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 5931فهرست دستورالعمل های مدون در استانداردهای اعتباربخشی سال 

شماره  عنوان زیرمحور ردیف

 صفحه

 کد

 مدیریت و رهبری

5 
مدیریت تیم 

 اجرایی
 نظارت بر عملکرد پیمانکاران

7 
 

MHWI-EMT-01 

2 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 واحدموتورخانه ایمنی حفظ دستورالعمل

55 
MHWI -RM-01 

9 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 راهبری ایمن سیستم هی الکتریکی و مکانیکی

51 
MHWI -RM-02 

1 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 کنترل ایمنی سطوح و دیوارهاارزیابی و 

51 
MHWI -RM-03 

1 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 کنترل عملکرد ژنراتورها و سیستم های تأمین کننده برق اضطراری

22 
MHWI -RM-04 

6 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه

21 
MHWI -RM-05 

7 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادثفعال 

27 
MHWI -RM-06 

1 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثه

92 
MHWI -RM-07 

3 
مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
 حادثه وقوع درهنگام جایگزین ارتباطی روشهای فعالسازی

91 
MHWI -RM-08 

51 
مدیریت منابع 

 انسانی

محافظت از فیزیک پرونده های پرسنلی و کارکنان و صیانت از محرمانگی 

 اطالعات مندرج در آن ها

96 

MHWI -HRM-01 

55 
مدیریت تأمین و 

 تسهیالت اقامت
 انبارش ایمن

91 MHWI -SMFV-
01 

 مراقبت و درمان

52 
مراقبت های 

 عمومی بالینی
 بین بخشی بیماراننحوه جابجایی درون بخشی و 

11 
MHWI -BCC-01 

59 
مراقبت های 

 عمومی بالینی
 نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان

17 
MHWI -BCC-02 

51 
مراقبت های 

 عمومی بالینی
 آموزش خودمراقبتی به بیماران در بخش های بالینی

11 
MHWI -BCC-03 

51 
مراقبت های 

 عمومی بالینی

اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال 

 جراحی

11 
MHWI -BCC-04 

56 
مراقبت های 

 عمومی بالینی

اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از 

 آنژیوگرافی و آنژیوپالستی

 غ ق ا 
MHWI -BCC-05 

57 
مراقبت های 

 عمومی بالینی
 آمادگی قبل و مراقبت  پایش مستمر حین و پس از دیالیزاطمینان از 

17 
MHWI -BCC-06 

 MHWI -BCC-07 61اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر حین و پس از شیمی مراقبت های  51
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 درمانی و پرتودرمانی عمومی بالینی

مراقبت های  53

 عمومی بالینی

پایش مستمر حین و پس از انواع اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و 

 اسکوپی ها

61 
MHWI -BCC-08 

مراقبت های  21

 عمومی بالینی

اطمینان از مراقبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر، قبل، حین و پس 

 از اتمام بارداری

63 
MHWI -BCC-09 

مراقبت های  25

 عمومی بالینی

همراه او بعد از اعالم نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار/ 

 ترخیص از بیمارستان

75 
MHWI -BCC-10 

مراقبت های  22

 اورژانس
 احیای قلبی ریوی

79 
MHWI -EC-01 

مراقبت های  29

بیهوشی و 

 جراحی

 نحوه پذیرش بیماران در اتاق عمل
19 

MHWI -SAC-01 

مراقبت های  21

بیهوشی و 

 جراحی

 های اتاق عملنحوه نظافت، شستشو و گندزدایی اختصاصی محیط 
17 

MHWI -SAC-02 

مراقبت های  21

بیهوشی و 

 جراحی

 نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاه
35 

MHWI -SAC-03 

مراقبت های  26

بیهوشی و 

 جراحی

 جراحی ایمن
31 

MHWI -SAC-04 

 مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت  27

 دارویی
 داروهاانبارش ایمن 

37 
MHWI -PM-01 

مدیریت  21

 دارویی
 Multiple doseاصول استفاده از انواع داروهای 

511 
MHWI -PM-02 

مدیریت  23

تجهیزات 

 پزشکی

 نگهداری و به روزرسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی

512 

MHWI -EM-01 

 پیشگیری و بهداشت
مدیریت  91

 بهداشت محیط
 زدایی بخش ها/ واحدهانظافت، شستشو، گندزدایی و لکه 

511 
MHWI -EHM-01 

مدیریت  95

 بهداشت محیط
 نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی آمبوالنس

511 
MHWI -EHM-02 

مدیریت  92

 پسماندها
 تفکیک در مبدأ پسماندهای عفونی

55 
MHWI -WM-01 

مدیریت  99

 پسماندها
 تفکیک در مبدأ پسماندهای تیز و برنده

551 
MHWI -WM-02 

مدیریت  91

 پسماندها
 تفکیک در مبدأ پسماندهای شیمیایی و دارویی

551 
MHWI -WM-03 

مدیریت  91

 پسماندها
 تفکیک پسماند در مبدأ پسماند عادی

525 
MHWI -WM-04 
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مدیریت  96

 پسماندها
 تفکیک در مبدأ پسماند رادیواکتیو و پرتوزا

 غ ق ا
MHWI -WM-05 

مدیریت  97

 پسماندها
 آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هاجمع 

521 
MHWI -WM-06 

مدیریت  91

 پسماندها
 بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

527 
MHWI -WM-07 

مدیریت  93

 پسماندها
 دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی

595 
MHWI -WM-08 

مدیریت  11

 پسماندها
 دستگاه های بی خطرساز پسماندنظارت بر عملکرد 

511 
MHWI -WM-09 

مدیریت  15

 پسماندها
 کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها

511 
MHWI -WM-10 

مدیریت  12

 استریلیزاسیون

 511 شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی، ابزار و وسایل
MHWI -CSR-01 

مدیریت  19

 استریلیزاسیون

 511 جراحی با استفاده مجددگندزدایی ابزارهای 
MHWI -CSR-02 

مدیریت  11

 استریلیزاسیون

 519 نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش ها
MHWI -CSR-03 

مدیریت  11

خدمات 

 رختشویخانه

 511 رعای تموازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده

MHWI -LND-01 

مدیریت  16

خدمات 

 رختشویخانه

احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جامانده در لباس ها و ملحفه های 

 کثیف

511 

MHWI -LND-02 

مدیریت  17

خدمات 

 رختشویخانه

 561 ذخیره، توزیع و تحویل لباس/ ملحفه تمیز

MHWI -LND-03 

پیشگیری و  11

 کنترل عفونت

 562 مراقبتاستفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی با توجه به نوع 
MHWI -IC-01 

 مدیریت خدمات پاراکلینیک

مدیریت  13

 آزمایشگاه

 3 نحوهبستهبندی،انتقاالمنوایمننمونه،زمانچرخهکاری

 "وبایگانیگزارشاتنمونه هایارجاعی

563 
MHWI -LAB-01 

مدیریت  11

 آزمایشگاه

 572 نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شود
MHWI -LAB-02 

مدیریت  15

 آزمایشگاه

 571 نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شود
MHWI -LAB-03 

مدیریت  12

 آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می 

 شود

573 
MHWI -LAB-04 

مدیریت  19

 آزمایشگاه

 516 که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودنحوه انجام آزمایش هایی 
MHWI -LAB-05 

 MHWI -LAB-06 539 نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت  11
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 آزمایشگاه

مدیریت  11

 آزمایشگاه

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمونولوژی و هورمون انجام می 

 شود

531 
MHWI -LAB-07 

مدیریت  16

 آزمایشگاه

 251 و ژنتیک انجام می شود PCRنحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه 
MHWI-LAB-08 

مدیریت  17

 آزمایشگاه

 256 نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شود
MHWI-LAB-09 

مدیریت  11

 آزمایشگاه

 291 بیوشیمی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-10 

مدیریت  13

 آزمایشگاه

 211 هماتولوژی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-11 

مدیریت  61

 آزمایشگاه

 217 شناسی میکروب آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-12 

مدیریت  65

 آزمایشگاه

 211 ادرار بیوشیمی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-13 

مدیریت  62

 آزمایشگاه

 219 وهورمون سروایمنولوژی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-14 

مدیریت  69

 آزمایشگاه

 217 وژنتیک مولکولی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-15 

مدیریت  61

 آزمایشگاه

 211 پاتولوژی آزمایشهای کیفیت کنترل
MHWI-LAB-16 

مدیریت  61

 آزمایشگاه

 261 وگرمایشی( برودتی فتومتر،ترازو،سمپلر،تجهیزات شامل کنترلکیفیابزارپایه) حداقل
MHWI-LAB-17 

مدیریت  66

 آزمایشگاه

 267 فنی مسئول توسط بیماران بحرانی نتایج آنی گزارش دستورالعمل
MHWI-LAB-18 

طب انتقال  67

 خون

و  Antibody SACreeningانجام آزمایش های سازگاری از جمله 

Cross match خون و فراورده های خونی 

271 
MHWI-BT-01 

طب انتقال  61

 خون

گلبول قرمز و سرم به روش لوله  ABOانجام آزمایش های تعیین گروه 

 به روش لوله ای RH(D)ای، و آزمایش 

211 
MHWI-BT-02 

طب انتقال  63

 خون

انجام آزمایش های جستجوی آنتی بادی های غیرمنتظره، و انجام 

 آزمایش های آنتی گلوبین مستقیم

211 
MHWI-BT-03 

طب انتقال  71

 خون

درصد گلبول قرمز، خواندن و درجه بدی شدت  9تهیه سوسپانسیون 

 آگلوتیناسیون، تهیه گلبول های قرمز حساس

235 
MHWI-BT-04 

 MHWI-RG-01 231 نحوهاستفادهازموادحاجب تصویر برداری 75

 رعایت حقوق گیرنده خدمت

تسهیالت و  72

 حمایت ها

 231 نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
MHWI-RSR-01 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 پیمانکاران این مرکز و ناظرین فنی :دامنه نظارت بر عملکرد پیمانکارانعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ریاست بیمارستان ، مسئول امور مالی

 فرد پاسخگو:

 مسئول امور مالی-مدیریت بیمارستان-ریاست بیمارستان

 تعاریف:

 كارفرما: 

)كه در متن به عنوان این مركز –بیمارستان استاد مطهري -شخص حقوقی است كه یك سوي امضا كننده پیمان است 

نامبرده می شود (و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، به پیمانكار واگذار كرده است و نظارت 

كه از -بیمارستان استاد مطهري  _عهده كارفرما و ناظرفنی مستقیم بر عملكرد پیمانكار و صدور كلیه دستور كارها به 

 طرف وي منصوب میشود خواهد بود. نمایندگان و جانشین هاي قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

 پیمانكار: 

كه تحت عنوان پیمانكار جهت انجام امور و فعالیت شخص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت فنی و علمی است است 

، كه یك سوي امضا كننده پیمان است و اجراي اي مختلف اجرائی، خدماتی، فنی و مهندسی، تحقیقاتی و غیرهه

موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، بعهده گرفته است. نمایندگان و جانشین هاي قانونی پیمانكار، در 

 حكم پیمانكار می باشند. 

 نماینده پیمانكار: 

كتبا توسط مدیرعامل شركت پیمانكاري براي كمك به پیمانكار در رسیدگی و اجراي فعالیتهاي  شخصیت حقیقی كه

 مورد پیمان  در محدوده فعالیتهاي قرارداد منصوب می شود.

 نماینده كارفرما)ناظر فنی (: 

 شخصی مرتبط با واحد واگذاري شده كه مسئول كنترل همه موارد قرارداد مرتبط با پیمانكار است.

 

 MHWI-EMT-01سند: کد 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 شیوه انجام کار: 

 نظارت باا وی قانونی پیمانكاریانماینده توسطه درمفادقراردادك موجود وكنترلهاي مقررات رعایت به مربوط فعالیتهاي

 .میگیرد صورت خواهدآمد درادامه كه شرحیه مركزب این فنی ناظرین

 كارفرما تعهدات به مربوط موازین -1-5

 توسط دستورالعمل مطابق مربوطه الزامات درقراردادورعایت مندرج موضوعات به پیمانكارنسبت توجیه -1-1-5

 .گردد صورت پیمانكاران به بیمارستان واحدامورقراردادهاوناظرفنی

 بازدیدهایی طی( ماهیانه) ادواري صورت پیمانكاران،واحدناظربه قراردادتوسط الزامات رعایت منظورارزیابی به-2-1-5

 وریاست مدیریت اطالع به و نموده عملكرددرج پایش لیست رادرچك ارزیابی نمایدونتیجه ارزیابی را عملكردپیمانكاران

 مقیم نماینده به باشد،مراتب داشته قراردادتخلف ابالغی موضوعات به پیمانكارنسبت لذاچنانچه.  برساند بیمارستان

 . گردد انجام آنها رفع جهت الزم شودواقدامات رسانی پیمانكاراطالع

 هابه پیمانكارمربوطه،ازپرداختی توسط شده مطرح اشكاالت رفع قراردادوعدم الزامات رعایت عدم درصورت -3-1-5  

 .پیمانكاركسرخواهدشد وضعیت ازصورت مطروحه اشكاالت/ ومقررات قوانین رعایت عدم بامیزان متناسب وي

 شده تعیین ازكسركسورات نیزپس مركز،امورمالی ناظرین توسط تأییدشده هاي وضعیت صورت به باتوجه -4-1-5  

 نام به وضعیت صورت وجوه پرداخت به مربوطه،نسبت مرحله براي الزم هاي نیازاخذسپرده درقراردادودرصورت

 باصورت قراردادمطابق مدت تاانتهاي اقدامات این است بدیهی. خواهدشد ودراسنادمالی،مواردمنعكس پیمانكاراقدام

 . خواهدشد دنبال ناظرین توسط تائیدشده هاي وضعیت

 برعملكردپیمانكاران،موارداشكالی شده انجام هاي درقراردادوبازدیدهاونظارت اعالمی خدمات شرح به باتوجه-5-1-5

 ماهه شش زمانی هاي دردوره لزوم درصورت اساس ین وبرا شده مشخص ناظریاناظرین بهبودتوسط قابل/ قوت نقاط

 تعهدات،میزان ریالی وبعضاًحجم باقیمانده شده،اقدامات انجام مفادقرارداد،تعهدات ازعملكردپیمانكاربراساس گزارشی

 .شود تنظیم كسوراتو متعلقه جرائم پرداختی

 پیمانكار تعهدات به مربوط موازین -2-5

 .  باامضاءقراداداست دستورالعمل این موجوددرقراردادطبق ومقررات اصول رعایت به پیمانكارموظف -1-2-5

 كارپیمانكاران انجام برحسن ونظارت منظوركنترل به كه فنی وناظرین پیمانكارباكارشناسان كامل همكاري -2-2-5

 .باشد می مینمایندالزامی مراجعه

 MHWI-EMT-01سند: کد 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 وتعلیمات یامركزتحقیقات اي وحرفه فنی ازسازمان گواهی وداراي آموزشدیده ازنیروهاي است پیمانكارموظف-3-2-5

 نموده معرفی بیمارستان ناظرفنی كاربه به ازشروع خودراقبل اجرایی پرسنل پیمانكاربایستی -4-2-5

 بالمانع شده معرفی پرسنل كارگیري به شناسایی وصدوركارت( وفیزیكی فنی توانمندي)  ناظرفنی وبعدازتأییدصالحیت

 .خواهدبود

 بیمه تعدادي االمكان وحتی وخودروهااقدام اجرایی عوامل بیمه به نسبت مقررات طبق است پیمانكارموظف -5-2-5

 .قراردهد مورداستفاده حوادث وقوع نمایدتادرصورت تهیه نام بدون مسئولیت نامه

 مراتب انسانی نیروي ویاجایگزینی جابجایی به ازاقدام قبل 1-1-4 بند بررعایت عالوه است پیمانكارموظف -6-2-5

 .برساند مربوطه ناظرفنی اطالع راقبالًبه

 مرتبط بیمارستان ناظرفنی االختیاربه تام نماینده عنوان به صالح ذي فنی نفرمسئول یك است پیمانكارموظف -7-2-5

 .نماید باقردادمعرفی

 .  كارنماید به شروع درقرارداددربیمارستان شده مطرحه باحداكثرنیروي است پیمانكارموظف -8-2-5

 نقدي جریمه برخوردشدیدباپیمانكارازقبیل موجب شده اعالم درتعدادنیروي تخطی درصورت -9-2-5

 .پیمانكارخواهدشد لغوصالحیت لغوقراردادیابطوركلی

 رابه الزم هاي هماهنگی بیمارستان باناظرفنی كاري مواداولیه ورودوخروج درخصوص است پیمانكارموظف -11-2-5

 .  آورد عمل

 خودقراردهد پوشش تحت دراختیارپرسنل كامل صورت رابه فردي حفاظت ابزارووسایل است پیمانكارموظف -11-2-5

 . 

 . دهد گزارش مرتبط ناظرفنی رابه مراتب ازپرسنل هریك جهت بروزحادثه درصورت است پیمانكارموظف -12-2-5

 انسانی نیروي ووظایف شرایط به مربوط موازین -2-5

 .باشند وجسمانی فیزیكی مناسب توانایی پیمانكاربایدداراي هاي شركت مجري پرسنل -1-2-5

 .كاراحرازمیشود طبّ گواهینامه ازطریق پرسنل وجسمانی فیزیكی صالحیت:  توضیح

 MHWI-EMT-01سند: کد 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 حفاظت وتعملیات ویامركزتحقیقات اي وحرفه فنی ازسازمان آموزشی گواهینامه داراي بایستی پرسنل -2-2-5

 .كارباشد وبهداشت

 دربیمارستان خدمت ارائه واحد،درطول كاري فرم لباس داشتن به موظف پیمانكاري هاي شركت پرسنل -6-2-5

 هستند.

 نحوه نظارت بر اجرا:

 قراردادهاي موجود

 

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  رئیس امور مالی مجتبی صحراگرد

 تیم اجرایی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                           72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 MHWI-EMT-01سند: کد 

 دوم ویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 واحد تا سیساتدامنه: واحدموتورخانه ایمنی  حفظ دستورالعملعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 تاسیساتپرسنل 

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان ،كمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

 

 شیوه انجام کار: 

موقعیت براي احداث موتورخانه ها، استقرار آنها در خارج از بناي اصلی یا در مجاورت یكی از جداره هاي بهترین 

خارجی ساختمان است، بنحویكه موتورخانه از طریق پنجره به هواي آزاد راه یافته و از آن طریق تهویه طبیعی نیز 

 .داشته باشد

 موتورخانه توسط تاسیسات می بایست انجام گردد.در نظر گرفتن در فلزي و استانه زیر در براي  -1

هر وسیله حرراتی باید از طریق لوله و اتصاالت كامال درز بندي شده به یك دودكش یا تهویه سالم ، بدون درز و -2

 .شكستگی بطور مستقل و مختص بخود وصل گردند

یه الكتریكی )از نوع ضدجرقه( متناسب با در موتورخانه عالوه بر تعبیه پنجره جهت تهویه طبیعی، می بایست ازتهو-3

 .حجم محیط نیز استفاده نمود

تركیب تصرفات در موتورخانه ها مجاز نمی باشد و فضاي موجود در موتور خانه به هیچ عنوان نباید براي منظورهاي -4

 .دیگري مانند انباري ، رختشویخانه ، ذخیره سازي مایعات قابل اشتعال و..... استفاده گردد

سیستم برق محل بصورت توكار و یا از داخل لوله هاي فلزي عبورداده شود و كلیه تجهیزات الكتریكی در موتورخانه -5

 .از نوع ضدجرقه انتخاب و نصب گردد

 111كیلوگرمی در بیرون درب ورودي به موتورخانه در ارتفاع  12حداقل یك دستگاه خاموش كننده پودرگاز -6

 .وي دیوار نصب گرددسانتیمتري از كف و بر ر

 )سانتیمتر باالتر از دیوار جان پناه بام اجراء گردد و به كالهك مناسب )از نوع 61لوله انتقال دود می بایست حداقل -7

H  تجهیز گردد. 

 MHWI -RM-01کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،

 عنوان سند: دستورالعمل

 

دیگ هاي بخار و دیگ هاي اب گرم به صورت روزانه ،هفتگی و ماهانه و هر شش ماه بر اساس دستورالعمل هاي  -8

 دیگ هاي بخار و اب گرم توسط تكنسین اموزش دیده تاسیسات باید مورد بازدید قرار بگیرد.

 مت سنجی  باید هر سال توسط شركت هاي مجاز مورد سنجش قرار بگیرد.تست هیدروستاتكی  و ضخا-9

 محیط كار باید تمیز و عاري از وسایل دست و پاگیر باشد و تمیزي موتورخانه توسط پرسنل تاسیسات رعایت شود.-11

كف فورا باید كف موتورخانه باید تمیز و عاري از روغن و مواد لغزنده باشد و در صورت ریختن روغن و گریس در -11

 توسط پرسنل تاسیسات تمیز كاري شود.

در زمان كار با مواد ضد رسوب و اسید هاي شستشو باید نكات ایمنی كار با این مواد رعایت شود و پرسنل -12

تاسیسات باید اموزش هاي الزم قبل از شروع كار با این مواد توسط كارشناس بهداشت حرفه اي آموزش هاي  ایمنی 

 یند .الزم را بب

 هر گونه نشتی اب باید سریعا توسط مسئول فنی موتورخانه رفع گردد و به صورت روزانه مورد بازدید قرار بگیرند .-14

لوكس(باید توسط 251جهت روشنایی مناسب و جلوگیري از ایجاد خطرات احتمالی حداقل روشنایی مورد نیاز )-15

 وع ضد جرقه باید انتخاب شوند.تاسیسات تامین شود و المپ هاي مورد استفاده از ن

سیم هاي حامل جریان برق باید توسط پرسنل تاسیسات به صورت توكار باشند ولی در صورت ضرورت استفاده از -16

سانتی متر فاصله از لوله هاي  51كابل سینی هم می توان استفاده نمود به شرطی كه حداقل شرایط ایمنی حداقل 

 سوخت و گاز رعایت شود.

لوله هاي سوخت دیگ بخار و دیگ اب گرم باید حتما بر اساس استاندارد اداره گاز تو كار و از طریق كف به -17

 دستگاهاي مذكور وصل شود.

پرسنل تاسیسات از گذاشتن پارچه و لباس یا دیگر مواد سوختنی روي منابع گرمایی باید منع شوند و روزانه محل -18

 قرار بگیرد و در صورت سهل انگاري  پرسنل فرد خاطی تذكر داد شود. توسط مسئول تاسیسات مورد پایش

از قراردادن كارتن یا مواد سوختنی و یا مواد شیمایی و همچنین منابع تحت فشار گاز از قبیل سیلندرهاي اكسیژن -19

 و گازهاي مبرد به شدت پرهز شود.

 ازدید قرار گیردتابلو برق تجهیزات می بایست توسط مسئول تاسیسات مورد ب -21

كپسول هاي اطفاء حریق می بایست توسط مسئول تاسیسات در ورودي و خروجی و در بیرون از واحد نگه داري -21

 شود تا بتوان در زمان اتش سوز نسبت به اطفا حریق اقدم نمود.

 

 MHWI -RM-01کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم
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 درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

اگزوز دود دیگ اب گرم و دیگ بخار باید به صورت مجزا از دیگر اگزوز ها باشد و به هیچ وقت داخل كانال رها  -22

 ر بگیرد.سانت باالتر از جان پناه قرا 61نشود و توسط لوله به پشت بام منتقل و به فاصله 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چك لیست ها

 نظارت مسئول واحد تاسیسات

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده:

 ابراهیم بذکار

 

  مسئول تاسیسات

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 مسئول دفتر بهبود کیفیت شاکریفاطمه  

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                72/01/69تاریخ ابالغ: 

 

 

 

 

 

 MHWI -RM-01کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کلیه بخش ها و واحدهادامنه: ی الکتریکی و مکانیکیاراهبری ایمن سیستم ه:عنوان 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 تاسیساتپرسنل 

 

 فرد پاسخگو:

 بیمارستان ،كمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا ،مسئول تاسیساتمدیر 

 

 شیوه انجام کار:

 رفع به باشندونسبت بازدیددورهایداشته بیمارستان وتاسیساتی ومكانیكی برقی وتجهیزات بایدازوسایل واحدتاسیسات-1

 .شود گزارش واحدمدیریت به هاوتجهیزات درعملكرددستگاه ونقص نمایندوموارد عیب اقدام نواقص

 .برگزارنمایند آموزشی هاي پرسنل،دوره فنی آگاهی سطح باالبردن جهت واحدآموزش باهماهنگی تاسیسات مسئول-2

 فاء حریق(اط)

 به تاخیردرانجام دلیل به آسیب وكاهش بیشترتجهیزات ازصدمات خاطرجلوگیري به اورژانسی تعمیرات انجام جهت -3

 .گیرد صورت بندي اولویت تاسیسات توسطمسئول عیب تعمیرورفع موقع

 واستانداردفیكس ایمن صورت باشدبه می وكاربران بیماران روي به آن سقوط احتمال كه وتجهیزاتی تأسیساتی لوازم-4

  .ومهارشوند

  .گردد ثبت آن آیدومستندات بعمل منظم بازدیدهاي سازسانترال اكسیژن دستگاه،سوخت ازمخازن-5

 آتش هاي هاوجعبه وازكپسول هدیگرد نصب ...بایگانی پرخطرنظیر هاي درمكان حریق اعالم هشداري هاي سیستم-6

 .آید بعمل اي دوره بازدیدهاي تاسیسات پرسنل توسط شانین

 MHWI -RM-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 .باشد مناسب قفل مجهزبه بیمارستان برق تابلوهاي تمامی-7

 .باشد شده گازدریافت موردتأییداداره ازپیمانكارخارجی LPG گاز مخازن سالمت تاییدیه بایستی-8

 .باشد شده فیكس دیوارمناسب مهاربه هاتوسط بخش داخل نشانی آتش هاي كپسول كلیه بایستی-9

 تأسیسات ودربایگانی شده گرفته قراردادبیمارستان طرف ازشركت اكسیژن هاي كپسول بارتأییدسالمت یك ساالنه-11

  .شود نگهداري

 مسدودشده آهنی یادرب اي نرده حفاظ هاتوسط هاوموتورخانه بام پشت به منتهی هاي راه كلیه بایستی-11

 .آید بعمل جلوگیري باشدوازورودافرادمتفرقه

 وكنترل استانداردانتخاب بایدباالزامات مطبوع هواوتهویه وتعویض گرمایی،سرمایشی تاسیسات كشی لولهاتصاالت -12

 كارخانه بایدمارك كشی لوله ودیگراجزاي فیتینگ،فلنج،شیراالتلوله ، از هرقطعه وروي .شوند

 شده نشدنی،نقش یامهرپاك ریختگی صورت به است شده ساخته آن براساس قطعه آن سازنده،استانداردموردتایید،كه

 .شود رسانده تاسیسات تاییدمسئول باشدوبه

 .شود انتخاب وپالستیكی سیاه،مسی فوالدي نوع هاازسه لوله داخل سیال دماوفشارونوع هابراساس لوله جنس-13

 درزدارباوزن نوع سیاه فوالدي ازجنس اینچ6تاقطر ساختمان مطبوع،داخل تهویه آبسردوگرم هاي لوله جنس-14

  .شود انتخاب متوسط

 گرمایی هاي شودودرسیستم متراستفاده میلی 54 درزوحداكثرتاقطر بی ازنوع مسی هاي ازلوله استفاده درصورت-15

 .شود نبایداستفاده )بخار كشی مانندلوله ( گرادباشد سانتی درجه 121از بیش كارسیستم دماي كه

 شیشه پشم باعایق آبسردوگرم هاي لوله هادربرابرپوسیدگی،كلیه لوله سطوح هاوحمایت عمرلوله منظورباالبردن به-16

 .شوند پیچی عایق گالوانیزه وسیم آلومینیومی آنهاباروكش رويترجیحاشوندو پوشانده

 

 

 MHWI -RM-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بعدادرصورت گرددكه انتخاب مسیرهایی كاذب هاي ازسقف آب هاي لوله وعبوردادن ساختمانی تعمیرات هنگام-17

 )باشد مناسب كاذب سقف ارتفاع ( .باشد باآنهاآسان وپوسیدگی،دسترسی بروزنشتییا كشیو لوله درسیستم بروزنقص

  .شوند پذیرانتخاب وانعطاف مقاوم هاازنوع لوله اتصاالت-18

 گالوانیزه وسیم مسلح آلومینیوم باروكش شیشه پشم عایق اینچ - دو الی هابایك كاذب سقف بخارداخل هاي لوله-19

 شیشه پشم باعایق وموتورخانه هوارسان هاي ودراطاق همكف طبقه درسقف واقع اصلی هاي شودولوله پیچی عایق

 .شود داده پوشش روغنی ورنگ وماستیك متقال باروكش ساخته پیش

  .گیرد انجام كارسیستم فشاركارودماي به وبخارباتوجه مطبوع وتهویه آبسردوگرم كشی لوله براي شیرآالت انتخاب-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -RM-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت مسئول واحد تاسیسات

 

 

 

 منابع/مراجع:

 1391 چهاردمویرایشدوم مبحث ایران ساختمان ملی مقررات مسكنوساختمان،مجموعه معاونت وشهرسازي راه وزارت

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 کاررابراهیم بذ

 

  مسئول تاسیسات

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست
 

 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                          72/01/69تاریخ ابالغ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -RM-02کد سند:

 دوم :ویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 کل بیمارستاندامنه:  ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارهاعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اي، كارشناس هماهنگ كننده ایمنی بیمار وحرفه محیط بهداشت واحدتاسیسات،كارشناس كاركنان

 فرد پاسخگو:

 ،مسئول ایمنی ،مسئول تاسیسات مدیر بیمارستان ،كمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا

 

 تعاریف:

 كنندگان مراجعه باشدبراي پلكانی ورودي شودتاجایگزین می داردرست شیب سطحی صورت به كه مسیریاراهی :رمپ

 .داردیگر چرخ سواربرویلچریاعبوربرانكاردیاهر وسیله

 دیوارنصب برروي وافرادناتوان یمارانترددب جهت كه ویاپیویسی آلومینیوم ازجنس ایمنی نرده :اتكا لیادستگیره هندري

 .گردد می

 شیوه انجام کار:
 ج

- 
مدیریت  وبانظارت واحدتاسیسسات توسط بهداشتی هاي ازسقوط،سرویس وجلوگیري بیماران ایمنی منظورحفظ به-1-

 .شود اتكانصب دستگیره بیمارستان

 پرسنل راهنماتوسط باتابلوهاي اضطراري ومسیرپله بوده وحفاظ نرده داراي بیمارستان هاوداخل پله راه كلیه-2

 .شود كنترل اي دوره هابصورت هاوحفاظ نرده شودوایمنی تاسیسات مشخص

 ویابنرهااستفاده شیشه بدون وازتابلوهاي شده المقدورخودداري هاحتی داردرراهروهاواتاق شیشه تابلوهاي ازنصب-3

 .شود

 

 

 MHWI -RM-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 سالم،فاقدشكستگی بایستی هایبهداشتی وسرویس بیماران هاي راهروها،اتاق دیواره مواردبهداشتی منظوررعایت به-4

 شستشوباشد باشدوقابل شده یاسرامیك مترسنگ1رنگ خوردگی،تمیزوبه وترك

 شود. بینی درمسیرراهروهاپیش اضطراري روشنایی نصب-5

 رنگی هانوارهاي پله لبه  روي شودوبهتراست نصب مناسب هاي درمحل طبقات هاي وشماره اضطراري خروج عالئم-6

 .ترشود آنهاراحت دادن وتشخیص شودتادیدآن كشیده یاشبرنگ

 شودتاازلیزخوردن قرارداده مناسب ها،پادري پله وراه اورژانس،درمانگاه ورودیهاي جلوي وبرفی بارانی درروزهاي-7

 شود. پیشگیري مراجعین

 .شود هااجتناب پله وپاگیردرمسیرراه دست اشیاي هرگونه ازقراردادن-8

 .شود هامشخص آن شناسائیوحریم بیمارستان درمحوطه )وفشارقوي فشارضعیف( برق انتقال - خطوط-9

 فعالیت ترددوانجام جهت روشنائی نیازبه كه بیمارستان ومحوطه داخلی مختلف هاي درقسمت كافی روشنائی-11

 . شود دارند،تأمین

 .شود حاصل اطمینان بیمارستان ومحوطه ساختمان داخل برق وتابلوهاي كشی سیم بودن ازایمن-11

 دیوارهافیكس واستانداردبه ایمن بصورت هاتاحدامكان هاوتابلوهاوقاب داروها،كمدهاوكابینت قفسه-12

 .شود استفاده وسبك مقاوم هاو تابلوهاي ازقاب االمكان شوندومهارشوندوحتی

 دیوارهافیكس استانداردبه هاي بابست تاسیسات پرسنل قبایدتوسط اطفاءحري هاي كپسول كلیه-13

  .مهارشوند شوندوباكمربندمناسب

 مهارشودوازمحكم سقف به ومناسب محكم هاواتصاالت بابست تاسیسات پرسنل توسط سقفی هاي سرم پایه كلیه-14

 .شود حاصل هااطمینان آن بودن

  .شود استفاده ) نشود وكاركنان بیماران لیزخوردن باعث ( مناسب هاي هاازكفپوش هاواتاق سالن كف جهت-15

 .باشد ازبیرون بازشدن قابل ابایستی بخشه وحمام توالت قفل-16

 MHWI -RM-03کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 باشد. ضدزنگ سیمی توري مجهزبه بایستی بازشواتاق هاي پنجره كلیه-17

 هااستفاده اتاق وگرمایش سرمایش وحفظ ازورودسروصداوآلودگی پیشگیري جهت دوجداره هاي ترجیحاازشیشه-18

شده است)داخلی  استفاده ضدریزش هاي وپوشش مناسب هاي هاازچسب شیشه ازشكستن جلوگیري شودوجهت

 ،دیالیز،كولیز(1

 اي دوره بصورت تاسیسات پرسنل توسط ایزوگام دیدن وآسیب خوردگی ازنظرترك ساختمان بام پشت-19

 .شود اقدام دیده آسیب نقاط ترمیم به شودتانسبت داده اطالع واحدمدیریت سریعابه ترمیم نیازبه صورتبازدیدشودودر

 پرسنل هاوآجرهاتوسط سنگ ریختن ویااحتمال ساختمان درنماي خوردگی،ایجاددرزویاآسیب ترك هرگونه-21

 هاوآجرهاوسایرمصالح سنگ ازسقوط ویاپیشگیري دیده آسیب نقاط ترمیم به شودتانسبت بررسی تاسیسات

 .شود اقدام وقت ساختمانی،دراسرع

 .نمایند كنترل ایمنی راازلحاظ بیمارستان هاي قسمت كلیه اي دوره بایددربازدیدهاي تاسیسات پرسنل-21

 جهت كافی اصطكاك قابلیت داراي مناسب استفاده شده است كه ازكفپوش اورژانس مسیرورودي كوتاه دررمپ-22

 است. ازلیزخوردن جلوگیري

 ازآسانسوراستفاده سوزي آتش درزمان " عبارت وبایستی بوده ممنوع حریق وقوع هاي ازآسانسوردرزمان استفاده-23

 .شود نصب نازآن آسانسورویابیرو كابین درداخل " نشود

 باشند. استفاده قابل شهري برق قطع باشندتادرزمان وصل اضطراري برق آسانسورهابه-24

 وخواندن رویت روزقابل شبانه اوقات درتمام كه نحوي به مناسب هاي ازآسانسوردرمكان استفاده راهنماي عالیم-25

 گردد. باشد،نصب

 

 

 

 MHWI -RM-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 سند:دستورالعمل عنوان

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت مسئول واحد تاسیسات

 

 

 

 منابع/مراجع:

 1392 وساختمان، مسكن وشهرسازي،معاونت راه ساختمان،وزارت ملی مقررات مجموعه

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده:

  مسئول تاسیسات کاررابراهیم بذ

 حوادث و بالیاکمیته مدیریت خطر 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                             72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -RM-03کد سند:

 دوم: ویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بیمارستانکل دامنه: کنترل عملکرد ژنراتورها و سیستم های تأمین کننده برق اضطراریعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 واحدتاسیسات كاركنان

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان ،كمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا ،مسئول تاسیسات

 

 شیوه انجام کار: 

براي  اطمینان از آماده به كار بودن ژنراتور برق اضطراري بازدید روزانه از دیزل ژنراتور توسط شیفت روز تاسیسات -1

ها، شارژ شدن باطري و سالم بودن آن، اتصاالت برقی شود. جهت این امر سطح گازوئیل مخزن، روغن، آالرمانجام می

 باطري بررسی میگردد و  و در نهایت در سامانه نگهداشت تاسیسات ثبت می گردد.

سئول تاسیسات در صورتیكه هر گونه اشكالی در موارد فوق وجود داشت، عالوه عدم تایید در سامانه سریعا به م-2

شود و شود و مشكل پیش آمده در صورت امكان رفع در بیمارستان توسط پرسنل تاسیسات رفع میاطالع داده می

 شود.در غیر این صورت از تعمیركار بیرونی و با هماهنگی واحد تداركات كمك گرفته می

پنج شنبه دستگاه به مدت ربع ساعت توسط براي اطمینان از آماده به كار بودن دیزل ژنراتور هر هفته روزهاي -3

شود و در صورت وجود هر گونه مشكل، جهت شیفت صبح تاسیسات روشن شده و صحت عملكرد آن چك می

 دهد. هاي مربوطه را انجام میپیگیري به مسئول واحد اطالع داده شده و مسئول واحد پیگیري

 ت كاركرد دستگاه،فیلترهاي هوا و روغن تعویض گردد.براي اطمینان از عملكرد ژنراتور به ازاي هزار ساع-4

 

 

 

 

 MHWI -RM-04کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سامانه نگهداشت تاسیسات 

 نظارت مسئول واحد تاسیسات

 

 

 منابع/مراجع:

 سازنده شركت دستورالعمل

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده:

 ابراهیم بذرکار

 

  مسئول تاسیسات

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 سوپروایزر اله زارع زاده نبی

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                 72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -RM-04کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کل بیمارستاندامنه:  تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه: عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل بیمارستان و بیماران

 فرد پاسخگو:

 خطر حوادث و بالیامدیر بیمارستان،مسئول فنی/ایمنی،كمیته مدیریت 

 تعاریف:

 تخلیه كامل :  همه بخش ها و بیماران و كاركنان باید بیمارستان را ترك نمایند .   – 1

 تخلیه عمودي : ساكنین یك طبقه به طبقات باال یا پایین منتقل می شوند .  – 2

 تخلیه افقی : ساكنین یك طبقه به قسمت هاي دیگري از همان طبقه منتقل می شوند . – 3

 شیوه انجام کار: 

. اندیكاسیون هاي فعال سازي برنامه تخلیه بیمارستانی و همچنین فرد تصمیم گیرند . باید توسط كمیته مدیریت 1

 .خطر حوادث و بالیا  مشخص شده باشد 

 ان تخلیه بیمارستانی مشخص شده باشد . . مسئولیت هاي افراد در زم2

 . اولویت بندي جهت تخلیه باید بر اساس تریاژ در شرایط بحران انجام گیرد . 3

و بلوك  . در صورت به وجود آمدن بحران در طبقات هم كف تخلیه افقی و در صورت بروز بحران در طبقه دوم دیالیز4

خلیه به دلیل بحران داخلی بیمارستان و قابل كنترل باشد تخلیه نسبی و تخلیه از نوع عمودي خواهد بود . اگر ت زایمان

 در صورت بحران هاي خارجی وسیع باید تخلیه كلی انجام گردد . 

 نكته : در صورت بروز سیل تخلیه عمودي رفتن به طبقه دوم و در صورت بروز آتش نشانی تخلیه افقی انجام می شود . 

 د با برنامه زمان بندي مشخص شده باشد . . فازهاي  اجرایی تخلیه بای5

 

 

 MHWI-RM-05کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

و فعال شدن سامانه هشدار اولیه ، باید پرسنل از  به این صورت كه طبق فلو چارت اطالع رسانی در شرایط بحران

بحران مطلع شده و بر اساس شرایط بخش ، مسئول شیفت با توجه به منابع و تجهیزات موجود در بخش باید بیماران 

 را جهت تخلیه بر اساس نوع بیماري و وضعیت بار اولویت بندي كرده و تخلیه صورت گیرد

 خلیه در كلیه بخش ها مشخص شده باشد . .  باید مسیر هاو خروجی هاي ت6

 .  باید تبادل اطالعات الزم بین پرسنلی كه در تخلیه نقش دارند به روش صحیح انجام گیرد . 7

.  در صورت جلسات كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا باید مستندات مربوط به وسایل و تجهیزات  مورد نیاز جهت  8

 تخلیه با توجه به مانور هاي انجام شده موجود باشد . 

ساعت توسط  72.  منابع الزم جهت تهیه آب ، غذا و مكان هاي نكهداري آب ، مواد غذایی كنسرو شده جهت  9

 تغذیه بیمارستان مشخص شده است . مسئول 

.  بر اساس فلو چارت تشكیالتی سیستم مدیریت بحران ، مسئولین فرماندهی و كنترل در زمان بحران و حادثه و  11

 هاي آن ها  باید مشخص شده باشد . ن جانشی

 .  كلیه پرسنل موظف به یادگیري و اجراي دستور العمل می باشند .  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-RM-05کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 برگزاري مانور فرضی  – 1

 صورت جلسات مدیریت خطر حوادث و بالیا  – 2

 جهت پرسنل موزشآبرگزاري   - 3

 

 

 منابع/مراجع:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 

 کمیته مدیریت خطر حواث و بالیا

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 

 الله فرخیان

 

 مسئول کمیته ها

مسئول دفتر بهبود  فاطمه شاکری

 کیفیت

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                          72/01/69      تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 

 

 MHWI-RM-05کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

 كل بیمارستاندامنه:  فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادثعنوان :  

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه پرسنل ، كاركنان ، بیماران

 فرد پاسخگو:

 مدیریت بیمارستان ، كارشناس بحران ، كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 تعاریف:

آماده باش و خبري است كه فرمانده بیمارستان از مراجع باالتر دریافت می كند و بر اساس آن احتمال نیاز به   – 1

 فعال سازي سامانه فرماندهی حادثه و آمادگی پاسخ به یك حادثه را متذكر می شود . 

 و قریب الوقوع به حادثه هشدار ) افزایش آمادگی به دلیل نیاز به فعال سازي و پاسخ قطعی یا بسیار محتمل– 2

 فعال سازي )فعال سازي سیستم مدیریت حوادث و فوریت هاي بیمارستانی( – 3

4 –HICS  سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی 

 شیوه انجام کار: 

محیط حوادث و بالیا به هر شكل و با هر علتی كه وقوع پیدا كنند می توانند سالمت و جان انسان ، اموال و دارایی ها و 

زندگی انسان را  تخریب نمایند . لذا كسب آمادگی و تدارك لوازم و تجهیزات الزم جهت ارائه پاسخ موثر و مناسب به 

منظور كاهش مرگ و میر ، مصدومیت و معلولیت و بار ناشی از وقوع این حوادث از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد 

نتایج بررسی مداوم خطر و توجه به ظرفیت هاي موجود و قابل افزایش این امر از طریق برنامه ریزي جامع مبتنی بر 

 امكان پذیر می باشد . 

 فاز :  3فرآیند فعال سازي سیستم پاسخ در حوادث شامل : 

 . هشدار آماده باش / اطالع رسانی 1

 . فعال سازي 2

 . متوقف سازي  3

 می باشد و شرح وظایف هر یك از پرسنل به شرح زیر می باشد : 

 MHWI-RM-06 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

 هشدار / آماده باش / اطالع رسانی

فرمانده . به محض اطالع از وقوع حوادث و بالیاي داخل و خارج و یا احتمال وقوع آن ها باید به سرعت به اطالع  1

 رسانیده شود . . حادثه و سوپروایزر بالینی در شیفتهاي عصر و شب 

تلفن زیمنه اطالع مركز بیمارستان را در جریان موضوع قرار دهد و  مركز تلفنباید بالفاصله  سوپروایزر بالینی.  2

 رسانی به گروه اول را فراهم می كند.

بیمارستان و در نبود وي سوپروایزر وقت بیمارستان جهت اطمینان از صحت خبر و تایید آن و  EOC. مسئول اتاق  3

هم چنین موقعیت دقیق حادثه ، ضمن تماس با مركز ، سایت عملیات دانشگاه ، فرمانداري ، جمعیت هالل احمر ، 

شهرستان و سایر نهادهاي مسئول و تایید صحت خبر  115وي انتظامی ، سازمان آتش نشانی ، فوریت هاي نیر

اطالعاتی مانند نام و سازمان خون تماس گیرنده ، شماره تلفن جهت تماس هاي بعدي ، شرح جزئیات حادثه ، گزارش 

انتقال آن ها را تا حد امكان از خود تماس گیرنده  تقریبی تعداد قربانیان ، زمان تقریبی رسیدن قربانیان حادثه ، شیوه

 یا سازمان هاي دیگر دریافت كند و فرم مربوطه را پر می كند ) در دفتر سوپروایزري موجود است(

. در خصوص حوادث داخل بیمارستانی می توان از مسئولین بخش ها ، مدیر پرستاري ، افراد با تجربه ، نگهبانی ،  4

 بخش ها و همراهان آن ها كسب اطالع شود .  بیماران بستري در

قبل از فعال كردن برنامه ، شدت و وسعت حادثه را ارزیابی كرده و بر اساس آن ،  EOC. سوپروایزر با مسئول اتاق  5

 فعالیت هاي خود را تنظیم نماید و در نهایت تنها فرمانده حادثه بیمارستان است كه باید تصمیم نهایی را بگیرد . 

زمانی كه احتمال وقوع یك حادثه یا فوریت ، داخل و یا خارج از بیمارستان وجود دارد و اطالعات كافی در دسترس  . 6

نمی باشد مرحله هشدار یا آماده باش ایجاد می شود و در این مرحله باید مدیران به ارزیابی نیاز ها و برنامه ریزي 

 بپردازند . 

باید به طور مرتب با مركز سایت عملیات دانشگاه تا   EOCو مسئول اتاق  ده حادثهتا زمان حضور فرمان .  سوپروایزر 7

تایید نهایی خبر در ارتباط باشد و بیمارستان را جهت مقابله احتمالی ) فعال كردن مركز فرماندهی حادثه بیمارستان ، 

ارزیابی وضعیت كاركنان و وضعیت  فراخوانی و كاركنان كلیدي ، تدوین و تصمیم و مرور شرح وظایف و مسئولیت ها ،

 تخت ها ( آماده نماید . 

. در صورت تایید خبر وقوع حادثه داخلی و یا خارجی و یا متاثر شدن و مختل شدن عملكرد بیمارستان از حادثه رخ  8

 داده ، باید فعال سازي برنامه پاسخ صورت بگیرد . 

 MHWI-RM-06 کد سند:

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

 حادثه در سه سطح صورت می پذیرد : فعال سازي برنامه پاسخ بر اساس شدت

 الف ( فعال سازي برنامه در سطح بخش اورژانس :

شدت حادثه در سطحی است كه با منابع و نیروهاي موجود در اورژانس پاسخ داده می شود و یا در صورت لزوم از سایر 

 بخش ها كمك گرفته می شود . 

 ب ( فعال سازي جزئی برنامه پاسخ :

و تجهیزات و نیرو  در این سطح منابع جدید در اورژانس براي مقابله با فوریت ایجاد شده كافی نمی باشد و باید امكانات

 از سایر بخش ها تامین شود . 

 ج ( فعال سازي كامل :

تعداد قربانیان و میزان آسیب به اندازه اي است كه به طور چشمگیري در عملكرد بیمارستان تاثیر گذاشته است و نیاز 

 باشد . به كمك از تمامی بخش ها ، نیروهاي آنكال و یا حتی سازمان ها و بیمارستان هاي دیگر می 

. بعد از تامین سطح شدت حادثه ، فرمانده حادثه بیمارستان باید دستور اعالم فعال شدن برنامه پاسخ را از طریق  9

 مركز تلفن و سیستم پیج صادر كند و كاركنان كلیدي توسط مركز تلفن به مركز عملیات فراخوانده شود . 

. مركز تلفن باید لیست كامل و به روز شده اي از اعضاي اصل و جانشین چارت فراخوان بیمارستان داشته باشد تا  11

در زمان فعال شدن برنامه در هر سطحی با آن ها تماس بگیرد و آن ها را فراخوان نماید . مركز تلفن به محض دریافت 

پروایزر و یا اتاق فرماندهی حادثه ) اتاق ریاست بیمارستان ( موظف و یا دفتر سو EOCفرمان فعال سازي برنامه از اتاق 

 است تا با این افراد تماس بگیرد . 

. تمام بخش هاي بیمارستان نیز باید فهرستی از مشخصات كاركنان خود داشته باشند تا به ترتیب اولویت ، پرسنل  11

 ند . آنكال و خارج از شیفت خود را به بیمارستان فراخوانی نمای

در دفتر سوپروایزري بایستی تیم فعالسازي برنامهو سطح بخش اورژانس به صورت فراخوانی از تمامی بخشها .  12

 داشته باشد .

دانشگاه و سایر سازمان ها ارتباط برقرار نماید و  EOCبیمارسان باید با  EOCدر صورت نیاز به كمك از سایر ارگانها ، 

 ) از طریق مسئول رابط و هماهنگی ( از آنها درخواست كمك نماید .

 متوقف سازي برنامه : 

 MHWI-RM-06 کد سند:

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

توقف برنامه باید با هماهنگی فرمانده حادثه بیمارستان با مركز سایت عملیات دانشگاه و بر اساس وضعیت بیمارستان و 

 اطالعات به دست آمده از وضعیت صحنه حادثه اعمال شود . 

ي توقف دانشگاه برا EOCالف ( فرمانده حادثه بیمارستان با مشورت سایر اعضاي مركز سایت عملیات و هماهنگی با 

 برنامه تصمیم می گیرد . 

 ب ( مركز تلفن پیام توقف برنامه را از مركز سایت عملیات بیمارستان گرفته  و آن را با كد اعالم می نماید .

ج ( پس از اتمام عملیات و توقف برنامه كلیه مسئولین و روساي بخش هاي حاضر در برنامه باید حداكثر ظرف مدت 

ز عملیات و فعالیت هاي صورت گرفته ،  و موانع موجود ، نقاط ضعف و قوت و راه حل هاي ساعت ، گزارش كامل ا 72

 پیشنهادي خود به كمیته مدیریت خطر و حوادث ارائه دهند . 

د ( كمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیاباید نسخه اي از گزارش را براي جمع بندي و تجزیه و تحلیل و مدیریت كالن 

 ت عملیات دانشگاه ارسال نماید . حادثهبه مركز سای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-RM-06 کد سند:

 ویرایش: دوم

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 حوادث و بالیاكمیته مدیریت خطر صورتجلسات 

 مانورهاي عملی

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 ویراست دوم 1391آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا ، تالیف : حمید رضا خانكه و همكاران  – 1

 1394برنامه ملی پاسخ  نظام سالمت در حوادث و بالیا ،تالیف : علی اردالن و همكاران چاپ  – 2

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده :  سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 فاطمه شاکری

 

مسئول دفتر بهبود 

 کیفیت

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                       72/01/69تاریخ ابالغ:      

 

 

 

 MHWI-RM-06 کد سند:

 ویرایش: دوم

 پنجم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 كلیه پرسنل بیمارستاندامنه:  فعال سازی و غیر فعال سازی سامانه فرماندهی حادثهنحوه عنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل درمانی و غیر درمانی در همه رده ها

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان ،مسئول فنی / ایمنی ، کمیته مدیریت خطر و حوادث  و بالیا

 تعاریف:

 مارستان سیستم فرماندهی حادثه بی

 شیوه انجام کار: 

. كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ملزم به تهیه فلو چارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن سامانه 1

 هشدار اولیه بود . ضمن  اینكه این مورد باید به اطالع همه پرسنل رسانده شود . 

. بر اساس فلو چارت سوپروایزر مسئول اطالع بحران به ریاست بیمارستان و جانشین وي بوده و در بحران هاي داخل 2

نمی باشد ولی در صورت بروز بحران هاي خارجی سوپروایزر ملزم به تایید خبر از سمت   EOCنیاز به تایید خبر توسط 

EOC   . می باشد 

سیدن ریاست بیمارستان سوپروایزر فرمانده عملیات بوده و ملزم به فعال سازي سامانه . در ساعات غیر اداري تا زمان ر3

 فرماندهی حادثه می باشد . 

. در صورت حضور ریاست بیمارستان در ساعات اداري و در ساعات غیر اداري پس از فرا خوانی فلو چارت بحران و 4

 دثه و عملیات ایفاي نقش خواهد كرد . حضور ایشان در بیمارستان ، ایشان به عنوان فرمانده حا

می باشد . و در زمان فعال سازي بر اساس فلو  مشخص شده . رئیس بیمارستان مسئول غیر فعال سازي  جایگاه هاي 5

چارت اطالع رسانی بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه ، پرسنل و مدیران ملزم به اطالع رسانی فعال شدن سامانه 

 یگر می باشند . هشدار به یكد

 

 

 MHWI-RM-08کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مانورهاي بحران

 بالیامدیریت خطر و حوادث  و صورتجلسات كمیته 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا ) دكتر حمید رضا خانكه ( 

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 فاطمه شاکری

 

 مسئول بهبود کیفیت

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                          72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 MHWI-RM-08کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بیمارستانكلیه پرسنل دامنه:  فعال سازي روش هاي ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثهعنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ها پرسنل درمانی و غیر درمانی در همه رده

 

 فرد پاسخگو:

 كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ، مدیر بیمارستان ، كارشناس بحران

 

 شیوه انجام کار: 

. كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا باید در خصوص استفاده از روش هاي ارتباطی جایگزین در زمان بروز حوادث و 1

 ارتباطی تمهیداتی اندیشیده باشد .  روتینقطع سیستم هاي 

. در كلیه بخش ها تلفن وجود دارد . اما در صورت قطع تلفن در زمان بحران بر اساس فلو چارت تهیه شده پرسنل هر 2

بخش موظف است به بخش هاي مشخص شده خبر حادثه را از طریق فرستادن پرسنل خدماتی به بخش هاي مجاور 

 اطالع رسانی نماید . 

