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 هدف:

و ت و رعايت قوانين اهدف از اجرای اين دستورالعمل نظارت بر عملکرد واحدهای برون سپاری شده جهت ارائه بهتر خدم

 ج در قرارداد مي باشد.مقررات مندر

    بايد ذكر گردد(ه شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر مرحل

 عناوين نظارتي بر عملکرد پيمانکاران:

 سنجش رضايت مراجعين و بيماران و بررسي شکايات .1

کاران طرف قرارداد، سنجش رضایت بیماران و مراجعین به واحدهای مذکور می باشد.سنجش یکی از موارد کنترلی مرکز بر عملکرد پیمان

رضایت از طریق پرسشنامه معتبر و توسط واحد بهبود کیفیت مرکز و بصورت تلفنی و با نمونه گیری تصادفی انجام می گردد.نتایج رضایت 

می گردد. نتایج رضایت سنجی توسط مسئول واحد بهبود کیفیت بصورت گیرندگان خدمت بصورت فصلی محاسبه و برای مدیریت مرکز ارسال 

ماهانه در کمیته اخالق پزشکی مرکز با حضور مدیران ارشد مرکز مطرح می گردد و اقدامات مصوب به اطالع واحدهای مذکور رسانیده می 

 شود.

وشش در حوزه مدیریت بیمارستن بررسی و ثبت می گردد. شکایت احتمالی از نحوه ارائه خدماتو یا برخورد پیمانکاران و نیروهای تحت پ

 فرآیند رسیدگی به شکایات در تمامی واحدهای از جمله واحد های برون سپاری شده نصب شده است.

 نظارت بر ورود و خروج مواد و لوازم مصرفي و تجهيزات .2

سی و تایید مسئول انبار صورت می پذیرد.ارائه فاکتور معتبر، هرگونه ورود و خروج مواد مصرفی، تجهیزات و سایر در ساعت اداری و پس از برر

رویت اقالم و مواد مصرفی، حضور ناظر جهت صدور مجوز ورود از جمله کنترل های الزم در این خصوص جهت ورود مواد مصرفی معتبر از طریق 

 مرکز صورت می گیرد. پیمانکاران به مرکز می باشد.هرگونه خروج تجهیزات با تایید مسئول اموال و مدیریت

 نظارت بر ورود و خروج پرسنل .3

تمامی پرسنل پیمانکار ملزم به ثبت تردد ورود و خروج به مرکز می باشند.رعایت مقررات تردد و اخذ مجوزهای الزم جهت مرخصی ساعتی و 

 روزانه الزامی است.

 تشکيل پرونده پرسنلي .4

ی و تحصیلی به مرکز می باشند.ارائه گواهی های الزم از جمله عدم سوء پیشینه و عدم تمامی نیروهای پیمانکار ملزم به ارائه مشخصات هویت

اعتیاد جهت شروع بکار ضروری است.صدور معرفی نامه جهت دریافت سوء پیشینه و عدم اعتیاد توسط کارگزینی انجام می شود. نصب کارت 

موارد مذکور از طریق ناظرین یا مدیریت کنترل می شود. کارت بهداشتی شناسایی عکسدار  و ارائه گواهی بهداشت الزامی می باشد. تمامی 

 واحد بهداشت محیط کنترل می گردد. توسط

 كنترل تعرفه خدمات يا قيمت .5

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی واحدهای برون سپاری شده از طریق واحد ترخیص بیمارستان با مشارکت واحد انفورماتیک بیمارستان در 

ت می گردد.هیچ گونه دسترسی توسط پیمانکار به تعرفه خدمات وجود ندارد.قیمت اقالم در واحدهایی مانند بوفه و ... از طریق ثب HISسیستم 

 و با تایید واحد ترخیص مرکز قابل پرداخت می باشد.میزان کسورات  HISمدیریت کنترل می گردد.درامد واحدهای مذکور از طریق سیستم 

پاری شده از طریق واحد بیمه  مرکز پس از رسیدگی سازمان های بیمه گر و طرف قرارداد به آنها اعالم و ضمن کسر بیمه ای واحدهای برون س

 کسورات از صورتحساب آنها، مراتب جهت رفع مشکل پیگیری می گردد.
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 چک ليست های نظارتي .6

بر اساس نوع واگذاری چک لیست های خاص در حوزه های متفاوت طراحی و از طریق ناظرین یا واحدهای نظارتی تکمیل و نتایج آن در کمیته ها 

گردد.چک لیست های نظارتی روزانه، هفتگی و ماهانه و فصلی، چک لیست رعایت موازین بهداشتی، چک لیست های بررسی یا جلسات مطرح می 

 وضعیت عفونت و نمونه برداری، کنترل ایمنی و سالمت شغلی و... از جمله چک لیست های نظارتی مرکز می باشند.

 نظارت های مديريتي .7

در واحدهای برون سپاری شده جهت بررسی حضوری وضعیت و نحوه عملکرد توسط مدیران ارشد مرکز صورت  انجام راندهای مدیریتی و ایمنی بیمار

رح می گیرد.نظارت های مذکور در شیفت عصر  وشب توسط سوپروایزر انجام می گردد.نتایج راندهای ایمنی بیمار در جلسات تیم مدیریت اجرایی مط

ار رسانیده می شود.برنامه ریزی راند ایمنی با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارو راندهای مدیریت می گردد و اقدامات مصوب به اطالع پیمانک

 با واحد بهبود کیفیت می باشد.

 كاليبراسيون و سرويس تجهيزات و دستگاههای تاسيسات .8

می پیمانکاران دارای تجهیزات پزشکی و تاسیساتی مطابق برنامه سالیانه کالیبراسیون و سرویس تجهیزات پزشکی و دستگاههای تاسیساتی مرکز ، تما

تحویل  PMنسبت به انجام کالیبراسیون تجهیزات خود و اجرای برنامه سرویس و نگهداری پیشگیرانه اقدام می نمایند.مستندات کالیبراسیون و 

 ناظرین واحدهای مذکور یا واحد مهندسی پزشکی مرکز می گردد.

