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 عنوان روش اجرایی : 

نحوه شناسایی بیمار با نحوه نمونه گیری، نحوه 

 آماده سازی بیمار قبل از تزریق خون
 

 PR-PCSM-60 کد فرآیند: 

 11/8/59: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 2از  1 تعداد صفحه:

 :  دامنه )محدوده(

 کلیه بخش های درمانی و آزمایشگاه 

 ـ افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز خطا 1:هدف

 ـ پیشگیری از خطاهای ناسازگار 2

 : ابزار و روش پایش

 پرکردن چك لیست - نظارت

 ندارد: تعاریف

 مسئول بخش-پرستار هموویژیالنس-پرستاریمدیر دفتر : مسئولیت ها و اختیارات

 روش اجرایی: 

انتقال صحیح خون در بیماران شامل زنجیره ای از فرآیندهای مختلف است که شامل اخذ نمونه خون وریدی، آماده نمودن گیرنـده خـون،   

ان از انتقال صحیح به بیمار صحیح بایـد  انتقال واحد خون یا فرآورده های خونی از بانك خون به بخش و... می باشد. به منظور کسب اطمین

ناسایی بیمار را بـه  نحوه ش، این مرکز روش اجرایی فرآیند شناسایی و تجویز به طور اصولی و دقیق انجام شود. لذا با توجه به این اصل مهم

 ن نموده است. صورت ذیل تدوی

ـ درخواست خون: باید به صورت کتبی نوشته شود که فرم درخواست خون و فرآورده های خونی باید کامل توسـ  پزشـك یـا پرسـتار     1

 مسئول بیمار پر شود و حتماً توس  پزشك معالج بیمار مهر شود. 

تهیه نمونه خون شناسایی بیمـار بایـد بـر    ـ شناسایی بیمار یا گیرنده خون یکی از موارد اساسی در تزریق خون می باشد لذا به منظور   2

 بالین وی انجام گردد و مشخصات بیمار با پرونده و فرم درخواست مطابقت داده شود. 

ـ مسئول خونگیری از بیمار نام وی را می پرسد و بیمار نیز الزم است که نام و نام خانوادگی خود را بیـان کنـد و در مـواردی کـه بیمـار      3

ستفاده از دستبند شناسایی، بیمار تعیین هویت گردد. در موارد اورژانس که مشخصات بیمار نامعلوم است باید یك اسم هوشیاری ندارد با ا

 مستعار همراه با شماره پرونده برای بیمار ساخت ور وی مچ بند نصب کرد. 

نه خون باید بر بالین بیمار توس  پرسـتار  لوله نمو گرفته میشودو کراس مچص نمونه خون وریدی در شیشه مخصو  ـ گرفتن نمونه خون :  4

مسئول بیمار بر چسب گذاری شود که حاوی مشخصات نام و نام خانوادگی، شماره پرونده، تاریخ تولد، تاریخ و ساعت تهیـه نمونـه و نـام     

 نمونه گیر می باشد.  

آن توسـ    تکمیـل شـده   ونه خون بـه همـراه فـرم   وارد نموده و نم HISـ پرستار مسئول بیمار درخواست های مورد نیاز را در سیستم   9

 خدمات به آزمایشگاه تحویل می شود. 

ـ پرسنل آزمایشگاه بعد از چك کردن فرم درخواست که به طور کامل پر شده باشد بـا نمونـه ارسـالی و اطمینـان از صـحت نمونـه و          6

 درخواست نمونه را پذیرش می کند. 

 صورت ناخوانا بودن و یا برچسب حاوی اطالعات ناقص، لوله آزمایش را به بخش عودت دهند.ـ کارکنان آزمایشگاه موظف هستند در  7

 ـ تزریق خون با دستور کتبی پزشك معالج و پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیمار و همراه وی صورت می گیرد.  8



نین در صورت نیاز به تجویز دارو قبل از تزریق  خـون جهـت   ون یا فرآورده خونی و همچد خدستور پزشك تعداد واحدر ـ الزامی است   5

 شود. ی از واکنش حین انتقال خون قید جلوگیر

 ـ انتخاب سر سوزن مناسب جهت بیمار قبل از تزریق  11

 ـ آماده بودن ترالی اورژانس و داروهای مورد نیاز چك اکسیژن و ساکشن قبل از اقدام به تزریق  11

 وس  پرسنل خدمات با استفاده از جعبه حمل خون با فرم درخواست خون از پرسنل بانك خون ـ تحویل کیسه خون ت12

 آن و هواگیری با سرم نرمال سالین تزریقی  بودن  شکل  وایـ آماده سازی ست تزریق خون در صورت 13

 T.P.Rخون و برگ چارت  ـ گرفتن عالیم حیاتی قبل از تزریق خون و ثبت آن در فرم نظارت بر تزریق14

 دقیقه می باشد. 31ـ حداکثر فاصه زمانی بین تحویل کیسه خون تا زمان تزریق 19

ـ فرم نظارت بر تزریق خون و فراورده های آن توس  دو پرستار چك شود که آزمایشگاه به طور کامل پر کـرده باشـد و مهـر و ام ـا        16

 تحویل دهنده داشته باشد.  

 دوش، کیسه باد کرده، کیسه آسیب دیده، تغییر رنگ کیسه، وجود کالت و ... نداشته باشد. ـ چك ظاهر کیسه خون که بر چسب مخ17

ل با هم مطابقت داشته باشند. و  ام ـا  هـر   ـ برچسب کراس مچ با فرم نظارت بر تزریق خون توس  دو پرستار چك شود و به طور کام  18

 ثبت شود. ،رم دو پرستار نیز در ف

 دقیقه اول تزریق. 19آهسته و ح ور بر بالین بیمار در  ـ شروع تزریق با سرعت 15

 پوستر راهنمای تزریق خون درکلیه بخشها نصب میباشد.-21

 

 

 

 

 

 مرکز تحقیقات انتقال خون راهنمای ملی انتقال خون و فراورده های آن در مراکز درمانی با همکاری: منابع/ مراجع

 مستندات ، مشاهده، مصاحبه: مستندات مرتبط

 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 پرستار همویژیالنس-فاطمه صالح

 مدیردفتر پرستاری-مریم عدنانی

 مدیربهبودکیفیت-سهیال سامانی جهرمی

  CCU2 سرپرستار -فاطمه خورنگاه

 سوپروایزر بالینی-نگار کهزادی

 نام و سمت تأیید کننده: 

 مدیربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 متخصص عفونی-شاکریدکترحشمت 

 نام و سمت تصویب کننده: 

 

 ریاست-دکتر قهرمان بمانا

 