كان ها و افراد مورد لزوم در شرایط بحران باید در اتاق سوپروایزر موجود بوده .  تلفن مركز هدایت عملیات دانشگاه ، م4

 و توسط دفتر پرستاري به روز رسانی شود . 

. كمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا باید نسبت به تقویت سیستم هاي ارتباطی داخل مانند : خرید تلفن بی سیم و 5

د . و در قسمت هاي مدیریت ، ریاست ، دفتر پرستاري ، اتاق سوپروایزر ، حراست با سیم  و .... اقدامات الزم را انجام ده

 و تاسیسات و نگهبان وجود داشته باشد . 

 . دفتر سوپروایزري باید داراي یك خط ارتباطی باشد كه هیچ گاه اشغال نباشد . 6

 . در اتاق سوپروایزر باید سیستم كامپیوتر یا اینترنت وجود داشته باشد . 7

 

 MHWI-RM-08کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مانورهاي بحران

 مدیریت خطر و حوادث  و بالیاصورتجلسات كمیته 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا ) دكتر حمید رضا خانكه ( 

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 مسئول دفتر بهبود کیفیت شاکریفاطمه 

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                    72/01/69تاریخ ابالغ:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-RM-08کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

محافظت از فیزیک پرونده های پرسنلی و کارکنان و صیانت از محرمانگی عنوان:

 اطالعات مندرج در آن ها

واحد منابع دامنه:

 انسانی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل بیمارستان

 پاسخگو:فرد 

 مدیر بیمارستان،مسئول واحد منابع انسانی

 تعاریف:

تعریف مدرك: در بسیاري از موارد، مدرك و سند مترادف قلمداد می شوند، اما مدرك معناي وسیع تري دارد و آنرا 

ست ي اطالعات باشد و یا بتوان با دقت و باریك بینی در آن ،اطالعاتی بدگونه تعریف می كنند؛هر شئی كه حاواین

 آورد.

 

 شیوه انجام کار: 

 . پرونده پرسنلی براي تمام كاركنان در واحد منابع انسانی دانشگاه به صورت فایل و الكترونیكی موجود است . 1

 . برگه هاي غیر كاري و غیر ضروري به بایگانی راكد كه در محیط امن و ایمنی است انتقال می یابد . 2

 . سوابق و مستندات مرخصی كاركنان به صورت الكترونیكی در واحد منابع قابل دسترسی می باشد . 3

 .ثبت حوادث شغلی كاركنان در واحد بهداشت حرفه اي ثبت و نگهداري می گردد . 4

ر این مركز . دسترسی به بایگانی فیزیك پرونده پرسنلی فقط مربوط به مسئول مربوطه در ستاد دانشگاه می باشد و د5

در واحد امور اداري به صورت فایل الكترونیكی نگهداري می شود و فقط مسئولین واحدها به فایل پرونده پرسنلی 

 دسترسی دارند . 

 

 

 

 MHWI -HRM-01کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت مدیریت بیمارستان

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي داخلی دانشگاه و بیمارستان و استانداردهاي  اعتبار بخشی

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  اداریمسئول امور  شهرام شاه علیان

 تیم اجرایی

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                            72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 MHWI -HRM-01کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستور العمل

 

 انبار بیمارستان مصرفیدامنه:  انبارش ایمنعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئوالن انبار تجهیزات و دارویی

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان  ، مسئول فنی ، مسئول انبار ، مسئول بهداشت حرفه اي

 تعاریف:

 انبار محدوده اي فیزیكی كه جهت نگهداري از اقالم در نظر گرفته می شود . 

 .  انبارش به معنی موقعیت قرار گرفتن كاال از انبار نامیده می شود

 شیوه انجام کار: 

ه كف انبار : كف انبار باید نسبت به مایعات غیر قابل نفوذ و داراي سطحی صاف و غیر لغزنده باشد و فاقد هر گون-1 

ترك و شكاف باشد و براحتی تمیز شود. مقاومت كف انبار نیز در رابطه با نوع كاال و تجهیزات  حمل و نقلی كه مورد 

 استفاده قرار می گیرند تعیین می شوند.

سقف انبار : سقف انبار باید به گونه اي باشد كه از ورود آب باران به درون انبار جلوگیري كرده و در عین حال در -2

 ت بروز آتش سوزي بتواند دود و گرماي حاصله را خارج نماید .صور

 نكات اصلی در طبقه بندي كاالها در انبار :-3

تقسیم بندي انواع كاالهاي موجود به گروه ها یا دسته هایی كه داراي صفات مشترك و یا كاربرد مشترك باشند را 

 طبقه بندي می گویند.

 

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستور العمل

 

در انبارها جهت نگهداري بهتر ، تعیین محل ، پیاده سازي سیستم كد گذاري و كنترل موجودي موضوع طبقه بند 

 یكاال اهمیت زیادي می یابد .

كاالهاي موجود در انبار با توجه به تجانس  ، حجم كاال ، كاربرد آنها و سایل و امكانات نگهداري و گنجایش انبارها 

طبقه بندي می شوند . به این معنی یك گروه اصلی كاال را به یك انبار اختصاص داده و چند گروه فرعی دیگر 

 از آن تهیه می نمایند.

 و مواد در انبار عبارتند از : عوامل مهم در استقرار كاال-4

 میزان مراجعه به اقالم-1

 هم خانواده بودن اقالم-2

 خصوصیات اقالم )مخاطره آمیز بودن یا فساد پذیري و ...(-3

 نكات مهم و حداكثر بهره وري از فضاي انبار :-5

 استفاده حداكثر از فضاي باالي سر -1

 استفاده از فضاي خارج ساختمان-2

 زه اجناسرعایت اندا-3

 انبار كردن عمودي-4

 رعایت فاصله مناسب قسمت ها-5

 در نظر گرفتن زمان مصرف كاالها-6

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستور العمل

 

 نظر گرفتن محل مناسب براي اندازه گیريدر -7

 اصول اساسی در چیدمان کاال-

 قبل از هر چیز ، مسیر و جا براي چیدن را از قبل مشخص نمایید.-1

 كاالها و مواد ناهمجنس و ناسازگار را در كنار هم نچینید.-2

 اري نداشته باشد .قبل از جاي گذاري بار ، قفسه ها را خوب بررسی كنید كه شكاف ، تیزي یا ناهمو-3

 تمام مواد و كاال را در یك سطح صاف بچینید.-4

 اجسام سنگین تر را نزدیك كف بچینید و اجسام و كاالهاي سبك تر را در قفسه هاي باالتر انبار نمائید .-5

 شد .اصل مراجعه به كاال را رعایت نمائید ، كاالهایی كه همیشه مورد نیاز هست در نزدیك افراد و انبار با-6

 از وسایل باالبر براي كاالهاي سنگین یا انبار كردن در ارتفاع استفاده كنید .-7

 هرگز روي صندلی، جعبه یا قفسه نایستید .-8

 هرگز كاالهاي روي قفسه به سمت راهرو بیرون نیاید .-9

 احتیاطات الزم همگام بسته بندي كردن و باز كردن بسته ها به عمل آورید .-11

 بسته بندي بار با طناب یا هر وسیله دیگر و در نهایت انبار كردن آن بار را زیاد محكم و یا زیاد شل نبندید .موقع -11

 از قفسه بندي هاي فلزي مستحكم و غیر قابل اشتعال استفاده كنید .-12

 ، انبارش گردد. مواد شیمیایی و قابل اشتعال باید به صورت مستقل از هم و از سایر كاالهاي موجود در انبار -13

 مواد سوزاننده و اشتعال زا را در طبقات پایین قفسه ها نگهداري نمائید .-14

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستور العمل

 

د.ورود و خروج افراد به انبار باید كنترل شده  و از ورود و خروج افراد متفرقه بایستی جلوگیري نمو-15  

 عالئم هشدار دهنده مانند ) سیگار كشیدن ممنوع ( در داخل انبار نصب شود.-16

 مواد ریخته شده سریعا جمع آوري گردد.-17

 ی باید قرار داده شوند.كاالهاي انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برق-18

 مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگهداري شود.-19

 اجناسی كه به فرم كارتن یا مكعب می باشند به فرم آجري چیده شوند كه نریزند.-21

 كیسه ها :–انبارداري مواد بدون جعبه اي -

 ند .مواد كیسه اي باید از سمت دهانه بسته به طرف تیرك یا دیوار انبار شو-1

از برآمدگی و پیشامدگی كیسه ها روي همدیگر به سمت بیرون اجتناب شود. چون ممكن است آسیب ببینند و پاره -2

 شوند و محتویات داخل آنها به بیرون ریخته شوند.

 كیسه ها باید به طور دقیق و تمیز روي هم انباشته شوند .-3

كیسه ها روي پالت ها رعایت شود و موارد فوق به كار گرفته  این احتیاطات فوق نیزباید در هنگام روي هم گذاشتن-4

 شود.

 لوله و میله ها :–انبارداري مواد بدون جعبه اي 

لوله و میله ها معموال بارهاي سنگین روي كف زمین هستند لذا كف باید تاب و تحمل چنین تنش هایی را داشته -1

 باشد .

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 چهارمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستور العمل

 

به واسطه اینكه خطر رهگذر عبوري در هنگام كشیده شدن لوله یا میله از روي ردیف هاي انبار شده وجود دارد -2

 نباید مسیر راه هاي اصلی قرار گیرد .جلوي لوله و میله هاي انبار شده 

مواد لوله اي یا گرد باید به صورت الیه هایی با چوب هاي نواري یا آهن بین الیه ها قرار گیرد. هر یك از نوارها باید -3

 در یك انتها بسته و در انتهاي دیگر باید كمی باال بیاید .

یدن و سر خوردن خطرناك هستند لذا هنگام انبار كردن آن ها لتانوار به واسطه تمایلشان به غ موادي نظیر لوله یا – 4

 نبایدآن ها ر ا انداخت یا پرتاب كرد زیرا امكان آسیب فرد براي متوقف كردن آن با دست و یا پا وجود دارد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 پنجم صفحه:

 

 



43 
 

 درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستور العمل

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 در پایان سال مالی توسط نمایندگان دانشگاه انبار گردانی صورت می گیرد .   – 1

 ي انبار نظارت دارد . در طول سال نیز توسط مجموعه مدیریت و مسئول امور مالی بر نحوه مصرف كاالها و موجود – 2

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب انبار داري

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت حرفه ای ساره رحمانیان

 کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مسئول روابط عمومی محمد رضا رحمانیان

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-SMFV-01کد سند: 

 دومویرایش:

 ششم صفحه:
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 مراقبت و درمان
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کل بخشهای بالینیدامنه: نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 سوپروایزرها،مدیرخدمات پرستاري،سرپرستاران

 پاسخگو: فرد

 ، سرپرستارمدیرخدمات پرستاري

 تعاریف:

 درراستاي عملكردپرسنل نحوه درخصوص ومستمردفترپرستاري مدون نظارتی نظارت هدفمند،برنامه

 پرستاري هايبهبودمستمرمراقبت

 شیوه انجام کار: 

 .كند می راكسب بیماران اولیه سوپروایزردررانداولیه،اطالعات -1

 . یابد حضورمی بخشی بین بیماران جایی جابه خودهنگام سوپروایزردرراندهاي -2

 مراقبت سطوح رابراساس بیماران بخشی بین انتقال جهت ریزي برنامه دستورپزشك سوپروایزربراساس -3

 .نماید می تدوین تیم یارهبربالینی معالج نظراز پزشك واعالم

 .آورد می موردنظررابعمل بابخش سوپروایزرهماهنگی -4

 كند می نیروارزیابی وچیدمان وتجهیزات سوپروایزرامكانات -5

 .آورد می رابعمل الزم موردنیازاقدام تجهیزات نیرویاتامین فراخوان ونیازبه لزوم سوپروایزردرصورت -6

 .مبدارادارد بیماردربخش كردن براستیبل سوپروایزرنظارت -7

 می داده مقصدانتقال بخش به پرستارهمراه بعدازتاییدسوپروایزرتوسط ومراقبتی ایمنی شرایط بیمارباحفظ -8

 شود

 .مقصدرادارد بیماردربخش كردن براستیبل سوپروایزرنظارت -9

 .نماید می یادداشت بخشی بین فرایندانتقال انجام هاي راباقیدزمان وقوت ضعف سوپروایزرنقاط -11

 .نماید می اعالم مترون رابه بیمارستان كامل گزارش شیفت سوپروایزردرانتهاي -11

 

 

 MHWI -BCC-01کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سوپروایزر :نظارت وپیگیري وهماهنگی وانتقال

 سرپرستاران : ارزیابی بالینی بیمار قبل و حین جابجایی 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل جابجایی ایمن بیماران و شرح وظایف وزارت

 

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                72/01/0369     تاریخ ابالغ:

 

 

 

 

 

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب کننده:

  سوپروایزر ناهید زندگانی

 مسول فنی بیمارستان

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 مترون فریده نظری

 MHWI -BCC-01کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

کل بخش های :دامنه ازبیمارستان خارج به اخذخدمات جهت بیماران وقتم نحوه انتقال:عنوان 

 بالینی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مدیرخدمات پرستاري،سوپروایزرها،مسئولین بخش ها

 فرد پاسخگو:

 مدیرخدمات پرستاري

 تعاریف:

 گرددومجدداًبازمی خارج ازمركزازبیمارستان خارج خدمات دریافت بیمارجهت: موقت انتقال

 شیوه انجام کار: 

 سوپروایزر بر ثبت دستور پزشك معالج  در پرونده بیمار جهت اقدامات خارج از مركز نظارت دارد.-1

 سوپروایزر بر كسب رضایت انجام انتقال نظارت دارد. -2

 هاي ارجاع نظارت دارد.سوپروایزر نسبت به تكمیل فرم -3

 دهد.سوپروایزر هماهنگی الزم با مراكز درمانی خارج از بیمارستان )طرف قرارداد( را انجام می -4

 تاییدیه مركز مقصد به پزشك و بخش مورد نظر توسط سوپروایزر داده می شود.-5

 سوپروایزر برگه هاي اوراق ماموریت را در سیستم وفرم تكمیل می نماید.-6

 سوپروایزر نظارت كافی بر سالم بودن دستگاهها، امبوالنس و تكمیل امور دارویی دارد. -7

 نظارت كافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقال موقت توسط سوپروایزر انجام می شود. -8

ول یا مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار مسئ –بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی  -9

 گردد. پرستار اعزام جهت اخذ خدمات خارج از مركز با آمبوالنس از بیمارستان خارج می

 پیگیري توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.  -11

 MHWI -BCC-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بیمار پس از دریافت خدمات، مجدداً با همراهی پرستار به بخش بستري باز می گردد. -11

 گزارش انتقال موقت توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئول بعدي)سوپروایزر یا مترون( داده می شود. -12

نیاز به بستري بیمار داشته باشد ابتدا با هماهنگی سوپروایزر بیمارستان مبدأ  در صورتی كه پزشك مشاور -13

وبیمارستان مقصد و پزشك معالج دو بیمارستان هماهنگی نموده و در صورت موافقت ایشان با سوپروایزر بیمارستان 

 نماید.مقصد هماهنگ می

ر را در سرویس خود بدهد، ابتدا سوپروایزر درخصوص مشاوره، در صورتی كه پزشك مشاور دستور بستري بیما -14

بیمارستان مبدأ هماهنگی الزم را با پزشك معالج بیمار داشته و در صورت موافقت ایشان با سوپروایزر بیمارستان مقصد 

 نماید.هماهنگ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-02کد سند:

 دوم :ویرایش

 دوم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بادفتر وهماهنگی دستورات چك: پرستارمسئول-1

 بامراكزدیگر الزم هماهنگی: سوپروایزر-2

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل طرح تحول سالمت و شرح وظایف وزارت

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب کننده:

  سوپروایزر صدیقه اقتصادی فرد

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 سوپروایزر زارعیان ریاست بیمارستان

 مترون فریده نظری

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                           69 /72/01تاریخ ابالغ: 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-02کد سند:

 دوم :ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 کل بخش های درمانیدامنه:  آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینیعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كل پرسنل درمانی ،بیمار و مراقب بیمار

 فرد پاسخگو:

 بیمار آموزش بخش،سوپروایزرآموزشی،سرپرستار،مسئول مدیرپرستاري،رئیس

 تعاریف:

 انجام اش وخانواده خود،فرزندان وهدفداربراي اكتسابی،آگاهانه صورت فردبه كه است ازاعمالی اي مجموعه خودمراقبتی

 براساس دربیمارستان وبستري بیماري ابتالبه درصورت بمانندوهمچنین سالم دهدتاازلحاظجسمی،روانی،اجتماعی می

 .نماید حفاظت اش خودوخانواده ازسالمت ازترخیص وپس بستري درحین آموزشهاي دریافتی

 
 شیوه انجام کار: 

 .تعیین گروههاي هدف جهت آموزش توسط مدیر پرستاري انجام گیرد -1

 بیماران مزمن دیابتی,دیالیز, تنفسی,قلبی-

 مادران باردار)قبل ,حین,پس از زایمان( -

 بیماران اورژانس كه مستقیم از اورژنس ترخیص می شوند.-

 بیماران توسط مدیر پرستاري بر اساس سنجه هاي اعتبار بخشی ابالغ گردد:مراحل آموزش به -2

 آموزش بدو ورود-

 آموزش حین بستري  -

 آموزش حین ترخیص -

عناوین آموزش بدو ورود:معرفی بخش, منشور حقوق بیمار,معرفی مسئول بخش, معرفی پرستار مسئول بیمار, 

 ش, هزینه درمان , نحوه ارائه پیشنهادات و شكایات, زنگ احضار معرفی ونحوه دسترسی به پزشك معالج, قوانین بخ

 MHWI -BCC-03کد سند:

 دوم :ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

نرده تخت و شستن دست ها می باشددرگزارش ادمیت ثبت گردد ) فرد پرستار,خروج اضطراري, نحوه باال كشیدن 

 پذیرش دهنده دربخش(

عناوین آموزش حین بستري : شناخت بیماري,مراقبت هاي دارویی, تداخالت دارویی,تاثیرات داروها, رضایت 

فعالیت و باز آگاهانه قبل از انجام اقدامات تشخیصی, رژیم غذایی, عالیم وعوارض عفونت هاي بیمارستانی, 

توانی,وسایل كمك حركتی, كنترل درد, كار با تجهیزات پزشكی, آموزش خود مراقبتی می باشد) فرد ارائه دهنده 

 مراقبت هاي پرستاري/ ریسپراتوریست/پرستاري تست ورزش/ كارشناس تغذیه/ كارشناس فیزیوترابی,پزشك معالج(

از بیمار توسط پرستار صورت می گیرد نیازهاي آموزشی خود نكته:با توجه به ارزیابی پرستاري كه در بدو ورود 

 مراقبتی /باز توانی بیمارمشخص گردیده وبراساس ان برنامه مراقبتی طراحی واموزش هاي الزم به بیمار داده شود .

 آموزش حین بستري توسط پزشك داده می شود نیاز به ثبت ندارد.-ثبت آموزش ها: -3 

بدوورود وحین بستري توسط فرد ارائه دهنده مراقبت هاي پرستاري در گزارش پرستاري ثبت آموزش ارائه شده  -

 می گردد.

 عناوین آموزش در حین ترخیص:

مراقبت هاي دارویی,رژیم غذایی,فعالیت, روش هاي باز توانی, كنترل درد,كار با تجهیزات پزشكی, اقدامات حین 

ص نحوه تكمیل چك لیست خود مراقبتی وتحویل منابع آموزشی فوریت ها,آموزش خود مراقبتی, آموزش در خصو

وچك لیست خود مراقبتی, نحوه پیگیري,نتایج معوقه تست هاي پاراكلینیك و نحوه ي پیگیري ومراجعه به مراكز 

درمانی می باشد كه توسط فرد ارائه دهنده مراقبت هاي پرستاري / پزشك معالج ارائه می گردد و در فرم آموزش 

 رخیص ثبت می گردد و فرم تكمیل شده اصلی به بیمار ارائه می گردد.حین ت

 آموزش به مراقب بیمار:

در بیمار اینكه دچار محدودیت جسمی ) ضعف بینایی, شنوایی,حركتی, ذهنی ( می باشنداموزش هاي به مراقب / 

 مراقبین وي داده می شود .

 روش هاي آموزش به بیمار: -3   

ذهنی و روحی بیماران می بایست روش مناسب انتخاب  –و دانش بیماران و توانایی جسمی با توجه به سطح درك -

 گردد. جهت رسیدن به این منظور روش آموزش چهره به چهره و گروهی وجود دارد.

 MHWI -BCC-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 ارزیابی آموزش به بیمار:-4

روزانه سرپرستار بیماران  بخش را از نظر یادگیري نكات آموزشی ارزیابی می كند وسرپرستار با جمع بندي نتایج -

 ارزیابی گزارش تحلیلی به مترون ارائه می نماید.

 ها را راند و  ارزیابی نموده و نتایج در امتیاز رتبه بندي بخش ها لحاظ می گردد.سوپروایزر آموزشی بخش  -

 ارزیابی اثربخشی خود مراقبتی:-5

ارزیابی بررسی اثر بخشی دانشی:در طول شیفت مسئول آموزش به بیمار در خصوص آموزشهاي داده شده ازبیماران -

 سوال می نماید.

نحوه بررسی اثر بخشی مهارتی: مهارت بیماران همان تبدیل دانش به رفتار می باشد و در این ربطه نحوه عملكرد -

بیماران در خصوص استفاده از تجهیزات پزشكی, نحوه كنترل نبض و... مورد بررسی قرار می گیرد جهت تقویت  

موبایل توسط مراقب بیمار/ بیمار داده تا آموزش  تصویري تهیه وهمچنین مجوز استفاده ازCDمهارت بیماران, مركز 

 هاي ارائه شده توسط كادر درمانی را ضبط نمایند.

 

 بخش بلوک زایمان :

 ب ( آموزش حین بستري :

عالیم و عوارض  –رژیم غذایی  –تداخالت دارویی  –مراقبت هاي دارویی  –آموزش حین بستري شامل : نحوه زایمان 

جهت برقراري تماس  –روش هاي كاهش درد زایمان  –مراقبت از نوزاد  –فعالیت و بازتوانی  –عفونت هاي بیمارستانی 

اهمیت شروع تغذیه با شیر مادر زمان خروج از تخت ، آموزش عالئم خطر پس از زایمان ، بهداشت  –پوست با پوست 

 فردي ، مراقبت از اپی زیوتومی می باشد .

زمان مراجعه  –فعالیت  –رژیم غذایی  –ائه شده شامل مراقبت هاي دارویی ج ( آموزش حین ترخیص : آموزش هاي ار

آموزش الزم در زمینه مراقبت هاي  –جهت پیگیري انجام واكسیناسیون و مراقبت هاي ادواري پایش رشد كودك  –

هال الزم جهت آموزش خود مراقبتی مادران و تداوم تغذیه با شیر مادر و راهنمایی  –اقدامات حین فوریت  –مامایی 

پمفلت  –CDتحویل منابع آموزشی شامل :  –محل مراجعه و مراجعه جهت كنترل شیر دهی و غربالگري هیپوتروئیدي 

در خصوص نحوه مراجعه در صورت لزوم در فرم آموزش حین ترخیص توضیحات  –كتابچه و فلش كارت دارویی  –

 تایپ شده ثبت گردیده است .

 MHWI -BCC-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

آموزش هاي ارائه شده در خصوص عالیم هشدار دهنده عفونت ، ترمبو آمبولی ، افسردگی پس از زایمان ، زمان و مكان 

شك ، مراكز مشاوره شیر دهی ، نحوه شیردهی ، نكات بهداشتی به زبان ساده توضیح داده شود و سپس مراجعه به پز

 محل اپی از نظر عفونت و پستان ها از لحاظ ماستیت و شقاق بررسی شده و توصیه هاي الزم ارائه می گردد . 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 فرم هاي آموزش به بیمار

 ،سوپروایزرین بالینی،سوپروایزر آموزشی ،متروننظارت مسئول بخش 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي آموزش به بیمار 

 سیاست بیمارستان

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

   فاطمه هنرمند

 کمیته آموزش

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 مترون فریده نظری

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                         72/01/69تاریخ ابالغ:                          

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-03کد سند:

 دوم :ویرایش

 چهارم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

بخش های دامنه: اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحیعنوان: 

 جراحی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل بخش های جراحی

 فرد پاسخگو:

 وسرپرستاران ها،مدیرپرستاري بخش درمان،روساي معاون

 تعاریف:

 NPO(Non per oral )نخوردن چیزي از راه دهان :  

 I/O ( :intable and out put  )جذب و دفع 

 PO( :(peroral)از راه دهان  

 شیوه انجام کار: 

بیمار شرایط الزم براي اخذ گرفتن رضایت نامه كتبی از بیمار قبل از عمل و قبل از بیهوشی ) درصورتیكه  .1

 رضایت را نداشته باشد، از ولی قانونی وي رضایت گرفته می شود (

 مرتفع كردن هر گونه كمبود تغذیه اي قبل از عمل جراحی .2

 12تخلیه  معده و روده بیمار جهت پیشگیري از آسپیراسیون و استفراغ ) در جراحی هاي با آمادگی قبلی  .3

 می شود. NPOساعت قبل از جراحی بیمار 

تخلیه مثانه بیمار جهت جلوگیري از احتباس روده اي و ... ) در بیمارانی كه با پاي خود به اتاق عمل می روند،  .4

 قبل از تحویل به اتاق عمل، از آنها خواسته می شود كه مثانه خود را تخلیه كنند (

ل از جراحی، بسته به نوع ساعت قب 4ساعت قبل از جراحی و مایعات حداقل  8محدود سازي مصرف چربی  .5

 جراحی

 مشخص كردن ناحیه عمل بیمار با توجه به مدارك آزمایشگاهی، سونوگرافی و دستور پزشك  .6

 MHWI-BCC-04کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 سند: دستور العملعنوان 

 تالش براي حفظ آرامش و كاهش اضطراب بیمار قبل از جراحی .7

 شیو موهاي ناحیه عمل قبل از انجام جراحی .8

 جدا كردن وسایل اضافی از بیمار مانند طال، پروتز، دندان مصنوعی و ... قبل از جراحی .9

حی و تحویل دادن آن همراه با بیمار  ضمیمه شدن تمامی آزمایشات، گرافی ها و ... به پرونده بیمار قبل از جرا .11

 به اتاق عمل

 در صورت مشاهده مغایرت میان اطالعات پرونده و گفتار بیمار، باید جهت تعیین هویت بیمار اقدام شود. .11

 استفاده از پروفیالكسی طبق دستور پزشك، قبل از جراحی .12

 تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز براي عمل مانند پالتین قبل از جراحی .13

 كنترل عالئم حیاتی بیمار و اطمینان از آمادگی كامل بیمار براي انتقال به بخش در اتاق ریكاوري .14

 انطباق هویت مددجو با پرونده بیمار در زمان تحویل بیمار از اتاق عمل  .15

 تحویل گرفتن بیمار از ریكاوري در صورت هوشیاري كامل و پایدار بودن عالئم حیاتی وي  .16

دقیقه یكبار به  31دقیقه یكبار، سپس هر  15بیمار در بخش ) در ساعت اول، هر  چك كردن عالئم حیاتی .17

 ساعت و نهایتا طبق دستور پزشك ( 4تا  1ساعت، سپس هر  2مدت 

در صورت نیاز براي بیمار، طبق  O2كنترل هوشیاري، وضعیت تنفسی و راه هاي هوایی بیمار و استفاده از  .18

 دستور پزشك

19. NPO ز جراحی و استفاده از سرم هاي تزریقی براي بیمار طبق دستور پزشكماندن بیمار بعد ا 

بطور دقیق در صورتیكه بیمار سوند فولی بتكس داشته باشد و  I/Oكنترل، ثبت و توجه به میزان و حجم  .21

 اطالع به پزشك در صورت نیاز

 شدن در ابتدا و آغاز رژیم درخواستی پزشك در صورت تحمل بیمار  POاستفاده از مایعات سرد جهت  .21

 چك درن و پانسمان بیمار از نظر افزایش ترشحات پانسمان و اطمینان از فعال بودن درن .22

 چك زخم و بخیه از نظر عفونت، التهاب و ... .23

 كمك به بیمار  براي افزایش فعالیت در اولین روز بعد از عمل .24

 تار در زمان ویزیت و اجراي تمام دستورات پزشكهمراهی پزشك توسط پرس .25

 ثبت تمامی اقدامات انجام شده براي بیمار در گزارش پرستاري و مهر و امضاي گزارش .26

 MHWI-BCC-04کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: دستور العمل

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 گزارش پرستاري، برگه شرح حال، رضایت نامه

 چك لیست جراحی ایمن 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 .5911،چاپ اول،سال کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر هوشمند

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 

 دکتر حسین رستمی پور
 

 

 

 ریاست

 

 0مسئول بخش زنان  الهام فاتحیان

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 مترون فریده نظری

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 MHWI-BCC-04کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 بخش دیالیزدامنه:  مراقبت  پایش مستمر حین و پس از دیالیزاطمینان از آمادگی قبل و عنوان :

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل دیالیز

 فرد پاسخگو:

 وسرپرستاران ها،مدیرپرستاری بخش درمان،روسای معاون

 شیوه انجام کار: 

 قبل از قطع از دستگاه

 . بیمار از لحاظ سطح هوشیاري چك می شود . 1

 . صافی مناسب برحسب ) اضافه وزن ، آزمایشات و ... ( جهت بیمار انتخاب می شود . 2

 . محل تزریق سوزن ها به نحوه مناسب ضدعفونی می گردد . 3

 . كلیه كاركنان در تمامی اقدامات همیشه از دستكش استفاده می كنند . 4

 . هنگام قطع و وصل بیمار از محافظ چشم ، دستكش و ... مجزا براي هر بیمار استفاده می شود . 5

 . پرایم دستگاه بر اساس اصول علمی انجام می شود . 6

 . سوزن هاي وریدي و شریانی تزریق می شود . 7

 و ... استفاده می شود .  VF. برحسب نیاز بیمار پروفایل سدیم ، پروفایل 8

 دقیقه چك و ثبت می گردد .  15ین دیالیز فشارخون بیمار حداقل ساعتی یك بار و بیماران اورژانس هر . ح9

 . اقدامات الزم جهت پیشگیري از عوارض حین دیالیز انجام می شود . ) مصاحبه (11

 . ویزیت تمام بیماران توسط پزشك متخصص یا فوق تخصص انجام می شود . 11

 تمام خون هاي موجود در ست و صافی به بدن بیمار بازگردانده می شود .  . هنگام قطع بیمار ،12

 . محل كاتتر از لحاظ ترشح و چركی و ... چك می شود . 13

 MHWI -BCC-06کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 . ناحیه خروجی كاتتر پانسمان می شود و در صورت وجود فیستول پانسمان محل تزریق صورت می گیرد . 14

 . در صورت داشتن دستور تزریق آمپول اپركس ، آمپول تزریق می شود . 15

 بعد از قطع از دستگاه 

 . پس از قطع بیمار از دستگاه فشار خون بیمار چك می شود . 1

 . بیمار از لحاظ عمومی پایش می گردد و فشار خون بیمار چك می شود . 2

 . یك بار دیگر محل ورود سوزن ها از لحاظ خونریزي چك می شود . 3

 . در آخر ، وزن بعد از دیالیز چك می شود . 4

 ثبت می گردد . . تمامی موارد فوق در پرونده 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-06کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت سر پرستاران و سوپروایزرین

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست هاي بیمارستان

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش دیالیز جاسم رحمانیان

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 مترون فریده نظری

 

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-10کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل 

 

اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت پایش مستمر حین و پس از عنوان:

 شیمی درمانی و پرتو درمانی

کلیه بخش های درمانی ) دامنه: 

بخش شیمی درمانی و 

 پرتودرمانی (

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی

 پاسخگو: فرد

 رئیس بخش ، مدیر پرستاري ، سرپرستار بخش 

 تعاریف:

Ivline   ، ) رگ باز (ADR  ، ) آدریا مایسین ( ، الیگوري )كم كردن ادرار ( ، آنوري ) قطع ادرار (BP   ، ) فشار خون (

R   ، ) تنفس(P  ) نبض ( ، پورتكت ) رگ مصنوعی( 

 

 شیوه انجام کار: 

 :  سطح مسئولیت -

 پرستاري

 . بیمار را پس از چك هویت با مستندات ) پرونده ( و سپس دستبند شناسایی و به تخت مربوطه راهنمایی كنید .  1

 . خود را به بیمار معرفی كنید .  2

. بیمار را به تخت خود راهنمایی كنید و بیمار را با فضاي فیزیكی و نكات ایمنی ) طبق دستور العمل آموزش به  3

 بیمار ( آشنا كنید . 

 . پس از تعویض لباس بیماران از نظر قد و وزن كنترل كنید و در كاردكس بیمار ثبت نمایید . 4

 نمایید . . به بیماران كم توان توسط خدمات كمك رسانی  5

 ( كنترل كنید و در برگه ثبت عالئم حیاتی ثبت نمایید .  T.P.R.BP . عالئم حیاتی بیمار را از نظر ) 6

 . داروهاي تهیه شده بیماررا با نسخه پزشك مطابقت دهید .  7

 MHWI -BCC-07کد سند:

 ویرایش: دوم 

 صفحه: اول 
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

دندان درد (  –تب  –. از بیمار شرح حال ) از نظر سالمت جسمی مثل سرما خوردگی 8

 بگیرید . در صورت وجودعالئم در گزارش پرستاري و كاردكس ثبت كنید. 

داده و آموزش هاي مربوطه به آن را براي بیمار توضیح دهید . . كتابچه آموزشی موجود در بخش را به بیمار تحویل  9

 فعالیت و استراحت ( –) مثل تغذیه درست 

 بیمار و آخرین نتایج آزمایشات را به پزشك اطالع دهید .  –. وضعیت بالینی  11

 . براي بیمار بستري مراحل شیمی درمانی را توضیح دهید .  11

 مناسب بگیرید .   Ivline. از بیماران  12

 511. بیمارانی كه پورتكت دارند ، شست و شوي پوست انجام دهید و از صحت عملكرد پورت با انفوزیون سرم  13

 مطمئن شوید . 

 / ساعت قبل از شروع كوموتراپی را تزریق نمایید . 5. داروها طبق دستور پزشك  14

 پرستار آماده نمایید و وصل نمایید .  2. دارو هاي شیمی درمانی بیمار را طبق دستورپزشك با حضور  15

16  .Ivline   دقیقه چك نمایید . ) توجه  15بیمار را حین انفوزیون دارو را از نظرنشت  دارو و قرمزي پوست هر از

بیمار   Ivlineار حضور مستمر داشته باشید و به / ساعت بر بالین بیمADR  ،5كنید در طی مدت تزریق داروهاي 

 توجه ویژه نمایید . 

 . در صورت نشست دارو ، بالفاصله دارو قطع و ناحیه را كمپرس گرم نمایید .  17

قبل از خارج كردن آنژیوكت ،هیدروكورتیزون تزریق نمایید و بعد آنژیوكت را خارج  ADR. در مدت نشست داروي  18

 نمایید . 

حین انفوزیون دارو به بیمار به عالئم حساسیتی دارویی از قبیل )كهیر ، خارش ، تهوع واستفراغ ( توجه نمایید . .  19

 ودرصورت بروزعالئم فوق پس از قطع تزریق داروبه پزشك معالج اطالع رسانی نمایید . 

ایید و در صورت مشاهده به پزشك آنوري توجه نم –. به عملكرد كلیه ها حین شیمی درمانی از نظر عالئم الگوري  21

 معالج اطالع رسانی نمایید . 

 

 MHWI -BCC-07کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل 

 

. به عملكرد سیستم گوارشی در حین شیمی درمانی از نظر كرامپ هاي شكمی و اسهال توجه نمایید و در صورت  21

 بروز مشكل به پزشك اطالع رسانی كنید . 

 تخت بیماران را همراهی نمایید  . جهت جلوگیري از جدا شدن اتصاالت ) سرم ( در هنگام جا به جایی و یا خارج از 22

تمام شیمی درمانی عالئم حیاتی بیمار را كنترل نمایید و در برگه چارت عالئم حیاتی زیرپاي بیمار ثبت . پس از ا 23

و نوسانات فشار خون به پزشك اطالع رسانی كنید   T>38نمایید  . و در صورت تغییر عالئم حیاتی بیمار مثل تب باال 

م حیاتی و همو دینامیك بیمار اقدام به خارج كردن . دستورات پزشك معالج را اجرا نمایید بعد از چك مجدد عالئ

Irvine   . نمایید 

 اقدامات پس از اتمام شیمی درمانی :

. پس از اتمام شیمی درمانی عالئم حیاتی بیمار را كنترل نمایید و در برگ چارت حیاتی ثبت نمایید . در صورت  1

 درجه و نوسانات فشار خون به پزشك اطالع رسانی كنید .   38تغییرعالئم حیاتی بیمار مثل تب باالي 

 . پس از اتمام شیمی درمانی:2

 خارج نمایید و از نظر خونریزي ناحیه را كنترل نمایید .    IVا دارند ر  Ivlineالف ( بیمارانی كه 

ب ( بیمارانی كه پورتكت دارند قبل از خارج كردن پورت ناحیه را ....... نمایید و بعد سوزن را خارج نمایید و از نظر 

 خونریزي ناحیه را كنترل نمایید .   

 كمك رسانی كنید . . در تعویض لباس بیمار در هنگام ترخیص توسط خدمات  3

 . به بیمار در مورد تغذیه مناسب و رعایت بهداشت در منزل و موقع ترخیص آموزش دهید . 4

 . درو هاي توصیه شده توسط پزشك در منزل را به صورت كتبی به بیمار آموزش دهید . 5

 انی نمایید . . در صورت پیگیري جواب هاي آزمایش معوقه به بیماران تاریخ دقیق جواب را اطالع رس6

 . تاریخ مراجعه بعدي ذكر شده توسط پزشك در دفترچه بیمه بیمار را به همراهان توضیح دهید .  7

 ولی در بیماران مطهري هنوز بخش كموتراپی راه اندازي و افتتاح نگردیده است . 

 MHWI -BCC-07کد سند:

 ویرایش: دوم 

 صفحه: سوم
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مترون ،سرپرستار

 

 منابع/مراجع:

 كتاب مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري 

 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

   نوذر زاده

 بیمارستانمسئول فنی 

 

   

 دکتر حسین رستمی پور 

  

 

 ریاست

 

 پرسنل بخش اسکرین مهناز عباس زاده

 مترون فریده نظری

 

 62/  01/  72بازبینی بعدی:                                                                                                69/  01/ 72تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-07کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: چهارم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

انواع از  پسمراقبت و پایش مستمر حین و  قبل واطمینان از آمادگی عنوان: 

 اسکوپی ها

کلیه پرسنل دامنه: 

 درمانی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ی ن نیازمند به اندوسكپی و كلونوسكوپكلیه بیمارا

 فرد پاسخگو:

 كلیه پرسنل درمانی

 تعاریف:

آندوسكوپی به دو صورت می باشد : آندوسكوپی دستگاه گوارش تحتانی و آندوسكوپی دستگاه گوارش فوقانی : مري ، 

 معده ، دوازدهه

تكاه اسكوپی می درون مري ، معده ، اثنی عشر و روده بزرگ به طور كامل با دستعریف آندوسكوپی : به معناي مشاهده 

 در بخش اسكوپی توسط فوق تخصص گوارشی انجام می شود .  باشد كه انجام آن

 شیوه انجام کار: 

 آمادگی قبل از آندوسکوپی :

 ا به بیمار توضیح داده و در برگه رضایت آگاهانه ثبت می كند .پرستار و پزشك علت انجامپروسیجر و عوارض ر 

 .آموزش مرتبط با نوع پروسیجر را به بیمار داده و در گزارش پرستاري بیمار ثبت كنید 

 .رضایت نامه قانونی از بیمار بگیرید 

 .مددجو )بیمار ( شب قبل از آندوسكوپی یك شام سبك میل كند 

 8  به بخش آندوسكوپی ، مددجو باید كامال ناشتا باشد و حتی آب میل نكند .ساعت قبل از فرستادن بیمار 

  پرستار و پزشك معالج از مصرف داروهایی مثل وارفارین ، آسپرین ، هپارین و سایر داروهاي رقیق كننده خون

 بیمار اطالع دارد .

 پزشك بیمار هماهنگی  جهت مصرف انسولین و داروهاي ضد قند خون و یا داروهاي قلبی و ضد فشار خون با

 الزم انجام شود.

 . پرستار و پزشك معالج از سابقه عمل جراحی شكم ، معده و روده بیمار اطالع داشته باشد 

 MHWI -BCC-08 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 .دستبند شناسایی بیمار را جهت اطمینان از بیمار صحیح ، پروسیجر صحیح كنترل نماید 

 سایت I.V . بیمار را قبل از انتقال بیمار به واحد آندوسكوپی كنترل نمایید 

  كلیه اقدامات و مراقبت ها و ساعت خروج از بخش را در پرونه گزارش پرستاري ثبت كنید. 

 

 آمادگی قبل از کلونوسکوپی :

  پرستار و پزشك علت انجام پروسیجر و عوارض آن را به بیمار توضیح داده و در برگه رضایت

 آگاهانه ثبت می كند .

 . آموزش مرتبط با نوع پروسیجر را به بیمار داده و در گزارش پرستاري بیمار ثبت می كند 

 .رضایت نامه قانونی از بیمار بگیرید 

 و پزشك معالج از مصرف داروهایی مثل وارفارین ، آسپرین و هپارین و سایر سایر  پرستار

 داروهاي رقیق كننده خون بیمار اطالع دارد .

  جهت مصرف انسولین و داروهاي ضد قند خون و یا داروهاي قلبی و ضد فشار خون با پزشك

 بیمار هماهنگی الزم انجام شود.

  اطمینان از بیمار صحیح و پروسیجر صحیح كنترل نمایید .دستبند شناسایی بیمار را جهت 

 

 آمادگی قبل از کولونوسکوپی :

  عدد مصرف  2ساعت  8شب قبل از انجام كولونوسكوپی قرص بیزاكودیل هر از  2از

 شود.

  ( یك روز قبل از انجام كولونوسكوپی بعد از خوردن صبحانه پودر پیدروالكس

دقیقه یك لیوان  15لیتر آب حل شود هر از  5/1بسته ( هر كدام در  6مجموعه 

 مصرف شود.

  روز قبل از كلونوسكوپی از خوردن ناهار و شام خودداري شود و فقط مایعات صاف

شده شامل ) آب ، چاي ، قهوه و ...( مصرف شود. از خوردن شیر یا خامه پرهیز شود. 

 مصرف ژله به جز ژله قرمز مانعی ندارد .

  به مدت كامل  14-16روز قبل از كولونوسكوپی در ساعت شربت سناگراف را عصر

 مصرف شود.

 MHWI -BCC-08 کد سند:

 دوم :ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 .ناحیه مقعد تمیز شود 

/. میلی 5میلی گرم ( پتدین و  25طبق دستور پزشك داروهاي سداتیو را یك ساعت قبل از كولونوسكوپی )  -

 تزریق نمایید . IVآمپول میدازوالم به صورت 

 عالئم حیاتی بیمار را قبل از تحویل بیمار به بخش آندوسكوپی كنترل و در برگ عالئم حیاتی ثبت كنید. -

 نده به بخش آندوسكوپی منتقل كنید .بیمار را به همراه پرو -

 كلیه اقدامات و مراقبت ها و ساعت خروج بیمار را در گزارش پرستاري ثبت كنید . -

 

 مراقبت حین آندوسکوپی و کولونوسکوپی :

 . هویت بیمار را با دستبند شناسایی چك كنید 

 .رضایت آگاهانه بیمار را كنترل كنید 

 ، دوسكوپی تجویز می ندر واحد آندوسكوپی و توسط پرستار آ داروهاي سداتیو طبق دستور پزشك

 شود.

 . مانیتورینگ عالئم حیاتی ) در صورت نبودن مانیتورینگ به صورت دستی ( چك كنید 

  ساعت ورود بیمار به واحد آندوسكوپی به وضعیت بیمار هنگام ورود به آندوسكوپی ، داروهاي تزریق

آندوسكوپی وسط پرستار آندوسكوپی در فرم گزارش  شده و كلیه اقدامات انجام شده در حین

 پرستاري ثبت می شود(

 

 مراقبت از بیماران بعد از آندوسکوپی :

  هنگام تحویل بیمار از واحد آندوسكوپی بیمار را از نظر وضعیت هوشیاري ، خونریزي و عالئم

 حیاتی كنترل كنید .

  ساعت بعد از انجام آندوسكوپی بیمار را  2-4تا برگشت رفلكس بلعNPO  نگه دارید . شروع

 رژیم غذایی با مایعات سرد خواهد بود.

  دقیقه چك كنید . 15-31ساعت هر از  1عالئم حیاتی را تا 

  بیما را از نظر عالئم عوارض آندوسكوپی ) سوراخ شدن دستگاه گوارش و پنومونی

 نترل كنید .آسپیراسیون ( ك

 MHWI -BCC-08 کد سند:

 دوم :ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 

  ...( ساعت ورود بیمار به بخش ، وضعیت بالینی بیمار ) سطح هوشیاري ، عالئم خونریزي و

 كلیه اقدامات انجام شده را در گزارش پرستاري ثبت كنید .

 

 مراقبت از بیماران بعد از کولونوسکوپی :

  هنگام تحویل بیمار از بخش آندوسكوپی بیمار رااز نظر وضعیت هوشیاري ، خونریزي

 و عالئم حیاتی كنترل كنید .

  ثبت كنید . دقیقه ( كنترل و 15-31ساعت ) هر از 2عالئم حیاتی بیمار را تا 

  بیمار را از نظر تب ، خونریزي از ركتوم ، درد غیر طبیعی ، تغیر در اجابت مزاج یا

 نفخ كنترل كنید .

 . پزشك را در صورت مشاهده عوارض مطلع كنید 

  ساعت ورود بیمار به بخش ، وضعیت بالینی بیمار ) سطح هوشیاري ، عالئم خونریزي

 در گزارش پرستاري ثبت كنید .و ... ( كلیه اقدامات انجام شده را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-08 کد سند:

 دوم :ویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت بر انجام كار و مصاحبه با پرسنل 

 

 منابع/مراجع:

 مرجع استانداردهاي خدمات پرستاريكتاب 

 منابع و تجارب بیمارستانی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور 

  

 

 ریاست

 

 p.ccuمسئول بخش  سودابه شاکری

 مترون فریده نظری

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:   72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-08 کد سند:

 دوم: ویرایش

 پنجم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 سند:دستورالعمل عنوان

 

اطمینان از مراقبت و پایش مستمر بارداری های پرخطر، قبل ، حین و پس از عنوان: 

 اتمام بارداری

بخش های دامنه: 

 بالینی 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كادر پرستاري مامائی بیمارستان و كلینیك هاي دوران بارداري ، پزشكان محترم زنان و زایمان

 فرد پاسخگو:

 سرپرستار 

 تعاریف:

 اداره بیماران پرخطر به نحوي كه بیمار بهترین خدمات را دریافت كند و دچار كمترین عارضه شود  . 

 شیوه انجام کار: 

 فرم تریاژ در بلوك زایمان تعریف می شود .  3تا  1. بیماران پرخطر طبق سطوح 1

وي پس از گرفتن شرح حال دقیق به اطالع پزشك . در صورتی كه بیمار در گروه پر خطر قرار می گیرد وضعیت 2

 معالج وي رسانده می شود . 

 . اقدامات اولیه مورد نیاز بیمار سریعا ارائه می شود . 3

 . دستورات پزشك توسط پرسنل مسئول بیمار در پرونده بیمار ثبت و سپس چك می شود . 4

 د . . دستورات پزشك سریعا توسط ماماي مسئول بیمار اجرا می شو5

 دقیقه بعد از فراخوانی بیمار را ویزیت می كند .  31. پزشك در كمتر از 6

 . ماماي باسابقه بر كار ماماي مسئول بیمار نظارت می كند . 7

ن دوستدار مادر استفاده می . در تمام بیماران پر خطر جهت اداره آن از راهنماي كشوري خدمات مامایی بیمارستا 8

 كند .

 

 MHWI -BCC-09 کد سند:

 دوم:ویرایش

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 یزیت و پی گیري و ادامه درمان و دادن توصیه هاي الزمكارشناس مادر پرخطر جهت و اطالع رسانی .9

 به بیمار توس كارشناس مادر پر خطر . دادن مشاوره11

 . ثبت اطالعات بیمار وسط كارشناس مادر پرخطر جهت پیگیري11

 . ثبت اطالعات گزارش عوارض شدید بارداري و زایمان و موربیدیتی در سامانه ایمان12

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ارزیابی به وسیله لیست كنترلی پایش دوره اي هر سه ماه و ارزیابی نتایج

 

 

 

 منابع/مراجع:

 گایدالین هاي وزارت بهداشت / شرح وظایف مامایی

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

   شریفی

 کمیته مورتالیتی و موربیدیتی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

  ثنایی

 7مسئول بخش زنان  طاهره بهجو

  زینت صیادی

 مترون فریده نظری

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                                    69 72/01تاریخ ابالغ:    

 

 

 MHWI -BCC-09 کد سند:

 دوم :ویرایش

 دومصفحه:

 

 



71 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

اعالم نتایج معوقه تست های پاراکلینیک به بیمار/ همراه او بعد از ترخیص از عنوان :

 بیمارستان

بخش های دامنه:

 درمانی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مترون و سرپرستاران و منشی هاي بخش هاي درمانی 

 فرد پاسخگو:

 پاراكلینیكی هاي بخش وروساي درمان معاون

 

 

 شیوه انجام کار: 

 . هنگام پذیرش از بیماران آدرس و شماره تلفن دریافت می گردد .   1

 . گذاشتن دفتر در بخش و ثبت جواب هاي تست هاي تحویل داده نشده .  2

 . پیگیري توسط منشی بخش از روي دفتر ثبت تست هاي معوقه صورت می گیرد .   3

. آزمایشاتی كه باید اطالع داده شود مشخص می شود مانند آزمایشات هورمونی ، نمونه هاي پاتولوژي ، انواع كشت  4

 و ......  HBS  ،HCVها، 

. اگرنتایج تست مثبت باشد و بیمار ترخیص نشده . نتایج ارسالی از آزمایشگاه توسط پرسنل بخش چك می شود  5

 باشد به پزشك مربوطه اطالع داده می شود . 

. اگربیمار ترخیص شده باشد توسط منشی با بیمار تماس گرفته می شود و ازبیمار در خواست می شود به بخش  6

از گرداند و با كپی آزمایش به پزشك مربوطه مراجعه و نتایج تست را تحویل گرفته و كپی نماید و اصل آن را به بخش ب

 مراجعه كند . 

 . از بیمار یا همراه بیمار كه نتایج را تحویل گرفته در دفتر با ذكر تاریخ و ساعت امضا گرفته می شود .  7

 

 

 MHWI -BCC-10کد سند:

 دوم: ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت سر پرستاران و سوپروایزرین

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست هاي بیمارستان

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر ناهید زندگانی

 بیمارکمیته مدیریت خطر و ایمنی 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مترون فریده نظری

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -BCC-10کد سند:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

 بخشهای بالینیدامنه: قلبی ریویی حیااعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان: 

 تمامی پرسنل درمانی بیمارستان

 فرد پاسخگو:

مسئول فنی بیمارستان ، مسئول فنی اورژانس ،مسئول فنی بخشهاي درمانی،مدیر خدمات 

 بخشهاي درمانیپرستاري،سوپروایزور،سرپرستاران 

 

 تعاریف:

ي خود را از دست در فردي كه هوشیارمغزو قلبشامل اقداماتی است كه براي بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم 

شود تاگردش خون و تنفس به طور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودي شود و تالش میداده، انجام می

 .بیمار برقرار شود

 .تنفسی-عبارت است از انجام اقدامات اساسی و پایه به منظور حفظ حیات به دنبال ایست قلبی

 

 شیوه انجام کار:

 وظایف به ازاعضادرهرشیفت گرددوهریك تعیین احیامركزدرمانی گروه مسئول اعضابایدتوسط وظایف شرح -1

 باشند. داشته كامل خودآگاهی

 نمایند. خودالصاق یونیفرم رابه است ایشان وظایف بیانگرشرح كداحیاكه شناسایی كارت اعضامیبایست كلیه-2

 احیاانجام تیم رسیدن راتازمان اولیه اقدامات باشندكه می موظف پرستاروبهیاردربخش ازجمله پزشكی كاركنان كلیه-3

 دهند.

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

 مسئولین درهربیمارستان)  خواهدبود الزامی بخش پرسنل احیا،توسط نیازبه درزمان مشخص كداحیاباشناسه اعالم-4

 نمی فعال سیستم پیج بیمارستان ازشبكه ساعاتی رابراي ومناسبی خواهندبودسازوكارمشخص مركزموظف

 باشد،درنظربگیرند.