 خدمت نامنطبق .9

شرایط استاندارد یا  شرایط تعیین شده توسط مرکز باشند خدمت نامنطبق نامیده می شود. خدمات نامنطبق در پرتال مرکز توسط خدماتی که  فاقد 

ی واحدهای دریافت کننده خدمت ثبت می گردد.درصورت تایید نامنطبق بودن خدمات واحدهای پیمانکاری توسط ناظر، بر اساس قرارداد میزان ریال

 من اعالم خدمات نامنطبق به پیمانکار جهت رفع نواقص، از صورتحساب پیمانکار کسر می گردد.جریمه محاسبه و ض

 مميزی داخلي .10

انجام ممیزی داخلی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی توسط واحد بهبود کیفیت مرکز بصورت فصلی انجام می گردد.نتایج ممیزی داخلی توسط 

 ش کیفیت طرح می شود.پیگیری رفع نواقص ممیزی توسط کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.مسئول واحد بهبود کیفیت در کمیته سنج

 رعايت زمان .11

کسورات بر اساس متن قرارداد، ارائه خدمات با توجه به استاندارد زمانی تعیین شده کنترل می گردد.در صورت عدم رعایت زمان ارائه خدمت، مشمول 

 قانونی خواهد بود.

 اردهارعايت استاند .12

ن قرارداد ارائه خدمات توسط پیمانکاران باید بر اساس استانداردهای وزارت متبوع یا سایر سازمانهای دولتی باشد.تمامی استانداردهای مذکور در مت

 گنجانده می شود و توسط ناظرین یا چک لیست ها کنترل می گردد.

ایت از نحوه عملکرد وی یا ایراد خسارت،کارفرما می تواند بعد از اخطار کتبی به در صورت تاخیر یا تعلل پیمانکار در انجام تعهدات یا عدم رض-

 ضمانت سپرده شده بعنوان خسارت ناشی از تخلف پیمانکار اقدام نماید. %25پیمانکار یا ناظر  نسبت به اخذ و تملک 

داد را فسخ و ضمن فسخ یا بدون فسخ بقیه ضمانت حسن انجام درصورت تکرار تخلف یا انجام تخلف جدید از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند قرار-

 کار را بعنوان خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد برداشت و تملک نماید.
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 پرداخت های پرسنلي-13

تبر مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه و حقوق پرسنل باید  ماهانه توسط پیمانکاران انجام گردد.در صورت ارائه مستندات مع

 حق بیمه و حق الزحمه کارکنان پیمانکار از شرایط الزامی تسویه حساب می باشد. مورد اشاره، پرداخت به پیمانکار صورت می گیرد.کنترل پرداخت

 فسخ قرار داد -14

بی به در صورت تاخیر یا تعلل پیمانکار در انجام تعهدات یا عدم رضایت از نحوه عملکرد وی یا ایراد خسارت،کارفرما می تواند بعد از اخطار کت-

 ضمانت سپرده شده بعنوان خسارت ناشی از تخلف پیمانکار اقدام نماید. %25ملک پیمانکار یا ناظر  نسبت به اخذ و ت

جام درصورت تکرار تخلف یا انجام تخلف جدید از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و ضمن فسخ یا بدون فسخ بقیه ضمانت حسن ان-

 ملک نماید.کار را بعنوان خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد برداشت و ت

 امکانات / تجهيزات الزم:

 قرارداد -چک ليست های نظارتي

 -   ت(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های تشخيصي اس

 -  (ددر صورت وجودنکات مهم/ قابل توجه: )

 ي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخل

 تجربيات بيمارستاني
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4 
 

 

 هدف:

العمل با هدف اطمينان از كاركرد سيستم های الکتريکي و مکانيکي و پيشگيری از خرابي آنها جهت ارائه به موقع خدمات اين دستور

   خدمات در مواقع بحراني به شيوه زير انجام مي گردد:و تامين 

    ه(مرحل شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 کند.از وجود سه خصوصیت برق موجود در مراکز درمانی به شرح ذیل، اطمینان حاصل باید تکنسین برق تاسیسات -1

 (Cleanالف(ولتاژ سالم و تمیز)

 (Stableب(ولتاژ تثبیت شده)

 (Countinuousولتاژ پایدار و پیوسته)   

 ستان اطمینان حاصل کند.برق در بیماربررسی توان کافی  ازتکنسین برق تاسیسات -2

 اطمینان حاصل کند. بیمارستانتکنسین برق تاسیسات از وجود تابلو برق استاندارد در -3

 اطمینان حاصل کند. بیمارستانتکنسین برق تاسیسات از وجود تابلوی خازن برای اصالح ضریب قدرت در -4

 اطمینان حاصل کند. بیمارستانتکنسین برق تاسیسات از وجود چاه ارت یا چاههای ارت مناسب در -5

 اطمینان حاصل کند.  (تکنسین برق تاسیسات از وجود توزیع مطلوب)تامین برق مناسب-6

 مسئول تاسیسات از وجود الزامات برق بیمارستان که به شرح ذیل می باشند اطمینان حاصل کند:-7

 ترانس ایزوله-UPS                5-4  استبالیزر           -3دیزل ژنراتور           -2ارت            -1

مرکز  مسئول تاسیسات از وجود و ایمنی سیستم های سرمایشی و گرمایشی در موتورخانه مرکزی بیمارستان جهت سرمایش و گرمایش کل-8

 درمانی اطمینان حاصل نماید و از عملکرد آنها اطمینان حاصل کند.

 دستگاه جایگزین آماده به کار باید در نظر گرفته باشد.کی و مکانیکی، مسئول تاسیسات برای کلیه تجهیزات الکتری-9

 امکانات / تجهيزات الزم:

 چک ليست های كنترلي

    ت(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های تشخيصي اس

   (در صورت وجودنکات مهم/ قابل توجه: )

 د انجام شودطبق سنجه باي ارزيابي و نگهداری و امنيت سيستم ها 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 كتاب آمادگي بيمارستاني در حوادث و باليا -سنجه های اعتباربخشي

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال دستورالعمل های   كتابچه 
 

 MA/PRC/ 02كد سند:
(دستورالعمل راهبردی ايمني سيستم های 2

 الکتريکي و مکانيکي

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اول ويرايش:



 

 

5 
 

 

 هدف:

فيکس بودن تابلوهای روی ديوار و ... جهت جلوگيری از سقوط اجسام اين دستورالعمل با هدف اطمينان از سالم بودن دستگيره ها، 

 به بيمار و پرسنل و همراهان به شيوه زير انجام مي شود:و عدم آسيب رساني  و تجهيزات در مواقع بحراني

    ه(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر مرحل  

مناطقی نظیر: راه پله، آسانسور، انبار،  مسئول محترم بهداشت حرقه ای به تعاریف چک لیست هایی جهت ارزیابی مناطق پرخطر و ایمنی-1

 موتورخانه، پارکینگ، آشپزخانه، انبار، پشت بام و... نماید.

