبت کننده از ابتدا ثبتیات را  ◌

ٰ در سطح بعدي تکرار کند و توضیح دهد  چرا نوشته فوق را مجددا تکرار کرده است و تاکید کند که نوشته اول ناخوانا  ◌
ٰ اما موارد ثبت شده که براي بار دوم ثبت می شوند . بوده است  باید دقیقا مشابه اولی باشند و حتما تاریخ و امضا  ◌

  .داشته باشند

  ) when (چه موقع مستند شود  -

 یا بالفاصله بعد از انجام آن ثبت کنیدمراقبت و درمان را به هنگام انجام آن.  

هرگز قبل از انجام عملی مطلبی را ثبت نکنید.  

  ) who(چه کسی مستند کند  -

 تمام افرادي که خدمات مراقبت بهداشتی ارائه می کنند مستندساز نامیده می شوند ٰ ٰ زیرا آنها به ترتیب زمان  ◌ ◌ 
  .بت می کنندحقایق و مشاهدات دائمی درباره سالمت بیماران را ث

 هر قدر مشغله کاریتان زیاد باشد از دیگري نخواهید که مستندات شما را کامل کند و هرگز مستندات فرد دیگري را
  .کامل نکنید

  خطاهاي شایع در پرونده نویسی -

ه اید یا در صورت بروز مشکل دادگاه ممکن است نتیجه گیري کند که  شما در اجراي کار قصور کرد: از قلم افتادگی . 1
  .تالش کرده اید که مدرك مخفی باشد

  ثبت مبهم.2
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زمان و تاریخ بازگشت . اگر مجبور به تاخیر در ثبت هستید آنرا مشخص کرده و زمان آنرا ثبت کنید : تاخیر در ثبت .
  .براي ثبت را بنویسید

  تصحیح نا مناسب.4

  .اقدامات سایرین را ثبت نکنید. فقط آنچه را خودتان انجام داده اید ثبت کنید: ثبت غیر مجاز .5

فقط از اصطالحات مطابق با کمیسیون مشترك اعتبار گذاري سازمانهاي مراقبتی و : اختصارات مبهم یا نادرست .6
  .سازمان خودتان براي ثبت گزارشات استفاده کنید

  .طوري بنویسید که دیگران بتوانند بخوانند: ناخوانی و فقدان وضوح .7

  :شایع سایر اشتباهات  -

قصور در ثبت اطالعات وضعیت سالمت بیمار  

قصور در ثبت داروهاي داده شده به بیمار  

 قصور در ثبت اعمال پرستاري  

 قصور در ثبت عکس العمل هاي دارویی  

 قصور در ثبت تغییر وضعیت بیمار  

 ثبت اشتباه روي پرونده بیمار  

  :آیتمهاي ناقص برخی از اوراق

  برگ پذیرش
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  .عمل جراحی در پرونده ها ثبت نمی گردد و یا توسط منشی بخشها در برگه پذیرش ثبت می شودتشخیص نهایی و نوع 

 یا در صورت ثبت ٰ   .جهت کدگذاري پرونده نمی باشد ICDتشخیص نهایی نوشته شده منطبق بر نیازهاي  ◌

 برگه پذیرش فاقد مهر اتندینگ می باشد و یا به جاي مهر اتندینگ ٰ   .پرونده ممهور به مهر رزیدنت است ◌

 در اکثر موارد نوشته هاي ثبت شده بر روي اوراق فاقد امضاء ٰ   .مهر پزشک و تاریخ و ساعت می باشد ◌

 مهر استاد ثبت نشده است – اعمال جراحی  – اقدامات درمانی  – تشخیص نهایی : در برگه خالصه پرونده.  

نشده یا اصال در پرونده موجود نمی باشد برگ شرح حال بیمار یا به صورت کامل ثبت.  

 مهر پزشک بیهوشی دهنده و سایر اطالعات برگ بیهوشی ناقص می باشد – نوع بیهوشی : در برگه بیهوشی  

برگ مرافبت قبل و بعد از عمل جراحی در بیشتر موارد تکمیل نمی شود.  

 در اکثر موارد جواب رادیوگرافی ٰ   .آزمایشات و سایر اقدامات درخواست شده در پرونده موجود نمی باشد ◌

 به خاطر داشته باشیم که:  

  .در مسائل قانونی یک پرونده ناقص انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است

جام آنچه در پرونده ثبت نشده یعنی ان مراجع قانونی رسیدگی به سهل انگاري هاي درمانی بر این نظر هستند که 
 نشده
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  تاخیري ثبتهاي و اطالعات

  HEH/Ins-PS-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  . باشد می بیمارستان  HIS  سیستم به ها داده کامل و صحیح ورود از اطمینان اجرایی روش این از هدف :هدف

  ها بخش و ها واحد کلیه : دستورالعمل دامنه

 مسئول ها بخش مسئولین : بیمارستان HIS  سیستم در شده ثبت ي ها داده کنترل براي مجاز مسئولین - 1
 باشند می  بیمارستان داخل ارزیابان و پاراکلینیک ي ها واحد مسئولین و آمد در و ترخیص مسئولین پزشکی مدارك

. 
 در ها داده کنترل به مجاز افراد توسط ها هداد ثبت عدم یا ها هداد اشتباه ثبت در تطابق عدم موارد گونه هر - 2

 تطابق عدم موارد و اند شده ترخیص که بیمارانی در همچنین . شود گزارش بیمارستان HIS کارشناس به وقت اسرع
 شود داده اطالع درآمد مسئول به بالفاصله بیاید بوجود بیمار هاي هزینه در اختاللی است شده باعث ها داده ثبت در
  .گیرد صورت ایشان توسط الزم تصحیح تا
 اقدام و نموده کنترل هفتگی بصورت و دقت به را ها داده ثبت تطابق عدم موارد بیمارستان HIS شناسرکا - 3

 .گیرد صورت زمینه این در الزم اصالحی
 ،پذیرش ،دموگرافیک ،هویتی هاي داده محور 8 در را تطابق عدم موارد لیست چک اساس بر HIS کارشناس - 4

 می صورت الزم اصالحی اقدام و نموده بندي جمع درمانی و پاراکلینیک تشخیص کد حساب صورت و الیم ،ترخیص
 . پذیرد

 ماهانه بصورت سالمت اصالحی مدیریت و آوريفن کمیته در اصالحی اقدامات و تطابق عدم موارد بندي جمع - 5
 .شود می گزارش

 به مربوط هاي داده .گیردیم ثبت شیفت هر در خدمت دهنده انجام توسط HIS سامانه در واحد هر در ها داده ورود
 پس و شود می ثبت و شود داده داده انتقال ترخیص به HIS سامانه در بیمار ینکه ا از قبل پرستار و منشی توسط بخش

 آمد در مسئول طریق از تنها خاص موارد ودر .باشد نمی پذیر امکان بخش توسط اضافه و حذف امکان بیمار ترخیص از
 طرق از باشد نداشته وجود HIS سیستم در خدمتی به مربوط کد صورتیکه در . دارد وجود خدمت حذف و ثبت امکان

 ارائه هزینه ها دارو قسمت در تغییر گونه هر صورت در گیرد می انجام سامانه مسئولین با الزم هماهنگی HIS کارشناس
 فرد هر براي. گیردیم مانجا رایان سایان شرکت باهماهنگیHIS کارشناس توسط الزم تغییرات پاراکلینیک یا و خدمت

 سیستم وارد خود کاربردي رمز با فقط که است شده صادر HIS کارشناس توسط مخصوص کاربردي رمز کننده ثبت
 .باشدیم ردیابی قابل بالفاصله داده اشتباه ثبت صورت در و شوند

 سیستم وارد خود کاربردي رمز با فقط و باشد کوشا خود کاربردي رمز نگهداري و حفظ به نسبت است موظف کاربر هر
HIS نماید اقدام داده ثبت به ونسبت شده.  
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استفاده از نمادها و اختصارات در مستندسازي   : عنوان دستورالعمل
  پرونده

  HEH/Ins-MM-02 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 افتادن مخاطره به از کنند، پیشگیري استفاده واحد اختصاري حروف از ها بخش در پرستاري و پزشکی پرسنل کلیه  :هدف

 اختصاري حروف از اي سلیقه استفاده در بیمار ایمنی

  :روش اجرایی

 تهیه بخش هر سرپرستار همکاري با بیمار آموزشی سوپروایزر توسط بخش هر کاربردي و رایج اختصارات لیست   -1

 .گیرد می قرار بخش کادر کتابچه اختیار بصورت و

 براي و بوده مشترك همه بین که نمایند می استفاده اختصاراتی از درمان تیم ، پرونده در گزارشات ثبت هنگام -2

 .باشد بخش در گروهی یا فرد مختص آن معنی و درك اینکه نه درك باشد قابل همه

 می ممنوع میکند ایجاد اختالل گزارش در اینکه بدلیل مشترك غیر اختصارات و اصطالحات و ها واژه از استفاده -3

 .باشد

 درج هنگام در و کنند استفاده مجاز اختصارات از واحدها دادن نشان براي هستند مجاز پرستاري پرسنل -4

 .نمایند خودداري استاندارد غیر اختصاري عالئم بردن بکار بیمار از پرونده در گزارشات

 استفاده بیمار مستندات یا و پرونده در سپس و کرده هجی دقیق را آن اختصارات از استفاده هنگام در پرستار -5

 .میکند

 نظر در همیشه را فهم قابل و روان و ساده نگارش و نماید می اجتناب غیرضروري اصطالحات کاربرد از پرستار - 6

 .دارد

 استفاده اختصارات از حیاتی عالئم کنترل و خونی هاي فراورده و آزمایشات نوع نوشتن جهت است مجاز پرستار -7

 .نماید

  .باشد نمی بیمار به آموزش برگه در پزکی اختصارات از استفاده به مجاز درمانی کادر پرسنل -8

 از استفاده هنگام در کنند می ثبت را پرونده مستندات و پرونده گزارش که شیفت مسئول یا و سرپرستار -9

  اختصار و اصطالحات از استفاده هنگام در کنند می ثبت را پرونده مستندات اختصارات در و اصطالحات
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  .شود نمی نوشته )دیگري همکار (دیگري  شخص توسط و می نماید اقدام آن نوشتن به شخصا مستندات در

  .شودمی داده سرپرستار توسط اختصارات از استفاده نحوه خصوص در الزم آموزشهاي کارکنان بکار شروع بدو در -10

 آموزش اختصارات ناصحیح کاربرد مشاهده صورت در و بررسی مستمر بصورت سرپرستار توسط پرونده مستندات -11

 .شودمی داده الزم هاي

  :فرد پاسخگو

 اختصارات لیست تهیه :آموزشی سوپروایزر 

 اختصارات لیست تهیه : پرستاري مدیر

  پزشکی اصطالحات کتب :منابع پرونده در اختصارات درج :پرستاران و پزشکان

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

کارشناس مسئول مدارك   یوسف ماحوزي  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  بهداشت محیط
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

/ هانظافت، شستشو و گندزادیی و کله زدایی بخش: عنوان دستورالعمل
  واحدها

  HEH/Ins-EHM-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .منظم؛تمیز و داراي شرایط بهداشتی و فاقد چرك و لکه باشدلباس کار پرسنل خدمات می بایست .1

  :پرسنل خدمات بخش جهت نظافت،شستشو،گندزدایی بخش به شرح زیر می بایست اقدام نمایند.2

جمع آوري زباله هاي درشت،جاروي خشک (کف تمامی اتاق هاي بستري و راهروها می بایست روزانه سه نوبت نظافت *
  .گردد)تی مرطوب بدون ایجاد گردوغبار،

به نحوي . می بایست به طور مرتب تعویض گردد..... تمامی وسایل مربوط به تخت بیمار شامل پتو،ملحفه و روتختی ها و *
  .که همیشه سالم و تمیز و بدون هرگونه آلودگی باشد

  .پر گردندظروف حاوي صابون مایع می بایست پس از خالی شدن کامال شسته شده و پس از خشک شدن مجددا *

  .میز غذا می بایست پس از استفاده بالفاصله نظافت گردد*

  .تخت بیمار می بایست پس از ترخیص بیمار بصورت کامل نظافت و گندزدایی شود*

براي نظافت قسمت هاي مختلف مانند استیشن،یخچال ،میز،الکر،تلفن ،تخت و غیره می بایست از دستمال جداگانه *
  .استفاده شود

  .مشاهده آلودگی قابل رویت تشک و پتوي بیمار می بایست بالفاصله تعویض گردنددر صورت *

  .داخل کمدها می بایست نظافت شده و فاقد هرگونه گردوخاك و لکه باشد*

  .پهن کردن روزنامه در داخل کمدها ممنوع است*

  .نگهداري کارتن در تمامی بخش ها ممنوع است*

  .شیشه ها الزامی استنظافت کلیه تراس ها،پنجره ها و *

  .حمل پسماند بدون بین ممنوع است

  بخش و همچنین یخچال ها ممنوع استنگهداري مواد غذایی بصورت روباز در داخل *

 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

/ هانظافت، شستشو و گندزادیی و کله زدایی بخش: عنوان دستورالعمل
  واحدها

  HEH/Ins-EHM-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .رعایت دستور العمل هاي تفکیک پسماند در مبدا ضروري است

  .عمل تی کشیدن می بایست به صورت زیگزاگی صورت گیرد*

  .وایتکس غوطه ور گردد 1:10اتمام کار می بایست با دقت شستشو شده و به مدت نیم ساعت در محلول  تی ها پس از*

  .تی ها پس از گندزدایی می بایست به منظور خشک شدن از دیوار تی شور خانه اویزان گردد*

ط آب و دترجنت و یا اب و بار در شبانه روز و در صورت مشاهده آلودگی قابل رویت بالفاصله توس 3توالت ها می بایست *
  .نظافت و شستشو گردد 1محلول سارفوسپت 

  .توالت و حمام می بایست توسط برس هاي نایلونی نظافت گردند*

  :پرسنل خدمات در صورت ریختن و یا پاشیده شدن خون بر روي سطوح می بایست به شرح زیر اقدام نمایند

  پوشیدن وسایل حفاظت فردي*

  .توسط دستمال کاغذي و یا سایر انواع دستمال هاي یکبار مصرف و با رعایت احتیاط کامل پاك شودخون و مواد آلوده *

  .محل مورد نظر با آب و دترجنت شسته شود*

  .وایتکس گندزدایی شود 1:10محل با محلول 8

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  زادهعالیه عالی  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  کننده تأیید
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی                

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

   HEH/Ins-EHM-03 : کد  سازي سبزیجاتدستورالعمل سالم  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  تعاریف

سبزیها شامل گروه برگی مانند سبزي خوردن،کاهو،کرفس و غیره و سبزیهاي غیر برگی شامل خیار،هویج ،گوجه فرنگی،ذرت،قارچ وغیره 
و ویتامینهاي روزانه این گروه  Cو Aسبزیها حاوي مقدار زیاد آب،امالح مورد نیاز بدن هستند به همین دلیل مصرف ویتامین هاي .هستند

  .،کودکان و بزرگساالن توصیه می گردد)در دوران بارداري و شیردهی(ه افراد به خصوص زنانمواد غذایی جهت هم

  :سالم سازي سبزیجات شامل مراحل زیر می باشد

  :پاکسازي)الف

گل والي آن را جدا نموده و سپس سبزي داخل آب سرد خیسانده و با آب سالم و سرد شستشو دهید تا مواد -سبزي را خوب پاك کرده
  .برطرف گرددزاید 

  :انگل زدایی)ب

قطره مایع ظرفشویی به ازاي هر لیتر آب سالم مصرفی قرار داده سپس  5تا  3دقیقه در ظرف محتوي  5سبزي شسته شده را به مدت 
  .سبزي را از روي کفاب جمع آوري نموده و مجدد با آب سالم شستشو داده تا تخم انگل و باقیمانده مایع ظرفشویی جدا شود

لیتري آب کامال حل نموده و سبزي انگل  5را در یک ظرف )معادل نصف قاشق چایخوري% (70گرم پودر پرکلرین )1(یک:گندزدایی)پ
دقیقه در محلول نگهداري تا میکروبهاي موجود از بین برود یا از ماده ضدعفونی کننده سبزیجات استاندارد،بر  5زدایی شده را به مدت 

  .ن استفاده شوداساس دستورالعمل مصرف آ

ضروري است مواد ضدعفونی .شستشوي نهایی با آب سالم بمنظور جدا کردن کلر باقیمانده از سبزي است :نهایی)آب کشی(شستشوي )ت
  .کننده احتمالی موجود در سبزیجات با آب سالم و تحت فشار شستشو شود

  پرسنل آشپزخانه:دامنه

  :اهداف

  .مصرف سبزیجات آلوده پیشگیري از بیماریهاي گوارشی ناشی از 

  

  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  عالیه عالیزاده  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

نحوه حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل  :عنوان دستورالعمل
  توزیع و سرو غذا

 HEH/Ins-EHM-03  : کد

  11/9/99:بعديتاریخ بازبینی   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  تعاریف

نظارت و کنترل رعایت ضوابط بهداشت،ایمنی و محیط زیست در روند توزیع و سرو غذا در بخش تغذیه جهت حفظ سالمت کارکنان الزم 
مسئولیت کارشناس بهداشت محیط نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو مواد غذایی،تهیه دستورالعمل ها و .و ضروري است

  .بهداشت می باشدآموزش 

  :جهت نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا موارد زیر توسط کارشناس بهداشت محیط مد نظر قرار می گیرد

  .باشند) دوره زمانی شش ماهه(کارکنان باید داراي کارت بهداشتی معتبر با تاریخ معتبر -

  .و مسئولین ذیربط قرار بگیرد کارت بهداشتی باید در معرض دید مراجعین،بازرسان بهداشت-

متصدیان و کارکنان موظفند موارد بهداشت فردي را کامال رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل -
  .نمایند

  .کارکنان در هنگام آماده سازي،طبخ و توزیع غذا باید از دستکش استفاده نمایند-

  .دستمال کاغذي یا دست خشک کن برقی استفاده شودبراي خشک کردن دستها از _

  .توزیع غذا باید به گونه اي باشد که باعث ازدحام مراجعین و اتالف وقت آنها نشود-

  .کارکنان موظفند ناخن ها،موي سر و صورت خود را کوتاه و تمیز نمایند-

  .کارکنان باید به کاله و روپوش به رنگ روشن و تمیز ملبس باشند-

  .غذا توسط کادر خدمات مخصوص توزیع صورت گیرد توزیع-

  .در هنگام توزیع غذا قبل و بعد از تماس با غذا،دست هاي خود را بشویند-

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل نحوه حفظ  :عنوان دستورالعمل
  توزیع و سرو غذا

  HEH/Ins-EHM-03  : کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .متصدیان توزیع غذا قبل و بعد تماسس با غذا،دست هاي خود را بشویند-

  .برنامه غذایی تنظیم شده براي هر بیمار می باشدغذاي تهیه شده براي بیماران بر اساس -

  .ترالی حمل غذا با درپوش مناسب تا رسیدن به بخش پوشیده شود-

  .در محل سرو غذا پیشخوان و میزکار و کلیه لوازم و وسایل مصرفی کامال تمیز و ضدعفونی شده باشد-

  .انتی گراد نگهداري شده و از افت درجه حرارت اجتناب شوددرجه س 60مواد غذایی داغ در کلیه مراحل سرو غذا حداقل در دماي -

  .براي نگهداري مواد غذایی پخته و انتقال غذا بالفاصله اقدام شده و غذا را در ظرفهاي کم عمق و در حد امکان حجم کم تقسیم کنند-

  ساالنه : برنامه ي پایش 

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  عالیزادهعالیه   تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-EHM-04 :کد  لزوم گندزدایی ملحفه و لباس بیمار در لنژري : عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .پیشگیري از انتقال عفونت از طریق ملحفه و لباس بیمار جزو اهداف این برنامه است

استانداردهاي کنترل عفونت و استفاده از وسایل حفاظت فردي در بخش ها به صورت جداگانه از لنژ عفونی باید با رعایت .1
دیگر البسه توسط پرسنل خدماتی جمع اوري شده،پس از اطمینان از عدم وجود اشیاي تیز و برنده و هرگونه پسماند در 

لوده و از مسیر کم تردد به واحد رختشویخانه کیسه هاي زرد قرار داده شده و یا ترالی هاي مخصوص زرد رنگ حمل البسه آ
  ).تمام البسه و لنژ بیماران بستري در اتاق هاي ایزوله عفونی محسوب میشود.(منتقل می شود

البسه بیماران مبتال به آنتراکس یا سیاه زخم می بایست عالوه بر تفکیک و نصب برچسب همانند سایر لنژعفونی ؛به موقع .2
  .ده و به اطالع پرسنل رختشویخانه رسانیده شودتحویل  رختشویخانه ش

  .البسه آلوده و البسه کثیف باید با ماشین هاي لباسشویی جداگانه شستشو گردند.3

  :مراحل شستشو عبارتند از.4

در صورتی که رخت ها آغشته به خون باشند براي زدودن خون آنها باید دو مرحله با آب سرد (شستشو با آب سرد .1-4
  .ندشستشو شو

درجه سانتی گراد از آب ژاول مطابق با 71به علت عدم امکان رسیدن دماي اب به ((شستشوي اصلی با آب داغ .2-4
  .دستورالعمل کاربرد مواد شوینده و گندزداي رختشویخانه استفاده می شود

  افزودن سفید کننده.3-4

  آبکشی.4-4

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  زادهعالیعالیه   تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-EHM-05 :کد  دستورالعمل کاربرد مواد گندزدا در رختشویخانه: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .گندزدایی یعنی استفاده از روشهاي فیزیکی یا شیمیایی به منظور کاهش تعداد میکروب هاي بیماریزا :تعاریف

 .کلیه واحدها،بخش هاي بیمارستان ،کادر درمانی  اداري و نیروهاي خدماتی:دامنه

  :اهداف

  .آشنایی با روش ها،زمان و نحوه انجام صحیح شستشو،نظافت و گندزدایی بخش ها به منظور کنترل عفونت-1

  .حصول اطمینان از به حداقل رساندن خطر عفونت و کاهش تعداد میکرو بهاي بیماري زا-2

  .از بوجود آمدن سوش هاي مقاوم از طریق استفاده صحیح از مواد گندزدا جلوگیري-

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  زادهعالیه عالی  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

 

 

 

 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-EHM-06 :کد  پیشگیري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویی  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  :هدف

  حفظ سالمت بیماران و حفاظت کارکنان بخش رادیولوژي در مقابل اشعه

  :دامنه

  .رادیولوژي،کارشناس بهداشت محیط

  :تعاریف

  مانند اشعه ایکس مورد استفاده در رادیولوژي:پرتوهاي یونیزان

  .پوششی از جنس سرب براي جلوگیري از تابش اشعه به بدن:شیلدهاي محافظتی

نوعی پاراوان که در الیاف پارچه هاي داخلی آن از سرب جهت تامین حفاظت پرتویی استفاده شده است و به :سربیپاراوان 
  .عنوان وسیله حفاظتی در برابر پرتوهاي یونیزان استفاده می شود

دلیل عدم به )خارج از بخش رادیولوژي(انجام هرگونه رادیوگرافی در بخش هاي بستري و اتاق عمل :رادیوگرافی پرتابل
  .اماکن انتقال بیمار به بخش رادیولوژي توسط دستگاه پرتابل

  .فیلم هاي مورد استفاده جهت ثبت پرتوگیري دوره اي کارکنان :فیلم بچ

  .قاب نگهدارنده فیلم ها:بج

  :گامهاي دقیق انجام کار

ها،چراغ هاي آالرم پرتودهی در باالي بخش رادیولوژي،به منظور اطالع رسانی همکاران و بیماران از تابش پرتو در اتاق -1
  .درب اتاق هاي رادیولوژي بایستی نصب گردد

پرتوکاران به منظور تامین سالمت بیماران و کارکنان واحد رادیولوژي در هنگام تصویر برداري،بایستی از شیلدهاي -2
  .حفاظتی جهت بیماران و کارکنان استفاده کنند

  

 



  

  بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-EHM-06 :کد  پیشگیري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویی  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

فیلم بج به عنوان وسیله ي مانیتورینگ و سنجش دز تابشی اشعه در بخش هاي مختلف کار با پرتو پرتوکاران بایستی از -3
  .استفاده کنند

فیلم بج مورد استفاده کارکنان،روي سینه نصب می شود و در صورت استفاده از روپوش سربی در زیر آن قرار داده می -4
  .شود

رکنان را نگهداري کرده و در صورت پرتوگیري افراد علت پرتوگیري مسئول فیزیک بهداشت بایستی نتایج دزیمتري  کا-5
  .را بررسی و به فرد اطالع رسانی الزم را انجام نماید

به منظور اطمینان از سالمتی کارکنان پرتو کار،معاینات پزشکی دوره اي پرسنل پرتوکار باید هر شش ماه یک بار انجام - 6
  .ی به پرتو کار بایگانی گرددشود و نتایج مربوطه پس از اطالع رسان

کارشناس رادیولوژي به دلیل اهمیت پرتوگیري بیماران باردار،در صورتی که بیمارنسبت به حامله بودن خود مطمئن -7
نباشد،مضرات اشعه را براي بیمار باید توضیح دهد و از وي میخواهد که براي تعیین تکلیف به پزشک معالج خود مراجعه 

  .ام تست حاملگی و اطمینان از حامله نبودن،رادیوگرافی انجام گرددنماید و پس از انج

کارشناس تصویر برداري باید در صورت انجام تصویر برداري جهت بانوان باردار با اشعه یونیزان ،با استفاده از اپرون و -8
  .سایر وسایل حفاظتی ،گرافی را انجام دهد

راد را تاحد امکان کوچک انتخاب می کند و تا حد امکان از تکرار کارشناس رادیولوژي بایستی فیلد تابشی به اف-9
  .رادیولوي خودداري کند

کارشناس رادیولوژي در صورت نیاز به انجام تصویر برداري با اشعه ایکس براي ثابت نگه داشتن بیمار امکانات الزم را  -10
  .به کار می بندد

د نقصی فنی در هر یک از تجهیزات پرتونگاري،از کار کردن با به منظور پیشگیري از تکرار گرافی،در صورت وجو-11
  .دستگاه معیوب خودداري شود

مسئول بخش تصویر برداري به منظور اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه ها باید بصورت دوره اي و ساالنه اقدام به -12
  .توسط سازمان انرژي اتم کندانجام کنترل کیفی دستگاههاي پرتوساز از طریق شرکت هاي مجاز اعالم شده 

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    کارشناس بهداشت محیط  زادهعالیه عالی  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 مدیریت تجهیزات

  پزشکی
 

   



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-EM-01 :کد  دستور العمل استفاده از سیلندر گاز هاي طبی : عنوان دستورالعمل

  11/9/99:بعديتاریخ بازبینی   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .کليه پرسنل موظف به مطالعه آلبوم رنگ بندی و داشنت آگاهی الزم نسبت به آن می باشند 

  .از تکنسني مربوطه ممنوع می باشد نظر شري، رنگ، عالمت مشخصه و غريهحتويل گرفنت هرگونه سيلندر معيوب از 

  .علت امکان انفجار جدٌا خوداری شوداز باز کردن شري سيلندر اکسيژن بادست های چرب و روغنی به 

  )کرم دست و لوازم آرايشی شامل موارد مذکور می باشد(

  .ازجاجبای سيلندرهای گازهای طبی توسط افراد غريمسئول خوداری شود

  .وجود هرگونه کاور و پوشش برروی سيلندر گازهای طبی ممنوعمی باشد

  .سيلندرها و شريمانومرت اقدام گرددپس از پايان کار نسبت به بسنت شري اصلی 

ٌ با واحد گازهای طبی متاس حاصل فرمائيد   .درصورت بروز هرگونه مشکل سريعا

  
  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

کارشناس تجهیزات   الله مظفري  تهیه کنندگان
    پزشکی

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  زهرا طاوسی دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  



  

  

  

  

هاي مراقبت
  عمومی بالینی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

عدم شناسایی صحیح بیماران در مراکز بهداشتی درمانی منجر به بروز اقدامات و مراقبتهاي درمانی اشتباه  :مقدمه 
منجمله درفرآیند تجویز داروها، اعمال جراحی ، انتقال خون ، اقدامات آزمایشگاهی و تحویل نوزاد به مادرو خانواده می 

ضروریست، کاهش و در صورت امکان حذف اشتباهات ناشی از  با توجه به زیان و آسیب هاي حاصله از این امر. شود 
عدم شناسایی صحیح بیماران درزمان ارائه خدمات درمانی ، تشخیصی و مراقبتی نقطه ثقل بهبود برنامه هاي ایمنی 

هات قابل بر اساس شواهد بنظر می رسد که دراغلب موارد اشتبا. بیمار در بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی قرار گیرد 
اشتباهات ناشی از عدم شناسایی صحیح  1از دیدگاه سازمان ملی ایمنی بیمار کشور انگلیس. پیشگیري می باشند 

  :بیماران بطور عمده در سه حیطه ذیل قرار می گیرند 

  بیماران تحت درمانهاي اشتباه در نتیجه عدم تطبیق صحیح نمونه هاي آزمایشگاهی ، تکه برداري ویا نتایج
  .یوگرافی با ایشان قرار می گیرند راد
  بیماران در نتیجه نارسایی و یا فقدان ارتباطات مناسب بین کارکنان درمانی و یا عدم انجام صحیح اقدامات

  .تأمین و تضمین کننده فرآیندهاي ارائه  خدمات صحیح وسالم ، درمانهاي اشتباه دریافت می نمایند 
 ه ، تحت درمانی که براي بیمار دیگري در نظر گرفته شده است  ، قرارمی بیماران به علت شناسایی غلط و اشتبا

 .گیرند 

گذشته از بی اعتمادي بیمار به نظام ارائه کننده خدمات طیف عواقب اینگونه اشتباهات و اتفاقات ناخواسته بسیاروسیع و 
متفاوت می باشد ، تا حدي که اشتباهات مزبور در برخی موارد منجربه آسیب و صدمات دائمی و غیر قابل جبران ویا 

عی ناشی از عدم تطبیق صحیح بیماران و طرح درمانی آنان برآورد گر چه هزینه واق. حتی مرگ  بیماران می گردند 
درصد دوره بستري بیماران در بیمارستانها ي انگلیس به نحوي ناشی ازبروز 10نگردیده است، ولی تخمین زده می شود 

  . این موارد  نیز قابل پیشگیري است % 50اشتباه در شناسایی بیماران بوده که 

میلیون مورد بستري سالیانه در انگلیس می  8مورد از کل  850000تفاقات مرتبط به ایمنی بیمار میزان بروز وقایع و ا
لغایت   2003از نوامبر سال . بیلیون پوند تخمین زده می شود2ر باشد که هزینه روزهاي اضافی بستري رقمی بالغ ب

را 3و اتفاقات نزدیک به خطا  2مورد واقعه   236میالدي سازمان ملی ایمنی بیمار کشور انگلیس  بروز 2005جوالي سال 
  در ارتباط با فقدان باندهاي شناسایی 

                                                        
1 National Patient Safety Agency 
2 incidents 
3 near misses 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:ابالغتاریخ 

 2007تا ژانویه  2006این موضوع دردوره زمانی بین فوریه . بیمار و یا باند هایی داراي مشخصات غلط گزارش نموده است 
و کاربرد آن بوده است  مورد آن در ارتباط با باندهاي شناسایی  2900مورد گزارش شده است که بیش از  24382بیش از 

مورد اشتباه واقع شده درفر آیند شناسایی  100خوشبختانه نتایج گزارش منجر به انجام آنالیز علیتی بر روي  بیش از. 
صحیح بیماران  ، مؤید اثربخشی مداخالت و استراتژیهاي انجام شده در کاهش مؤثر خطر عدم شناسایی صحیح بیماران 

  .بوده است 

ازمان جهانی بهداشت عدم شناسایی صحیح  بیماران در حیطه هاي عمده فرآیند تجویز دارو ، فلبوتومی ، از دیدگاه س 
روند رو به افزایش . انتقال خون و مداخالت و اقدامات درمانی جراحی می تواند منجر به بروز اشتباهات مکرر گردد 

انی و مشکالت تحویل و تحول شیفت هاي کاري و محدودیت هاي اعمال شده در ساعات کاري و افزایش تعداد تیم درم
از همین رو بمنظور بهبود  .سایر مشکالت ارتباطی در جهان از جمله عوامل مؤثر در عدم شناسایی صحیح بیماران می باشد

میالدي مورد توجه  2003در سال  4ایمنی بیمارشناسایی صحیح بیماران بعنوان اهداف اولیه کمیسیون هاي مشترك امریکا
این در حالیست که در بسیاري از کشور هاي .واقع ودر زمره الزامات اعتبار بخشی مراکز بهداشتی درمانی قلمداد شده است 

دنیا براي مدتی طوالنی از باندهاي شناسایی براي تشخیص بیماران بخش بستري استفاده می شده است و گم شدن باندها 
بمنظور رفع این نقصان از کد . ت غلط بر روي آنها منجر به کاهش کارآیی و اثر بخشی این سیستم شده است و یا اطالعا