 باشد. شنیدن قابل مركزبطورواضح نقاط كدبایددرتمام اعالم-5

 بیمارحضوریابند. كدبربالین اولین ازاعالم پس اعضاءكداحیابایدبالفاصله كلیه-6

 نظارت فرم تكمیل احیا،همچنین عملیات شروع انجام كد،زمان اعالم زمان است سوپروایزرحاضردركد،موظف-7

 نماید. اعضاحاضردركدراثبت برعملكردكدبااخذامضاازكلیه

 نمایند. انجام مصوب هاي پروتكل احیاءرابراساس مراحل بایست اعضاءكداحیامی كلیه-8

 احیا،الزم احیادرهنگام تیم مسئول كه باشدودرمواردي می مقیم احیاءباپزشك عملیات وهدایت رهبري مسئولیت-9

 به موظف متخصصان احیاحضورنماید،این درعملیات اورژانسی صورت دیگربه هاي رشته ویادستیاران بدانندمتخصصان

 خواهندبود. عملیات درمحل حضوربالدرنگ

 رابه نیازمشكالت موجودرامرتفعودرصورت كمبودهاي باشدكلیه می موظف شیفت پرستاري مسئول درهرشیفت-11

 .نماید احیاكتبااعالم گروه كل مسئول

 

 بر اساس موارد مورد تاکید انجمن قلب آمریکا 2151برجسته در احیای قلبی ریوی  تغییرات

 (بار در دقیقه 111بار در دقیقه )بیشتر از  111تعداد فشردن سینه حداقل -1

اینچ ، در شیرخواران و كودكان یك سوم قطر قدامی خلفی  2سانتی متر یا  5عمق فشردگی در بزرگساالن حداقل -2

 سانتی متر  5اینچ یا 2سانتی متر و در اطفال  4اینچ یا  5/1سینه بطوریكه در شیرخواران 

 .اجازه دهید سینه بعد از هر فشردن سینه بحالت اولیه برگردد-3

 .كمترین وقفه در ضمن دوره هاي فشردن سینه بكار برده شود-4

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

 .سینه انجام شودفشردن سینه محكم و سریع در محل وسط -5

 .از تهویه بیش از اندازه اجتناب شود-6

یعنی ابتدا برقراري جریان  CABفشردن سینه جهت برقراري جریان خون به  -تنفس -یعنی راه هواییABC لتبدی-7

خون بواسطه فشردن قفسهسینه و سپس باز كردن راه هوایی و بعد بررسی تنفس و در صورت نیاز ارایه تنفس به بیمار 

به ترتیب اعمال می گردد مگر در نوزادان تازه متولد شده است بطوریكه  CAB در بزرگساالن و اطفال و شیرخواران كه

و  VF و VT اساسی ترین عنصر در احیاي پایه، فشردن سینه و دفیبریالسیون می باشد كه بویژه در بیماران دچار

دن راه هوایی و ارایه تنفس و بكارگیري تجهیزات تهویه متعاقب آن ارست قلبی این مهم بدلیل اتالف زمان در بازكر

 .مورد تاخیر قرار می گرفت

اگر یك احیاگر منفرد به یك فرد قربانی با غش ناگهانی برخورد نماید ممكن است فرض نماید كه فرد دچار ایست -8

می نماید سپس دفیبریالتور  قلبی شده كه قابل برگشت با شوك می باشد لذا ابتدا سیستم پاسخگویی اورژانس را فعال

 را تهیه كرده و به سوي قربانی باز می گردد تا عملیات احیا را با فشردن سینه شروع كرده و از AEDخارجی خودكار

AED  استفاده نماید. اما در یك فرد با ایست قلبی ناشی از خفگی مثل غرق شدن در آب، حق تقدم با شروع عملیات

دقیقه بطول می انجامد كه این  2دوره كه مجموع در حدود  5بهمراه ارایه تنفس براي  احیا است كه با فشردن سینه

 .پروسه قبل از فعال كردن سیستم پاسخگویی اورژانس می باشد

 :شامل 2111زنجیره بقاي بزرگساالن در احیاي -9

 تشخیص سریع ایست قلبی و فعال كردن سیستم پاسخگویی اورژانس 

  فشردن سینهاحیاي بموقع و تاكید بر 

 تحویل شوك سریع 

 بكارگیري احیاي قلبی پیشرفته 

 تجمیع مراقبتهاي قلبی پس از ایست قلبی 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

در بحث بررسی تنفس سه بخش نگاه كردن و گوش كردن و احساس كردن از الگوریتم احیاي پایه حذف شده و به -11

 .جاي آن در برخورد با فرد مورد نظر اگر بیمار تنفس نداشت یا تنفس بریده بریده داشت گنجانده شده است

 
ه با تعداد باال و عمق كافی، بازگشت سینه به تاكید بر كیفیت احیا مورد توجه قرار دارد بصورتیكه فشردن سین-11

 وضعیت قبلی، كمترین مكث در دورهاي فشردن سینه داراي اهمیت ویژه است

 ادامه یابد  AED فشردن سینه تا آماده شدن و بكارگیري دستگاه-12

ه باید بموقع گاهی ایست قلبی با تظاهراتی مثل فعالیتهاي شبیه تشنج یا تنفسهاي بریده بریده شروع شود ك-13

 توسط احیاگر شناسایی شود

 .اقدام می نماید AED در صورت حضور دو احیاگر، نفر دوم جهت تهیه و آماده سازي دستگاه-14

ثانیه بطول انجامد و در صورتی كه در طی این زمان نبض قابل لمس نبود باید  11بررسی نبض نباید بیش از-15

 فشردن سینه را بالفاصله شروع نمود

توصیه بر فشار غضروف كریكویید توسط احیاگر سوم جهت فشردگی مري در  2115یش از این در راهنماي سال پ-16

برابر مهره هاي گردنی بود تا از اتساع و بازگشت محتویات معده ضمن بكارگیري آمبوبگ جلوگیري شود اما خود این 

غضروف كریكویید ضمن تهویه دیگر بصورت رایج فشار  2111امر مانعی براي تهویه محسوب می گردد لذا در راهنماي 

 توصیه نمی شود

دقیقه مقدم است بر ارایه دو بار تنفس، كه این امر براي جلوگیري از بروز  2بار در طی  30فشردن سینه با تعداد -17

 تاخیر در شروع فشردن سینه در نظر گرفته شده است

 

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

در همه اماكن عمومی مورد توصیه قرا گرفته است، همچنین براي بیمارستانها بعنوان  AEDبكار گیري دستگاه -18

دقیقه از وقوع كالپس بویژه مكانهایی كه مهارت پرسنل  3كمتر یا مساوي دفیبریالسیون سریع با هدف ارایه شوك در 

 در تشخیص ریتم قلبی یا بكارگیري از دفیبریالسیون در آنها كم می باشد

سال احیاگر باید از سیستم تقلیل دهنده اطفال استفاده نماید در غی  8تا  1در كودكان  AEDبراي استفاده از -19

 زیر یك سال( دفیبریالتور دستی ارجح تر است در غیر )ستاندارد استفاده شود، براي شیرخواران ا AED اینصورت باید از

بدون  AED با تضعیف كننده اطفال بهره گرفته می شود كه در صورت عدم دسترسی، ممكن است از AED اینصورت از

 .تضعیف كننده استفاده شود

ژول به ازاي  4هر كیلو گرم می باشد اما براي شوكهاي متعاقب ژول به ازاي  2دوز انرژي جهت شوك براي اطفال -21

 ژول به ازاي هركیلو باالتر باشد 10هر كیلو در نظر گرفته می شود، باالترین میزان انرژي نباید از 

Stabl تاكیكاردي بطنی مونومورفیك پایدار-21 e  در یك فرد بزرگسال به شوك )سینكرونایز( چه دستگاه مونوفازیك

استفاده شود زیرا در  VFژول به خوبی پاسخ می دهد، كاردیوورژن سینكرونایز نیاید براي  111بایفازیك به میزان و چه 

 توسط دستگاه یافت نمی شود QRS فیبریالسیون بطنی

لذا تحویل انرژي صورت نمی پذیرد، كاردیوورژن سینكرونایز همچنین نباید براي تاكیكاردي بطنی بدون نبض و 

 .بطنی پلی مورفیك بكار گرفته شود این ریتمها نیازمند تحویل شوك غیر سینكرونایز با انرژي باال می باشد تاكیكاردي

اگر شیرخوار یا كودك غیر پاسخگو بوده و تنفس نداشته یا تنفس بریده بریده داشته باشد، ارایه كننده مراقبت -22

ض براكیال در شیرخواران و نبض كاروتید یا فمورال در ثانیه جهت بررسی نبض تالش می نماید )نب 11بهداشتی براي 

ثانیه نبض لمس نشد یا از وجود آن مطمئن نگردید اقدام به فشردن سینه می نماید چرا كه  11كودكان( اگر در طی 

 مطالعات نشان داده اند كه در شرایط فوریت، تعیین وجود یا عدم نبض چه براي ارایه كنندگان مراقبت بهداشتی و چه

 براي افراد غیر متخصص چندان قابل اعتماد نیست

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 پنجم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

قلبی آسیستول توصیه نمی شود، در بیماران برادیكاردي عالمت پیس میكر بصورت روتین براي بیماران با ارست -23

دار و داراي نبضی كه به دارو درمانی پاسخ نمی دهند پیس ترانس كوتانئوس، توسط ارایه كنندگان مراقبت بهداشتی 

از طریق ورید مركزي قدم بعدي (ترانس ونوس)آماده می گردد كه در صورت عدم كارآمدي آن، پیس داخل وریدي

 قی می گردد البته پیس داخل قلبی یا اینتراكاردیاك نیز مد نظر قرار می گیردتل

ضربه به سینه در ایست قلبی غیر شاهد در خارج بیمارستان استفاده نمی شود مگر براي یك بیماري كه ما شاهد -24

ان پذیر نیست و بواسطه وي هستیم و تحت مانیتورینگ دچار تاكیكاردي بدون نبض شده و تهیه بموقع دفیبریالتور امك

شكستگی استخوان جناغ،  :ضرورت احیا و شوك بكار برده شود البته ضربه به سینه مشكالتی بدنبال دارد شامل

استئومیلیت، سكته مغزي و تحریك قلب براي بروز آریتمی هاي بدخیم در بزرگساالن و كودكان همچنین نباید بخاطر 

 یافتداین ضربه شروع احیا و شوك به تاخیر ب

علیرعم وجود راههایی براي اطمینان از لوله گذاري، كاپنوگرافی یكی از روشهاي معتبر براي تایید جایگذاري -25

صحیح لوله داخل تراشه می باشد كه مانیتورینگ امواج كاپنوگرام در هنگام جابجایی و انتال بیمار در این خصوص پر 

خود را خارج می نماید و كاپنوگراف به عنوان یك  CO2 هاهمیت می نماید. خون در زمان گردش از داخل ری

مانیتورینگ فیزیولوژیك عملكرد مناسب فشردن سینه و بازگشت جریان خودبخودي موثر را نمایش می دهد. فشردن 

می گردد از سویی بازگشت ناگهانی گردش خون  PETCO2 یا CO2غیر موثر سینه باعث افت فشار انتهاي بازدمی 

 شیب باالرونده كاپنوگرام همراه خواهد بود خودبخودي با

ژول و  211تا  121انرژي اولیه توصیه شده جهت كادردیوورژن فیبریالسیون دهلیزي با تجهیزات بایفیزیك -26

ژول است، كاردیوورژن فالتر دهلیزي و سایر تاكیكاردي  211كاردیوورژن فیبریالسیون دهلیزیبا تجهیزات مونوفیزیك 

 51یاز به انرژي كمتري دارد و چه با تجهیزات بایفیزیك و چه مونوفیزیك میزان انرژي كاربردي اولیههاي فوق بطنی ن

 ژول در بزرگساالن می باشد 111تا 

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 ششم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهری مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

بر افزایش كیفیت عملكرد در دو مقوله فشردن سینه و بكارگیري سریع و  2111در احیاي قلبی مغزي ریوي -27

بدون نبض تاكید دارد بطوریكه دسترسی به رگ، بكارگیري دارو و استفاده از  VT و VF بموقع دفیبریالسیون در

 نباید منجر به تاخیر در فشردن سینه و تحویل شوك گرددتجهیزات راه هوایی پیشرفته 

آسیستول استفاده نشده و از الگوریتم احیاي قلبی پیشرفته حذف /PEA آتروپین دیگر بصورت رایج در مدیریت-28

شده است، الگوریتم درمان تاكیكاردي با نبض نیز ساده شده است بطوریكه آدنوزین در تشخیص و درمان اولیه 

stabl مونومورفیك با كمپلكس پهن با مشخصاتی شامل تاكیكاردي e  و منظم غیر قابل افتراق توصیه می گردد، این 

نكته قابل ذكر است كه آدنوزین نباید در تاكیكاردي نامنظم با كمپلكسهاي پهن استفاده شود زیرا باعث تبدیل آن به 

 می گردد VF ریتم

دار در بزرگساالن در صورت بی اثر بودن آتروپین، انفوزیون داروهاي براي درمان برادیكاردي عالمت دار و ناپای-29

 كرونوتروپ براي فعال شدن ضربان قلب توصیه می گردد

انجمن قلب آمریكا محسوب می گردد كه به آن  2111مراقبتهاي بعد از ارست قلبی بخش جدیدي در گاید الین -31

و حمایتهاي نرولوژیك قرار دارد كه شامل كاهش دماي بدن و توجه ویژه می شود كه بر اساس حمایتهاي قلبی ریوي 

percutaneous coronary i ntervent i ons PCI s  است كه در موارد سندرم كرونري حاد در نظر گرفته

می شود. به دلیل وقوع حمالت صرع در بیماران بعد از ارست قلبی، الكتروآنسفالوگرافی سریع و تشخصیص بموقع 

ینگ متناوب یا مستمر بیماران در حال كوما كه در فاز بعد از بازگشت خودبخودي گردش خون تشنج جهت مانیتور

 قرار دارند در مراقبتهاي بعد از ارست مورد توجه قرارمی گیرد
بعد از بازگشت گردش خون خودبخودي نظر بر این است تا بیمار تحت مانیتورینگ اكسیمتري دریافت اكسیژن -31

درصد قرار  111درصد بوده اما همواره پایین تر از  94كه غلظت اكسیژن خون مساوي یا باالتر از  تیتره داشته به نحوي

O2Satگیرد چراكه   میلی متر جیوه را در پی دشته باشد 511تا  80 (PaO2) میتواند فشار سهمی اكسیژن 100% 

 

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 هفتم صفحه:
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 و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

نیز نداشته باشند تحویل  O2sat<94در بیماران سندرم كرونري حاد كه عالمتی از دیسترس تنفسی ندارند و -

STEMI اكسیژن ضرورتی ندارد، همچنین مرفین در بیماران بكار برده می شود اما در بیماران آنژین ناپایدار و  

NSTEMI  .مرفین با احتیاط مصرف شود 

 بر اساس موارد مورد تاکید انجمن قلب آمریکا 2151برجسته در احیای قلبی ریوی  تغییرات

chest) اكید بر فشردن قفسه سینهت-1  compressi on) ت به تنهایی براي كسی كه آموزش هاي اضافی ندیده اس

و ادامه این عمل تا زمانی فردآموزش دیده یا تكنسین هاي اورژانس پیش بیمارستانی فرا می رسند،این متد تحت 

Hands onlعنوان  y-CPR در سایت انجمن AHA تعنوان شده اس. 

chestتعداد دفعات -2  compressi on ،و  111بار در دقیقه می باشد.یعنی حداقل  121الی  111توصیه شده

 .تجاوز كند 121بار در دقیقه فشردن قفسه سینه انجام گیرد و نباید از  121حداكثر 

chest عمق میزان فشار-3  compressi on (فشر )سانتی متر توصیه می شود.یعنی باالتر  6الی  5دن قفسه سینه

 (اینچ(تجاوز كند.)براي بالغین2/4سانتی متر )حدود  6اینچ اما نباید بیش از  2از 

و همچنین دریافت راهنمایی از متصدي  EMSبه وسیله موبایل،براي فعال كردن  CPR تماس با اورژانس در حین-4

 .دیسپچ

 .شده استاپی نفرینحذف و تاكید بر مدیریت سریع  ACLS خهوازوپرسین از چر-5

اشباع اكسیژن ،اكسیژن طوري تیتره كنید كه میزان ROSC و بعد از CPR استفاده از اكسیژن حداكثر در طول-6

 .حفظ شود 94۹شریانی در 

 (تنفس در دقیقه 11ثانیه یك بار ونتیله كنید ) 6استفاده می كنید،هر  (ETT)درصورتی كه از راه هوایی پیشرفته-7

نشان دهنده احتمال بقاي خیلی پایین  CPR دقیقه21انتهاي بازدمی در بیماران اینتوبه پس از  CO2 پایین بودن-8

 .به ما كمك می كند،استفاده شود CPRاست،واین فاكتور باید همراه با سایر فاكتورهایی كه در تعیین خاتمه 

توصیه نمی شود.با این حال ممكن است شروع یا ادامه تجویز لیدوكائین  ROSC بعد ازلیدوكائیناستفاده روتین از -9

 .در طول فیبریالسیون بطنی و تاكیكاردي بطنی بدون نبض،موردنظر قرار گیرد ROSC بعد از

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 هشتم صفحه:

 

 

http://fouriyat.ir/1738/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86.html
http://fouriyat.ir/1241/%D8%A7%D9%BE%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-epinephrine.html
http://fouriyat.ir/1241/%D8%A7%D9%BE%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-epinephrine.html
http://fouriyat.ir/1716/%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9B%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BB%B4%EF%BB%A6.html
http://fouriyat.ir/1716/%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%AA%D9%88%EF%BB%9B%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BB%B4%EF%BB%A6.html
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

ساعت اول،بعد از ایست  24درجه سانتی گراد در  36الی  32مدیریت دما:شواهد جدید نشان می دهد كه رنج دما بین -

 .قلبی قابل قبول ترمی باشد

 خاص درمانی واقدامات پیكري برون خون ازگردش واستفاده2111سال بردستورالعمل جدیدتاكیدخاصی دردستورالعمل

 مورداستفاده باردردقیقه121ماساژقلبتامحدوده كه این ضمن .است آمده بعمل درموردسندرمحادكرونري

 حذف اورژانس داروهاي وازوپرسینازلیست وداروي تاكیدشده AED پرتابل الكتروشوك ازدستگاه ودراستفاده قرارگرفته

 .است شده

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت فرم تكمیل احیا،همچنین عملیات شروع انجام كد،زمان اعالم زمان است سوپروایزرحاضردركد،موظف

 نماید. اعضاحاضردركدراثبت برعملكردكدبااخذامضاازكلیه

 منابع/مراجع:

 انجمن قلب امریكا2115وتكمیلی  2111دستورالعمل احیا قلبی ریوي -1

 اطالعات مورد نیاز كادر درمان  كه در قالب پمفلت و كتابچه  و پوستر در بخشها موجود است-2

 برنامه مدون آموزشی مختص هر بخش بصورت جلسات اموزشی درون بخشی ودرون بیمارستانی احیا قلبی ریوي-  3

 تجربه ها و دستورالعمل هاي داخل بیمارستانی-4

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 نهم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل   :عنوان سند

 

 

 : تبصره

بربالین      CPR ریوي  و قبل از رسیدن  گروه –درهنگام  بدحال شدن بیمار و نیاز به  انجام عملیات احیاي  قلبی 

 بیمار ، اقدامات زیر در بخش انجام می شود : 

- Page   كدCPR 

 اطالع به پزشك یا اینترن بخش جهت حضوربربالین بیماربدحال  -

  12انجام اقدامات احیاء توسط اینچارج و پرسنل بخش مورد نظر تا رسیدن پرسنل كد  -

 ماساژ قلبی توسط پزشك ) یا اینترن بخش ( ویا پرسنل بخش مورد نظر انجام می شود .  -

،  CPRساق مظفاه تساسند در سماال ماظل مادق  پرسنل بخشی که بیمار دچاار ییساق قلبای سن سای شاد  ی -

 تمکاری نمایند .
       در صورت نیاز به ویزیت متخصص زنان )سركار خانم دكتر راسخخ(به عنخوان پزشخك معخین دانشخگاه

 حضور خواهند داشت.
 

 

 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

مسئول بخش  حسن عسکری

 اسکرین

 

 بیمارستانیکمیته اورژانس 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 سوپروایزر صدیقه اقتصادی 

  فاطمه هنرمند

 مترون فریده نظری

 

 62/ 72/01بازبینی بعدی                                                                                               01/69/ 72تاریخ ابالغ:

 

 

 در بخش های مختلف روند زیر اجرا  شود :  CPRهنگام نیاز به کد 

 MHWI -EC-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 دهم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

 اتاق های عملدامنه: نحوه پذیرش بیماران در اتاق عملعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشك عمومی و جراح مربوطه –كلیه پرستاران اتاق عمل و بیهوشی  –سر پرستار 

 فرد پاسخگو:

 سر پرستار اتاق عمل

 

 شیوه انجام کار: 

جهت پذیرش بیمار از بخش جراحی چشم و بخش جراحی زنان براي بیماران الكتیو طبق اسكجول اعالمی  -

جراح مسئول و پزشك بیهوشی پذیرش ، از شیفت قبل ، با هماهنگی مسئول بخش جراحی و صالحدید 

دیابتیك یا داراي بیماري مزمن خطر  –اولویت بندي بیماران از لحاظ )سن : آسیب پذیري كودك و سالمند ( 

 عفونی یا غیر عفونی بودن انجام شود .  –آفرین 

شده در موارد عمل هاي اورژانس حتی حین انجام اعمال الكتیو همیشه اتاقی براي اورژانس در نظر گرفته  -

است . ) اعمال اورژانس توسط بخش بستري بیمار مثل زایشگاه یا اسكرین یا هر بخش دیگر به اتاق عمل 

 گزارش داده می شود . (

 شرح عملیات :

 بیماران اورژانسی در شرایط خاص در اولویت قرار می گیرند .   - 1

 بر قرار نماید .  پرسنل خود را به بیمار معرفی كرده و با او ارتباط كالمی موثر  – 2

 پس از شناسایی بیمار ، وي را از لحاظ جسمی و روحی ارزیابی شود و كلیه موارد ارزیابی شده ثبت گردد .  – 3

برگه مراقبت قبل از عمل به دقت بررسی شده و تمامی بند هاي قید شده كنترل گردد و دارو هاي مصرف    – 4

ده شود و موارد غیر طبیعی به جراح و پزشك بیهوشی اطالع داده شده با پرونده بیمار و لیست عمل مطابقت دا

 شود . 

 

 MHWI-SAC-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

بیمار از نظر سابقه هر گونه عمل جراحی / بیماري زمینه اي / حساسیت دارویی و غذایی و شیمیایی / سوابق    – 5

بیماري هاي خانوادگی / محدودیت هاي گردنی /  داشتن شافت یا پیس  میكر بررسی شود و موارد غیر طبیعی  به 

 جراح  و پزشك بیهوشی اطالع داده شود . 

داشتن زیور آالت و هر گونه اشیا ء فلزي و غیر ضروري و یا اعضاء مصنوعی از بیمار جدا در صورت همراه   – 6

شده ضمن اطالع به بخش جهت اقدام اصالحی به همراه بیمار تحویل گردد و در صورت جدا نشدن پروتز هاي 

ب النگو ها را عایق دندانی یا النگو هاي تنك شده عالوه بر اطالع به پزشك بیهوشی و جراح و سركوالر و اسكرا

 بندي نمایید . 

پرسنل پس از بررسی پرونده بیمار بسته به نوع عمل وسایل و تجهیزات مورد نیاز جراحی و دستگاه هاي   – 7

مربوطه را چك و آماده نمایند .  در صورت عفونی بودن عمل اتاق مخصوص در نظر گرفته شود . فشار مثبت از 

 عفونی وسایل و اتاق ها جهت عمل عفونی آماده گردد . اتاق عمل حذف شده و شرایط ضد 

جهت كسب اطمینان از آمادگی بیمار قبل از انتقال به اتاق عمل و در زمان تحویل از بخش موارد زیر كنترل  – 8

 گردد :

NPO  نداشتن  –نداشتن عضو مصنوعی یا ناخن مصنوعی یا دندان مصنوعی  –بهداشت و حمام   -بودن بیمار

نداشتن  –شیو ناحیه عمل  –تعیین محل عمل یا  عضو مورد عمل  –نداشتن آرایش  –نداشتن الك  –الت زیور آ

سو نو گرافی و .... ) وسایل مورد  –سی تی  –گرانی ها  –آزمایشات و مشاوره ها  –در خواست خون  –لباس زیر 

 نیاز مثل پروتزها و .... ( . 

الین مناسب ) آنژیوكت   IVداشتن  –در اعمال خاص اطمینان از خالی بودن مثانه و داشتن فولی و یورین بگ 

 سبز ( 

اطمینان از كسب رضایت آگاهانه از بیماران هوشیار یا ولی قانونی بیماران غیر هوشیار با امضاء و اثر انگشت   – 9

 نیاز به اخذ رضایت هاي ریسك فرم مربوطه نیز كنترل شود . بیمار یا ولی قانونی وي . در صورت دستور پزشك و 

هماهنگی با جراح و اطالع دادن به متخصص بیهوشی جهت حضور در اتاق عمل قبل از ورود بیمار به اتاق   – 11

 عمل . 

 

 MHWI-SAC-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

بیمار با حفظ حریم و رعایت كامل ایمنی از برانكار بخش به برانكار اتاق عمل منتقل شود . در صورت امكان   -  11

 همكاري بیمار ، بدون تخت با پاي خود به اتاق انتظار راهنمایی گردد . 

ي الزم قبل از شروع عمل در مورد نحوه عمل / وضعیت بیمار پس از عمل جراحی / آموزش پس آموزش ها  – 12

از عمل مانند تمرینات تنفس عمیق و حركت كردن و مراقبت مخصوص پس از بی حسی اسپانیال به بیمار داده 

 شده و به سواالت بیمار پاسخ مناسب داده شود . 

 آن در گزارش پرستاري قبل از عمل ثبت گردد .  كلیه اقدامات انجام شده و نتایج  – 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-SAC-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 اتاق عمل طبق دستور العملسر پرستار 

 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات درون بخشی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول اتاق عمل بهجت مسعودی

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 0مسئول بخش زنان  الهام فاتحیان

 مترون فریده نظری

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 MHWI-SAC-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 چهارم صفحه:
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 :اتاق های عملدامنه نحوه نظافت ،  شست و شو و گند زدایی اختصاصی محیط های اتاق عملعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشك بیهوشی و جراح مربوطه -كلیه پرستاران اتاق عمل و بیهوشی   –سر پرستار 

 فرد پاسخگو:

 سر پرستار اتاق عمل / مسئول واحد بهداشت محیط / كارشناس كنترل عفونت / مسئول خدمات 

 تعاریف:

 هر گونه عمل براي نظافت و گند زدایی اختصاصی محیط ابزار و سطوح اتاق عمل 

 شیوه انجام کار: 

سر پرستار اتاق عمل باید كلیه محلول هاي ضد عفونی كننده دست ، محلول هاي ضد عفونی كننده سطح باال  و   – 1

محلول هاي ضد عفونی كننده سطوح كف و هم چنین محلول هاي ضد عفونی كننده ابزار و تجهیزات و سطوح نورانی 

 مانند چراغ الستیك و مانیتورینگ را تهیه نماید . 

 نترل عفونت باید نسبت به خرید و عملكرد محلول هاي ضد عفونی كننده  نظارت داشته باشد . كارشناس ك  –2

سر پرستار اتاق عمل باید جهت  اطمینان  از كار كرد صحیح فیلتر هوا در اتاق عمل به صورت دوره اي در   – 3

 خواست كشت نماید . 

واست سر پرستار اتاق عمل كشت را از اتاق عمل انجام كارشناس اتاق عمل باید به صورت دوره اي بر طبق در خ  -4

 دهد . 

شنبه ها ( نسبت  5مرحله پایان عمل / پایان روز و هم چنین به صورت هفتگی )  3سر پرستار اتاق عمل باید در   – 5

 به نظافت اتاق عمل اقدام و نظارت نماید . 

اغ سیالیتیك شروع نموده و با حركت دورانی به سمت پرسنل اتاق عمل شست و شو را از باالترین سطوح مثل چر – 6

 سطوح پایین ختم نماید . 

 پرسنل اتاق عمل باید شست و شوي هر قسمت را با پارچه جدا گانه انجام دهد .   – 7

پرسنل اتاق عمل بایستی بعد از اتمام هر عمل جراحی ترالی هاي مورد استفاده را با محلول هاي ضد عفونی  – 8

 كننده سطوح ، ضد عفونی نمایند . 

 MHWI-SAC-02کد سند: 

 ویرایش:دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 پرسنل بیهوشی باید بعد از هر عمل جراحی وسایل و تجهیزات و ترالی بیهوشی را ضد عفونی نمایند .   – 9

 كلیه پرسنل اتاق عمل باید در پایان هفته واشینگ هفتگی را اجرا و انجام دهند .   – 11

د از عمل و واشینگ توسط پرستار بخش اتاق عمل اطمینان حاصل نماید سر پرستار اتاق عمل باید از نظافت بع  – 11

 . 

خدمات اتاق عمل باید  بعد از هر عمل جراحی ، عالوه بر جمع آوري زباله ها و شان هاي استفاده شده و باتل   – 12

 هاي ساكشن ، باید سطوح اتاق عمل را ضد عفونی نمایند . 

مصرف داشته و در غیر این صورت دستگاه ساكشن پس از هر بار استفاده با آب و بار  1كلیه ساكشن ها ، باتل   – 13

 دتر جنت و بورس شست و شو و ضد عفونی گردد . 

خدمات اتاق عمل باید  در پایان هر شیفت كاري كفش ها  و دمپایی ها و چكمه ها را شسته و ضد عفونی نمایند  – 14

 . 

هر شیفت كاري كلیه سطوح / دیوار ها ، كف و دستشویی ها را نظافت و ضد  خدمات اتاق عمل باید  در پایان  – 15

 عفونی نمایند . 

 سر پرستار اتاق عمل باید از خشك بودن باتل ساكشن ها اطمینان حاصل كند .   – 16

خدمات اتاق عمل باید شان هاي پارچه اي استفاده شده در اعمال جراحی را جمع آوري كرده و تحویل   – 17

 تشویخانه نمایند . رخ

خدمات اتاق عمل باید  در پایان هر شیفت كاري جهت ضد عفونی كردن فضاي اتاق عمل عفونی از نو كو اسپري  – 18

 استفاده نمایند . 

خدمات اتاق عمل باید كلیه  سطل هاي زباله اتاق عمل را بعد از پایان شیفت شست و شو داده و ضد عفونی    -19

 نمایند . 

از حجم سفتی باكس ها آن  ⅔خدمات اتاق عمل باید كلیه سفتی باكس ها را روزانه چك و در صورت پر شدن    – 21

 ها را تعویض نمایند . 

خدمات اتاق عمل باید كلیه زباله هاي عفونی و غیر عفونی و شیمیایی را بعد از بر چسب گذاري ) تاریخ ، نام    – 21

 نموده و با ترالی مخصوص به واحد دپو زباله منتقل نمایند . بخش و نام بیمارستان ( جمع آوري 

 MHWI-SAC-02کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل 

 

شنبه ها ( توسط خدمات  5بعد از عمل و در پایان شیفت و واشینگ هفتگی )  مسئول اتاق عمل باید از نظافت   – 22

 اتاق عمل اطمینان حاصل نماید . 

 

 امکانات : 

 انواع محلول هاي ضد عفونی كننده / دستمال / دستكش / ظروف مخصوص ماسك/تی شستشو / حوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-SAC-02کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

چك سه ماهه و گرفتن كشت از تمامی موارد موجود در اتاق عمل توسط واحد كنترل عفونت و بررسی سرپرستار اتاق 

 انجام شدهعمل بر اقدامات 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات درون بخشی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول اتاق عمل بهجت مسعودی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بیهوشی شعله اصالت

 مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگزاده

 مترون نظریفریده 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                               72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 MHWI-SAC-02کد سند: 

 ویرایش:دوم

 صفحه: چهارم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 اتاق های عملدامنه:  نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از اتاق عمل به آزمایشگاهعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشك بیهوشی و جراح مربوطه  –كلیه پرستاران اتاق عمل و بیهوشی  –سر پرستار 

 فرد پاسخگو:

 سر پرستار اتاق عمل 

 شیوه انجام کار: 

پرستار ایمن نام هر بیمار در زمان ورود به اتاق عمل با پرونده و دستبند شناسایی و پرسش از خود بیمار چك   – 1

 می كند و هنگام تهیه نمونه از صحت مشخصات بیمار مطمئن می شود . 

ر اندازه و حجم متناسب با حجم درصد با آب مقطر د 11سر كوالر ظرف جهت نمونه و محلول رقیق شده فرمالین  – 2

 نمونه را تهیه می كند . 

 سر كوالر مشخصات بیمار را روي چسب لكوپالست نوشته و آن را روي ظرف نمونه بچسباند .  – 3

تاریخ  –محل برداشت نمونه  –نام جراح  –شماره پرونده  –نام پدر  –مشخصات شامل : نام و نام خانوادگی بیمار   – 4

 نمونه گیري .  محل انجام –

 درصد گذاشته شود .  11نمونه هاي بافت به محض جدا شدن از بدن باید در محلول فرمالین   -  5

 سر كوالر درب ظرف نمونه را محكم ببندد تا حین انتقال ریخته نشود .  – 6

 باشد .  1به  11نسبت حجم فرمالین به بافت باید   – 7

انتی متر در هر ساعت می باشد لذا اسكراب در بافت هاي بزرگ ایجاد برش س 1سرعت نفوذ فرمالین در بافت   – 8

 هاي استاندارد می نماید . 

 ظرف آزمایش پاتولوژي را تطابق دهد .   1سر كوالر شماره هاي ظروف با نمونه هاي ارسالی در بیماران با بیش از   – 9

 برگه پاتولوژي توسط  جراح نوشته و مهر و امضاء شود  .   – 11

 

 MHWI-SAC-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 نوع نمونه و تاریخ باشد .  –شماره پرونده  –تاریخ تولد  –جراح  –برگه پاتولوژي داراي نام و نام خانوادگی    – 11

 سر كوالر مشخصات بیمار را از برگه پاتولوژي  در دفتر پاتولوژي بنویسید .   – 12

 سر كوالر نمونه پاتولوژي را در مكان مخصوص نگهداري نمونه ها بگذارید .   – 13

 پرسنل ریكاوري را در جریان پاتولوژي قرار دهید .  – 14

 پرسنل ریكاوري نمونه بیمار همراه با برگه پاتولوژي را به خدمات بخش مربوطه و همراه مریض تحویل می دهد .  – 15

 پرسنل ریكاوري از خدمات بخش و همراه مریض امضاء تحویل در دفتر ثبت پاتولوژي گرفته می شود .  – 16

پرسنل ریكاوري به پرسنل خدمات بخش و همراه بیمار آموزش الزم و راهنمایی هاي ضروري جهت رساندن  – 17

 نمونه و برگه آن به آزمایشگاه را می دهد . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-SAC-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستور العمل 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سر پرستار اتاق عمل طبق دستور العمل 

 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات درون بخشی 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش اتاق عمل بهجت مسعودی

 بیمارستانمسئول فنی 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور
  

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 مسئول خدمات حمید رضا شکرالهی

 مترون فریده نظری

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                        72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 MHWI-SAC-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 اتاق عملدامنه:  جراحی ایمنعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کل پرسنل اتاق عمل و بخش های جراحی

 فرد پاسخگو:

 فنی ومسئول وبیهوشی جراحی بخش عمل،رئیس وسرپرستاراتاق بخش رئیس

 شیوه انجام کار: 

 بخه  باتوجخه  عمخل  اتخاق  بخه  ازانتقخال  قبخل  جراحی تیم توسط جراحی عمل كاندیداي بیماران كلیه ضروریست .1

 :شوند شناسایی ذیل فرآیندهاي

و از  نمخوده  خطخاب  اش خخانوادگی  ونخام  بیماررابانخام  جراحی عمل ازشروع بیمارهوشیاراست،قبل كه درصورتی .2

 . آورد زبان خودرابه جراحی عمل ونام خانوادگی ونام نماییدكهنام بیماردرخواست

 اورابخاهم  وپرونخده  دستبندشناسخایی   برروي   مندرج بیمار،مشخصات صحیح ازشناسایی اطمینان كسب جهت .3

 . نمایید بیمارمقایسه وخود اظهاري

 بیمارمقایسخه  وخوداظهخاري  عمخل  آگاهانخه بیمار،چخارت   عمل رضایت دربرگه مندرج جراحی عمل وموضع نوع .4

 . نمایید

ویخا   ازوالخدین  مواردیادشخده  باشد،باپرسخش  ویاهوشخیارنمی  اسخت  ذهنخی  ویخامعلول  بیماركودك كه درصورتی .5

 . نمایید شناسایی بیماراورابطورصحیح یك درجه وابستگان

دچخاراختالل   ازفرآیندیادشخده  مرحلخه  اگریخك  بیمارراتأییدنمایید،ودرغیراینصخورت  بخراي  صخحیح  عمخل  انجام .6

 .ننمایید منتقل عمل اتاق بیماررابه قطعی اطمینان گردید،تاكسب

نام،نخخام  نمایندكخخه ازبیماردرخواسخخت جراحخخی تخخیم اعضخخاي عمل،ضروریسخخت اتخخاق ازورودبیماربخخه دقیقاًقبخخل .7

بیمارمطابقت  ودستبندشناسایی نمایدوآنهاراباپرونده بیان طوركالمیراب جراحی اقدام عمل،نوع خانوادگی،موضع

 . نمایند

 . شود جراحی ایمن انجام لیست باچك مطابق سایرمراحل .8

 

 MHWI -SAC-04کد سند:

 دوم: ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست جراحی ایمن

 نظارت سوپروایزران

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل جراحی ایمن ابالغی وزارتخانه

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: : تایید کننده سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر الله فرخیان

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بیهوشی شعله اصالت

 مسئول اتاق عمل بهجت مسعودی

 مترون فریده نظری

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                      72/01/69تاریخ ابالغ:

 

 

 MHWI -SAC-04کد سند:

 دوم :ویرایش

 دوم صفحه:
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 مدیریت دارو و تجهیزات
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:  دستورالعمل

 

 انبار داروییدامنه: انبارش ایمن داروهاعنوان:

 

 فرایند و ذینفعان:صاحبان 

 ، پرسنل داروخانهپرسنل انبار دارویی

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی داروخانه

 

 شیوه انجام کار: 

 نگهداري نمائید.  61۹انبار داروئی باید رطوبت سنج . دماسنج داشته باشد و داروها را در رطوبت كمتر از -1

 د و ثبت دما و رطوبت انجام دهید.درجه سانتیگرادبراي انبار توجه نمائی 15-25درجه حرارت -2

 درصورت مخدوش بودن برچسب هاي داروئی آنها را جدا نمائید.-3

 نام و مقداركاال باید ثبت گردد و شماره و كدمحصول را ثبت نمائید.-4

 شرایط نگهداري دارو را مطابق با اطالعات درج شده بر روي برچسب دارو انجام دهید.-5

 انبار دارویی ممنوع می باشد.ورود افراد متفرقه به -6

 دماو رطوبت در فرمهاي روزانه ثبت نمائید.-7

 برنحوه عملكرد دستگاههاي رطوبت سنج، دماسنج،تهویه،كولر و چیلر نظارت نمائید.-8

 هرگونه نقص در انبار داروئی را به اطالع مسئول فنی برسانید.-9

 (FIFO، داروي جدید عقب تر انجام دهید.)چیدمان داروها در انبار بر اساس دارو قدیمی جلوتر-11

 به محل انبارش داروهاي پرخطر دقت نمائید.-11

 

 MHWI – PM - 01 سند:کد 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 انبارش داروها با نام و اسامی مشابه دقت نمائید. به محل-12

 داروهاي یخچالی را در اسرع وقت جهت حفظ زنجیره سرد به یخچال داروئی انبار منتقل نمائید.-13

 (را در محل جدا نگهداري نمایید Recallداروهاي مرجوعی، ضایعات ، ریكال )- 14

 دقفسه ها تمیز و عاري از هرگونه گرد و خاك باشدروزانه انجام دهینظافت انبار به صورت منظم و -15 

 از سالم بودن سیستم اطفاء حریق اطمینان حاصل نمائید، برنحوه استفاده از آن مسلط باشید.-16

 از استفاده از وسایل جرقه زا در انبار داروئی خودداري نمائید. -17

 وع می باشد.استعمال دخانیات و خوردن، آشامیدن در محل انبار داروئی ممن-18

 چیدن باید به گونه اي باشد كه برداشتن آنها آسان باشد و به بقیه ضرر نرساند -19

از تماس مستقیم دارو وتجهیزات با كف زمین خودداري گردد. براي این منظور حتماً از پالت هاي مناسب استفاده -21

 .شود

ارت از لحاظ شرایط نگهداري و شمارش و تاریخ چیدمان اقالم دارویی باید مناسب و براحتی قابل كنترل و نظ-21

 انقضاء باشد. 

 براي كلیه اقالم دارویی باید اتیكت ) با ذكر نام دارو با خودكار و تاریخ انقضاء با مداد  ( نصب گردد . -22

 ود. براي تحویل اقالم دارویی مورد نیاز واحدهاي تابعه جهت جابجایی از وسایل مناسب  حمل دارو استفاده ش-23

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI – PM - 01کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه:دوم 
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل عنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 پزشكان داروساز  مسئول فنی و  نظارت

 

 منابع/مراجع:

 ( SOP-DSO-TID-027استاندارد انبار ) دستورالعمل

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

کمیته دارو درمان و تجهیزات  مسئول بهداشت حرفه ای ساره رحمانیان

 پزشکی

 ریاست دکتر حسین رستمی پور

 

 62/  01/  72بازبینی بعدی:                                                                                                69/  01/  72تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 

 

 MHWI – PM - 01کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه:سوم
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل 

 

 بخش های درمانیدامنه: Multiple doseاصول استفاده از انواع داروهای عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل و پزشکان 

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی داروخانه

 تعاریف:

Multiple-dose : سازنده مندرج در بروشور میتواننگهداري نموده و داروهاي چنددزي كه طبق دستورالعمل كارخانه

 چندین بار از آن استفاده نمود.

 شیوه انجام کار: 

درصورت وجود داروهاي مالتیپل دز در لیست داروهاي درخواستی بخشها و یا در نسخ سرپائی موارد زیر باید رعایت -1

 نمائید:

 بسته بندي دارو ذكر نمائید.*میزان دز مصرفی در هر وعده طبق دستور پزشك معالج روي 

*تمام داروهاي مالتیپل دز را پس از باز شدن طبق بروشور كارخانه تا زمان معینی كه قابل استفاده است بر روي 

 برچسب آن از نظر زمان و شرایط نگهداري ثبت نمائید.

روشور كارخانه سازنده( درنسخه *درصورت نیاز به حالل براي آماده سازي دارو حالل الزم و متناسب با دارو را )طبق ب

 بخش و بیمار مربوطه بگذارید.

*درصورت استفاده از وسایل یكبار مصرف به میزان دفعات مصرف براي بیمار این وسایل رادر نظر بگیرد و در هنگام 

 نسخه پیچی در اختیار بیمار قرار دهید.

قابل مصرف می باشند در صورتیكه شرایط نگهداري آن *درصورت استفاده از داروهاي مالتیپل دز كه به دفعات متعدد 

پس از بازكردن در یخچال باید باشد كه به ساختار تركیبی آن آسیب وارد نشود به پرسنل بخش درصورت نسخه 

 بستري و مراجعه كننده )بیمار سرپائی( تاكید نمائید.

نمائید كه از تجهیزات مصرفی صرفا بصورتیكبار *به بیماران سرپائی كه نسخه مولتیپل دز درخواست دارند تاكید 

 مصرف استفاده نموده و روش امحاء آن را آموزش دهید.

 MHWI – PM - 02کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول 
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل 

 

 موراد زیر را به پرستار/ بیمار در زمینه استفاده از داروهاي ما لتیپل را تاكید نمائید.                                  -2

 *بعداز باز شدن ویال تاریخ و ساعت بازشدن ویال روي آن قید شده در شرایط نگهداري توصیه شده نگهداري شود.

 یا فنري ویال ها رویآن را با پنبه الكل تمیز نمائید.*درصورت برداشته شدن درب پالستیكی 

 

 

 منابع/مراجع:

 اصول دارودهی صحیح-استاندارد تزریقات ایمن واستفاده از وسایل یكبار مصرف

 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

مسئول فنی  دکتر نیکتا زبردست

 داروخانه

 

 تجهیزات پزشکیکمیته دارو درمان و 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 62/  01/  72بازبینی بعدی:                                                                                             69/  01/  72تاریخ ابالغ:  

 

 

 
 

 MHWI – PM - 02کد سند: 

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات عنوان :

 پزشکی

فناوري اطالعات و تجهیزات پزشكی ،تداركات ، دامنه:

 كلیه بخش هاي بالینی و پاراكلینیك

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئول تجهیزات پزشكی، بخش هاي درمانی و پاراكلینیك،آموزش بیمارستان و فناوري اطالعات

 فرد پاسخگو:

 مسئول تجهیزات پزشكی

 

 شیوه انجام کار:

 تجهیزات پزشكی ثبت می گردد..اطالعات پایه كلیه تجهیزات پزشكی توسط مسئول 1

 .لیبل گذاري تجهیزات پزشكی توسط مسئول تجهیزات پزشكی انجام می شود.2

 .برنامه نرم افزار ثبت اطالعات تجهیزات پزشكی توسط مسئول تجهیزات پزشكی اجرا می شود.3

ت و... در نرم افزار .شناسنامه كامل تجهیزات شامل مارك،مدل،كد یگانه،شماره سریال،شركت نمایندگی،سال ساخ4

 تجهیزات پزشكی توسط مسئول تجهیزات پزشكی ثبت می گردد.

 . اطالعات مربوط به كالیبراسیون و سرویس هاي دوره اي توسط مسئول تجهیزات پزشكی ثبت می شود.5

 .مسئول تجهیزات پزشكی در سمینارها و كارگاه هاي آموزشی جهت به روز رسانی اطالعات، شركت می كند.6

 

 

 

 

 

 MHWI – EM - 01کد سند:

 دومویرایش:

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازرسی مستندات

 

 

 منابع/مراجع:

 پزشكیدستورالعمل هاي آموزشی اداره كل تجهیزات 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

مسئول تجهیزات  مهدی علی مدد

 پزشکی

 

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 62/  01/  72بازبینی بعدی:                                                                                                        69/  01/  72تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 

 MHWI – EM - 01کد سند:

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 پیشگیری و بهداشت
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 كل بیمارستاندامنه:  نظافت ، شستشو ، گند زدایی و لكه زدایی بخش ها / واحدها عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه كاركنان، بیماران و همراهان

 فرد پاسخگو:

 مسئول بهداشت محیط ، مسئول خدمات 

 تعاریف:

 منظور از این دستورالعمل، شستشو، نظافت و ضدعفونی كلیه سطوح در بخش هاي بستري می باشد.

 شیوه انجام کار:

.  بیمارستان باید داراي سردخانه با فضاي كافی جهت نگهداري اجساد باشد و محل سردخانه باید داراي تهویه  1

 كف شوي و سیستم فاضالب بوده و تجهیرات الزم جهت شستشوي منظم آن وجود داشته باشد .  –مناسب 

 . كف و دیوارها تا سقف كاشی و قابل شستشو باشد .  2

 . محل آن دور از دسترس و دید بیماران و مراجعین و دور از محل نگهداري مواد غذایی و آشپزخانه باشد .  3

 سانی و در مسیري غیر از ورود و خروج بیماران و همراهان صورت پذیرد .. تردد آمبوالنس جسد به آ 4

.  كلیه سطوح افقی و عمودي ) شامل دیوار ، كف ، قفسه ها و طبقات سردخانه ( حداقل هفته اي یك بار شستشو و  5

 دقیقه ضدعفونی گردد .  15درصد ( به مدت 11با محلول ضدعفونی ) آب ژاول و وایتكس 

رعایت بهداشت دست ، باید از محلول ضدعفونی دست قبل و بعد از هر گونه اقدام درمانی و در صورت لزوم .   جهت  6

 در اسرع وقت استفاده گردد . 

 . نظافت از سمت باال به پایین و از تمیز به كثیف انجام می شود .   7

 MHWI-EHM-01کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:اول
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

. پاك و تمیز نمودن بیمارستان یعنی كف زمین . همچنین نظافت سرویس هاي بهداشتی ، حمام ، سینك و رو  8

 گیرد.  بار در روز ( توسط پرسنل خدمات صورت 2شویی باید به صورت روزانه ) حد اقل 

 نظافت روتین با آب و ماده دتر جنت ) تاید ( كافی می باشد . 

براي نظافت حمام  و سرویس هاي بهداشتی بعد از استفاده از بیماران مبتال به عفونت باید از ضد عفونی كننده هیپو 

 درصد ( استفاده گردد .    2كلریت سدیم ) وایتكس 

ر در صورت لزوم ) روزانه و یا در هر شیفت ( باید با محلول ضد عفونی كمد و الك –. كنارتخت ، تشك بیماران  9

كننده مجاز موجود در بیمارستان )ضد عفونی كننده مخصوص سطوح ( ضد عفونی گردد و همیشه عاري از آلودگی 

 باشد . 

 . زمین شوي و لوازم الزم باید پاك و تمیز شده و در جاي مناسب نگهداري شود .   11

 ایستگاه پرستاري ( ، تی زرد ) اتاق هاي ایزوله و آلوده ( ، تی آبی ) راهروها و اتاق بیماران (  تی قرمز )

. محلول هاي پاك كننده و ضد عفونی كننده سطوح كه نیاز به رقیق سازي دارند باید تازه و به صورت روزانه تهیه  11

 گردد و از نگهداري آن ها براي روز بعد خود داري گردد .   

. جهت نظافت قسمت هاي مختلف از جمله یخچال ها ، تخت ، كمد ها ، و .... باید از دستمال هاي جداگانه  12

 استفاده شود .   

. در هنگام شست و شو و نظافت از وسایل حفاظت فردي مورد لزوم ) دستكش ، چكمه ، ماسك و .... ( استفاده  13

 گردد .   

 

 

 MHWI-EHM-01کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید و نظارت مداوم از بخش ها و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 منابع/مراجع:

 بیمارستانیراهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي  -

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                            69 /72/01تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 MHWI-EHM-01کد سند:

 ومویرایش:د

 صفحه:سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

واحد نقلیه و واحد دامنه:  نظافت ، شست و شو ، گندزدایی و لکه زدایی آمبوالنسعنوان:

 خدمات

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه كاركنان  و بیماران بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 مسئول بهداشت محیط ، مسئول خدمات 

 تعاریف:

 نظافت و ضدعفونی كلیه سطوح و تجهیزات آمبوالنس می باشدمنظور از این دستورالعمل، 

 شیوه انجام کار: 

 . تجهیزات آلوده در حداقل زمان و قبل از مأموریت بعدي باید تمیز و ضد عفونی شود .  1

نس . قبل از گند زدایی، كلیه وسایل قابل حمل مانند كپسول اكسیژن ، جعبه كمك هاي اولیه و ..... موجود در آمبوال 2

 خارج شود .   

. براي جلوگیري از سرایت بیماري هاي عفونی حتما براي تمیز كردن و ضد عفونی  آمبوالنس از دستكش و در  3

 صورت لزوم از ماسك وگان استفاده شود و بعد از در آوردن دستكش، شست و شوي دست ها انجام گیرد .   

ك بار مصرف ، ماسك ..... پسماند عفونی محسوب شده و براي .  كلیه پسماند هاي داخل آمبوالنس شامل دستكش ی 4

نگهداري موقت در سطل زباله درب دار جمع آوري شده و پس از رسیدن به مقصد از آمبوالنس خارج و طبق دستور 

 العمل پسماند هاي عفونی جمع آوري گردد . 

 

 MHWI-EHM-02 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه: اول
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

. اگر ملحفه روي تخت آمبوالنس پارچه اي است پس از استفاده در كیسه سر بسته  5

 تاده شود . نگهداري و پس از رسیدن به مقصد بالفاصله جهت شست و شو و ضد عفونی به الندري بیمارستان فرس

. اگر ملحفه روي تخت آمبوالنس یك بار مصرف است طبق دستور العمل پسماند هاي پزشكی )عفونی ( در موردآن  6

 اقدام شود .  

 . اشیاء نوك تیز و برنده مانند سر سوزن ، تیغه بیستوري ، شیشه هاي شكسته در سفتی باكس دفع گردد .  7

یاز اگر بیمار داراي بیماري مسري بوده ، پنجره هاي كابین نیمه باز باشد و در .  براي تهویه آمبوالنس در صورت ن 8

 صورت بسته بودن تصفیه كننده هوا یا سیستم تهویه فعال شود . 

. وسایل حفاظت فردي ) ماسك ، دستكش ، گان ، عینك یا محافظ صورت ( باید در آمبوالنس موجود باشد و بهتر  9

 عویض لباس هاي آلوده داخل  آمبوالنس باشد .  است یك دست لباس ، براي ت

 .  سطح تشك هاي آمبوالنس و سایر سطوح ، باید با محلول گند زدایی رایج در بیمارستان روزانه ضد عفونی شود .  11

 . تجهیزات تنفسی و ساكشن باید گند زدایی در سطح باال انجام شود .     11

 تجهیزات ، بایستی تمیز و گند زدایی گردد .   . تمام سطوح آغشته با بدن بیمار و  12

 . در گند زدایی كابین آمبوالنس ، گند زدایی از نقطه تمیز شروع و در منطقه كثیف  به پایان می رسد .      13

. شست و شوي سطوح بیرونی آمبوالنس ) در صورت عدم وجود آلودگی ظاهري و خون و ترشحات بیمار ( باید با  14

 نت ) تاید ( به صورت هفتگی انجام گیرد .  آب و دتر ج

 

 

 

 MHWI-EHM-02 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت  بر آمبوالنس ها 

 منابع/مراجع:

 راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 کارشناس ستادی لیال تراب ریاست

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                                   69 /72/01تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 MHWI-EHM-02 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 كل بیمارستاندامنه:  تفكیك در مبدا پسماندهاي عفونیعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران و همراهان در بیمارستان و كلیه افراد جامعه -كلیه كاركنان

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش هاي درمانی  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده بیماریزا) باكتریها، ویروسها، انگلها یا قارچها( به مقدار و با كیفیتی كه پسماندهاي 

 بتوانند در میزبانان حساس موجب بیماري شوند.