 مسئول محترم بهداشت حرفه ای با کنترل چک لیست ها اقدام به پرکردن آنها نماید.-2

 مسئول محترم بهداشت حرفه ای مناطق پرخطر و غیر ایمنی را شناسایی کند.-3

بهداشت حرفه ای و مسئول تاسیسات با هماهنگی مسئول محترم تدارکات و مدیریت نسبت به برآورد هزینه رفع و اصالح ایرادهای مسئول محترم -4

 موجود در مناطق پرخطر اقدام به برگزاری جلسه کنند.

 دار نماید.مسئول محترم بهداشت حرفه ای با هماهنگی مسئول تاسیسات اقدام به نصب تابلوهای راهنما، ایمنی و هش-5

 مسئول تاسیسات از ایمنی تابلوهای برق و داشتن قفل آن ها اطمینان حاصل کند.-6

 کند. مسئول تاسیسات از وجود کپسول های اطفاء حریق اطمینان حاصل-7

 مسئول تاسیسات از تاریخ انقضای کپسول های اطفاء حریق اطالع داشته باشد.-8

 مجاورت تابلوهای برق مطمئن باشد. در CO2مسئول تاسیسات از خاموش کننده -9

 مسئول تاسیسات از روشنایی اضطراری مطمئن باشد.-10

 مسئول تاسیسات از بازرسی فنی آسانسورها و سرویس های ماهیانه اطمینان کسب کند.-11

 مسئول تاسیسات از وجود برق اضطراری در موتورخانه مطمئن است.-12

 امکانات / تجهيزات الزم:

 بازديد ماهيانهچک ليست های 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 حوادث و بالياكتاب  آمادگي بيمارستاني در  -دستورالعمل های اعتباربخشي

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 03كد سند:
 ايمني سطوح و ديوارها (ارزيابي و كنترل3

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اول ويرايش: 
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 هدف:

راتورها جهت جلوگيری خرابي آنها  و برای و كنترل عملکرد ژندر مواقع اضطراری هدف تامين برق بيمارستان  اين دستورالعمل با

 ايمني بيمار و كاهش خرابي تجهيزات در اثر قطع شدن برق به شيوه زير انجام مي شود:

   ه(نده در هر مرحلشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كن

 تکنسین تاسیسات در ابتدای شروع شیفت از دیزل ژنراتور و تابلو برق دیزل و متعلقات بر طبق جدول سرویس و نگهداری بازدید بعمل آورد.-1

 تکنسین تاسیسات از دیزل ژنراتور در حین کار بازدید بعمل آورد.-2

 دی دیزل ژنراتور مطمئن شود.رزش غیرعاسیسات از کارکرد بدون صدا و لپتکنسین تا-3

 بازدیدهای هفتگی دیزل ژنراتور و متعلقات را انجام دهد.باید تکنسین تاسیسات -4

 تکنسین تاسیسات بازدیدهای ماهیانه دیزل ژنراتور و متعلقات را انجام دهد.-5

 مسئول تاسیسات بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه تکنسین تاسیسات را بررسی کند.-6

ناسب جهت تعمیر، رفع عیب و اصالح ، اقدامات م ؛سئول تاسیسات در صورت اطمینان از عدم کارکرد مناسب تجهیزات دیزل ژنراتور  و متعلقاتم-7

 را انجام دهد.

 امکانات / تجهيزات الزم:

 چک ليست های كنترلي

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(وجه: نکات مهم/ قابل ت

 درصد تقاضای موجود را داشته باشد 100ژنراتور بايد ظرفيت تامين  -1

 عملکرد ژنراتور به صورت منظم در مناطق مهم آزمايش شود. -2

 بايد از ژنراتور در برابر آسيب های ناشي از مخاطرات طبيعي حفاظت شود. -3

 وجود شناسنامه برای تمامي تجهيزات ضروری است -4

 هيزات روزانه چک شوندبايد تمامي تج -5

 كاليبراسيون تمام دستگاه ها در موعد مقرر بايد انجام شود. -6

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 تجربيات بيمارستاني -سنجه های اعتباربخشي

 

 

 

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 04كد سند:
(كنترل عملکرد ژنراتورها و سيستم های تامين 4

 كننده برق اضطراری

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: صفحه اول –اول ويرايش:
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 هدف:

برنامه ريزی برای تخليه  و حفظ جان بيماران و همچنين پرستتنل بيمارستتتان در وضتتعيت بحراني وخيم،  اين دستتتورالعمل با  هدف

 به صورت زير انجام مي شود:ن و همراهان و پرسنل ميزان تلفات جاني بيماراكاهش 

   ه(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر مرحل

 مدیران بخش ها انجام گیرد.–رکنان فرماندهی فعالسازی تخلیه باید تحت تصمیم فرمانده حادثه و با مشورت کا -1

طبق مانور های انجام شده قبلی و شرح وظایف افراد مسئولیت افراد در زمان تخلیه مشخص شده و افراد باید تحت هدایت و فرماندهی  -2

 مدیران ارشد تخلیه را انجام دهند.

معرض خطر باشد و بیماران و پرسنل و سایر منابع در داخل  در صورتی انجام می شود که فقط قسمتی از بیمارستان در  تخليه نسبي: -3

 بیمارستان جابجا گردند.

 همه ی افراد بطور کامل از ساختمان خارج شوند. : تخليه ی كامل -4

 ساکین یک طبقه به طبقه فوقانی یا تحتانی منتقل شوند. :تخليه ی عمودی  -5

 ه منتقل شوند.قساکنین یک طبقه به سمت دیگر در همان طب :تخليه ی افقي  -6

مناطق امن بیمارستتان )از جمله پله های فرار، محل های تجمع ایمن و ...( شتناستایی شتده و توستط عالئم و تابلوها مشتخص گردیده و در        -7

را  یت بحران به کلیه پرسنل معرفی گردیده است. تمامی پرسنل در خصوص نحوه ی تخلیه در مواقع بحران آموزش های کافیرکالسهای مدی

م خطر، به واحد مخابرات اعالم شده و به آنها تاکید شده است، مخابرات مرکز پس از حصول اطمینان از صحت خبر از       اله اند. کد های اعدید

 طریق فرمانده حادثه، آن را بوسیله سیستم پیجینگ اعالم دارد.