براي تشخیص سریع معضالت و مشکالت احتمالی در زمینه شناسایی بیمار استفاده شده است که  5هاي رنگ بندي شده
  .مینه باعث شده است فقدان وجود سیستم رنگ بندي استاندارد محدودیت هایی را در این ز

  ضوابط کلی مرتبط به فرآیند شناسایی صحیح بیماران بستري: 

  الزامی است کلیه بیماران بمنظوربه حداقل رسانیدن اتفاقات ناخواسته ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران  ،
اقدامات درمانی ، تشخیصی و بخش بستري بیمارستانی در دوره پذیرش در بیمارستان داراي باند شناسایی جهت دریافت 

 .مراقبتی باشند

اکیداً یادآوري می شود که استفاده از باندهاي شناسایی توسط بیماران از مسئولیت کارکنان درمانی جهت کسب  )1
 . اطمینان از انجام اقدام صحیح بر روي بیمار صحیح نمی کاهد 

از ورود بیمار به بخش و در هنگام پذیرش  الزامیست باندهاي شناسایی بیماران توسط بخش پذیرش تهیه و قبل )2
   .بیمار در اختیار آنان قرار گیرد 

                                                        
4 The Joint Commission 
5 Color coding 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:ابالغتاریخ 

صحت اطالعات مندرج در روي باند شناسایی بیماردر هنگام پذیرش با بیمار و یا در صورت ضرورت یکی از   )3
 .بستگان درجه یک وي کنترل می شود 

 .تأیید نمایدضروریست بیمار دریافت باند شناسایی را در پرونده بصورت کتبی و امضاء  )4

در . الزامیست مشخصات بیمار با رنگ مشکی یا آبی بر روي زمینه باند شناسایی به رنگ سفید درج یا پرینت شود  )5
 "مستعد به افتادن"صورتی که بیمار مبتال به آلرژي شناخته شده و یا در معرض  هر گونه خطر شناخته شده  براي مثال 

  . مشکی در پس زمینه سفید نوشته شده و بر روي باند قرمز چسبانیده می شودباشد ، مشخصات شناسایی بیمار با رنگ 
سایز و اندازه باند شناسایی بیماران بایستی متناسب با ساختار بدنی آنان باشد وطول آن از اندازه بسیار کوچک تا  )6

  .اراي بانداژ وسایر اختالالت تهیه گردد بسیار بزرگ متناسب با سایز نوزاد تازه متولد تا بیماران بسیار چاق و لنفادماتو ویا د
 
جنس باند هاي شناسایی از مواد قابل انعطاف ، نرم ، ضد آب با قابلیت تمیز کردن مجدد باشد و هوا نیز از آن  )7

حساسیت و  عبور نماید به نحوي که باعث تحریک پوست وآلرژي نشده وکاربرد آن براي بیمار راحت باشد ومنجربه خارش ،
  .تعریق نشود وبه پوست بیمار ولو هر چند که حساس و ظریف و آسیب پذیرنیز باشد ، صدمه نزند 

  .باندهاي شناسایی به نحوي بسته شوند که سبب فشردگی  پوست  نشوند  )8
  .نوشته هاي بر روي باند هاي شناسایی بایستی براي مدت طوالنی دوام داشته باشد  )9

، مشخصات بیماران بایستی به صورت خوانا و واضح به یک روش یکسان در کل بمنظور پیشگیري از خطا  )10
   . بیمارستان بر روي باند هاي شناسایی نوشته  شوند

محل مناسب باند شناسایی بیماران بر روي بازوي دست غالب بیماران می باشد، بدین دلیل که کمتر احتمال باز  )11
  .مات درمانی استنمودن آن از بازوي بیمار بمنظور انجام اقدا

  :شناسه بیماران بر روي باندهاي شناسایی شامل موارد ذیل است )12

  نام و نام خانوادگی  

  تاریخ تولد  

 شماره پرونده  

 بیماران نیز قید گردد در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستري ، ضروریست نام پدر. 
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  .استفاده نشود  بیمار بعنوان شناسه وي ,تأکید می شود هیچگاه از شماره اتاق وتخت   )13
در صورتی که هر یک از اعضاي تیم درمانی بمنظور ارائه یک خدمت درمانی ، تشخیصی و یا مراقبتی باند  )14

رأساً نسبت به بستن باند شناسایی شناسایی را از بازوي  یک بیمار باز نمود ، ضروریست سریعاً پس از اتمام فرآیند درمانی 
  .بر بازوي بیماراقدام نماید 

هر بیمارستان بایستی داراي فرآیند هایی بمنظور کسب اطمینان از وجود باند شناسایی با مندرجات صحیح بر  )15
 . روي بازوي بیمار باشد

تأکید می شود در صورتی که هر یک از کارکنان تیم درمانی با بیماري که فاقد باند شناسایی است ، مواجه گردند  )16
 . به تهیه باند شناسایی و بستن آن بر بازوي بیمار اقدام نمایندوظیفه آنان ایجاب می نماید که نسبت 

الزامیست در هنگام پذیرش به بیماران درباره ضرورت بر دست داشتن دائمی و مراقبت از باند هاي شناسایی در  )17
موده و در مدت بستري در بیمارستان آموزش داده شود  و یادآوري شود مشخصات مندرج بر روي باند شناسایی را بررسی ن

صورتی که با مشخصات آنان مطابقت نمی نماید به پرستار و یا پزشک معالج خود اطالع داده و ازایشان درخواست اصالح 
 .آن را نمایند 

اکیداً یادآوري می شود که بخشهاي بیمارستانی داراي ضوابط و مقررات مکتوب و مدون بمنظور تحویل و تحول  )18
  .بخش حین تعویض شیفت باشند 

  فرآیند شناسایی صحیح نوزادان: 

در صورتی که زائو قبل از زایمان براي معاینات دوره اي به بیمارستان مراجعه نموده است وداراي پرونده است ،  )1
مشخصات شناسایی مادررا از روي پرونده برروي باند شناسایی او نوشته وآن را به بازوي غالب مادر ببندید ، و در صورتی 

ولین بار به درمانگاه مراجعه می نماید بعد از تشکیل پرونده ، براي او باند شناسایی تهیه کرده و به بازوي زائو که زائو براي ا
  .ببندید 

  :بر روي باند شناسایی زائو قید مشخصات ذیل ضروري است  )2

  نام و نام خانوادگی  

  تاریخ تولد  

 شماره پرونده  
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  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

در اسرع وقت بعد از تولد نوزاد وقبل از ترك بلوك زایمان براي نوزاد دو باند شناسایی تهیه کرده وبعد از چک   )3
 . مجدد با مشخصات نوزاد  به هردومچ پاي نوزاد ببندید 

 :نوشتن موارد ذیل بر روي باند شناسایی نوزاد الزامی است  )4

  نام ونام خانوادگی مادر 

 جنسیت نوزاد  

 تاریخ تولد  

 زمان تولد  

  شماره پرونده مادر  
  .در صورتی که نوزاد دو قلو و یا سه قلواست بر روي باند شناسایی آنها  قید کنید  )5
در صورتی که . باندهاي شناسایی نوزادان باید درطی معاینات روزانه توسط یکی از کارکنان پرستاري بررسی شود  )6

  .نوزاد یک باند جدید شناسایی تهیه کرده و به مچ پاي او ببندید یکی از  باندهاي شناسایی نوزادي مفقود گردد ، براي 
در صورتی که هر دو باند شناسایی نوزاد مفقود شود ، مسئول بخش را مطلع نموده و کلیه باند هاي شناسایی  )7

د جدید نوزادان بستري در بخش را چک کرده و در صورتی که مغایرتی در این زمینه مشاهده نگردید ، براي نوزاد  بان
  .شناسایی تهیه و به مچ پاي او ببندید

  فرآیند شناسایی صحیح نوزادان  بعد از زایمان:  

در صورتی که مادر و نوزاد بصورت تؤام با یکدیگر و یا نوزاد به تنهایی در بیمارستان پذیرفته شده است ، بعد از  )1
اي مادر یک باند شناسایی با توجه به مشخصات تشکیل پرونده درمانی در اسرع وقت براي نوزاد دو باند شناسایی و بر

  .مندرج در پرونده درمانی آنان تهیه و به بازوي مادر و مچ پاي نوزاد ببندید 

در هنگام انجام اقدامات درمانی ، تشخیصی و مراقبتی براي نوزادان و یا ترخیص و تحویل آنان به خانواده به باند  )2
  .شناسایی آنان توجه نمایید 

  انتقال صحیح خون در بیماران شامل زنجیره اي از  :شناسایی صحیح بیماران قبل ازانتقال خون فرآیند
اخذ نمونه خون وریدي ، آماده نمودن گیرنده خون ،انتقال واحد خونی و یا فرآورده هاي خونی از :فرآیندهاي مختلف 

ویز واحد خونی و یا فرآورده خونی به بانک خون به بخش ،آمادگی خون و یا فرآورده هاي خونی براي انتقال و تج
  .بیمارمی باشد 
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به منظور کسب اطمینان از دانش وصالحیت حرفه اي جهت انجام صحیح انتقال به بیمار صحیح ، کادر درمانی   )1
پرستاران فوق دیپلم یا باالتر ( واجد شرایط براي تجویز خون و یا فرآورده هاي خونی به بیماران مشتمل بر کادر پرستاري

  .، ماماهاوپزشکان می باشند ) توجیهی را گذرانده باشندکه دوره آموزش 
 .می باشد RBC6 ،FFP7  ،8 PLAT ،9 HASفرآورده هاي خونی شامل  )2

اولین مرحله از انتقال خون به بیماران اخذ نمونه خون وریدي است در زمان اخذ نمونه خون وریدي ضروریست   )3
در بالین بیمار بر روي شیشه آزمایش حاوي نمونه خون بیمار پس از تأیید کالمی بیمار ، مشخصات او شامل نام ، نام 

   .خانوادگی ، نام پدر و شماره تخت و نام بخش نوشته شود 
کارکنان آزمایشگاه موظفند در صورت ناخوانا بودن و یا برچسب حاوي اطالعات ناقص بیمار لوله آزمایش را به  )4

  .مسئولین بخش عودت دهند 
  .انتقال خون با توجه به دستور کتبی پزشک معالج و پس از اخذ رضایتنامه کتبی آگاهانه از بیمار صورت می گیرد  )5
  :رد ذیل گردد الزامیست نسخه بیمار شامل موا )6
  نوع و تعداد واحد خون ویا فرآورده خونی مورد لزوم. 

 در صورت ضرورت ، تجویز دارو قبل از انتقال ، بمنظور پیشگیري از واکنشهاي حین انتقال.  
  .از ذخیره خون در یخچال مخصوص دارو و یا یخچالهاي خانگی بپرهیزید   )7
فشرده و یا خون کامل سریعاً به بیمار انتقال می شود ، توصیه در صورتی که پیش بینی می شود که واحد گلبول  )8

دقیقه قابل برگشت به یخچال بانک  30می گردد که از یخچال بانک خون خارج شود ، این موارد حداکثر بعد از گذشت 
 .خون می باشد 

سایل حفاظت فردي به لحاظ رعایت موازین کنترل عفونت در صورت نیاز الزامیست پرستار ضمن انتقال خون از و )9
  .استفاده نماید) نظیرمحافظ چشم و یا عینک(

رعایت بهداشت دست با استفاده از محلولهاي ضد عفونی با بنیان الکلی و یا شستشوي دستها قبل ، حین و بعد از  )10
  .اتمام پروسیجر ضروریست

  . دفع بهداشتی و مناسب سر سوزن و آنژیوکت و سایر پسماندهاي آلوده به خون ضروریست )11
  در زمان انتقال خون بیماررا مورد مشاهده و کنترل مراقبتی قرار دهید و در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی از  )12

                                                        
6 Red Blood Cells 
7 Fresh Frozen Plasma 
8 Platelets 
9 Human Albumin Solution 
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  .دسترسی بیمار به زنگ اخبار جهت اطالع به پرستاران مطمئن شوید  
انتقال فرآورده هاي خونی اشتباه ،واکنشهاي (با توجه به وقوع اتفاقات ناخواسته احتمالی ضمن انتقال خون  )13

انجام موارد ذیل بمنظور شناسایی دقیق بیمار گیرنده خون توسط دو نفر پرستار )ایمونولوژیک و انتقال عفونتهاي خونی
  :واجد صالحیت به صورت منفک از یکدیگر ضروریست

با توجه به اینکه عدم چک واحد خونی در بالین بیمار ، ناخوانا بودن نسخه ویا سایر دست نوشته هاي مرتبط به  )14
ات واحد خونی ، کمبود وقت ، حجم زیاد کار و هر گونه تداخل کاري در حین انتقال و یا مداخالت پرستاري و مشخص

 مراقبتی قبل از آن از جمله عوامل مؤثر در بروز حوادث و 

د شناسایی در واکنشهاي ناخواسته خونی محسوب می شوند لذا ضروریست مشخصات واحد خونی بر اساس بان )15
  .شودبالین بیمارچک 

بمنظور اطمینان از اینکه خون صحیح به بیمار صحیح انتقال می شود ، ضروریست پرستارقبل از انتقال خون از  )16
بیمار درخواست نماید که نام و نام خانوادگی و نام پدر  خود را بصورت کالمی ادا نماید و سپس نام و نام خانوادگی 

  .یا پرونده  بیمارمطابقت دهد بیماررا با مشخصات مندرج بر روي باند شناسایی و 
در صورتی که بیماربیهوش و یا نوزاد است و یا قادر به بیان کالمی نام و نام خانوادگی خود نمی باشد، پرستار  )17

  . موظف است قبل از انتقال خون اطالعات مندرج بر روي باند شناسایی بیمار را با مشخصات پرونده بیمار مطابقت دهد 
منظورانتقال در بیماران بیهوش و نوزادان داشتن باند شناسایی مچ بند شناسائی براي بیماران بیاد داشته باشید ب )18

  .ضروري می باشد 
 :             ضروري است حداقل موارد ذیل با پرونده بیمار مورد بررسی قرار گیرند  )19

  نام و نام خانوادگی بیمار بصورت کامل  
 نام پدر بیمار 

  تاریخ تولد  
 بیمار شماره پرونده  

 .شماره و گروه خونی مندرج بر روي برچسب واحد خون با مشخصات کیسه حاوي خون مطابقت دهید )20

  نوشته شده بر روي برچسب کیسه خون Rhگروه خونی و  )21
 نوع فرآورده خونی و تاریخ انقضاي موجود روي برچسب واحد خون
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رنگ، همولیز و یا نشت ویا لخته کیسه خون و یا فرآورده خونی را به لحاظ عالیم هر گونه آسیب و صدمه ، تغییر   )22
  .بررسی نمائید 

  .نکات مورد بررسی را با امضاء دو پرستار در پرونده بیمار ثبت کنید  )23
عالیم حیاتی پایه بیمار شامل تعداد نبض ، تنفس بیمار در دقیقه و میزان فشار خون  و درجه حرارت را قبل از  )24

 .شروع انتقال کنترل نمائید 

   .بررسی نمائید ودر صورت نیاز یک راه وریدي جدید باز نماییدراه وریدي بیماررا  )25
شکل که یک سر آن پس از  هواگیري وارد یک سرم فیزیولوژي شده و سر دیگر آن Yبا استفاده از یک ست انتقال  )26

ز وارد کیسه خون شده است، انتقال خون را انجام دهید و یا در صورت عدم دسترسی به ست مزبور براي بیمار قبل ا
انتقال خون راه وریدي دیگري باز کرده وست سرم را بعد ازداخل نمودن به سرم فیزیولوژي هواگیري نموده و به مدخل 

 .راه وریدي متصل نمائید 

  
مددجو را از نظر لرز، درد پشت . دقیقه یکبار کنترل و ثبت نمائید  5دقیقه اول عالیم حیاتی مددجو را هر  15در  )27

  .استفراغ، تاکی کاردي، هیپوتانسیون، تاکی پنه و بثورات جلدي کنترل نمائید، سردرد، تهوع، 
  ).قطره در دقیقه 10به میزان (دقیقه بصورت آهسته انجام دهید  15انتقال را به مدت  )28
دقیقه از شروع انتقال واکنشهاي ناخواسته مشاهده نشد مطابق با دستور پزشک  15در صورتی که با گذشت  )29

 ا تنظیم نمائیدجریان انتقال ر

 4با توجه به اینکه نگهداري واحد خون خارج از دماي یخچال بانک خون در بخش جهت انتقال به بیماربیش از   )30
بیش از نیم ساعت مجاز نیست ، انتقال خون و پالکت را در محدوده  FFPساعت مجاز نمی باشد و نگهداري پالکت و 

 . مطمئن یاد شده انجام دهید زمانی
ساعت ضروریست انتقال شود مگر اینکه بیماردر معرض افزایش بار قلبی عروقی  2ونی حداکثر ظرف گلبول خ   )31

 .باشد 
بثورات جلدي  و یا افزایش درجه حرارت به میزان کمتراز (در صورت مشاهده واکنش هاي ناخواسته خفیف  )32
 .ه و کنترل بیمار را افزایش دهیدد، جریان خون را آهسته تر نمائید و مشاه) درجه نسبت به درجه حرارت پایه 5/1

درجه حرارت بیماررو به افزایش بود، با احتمال بروز واکنش شدید جریان  در صورتی که بعد از تجویز پاراستامول )33
در خصوص گرفتن نمونه ( خون را قطع کرده و پس از باز نمودن جریان سرم فیزیولوژي به پزشک سریعاً اطالع دهید 

  ).و یا اطالع به بانک خون مطابق مقررات سازمان عمل نمائید خون وادرار از بیمار
  .دقیقه یکبار بگیرید 15عالیم حیاتی بیمار را تا پایان فرآیند هر  )34
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  .پس از اتمام انتقال عالیم حیاتی بیمار را کنترل و ثبت نمائید  )35
تاریخ و زمان انتقال خون به ویژه زمان شروع و خاتمه واحد خون و یا فرآورده خونی را کامل ، صحیح و خوانا در  )36

 . پرونده بیمار ثبت نمائید

منجر به واکنش حاد همولیتیک می شوند ،لذا به عنوان استوك نباید توسط "O"با توجه به اینکه پالکت گروه  )37
ندارند استفاده  "O"اد می شود به عنوان آخرین راهکار براي بیمارانی که گروه خونی بیمارستانها ذخیره شوند و پیشنه

 .شوند

 :الزامیست درخواستهاي تلفنی انتقال خون با اخذ اطالعات ذیل و به صورت بسیار محدود انجام شوند )38

  نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره پرونده 

در  -RhDو  +O RhDارتباط با استفاده از گروه خونی ضروریست ضوابط و مقررات مکتوب و مدون در )39
 .بیمارستانهاي تخصصی و بخشهاي بستري  کودکان موجود باشد 

  فرآیند شناسایی صحیح بیماران در آزمایشگاه:  
اطالعاتی که جهت تشخیص و درمان بیماران توسط پزشکان مورد استفاده قرار می گیرد ، اطالعات % 70بیش از 

ت ، لذا اطمینان از صحت شناسایی نمونه ها و بیماران در آزمایشگاه از اهم موضوعات در حیطه اشتباهات آزمایشگاهی اس
برچسب اشتباه نمونه ها در آزمایشگاه منجر به صدمات و آسیب هاي .و وقایع ناخواسته پزشکی محسوب می شود 

اساس اطالعات اشتباه بوده است ، هر  متعددي می شود منجمله اینکه از دو بیماري که تشخیص و درمان آنان بر
این امر در بسیاري از موارد منجر به عواقب شدیدي براي بیماران حتی مرگ .دوبیماردرمان صحیح را دریافت نمی کنند 

  .آنان می شود 
 الزامیست در آزمایشگاه خط مشی و ضوابط مکتوب و مدون در ارتباط با نحوه نامگذاري و اداره نمونه هاي خونی و )1

سایر نمونه ها موجود باشد که عملکرد کادر درمانی ، خدماتی ودفتري را در هنگام بروز وقایع و اتفاقات ناخواسته در 
 .آزمایشگاه تشریح نماید 

در هنگام بروز وقایع و اتفاقات ناخواسته در آزمایشگاه ضروریست فرآیند اشتباه مشخص شود و کادر متخصص  )2
 .موارد مشابه پیشگیري شود مسئول توجیه گردد تا از بروز

برچسب کلیه نمونه ها بایستی واجد نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد بیمار یا مددجو،تاریخ نمونه گیري  ونام آزمایشات  )3
 .مورد درخواست باشند 

 .الزامیست برچسب نمونه ها  بعد از گرفتن نمونه از بیمار و قبل از ترك بالین بیمار صورت گیرد )4
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برگه درخواست آزمایشات بایستی در قبال نام و نام خانوادگی بیمار کنترل شود و پس از کسب اطمینان از نوع   )5
ظرف نمونه گیري به نحوي الصاق شود که از بروزاشتباه پیشگیري /آزمایشات درخواستی برچسب مشخصات بیمار به لوله

 . ب شودنماید و از چسبانیدن برچسب به درب ظروف نمونه گیري اجتنا

  .ظرف نمونه گیري بچسبانید/برچسب مشخصات را مستقیماً بر روي جداره لوله )6
درصورت وجود هرگونه ابهامی در ارتباط با برچسب نمونه ها ، بهتر است که نمونه گیري مجدد انجام شود و  )7

  . فرآیندي که منجر به اشتباه شده است بررسی گردد

  از وقایع و حوادث مرتبط به داروها استاندارد تجویز دارو بمنظور پیشگیري:  

  مورد گزارش وقایع و حوادث ناخواسته دارویی به آژانس ملی ایمنی بیمار انگلیس از ژانویه  60000بررسی بیش از
حوادث ناخواسته دارویی از % 80میالدي مؤید این مسئله می باشد که بیش از  2006لغایت ژانویه سال  2005سال 

از بیماران مورد پذیرش بیمارستانها % 5/6بر اساس بررسی هاي اخیر این آژانس حداکثر . ده است بیمارستانها گزارش ش
کل بیماران بستري در بیمارستانها دچار ضرر و زیان ناشی از یک حادثه ناخواسته دارویی شده اند در حالی که % 9و 

. میلیون پوند برآورد شده است  370انه  بیش از هزینه این موارد سالی.بسیاري از این وقایع قابل پیشگیري بوده اند 
جهت تجویز صحیح دارو به بیمار صحیح الزامیست بیمار ، دارو ،دوز دارویی ، راه تجویز دارو ، زمان تجویز دارو و 

بروز  با توجه به وجود ده ها هزار دارو با اسامی مناسب و یا نامناسب در بازار  امکان.دستورات دارویی بیمار صحیح باشد
با توجه به شباهت اسامی ده ها هزار داروي موجود در بازار ، در صورتی که نسخ .اشتباهات دارویی بسیار زیاد می باشد 

 .دارویی ناخوانا و بدخط باشد امکان اشتباه دارویی راافزایش می دهد 

  تعریف واژه ها:  

  شی از  تأثیر مستقیم و یا مرتبط دارویی که تظاهر عالئم و نشانه هاي ناخوشایند نا10:عواقب ناخواسته دارویی
عواقب ناخواسته دارویی . منجر به بروز معلولیت ویا کاهش سطح سالمتی ، شرایط جسمانی و یاروانی در فرد می شود 

 .می با شد 11شامل انواع مختلف واکنشهاي ناخواسته و واکنشهاي متقابل دارویی

  
  

                                                        
10 Adverse Consequence 
11 medication interaction 
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  تأثیر ثانویه ي ناخواسته دارویی که متفاوت از اثرات مفید و درمانی دارو می باشد   12:عوارض ناخواسته دارویی .
، پاسخ 13عوارض ناخواسته دارویی که خود از انواع عواقب ناخواسته دارویی است شامل عوارض جانبی ، افزایش حساسیت 

  .و یا واکنشهاي دارویی می باشد 15، واکنش سمی 14ایدئوسینکرازي

  شامل عواقب ناخواسته دارویی ، واکنشهاي ناخواسته دارویی و اشتباهات :  16دث ناخواسته داروییحوا/اتفاقات
  .دارویی می باشد

 تأثیر دارویی که منجر به شروع و یا فعال شدن سیستم عصبی پارا سمپاتیک : 17عوارض جانبی کولینرژیک دارویی
کل زایی نظیر خشکی دهان ، تاري دید ، تاکی کاردي ، در حدي می شود که با تظاهر عالئم نامطلوب و مش)کولینرژیک(

  .و یا هذیان تؤام می شود 18احتباس ادراري ، یبوست ، گیجی ،دلیریوم

 نظیر لرز، : عالئم ونشانه هاي مرتبط به تخریب سیستم عصبی اکستراپارامیدال : 19عوارض جانبی اکستراپارامیدال
و سفتی 21ی حالت ، کشیدن پاها در هنگام راه رفتن ، اکتیزیا، کندي حرکات ، ریزش بزاق ،صورت ب20عدم تعادل 

  .عضالت تنه ، اندامها و گردن 

  کاهش گام به گام و مرحله اي دارو به منظور تعیین تأثیر کاهش دوز دارو در کنترل : کاهش تدریجی دوز دارویی
 .نشانه ها ، شرایط و یا خطرات دارویی و یا امکان قطع دارو

  

  

                                                        
12 Adverse Drug Reaction (ADR 
13 hypersensitivity 
14 idiosyncratic response 
15 toxic reaction 
16 Adverse Medication Event 
17 Anticholinergic Side Effects 
18 delirium 
19 Extrapyramidal Side Effects 
20 postural unsteadiness 
21 akathisia 
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  قابل اجتناب دارویی است که می تواند منجر به استفاده نامناسب دارویی و یا ضرر و حادثه /اتفاق: اشتباه دارویی
اینگونه حوادث ممکن است مرتبط به چگونگی ارائه خدمات ، محصوالت ، فرآورده ها ، پروسیجرها و . آسیب دائمی شود

  .سیستمهاي بهداشتی درمانی باشد 

 داروها ، محصوالت گیاهی ، غذایی و یا مواد مورد استفاده براي :تأثیر دیگر مواد نظیر : واکنشهاي متقابل دارویی
پروسیجرهاي تشخیصی بر روي یک دارو که می تواند منجر به تغییر جذب ، تأثیر دارویی ، طول تأثیر درمانی ، خنثی سازي 

  . ،دفع و یا ایجاد امکان بالقوه براي بروز عواقب ناخواسته دارویی شود

به بیمارستان ، ) از منزل (بمنظور کاهش و یا حذف احتمال بروز اتفاقات ناخواسته دارویی درمرحله پذیرش بیمار  )1
  :انتقال بین و یا داخل بیمارستانی و ترخیص بیمار از بیمارستان رعایت موارد ذیل ضروري است 

حتی داروهایی که (منزل را بررسی نمایید در هنگام پذیرش بیمار کلیه بسته هاي دارویی مورد استفاده بیماردر  )1-1
ودر صورت هر گونه ابهامی نسخه اولیه تجویز داروي بیمار را از وي یا خانواده )  بیماربدون تجویز پزشک مصرف می کند

ي درخواست نمائید و یا آنان درخواست نمائید که کلیه داروهاي مورد مصرف بیمار در منزل را به همراه بیاورند سپس داروها
جدید تجویز شده به بیمار را با سایر داروهاي مورد مصرف بیمار تطبیق داده و به لحاظ وجود هر گونه واکنشهاي متقابل 

  .دارویی مقایسه نمائید

  Medication Administrationو 22در هنگام انتقال بین بیمارستانی بیماران برگه دستورات پزشک )2-1
Record/Treatment Administration Record (MARs/TARs)  و خالصه پرونده بیمار را جهت آگاهی ازآخرین

بمنظور کاهش اتفاقات ناخواسته دارویی انحصاراً به یکی از این مدارك به (داروهاي تجویز شده براي بیمار بررسی نمائید 
مائید ، سپس داروهاي ابهامی با بیمارستان و بخش مبداء تماس بر قرار نو در صورت وجود هر گونه  )تنهایی بسنده نکنید

جدید تجویز شده به بیمار را با سایر داروهاي مورد مصرف بیمار تطبیق داده و به لحاظ وجود هر گونه واکنشهاي متقابل 
 .دارویی مقایسه نمائید

  
  

  

                                                        
22 Physician's Order Sheets (POS) 
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  .ربرگه دستورات پزشک به روز باشدجهت انتقال داخل وبین بیمارستانی الزامیست لیست داروهاي تجویزي بیمارمندرج د 

  .انتقال داخل بیمارستانی بیمار توسط پزشک معالج بیمار امضاء می شود برگه ) 4-1

  .برنامه و طرح مراقبتی بیمار در برگه دستورات پزشک به تاریخ روزدر زمان انتقال موجود است ) 5-1

رت تلفنی از در حین انتقال داخل و بین  بیمارستانی داروهاي مورد مصرف بیمار ، وضعیت جسمانی و روانی بیمار بصو) 1- 6
  .بخش مبداً به بخش مقصد در صورت نیاز اطالع داده می شود 

در صورتی که بیمار بعد از ترخیص به علت عارضه ي مرتبط به تشخیص قبلی بستري در بیمارستان مجدداً پذیرش ) 7-1
  .می شود ، الزامیست داروهاي وي براساس نسخه به روز تجویز شود 

به منزل کلیه داروهاي مورد مصرف بیمار در منزل را همراه با داروهاي جدید تجویز شده به در هنگام ترخیص بیمار ) 8-1
بیمار مطابقت داده و دقیقاً بصورت دستورات دارویی کتبی براي بیمار و در صورت لزوم خانواده وي مشخص نمائید که چه 

  .دارویی باید مصرف شود 

  .به منظور کاهش اتفاقات ناخواسته دارویی دستورات شفاهی دارویی فقط در هنگام اورژانس مورد پذیرش است  )2

در صورت اضطرار جهت تجویز تلفنی دارو الزامیست پرستار مسئول شیفت در ابتدا نام ، نام خانوادگی ، سن ، جنس  )1-2
 یی و یا غذایی و وزن بیمار ، تشخیص وجود هر گونه آلرژِي شناخته شده ي دارو

در بیمار ، کلیه داروهاي جاري مورد مصرف بیمار ، عالئم و نشانه هاي و نتایج تست هاي آزمایشگاهی اخیر بیمار را  )1-3
  . با پزشک در میان بگذارد 

در گام دوم تأکید می شود که پرستار مسئول شیفت پس از گوش دادن دقیق به دستورات پزشک داروي مورد  )2-2
در مرحله سوم به منظور . ه بیمار یادداشت نموده و سپس آن را براي تأیید مجدد پزشک قرائت نمایدتجویز را در پروند

کاهش هر گونه اشتباه دارویی دستور دارویی توسط پرستار بخش به پزشک دورنویس شده و توسط پزشک پس از درج نام و 
 .ودو سپس به پرستار دورنویس می شنام خانوادگی و تاریخ امضاء می شود 
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 23کافی مرتبط به مشخصات بیمار از عوامل خطرزا در وقوع حوادث دیده وريبا توجه به اینکه فقدان اطالعات   )3
دارویی می باشد ، لذا ضروریست اطالعات کافی و مناسب از بیمار، شامل تاریخچه صحیح دارویی و داروهاي کنونی مورد 

تداوم مراقبت مناسب در دسترس کارکنان خدمات بهداشتی درمانی که در فرآیند تجویز  مصرف بیمار ایجاد و بمنظور تأمین
  :حداقل این اطالعات به شرح ذیل می باشد . داروهاي بیمار دخالت دارند ، قرار گیرد 

  سن بیمار  
  جنس بیمار  
  داروهایی که در حال حاضر مورد  مصرف بیمار است.  
 ، وضعیت کنونی بیمار  و24مراه بیماریهاي ه تشخیص بیمار.  
  نتایج مرتبط به تست هاي آزمایشگاهی.  
 وجود هر گونه آلرژي وسابقه حساسیت هاي قبلی در بیمار.  
  وزن و قد.  
  حاملگی و وضعیت شیر دهی بیماردر صورت نیاز. 

   سایر اطالعات الزام شده توسط بیمارستان جهت تجویز ایمن داروها. 