 شیوه انجام کار: 

موزشی . كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و هم چنین ساالنه با شركت در كالس هاي آ 1

مدیریت پسماند كه توسط كارشناس بهداشت محیط بیمارستان برگزار می گردد با نحوه تشخیص ، جداسازي و 

 تفكیك پسماندهاي عفونی آشنا شوند .

.كیسه هاي پالستیكی زرد رنگ  مخصوص پسماند عفونی به طور مرتب توسط واحد تداركات خریداري می گردد تا  2

 داشته باشد .مشكلی در این زمینه وجود ن

 . كلیه پسماند هاي عفونی باید برچسب گذاري شوند .  3

. سطل هاي پدال دار زردرنگ مخصوص تفكیك پسماندهاي عفونی در همه بخش ها موجودمی باشد و در صورت  4

 نیاز، باید سریعا خریداري گردد .

 

 MHWI -WM-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:اول
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

. قرار دادن سطل هاي زرد رنگ در اتاق هاي بستري بیماران ممنوع می باشد به جز در  5

 بخش هاي اورژانس ، دیالیز ، اتاق هاي عمل و اتاق هاي ایزوله 

. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست پسماند هاي عفونی را در سطل هاي زرد رنگ حاوي كیسه پالستیك  6

 زرد رنگ مقاوم  مخصوص پسماندهاي عفونی دفع نمایند .

دارویی در  -. كلیه پرسنل بخش می بایست از دفع سایر انواع پسماندها اعم از پسماند عادي ، تیز و برنده و شیمیایی 7

 طل هاي  مخصوص پسماندهاي عفونی خودداري نمایند . س

 . كلیه پرسنل درمانی و خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفكیك پسماندهاي عفونی در مبدأ می باشند .  8

 . سرپرستار / مسئول شیفت موظف است بر نحوه تفكیك پسماندهاي عفونی در مبدأ نظارت نماید . 9

بایست در بازدیدهاي خود از بخش ها ، نحوه تفكیك پسماندهاي عفونی را ارزیابی . كارشناس بهداشت محیط می  11

 نموده و نواقص موجود را گزارش نماید .

. پسماندهاي عفونی می بایست قبل از خروج از بخش توسط پرسنل خدمات برچسب گذاري گردیده و اطالعات   11

 مورد نظر بر روي برچسب درج گردد . 

 وع پسماند دیگر با پسماندهاي عفونی ممنوع است . . اختالط هر ن 12

 . در صورت مخلوط شدن احتمالی پسماند عادي با پسماندهاي عفونی ، خارج كردن آن ممنوع است .  13

 

 

 

 

 MHWI -WM-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 و درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی ،پژوهشی

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید مداوم از بخش هاي بیمارستان و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   69 /72/01تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 MHWI -WM-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کل بیمارستاندامنه:  تفكیك در مبدا پسماند هاي تیز و برنده  عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ان بیمارستان و كلیه افراد جامعهبیماران ، همراهان ، كاركن

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش هاي درمانی مسئول بهداشت محیط ، 

 تعاریف:

پسماندهاي تیز و برنده: اقالمی هستند كه می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی 

شوند و عبارتند از سوزنها، سوزنهاي زیر جلدي، تیغه چاقوي جراحی و دیگر تیغه ها، چاقو، ست هاي 

 .و... كه ممكن است عفونی باشند یا نباشندانفوزیون، اره ها، شیشه شكسته ها و ناخن بیماران 

 شیوه انجام کار: 

. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و هم چنین ساالنه با شركت در كالس هاي آموزشی  1

مدیریت پسماند كه توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه تشخیص ، جداسازي و تفكیك 

 یز و برنده آشنا شوند .پسماندهاي ت

2 ( .SB  سفتی باكس هاي مخصوص پسماند هاي تیز و برنده می بایست توسط انبار به بخش ها در صورت لزوم )

 تحویل گردد . 

3  .SBزارد باشند . ها می بایست داراي بر چسب بیو ها 

 ( دفع نامایند .  SB. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست پسماند هاي تیز و برنده را در ) 4

 

 MHWI -WM-02 کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

سوزن و سرنگ آزمایش هاي  . پرسنل درمانی می بایست از جداسازي نیدل از سرنگ خود داري نمایند . در مورد  5

 تشخیص طبی مطابق پروتكل اجرایی خود عمل نمایند .

 داري نمایند . نیدل ها خود  recapping . پرسنل درمانی می بایست از  6

دفع نمایند . مابقی ست سرم و باتل سرم به عنوان  SB. پرسنل درمانی می بایست نیدل را از ست سرم جدا و در  7

 نظر گرفته شود . پسماند عفونی در 

ها جمع آوري و به محل تعیین شده  SB¾ها جمع آوري گردد و پس از پر شده  SB. پسماند هاي تیز و برنده در  8

 براي ذخیره موقت پسماند حمل شود . 

در اتاق هاي بستري و تحت نظر ) مانند اورژانس ( ممنوع است . پسماند هاي تیز و برنده   safety box . نصب  9

مكان ها در داخل سفتی باكس كه با ترولی یا سینی توسط ارائه دهنده خدمات درمانی به اتاق آورده می شود قرار  این

 داده می شوند . 

 و   ccu.  در بخش هاي ویژه و اتاق ایزوله ، اتاق خون گیري آزمایشگاه و اتاق عمل )به جز بخش هاي دیالیز ،  11

Plcu  ن ( در یونیت هر بیمار می توا safety box   را در محل مناسب به صورت فیكس و ثابت شده مورد استفاده

 قرار داد . 

 در اتاق هاي بستري تحت نظر ، نظارت كافی را به عمل آورد  SB. مسئول بخش می بایست در خصوص عدم نصب  11

دارویی  در  –عفونی و شیمیایی . كلیه پرسنل بخش می بایست از دفع سایر انواع پسماند ها اعم از پسماند عادي ،  12

SB . خود داري كنند 

 . كلیه پرسنل درمانی و خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفكیك پسماند هاي تیز و برنده  در مبدا می باشند . 13

 MHWI -WM-02 کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 . سر پرستار / مسئول شیفت موظف است برنحوه تفكیك پسماند هاي تیز و برنده  در مبدا نظارت نماید 14

بخش ها ، نحوه تفكیك پسماند هاي تیز و برنده را  ط می بایست در بازدید هاي خود از. كارشناس بهداشت محی 15

 زیابی نموده و نواقص موجود را گزارش نماید . ار

 هاي حاوي پسماند هاي تیز و برنده  می بایست قبل از خروج از بخش محكم بسته شود . SB. درب  16

 . اختالط هر نوع پسماند دیگر با پسماند هاي تیز و برنده  ممنوع می باشد . 17

 پسماند هاي تیز و برنده ، خارج كردن آن ممنوع است .  . در صورت مخلوط شدن احتمالی سایر پسماند ها با  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-02 کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بیمارستانتكمیل چك لیست و نظارت در بخش هاي 

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت کننده:تهیه 

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                                    69 /72/01تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 MHWI -WM-02 کد سند:

 دوم: ویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 كلیه بخش هاي بستري، داروخانه، دامنه:  تفكیك در مبدا پسماند هاي شیمیایی دارویی عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ان بیمارستان و كلیه افراد جامعهبیماران ، همراهان ، كاركن

 فرد پاسخگو:

 مسئول بهداشت محیط ، مسئولین  بخش هاي درمانی 

 تعاریف:

 پسماندهاي شیمیایی : 

متشكل از مواد جامد، مایع و گازهاي شیمیایی است كه براي گازهاي تشخیصی و تجربی ، كارهاي نظافت ، خانه داري 

 و گند زدایی به كار می روند .

 پسماندهاي دارویی : 

گذشته ، تفكیك شده و آلوده ، واكسن ها ، مواد مخدر و ... این رده هم چنین شامل اقالم عبارتنداز : داروهاي تاریخ 

دور ریخته شده مورد مصرف در كارهاي دارویی مانند : بطري ها و قوطی هاي داراي باقی مانده داروهاي خطرناك ، 

شدن در محیط، براي محیط و دستكش ، ماسك ، لوله هاي اتصال وشیشه ) ویال هاي ( داروها كه در صورت آزاد 

 انسان مضر باشند .

 

 شیوه انجام کار: 

. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و هم چنین ساالنه با شركت در كالس هاي آموزشی  1

مدیریت پسماند كه توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه تشخیص ، جداسازي و تفكیك 

 دارویی  آشنا شوند . -اي شیمیایی پسمانده

 MHWI -WM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

. كیسه هاي پالستیكی سفید رنگ  مخصوص پسماند شیمیایی و  دارویی می بایست در صورت لزوم در بخش  2

 موجود باشند . 

دارویی می بایست در همه بخش ها  –. سطل هاي پدال دار قهوه اي رنگ مخصوص تفكیك پسماند هاي شیمیایی  3

 موجود باشند .

 دارویی در اتاق هاي بستري ممنوع می باشد . –شیمیایی . قرار دادن سطل هاي مخصوص پسماند هاي  4

دارویی را در سطل هاي قهوه اي رنگ حاوي  –. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست پسماند هاي شیمیایی  5

 دارویی دفع نمایند .  –كیسه زباله سفید رنگ مقاوم مخصوص  پسماند هاي شیمیایی 

شامل داروهاي تاریخ مصرف گذشته ، قوطی ها و شیشه هاي دارویی و ویال هاي  دارویی –. پسماند هاي شیمیایی  6

 دارویی می باشند . 

. كلیه پرسنل بخش می بایست از دفع سایر انواع پسماند ها اعم از پسماند عادي ، عفونی ، نوك تیز و برنده در سطل  7

 دارویی خود داري نمایند .  –هاي مخصوص پسماند هاي شیمیایی 

 دارویی در مبدا می باشند .  –. كلیه پرسنل درمانی ملزم به اجراي ضوابط تفكیك پسماند هاي شیمیایی  8

 دارویی در مبدا نظارت نماید .   –. سر پرستار / مسئول شیفت موظف است برنحوه تفكیك پسماند هاي شیمیایی  9

 –، نحوه تفكیك پسماند هاي شیمیایی . كارشناس بهداشت محیط می بایست در بازدید هاي خود ازبخش ها  11

 دارویی را ارزیابی نموده و نواقص موجود را گزارش نماید . 

دارویی می بایست قبل از خروج از بخش توسط پرسنل خدمات بر چسب گذاري گردد و  –. پسماند هاي شیمیایی  11

 پسماند ها منتقل گردد .  موقت به محل نگهداري

 MHWI -WM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



121 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

دارویی در محفظه هاي مخصوص سیمان كاري می شود و به شهرداري تحویل می  –. پسماند هاي شیمیایی  12

 .گردد

 دارویی ممنوع است .  –. اختالط هر نوع پسماند دیگر با پسماند هاي شیمیایی  13

دارویی ، خارج كردن آن ممنوع  –. در صورت مخلوط شدن احتمالی انواع پسماند ها با پسماند هاي شیمیایی  14

 .است

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تكمیل چك لیست هاي مربوطه و بازدید از بخش هاي بستري و....

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                                   69 /72/01تاریخ ابالغ:      

 

 

 MHWI -WM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کل بیمارستاندامنه:  تفکیک در مبدا پسماندهای عادی: عنوان

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران ، همراهان ، كاركنان بیمارستان و كلیه افراد جامعه

 فرد پاسخگو:

 و اداريمسئولین بخش هاي درمانی  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

پسماندهاي ناشی از كاركردهاي خانه داري و مدیریت اجرایی شامل پسماندهاي آشپزخانه، پسماندهاي عادي: 

 آبدارخانه، قسمت اداري مالی، ایستگاههاي پرستاري، باغبانی و از این قبیل است.

 شیوه انجام کار: 

س هاي آموزشی . كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و هم چنین ساالنه با شركت در كال 1

مدیریت پسماند كه توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه تشخیص ، جداسازي و تفكیك 

 پسماندهاي عادي آشنا شوند .

 می بایست در هر روز از واحد مربوطه تحویل گرفته شود . ،.كیسه هاي پالستیكی مشكی مخصوص پسماند عادي 2

 صوص پسماند عادي است كه در سطل هاي پدال دار آبی رنگ گذاشته می شود  .. كیسه هاي پالستیكی مشكی مخ 3

. سطل هاي پدال دار آبی رنگ مخصوص تفكیك پسماندهاي عادي می بایست متناسب با نظر مسئول بهداشت  4

در صورت محیط در همه سالن ها ، راهروها ، واحدها ، بخش ها ، اتاق هاي بستري و محوطه بیمارستان موجود بوده و 

 نیاز در اسرع وقت خریداري گردد .

. كلیه پرسنل اداري ، درمانی و خدماتی می بایست پسماندهاي عادي را در سطل هاي آبی رنگ حاوي كیسه 5

 پالستیكی مشكی دفن نمایند .

 MHWI -WM-04 کد سند:

 دوم:ویرایش

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

. كلیه پرسنل اداري ، درمانی می بایست از دفع سایر انواع پسماند ها اعم از عفونی ، تیز و برنده و شیمیایی دارویی  6

 در سطل هاي مخصوص پسماندهاي عادي خودداري نمایند .

 خدماتی ملزم به اجراي ضوابط تفكیك پسماندهاي عادي در مبدا می باشد .. كلیه پرسنل اداري ، درمانی و  7

 .سرپرستار / مسئول شیفت موظف است بر نحوه تفكیك پسماندهاي عادي در مبدا نظارت نماید . 8

. پسماندهاي عادي می بایست قبل از خروج از بخش توسط پرسنل خدمات برچسب گذاري گردد و به محل  9

 نگهداري موقت پسماند منتقل گردد . 

. كارشناس بهداشت محیط می بایست در بازدیدهاي خود از بخش ها ، نحوه تفكیك پسماندهاي عادي را ارزیابی  11

 ید .نموده و نواقص موجود را گزارش نما

 .در صورت مخلوط شدن احتمالی پسماند عادي با سایر پسماندها ، خارج كردن آن ممنوع است .  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-04 کد سند:

 دوم:ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید هاي مستمر از كلیه بخش هاي بیمارستان و تكمیل چك لیست ها

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابستهضوابط و روش هاي مدیریت "دستورالعمل

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                        72/01/69تاریخ ابالغ:         

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-04 کد سند:

 دوم:ویرایش

 سومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 كل بیمارستاندامنه:  جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماند ها درون بخش هاعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ان بیمارستان و كلیه افراد جامعهبیماران ، همراهان ، كاركن

 فرد پاسخگو:

 مسئول خدمات  مسئول بهداشت محیط ،

 تعاریف:

 پسماند عادي، عفونی، نوك تیز و برنده و شیمیایی دارویی می باشد. انواع پسماندها شامل

 شیوه انجام کار: 

. كلیه پرسنل درمانی و خدماتی می بایست در بدو استخدام و هم چنین ساالنه با شركت در كالس هاي آموزشی  1

ازي و تفكیك مدیریت پسماند كه توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه تشخیص ، جداس

 .پسماندهاي عادي آشنا شوند

. كلیه پرسنل خدماتی می بایست در پایان هر شیفت و یا در طول شیفت ) در صورت پر شدن سفتی باكس ها و  2

 سطل هاي زباله ( زباله را جمع آوري كنند . 

 . كیسه هاي پسماند می بایست گره زده شوند و بستن آن ها با منگنه و یا سایر ابزار سوراخ كننده ممنوع است .  3

 . جمع آوري پسماند ها باید به گونه اي صورت گیرد كه امكان هیچ گونه نشت، سوراخ و پاره شدن وجود نداشته باشد .  4

 صرف شده بالفاصله كیسه پسماند از همان نوع قرار دهند . . پرسنل خدمات می بایست به جاي كیسه هاي م 5

 . كلیه پسماند ها می بایست توسط پرسنل خدمات بر چسب گذاري و اطالعات مورد نیاز بر چسب درج گردد . 6

 . بر چسب گذاري می بایست به نحوي صورت گیرد كه به آسانی قابل جدا شدن و یا پاك شدن نباشد .  7

 MHWI -WM-06 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استاد مطهری جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 . كیسه هاي پسماند به هیچ عنوان نمی بایست فشرده و متراكم گردند .  8

 ي پسماند را در پایان هر شیفت شست و شو و گند زدایی نمایند . . پرسنل خدمات می بایست سطل ها 9

 . كلیه پسماند هاي جمع آوري شده در اسرع وقت به محل نگهداري موقت پسماند ها منتقل شوند .  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-06 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 استاد مطهری جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت مداوم از كلیه قسمت هاي بیمارستان و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 منابع/مراجع:

اجرایی پسماندهاي پزشكی و ضوابط و روش هاي مدیریت  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                                   69 /72/01تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-06 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 جایگاه نگهداري موقت پسمانددامنه: بی خطر سازي پسماندهاي عفونی تیز و برنده عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه جامعه

 فرد پاسخگو:

 كارشناس بهداشت محیط

 تعاریف:

 بی خطر سازي : كاهش یا از بین بردن عوامل بیماري زا و جلوگیري از انتقال آلودگی 

 پسماند عفونی : پسماندي كه آلوده به خون و ترشحات بیمار باشد .

 اندي كه خطر بریدگی داشته باشد .پسماند تیز و برنده : پسم

 شیوه انجام کار: 

بایست یكی یا تلفیقی از روش هاي بی خطر سازي ، تصفیه و امحا را . هر تولید كننده پسماند پزشكی ویژه می  1

 انتخاب و پس از تایید وزارت به اجرا گذارد .

. مكان استقرار سیستم مورد استفاده در خصوص سیستم هاي متمركز باید از نظر فنی و خروج آالینده ها به تایید  2

 سازمان برسد . 

تیز و برنده توسط مراكز عمده  تولید كننده پسماند پزشكی ویژه ) مانند . بی خطرسازي پسماندهاي عفونی و  3

بیمارستان ها ( و در شهرهاي متوسط و بزرگ باید در محل تولید انجام شود تا مخاطرات ناشی از حمل و نقل و هزینه 

 هاي مربوطه به حداقل برسد .

 

 MHWI -WM-07 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 . هر روش تبدیل پسماند پزشكی ویژه به عادي باید داراي ویژگی هاي زیر باشد : 4

  Microbial  inactivation  efficacyالف ( دستگاه ها باید قابلیت غیر فعال سازي میكروبی اسپورهاي باكتري ) 

 (  log 6 10را داشته باشد . )  11( كاهش لگاریتمی در پایه  6( به میزان حداقل تا ) 

 ب ( محصوالت جانبی سمی یا خطرناك در حین بی خطر سازي تولید نگردد .

 شود . ج ( از لحاظ ایمنی داراي شرایط مناسب باشد و در كلیه مراحل كار ، ایمنی سیستم حفظ

 چ ( مقرون به صرفه باشد .

 ح ( توسط جامعه قابل پذیرش باشد .

 خ ( از نظر بهداشتی و ایمنی براي كاركنان و كاربران و ... بی خطر باشد و یا حداقل خطر را ایجاد نماید .

 .معیارها و ضوابط روش سترون سازي با اتوكالو : 5

 نظر قرار گیرد : الف ( در راهبري اتوكالو ها عوامل زیر باید مد

 نحوه بارگذاري و حداكثر میزان بارگذاري –نوع ظروف  –نوع پسماند  –فشار  –درجه حرارت  –زمان 

 ب ( این روش براي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده كاربرد دارد .

 د با این روش تصفیه شوند .یپ ( پسماندهاي شیمیایی و دارویی نبا

( حاوي پسماند ، قابل   S.Bت ( چنان چه از اتوكالو بدون خرد كن استفاده می شود باید كیسه و ظروف ایمن ) 

 اتوكالو كردن باشند .

 ث ( میزان پسماندهایی كه داخل دستگاه قرار داده می شود باید متناسب با حجم اتوكالو باشد .

 بار ( پسماند دارد . ج ( مدت زمان سترون سازي بستگی به مقدار و چگالی )

 MHWI -WM-07 کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 چ ( دستگاه باید حداقل سالی یك بار كالیبره شود و مستندات آن موجود باشد .

استفاده از شاخص هاي شیمیایی ) مانند : نوارهاي حساس به حرارت یا موارد مشابه دیگر ( براي هر دوره كاري )  ح (

 سیكل ( كه سترون می شود ضروري است تا نشان دهد شرایط كامل سترون سازي ایجاد شده است .

ر ضروري است تا از صحت عملیات خ ( استفاده از شاخص بیولوژیك باسیلوس استئاروترموفیلوس حداقل ماهی یك با

 سترون سازي لطمینان حاصل شود .

 د ( مستندات باید حداقل به مدت یك سال نگهداري شوند . 

 ذ ( وقتی یك اتوكالو گراوینی براي پسماند پزشكی مورد استفاده قرار می گیرد :

( باشد و زمان ماند كمتر از   PSIربع ) پوند براینچ م 15درجه سانتی گراد و فشار  121درجه حرارت نباید كمتر از  -

 دقیقه نباشد .  61

(   PSI)  31درجه سانتی گراد نباشد و فشار  135دقیقه ، درجه حرارت كمتر از  45براي یك اتوكالو با زمان ماند  -

 باشد .

 ر ( وقتی یك اتوكالو وكیوم ، براي پسماند پزشكی استفاده می شود باید موارد زیر رعایت شود :

(   PSI)  15درجه سانتی گراد نباشد و فشار  121دقیقه ،  درجه حرارت كمتر از 45براي یك اتوكالو با زمان ماند  -

 باشد . 

(   PSI)  31درجه سانتی گراد نباشد و فشار  135دقیقه ، درجه حرارت كمتر از 31براي یك اتوكالو با زمان ماند   -

 باشد .

 

 MHWI -WM-07 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

ز ( پسماند پزشكی نباید به عنوان پسماند تصفیه شده در نظر گرفته شود مگر این كه اندیكاتور زمان ، درجه حرارات و 

 مین شده است . زمان ، درجه حرارت و فشار الزم تأفشار نشان دهد كه در طی فرآیند سترون سازي با اتوكالو ، 

تمام بار پسماند  ،عامل مناسب نبوده 3و فشار نشان دهد كه این  ژ ( اگر به هر دلیل اندیكاتور زمان ، درجه حرارات

 پزشكی باید دوباره اتوكالو شود تا فشار ، درجه حرارت و زمان ماند مناسب به دست آید .

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت بر عملكرد تست ها با بررسی مداوم دستگاه

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "برخی ابهامات اجرايدستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع 

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته "دستورالعمل

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 بهداشت محیطکمیته 

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 62 /72/01بازبینی بعدی:                                                                                             69 /72/01تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 MHWI -WM-07 کد سند:

 دومیش:ویرا

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استاد مطهری جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 کل بیمارستاندامنه: دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه جامعه

 فرد پاسخگو:

 كارشناس بهداشت محیط

 تعاریف:

 پسماندهاي شیمیایی : 

متشكل از مواد جامد، مایع و گازهاي شیمیایی است كه براي گازهاي تشخیصی و تجربی ، كارهاي نظافت ، خانه داري 

 و گند زدایی به كار می روند .

 پسماندهاي دارویی : 

واكسن ها ، مواد مخدر و ... اینرده هم چنین شامل اقالم دور عبارتنداز : داروهاي تاریخ گذشته ، تفكیك شده و آلوده ، 

ریخته شده مورد مصرف در كارهاي دارویی مانند : بطري ها و قوطی هاي داراي باقی مانده داروهاي خطرناك ، 

براي محیط و  ،دستكش ، ماسك ، لوله هاي اتصال وشیشه ) ویال هاي ( داروها كه در صورت آزاد شدن در محیط

 ن مضر باشند .انسا

 شیوه انجام کار: 

. پسماندهاي شیمیایی و دارویی در زمره پسماندهاي خطرناك بوده و نگهداري ، حمل و نقل و دفع آن ها باید تحت  1

 . مركز تولید كننده موظف است ضمن رعایت موارد بهداشتی در 2ضوابط خاص ملی و بین المللی صورت گیرد . 

 

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

خصوص تفكیك ، جمع آوري ، بسته بندي ، ذخیره سازي و نگهداري موقت در داخل مركز بر اساس استانداردهاي 

 نسبت به حمل و انتقال پسماندها از محل ذخیره سازي به ماشین هاي حمل شركت اقدام نماید  . ،موجود

كیسه پالستیكی سفید یا قهوه اي داراي  –. پسماندهاي شیمیایی و دارویی می بایست در كیسه هاي مخصوص  3

داسازي و در محل برچسب مشخصات و در سطل سفیدرنگ و جهت پسماندهاي نوك تیز در سیفتی باكس مجزا ج

 جایگاه موقت به صورت مجزا نگهداري شود .

جهت دفع  ) شهرداري(. پسماندهاي تفكیك شده پس از توزین ، مطابق قرارداد منعقد شده با شركت طرف قرارداد 4

 نهایی به خودروهاي حمل كننده تحویل داده می شود .   

 د استفاده قرار می گیرند باید داراي شرایط زیر باشد :. ظروفی كه براي ذخیره سازي پسماندهاي شیمیایی مور 5

لیتر ( . الزم به ذكر است نباید از ظروف 19و  8/3الف ( این ظروف باید داراي حجم هاي یك و پنج گالنی باشند ) 

بزرگتر استفاده شود زیرا كه حمل و نقل ظروف بزرگتر توسط افراد و كاركنان مشكل بوده و احتمال ریختن 

 دهاي شیمیایی وجود دارد .پسمان

ب ( باید در مكان مناسب قرار بگیرند . ) ظروف نباید در مكان هاي عمومی ذخیره شود و حتی االمكان از این مكان ها 

 دور باشد . ( 

ج ( از ظروف سازگار با پسماند شیمیایی مورد نظر استفاده شود . به طور مثال اگر پسماند شیمیایی داراي خصوصیت 

 خورندگی می باشد باید از ظروفی براي ذخیره سازي این نوع پسماندها استفاده شود كه در برابر خورندگی مقاوم باشد 

 كرد . د ( باید از بسته بودن درب ظروف ، اطمینان حاصل

 . براي برچسب گذاري صحیح باید به نكاتی كه در زیر آورده شده است توجه كرد : 6

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه:
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 حاوي مواد شیمیایی باید داراي برچسب سبز رنگ باشند .همه ظروف  -

 از به كار بردن عالیم اختصاري بر روي برچسب ها خودداري شود . -

 بر روي برچسب بطري هاي شیمیایی مانند پراكسید باید تاریخ دریافت ثبت شود . -

 ها ذكر شود .تاریخ بازكردن و پلمپ درب بطري هاي مواد شیمیایی باید بر روي برچسب آن  -

 . تمام اطالعات مربوط به مواد شیمیایی به صورت كامل بر روي برچسب ذكر شود شامل : 7

 الف ( اطالعات تماس

 ب ( نوع پسماند : غیر هالوژن ، هالوژن ، فرمالین ، روغن ، اسید ، قلیا ، معرف

 .ج ( تركیبات شیمیایی : باید مشخص شود كه چه نوع پسماند شیمیایی می باشد 

د ( در صورتی كه مخلوطی از پسماندهاي شیمیایی باشد باید مشخص شود كه از هر پسماند چند درصد یا چه میزان 

 در این ظروف وجود دارد .

 ه ( سایر اطالعات خطرناك شامل : اشتعال پذیر ، خورنده و ...

 ز ( تاریخ پرشدن

 نكته :

یی به صورتی نگهداري شوند كه خطر واژگونی و ریختن بعد از برچسب گذاري باید ظروف حاوي پسماندهاي شیمیا

 پسماندها وجود نداشته باشد .

 

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:
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سازي پسماندهاي شیمیایی تولیدي در هر كدام از مراكز تولیدكننده این نوع پسماندها : باید یك . براي ذخیره   8

 منطقه ویژه براي ذخیره سازي آن ها در نظر گرفته شود كه داراي خصوصیات زیر باشد :

 كامال بسته و دسترسی به آن فقط براي افراد مسئول وجود داشته باشد . -

 جدا باشد .از انبار مواد غذایی  -

 از نور خورشید در امان باشد . -

 كف این محل داراي زهكشی مناسب باشد . -

 دیوارها و كف قابل شستشو باشند .  -

 از جوندگان ، پرندگان و دیگر حیوانات در امان باشد . -

 داراي دسترسی آسان براي وسایل حمل بیرون سایت و درون سایت باشد . -

 ور باشد .داراي سیستم تهویه و ن -

داراي دوش حمام باشد تا در صورت ریختن این مواد بر روي افرادي كه حمل و نقل آن ها را انجام می دهند فرد  -

 بتواند بالفاصله خود را شستشو داده تا از خطرات ناشی از این پسماندها در امان باشد .

نسبت به جمع آوري و انتقال  –قرارداد  مطابق زمان بندي ذكر شده در –. شركت موظف است با توجه به نیاز  9

 پسماندها به محل امحا اقدام نماید .

. براي دفع پسماندهاي شیمیایی سمی و سرطان زا باید ابتدا با به كارگیري شیوه هاي مختلف ، مواد شیمیایی  11

 اثركرد و سپس براي دفع آن ها اقدامات الزم صورت گیرد .  را بی فعال و خطرناك

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:
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اعالم . پسماندهاي شیمیایی نباید به صورت بخار دفع شوند . ) سوزاندن پسماند شیمیایی در هواي آزاد ممنوع  11

 شده است . (

. دفع پسماندهاي غیر دارویی فعال فاقد ویژگی هاي پسماندهاي خطرناك كه شامل مایعات یا محلول هاي وریدي  12 

 مكمل هاي غذایی و ژل هاي دستی الكلی می باشند باید به شرح ذیل صورت گیرد :

 الف ( مایعات یا محلول هاي وریدي :

غیر فعال و فاقد هر گونه خطري هستند باید یا وارد پسماندهاي عادي بهداشتی  مایعات یا محلول هاي وریدي كه -

درمانی شوند ) در واقع در ظروف ذخیره سازي پسماند قرار داده شوند ( یا به شبكه جمع آوري فاضالب تخلیه شوند ( 

. 

برو شهري تخلیه شوند و محلول هاي وریدي كه داراي حجمی كمتر از یك لیتر باشند باید به سیستم هاي فاضال -

درصد و  9ظروف خالی شده آن ها را وارد جریان پسماندهاي عادي بهداشتی درمانی كرد . ) محلول هاي سدیم كلراید 

 دكستروز (

محلول هاي وریدي شامل تركیب دارویی فعال مانند پتاسیم باید در ظروف مناسب نگهداري پسماندهاي دارویی قرار  -

 داده شوند .

مدیریت مایعات و محلول هاي وریدي كه حجمی بیشتر از یك لیتر دارند جهت تحویل به شركت جمع آوري  براي -

 كننده  از روش محصور سازي یا كپسوله كردن استفاده می شود .

 ب ( مكمل هاي غذایی مایع 
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مكمل هاي غذایی مایعی كه داراي مقادیر كمتري هستند ) كمتر از یك لیتر ( و خطرناك محسوب نمی شوند را می  -

ظروف حاوي این مكمل ها یكی یكی باز توان به سیستم هاي فاضالبروي شهري تخلیه و دفع كرد . براي این كار باید 

شوند و به درون سیستم هاي فاضالبروي شهري تخلیه شوند و ظروف خالیشده آن ها را باید وارد جریان پسماندهاي 

 بهداشتی كرد تابه سایت دفن بهداشتی منتقل شوند .

، ورود پسماندهاي مایع را به الزم به ذكر است قوانین مربوط به عملیات دفن در سایت هاي بهداشتی دفن پسماند 

 دلیل آلوده كردن آب هاي زیرزمینی و سطحی به درون سایت دفن ، منع كرده اند .

اگر مقادیر بیشتري از این نوع مواد ، نیاز به دفن داشته باشند باید تولیدكننده یا عرضه كننده مدیریت آن ها را به  -

هنگی قبلی با مسئول محلی به سیستم فاضالبروي خانگی و شهري عهده بگیرد ، مقادیر زیاد مواد نباید بدون هما

 تخلیه شود .

 ج ( ژل هاي دستی الكلی

ژل هاي دستی الكلی كه فاقد سیلوكسان و داراي برچسب حاوي اطالعات ایمنی ، باید به سیستم فاضالبروي شهري  -

 پسماند عادي دفع شود .تخلیه شود و پاكت ها یا بسته بندي آن ها بازیافت شود و یا به عنوان 

به دلیل آسیب به  –علت خاصیت پایداري و تجمع زیستی كه دارند  هژل هاي دستی الكلیداراي سیلوكسان ها ب -

فرآیندهاي تصفیه هاي موجود در تصفیه خانه فاضالب ، كاهش راندمان و كارایی تصفیه خانه ، آسیب رساندن به 

 نباید به سیستم  فاضالبروي شهري تخلیه شوند . –محیط زیست و منابع آب زیرزمینی و سطحی 

 دفن بهداشتی توصیه می شود . –براي دفع این پسماندها ، بعد از محصور سازي یا كپسوله  -

 . در صورت استفاده از روش دفع به سیستم  فاضالبروي شهري باید شرایط زیر مد نظر قرار گیرد : 13

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:

 ششمصفحه:
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 فقط براي مقادیر متوسطی از داروهاي مالیم و خفیف مایع و نیمه مایع -

به هیچ عنوان نمی توان در مناطقی كه دبی  تخلیه به فاضالبرو زمانی صورت می گیرد كه دبی فاضالب باال باشد و -

 موجود در سیستم فاضالبرو پایین است از این روش استفاده كرد .

ید عملیات زمانی كه حداكثر تولید فاضالب وجود دارد و دبی در شبكه هاي اصلی جمع آوري فاضالب باال می باشد با -

 عنوان كرد. 21تا  18و  11تا  9برو را می توان ساعت بهترین ساعات براي تخلیه به فاضالتخلیه را انجام داد . 

 براي دفع داروهاي اعصاب و آنتی بیوتیك ها نباید استفاده شود . -

داروهاي زیر را می توان قبل از تخلیه به فاضالبرو و شبكه هاي جمع آوري فاضالب ، در مقادیر زیادي آب رقیق كرد  -

 و سپس عملیات تخلیه را انجام داد :

 –آمینواسیدها  –حالل هاي وریدي ) مثل نمك ها  –شربت سرفه  –قطره هاي چشمی  –ویتامین هاي محلول 

 لیپیدها و ... (

. مقادیر زیادي داروهاي منسوخ و یا منقضی ذخیره شده در بخش هاي مختلف بیمارستان باید براي دفع به  14

داروخانه بیمارستان برگردانده شود . در این روش داروهاي تاریخ مصرف گذشته اي كه بسته بندي آن ها سالم و 

به توزیع كننده برگردانده شود . داروهایی كه بسته  مطمئن باشد و هم چنین دیگر داروهایی كه مورد نیاز نیستند باید

بندي آن ها بازشده است باید دوباره بسته بندي شوند به صورتی كه حتی المقدور مشابه بسته بندي اولیه آن ها باشد 

 و در نهایت باید بر روي آن ها ذكر شود كه تاریخ گذشته یا غیر قابل مصرف هستند 

ی تولید شده در این سطح از قبیل داروهاي آلوده شده نباید به داروخانه برگردانده شود . دیگر پسماندهاي داروی 15

چون ممكن است باعث آلودگی داروخانه و داروهاي موجود در داروخانه شود بلكه باید در نقطه تولید به طور صحیح و 

 درست در ظروف مناسب جمع آوري و به محل جایگاه موقت پسماند منتقل شود .

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:
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 .  دفع پسماندهاي دارویی اشتعال پذیر ،  مضر ، محرك و واكنش پذیر به شرح جدول می باشد :16

 توصیه هایی برای دفع دارویی نوع پسماند

 

 بسته هاي آدرنالین

قرار دادن آمپول هاي آدرنالین در كانتینرهاي مربوط به 

 پسماندهاي دارویی غیر خطرناك .

ر كانتینرهاي با درپوش زرد قرار دادن سوزن سرنگ ها د

قسمت بیرونی بسته بندي ) جعبه ( را می توان رنگ .

وارد پسماندهاي شهري قابل دفع در سایت دفن 

 بهداشتی كرد 

باید محصول موجود در بسته بندي ها را از بسته هاي  كرم ها ، پمادها و شامپو

آن ها جدا كرده و وارد كانتینرهاي پسماندهاي دارویی 

 كرد . 

باید محصول موجود در بسته بندي ها را از بسته هاي  پماد و قطره چشم ، گوش و بینی

آن ها جدا كرده و وارد كانتینرهاي پسماندهاي دارویی 

 كرد .

مایعات اشتعال پذیر نباید وارد كانتینرهاي ذخیره سازي  مایعات اشتعال پذیر

و نگهداري پسماند شوند بلكه باید آن ها را جداگانه 

 جداسازي كرد .

 

 ویال هاي استفاده شده یا شكسته شدهآمپول ها یا 

در ظروف خاصی كه براي پسماندهاي نوك تیز آلوده 

شده توسط پسماندهاي دارویی طراحی شده است وارد 

 می شوند . سرنگ ها نباید تخلیه شوند .

باید محصول موجود در بسته بندي ها را از بسته هاي  آمپول ها یا ویال هاي سالم و استفاده نشده

جدا كرده و وارد كانتینرهاي پسماندهاي دارویی  آن ها

 كرد .

 MHWI -WM-08 کد سند:

 دومویرایش:
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 تجهیزات تزریقی آماده شده اما استفاده نشده

در ظروف خاصی كه براي پسماندهاي نوك تیز آلوده 

شده توسط پسماندهاي دارویی طراحی شده است وارد 

 می شوند . سرنگ ها نباید تخلیه شوند .

 

 داراي سوزنسرنگ هاي تزریقی از پیش پرشده 

در ظروف خاصی كه براي پسماندهاي نوك تیز آلوده 

شده توسط پسماندهاي دارویی طراحی شده است وارد 

 می شوند . سرنگ ها نباید تخلیه شوند .

باید محصول موجود در بسته بندي ها را از بسته هاي  شیاف ها

آن ها جدا كرده و وارد كانتینرهاي پسماندهاي دارویی 

 كرد .

باید قرص ها و كپسول هاي ورقه اي را ازبسته بندي آن  ها و كپسول هاي ورقه ايقرص 

ها جدا نموده و  وارد كانتینرهاي پسماندهاي دارویی 

 كرد. 

قرص ها و كپسول هاي باید درون بطري باقی بماند و   قرص ها و كپسول هاي موجود در بطري ها

دفع  بطري را به درون كانتینرهاي پسماندهاي دارویی

 كرد.

باید همه داروهاي موجود در این دسته بندي را وارد  داروهاي غیر قابل شناسایی

 كانتینرهاي پسماندهاي خطرناك كرد .

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید هاي مداوم از بخش ها و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "پسماندهاي وابسته

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   69 /72/01تاریخ ابالغ:   
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 عنوان سند: دستورالعمل              

 جایگاه موقت پسمانددامنه:  نظارت بر عملكرد دستگاه هاي بی خطر ساز پسماند عنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیمارستان و كلیه افراد جامعه انبیماران ، همراهان ، كاركن

 فرد پاسخگو:

 تجهیزات پزشكی و مسئول تاسیساتمسئولین  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

تبدیل پسماندهاي پزشكی و عفونی به پسماند عادي و بی خطر شده با استفاده از دستگاه هایی از قبیل اتوكالو و 

 ماكروویو

 شیوه انجام کار: 

كارشناس تجهیزات پزشكی بیمارستان باید بر عملكرد دستگاه بی خطر ساز پسماند –بهداشت محیط  . كارشناس  1

 نظارت كنند .

دستورالعمل نحوه صحیح كار با دستگاه بی خطر ساز از نوع اتوكالو را تهیه و به اپراتور  بهداشت محیط كارشناس . 2

 دستگاه ابالغ نماید . 

د طبق دستورالعمل كارخانه سازنده دستگاه و دستورالعمل ابالغی بهداشت محیط راهبري . اپراتوردستگاه اتوكالو بای 3

 دستگاه را انجام دهد . 

" پسماند پزشكی ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی " ضوابط و معیارهاي روش بی خطر سازي با اتوكالو مطابق .  4

 به شرح زیر :رعایت شود . 

 موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد :الف ( در راهبري اتوكالوها 

 MHWI -WM-09 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه بارگذاري و حداكثر میزان بارگذاري  –نوع ظروف  –نوع پسماند  –فشار  –درجه حرارت  –زمان 

 ب ( این روش براي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده كاربرد دارد . 

 پ ( پسماندهاي شیمیایی و دارویی نباید با این روش تصفیه شوند . 

 ماند قابل(  حاوي پس  S . B ت ( چنان چه از اتوكالو بدون خرد كن استفاده می شود باید كیسه و ظروف ایمن ) 

 اتوكالو كردن باشند .  

 ث ( میزان پسماندهایی كه درون دستگاه قرار داده می شود باید متناسب با حجم اتوكالو باشد . 

 ج ( مدت زمان سترون سازي بستگی به مقدار و چگالی ) بار ( پسماند دارد . 

 باشد . چ ( دستگاه باید حداقل سالی یك بار كالیبره شود  و مستندات آن موجود

ح ( استفاده از شاخص هاي شیمیایی ) مانند : نوارهاي حساس به حرارت یا موارد مشابه دیگر ( براي هر دوره كاري ) 

 سیكل ( كه سترون می شوند . 

خ ( استفاده از شاخص بیولوژیك باسیلوس استئاروترموفیلوس حداقل ماهی یك بار ضروري است تا از صحت عملیات 

 ان حاصل شود .سترون سازي اطمین

 د ( مستندات باید حداقل به مدت یك سال نگهداري شوند .

 ذ ( وقتی یك اتوكالو وكیوم براي پسماند پزشكی استفاده می شود باید موارد زیر را شامل شود :

 د باش psi 15درجه سانتی گراد نباشد و فشار  121دقیقه درجه حرارت كمتر از  45براي یك اتوكالو با زمان ماند  -

 باشد .  31psi درجه سانتی گراد نباشد و فشار  135دقیقه درجه حرارت كمتر از  31براي یك اتوكالو باز مان ماند  -

 MHWI -WM-09 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 سند: دستورالعملعنوان 

 

ر ( پسماند پزشكی نباید به عنوان پسماند تصفیه شده در نظر گرفته شود مگر این كه اندیكاتور زمان ، درجه حرارت و 

 فشار نشان دهد كه در طی فرآیند سترون سازي با اتوكالو ، زمان ، درجه حرارت و فشار الزم تامین شده است . 

عامل مناسب نبوده ، تمام بار پسماند  3زمان ، درجه حرارت یا فشار نشان دهد كه این ز ( اگر به هر دلیل اندیكاتور 

 پزشكی باید دوباره اتوكالو شود تا فشار ، درجه حرارت و زمان ماند مناسب به دست آید .

 پایش سیستم هاي غیر سوز بی خطر ساز پسماند بدین صورت انجام شود :.  5

 ، پایش بیولوژیكپایش مكانیكی ، پایش شیمیایی 

 الف ( پایش مکانیکی

هر اتوكالو باید مجهز به تجهیزات ثبت كامپیوتري ، درجه و ثبات باشد تا به طور اتوماتیك و مداوم پایش شود و تاریخ 

 ، زمان ، روز ، تعداد بار و پارامترهاي عملیاتی را به طور كامل در سراسر سیكل كامل كاري اتوكالو ثبت كند . 

 شیمیایی ب ( پایش

 ( :  6آزمایش روتین ) تست کالس  -

وقتی یك نوار اندیكاتور شیمیایی به یك درجه حرارت معین می رسد تغییر رنگ می دهد و می تواند براي نشان دادن 

صحت و سقم درجه حرارت مناسب به دست آمده مورد استفاده قرار گیرد . ممكن است استفاده بیشتر از یك نوار روي 

ند در محل هاي مختلف براي اطمینان از این كه محتویات داخلی بسته ها به طور كامل اتوكالوشده اند ، بسته پسما

 الزم باشد .

 آزمون بووی دیک : -

به طور روزانه بعد ازشروع كار دستگاه ، براي كنترل عملكرد ) آزمون نوع عملكرد نه آزمون سترون بودن  BD آزمون 

ي باید براي استریل كننده هاي بخار با سیستم پیش خال به كار رود . این آزمون باید در آن ( قبل از فرآیند بارگذار

 جایگزین پایش مستمر نیست . آزمون بووي دیك این موارد را كنترل می كند : BD اتاقك خالی انجام شود . آزمون 

 MHWI -WM-09 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی استاد مطهری جهرم دانشگاه علوم پزشکی و

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نشتی هوا ، خروج ناكافی هوا ، نفوذ ناكافی بخار ، حضور گازهاي چگال ناپذیر . 

 ج ( پایش بیولوژیک ) آزمایش صحت فرآیند ( 

از آن جا كه اندیكاتورهاي بیولوژیك براي پایش مستمر به كار نمی روند ، بنابراین از این آزمون باید به طور هفتگی 

 استفاده  نشود . 

اتوكالو باید به طور كامل و مداوم اندیكاتور بیولوژیكی مصوب ) حاوي باسیلوس استئاروترموفیلوس ( را در ماكزیمم  -

 اتوكالو بكشد . ظرفیت طراحی شده هر واحد

 استفاده شود .  log6اندیكاتور بیولوژیك براي اتوكالو ویال هاي اسپورهاي استئاروترموفیلوس با نوارهاي اسپور با  -

كار می كند زمان ماند پسماند  15psiدرجه سانتی گراد و فشار  121تحت هیچ شرایطی براي اتوكالوي كه با دماي  -

 دقیقه باشد .  31در آن نباید كمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-09 کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بررسی دستگاه زباله بوسیله تست هاي مربوطه

 

 

 

 منابع/مراجع:

دستوركار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات )ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و 

 پسماندهاي وابسته

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  محیط مسئول بهداشت احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                 72/01/69تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-09 کد سند:

 دومویرایش:

 پنجمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 كلیه بیمارستاندامنه:  كنترل ظروف نگهداري و انتقال پسماند عنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیمارستان در همراهان ، كاركنان بیماران ،كلیه 

 فرد پاسخگو:

 خدمات مسئولین  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

 ظروف نگهداري : ظروفی كه در بخش تا زمان جمع آوري پسماند ، براي نگهداري آن به كار برده می شود .

 می رود ظروف انتقال : ظروفی كه براي انتقال پسماند از بخش ها به جایگاه پسماند به كار

 

 شیوه انجام کار: 

. كلیه پسماندهاي تیز و برنده باید در ظروف ایمن ) سیفتی باكس ( جمع آوري و نگهداري شود كه این ظروف باید  1

 داراي ویژگیهاي زیر باشند :

 الف ( به آسانی سوراخ یا پاره نشود .

 ب ( بتوان به آسانی درب آن را بست و مهروموم نمود .

ف باید به اندازه اي باشد كه بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست در ظروف انداخت و خارج كردن پ ( دهانه ظرو

 آن ها از ظرف ممكن نباشد .

 ث ( پس از بستن درب ، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود .

 MHWI -WM-10 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 مل و نقل ظرف آسان و راحت باشد .ج ( ح

 از كیسه هاي پالستیكی براي جمع آوري و نگهداري پسماند هاي تیز و برنده استفاده نشود .  . 2

 هاي زیر باشد :. كیسه هاي پالستیكی حداقل باید داراي ویژگی  3

 الف ( براي جمع آوري و نگهداري پسماندها غیر از پسماندهاي تیز و برنده استفاده شوند . 

 ب ( بیش از سه چهارم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آن ها را به خوبی گره زد . 

 پ ( با روش هاي منگنه و روش هاي سوراخ كننده دیگر بسته نشوند . 

 یست داراي دیواره هاي سخت یا حداقل داراي ویژگی هاي زیر باشند :ظروف پسماند می با.  4

 الف ( در برابر نشت ، ضربه هاي معمولی و شكستگی و خوردگی مقاوم باشند .

 ب ( باید پس از هر بار استفاده بررسی و كنترل شوند تا از تمیز بودن ، سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود . 

 یستی مورد استفاده مجدد قرار گیرند . پ ( ظروف معیوب نبا

جنس ظروف نگهداري پسماند باید با روش تصفیه یا امحا سازگاري داشته باشد ، هم چنین ظروف پالستیكی باید .  5

 از پالستیك هاي فاقد تركیب هاي هالوژن ساخته شده باشند .

 نگهداري شوند .. پسماندهاي سایتوتوكسیك باید در ظروف محكم و غیر قابل نشت 6

 درصد استفاده كرد .  1. جهت آلودگی زدایی از سطل هاي پسماند می بایست از محلول وایتكس با غلظت  7

 . تمامی ظروف باید درب دار باشند .  8

 

 

 MHWI -WM-10 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا

 نظارت بر كلیه بخش هاي بیمارستان و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 منابع/مراجع:

ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و  "دستور كار اجرایی یكسان سازي و رفع برخی ابهامات

 "هپسماندهاي وابست

 "ضوابط و روش هاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشكی و پسماندهاي وابسته"دستورالعمل

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -WM-10 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 كلیه بیمارستاندامنه:  شستشوي دستی یا اتوماتیك و پاك سازي ابزار و وسایلعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه و بیماران و كاركنان مركز بهداشتی درمانی 

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش هاي بالینی –مسئول استریلیزاسیون  –مسئول اتاق عمل 

 تعاریف:

 شستشو : تمیز كردن اجرام از روي سطوح ابزار و وسایل به صورت دستی یا اتوماتیك

 شیوه انجام کار:

. كلیه پرسنل درمانی ، خدماتی و استریلیزاسیون در بدو استخدام و هم چنین سالیانه با شركت در كالس هاي  1

 توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه شستشوي ابزار و وسایل آشنا می شوند . آموزشی ، كه

. قبل از  شستشوي ابزار و وسایل از وسایل حفاظت فردي مانند عینك ، دستكش ، ماسك ) نقاب صورت ( پیش بند  2

 ضد آب و ... استفاده شود .

سینك شستشو ، محل خشك كردن و دیگر وسایل مربوطه در دسترس  . براي شستشوي ابزار باید وسایل الزم مانند  3

 باشد . ) دستگاه مولد آب پرفشار (

. تمیز كردن و رفع آلودگی از سطح اقالمی كه قرار است تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار بگیرند باید بالفاصله پس   4

 از استفاده از آن ها و قبل از خشك شدن آلودگی صورت پذیرد .

 . جهت اطمینان از تمیز شدن كامل باید تا حد امكان كلیه قسمت هاي متصل به هم جدا شوند . 5

 . جهت تمیز كردن ابزار و اجسام از برس غیر سمی و مواد شوینده ) دترجنت ( استفاده شود . 6

 MHWI -CSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه:اول
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت در كلیه بخش هاي بیمارستان، اتاق هاي عمل و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 

 منابع/مراجع:

 راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی -

 سمت تصویب وابالغ کننده: کننده:تایید  سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                  69 /72/01تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -CSR-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

تریلیزاسیون و اتاق هاي عمل، اسدامنه:  گندزدایی ابزارهاي جراحی با استفاده مجدد عنوان:

 بخش هاي بستري

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه پرسنل و بیماران بیمارستان

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش هاي بالینی –مسئول بهداشت محیط  –مسئول اتاق عمل 

 تعاریف:

 گند زدایی :

 نابودي میكرو ارگانیسم هاي بیماري زا و یا غیر بیماري زا كه بر روي اشیاي بی جان وجود دارند .

 ابزارهاي جراحی كه یك بار مصرف نیستندابزارهای جراحی با استفاده مجدد :

 شیوه انجام کار: 

استریلیزاسیون مركزي در بدو استخدام و هم چنین سالیانه با شركت در كالس كلیه پرسنل درمانی ، خدماتی و .  1

هاي آموزشی ، نحوه ضدعفونی وسایل و تجهیزات كه توسط كارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با نحوه 

 تشخیص وسایل و انواع ضدعفونی كننده ها آشنا  می شوند .

 مجدد دارند در بخش ها و اتاق عمل شناسایی شوند . كلیه ابزارهاي جراحی كه قابلیت استفاده.  2

. مواد ضدعفونی كننده مناسب جهت ابزارهاي جراحی با استفاده مجدد در بخش ها موجود باشد . ) با تایید  3

 كارشناس بهداشت محیط (

 

 MHWI -CSR-02 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

. كلیه ابزارهاي جراحی كه قابلیت استفاده مجدد توسط پرسنل خدمات در بخش هاي   4

 و تمیز شود ) به وسیله برس نرم  بالینی و اتاق عمل توسط آب و ماده شوینده ) دترجنت ( شسته شود

وي كلیه ابزار و وسایل از وسایل حفاظت فردي مانند عینك ، دستكش ، ماسك ) نقاب صورت ( پیش هنگام شستش.  5

 بند ضد آب و ... استفاده شود .

دقیقه در محلول ضدعفونی كننده یا استریل كننده  21بعد از شستشوي ابزار با آب و دترجنت ، به مدت حداقل .  6

 مخصوص ابزار غوطه ورسازي انجام شود . 