 گه داری آن در تابلوی اعالنات پرسنلی می باشد.کلید های پله های اضطراری کلیه بخشها و طبقات در کلیه بخشها موجود بوده و محل ن -8

پس از اعالم، تمامی پرستتتنل موظفند بیماران را از طریق پله های فرار به ستتتمت محل های تجمع ایمن هدایت کنند تخلیه بیماران دارای                  -9

 اولویت بندی زیر میباشد:

 (و افقی نوزادان و کودکان )تخلیه ی عمودی 

 (و افقی لیه عمودیبیماران سرپایی و هوشیار )تخ 

 مه هوشیار )توسط ویلچر تخلیه افقی(یبیماران ن 

 )بیماران بیهوش )توسط برانکاردها تخلیه افقی 

   رعایت نکات زیر الزامی می باشد:هنگام تخلیه ساختمان -10

 آرامش خود را حفظ کرده سریعا خود را به نزدیکترین در خروجی رسانده و از ساختمان خارج شوید 

 ه های شکسته بویژه در راهروها باشیدمراقب شیش 

 هنگام تخلیه مراقب مراجعین و سایر افراد نا آشنا با مسیر تخلیه باشید 

  کلیدها کیف پول یا ذخایر اورژانس مورد نیاز را با خود برداشته باشید 

 درهای پشت سر را پس از خروج بسته اما قفل نکنید 

  از اسانسور استفاده نکنید 
  اضطراری از سمت راست حرکت کرده واز نرده ای محافظ استفاده کنید . در صورت امکان از کفشهای پاشنه بلند استفاده ننمایید.در راه پله های 

 

 

 

 

  

 1395سال كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي 
 

 MA/PRC/ 05كد سند:
(دستورالعمل تخليه بيمارستان در زمان وقوع 5

 حادثه

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: صفحه اول -دوم ويرايش:
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سایل و تجهیزات  -11 شامل نردبان و سئول بحران باید تمهدیدات الزم را جهت    -باالبرهای پرتابل -طناب-مورد نیاز جهت تخلیه  شد که م برانکارد و ویلچر می با

 و مدیران ارشد انجام دهد.با هماهنگی مسئول فرماندهی حادثه فراهم کردن آنها 

  .وجه به ذخیره انبار و موجودی داخل بخش ها باید با هماهنگی مسئول تغذیه و مسئول بحران تدارك دیده شود بات منابع الزم جهت تغذیه -12

 :امکانات / تجهيزات الزم

  مواد غذايي ذخيره شده -برانکارد 

    ت(تشخيصي اسكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

   در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: )

 بايد تخليه از مخاطره آميزترين بخش شروع شود  -1

 در حين تخليه از آسانسور استفاده نشود. -2

 بايد ارزيابي وضعيت سازه ای و تاسيسات بيمارستان به صورت دوره ای انجام شود. -3

و راهنمايي را به صورت دوره ای چک كند و از سالم و كافي بودن آنها مسئول ساختمان بايد تمامي برچسب های اطالع رساني  -4

 اطمينان حاصل كند.

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 تجربيات بيمارستاني -كتاب آمادگي در حوادث و باليا-سنجه های اعتباربخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 05كد سند:
(دستورالعمل تخليه بيمارستان در زمان وقوع 5

 حادثه

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص -دوم ويرايش:
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 هدف:

در زمان بروز حوادث، انجام اقدامات به موقع جهت ارائه برنامه بحران  ل سازی اين دستورالعمل با هدف برنامه ريزی جهت فعا

 و كاهش تلفات ناشي از بحران و ايمني بيماران به شيوه زير انجام مي شود: خدمات برای بيماران و افراد آسيب ديده 

 مرحله(ت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظار

 هد بود.امسئول شروع اعالم وضعیت بحران فرمانده حادثه و در شیفت های گردشی بر عهده سوپروایزر هر شیفت خو -1

بالفاصله بعد وقوع وضعیت بحران )بحران داخلی( یا اعالم وضعیت بحران از طرف مقامات مسئول )بحران خارجی( با اعالم کد بحران از طریق  -2

بیمارستان را اگاه سازید در صورت قطع بودن تلفن، مسئول تلفن خانه در هر شیفت را موظف کنید که با حضور خود در هر پیجر پرسنل 

 بخش سریعا مورد اضطرار را به اطالع پرسنل برساند.

اسرع وقت در محل اتاق  ریاست بیمارستان و دبیر کمیته بحران بیمارستان را از طریق یا به نحو مقتضی مطلع سازید این اشخاص باید در -3

 بحران بیمارستان حضور یابند.

 را در اسرع وقت استخراج کرده و جهت ارائه گزارش یا نمابر آن در اختیار داشته باشید.    آمار هر بخش )طبق فرم خواسته شد -4

 ائه نگه دارید.در اسرع وقت استخراج کرده وجهت ار    آمار پرسنل و پزشکان حاضر و داوطلب را )طبق فرم خواسته شد -5

موظف شوند پرونده مدیریت بحران آن بخش را در دسترس قرار دادند و طبق برنامه پیش بینی شده     مسئولین هر بخش )در شیفت حاض -6

 در آن رفتار کنند.

است اطالع در صورت نیاز به پرسنل پرستاری و پزشکی بیش از تعداد حاضر، به پرستاران و پزشکان داوطلب که مشخصات آنها ضمیمه  -7

 دهید پرسنل حاضر باید کارت شناسایی خود را الصاق کنند.

 تخت های غیر اورژانسی را تخلیه کرده نسبت به ترخیص یا اسکان بیماران غیر اورژانس در محل مناسب دیگر اقدام کنید. -8

 ورژانسی را کنسل کنید.پذیرش بیماران غیر اورژانسی را تا پایان زمان اضطراری متوقف سازید و عمل های جراحی غیر ا -9

 درهای بیمارستان را کنترل کرده و ار ورود خودروهای غیر ضروری به داخل بیمارستان جلوگیری کنید . -10

 ازنظر قطع گاز، برق، آب و تلفن آمادگی داشته باشید. -11

 مراحل اجرای طرح را ثبت و ضبط کنید. -12

 امکانات / تجهيزات الزم:

 وسايل و تجهيزات ضروری -راد و تلفن پرسنل آنکال و مسئولين بحرانليست اف -چارت بحران -برنامه بحران

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 شود.انجام  و تعيين اولويت ها اخذ اطالعات و ارائه به موقع آنها بايد توسط سطوح مديريتي جهت تصميم گيری مناسب

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

 سنجه های اعتباربخشي و تجربيات بيمارستاني

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 06كد سند:
(دستورالعمل فعال سازی برنامه پاسخ در زمان 6

 بروز حوادث

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولويرايش:
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 هدف:

وضعيت بحران جهت ارائه خدمات سريع سالمت و  اين دستورالعمل با هدف فعال كردن فرايند هشدار آماده باش، اطالع رساني

   حران به بيماران، كاركنان و ساختمان به شيوه زير انجام ميشود:كاهش آسيب های ناشي از ب

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 فعال سازی باید بر اساس سطح بحران انجام شود. -1

 شود. سامانه فرماندهی حادثه به دستور فرمانده حادثه باید فعال -2

عملیات پاسخ نباشد، فرمانده حادثه با بر اساس وضعیت بیمارستان و اطالعات کسب شده از وضعیت حادثه  و در صورتی که دیگر نیازی به  -3

 مشورت اعضا توقف برنامه را اعالم می کند.