 :نسخه پزشک واجد یل است  )4

  نام خانوادگی بیمارنام و 

 تشخیص بیمار 

 تاریخ و زمان تجویزدارو 

 نام کامل دارو، دوز ، راه تجویز ، طول مدت تجویز دارو 

  .از بکار گیري اختصارات در تجویز دارو اجتناب نمائید  )5
 :نسخه پزشک جهت تجویز داروهاي تزریقی باید شامل موارد ذیل باشد  )6

 نام و نام خانوادگی بیمار 

  امضاء و نام و نام خانوادگی پزشک معالج به صورت خوانا 

  نام کامل ژنریک داروي مورد تجویز  

                                                        
23 sentinel 
24 co morbidities 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

   با کسب اطمینان از اینکه شاخص هایی نظیر وزن بیمار و نتایج تست هاي اخیر ( دوزودفعات تجویز دارو
 ) .آزمایشگاهی بیماردر تجویز دارو مد نظر واقع شده اند 

 تاریخ و زمان و راه تزریق 

  نسبت به هر گونه داروحساسیت بیمار 

 :در صورت نیاز نسخه دارویی موارد ذیل را نیز ضروریست شامل گردد  )7

 نام تجاري و فرموالسیون دارو 

  غلظت و میزان کلی دارو درسرنگ و یا محلول دارویی نهایی آماده انفوزیون براي بیمار 

 انفوزیون  نام و حجم حالل و محلول 

 میزان و طول مدت تجویز 

  انقضاء محلول نهاییزمان 

  سال 16سن و وزن بیماران کمتر از 

 تاریخ و زمان قطع (دارویی تاریخ بازنگري دستور ( 

 دستور پزشک به منظورپایش تعادل مایعات و یا پایش بالینی بیمار 

بمنظور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته دارویی الزامیست بیمارستان داراي لیست داروهاي پر خطر و لیست  )8
 .هاي متقابل دارویی خطرناك باشد واکنش

  .هر گونه داروي تجویز شده جهت بیماران ضروریست با این لیست مطابقت داده شود )9
بمنظور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته دارویی الزامیست بیمارستان داراي پروتوکل تأیید شده پایش آزمایشگاهی  )10

 .داروهاي خاص باشد 

  : ط به موارد ذیل ضروریست موجود باشد در بیمارستان خط مشی و ضوابط مرتب )11
 توقف دستور پزشک /انقضاء  
 اشتباهات دارویی  
 عوارض ناخواسته دارویی  
  مانیتورینگ آزمایشگاهی/پایش  
 داروهاي ضد انعقادي  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  خود درمانی  
  اختصارات  
 لیست داروهاي پر خطر  

سر پرستار و نیز قبل از پیچیدن نسخه پزشک داروساز مسئول داروخانه /قبل از تجویز به بیمارپرستار مسئول شیفت )12
بیمارستان نسخ پزشکی را به لحاظ هر گونه ابهام منجمله ناخوانا بودن دستنویس ، کامل نبودن دستور دارویی و یا هر گونه 

  . سؤال بررسی و رفع می نماید 
وقایع ناخواسته دارویی در ارتباط با تشخیص نادرست /درمانی را در خصوص امکان بروز اشتباهات ضروریست کادر  )13

 .داروها ضمن شنیدن و یا خواندن نام داروها هشیار نمائید 

 
  :به منظور دادن داروي صحیح به بیمار صحیح اقدامات ذیل را رعایت نمائید  )14
بیمار بمنظور کسب اطمینان از صحت داروي مندرج در کارت در هنگام دادن اولین دوز داروي جدید به ) 1-14

  .کاردکس دارویی ، الزامیست دارو را با دستور دارویی بیمار کنترل کنید /دارویی
  .برچسب دارویی را در سه مرحله ذیل با دستور دارویی بیمار مندرج در کاردکس ،کارت دارویی کنترل نمائید) 2-14
 ه دارویی و چیدن و آماده نمودن دارودرزمان برداشتن دارو از قفس  
 قبل از دادن دارو به بیمار  
  در بالین بیمارو در هنگام دادن دارو به بیمار.  

 :با استفاده از حداقل دو روش ذیل بصورت تؤامان بیمار صحیح را شناسایی نمائید )15

 پرسش نام و نام خانوادگی از بیمار  
  باند شناسایی بیماران  
 مانیشناسایی توسط کادر در  

 .یادآوري می شود هیچگاه از شماره تخت و شماره اتاق براي شناسایی بیمار استفاده نشود  )16

  :رعایت استانداردهاي ذیل بمنظور اطمینان از تجویزداروي صحیح به بیمار صحیح ضروري است  )17

 آماده نمودن دارو براي تزریق)1-17

 . نسخه دارویی را با مشخصات بیمار کنترل نمائید ) 17- 1-1

  .دارو را در اتاق درمان بخش که تمیز وخلوت و بدون مزاحمت است ، آماده نمائید ) 17- 2-1



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :دستورالعملعنوان 

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

ویال تزریق ، ،سرنگ ها ، حالل استریل ، سوآب پنبه آغشته به / بمنظور رعایت موازین کنترل عفونت آمپول )  1-17- 3 
  .را در یک سینی تمیزومخصوص دارو قرار دهید و دستکش یکبار مصرف % 70الکل

آمپول داروو یا بسته بندي آنها ، /تاریخ انقضاء دارو، شفافیت ، وجود کریستال ویا هر گونه آسیب به جداره ویال )  17- 4-1
 .را کنترل نمائید ) براي مثال خارج از یخچال(شرایط نگهداري قبلی دارو

 العه نمائید تا از اشتباه درداروهاي مشابه پیشگیري شود برچسب داروها را با دقت مط) 17- 5-2

فرموالسیون ،دوز ، نوع حالل استریل ، مایع انفوزیون و سرعت تجویز را با اطالعات مندرج بر روي برچسب ویال ) 3-17
 .آمپول به جهت وجود هر گونه مغایرتی کنترل کنید /

 .سیت شناخته شده دارویی سؤال نمائید از بیماربه لحاظ وجود هر گونه آلرژي و حسا)  4-17

در صورتی که داروي مورد تجویز در لیست داروهاي پرخطر بیمارستان قرار دارد حجم محلول داروجهت دوز تجویزي ) 5-17
مورد محاسبه شده را نوشته و از یکی دیگر از همکاران واجد شرایط خود درخواست نمائید که آن را . را محاسبه نمائید 

  .  نماید  محاسبه

 .براي داروبرچسب تهیه نمائید ) 17- 6

 :برچسب دارو شامل مشخصات ذیل است ) 7-17

 نام دارو 

 دوز دارو 

 راه تجویز 

 حالل و حجم نهایی 

 نام بیمار 

  تاریخ و زمان انقضاء 

 نام پرستار تهیه کننده دارو 

 .تمیز نمائید  hand rubدستها را شسته و یا با به روش )       8-17

  .دستکش یکبار مصرف را بدست نمائید  )8-17

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

را مرتب در داخل آن سطح سینی را تمیز نمائید و سپس وسایل % 70با استفاده از سوآب پنبه آغشته به الکل   )9-17
 .بچینید

 water for) (در صورتی که محتوي ویال دارویی بصورت پودر می باشد ، بعنوان حالل از آمپول هاي حاوي )10-17

injections or sodium chloride 0.9%  آب مقطر به اندازه مورد نیاز استفاده کنید واز استفاده از سرم هاي
 .فیزیولوژي نیم یا یک لیتري بعنوان حالل بپرهیزید 

آمپول دارویی بصورت سوسپانسیون است جهت مخلوط شدن کامل ، قبل از کشیدن محتوي / درصورتی که ویال  )11-17
 . ویال را  به آرامی تکان بدهید/ آن بداخل سرنگ آمپول 

 .جهت تزریق به بیمار بعد از هواگیري سرنگ سر سوزن را عوض کنید  )12-17

در صورتی که براي تزریق به بیمار نیاز است دارو به سرم اضافه شود و حجم دارویی که به سرم اضافه می شود  )13-17
وردیک سرم یک میلی لیتر در م 100میلی لیتر در مورد سرم نیم لیتري و  50( مقدار مایع اولیه سرم است % 10بیش از 
ن قبل از اضافه نمودن دارو به سرم ضروریست مطابق با حجم داروي  مورد نظرتوسط یک سرنگ و سر سوز) لیتري 

 .استریل مایع از سرم تخلیه شود

بطور اکید الزامیست که هیچگاه داروي کشیده شده در .(را بچسبانید  شده دارو و یا سرم داروییبرچسب تهیه  )14-17
 .) رم دارویی آماده براي انفوزیون را بدون برچسب دارویی صحیح رها ننمائید سرنگ و یا محلول س

بار به آرامی  5پس از خروج سر سوزن ظرف سرم را حداقل .دارو را از وسط سر سرم بداخل سرم تزریق نمائید   )18-17
 .معکوس نمائید تا از مخلوط شدن کامل دارو مطمئن شوید 

چندین داروآماده تزریق می باشد و یا بر حسب مقررات بیمارستان فاصله  اکیداً یادآوري می شود در صورتی که  )19-17
زمانی بین آماده نمودن و تزریق دارو مجاز است که موجود باشد ، ضروریست محلولهاي انفوزیون و سرنگ ها ي حاوي 

 .محلول دارویی داراي برچسب مناسب باشند 

حال انفوزیون به بیمار ممکن نیست از   اضافه نمودن هر گونه دارویی  از آنجا که مخلوط شدن کامل دارو با سرم در)  20-17
ممکن  25در صورت ضرورت فقط اضافه نمودن دارو به سرمهاي شیشه اي.به سرم آویزان و متصل به بیمار جداً اجتناب نمائید 

 .است

ه نمائید ، جریان سرم را قطع نموده در صورتی که قصد دارید دارویی را به سرمهاي شیشه اي در حال انفوزیون اضاف) 21-17
  محلول را از لحاظ. آن مخلوط شده و پس از اضافه نمودن دارو به سرم ، ظرف سرم را با مالیمت تکان دهید تا کامالً دارو با 

                                                        
25 burette 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-02 :کد  شناسایی صحیح بیماران  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

   نام ، نام خانوادگی و در صورت نیاز نام پدر بیمار 

 امضاء پزشک معالج 

 نام ژنریک دارو 

 دوز و دفعات تجویز دارو 

  داروتاریخ و راه تجویز 

 بررسی بیمار از نظر وجود آلرژي 

 : در صورت نیاز موارد ذیل را نیز کنترل نمایید   )23-17

 نام تجاري و فرموالسیون دارو 

  غلظت و میزان کلی دارو درسرنگ و یا محلول دارویی نهایی آماده انفوزیون براي بیمار 

  نام و حجم حالل و محلول انفوزیون 

 میزان و طول مدت تجویز 

 محلول نهایی زمان انقضاء  

  سال 16سن و وزن بیماران کمتر از 

 تاریخ بازنگري دستور دارویی 

منجمله در صورت نیاز آب ( قبل از تجویز داروبه بیمار کلیه وسایل و موارد مورد نیاز را در دسترس قرار دهید  )24-17
 ) محل تزریق مقطربراي شستشوي داخل عروقی

ی مناسب وسیله داخل عروقی کسب اطمینان حاصل نمائید و فوراً در هنگام تجویز داروي وریدي از سالمت و کارآی )25-17
 .قبل و بعد از تزریق وریدي داروو یا ما بین تزریق دو داروي وریدي اقدام به شستشوي رگ با استفاده از آب مقطر نمائید

واکنشهاي ناخواسته به مایعات و یا داروهاي تجویز وریدي شامل شوك نروژنیک، آنافیالکتیک و هیپوولمیک ،   )26-17
 .کاردیوژنیک و سپتیک ویا بروز آلرژي می باشد

 .بروز هر گونه واکنش ناخواسته دارویی را درپرونده بیمار ثبت کنید   )27-17

 .فع کنیدصرف شده را بصورت مناسب دبعد از اتمام تزریق وسایل م )28-17

  
  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    رئیس دفتر پرستاري  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 اتاق حیطه خارج تهاجمی اقدامات در بیماران ایمنی الزامات رعایت  :عنوان دستورالعمل
  عمل

  HEM/Ins-PS-03 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج حیطه اتاق عملرعایت  

  سرپرستار بخش هاي درمانی به حکلیه پرستاران بخش هاي درمانی_فرد پاسخگو_

  .هرگونه پروسیجري که انجام آن با بی حسی موضعی یا بیهوشی باشد را به بیمار و همراه بیمار توضیح میدهند

سرپرستار تمامی بخش ...تان به تفکیک هر بخش تهیه و به اطالع پرسنل و پزشک و بیمارلیست اقدامات تهاجمی در بیمارس
  .هاي بالینی رسانیده شده

اخذ رضایت آگاهانه با رعایت موازین دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه  در صورتی که اقدام تهاجمی پزشکی باشد با توضیح _
اجمی پرستاري باشد  با توضیح پرستار به بیمار و همراه و اخذ رضایت پزشک به بیمار و همراه ئ در صورتی که اقدام ته

  .آگاهانه از بیمار و همراه  بیمار 

ساعت قبل به بیمار و همراه بیمار یادآوري و رعایت میشود توسط  24بودن بیمار از NPOشرایط قبل از اندوسکوپی از جمله _
  بیمار

  عدم استفاده از غذا  مواد غذایی مانده. جمی میباشد چک هویت بیمار در الویت تمامی اقدامات تها_

ساعت 24شرایط قبل از کولونوسکوپی  از جمله استفاده از ملین ها و مایعات و آمادگی جهت کولونوسکوپی به بیمار و همراه _
  قبل ترخیص و رعایت میشود

دست،پوشیدن دستکش استریل و گان ،ماسک،عینک قبل از انجام ختنه شرایط این بیمار از جمله ست استریل،  شستشویی _
ختنه نیز . .... ست استریل به لحاظ چک استریل بودن ، اندیکاتور داخل ست چک شود . توسط پزشک و پرستار رعایت شود.. و

  .تمامی موارد ایمنی و استریل رعایت شود

  .چک شود.. ودر ترانسفوزیون خون هویت بیمار در تمامی مراحل از ابتداي نمونه گیري _

لوله نمونه گیري کالت و اگزاالت بیمار بر بالین بیمار بعد از چک هویت بیمار برچسب گذاري شود و براساس دستورالعمل 
  ترانسفوزیون خون

  .قبل از وصل خون به بیمار شستشوي دست انجام شود_



  ویت بیماردستورالعمل هاي داخلی، دستورالعمل هاي ترانسفوزیون خون،دستورالعمل ه: منابع

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول بخش داخلی  سروگل جعفري پور  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی
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 مقدمه 
استفاده از . بیماران بستري در این بخش ها استیکی از وظایف اصلی تیم درمانی در بخش مراقبت هاي ویژه، تسکین درد 

. هاي ویژه داشته باشدتوانند تاثیرات مثبتی در کاهش تجربه درد در بیماران بستري در بخش مراقبتهاي درد میدستورالعمل
ش بررسی تاثیر بکارگیري دستورالعمل کنترل درد بر سطح درد و آرامش بیماران بستري در بخ«پژوهش حاضر با هدف 

  .انجام پذیرفت» مراقبت هاي ویژه

  درد و تسکین درد

به آن، تنها چیزي که انتظار  مبتال باشد و فردرسان میدرد تجربه حسی ناخوشایندي است که ناشی از یک محرك آسیب 
شناخت  . دکنندر هر حال، هرگز دو نفر، به یک روش، درد را تجربه نمی. باشددارد تسکین دردش توسط مداخله پرستاري می

هاي تخصصی هاي متعدد و گوناگون آن نیاز به مهارتتفاوتهاي فردي در درك و واکنش به درد و همچنین شناخت علت
 .پرستار به منظور پیشبرد آسایش و تسکین درد دارد

   :تعریف درد  

بهترین تعریف  . رودشمار می اي است که به عنوان یکی از مکانیسم هاي دفاعی بدن انسان بهمت ذهنی و پیچیدهالدرد یک ع
درد آن چیزي است که شخص تجربه کننده آن « :کرده است، او می گوید ) 1979( کافري درد، تعریفی است که مارگومک

 : انجمن بین المللی بررسی درد، این چنین تعریف کرده است  ».می گوید و زمانی وجود دارد که او معتقد به بودن آن است

الوقوع بافتی بوجود آمده و یا با توجه به چنین آیندي است که در اثر آسیب هاي احتمالی یا قریبناخوشدرد تجربه ي حسی 
  .آسیبهایی توضیح داده می شود

   :علل شایع بروز درد

گیرنده ها توسط  .درد با تحریک پایانه هاي آزاد اعصاب حسی نزدیک به سطح پوست یا ساختمان هاي عمقی تر آغاز می شود
  .محرك هایی مانند مواد شیمیایی، صدمات مکانیکی و محرك هاي حرارتی تحریک می شود

  :محرکهاي شیمیایی 

، درد ناشی از تجمع مواد زاید در اطراف گیرنده هاي حسی و عدم انتقال این مواد )ایسکمیک(مانند درد ناشی از کم خونی ها  
  .باعث ایجاد درد در آن ناحیه می گردد به خارج از محیط سلول ها و بافتها
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  :صدمات مکانیکی 

  .فشار بر پایانه هاي عصبی و یا رگ به رگ شدن و یا کشیدگی عضله و یا همچنین اسپاسم عضالنی می تواند باعث ایجاد گردد

 :محرکهاي حرارتی

به  الًاحتمادرد آغازین ناشی از سوختگی  .دگرما یا سرماي بیش از حد، موجب ایجاد درد و آسیب دیدگی بافتهاي بدن می شو
دلیل شدت و قدرت محرك حرارتی که به پایانه هاي عصبی آسیب می رساند و تداوم درد مربوط به آزاد شدن مواد شیمیایی 

  . از بافت هاي تخریب شده است

  :انواع درد

  : درد ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود 

  درد حاد : الف 

و به دو دسته . ماه به طول می انجامد  6متغیري شروع می شود و عموماً کمتر از  این نوع درد ، آغازي ناگهانی و با شدت هاي
  : تقسیم می شوند

  مانند دردهاي میگرنی: دردهاي متناوب-1

  مانند دردهاي مربوط به سنگهاي کلیوي: دردهاي انتشاري-2

   درد مزمن: ب

اغلب نسبت به درمانها تسکین دهنده مقاوم می باشند و این ماه به طول می انجامد ، به طور مداوم بوده و  6این درد بیش از 
   دردها هم به دو دسته تقسیم می شوند

  دردهاي مزمن بد خیم مانند دردهاي سرطانی -1

  دردهاي مزمن غیر بد خیم-2

  منشاء درد
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  .درد از جهت منشاء آن به انواع پوستی ، جسمی و احشایی و با منشاء روانی تقسیم می گردد 

 :درد سطحی یا پوستی

مانند بریدگی ناشی از لبه تیز کاغذ که دردي تیز همراه با . پوست یا بافت زیر پوست را گرفتار می سازد این درد معموال  
  . سوزش ایجاد می کند

   : درد جسمی عمیق

بنابر این آسیب بافتهاي فوق منجر به ایجاد این . منشاء این درد از تاندون ، لیگامان ، استخوان ، عروق خونی و اعصاب است 
  .گردددرد می 

  :درد احشایی

درد احشایی ممکن است به محلی که دورتر از منشاء اصلی آن منتشر . منشاء این درد از قفسه سینه و یا حفره شکم است 
  . شود مانند درد ناشی از حمله قلبی که غالباً به گردن شانه و دست سمت چپ منتشر می شود

  :دردهایی با منشاء روانی

با این وجود واقعی بوده و همانند . این نوع درد علت فیزیکی مشخصی ندارد . حی یا روانی هستند این دردها داراي منشاء رو
  . درد هاي بدنی شدید هستند

  پاسخ فرد نسبت به درد 

درد هم اعصاب سمپاتیک و هم اعصاب . پاسخ فرد نسبت به درد ، از طریق تظاهرات فیزیولوژیکی و رفتاري مشخص می گردد
   . را تحریک می کندپاراسمپاتیک 

رفتن فشار خون ، نبض ، تنفس ، رنگ پریدگی ، تعریق زیاد ،  باال :تظاهرات مربوط به تحریک سیستم سمپاتیک شامل
  . اتساع مردمک و مجاري برونشی ، سفتی عضالت اسکلتی و کاهش حرکات معده ، تحریک پذیري و بی قراري

رنگ پریدگی، کاهش فشار خون، ضربان قلب، سفتی عضالنی،  :شاملتظاهرات مربوط به تحریک سیستم پاراسمپاتیک 
  .تهوع و استفراغ، کاهش قدرت دفاعی بدن، خستگی و ضعف
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  فرآیند پرستاري مربوط به درد 

وقتی خود قادر به  .خود بیمار است ،اولین منبع کسب اطالعات در رابطه با درد Pain Assessing بررسی و شناخت درد 
پرستار نیز می تواند پاسخ هاي رفتاري و  .خواهند بود اطالعاتخانواده یا بستگان نزدیک منبع اصلی کسب  ،تشریح درد نباشد

به مشاوره بپردازد  ،فیزیولوژیکی بیمار را نسبت به درد مشاهده نموده و در این ارتباط با دیگر اعضاي تیم مراقبت بهداشتی
  : به درد در بیمار باید جنبه هاي زیر را مورد بررسی قرار دهدپرستار هنگام جمع آوري اطالعات در رابطه با تجر

  کیفیت درد -

  محل درد - 

  شدت درد زمان و طول مدت درد - 

  عوامل تشدید کننده درد - 

  عوامل تسکین دهنده درد - 

  تعبیر و تفسیر فرد از درد - 

  تاثیر درد بر فعالیت هاي زندگی روزانه - 

  Pain  Diagnosingد تشخیص در

  :نمونه هایی از تشخیص هاي پرستاري و مشکالت مشترك در ارتباط با درد به شرح زیر است

  .درد در پاها ، مربوط به قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب و استفاده نادرست از بالش حین خوابیدن -1

 اختااللت حرکتی مربوط به درد در ناحیه برش جراحی بعد از عمل   -2

درد ناشی از  ۀمت و ناامیدي مربوط به فقدان اطالعات پیرامون اقدامات تسکین دهندتغییر در وضعیت حفظ سال -3
 آرتریت

  آنژین ناشی از انفارکتوس قلبی :تشخیص مشترك 
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  Intervention Relief-Pain Plann : د برنامه ریزي در رابطه با اقدامات تسکین دهنده در

وجود دارد ، عمدتاً به شکل راهکارهاي حفاظتی قدامات پرستاري براي بیمارانی که دچار درد بوده یا احتمال بروز درد در آنها 
از آنجایی که  . ، ارائه می گردند که به بیماران در پیشیگري و به حداقل رساندن درد ، همچنین سازش با آن کمک می نماید

همیشه  هیچکس نمی تواند .درد نوعی مکانیسم حفاظتی است که ما را از وجود جراحات یا آسیب احتمالی بدن آگاه می سازد
اقداماتی وجود دارند که با انجام آنها در طول دوران زندگی ، افراد میتوانند مانع از بروز درد  ،هرچند. از بروز درد مصون بماند

به عنوان مثال خوردن برخی از غذاهاي خاص موجب بروز سردرد و ناراحتی معده و روده در بعضی اشخاص  . در خود شوند
  : عبارتند از ،د هاي مورد انتظار در رابطه با اقدامات تسکین دهنده درد که رایج می باشنداهداف یا برآین . می شود

کاهش پیدا می  )10تا  0( بیمار تسکین درد را تشریح خواهد نمود، با استناد به اینکه میزان درد مطابق مقیاس -1
  .کند

  . بیمار اقدامات مربوط به تسکین درد را انجام دهد -2

ن درد را نشان دهد، به عنوان مثال به دلیل کاهش درد برش جراحی مسیر تخت تا حمام را پیاده بیمار کاهش میزا -3
 .طی کند
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  اقدامات تسکین دهنده درد  

 :روشهاي تسکین درد عبارتند از

 بحث و گفتگو با بیمار، پیرامون معنی و مفهوم درد و دادن اطالعات الزم به بیمار در مورد آن، یکی ازراه هاي حمایت از او می
اطالع فرد از اینکه در رابطه با درد باید انتظار چه مسائلی را داشته باشد باعث می شود که بیمار با موقعیت هاي پیش . باشد

  0آمده سازش و تطابق پیدا کند و ترس از ناشناخته ها را از بین برده و اظطراب را کاهش دهد

  تعدیل فرآیند بیماري

 شیمی درمانی 

   هورمون درمانی 

  رادیوتراپی 

  جراحی 

  استفاده از اقدامات غیر دارویی تسکین دهنده درد

   : تنظیم ادراك درد

روشهاي غیر دارویی کنترل درد یا روشهاي . در کنترل درد به شیوه غیر تهاجمی از راهکار هاي شناختی هم استفاده میشود
به عالوه اکثرأ عوارض جانبی و خطرات کمتري . ی باشدمکمل نسبت به روشهاي دارویی ارزان تر بوده و انجام آنها راحت تر م

دارند و به تنهایی یا همراه با سایر روش هاي دیگر قابل استفاده هستند همچنین این روش ها اغلب خطري براي سالمت بیمار 
  .ندارند و یا اینکه حداقل خطر را دارند

  : این روش ها عبارتند از

 کار گیري سرما یا گرما ب 

 ن مسیر فکري از درد منحرف کرد  
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   تجسم سازي 

  هیپنوتیزم 

  روش هاي آرام سازي 

 ت الپشت جهت شل کردن عض لمس درمانی به عنوان مثال انجام ماساژ 

  برطرف کردن محرك هاي خارجی مانند نور شدید و سرو صدا 

  قطع جریان انتقال درد 

 ماساژ طب سوزنی 

  تنس (TENS) استفاده از تنس براي تحریک داخل جلدي عصب  ،تحریک الکتریکی داخل جلدي عصب 

  انسداد عصب 

 جراحی 

  اقدامات درمانی دارویی تسکین دهنده درد 

  :داروهاي مختلفی براي تسکین درد وجود دارد که عبارتند از

 خدرها یا نارکوتیک ها که به گیرنده هاي مخدري سیستم عصبی مرکزي متصل می شوند و مانع از انتقال جریان م
تسکین درد  .، مرفین از این دسته داروها هستندداروهایی مانند کدئین. اد میکنندشده یا تغییري در آن ایجدرد 

داشته پس از عمل با استفاده از مخدرهاي قوي ممکن است حوادث و مشکالت ناخواسته و نامطلوبی را به دنبال 
  . وست و دپراسیون سیستم تنفسی باشد، یبگیجی، خواب آلودگی ،ه می تواند شامل تهوع و استفراغک. باشد

 مسکن هاي غیر مخدر این داروها در تسکین دردهاي خفیف تا متوسط مورد استفاده قرار می گیرند مانند ASA  و
  . استامینوفن

  دارو هاي ضد التهابی غیر استروئیدي که این گروه داروها همانند مسکن هاي غیر مخدر عمل می کنند و به طور  
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   Evaluating Pain Relief Interventionارزشیابی اقدامات تسکین دهنده درد  

در ارزیابی اقدامات تسکین دهنده درد باید موارد زیر در نظر گرفته  . روشهاي درمانی باید از نظر میزان تأثیر، ارزیابی شوند
  : شوند

 آیا درد برطرف یا کم شده است ؟  - 1

 آیا بی قراري و تحریک پذیري بیمار کمتر شده است ؟  - 2

 آیا اختالل در خواب بیمار کمتر شده است و به راحتی استراحت میکند ؟  - 3

 آیا اختالل در فعالیت هاي روزمره کمتر شده است ؟  - 4

 آیا بیمار درد را به راحتی تحمل می کند ؟ - 5

  مراقبتهاي پرستاري در آنژین صدري

راست و (شود، که انتشار درد به دستها ق میالاط )ناشی از ایسکیمی میوکارد(آنژین صدري از نظر بالینی به درد جلوي قلبی  
این درد با عرق سرد و حالت تهوع همراه است که درد در هنگام فعالیت ایجاد و پس از چند لحظه . و گردن وجود دارد )چپ

  .گردداستراحت برطرف می

  :یمار براي مراقبت از خود بعد از ترخیص از بیمارستانآموزش به ب
  تعدیل فعالیتهاي روزانه-1
  .میزان فعالیت روزانه در حدي باشد که باعث درد قفسه سینه و تنگی نفس و خستگی نشود * 

بخوابد و زمان دورههاي مختصر استراحت در طول روز داشته باشد، زود . بین کار و فعالیت در فواصل مناسب استراحت کند *
   .استراحت طوالنی گردد

  از انجام فعالیتهایی که به تالش زیاداحتیاج دارد مانند ورزشهاي ایزومتریک خودداري کند *
  بهتر است به جاي پله از آسانسور استفاده کند *
  .قبل از کار و غذا ورزشهاي سبک انجام دهد *
  

  



  

  بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-04 :کد  مدیریت درد :عنوان دستورالعمل
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  :از نظر تغذیه اي توجه به موارد زیر ضروري است- 2 

   .از مصرف کافئین خودداري کند از پر خوري پرهیز نماید و *

  .مددجویانی که افزایش وزن دارند باید وزن خود را کم کنند * 

جلوگیري میکند، بلکه تعداد و شدت حمالت آنژین را  )زور زدن(از رژیم غذایی پرفیبر استفاده شود، که نه تنها از یبوست  *
  .هش می دهدهمچنین سطح کلسترول و تري گلیسرید سرم را کا. دهدکاهش می

  .استعمال دخانیات را قطع کند-3

 .به مددجو تاکید کنید که داروهاي تجویز شده را حتی اگر هیچ عالمتی نداشته باشد مصرف کند-4

  .از برخورد با وضعیتهاي پر استرس اجتناب کند و در مواقع عصبانیت از تکنیکهاي آرام سازي استفاده کند-5

  :و هواي سرد خودداري کند و به نکات زیر توجه کندحتی االمکان از برخورد با آب .6

  .براي گرم کردن هوادر آب و هواي بسیار سرد با شال گردن روي دهان و بینی بپوشاند *

  .در مقابل باد حرکت نکند و در هواي سرد آهسته حرکت کند *

  :به بیمارانی که قرص نیتروگلیسرین مصرف می کنند موارد زیر را آموزش دهید-7

  .بیمار در تمامی اوقات قرص نیتروگلیسرین را همراه داشته باشد* 

ماه اثر خود را از دست میدهد و همیشه در شیشه تیره رنگ با درب  3- 6همیشه از قرص تازه استفاده شود زیرا در عرض  *
  .شودظرف قرص را خیلی به بدن نزدیک نکنید زیرا دماي بدن باعث بی اثر شدن آن می. بسته نگهداري شود

  .دکناگر قرص تازه باشد بعد از قرار گرفتن زیر زبان احساس سوزش زیر زبان ایجاد می *

قبل از فعالیتهایی که سبب درد آنژین میشود، مانند باال رفتن از پله براي جلوگیري از درد از قرص نیتروگلیسرین استفاده  *
  .کند

  :درصورت ایجاد درد، بیمار به روش زیر عمل کند *



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-04 :کد  مدیریت درد :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

خود را متوقف کند و بنشیند و قرص نیتروگلیسرین را سریعاً زیر زبان قرار دهد و تا قطع ددجو باید کلیه فعالیتهاي م - 1 
  .کامل درد استراحت کند

در صورت . براي تسریع در شروع اثر در موارد شدید میتوان قرص را زیر دندان خرد کرد، از بلع بزاق باید خودداري شود-2
  .بیمار دراز بکشدامکان براي جلوگیري از کاهش فشارخون وضعیتی 

اگر درد کاهش نیافت یا شدید شد . دقیقه زیر زبانی مصرف کند 5- 10قرص را به فاصله  3مددجو در موقع درد میتواند تا -3
  .به اورژانس مراجعه کند

  )جلد اول(اصول و مهارتهاي پرستاري : برگرفته از کتاب

  
  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

    رئیس دفتر پرستاري  رضایی فردفاطمه   تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  
  
  
  

  



  
  

 مراقبتهاي

  اورژانس و حاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-05 :کد  آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیز اطمینان از  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  : تعریف  

  دیالیزآمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از 

  :هدف 

  کاهش اضطراب بیمار و همراهان او/ 1

  انجام دیالیز به بهترین نحو /  2

  جلوگیري از هر گونه عوارض ناخواسته/  3

  : روش هاي اجرایی 

  قبل از دیالیز

  .گرددگرفتن شرح حال  و تاریخچه بیماري در هنگام پذیرش اولین جلسه انجام می/  1

  .کنند تکنیک هاي آسپتیک را رعایت می کلیه پرسنل در کلیه اقدامات/  2

  .شودعالئم حیاتی بیمار چک می/   3

  .شودوزن بیمار انجام می/  4

  .گردد وضعیت عروقی بیمار قبل از وصل کنترل می/  5

  .شود جهت بیمار انتخاب می...)برحسب اضافه وزن ،آزمایشات و (صافی مناسب /  6

  .گیرد انجام میپرایم دستگاه براساس اصول علمی /  7

  .گردد محل تزریق سوزن ها به نحو مناسب شستشو و ضدعفونی می/  8

  .شود عملکرد مربوط به فشار وریدي ،فشار شریانی ، چشم الکترونیکی دستگاه قبل از وصل بیمار به دستگاه کنترل می/  9

  
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  درمانمعاونت امور 

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-05 :کد  آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیز اطمینان از  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  حین دیالیز 

  .در هر جلسه دیالیز انجام میگردد انجام ویزیت متخصص داخلی/  1

  . کند،بیمار را دیالیز می UFپرستار بر اساس دستور پزشک مقدار هپارین تزریقی،صافی مصرفی و /  2

  .پرستار شالدون و نیدل هاي بیمار را از نظر قرمزي،درد،تورم و نشت به طور مستمرکنترل کند/  3

  .بیمار در معرض دید پرستار باشدپرستار ،بیمار را دائما کنترل نمایید و /  4

  .بیمار حداکثر یک همراه درکنار تخت داشته باشد/  5

  .سوزن شریانی و وریدي براساس استانداردهاي تعیین شده تزریق گردد /  6

  .دقیقه یکبار کنترل شود  15در حین دیالیز عالئم حیاتی بیمار حداقل ساعتی یک بار و بیماران اورژانس هر /  7

  .در صورت لزوم گزاشته شود ) UFسدیم ، بیکربنات ، دما ، (Modelingروشهاي /  8

  .و شرایط خاص وي و دستور پزشک تنظیم گردد ) برابر وزن 4(پمپ خون بر اساس وزن بیمار /  9