 . براي ضدعفونی ابزارهاي جراحی با استفاده مجدد به دستورات كارخانه سازنده توجه شود . 7

 . بعد از غوطه ور سازي ، ابزار از داخل محلول ضدعفونی كننده خارج شده و مجددا آبكشی و سپس خشك گردد . 8

 بزارها نباید مرطوب باشند .. براي استفاده مجدد حتما باید از ابزار و وسایل خشك استفاده شود و این ا 9

 .  . محلول ضدعفونی كننده طبق دستور كارشناس بهداشت محیط رقیق گردد 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -CSR-02 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



152 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت  و بازدید مداوم از كلیه بخش هاي بیمارستان و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 منابع/مراجع:

 راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  محیطمسئول بهداشت  احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                 69 /72/01تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI -CSR-02 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بخش های درمانی و اتاق عملدامنه: نحوه بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش هاعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 CSRپرسنل 

 فرد پاسخگو:

 استریلیزاسیون بخش عفونت،مسئول كنترل كمیته

 تعاریف:

به  CSSDفراخوانی و بازگرداندن كلیه بسته هاي استریل شده از بخش هاي مختلف بیمارستان و اتاق عمل به واحد 

 .می گویندRecall را باز خوانی یا  Reprocessingمنظورمجدد  

 

 شیوه انجام کار: 

 هماهنگی انجام دهند.  Recallبا سرپرستاران بخش ها در مورد بازخوانی CSR مسئول -1

 پرستاران بخش هاي درمانی در صورت بازشدن آنها چك می كند. -2

جهت  CSRپرستاران بخش هاي درمانی در صورت انقضاء پك ها و ست ها ، توسط خدمات آنها را به واحد  -3

 استریل مجدد ارسال كنند.

 هاي دریافتی از سایر بخش ها را در دفتر تحویل و تحول ست ها ثبت می كند. ست CSRپرسنل واحد  -4

 بسته ها و ست ها را استریل كنند. CSRپرسنل واحد  -5

پك ست ها را  در صورت پاره یا معیوب  بودن عوض كنند و بر روي آن تاریخ جدید استریل ،  CSRپرسنل  -6

 را بنویسند.تاریخ انقضاء ، نام ست ، فرد پك كننده و نام بخش 

خدمات بخش هاجهت تحویل بسته هاي جهت استریل شدن یا جهت تحویل گرفتن در ساعت مشخص شده  -7

 مراجعه كنند. CSR به واحد

 در صورت بروز اختالل در كار دستگاه اتوكالو و عدم اطمینان از استریل بودن بسته ها ، مسئول واحد -8

CSRمی خواهد ست ها و پك ها را به واحد  طی تماس تلفنی با مسئولین بخش ها ، از آن هاCSR  جهت

 استریل مجدد ارجاع دهند.

 MHWI -CSR-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول  صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سرپرستاران و سوپروایزریننظارت 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست هاي بیمارستان

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 MHWI -CSR-03کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند:دستورالعمل

 

رعایت موازین كنترل عفونت در هنگام عنوان روش اجرایی/خط مشی:

 كار با لباس ها و ملحفه هاي آلوده 

اتاق هاي عمل، بخش هاي بستري؛  دامنه:

بهداشت محیطو  ،اورژانس ،رختشویخانه

 واحد كنترل عفونت

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه كاركنان بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 مسئول خدمات  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

 جابجایی اصولی ملحفه و البسه آلوده بیمار با رعایت كامل احتیاطات استاندارد و موازین كنترل عفونت

 موادآلوده: منظور ترشحات بدن بیمار، خون و مواد دفعی می باشد

 شیوه انجام کار: 

فرآیند جمع آوري البسه آلوده و جابجایی البسه آلوده به واحد رختشویخانه توسط كارشناس بهداشت محیط  و .   1

 كنترل عفونت بیمارستان تهیه شده و به بخش ها ابالغ شود.

م . كاركنان خدمات باید جابجایی البسه  و ملحفه هاي آلوده و عفونی در داخل بخش و انتقال به رختشویخانه را انجا2

 دهند.

. جهت جمع كردن ملحفه ها و البسه آلوده؛ رعایت احتیاطات استاندارد پوشیدن وسایل حفاظتی مناسب) ماسك ، 3

 دستكش( الزامی است.

. كاركنان خدماتی به منظور اجتناب از پراكندگی میكروارگانیسم هاي بیماریزا با حداقل تالطم و بهم خوردگی نسبت 4

 آلوده اقدام نماید. به جابجایی ملحفه و البسه

 . از پرتاب كردن یا رها كردن البسه و ملحفه در اتاق بیمار و روي زمین خودداري شود.5

 . از مخلوط كردن ملحفه و البسه آلوده با سایر البسه خودداري شود.6

 MHWI -LND-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:اول
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 جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

. كاركنان خدماتی پس از تعویض ملحفه و البسه هاي آلوده به خون و مایعات بدنی و ترشحات مواد دفعی بدن بیمار 7

ر قابل نشت قرار داده و پس با رعایت كامل احتیاطات استاندارد آنها را به داخل كیسه هاي زردرنگ غیر قابل نفوذ و غی

 از گره زدن، آنها را داخل بین البسه آلوده قرار دهد.

. ملحفه بیماران بستري در اتاق هاي ایزوله به عنوان البسه عفونی و البسه یكبار مصرف بیماران ایزوله  بعنوان البسه 8

 عفونی در نظر گرفته شود.

آغشته به مایعات و ترشحات بدن بیمار را داخل كیسه زباله زرد رنگ قرار . كاركنان خدماتی البسه یكبارمصرف بیمار 9

 داده و به طور جداگانه به رختشویخانه فرستاده شود.

. كاركنان خدماتی بخش پس از پایان كار، دستكش ها را به صورت اصولی بیرون آورده و بعنوان پسماند عفونی دفع 11

 ته شود.نموده و دستها به روش اصولی و صحیح شس

. پرسنل خدماتی بخش می بایست كلیه البسه و ملحفه آلوده را توسط بین پارچه اي مخصوص حمل البسه كثیف 11

در ساعات تعیین شده به واحد رختشویخانه منتقل نماید. البسه عفونی یكبار مصرف همراه با پسماندهاي عفونی جهت 

 بی خطر سازي به جایگاه اتوكالو زباله منتقل شود.

. كاركنان رختشویخانه جهت تحویل البسه كثیف می بایست از پوشش هاي حفاظتی از قبیل : دستكش، ماسك، 12

 دمپایی جلوبسته،پیش بند ضدآب و یا گان استفاده كنند.

. كاركنان رختشویخانه به منظور پیشگیري و احتیاط در مواجهه با اجسام تیز و برنده به جا مانده بایستی البسه را 13

 ن تكان دادن و پرتاب كردن، به آرامی بررسی و سپس در دستگاه قرار دهند.بدو

 درجه و یا مواد گندزداي مناسب  طبق دستورالعمل هاي مربوطه الزامی است. 71. استفاده از آب داغ 14

 . البسه و ملحفه هایی كه در پالستیك زرد رنگ قرار دارند در ماشین مخصوص عفونی و یا بطور جداگانه 15

 MHWI -LND-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

 شسته شود.

 رنگ انداخته شود.. پالستیك هاي زرد جمع آوري البسه و ملحفه آلوده پسماند عفونی تلقی شده و در سطل زرد 16

. پرسنل كادر درمانی و خدماتی بخش یا پرسنل رختشویخانه، در صورت مشاهده عدم رعایت اصول جابجایی  البسه 17

 آلوده و عفونی در بخش ها به واحد بهداشت محیط اطالع دهند.  

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ي مربوطهبازدید از كلیه بخش هاي بستري و رختشویخانه و تكمیل چك لیست ها

 

 منابع/مراجع:

 كتاب راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی -

 كتاب مدیریت استریلیزاسیون، رختشویخانه و موارد زاید در بیمارستان -

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                              72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 MHWI -LND-01 کد سند:

 ویرایش:دوم

 صفحه:سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

 

احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جامانده در لباس ها و ملحفه عنوان:

 های کثیف

کلیه بخش های دامنه:

 پاراکلینیک-بالینی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل رختشویخانهكلیه 

 فرد پاسخگو:

 مسئول واحد رختشویخانه–مسئول بخش هاي بالینی  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

اقالمی هستند كه می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی و سوراخ شدن شوند مانند سوزن ، اجسام تیز و برنده : 

ن است عفونی باشند یا نباشند كه به عنوان پسماندهاي تیغه ها ، ست هاي انفوزیون ، شیشه هاي شكسته و ... كه ممك

 .تهیه كننده سالمتی به شمار می آیند

 شیوه انجام کار: 

اسب ) عینك ، لباس مناسب یا پیش بند ن.  پرسنل رختشویخانه  قبل از شروع كار باید از وسایل حفاظت فردي م 1

 ( استفاده كنند .   N95 پالستیكی ، دستكش مناسب ، ماسك ، كفش مناسب ترجیحا چكمه ، ماسك 

 واكسینه شده و مستندات آن در پرونده بهداشتی موجود باشد .    B. كلیه پرسنل رختشویخانه بر علیه هپاتیت  2

. پرسنل رختشویخانه كلیه  ملحفه و البسه هاي عفونی و كثیف را به آرامی از بین لباس خارج نموده و در صورت  3

 با استفاده از دستكش برداشته و در سیفتی باكس دفع نماید . را وجود اقالم نوك تیز و برنده ، تیغ و سرسوزن و ... 

داشته شود و در باكس مخصوص گذاشته و به واحدهاي مربوطه . پنس و اقالم جراحی جامانده نیز با دستكش بر 4

 تحویل دهند . 

 MHWI-LND-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:دستورالعمل

. از تكان دادن البسه جدا خودداري شود . ) جهت جلوگیري از پراكندگی میكروارگانیسم  5

 هاي بیماري زا و آسیب دیدگی پرسنل ( 

 . هرگز دست خود را بر روي البسه جهت یافتن وسایل تیز و برنده نكشید .  6

 به واحد كنترل عفونت مراجعه كند .  . در صورت بروز مواجهه شغلی ، شخص آسیب دیده پس از انجام اقدامات اولیه 7

. پرسنل رختشویخانه در صورت مشاهده عدم رعایت تفكیك وسایل نوك تیز از البسه به واحد بهداشت محیط یا  8

 كنترل عفونت اطالع رسانی نماید .

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از كلیه بخش هاي بستري و رختشویخانه و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی -

 كتاب مدیریت استریلیزاسیون، رختشویخانه و موارد زاید در بیمارستان -

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                72/01/69تاریخ ابالغ:

 

 MHWI-LND-02کد سند:

 دوم:ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

-کلیه بخش های بالینی دامنه: ذخیره ، توزیع و تحویل لباس / ملحفه تمیزعنوان:

 پاراکلینیک

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 و رختشویخانه پرسنل خدمات

 پاسخگو:فرد 

 مسئول خدمات  –مسئول بهداشت محیط 

 تعاریف:

 .رختشویخانهنگهداري موقت لباس و ملحفه تمیز به تعداد محدود در ذخیره :

 جایگزین نمودن لباس ها و ملحفه هاي تمیز به جاي موارد اسقاطیتوزیع و تحویل : 

 شیوه انجام کار: 

 می بایست توسط پرسنل رختشویخانه انجام شود . .  ذخیره و نگهداري البسه شسته داخل رختشویخانه 1

. تحویل لباس هاي تمیز به بخش هاتوسط پرسنل رختشویخانه و انتقال آن به بخش هاي مربوطه توسط خدمه هر  2

 بخش انجام شود . 

 تا زده شود .رختشویخانه توسط متصدی ،. لباس ها و ملحفه ها پس از خشك شدن كامل 3

 عد از تازنی به واحد استریلیزاسیون تحویل داده شود .. البسه اتاق عمل ب 4

. البسه و ملحفه و پتو بعد از تازنی داخل قفسه مخصوص هر بخش قرار داده شده و لباس هاي پرسنل پس از  5

 اتوكشی در جالباسی آویزان گردد.

 انه ثبت گردد . شمارش شده و در دفتر مربوطه توسط پرسنل رختشویخ ،. البسه شسته شده هنگام تحویل 6

 MHWI -LND-03 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

.  پرسنل خدماتی هر بخش می بایست در زمان هاي تعیین شده براي تحویل البسه به وسیله ترالی مخصوص حمل  7

 البسه تمیز به رختشویخانه مراجعه نمایند .  

 . ملحفه و البسه لكه دار و مستعمل به انبار یا خیاط خانه مننتقل شود .  8

اران ، بنا به در خواست مسئول شیفت آن بخش با هماهنگی مترون . در صورت افزایش ضریب اشغال تخت و نیاز بیم 9

 و مدیر بخش ، نیاز بخش از محل ذخیره هاي رختشویخانه تامین شود .  

. موجودي ذخیره هر ماه توسط پرسنل رختشویخانه جهت اطمینان از این كه میزان لباس ، ملحفه و اقالم پارچه  11

 و در صورت لزوم در خواست داده شود . شده  باشد ، كنترل و در دفتر ثبتاي در اندازه هاي متفاوت كافی می 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از كلیه بخش هاي بستري و رختشویخانه و تكمیل چك لیست هاي مربوطه

 منابع/مراجع:

 كتاب مدیریت استریلیزاسیون، رختشویخانه و موارد زاید در بیمارستان -

 سمت تصویب وابالغ کننده: کننده:تایید  سمت تهیه کننده:

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکترحسین رستمی پور 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                      72/01/69تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 MHWI -LND-03 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمان

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردي باتوجه به نوع مراقبتعنوان:

 

كلیه دامنه:

 كاركنان بالینی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه كاركنان بالینی و پاراكلینیك وخدمات ، بیماران وهمراهان بیمار

 فرد پاسخگو:

 كمیته و تیم كنترل عفونت ،سرپرستاران 

 تعاریف:

 وسایل حفاظت فردي شامل : گان،ماسك،دستكش,عینك،شیلد،روكفشی 

 شیلد : همان محافظ صورت می باشد .

 شیوه انجام کار: 

 ملزم هستند كه كلیه تجهیزات وامكانات حفاظت فردي كه جهت مراقبت از بیمار الزم  مسئولین بیمارستان

است را تهیه ودر اختیار پرسنل درمانی وپاراكلنیك )پزشك ، پرستار ، خدمات و...( براي جلوگیري از انتقال 

 بیماري قرار دهند .

 ده صحیح وبه موقع از وسایل حفاظت از طرفی بدلیل این كه عدم رعایت اصول جداسازي بیماران وعدم استفا

فردي ، امكان انتقال بیماري و بروز ناخوشی ومرگ ومیر دربیمار وسایر ین وجود خواهد داشت ، لذا پرسنل 

احتیاط براساس راه  "و "احتیاط هاي استاندارد  "ملزم هستند با رعایت اصول جداسازي مشتمل بر دو قست 

از وسایل حفاظت فردي ، بتوانند از بروز مشكالت فوق كه از اهداف كلی  و هم چنین استفاده "انتقال بیماري 

 بیمارستان نیز  می باشد جلوگیري كنند .

  كلیه وسایل حفاظت فردي در بخش ها موجود می باشد ، ودر صورت مصرف توسط منشی بخش مجددا از

 انبار درخواست و جایگزین میشود .

 MHWI-IC-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

. به كاركنان، همراهان و مراقبت كنندگان آموزش داده می شود كه وسایل حفاظت فردي،احتمال عفونت را كاهش  1

 كامال از بین نمی برند ، فقط در صورتی كه درست استفاده شوند،موثرند .می دهند ولی این احتمال را 

 .پوشیدن دستكش هرگز جایگزین )اصلی ترین جزء كنترل عفونت ( شستن دست  نمی شود . 2

 استفاده نمایند .وسایلحفاظتفردي . تمام كسانی كه با بیمار مشكوك یا مبتال در تماس اند باید از  3

از وسایل حفاظت فردي استفاده می كنند می بایست هنگام خارج كردن وسایل حفاظت فردي از . همه كسانی كه  4

 آلودگی پوست و لباس هاي خود جلوگیري كنند .

. قبل از ترك بیمار ، وسایل حفاظت فردي را خارج كرده ، دور بیاندازید و دست ها را شسته یا با محلول دست  5

 هندراب كنید.

ستقیم با بیمار و احتمال مواجهه با خون ، مایعات ، ترشحات یا مواد دفعی بیمار بنا به نوع . در صورت تماس م 6

 پروسیجر باید از گان استفاده شود . از گان استفاده مجدد نشود ، حتی براي تماس هاي مكرر با یك بیمار . 

 زن نخاعی یا محل ورود سوزن نشود.ماسك بزنید تا میكروارگانیسم هاي دهان شما باعث آلودگی سو LP. در هنگام  7

 .  بپوشانید خودرابادستمال ودهان وسرفه،بینی عطسه استانداردهنگام احتیاطات طبق.  8

)  شود پوشانده بدن وتمام وجودداردبایدبینی،دهان،چشم ترشحات پاشیدن امكان كه درصورتی. 9

 ( یاشیلدصورت گان،ماسك،حفاظچشم

 : فردی حفاظت وسایل پوشیدن ترتیب.   01

 كاله پوشیدن–3        گان پوشیدن–2            دست شستن– 1

 دستكش پوشیدن–6صورت         یامحافظ عینك پوشیدن–5           ماسك پوشیدن– 4

 MHWI-IC-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه:دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 : فردی حفاظت وسایل درآوردن ترتیب

 ها دست شستن– 2(صحیح روش به) وگان دستكش درآوردن– 1

 درآوردن كاله – 3

درآوردن عینك یا محافظ صورت، قرار دادن عینك یا محافظ صورت در یك ظرف جدا جهت ضدعفونی و استفاده  -4

 مجدد

 درآوردن ماسك - 5

 ضدعفونیمجدددستها– 6

 پوشیدن مركزي عروق كاتترهاي كارگزاري امابراي است تمیزكافی دستكش محیطی،پوشیدن كاتترهاي كارگزاري براي

 . است الزامی استریل دستكش

 وجودداردالزامی جزعرق بیماربه بدن وترشحات بدن باخون،مایعات تماس احتمال كه درهرموقعیتی دستكش پوشیدن

 . است

 . شود نمی دست بهداشت جایگزین دستکش پوشیدن:  توجه

در تریاژ ،اتاق ) اطمینان حاصل کنید که افراد مراجعه کننده به بیمارستان که عالیم تنفسی دارند *

 انتظار،درمانگاه ها و مطب پزشکان ( موارد زیر را رعایت می کنند :

پوشانند ، از دستمال استفاده وسپس آن را دور می اندازند ، در صورتی هنگام عطسه و سرفه ، دهان و بینی خود را می 

 كه دست با ترشحات تنفسی آلوده شده ، بهداشت دست را رعایت می كنند .

در صورتی كه عفونت هاي تنفسی شایع است ماسك در اختیار بیماران قرار داده و آن ها راتشویق كنید تا همواره 

 له بگیرند .حدود یك متر از سایرین فاص

 MHWI-IC-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 

 احتیاطات استاندارد و استفاده از وسایل حفاظت فردی :

تمام مایعات بدن ، ترشحات و مواد دفعی بدن به جز عرق ، پوست آسیب دیده و مخاط در صورت تماس با خون ،  

 رعایت موارد زیر ضروري است :

 :*استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیماری هایی که از راه هوا انتقال می یابند 

ر یك میكرومتري داشته و حداقل تمام افرادي كه وارد اتاق این بیماران می شوند باید از رسپیراتور شخصی كه فیلت -

 (دارد، استفاده نمایند . این ماسك اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد .   N95درصد ) ماسك  95كارایی 

 در صورت جابجایی اضطراري بیمار و قبل از ترك اتاق ، بیمار باید یك ماسك جراحی استاندارد بپوشد .  -

 : فردی که از راه قطره انتقال می یابند*استفاده از وسایل حفاظت 

 در صورت كاركردن پرسنل در فاصله یك متري بیمار ، باید یك ماسك استاندارد جراحی بپوشد . -

 در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار باید یك ماسك جراحی استاندارد بپوشد . -

 ول احتیاط هاي استاندارد است .استفاده از گان ودستكش تابع اص -

 : *استفاده از وسایل حفاظت فردی که از راه تماس انتقال می یابند

 رعایت كنند .پوشیدن دستكش در زمان ورود به اتاق و درآوردن دستكش قبل از ترك اتاق  -

 انجام دهند . شستن دست ها بالفاصله پس از درآوردن دستكش -

، از گان استفاده لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار در صورت احتمال تماس قابل مالحظه -

 كنند.

 MHWI-IC-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: چهارم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 

آورده شود و پرسنل مراقب باشند كه لباسشان  آلوده نگردد وپس از بیرون گان  باید ایزوله ،قبل از ترك اتاق  -

 استفاده از كلیه لوازم حفاظت فردي )وسایل یك بار مصرف (آنهارا داخل سطل زباله عفونی بیاندازند .

 

 دست ها بعد از بیرون آوردن گان شسته شود . -

 برسد. ممكن حداقل به ایزوله ازاتاق خارج بیماربه وجابجایی انتقال -

 هاي سوراخ است ممكن دستكش شود،همچنین آلوده كردندستكش خارج هنگام است ممكن دست -

 خارج مراقبت،دستكش بعدازانجام بالفاصله عبوركنند،بنابراین آن هاي هاازسوراخ وارگانیسم بسیارریزداشته

 .  شوند هاشسته ودست

طبق استاندارد باید دراتاق ها ومابین تخت ها باشد ولی وهندراب دست شستشوي به مربوط وتجهیزات وسایل -

 ه است .شد تعبیه بخش هاي اتاقب ورودي درفعال در بیمارستان مطهري 

(  وانتوباسیون تنفسی هاي راه برونكوسكوپی،ساكشن)  كنند تولیدمی آئروسل  كه هایی ممراقبت انجا درزمان -

 كنید. استفاده محافظ عینك همراه به ازماسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-IC-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: پنجم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چك لیست استفاده از وسایل حفاظت فردي

 مشاهده

 منابع/مراجع:

 راهنماي مراقبت بیماري تنفسی ناشی از كروناویروس

 راهنماي كشوري نظام مراقبت از عفونت هاي بیمارستانی

 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 نرجس کشایی

 

  سوپروایزر کنترل عفونت

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 معصومه رحیمی 

 

 سوپروایزر آموزشی

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                      72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 MHWI-IC-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: ششم

 

  



168 
 

 

 

 

 

 مدیریت خدمات پاراکلینیک

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

نحوه بسته بندی ، انتقال امن و ایمن نمونه،چرخه کاری و بایگانی گزارشات عنوان: 

 نمونه های ارجاعی

 آزمایشگاهدامنه:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه مسئول فنی

 تعاریف:

نمونه هاي ارجاعی: منظور از نمونه هاي ارجاعی ، نمونه هایی كه آزمایشات مربوط به آن نمونه در خود مركز انجام 

 نمی گیرد و جهت انجام آزمایش به سایر مراكز دولتی ارسال می شود.

 شیوه انجام کار:  

 در شیفت صبح  باید به به همراه برگه مطالبات انجام بگیرد. به آزمایشگاهي بیمارستانبخش ها ازارسال نمونه  -0

 بررسی كرده و با برگه مطالبات مطابقت بدهید دستورالعملاز نظر معیار رد نمونه طبق را نمونه   -2

چرخه كاري را در دفتر مربوطه مشخصات كامل بیمار و نوع آزمایشات درخواستی و زمان جوابدهی یا همان   -3

 یادداشت نمایید.

 در صورت اشكال در نمونه طبق معیارهاي رد نمونه به بخش مربوطه اطالع دهید و نمونه مجدد در خواست نمایید -4

 نمونه ها را سانتریفوژ كرده  و جدا سازي نمایید.  -5

 

 

 

 MHWI-LAB-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

نمونه ها را تا زمان ارسال طبق جدول نگهداري نمونه كه از مراكز دولتی در اختیار شما قرار گرفته شده در شرایط  -6

 مناسب نگهداري كرده و ارسال نمایید.

ع سالمت در چگونگی نحوه بسته بندي و انتقال امن نمونه كه در اختیار دارید و فایل آن در طبق دستورالعمل مرج  -7

E .درایو كامپیوتر قسمت پذیرش سیو شده است نمونه را بسته بندي كرده و به روش صحیح انتقال دهید 

اختیار دارید تحویل  را طبق چرخه كاري كه توسط مراكز ارجاع دراز آزمایشگاه ارجاع شده جواب هاي آماده   -8

 بگیرید.

 از نتایج آزمایشات كپی گرفته بایگانی نموده و برگه جواب اصلی بیمار را در فایل مخصوص نتایج قرار بدهید.  -9

هر ماه یك آمار از آزمایشات ارسالی تهیه كرده جهت ارسال به آزمایشگاه استان در اختیار مدیریت آزمایشگاه    -11

 قرار بدهید.

 نمایید.حداقل یكسال بایگانی  را ایج آزمایشات مراكز ارجاعنت -11

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 منابع/مراجع:

 سالمتآزمایشگاه مرجع 

 تجربیات بیمارستانی

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                            72/01/69تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 سند: دستورالعملعنوان 

 

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه  بیوشیمی  عنوان : 

 انجام می شود

کاردان و کارشناس آزمایشگاه : دامنه

 و بخش پذیرش آزمایشگاه

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 بیوشیمی مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول بخش

 تعاریف:

 دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش هایی كه در بخش بیوشیمی انجام می گیرند .

 شیوه انجام کار:  

.روشن كردن و آماده سازي دستگاه اتوآناالیزر توسط اپراتور دستگاه طبق دفترچه راهنماي دستگاه . دادن سرم 1

 از كالیبر كردن تستهات نیكنترل به دستگاه و چك كردن جواب آن و در صور

 .تهیه لیست كاري و نوشتن لیست كاري در دفتر مخصوص بیوشیمی ) قید تاریخ و نام كاربر در باالي صفحه (2

 دقیقه  31الی  15درجه به مدت  37.تحویل نمونه ها از بخش خونگیري و قرار دادن آنها در بن ماري 3

 . سانتریفوژ كردن نمونه ها 4

 . نوشتن كد بیماران بر روي كاپ هاي مخصوص دستگاه اتوآناالیزر و لوله هاي مخصوص آزمایش سدیم و پتاسیم 5

 . ریختن سرم در كاپ ها و لوله ها به مقدار مورد نیاز6

. پذیزش تست هاي درخواستی براساس لیست كاري و قرار دادن كاپ ها در جایگاه مربوطه و شروع به كار دستگاه 7

 انجام آزمایشبراي 

 . تحویل لوله هاي حاوي سرم سدیم و پتاسیم به كاربر ایزي الیت8

 . وارد كردن جواب هاي خوانده شده توسط دستگاه در دفتر بیوشیمی و تكرار آزمایش ها در صورت نیاز 9

 MHWI-LAB-02کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

و جواب هاي خوانده شده توسط دستگاه ایزي الیت به  BT. تحویل جواب هاي پرینت گرقته شده توسط دستگاه 11

 واحد پذیرش

 امپیوتري. تحویل دفتر بیوشیمی به بخش جواب دهی براي وارد كردن جواب ها در سیستم ك11

 . انجام شست و شو هاي مورد نیاز دستگاه و خاموش كردن دستگاه طبق اصول دفترچه راهنماي دستگاه12

 . قرار دادن باتل هاي محلول ها ددر یخچال بیوشیمی13

 . كشیدن روكش دستگاه 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-02کد سند: 

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 بازدید دوره اي 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 بروشورهاي مربوط به محلول ها-

 دستورالعمل كار با دستگاه اتوآناالیزر-

 دفترچه راهنماي دستگاه اتوآناالیزر-

 "اداره كل آزمایشگاه هاي مرجع سالمت  "دستورالعمل هاي استاندارد مدیریت كیفیت در آزمایشگاه هاي بالینی -

  "تدوین دكتر حسین دارآفرین "مجموعه اي از مستندات سیستم مدیریت كیفیت در ازمایشگاه پزشكی -

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ:      

 

 MHWI-LAB-02کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی  عنوان : 

 انجام می شود

کاردان و کارشناس آزمایشگاه دامنه: 

 و بخش پذیرش آزمایشگاه 

 فرد پاسخگو:

 ژيمسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه ، مسئول بخش هماتولو

 تعاریف:

 دستورالعمل آزمایشاتی كه در این بخش انجام می گیرند 

 شیوه انجام کار:  

 الف ( كار با دستگاه هماتولوژي :

 دستگاه و آماده سازي آن با انجام شست و شوي روزانهروشن كردن  -

كم و زیاد نبودن و  –نمونه هاي تحویلی توسط نمونه گیران آزمایشگاه از نظر صحت نمونه ها ) لخته نبودن  -

 ..... ( و داشتن درخواست كامپیوتري مربوطه بررسی می شود . 

 تهیه لیست كاري و نوشتن آن در دفتر مخصوص هماتولوژي -

 دقیقه 11ف كردن نمونه ها و قرار دادن آن ها روي روتاتور به مدت ردی -

 دادن خون كنترل به دستگاه و چك كردن جواب آن و اطمینان از صحت عملكرد دستگاه  -

 دادن نمونه ها به دستگاه با وارد كردن كد هر نمونه به دستگاه -

 ام روي صفحهپرینت جواب و یادداشت كردن آن در دفتر مخصوص و نوشتن تاریخ انج -

 كشیدن الم براي هر بیمار و بررسی سلول ها و مورفولوژي -

 انجام تمام درخواست هاي صورت گرفته -

 نمونه  11اجراي شست و شوي دستگاه بین هر  -

 تكمیل كردن دفتر و تحویل آن به بخش جواب دهی  -

 خاموش كردن دستگاه با توجه به اصول و راهنماي دستگاه  -

 Log Bookنوشتن  -

 

 MHWI-LAB-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 ب ( انجام آزمایش سدیمانتاسیون

 تهیه لیست مورد نظر  -

 تحویل نمونه ها از بخش نمونه گیري و ردیف كردن آن  -

 آماده كردن لوله هاي مخصوص  -

 به لوله هاي مخصوص و یادداشت كردن زمان آن  ESRكشیدن  -

 ج( انجام گروه خونی

 تهیه لیست كاري  -     

 تطبیق نمونه هاي دریافتی با لیست كاري  -    

 رساندن دماي آنتی سرم ها به دماي اتاق  -   

 انجام گروه خونی به روش روي كاشی یا لوله اي  -  

 یادداشت كردن جواب ها در دفتر مربوطه و تحویل به بخش جواب دهی  -  

 Retic  Count د ( 

 تهیه لیست كاري  -

 آماده سازي رنگ گریزل بریلیانت بلو -

 انجام آزمایش : -

دقیقه در بن ماري  31درون لوله اي مخلوط می كنیم و  الندا از رنگ 111( را با  CBCالندا از نمونه مورد نظر )  111 

درجه می گذاریم سپس الم تهیه كرده و پس از خشك كردن زیر میكروسكوپ بررسی می كنیم . به این شكل كه  37

تقسیم كرده و درصد تهیه می  1111دارد بررسی كرده و مجموع سلول هاي رتیكولوسیت را بر  RBC عدد  111حدود 

 كنیم . 

 PBS ( انجام ه 

 تهیه لیست كاري  -

 

 MHWI-LAB-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 رنگ آمیزي نمونه مورد نظر  -

 بررسی میدان هاي الزم از نطر مورفولوژي ، اندازه ، تعداد و رنگ بلورهاي قرمز   -

 بررسی تعداد و مورفولوژي گلبول هاي سفید  -

 بررسی تعداد و مورفولوژي پالكت ها  -

 بررسی از نظر وجود سلول هاي آنرمال  -

 یادداشت كردن جواب ها در دفتر مربوطه و تحویل به بخش جواب دهی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-03کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 بازدید دوره اي 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 هماتولوژي دیویدسون 

 كاتالوگ دستگاه 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                       72/01/69تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 MHWI-LAB-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 چهارمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه  میکروب عنوان : 

 شناسی انجام می شود 

کاردان و کارشناس آزمایشگاه و دامنه:

 بخش پذیرش آزمایشگاه 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه ، مسئول بخش میكروب شناسی

 تعاریف:

 اصول انجام آزمایش هاي میكروب شناسی 

 شیوه انجام کار:  

 تهیه لیست كاري و وارد كردن در دفتر مربوطه -

 تحویل نمونه ها از محل نمونه گذاري و یا از یخچال اتاق آنایز ادراري و انتقال به زیر هود میكروب شناسی -

 بررسی نمونه ها از نظر كد و نام بیمار  -

 روشن كردن شعله -

 ردیف كردن نمونه ها  -

 کشت ادرار: -الف 

 و بالد آگار را  از یخچال خارج نمایید تا به دماي اتاق برسد EMBمحیط كشتهاي  -1

در زیر هود كنار شعله گاز درب ظروف كشت ادرار را باز كرده و یك لخوپ از ادرار توسخط آنخس اسختریل       -2

 درجه به مدت یك روز انكوبه كنید . 37برداشته بصورت درختی در دو محیط نامبرده كشت داده  در 

م مثبت یخا  گزارش كنید و اگر رشد كند گر No Growthساعت بررسی اگر باكتري رشد نكند 24بعد از  -3

 منفی بودن را  به ترتیب زیر تعیین كنید. 

 روش تعیین گرم مثبت یا منفی بودن باکتری:

 اگر گرم مثبت باشد كاتاالز بگذارید و اگر كاتاالز مثبت شد گواگوالز بگذارید. -1

 MHWI-LAB-04کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 

 براي گذاشتن گواگوالز اگر پالسما در دسترس نداشته باشید روي محیط مانیتول ببرید.  -2

بگذارید كه براي تشخیص استافیلو كوكها ست. با توجه به بروشور دیسكهاي   NBیك دیسك نووبیوسین   -3

 به كار رفته در تست كشت ادرار و نوع گرم مثبت یا منفی بودن باكتري آنتی بیوگرام انجام دهید

 چنانچه كاتاالز منفی شد روي محیط كشت بایل اسكولین ببرید كه براي تشخیص استرپتوككهاست. -4

باشد یك تست اكسیداز بگذارید اگر رنگ بنفش ایجاد شد نشان دهنده اكسیداز مثبت چنانچه گرم منفی  -5

بودن است و باكتري بدست آمده سودوموناس می باشدكه آنتی بیوگرام مخصخوص سخودوموناس را انجخام    

 محیط است به ترتیب: 7دهید.اگر اكسیداز منفی باشد به محیطهاي افتراقی ببرید كه 

 لیزین آیرون آگار-متیل رد ووژپروسكور-فنیل آنالین آگار-سیمون سیترات-  KIA–SIMركلیگرن آیرن آگا     

ساعت انكوبه شدند با توجه به جدول تعیین گونه باكتریهاي گرم منفی نوع باكتري مشخخص   24بعد از اینكه            

 می شود.

 کشت خون:-ب

درجه انكوبه  37مخصوص كشت خون( در  نمونه هاي خون بعد از اینكه یك روز در محیط مغذي)ویالهاي -1

 شدند روي محیط كشت بالد آگار و شكالت آگار ببرید

 و مصرف اكسیژن،قرار بدهید. CO2به مدت یك روز در جاري كه حاوي شمع هست براي تولید  -2

گزارش كنید و فردا مجددا یك كشت دیگر انجام بدهیخد.    NO Growth after 1 dayاگر منفی باشد  -3

گزارش كنید و روز سخوم تكخرار كنیخد بعخد از روز سخوم در      Growth after 2 day NOاشد اگر منفی ب

 روزهاي چهارم و پنچم و ششم كشت ندهید و روز هفتم یكبار دیگر كشت بدهید 

درجه  37روز در آرشیو  21رشد یا عدم رشد باكتري را گزارش دهید اگر منفی باشد یا یك ماه یا حداقل  -4

 ذخیره كنید 

 روز اگر تغییرات ظاهري نامطلوب مشاهده نشد نمونه ها را دور بریزید. 21بعد از  -5

 :کشت مدفوع -ج

 ببرید  Fگرم از مدفوع را به محیط انتقالی و مغذي سلنیت 2-1براي این تست  -1

 ساعت در انكوبه ماند به محیط هكتون ببرید 24بعد از اینكه   -2

 MHWI-LAB-04کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

اگر در محیط هكتون رنگ سبز محیط را به رنگ زرد یا نارنجی تغییر داد پس مثبت است و به محیطهاي   -3

افتراقی انتروباكتریاسه ببرید كه باكتریهاي مهخم در ایخن كشخت سخالمونال و شخیگال اسخت چنانچخه سخایر         

 رشد كرد اهمیت ندارد و فلور نرمال گزارش دهید. E.Coliباكتریهاي روده مثل 

 گر سالمونال یا شیگال باشد آنتی بیوگرام گذاشته و فرداي آن روز جوابها را گزارش كنید.ا -4

 کشت مایعات و زخم:  -د

 نمونه هاي ارسالی باید در محیط مغذي انتقالی براث یا تایوگلیكوالت باشد. -1

بالدآگار كشت درجه باشد بعد از آن روي محیط 37روز در انكوباتور  3-2بعد از ارسال بهتر است به مدت  -2

 دهید.

 همانند  كشت خون ,در جار حاوي شمع روشن با درب بسته قرار دهید.  -3

گزارش دهید . اگخر رشخد    No Growthدرجه اگر چیزي رشد نكرد 37ساعت انكوباسیون در  24بعد از   -4

 كرده باشد الم تهیه كنید.

 اشد.رنگ آمیزي گرم و ادامه كار طبق پروسه گزارش شده در كشت ادرار می ب  -5

 روش رنگ آمیزی گرم -ه

 الندا سرم فیزیولوژي را روي الم بریزید.  51-111حدود  (1

 مقداري از كلنی خالص را با آنس استریل )روي شعله استریل كنید( روي الم پخش كنید.  (2

 الم را در دماي اتاق قرار دهید تا خشك شود. (3

 م را عبور دهید. الم را روي شعله فیكس كرده دو بار به آرامی از باالي شعله ال (4

 بعد از سرد شدن، الم آماده رنگ آمیزي است.  (5

 ابتدا روي نمونه فیكس شده كریستال ویوله بریزید.  (6

 سی ثانیه صبر كنید بعد با آب بشویید. (7

 محلول لوگول ریخته بعد از سی ثانیه با آب بشویید.  (8

 محلول الكل استون را بریزید بعد از ده ثانیه با آب بشویید.  (9

 فوشین را بریزید بعد از سی ثانیه با آب بشویید.  محلول (11

 با میكروسكوپ بررسی كنید.  111بعد از خشك كردن الم با پنبه تمیز كنید و زیر عدسی  (11

 روش کشت از اتاق عمل           
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 محلول هاي تایوگلیكوالت را از یخچال درآورده تا به دماي محیط برسد. (1

 تهیه كنید.  CSRسوآپ هاي استریل از بخش  (2

 با هماهنگی مسئول اتاق عمل یا حین كار به بخش مربوطه مراجعه كنید.  (3

 در هر اتاق یك ست استریل باز كنید و سوآپ هاي استریل را روي آن قرار دهید.  (4

 با دستكش استریل سوآپ را بردارید و در داخل محیط مایع تایو آن را خیس كنید.  (5

از محل هاي مربوطه كشت بردارید و داخل هر ویال قرار دهید و تاریخ و نوع نمونه را روي شیشخه محخیط    (6

 .كشت یادداشت كنید 

 درجه انكوبه كنید. 37سه الی پنج روز این محیط ها را در  (7

 بعد از سه روز آنها را شیك كنید تا همگن شوند. (8

 الم كشیده و رنگ آمیزي گرم كنید. (9

 براي گرم مثبت ها به دنبال استافیلوكوكوس اورئوس بگردید. (11

 اگر استافیلوكوكوس اورئوس نباشد، استافیلوكوكوس غیر اورئوس گزارش كنید. (11

اگر گرم منفی باشد تست اكسیداز بگذارید. اگر اكسیداز مثبت شد كه نشان دهنده سودوموناس اسخت كخه    (12

 عفونت رایج بیمارستانی است . اگر اكسیداز منفی شد گزارش كنید گرم منفی غیر سودوموناس.

 آنتی بیو گرام -و             

 –سخیپرو فلوكسخازین    –جنتامایسخین   –اریترومایسخین   -گرم مثبت هاي كاتاالز مثبخت : ریفامپیسخین   (1

 ونكومایسین -) اگر نمونه جدا شده از ادرار است نیترو فورانتین هم بگذارید( –اگزاسیلین 

 –جنتامایسخخین  –ونكومایسخخین  –پنخخی سخخیلین  –گخخرم مثبخخت هخخاي كاتخخاالز منفخخی: آمپخخی سخخیلین   (2

 تین هم بگذارید() اگر نمونه جدا شده از ادرار است نیترو فوران -سیپروفلوكسازین 

 –سیپروفلوكسخازین   -سخفتر باكسخون   –سخفپیم   –آمیكاسین  –گرم منفی هاي روده اي : جنتامایسین  (3

كوتري موكسازول) اگر نمونخه جخدا شخده از ادرار اسخت نیتخرو فخورانتین هخم         –سفتازیدیم  –ایمی پنم 

 بگذارید(

) اگخر   -سفپیم  –ایمی پنم  –سیپروفلوكسازین  –جنتامایسین  –آمیكاسین  –سودوموناس: سفتازیدیم  (4

 نمونه جدا شده از ادرار است نیترو فورانتین هم بگذارید(

 : )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(مستندات مرتبط
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 دیسكهاي آنتی بیوگرام –محلولهاي رنگ آمیزي گرم  -لوپ -محیط كشت -سواپ استریلمواد الزم: 

 جار شمع –اتو  -یخچال -هودتجهیزات: 

 ظاهر نمونه های مورد قبول برای کشت خون:

ها تاریخ باشخد. نوبخت اول و دوم و سخوم مشخخص شخده      نام و مشخصات بخش كامل و دقیق باشد روي نمونه 

 باشدو روي نمونه ها كثیف و خون  آلود نباشد.

 روز که دور ریخته می شود: 25ظاهر نمونه ها بعد از 

چنانچه هر یخك از ایخن   -جسم سفید كه نشاندهنده رشد باكتري است نباشد-تیره و كدر نباشد-همولیز نباشد

یطهاي بالد و شكالت كشت می دهیم چرا كه احتماال باكتري دیر رشد در داخخل  موارد باشد نمونه را روي مح

 ویال باشد.

بعد از اینكه در هر مرحله اگر مثبت باشد طبق روشی كه در كشت ادرار اشاره شخد الم تهیخه كنیخد و بعخد از     

تی بیوگرام مربوط بخه  تعیین نمودن گرم مثبت یا منفی بودن پروسه هر كدام را ادامه دهید تا نوع باكتري و آن

 آن مشخص شود.

نكته: در رنگ آمیزي گرم عالوه بر گرم مثبت یا گرم منفی بودن ممكن است قارچ مشاهده شخود كخه در ایخن    

 صورت كاندیدا گزارش دهید و آنتی بیوگرام انجام نمی دهیم چون براي قارچ ها انتی بیوگرام وجود ندارد.

باكتري رشد كند و شك آلودگی نباشد كلخونی غالخب را رنخگ آمیخزي و     نوع  2نكته: در تمامی كشتها چنانچه 

نوع كلونی باشد كه نشان دهنده چند نوع باكتري است آلودگی گزارش كرده  2آنتی بیوگرام كنید. اگر بیش از 

 و درخواست نمونه مجدد كنید.

 تهیه محیط نیم مک فارلند

آنتی بیوگرام از نیم مك فارلند كه بخه صخورت تجخاري تهیخه      براي به دست آوردن صحیح مقدار كلنی استفاده شده در

میشود و داراي استاندارد ملی استفاده میشود. نیم مك فارلند در دماي اتاق باید داخل یك ویخال در بسخته و در جخاي    

رزش اگر ذرات بزرگ داخل آن دیده شخد فاقخد ا  آن را شیك كنید تا همگن شود "تاریك باشد. در هر بار استفاده حتما

 است.
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

كدورت مثل نخیم مخك   مقداري از كلنی خالص را درآب مقطر استریل یا سرم فیزیولوژي استریل حل كنید تا جایی كه 

فارلند باشد بعد هر دو لوله را جلوي یك كاغذ سفید كه خط هاي كلفت و نازك دارد نگاه كنید تخا بخه صخورت كیفخی     

 كدورت ویال مثل كدورت نیم مك فارلند باشد.
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 بازدید دوره اي 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب تكنیك هاي عملی در آزمایشگاه تشخیصی تالیف دكتر امیر سید علی مهبد

 تجربیات بیمارستانی      

 میكروبشناسی جاوتز

 پاگانا

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                           72/01/69تاریخ ابالغ:        
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستوالعمل عنوان سند:

 

دامنه:  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه  بیوشیمی ادرار  انجام می شود عنوان: 

 آزمایشگاه

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه ، مسئول بخش بیوشیمی ادرار

 

 شیوه انجام کار:  

 

 آوري شده ادرار را  در زیر هود با توجه به  لیست كاري مرتب كنید.نمونه هاي جمع  -1

 لوله هاي آزمایش را شماره گذاري كنید. -2

 سی سی در لوله بریزید. 11نمونه ادرار را هم بزنید و تقریبا  -3

خصوصیات فیزیكی كه شامل رنگ و ظاهر )كدر بودن یا شفاف و نیمه شفاف بخودن( مخی باشخد , بررسخی      -4

 نمائید.

 نوار ادراري را داخل لوله آزمایش حاوي ادرار به مدت چند ثانیه )كمتر از یك دقیقه( قرار دهید. -5

, لكوسیت اسختراز ,  PH( , SGپارامترهاي روي نوار را خوانده  و یادداشت كنید ا كه شامل: وزن مخصوص) -6

 ن و اسیداسكوربیك می باشد.نیتریت, پروتئین, گلوگز, كتون , اروبیلینوژن ,بیلی روبین , خو

 سانتریفوژ كنید. rpm2111دقیقه با دور  5لوله را داخل سانتریفوژ قرار داده و به مدت  -6
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستوالعمل سند:عنوان 

اگخخر پخخروتئین نخخوار مثبخخت باشخخد جهخخت تاییخخد آن چنخخد قطخخره اسخخید   -8

 + گزارش كنید.4+ تا 1به آن اضافه كرده نتیجه را بر اساس كدورت ابري از  3۹سولفوسالسیلیك 

بعد مایع رویی را بیرون ریخته رسوب را هم زده یك قطره روي الم ریخته و یك المخل روي آن قخرار داده    -9

 د بررسی كنید.زو

 نتایج را در لیست كاري ثبت كرده و وارد كامپیوتر كنید. -11

 از جوابها پرینت گرفته بعد از مهر و امضاء داخل فایلهاي مربوط به بخشها قرار دهید. -11

 كاري كه در آزمایشگاه روي ادرار صورت میگیرد به سه دسته تقسیم میشود 

 بررسی خصوصیات فیزیكی  (1

 ت شیمیایی بررسی خصوصیا (2

 بررسی خصوصیات مرفولوژیكی ) میكروسكوپی( (3

 بررسی میکروسکوپی

 11براي آماده كردن میكروسكوپی ادرار ابتدا باید نمونه ادرار را به خوبی تكان داده براي این منظور حدود  -1

 سی سی از نمونه داخل لوله مناسب بریزید

سپس نوار ادراري را داخل لوله آزمایش حاوي ادرار به مدت چند ثانیه قرار داده و بعد از خارج كردن پس  -2

دقیقه )زمان دقیقه را بایخد از بروشخور كارخانخه بخه دسخت آورد( پارامترهخاي آن را خوانخده  و         1از حدود 

،لكوسخیت  SG  ،PHص  درلیست كاري  یادداشخت نمائیخد.) نخوار ادراري حخاوي پارامترهخاي وزن مخصخو      

 استراز،نیتریت،پروتئین ، گلوكز، كتون ، اروبیلینوژن،بیلی روبین،خون و اسید اسكوربیك( می باشد.

 سانتریفوژ نمائید. rpm2000دقیقه با دور  5لوله را داخل سانتریفوژ قرار داده و به مدت   -3
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستوالعمل عنوان سند:

 

بعد از سانتریفوژ در صورت مثبت بودن نوار ادرار از نظر پروتئین آزمایش تائیدي آن را انجام دهید كه بخه   -4

 شرح زیر میباشد

 تست تائید پروتئینوری:

 چند سی سی از ادرار رویی سانتریفوژ شده را در لوله دیگر بریزید  -

+ 4+ تا 1را به آن اضافه كنید و نتیجه را بر اساس ایجاد كدورت ابري از  3۹چند قطره اسید سولفوسالسیلیك  -

 گزارش كنید.

راه با رسوب باقی نیم میلی لیتر از حجم لوله هم "بعد از سانتریفوژ كردن مایع رویی را دور ریخته تا حدودا -5

 بماند.

 میكرولیتر بر روي الم تمیز قرار بدهید. 21آنگاه آن را به خوبی تكان داده و از آن به مقدار   -6

 با میكروسكوپ بررسی كنید.  "یك المل بر روي آن قرار داده و فورا   -7

زمایش نمخوده  ابتدا الم را با درشت نمایی كم براي تجسس سیلندر ها و تعیین دقیق تركیب كلی رسوب آ -8

و هنگامی كه به چیزي برخوردیم كه نیاز به شناسایی داشت آنگخاه از درشخت نمخایی زیخاد میكروسخكوپ      

 كمك بگیرید.

 میدان میكروسكوپی را با درشت نمایی زیاد مشاهده كنید.  21 "و ترجیحا 11حداقل باید   -9

ور را كم كنید) زیرا بسیاري وقتی كه میكروسكوپ معمولی استفاده میشود باید دقت نمود كه میزان ن -11

از عناصر موجود در رسوب ضریب انكسارشان مشابه ادرار است و در نخور زیخاد دیخده نمیشخوند. همچنخین      

 كانونی كردن مداوم میكروسكوپ به وسیله پیچ تنظیم دقیق در تجسس این عناصر كمك میكند.(

 گزارش نمائید. نتایج را  بر اساس میانگینی از میادین میكروسكوپی آزمایش شده -11
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستوالعمل عنوان سند:

 

گلبول هخاي قرمخز و سخفید سخلول هخاي پوششخی و كریسختال هخا را بخه صخورت تعخداد در میخدان               -12

 میكروسكوپی با درشت نمایی زیاد گزارش نمائید.

) فخراوان( و  many )كخم(، few) نادر(، rare+ و یا به صورت 4+، 3+ ، 2+ ،1سایر اجزا را به صورت    -13

packed .متراكم( گزارش نمائید ( 

( به معناي تعداد آنقدر زیخاد اسخت كخه قابخل     TNTC)too numerous to countالح )میتوان از اصط

شمارش نیست در مواردي كه افزایش شدید تعداد سلول هخا و كریسختال هخا وجخود دارد اسختفاده نمخود،       

 همچنین باید نوع سیلندرها، سلول هاي پوششی و كریستال ها را مشخص نمود.(

 و كاركنان مرتبط( : )منابع، امكاناتمستندات مرتبط

 خصوصیات فیزیکی

بررسی خصوصیات فیزیكی اولین مرحله آزمایش ادرار است كه شامل بررسی رنگ، ظاهر، بو، وزن مخصخوص)  

 البته وزن مخصوص را میتوان با روش شیمیایی نیز تعیین كرد( می باشد

ادرار در حالت طبیعی داراي رنگ روشن متمایل به زرد كمرنگ تا كهربایی غلیظ هست. نغییرات رنگی ادرار به 

غلظت ادرار و میزان آب مصرفی فرد بستگی دارد. رنگ ادرار بیشتر به علت وجود رنگدانه اروكروم است مقخدار  

م در موارد تب، تیروتوكسخیلوز و گرسخنگی   كمی نیز به دلیل وجود اروبیلین و اوروایترین است. غلظت اوروكرو

بیشتر میشود. ادرار در صورت ماندن ممكن است كدر و تیره رنگ شود به ویژه در صورت پخایین بخودن درجخه    

 حرارت محیط از حاللیت امالح معدنی موجود در ادرار كاسته میشود و ذرات حل شده در ادرار به حالت معلق 

 

 

 MHWI-LAB-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دستوالعمل عنوان سند:

 

درمی آیند البته گاه كدورت ادرار ناشی از رشد زیاد باكتریها بر اثر ماندن زیاد ادرار است و نیز بخه هخر صخورت    

 كدورت در ادرار وجود چرك در آن استیكی از علل بروز 

شایع ترین علت تغییر بوي ادرار آلوده شدن آن به باكتریهاي تجزیه كننده اوره و ناشی از تولید آمونیاك است 

كتونوري موجب می شود كه ادرار بوي میوه گندیده بدهد بعضی از بیماریهخا مثخل فنیخل كتونوریخا و بیمخاري      

 غیرطبیعی در ادرار شوند. شربت افرا موجب پیدایش بوهاي

 وزن مخصوص ادرار

( آسان ,سریع, ارزان و راحت است وزن مخصوص عبارتنداز نسبت توده محلول SGتعیین وزن مخصوص ادار )

 در ادرار به نسبت همان حجم از آب است.

از رژیخم  در حقیقت مقایسه وزن هاست و اجسام محلول در ادرار را نشان نمیدهد.در یك فرد سخالم برخخوردار   

در شبانه روز خواهد بود نمونه اتفاقی بایخد   135/1تا  111/1خوراكی و آشامیدنی طبیعی ,وزن مخصوص بین 

 یا بیشتر باشد. 123/1حدود 

Hyposthenuria 117/1: به ادراري اطالق می شود كه وزن مخصوص آن كم است یعنی كمتر از 

Isosthenuriaثابخت   111/1تخا   117/1النی فقخط در حخدود   : موقعی است كه وزن مخصوص مدت هاي طو

 ( نارسایی كلیوي است.end-stageبماند كه احتماال در مرحله پایانی )

Hypersthenuria است . 111/1: موقعی است كه وزن مخصوص بیش از 

 عبارتند از رفراكتومتر , روش شیمیایی با استفاده از معرفهاي نواري و روش دستگاهی  SGروشهاي تعیین 

 

 MHWI-LAB-05کد سند: 

 دوم یش:ویرا

 پنجم صفحه:

 

 



191 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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 دستوالعمل عنوان سند:

 

تعداد ذرات محلول در ادرار را تعیین و قابلیت كلیه در تغلیظ را بهتر از وزن مخصوص مشخخص   اسمواللیتی:

 Freezingمی كند . اندازه گیري اسمواللیتی ادرار بوسیله دستگاه مخصوص و با اندازه گیري نقطخه انجمخاد)  

Point لذا می توان با ضرب دو رقم ( انجام می شود اما متاسفانه این وسیله در بیشتر آزمایشگاهها وجود ندارد

 اسمواللیتی ادرار را محاسبه كرد. 41)رنج نرمال( در عدد  35تا  11آخر وزن مخصوص یعنی 

 بررسی میکروسکوپی ادرار

بررسی میكروسكوپی ادرار قسمت مهم آزمایش تجزیه ادرار است كه در تعیخین اخختالالت از ارزش تشخخیص    

ادرار بستگی به دو عامل اصلی یكی انتخاب نمونه مناسب و دیگري  برخوردار است. ارزش بررسی میكروسكوپی

شخصی كه بررسی میكروسكوپی ادرار را انجام میدهد بستگی دارد. بهترین نمونه براي آزمخایش تجزیخه ادرار،   

 نمونه اول صبح است.