 مرکز تلفن پیام توقف برنامه را اعالم میکند. -4

 ساعت می باشند. 72به ارائه گزارش تا مسئولین موظف پس از اتمام عملیات، رؤسای بخش و  -5

 امکانات / تجهيزات الزم:

 امکانات مركز تلفن-چارت سطوح بحران

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 ارزيابي شدت و وسعت حادثه قبل از فعال كردن برنامه بايد انجام شود.

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 ع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 07كد سند:
(دستورالعمل نحوه فعالسازی و غيرفعالسازی 7

 ايگاه های سامانه فرماندهي حادثهج

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اول ويرايش:
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 هدف:

و جلوگیری  و کاهش از آسیب های وارده به بیماران و کارکنان به شیوه زیر  این دستورالعمل با هدف احضار سریع کادر درمانی در زمان بروز بحران 

 انجام می شود.

 مرحله(/ مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات

 به بخشها وجود دارد . CPRیک سیستم جهت احضار نیروی درمان درهنگام بروز خطرات مثل احضار کد  -1

 پیجر کد احیا برای تیم احیا فراهم شده تا در کلیه مواقع از اعالم کد احیا اطالع پیدا کنند -2

اء در صورت خرابی پیچر و بلند گو یک برگ از لیست شماره های همراه پرسنل در واحد مخابرات  جهت برای احضار نیروی سازمان یافته احی -3

 تسریع در تماس و احضار پرسنل وجود دارد

 وقوع حادثه را به اطالع اعضا برساند.در صورت قطعی تلفن باید پیک بیمارستان به همراه آدرس اعضای چارت بحران،  -4

 فوری جهت خرابی سیستم بلندگو و پیچر پرسنل تاسیسات در اسرع وقت در محل حاضر شوند .  در صورت نیاز به تعمیرات -5

خط تلفن مجزا در واحد مخابرات جهت اعالم به موقع کد به همراه اعالم شماره مورد نظر به همه بخش ها توسط واحد تاسیسات صورت گرفته  -6

 شود

 امکانات / تجهيزات الزم:

 پيک موتوری-بلندگو-بي سيم -تلفن ماهواره ای

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 بايد تمامي سيتم های اطالع رساني و جايگزين به صورت دوره ای  توسط مسئولين چک شوند.

 تاييد شده در كميته های داخلي( مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های

 کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

 MA/PRC/ 08كد سند:
(فعال سازی روش های ارتباطي جايگزين در 8

 هنگام وقوع حادثه

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: ولاصفحه -ولاويرايش:
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 هدف:

اين دستورالعمل با هدف چينش صحيح اقالم و وسايل در انبار ،جلوگيری از خرابي و اتالف منابع، كاهش آسيب های ناشي از چينش  

 :جلوگيری از هزينه های اضافي برای بيمارستان به شيوه زير انجام مي شودنامناسب و 

 :مرحله(كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام 

 :عمومي مقررات

و مسئول بهداشت حرفه ای  شوند مصرف و نگهداری،جابجا کار وزارت نامه آئین طبق باید و...( CO2 ،کسیژنافشار) تحت های کپسول تمام -1

 بر نگهداری آنها نظارت دارد.

 .باشند داشته درپوش حتماً و شوند نگهداری دهایستا بصورت و جداگانه خالی و پر حالت در بایستی فوق های کپسول -2

 .شوند خارج انبار از باید  نشانه و عالمت فاقد و سوراخ بدنه کالهک، و شیر فاقد معیوب، های کپسول -3

 .شوند نگهداری جداگانه شکل به اشتعال قابل مواد و آفتاب نور از بدور مسقف، مکان در ها کپسول -4

 .شوند نصبباید  نقطه چندین در ... وعدم استعمال دخانیات  رنظی هشداردهنده و ایمنی تابلوهای -5

 و ترالی استفاده شود. پالت همراه به مناسب نقلیه وسایل از ها کپسول برای جابجایی -6

و مسئول بهداشت محیط  شود لحاظ درزها( باید و ها شکاف پوشاندن ظیرن    حیوانا و جوندگان ورود از جلوگیری برای بهداشتی تمهیدات -7

 طی بازدید های بعمل آمده باید مشکالت موجود را برطرف نماید.

و در قفسه های فلزی به طور مناسب  شود جلوگیری آنها سقوط از و بوده دسترس در براحتی که باشد طوری بایست می کاالها چیدمان -8

همچنین طبق بر تاریخ مصرف    باید چیده شونمواد قابل اشتعال و سوزاننده در طبقات پایین  -چیده شده باشند)مواد خشک در طبقات باال

 آنها باید دقت شود.

 و مسئول بهداشت حرفه ای بر این امر باید نظارت داشته باشد. شود لحاظ باید انبار برای مصنوعی و طبیعی تهویه سیستم -9

 باید نصب شده باشد و پرسنل با نحوه کار آن آشنا باشند.انبارجعبه کمک های اولیه در  -10

را  اولیه های کمک و شیمیایی مواد ،ایمنی بار دستی جابجایی نحوه حریق، برق، ایمنی آموزشی های دوره باید انبار در شاغل سنلپر تمام -11

 گذارانده و بتوانند در صورت بروز حوادث اقدامات الزم را انجام دهند.

ید بر این امر باید به انبار باید محدود شود و مسئول انبار با و خروجورود گردد و  مشخص راهنما عالئم و تابلو با انبار خروج و ورود های راه -12

 .شود جلوگیری شیمیایی مواد بخصوص شناسایی عالئم فاقد تجهیزات و بارها ورود از د ونظارت داشته باش

و باید انبار  داشته باشند و پرسنل انبار باید از این برگه آگاهی باشند (MSDS) مواد ایمنی اطالعات برگه دارای باید شیمیایی مواد تمام -13

 .شیمیایی متفات از انبار مواد و اقالم مصرفی باشدمواد 

 نواقص، مشاهده صورت در و بررسی باید انبار را بار ایمن نگهداری و چیدمان حریق، برق، ایمنی مسائل لحاظ از مسئول انبار باید همه روزه  -14

 را انجام دهد.طبق نظر مسئول برق و .. اقدامات الزم  آنها رفع جهت

در انبار باید فلزی و فاقد شکاف و همچنین کف و سقف آن فاقد هر گونه ترك خوردگی باشد و در صورت مشاهده باید اقدامات اصالحی الزم  -15

 برای آن باید انجام شود.