  .اقدامات الزم جهت پیشگیري از و درمان عوارض حین دیالیز انجام شود / 10

  یالیز بیمار به منظور پیشگیري از سندرمم عدم تعادل طراحی و اجرا گردداقدامات الزم جهت اولین د/ 11

  .هنگام قطع بیمار از دستگاه دیالیز تمامی خون موجود در ستهاي شریانی و وریدي به بیمار برگردانده شود / 12

  . و وضعیت بخیه ها مورد بررسی قرار گیرد...) قرمزي و ترشحات و ( محل کاتتر از نظر عفونت / 13

  .کفایت دیالیز در بیماران سنجیده وحداقل استاندارد در مورد ایشان رعایت گردد/ 14

  .انجام و به پزشک گزارش شود )طبق پروتکل مرکزي (آزمایشات دوره اي / 15

  پس از دیالیز

  .شودگرفتن عالئم حیاتی پس از اتمام دیالیزانجام می/  1



  

  درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-PS-05 :کد  آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از دیالیز اطمینان از  :عنوان دستورالعمل
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  . شودخروجی کاتتر پس از دیالیز پانسمان شده و در صورت وجود فیستول پانسمان محل تزریق انجام میناحیه /  3 

  .گردد تخت بیمار پس از هربار دیالیز براساس دستورالعمل موجود تمیز و ضدعفونی و آماده می/  4

   .شوددر تمام مدت دیالیز ناحیه نیدل ها و کاتتر از نظر هماتوم و خونریزي چک می/  5

  . گرددسطح خارجی دستگاه و کانکتورهاي دستگاه دیالیز پس از دیالیز براساس پروتکل موجود تمیز و ضدعفونی می/  6

  .گیرد قطع بیمار از دستگاه طبق اصول علمی انجام می/  7

  .گردد گزارش پرستاري طبق اصول علمی بخش دیالیز انجام و ثبت می/ 8

  
  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

    مسئول بخش دیالیز  رضوان کشتکار  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(امام حسینبیمارستان 

  

  HEH/Ins-Traq-01 :کد  بالینی هاي بخش در بیماران به مراقبتی خود آموزش :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .: تعاریف  

  تخت از شدن خارج
  وضعیت
  درمانی تشخیصی اقدامات
  :هدف 
 وضعیت وبهبود ،ارتقاء مراقبتی خود امر در بیماران سازي توانمند سایه در جامعه افراد وبهداشت سالمت سطح ارتقاء

  مراقبتی خود و بهداشتی رفتارهاي مورد در آنان هاي وخانواده بیماران به آموزش بهوسیله بیماران بالینی
  )اجراء مکان و زمان ، مسئول با ھمراه گام بھ گام بصورت کار انجام شیوه:  (شیوه انجام کار 

 غربالگري مراقبتی خود توانایی زمینه در اولیه ارزیابی فرم وتکمیل مصاحبه طریق از ورود بدو در را بیماران پرستار - 1
 .نماید

 بینایی، مشکل ( بوده مشکل داراي مراقبتی خود قسمت در که ،بیمارانی وکاردکس پرستاري گزارش در پرستار - 2
 .نماید ثبت را)...و ذهنی تحرك، شنوایی،

 بیمار مشکالت تغذیه ،کارشناس ،نگهبان ،خدمات پزشک مثل بیماران این با مرتبط هاي گروه به وسرپرستار پرستار - 3
 نماید رسانی اطالع بهینه خدمات ارائه راجهت

 :دهید آموزش را زیر موارد بیمار توانایی سطح به توجه با مراقبتی خود زمینه در بیماران بستري زمان در - 4

 رفاهی ،نمازخانه،امکانات بهداشتی هاي ،سرویس اضطراري پله( درمانی غیر ،خدمات بخش معرفی( 

 و وویزیت مالقات ،پزشک،ساعت غذا ،توزیع ،خدمات پرستار به دسترسی نحوه( بخش کلی قوانین...( 

 ها وتشانه وعالیم بیماري فرآیند مورد در توضیحاتی( مراقبت ونحوه بیماري نوع( 

 تحصیالت سطح به توجه با( دارو مهم عوارض ( 

 نسبی ،استراحت مطلق استراحت( فعالیت میزان ، OOB ، مناسب هايپوزیشن و عمل از بعد فعالیت وشروع میزان 
 بیمار براي

  

  
  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-Traq-01 :کد  بالینی هاي بخش در بیماران به مراقبتی خود آموزش :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  غذایی رژیم ،رعایت تغذیه نوع( تغذیه( 

 و ها ادراري،سرم ،سوند ،مانیتورینگ ،درن اتصاالت از مراقبت نحوه( واحتیاطات ایمنی...( 

 مسکن ودرخواست درد زمان در رسانی اطالع نحوه( درد مدیریت ( 

 پروسیجر از بعد و قبل هاي ومراقبت وآمادگی تهاجمی تشخیصی اقدامات گونه هر از ورضایت برائت 

 و ،اسهال ،خونریزي،تب درد( بستري حین خطر هاي نشانه...( 

 و بستر زخم عالئم... 

 شویه ودهان ودهان دست شستشوي( فردي بهداشت مسائل( 

 خوابیدن در ،مشکل خوابیدن عدم( واستراحت خواب( 

 ادراري الگوي در ،اشکال یبوست،اسهال(دفع الگوي(  

 توسط که ترخیص حین آموزش برگه ارائه با بیمار توانایی به توجه رابا ترخیص زمان در مراقبتی خود هاي آموزش
  .دهید ارائه بیماران به شود می تکمیل وپرستار پزشک

 پزشک به مراجعه زمان -1
 منزل در ها دارو مصرف نحوه -2
 )جنسی فعالیت محدوده مجدد شروع ها، ها،ورزش ،فعالیت فردي ،بهداشت زخم از مراقبت( مراقبتی برنامه -3
 ترخیص از پس تغذیه -4
 ) نماید مراجعه پزشک به سریعا آنها بروز با بایستی که دهنده هشدار عالیم( ترخیص از بعد خطر هاي نشانه -5
 بیماران به ترخیص هنگام در باال سطوح از یک هر با مرتبط هاي پمفلت ارائه - 6
 ومطمئن است کرده درك را مطالب آیا که بپرسید بیمار از آموزش اتمام از پس آموزش ریزي برنامه ارزیابی جهت -7

 .است نشده برداشت سوء یا تفاهم سوء دچار که بیمار شوید
 .دهید ارائه بیمار به آگاه همراه نفر یک به بیمار بر عالوه چهره به چهره صورت به را ها آموزش بهتر خورد باز جهت -8
 .نمایید خودداري ها فرم در مبهم جمالت نوشتن از -9

  
  

  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    مسئول درمانگاه  حمیده اهرمی  تهیه کنندگان

  کیفیتکارشناس بهبود   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 از بعد او همراه/بیمار به پاراکلینیک هاي تست معوقه نتایج اعالم :عنوان دستورالعمل
  بیمارستان از ترخیص

 HEH/Ins-PS-05 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  ارتقاء ایمنی بیمار: هدف 

  آزمایشگاه–رادیولوژي –واحدهاي درمانی -دفتر پرستاري-دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  :دامنه

زمانی آماده 1به تست هایی گفته می شود که طبق تعریف بیمارستان ضمیمه شماره :هاي پاراکلینیکی معوقهتست: تعاریف
می شود که بیمار از بیمارستان مرخص شده است و جزء اوراق تحویل داده شده به بیمار نمی باشد و بیمارستان موظف است 

  .دباشد حتما به اطالع بیمار رسانیده شوپی گیري نماید تا جواب تست ها مخصوصا چنان چه غیر نرمال 

  شرح اقدامات در مورد بیماران بستري در بخش هاي بستري

پرستارجواب آزمایش ها و پاتولوژي ها و گرافی هایی که در زمان ترخیص بیمار به بخش ارجاع داده نشده است را .1
  .مشخص کند

  . در گزارش پرستاري زمان ترخیص ثبت کندپرستارآزمایش ها و پاتولوژي ها و گرافی هاي معوقه را  .2

پرستارآزمایش ها و پاتولوژي ها و گرافی هاي معوقه را درفرم آموزش زمان ترخیص ثبت و به بیمار در مورد زمان و نحوه . 3
  .دریافت جواب به صورت شفاهی و کتبی توضیح دهد

-نام پدر-نام خانوادگی –نام "منشی بخش موارد معوقه را در دفتر مخصوص آزمایشات معوقه با توجه به مشخصات بیمار .4
  . ثبت کند"آدرس و شماره تلفن بیمار -نوع آزمایش یا گرافی-شماره پرونده -تاریخ تولد

  .منشی نتایج معوقه از واحد هاي پاراکلینیک را تحویل می گیرد.5

ه تستهاي تحویل گرفته شده را به سرپرستار بخش تحویل میدهد تا مشکل دار بودن را مشخصنمایدونیاز منشی نتیج.6
  .بهاطالع دادن به بیمار را با نظر پزشکتعیین کند

 ..نتایج بحرانی تست هاي معوقه که با نظر پزشک نیاز به اطالع دادن به بیمار دارند،به منشی بخش تحویل داده میشود .7
 .تست هایی که نرمال است ضمیمه پرونده میگرددونیاز به اطالع دادن فوري به بیمار نداردنتایج .8

منشی با شماره هاي تلفنبیمارتماس میگیرد و به او در مورد آماده بودن نتیجه تست و لزوم مراجعه به پزشک اطالع رسانی .9
  .می کندو نتیجه تست را بازگو نمی کند

  



  

  دمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خ
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 از بعد او همراه/بیمار به پاراکلینیک هاي تست معوقه نتایج اعالم :عنوان دستورالعمل
  بیمارستان از ترخیص

 HEH/Ins-PS-06 :کد

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

تماس بی پاسخ به فاصله  بار 2بعد از  )منشی در صورت عدم جواب بیمار به تماس گرفته شده طبق فرایند عمل نماید .  10
  .اطالع به مسئول بخش، پزشک بیمار: یک روز 

  .مسئول بخش و منشی بخش مسئول عدم اطالع رسانی به بیمار می باشند.11

  .به بیمار خود داریمی شود زیراممکن است پیام ارسال نشود و یا شماره واگذار شده باشداز ارسال پیامک  .12

دفتر پرستاري اطالع داده شود تا مانند  در صورت عدم یافتن بیمار موارد در دفتر نتایج معوقه بخش ثبت و سپس به .13
در مورد بیماران سرپایی و نتایج پاتولوژي که  شرح اقدامات .بیماران سرپایی ادامه روند تحویل نتیجه معوقه صورت پذیرد

   :بیمار ترخیص شده است

  .شماره تلفن بیماران سرپایی و کسانی که نمونه پاتولوژي دارند در آزمایشگاه توسط پرسنل پذیرش ثبت می گردد. 1

تاریخ آماده بودن جواب  توسط پرسنل پذیرش آزمایشگاه و رادیولوژي برگه رسید نمونه آزمایش یا انجام گرافی با ذکر. 2
  .آزمایش یا گرافی به بیمار داده می شود

در صورت بحرانی بودن نتیجه و عدم مراجعه بیمار براي دریافت آن، منشی آزمایشگاه و رادیولوژي زیر نظر مسئول واحد با .3
  .بیمار تماس تلفنی می گیرد

  ع را به دفتر پرستاري اطالع می دهددر صورت عدم پاسخ بیمار در دو روز متوالی، منشی واحد موضو.4

  .منشی واحد نتیجه را به اطالع مرکز بهداشت می رساند.5

   .منشی واحد تمام موارد را در دفتر پیگیري نتایج معوقع با ذکر تاریخ و ساعت ثبت می نماید.6

ن آدرس و شماره تلفن دیگري از بیمار سوپروایزور از طریق اداره بیمه تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی اقدام به پیدا کرد .7
  می شود

  .سوپروایزور جواب مورد نظر را به اطالع پزشک بیمار می رساند.8

  از دریافت در صورت عدم پاسخ به تلفن ، جواب توسط راننده بیمارستان به درب منزل بیمار ارسال می گردد و امضاء.9
  



  

  بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 از بعد او همراه/بیمار به پاراکلینیک هاي تست معوقه نتایج اعالم :عنوان دستورالعمل
  بیمارستان از ترخیص

 HEH/Ins-PS-06  :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .کننده جواب گرفته می شود 

  تمام موارد در دفتر پیگیري نتایج معوقه در دفتر پرستاري ثبت می گردد.10

  .نظارت بر اجراي صحیح دستورالعمل به صورت مداوم بر عهده دفتر پرستاري است.11

  .بیمارستان می باشدپایش و ارزیابی اجراي دستورالعمل حداقل هر شش ماه یکبار برعهده تیم ارزیابی ایمنی .12

مدیر خدمات پرستاري، مسئول ایمنی، :در آمد اختصاصی وهتلینگکارکنان:منابع مالی منابع ، امکانات وکارکنان مرتبط
دفتر : کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، سرپرستار ، پرستار، کارشناس آزمایشگاه ،منشی ،کارشناس رادیولوژي امکانات

آموزش مشاورین سازمان بهداشت .کتاب بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار راهنماي ارزیابان: تلفنمنابعبراي ثبت موارد، 
 1390مرداد ماه 6- 5جهانی در 

  
  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

    مسئول آزمایشگاه  جشمید حاجیان  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

کنترل  وپیشگیري 
  عفونت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-IC-01  :کد  پروتکل چگونگی مصرف آنتی بیوتیک :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

که نتیجه استفاده نادرست و بی رویه از آنتی بیوتیکها ي MDRبا توجه به افزایش شیوع عفونت بیمارستانی با ارگانیسم هاي  
ارائه می شود که رعایت این موارد در جهت کاهش مقاومت وسیع الطیف است توصیه هایی در این زمینه به همکاران محترم 

  .آنتی بیوتیک الزامی است 

نه ( آنتی بیوتیک هاي تجویزي در بخش اورژانس که به صورت تجربی شروع شود جزء آنتی بیوتیکهاي خط اول میباشد: 1
  .اوم باشدمگر مشکوك به عفونتهاي اکتساب شده از بیمارستان یا مق) آنتی بیوتیک وسیع الطیف 

  .در صورت نیاز به شروع آنتی بیوتیک وسیع الطیف در اورژانس با متخصص داخلی هماهنگ شود: 2

در بخشهاي بستري آنتی بیوتیکهاي کاربا پنمها ، ونکو مایسین ، تیکو پالنین ، آمپی سولباکتام ، پیراسیلین ، تازوباکتام ، : 3
  .ر متخصص داخلی شروع و یا تعویض شودلکستین ، سفپیم و داروهاي آنتی فونکال دبا نظ

انجام ) داخلی (در بخشهاي بستري شروع آنتی بیوتیک و تعویض آنتی بیوتیک فقط با نظر متخصصین سرویس مربوطه : 4
پزشک مسئول (شود و پزشک عمومی حق تجویز یا تغییر آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی با متخصص 

  .ندارد) بیمار 

  .پزشکان عمومی جهت شروع یا تغییر رژیم آنتی بیوتیکی با متخصص داخلی مشورت نماید : 5

پزشکان محترم داخلی حتما نمونه هاي الزم جهت اسمیر و کشت از آبسهاي تغلیه شده را ارسال  نمایند و بع از آن اقدام : 6
  .به شروع آنتی بیوتیک نمایند

مها پرستاران قبل از دادن  اولین دوز آنتی بیوتیک نمونه کشت مورد نظر از بیمار با توجه به حساسیت بسیاري از ارگانیس: 7
  )CSFکشت خون ،ادارارو (اخذ نماید 

مگر در موارد (از تجویز آنتی بیوتیکها در موارد شک به بیماري هاي ویروسی نظیر سرماخوردگی و آنفلونزا خودداري شود : 8
  )وجود عفونهاي ثانویه 

دوز پس از عمل 2-3شروع آنتی بیوتیک به عنوان پروفیالکسی عمل جراحی طبق تشخیص پزشک دارو پس ازدر صورت : 9
  .قطع گردد از ادامه طوالنی مدت آن خودداري شود

  
  



  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

مسئول بخش داخلی و   سروگل جعفري پور  تهیه کنندگان
    اطفال

  بهبود کیفیتکارشناس   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  مدیریت دارویی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-PM-01 :کد  خودبخود متوقف شوندهداروهاي  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

داروهاي خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته میشود که پس از مدتی زمان معینی دیگرنباید ادامه یابند دباید به  
  .پزشک معالج اطالع داده شود

  :داروهایی که بعد از مدت معینی باید متوقف شوندفهرست 

  روز  7بعد از )بجز داروهاي موضعی(ضد میکروبها

  ساعت72ضد تشنج ها بعداز 

  روز7بعداز)بجز داروهاي موضعی(کورتیکواسروئید 

  روز  14دارو هاي ضد اضطراب واختالالت روانی بعد از 

           روز                  14دارو هاي خواب اور بعد از 

  روز  7بعداز )بجز متادون(مخدر ها-

  روز 7محلول هاي استنشاقی بوسیله نبوالیزر بعداز 

  روز  7تمامی داروهاي تعذیه اي غیر خوراکی بعداز 

  روز 7بعداز )چشمی وبینی(تنگ کننده عروق 

NSAID ومهار کننده هايCOXII روز10بعداز  

  کورتیکواستروئیدها چشمی وخوراکی بعداز روز  

  روز 30ضدقارچ هاي موضعی بعداز 

  روز28داروهایی که دستور مصرف آن ها در موقع الزام وضرورت است در صورت عدم دستور جدید بعداز 

  روز  28کرمها پمادهاولوسیون هایث موضعی حاوي کورتیکواسروئیدهابعد از 

  روز 30واستامینوفن بعداز )almg-mgoh2(مولتی ویتامین ها ضد اسیدها



  .شوندکه بیمار به بخش جراحی انتقال میابد تمامی داروها متوقف میزمانی 

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    مسئول امور دارویی  زهرا کشتکار  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  تصویر برداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEM/Ins-IM-01 :کد  پیشگیري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویی :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:بازبینیتاریخ   9/9/98:تاریخ ابالغ

  :هدف 

  حفظ سالمت بیماران و حفاظت کارکنان بخش رادیولوژي در مقابل اشعه

  :دامنه

  .رادیولوژي،کارشناس بهداشت محیط

  :تعاریف

  مانند اشعه ایکس مورد استفاده در رادیولوژي:پرتوهاي یونیزان

  .جلوگیري از تابش اشعه به بدنپوششی از جنس سرب براي :شیلدهاي محافظتی

نوعی پاراوان که در الیاف پارچه هاي داخلی آن از سرب جهت تامین حفاظت پرتویی استفاده شده است و به :پاراوان سربی
  .عنوان وسیله حفاظتی در برابر پرتوهاي یونیزان استفاده می شود

به دلیل عدم اماکن )خارج از بخش رادیولوژي(و اتاق عمل انجام هرگونه رادیوگرافی در بخش هاي بستري :رادیوگرافی پرتابل
  .انتقال بیمار به بخش رادیولوژي توسط دستگاه پرتابل

  .فیلم هاي مورد استفاده جهت ثبت پرتوگیري دوره اي کارکنان :فیلم بچ

  .قاب نگهدارنده فیلم ها :بج

  :گامهاي دقیق انجام کار

کاران و بیماران از تابش پرتو در اتاق ها،چراغ هاي آالرم پرتودهی در باالي درب بخش رادیولوژي،به منظور اطالع رسانی هم-1
  . اتاق هاي رادیولوژي بایستی نصب گردد

پرتوکاران به منظور تامین سالمت بیماران و کارکنان واحد رادیولوژي در هنگام تصویر برداري،بایستی از شیلدهاي حفاظتی -2
  .کنندجهت بیماران و کارکنان استفاده 

پرتوکاران بایستی از فیلم بج به عنوان وسیله ي مانیتورینگ و سنجش دز تابشی اشعه در بخش هاي مختلف کار با پرتو -3
  .استفاده کنند

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEM/Ins-IM-01 :کد  پیشگیري و مقابله با اتفاقات و سوانح پرتویی :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

فیلم بج مورد استفاده کارکنان،روي سینه نصب می شود و در صورت استفاده از روپوش سربی در زیر آن قرار داده می - 4 
  .شود

فیزیک بهداشت بایستی نتایج دزیمتري  کارکنان را نگهداري کرده و در صورت پرتوگیري افراد علت پرتوگیري را مسئول -5
  .بررسی و به فرد اطالع رسانی الزم را انجام نماید

م شود به منظور اطمینان از سالمتی کارکنان پرتو کار،معاینات پزشکی دوره اي پرسنل پرتوکار باید هر شش ماه یک بار انجا- 6
  .و نتایج مربوطه پس از اطالع رسانی به پرتو کار بایگانی گردد

کارشناس رادیولوژي به دلیل اهمیت پرتوگیري بیماران باردار،در صورتی که بیمارنسبت به حامله بودن خود مطمئن -7
شک معالج خود مراجعه نماید نباشد،مضرات اشعه را براي بیمار باید توضیح دهد و از وي میخواهد که براي تعیین تکلیف به پز

  .و پس از انجام تست حاملگی و اطمینان از حامله نبودن،رادیوگرافی انجام گردد

کارشناس تصویر برداري باید در صورت انجام تصویر برداري جهت بانوان باردار با اشعه یونیزان ،با استفاده از اپرون و سایر -8
  .وسایل حفاظتی ،گرافی را انجام دهد

ناس رادیولوژي بایستی فیلد تابشی به افراد را تاحد امکان کوچک انتخاب می کند و تا حد امکان از تکرار رادیولوي کارش-9
  .خودداري کند

کارشناس رادیولوژي در صورت نیاز به انجام تصویر برداري با اشعه ایکس براي ثابت نگه داشتن بیمار امکانات الزم را  -10
 .به کار می بندد

پیشگیري از تکرار گرافی،در صورت وجود نقصی فنی در هر یک از تجهیزات پرتونگاري،از کار کردن با دستگاه به منظور -11
  .معیوب خودداري شود

مسئول بخش تصویر برداري به منظور اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه ها باید بصورت دوره اي و ساالنه اقدام به انجام -12
  .از طریق شرکت هاي مجاز اعالم شده توسط سازمان انرژي اتم کندکنترل کیفی دستگاههاي پرتوساز 
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  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
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گروهی از پروسیچرهاي تصویر برداري براي ایجاد اختالف دانسیته بین بافتهاي مختلف بدن احتیاج به استفاده از مواد حاجب  
دارند ، مواد حاجب بر اساس تغییري که در میزان جذب اشعه ایکس در بافتهاي مختلف بوجود می آورند به دو گروه مثبت و 

  .منفی تقسیم می شوند

  مواد حاجب منفی

مواد حاجب منفی نظیر هوا اکسیژن و گاز کربنیک اشعه ایکس را به اندازه جذب بافتهاي بدن جذب نمی کنند ، لذا هنگام کار 
قبل از پیدایش سونوگرافی و سی تی اسکن از هوا در . با این مواد می توان اثر کنتراست منفی را در حفرات بدن مشاهده کرد

مواد حاجب منفب در اوایل در ونتر یکولو گرافی و بازال سیسترنوگرافی . ها رحم و مثانه استفاده می شد تصویر برداري کلیه
  .استفاده می شد ، اما امروزه با پیدایش ام ار اي و آنژي کامال منسوخ شده است

  مواد حاجب مثبت

ساختمانهاي اطراف اشعه ایکس بیشتري  کنتراست مثبت داراي عدد  اتمی باالست ، لذا اندامهاي پر شده با آن نسبت به
  .به همین دلیل فاکتورهاي تابش در این ازمونها باید قدري افزایش یابد. جذب میکند ، در نتیجه در فیلم سفید دیده می شود

  خصوصیات یک ماده حاجب ایده ال

از . مجاور از طرف دیگر شوداین مواد باید سبب ایجاد کنتراست زیاد میان عضو مورد مطالعه از یک طرف و بافتهاي  -
این دیدگاه مواد حاجب مثبت باید داراي عدد اتمی باال و چگالی زیاد و مواد حاجب منفی باید عدد اتمی پایین و 

  .چگالی کم باشند

 عدم ایجاد تحریک و مطلقا و بی ضرر بودن -

 .دآسان ، سریع و به طور کامل توسط راههاي طبیعی و فیزیولوژیک بدن جذب و دفع شو -

 .ماده حاجب باید یکنواخت باشد تا تصویر یکنواختی ایجاد کند -

ترکیب پایداري داشته باشد به طوري که اجزاي ان در ارگانهاي مختلف بدن از هم جدا نشود و سم آن آزاد نگردد ،  -
استفاده نمیشوند ، یا قبل از استفاده تغییر نکند ، زیرا همانطور که میدانیم موادي مانند ید و باریم هرگز به تنهایی 

  .بلکه از انها در ترکیباتی مناسب استفاده می شود
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  انتخاب کیلو ولتاژ مناسب براي مواد حاجب مثبت 

به عنوان یک . در آزمونهاي با ماده حاجب باید براي ایجاد کنتراست مناسب از تکنیکهاي کم انرژي استفاده کرد -
  .کار با مواد حاجب ید دار نباید از هفتادو پنج کیلو ولت تجاوز کند قانون عمومی کیلو ولتاژ اعمال شده در هنگام

  :علل استفاده از کیلو ولتاژ حدود هفتادو پنج 

  .با افزایش کیلو ولتاژ از کنتراست رادیو گرافیک کاسته می شود -

حالیکه با در . تقریبا یکسان باقی می ماند ) عضله( با افزایش کیلو ولتاژ ضریب جذب خطی براي چربی و آب  -
 .افزایش کیلو ولتاژ از ضریب جذب خطی فلزات مثل ید و سولفات باریم بطور قابل مالحظه اي کاسته می شود

در استفاده از مواد حاجب ید دار باید سعی شود که ماکزیمم اختالف در ضرایب جذب خطی بین مواد حاجب و  -
 .ددنسوج نرم ایجاد شود تا موجب بهتر نمودار شدن مواد حاجب گر

در ازمونهایی که از مواد حاجب یددار استفاده می شود ، ایده ال ان است که از کیلو ولتاژ شصت و پنج استفاده شود  -
 .چنانچه نیاز به کیلو ولت باالتر داشتیم میتوان تا هشتاد کیلو ولت باال رفت

اما به طور معمول از کیلو . میشود در مورد سولفات باریم انتخاب کیلو ولتاژ زیر هشتاد سبب ایجاد کنتراست زیادي  -
ولتاژ نود تا صدو بیست استفاده می شود علت ان است که باید اشعه داراي قدرت نفوذ کافی باشد تا بتواند بداخل 
ماده حاجب نفوذ کند و نیز استفاده از کیلو ولتاژ باال سبب ایجاد کنتراست با مقیاس کوتاه شده و در نتیجه میتوان 

 .ارشی را با جزئیات بیشتر بررسی کردتمام سیستم گو

  تقسیم بندي مواد حاجب مثبت

 .از نظر وجود کربن در ساختمان انها به دو گروه الی و معدنی تقسیم می شوند -

  مواد حاجب الی که داراي کربن هستند اروگرافین و مواد حاجب معدنی که کربن ندارند مثل سولفات باریم -

  :و غیر محلول از نظر حاللیت شیمیایی ، محلول 

در تمام روشهاي استفاده از مواد حاجب باید از همین تقسیم بندي ها براي تعیین . این محلولیت میتواند در اب یا چربی باشد
  .ماده حاجب مناسب براي هر عضو و بیماري استفاده کرد
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در اب و مایودیل یک ماده حاجب محلول  سولفات باریم یک نمونه ماده حاجب نا محلول ، اروگرافین یک ماده حاجب محلول 
  .در چربی است

  مواد حاجب ید دار 

  .امروزه به غیر از سولفات باریم سایر مواد حاجب در ساختمان خود ید دارند

  ترکیبات مدنی ید دار  )1

 ترکیبات الی ید دار )2

  ترکیبات روغنی ید دار )3

  .امروزه از گروه اول دیگر استفاده نمیگردد

  مولکولهاي ناقل یدساختمان شیمیایی 

زیرا از ید به تنهایی بعلت سمیت . تمامی مواد حاجب الی ید دار شامل دو جزء اساسی یعنی ید و مولکول ناقل ان می باشند
نمیتوان استفاده کرد در حال حاضر مولکولهاي ناقل معموال مشتقات اسید بنزوئیک هستند و تغییرات در ساختمان این 

راههاي جذب و دفع مواد حاجب هم به علت . واص شیمیایی و فیزکی مواد حاجب گوناگون است مولکولها تعیین کننده خ
  اختالف 

بطور مثال گروهی از ناقلین از راه کلیه دفع می شوند بنابر این سیستم ادراري را با انها میتوان . ساختار همین مولکولهاست 
  .بررسی کرد

  .دید بر یک حلقه سه یده بنزین استوار استامروزه اساس تمام مواد حاجب محلول در اب ج

  مواد حاجب یونی و غیر یونی

اگر ماده حاجب ید دار بصورت نمک تهیه گردد ، در هنگام قرار گرفتن در محلول به یک ذره اوپاك با بار منفی و یک ذره غیر 
  . به ابن ماده حاجب یونی گفته میشود. اوپاك با بار مثبت تبدیل میشود 

  بشدن مواد حاجب در آخاصیت حل 
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بویژه در انژیوگرافی ، زیرا حجم . درجات حل شدن باالي مواد حاجب در اب از خواص الزامی جهت کاربرد عروقی انهاست  
در سایر موارد نظیر اروگرافی و کالنژیو گرافی که استفاده . باالیی ماده حاجب و با غلظت با ال باید در مدت کوتاهی تزریق شود

با این حال قابلیت زیاد حاللیت عامل مهمی . تزریق آهسته مقدور و یا الزامی است ، درجه حاللیت میتواند پاییت باشداز روش 
  .است که سبب اطمینان از عدم ایجاد رسوب مشود

  فشار اسمزي محلول مواد حاجب

ز اهمیت کمتري برخوردار است اما این خاصیت هم بسیار حائز اهمیت است خصوصا در انژیو گرافیها ، در تزریقهاي اهسته ا
  .قابل چشم پوشی نیست

فشار اسمزي متناسب با تعداد ذرات متحرك موجود در محلول است ، و شدیدا به غلظت ماده حل شده بستگی دارد و کمتر 
لیته در این حالت اسموال. میلیگرم در میلی لیتر است ) 300(متوسط غلظت ید مواد حاجب معمول . تحت کنترل دما است 

مواد . میلیگرم ید ترکیب شود ، نشان داده میشود)  300(محلول با تعدد میلی مولکول گرم ماده حاجب که الزم است با این 
شوند آب مواد با اسمواللیته باال باعث می. حاجب یکسان ولی با غلظت هاي متفاوت ید داراي اسمواللیته هاي متفاوت هستند 

. عروق وارد شود و این کارتا زمانی ادامه دارد که فشار اسمزي داخل و خارج عروق متوازن شود از فضاي میان بافتی به داخل
  .این امر موجب رقیق شدن محتویات خون شده نهایتا موجب افزایش فشار هیدرواستاتیک داخل عروق میشود

  چسبندگی محلولهاي حاجب

صطکاك مولکولهاي متشکله ان و لغزش انها بر روي یکدیگر ویسکوزیته یا جسبندگی خاصیت فیزیکی یک ماده است ، که به ا
در این صورت محلول مورد نظر بدون فشار . محلول حاجب ایده ال ان است که ویسکوزیته کمتري داشته باشد. مرتبط است 

مقادیر  این موضوع در اوروگرافی یک مزیت تلقی میشود چرا که امکان وجود. چشمگیري بسرعت و راحتی قابل تزریق است 
در انژیوگرافی که قطر کاتتر کوچک و حجم ماده . زیاد مواد حاجب در پالسما و ترشح سریع انرا از کلیه ها مقدور میسازد

مواد با ویسکوزیته کم بسیار سریع با خون مخلوط شده و . حاجب زیاد است ، داشتند ویسکوزیته کم بسیار با ارزش است
  .همین علت این مواد در انژیو گرافیها سلکتیو راحت تر از میان عروق عبور میکنندبه . مایعی یکنواخت ایجاد میکنند 

  بارهاي الکتریکی      

مواد حاجب یونی بصورت نمک تهیه شده ، داراي یک جزء اسیدي حامل ید با بار منفی و یک جزء مثبت فاقد عنصري با عدد 
   یون منفی . ه حاجب اثر میگذارد د لیکن بر تحمل بدن نسبت به مادلذا اثري بر کنتراست رادیو گرافیک ندار. اتمی باالست 
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بطور مستقل در بدن جریان یافته ، ممکن است به راههاي متفاوتی ) سدیم و مگلومین( دار ماده حاجب و یونهاي مثبت ان  ید
ماهیت یونیزه شده مواد حاجب یونی سبب توجیه رفتارهاي بیولوژیک این مواد می گردد که این . هم ترشح و دفع شوند 

بطور مثال در مواد حاجب صفراوي استفاده از انیونی . ي از موارد نامطلوب میباشد رفتارها در برخی از مواقع مطلوب و در پاره ا
د بارهاي الکتریکی در باشد، در حالیکه وجوکه از طریق مکانیسم هاي کبدي ترشح می شود مطلوب و مورد نظر می