لیز و حل میشوند، قلیایی  PHلكوسیت ها، سیلندر ها و اریتروسیت ها در نمونه هاي با وزن مخصوص پایین یا 

غلیظ تر و محیط اسیدي الزم براي این ساختمانها را دارا میباشد. آزمخایش   "لذا نمونه اول صبح گاهی معموال

انجخام   "بعد از جمع آوري ادرار انجام شود اما براي چند ساعتی كه نتواننخد فخورا   "میكروسكوپی ادرار باید فورا

ي كرد. بررس میكروسكوپی همیشه روي نمونه سانتریفوژ شده انجام بدهند میتوان نمونه را در یجچال نگه دار

میشود. اگر حجم نمونه به قدري كم باشد كه نتوان آن را سانتریفوژ كخرد و فقخط چنخد قطخره بیشختر نیسخت       

 باید قید شود كه نمونه سانتریفوژ نشده است. "بررسی نمود اما در موقع گزارش حتما "میتوان آن را مستقیما

 –میكروسخكوپ   -3۹اسیدسولفوسالسخیلیك   –الم و المخل   -لولخه آزمخایش   -نخوار ادراري تجهیزات:  مواد و

 هود -سانتریفوژ

 

 MHWI-LAB-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 ششم صفحه:
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستوالعمل عنوان سند:

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 بازدید دوره اي 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب تكنیك هاي عملی در آزمایشگاه تشخیصی تالیف دكتر امیر سید علی مهبد

 تجربیات بیمارستانی      

 

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 فنی آزمایشگاهمسئول 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                       72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-05کد سند: 

 دومویرایش: 

 هفتم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستور العمل

 

 آزمایشگاهدامنه:  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه  انگل شناسی انجام می شود عنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 آزمایشگاهپرسنل 

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه ، مسئول بخش انگل شناسی 

 

 شیوه انجام کار:  

 (مدفوع:OBروش انجام تست خون مخفی )

 از دو روش استفاده می كنیم: OBجهت انجام آزمایش 

 NBONاز روش كیت شركت  -

 روش شیمیایی   -

 NBONروش کیش شرکت 

روش ابتدا به وسیله چوب موجود در دهانه لوله به صورت تصادفی از سه ناحیه مختلف مدفوع در این  -1

 بردارید.

نمونه را  داخل لوله منتقل كنید سپس دهانه لوله را بسته و به شدت لوله را تكان دهید. تخا در بخافر     -2

 مخلوط و یكنواخت شود  "داخل لوله كامال

 ید )از دست زدن به غشاي كاست خودداري شود( كاست را از داخل پوشش آن بیرون آور -3

 میكرولیتر (را به داخل كاست بریزید  91-111دو قطره از مایع یكنواخت شده لوله ) -4

 نتیجه را در عرض پنج دقیقه بخوانید) و از خواندن آن در بیش از پنج دقیقه خودداري كنید.( -5

 

 MHWI-LAB-06کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 عنوان سند: دستور العمل

 

 OBروش انجام شیمیایی 

 مقداري از مدفوع را در سرم فیزیولوژي در داخل لوله حل كنید. -1

از طریق جداره لوله چهار قطره اسید استیك به آرامی به آن اضافه كنید.) طوري كه محتویات داخل   -2

 لوله به هم زده نشود(

سپس دو قطره پر ) حدود یك سی سی ( الكل پیرامیدون )جهت تهیه الكل سه گرم پودر پیرامیدون   -3

 ضافه كنید.در صد میلی لیتر الكل سفید حل میشود( را ازكناره لوله به آن ا

نیز از كناره لوله به آن اضافه كنید حلقخه بخنفش تشخكیل شخده نشخانه       H2O2در نهایت چهار قطره  -4

 + گزارش كنید.1+ تا 4مثبت بودن تست میباشد كه بر اساس شدت رنگ از 

میلی لیتر آب مقطر به روش بخاال اسختفاده    511)جهت كنترل هم از یك دهم میلی لیتر خون تام در 

 كنید.(

 روش انجام اسکاچ تست:

 كه فرد مدفوع كند و یا استحمام كند تهیه نمائید.نمونه را  باید صبح زود پیش از این -1

 یك عدد الم شیشه اي تهیه كنید. -2

براي انجام نمونه گیري صبح زود قبل از آنكه بیمار از رختخواب بلند شود و دفع مدفوع نماید  -3

مقعد   از طرف چسبدار آن محكم به ناحیه اطراف سانتی متر چسب نواري شفاف( را 5یك قطعه)

 وجود انگل یا تخم آن به سطح چسب دار نوار بچسبد.   چسبانده و فشار دهید كه در صورت

 چسب را بلند كرده و آنرا از طرف چسب دار روي الم شیشه اي بچسبانید.   دقیقه11بعداز حدود  -4

 MHWI-LAB-06کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 از نظر وجود تخمهاي كرمك بررسی كنید. 11بعد از تهیه الم را با عدسی  -5

 روش انجام کامل مدفوع: 

 آزمایش میكروسكوپی نمونه هاي مدفوع -

 مدفوعروش دید مستقیم  -

را در چپ و یك قطره از محلول لوگل را در طرف راست   85/1۹یك قطره سرم فیزیولوژي  -1

 الم قرار بدهید. 

میلی گرم كه توسط اپلیكاتور برداشته شود( را در  2مقدار خیلی كمی از مدفوع) به اندازه  -2

 سرم فیزیولوژي به حالت یكنواخت در آورید.

 عمل فوق را بوسیله اپلیكاتور دیگري با محلول لوگل انجام دهید.  -3

میلی متر بر روي نمونه تهیه شده  22*22سپس جهت بررسی نمونه هاي فوق یك المل   -4

می توان  نمونه هاي تهیه شده در سرم فیزیولوژي را بر روي الم هاي  ") ترجیحا1قرار دهید

 جداگانه اي قرار داد. (

*( تمامی قسمتهاي گسترش ) 11ابتدا با عدسی با بزرگنمایی كم ) جهت بررسی گسترش -5

 المل( را بررسی نمائید.

*( براي بررسی جزئیات 41اگر مورد مشكوكی مشاهده گردید از عدسی با بزرگنمایی )  -6

 استفاده نمائید.

حتی در مواردي كه مورد مشكوكی مشاهده نگردید حداقل یك سوم سطح المل باید با   -7

 مورد بررسی مجدد قرار بدهید.* 41عدسی 

 

 MHWI-LAB-06کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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الزم به یادآوري میباشد جهت مشاهده حركت تروفوزئیت ها در مدفوع از سرم فیزیولوژي   -8

باید زیر  "درجه سانتی گراد( استفاده كنید. ) این محلول سرم فیزیولوژي حتما 37گرم ) 

 میكروسكوپ از نظر امكان آلودگی قارچی و باكتریایی هر از چند گاهی كنترل شود.

 

 )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(: مستندات مرتبط

 هود -میكروسكوپ -لوگل –سرم فیزیولوژي  –الم و المل  -اپلیكاتورمواد و تجهیزات: 

 زمان انجام آزمایش پس از تهیه نمونه:

 دقیقه انجام بگیرد 31باید در عرض  wateryنمونه هاي  -

 دقیقه انجام بگیرد 31باید در عرض  looseنمونه هاي  -

 دقیقه انجام بگیرد 61باید در عرض  softنمونه هاي  -

 باید در همان روز انجام بگیرد formedنمونه هاي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-06کد سند: 

 دوم ویرایش:

 چهارم صفحه:
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 عنوان سند: دستور العمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 بازدید دوره اي

 

 منابع/مراجع:

 كتاب تكنیك هاي عملی در آزمایشگاه تشخیصی تالیف دكتر امیر سید علی مهبد

 تجربیات بیمارستانی      

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                              72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-06کد سند: 

 دومویرایش: 

 پنجم صفحه:
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 عنوان سند: دستورالعمل

 

نحوه انجام آزمایشهایی که در آزمایشگاه سرو ایمنولوژی و هورمون انجام می عنوان :  

 شود

دامنه: 

 آزمایشگاه

 ذینفعان:صاحبان فرایند و 

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، مسئول آزمایشگاه ، سوپروایزر آزمایشگاه ، مسئول بخش سروایمونولوژي و هورمون

 تعاریف:

 انجام آزمایشات هورمونی و ایمنولوژیك به روش االیزا و دستی بر اساس دستورالعمل هاي كشوري مرجع سالمت

 شیوه انجام کار:  

 منحنی در دستگاه الیزا ریدر:چگونگی رسم 

 از پشت روشن كنید صفحه اصلی ظاهر می شود. Powerدستگاه را توسط كلید  -1

 را انتخاب كنید. Hظاهر می شود كه از صفحه كلید حرف  SELECT MODEعبارت  -2

 را از صفحه كلید دستگاه بزنید.  yesظاهر می شود كلید  READ DIRECTION : H-Aعبارت  -3

 را از صفحه كلید دستگاه  بزنید.  yesظاهر می شود كلید   USE GRID FORMATعبارت  -4

 را انتخاب كنید. PMGظاهر می شود از صفحه كلید دستگاه   SELECT MODEعبارت  -5

 را از صفحه كلید جهت انتخاب طول موج فشار داده اینتر بزنید. 2شماره  -6

 را نیز انتخاب كرده اینتر بزنید. 4شماره  -7

 را از صفحه كلید دستگاه  بزنید.  yesظاهر می شود كلید   USE GRID FORMATعبارت  -8

 را انتخاب كنید. PMGظاهر می شود از صفحه كلید دستگاه   SELECT MODEعبارت  -9

 را از صفحه كلید دستگاه  بزنید.  yesظاهر می شود كلید   USE GRID FORMATعبارت  -11

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 را از صفحه كلید دستگاه  بزنید.  yesظاهر می شود كلید   USE GRID FORMATعبارت  -11

 را انتخاب كنید. PMGظاهر می شود از صفحه كلید دستگاه   SELECT MODEعبارت  -12

 را از صفحه كلید جهت انتخاب طول موج فشار داده اینتر بزنید. 2شماره  -13

 را نیز انتخاب كرده اینتر بزنید. 4شماره  -14

 ظاهر می شود اینتر بزنید. Y=ABS      X=CONCعبارت   -15

  NOدر غیر اینصورت گزینه  YESظاهر می شود اگر بالنك به كار برده شده گزینه  BLANK WELLعبارت  -16

 را انتخاب كنید.

ظاهر می شود كه تعداد كالیبراتورهاي مورد استفاده   HOW MANY CALIBRATORSعبارت  -17

 طبق كیت مصرفی را وارد كنید.

ظاهر می شود عدد یك را وارد كرده اینتر بزنید مجددا اینتر  CONE      2= AU/ML=1عبارت  -18

 بزنید.

ظاهر می شود كه به ترتیب مقدار كالیبر یك را وارد كرده  CALIBRATOR1= ? CONEعبارت  -19

 اینتر زده به همین ترتیب بقیه را وارد كرده اینتر بزنید.

ظاهر می  DOBLICATION  CALIBRATORSبعد از اتمام وارد كردن مقادیر كالیبراتورها عبارت  -21

 تخاب كنید.را ان NOدر غیر این صورت گزینه  YESشود در صورت استفاده گزینه 

در غیر این  YESظاهر می شود در صورت استفاده گزینه  DOBLICATION  SAMPLESعبارت  -21

 را انتخاب كنید. NOصورت گزینه 

 ظاهر می شود اینتر بزنید. POSITIV IF=? CONEعبارت  -22

 ظاهر می شود اینتر بزنید. RUN CONTROLSعبارت  -23

 اب كرده اینتر بزنید.را انتخ YESظاهر می شود   STORE THIS TESTعبارت  -24

 را انتخاب كرده اینتر بزنید. YESظاهر می شود   NAME THE TESTعبارت  -25
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

صفحه كلید حروف مورد نظر را جهت نامگذاري انتخاب كرده در هر بار  بعد از  4و  6با استفاده از كلیدهاي  -26

 را انتخاب كنید. DONEرا میزنیم تا ثبت شود وبعد از اتمام نامگذاري  PICKانتخاب حرف مورد نظر گزینه 

 را انتخاب كنید. ENDظاهر می شود گزینه  LOAD NEXT PLATE   - READعبارت  -27

 ظاهر می شود عدد یك را از صفحه كلید وارد كنید و  اینتر بزنید. PLATE (1-9)عبارت  -28

 را انتخاب كرده  اینتر بزنید. Hظاهر می شود حرف   ROW (A-H)عبارت  -29

 ظاهر می شود تعداد ردیف ولها را وارد كرده اینتر بزنید. WELL (1-12)عبارت  -31

 را انتخاب كنید. READهر شده گزینه ظا LOAD NEXT PLATEعبارت  -31

از صفحه كلید سئوال خواهد  DELجهت جایگزین كردن منحنی به جاي منحنی قبلی با انتخاب كلید  -32

را زده  YESشد كدام منحنی حذف شود. عددي كه منحنی قبلی در آن ذخیره شده بود را انتخاب كرده  

 مراحل باال را تكرار كنید.

 هورمون شناسی سرم می باشد. نمونه مورد نیاز در بخش

 فهرست آزمایشات به شرح زیر می باشد:

–2ME  -RF–ASO-كخومبس رایخت  -رایخت -ویخدال –FT4–T3UP–HIVو  T4 –FT3 و TSH  -- T3 فریتین سخرم 

CRP–  كومبس غیر مستقیم  –كومبس مستقیم 

 اندازه گیری فرییتین سرم:

 ( برسد.21-27خارج كنید تا به دماي آزمایشگاه برسد)كیت مربوط به آزمایش را یك ساعت قبل از یخچال  -1

 الندا نمونه ، استاندارد و كنترل را داخل چاهكها بریزید . 25 -2

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 ها اضافه كنید. الندا محلول كونژوكه به همه چاهك 111 -3

 ثانیه به آرامی روي سطح كاري بلرزانید تا مخلوط شود. 21-31پلیت را به مدت -4

 سپس سطح چاهكها را با چسب مخصوص كیت بپوشانید تا محتویات تبخیر نگردد. -5 

 بروشور در دماي اتاق انكوبه كنید.دقیقه طبق  31پلیت را به مدت  -6

 بار شستشو دهید. 3محتویات داخل چاهكها را با محلول شستشو كه قبال آماده كرده اید )طبق بروشور( -7

( را طبق بروشور به چاهكهخا اضخافه كنیخد.)دقت    A,Bالندا محلول سوبستراي آماده شده )مخلوط محلولهاي  111  -8

 چاهكها را مخلوط نكنید.( شود در این مرحله به هیچ عنوان

 دقیقه در دماي اتاق و محیط تاریك انكوبه كنید. 15( پلیت را به مدت 7

 به همه چاهكها اضافه كنید. STOPالندا مخلول  51( 8

 (توسط دستگاه الیزا ریدر كه قبال منحنی مربوطه رسم شده و ذخیره كرده اید بخوانید.9

 TSHاندازه گیری 

 ( 21-27كیت مربوط به آزمایش را یك ساعت قبل از یخچال خارج كرده تا به دماي آزمایشگاه برسد) -1

 الندا از نمونه , استاندارد , و یا كنترل را داخل چاهك ها بریزید. 51  -2

 الندا از محلول كونژوكه به همه چاهك ها اضافه كنید. 111  -3

ه آرامی شخیك كخرده سخطح چاهكهخا را بخا چسخب پلیخت        ثانیه روي سطح میز ب 31الی  21پلیت را به مدت   -4

 بپوشانید.

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 چهارمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 انكوبه كنید.پلیت را به مدت یك ساعت در دماي اتاق  -5

الندا از محلول شستشوي رقیق شده را به همه چاهكهخا اضخافه    351بعد محتویات داخل پلیت را تخلیه كرده  -6

 بار انجام دهید. 3نموده عمل فوق را 

را به چاهكها اضافه كنید.)جهت آماده كخردن سوبسخترا بخه      Bو  Aالندا از محلول سوبستراي آماده شده  111 -7

و یك سی  Aچاهك یك سی سی از محلول  16ر دو محلول استفاده میكنیم مثال جهت نسبتهاي مساوي از ه

 دقیقه قبل آماده كرده و در تاریكی قرار دهید.( 15را با هم مخلوط می كنیم البته  Bسی از محلول 

 دقیقه در دماي اتاق و در تاریكی قرار دهید. 15پلیت را به مدت  -8

 اضافه كرده توسط دستگاه بخوانید. الندا از محلول ایستاپ به چاهكها 51 -9

 

 )تری یدوترونین و تیروکسین(:T4و T3اندازه گیری مقدار 

 كیت مربوط به آزمایش را یك ساعت قبل از یخچال خارج كرده تا به دماي آزمایشگاه  برسد. -1   

 الندا نمونه ، استاندارد و كنترل را داخل چاهكها بریزید . 25  -2   

 محلول كونژوكه به همه چاهكها اضافه كنید.الندا  3-111

 ثانیه به آرامی روي سطح كاري بلرزانید تا مخلوط شود 21-31پلیت را به مدت  -4

 سطح چاهكها را با چسب مخصوص كیت بپوشانید تا محتویات تبخیر نگردد.  -5

 دقیقه طبق بروشور در دماي اتاق انكوبه كنید. 61پلیت را به مدت  - 6            

بخار شستشخو مخی     3محتویات داخل چاهكها را با محلول شستشو كه قبال آماده كرده ایم )طبخق بروشخور(   -7           

 دهیم.

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش:

 پنجم صفحه:
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( را طبخق بروشخور بخه چاهكهخا اضخافه      A,Bالندا محلول سوبستراي آماده شده )مخلخوط محلولهخاي    8-111            

 كنید.)دقت شود در این مرحله به هیچ عنوان چاهكها را مخلوط نكنید.(

 دقیقه در دماي اتاق و محیط تاریك انكوبه كنید. 15پلیت را به مدت   -9           

 به همه چاهكها اضافه كنید. STOPالندا مخلول  51  -11       

 توسط دستگاه الیزا ریدر كه قبال منحنی مربوطه رسم شده و ذخیره كرده اید بخوانید.   -11        

 )برداشت تیروئیدی(:T3UPاندازه گیری مقدار 

 الندا نمونه ، استاندارد و كنترل را داخل چاهكها بریزید . 25(1

 الندا محلول كونژوكه به همه چاهكها اضافه كنید. 111(2

ثانیه به آرامی روي سطح كاري می لرزانیم تا مخلوط شود سپس سطح چاهكها را با چسب  21-31(پلیت را به مدت 3

 مخصوص كیت بپوشانید تا محتویات تبخیر نگردد.

 دقیقه طبق بروشور در دماي اتاق انكوبه كنید.61(پلیت را به مدت 4

 بار شستشو دهید. 3(محتویات داخل چاهكها را با محلول شستشو كه قبال آماده كرده اید)طبق بروشور( 

( را طبق بروشور به چاهكها اضافه كنید.)دقت شود A,Bالندا محلول سوبستراي آماده شده )مخلوط محلولهاي  111( 6

 در این مرحله به هیچ عنوان چاهكها را مخلوط نكنید.(

 دقیقه در دماي اتاق و محیط تاریك انكوبه كنید. 15به مدت ( پلیت را 7

 به همه چاهكها اضافه كنید. STOPالندا مخلول  51( 8

 (توسط دستگاه الیزا ریدر كه قبال منحنی مربوطه رسم شده و ذخیره كرده اید بخوانید.9

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دوم ویرایش:

 ششم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایش ویدال:

 ابتدا محلولهاي آنتی ژن را از یخچال حداقل نیم ساعت قبل خارج كنید تا به دماي اتاق برسد. -1

گروهها را آمخاده كخرده بعخد از    همین  Hسالمونال تیفی و انتی ژن A,B,Dگروههاي  Oسه محلول آنتی ژنهاي  -2

 الندا روي پلیتهاي شیشه اي به تعداد آنتی زنهاي مربوطه بریزید. 51سرم بیمار یك قطره معادل 

دقیقخه روي روتخاتور قخرار     3بعد یك قطره از آنتی ژنها را اضافه كرده توسط اپلیكاتور مخلوط كرده به مخدت    -3

كرده در صورت مثبت بودن به صخورت لولخه اي بخه روش زیخر     دهید بعد از این مدت آگلوتیناسیون را بررسی 

 تعیین تیتر كنید.

سی  2الندا سرم +  111رقیق كنید.) 21/1ابتدا انتی ژن سالمونال كه براي آزمایش انتخاب می شود به نسبت  (1

 سی آنتی ژن بروسال(

 لوژي بریزید.سرم فیزیو 5/1و در بقیه لوله ها  9/1لوله انتخاب كرده در لوله اول   9تعداد  (2

میلی از آنرا برداشخته بخه لولخه دوم     5/1میلی لیتر سرم مورد نظر ریخته بعد از مخلوط كردن  1/1به لوله اول  (3

میلی از لوله نهم 5/1میلی از لوله دوم برداشته و به لوله سوم  و این كار را تا لوله نهم ادامه داده و 5/1ریخته و 

 برداشته به بیرون بریزید.

 به تمام لوله ها انتی ژن مورد نظر را كه قبال آماده كرده اید اضافه كنید. نیم سی سی (4

 درجه قرار بدهید 37ساعت در  24 (5

 آگلوتیناسیون را بررسی كرده و گزارش نهایی كنید  (6

 آخرین رقت كه آگلوتیناسیون مشاهده شد تیتر نهایی گزارش می شود. (7

 و... می باشد. 81/1و 41/1و  21/1و به ترتیب  11/1رقت لوله اول  (8

 )تستهای تشخیصی تب مالت(:2MEتست رایت و کومبس رایت و 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش:

 هفتم صفحه:

 

 



215 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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 قطره سرم را با یك قطره محلول رزبنگال توسط اپلیكاتور مخلوط كنید.ابتدا روي الم سفید رنگ یك  -1

 دقیقه روي روتاتور قرار بدهید 3به مدت  -2

 بعد از این مدت آگلوتیناسیون را مورد بررسی قرار دهید  -3

انجام می گیرد و در صورت منفی بخودن   2MEدر صورت مثبت شدن ،رایت لوله اي جهت تیتر  و تست   -4

 تست كومبس رایت در صورت درخواست پزشك انجام می گیرد.

 روش لوله ای)تست رایت(:

سی  سی سخرم فیزیولخوژي   5/1سی سی  و در بقیه لوله ها  9/1لوله انتخاب كنید در لوله اول  9( تعداد 1

 بریزید.

میلی از آنرا بردارید به لولخه   5/1بریزید بعد از مخلوط كردن میلی لیتر سرم مورد نظر  1/1( به لوله اول 2

میلی از 5/1میلی از لوله دوم برداشته و به لوله سوم  و این كار را تا لوله نهم ادامه داده و 5/1دوم بریزید و 

 لوله نهم برداشته به بیرون بریزید.

د سر تمام لوله ها را توسط پارافیلم ببندید ( به تمام لوله ها نیم سی سی  آنتی ژن مورد نظر را بریزید.بع3

 تا تبخیر نشود.

 درجه انكوبه كنید. 37( بعد از هم زدن بمدت یك روز در 4

 ( بعد آگلوتیناسیون را زیر نور بررسی كنید.5

 ( آخرین تیتر رقت مثبت را گزارش كنید.6

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

در مواردیكه آنتی بادي وجود داشته و آگلوتیناسیون واضح ایجاد نكند آزمایش 

 ه آخركومبس رایت انجام می گیرد كه روش كار عین روش رایت لوله اي می باشد با این تفاوت كه در مرحل

 سانتریفوژ كرده مایع رویی را بیرون بریزید.2111دقیقه با دور  1لوله ها را به مدت   -1

 سه بار با سرم فیزیولوژي بشوئید. -2

 درجه قرار بدهید. 37ساعت در  24یك قطره آنتی هیومن به رسوب ته لوله اضافه كرده   -3

 نتایج را همانند رایت لوله اي گزارش كنید. -4

 روش دوم کومبس رایت:

 آزمایش را همانند رایت لوله اي انجام دهید. -1

 سانتریفوژ كنید. 2111دقیقه در دور  15لوله ها را از اتو برداشته به مدت  -2

 مایع رویی را دور ریخته و رسوب حاصله را سه بار با سرم فیزیولوژي شستشو كنید. -3

 ي خشك كنید.بعد از آخرین شستشو رسوب را دور ریخته و آخرین قطره را روي دستمال كاغذ -4

 یك قطره آنتی هیومن به لوله ها اضافه كنید. -5

 درجه قرار دهید. 37لوله ها را هم زده دهانه آنها را با پارافیلم بسته به مدت یك ساعت در اتو  -6

سانتریفوژ كرده نتیجه را با ضربه زدن آرام به ته لولخه هخا    2111دقیقه در دور  15لوله ها را به مدت  -7

 تیتر را به عنوان تیتر نهایی گزارش كنید. بررسی كرده و آخرین

 2MEتست 

و به جاي آنتی ژن از  2MEاین تست نیز مثل رایت بوده با این تفاوت كه به جاي سرم فیزیولوژي از بافر 

 استفاده خواهد شد. 2MEآنتی ژن 

 (:RFتعیین کیفی فاکتور روماتوئید)

 )ایمنوگلبولین( عمل می كند.IgGفاكتور روماتوئید به صورت یك آنتی بادي ضد 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 نهم صفحه:
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 كیتها و نمونه ها را به دماي اتاق برسانید. (1

 مثبت و منفی روي اسالید قرار دهید. یك قطره از سرم و كنترلهاي (2

یك قطره از سوسپانسیون التكس كنار قطرات فوق قرار داده توسط اپلیكاتور مخلوط كرده و در سطح  (3

 اسالید پخش كنید.

 دور در دقیقه حركت بدهید. 81-61دقیقه با سرعت  2اسالید را توسط روتاتور به مدت  (4

 +3=ذرات آگلوتیناسیون درشت با پس زمینه شفاف

 +2ذرات آگلوتیناسیون متوسط با پس زمینه نیمه كدر=

 +1ذرات آگلوتیناسیون كوچك با پس زمینه كدر =

 سوسپانسیون یكنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون =منفی

 (:ASOدر سرم) 0تعیین کیفی استرپتولیزین 

 كیتها و نمونه ها را به دماي اتاق برسانید. (5

 و منفی روي اسالید قرار دهید.یك قطره از سرم و كنترلهاي مثبت  (2

یك قطره از سوسپانسیون التكس كنار قطرات فوق قرار داده توسط اپلیكاتور مخلوط كرده و در سطح  (9

 اسالید پخش كنید.

 دور در دقیقه حركت بدهید. 81-61دقیقه با سرعت  2اسالید را توسط روتاتور به مدت  (1

 +3ذرات آگلوتیناسیون درشت با پس زمینه شفاف=

 +2ات آگلوتیناسیون متوسط با پس زمینه نیمه كدر=ذر

 +   1ذرات آگلوتیناسیون كوچك با پس زمینه كدر =

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 دهم صفحه:
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 سوسپانسیون یكنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون =منفی 

 در سرم )پروتئین فاز حاد(: CRPتعیین کیفی 

 كیتها و نمونه ها را به دماي اتاق برسانید. (5

 یك قطره از سرم و كنترلهاي مثبت و منفی روي اسالید قرار دهید. (2

اپلیكاتور مخلوط كرده و در سطح یك قطره از سوسپانسیون التكس كنار قطرات فوق قرار داده توسط  (9

 اسالید پخش كنید.

 دور در دقیقه حركت دهید. 81-61دقیقه با سرعت  2اسالید را توسط روتاتور به مدت  (1

 +3ذرات آگلوتیناسیون درشت با پس زمینه شفاف=

 +2ذرات آگلوتیناسیون متوسط با پس زمینه نیمه كدر=

 +1ذرات آگلوتیناسیون كوچك با پس زمینه كدر =

 سوسپانسیون یكنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون =منفی

 آزمایش کومبس مستقیم

این تست جهت تشخیص گلبولهاي قرمزي كه بوسیله آنتی بادي یا كمپلمان در بدن بیمار حساس شده اند بكار می 

 رود.

 روش آزمایش

در صد تهیخه كنیخد.)جهت تهیخه     5۹تهیه شده  سوسپانسیون   CBCابتدا از نمونه مورد نظر  كه در ویال  - 1

 سی سی سرم فیزیولوژي  3الندا از نمونه را در یك لوله تمیز ریخته  151قطره معادل  3سوسپانسیون ابتدا 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 یازدهم صفحه:
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 عنوان سند: دستورالعمل

 

سخی سخی    3سانتریفوژ كنید سپس محلول رویی را بیرون ریختخه مجخددا    3111دقیقه در دور  5اضافه كرده 

 بار انجام دهید( 3سرم فیزیولوژي اضافه كرده سانتریفوژ كنید این عمل را 

 5الندا آنتی هیومن گلبولین مخلوط كرده  111برداشته با  الندا از سوسپانسیون تهیه شده 111سپس  – 2

 دقیقه در دماي آزمایشگاه قرار دهید.

 سانتریفوژ كرده از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید. 2111بعد به مدت یك دقیقه در دور -3

 آزمایش کومبس غیر مستقیم

 این تست جهت تشخیص آنتی بادي در سرم بیمار به كار می رود.

 آزمایشروش 

مثبت مورد نیاز می باشد طبق توضیحات در قسمت كومبس مسختقیم   Oجهت انجام این آزمایش نمونه خون  -1

 تهیه كنید. 5۹سوسپانسیون 

 37دقیقخه در   31الندا از سرم بیمار را در یك لوله با هم مخلوط كرده و  111الندا از سوسپانسیون را با  111 -2

 درجه قرار بدهید.

 بار توسط سرم فیزیولوژي شستشو بدهید. 3سانتریفوژ كرده و  2111یك دقیقه در دور  -3

 دقیقه در دماي آزمایشگاه قرار بدهید. 5یك قطره آنتی هیومن گلبولین اضافه كرده  -4

 یك دقیقه سانتریفوژ كرده از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید. -5

 

 آزمایش تعیین اتو آنتی بادیهای سرد

 و كنترل است. ocell ، لوله12 ، لولهبنویسیدو نام بیمار را  كنید را شماره گذاري 12تا  1از لوله  -1

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش:

 دوازدهم صفحه:
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 بریزید.ها لوله بقیهدر  به لوله اول ریخته و نیم سی سیسرم فیزیولوژيیك سی سی سرم فیزیولوژي  -2

الندا از لوله اول  511یا با پیپت  511خوب به هم زده با سمپلر ، بریزیداز سرم بیمار را در لوله اول  الندا  111 -2

 برداشته به لوله دوم بریزید.

 11الندا از لوله  511ادامه داده و  11د این كار را تا لوله الندا از لوله دوم برداشته به لوله سوم بریزی 511بعد  -4

 بیرون بریزید.

 الندا اضافه كنید. 511در صد تهیه كرده به همه لوله ها  5سوسپانسیون  -5

 درجه سانتیگراد انكوبه كنید. 4 دقیقه در دماي 31به مدت داده ها را به خوبی تكان لوله -6

 آگلوتیناسیون بررسی كنید.لوله ها را از نظر  -7

انكوبه  دقیقه، 15درجه سانتیگراد به مدت  37 دررا  هایمثبت تمام لوله جهت اثبات كردن درستی انجام آزمایش -8

 ها باید سریع آگلوتیناسیونشان منفی گردد.در این شرایط لوله كنید 

 .باشدتواند نشانگر عفونت پنومونی اخیراً لوله اول می 4آگلوتیناسیون 

بار شستشو  3سانتریفوژ كرده با سرم فیزیولوژي  1111لوله هایی كه منفی هستنند یك دقیقه در دور -9

 دهید 

 15-21در مرحله آخر محتوي لوله را بیرون ریخته یك قطره آنتی هیومن به لوله اضافه كرده به مدت -11

 دقیقه در یخچال قرار داده بررسی كنید

 

 

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 سیزدهم صفحه:
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 مراحل شستشو:

 محلول شستشو را طبق بروشور ساخت كیت تهیه كنید. -1

 محتواي چاهكها را بیرون بریزید -2

 الندا )طبق بروشور(پر كنید. 351-411محلول برداشته چاهكها را به انداره توسط سرنگ از  -3

 ثانیه كه آرام هم زدید محتویات را بیرون بریزید 11-21بعد از  -4

 چند بار پلیت را محكم روي دستمال كاغذي بزنید. -5

 كنید.مجددا چاهكها را پر كرده این عمل را طبق بروشور به آن تعدادي كه اشاره كرده تكرار  -6

در آخر كه كامال چاهكها را خالی كرده و با دستمال كاغذي خشك كردید بقیه مراحل مربخوط بخه آزمخایش را     -7

 ادامه دهید.

 خالصه مراحل کار با دستگاه الیزا ریدر

 دستگاه را از قسمت كلید پشت دستگاه روشن كنید..-1

 پلیت را در جایگاه مخصوص قراردهید.-2

 ده از روي صفحه اعداد مدت زمان مورد نظر جهت هم زدن وارد كنید.را انتخاب كرMIXگزینه -3

 را جهت میكس كردن انتخاب كنید. READاز روي مونیتور دستگاه گزینه -4

 را انتخاب كرده عددي كه منحنی مورد نظر در آن ذخیره شده انتخاب كنید.  TESTبعد از اتمام گزینه -5

 )صفر(را فشار دهید.NOمنحنی مورد نظر ظاهر می شود دكمه -6

 را انتخاب كنید.YESظاهر می شود  USE STORED CURVEسوال -7

 را انتخاب كنید. ENDظاهر می شود گزینه   LOAD NEXT PLATEجمله -8

را زده اینتر بزنید بعد به اندازه تعداد ردیف ها عدد مورد نظر را وارد كرده  Hرا وارد كرده اینتر بزنید بعد  1عدد -9

 بزنید.اینتر 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش:

 چهاردهم صفحه:
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 چاپگر را روشن كنید..-11

 را جهت خواندن انتخاب كنید.  READگزینه -11

 Vidas PCروش کار با دستگاه 

 این دستگاه در تمام مدت شبانه روز روشن بوده نیاز به روشن و خاموش كردن دستگاه نمی باشد.

(  را از یخچال خارج نموده تا به دماي SPRابتدا طبق لیست كاري به تعداد مورد نظر از استریپ ها و ولها ) -1

دقیقه داخل  5خارج شده باشد یا در صورت فراموش كردن اتاق برسد.)حداقل نیم ساعت قبل( كه قبال باید 

 دستگاه در جاي مخصوص قرار می دهیم كه در زیر به آن اشاره شده است.

 را انتخاب كرده و استریپها و ولها را در محلهاي مربوطه قرار دهید. Eتا  Aیكی از جایگاههاي خالی دستگاه از  -2

 لین سوراخ یا محفظه استریپ بریزید .الندا از سرم بیمار را داخل او 211مقدار  -3

درجه هست  37دقیقه صبر كنید تا به دماي دستگاه كه  5اگه استریپ ها را تازه از یخچال خارج كرده باشیم  -4

خواهد داد و مجبور به عوض  Errorبرسد. باید دقت شود بیشتر از این در داخل دستگاه قرار نگیرد چون 

 كردن ول خواهید بود.

( چهارمین آیكون كلیك كرده و در قسمت go to the loading screenآیكون سمت چپ مانیتور)بر روي  -5

ASSAY  حروف مربوط به تستی كه می خواهید انجام دهید از روي جدول دستگاه یا كیت مربوط به آن تست

ه عبارت را از روي صفحه كلید جهت دسترسی سریع ب TNIUرا پیدا كرده كلیك كنید به عنوان مثال حروف 

Tniu Troponin ultra .جهت انجام تروپونین تایپ كرده و روي آن كلیك كنید 

 Createاز روي لیست به ترتیب یا كد بیمار یا نام بیمار را وارد كرده بر روي آیكون  Sample ZDدر قسمت  -6

 شود.در سمت راست مانیتور كلیك كنید تا بر روي خانه هاي خالی سمت راست اطالعات بیمار ظاهر 

 

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 پانزدهم صفحه:
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نوشته شده به  AVALمستطیل سفید رنگ كه در داخل آنها عبارت  5قسمت میانی پائین مانیتور به تعداد  -7

می باشند به جایگاهی كه داخل آن استریپ قرار  Eتا  Aترتیب از سمت چپ به راست مربوط به جایگاههاي 

خانه  Startبر روي مانیتور ظاهر شود با كلیك بر روي گزینه  Startداده اید بر روي ان كلیك كرده تا صفحه 

مدتی , مدت زمان اتمام تست روي این قسمت  و بعد از VERIFسفید رنگ به رنگ سبز در آمده و عبارت 

 ظاهر می شود.

پس از اتمام تست چراغ سبز روي جایگاه مربوط به تستها چشمك زده در قسمت سبز رنگ كه به آن اشاره  -8

( دومین go to the result screenظاهر می شود كه روي آیكون سمت چپ) UNLOUDشد عبارت 

روي عالمت فلش كه به سبز رنگ هست كلیك كنید تا نتیجه آزمایش آیكون كلیك كرده روي صفحه مانیتور 

 ظاهر شود.

 بعد از اتمام, استریپ ها و ولها را خارج كرده اوت كنید. -9

 : )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(مستندات مرتبط

-پخارافیلم  -درجخه  37اتخو   -لولخه آزمخایش   -سخر سخمپلر  -دستمال كاغذي )رول( -سمپلر -كرنومترمواد و تجهیزات: 

Aware Ness Stat Fax 3200- 

Vidas PC 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 شانزدهم صفحه:
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 ايمشاهده و بازدید دوره 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي مدیریت شده و استاندارد آزمایشگاه مرجع سالمت كشور

 بروشور كیتها  

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 را انتخاب كرده اینتر بزنید. YESظاهر می شود   NAME THE TESTعبارت  -1

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  آزمایشگاهمسئول  شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                    72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 هفدهم صفحه:
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 دامنه:  و ژنتیک انجام می شود PCRنحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه عنوان : 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 

 فرد پاسخگو:

 

 تعاریف:

 

 

 شیوه انجام کار: 

 این آزمایش در این بیمارستان انجام نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-08کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دستورالعملعنوان سند: 

 

دامنه:  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی عنوان: 

 آزمایشگاه

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر ازمایشگاه و مسئول بخش پاتولوژي

 تعاریف:

 پردازدساختاري بافت ها می مطالعهوشناساییاختالالتعملیوتغییرات و بهدر اصل به معناي آسیب شناسی است پاتولوژي

 شیوه انجام کار: 

 
 هاي پاتولوژي رشته

: عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میكروسكوپی و ماكروسكوپی  (Anatomical)پاتولوژي تشریحی (1

 و ضایعات وارده به سلول هاي بدن كه شامل: 

 اتوپسی )نمونه برداري از بافت مرده( ، الف( 

  (ب( بیوپسی )نمونه برداري از بافت زنده 

 ج( سیتوپاتولوژي )سلول شناسی(.

كه عالیم بیماري را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن در بخش هاي  clinical) پاتولوژي بالینی) (2

 .نمایدبررسیمی شناسی و... میكروبشناسی،بیوشیمی،سرم مختلف

 روش تكنیكی آسیب شناسی )هیستوتكنیك (

 تمام مراحل كاري از ابتداي پذیرش نمونه درآزمایشگاه پاتولوژي تا آماده سازي الم و بررسی آن در زیر میكروسكوپ به 

 

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

شود كه شامل هفت مرحله عنوان روش هاي تكنیكی آسیب شناسی در نظر گرفته می

 جداگانه است:

 ( فیكساسیون،1

 نمونه برداري یا پاس دادن، (2

 آبگیري و آغشتگی، (4

 گیري،قالب (4

 میكروتوم،( برش با 5

 و آمیزيرنگ (6

 ( مونتاژ الم و المل . 7

بدیهی است دقت در هر یك از این مراحل همراه با سرعت در كار الزمه تهیه یك برش میكروسكوپی مناسب و الم 

تواند سبب خوب براي تشخیص دقیق است به طوري كه اشكال درهر یك از روش هاي مختلف به كار گرفته شده می

 .بیمارشود شخیص بیماري و به دنبال آن ایجاد اشكال در روند درمانكاهش دقت ت

 :شوددر ادامه توضیح مختصري درباره هریك از این مراحل پرداخته می

  (fixation)فیكساسیون (1

نمونه شود. آن انجام می (Autolysis)جهت حفظ ساختمان فیزیكی بافت و براي جلوگیري از اتولیز "این مرحله صرفا

براي این كار باید نوع بافت، درجه حرارت دوران پروسه،  .جراحی شده باید بالفاصله درون ماده فیكساتیو قرار بگیرد

كار برده شده را در نظر داشت. براي مثال مایع پایداركننده یا فیكساتیو، باید محلول هاي به PHزمان فیكساسیون و 

 وبافت سلول طبیع ساختما ه سرعت در بافت نفوذ نماید و در صورت امكانسلول زنده را هر چه سریعتر كشته و ب

 ( gelتبدیل به مواد نیمه جامد ) فیكساسیون راباعمل وكلوئیدي مایع ازموادنیمه بعضی ندهد و همچنین راتغییر

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
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 عنوان سند: دستورالعمل

 

 .آمیزي آن خللی ایجاد نكنددر مجموع ماده فیكساتیو را باید طوري انتخاب كرد كه در بافت و همچنین در رنگ .كند

رین فیكساتیو به كار گرفته شده است. معمول ت 11۹براي انجام این كار فیكساتیوهاي مختلفی وجود دارد ولی فرمالین 

میلی متر  7/2ساعت  4كه هر طوريزمان ماندن نمونه در فرمالین )فرم آلدئید( بستگی به حجم و نوع نمونه دارد به

دهند. البته الزم به ذكر است ساعت در فرمالین قرار می 24ها را نمونه "كند ولی معموالفرمالین داخل بافت نفوذ می

ایی مانند استخوان، دندان و به طور كلی بافت هایی كه داراي رسوبات آهكی باشد بایدپیش از فیكساسیون، هنمونه

 دكلسیفیه شود تا بتوان آن را براي مراحل بعدي آماده كرد.

 دكلسیفیكاسیون به معنی آزادكردن مواد معدنی )كلسیم( از بافت استخوانی و شامل مراحل زیر است:  (2

  .نسوج ، ب( فیكساسیون، ج( دكلسیفیكاسیون، د( خنثی كردن و ه( شستشو با آبالف( تهیه 

 محلول دكلسیفیكاسیون باید داراي خصوصیات زیر باشد:

 الف(كلسیم را به طور كلی از بافت آزاد كند،

 ب( به بافت اصلی آسیبی وارد نكند و

 .آمیزي اختالل ایجاد نكندج(در رنگ

 :ادننمونه برداري یا پاس د (2

مناسب باشد. چنانچه نمونه بزرگتر از حد معمول باشد مواد  "براي اجراي این مرحله، نمونه باید از لحاظ اندازه كامال

تواند در آن نفوذ كند و چنانچه خیلی كوچك باشد تهیه نمونه و به دنبال آن برش و آبگیر مانند گزیلول، الكل و ... نمی

طور كامل گزارش كرد. این ها باید مشخصات بافت را بهاي هر كدام از نمونهتهیه الم و... مشكل خواهد شد. بر

ها از یكدیگر و طور براي جداكردن نمونههمین .است مشخصات شامل: حالت، ابعاد، ضخامت، رنگ، ترشحات و...

و همراه با بافت داخل وسیله مداد روي كاغذ نوشته برداري را بهشناسایی آنها باید شماره نمونه همراه با سال نمونه

 میز پاس همراه با وسایل مربوطه (1)ظروف مخصوص گذاشته و نمونه را براي مراحل بعدي آماده كرد.در شكل 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 .شودمشاهده می 

شود كه ( انجام میTissue Processorاین كار توسط دستگاهی به نام تیشو پروسسور ):آبگیري و آغشتگی (3

 وظیفه بر عهده دارد:  3ها حاوي محلول هاي مختلف است. این محلول دوازدهظرف شامل

 ارافینالف( آبگیري، ب( شفاف كردن و ج( آغشتگی با پ

 :میلیلیتراستوترتیبآنهابدینصورتاست1111  حجم كلی هر ظرف

گیرد. )چنانچه ساعت در فرمالین قرار می 3است. نمونه برش داده شده حدود  11۹حاوي فرمالین  2و1ظروف شماره 

مقطر استفاده  به جاي فرمالین از آب 2در بعضی موارد، در ظرف شماره  .(كند این زمان بیشتر باشد اشكالی ایجاد نمی

 شود. مدت زمان قرار گرفتن نمونه در آب مقطر یك ساعت است. می

 5، ظرف شماره 81۹الكل  4 وظرفشماره71۹ الكل 3  هاي سوم تا ششم شامل الكل )متانول( است، ظرف شمارهظرف

گیري به آرامی ها این است كه آباست. علت صعودي انتخاب كردن این الكل 96۹الكل  6و ظرف شماره  91۹الكل 

ها یك ساعت است. به طور كلی اتانول بهتر از متانول انجام شود. زمان قرار گرفتن نمونه در هر كدام از این الكل

شود. در عین حال متانول خاصیت رنگبري هم دارد. این كند ولی به علت هزینه باالتر، از متانول استفاده میآبگیري می

وسبب  دچاراشكالشده ه آبگیري با الكل به خوبی انجام نشود مراحل بعدي نیزمرحله بسیار مهم است و چنانچ

 ها خواهد گردید. چروكیدگی بافت

  .انجامدگیري آنها به طول میساعت آب4استكه در مجموع  111۹حاوي الكل متانول مطلق  8و7هاي ظروف شماره

 ن الكل از آن را به عهده دارد.سازي بافت و خارج كردگزیلول است كه وظیفه شفاف 11و 9ظروف 

درجه  61حاوي پارافین است. پارافین در دماي آزمایشگاه جامد است و باید به دماي ذوب )  12و11ظروف شماره 

شدن پارافین  المنتیاستكهباعثتولیدحرارتدرظرفوذوب سانتی گراد(، برسد براي همین منظور دو ظرف آخر داراي

این ماده داخل بافت نفوذ كرده و بافت به حالت آغشتگی  .پارافینمذابقرارگرفت اخلشود. بعد از اینكه نمونه دمی

 كند و در دماي آزمایشگاه بافت سفت و سخت شده و قابل رسد. پارافین در شكاف و درز بافت نفوذ میمی

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

گیري برش با میكروتوم خواهد شد. الزم به ذكر است كه ماده آغشتگی با ماده قالب

 باید یكی باشد.

باال و پائین و هاي روشن و خاموش و (، دكمهTimerهاي خودكار تنظیم زمان )دستگاه تیشو پروسسور مجهز به دكمه

هاي تنظیم برنامه و تعیین سیكل هایی براي اطمینان از روشن بودن دستگاه و همچینین دكمهچرخشی و چراغ

( دستگاه 2كشد كه یك سیكل كامل شود. در شكل شماره )ساعت طول می 18حدود  "دستگاه است تا معموال

 شود.تیشوپروسسور مشاهده می

 : گیري( قالب4

درجه سانتی گراد داخل فور ذوب كرده و مقداري موم به  61گیري باید ماده آغشتگی )پارافین( را در دماي براي قالب

شود. در صورتیكه فقط از پارافین استفاده گیري محكم استفاده میبه آن اضافه كرد. از موم براي قالب 11به  1نسبت 

شود كه شامل ها وارد مسیر جدیدي میار روي نمونهها بسیار شكننده خواهند شد. پس از این مرحله كشود قالب

هاي آبگیري شده را به گیري باید نمونهآمیزي و در نهایت مونتاژ الم و المل است. براي قالبگیري، برش و رنگقالب

گیري قرار داده، روي آن محلول موم و پارافین ریخت و بعد از گذشت چند وسیله پنست داخل ظرف مخصوص قالب

. شودونیازبهدقتكافیداردنامیدهمی هاها قرار داد. این عمل در اصطالح كوله كردن نمونهها را روي آنه شماره نمونهدقیق

 گیرد. ها تا شروع زمان برش داخل یخچال قرار میاین مرحله قالب ترشدنبرایكامل

 : ( برش با میكروتوم5

ها و وسایل شامل: میكروتوم، تیشوفلوت، چراغ است كه این دستگاهبراي شروع این مرحله به چند دستگاه جداگانه نیاز 

 مطالعه و قلم الماس است.

بافتی كه به صورت بلوك در آمده، استفاده   میكروتوم: دستگاهی است كه از آن براي تهیه برش هاي نازك از (1

 ن را به دو بخش بیرونی و درونی هاي گوناگون است و آكنند. این دستگاه داراي توانایی برش بافت در ضخامتمی

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 پنجم صفحه:
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شده است كه به وسیله دسته میكروتوم به هاي مختلفی تعبیه كنند. در بخش درونی دستگاه، چرخ دندهتقسیم می

توان برش كند. با چرخش دسته میآید و میله تنظیم میكرومتر، درجه تنظیمی را به داخل منتقل میچرخش در می

میكرون و حتی باالتر تهیه كرد. قسمت بیرونی دستگاه شامل دسته، گیره بلوك، پیچ تنظیم  31تا  1هایی به ضخامت 

میكرومتر و پیچ یا دسته  درجه نگهدارنده چاقوي میكروتوم، پیچ تنظیم كننده زاویه تیغ میكروتوم،زاویه بلوك، جاي 

توان دسته را قفل نموده تا وسیله آن میاي تعبیه شده كه بهجلوبرنده چاقو به وسیله دست است. بر روي دسته، میله

دستگاه میكروتوم  (3)شود. در شكل بلوك كم میوسیله احتمال آسیب به دست یا خراب شدن كامال ثابت شود و بدین

 .شودمشاهده می

شود و قسمتی در زیر یا اطراف آن تعبیه شده كه این دستگاه در واقع ظرفی است كه در آن آب ریخته می :تیشوفلوت

ین دما به شود كه اوسیله كلید كنترل كننده، دماي آب به دلخواه تنظیم میمحل قرارگیري گرمكن دستگاه است و به

به وسیله  "معموال بدینمنظور پارافین اطراف نمونه بستگی دارد. الزم به توضیح است كه داخل ظرف باید تیره باشد.