 پنجره انبار حتما باید دارای توری و نرده های محافظ باشد. -16
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  MA/PRC/09كد سند:
 (انبارش ايمن9

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -دومويرايش: 
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 و حريق برق ايمني

زیابی نور از محیط توسط مسئول شود و سالیانه باید ار استفاده انفجار ضد های المپ از ترجیحاً استاندارد باشد و با مطابق ایدب انبار روشنایی -1

 .بهداشت حرفه ای صورت بگیرد

 شود و تا حد امکان باید سیم کشی توکار باشد. انجام مجرب برقکار یک نظر زیر و مصرفی بار با متناسب انبار کشی سیم سیستم -2

 .شوند تعمیرباید  فوراً نقص شتندا صورت در و بررسیبه صورت دوره ای  حتماً ... و روشنایی گرمازا، سرمازا، برقی وسایل تمام -3

 و پرسنل باید تحوه کار با آنها را بلد باشند. شود نصب و تهیه نشانی آتش و ایمنی متخصص نظر زیرو کافی   مناسب تعداد به حریق اطفاء وسایل -4

ما به صورت دوره ای توسط مسئول باید از نظر ایمنی و سالم و آماده به کار بودن حت ... و دتکتور نظیر حریق اطفاء و اعالم های سیستم -5

 بهداشت حرفه ای چک شوند.

 .باشند داشته قرار دید معرض در کامالً در دسترس و باید حریق اطفاء وسایل -6

 و مسئول انبار باید بر این امر نظارت داشته باشد. است ممنوع انبار در هیتر نظیر برقی گرمازای وسایل از استفاده -7

 .گردد نصب تلفن وکنار انبار از نقطه چند در حتماًباید  نشانی آتش منی،ای اضطراری های تلفن شماره -8

 .شود خودداری انبار محوطه در ... و روغنی پارچه مقوا، کارتن، کاغذ، مانند مصرف بی اشتعال قابل مواد نگهداریاز -9

 در مجزا بصورت و خنک خشک، جای در و انبار ، مربوطه مقررات طبق باید ... و ها حالل تینرها، ها، رنگ نظیر اشتعال قابل شیمیایی مواد -10

 .شوند نگهداری دربسته ظروف

 .است ممنوع اکیداً انبار در نفت و گازوئیل بنزین، نگهداری -11

 .شود لحاظ شیمیایی وحوادث اضطراری مواقع برای ای جداگانه ظروف و ها بشکهو  شود جلوگیری شیمیایی مواد وریزش نشتی از -12

 .شود جلوگیری آنها شدن پراکنده واز نگهداری مناسب روش به باید یاییشیم روباز و فله مواد -13

مسئول بهداشت حرفه ای و محیط باید به صورت دوره ای از انبار بازدید کرده و نواقص موجود را به مدیریت و مسئول انبار مدیر بیمارستان ،  -14

 گزارش دهند.

 ده و نواقص را به مدیریت گزارش دهد.مسئول انبار خود به صورت دوره ای باید بازید انجام دا -15

 مدیریت بیمارستان باید تواقص موجود را در اسرع وقت پیگیری کرده و اقدامات اصالحی را انجام دهد. -16

 امکانات / تجهيزات الزم:

 چک لیست بازدید انبار

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 رت وجود(در صونکات مهم/ قابل توجه: 

  مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 نیا(رضا غالممقاله ایمنی انبارها ) -استانداردهای اعتباربخشی

 

 

  

خشي سال اعتبارب دستورالعمل های  كتابچه 
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 MA/PRC/ 09كد سند:
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 هدف:

و افزايش  جلوگيری از مخدوش شدن پرونده ها -محافظت از اطالعات پرسنلي و فاش نشدن اطالعاتاين دستورالعمل با هدف  

 رضايتمندی كاركنان بيمارستان به شيوه زير انجام ميشود.

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  

باشند کارکنان میهای پرسنلی پروندهها و مدیر منابع انسانی تنها افراد هستند که مجاز به دسترسی به ها با بایگانمسئول بایگانی پرونده .1

 عامل بیمارستان تصمیم دیگری لحاظ کند و ارسال پرونده برای مدیریت همراه با اخذ رسید دریافت پرونده ها می باشد. مگر اینکه مدیر

فشای اطالعات پرسنل در صورتیکه یکی از پرسنل کارگزینی در مورد رازداری در مورد محتویات پرونده پرسنلی و مکاتبات مربوطه و ا .2

 قصور و تخلف داشته باشد برخورد الزم طبق ضوابط به صالحدید مدیر منابع انسانی انجام خواهد شد.

مکاتبات خاص اداری مانند صدور سوء پیشینه، با مراجع قضایی و نامه های محرمانه با رعایت الزامات توسط مسئول مکاتبات تحت  .3

 گیرد.ام انج باید نظارت مدیر منابع انسانی

تمامی اطالعات مالی پرسنل از قبیل حقوق ماهیانه پرداخت و دریافت ها توسط واحد حقوق و دستمزد و واحد مالی در دسترس و تحت  .4

 گردد.باشد و تمامی اطالعات طبق ضوابط حفظ و نگهداری مینظارت مدیر منابع انسانی می

-ت نظارت مدیر منابع انسانی اسکن و بصورت فایل الکترونیک نگهداری میهای پرسنلی کارکنان تحجهت حفظ امنیت اطالعات پرونده .5

 شود.

گردد و فقط افراد دارای مجوز تحت های قفل دار نگهداری میپرونده پرسنلی کارکنان بصورت فیزیکی در داخل اتاق بایگانی و فایل .6

 نظارت مدیر منابع انسانی امکان دسترسی به پرونده ها را دارد.

 پرونده های پرسنلی کارکنان فقط در ساعات اداری امکان پذیر می باشد. دسترسی به .7

نشانی و تحت نظارت مدیر منابع انسانی بازدید بایست ماهانه توسط مسئوآلتشباشد و میاتاق بایگانی مجهز به سیستم اعالم حریق می .8

 گردد.