  .، اوروگرافی و سی تی اسکن دلخواه و مورد نظر نمی باشدانژیوگرافی

- انعت از فعالت آنزیمها کمک مییکی به بروز برخی از خواص مواد حاجب نظیر اتصال به پروتئین ها و مموجود بارهاي الکتر

به همین دلیل . نیروي انقباضی قلب اثر منفی داردبر ) آنیونها( اتصال کلسیم به پایه اسیدي مولکولهاي مواد حاجب . کند
از دیگر مواردي که نقش بارهاي . زمایشها به اثبات رسیده است تحمل بهتر مواد حاجب غیر یونی توسط بدن در بسیاري از ا

مطلوب میباشد میتوان به آزمون میلوگرافی اشاره کرد که به دلیل وجو این بارها و عدم تحمل بدن استفاده ناالکتریکی کامال 
  .از مواد حاجب یونی در این روش مقدور نمی باشد

  مواد حاجب سیستم گوار ش

  ستروگرافین و هیپاكگا: محلول در آب  )1

 سولفات باریم: غیر محلول در آب  )2

سولفات باریم غیر قابل . سولفات باریم با ثبات و غیر قابل حل است ، به راحتی از قسمتهاي مختلف کانال گوارش عبور میکند 
اسب را که از کیفیت بعلت عدد اتمی باال تصاویر رادیولوژیک با دانسیته من. جذب و تغییر بوده و موجب مسمومیت نمیگردد 

این ماده فاقد اثرات جانب بوده ، مگر در شرایطی که مقدار ان زیاد باشد که منجر به . خوبی برخوردار است ، بدست میدهد 
  .یبوست میگردد

  کاربدهاي سولفات باریم

باریک و بزرگ بکار می با غلظت هاي مختلف در قسمتهاي گوناگون جهز گوارشی مانند حلق ، مري ، معده ، اثنی عشر ، روده 
سوسپانسیون سولفات باریم با غلظت کم و استریل در بررسی مثانه و مجاري ادراري در مواردي که بیمار به ترکیبات ید . رود

  .دار حساس است ، و در مجاري صفراوي خارج کبدي و برونکو گرافی استفاده می شود

  بهمعموال در تهیه . ب با نوع ازمایش و عضو مورد رادیو گرافی باشدنسبت مخلوط شدن پودر سولفات باریم با اب باید متناس
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براي مثال یک . معموال در تهیه مخلوط سولفات باریم و اب از نسبت وزن به حجم یا وزن به وزن استفاده می شود  
سی  100بدست امده برابر گرم سولفات باریم به ان مقدار اب کم حجم  15وزن به حجم یعنی اضافه کردن % 15سوسپانسیون 

گرم آب تا وزن کل  85گرم سولفات باریم به  15وزن به وزن یعنی اضافه کردن % 15همچنین سوسپانسیون . سی گردد
  .گرم گردد 100مخلوط 

  .سی سی مخلوط الزم است 150تا  100کال % 60 -% 50مخلوط باریم : معده 

  %50-%125مخلوط غلیظ : مري

  سی سی 300تا  250زن به حجم به میزان و% 60 -% 50: ترانزیت 

  وزن به حجم%  25 -%  12: روده بزرگ 

  :نکاتی که باید در استفاده از سولفات باري رعایت شود

  .غلظت مخلوط ما متناسب با ناحیه مور بررسی باشد 1

  پودر سولفات باید کامال در اب حل شود 2

  ترجیحا سولفات باریم را در ظرف شیشه اي تهیه کنید 3 

  .فراورده هاي آماده را در محل سرد و دور از نور محافظت کنید. پودر سولفات را در محل خشک و سر بسته نگهدارید  –  4

پودر سولفات باریم باید در ظروف برچسب دار خریداري شود و مراکز فروش باید از ریختن پودر در ظروف بی ربط و  –  5 
  .بدون برچسب خود داري کنند

لیوان و قاشقی که براي یک بیمار استفاده شده است . رعایت بهداشت در تهیه سوسپانسیون در بخش باید منظور شود  –  6
  .کامال شسته شود از لوله تنقیه یکبار مصرف استفاده شود و در غیر این صورت کامال ضد عفونی شودقبل از استفاده مجدد 

  موارد عدم استفاده سولفات باریم

  احتمال ارتباط غیر طبیعی بین روده و فضاي صفاقی یا جنبی 
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  وجود انسداد در روده بزرگ 

  پیشبینی عمل جراحی در اینده نزدیک

  خونریزي حاد

  .دیورتیکول در لوله گوارش یا زخم معده که احتمال سوراخ شدگی داشته باشد

  بعد از نمئنه برداري از معده یا روده بعلت احتمال سوراخ شدگی

  مواد حاجب محلول در اب براي لوله گوارش

براي راحت خوردن ان رایج ترین دارو گاستروگرافین است که در واقع همان ترکیب اروگرافین میباشد با این تفاوت که 
مقداري مواد مرطوب کننده و خوشمزه کننده به ان اضافه شده است به همین علت قابل تزریق نیست اما در صورت در 

  .دسترس نبودن گاستروگرافین میتوان با اضافه نمودن مقداري قند به اروگرافین ان را به مرض خوراند

  ارشکاربدرهاي مواد حاجب محول در اب در دستگاه گو

سولفات باریم فاقد اسموالریته . تحت شرایط خاصی مواد حاجب یددار محلول در اب مزایاي بیشتري از سولفات باریم دارند 
است در حالیکه مواد حاجب یددار هیپر اسموالر می باشند و به همین دلیل اب میان بافتی را به داخل لوله گوارش میکشند 

در نتیجه سرعت ازمون بیشتر می . اي میشود در نتیجه حرکات دودي افزایش مییابند  این امر سبب افزایش حجم مواد روده
در حالیکه باریم دقیقا عکس این وضعیت را . گردد ولی در طی عبور دارو رقیق میشود و جزئیات رادیگرافیک کاهش میاید 

  .دارد

  .در موارد زیر هم استفاده می شوداز مواد حاجب محلول در اب عالوه بر موارد عدم استعمال سولفات باریم 

  مگاکولون 1

  وجود فیستول در لوله گوارش 2 

  مشاهده تومور یا جسم خارجی قبل از اندوسکوپی 3

  بدلیل باال بودن فشار اسمزي و تمایل کم گاسترو گرافین به جذب در روده باید نکات زیر در مورد بیماران دهیدراته : نکته 



  

  دمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خ
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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  .سن رعایت شودنوزادان و بچه هاي کم  

  بیمار باید در حالت تعادل از نظر باالنس الکترولیتهاي بدن باشد –  1

  .در شیر خواران و اطفال به مقدار زیاد تجویز نشود 2

  .درجه سانتیگراد تمایل به کریستال شدن دارد که تاثیري در حاجب بودن یا ثبات آن ندارد 7در دماي زیر   -  3

  .ودنی قابل تزریق نیستبعلت دارا بودن مواد افز – 4

خوردن مواد حاجب محلول در اب میتواند سبب شوك و یا . چنانچه بیماري دچار کاهش حجم غیر طبیعی خون باشد  –  5
  .حتی مرگ وي شود این امر در مورد شیر خواران اطفال و کهنساالن محتمل تر است

  مواد حاجب اوروگرافی

پس از تزریق سریع داخل وریدي غلظت ماده حاجب در پالسما بالفاصله به یک . ترشح این مواد از گلومرولهاي کلیه است 
این ماده توسط کلیه ها ترشح میشود و بقیه وارد فضاي % 12حداکثر میرسد و فورا نزول میکند و سپس تدریجا کم میشود 

در عروق و خارج عروقی اتفاق ساعت تعادل بین ماده حاجب موجود  4دقیقه تا  30خارج سلولی بافتهاي بدن میشود بعد از 
میافتد ماکزیمم غلظت پالسمایی دارو پس از تزریق اهسته وریدي هیچگاه به حد پس از تزریق اهسته وریدي هیچگاه به حد 

  برابر غلظت ان در پالسما است 402پس از تزریق بلوس نمیرسد ماده حاجب درون ادرار توسط توبولها غلیظ میشود و حدود 

مراحل اولیه پس از تزریق و در زمان ترشح حداکثر توسط گلومرولهاي کلیه صورت میگیرد که در نتیجه ان نفروگرافی در 
در دقایق اول پس از تزریق کالیسها نمایان میشوند اما حداکثر نمایان . حجم توبولهاي کلیه و حجم تمام کلیه افزایش میابد 

  تدقیقه بعد از تزریق اس 10سازي کالیسها با کمپرسور 

گرم است که بر حسب غلظت محلول ماده  7/22گرم ید با میانگین  30 –  15مقدار ماده حاجب تزریقی در ازمون اروگرافی 
گرم  5/55تا  5/36حاجب حجم هاي متفاوتی را خواهد داشت مقدار ماکزیمم دارویی بی خطر در مورد بیماران نارسایی کلیه 

  .گرم ید است 4/44با میانگین 

  سی سی  5/1ی ال 1بعلت قابلیت تغلیظ کمتر توبولهاي کلیه نیسبت به بالغین دحداکثر نمایان سازي مجاري اداري در کودکان 
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افزایش در %  50. در کهنساالن خصوصا انها که هیپرتروفی پروستات دارند بایستی مقدار ماده حاجب تزریقی را افزایش داد  
  .گرم ید توصیه می شود 40سال  55سال و باالتر از  50 –  40سنین 

کیلو  80گرم ید و باالتر از  30-20کیلو  80-70در اوزان . افزایش ماده حاجب بر حسب زیاد شدن وزن بدن نیز ضروري ست 
  .گرم ید توصیه می شود 40

و یک کلیشه بزرگ بالفاصله بعد از باز کردن گرم ید استفاده کرد همراه با کمپرسور  40براي دیدن تمام مسیر حالب باید از 
  . ان و یا در وضعیت پرون 

محدود کردن مایعات در شب قبل از اوروگرافی بخصوص در کودکان و بیماران نارسایی کلیه و مولتی پل میلوما نه تنهایی بی 
  . فایده بلکه خطرناك است

VCUG  

مخلوط مگلومین و سرم نرمال سالین قابل تزریق  حجم مخلوط دارویی که پراي پر کردن مثانه از طریق سوند مورد استفاده 
  . از فرمولهاي زیري بسته شود . قرار می گیرد

  باالي یک سال)   سن+2*(30

  وزن  زیر یک سال* 7

  جدیدترین مواد حاجب غیر یونی

)iodixamol (Visipaque  

)ioprpmide (Ultravist  

)ionexol (Omnipaque  

VISIPAQUE :150% - 270% - 320%  

  داراي شش اتم ید در هر مولکول  – دایمریک  – غیر یونی  – محلول در اب  – داراي فشار اسمزس برابر با خون ( ایزواسموالر

  
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEM/Ins-IM-02 :کد  استفاده از مواد حاجب در مرکز تصویر برداري :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  غلظت                  ویسکوزیته                                        اسموالریته                   

  150                                        290                       درجه                      20

7/1       7/2                                    290                                           270  

8/5       3/11   

4/11     4/25                                   290                                        320  

  .کال شفاف و بدون رنگ تا مرز زرد خیلی کم رنگ و محلول در اب : شکل داویی 

 – کن سی تی اس – ونوگرافی  – اوروگرافی  -آنژیو گرافی شکم – آرتریو گرافی  – آنژیو گرافی مغز  – آنژیو گرافی قلب : کاربردها 
  .میلوگرافی کمر پشت و گردن

  مقدار مصرف روش استفاده 

  اطالعات تشخیصی مناسب زمانی بدست می اید که غلظت و حجم عامل کنتراست

حصول اطمینان از . متناسب با موقعیت بالینی بیمار و حتی المکان با فراورده هاي ویزیپاك داراي غلظت پایین ید باشد
در مجموع هر دو غلظت استفاده . از استفاده در مورد تمام فراورده هاي ید دار ضروري است  هیدراته بودن مریض قبل و بعد

  .شایع تر است 270میشود اما 

  منع مصرف 

  .در بیماران تیروتوکسیکوزیس و سابقه حساسیت شدید به ید از وزیپاك استفاده نمی شود

شایع . دارد و اکنش حاد و کشنده به ندرت گزارش شده است پاك در مقایسه با مواد حاجب ید دار یونی اثرات کمتري  ویزي
درد و ناراحتی هاي شکمی بسیار نادر . ترین اثرات جانبی احساس گرم شدن یا سرد شدن بیمار به شکل ضعیف بوده است 

د مانند واکنشهاي حساسیتی گاهی ممکن است رخ دهد که اکثرا خفیف میباش. تهوع و استفراغ هم بندرت رخ می دهد. است 
هیپوتنشن و تب هم احتمال وقوع دارد تظاهرات پوستی شدید و مسمومیت نیز گزارش شده است تظاهرات . تنفسی و پوستی 

  .شدید مانند التهاب حنجره و شک بسیار نادر بوده است 
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که ممکن است به تظاهرات آنافیالکتوئیدي ممکن است در حالت هاي مختلف و با مقدار متفاوت ماده حاجب روي دهد  
در این حالت استفاده از ماده حاجب متوقف شده و در صورت نیاز درمان هاي ویژه داخل . حساسیت هاي شدید منجر شود 

  .عروقی انجام می گیرد

  اوردوز

ي طول ازمایش اهمیت زیادي در میزان تحمل کلیوي با دوز باال. در بیمارانی که عملکرد کلیه انها نرمال است محتمل نیست 
چنانچه دوز باال بصورت تصادفی اتفاق افتد ، از دست دادن اب و الکترولیتها باید به روش تزریقی جبران . ماده حاجب دارد 

شود عملکرد کلیه حداقل براي مدت سه روز باید تحت نظر قرارگیرد حتی ممکن است از همو دیالیز براي خارج ساختن 
  .روي خاصی براي وضعیت وجود ندارددا. ویزیپاك از بدن بیمار استفاده شود 

  :طریقه نگهداري 

در موقع مصرف ویزیپاك بهتر است . درجه دور از روشنایی نگهداري شود  30ماده حاجب ویزیپاك باید در درجه حرارت باالي 
ده حاجب کنترل تارخ مصرف رنگ و درجه حرارت دارو الزامی است به هبچ وجه نباید ما. درجه باشد  37درجه حرارت بدن 

که قبل از ویال خارج شده بعدا براي بیمار دیگر استفاده شود و پس از کشیدن ماده حاجب در سرنگ باید بالفاصله تزریق 
  .گردد

  اولتراویست

ماده حاجب غیر یونی با فشار اسمزي پایین و با غلظت متفاوت در اکثر ازمونهاي رادیوگرافیک به جز ازمایشهاي سیستم 
  :اده قرار میگیرد و داراي مزایاي زیر استاعصاب مورد استف

  .در مقایسه با مواد حاجب یونی بخوبی تحمل میشود )1

 تحمل عصبی بسیار خوب )2

 تاثیر کمی بر سیستم قلبی عروقی دارد )3

 تحمل بسیار خوب بواسطه دیواره داخلی عروق شریانی و سلولهاي آندوتلیال )4

  بدون هیچگونه دردي مورد استفاده قرار میگیرد )5
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 ایجاد تصویر با دانسیته بسیار عالی در سیستم ادراري  )1

 اثر ناچیز در سیستم انعقادي )2

   370 –  300 –  240 –  150هاي موجود تغلظ

  مقدار و کاربرد

  سی سی 1براي هر کیلو گرم وزن بدن  300بزرگساالن اولتراویست : اوروگرافی 

  سی سی 3-1براي هر کیلو گرم وزن  240اولتراویست سی سی ،  8/0براي هر کیلو گرم وزن  370اولتراویست 

بخصوص با کارکرد کم کلیه ها براي اطفال براي هر کیلو گرم  300سی سی اولتراویست  2/1نوزادان ، براي هر کیلو گرم وزن 
  300سی سی اوتراویست  1وزن بدن 

  :سی تی اسکن جمجمه 

  کیلو گرم وزن بدنسی سی براي هر  5/2تاماکزیمم  5/1، 240اولتراویست 

  سی سی براي هر کیلو وزن بدن 2تا ماکزیمم  1،  300اولتراویست 

  سی سی براي هر کیلو وزن بدن 5/1تا ماکزیمم  370،1اولتراویست 

  :موارد منع استفاده 

  در حفره لگن  هیپر تیروئید یسم ، مایلوگرافی ، ونتریکولوگرافی و سیسترنوگرافی ، هیسترو در جریان حاملگی و عفونتهاي حاد

  مانند ماده حاجب ویزیپاك : عوارض جانبی 

  350 –  300 –  240 –  200 –  180 –  140غلظت هاي : امنی پاك 

این ماده بخوبی . ماده حاجب ید دار غیر یونی با فشار اسمزي پایین در تمام قسمتهاي بدن حتی سیستم عصبی کاربرد دارد 
در دیواره عروق ندارد تصاویر حاصله با دانسیته ایده ال تهیه می شود و  در بدن تحمل میشود هیچگونه عارضه نامطلوب

  .باشدبخصوص هیچگونه تاثیري در سیستم انعقادي ندارد، کاربرد این دارو مانند اولتراویست و ویزیپاك می
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و بطور گسترده اي در ازمونهاي اروگرافی داخل وریدي بزرگساالن و اصفال ، انژیوگرافی محیطی با غلظتهاي پایین ،  
  آنژیوگرافی عروق بزرگ و 

، فلبوگرافی ، هیسترو ،  200  180دیجیتال سابترکشن آنژیوگرافی با غلظتهاي  500و  300آئورتوگرافی با غلظت باال 
  .و بطور کلی تمامی آزمایشهاي رادیولوژیکی و سی تی کاربرد دارد 300 ارتروومیلو با غلظتهاي

  .موارد منع مصرف و کاربردها و عوارض مشابه اولتراویست 

  حساسیت به مواد حاجب

وقوع حساسیت نسبت به تزریق مواد حاجب می تواند در شروع تزریق ، بعد از گذشت مدتی کوتاه از تزریق و یا حتی با 
. در حال حاضر هیچ گونه راهی براي تست بیماران قبل از تزریق وجود ندارد . دقیقه اي صورت گیرد 40تا  20تاخیري حدود 

بیمارانی که سابقه الرژي دارند مانند بیماران آسمی اصوال بیشتر از کسانی که سابقه ارژي ندارند از خود حساسیت نشان می 
واکنش خفیف به مواد . ز حساسیت نسبت به مواد حاجب مطمئن باشددهند ، لذا هیچ کس نمی تواند از بروز یا عدم برو

  .حاجب معموال شایع میباشد اما حساسیت هاي شدید خوشبختانه نادر است

اگر بیماري قبل ازمون پرتونگاري با تزریق ماده حاجب انجام داده و از خود حساسیت نشان داده باشد ، باید نوع ماده حاجب 
ان دارو استفاده نشود ، جون در اغلب موارد اگر از ماده حاجب متفاوتی استفاده شود ، احتمال خطر مشخص شود و دوباره از 

کمتر خواهد بود ، در عین حال باید براي هر گونه عکس العملی اماده بود همچنین اگر بیمار در بار اول تزریق ماده حاجب 
با همان ماده بدون واکنش خواهد بود ، چه بسا ممکن است ،  حساسیتی نشان نداده نمیتوان مطمئن بود که تزریق بعدي نیز

  .تزریق اول زمینه را براي واکنش بعدي ایجاد کند

  انواع حساسیتها به مواد  حاجب 
  حساسیت هاي سیستمیک ، انا فیالکتوئید یا ایدیو سنکرازي -1

  حساسیت هاي سمی شیمیایی ، موضعی یا غیر ایدیوسنکرازي –  2
هایی هستند که بستگی به حجم داروي تزریقی ندارند ، بطوریکه مقادیر کم حتی چند قطره هم میتواند دسته اول حساسیت 

این دسته حساسیتها متنوع بوده و گاهی نیز باعث مرگ میشوند و اغلب با تظاهرات . همان حساسیت مقادیر زیاد را بدهند 
ونشها ، ایست تنفسی ، کوالپس اعصاب تنظیم کننده رگها و الرژیک نظیر کهیر ، خارش پوست ، ادم عصبی عروق ، اسپاسم بر

  .غیره همراه است
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دسته دوم حساسیتها به نوع ماده حاجب ، خواص فیزیکی و شیمیایی و حجم داروي تزریقی بستگی دارد ، شامل گشاد شدن  
  سلولهاي اندوتلیال عروقی متعاقب تزریق ماده حاجبعروق ، درد ، زیاد شدن حجم خون ، تغییرات گلبولهاي قرمز و تغییر 

  تقسیم بندي حساسیتهاي الرژیک 

  .واکنش هاي الرژیک که شامل کهیر ، ورم ملتحمه چشم ، التهاب پرده مخاط بینی و اسپاسم برونش است –  1

ال حسحس شده اند بوقوع واکنشهاي انافیالکتیک حاد که چند دقیقه پس از تزریق ماده حاجب بخصوص در افرادي که قب –  2
می پیوندد ، شامل اسپاسم برونش ، تورم دستگاه صوتی ، کالپس عروق خونی ، گرفتگی و دردهاي شکمی و اسهال که اگر 

  .سریعا درمان نشود ، خطر مرگ دارد

  .است ولی در افرادي که قبال حسحس شده اند به وقع میپیوندد 2واکنشهاي شبه آنافیالکتیک ، در واقع همان مورد  –  3

  تقسیم بندي عوارض جانی غیر الرژیک مواد حاجب

ی تزریق ماده حاجب هیپر اسموالر سبب انتقال اب میان بافتی به داخل عروق و باال رفتن حجم خروج: اثر هموداینامیک  –  1
تزریق ماده حاجب معموال سبب کاهش موقت در . قلب میشود که خصوصا در کودکان و افراد با نارسایی قلبی بسیار مهم است 

فشار سیستمیک سرخرگی ، کاهش مقاومت عروق محیطی ، گشادي عروق محیطی ، سریع زدن قلب و افزایش فشار شریان 
مواد حاجب با . ر تزریق درون سرخرگ باشد همراه با درد است این عوارض باعث گرم شدن بیمار و اگ. ریوي میشود 

  اسمواللیته کم این عوارض را کمتر ایجاد کیکنند

حتی اسیب اندك به این عروق باعث رسوب . این مواد میتوانند باعث اسیب به سیستم عروقی شوند : ترومبوزهاي وریدي  –  2
هرچه اسموالریته دارو . ورید میگردد و نیاز به فلبوگرافی بوجود می اید بر روي سطح اندوتلیوم عروق میشود که باعث التهاب

  .پایین تر باشد ، احتمال ترومبوز کمتر خواهد بود

ماده حاجب با اسمواللیته برابر با خون بعلت اثرات سمی شیمیایی روي گلبولهاي قرمز اثر : اثر بر گلبولهاي قرمز  –  3
ال بعلت خروج اب از کلبول قرمز باعث داسی شکل شدن ان شده سبب گرفتگی حتی انسداد میگذارند و ماده با اسمواللیته با

مواد حاجب با اسمواللیته پایین اثر کمی . در بیماران مبتال به کم خونی داسی این مشکل مضاعف است . شوند مویرگها می
  .دارند

  مواد حاجب مست سل ها و بازوفیلها را تحریک کرده باعث ازاد سازي هیستامین : اثر برروي ازاد سازي هیستامین  –  4
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میشوند این ماده عوارض شدیدي ایجاد میکند با وجو اینکه اسمواللیته باال علت مهم ازاد سازي هیستامین است ، مواد با  
نمکهاي مگولومین بیشترین پتانسیل را براي ازاد .بعلت اثرات سمی شیمیایی است  اسمواللیته پایین هم این اثر را دارند که

  .سازي هیستامین دارند

در . ایجاد شده توسط ماده حاجب بعلت کثرت وقوع و ماهیت خطرناك ان از اهمیت زیادي برخوردار است : اثرات قلبی  –  5
اثرات شدیدي بر نیروي انقباضی و نظم ضربان قلب میباشند  ارتریو گرافی عروق کرونري مواد حاجب هیپر اسموالر داراي

متعاقب استفاده از این مواد کاهش ماکزیمم فشار سیستولیک بطن چپ ، افزایش در فشار پایان دیاستول بطن چپ و اهسته 
قلبی و با این حال مواد حاجب با اسموالریته پایین سبب تغییرات کمتري در نوار . شدن ضربان قلب ایجاد میگردد

  .شوندفیبریالسیون بطنی می

    : شرایط اورژانس در بخش رادیولوژي 

در نتیجه . بیماران به طور معمول تحت مراقبت و نظارت مستقیم تکنولوژیست رادیولوژي به بخش رادیولوژي منتقل می شوند 
  بنابراین باید از شرایط اورژانسی که ممکن . تکنولوژیست رادیولوژي باید تا حدي با احیا بیمار در شرایط اورژانس اشنا باشند 

اگاهی کامل داشته باشد متداول ترین شرایط اورژانس که ممکن است در بخش رادیولوژي  است در بخش رادیولوژي پیش اید
  .تنفسی است – پیش اید و نیاز به درمان دارد ایست قلبی 

  :ایست قلبی تنفسی 

ایست قلبی شرایطی است که ضربان قلب دچار وقفه می شود و قلب نمی تواند خون کافی براي بدن در شرایط استراحت پمپ 
ایست تنفسی شرایطی است که بیمار قادر به تنفس نیست و بنابراین بدن دچار کمبود اکسیژن می شود و اگر سریعا . کند 

ی منتهی می شود که تحت عنوان ایست قلبی تنفسی شناخته می شود و مداوا نشود پیشرفت می کند و به ایست کامل قلب
  . اگر مداخله دارویی صورت نگیرد می تواند کشنده باشد

درمان ایست قلبی نیازمند یک روند نظام مند است بیشترین امید بقا بعد از ایست قلبی در بیمارنی است که احیا قلبی تنفسی 
ی دریافت کرده باشند در این مورد زمان بسیار مهم است و برابر خواهد بود با مرگ یا دقیقه اول پس از ایست قلب 4را در 

دقیقه فاقد گردش خون باشند به احتمال زیاددچار اسیب مغزي خواهند شد و اگر  4زندگی بیمار ، بیمارانی که بیش از 
  .دقیقه برقرار نگردد احتمال مرگ بیمار وجود دارد 8گردش خون طی 
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  تجویز داروهاي اورژانس براي ایست قلبی تنفسی   

امادگی جهت هر نوع شرایط اورژانس کامال حیاتی می باشد جهت ارتقاي مهارتهاي احیا پرسنل باید با داروهاي ذاورژانس 
وها و مقدار داخل ترالی اورژانس اشنا باشد تکنولوژیست باید اخر هر ماه داروهاي داخل ترالی را چک کند تا از وجود همه دار

کافی انها و همچنین عدم گذشت تاریخ مصرف انها مطمئن شود ترالی پس از هر بار استفاده باید کنترل شود و داروهاي 
تکنولوژیست باید با محتوي نام داروها و محل قرار گیري انها داخل ترالی روش مناسب استفاده و . مصرف شده جایگزین گردد 

این اگاهی ها به تکنولوژیست این توانایی را می دهد تا بدرستی تشخیص دهد که کدام دارو  کسب. اثر داروها اشنا باشد 
ممکن است مورد نیاز باشد و ان را به سرعت جهت مصرف اورژانس اماده کند این امر امکان همکاري سریع و درست را با تیم 

  .اورژانس فراهم می کند

  : اپی نفرین 

و کار امد ترین داروهاي ترالی جهت استفاده در قربانیان ایست قلبی است این دارد اثري  اپی نفرین یکی از ارزشمندترین
  .همچون ادرنالین دارد که توسط غده ادرنال تولید می شود

  .دقیقه است 10 –  2دقیقه پس از تزریق اثر میکند و اثر گذاري ان  2 –  1اپی نفرین بالفاصله 

  تنفسی ، شوك انا فیالکتیک و تنگی حاد مجاري تنفسی است – اپی نفرین بعنوان اولین داروي مورد استفاده درایست قلبی 

سی سی نرما سالین به  20دقیقه تزریقی است و در پی آن بافاصله  10تا  5میلی گرم اپی نفرین هر  1تا  5/0مقدار مصرف 
میلی گرم اپی نفرین می باشد در  1تا  5/0برابر با  10000در  1ر محلول میلی لیت 10 –  5صورت سریع تزریق می گردد 

  .میلی گرم براي هر کیلو گرم باید استفاده شود 15/0میلی گرم در کیلو گرم تا  01/0مورد اطفال 

اطفال و  اپی نفرین ممکن است به صورت داخل وریدي از وریدهاي محیطی یا مرکزي ، داخل لوله تراشه ، داخل استخوانی در
یا تزریق داخل قلب به درون بطن چهارم استفاده گردد ، تزریق مستقیم داخل قلب در حال حاضر بصورت گسترده به کار نمی 
رود چون احتمال نکروز ماهیچه قلب وجود دارد تجویز داخل ناي وقتی مورد استفاده قرار میگیرد که امکان دسترسی به یک 

سی سی  10جهت استفاده از این تکنیک دارو انقدر رقیق میشود تا حجم کل محلول به . ورید مناسب وجود نداشته باشد
سپس درون لوله تراشه با فشار تزریق  میشود و در پی ان سه بار تنفس سریع با امبوبگ داده می شود ، این سه بار دم . برسد 

این روش دمیتواند . ز این سطح وسیع انجام شود باعث می شود که دارو در تمام سطح وسیع ریه پراکنده گرددد و جذب دارو ا
  .به طور موثر اپی نفرین را به گردش خون سیستمیک در ایست قلبی برساند
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از عمده عوارض اپی نفرین اختالل در ریتم قلبی است همچنین ممکن است باعث افزایش ایسمکی و اسیب به قلب گردد با  
این حال د ایست قلبی مزایاي استفاده از این دارو بر خطرات برتري دارد اگر بیمار پس از ایست قلبی زنده بماند باید انتظار 

اشته باشیم سایر عوارض جانبی شامل تحریک پذیري اعصاب ، سر در و انقباض غیر بروز فشار خون باال و دیس اریتمی را 
  . ارادي ماهیچه هاي زیر پوست در نقطه اي از بدن است

ترکیبات اپی نفذین زمانی که به مدت طوالنی در معرض نور قرار میگیرند ممکن است صورتی رنگ شوند یا به : پاداري دارو 
که رنگ طبیعی ندارند نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا ممکن است موثر نباشند ، کنترل دوره  رنگ کدر در آیند داروهایی
  .اي ذخیره داروها مهم است

  : وازوپرسین 

این دارو بعنوان یک داروي جایگزین اپی نفرین . وازوپرسین از لحاظ دارویی معادل هورمون درون ریز انتی دیورتیک است 
وازو پرسین اثر قوي انقباض عروقی و احتباس اب دارد که در نتیجه موجب افزایش سیستمیک . یگیرد مورد استفاده قرار م
  .دهددقیقه بعد تزریق رخ می 20دقیقه بعد از تزریق اثر میکند و حداکثر اثر  3دارو بالفاصله . فشار خون میشود 

این دارو میتواند باعث رنگ پریدگی . تجویز می شود  واحد تزریق وریدي بصورت بلوس 40دقیقه به مقدار  20وازو پرسین هر 
تولیدات تزریقی وازوپرسین تا . لب ، عرق کردن ، حالت تهوع و استفراق ، لرزش ، دردهاي شکمی و سردردهاي فشارنده گردد 

  .ددرجه نگهداري شو 30 –  15این دارو باید در دماي . زمانی که تاریخ انقضاء به پایان نرسیده دوام دارند 

  :دوپامین 

دوپامین اثري همچون دوپامین تولید شده در بدن دارد، دوپامین پیش ساز نوراپی نفرین تولید شده در بدن به صورت طبیعی 
  .اثر افزایش قابلیت انقباضی ، قدرت انقباض و حجم ضربه در ماهیچه قلب است. است 

  .دقیقه است 10دقیقه پس از تزریق اثر می کند و مدت اثر ان کمتر از  4 –  2دوپامین بالفاصله 

دوپامین جهت درمان فشار خون پایین ثانویه به دلیل احتقان قلبی ، از کار افتادن عضله قلب ، تروما ، سپسیس و نارسایی 
کلیوي دارند و در ایست قلبی بعنوان دوپامین همچنین جهت افزایش خروجی ادرار در بیمارانی که مشکل . قلبی به کار میرود 

دومین دارو پس از اپی نفرین براي برقراري خود به خودي گردش خون بکار میرود، همچنین جهت تثبیت فشار خون بعد از 
  .موفقیت در برقراري گردش خون در قربانبان ایست قلبی مورد استفاده قرار میگیرد

  



  

  درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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باید در هنگام ذخیره سازي دور از نور باشد و محلولهایی که تغییر رنگ داده اند . است دوپامین تا پایان تارخ انقضا پایدار  
  .استفاده نشوند

  :آتروپین 

دقیقه پس از  4 –  2درجه در ثانیه کاهش یافت بکار می رود بالفاصله  40در مورد ایست قلبی ، هنگامی که ضربان قلب به 
با این حال روش وریدي و داخل تراشه . داخل ماهیچه و داخل ریه جذب میشود  از تریق دهان ،. تزریق وریدي اثر خواهد کرد