شود. در واقع این دستگاه براي برطرف كردن چین تفلون یا رنگ كوره اي سیاه پوشانده می

 .بافتهایبرشخوردهاست وچروك

میكروتوم و آب و الكل و تیشوفلوت احاطه داشته و نور مناسب و كافی آن از  ( چراغ مطالعه: این وسیله بر روي3

  شود.( دستگاه تیشوفلوت به همراه چراغ مطالعه مشاهده می4كند. در شكل )خستگی مفرط چشم جلوگیري می

ها بتواند شماره نمونهتا  نوكقلمبایدازالماسباشد رود.طور كه از نامش پیداست، براي نوشتن به كار میقلم الماس: همان

 طور خوانا روي الم كه جنس شیشه دارد حك كند.را به

گیري شده را هاي قالباست. در این مرحله نمونه بامیكروتوم همانطور كه گفته شد مرحله پنجم از هستیوتكنیك برش

از نوع دواري است  "معموالها دهند. میكروتوم موجود در آزمایشگاهمیكرون برش می 5به وسیله میكروتوم به ضخامت 

 ها ها را حدود یك دقیقه روي یخ قرار داد؛ البته بعضی از میكروتومكه براي برش بهتر الزم است نمونه

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 ششم صفحه:

 

 



222 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 به كند و برش بافتهااز داخل محفظه اي آزادشده و این گاز ایجاد سرما می CO2طوریكهگاز. انجمادیاست ازنوع

 گیرد.خود در انجماد صورت میطورخود به

 :شاملدونوعروتینواختصاصیاست این مرحله،هاآمیزي بافت( رنگ6

شود، روش هاي پاتولوژي به طور معمول و روتین استفاده میآمیزي كه در آزمایشگاهرنگآمیزي روتین: روش رنگ

 .گیردائوزین است. با این روش هسته سلول رنگ بنفش و سیتوپالسم رنگ صورتی به خود می -هماتوكسیلین

فین باقی مانده در اطراف حمام گزیلول موجود است كه براي شفاف سازي و از بین بردن پارا 3آمیزي، ابتدا دراین رنگ

ظرف الكل  4شود. بعد از گزیلول دقیقه قرار داده می 5 بهمدت ها در هر ظرف گزیلولشود. نمونهها استفاده میبافت

شود و دقیقه گذاشته و بعد با آب شستشو داده می 1-2ها را در هر كدام به مدت درجه بندي شده قرار دارد. نمونه

دقیقه است كه این زمان  11-15قرار گرفتن در هماتوكسیلین  زمان. گیردیهماتوكسیلینقرارمیدرظرفحاو بالفاصله بعد

ها با آب شستشو داده شده و بافت هاي بستگی به تازه یا كهنه بودن رنگ دارد. الزم است بعد از این مرحله نمونه

د الكل شناور كرده تا رنگ هاي اضافی داخل ها را داخل اسیها، آناضافی اطراف آنها پاك شود. بعد از تمیز كردن الم

آمیزي زمینه بافت است و رسد. وظیفه این محلول، رنگبافت از بین برود. بعد از اسید الكل نوبت به كربنات كلسیم می

گردد. بعد از چند شود هسته آبی به نظر برسد. ظرف بعدي ائوزین است كه باعث قرمز شدن سیتوپالسم میباعث می

گیرد. ظرف الكل قرار می 4ها را با آب شستشو داده، بعد به ترتیب داخل ها داخل ائوزین قرار گرفت آنه نمونه ثانیه ك

 3-5 حدود  ها در هر كدام،درجه است و بافت96و  91-81-71ها هم درجه بندي شده و به ترتیب این الكل

شود. زمان قرارگیري ها استفاده میشدن بافتگزیلول است كه براي شفاف تر  ظرفآخرشامل 2. گیردثانیهقرارمی

آمیزي هر جزء از سلول رنگ خاصی به آمیزي اختصاصی: در این رنگرنگدقیقه است.3-5ها درگزیلول در حدود نمونه

 .گیردخود می

 آمیزي اختصاصی شامل:رنگ

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 هفتم صفحه:
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 آمیزي برش هاي انجمادي،رنگ -1

 آمیزي بافت همبندي،رنگ -2

 هاي دستگاه عصبی،آمیزي نمونهرنگ -3

 آمیزي براي برخی مواد سیتوپالسمیك،رنگ -4

 ها،آمیزي براي آنزیمرنگ -5

 ها و آمیزي براي میكروارگانیسمرنگ -6

 آمیزي سیتولوژیك.رنگ -7

هاي مختلفی است كه هر كدام توسط پزشك معالج درخواست و در آزمایشگاه هاي اختصاصی داراي روشآمیزيرنگ

 شود. پاتولوژي بسته به شرایط موجود انجام می

 ( مونتاژ الم و المل :7

روي آن یك تا د و قطره چسب  "ها را خشك كرده و بعد الملی را كه قبالست پشت المبراي این كارابتدا الزم ا

تمیز كرده و اجازه داد تا در دماي آزمایشگاه  "مخصوص ریخته شده، با پنس روي الم قرار داد. بعد اطراف الم را كامال

شود. چسبانده میها ها روي برچسب نوشته شده و با دقت روي المدر آخر شماره نمونه .خشك شود

 .برگه در خواست آنها در اختیار پاتولوژیست براي تشخیص نهایی قرار گیردباهاهمراهالم سپس

 Frozen Sectionبررسی پاتولوژیك بافت به روش 

بد خیم یا خوش خیم )تومور روشی است كه جراح در حین عمل جراحی براي اطالع از تشخیص سریع و دقیق نوع

كند. بنابراین در این مسیر سرعت عمل نقش بسیارمهمی ایفا می . كندنوع عمل جراحی درخواست می بودن( و تعیین

Section Frozen  هاي مختلف مورد استفاده است به عنوان مثال وقتی قسمتی از روده جهت بررسی نوع در زمینه

  Frozenآزاد روده، جراح درخواست آزمایش شود جهت اطمینان از آناستوموز دو انتهاي تومور توسط جراح خارج می

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 هشتم صفحه:
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و هزینه و... از این  دهد. لذا براي جلوگیري از عمل مجدد و صرفه جویی در وقتمی

شود كه روند آمادگی به مجموعه عملیاتی گفته می Frozen Sectionشود. به طور كلی روش تشخیصی استفاده می

كند. به عالوه اجزاي سلولی بافت جهت تشخیص پاتولوژیك را كوتاه و زمان تشخیص را براي آگاهی جراح سریعتر می

آمیزي خاص، زیر میكروسكوپ دیده شود. براي انجام این كار از دستگاهی به رنگ تواند با روش هايها میمانند چربی

در این دستگاه میكروتوم، بافت و چاقو همگی در یك اتاقك با كنترل  .شود( استفاده میCryostatنام كرایو استیت )

اي از بافت مورد كه نمونه بندي شده، قرار دارد. اصول كار بدین صورت استاورتان عایقدما كه سطح آن با پلی

شود. قطعه مورد نظر توسط پاتولوژیست از بافت آزمایشگاه پاتولوژي فرستاده می بیمارجداشدهوبالفاصلهازاتاقعملبه نظر

شود. سپس نمونه در دستگاه قرار داده شده، پس از منجمد شدن براي برش آماده جدا وبراي شروع عملیات آماده می

 .میكرومترتنظیمشود 1-51 تهایبافتیبامقاطعیبهضخامنمونه تواند جهت بریدنمی Cryostatهاي گردد. میكروتوممی

درجه فیكس كرد، بعد از  95آمیزي آماده است. براي این كار باید ابتدا نمونه را با الكل بعد از برش، نمونه براي رنگ

دقیقه است .كربنات و 2-3شود، زمان براي این محلول گذشت چند ثانیه نمونه در محلول هماتوكسیلین قرار داده می

الكل  4ثانیه است. بعد نوبت به  2-3ها حدود عدي است كه زمان براي هر كدام از این محلولهاي بائوزین محلول

شود و در ثانیه شناور می 2تا  1ها حدود رسد. نمونه در هر كدام از این محلول( می95-91-81-71بندي شده )درجه

شود و در انتها مونتاژ و تشخیص آماده مینهایت براي شفاف تر شدن، نمونه در دو ظرف گزیلول قرارداده شده و براي 

شود تا روند صحیح ادامه عمل پیگیري شود. در شكل جواب آزمایش توسط پاتولوژیست تلفنی به جراح اطالع داده می

 ( نمایی از یك دستگاه كرایو استیت مشاهده میشود. 6)

 :رحذیالستشبافتیبه هايدربررسینمونه  Frozen Sectionتفاوتروشروتینباروش 

اختالف نماي مرفولوژیك از نظر طرح بافتی و نوع سلولی، بین نمونه فروزن و پرمننت وجود دارد كه در ارگانهاي (1

 مختلف شدت این موضوع متفاوت است،

 ها امكان خطاي تشخیص و عدم امكان رسیدن به تشخیص نهایی در روش ها و سلولبه دلیل افزایش اندازه هسته(2

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 نهم صفحه:
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Frozen امكان ها شده و در این روش ممكن است نوع سلول كامال شبیه انواع دیگري از سلول(3 بیشتر است و

 تشخیص دقیق فراهم نباشد، به عنوان مثال ممكن است ماكروفاژ به شكل اپیتلیال دیده شود.

 نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی

 انواع نمونه

نمونه هاي مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژي شامل نمونه هاي بافتی و نمونه هاي سیتولوژي می باشد. نمونه هاي  

 نوع اتوپسی )نمونه گیري از بافت مرده( و بیوپسی)نمونه گیري از بافت زنده(تقسیم بندي می شوند.بافتی نیز به دو 

  تمام نمونه هاي پاتولوژي باید در یك فیكساتور مناسب قرار داده شده و سپس به آزمایشگاه منتقل

 شود.

 فیكساتور مناسب باید داراي ویژگی هاي زیر باشد: 

 حفظ ساختمان فیزیكی بافت 

 جلوگیري از اتولیز بافت 

 )نفوذ سریع در بافت و از بین بردن آن)در صورت امكان ساختمان بافت را تغییر ندهد 

 در رنگ آمیزي نباید اختالل ایجاد كند 

 مواد نیمه مایع را به جامد تبدیل كند 

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 دهمصفحه:
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   فیكساتور هاي روتین مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژي عبارتند از:

  51فرمالین% (2,7فرمالین به علت داشتن قدرت نفوذ باالmm و قیمت ارزان  4در هر )ساعت

 می گیرد.بیشتر مورد استفاده قرار 

 تهیه می شود.71۹از الكل محلول فاین فیکس 

  از اسید پیكریك اشباع تهیه می شود و بیشتر براي نمونه هاي محلول بوئن

         .وپوستهاستفادهمیشود بیضه

 نمونه استخوانی : 

آزاد كنیم. براي این در نمونه هاي استخوانی ابتدا باید نمونه ها را دكلسیرینه كنیم یعنی كلسیم نمونه استخوانی را  

 منظورباید از موادي استفاده كنیم كه داراي ویژگی هاي زیر باشد:

 كلسیم بافت استخوانی را آزاد كند. 

 به بافت صدمه نزند. 

 در برش و رنگ امیزي اختالل ایجاد نكند. 

 .میباشد %21اسید نیتریک مناسب ترین محلول براي دكلسیرینه كردن بافت استخوانی 

الزم براي دكلسیرینه كردن به نوع نمونه بستگی دارد یعنی اگر نمونه مورد نظر، مغز استخوان باشد مدت مدت زمان 

 باشد مدت زمان الزم یك ماه می باشد.femurزمان الزم یك ساعت می باشد و یا اگر نمونه مربوط به استخوان

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 یازدهم صفحه:
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 مراحل بررسی نمونه های پاتولوژیک

اولین مرحله در بررسی نمونه هاي پاتولوژیك پذیرش می باشد كه در آن مشخصات مربوط به بیمارو نمونه را پذیرش: 

 رد می كنیم.در دفاتر مربوطه وا

ص انجام شود. در پاس كردن نمونه ها مشخصات نمونه بایدتوسطپزشكمتخص پاس كردن نمونه ها  پاس کردن نمونه:

انتقال می دهند. BASKETكرده و بهSELAVاز قبیل رنگ، قوام، اندازه و ...بررسی شده وسپس قسمتی از نمونه را

 مشخصات نمونه اضافه می كنیم:اطالعات زیر را به BASKETپس ازانتقال نمونه به

   SOSعبارتست از تعداد تكه هاي برداشته شده از نمونه بر تعداد :BASKET هایی كه تكه ها را به

 = SOSآنها انتقال داده ایم كه بصورت كسر بیان می شود.مثال

 انتقال داده ایم .BASKETسهتكهازنمونهموردنظررابرداشتهوبهیك 3:1

 Eمثال نه پاس شده كه بصورت درصد بیان می شود.: عبارتست از مقدار نمو : E: 50% ۹ 51 یعنی 

 انتقال داده ایم.BASKETازكلنمونهرابه

 Mاندازه نمونه پاس شده :       

 .باشد3mmنكته: ضخامت نمونه ها باید در هنگام پاس كردن

Tissue processor: باشد.در این مرحله این مرحله یكی از مهمترین مراحل برسی نمونه هاي پاتولوژي می

(قرار می دهند. در این دستگاه Tissueprocessorساعت در دستگاهی به همین نام) 12نمونه ها را به مدت 

 :مرحلهزیرایجادمیشود 4 طی تغییراتی در نمونه

Aفیكساسیون.: 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 دوازدهم صفحه:
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در این مرحله نمونه ها در یك فیكساتور مناسب مانند فرمالین قرار داده می شوند.براي این مرحله در 

و نمونه ها ظرف جداگانه تعبیه شده است كه هر كدام از آنها حاوي فیكساتور بوده Tissueprocessor،3دستگاه

 ظرف عبور كنند تا عمل فیكساسیون به خوبی انجام شود. 3بایستی از هر 

B:دهیدروژناسیون. 

 Tissueدر این مرحله آب بافت توسط یك ماده دهیدراتاز مثل الكل جدا می شود. براي این مرحله نیز در دستگاه 

processor،3لكل با درجه خاصی می باشد. بطوریكه در ظرف جداگانه تعبیه شده است كه هر كدام از آنها حاوي ا

ظرف  3وجود دارد و نمونه ها بایستی از هر  99۹و در ظرف سوم الكل  96۹، در ظرف دوم الكل  81۹ظرف اول الكل 

 )از درجه پایین به باال(عبور كنند تا عمل دهیدروژناسیون به خوبی انجام شود .

C:شفاف سازي. 

. نمونههادرمرحلهشفافسازیحالتشكنندهدارند. توسطگزیلوالیجادمیشود در این مرحله در بافت شكاف هایی 

، تعبیه شده است تا عمل شفاف سازي به خوبی Tissue processorاهگزیلولدردستگ حاوي ظرف 3 دراینمرحلهنیز

   انجام شود.

  .گزیلول به عنوان حالل حدواسط بین الكل و پارافین عمل كرده و در هر دو آنها حل می شود 

 Dآغشتگی. 

 پرشده سیترات حاوي در این مرحله شكاف هاي ایجاد شده در مرحله شفاف سازي توسط پارافین كامال داغ)مذاب(

  .گیرند خودمی به ومحكمی نسبتامقاوم وحالت داده خودراازدست شكنندگی هاحالت ونمونه

  درجهسانتیگرادذوبمیشود 56-61 پارافیندرمحدودهدمایی. 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 سیزدهم صفحه:
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در مرحله قالب گیري از نمونه ها قالب هایی به شكل بلوك تهیه می كنیم .براي این كار در ظرف هاي :قالب گیری

كوچكی كه به شكل بلوك هستند مقداري پارافین مذاب ریخته و تكه هاي نمونه را در داخل آن قرار می دهیم سپس 

قرار داده و دوباره مقداري پارافین بر روي آن می ریزیم .چند دقیقه صبر می كنیم تا   BASCETبر روي آن یك

 برش مرحله وبراي شده تاكامالسفت قرارمیدهیم یخ هارابرروي آن شوندسپس سفت نمونه ها در دماي آزمایشگاه نسبتا

 .شوند آماده

 بعد از اینكه نمونه ها كامال سفت شدند آنها را بوسیله دستگاهی به نام میكروتم برش می دهیم .برش و تهیه الم :

 روش کار با میکروتم:

تنظیم نموده وبلوك µ0.36عددابتدا تیغه یكبار مصرف دستگاه را عوض می كنیم.سپس ضخامت برش دستگاه را روي 

 µرا برش می دهیم.عمل برش را تا جایی ادامه می دهیم كه به نمونه برسیم سپس ضخامت برش دستگاه را روي عدد

بدست می آید كه آن را بوسیله µ 0.05و نمونه را برش می دهیم . صفحه بسیار نازكی به قطر تنظیمنموده 0.05

)براي باز كردن چین وچروك( ریخته ایم منتقل می كنیم.الم تهیه شده را 21۹پنس بر روي المی كه برسطح آن الكل 

طور كامل فرو برده و چند ثانیه صبر می  درجهسانتیگرادمیباشدبه 34 كهحاویآب  Tissue floatingدر دستگاه

داده شده ،  كنیم تا چین وچروك صفحه برش داده شده كامال باز شود سپس الم را طوري باال میاوریم كه صفحه برش

  و چروك بپوشاند. ینقسمت اعظم الم را بدون ایجاد چ

  .بعد از برش الم ها را حداقل به مدت یك ساعت در فور قرار می دهیم 

  .در برش كورتاژ و لوزه ها باید دقت كرد چون شكننده هستند 

  .در بافت كلیه تعداد وعرض آن مهم است 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 چهاردهم صفحه:
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 دستور العمل روش آماده سازی و رنگ آمیزی الم پاپ اسمیر

 

 :دامنه کاربرد

 .اسمیر در بخش پاتولوژي آزمایشگاه كاربرد دارداین دستورالعمل جهت آماده سازي و رنگ آمیزي الم هاي پاپ  

 

 :اقدامات وابسته

 آگاهی از نحوه ي تهیه الم پاپ اسمیر

 آگاهی از نحوه ي فیكس كردن الم پاپ اسمیر

 آگاهی از نحوه ي رنگ آمیزي الم پاپ اسمیر

 آگاهی از نحوه ي منونته یا مونتاژ كردن الم

 آگاهی از اصول ایمنی درآزمایشگاه

 :اطالعات نمونه

 .نوع نمونه: نمونه از واژن و دهانه رحم كه توسط سواپ مخصوص بر روي الم كشیده شده تهیه می شود- 

اطالعات  .الم تهیه شده از نمونه باید سالم باشد و توسط اسپري مخصوص فیكس شده باشد :شرایط ظاهري نمونه- 

، تعداد (P)، تعداد زایمان(G)ود. این اطالعات شامل: تعداد بارداريالزم باید از فردي كه نمونه از او تهیه شده گرفته ش

، تاریخ نمونه گیري، تاریخ آخرین زایمان، در دوران شیردهی بودن یا (LMP)، تاریخ آخرین زمان پریودي(Ab)سقط

 رادیوتراپی نبودن، روش جلوگیري از بارداري، علت انجام آزمایش، آیا تحت عمل هیستركتومی قرار گرفته، آیا تحت 

 

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 پانزدهم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 بوده

 2مخصوص در دماي محیط به مدت نحوه نگهداري نمونه: نمونه تهیه شده روي الم بعد از فیكس شدن توسط اسپري -

 .هفته قابل نگهداري می باشد

 

 :تجهیزات و لوازم مورد نیاز

 الم

 المل-

 بسكت مخصوص الم-

 چسب الم-

 برچسب-

 قلم الماس-

 ظرف مخصوص رنگ آمیزي-

 

 :محلول های مورد نیاز

 درجه 96الكل اتانول مطلق و -

 گزیلول-

 EA50رنگ -

 OG6رنگ -

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 شانزدهم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 رنگ هماتوكسیلین-

 فرمالین-

 

 1٪اسید الكل -

 

 روش انجام آزمایش

 : مراحل آماده سازي نمونه-

سیتولوژي مخصوص هر بیمار را روي الم آن بیمار با قلم الماس می زنیم و بعد الم را درون بسكت قرار می ابتدا شماره 

 .دهیم

 :روش رنگ آمیزي-

در رنگ آمیزي الم هاي پاپ اسمیر از روش رنگ آمیزي پاپانیكوالئو استفاده می كنیم. بسكت حاوي الم پاپ اسمیر به 

 .لول ها گذاشته می شودترتیبی كه در زیر گفته شده درون مح

 (دقیقه21)درجه  96الكل اتانول -

 شستشو با آب-

 (دقیقه 5رنگ هماتوكسیلین )-

 شستشو با آب-

 (ثانیه 11-5) 1٪اسید الكل -

 شستشو با آب-

 (دقیقه 8)درجه  96الكل اتانول -

 (دقیقه4) OG6رنگ -

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 هفدهم صفحه:
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 (دقیقه 8درجه ) 96الكل اتانول -

 (دقیقه 5) EA50رنگ -

 (دقیقه 8درجه ) 96الكل اتانول -

 (دقیقه 6الكل اتانول مطلق )-

دقیقه به منظور  11محیط می گذاریم تا خشك شوند سپس به مدت  بعد از مراحلی كه باال ذكر شد الم ها در دماي

 .شفاف سازي الم ها، آنها را در گزیلول قرار می دهیم

 :مونته یا مونتاژ كردن الم-

بعد از خارج كردن الم ها از گزیلول روي هر الم چند قطره چسب الم می ریزیم و المل را روي الم قرار می دهیم. 

 .دهیم تا حباب ها از زیر آن خارج شوند كمی المل را فشار می

 .در انتها لیبلی كه شماره بیمار روي آن نوشته شده را روي الم می چسبانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 هجدهم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                             72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-09کد سند: 

 دومویرایش:

 نوزدهم صفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایشگاهدامنه:  کنترل کیفیت آزمایشهای بیوشیمی عنوان دستورالعمل:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول بخش بیوشیمی

 تعاریف:

 عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

 استاندارد هاو مواد و لوازم مورد نیاز را تهیه كنید .   -    1

 روش هاي كنترل كیفی را انتخاب كنید .  -2

 آزمایش را  با استانداردها انجام دهید . -3

 بت كنید. چارت كنترل كیفی را رسم كرده و تفسیر كنید .داده ها را ث -4

 براي اطمینان از صحت ودقت در اتوآنالیزور ها به روش زیر عمل كنید : -5

اولین قسمتی كه باید چك كنید  فتومتر است كه المپ دستگاه در محفظه ایی وسط بن ماري قرار دارد كه از  -1

 روش زیر استفاده كنید.

2- StartPhotometerMaHomepage  int 

است كه در صورت باال و پایین بودن مقادیر  13111تا  7111محدوده این كه براي فتو متر قابل قبول است  -3

 است. washاشكالی در المپ وجود دارد كه در این گونه موارد اولین كاري كه باید انجام دهید مرحله 

4- StartAlleWashManitHomepage  :mod 

بن ماري را شستشو دهید. در حدود هر ماه یك بار این شستشو را  انجام دهید. اگر این كار  washبعد از اتمام   -5

 جواب نداد المپ را تعویض كنید.

 

 MHWI-LAB-10کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

این كار از روش زیر استفاده قبل از شستشوي بن ماري بهتر است اول آب بن ماري را تعویض كنید كه براي  -6

 كنید

7- startwaterIncubMaHomepage  .int 

براي این كار )شستشوي بن ماري( ابتدا محفظه بن ماري را باز كنید و براي شستشوي كووت ها محلولی از آب  -8

 تهیه كنید و كووت ها را داخل این محلول قرار دهید. Hiteragentمقطر و مقدار كمی 

ف روي آب بن ماري را از دیسك ریجنت ریخت بر دارید زیرا آلودگی هاي بن ماري به صورت ك Hiteragent)محلول 

ظاهر می شوند و این محلول نیز در آب باعث ایجاد كف می شود كه این منجر به ایجاد خطا در شستشو می شود باید 

به خاطر داشته باشیدكه هنكام شستشو باید دستگاه خاموش باشد تا پروب ها حركت نكنند و به راحتخی قابخل جابجخا    

ست كه آب بن ماري پایین بیاید و سخرریز نشخود زیخرا سرریزشخدن باعخث      باشند و یك علت دیگر خاموش كردن این ا

 آسیب زدن به دستگاه می شود.(

بن ماري را با گاز استریل و سوآپ به آرامی تمیز كنید )باید محلی كه نور از آن عبور می كند باید مواظب بود كه  -9

 خش برندارد(.

ن ماري تعویض شود و در حین این كار با گاز استریل بعد از تمیز كردن رسوب دستگاه را روشن كنید تا آب ب -11

 كف حاصل از آلودگی را از سطح آب جمع كنید كه این كار را تا زمانی كه كف تمام می شود انجام دهید.

 

 

 811بعد از اتمام شستشو بن ماري اگر كنترل درست جواب نداد كووت ها را چك كنید كه در محدوده ي  -11

ین صورت باید كووت ها را تعویض كنید. براي چك كردن كووت از روش زیر استفاده قابل قبول است در غیر ا

 كنید:

12- Hone Page  Maint  Cell blank  Start 

ظاهر می شود. كه در صورت وجود مشكل در  Statusتمام مشكالتی كه در دستگاه ایجاد می شود در صفحه  -13

یك بار  Buzzerگزینه  Statusدار از صفحه ي دستگاه، دستگاه هشدار می دهد كه براي حذف صداي هش

 خاموش و روشن كنید.

 

 جهت کنترل از روش زیر استفاده می کنیم:

 MHWI-LAB-10کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

14-  Accept  Home Page  Easy mode  Ok?  Control  P.UP start  انتخاب

  Home Page  Controlتستها 

 باید به این نكته توجه داشته باشید كه بعد از برداشتن كنترل از فریزر نباید آن را دوباره فریز كرد. -15

 

 جهت کالیبراسیون به روش زیر کالیبر را انجام دهید:

16-  انتخاب تستAccept  Home page Calibr  STD:Full   انتخاب تست مورد نظر

Control Home page 
17- Control, Calibr  P.UP  Start  انتخابAccept  Home page  Easy mode  

Ok? 

 نحوه ی رایت نتیجه ی کالیبر

18- Home page  Maint  Param  Mode: Writ  Start 

 کپی درایوها:

در دستگاه وجود دارد كه یكی از آن ها حاوي جواب تستهاي بیماران و در دیگري پارامترهاي  Driveدو  -19

 دستگاه وجود دارد كه اهمیت زیادي دارد.

 و در سمت راست درایو پارامتر قرار دارد. Dataدر سمت چپ درایو  -21

را در درایو یك و فالپی را در درایو دو قرار دهید كه بعد از كپی كردن  Originalدر موقع كپی گرفتن فالپی،  -21

 فالپی كپی شده را در دستگاه قرار دهید  تا اگر به درستی  كپی نشده باشد، فالپی اصلی را نیز ذخیره كنید.

 

خل آزمایش هاي بیوشیمی كه با دستگاه هاي اتوماتیك انجام می گیرد  بر اساس روش عمل موجود در دا -22

كیت ها و پارامتر هاي كه توسط سازندگان كیت هاي آزمایشگاهی تهیه شده در اختیار آزمایشگاه قرار می گیرد 

 روي دستگاه ها سوار می شود .

سرویس هاي روزانه دستگاه بطور مرتب طبق دستور العمل دستگاه ها كه مكتوب موجود می باشد  توسط  -23

 ت مربوطه انجام می گردد. كارشناس ارشد یا در صورت لزوم توسط شرك

 

 MHWI-LAB-10کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 

مختلف از نظر آنالیت ها كنترل كنید و در قبل از شروع به كار، دستگاه را توسط سرم كنترل ها در اندازه هاي  -24

 صورت نیاز ،دستگاه را مجددا كالیبر نمائید.

 جواب هاي كنترل ها را  بصورت روزانه ثبت و آرشیو كنید . -25

اعالم (Criteical Valueجواب هایی كه در محدوده بحرانی قرار دارند در اسرع وقت طبق خط و مشی ) -26

ی به بخش هاي مربوطه گزارش و در در ذونكن مخصوص ثبت اتیح یشگاهیآزما يتست ها جینتا يطرارضا

 كنید.

 روش كار با دستگاه اتوآنالیزور در دیوار كنار دستگاه نصب شده است.

 : )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(مستندات مرتبط

 محلول استاندارد -فالپی -سواپ -گاز استریل -مواد مورد نیاز:محلول هیتررآجنت 

از قبیل قند ، اوره ،كراتینین ، كلسترول ....نمونه استاندارد)كنترل( را در دو سطح در آزمایش هاي بیوشیمی  -

 مختلف در ابتداي شیفت آنالیز كرده و جواب هاي بدست آمده را ثبت كنید .

ده در صورتی كه  جواب ها را با توجه به محدوده هاي تعین شده در بروشور كنترل ها كه موجود است مقایسه كر -

 جواب ها را تائید كنید و در دفتر كنترل كیفی بیوشیمی ثبت كنید .صحت در محدوده مورد نظر باشند 

جواب ها را  روزانه وارد نرم افزار كنترل كیفی كرده و با استفاده از نرم افزار كنترل كیفی دستگاه منحنی هاي  -

ي بدست آمده خطا هاي احتمالی را  با استفاده از قوانین شش الزم كنترل كیفی را رسم كنید.از روي منحنی ها

 گانه وستگارد تفسیر كرده  و نسبت به اصالح خطاي موجود اقدام كنید.

در روش هاي دستی همانند دستگاه هاعمل كنید و در صورت نیاز به رسم  منحی داده ها را در نرم افزار رسم  -

 ید .چارت وارد كرده و منحنی الزم را رسم كن

 هرماه یك بار نسخه چاپی تهیه كنید و ارشیو كنید .      

 

 

 

 MHWI-LAB-10کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدیدمشاهده و 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی      

 كنترل كیفیت در آزمایشگاههاي پزشكی آزمایشگاههاي مرجع سالمت

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                     72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-10کد سند: 

 دومویرایش:

 پنجم صفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایشگاهدامنه:  کنترل کیفیت آزمایشهای هماتولوژیعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول بخش هماتولوژي

 تعاریف:

 عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

 

 بخش هماتولوژي:

 :كنترل كیفی این قسمت با استفاده از محلول كنترل تجاري انجام می شود  CBCآزمایش  -1

 كنترل كیفی را رسم كنید. داده منحنی مربوطه 21روز متوالی كنترل بدهید  بعد از  21هر روز یكبار بمدت  -2

 خطاها را بررسی كرده  و تفسیر كنید. -3

 پرینت هاي گرفته شده از نتیایج كنترل تجاري را در دفتر بخش ذخیره كنید.  -4

 روزانه هماتوكریت را به روش دستی انجام انجام دهید و با جواب دستگاه مقایسه كنید.  -5

 24عدد به صورت راندوم جدا كنید و  5انجام شده  در مواردي كه كنترل در دسترس نباشد از نمونه هاي -6

 ساعت بعد مجددا ازمایش كنید.

7- SD , CV   با برنامهTBrittin .محاسبه شده و پرینت گرفته  و در زونكن بخش بایگانی شود 

در صورت عدم كالیبراسیون هماتوكریت و هموگلوبین علت بررسی شود در صورت نیاز به كالیبراسیون كالیبره  -8

 .كنید

 بقیه پارامترها در صورت نیاز به كالیبراسیون با شركت تماس حاصل كنید.  -9

 

 

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش : 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

عدد به صورت راندوم جدا كنید و  5دسترس نباشد از نمونه هاي انجام شده در مواردي كه كنترل در  -11

 ساعت بعد مجددا ازمایش كنید. 24

11- SD , CV   با برنامهTBrittin .محاسبه شده و پرینت گرفته  و در زونكن بخش بایگانی شود 

در صورت عدم كالیبراسیون هماتوكریت و هموگلوبین علت بررسی شود در صورت نیاز به  -12

 كالیبراسیون كالیبره كنید.

 بقیه پارامترها در صورت نیاز به كالیبراسیون با شركت تماس حاصل كنید.  -13

 

 (:PTو PTTآزمایشات انعقادي ) 

 صورت می گیرد.  Nو Pكنترل كیفی در این بخش با استفاده از كنترل هاي تجاري  

 دستگاه بار گذاري كنید.آب مقطر مخلوط كرده  و بعد از نیم ساعت در 1CCكنترل ها را با  -1

دستگاه بعد از شروع بكار به صورت اتوماتیك كالیبر می شود. )همچنین از پولد پالسماي نرمال استفاده مخی    -2

 شود. (

را انتخخاب كخرده و از    Calib/Controlدر صورت عدم كالیبراسیون دستگاه , از قسمت منوي دستگاه گزینه  -3

میخواهیم كالیبر شود اینتر بزنید جعبه اي  PTTیا   PTرا انتخاب كرده روي  Quality Controlآنجا گزینه 

را وارد كخرده اینتخر بزنیخد تخا اتوماتیخك وار       CQرا زده رمخز   ESCرا انتخاب كرده  ReRunباز میشود گزینه 

 كالیبره صورت پذیرد.

 : D-dimerآزمایش 

وقع باز كردن كیت باید همانند روش انجام تست محلول كنترل وجود دارد كه در م d-dimerدر داخل كیتهاي 

آزمایش كنید با این تفاوت كه به جاي پالسما محلول كنترل در كاست ریخته میشود . محدوده قابل قبول بر روي 

 كنترل نوشته شده است .

 : blood groupآزمایش 

 انجام دهید. -Oو+ ABكنترل محلول هاي گروه خونی  را با استفاده از كورد كیسه هاي -1

 

 

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 دوم صفحه:
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در صورت مشكوك به آگلوتیناسیون در انجام گروههاي خونی )مشاهده آگلوتیناسیون ضعیف( و عدم همخوانی  -2

بار با سرم فیزیولوژي شستشو داده در زیر میكروسكوپ نیز بررسی كرده  3بك تایپ و سل تایپ نمونه را 

 جواب را گزارش كنید. 

ه ایجاد آگلوتیناسیون خودبخودي میكنند در نتیجه بعضی از بیماران در بدن داراي اتوآگلوتینها هستند ك -3

احتمال دادن جواب كاذب می باشد.در مواقعی كه قادر به تشخیص گروههاي خونی نیستید  نمونه را به مركز  

 بانك خون ارسال كنید, تا تشخیص قطعی صورت بگیرد. 

 :ESRآزمایش -5

 انجام دهید.كنترل جوابهاي این تست به روش دستی و هفته اي دو بار 

 : )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(مستندات مرتبط

 جهت تفسیر ازمایشات انعقادي بهتر است كمی با عوامل موثر بر این تستها آشنا باشید .

PT 

براي ارزیابی كمبود ارثی یا اكتسابی فاكتورهاي مسیر خارجی و مشترك بكار میرود .عواملی نظیر بیماریهاي كبدي -1

 می شود . PTو ..سبب افزایش 11و5و2و1و نیز 7كاهش فاكتورهاي ,و مصرف وارفارین  K, DICویتامین و كمبود 

INR  اندكسی مناسب جهت یكسان كردن نتایجPT .با محلولهاي مختلف میباشد 

ISI .اندكس حساسیت بین المللی است .هر چه عدد بدست آمده به یك نزدیكتر باشد قابل قبولتر است 

PTT براي ارزیابی كمبود ارثی یا اكتسابی فاكتورهاي مسیر داخلی و مشترك بكار می رود .عواملی نظیر پروتئین اوري:

 میشود.      PTTسبب افزایش  1,2,5,10و نیز  8,9,10,11,12كاهش اكتورهاي ,مصرف هپارین ,

ي  افزایش دوز وارفارین صورت گرفته كه نرمال باشد به  احتمال قوPTTثانیه باشد و  41باالي PTباید توجه داشت اگر 

بایستی حتما بعد از تكرار ازمایش سریعا به بخش اطالع داده شود و در مراجعین سرپائی اگاهی الزم به بیمار داده شده 

ثانیه باشد حتما نمونه 181باالي PTTثانیه و  41باالي   PTفرستاده شود.در صورتیكه FFPو به اورزانس جهت تزریق 

 ه است و از گزارش جواب امتناع كرده و در خواست نمونه مجدد می كنیم.  هپارین

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 سوم صفحه:
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3-ESRاندازه غیر مستقیم درجه التهاب موجود در بدن است . :سرعت رسوب اریتروسیت. 

 حاملگی و سن باال ,عفونت ,كم خونی ,موارد افزایش :التهاب 

 اختالالت پروتئینی و برخی تغییرات در شكل گلبول قرمز )داسی شكل(,موارد كاهش :لكوسیتوز شدید 

 :CBCآزمایش 

و اندیكس هاي انها مانند  WBC,RBC,HB,HCT,PLT ,MCV,MCH,MCHCاین آزمایش شامل شمارش 

MPV,PDW,RDW  می باشد 

 هزار میباشد. 10-4 در بیماران التهابی و برخی لوسمی ها افزایش می یابد نرمال این تست WBCتست 

 را در نظر بگیریم.MPVبراي تفسیر شمارش پالكتی باید همیشه 

میدان را  11م بصورت دستی بررسی میكنیم.حداقل اگر تعداد پالكت كمتر یا بیشتر از حد نرمال باشد با كشیدن ال

 می كنیم. 21111شمارش كرده میانگین گرفته ضربدر 

پایین:در برخی بیماریها مثل كالژن و برخی نئوپالسم ها مثل كانسر MPVالف(حالت اول پالكت باال و 

Breast وبیمارهاچكین و برونكوزنیك كارسینوما 

ومیلوفیبروز .در این CML:این حالت معیاري براي بیماري میلوپرلیفراتیو مثل باال MPVب(حالت دوم پالكت باال و 

بزرگ و غول آسا و داراي كمبود گرانول می شوند و در الم بصورت توده Stem cellبیماریها پالكت ها به علت نقص 

 هاي بزرگ همراه با پاهاي كاذب دیده می شوند .

 ی ترومبوسیتوپنی( در بیماري مثل  برناردسولرنر  دیده می شود باال :)یعن MPVج(حالت سوم پالكت پایین و 

باال یا نرمال :در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی تواند پالكت كافی بسازد  MPVد(حالت چهارم پالكت پایین 

 مثل انمی اپالستیك .

MCV (Mean Corpuscular Hemoglobin)  عبارتند از حجم متوسط گلبول قرمزاز این پارامتر براي :

منفی باشد تاالسمی و اگر مثبت باشد فقر آهن می باشد.  DFتشخیص فقر آهن از تاالسمی استفاده می گردد. اگر 

DF=MCV-RBC-(S×HB)-3/4              MI=MCV/RBC                                   

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 چهارم صفحه:
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 باشد فقر آهن می باشد. 13باشد تاالسمی و اگر باالي عدد  13زیر عدد  MIاگر 

 و یا یك میكرومتر مكعب است. 11-15فمتولیتر مساوي واحد آن فمتولیتر یا میكرومتر مكعب است. یك 

بیماري هاي كبد با افزایش كلسترول آزاد خون و انتقال آن به غشا موجب توسعه ي غشاي گلبول هاي قرمز می 

شود. از این رو بیماري هاي كبدي گلبول هاي قرمز با مرفولوژي طبیعی را به تارگت سل و گلبول هاي 

را در گلبول هاي میكروسیت MCVه ي غشا به گلبول هاي نرمال تبدیل می كند و مقدار اسفیروسیت را با توسع

 با افزایش سطح غشایی باال می برد.

MCH(  :Mean Corpuscular Hemoglobin عبارتند از میانگین هموگلوبین گلبول قرمز) 

ون قرار می گیرد و این به است و كمتر تحت تاثیر ضدانعقاد و مانده شدن خ MCVپایدارتر از  MCHپارامتر 

 از آن ها استفاده می شود. MCHاست كه در محاسبه ي  RBCو  Hbدلیل پایداري بهتر 

 MCHموجب افزایش كاذب  RBCبا توجه به رابطه ي فوق افزایش كاذب هموگلوبین یا كاهش كاذب شمارش 

 می گردد.

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

ط هموگلوبین در حجم معینی از گویچه هاي قرمز فشرده است. و با استفاده از غلظت هموگلوبین و غلظت متوس

 هماتوكریت حساب می شود.

همولیز موجب كاهش شمارش گلبول هاي قرمز و افزایش هموگلوبین به علت رها شدن هموگلوبین آزاد در 

 می شود. MCHCپالسما باعث افزایش 

می گردد، با كاهش پارامتر  MCVاي قرمز در دیابت و اورمی كه موجب افزایش پدیده ي تورم حاد گلبول ه

MCHC .همراه است 

RDW  دامنه پراكندگی حجم :RBC  را نشان می دهد و معیاري هست براي آنیزوسیتوزیس كه مقادیر باال به

 عنوان یك اخطار اولیه هست براي شروع آنمی فقر آهن. 

 وسیتوز +باشد آنیز 15۹-18بین  RDWاگر 

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 پنجم صفحه:
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 باشد, آنیزوسیتوز ++ 18۹-22اگر بین 

 باشد آنیزوسیتوز +++ 22۹اگر بیش از 

 هر دو باال باشد یعنی گلبولهاي قرمز ماكروسیتیك بوده احتمال آنمی مگالوبالستیك مطرح است.  RDWو  MCVاگر 

  

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 ششم صفحه:
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستان

 كتاب خون شناسی دیویدسون

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کیفیتمسئول بهبود  فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                        72/01/69تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-11کد سند: 

 دومویرایش :

 هفتم صفحه:
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 آزمایشگاهدامنه:  کنترل کیفیت آزمایشهای میکروب شناسی  عنوان دستورالعمل:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 بخش میكروب شناسی مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول

 تعاریف:

  عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

هر روز محیط هاي كشت داخل یخچال را از لحاظ تاریخ انقضاء ، تغییر رنگ محیط ، حجم ویال ها و پلیت  -1

 .نید ها، عدم وجود قارچ و یا آلودگیهاي  دیگر بررسی ك

 دماي یخچال را بررسی كرده ثبت كنید. -2

 .دیسك ها را از لحاظ تاریخ انقضاء و عدم تغییر رنگ بررسی كنید-3

درجه یا  14درجه یا پایین تر  یخچال و یا در  دماي منهاي  8این دیسكها را تا زمان مصرف باید در دماي  -4

 پایین تر فریزر نگهداري كنید. 

بیوگرام را باز می كنید باید سریعا بسته شده و در جاي فاقد رطوبت نگهداري هنگامی كه دیسكهاي آنتی  -5

 كنید.

 از دیسكهایی باید استفاده كنید كه داراي تاریخ مصرف باشند.  -6

 .دماي انكوباتور ها را بررسی كنید اگر مشكل داشت به مسئول فنی اطالع دهید  -7

 

 

 

 

 MHWI-LAB-12کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 از سوش هاي استاندارد تجاري براي كنترل محیط كشت ها و آنتی بیوتیك ها میتوانید استفاده كنید  -8

9- PH اندازه گیري كنید  "محیط هاي كشت را قبل از اتوكالو حتما 

از آب مقطر استاندارد استفاده كنید تا از نبود یون مس اطمینان  "در هنگام تهیه محیط كشت حتما -11

 داشته باشید 

 براي كنترل كیفی اتو كالو از ویال هاي استاندارد اسپور  استراترموفیلوس و آتروفیلوس استفاده كنید  -11

هنگام كار با اتوكالو یك ویال داخل اتوكالو قرار دهید بعد از خاموش كردن اتوكالو آن را بردارید و به  -12

درجه قرار دهید . بعد از دو الی سه روز عدم تغییر رنگ نشان دهنده استریل  54درجه و  37بشكنید و در 

 بودن اتوكالو میباشد.

 

 مرتبط(: )منابع، امكانات و كاركنان مستندات مرتبط

 دماسنج-سنج PH–یخچال  -سوشهاي استاندارد جهت كنترل اتوكالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-12کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: دوم
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی      

 كتاب میكروبشناسی جاوتز و تجربیات آزمایشگاه

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 

 بهبود کیفیتمسئول  فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-12کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 آزمایشگاهدامنه:  کنترل کیفیت آزمایشهای بیوشیمی ادرار  عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 آزمایشگاه و مسئول بخش بیوشیمی ادرار مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر

 تعاریف:

 عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

  

 شیوه انجام کار: 

 نوار ادراری:

 كنید.باید در ظرف بسته حاوي رطوبت گیر نگهداري  را  نوار ادرار -1

 .دهیدنباید در مجاور بخارات فرار قرار را  نوار ادرار -2

 .بگذارید.و نباید در یخچال  كنیدباید در محل خنك نگهداري  را  نوار ادرار -3

 .بیاندازید.باید دور را و در صورت بی رنگ شدن ناحیه معرف ها  كنیدمصرف نباید  پس از تاریخ انقضاء  را نوار ادرار -4

 

 

 MHWI-LAB-13کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

به لحاظ كیفیت جوابدهی كنترل  Urine Controlتوسط در صورت در دسترس داشتن  باید روزانه  را  اررنوار اد -5

 .كنید

 .بخوانیدثانیه پس از آغشته شدن به نمونه ادرار  61حداكثر باید را نوار ادرار  -6

جهت جلوگیري از تداخل واكنش رنگی باندهاي نوار ادرار در هنگام خارج كردن نوار ادرار باید ادرار اضافی را با لبه  -7

 بخوانید.و نوار در محیط با نور مناسب كنیدظرف پاك 

 

 كاركنان مرتبط(: )منابع، امكانات و مستندات مرتبط

 نكات مهم:

 آلودگی ظرف ادرار به پاك كننده ها و اكسیدان هاي قوي باعث مثبت كاذب قند در نوار می شود.  -1

 آلودگی ظرف ادرار به اكسیدان قوي و پاك كننده ها باعث مثبت كاذب خون در نوار ادرار می گردد. -2

نیتریت مثبت و اسید اسكوربیك مثبت در نوار ( و  Ecoliمصرف سبزیجات، آنزیم هاي باكتریال ) پراكسیداز  -3

ادرار می تواند منجر به منفی كاذب خون در نوار شود در این حالت تطبیق میكروسكپی و ماكروسكپی ادرار 

 تایید نهایی است .

 ادرار كهنه و در معرض نور قرار گرفته باعث منفی كاذب بیلی روبین در نوار ادرار می گردد.  -4

 ی كاذب اروبیلی نوژن، ادرار كهنه و در معرض نور قرار گرفته می باشدمهمترین عامل منف -5

 اسید اسكوربیك مثبت منجر به نتایج منفی كاذب در باند نیتریت نوار ادرار می گردد. -6

گلیكوزوري و پروتئیوري شدید منجر به افزایش وزن مخصوص ادرار و نهایتا كنگره اي شدن لكوسیت ها و  -7

 سترازهاي لكوسیتی و نهایتا منجر به منفی كاذب در باند لكوسیت ها می گردد.ممانت از آزادي سازي ا

 MHWI-LAB-13کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 منابع/مراجع:

 كتاب تكنیك هاي عملی در آزمایشگاه تشخیصی تالیف دكتر امیر سید علی مهبد

 تجربیات بیمارستانی      

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 پور دکتر حسین رستمی

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                    72/01/69تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-13کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایشگاهدامنه:  کنترل کیفیت آزمایشهای سروایمنولوژی و هورمون  عنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 

 فرد پاسخگو:

 مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول بخش سروایمنولوژي و هورمونمسئول فنی ، كارشناس 

 

 تعاریف:

 عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

 

 شیوه انجام کار: 

 کنترل کیفی سمپلرها:

 نکات مهم در نحوه کار با سمپلر:

 از اتصال محكم سر سمپلر اطمینان حاصل كنید. (1

 سمپلر را در زمان مكش عمود نگه دارید. (2

 درجه تخلیه كنید. 41-11محلول را با تماس نوك سمپلر و جداره ظرف با زاویه   (3

 دكمه سمپلر را در زمان برداشت و تخلیه به آرامی رها كنید. (4

 براي حذف قطرات اضافی, نوك سمپلر را به لبه ظرف بكشید. (5

 در زمان تخلیه محلول ضمن تماس با جداره داشته باشید.ثانیه تامل پس از فشار تا توقف اول  1-3 (6

 

 

 MHWI-LAB-14کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 در بخش هورمون شناسی:نکات مهم در انجام آزمایشات و کنترل کیفی 

روزانه از كنترل و یا استاندارد در ردیف كاري و در هر ران كاري از جمله كنترلهاي مثبت و منفخی موجخود در    (1

 كیت استفاده كنید.و در لیست كاري ثبت نمائید.

 طبق بروشور كیت استفاده كنید.HCVو  HBSAg  ,HIVدر تستها از جمله  CUT-0FFا از  (2

 هر كیت جهت استفاده در اختیار قرار داده است استفاده نمائید. استانداردهایی كه (3

نتایج غیر طبیعی  را با درخواست نمونه جدید در مواردي كه جوابها مثبت شده یا بخا بخا شخرح حخال بیمخار و       (4

 سوابق نتایج قبلی بیمار همخوانی ندارد تكرار كنید.

پایین گزارش شده به عنوان كنترل بیمار در ردیف ران كار  نمونه هاي بیماران با نمونه قبلی كه با نتایج باال یا (5

 ي بعدي استفاده نمائید, تا منابع خطا در صورت وجود شناخته شود .

 دلتا چك نتایج: یعنی نتایج فعلی بیمار با نتایج قبلی بیمار در كامپیوتر مقایسه كنید. (6

ست مختلف، مثال ارتباط بین سطح فخریتین  ت 2كنترل ارتباط تستها با یكدیگر یعنی ارتباط و همبستگی بین  (7

 سرم با سطح آهن سرم كنترل كنید.

 دستگاه وایداس  -الیزا ریدر -یخچال –درجه  37اتو  -سمپلر

سمپلرها جهت انتقال حجم هاي كم نمونه با دقت و صحت باال مورد استفاده قرار مخی گیرنخد كخه بخراي برداشخت      

 میكرولیتر استفاده می شود. 1111میكرولیتر تا  11نمونه و محلولها و معرفها در مقادیر 

 نحوه نگهداري سمپلر:    

 قسمتهاي خارجی تمیز می شود. 11۹درصد یا پروپانل  71هر روز با الكل 

در صورت لزوم تمامی قسمتهاي خارجی را می توان با محلول آب و صابون تمیز كرد و پس از آب كشی در دماي اتاق 

 خشك كرد .

 ونه ایرادي مواجه شدیم توسط سوپر وایزر بخش تعمیر می گردد.اگر با هر گ

 :كنترلونگهداري دستگاه الیزا ریدر

 گردوغبارزیادنگه دارید.)روي دستگاه با كاور بپوشانید.( بدون ودرفضاي خشك دستگاه را باید درمحیط

 

 MHWI-LAB-14کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 تمیزنمایید. مرطوب ازیكپارچه رابااستفاده دستگاه لزوم درمواقع

 نكات مهم در مرحله حین آنالیز:

 سمپل كردن دقیق نمونه (1

 جلوگیري از ذوب كردن و فریز كردن مكرر (2

 مناسب و رعایت روشنایی و تاریكی انكوباسیون در دماي (3

 بررسی معرفها و محلولهاي كیت قبل از آزمایش از نظر آلودگی و تغییر رنگ  (4

 نكات مهم در مرحله بعد از آنالیز:

 دقت در نوشتن نتایج در لیست كاري (1

 نوشتن كامنتهاي مناسب جهت تفسیر نتایج (2

 كنترل نتایج بعد از اتمام  (3

 

 

  

 MHWI-LAB-14کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی      

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                               72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-14کد سند: 

 دومویرایش:

  چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعمل عنوان سند:

 

 دامنه:  کنترل کیفیت آزمایش های مولکولی و ژنتیکعنوان : 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 

 فرد پاسخگو:

 

 تعاریف:

 

 

 شیوه انجام کار: 

 این آزمایش در این بیمارستان انجام نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-15کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایشگاهدامنه:  پاتولوژی کنترل کیفیت  آزمایش های عنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 آزمایشگاه و مسئول بخش پاتولوژيمسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر 

 تعاریف:

كنترل كیفیت به معناي مطالعه خطاهایی است كه آزمایشگاه مسئول آن ها می باشد و شناخت روش هاي مناسب در 

 جهت كاهش این خطاها و حصول اطمینان از صحت و دقت الزم در جواب هاي گزارش شده می باشد.

 شیوه انجام کار: 

: 

 ت: کنترل کیفی تجهیرا

 بررسی روزانه دماي یخچال ،تیشو فلوت و فور موجود در بخش -1

 بررسی روزانه فرمالین و الكل موجود در دستگاه تیشو پروسسور با دستگاه غلظت سنج -2

 

 کنترل کیفی اسمیرها و رنگ آمیزی:

 

 اسمیر از نمونه هاي جراحی یا سیتولوژي ( 11اسمیر بصورت تصادفی )شمال  11انتخاب  -1

 ها از لحاظ برش،رنگ آمیزي و مانت كردن توسط پاتولوژیست بررسی اسمیر -2

 وارد كردن موارد بررسی شده در فرم پایش و كنترل كیفی -3

 

 MHWI-LAB-16کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 دستورالعملعنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي 

 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت ،بخش مستند سازي

 جزوات تخصصی تضمین كیفیت در بخش هاي مختلف–آزمایشگاه مرجع سالمت 

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                          72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 MHWI-LAB-16کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

حداقل شامل فتومتر , ترازو , سمپلر, تجهیزات برودتی )ابزار پایه کنترل کیفی عنوان:

 (و گرمایشی

 زمایشگاهآدامنه: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 آزمایشگاه و مسئولین بخش هاي داخلی آزمایشگاهمسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر

 تعاریف:

 عبارتهاي به كار رفته در این سند كامال گویا بوده و نیازي به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار:  

 در این آزمایشگاه كنترل كیفی سمپلر به روش توزین صورت می گیرد سمپلر:

 روش توزین:

 ابتدا درون  یك ویال  یا یك لیوان یكبار مصرف را با آب دیونیزه پر كنید.  -1

بعد از این كه دماي آنها و سر سمپلر به دماي اتاق رسید یك لیوان یكبار مصرف  كه دماي آن نیز به دماي   -2

 برداشته با ترازوي دیجیتالی وزنش را صفر كنید.اتاق رسیده هست 

 بار از آب برداشته داخل لیوان تخلیه كرده وزن را یادداشت مكنید. 21سپس با سمپلر مورد نظر   -3

بعد از هر بار یادداشت وزن را صفر كرده  و در پایان جهت به دست آوردن عدم دقت سمپلر میانگین و   -4

 دم صحت را نیز طبق فرمول زیر محاسبه كنید.انحراف معیار را محاسبه كنید و ع

%CV= SD*100/Mean 

Mean= Ʃxi/n 

 

 

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

SD=√ Ʃ(xi-Mean)2/n-1 

 CVضریب انحراف=

 SDانحراف معیار=

 Meanمیانگین وزنها=

 nتعداد دفعات توزین شده =

 xi وزن خوانده شده=

 وزن ادعا شده(=عدم صحت۹–*)وزن ادعا شده/)میانگین وزن بدست آمده 111

 وزن ادعا شده=نوع سمپلر مربوطه

 باید توسط شركت كالیبر گردد.باشد سمپلر  3۹و عدم صحت بیشتر از  2۹در صورتیكه عدم دقت بیشتر از 

 سانتریفوژ:

 سرعت :  -الف

بخا سخرعت مخورد انتظخار      5۹)حداقل هر سه ماه یكبار باید بررسی كنید )میزان سرعت اندازه گیري شده نباید بیش از 

 متفاوت باشد(.(

 ابتدا قفل سانتریفوژ را در حالتی قرار دهید كه در حال باز بودن در, چرخش انجام شود.  -1

مخصوص همراه تاكومتر را نزدیك مركز محور سانتریفوژ بچسبانید) این كار باعث می شود در هر بار  كاغذ -2

 چرخش ,نور یكبار از كاغذ مخصوص به تاكومتر بازتابیده شود(

 سانتریفوژ را با دور مورد نظر تنظیم نموده و روشن كنید. -3

 و آنرا روشن كنید.  تاكومتر را در فاصله مناسب نسبت به كاغذ نشاندار نگه داشته -4

وقتی كه عدد نمایش داده شده روي تاكومتر ثابت ماند آن را یادداشت نموده با سرعت انتخاب شده اولیه مقایسه  -5

 كنید.

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

زمان سنج : معموال به صورت هفتگی  در مقابل زمان سنج كالیبره صورت می گیرد كه براي این امر زمان سنج را  -ب

با زمان مورد نظر  11۹در زمانهاي مختلف تنظیم كرده و با كرونومتر مقایسه كنید) اعداد بدست آمده نباید بیش از 

 متفاوت باشد(.

 دما:  -ج

 براي كنترل دما در یك لوله آب مقطر ریخته و دماي آن را یادداشت كنید. -1

 سپس لوله را در سانتریفوژ با دور و زمان مشخص قرار داده دماي لوله را مجددا یادداشت كنید.  -2

 درجه با دماي مورد انتظار متفاوت باشد. 2میزان دماي اندازه گیري شده نباید بیش از   -3

 

 یخچال:

 روز دماي آن بر روي كاغذي كه روي یخچال نصب شده هست صبح و عصر  ثبت كنید. هر -1

 درجه باشد فورا به مسئول فنی اطالع دهید. 8و بیشتر از  2در صورتی كه دما كمتر از   -2

 محفظه یخ  یخچال را در صورت وجود یخ تمیز كنید.  -3

 

 ترازو:

 مكانی ثابت و بدون ارتعاش قرار دهید.ترازو را  باید در محلی دور از جریان هوا و در  -1

 ظرفی كه براي توزین استفاده میشود تا حد امكان كوچك باشد. -2

 ظرف و ماده مورد توزین را باید قبل از توزین به حرارت اتاق برسانید. -3

 بهتر است به جاي وارد كردن  دست كه باعث گرم شدن محفظه می شود از پنس استفاده كنید. -4

 ا باید وسط كفه قراردهید.ماده مورد توزین ر -5

درصد  71در صورت ریختن مواد شیمیایی سریعا باید محل را تمیز كنید و براي ضد عفونی كردن از الكل  -6

 استفاده كنید.