 گردد.تعریف شده با همان شماره پرونده نگهداری می در زمانی که حجم اوراق پرونده از حد استاندارد بیشتر گرددبصورت کد .9

 گردد.به دلیل خاتمه خدمت پرونده پرسنلی کارکنان بصورت بایگانی در محل دیگری زیر نظر مدیر منابع انسانی حفظ و نگهداری می .10

 امکانات / تجهيزات الزم:
 های پرسنلی، دفتر ثبت ورود و خروج پروندهپرونده

 تشخيصي است(به دستورالعمل های واحد های كنترل كيفي: )مربوط 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 :افراد ذیل نیز با استفاده از ثبت کارت جایگزین مجاز به رویت پرونده میباشند

 مدیر عامل بیمارستان .1

 مدیریت بیمارستان .2

 مترون فقط مجاز به رویت پرونده های پرسنل درمانی میباشد. .3

 نده های شکایتی اداره کار و بیمه تامین اجتماعی.مشاور دفاعیه پرو .4

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 تجربیات بیمارستانی
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 هدف:

اين روش اجرايي با هدف جابجايي صحيح بيماران، انتقال ايمن و كاهش آسيب های ناشي از انتقال و رعايت اصول ايمني بيماران به 

 شيوه زير انجام مي شود:

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله)

 جابجايي درون بخشي: انتقال بيمار از يک اتاق/ تخت به اتاق / تخت ديگر

 جابجايي بين بخشي: انتقال بيمار از يک بخش باليني به بخش های باليني ديگر در داخل بيمارستان

 درون بخشي:ه جايي جاب

 :گردد انجام زیر دالیل به بخش درون دیگر اتاق به اتاق یک از بیمار جایی جابه -1

 باشد جایی جابه جهت بیمار درخواست و تمایل . 

 گیرد می صورت جایی جابه معالج پزشک دستور به و بیمار ایزوالسیون دلیل به . 

 دارد و ... تخته دو اتاق به خصوصی اقات از جایی جایه به نیاز بیمار مالی مشکالت دلیل به  . 

 دارد جایی جابه به نیاز ،مجاور تخت بیمار مشکالت دلیل به . 

  هماهنگ بیمار جایی جابه جهت پذیرشواحد  با و همراه ایشان  بیمار رضایت  جلب از پسیا مسئول شیفت    سرپرستار   ابتدا فوق موارد همه در -2

 .  کند می

 شود. جا جابه ها کاردکس شماره ،پذیرش با هماهنگی از پس -3

 نمایید.   جا جابه جدید دارویی باکس به قبلی دارویی باکس از را بیمار داروهای -4

 نماید.   می جا به جا را بیمار پاراکلینیکی و پرونده داخل مدارك کلیه بخش منشی -5

 .نماید می منتقل نظر مورد تخت و بخش به را ر بیما،  HIS سیستم در پذیرش متصدی -6

 نماید.   می ثبت پرستاری گزارش در را جایی جابه علت و اطالعات لیهک پرستار -7

 برون بخشي:جا به جايي 

 :باليني های بخش بين انتقال

 .  دهد می اورژانس مواقع در تلفنی دستور یا پرونده در کتبی بصورت را دیگر بخش به بیمار انتقال دستور پزشک -1

 می انجام بیمار انتقال جهت مربوطه بخش با هماهنگیو  چک دیگر بخش به بیمار انتقال مورد در را پزشک دستور شیفت مسئول /سرپرستار -2

 .دهد

 .نماید مطلع... و انتقال زمان بخش، علت، انتقال، اهداف از را وی خانواده و بیمار رستارپ -3

 . نماید می منتقل نظر مورد تخت و بخش به را ر بیما HIS سیستم در پذیرش متصدی -4

 می ثبت  پرستاری گزارش در را جایی جابه علت و انتقال از قبل بیمار وضعیت و کرده چک بیمار انتقال از قبل را بیمار حیاتی عالیم پرستار -5

 . نماید

 .نماید اقدام نآ نواقص رفع به نسبت کند و می جا به جا را بیمار پاراکلینیکی و پرونده داخل مدارك کلیه بخش منشی -6
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 و  استفاده بیمار انتقال جهت برانکارد یا ویلچر از ازنی صورت در همچنین و بیمار لوازم و البسه انتقال در بخش خدمات و پرستار کمک -7

 . کند می همکاری

 . دهد می انجام  را ای پرونده مستندات و بیمار بالینی تحویلبیمار،  پرستار/  شیفت مسئول -8

 .شود استفاده انتقال جهت ایمنی  نکات رعایت با تخت یا برانکارد ، ویلچر از بیمار بالینی شرایط به توجه با -9

 .نماید معرفی بیمار به را سرپرستار و خود مقصد پرستار  -10

 .دهد توضیح وی همراه و بیمار به را...(هاو محدودیت نیاز، مورد وسایل غذا، صرف زمان مالقات، زمان) بخش مقررات مقصد پرستار -11

 مثل خاص موارد هرگونه یا و ذاییغ رژیم مصرفی داروهای شده، انجام درمانی بیماری،اقدامات تشخیص مورد در کامل اطالعات پرستار -12

 .کند دریافت دهنده پذیرش پرستار از را پیگیری قابل موارد... و بیمار حساسیت

 .کند کنترل را بیمار (همودینامیکی وضعیت خرین،آحیاتی عالیم کنترل)فعلی سالمت وضعیتمقصد  پرستار -13

 و بررسی از حاصل های یافته و بیمار شرایط و بیمار دهنده انتقال پرستار نام و انتقال روش انتقال، تاریخ ورود، زمان مقصد پرستار -14

 .نماید ثبت پرستاری گزارش در را شده انجام اقدامات

 ..(-راديولوژی – گرافي سونو بيمارستان) پاراكلينيک واحدهای به بيمار انتقال

  نماید.  می ثبت پرونده در را بیمار سونوگرافی و گرافی درخواست پزشک -1

 در درخواست و انجام مربوطه واحد با را الزم هماهنگی بیمار، وضعیت تثبیت صورت درو  چک را بیمار سونوگرافی و گرافی درخواست پرستار -2

 شود.  ثبت HIS  سیستم

 راه وی داده شود. و هم بیمار به نیاز مورد توضیحاتو  آماده(  انتقال حین در احتمالی استفاده جهت)بیمار انتقال جهترا  الزم تجهیزات -4

 می شود.   منتقلواحد مربوطه  به ی کمک پرستارهمراه و خدمات کمک باس از شناسایی صحیح بیمار، پ -5

 آمبوبگ،  اکسیژن با همراه پرستار باید ...(و حاد های ،خونریزی تنفسی مشکالت ، هوشیاری کاهش) نداشته مناسب وضعت بیمار که صورتی در -6

 نماید.  منتقل پاراکلینیک واحد بهرا  بیمار؛  نیاز مورد ملزومات سایر و و پالس اکسی متر

 شود.  بازگردانده مربوطه بخش به انتقال تیم توسط شده درخواست خدمت انجام از پس بیمار-7

 از بخش به اتاق عمل :  بيمار انتقال

 .نماید کنترل را انجام عمل جراحی بر مبنی پزشک دستور پرستار -1

 ولی از باشد، نداشته را رضایت اخذ برای الزم شرایط بیمار که درصورتی)  بیهوشی از قبل و عمل از قبل بیمار از کتبی نامه رضایت گرفتن -2

 . ( شود می گرفته رضایت وی قانونی

و ساعت ناشتایی  دده توضیح بیمار بهرا  (استفراغ و آسپیراسیون از پیشگیری جهت بودن ناشتا) جراحی عمل از قبل مادگیآ مورد در پرستار -3

 طبق دستور رعایت شود. 