  .تنها راههاي مورد پذیرش در قربانیان ایست قلبی است

دقیقه تا دستیابی به ریت قلبی مورد نظر تزریق  5 –  3میلی گرم هر  1 –  5/0آتروپین باید از طریق وریدي سریع به مقدار 
میلی گرم براي هر کیلو گرم % 2میلی گرم تجاوز کند اطفال نیازمند در  3ر داده میشود نباید از در جمعی که به بیما. گردد 

میلی گرم و براي نوجوانان یک میلی گرم  5/0میلی گرم و حداکثر یک دز یکجا  1/0براي کودکان حداقل . وزن بدن هستند 
  .میلی گرم است 2وانان میلی گرم و براي نوج 1حداکثر دز مجموع اطفال . تزریق می گردد 

ترکیبات آتروپین زمانی که مدت طوالنی در معرض . ترکیبات تجاري آتروپین تا انقضا تاریخ مصرف روي انها پایدار می باشد 
  .نور قرار گیرند ناپایدار میشوند ، پس در هنگام ذخیره سازي باید دور از نور نگهدار شوند

  : لیدوکایین 

ثانیه پس از تزریق وریدي  90-30ضد اریتمی قلبی در بیمران ایست قلبی است لیدوکایین بالفاصله  یکی از داروهاي پر کاربرد
میلی گرم براي هر کیلو وزن بدن و در  1لیدوکایین از طریق وریدي و با دز . دقیقه پس از تزریق عضالنی اثر می کند  10و 

میلی گرم براي هر کیلو وزن بدن تجاوز کند در اطفال باید  3دقیقه تکرار می شود دز کل نباید از  10تا  5صورت نیاز هر 
گرم  1محلول تزریق لیدوکایین را می توان با افزودن . میکروگرم براي هر کیلو وزن در دقیقه باشد  20مقدار تزریق دارد 

  میلی گرم در سی سی تهیه کرد 4با غلظت % 5سی سی نرمال سالین یا دکستروز  250لیدوکایین به 

درجه برسد در صورت مصرف با دوپامین ، نور اپی  40لیدوکایین تا پایان تاریخ انقضاء پایدار است دماي ان نیابد باالتر از 
  .نفرین ، اپی نفرین وایزوپترونول عوارض جانبی داشته بهتر از یک ورید مچزا تزریق شوند

  
  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  امور درمان معاونت

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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  :آمیودارون  

تزریق % 5سی سی دکستروز  30میلی گرم دارد در  300یک عامل ضد اریتمی است باید از طریق وردیدي با سرعت به مقدار 
 30 –  20گردد از عوارض ان کاهش فشار خون است تا پایات تاریخ انقضا پایدار است اگر در معرض نور قرار نگیرد در دماي 

  .درجه پایدار است

  :بیکربنات سدیم 

قلیایاي قوي است باید با دقت استفاده شود با این حال بطور گسترده اي براي بیماران در شرایط خاص استفاده می  یک عامل
شود در ایست قلبی بصورت تزریق وریدي سریع استفاده می شود در اطفالی که دچار ایست قلبی شده اند دارو میتواند بصورت 

میلی اکی واالن براي هر کیلو وزن بدن تجویز گردد  1بزرگساالن ابتدا باید  تزریق داخل استخوان تجویز گردد در ایست قلبی
میلی اکی واالن براي هر کیلو وزن مورد استفاده قرار میگیرد محلول در  5/0دقیقه به مقدار  10در ثورت تداوم ایست قلبی هر 

  .درجه سانتیگراد نگهداري شود 30 –  15دسترس و اماده بیکربنات تا خاتمه تاریخ انقضا پایدار است باید در دماي 

  
  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول رادیولوژي  زهرا اسماعیلی  تهیه کنندگان
  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  آزمایشگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/Ins-LAB-01 :کد  جمع آوري نمونه هاي آزمایشگاه :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  .اهرم تهیه شده است) ع(این دستورالعمل بر اساس آزمایشات بخش آزمایشگاه بیمارستان امام حسین   >>> 

  نحوه صحیح جمع آوري نمونه و نوع نمونه مورد نیاز براي هر آزمایش) الف 

  
  در زیر به این شرایط اشاره میکنیم ؛.انجام هر آزمایش نیاز به شرایط خاص خود دارد

 :نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد  الزاماآزمایشاتی که انجام آنها  - 1

 
Alkaline Phosphatase ……..… Serum 

FBS ……………………………..……. Serum or Plasma 
HDL – LDL …………………………. Serum or Plasma 

Iron ……………………………….…. Serum 
Lipase ………………………………. Serum 

Triglycerides  ……………..…….. Serum or Plasma 
 
  
 :نیاز به ناشتا بودن بیمار دارد  ترجیحاآزمایشاتی که انجام آنها  - 2

Calcium ……………….........…. Serum 
Cholesterol ……….…….…….. Serum or Plasma 

Gamma GT ……….…….……… Serum  
Phosphorus ………….……….. Serum 

 
 :خاصی است  آزمایشاتی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم غذایی - 3

 
HDL – LDL    .... براي کسب بهترین نتیجه باید بمدت سه هفته بیمار رژیم غذایی ثابتی داشته باشد و وزن بدن ثابت باشد و قبل

  .ساعت ناشتا باشد  10از آزمایش حداقل بمدت 
Triglycerides    .... داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه براي کسب بهترین نتیجه باید بمدت سه هفته بیمار رژیم غذایی ثابتی

  .ساعت قبل از نمونه گیري ورزش سنگین انجام ندهد 24گیري الکل مصرف نکند و از 
 :آزمایشاتی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی خاصی است  - 4
  

  
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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 Bleeding Time  ...از یک هفته قبل از آزمایش ، آسپرین و داروهاي مشابه مصرف نشود.  

Ferritin  .....هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن هست تعیین فریتیتن چندان قابل اعتماد نیست.  

GTT  .... داروهاي ضد تشنج و ضد سل در این آزمایش تداخل ایجاد  –سایکواکتیوها  –دیورتیکها  –داروهایی مثل استروئیدها

  .میکند

PLT  Aggregation  ....از یک هفته قبل از آزمایش آسپرین مصرف نشود و از مصرف داروهاي مهارکننده پالکت اجتناب شود.  

PT-PTT  .... هپارین بطور کامال محسوس برويPTT  و به میزان کمتري رويPT  تاثیر دارد و زمان آنها را طوالنی

ز ورید محیطی انجام شود و بهتر است از دستی که دارو خونگیري ا.را طوالنی میکنند PT-PTTهیرودین و آرگاتروبان .میکند

 .تزریق شده است، نباشد

 آزمایشاتی که انجام آنها نیاز به زمانبندي خاصی است ) ب 

PTT   ... ، دقیقه قبل از نوبت بعدي تزریق دارو 60-30در بیمارانی که هپارین درمانی انجام میدهند.  

Iron  ...صبح و بصورت ناشتا باشد 

 :موارد خاص دیگر شامل 

  .میگردد ALT-ASTفعالیت بدنی شدید باعث افزایش 
  .میشود Albuminبستن طوالنی مدت تورنیکت باعث افزایش کاذب 

  .دقیقه در حالت رست و درازکش باشد 30براي آزمایش صحیح و استاندارد کلسیم، بیمار باید بمدت 
  ویژگی ظروف جمع آوري نمونه ) ج 

  :وف عادي انجام میشود مگر در موارد زیر نمونه ها در ظر
  .نمونه کلسیم و آهن در لوله پالستیکی یکبار مصرف و یا شیشه اي اسیدواش جمع آوري شود

  حجم نمونه ي مورد نیاز براي هر آزمایش ) د 
میلی  3-2سما معموال به براي سرم و پال.مرتبه تکرار آن تست باشد 2- 1حجم نمونه هاي مختلف معموال باید به اندازه ي انجام و 

  .باشدمیلی لیتر می 3- 1حدود  CSFاین مقدار براي مایع .لیتر نمونه نیاز است
  مواد افزودنی به نمونه ها ) ه 
 :ضد انعقادها  - 1

A  :EDTA 

 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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  .و الکتروفورز استفاده میشود  CBC – A1C – G6PD - A2براي تستهاي  
B  :سیترات  

 PT-PTTجهت نمونه 

C  :هپارین  
  گیري گازهاي خونیبراي اندازه 

 :مواد نگهدارنده ي ادرار - 2

  .و حجم میباشد که نیاز به نگهدارنده ي خاصی ندارد Pr – Crساعته در این مرکز شامل  24آزمایشات ادرار 

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول آزمایشگاه  جمشید حاجیان  تهیه کنندگان
  

  

  کیفیتکارشناس بهبود   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-IAB-02 :کد  برچسب گذاري روي ظروف نمونه گیري از بخش :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  :مقدمه 

باشد شود بدون داشتن برچسب هیچ ارزشی ندارند چرا که هویت نمونه دهنده مشخص نمینمونه هایی که از بیمار گرفته می
اینرو برچسب گذاري صحیح و اصولی یکی از مهمترین از .و سیکل درمان بیمار را بر پایه ي حدس و گمان نمیتوان استوار کرد

  .باشدمراحل در پروسه ي نمونه گیري و ارسال آن به آزمایشگاه می

پرسنل محترم بخشهاي مختلف بیمارستان جهت نمونه گیري از بیمار باید اقدام به ثبت دقیق اطالعات وي بروي نمونه  .1
 .شود یا بصورت دستی با خط خوانا نوشته شوداین اطالعات توسط چاپگر مخصوص باید چاپ .نمایند

نام و         نام  –) نام پدر –سال ثبت شود /ماه/تاریخ تولد بیمار بصورت روز(این اطالعات شامل دو نشانه ي شناسایی  .2
- نام نمونه گیر و نوع یا گروه آزمایشی می –شماره تخت  –بخش مربوطه  –تاریخ و ساعت نمونه گیري  –خانوادگی 

 .دباش

اگر تعداد آزمایشات درخواستی محدود بود باید نام تک تک آزمایشات بروي لیبل ثبت شود ولی در مواردیکه تعداد  .3
-FBSمثال اگر بیمار آزمایشات .آزمایشات زیاد باشد از نام بردن آنها خودداري نمایید و ذکر گروه آزمایشی کافی میباشد

TG-Chol-BUN-Cr-SGOT-SGPT-Alk.phos-Bili-Ca-Phos   داشت بدلیل کثرت تعداد آزمایشات
 .کافی است) میباشد بیوشیمیکه در اینجا (نیازي به ثبت نام همه ي آزمایشات نیست و فقط گروه آزمایشات 

 .تمامی این اطالعات باید توسط بخش مربوطه تکمیل شود و بخش آزمایشگاه اجازه در دخل و تصرفی نسبت به آن ندارد .4

کاستی در ثبت اطالعات مربوطه برعهده ي فرد نمونه گیر میباشد و آزمایشگاه مجاز به پس فرستاده هر گونه اشتباه یا  .5
  .نمونه هایی با مشخصات ناقص است

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول آزمایشگاه  جمشید حاجیان  تهیه کنندگان
  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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 درآزمایشگاه تجهیزات نگهداري و کنترل جهت برنامه طراحی : هدف 
 . هستند مفادآن رعایت و سند این مطالعه به ملزم درآزمایشگاه کار به مشغول کارکنان کلیه : دستورالعمل دامنه
 آنها دماي گرمایشی و برودتی تجهیزات درمورد . میشود انجام شرکت توسط یکبار ماه 6 هر آزمایشگاه پایه ابزار کیفی کنترل
 آب الکتریکی هدایت و میباشد الکتریکی سنج هدایت به مجهز دیونایزر دستگاه میشود کنترل و ثبت دیجیتالی ترمومتر توسط
 . میشود تعویض دستگاه فیلترهاي وهرماه میگردد وثبت سنجیده هفته هر مقطر

 نگهداري و کنترل دستورالعمل
 آنالوگ حساس ترازوي

 - . شود حاصل اطمینان آن بودن کالیبر از استاندارد وزنه با ترازو با کار از - قبل
 - در که نمایید توجه . شود تمیز کامال مواد گیري اندازه جهت ترازو گرد صفحه حتما استفاده از بعد و - قبل

 . باشد خاموش باید حتما ترازو کار این هنگام
 - . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه - کالیبراسیون

 - . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی - نظافت
 - . شود حاصل اطمینان آن بودن کالیبر از استاندارد وزنه با ترازو با کار از قبل 4 دیژیتال حساس - ترازوي

 - در که نمایید توجه . شود تمیز کامال مواد گیري اندازه جهت گردترازو صفحه حتما استفاده از بعد و قبل -
 . باشد خاموش حتما ترازو کار این هنگام

 - . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه - کالیبراسیون
 - . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت -

 - . شود حاصل اطمینان آن بودن کالیبر از استاندارد وزنه با ترازو با کار از قبل 4 دیژیتال حساس - ترازوي
 کار این هنگام در که نمایید توجه . شود تمیز کامال مواد گیري اندازه ترازوجهت گرد صفحه حتما استفاده از بعد و - قبل
 ترازو
 . باشد خاموش حتما

 - . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه کالیبراسیون
 .پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 سانتریفوژ نگهداري و کنترل دستورالعمل
 آب محلول با هفتگی صورت به دستگاه 4 / - . شود تمیز درصد 5 فعال کلر داشتن شرط به درصد 1 معمولی سانتریفوژ

  هوا، آئروسول نشسوت ته ساعت نیم از بعد ایمنی، نکات رعایت ضمن سانتریفوژ داخل لوله شکستن صورت در 4 رقیق ژاول
 . شود تمیز درصد 41 ژاول آب با دستگاه
  . گیرد انجام فنی بخش توسط ) زمان و دور نظر از ( میانی کنترل ماه سه هر

  .شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط کالیبراسیون
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 .پذیرد انجام هفتگی صورت درصدبه 71 الکل به باگازآغشته گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت 
 . شود تمیز درصد 5 فعال ژاول آب محلول با بار یک ماه سه هر دستگاه کم کارکرد میزان به توجه با 4 دار یخچال سانتریفوژ

 با باید دستگاه هوا، آئروسول نشسوت ته ساعت نیم از بعد ایمنی، نکات رعایت ضمن سانتریفوژ داخل لوله شکستن صورت در
 آب

 . شود تمیز درصد 41 ژاول
 چرب را روتوور درب واشور مخصووص، روغن با نبودن چرب صورت در . شود کنترل دستگاه درب واشر بار یک ماهی 9

 . نمائید
 . گیرد انجام فنی بخش توسط ) زمان و دور نظر از ( میانی کنترل ماه شش هر دستگاه کم کارکرد میزان به توجه با

 . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط کالیبراسیون
 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 متر pH نگهداري و کنترل دستورالعمل
pH متر 

 . دهید قرار باشد 3M KCl محتوي که ظرفی در همیشه را الکترود
 فرم و کرده کالیبر همکاران روزانه استفاده براي را دستگاه استاندارد، 7 و 1 بافرهاي با روزانه باشد می موظف تجهیز مسئول

LA-FO-031 نماید تکمیل را . 

 . شود کالیبر استاندارد 7 و 1 بافرهاي با دستگاه ، pH - دقیق تنظیم به حساس هاي آزمایش از قبل

 - . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه کالیبراسیون
 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 ماري بن نگهداري و کنترل دستورالعمل
 معمولی ماري بن

 - . شود تعویض ماه دو هر ماري بن آب
 - . نمود استفاده مقطر آب از ماري بن در امالح رسوب از جلوگیري براي
 و شده داده شستشو ) نرمال دو کلریدریک اسید محلول ( رقیق اسید با باید ابتدا باشد، داشته وجود رسوب ماري بن در اگر

 سپس
 . شود شسته آب با کامل طور به و سریع

 به شود، می دستگاه به رساندن آسیب موجب ماري، بن شدن خشک علت به ها المنت حد از بیش شدن داغ اینکه به توجه با
 . نمود توجه دستگاه مطلوب کارکرد حفظ جهت نیاز مورد آب حجم حداقل

 . شود یادداشت و شوده چوك کوالیبره ترمومتر یک از استفاده با دستگاه دماي کار انجام انتهاي در و حین در ابتدا، در
 . . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه کالیبراسیون

  . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت
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 .شود تعویض ماه هردو ماري بن آب قارچی، رسوبات ایجاد از جلوگیري براي 4 شیکردار ماري بن 
 .نمود استفاده مقطر آب از ماري بن در امالح رسوب از جلوگیري براي
 سپس و شده داده وشو شست ) نرمال دو کلریدریک اسید محلول ( رقیق اسید با باید باشد،ابتدا داشته رسوب ماري بن اگر

 و سریع
 . شود شسته آب با کامل طور به

 . کرد استفاده ) دستگاه بروشور اطالعات طبق ( لیمو یا سرکه هاي محلول از توان می آهکی رسوبات حذف براي
 به شود، می دستگاه به رساندن آسیب ماري،موجب بن آبی کم علت به ها، المنت ازحد بیش شدن داغ اینکه به توجه با

 حداقل
 . نمود توجه دستگاه مطلوب کارکرد حفظ جهت نیاز مورد آب حجم

 . شود یادداشت و شده چک کالیبره ترمومتر یک از استفاده با دستگاه دماي کار انجام انتهاي در و حین در ابتدا، در

 - . شود انجام بار یک سالی ذیصالح شرکت توسط دستگاه کالیبراسیون
 - . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 اسمومتر نگهداري و کنترل دستورالعمل
 اسمومتر

 . گیرد انجام دقت به مقطر آب با شستشو مراحل
 تمیز لیتري میلی یک باید کار اتمام از بعد قسمت، این از مراقبت جهت . باشد می شکننده و حساس بسیار دستگاه ترمیستر

 5 اپندرف / . شود داده قرار ترمیستر اطراف
 . قراردهید 5 اپندرف یک وخاك، گرد از سرد محفظه محافظت جهت / گیري اندازه محفظه داخل لیتري میلی

 . گیرد انجام بار یک ماه هر دستگاه گردگیري
 و کاري هرروز در دسوتگاه اسوتانداردهاي بوا دستگاه کار کنترل . باشد می تجهیز مسئول برعهده دستگاه کارکرد از اطمینان
 . گیرد انجام بار یک ماه سه هر بازیابی روش از استفاده با همچنین

  .پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت 6

 سرد هاي محفظه نگهداري و کنترل دستورالعمل
 یخچال

 . شود تمیز و عفونی ضد باید % 41 کننده سفید محلول با بیولوژیک مایعات با آلودگی صورت در
 . گردد تمیز یخچال بار یک ماه شش هر

 . شود ثبت مخصوص فرم در 41 ساعت روزانه دستورالعمل طبق کالیبره دماسنج روي از یخچال دماي
 . شود کالیبره ذیصالح مراجع توسط بار یک سالی یخچال در شده نصب دماسنج
  . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت
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 درجه بیست منهاي فریزر 
 و شود گرفته تماس شده، قید دستگاه شناسنامه روي بر آن شماره که پشتیبانی شرکت با سریعا فریزر شدن خراب صورت در

 . گردد منتقل دیگري یخچال به آن موجودي
 . شود کنترل فریزر درب دور الستیک

 . گردد تمیز فریزر بار یک ماه شش هر
 . شود ثبت مخصوص فرم در 41 ساعت روزانه دستورالعمل طبق کالیبره دماسنج روي از فریزر دماي

 . شود کالیبره ذیصالح مراجع توسط بار یک سالی فریزر در شده نصب دماسنج

 - . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت
 درجه هشتاد منهاي فریزر

 - و شود گرفته تماس باشد می نصب فریزر درب روي بر آن شماره که شرکت با سریعا فریزر شدن خراب صورت در
 . گردد منتقل دیگري فریزر به آن موجودي

 تمیز از پس و گردد خاموش فریزر و شود خالی آن داخل موجودي باید (. شود دفریز و فریز سال هر باید c ° -80 - فریزر
 . شود روشن دوباره کردن

 . شود کنترل فریزر درب دور الستیک
 . گردد تمیز فریزر درب برفک بار یک اي هفته
 . شود ثبت مخصوص فرم در 41 ساعت روزانه کالیبره دماسنج روي از یخچال دماي

 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت 6
 میکروسکوپ نگهداري و کنترل دستورالعمل
 صفحه و نموده تمیز کن پاك لنز کاغذ با را آن است شده روغن به آغشته که 411 عدسی از استفاده بعداز 4 میکروسکوپ
Stage کنید پاك درصد 70 الکل پنبه با را .  

 . دارد کاري روغن به نیاز کند، کار سختی به که قسمتی هر . کنند حرکت سهولت به باید مکانیکی هاي بخش
 . شود می آنها انعکاس ضد پوشش رفتن بین از باعث زیرا نشوند تمیز کاغذ یا پارچه با هرگز ها عدسی

 . نشود برده فرو استن اتانول، ، گزیلل داخل به شئی هاي عدسی هیچگاه
 . نشود نگهداري باز یا اسید آنجا در و باشد داشته خوب تهویه که گیرد قرار محیطی در میکروسکوپ

 . دارد وجود الم و عدسی شکستن احتمال صورت این غیر در زیرا شود نزدیک الم به احتیاط با شئی عدسی تنظیم، هنگام
 . باشد نمی نیاز کالیبراسیون به شود می استفاده مطالعه مورد عناصر شکل تشخیص جهت میکروسکپ از که این دلیل به

  . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت
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 شیکرلوله نگهداري و کنترل دستورالعمل 
 کلر داراي شده رقیق
 محلول ( درصد 5 فعال 41 ژاول آب یا و درجه 71 الکل با سپس و صابون آب با ماهیانه صورت به باید دستگاه 4 لوله شیکر
 بوي
 . شود تمیز ) بدهد کلر
 . ندارد کالیبراسیون به نیاز دستگاه این

 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت
 ) آون ( فور نگهداري و کنترل دستورالعمل

 . گردد تمیز آن داخل ماهانه طور به 4 ) آون ( فور
 . باشد خنک و خاموش باید دستگاه نظافت هنگام

 . شود انجام ذیصالح شرکت توسط بار یک سالی دما نظر از دستگاه کالیبراسیون
 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 دیونیزه مقطرگیري آب نگهداري و کنترل دستورالعمل
 دیونیزه گیري مقطر آب

-4 pH یک با دریافتی آب pH شود کنترل کالیبره متر pH= 7 ±(0.05) 

 . شود کنترل متر TDS - یک با دریافتی آب سختی
 . پذیرد انجام هفتگی صورت به درصد 71 الکل به آغشته گاز با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

 اسپکتروفتومتر نگهداري و کنترل دستورالعمل
 خوانش بودن خطی و فتومتریک صحت و موج طول صحت ماه سه هر دستگاه، بودن کالیبره به توجه با اسپکتروفتومتر

 . گیرد قرار بررسی مورد دستگاه
  .پذیرد انجام ماهانه صورت به درصد 71 الکل به گازآغشته با گردگیري شامل دستگاه عمومی نظافت

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول آزمایشگاه  جمشید حاجیان  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  :مقدمه 

بندي میشوند که در سالمت بیمار از اهمیت خاصی برخوردار است و پاسخ برخی آزمایشات جزء تستهاي مهم حیاتی طبقه 
از اینرو هرگونه کاهش یا افزایش این پارامترها باید به سرعت به .آنها در مسیر درمان و سالمت بیمار تاثیر مستقیم دارد

  .بخش و پزشک مربوطه و یا در صورت ترخیص بیمار،به وي یا همراهان وي اطالع رسانی شود

  : خط مشی

این موارد در .تستهاي حیاتی شامل آزمایشاتی میباشد که سالمت بیمار را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد .1
حدود نرمال این آزمایشات و حدود بحرانی .لیستی که توسط پزشک متخصص تهیه میشود ذکر شده است

 .آنها در آن لیست موجود میباشد

اینکار در بخش آزمایشگاه توسط .یا مراقبین ایشان اخذ گردد تمامی اطالعات جهت تماس فوري با بیمار .2
شماره  2ترجیحا (پرسنل بخش پذیرش و در بخشها توسط پرسنل مربوطه همان بخش به ثبت میرسد 

 )یک خط ثابت و یک موبایل: تماس گرفته شود 

ع وقت انجام در مورد بیماران سرپایی در صورتیکه آزمایشی بصورت اورژانسی درخواست شود ،در اسر .3
تستهاي .در غیر اینصورت همه ي تستهاي ایشان طبق روال معمول آزمایشگاه انجام خواهد شد.میپذیرد

 .درخواست شده از بخشهاي بیمارستان بصورت اورژانسی تهیه خواهند شد

 هر یک از آزمایشات بیماران سرپایی که در حدود بحرانی قرار داشت سریعا به پزشک کشیک اطالعرسانی و .4
کسب تکلیف میشود و در صورت تشخیص ایشان، سریعا به بیمار یا مراقبین وي تماس گرفته خواهد شد 

منظور از آزمایشات حیاتی ،آزمایشاتیست که بطور مستقیم  .تا جهت پیگیري شرایط موجود اقدام فرماید
متفاوتی را میتواند شامل لذا با توجه به سن و وضعیت بیمار ،موارد .سالمت بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد

محدوده ي بحرانی تستها در بخش آزمایشگاه و .تشخیص این موارد با توجه به هیستوري بیمار میباشد.شود
 .سایر بخشهاي بستري موجود میباشد

در مورد بیماران بستري در بخش در صورتیکه جواب آزمایشات حیاتی ایشان در حد بحرانی باشد به سرعت  .6
  براي این منظور یک خط تلفن مخصوص در بخش آزمایشگاه مستقر.ماس حاصل شود به بخش مربوطه ت
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 .شده است

 .وظیفه ي اطالع رسانی به پزشک مربوطه بر عهده ي پرسنل بخش مربوطه میباشد  .7
  :روش هاي اجرا

 .جدول مربوط به نام و حدود بحرانی تستهاي حیاتی در آزمایشگاه و بخشها موجود میباشد .1

سرپایی از نظر نتیجه تست مشکل داشته باشد سریعا جهت تکرار و اطمینان از صحت آن با بیمار یا چنانچه بیمار  .2
 .مراقبین وي تماس گرفته میشود

پس از کسب تکلیف از پزشک در مورد نتیجه صحت تست مجدد سریعا به سوپروایزر وقت اطالع میگردد و  .3
 .سوپروایزر وقت هم مسئول تماس فوري با بیمار میباشد

چنانچه بیمار بستري از نظر نتیجه تست مشکل داشته باشد سریعا به پرسنل بخش یا سرپرستار بخش جهت تست  .4
 .مجدد اطالع داده میشود

 .پرسنل بخش سریعا جواب آزمایشات را به پزشک معالج اطالع میدهد .5

  .جواب کتبی آزمایشات متعاقبا چاپ و بدست بیمار یا پرسنل بخش رسانده میگردد .6
  

  امضاء  سمت  و نام خانوادگی نام  

  مسئول آزمایشگاه  جمشید حاجیان  تهیه کنندگان
  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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متاسـفانه موقـع   . به نمونه خاصی از بدن می باشد که باید با رعایت شـرایط خاصـی گرفتـه شـود    براي انجام هر آزمایش نیاز  
مراجعه به آزمایشگاه اکثر افراد از این موضوع بی اطالعند و در نتیجه در وقت غیر مناسب بدون آمادگی مراجعه می نمایند که 

نتیجه جواب مطلوب حاصـل   ایش براي آنان انجام شود که درباعث میشود یا مجددا مراجعه نمایند یا با نمونه غیر مناسب آزم
  .نمی شود

در صورتی که بیماري خاصی دارید یا به منظور خاصی آزمایش  -- :صرف نظر از نوع آزمایش درخواستی به دو نکته دقت کنید 
در صورتی که پزشک معالج شرایط خاصی را براي انجام آزمایش توصیه  -- .را انجام می دهید حتما آزمایشگاه را مطلع سازید 

  .کرده حتما رعایت فرمائید 

  قند ناشتا و چربی

 مثال. چاي شیرین ومواد حاوي قند و چربی و ادامس, میوه , ناشتائی یعنی نخوردن غذا . است ساعت ناشتائی الزم 12حداقل 
صبح بـه آزمایشـگاه مراجعـه نماییـد تـا       9قبل از ساعت . ح نمونه گیري شویدصب 9شب شام خورده اید بایستی  9اگر ساعت 

ساعات ناشتائی بال مـانع   مصرف آب به میزان کم  طبق رژیم عادتی شخص در. خونگیري جهت قند ناشتا از شما به عمل آید
  .مسواك کردن بالمانع است . است

 ساعته  2آزمایش قند 

در خواست پزشک معالجتان در آزمایشگاه به شما شربت قند می دهنـد و  پس از خونگیري قند ناشتا بر حسب  -1
پس از اتمام صبحانه زمان را یادداشـت  . خود را میل نمایید) حاوي کربوهیدرات کافی( یا باید صبحانه معمولی 

 .نموده و درست دو ساعت بعد جهت خونگیري در آزمایشگاه حضور داشته باشید
قبل از آزمایش و همچنین در فاصله خونگیري اول و دوم نباید هیچگونه تحـرك  توجه داشته باشید که از شب  -2

  .                                                                   غیر متعارف مانند ورزش و پیاده روي داشته باشید
  GTTتست تحمل گلوکز 

ین آزمایش ممکن است زیان آور باشد لذا پزشک و آزمایشگاه را در چنانچه قند خون شما باالتر از حد طبیعی می باشد انجام ا
  .این مورد مطلع نمایید

رژیـم غـذایی   . از سه روز قبل آزمایش باید رژیم معمولی غذایی را داشته باشـد و تغییـر فاحشـی درآن ندهیـد     -1
  .گرم مواد قندي یا نشاسته اي باشد 150متعادل در این سه روز باید حاوي حدود 

مصرف آب بالمانع . جتناب کنیدساعت باید از خوردن و آشامیدن ا 12 -14از انجام آزمایش به مدت  شب قبل -2
  .است
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روز آزمایش اول وقت به آزمایشگاه مراجعه نمایید و از خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن و ورزشهاي سنگین   -1
ابتدا یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته می شود و سپس یک محلول قندي به شما داده می . باید اجتناب کرد
پس از آن در فواصل زمانی مختلف نیم، یک ، .  بهتر است که این مایع به سرعت خورده شود .شود تا میل کنید

 .یک و نیم ، دویاسه ساعت بعدازمصرف محلول قندي از شما خونگیري می شود
 .ري بستگی به درخواست پزشک معالج شما یا صالحدید آزمایشگاه دارددفعات خونگی -2

در فاصله بین خونگیري ها در محیط آزمایشگاه حضور داشته باشید و در وضعیت نشسته قرار گیرید و از پیاده روي و ورزش و 
اسـتفراغ یـا اسـهال    . شدبدیهی است مصرف آب بالمانع می با. همچنین خوردن و آشامیدن و مصرف دخانیات خودداري کنید

  . ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد

بیماران دیابتی بایستی براي چک کردن قند خون داروي خود را مثل روزهاي دیگر مصرف کنند مگر آنطور که پزشک : توجه 
  .معالج توصیه کند

(glucose challenge screening test ) GCT  هفتگی حاملگی  انجام میشود و نیازي بـه   28-24در زمان
گرم گلوکز به صورت خوراکی مصرف و بعد از یک ساعت نمونه خون گرفته می شود و در صـورتی کـه    50.ناشتایی ندارد

باشد ازمایش غربالگري دیابت حاملگی مثبت تلقی مـی شـود و آزمـایش اضـافه تـر انجـام             140mg/dlنتیجه بیشتراز 
 .می شود

 .ساعت ناشتائی نیازدارد 12- 14به  آزمایش تري گلیسرید

  .ساعت ناشتائی نیازدارد 4به حداقل   اسید اوریک واوره آزمایش

  . نیاز به ناشتائی ندارند تستهاي انعقادي, آنزیم هاي کبدي , کراتینین , کلسیم , آزمایش فسفر 

 . شودبهتر است ناشتا و صبح هنگام انجام  : آزمایش آهن

  .نیاز به ناشتائی ندارند : تست هاي هورمونی

 : پروالکتین

 قطع مصرف داروها با اطالع پزشک معالج از دو هفته قبل  -1
  عدم معاینه سینه یا شیر دادن در شب قبل از آزمایش -2
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  استراحت قبل از نمونه گیري به مدت نیم ساعت در آزمایشگاه  - 

  :کورتیزول 

  صبح می باشد بنابراین جهت استانداردسازي نتایج  8چون بیشترین مقداراین هورمون  مربوط به ساعت 

  .باید نمونه گیري درهمین ساعت بعمل اید مگرانکه پزشک معالج دستورالعمل دیگري دهد

PSA :  

  .ازازمایش معاینه پروستات و بیوپسی ازآن نداشته باشدیک هفته قبل 

  .رادیوتراپی وداروهائی مثل تستوسترون  باعث افزایش نتیجه آزمایش می شوند 

  .ساعت قبل ازانجام آزمایش ازمقاربت ، انزال ودوچرخه سواري  خودداري شود 24

VMA :  

  . ساعت قبل ازخوردن چاي ، قهوه ، شکالت ، وانیل ، سبزیجات ، میوه بخصوص موزخودداري شود 72