 

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 میکروسکوپ:

 هنگامی كه میكروسكوپ استفاده نمی شود المپ آن باید خاموش باشد و با روكش مناسب بپوشانید. -1

 بعد از استفاده از روغن ایمرسیون بالفاصله از روي عدسی پاك كنید. -2

 كنید. قبل و بعد از استفاده قسمتهاي نوري را با دستمال نرم پاك -3

 هیچگاه عدسی هاي شیئی را نباید خیلی پایین برد چون منجر به خراشیدگی اسالید می شود. -4

جهت جلوگیري از نشستن گرد و غبار روي میكروسكوپ عالوه بر پوشاندن آن در پایان با دمیدن هوا توسط  -5

 پوار یا با قلم موي نرم نقاشی باید تمیز كنید.

 فور:

ن یا  از ویال شیشه اي براون و مشاهده تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز استفاده جهت كنترل كیفی فور میتوا 

 كرد یا از نوار كاغذي حاوي اسپور باسیلوس سوبتیلیس واریته نایجر بطور هفتگی استفاده كنید. 

 ماه توسط شركت پشتیبان بازرسی شود. 6داخل فور را باید بطور ماهانه تمیز كنید و هر 

 انکوباتور:

 اخل انكوباتور باید هر دو هفته یكبار با محلول صابون مالیم تمیز كرده و ضد عفونی كنید.د

 درجه سانتی گراد  ثابت  نگه دارید.  2درجه بعالوه منهاي  35دماي انكوباتور را  باید در 

 رل كنید.درجه آن را  هر روز در دو نوبت ثبت كنید و دماي داخل آن  را باید با دماسنج كالیبر شده كنت

 اتوکالو:

 صفحه كف اتوكالو را از سوراخ آبگذر اتاقك جدا كرده تمیز كنید -1

 طبقات و سینی ها را با آب و صابون بشویید و سطح آب ژنراتور را كنترل كنید. -2

 به صورت هفتگی آبگذر و درزها را تمیز كرده و سوپاپ اطمینان را بررسی كنید. -3

 آب دستگاه را ماهانه تعویض كنید. -4

 ماه یكبار داخل و خارج دستگاه و قسمت بیرونی آبگذر را تمیز كنید 3هر  -5

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:

 

 



264 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 شركت باید بررسی شود.ماه یكبار دستگاه توسط  6هر  -6

 از دو روش تست شیمیایی و تست بیولوژیك جهت كنترل كیفی اتوكالو استفاده می گردد.

سه عامل زمان , بخار و دما را كنترل كنید كه از رنگ زرد به   TSTتست شیمیایی : با استفاده از نوار كاغذهاي 

 ن نوارها استفاده كنید.رنگ بنفش تغییر پیدا می كند كه باید در هر ران كاري از ای

 تست بیولوژیك: از ویال حاوي اسپور باسیلوس استئاروترموفیلوس به طور هفتگی استفاده كنید.

 سانتریفوژ میکروهماتوکریت: 

 موارد زیر باید هر سه ماه یكبار جهت كنترل كیفیت این دستگاه صورت بگیرد:

 سرعت : براي كنترل سرعت از تاكومتر استفاده كنید. -1

ابتدا كاغذ مخصوص همراه تاكومتر را نزدیك مركز محور سانتریفوژ بچسبانید) این كار باعث می شود در هر بار  -

 چرخش نور یكبار از كاغذ به تاكومتر بازتابیده شود (

 سانتریفوژ را با دور مورد نظر تنظیم كرده روشن كنید. -

 نید.تاكومتر را در فاصله مناسب نسبت به كاغذ قرار داده روشن ك -

هنگامی كه عدد نمایش داده شده روي تاكومتر ثابت ماند آنرا یادداشت كرده با سرعت اولیه مقایسه كنید.   -

 اختالف داشته باشد.( 5۹)میزان سرعت ثبت شده با سرعت اولیه نباید بیش از 

 

امر زمان زمان سنج: معموال به صورت هفتگی  در مقابل زمان سنج كالیبره صورت می گیرد كه براي این  -2

 11۹سنج را در زمانهاي مختلف تنظیم كرده و با كرونومتر مقایسه كنید اعداد بدست آمده نباید بیش از 

 با زمان مورد نظر متفاوت باشد.

 

 حداكثر توان در تجمع سلولها:  -3

 

دقیقه  2انتخاب كرده خوب هم زده هماتوكریت آنها را به مدت  EDTA K2دو نمونه تازه ضد انعقاد دار    -

 سانتریفوژ كنید.

 

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 پنجم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 اندازه گیري هماتوكریت را یادداشت كنید.عدد بدست آمده از  -

ثانیه زمان سانتریفوژ  را اضافه كرده تا زمانی كه اندازه پی در پی هماتوكریت نمونه ها بدون  31سپس هر    -

 تغییر باقی بمانند. این زمان به عنوان حداقل زمان تراكم گلبولهاي قرمز می باشد .

دقیقه مقدارشان ثابت بماند و نمونه  5/3می باشد باید بعد از  5/1)نمونه هایی كه هماتوكریت آنها كمتر از 

 دقیقه ثابت بمانند 5/4می باشد باید بعد از  5/1هایی كه هماتوكریت آنها بیشتر از 

 

 : )منابع، امكانات و كاركنان مرتبط(مستندات مرتبط

الكخل   -اسپور باسخیلوس سخوبتیلیس   -براون ویالهاي شیشه اي -TSTنوار كاغذ  -كرنومتر -تاكومتر -آب دیونیزه -ترازو

 دماسنج كالیبره -71۹

 در هر بخش دفتري جهت ثبت نتایج كنترل كیفی ابزار اختصاص داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش:

 ششم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 منابع/مراجع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست
 

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                        72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-17کد سند: 

 دومویرایش: 

 هفتم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 آزمایشگاه و بخشهای بالینیدامنه: گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران توسط مسئول فنیعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

  پرسنل آزمایشگاه

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی ، مسئول ایمنی بیمارستان ، مدیریت پرستاري مسئول فنی ، كارشناس مسئول ، سوپروایزر آزمایشگاه

 تعاریف:

در خطر  ماریاست و ممكن است جان ب یعیطب ریغ یبه نحو خطرناك شیآزما جیهستند كه نتا يموارد یموارد بحران

 باشد

 شیوه انجام کار:  

با تلفن به  HIS( قبل از ارسال كتبی و ثبت در  Critical valueوده بحرانی قرار دارند )آزمایشاتی كه در محدنتایج -1

 مسئول بخش مربوطه اطالع دهید .

 مقادیر بحرانی در هر بخش موجود بوده و به دیوار نصب است.-2

دهنده آزمایش و نام فردي كه در برگه پرینت شده نتایج آزمایشات بیمار ، نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء انجام  -3

 به ایشان اطالع داده می شود را ثبت كنید .

باشند. محدوده در آزمایشگاه مسئولیت گزارش به موقع نتایج بحرانی تمامی كاركنان شاغل در بخش هاي فنی می

هایی كه در سند لهاي قابل انجام در آزمایشگاه بیان شده است كه در سري دستورالعمبحرانی در رابطه با تمامی تست

اي از ها را بدانند. براي الگو ضمیمهبایست این محدودههاي فنی میباشد. تمامی كاركنان بخشاند، میآمده 15شماره 

 مناطق 

 MHWI-LAB-18کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

بحرانی در جدول ذیل آمده است. پس از اینكه فردي در آزمایشگاه متوجه شد كه نتیجه یك تست در محدوده بحران 

قرار دارد، باید مساله را با مسئول فنی و یا سوپروایزر مطرح نماید. مسئول فنی و یا سوپروایزر با تكرار آزمایش بر روي 

نمایند. مان نمونه به صورت دوتایی و یا در كنار یك كنترل مناسب از نتیجه به دست آمده قبلی اطمینان ایجاد میه

در آزمایشگاه فردي معین گشته است كه این گونه موارد را به پزشك و یا بیمار اطالع دهد. این فرد در حضور مسئول 

شود. چنانچه تاریخچه گیرد و تاریخچه بیماري وي را جویا میمی فنی و یا سوپروایزر با پزشك و یا منزل بیمار تماس

خواهد كه براي دریافت سریع آزمایش و ارائه به پزشك به آزمایشگاه گویاي صحت نتیجه آزمایش باشد از وي می

است خواهد كه شرایط روز نمونه گیري را تشریح نماید. چرا كه ممكن مراجعه نماید. در غیر این صورت از وي می

-نمونه گیري صحیح نبوده باشد و سپس طریقه صحیح نمونه گیري تست مورد نظر را به طور كامل به بیمار بیان می

كند. در برخی موارد الزم است براي این كار حتماً بیمار به آزمایشگاه مراجعه نماید و حضوري توضیحات الزمه به وي 

 داده شود.

 فرم مربوطه ثبت شود.در هر صورت باید علت تكرار نمونه در 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-LAB-18کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:

 

 



269 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 MHWI-LAB-18کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 مقادیر بحرانی مقادیر نرمال عنوان آزمایش ردیف

 )بخشهاي داخلی وجراحی(

 مقادیر بحرانی

 )بخش اورژانس(

 مقادیر بحرانی

 )بخش كودكان(

1 FBS 70-115 mg/dl <40 or > 400 <50 or >400 <40 or > 180 

2 BS 2hpp 90-145 mg/dl <40 or > 450 - <40 or > 400 

3 BUN 5-23 mg/dl >104 >50 >100 

4 Cr 0.5-1.5 mg/dl >3.0 >1.5 >1.5 

5 CPK Men:24-195 IU/L 

Women:24-170 

 1000≤ - - 

6 CK-MB <24% CPK Negative: Up to 6 ng/ml 

And Less than 5% of total 
CK 

Positive: over 6 ng/ml and 
more than 40% of total CK 

- - 

7 LDH 225-500 IU/L >500 - - 

8 Na 136-145 mmol/l <120 or >160 <130 or >150 <120 or >160 

9 K 3.7-5.5  mmol/l <3.0 or >6.1 <3.0 or >6.1 <2.5 or >6.5 

11 Ca ++ 1-1.3  mmol/l  0.78 or ≥ 1.58≥ <1 or >2 0.78 or ≥ 1.58≥ 

11 Ca Total 8.1-10.4 mg/dl <6.0 or >13.0 - <6.o or >13.0 

12 Mg 1.9-2.5 mg/dl <1.0 or >9.0 <1.0 <1.0 or >9.0 

13 P Adult:2.5-5  mg/dl 

Child:4-7 

<1.0 or >9.0 <1.0 or >8.0 <1.0 or >9.0 

14 Fe Serum Men:60-180 µgr/dl 

Women:40-145 

>500 - >500 

15 SGPT 

 

5-40 IU/L None defined >150 - 

16 SGOT 

 

5-40 IU/L None defined >150 - 

17 Alp 

 

Adalt: 64-306  IU/L 

Chid:180-1200 

None defined - - 
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18 Bilirubin 

Direct 

 

0-0.2 mg/dl None defined 

Bilirubin Total>14.9 

 

 

- - 

19 Bilirubin 

Indirect 

Up to 0.85 mg/dl None defined - - 

21 Uric Acid Men:3.6-8.2   mg/dl 

Women: 2.3-6.1 

 

 12≤ - 12≤ 

21 TSH 

 

 0.4-6.21  µIU/ml 

 

<0.1 or >10 <0.1 or >10 - 

22 T3 

 

0.52-1.85  ng/ml >2.0 - - 

23 T4 

 

Men:4.4-10.8   mg/dl 

Women: 4.8-11.6 

12≤ - <2.0 or > 20 

24 RBC Urine 0-1 Red cell casts or >50% 

dysmorphic erythrocytes 

- >10 

25 Glu Urine Negative +2 - >3+ 

26 Protein Urine Negative +2 - >3+ 

27  

CTNI 

 

0-1.4(Elisa) ng/ml 

<0.01(chemilomines ) 

µIU/ml 

≥ 0.40 ng/ml first critical 

value per 48 hour period 

for each patient 

>1.4 ≥ 0.5 ng/ml 

28 ESR 1st hr 

 

Men:<15 

Women:<20 

>100 -  100≤ 

29 WBC 4000-1000 /mm³  2.0 or ≥ 40≥ - 2.0 or ≥ 40≥ 

31 Hb Men: 13-18 gr/dl  7 or ≥ 21.0≥ < 10 or >17 7≥ 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

Women:12-16 

31 Hct Men: 40-54% 

Women:36-47% 

21 or ≥ 65≥ < 35 21 or ≥ 65≥ 

32 Plat 150-450        10³/mm³ 20 or ≥ 1000≥ < 100 20 or ≥ 1000≥ 

33 D-Dimer <0.3 mg/L Positive باالي مقدار نرمال - 

34 PT 11-13 sec      

       Inr:0.9-1            

 45≤ 

INR ≥ 5.0 

> 28  44.7≤ 

35 PTT 30-45 sec  85≤ >120           85≤ 

36 Bleeding 

Time 

2-4 min >6          >4 4≤ 

37  

Clotting 

Time 

4-8 min >10 >8 8≤ 

38 Digoxin 0.50-2.00 ngr/ml >2.4 >2 >2.4 

39 Po2 >75 mm Hg  40≥ <60 40≥ 

41 Pco2 40 mm Hg  20 or ≥ 60≥ >65 20 or ≥ 60≥ 

41 PH 7.35-7.45 7.25 or ≥ 7.60≥ < 7.2 7.20 or ≥ 7.60≥ 

42 Lactate Venous:0.5-2.2 mmol/l 

Arterial:0.5-1.6           

> 2.9  - - 

 MHWI-LAB-18کد سند: 

 دومویرایش:

  هفتم صفحه:
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 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستان

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت شاکری فاطمه

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                 72/01/69تاریخ ابالغ:     

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-PT-01کد سند:  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول

 

 



274 
 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 Crossو  Antibody screeningانجام آزمایش های سازگاری از جمله  عنوان : 

match خون و فرآورده های خونی 

آزمایشگاه و دامنه: 

 بانک خون

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرستاران ، پزشكان و كاركنان بانك خون

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی آزمایشگاه ، مسئول بانك خون

 تعاریف:

1-  Cross match   آزمایشی است كه براي تعیین سازگاري بین گیرنده خون و دهنده خون ) كیسه خون ( انجام :

 می شود و آنتی بادي هاي غیرمنتظره كه از نظر بالینی اهمیت دارند و موجب ناسازگاري می گردند شناسایی می شوند 

2 -  Anti body screening   آزمایشی است كه در آن : Ab ر بالینی در بانك خون اهمیت دارند و غیرمنتظره از نظ

 می توانند باعث بروز والكنش هاي انتقال خون شوند ، شناسایی می گردند . 

 شیوه انجام کار:

 شرح اقدامات براي كراس مچ : -1

 نمونه :

 قابل قبول است . EDTA میلی لیتر پالسماي خون بیمار در لوله حاوي ضد انعقاد  5. حداقل 1

نام و نام خانوادگی بیمار و شماره منحصر بع فرد شناسایی كننده بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت . الزامی است 2

 شود . 

 . الزامی است نام خونگیر و تاریخ خون گیري بر روي لوله حاوي نمونه خون بیمار ثبت شود . 3

ساعت پس از  72تهیه شده فقط تا ماه گذشته دارد نمونه  3. در صورتی كه فرد تزریق خون یا سابقه بارداري در 4

 انجام اخرین آزمایش غربالگري خون معتبر می باشد . 

 . از نمونه هایی كه ظاهر همولیز یا لیپمیك دارند استفاده نشود . در این موارد نمونه گیري مجدد انجام شود . 5

 شرایط نگهداري نمونه :

 MHWI-PT-01کد سند:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 روز پس از هر كراس مچ جهت هر گونه آزمایش هاي بعدي ذخیره شود .  7. نمونه هاي خون به مدت حداقل 1

 ذخیره شود .  درجه سانتی گراد 2 – 8. نمونه هاي خون در دماي یخچال 2

. جهت پیگشیري از وقوع هر گونه خطاي انسانی جداسازي سرم یا پالسما از گلبول قرمز خون بیمار و ذخیره سازي 3

 در لوله هاي تفكیك شده توصیه نمی شود . 

 روش كار :

 اري كنید . . لوله هایی را كه با نمونه خون هر یك از اهدا كنندگان و سرم بیمار آزمایش می شوند ، نشانه گذ1

 قطره سرم یا پالسماي بیمار اضافه نمایید . 2. به هر یك از لوله ها 2

 درصد ( اهدا كننده اضافه كنید .  2 – 5قطره سوسپانسیون گلبول قرمز خون )  1. به هر یك از لوله هاي مربوط 3

. محتواي لوله ها را مخلوط نمایید . سپس در سانتریفوژ سرولوژیك كالیبره شده مطابق زمان مشخص ، سانتریفوژ 4

 نمایید . 

. توده گلبولی لوله ها را جهت مشاهده همولیز و درجه بندي آگلوتیناسیون با استفاده از آینه مقعر مشاهده و ارزیابی 5

 نمایید . 

 ه ، تفسیر را بالفاصله ثبت نمایید . . نتایج آزمایش را خواند6

 به لوله فوق اضافه نمایید .  LISS درصد و یا محلول 22قطره آلبومین  2. 7

دقیقه در دماي  11 – 15را به مدت LISS دقیقه  و لوله حاوي  15 – 31درصد را به مدت 22. لوله حاوي آلبومین 8

 درجه سانتی گراد انكوبه نمایید . مطابق دستورالعمل سازنده عمل نمایید .  37

 می باشد . ( g 1000 – 900 دقیقه با دوز  15 – 31. لوله را پس از مدت معیت سانتریفوژ كنید . ) معموال زمان 9

انسیون آزاد شود . وجود هر گونه آگلوتیناسیون را . لوله ها را به آرامی تكان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپ11

 بررسی و مشاهده نمایید . 

 . نتایج واكنش را بررسی و درجه بندي كنید . 11

 . نتایج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت كنید .12

 لین را تخلیه نمایید . درصد شست و شو دهید و در مرحله آخر كامال سا 9/1بار با سالین  4تا  3. سپس لوله را 13
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 یا مطابق دستورالعمل سازنده اضافه كنید .   ABG قطره  2. به این لوله 14

 . محتواي لوله را مخلوط كرده و سانتریفوژ نمایید . 15

. لوله را به آرامی تكان دهید تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود . وجود هر گونه آگلوتیناسیون را 16

 بررسی و مشاهده نمایید . ابتدا ماكروسكوپی بررسی كرده ، در موارد مشكوك میكروسكوپی توصیه می گردد . 

 . نتایج واكنش را بررسی و درجه بندي كنید .17

 . نتایج واكنش را بالفاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت كنید .18

 . در صورت عدم وجود هر گونه واكنش ، كراس مچ منفی و نمونه خون اهدا كننده با خون بیمار سازگار )19

Compatible  . گزارش می شود ) 

( گزارش می   Incompatible. در صورت مشاهده هر گونه آگلوتیناسیون ، نمونه با خون بیمار سازگار نبود ) 21

 شود . 

اضافه كنید . پس از سانتریفوژ   IgG  Control  Cells قطره گلبول قرمز خون حساس شده  1. به لوله منفی 21

كردن ، مشاهده آگلوتیناسیون ، آزمایش را تایید می كند . در صورت عدم مشاهده واكنش ، باید آزمایش مجددا تكرار 

 شود . 

 تفسیر :

( می   Incompatible. وجود آگالتیناسیون یا همولیز نشان دهنده نتیجه آزمایش مثبت یا عدم سازگاري  ) 1

 باشد . 

. وجود سوسپانسیون گلبولی یكنواخت با گلبول هاي قرمز خون آزاد پس از سانتریفوژ سوسپانسیون مجدد توده 2

 ( می باشد .  Compatibleگلبولی نشان دهنده آزمایش منفی یا كراس مچ كامل سازگار )

 نكات مهم :

  Antibody  Screen  Cells كیت . در صورت انجام آزمایش غربالگري آلوآنتی بادي غیرمنتظره با استفاده از 1

یعنی   Immediate  Spin  Cross  Match استاندارد و مشاهده نتیجه منفی فقط آزمایش كراس مچ مختصر 

 كافی می باشد و ادامه آزمایش الزم نیست .  1 – 6مراحل 

 MHWI-PT-01کد سند: 

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 . در صورت وجود آلوآنتی بتدي در سرم بیمار ، كراس مچ كامل انجام شود . 2

 استفاده از خون لخته بالمانع است . EDTA . در صورت عدم وجود نمونه خون كامل 3

 عرف ها رجوع شود . به دستورالعمل تولید كننده م

بیمار در بانك خون موجود نیست انجام یكی از بندهاي ذیل با  ABO  &  RH. زمانی كه سابقه انجام آزمایش4

 رعایت اولویت الزامی است .

اولیه ارسال   ABO  &  RHاز بیمار نمونه گیري مجدد شده و به بانك خون جهت تكرار و تایید نتیجه آزمایش   -

 شود . 

 مجددا بر روي نمونه توسط كارشناس دیگري تكرار و تایید گردد .   ABO  &  RHآزمایش   -

را تكرار ، تایید و  ABO  &  RHمجددا آزمایش    ABO  &  RHكارشناس انجام دهنده آزمایش اولیه   -

 مستندسازي نماید . 

 Mergency  Blood  Order درخواست خون در شرایط اضطراري   

ه پزشك پس از ارزیابی بالینی بیمار ) تروما / خونریزي شدید بیمار ( درخواست خون كراس مچ نشده می زمانی ك 

دهد ، باید مراحل ذیل جهت تحویل خون رعایت گردد . تاكید می گردد باید پس از تحویل خون كلیه مراحل آزمایش 

 كراس مچ به طور كامل انجام پذیرد . 

یط اضطراري ) بدون كراس مچ ( با امضاي پزشك درخواست كننده و توضیح . درخواست تحویل خون در شرا1

 اندیكاسیون شرایط بالینی بیمار دریافت شود . 

 سازگار توسط كارشناس بانك خون تحویل شود .  ABO . باید خون با گروه 2

ك خون جهت توجه : درخواست خون درشرایط اضطراري با امضاي پزشك ، ساقط كننده مسئولیت كارشناس بان

 سازگار نمی باشد .  ABO تحویل خون با گروه 

 . خون سازگار كراس مچ نشده با شرایط و اولویت بندي زیر تحویل شود . 3

 به ویژه به بیمار زن در سن بارداري  Rh- (Negative)و  ABO( O خون با گروه )  -

 Rh- (Negative)و  ABO( O خون با )  -

 MHWI-PT-01کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارمصفحه:
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 . كیسه هاي ارسالی خون را با عالمت كراس مچ انجام نشده مشخص كنید . 4

بیمار ، خون سازگار ) كراس مچ فوري  ABO  &  RHدقیقه ( و تعیین گروه  31. در صورت دریافت نمونه خون  ) 5

 بیمار استفاده نشود .  ABO  &  RH( با گروه بیمار تحویل شود . تاكید می شود از سابقه قبلی گروه 

زمایش آنتی بادي اسكرین ، فورا شروع كنید و . پس از ارسال كیسه هاي خون ، آزمایش كراس مچ كامل را همراه با آ6

 در صورت مشاهده هر گونه آگلوتیناسیون ، پزشك را مطلع نمایید . 

 خطاهاي شایع :

كاربرد دارد . زمانی كه واكنش  AHGگلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفی كاذب در مرحله  

به صورت آزاد در لوله وجود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون می دهد . در  AHGمنفی باشد معرف  

 صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یكی از موارد زیر اتفاق افتاده است . 

 اضافه نشده است .  AHGمعرف  -

با آنتی بادي  اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی مانده یا عدم شست و شوي مناسب ، AHGمعرف  -

 هاي آزاد ، خنثی شده است . 

 مناسب نیست .   Potency ، داراي   AHGمعرف   -

 انجام نمی شود. Antibody screeningدر این بیمارستان آزمایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-PT-01کد سند: 

 دومایش: ویر

 پنجمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چك لیست و مشاهده 

 

 منابع/مراجع:

روش عملكردي استاندارد آزمایش سازگاري ، كراس مچ كامل آزمایشگاه رفرانس ایمنوهماتولوژي سازمان انتقال خون 

 IP071BTO90/1 ایران 

 

 کننده:تایید  سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 نبی اله زارع زاده

 

 سوپروایزر

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                   72/01/69تاریخ ابالغ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-PT-01کد سند: 

 دومویرایش:

 ششم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

گلبول قرمز و سرم به روش لوله ای و  ABOانجام آزمایش های تعیین گروه عنوان : 

 به روش لوله ای   RH(D )آزمایش 

 بانک خوندامنه: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرستاران ، پزشكان و كاركنان بانك خون

 فرد پاسخگو:

 مسئول بانك خونمسئول فنی آزمایشگاه ، 

 تعاریف:

روشی براي تقسیم بندي خون ها بر پایه وجود یا نبود آنتی ژن هاي موروثی خاصی روي سطح گلبول هاي قرمز خون 

و بر اساس تقسیم بندي   A  ، B   ، AB   ، O دسته  4است بر اساس مهم ترین این تقسیم بندي خون انسان ها به 

 سیم می شوند .دیگر به گروه هاي مثبت و منفی تق

 شیوه انجام کار: 

 :  ABG آزمایش 

 ( :   Farward  testآزملیش گلبول قرمز ) 

میلی متر كه از قبل نشانه گذاري كرده است اضافه  75 × 12را به یك لوله Anti A قطره  1. پرسنل فنی بانك خون 1

 می كند . 

 میلی متر كه از قبل نشانه گذاري كرده است اضافه می كند . 75 × 12را به یك لوله  Anti B . یك قطره 2

 درصد بیمار اضافه می كند .  2 – 5. به هر یك از لوله ها یك قطره از سوسپانسیون گلبول قرمز 3

. محتواي داخل لوله ها را به ارامی مخلوط كرده و طبق دستورالعمل سازنده معرف با سانتریفوژ كالیبره شده به مدت 4

 سانتریفوژ می كند .   g 1000 – 9000ثانیه با دور  31تا  15

. لوله ها را به آرامی تكان می دهد تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود . وجود هر گونه آگلوتانسیون یا 5

 همولیز را با استفاده از آینه مقعر مشاهده می نماید . 

 ( :  Revers  Testآزمایش سرم یا پالسما  )

 

 MHWI-BT-02کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول

 

 



281 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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میلی متر 75 × 12قطره از سرم یا پالسما را به دو لوله  3تا  1( پرسنل فنی بانك خون  1

 نشانه گذاري شده اضافه می نماید .  A1و  Bتمیز كه قبال  

 نشانه گذاري شده اضافه می كند .  A1را به لوله اي كه  A1( یك قطره از سوسپانسیون گلبول  2

 نشانه گذاري شده اضافه می كند .  Bرا به لوله اي كه  B( یك قطره از سوسپانسیون گلبول  3

( محتواي داخل لوله ها را به آرامی مخلوط می كند و مطابق دستورالعمل سازنده معرف با سانتریفوژ كالیبره شده به  4

 سانتریفوژ می كند .   G 900 – 1000ثانیه با دور  31 – 15مدت 

 ( سرم یا پالسماي داخل لوله ها را جهت وجود همولیز بررسی می كند .  5

ی تكان می دهد تا توده گلبولی به صورت سوسپانسیون آزاد شود . وجود هر گونه آگلوتانسیون را ( لوله ها را به آرام 6

 با استفاده از آینه مقعر مشاهده و بررسی می نماید . 

 در روش آزمایش گلبول قرمز نفسیر نتایج به شرح زیر است :

 Aی ریخته ایم آگلوتانسیون داد : گروه خون Anti Aاگر لوله اي كه در آن 

 Bریخته ایم آگلوتانسیون داد : گروه خونی  Anti Bاگر لوله اي كه در آن 

 ABاگر هر دو لوله آگلوتانسیون داد : گروه خونی 

 O اگر هیچ كدام از لوله ها آگلوتانسیون نداد : گروه خونی 

 در روش سرم یا پالسما تفسیر نتایج به شرح زیر است :

 Bنشانه گذاري شده است آگلوتانسیون داد : گروه خونی   A1اگر لوله اي كه 

 Aنشانه گذاري شده است آگلوتانسیون داد : گروه خونی   Bاگر لوله اي كه 

 Oاگر هر دو لوله آگلوتانسیون داد : گروه خونی 

 ABاگر هیچ كدام از لوله ها آگلوتانسیون نداد : گروه خونی 

 Rh ج ( آزمایش  

 ن یك قطره از خون را روي یك الم تمیز می ریزد . ( پرسنل فنی بانك خو1

 به آن اضافه می كند .  Anti D( یك قطره 2

 MHWI-BT-02کد سند: 

 دومویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



282 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 را با هم مخلوط می كند .  Anti D( قطره خون و 3

 ( وجود هر گونه آگلوتانسیون را بررسی و نتیجه را ثبت می نماید . 4

 منقی می باشد .   Rh مثبت و در صورت عدم ایجاد آگلوتانسیون  ،  Rh در صورتی كه آگلوتانسیون ایجاد شد 

نكته : بایستی توجه نمود درصورت منفی شدن ، بایستی الم در زیر میكروسكوپ بررسی شود تا از نظر عدم وجود 

 آگلوتانسیون اطمینان حاصل كرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-02کد سند: 

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون ایران

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 نبی اله زارع زاده

 

 سوپروایزر

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                        72/01/69تاریخ ابالغ:             

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-02کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:
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انجام  وغیر منتظره ،جستجوی آنتی بادی های انجام آزمایش های عنوان: 

 آزمایش های آنتی گلوبین مستقیم 

 بانک خونه: دامن

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشكان ، پرستاران و كاركنان بانك خون

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی آزمایشگاه ،  مسئول بانك خون

 تعاریف:

Anti  body Screening   آزمایشی است كه در آن : Ab   غیرمنتظره از نظر بالینی در بانك خون اهمیت دارند و

 می تواند باعث بروز واكنش هاي انتقال خون شوند ، شناسایی می گردند . 

 شیوه انجام کار: 

 میلی متر را به صورت جداگانه نشانه گذاري نمایید .  12×75. لوله 1

 ه كنید . قطره سرم و پالسماي بیمار را اضاف 2. به هر یك از لوله ها 2

 ، اضافه كنید .  I   ، II  ،IIIقطره گلبول قرمز استاندارد  1. به ترتیب به هر یك از لوله ها 3

ثانیه سانتریفوژ نمایید .  15 – 31گرم زمان  1111. لوله ها را در سانتریفوژ كالیبره مطابق زمان مشخص با دور 4

استفاده از آینه مقعر ارزیابی نمایید و نتایج واكنش را درجه  سپس لوله ها را جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با

 بندي و ثبت كنید . 

 مطابق دستورالعمل سالزنده اضافه نمایید .  LISS درصد یا محلول  22قطره آلبومین  2. به هر یك از لوله هاي فوق 5

درجه سانتی گراد قرار دهید . در  37دقیقه در دماي  15 – 31. در صورت اضافه نمودن آلبومین لوله ها را به مدت 6

درجه سانتی  37دقیقه یا مطابق دستورالعمل سازنده در دماي  11 – 15لوله را به مدت  LISSصورت اضافه نمودن 

 گراد قرار دهید . 

. پس از طی زمان مشخص لوله را سانتریفوژ كرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر 7

 ارزیابی نمایید . 

 نتایج واكنش را درجه بندي و ثبت نمایید . 

 

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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/ درصد شسته و پس از آخرین مرحله شستشو محلول سالین را با ضربه 9بار با سالین  4تا  3. در ادامه لوله را حداقل 8

 آرام بر روي سطح یك گاز كامال تخلیه كنید . 

اضافه كنید . سپس لوله ها را به آرامی مخلوط  AHG. مطابق دستورالعمل سازنده به لوله هاي شسته شده معرف 9

 . كنید 

ثانیه سانتریفوژ كرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر ارزیابی  15 – 31. لوله ها را 11

 نمایید .

 . نتایج واكنش را درجه بندي و ثبت نمایید . 11

 IgG  Control  Cells. جهت كنترل و معتبر سازي نتایج منفی آزمایش ، یك قطره از گلبول قرمز حساس شده ) 12

 ( به لوله هاي منفی اضافه كنید .  

 . لوله هارا سانتریفوژ كرده و جهت ارزیابی نمایید .13

 تفسیر :

( و پس از انكوباسیون در   Immediate  Spin. نتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون / همولیز در مرحله سریع ) 1

 . درجه سانتی گراد مثبت گزارش شود  37دماي 

 مثبت گزارش شود .  AHG. نتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون / همولیز پس از نمودن 2

و پس از  AHG. نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون / همولیز در هر یك از مراحل و در مرحله 3

 اضافه نمودن گلبول قرمز حساس شده و مشاهده آگلوتیناسیون منفی گزارش شود . 

در صورت عدم وجود آگلوتیناسیون / همولیز پس از اضافه نمودن گلبول قرمز حساس شده نتیجه آزمایش معتبر . 4

 نبوده و باید مراحل آزمایش تكرار شود . 

 نكته مهم : 

 . استفاده از خون لخته در موارد زیر بالمانع است :1

 EDTA در صورت عدم وجود نمونه خون كامل حاوي  -

 باادي كه می تواند كامپلمان را فعال نماید . ) به دستورالعمل تولیدكننده معرف ها رجوع شود . (جستجوي آنتی  -

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



286 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

می باشد . با توجه  Anti – IgG & Anti – C3 حاوي  Polyspecific  AHG. معرف 2

است ، بنابراین استفاده از  IgGشناسایی آلوآنتی بادي هاي  Polyspecific  AHGبه این كه وظیفه اصلی معرف 

استفاده از  در آزمایش جستجوي آنتی بادي هاي غیرمنتظره بالمانع است . Monospecific  anti – IgGمعرف 

Monospecific  anti – IgG AHG  . می تواند از واكنش هاي ناخواسته جلوگیري نماید 

 خطاهاي شایع : 

كاربرد دارد . زمانی كه واكنش  AHG گلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفی كاذب در مرحله 

گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون می دهد . در  به صورت آزاد در لوله وجود دارد كه با AHGمنفی باشد معرف 

 صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یكی از موارد زیر اتفاق افتاده است : 

 اضافه نشده است   AHGمعرف  -

اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی مانده یا عدم شستشوي مناسب ، با آنتی بادي هاي  AHGمعرف  -

 آزاد خنثی شده است . 

 ( مناسب نیست .   POTENCY داراي توان واكنش ) AHGرف مع -

 كنترل كیفی :

مثبت در آزمایش  2درصد رقیق شده است و واكنش + كمتر مساوي  6كه در آلبومین  Anti – Dاز یك كنترل سرم 

IAT    : نشان می دهد ، جهت كنترل روزانه استفاده نمایید و براي تهیه كنترل سرم مانند ذیل عمل شود 

 درصد رقیق و مخلوط نمایید .  6موجود در آزمایشگاه را با آلبومین   Anti – D. حجمی از معرف 1

مثبت  2واكنش + كمتر مساوي    Anti – Dبا محلول كنترل   O  positive ( R1R1 ). در صورتی كه گلبول قرمز 2

 بدهد ، كنترل سرم قابل استفاده است . 

 آزمایش آنتی گلبولین مستقیم

 میلی متر را نشانه گذاري كنید. 12×75ابتدا سه لوله -1

 ( درصد از نمونه بیمار اضافه كنید .2-5به هر یك از لوله ها یك قطره سوسپانسیون )-2

/. درصد به خوبی شستشو دهید و در مرحله آخر 9بار با سالین  4الی  3گلبول هاي قرمز خون هر یك از لوله ها را -3

  تخلیه كنید .شستشو سالین را كامال

 متفاوت اضافه كنید. Cloneاز دو منبع با  AHGمطابق دستورالعمل سازنده مقدار مناسب  2و  1به لوله -4

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 /. درصد اضافه كنید .9به لوله سوم ، دو قطره سالین  -5

ثانیه  15-31به مدت  g× 1111محتواي لوله ها را به آرامی مخلوط كرده و مطابق دستورالعمل سازنده یا با دور -6

 سانتریفوژ كنید .

 آگلوتیناسیون با استفاده از آینه مقعر بررسی كنید . لوله ها را به آرامی بیرون آورده سریعا جهت مشاهده هر گونه-7

 هر گونه واكنش مشاهده شده را درجه بندي نموده و ثبت كنید .-8

درجه  25-21دقیقه در دماي اتاق  5، لوله هاي واكنش منفی را به مدت  AHGمطابق دستورالعمل سازنده معرف -9

 سانتی گراد انكوبه نمایید ، سپس سانتریفوژ كنید .

 را تكرار كنید . 7-8مراحل -11

می  AHGكه حاوي  2و  1در صورت مشاهده واكنش منفی ، یك قطره گلبول قرمز حساس شده به لوله شماره -11

 باشند ، اضافه كنید .

 را سانتریفوژ كنید و در صورت مشاهده واكنش مثبت ، نتیجه را ثبت كنید . 2و  1لوله شماره -12

 منفی ، آزمایش را از ابتدا تكرار كنید . در صورت مشاهده واكنش-13

 تفسیر :

 1لوله شماره  2لوله شماره  3لوله شماره  پروتئین متصل به گلبول قرمز DAT نتیجه  ردیف

 AHG / 9۹سالین 
Ps2 

AHG 
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 

 

 توضیح : 

 

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 چهارمصفحه: 
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 قابل قبول بوده و مثبت گزارش شود .  5و  4و  1نتیجه آزمایش  -

 غیرقابل قبول بوده و بررسی بیشتر الزم می باشد .  2نتیجه آزمایش  -

 قابل قبول بوده و منفی گزارش شود .  3نتیجه آزمایش  -

در هر متفاوت به صورت موازي   Cloneبا  AHGتوصیه می گردد در مراكز بیمارستانی از دو منبع معرف  -

 آزمایش استفاده نمایید . 

مولكول  211 – 511می توانند با حداقل  AHG ( poly specific and anti – IgG )منابع مختلف معرف  -

IgG  روي غشاي هر گلبول قرمز واكنش دهند . در صورتی كه تعدادIgG   هاي چسبنده به گلبول قرمز كمتر

 باشند ، نتایج ممكن است منفی شود . 

 مختلف جهت كاهش خطا می باشد .   Cloneبا  AHGكاربرد منبع  -

 در صورت مشاهده واكنش هاي ضعیف و مشكوك از میكروسكوپ استفاده كنید .  -

در صورتی كه دقت الزم در تفكیك انجام آزمایش رعایت نشود ، نتایج منفی كاذب ممكن است مشاهده گردد  -

. 

 خطاهاي شایع :

كاربرد دارد . زمانی كه واكنش منفی  AHGگلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم منفی كاذب در مرحله 

به صورت آزاد در لوله وجود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون می دهد . در  AHGمی باشد معرف 

 ت : صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یكی از موارد زیر اتفاق افتاده اس

 اضافه نشده است .  AHGمعرف  -

اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی مانده یا عدم شستشوي مناسب آنتی بادي هاي آزاد  AHGمعرف  -

 خنثی شده است . 

 ( مناسب نیست .  POTENCY ، داراي توان واكنش )  AHGمعرف  -

 كنترل كیفی :

 IATمثبت در آزمایش  2د رقیق شده و واكنش كمتر مساوي درص 6كه در آلبومین  Anti – D از یك كنترل سرم 

 نشان می دهد . جهت كنترل روزانه استفاده نمایید و براي تهیه كنترل سرم مانند ذیل عمل شود :

 درصد رقیق و مخلوط نمایید .  6موجود در آزمایشگاه را با آلبومین  Anti – D. حجمی از معرف 1

 

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 پنجم صفحه: 
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مثبت  2واكنش كمتر مساوي  Anti – Dبا محلول كنترل   O  positive (R1R1). در صورتی كه گلبول قرمز 2

 بدهد ، كنترل سرم قابل استفاده است . 

 توجه :

 . هر گونه تغییر و جایگزینی معرف ها باید مطابق دستورالعمل سازنده باشد . 1

 باید بدون ایجاد هر گونه وقفه در مراحل آزمایش ، انجام پذیرد .  8 – 12. مراحل 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دوم:ویرایش

 ششمصفحه: 
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید دوره اي

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون ایران

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست
 

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 نبی اله زارع زاده

 

 سوپروایزر

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                       72/01/69تاریخ ابالغ:            

 

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-03کد سند: 

 دومویرایش:

 هفتمصفحه: 
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درصد گلبول قرمز ، خواندن و درجه بندی شدت  9تهیه سوسپانسیون  عنوان :

 آگلوتیناسیون ، تهیه گلبول های قرمز حساس 

 بانک خوندامنه: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرستاران ، پزشكان و پرسنل بانك خون

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی آزمایشگاه ، مسئول بانك خون 

 تعاریف:

 درصد معرفی است كه در روش هاي سرولوژي به كار برده می شود . 3سوسپانسیون 

بادي بدون اینكه سبب آگلوتیناسیون منظور از گلبول قرمز حساس شده یعنی آغشته شدن گلبولهاي قرمز توسط آنتی

توانند بادیها میندارند كه این نوع آنتیبادیها ناكامل هستند و قدرت آگلوتیناسیون گلبولهاي قرمز گردد. برخی از آنتی

شود از گلبول استفاده می AHGهیومن گلوبولین موجب حساس شدن گلبول قرمز شوند. در تمام مواردي كه از آنتی

هیومن گلوبولین و گلبول قرمز حساس گردد كه پس از مخلوط شدن آنتیقرمز حساس شده بعنوان كنترل استفاده می

 . لوتیناسیون دیده شودشده حتما باید آگ

 شیوه انجام کار: 

 درصد گلبول قرمز خون مراحل ذیل را انجام دهید : 3میلی لیتر از سوسپانسیون  11جهت تهیه 

 میلی لیتري انتقال دهید .  11میلی لیتر از خون كامل را به یك لوله  1( حداقل 1

 دقیقه سانتریفوژ نمایید .  3الی  1ت ( به گلبول هاي قرمز خون نرمال سالین اضافه نموده و به مد 2

بار تكرار نمایید . محل نهایی باید كامال شفاف و گلبول قرمز در انتهاي لوله جمع شده باشند .  3تا  2این مرحله را 

 را كامال دور بریزید .  Supernatant محلول سالین فوقانی 

/ درصد 9میلی لیتر سالین  9/  7/ میلی لیتر از گلبول هاي قرمز متراكم شسته شده را به لوله هاي حاوي 3( مقدار  3

 انتقال دهید . 

/ 9( با استفاده از پارافیلم لوله را پوشش دهید . با چند بار سر و ته كردن لوله ، گلبول هاي قرمز خون را با سالین  4

 درصد می باشد . 3د . سوسپانسیون به دست آمده داراي غلظت درصد كامال مخلوط نمایی

 MHWI-BT-04کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 توضیح راجع به تست : 

 كنترل كیفی :

میلی متر  12× 75جهت كنترل چشمی رنگ و تراكم سوسپانسیون ، مقداري از سوسپانسیون تهیه شده را به لوله 

میلی متر دیگري  12× 75درصد تجاري ) كنترل ( را به  3انتقال دهید . سپس حجم مشابهی از نمونه سوسپانسیون 

 و بررسی نمایید .  انتقال دهید . جهت مقایسه ، لوله را مقابل منبع نور قرار داده

قطره از این سوسپانسیون را به لوله  1درصد تهیه شده ،  3یا به منظور مقایسه مقدار تجمع گلبول قرمز سوسپانسیون 

 75درصد تجاري ) كنترل ( را به  3قطره از نمونه سوسپانسیون  1میلی متر انتقال دهید و به صورت مشابه  12× 75

 ثانیه سانتریفوژ نمایید .  15 – 31میلی متر دیگري انتقال دهید . لوله را به مدت  12×

 اندازه دو رسوب گلبول قرمز خون با مشاهده در آینه مقعر باید مشابه باشد . 

 نكات مهم :

 استفاده از خون لخته بالمانع است .  EDTA . در صورت عدم وجود نمونه خون كامل 1

 -2یه شده را فقط در روز آماده سازي نمایید . جهت نگهداري روزانه از یخچال آزمایشگاه در دماي . سوسپانسیون ته2

 درجه سانتی گراد استفاده شود .  8

 / درصد و گلبول قرمز خون را به تناسب انتخاب نمایید . 9. جهت تهیه حجم كمتر مقدار سالین 3

 منجر به پاسخ مثبت یا منفی كاذب در آزمایش گردد .  . تهیه سوسپانسیونگلبولی غلیظ یا رقیق می تواند4

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-04کد سند: 

 دومویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



293 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 دوره ايمشاهده و بازدید 

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون ایران

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 نبی اله زارع زاده

 

 سوپروایزر

 

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                             72/01/69تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 

 

 MHWI-BT-04کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 بخش رادیولوژیدامنه:  نحوه استفاده از مواد حاجبعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل رادیولوژي

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی بخش تصویر برداري، رئیس بخش تصویربرداري

 شیوه انجام کار: 

 حاجب رعایت نکات زیر الزامی است :در استفاده از مواد 

 . در صورت مشاهده هر گونه رسوبات یا تغییر رنگ در ویال دارو از مصرف آن اجتناب شود .  1

. تركیب حجم و غلظت ماده حاجب بر اساس فاكتور هایی نظیرسن ، وزن ، اندازه رگ ، سرعت جریان خون و  2

 عملكرد كلیه مورد محاسبه قرار می گیرد .

 به دلیل تداخالت دارویی نباید با سایرداروهاي تزریقی مخلوط شود . .  3

 . رقیق كردن ماده حاجب تزریقی با سرم نرمال سالین استریل توصیه نمی شود .  4

 . كشیدن ماده حاجب از ظروفشان باید تماما تحت شرایط استریل انجام شود .  5

 استفاده قرار گیرد . . ماده حاجب پس از باز شدن باید بالفاصله مورد 6

 . مواد كنتر است ید دار وریدي باید در زمان تزریق دمایی مساوي بدن و یا نزدیك به آن داشته باشد .  7

 . قبل از انجام آزمون به منظور حفظ آرامش بیمار باید نحوه انجام پروسیجربه وي توضیح داده شود .  8

 . تكمیل فرم رضایت توسط بیمار یا همراهان درجه یك بیمار .  9

 . خطرات احتمالی ناشی از تزریق دارو به بیمار و همراهان درجه یك وي توضیح داده شود . 11

 . در صورت بارداري انجام آزمون حتی المقدور به بعد موكول شود ویا پروسیجرهایی ایمن جایگزین شود .11

 دهی ماده حاجب با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد .  . در موارد شیر12

 . بیماران باید از نظر سابقه حساسیت دارویی ، مواد غذایی و بیماري هاي خاص مورد غربالگیري قرار گیرند .  13

 MHWI-RG-01کد سند:

 دوم: ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 و سایر فاكتور هاي خونی الزامی است .  BUN    ،CR. انجام آزمایشات 14

 . در بیماران با ریسك باالي حساسیت قبل از هر گونه اقدام بارادیولوژیست هماهنگ شود .  15

 . از آنژیوكت متناسب با سن ، اندازه رگ و نوع پروسیجر مربوطه استفاده گردد .  16

 . ورید مناسب جهت تزریق ، ورید پروگزیمال قسمت داخلی ساعد می باشد .  17

. تزریق هر گونه ماده حاجب با حضوررادیولوژیست و پرسنل خبره و با اطمینان از كامل بودن تجهیزات و دارو هاي  18

 ترالی اورژانس صورت پذیرد .   

 / ساعت پس از آزمون الزامی می باشد .  5. باقی ماندن آنژیوكت ) باز بودن رگ ( و كنترل محل تزریق حد اقل تا  19

افراد خصوصا مراجعین با سابقه بیماري هاي زمینه اي خاص مانند بیماران كلیوي و .... استفاده از ماده .  دركلیه  21

 حاجب با احتیاط و تحت نظارت رادیولوژیست صورت پذیرد . 

 1. تزریق ماده حاجب باعث اختالل در تست هاي تیروئیدي می شود ، بنابراین الزم است آزمون هاي تیروئیدي  21

 ه تاخیر بیافتد . هفته ب

 ساعت قبل و بعد از تزریق قطع شود .  48. در بیماران دیابتی مصرف متورمین  22

سی سی به ازاي هر كیلو گرم وزن بدن می  5/1سی سی و در كودكان  1. میزان دز مصرفی دارو در بزرگساالن  23

 باشد .  

 برابر می شود . 2شد دز مصرفی دارو . در موارد اورژانس و مواردي كه بیمار بدون آمادگی می با24

) مانیتور كردن   Have  in  electrocardiogram) حواس جمع بودن ( ،  4H   :up  Head. رعایت قانون  25

) داشتن تاریخچه بیمار ( قبل از تزریق ماده حاجب الزامی است   History) هیدراته بودن ( ،   Hydrationبیمار ( ، 

. 

 نکته :

هیدراته كردن بیمار : بیماران مبتال به نارسایی كلیوي و قلبی ، دیابت ، باال بودن میزان اسید اوریك ، موارد منع 

 میلوماي مغز استخوان ، اطفال و نوزادان 

 MHWI-RG-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت مسئول واحد و سوپروایزرین

 

 

 منابع/مراجع:

 كتابچه راهنماي تزریق مواد حاجب

 روتین بیمارستانی

 

 

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  واحد رادیولوژیمسئول  زیبا خسروی نژاد 

 مسئول فنی رادیولوژی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری 

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                                     72/01/69تاریخ ابالغ:  

 

 

 

 

 MHWI-RG-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 سوم صفحه:
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 رعایت حقوق گیرنده خدمت
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 خدمت گیرنده ازاموال حفاظتنحوه عنوان:
 

کلیه بخشهای درمانی ، نگهبان و دامنه:

 حراست

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 كلیه مراجعین مركز

 فرد پاسخگو:

 سوپروایزرها ، سرپرستاران و مسئوالن واحدهاي مربوط

 هدف :

 جلوگیري از مفقود شدن اموال بیماران -

 ایجاد اعتماد و اطمینان بیماران و افزایش رضایت -

 شیوه انجام کار: 

ارائه دهنده  توسط وي ووسایل قیمتی اموال نمایدكلیه مراجعه بخش به وباهمراه كامل بیمارباهوشیاري كه . درصورتی1

 .گردد می همراه تحویلخدمت یا پرسنل بیمار بر

. قبل از ارائه هر گونه خدمتی به گیرنده خدمت ، ارائه دهنده خدمت از وجود یا عدم وجود اموال شخصی گیرنده 2

 خدمت و چگونگی نگهداري این اموال در مدت حضور در بیمارستان اطمینان حاصل می كند .

ت سپردن اموال خویش را به آشنا . در صورتی كه گیرنده خدمت قادر به نگهداري اموال خویش هست یا امكان به امان3

و وابستگان دارد ارائه دهندگان خدمت شرایطی را ایجاد می كنند كه نگهداري و یا به امانت سپردن اموال امكان پذیر 

 باشد .

.اگر گیرنده خدمت قادر به نگهداري یا امانت سپردن اموال خود نیست مثل بیماران اورژانس ، بیماران جراحی شده و 4

نی كه قادر به انتخاب گزینه در جهت به امانت سپرن اموالشان نیستند و همچنین افرادي كه در مورد تصمیم بیمارا

گیري عاجزند اموال آنها توسط ارائه دهنده خدمت با حضور پرسنل انتظامات ، ثبت شده  و این اموال در سوپروایزري 

 محافظت می شوند .

 ارش پرستاري قید می كند كه وسایل بیمار تحویل همراه یا سوپروایزري گردید ..پرستار یا ماما در پرونده بیمار و گز5

 

 MHWI-RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 عنوان سند: دستورالعمل

 

گیرنده خدمت از بیمارستان اموال به وي تحویل داده شده و لیست مربوط توسط وي امضا . هنگام ترخیص و خروج 6

 می شود و لیست در دفتر سوپروایزري به مدت یك تا سه ماه نگهداري می شود.

. در صورت اطمینان از اینكه هیچ مشكلی در تحویل اموال نیست پس از یك تا سه ماه می توان لیست موجود در 7

 ایزري را بایگانی كرده و از دفتر خارج نمود .دفتر سوپرو

 وي والبسه گردد،اموال بستري همراه وبدون اورژانس صورت وبه هوشیاري بیمارباعدم كه . درصورتی8

 دفتر سوپروایزري وبه شده صورتجلسه(نگهبان)حراست ونماینده شیفت وسرپرستاریامسئول باحضورسوپروایزروقت

 گردد(. می تحویل

 به ازدوماه وپسفتر سوپروایزري د به بماندوسایل باقی ننمایدوبیمارناشناس بیمارمراجعه همراهان كه . درصورتی9

 . گردد می تحویل حراست دانشگاه وسپس دفترپرستاري

 می واحد انتظامات  تحویل  دفتر سوپروایزري توسط شیفت بیماردرهمان همراهی،وسایل بیماربدون فوت .درصورت11

 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHWI-RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: دستورالعمل

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

سرپرستاران ، تكمیل چك لیست كنترلی به مشاهده و بازدید و پایش دوره اي ، بازدیدهاي میدانی توسط سوپروایزر و 

 صورت دوره اي

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربه ها و دستورالعمل هاي داخل بیمارستانی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  P.CCUمسئول بخش  سودابه شاكري

 كمیته اخالق پزشكی

 

 

 دكتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 مددكار اجتماعی فهیمه بخشی 

 

                          72/01/62بازبینی بعدی:                                                                                               72/01/69تاریخ ابالغ:      

 

 

 

 MHWI-RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 

 

 