  :Triple Markerآزمونهاي غربالگري بیماریهاي مادرزادي درمادران باردار

  .بارداري است 16-18بهترین زمان انجام این ازمون هفته  

بقه سـقط  یـا تولـد نـوزاد بـا اخـتالالت مـادرزادي راداریـد حتمـا          درهنگام انجام ازمایش اگر مبتالبه دیابت هستید یاسا
اطالعات خواسته شده در فرم را دقیق و کامل پـر  . اگر سونوگرافی کرده اید ، آنرا همراه بیاورید .آزمایشگاه رامطلع سازید

  .کنید

  )مایع منی( نحوه جمع آوري نمونه اسپرم 

عقیمی یا کنترل وازکتومی و یا کشـت میکروبـی مـایع منـی ،  بایسـتی حتمـا       براي انجام آزمایشات مایع منی ، جهت بررسی 
 . شرایط زیر را رعایت کنید
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چنانچه در خارج از آزمایشگاه تهیه شود باید در عرض حداکثر . نمونه بهتر است در آزمایشگاه بطریقه استمناء  تهیه شود  -1
براي اینکار می توانیـد  . در حین انتقال نمونه دماي ظرف باید حدود دماي بدن باشد . ساعت تحویل آزمایشگاه گرددنیم 

  .سرما و گرما باعث نتایج کاذب میگردد .با گرماي دست ظرف را گرم نموده و در داخل جیب خود حمل نمایید
این ظرف اسـتریل اسـت ،    .از ظرف دیگري استفاده نکنیدظرف جمع آوري را آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد لذا  -2

بهتر است قبل . بنابراین محفظه داخلی آنرا لمس نکرده و از آلوده کردن ظرف و نمونه حتی با آب معمولی اجتناب کنید 
 .از نمونه گیري دماي ظرف را به دماي بدن نزدیک کنید

 )روز 7روز و حداکثر  2حداقل ( .یا انزال نداشته باشید روز تماس جنسی 5تا  3قبل از انجام آزمایش باید بین  -3
راختیارازمایشگاه دزیراچنانچه قسمتی از نمونه . داخل ظرف تخلیه کنیدمستقیما تمامی نمونه حاصل از یکبار استمناء  را  -4

بنـابراین نمونـه   . بخش ابتدایی انزال معموال شامل بیشترین اسپرم اسـت  .قرارداده شود نتیجه کاذب به دست خواهد امد
 .پس از نمونه گیري در ظرف را ببندید .مایع منی باید کامل گرفته شود

در هر حال از کانـدوم جهـت جمـع آوري    . جمع آوري نمونه از طریق تحریک مصنوعی بر روش مقاربت ارجح می باشد  -5
 .نمونه نباید استفاده کرد

  .زمان گرفتن نمونه بیش ازیکساعت گذشته باشد، نمونه ارزش نداردروز گذشته باشد واز  7اگراز زمان انزال قبلی بیش از-7

سـاعت گذشـته انـزال     24اگرنمونه براي بررسی وازکتومی انجام می شود باید دوماه از زمان وازکتومی گذشته باشد و طـی  -8
  . شدنمونه اي که شش ساعت پس ازجمع اوري تحویل ازمایشگاه شود فاقد ارزش می با. صورت نگرفته باشد 

 .و نزدیکی ممکن است در نتایج تداخل کند... استفاده از مواد لزج کننده ، کاندوم ، و. قبل ازنمونه  گیري محل رابشوئید -9

  . در صورتیکه آزمایش ادرارهم درخواست شده باشد بایستی نمونه ادرار جداگانه در ظرف ادرار تهیه شود-10

  :ن آزمایشگاه اطالع دهیداین موارد را در صورت وجود به مسئولی -11

تناسـلی ،   –وازکتومی ، دیابت ، نارسایی کلیه ، سرطان پروسـتات ، جراحـی در مجـاري دسـتگاه ادراري      ▪
  .سابقه اقدام و درمان براي ناباروري ، مصرف داروهاي شیمی درمانی ، سایمتیدین ، استروژن ، تستوسترون و الکل

  )آقایان(روش تهیه نمونه جهت کشت ادرار

چنانچـه در یـک هفتـه گذشـته هرگونـه      .مایش کشت ادرارباید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شودآز -1
اگر در حال مصـرف آنتـی بیوتیـک    . داروي آنتی بیوتیک مصرف کرده اید به اطالع پزشک و آزمایشگاه برسانید

  .یه نمونه جهت آزمایش نماییدهستید با نظر پزشک معالج بهتر است که یک هفته پس از اتمام دارو اقدام به ته
  .صبحگاهی بعد از بیدار شدن از خواب براي انجام آزمایش ارجح است  اولین نمونه ادرار -2
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جهت تهیه نمونه ابتدا کمی از ادرار را دوربریزید و بعد بقیه ادراررا تا حجـم حـدود دو سـوم ظـرف مخصـوص        -1
 .بقیه ادرار در توالت ادرار شده و دور ریخته شود .جمع آوري نمایید

توجه داشته باشید که در طی نمونه گیري سطح داخلی ظرف و قسمت داخلی درب آن با دسـت یـا آلـت یـا      :نکته مهم 
  .سطح دستشویی تماس پیدا نکند

آزمایشـگاه منتقـل نمـوده و در غیـر ایـن      چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است آن را سریعاً بـه   -2
 .صورت می توانید تا چند ساعت در یخچال نگهداري نمایید

  .ازمصرف ضد عفونی کننده و الکل جداً خوداري کنید

  )خانم ها(روش تهیه نمونه جهت کشت ادرار

هرگونـه   چنانچه دریـک هفتـه گذشـته   . آزمایش کشت ادرار باید قبل از شروع مصرف آنتی بیوتیک انجام شود -1
اگـر در حـال مصـرف آنتـی     . داروي آنتـــی بیـوتیک مصرف کرده اید به اطالع پزشـک و آزمایشـگاه برسـانید   

بیوتیک هستید با نظر پزشک معالج بهتر است که یک هفته پـس از اتمـام دارو اقـدام بـه تهیـه نمونـه جهـت        
  .آزمایش نمایید

 .ادرار صبحگاهی براي انجام آزمایش ارجح است -2
تناسلی و چین هاي اطراف آنرا با آب جاري چند مرتبه شستشو دهید و سپس جهت تهیه نمونـه ابتـدا   دستگاه  -3

 .کمی از ادرار را دور بریزید و بعد بقیه ادرار را تا حجم حدود دو سوم ظرف مخصوص جمع آوري نمایید
ب آن با دست یـا بـدن و یـا    توجه داشته باشید که در طی نمونه گیري سطح داخلی ظرف و قسمت داخلی در:نکته مهم 

  .سطح دستشویی تماس پیدا نکند

چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است آنرا سریعاً به آزمایشگاه منتقل نموده و در غیر این صورت  -4
 .می توانید تا چند ساعت در یخچال نگهداري نمایید

 . ازمصرف ضد عفونی کننده و الکل جداً خوداري کنید -5
  )نوزادان(ه نمونه جهت کشت ادرارروش تهی

در سنینی که هنوز کنترل ادراري برقرار نشده است بایستی کیسه مخصوص که بـراي دختـر و پسـر جداگانـه      -1
حتی المقدور صبح اول وقت کیسه  .طراحی شده است از داروخانه خریداري کرده یا از آزمایشگاه تحویل بگیرید

آن  تر درآن ادرار جمع شده به آزمایشگاه آورده شود تا آزمـایش روي کنید تا هرچه سریع را به شیر خوار وصل
  .ماندن ادرار باعث نتایج غلط میشود انجام شود و اگر شب کیسه را وصل کنید عالوه بر اینکه ادرار می ریزد
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چنانچه بیمار در یک هفته گذشته هـر  . بیوتیک انجام شودآزمایش کشت ادرار باید قبل از شروع مصرف آنتی   -1
اگـر درحـال مصـرف آنتـی     .گونه داروي آنتی بیوتیک مصرف کرده است به اطالع پزشک و آزمایشگاه برسـانید 

بیوتیـــک می باشد با نظر پزشک معالج بهتر است که یک هفته پس از اتمام دارو اقدام به تهیه نمونـه جهـت   
  .آزمایش نمایید

 .ل از هر اقدامی دست هاي خود را با آب و صابون شسته و خشک نماییدقب -2
دستگاه ادراري نوزاد و اطراف آن ابتدا با ماده ضد عفونی کننده مانند ساولون رقیق شده یا بتادین تمیز نمـوده   -3

 .سپس با آب چند مرتبه شستشو دهید،آنگاه کیسه مخصوص جمع آوري را به قسمت ادراري نوزاد متصل کنید
  .دقت نمایید که موقع باز کردن کیسه ادراري مدخل آن با دست یا سایر سطوح تماس نیابد: نکته مهم

پس از پر شدن حدود نصف تا دو سوم کیسه با احتیاط آن را از نوزاد جدا کـرده و در ایـن مرحلـه نیـز مراقـب       -2
را بسـته و سـریعاً بـه     درب کیسـه . باشید که مدخل آن با سطح دست یا سایر سـطوح تمـاس نداشـته باشـد     

 .آزمایشگاه انتقال دهید و در غیر این صورت می توانید تا چند ساعت در یخچال نگهداري نمایید
  ساعته 24جمع آوري ادرار 

زیادي دارد و یک نمونه ادرار نمی تواند نشان دهنده صـحیح   دفع بعضی مواد در یک زمان با زمان دیگر تفاوت -1
بنـابراین برخـی از آزمایشـات     . ساعته انـدازه گیـري شـود    24است طی یک دوره بنابراین الزم  دفع آن باشد

مصرف مایعـات را در زمـان آزمـایش مطـابق معمـول انجـام       . ساعته هستند 24نیازمند جمع آوري دقیق ادرار 
  .دهید

ظرف مخصوصی از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد که ممکن اسـت حـاوي اسـید یـا سـایر مـواد        -2
 .از تماس پوست با دهانه ظرف احتراز کنید. نگهدارنده باشد

سـپس تـا روز   . براي شروع جمع آوري ساعت را یادداشت نموده و تمامی ادرار خود را در دستشویی دفع کنید  -3
توجه داشته باشید تمامی حجم ادرار دفع .بعد همین ساعت تمامی ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوري کنید

  .شودشده جمع اوري 
درجـاي خنـک ودورازدسـترس اطفـال     ) ترجیحـاً یخچـال  (در طی جمع آوري نمونه ظرف را در محـل خنـک    -4

  . پس از تکمیل جمع آوري ، نمونه را سریعاً به آزمایشگاه منتقل نمایید.نگهداري کنید
  :آزمایش مدفوع

هر نوبت را در یک روز تهیه کرده و . می گیرید ظرف از آزمایشگاه  3 براي مدفوع سه نوبته پس از پذیرش نسخه : مدفوع سه نوبته
از نگهداشتن یک نوبت و . بایستی در سه روز متفاوت، متوالی  یا یکروز در میان ، روزانه نمونه تهیه و به آزمایشگاه تحویل داده شود

  وغنهاي معدنی ،روز قبل ازانجام ازمایش ازدرمان باروغن کرچک یا ر 7-10. بپرهیزید آوردن آن با نوبت بعدي جداً
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،بیسموت، منیزیوم، آنتی اسیدها ، ترکیبات ضد اسهال ، تنقیه با باریوم ومصرف انتی  داروهاي ضد ماالریا ، ترکیبات آهن دار 
بهتر است نیمه میانی مدفوع ، به اندازه  .نمونه مدفوع نبایستی از روي خاك یا لگن مستراح تهیه گردد. بیوتیک خودداري شود

و  تخم پرنده ، مستقیما به ظرف ریخته شود یا از روي کاغذ تمیز با اپلیکاتور برداشته شده و به ظرف آزمایشگاه منتقل شود
 30درظرف نمونه .درمورد نوزادان با استفاده ازابسالنگ چوبی به ظرف منتقل گردد وازالودگی ان با ادرار ممانعت به عمل اید

  .دقیقه باید به ازمایشگاه رسانده شود درغیراین صورت دریخچال نگهداري شود

  .چنانجه نمونه مدفوع شما اسهالی است حتما مسئول پذیرش رامطلع سازید تا بالفاصله موردازمایش قرارداده شود

، آزمایش مدفوع را دچار مشکل مواد غذایی پرحجم ، مواد چرب ، همچنین سبزیجات و میوه هایی که هضمشان مشکل است 
 .مصرف برنج و تخم مرغ و ماهی و مغز توصیه میگردد. مینمایند

  :آزمایش خون در مدفوع
چنانچه آسپرین، بروفن ، ایندومتاسین، کورتون یا سایر داروهاي مشابه را استفاده می کنید یک هفتـه قبـل از    -1

  .خودداري نماییدانجام آزمایش با اطالع پزشک معالجان از مصرف آن 
چهل و هشت ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف قرص آهن، داروهاي مربوط به نقـرس، میـوه و سـبزیجات     -2

 .تازه بخصوص اسفناج ، ویتامین ث ، گوشت قرمز و ماهی خودداري نمایید
 .امتناع کنیدساعت قبل از جمع آوري نمونه از  کشیدن نخ دندان و مسواك  48اگر سابقه خونریزي لثه دارید  -3

 نمونه هاي خاص

می توانید ازمسؤل پذیرش و مشاوره سؤال  در صورتیکه نمونه خاصی دارید که شرایط الزم براي انجام آن را نمی دانید
  . آزمایشگاه سؤال کنید نمائید یا ازطریق پست الکترونیک از

 پاپ اسمیر

واژینال خودداري کنید در صورتیکه پاپ اسمیر  د و کرمحداقل سه روز قبل از انجام پاپ اسمیر از نزدیکی و مصرف پما
ازنمونه گیري درزمان قاعدگی ، خونریزي هاي فعال یادوره هاي  .آزمایشگاه ارائه دهید قبلی دارید بهتراست به مسؤل

  .التهابی اجتناب کنید

  ضایعات پوستی
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. نه روز از شستن محل خودداري کنیدحداقل یک شبا ضایعات پوستی زخم هاو لکه ها از نظر عفونت و قارچ بایستیبراي بررسی  
  . ازجمله کرم و محلول موضعی مصرف شود همچنین نبایستی دارو

 جهت بررسی تخم کرمک (Scotch test) تست چسب مقعد

لطفا ، صبح بالفاصله پس از . درج شده، داده شده است که برچسب مشخصات بر روي آن) الم(به شما یک قطعه شیشه اي 
نوار (سانتی متري از چسب براق شیشه اي   10بیدار شدن و قبل از توالت کردن و شستشوي خود یا حمام کردن ،  یک تکه 

الم را از طرف چسبدار آن بر روي مقعد و نواحی اطراف آن  تماس داده و سپس آنرا بر روي )  سلوفان شفاف معمولی
 .بچسبانید و سپس المی را که چسب شیشهاي بر آن چسبانده شده است را در کاغذ پیچیده به آزمایشگاه تحویل دهید

  نمونه خلط 

چون صبح هنگام بیدار شدن ، ترشحات ریه غلیظ تر اسـت و آب دهـان   .نمونه صحیح و خوب نمونه خلط است نه آب دهان  
بـدون  بیمار ابتدا دهان خود را با آب شسته و دندان هـاي خـود را    .زود انجام شودخشک است ، نمونه گیري بهتر است صبح 

مسواك کرده و دندان هاي مصنوعی خود را بردارد تا احتمال آلودگی نمونه کاهش پیدا کند و سرفه هاي عمیـق  خمیر دندان 
بخور آب در ابتـداي صـبح    .سرفه کمک کنددرصورت نداشتن سرفه ، چند بار نفس عمیق از بینی میتواند به ایجاد .انجم دهد

و شستشـوي دهـان بـا    . درست پس از بلند شدن از رختخواب قبل از شستشوي صورت ، گاهی گرفتن نمونه را راحتتر میکند
خلـط خـارج    .قبل از نمونه گیري نیز به کم شدن فلور باکتریها کمـک میکنـد   یا حتی قرقره نمودن آب خالی سرم فیزیولوژي

که آزمایشگاه به شما  در دار داراي برچسب مشخصات) سی سی  25داراي گنجایش حداقل (یک ظرف دهان گشاد در  را شده
اگـر نمونـه بدسـت آمـده      .دقت کنید جدار داخلی ظرف را لمس نکنید زیرا ظرف استریل است. بطور کامل بریزید، داده است

بهتر است نمونه خلط در سه ظـرف جداگانـه و در سـه روز    . دنمونه گیري بهتر است تکرار شو) سی سی  2تا  1( کافی نباشد 
 .در روش هاي غربالگري جدید دو نمونه ابتداي صبح در دو روز متوالی پیشنهاد می شود . جمع آوري شود ) صبح ها (متوالی 

در . باشـد ) بـزاق  ونـه (  و موکوس ضـخیم ) ml5(یعد از گرفتن نمونه باید ان را بررسی کرد تا مطمئن شد که مقدار آن کافی 
  .ظرف نمونه را ببندید و آنرا به مسئولین آزمایشگاه تحویل دهید

  :این موارد را درصورت وجود به مسئولین آزمایشگاه اطالع دهید

  .سابقه ابتال به سل ریوي ، مصرف داروهاي آنتی بیوتیک ، مصرف طوالنی سیگار ، شیمی درمانی ▪
  



  

  بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

آوري نمونه به بیماران، پزشکان و راهنمایی آمادگی بیمار قبل از جمع :عنوان دستورالعمل
  سایر کارکنان بالینی

 HEH/Ins-LAM-05 :کد

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  : مدارك مرتبط  

  دستورالعمل نمونه گیري 

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول آزمایشگاه  جمشید حاجیان  تهیه کنندگان
  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  
  طب انتقال خون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

انجام ازمایش هاي جستجوي آنتی بادي هاي غیر منتظره،انجام  :عنوان دستورالعمل
  آزمایش آنتی گلوبین مستقیم

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  :اصول/ هدف  

یا کامپلمان  و IgGا با نهقرمز خون حساس شده و علت همولیز آ يها به منظور تشخیص گلبول DATاز آزمایش 

)complement C3 (که به سطح گلبول قرمز خون  ییها يهمچنین براي شناسایی آنتی باد .شود یدر داخل بدن استفاده م

، از این آزمایش استفاده کنند یایجاد نم يا مشاهده آگلوتیناسیون قابل ماًیا را حساس نموده است و مستقهمتصل شده و آن

  :د ازنعبارت شوند یم DATموارد بالینی که منجر به مثبت شدن آزمایش . شود یم

  

 Hemolytic Disease of the Fetus & New Born(HDFN) 

 Auto Immune Hemolytic Anemia (AIHA) 

 Drug Induced Hemolytic Anemia 

 Hemolytic Transfusion Reactions (HTR) 
  :نمونه

تنها (. شود يآور جمع باشد، EDTAلیتر نمونه خون کامل که در لوله حاوي ماده ضد انعقادي  میلی 2-5حداقل  -1

 .)باشد می EDTAنمونه مورد قبول، نمونه حاوي 

 .باید بالفاصله قبل از انجام آزمایش، تهیه و مورد استفاده قرارگیرد) درصد 2-5(سوسپانسیون تازه  -2

 .آن گذشته باشد، استفاده نگردد يریساعت از خون گ 48از نمونه خونی که بیش از  -3

  :ها تجهیزات، مواد و معرف

 متر میلی 12×  75لوله آزمایش  -1

 ).و مستند گردد شده نییبراسیون توسط بخش پشتیبان تعکالی(سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده  -2

 ییآینه مقعر و روشنا -3

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

انجام ازمایش هاي جستجوي آنتی بادي هاي غیر منتظره،انجام  :عنوان دستورالعمل
  آزمایش آنتی گلوبین مستقیم

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 AHG (Polyspecific Antihuman Globulin(معرف   -4

 درصد 9/0سالین  -5

 )50λ	و	100λپیپت(مصرف  بار کیپیپت  - 6

  IgG Control Cells) حساس شده(گلبول قرمز خون کنترل  -7

 اي جا لوله -8

 :کنترل کیفی

 .آزمایش کنید IgGرا با گلبول قرمز حساس شده با  AHGروزانه معرف  -1

پس از سانتریفوژ . کنید منفی شد یک قطره گلبول قرمز حساس شده را به لوله اضافه DATهر بار که آزمایش  -2

  .آزمایش مجدداً تکرار شوددر صورت عدم مشاهده واکنش مثبت، . کردن باید واکنش مثبت مشاهده شود

 :روش کار

 .کنید يگذار متر را نشانه میلی 12×  75ابتدا سه لوله  -1

 .از نمونه بیمار اضافه کنید) درصد 2-5(ها یک قطره سوسپانسیون  به هر یک از لوله -2

درصد به خوبی شستشو دهید و در مرحله آخر  9/0 بار با سالین 4الی  3ها را  قرمز خون هر یک از لوله يها گلبول -3

 .شستشو، سالین را کامالً تخلیه کنید

به .(متفاوت اضافه کنید cloneاز دو منبع با  AHGمطابق دستورالعمل سازنده مقدار مناسب  2و  1به لوله  -4

 )توضیحات رجوع شود

 .درصد اضافه کنید 9/0وله سوم، دو قطره سالین به ل -5

ثانیه  15-30بهمدت  g ×1000ر ها را به آرامی مخلوط کرده و مطابق دستورالعمل سازنده یا با دو محتواي لوله - 6

  .سانتریفوژ کنید

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(حسینبیمارستان امام 

  

انجام ازمایش هاي جستجوي آنتی بادي هاي غیر منتظره،انجام  :عنوان دستورالعمل
  آزمایش آنتی گلوبین مستقیم

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 .کنیدبندي نموده و ثبت  شده را درجه هر گونه واکنش مشاهده  -1

درجه  20-25دردماي اتاق  دقیقه 5واکنش منفی را به مدت يها ، لولهAHGمطابق دستورالعمل سازنده معرف  -2

 .سانتیگراد انکوبه نمایید، سپس سانتریفوژ کنید

 .را تکرار کنید 7-8مراحل  -3

 AHGکه حاوي  2و  1در صورت مشاهده واکنش منفی، یک قطره گلبول قرمز حساس شده به لوله شماره  -7

 .، اضافه کنیدباشند یم

 .را سانتریفوژ کنید و در صورت مشاهده واکنش مثبت، نتیجه را ثبت کنید 2و  1لوله شماره  -8

    .در صورت مشاهده واکنش منفی آزمایش را از ابتدا تکرار کنید -9

  :تفسیر

  

 :توضیح 

  قبول بوده و مثبت گزارش شود قابل 5و 4و 1نتیجه آزمایش.  

  DATنتیجه   ردیف
 پروتئین متصل به

  گلبول قرمز

  3 لوله شماره
 لوله شماره

2  
  1 لوله شماره

 AHG PS2 AHG  % 9/0سالین 
PS1 

1  Positive  IgG + C3d 0 +  +  
2  Unresolved  غیرقابل گزارش  +  +  +  
3  Negative  ----  0 0 0 

4  Positive  IgG + C3d  0 0 +  
5  Positive  IgG + C3d  0 +  0 



  

  خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

انجام ازمایش هاي جستجوي آنتی بادي هاي غیر منتظره،انجام  :عنوان دستورالعمل
  آزمایش آنتی گلوبین مستقیم

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:بازبینی بعديتاریخ   11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

   باشد بوده و بررسی بیشتر الزم می قبول رقابلیغ 2نتیجه آزمایش. 

  قبول بوده و منفی گزارش شود قابل 3نتیجه آزمایش. 

 گردد در مراکز بیمارستانی از دو منبع معرف  توصیه میAHG  باClone موازي در هر آزمایش  متفاوت به صورت

 .استفاده نمایید

 معرف منابع مختلف )AHG (Poly specific and anti – IgG ملکول  200 –  500با حداقل  توانند یمIgG 

هاي چسبیده به گلبول قرمز کمتر باشند، نتایج   IgGدر صورتی که تعداد. روي غشاي هر گلبول قرمز واکنش دهند

 .ممکن است منفی شود

 کاربرد منبعAHG  باclone باشد مختلف جهت کاهش خطا می. 

 ضعیف و مشکوك از میکروسکوپ استفاده کنید يها رت مشاهده واکنشدر صو. 

 است مشاهده گردد در صورتی که دقت الزم در تکنیک انجام آزمایش رعایت نشود، نتایج منفی کاذب ممکن.  

  :خطاهاي شایع

زمانی که واکنش منفی . کاربرد دارد AHGگلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفی کاذب در مرحله 

  . دهد یبه صورت آزاد در لوله وجود دارد که با گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون م AHGباشد معرف  می

  :در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است

  معرفAHG اضافه نشده است. 

 معرفAHG آزاد خنثی  يها يآنتی باد یا عدم شستشوي مناسب مانده یجود سالین باقشده ولی با توجه به و اضافه

 .شده است

 معرفAHG  داراي توان واکنش ،)potency (مناسب نیست.  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

گلبول هاي قرمز و   ABOانجام آزمایش هاي تعیین گروه     : :عنوان دستورالعمل
  RH(D)سرم به روش لوله اي و آزمایش 

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  : اصول/ هدف  

 Anti - Bو یا  Anti - Aدر سطح گلبول قرمز خون و Bیا  و Aخون با توجه به وجود یا عدم وجود آنتی ژن  ABOنوع 

  .شود در سرم فرد تعیین می

در سرم پالسماي  Bو A يها يسطح گلبول قرمز خون و آنتی باد Bیا  و Aسال رابطه متقابل بین آنتی ژن  در افراد بزرگ

 ظار میرود که در سرم یا پالسماي او درسطح گلبول قرمز فرد، انت Aفرد وجود دارد، براي مثال در صورت عدم وجود آنتی ژن 

Anti-Aمشاهده شود.  

  : نمونه

به . (قبول است قابل ABOبراي آزمایش تعیین  EDTAلیتر خون بیمار در لوله حاوي ضد انعقاد  میلی 2-5حداقل  -1

  )نکات مهم رجوع شود

روي لوله حاوي خون بیمار ثبت فرد شناسایی کننده بر  به الزامی است که نام و نام خانوادگی بیمار و شماره منحصر -2

 .شود

 . بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت شود يریو تاریخ خون گ ریالزامی است که نام خونگ -3

باشد، بنابراین فقط آزمایش گلبول قرمز جهت  نمی Anti-Bیا  Anti-Aماه معموالً حاوي  4نمونه نوزادان کمتر از  -4

 .این بیماران انجام شود

بیمار در بانک خون موجود نیست در صورت نیاز به تزریق خون انجام یکی از  ABOام آزمایش زمانی که سابقه انج -5

 :بندهاي ذیل با رعایت الویت الزامی است

 تکرار و تأیید نتیجه آزمایش  ي مجدد شده و به بانک خون جهتریگ نمونه از بیمارABO اولیه ارسال شود. 

 آزمایشABO س دیگري تکرار و تأیید گرددمجدداً بر روي نمونه توسط کارشنا. 

  کارشناس انجام دهنده آزمایش اولیهABO  مجدداً آزمایشABO را تکرار، تأیید و مستندسازي نماید.  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

گلبول هاي قرمز و   ABOانجام آزمایش هاي تعیین گروه     : :عنوان دستورالعمل
  RH(D)سرم به روش لوله اي و آزمایش 

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 :شرایط نگهداري نمونه  - 6

 رجوع شودها  نمونه يساز رهیذخ معرفها جهت محدودیت و شرایط دکنندهیتول به دستورالعمل. 

 گونه آزمایش بعدي ذخیره  هر روز جهت 7درجه سانتیگراد و به مدت حداقل  2-8ي خون در دماي یخچال ها نمونه

 .شود

 جهت پیشگیري از وقوع هر گونه خطاي انسانی ،جداسازي سرم یا پالسما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و 

  .شود توصیه نمی شده کیتفک يها لوله ي درساز رهیذخ

 : ها تجهیزات، مواد و معرف

1. Anti-A  از نوعpolyclonal  یاmonoclonal 

2. Anti-B  از نوعpolyclonal  یاmonoclonal 

یا توسط آزمایشگاه با استفاده از محلول سالین  شده هیکه به صورت تجاري ته Bو  A1سوسپانسیون گلبول قرمز  .3

 IP01IBTO90به روش عملکردي استاندارد شماره  .آماده سازي شده استروزانه ) درصد 2-5(درصد با رقت  9/0

 .رجوع شود 1 /

  . ها باید مطابق با دستورالعمل سازنده استفاده شوند تمام معرف: توجه

 متر میلی 12×  75لوله آزمایش  .4

 .)گردد شده و مستند کالیبراسیون دستگاه توسط بخش پشتیبان انجام(سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده  .5

 ییآینه مقعر و منبع روشنا .6

 درصد 9/0ن سالی .7

 )50λ	و	100λپیپت (مصرف  بار کیپیپت  .8

  اي جا لوله .9

 



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

گلبول هاي قرمز و   ABOانجام آزمایش هاي تعیین گروه     : :عنوان دستورالعمل
  RH(D)سرم به روش لوله اي و آزمایش 

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  Quality Controlکنترل کیفی  

مشخص  Lotشده با شماره  استفاده يها براي هر یک از معرف) ساعت 24(ذیل، روزانه  يها انجام آزمایش و مشاهده واکنش

  : الزامی است

 . دهد یواکنش منفی م Bو با گلبول قرمز گروه ) 4+(واکنش A1با گلبول قرمز گروه  Anti-Aمعرف  -1

  . دهد یواکنش منفی م A1و با گلبول قرمز ) 4+(واکنش  Bبا گلبول قرمز گروه  Anti - Bمعرف  -2

را مخلوط  Bیا  Aشده مقداري از گلبول قرمزدو گروه  شناخته Bیا  A1در صورت عدم دسترسی به گلبول قرمز :  مهم* 

  . باشد استفاده می قابل) 4(+نموده و در صورت مشاهده واکنش 

  : روش کار

  ) (Forward Testآزمایش گلبول قرمز 

 . ، اضافه نماییددیا کرده يگذار از قبل نشانهمتر تمیز که  میلی 12×  75به یک لوله  را Anti - Aیک قطره  -1

 . ، اضافه نماییددیا کرده يگذار متر تمیز که از قبل نشانه میلی 12×  75را به یک لوله  Anti - Bیک قطره  -2

 . نمایید بیمار را اضافه )درصد 2-5(ها یک قطره از سوسپانسیون گلبول قرمز  به هر یک از لوله -3

و مطابق دستورالعمل سازنده معرف با سانتریفوژ کالیبره شده به مدت  دیکن ه آرامی مخلوطها را ب محتواي داخل لوله -4

 . سانتریفوژ نمایید g  ×1000  – 900ثانیه با دور  30-15

آگلوتیناسیون یا  وجود هرگونه. ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله -5

 . استفاده از آینه مقعر مشاهده نماییدهمولیز را با 

 . بندي و تفسیر نمایید نتایج واکنش را درجه - 6

  . نتایج واکنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت نمایید -7

  )Reverse Test(آزمایش سرم یا پالسما 
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  ) TestReverse(آزمایش سرم یا پالسما  

 .شده اضافه نمایید يگذار نشانهBو  A1متر تمیز که قبالً  میلی 12×  75قطره از سرم یا پالسما را به دو لوله  3تا  2  .1

 . شده اضافه نمایید يگذار نشانه A1اي که  را به لوله A1یک قطره از سوسپانسیون گلبول  .2

 . شده اضافه نمایید يگذار نشانه Bاي که  را به لوله Bیک قطره از سوسپانسیون گلبول  .3

ها را به آرامی مخلوط نمایید و مطابق دستورالعمل سازنده معرف با سانتریفوژ کالیبره شده به  محتواي داخل لوله .4

 .سانتریفوژ نمایید g× 1000  – 900ثانیه با دور  15-30مدت

 . ها را جهت وجود همولیز بررسی نمایید سرم یا پالسماي داخل لوله .5

وجود هرگونه آگلوتیناسیون را با . ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله .6

 . استفاده از آینه مقعر مشاهده و بررسی نمایید

 . بندي و تفسیر نمایید نتایج واکنش را درجه .7

 . نتایج واکنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت نمایید .8

  : تفسیر

 به دست آمده با آزمایش سرم یا پالسما  يها نتایج واکنش)Reverse Test ( را با نتایج واکنش گلبول قرمز

)Forward Test ( مقایسه نمایید و گروهABO را مطابق جدول ذیل تفسیر کنید . 

 
  

Then ABO type is And Serum/ Plasma react  If RBCs react  
B RBCs A1 RBCs Anti-B Anti-A 

O 0 0 
A 0 0 
B 0 0 

AB 0 0 
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  باشد دهنده نتیجه منفی می عدم مشاهده آگلوتیناسیون همراه با محیط همگن مخلوط گلبول قرمز، نشان . 

  گروهپالسما باید قبل از ثبت و تفسیر / هرگونه ناهمخوانی در نتایج آزمایش گلبول قرمز خون و سرمABO  پیگیري

 . و حل شود

  دقیقه در دماي اتاق  5-15ها را به مدت  پالسما لوله/ در آزمایش سرم  3+در صورت وجود واکنش ضعیف تر از

  . را تکرار نمایید 4-8انکوبه نمایید و سپس مراحل 

  : نکات مهم

 دکنندهیبه دستورالعمل تول. استفاده از خون لخته بالمانع است EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خون کامل  .1

 . ها رجوع شود معرف

 Al Cell، دهند یواکنش نشان م Anti - Aو یا  Anti – A1که با آنتی سرم هاي  Aقرمز گروه  يها گلبول .2

 A1Cellبنابراین معموالً جهت تعیین  )باشند یم A1از گروه  Aدرصد افراد گروه  80 باًیتقر.(شوند نامیده می

 .  الزامی نیستAnti - A1 استفاده از معرف آنتی سرم

 ABO تشخیص طبی انجام آزمایش يها شگاهیمراکز بیمارستانی و آزما يها در بانک خون .3

  

  

  : اصول / هدف

با توجه به حضور و  Rh-Negativeو  Rh- Positiveگلبول قرمز خون به صورت فنوتیپ  Rh (D)تعیین گروه  )1

  در سطح غشاي گلبول قرمز خون Dعدم حضور آنتی ژن 

  - Rhنوزادان متولدشده از مادر ( در صورت لزوم) D Weak(و تعیین فنوتیپ  Dضعیف  يها آنتی ژن ییشناسا )2

  SOP  AOBB95 / SOP11 / 01)(روش عملکردي استاندارد

  اي به روش لوله Rh ( D( آزمایش 
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  .قبول است قابل  )1

بـه دسـتورالعمل   (اسـتفاده از خـون لختـه بالمـانع اسـت       EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خون کامـل حـاوي    )2

 ).ها رجوع شود معرف دکنندهیتول

مجـدد   يریـ گ دارند، اسـتفاده نکنیـد و نمونـه   )htemolyzed-lipemic( ککه ظاهر همولیز یا لیپمی ییها از نمونه )3

 .انجام شود

روز جهت هرگونه آزمایش بعدي ذخیره  7گراد و به مدت حداقل  درجه سانتی 2-8خون در دماي یخچال  يها نمونه )4

 ).ها رجوع شود نمونه يساز هریها جهت محدودیت و شرایط ذخ به دستورالعمل تولیدکننده معرف( شود

جهت پیشگیري از وقوع هرگونه خطاي انسانی، جداسـازي سـرم یـا پالسـما از گلبـول قرمـز خـون نمونـه بیمـار و           )5

 .شود توصیه نمی شده کیتفک يها در لوله يساز رهیذخ

  : لوازم مورد نیاز  تجهیزات، مواد و

  Anti-Dمعرف مناسب  )1

 متر میلی 12×  75لوله آزمایش  )2

 سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده )3

 آینه مقعر و منبع روشنایی )4

 درصد 9/0ن سالی )5

  6Albumin%محلول  )6

 λ100و  λ50 مصرف یا پیپت بار کیپیپت  )7

8( AHG(Anti IgGMonospecific) 

  IgG sensitized check cellsقرمز حساس شده  يها گلبول )9

  اي لوله جا )10
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 گراد درجه سانتی 37بن ماري   )11

 

  : نکات ایمنی

 استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام کار )1

  تیز و برنده يها وجود سیفتی باکس جهت دفع کلیه مواد بیولوژیک و زباله )2

  : فرم و مستندات

 دفاتر ثبت نتایج گروه خون )1

  افزار بیمارستانی شده در نرم نتایج ثبت )2

  : کنترل کیفی

  )AOBB95/SOP03/01(مطابق با روش عملکردي استاندارد کنترل کیفی روزانه  )1

  : مراحل اجرا

 . شده اضافه نمایید يگذار اي که از قبل نشانه بر اساس دستورالعمل سازنده به لوله Anti - Dمقدار مناسب  )1

 . شده اضافه نمایید يگذار را به لوله دوم که از قبل نشانه 6Albumin%از محلول  1حجم مشابه با بند  )2

 . اضافه نمایید) درصد 2-5(فوق، یک قطره از سوسپانسیون گلبول قرمز  يها به هر یک از لوله )3

ها را به آرامی مخلوط نمایید و مطابق زمان و سرعت مندرج در دستورالعمل تولیدکننده  محتواي داخل لوله )4

 . باشد می g  *1000  – 900ثانیه با دور  15-30معموالً زمان . سانتریفوژ نمایید

ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود و وجود هرگونه آگلوتیناسیون را  لوله )5

 . بندي و نتایج را ثبت کنید مشاهده، درجه

 6% و سوسپانسیون یکدست و بدون آگلوتیناسیون در لوله Anti-Dدر صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله  )6

Albumin  نتیجه آزمایش راRh(D)-Positive گزارش کنید.  
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گراد  درجه سانتی 37دقیقه در دماي  15-30معموالً به مدت . لوله را مطابق دستورالعمل سازنده انکوبه نمایید 2هر   )1

 . باشد می

 باشد می g  *1000-900ثانیه با دور  15-30معموالً زمان . ها را سانتریفوژ نمایید پس از طی زمان انکوباسیون لوله )2

. 

وجود هرگونه آگلوتیناسیون را . ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله )3

 . بندي و نتایج را ثبت کنید درجه ،مشاهده

 6%و سوسپانسیون یکدست و بدون آگلوتیناسیون در لوله  Anti-Dدر صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله  )4

Albumin  نتیجه آزمایش راPositive-Rh(D)  مرحله گزارش کنید وAHG الزم نیست. 

به صورت  ها را سه تا چهار بار با سالین در صورت عدم مشاهده تغییري در واکنش یا وجود واکنش مشکوك، لوله )5

 . کامل شستشو دهید

ها اضافه  به لوله AHGها را خوب از سالین تخلیه کرده و مطابق دستورالعمل سازنده  پس از آخرین شستشو لوله )6

 . نمایید

سانتریفوژ  دکنندهیها را به آرامی مخلوط کرده و مطابق زمان و سرعت مندرج در دستورالعمل تول محتواي لوله )7

 . باشد می g  *1000  – 900ثانیه با دور  15-30 معموالً زمان.  نمایید

وجود هرگونه آگلوتیناسیون را . ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله )8

 . بندي و نتایج را ثبت کنید مشاهده، درجه

 6%آگلوتیناسیون در لوله و سوسپانسیون یکدست و بدون  Anti-Dدر صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله  )9

Albumin نتیجه آزمایش را Rh (D) - Positive گزارش کنید . 

  به هر  IgG sensitized check cellsاگر واکنش هر دو لوله منفی باشد، یک قطره گلبول قرمز حساس شده  )7
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 . ها اضافه کنید از لوله  )8

 . باشد می g  *1000  – 900ثانیه با دور  15-30معموالً زمان . ها را سانتریفوژ نمایید لوله )9

وجود هرگونه آگلوتیناسیون را . ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله )10

  . بندي و نتایج را ثبت کنید مشاهده، درجه

  : کاتن

   انجام آزمایش دومRh (D)  بر روي نمونه خون بیمار با استفاده از معرف دوم و با کلون آنتیD  متفاوت جهت

 . شود توصیه می Rh(D)ضعیف  يها آنتی ژن ییشناسا

  6%جهت تهیه Albumin 22%تجاري  يها محلول توان یمAlbumin با نرمال سالین رقیق  8به  3 را به صورت

 .)شود می 11که حجم نهایی  میکن یحجم نرمال سالین اضافه م 8را به  Albumin% 22حجم  3( کرد

  

  : تفسیر

و عدم مشاهده  AHGگراد و یا  درجه سانتی 37پس از مراحل  Anti-Dدر صورت مشاهده آگلوتیناسیون در لوله  )1

  . گزارش شود "Rh (D)-Positive"زمایش به صورت آباید نتیجه  6Albumin%آگلوتیناسیون در لوله 

  .باشد اشتباه و غلط می "Weak Positive"و  "UDمثبت "و  "Dمنفی "گزارش نتیجه به شکل 

در سطح  Dدهنده عدم وجود آنتی ژن  نشان Rh-Controlو Anti-D عدم مشاهده آگلوتیناسیون در لوله حاوي  )2

 . گزارش شود"Rh(D)-Negative"به صورت  شیباشد و باید نتیجه آزما غشاي گلبول قرمز خون می

شده و  گزارش Unresolvedهرگونه آگلوتیناسیون مشاهده شود، نتیجه آزمایش  Albumin 6%در صورتی که در لوله  )3

 . تزریق شودNegative(Rh("باشد و در صورت نیاز بیمار به خون از گروه  تفسیر می رقابلیغ

  قشود، یکی از موارد زیر اتفانفی در صورتی که پس از اضافه نمودن گلبول قرمز خون حساس شده، نتیجه واکنش م )4
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 : است و آزمایش باید پس از رفع منبع خطا تکرار شود  )5

  معرفAHG اضافه نشده است . 

  معرفAHG آزاد  يها يیا عدمشستشوي مناسب آنتی باد مانده یشده ولی با توجه به وجود سالین باق اضافه

 .خنثی شده است

  معرفAHG  داراي توان واکنش ،)potency (مناسب نیست .  

  : محدودیت

از . باشد قابل گزارش می شود یمشاهده م macroscopicکه به صورت ماکروسکوپی  ییها فقط واکنش )1

 . استفاده نکنیدD( Rh(ضعیف در آزمایش تعیین آنتی ژن  يها میکروسکوپ جهت مشاهده واکنش

. باشند یم IgG & IgM Blendو یا مخلوط  IgM monocolonalتجاري موجود در بازار به صورت  يها معرف )2

مناسب نیستند و  Weak-Dجهت آزمایش  باشند یم IgMکه فقط شامل  Anti-Dي ها باید توجه داشت، معرف

 . ، استفاده نمودباشند یم IgGکه حاوي  Anti-Dيها باید از معرف

با استفاده از  ABO & Rhتشخیص طبی انجام آزمایش  يها شگاهیمراکز بیمارستانی و آزما يها در بانک خون )3

 . باشد اسالید ممنوع می
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  شدت آگلوتیناسیون، تهیه گلبول هاي قرمز حساس شده
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  :اصول/ هدف  

 باشد  پایان واکنش آنتی ژن و آنتی بادي می ي دهنده نشان همولیز وآگلوتیناسیون هر دو. 

 این . ردیپذ یها انجام م سرولوژي گروه خون به منظور مقایسه توان واکنش يها شیها در آزما بندي واکنش درجه

 antibodyمانند  دهند یچند آنتی بادي در سرم فرد واکنش نشان م ،در مواردي که هم زمان تواند یمقایسه م

specificities ا وقوع و یantibody dosage نتایج  يریبه منظور یکنواخت سازي و تکرارپذ. مفید واقع شود

ي ها بندي واکنش خواندن و درجه دهند ی، باید بین تمام کسانی که در آزمایشگاه، آزمایش انجام مها شیآزما

 . آگلوتیناسیون استانداردسازي شود

  از  ها شیتکرارپذیري نتایج آزما و واکنش آگلوتیناسیون در هماهنگیبندي و ثبت  استاندارد کردن نحوه قرائت، درجه

 . اهمیت باالیی برخوردار است

 روتین الزم نیست به صورت  استفاده از میکروسکوپ. 

 از میکروسکوپ . نمود وتیناسیون استفادهآگلدهنده  نشان مقعر یا وسیله نهییآ از یک وسیله اپتیک مانند توان یم

، استفاده باشند یم) mf(که داراي زمینه مخلوطی از گلبول هاي آگلوتینه شده و آزاد  ییها واکنش دییبراي تأ

  .گردد می

  :مواد الزم

 هاي آگلوتینه شده آزمایش پس از سانتریفوژ کردن لوله -1

  ییو منبع روشنا) آینه مقعر(وسیله مشاهده آگلوتیناسیون  -2

  :روش کار

تکان دادن باید به دقت  این. را تکان داده و هر بار کج نمایید) cell botton(ی با دقت و آرام لوله حاوي توده گلبول -1

  . لوله، جدا شود و آرامی چند بار تکرار شود به طوري که توده گلبولی از انتها و جداره
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درصد گلبول قرمز، خواندن و درجه  3تهیه سوسپانسیون  :عنوان دستورالعمل
  بندي شدت آگلوتیناسیون، تهیه گلبول هاي قرمز حساس شده

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 . ها را از توده گلبولی مشاهده نمایید لوله و انتشار آنچگونگی جدا شدن گلبول ها را از   -2

 يها باید زمانی که گلبول ها واکنش. بندي و ثبت نمایید ها را درجه بالفاصله واکنش) A(با استفاده از جدول پیوست  -3

  . قرمز کامالً از توده گلبولی و انتهاي لوله آزمایش جدا شدند ارزیابی و ثبت گردند

  :توجه

ر استفاده نمود، به قعم نهییدهنده آگلوتیناسیون باشد مانند آ که نشان يا لهیاز وس توان یها م واکنش جهت خواندن -1

 . آزمایش رجوع کنید يها دستورالعمل سازنده معرف

وجود همولیز . سرم لوله آزمایش را که حاوي توده گلبولی است، جهت مشاهده هرگونه همولیز بررسی وگزارش کنید -2

 . باشد آنتی بادي می/ نش مثبت آنتی ژن دهنده واک نشان

 IgG - Control سوسپانسیون گلبول قرمز حساس شده AHGپس از اینکه به لوله آزمایش منفی حاوي  -3

cells) (انتظار مشاهده واکنش  اضافه کردید ،mixed field را داشته باشید .  

 تواند یاین اطالعات م. گردند ثبت رمعمولیموارد غباید به مشخصات آگلوتیناسیون هنگام خواندن لوله، دقت شده و  -4

 . کمک نماید anti - sdrefractile agglutination یا Rouleauxی واکنش مانند پدیده یدر ارزیابی نها

  Aجدول 
  

 Interpretation of Agglutination Reactionsبندي آلگوتیناسیون  تفسیر واکنش و درجه

Designation  Macroscopically Observed Findings  
4+ One solid agglutinate  
3+ Several large agglutinates  
2+ Medium-size agglutinates, clear back ground 

1+ Small agglutinates, turbid background 
1w Very small agglutinates, turbid background  
W+ Barely visible agglutination, turbid back ground 
0 No agglutination  

Mf Mixtures of agglutinated and unagglutinated red cells(mixed field) 
H Complete hemolysis  

PH Partial hemoysis, some red cells remain 
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درصد گلبول قرمز، خواندن و درجه بندي  3تهیه سوسپانسیون  :عنوان دستورالعمل
  شدت آگلوتیناسیون، تهیه گلبول هاي قرمز حساس شده

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

 درصد گلبول قرمز خون 3استاندارد تهیه سوسپانسیون روش عملکردي  

S.O.P for Preparation of a 3% Red Cell Suspension 
  : اصول/ هدف 

 3سوسپانسیون . به شدت روي حساسیت آزمایش و قدرت آگلوتیناسیون اثر بگذارد تواند ینسبت سرم به گلبول قرمز خون م
  . شود سرولوژیک بکار برده می يها درصد معرفی است که در روش

 تواند یم) درصد 2-5(درصد  3درصد به صورت دقیق الزامی نیست، بلکه سوسپانسیون نزدیک به  3تهیه سوسپانسیون نهایی 
ها فراهم آورده و تعداد کافی و مناسب از گلبول قرمز خون را براي خواندن و  نسبت الزم سرم به گلبول را در بیشتر روش

  . واکنش در دسترس قرار دهدبندي  درجه
  : ها تجهیزات، مواد و معرف

 )به نکات مهم رجوع شود( EDTAنمونه خون کامل حاوي  -1

 متر میلی 12×  75یا  10×75لوله آزمایش  -2

 لیتر میلی 1-10مصرف  بار کیپیپت  -3

  λ 1000  – 50پیپت متغیر -4

 درصد 9/0سالین   -5

 g  ×1000سانتریفوژ سرولوژیک - 6

  يا جا لوله -7
 : کیفیکنترل 

 متر انتقال  میلی 12×  75را به لوله  شده هیجهت کنترل چشمی رنگ و تراکم سوسپانسیون مقداري از سوسپانسیون ته
. متر دیگري انتقال دهید میلی 12×  75شده را به لوله  درصدشناخته 3سپس حجم مشابه اي از سوسپانسیون . دهید

  .دها را مقابل منبع نور قرار دهی جهت مقایسه لوله
  75سوسپانسیون را به لوله  ، یک قطره از اینشده هیدرصد ته 3به منظور مقایسه مقدار تجمع گلبول قرمز سوسپانسیون 

 12×  75شده را به لوله  درصد شناخته 3به صورت مشابه یک قطره از سوسپانسیون  .متر انتقال دهید میلی 12× 
اندازه دو رسوب . ها را سانتریفوژ نمایید ، لوله)ثانیه 15-30( شده نییبا توجه به زمان تع. متر دیگري انتقال دهید میلی

  . گلبول قرمز خون با مشاهده در آینه مقعر باید مشابه باشد
  : نکات مهم
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درصد گلبول قرمز، خواندن و درجه بندي  3تهیه سوسپانسیون  :دستورالعملعنوان 
  شدت آگلوتیناسیون، تهیه گلبول هاي قرمز حساس شده

 HEH/Ins-BT-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

ها  معرف دکنندهیبه دستورالعمل تول. استفاده از خون لخته بالمانع است EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خون کامل   .1
 . رجوع شود

درجه سانتیگراد  2-8را فقط در روز آماده سازي استفاده نمایید و در یخچال آزمایشگاه در دماي  شده هیسوسپانسیون ته .2
  . نگهداري شود

 
تهیه سوسپانسیون   خون را به تناسب انتخاب نماییددرصد و گلبول قرمز  9/0جهت تهیه حجم کمتر، مقدار سالین  .1

  .آزمایش گردد  منجر به پاسخ مثبت یا منفی کاذب در تواند یگلبولی غلیظ یا رقیق م
  

 :مراجع
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 HEH/Ins-BT-01 :کد  Cross Matchسازگاري از جمله آزمایش  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  : اصول/ هدف  

 ABOپالسماي بیمار و گلبول قرمز اهداکننده خون به منظور تأیید سازگاري / آزمایش کراس مچ کامل با مجاورت سرم 
  .گردد بادي غیرمنتظره مهم از نظر بالینی انجام می آلوآنتیبیمار و تشخیص وجود هرگونه  ABOکیسه خون با گروه 

 : نمونه

 .بیمار استفاده شود) EDTA(از نمونه پالسماي  .1

لوله حاوي خون بیمار ثبت  فرد شناسایی کننده بر روي نام و نام خانوادگی بیمار و شماره منحصربه الزامی است ثبت .2
 .شود

 .بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت شود يریو تاریخ خون گ ریالزامی است نام خون گ .3

ساعت پس از  72فقط تا  شده هیکه فرد تزریق خون یا سابقه بارداري در سه ماهه گذشته دارد، نمونه ته یدر صورت .4
 .باشد انجام آخرین آزمایش غربالگري خون معتبر می

مجدد  يریگ نمونه.ستفاده نکنیددارند، ا) hermolyzed - lipemic(که ظاهر همولیز یا لیپیمی  ییها از نمونه .5
 .انجام شود

 

 : شرایط نگهداري نمونه

 ي بعدي ذخیره شودها شیآزما روز پس از هر کراس مچ جهت هرگونه 7ي خون به مدت حداقل ها مونهن. 

 ه شودذخیرگراد  سانتی درجه 2-8ي خون در دماي یخچال ها نمونه. 

  ،جداسازي سرم یا پالسما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و جهت پیشگیري از وقوع هرگونه خطاي انسانی
 .شود یتوصیه نم شده کیتفک يها در لوله يساز رهیذخ

  : ها تجهیزات، مواد و معرف

 درصد 9/0سالین نرمال  -1

 گلبول قرمز خون اهداکننده) درصد 2-5(سوسپانسیون  -2

 50λ	و	100λمصرف یا پیپت کباریمتر پیپت  میلی 12×  75آزمایش  يها لوله -3

 .)و مستند گردد شده نییکالیبراسیون توسط بخش پشتیبان تع(سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده  -4

   IgG Control Cellsگلبول قرمز خون حساس شده  -5
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 HEH/Ins-BT-01 :کد  Cross Matchسازگاري از جمله آزمایش  :دستورالعملعنوان 

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  IgG Control Cellsگلبول قرمز خون حساس شده   - 6

 درجه سانتیگراد 37انکوباتور  -7

  : روش کار

 .کنید يگذار شوند،نشانه را که با نمونه خون هر یک از اهداکنندگان و سرم بیمار آزمایش می ییها لوله -1

 .قطره سرم یا پالسماي بیمار اضافه نمایید 2ها  به هر یک از لوله -2

 .اهداکننده اضافه کنید) درصد 2-5(قطره سوسپانسیون گلبول قرمز خون  1مربوطه  يها به هر یک از لوله -3

مشخص، سانتریفوژ  سپس در سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده مطابق زمان. را مخلوط نمایید ها محتواي لوله -4
 .نمایید

آگلوتیناسیون با استفاده ازآینه مقعر مشاهده و ارزیابی  يبند ها را جهت مشاهده همولیز و درجه توده گلبولی لوله -5
 .نمایید

 .نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بالفاصله ثبت نمایید - 6

 .به لوله فوق اضافه نمایید LISSدرصد یا محلول  22دو قطره آلبومین  -7

 37دقیقه در دماي  10-15 را به مدت LISSدقیقه و لوله حاوي  15-30درصد را به مدت  22لوله حاوي آلبومین  -8
 .نمایید مطابق دستورالعمل سازنده عمل. گراد انکوبه نمایید درجه سانتی

 .)باشد می g× 1000  – 900ثانیه با دور  15-30معموالً زمان . (نتریفوژ کنیدپس از مدت معین سا لوله را -9

هرگونه آگلوتیناسیون را  وجود. ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود لوله -10
 .بررسی و مشاهده نمایید

 .بندي کنید نتایج واکنش را بررسی و درجه -11

 .بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنیدنتایج واکنش را  -12

 .درصد شستشو دهید و در مرحله آخر کامالً سالین را تخلیه نمایید 9/0سپس لوله را سه تا چهار بار با سالین  -13

 .یا مطابق دستورالعمل سازنده اضافه کنید AHGبه این لوله دو قطره  -14

 .محتواي لوله را مخلوط کرده و سانتریفوژ نمایید -15

وجود هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی . ه آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شودلوله را ب -16
 .گردد در موارد مشکوك میکروسکوپی توصیه می .ابتدا ماکروسکوپی بررسی کرده. و مشاهده کنید

  .بندي کنید نتایج واکنش را بررسی و درجه -17
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 .آزمایشگاه ثبت کنیدنتایج واکنش را بالفاصله در دفتر   -18

 کراس مچ منفی و نمونه خون اهداکننده با خون بیمارسازگار، در صورت عدم وجود هرگونه واکنش -19
)Compatible (شود گزارش می. 

 .شود گزارش می) Incompatible(در صورت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون، نمونه با خون بیمار سازگار نبوده  -20

پس از سانتریفوژ کردن، . ضافه کنیدا IgG Control Cellsبه لوله منفی یک قطره گلبول قرمز خون حساس شده  -21
 .باید آزمایش مجدداً تکرار شود، مشاهده واکنش در صورت عدم کند یمشاهده آگلوتیناسیون، آزمایش را تأیید م

  : تفسیر

 .باشد می) Incompatible(مثبت یا عدم سازگاري دهنده نتیجه آزمایش وجود آگلوتیناسیون یا همولیز نشان -1

قرمز خون آزاد پس از سانتریفوژ وسوسپانسیون مجدد توده  يها وجود سوسپانسیون گلبولی یکنواخت با گلبول -2
 .باشد می) Compatible( دهنده آزمایش منفی یا کراس مچ کامل سازگار گلبولی نشان

  :  نکات مهم

استاندارد  antibody screen cellsبا استفاده از کیت  رمنتظرهیآلوآنتی بادي غ در صورت انجام آزمایش غربالگري .1
 1-6یعنی مراحل  Immediate spin cross match و مشاهده نتیجه منفی فقط آزمایش کراس مچ مختصر

 .باشد و ادامه آزمایش الزم نیست کافی می

 .جام شوددر صورت وجود آلو آنتی بادي در سرم بیمار، کراس مچ کامل ان .2

به دستورالعمل تولیدکننده . استفاده از خون لخته بالمانع است EDTAدر صورت عدم وجود نمونه خون کامل  .3
 .ها رجوع شود معرف

بیمار در بانک خون موجود نیست انجام یکی از بندهاي ذیل با رعایت  Rh&ABO  زمانی که سابقه انجام آزمایش .4
  .الویت الزامی است

 ي مجدد شده و به بانک خون جهت تکرار و تأیید نتیجه آزمایش ریگ نمونه از بیمار Rh&ABO اولیه ارسال شود. 

  آزمایشRh&ABO مجدداً بر روي نمونه توسط کارشناس دیگري تکرار و تأیید گردد. 

  کارشناس انجام دهنده آزمایش اولیهRh&ABO  مجدداً آزمایشRh&ABO  را تکرار، تأیید و مستندسازي
 .نماید

  
  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 HEH/Ins-BT-01 :کد  Cross Matchسازگاري از جمله آزمایش  :عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  Emergency Blood Order      خون در شرایط اضطراري درخواست 

، باید دهد یدرخواست خون کراس مچ نشده م) خونریزي شدید بیمار/  تروما(زمانی که پزشک پس از ارزیابی بالینی بیمار 

ر گردد باید پس از تحویل خون کلیه مراحل آزمایش کراس مچ به طو تأکید می. مراحل ذیل جهت تحویل خون رعایت گردد

 .کامل انجام پذیرد

کننده و توضیح  با امضاي پزشک درخواست )بدون کراس مچ(درخواست تحویل خون در شرایط اضطراري  .1

 .اندیکاسیون شرایط بالینی بیمار دریافت شود

 .سازگار توسط کارشناس بانک خون تحویل شود ABOباید خون با گروه  .2

درخواست خون در شرایط اضطراري با امضاي پزشک، ساقط کننده مسئولیت کارشناس بانک خون جهت تحویل  :توجه

  .باشد یسازگار نم ABOخون با گروه 

 :خون سازگار کراس مچ نشده با شرایط و الویت بندي زیر تحویل شود .3

 خون با گروه )O(ABO  و Rh – (Negative) به ویژه به بیمار زن در سن بارداري 

  خون با)O( ABO  و Rh-(Positive) 

 .نشده مشخص کنید ارسالی خون را با عالمت کراس مچ انجام يها سهیک .4

با گروه ) کراس مچ فوري(بیمار، خون سازگار  Rh&ABOو تعیین گروه ) دقیقه 30(در صورت دریافت نمونه  .5

 .بیماراستفاده نشود Rh&ABOشود از سابقه قبلی گروه  تأکید می. بیمار تحویل شود

فوراً شروع کنید و در صورت  ،خون، آزمایش کراس مچ کامل را همراه با آزمایش آنتی بادي اسکرین يها سهیپس از ارسال ک
  .مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون، پزشک را مطلع نمایید

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  تعالیبسمه 

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین
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  : خطاهاي شایع 

زمانی که واکنش منفی . کاربرد دارد AHGگلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفی کاذب در مرحله 
در صورت عدم . دهد یبه صورت آزاد در لوله وجود دارد که با گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون م AHGباشد معرف 

  : مشاهده آگلوتیناسیون یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است
  معرفAHG اضافه نشده است. 

  معرفAHG آزاد،  يها يیا عدم شستشوي مناسب، باآنتی باد مانده یشده ولی با توجه به وجود سالین باق اضافه
 .خنثی شده است

  معرفAHG  دارايpotency مناسب نیست. 

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

    تهیه کنندگان
  مینا کرمی مقدم

  
  

  مسئول بانک خون

  

  

  بهبود کیفیتکارشناس   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات سرپایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

ارتباط موثر و به موقع براي اطالع رسانی نتایج نحوه ي برقراري : عنوان دستورالعمل
  بحرانی پاراکلینیک مراجعین سر پایی

  HEH/Ins-OP-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:تاریخ ابالغ

  رمانگاه ، سوپر وایزر بالینی ، آزمایشگا ه دپزشکان  :دامنه ي دستوالعمل 

جزء تستهاي مهم حیاتی طبقه بندي می شوند که در سالمت بیمار از اهمیت خاصی برخوردار است و  برخی آزمایشات:مقدمه
از این رو هر گونه کاهش یا افزایش این پارامتر باید به سرعت به .پاسخ آنها در مسیر درمان و سالمت بیمار تاثیر مستقیم دارد 

  .اطالع رسانی شود )راهان وي درصورت ترخیص بیمار ، به وي یا هم(پزشک مربوطه وبیمار

  اعالم نتایج تستهاي حیاتی به پزشک ، بیمار یا همراه بیما ر:هدف

  

  تکنسین آزمایشگاه –پذیرش آزمایشگاه  -سوپروایزر بالینی-پزشک  :مخاطبین 

  

  :خط مشی 

این موارد در لیستی که .تستهاي حیا تی شامل آزمایشاتی می باشد که سالمت بیمار  را مستقیما تحت تاثیر قرار میدهد .1
حدود نرمال این آزمایشات و حدود بحرانی آنها در آن لیست موجود . توسط پزشک متخصص تهیه می شود ذکر شده است 

  .می باشد 

اینکار در بخش آزمایشگاه توسط بخش . تمامی اطالعات جهت  تماس فوري با بیما ریا مراقبین ایشان اخذ می گردد .2
یک خط ثابت و یک : شماره تماس گرفته شود  2ترجیحا (اه توسط پذیرش درمانگاه به  ثبت می رسد پذیرش و در درمانگ

  )موبایل 

در غیر این صورت همه ي . در مورد بیماران سرپایی در صورتیکه آزمایشی در خواست شود ، در اسرع وقت انجام می پذیرد .3
  .شد تستهاي ایشان طبق روال معمول آزمایشگاه انجام خواهد 

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

نحوه ي برقراري ارتباط موثر و به موقع براي اطالع رسانی نتایج  :عنوان دستورالعمل
  بحرانی پاراکلینیک مراجعین سر پایی

  HEH/Ins-OP-01 :کد

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:تاریخ بازبینی  9/9/98:ابالغتاریخ 

هریک از آزمایشات بیماران سر پایی که در حدود بحرانی قرار داشت  سریعا به پزشک کشیک اطالع  رسانی و کسب تکلیف می شود  .4
  .جهت پیگیري  شرایط  موجود اقدام فرمایند ودر صورت تشخیص ایشان ، سریعا به بیمار یا مراقبین  وي تماس گرفته خواهد شد  تا 

وظیفه ي اطالع رسانی به پزشک مربوطه بر عهده ي پرسنل آزمایشگاه ودرصورت نبود پزشک در درمانگاه ا طالع  رسانی آزمایشات به . 5
  . پزشک برعهده سوپروایزربالینی  می باشد 

  

  ر ثبت گزارش مقادیر بحرانیدفت –جدول مقادیر بحرانی : نا ت و تهسیالت مورد نیازامکا

  حمیده اهرمی حقیقی :نام نام خانوادگی مسئول پایش اجراي دستوالعمل 

  

  ساالنه : برنامه ي پایش 

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    مسئول درمانگاه  حمیده اهرمی  تهیه کنندگان

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

 

  

  

  

  

  



  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  HEH/ins-ME-01 :کد  دستورالعمل استفاده از پیجر درسطح بیمارستان: عنوان دستورالعمل

  11/9/99:تاریخ بازبینی بعدي  11/9/98:بازبینیتاریخ   9/9/98:تاریخ ابالغ

 :دستورالعمل شرح
 گیرنده به بخش در ایشان حضور روزهاي و پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک نام بخش، در بیمار پذیرش هنگام در - 

 .گردد می رسانی اطالع خانوادهوي و خدمت
 .شود می رسانی اطالع پرستار توسط معالج پزشک ویزیت روزانه انجام خصوص در وي خانواده و بیمار به - 
 احضار زنگ از استفاده نحوه خصوص در را ورود بدو هاي آموزش بیمار، به خود معرفی ضمن  ورود بدو در بخش پرستار - 

 .دهد می همراه  و  بیمار به درمان کادر به آسان و سریع دسترسی جهت
 از معالج پزشک به ا رتباط جهتبا هماهنگی  سوپر وایزر کشیک   بخش پرستار وي قانونی ولی /بیمار درخواست صورت در -

 .نماید می مطرح ایشان با مستقیم ارتباط طریق از را بیمار هاي درخواست تلفنی تماس طریق
 معالج پزشک با را الزم هماهنگی پرستار نیاز، مورد تکمیلی اطالعات دریافت و حضوري مالقات به خانواده تمایل صورت در - 

 .دهد می انجام
 .دهد می توضیح بیمار به آموزش برگه در را معالج پزشک مطب به بیمار مراجعه زمان ترخیص هنگام بخش پرستار

و شناسایی شده در سیستم مان با فعال کرد ن کد هاي تعریف اهرم پیج توسط پرسنل در) ع(امام حسین  بیمارستان در  )الف
 .باشند می استفاده از پیجر به پرسنل مجاز  ذیل موارد در و .شود می اپراتور انجام

 دفتر مسئول یا جانشین مرکز، رئیس طرف از درخواست-1
   .باشد سوپروایزر یا ارشد، مدیران ازطرف درخواست2-
 16 ساعت راس بیماران مالقات پایان اعالم 3-

 اعالم کد هاي بحرانی و احیاء -4
 فراخوانی به مربوط مقررات )ب
  .است ممنوع صبح 7 تا 22 ساعت محدوده در پیج -

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول امور عمومی  منصور محمدي  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

 