 . دهد انجام بیمار را جهتو ...(  جراحی انجام از قبل عمل ناحیه موهای عمل )شیو از قبل الزم اقدامات پرستار -4

 از عمل، اتاق به لتحوی از قبل روند، می عمل اتاق به خود پای با که بیمارانی در... )  و ای روده احتباس از جلوگیری جهت بیمار مثانه تخلیه -5

 .( کنند تخلیه را خود مثانه که شود می خواسته آنها

 اطمینان حاصل نماید.  جراحی از قبل...  و مصنوعی دندان پروتز، طال، مانند بیمار از اضافی وسایل کردن جداپرستار از  -6

 آنتی بیوتیک را تجویز نماید.  پروفیالکسی ،جراحی از قبلپزشک  دستور طبقپرستار  -7

 و .. اطمینان حاصل نماید.  جراحی از قبل پالتین مانند عمل برای نیاز مورد وسایل و لوازمستار از تهیه پر -8
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 .نماید ثبت را پرونده 8 شماره فرم در ...و مصرفی دارو و بیماری سابقه حیاتی، عالیم حال، شرح پرستار -9

 .نماید کنترل مجددا را شده انجام اقدامات تمام عمل اتاق به بیمار انتقال از قبل پرستار -10

 .نماید ثبت پرستاری گزارش در ساعت و تاریخ ذکر اب را شده انجام اقدامات تمام پرستار -11

 .نماید هماهنگی خدمات با ..(اکسیمتری، پالس مانیتور، برانکارد، ویلچر،) بیمار انتقال وسیله سازی مادهآ جهت پرستار -12

 .نماید کنترل بودن کامل نظر از را پرونده بخش منشی -13

 .دهد انتقال خدمات با برانکارد یا ویلچر با شخصی حریم و تامنی حفظ با بیمار عمل اتاق با هماهنگی از پس پرستار -14

 جهت بیماران بدحال، کم توان و با سطح هوشیاری پایین از پرسنل همگن جهت انتقال بیمار استفاده گردد.  -15

 پرستار/ پرسنل اتاق عمل شناسایی صحیح بیمار را با استفاده از دستبند شناسایی بیمار انجام دهند.  -16

 از اتاق عمل به بخش :  ربيما انتقال

 .نماید چک ریکاوری پرستار با ...و بیهوشی و عمل پزشک، شرح دستورات عمل، برگ بیمار، بخش، نوع مشخصات پرستار -1

 .گیرد بیمار انتقال از قبل ویژه های مراقبت و عمل حین توجه قابل نکات و بیمار وضعیت مورد در ریکاوری پرستار از گزارشی پرستار -2

 .نماید کنترل را...(و ،اتصاالت حیاتی ،عالیم ،خونریزی هوشیاری نظر از) وی عمومی شرایط بیمار تحویل نگامه پرستار -3

 .گیرد تحویل ریکاوری پرستار پاتولوژی، آن از نمونه داشتن صورت در و ها گرافی پرستار -4

 لیست ثبت نماید و مهر و امضاء نماید.  پرستار بر طبق چک لیست تحویل بیمار از اتاق عمل، تمامی موارد را کنترل و در چک -5

 .کند منتقل برانکارد به شخصی حریم و امنیت حفظ با را بیمار ریکاوری پرستار با پرستار -6

 .کند ثابت و کنترل را بیمار اتصاالت و داده قرار مناسب وضعیت در را بیمار انتقال از بعد پرستار -7

 .نماید ثبت و کنترل پزشک ظرن طبق سپس و انتقال بدو در حیاتی عالیم پرستار -8

 گزارش در را نتایج و کنترل را...(و دفع و ،جذب حیاتی ،عالیم ،خونریزی هوشیاری نظر از) عمومی وضعیت نظر از را بیمار پرستار -9

 .نماید ثبت پرستاری

 .نماید اجرا و وارد کاردکس در و چک را پزشک دستورات پرستار -10

 .دهد اطالع معالج پزشک به را نتایج و انجام جراحی عمل از بعد...(و گرافی،ازمایش) زنیا مورد پاراکلینیکی اقدامات پرستار -11

 .دهد قرار امر جریان در را معالج پزشک بالفاصله جراحی عمل از بعد مشکل داشتن صورت در پرستار -12

 .نماید ثبت پرستاری گزارش در تاریخ و ساعت قید با شده انجام اقدامات تمام پرستار -13

 از مبدا بخش پرستار توسط بیمار تحویل ،شود ) بخش های ویژ   دیگر بخش منتقلاتاق عمل،   از پس مبدا بخش از بیمار که صورتی در -14

 .  شود انجام مقصد بخش به و انجاماتاق عمل 

 از اتاق عمل قلب  :  بيمار انتقال

 . شود دادهانتقال   ICU OH  بخش به) پرسنل اتاق عمل قلب(  قلب جراحی تیم توسط بیمار ، قلب جراحی عمل از پس-1
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  :ش به بخ نوزاد انتقال

 .  شود داده انتقال مربوطه بخش به کات داخل ماما توسط وزادن -1

 .گیرد تحویل را نوزاد استاندارد طبق نوزادان بخش پرستار -2

 امکانات / تجهيزات الزم:

 تلفن -دفتر تحويل– HISسامانه  -پرونده -ويلچر-برانکارد

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(مهم/ قابل توجه:  نکات

 جو بصورت  راحت و ایمن انجام گیرد .حرکت مدد

 هنگام جابجایی وضعیت صحیح بدنی حفظ شود .

 د .یدر صورتی که مدد جو خود قادر به حرکت است در کنار وی بوده و او را حمایت کن

رات است و لذا  باید تا حد امکان س ، احتمال تشدید آسیب ستون فقبه خاطر داشته باشید بزرگترین خطر برای مصدوم در مورد انتقال اورژان

 جهت محافظت از ستون فقرات تالش کنید و همیشه مراقب باشید که مصدوم را در جهت محور طولی بدن بکشید .

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 استاندارد های اعتباربخشی -راه حل ایمنی بیمار 9ه کتابچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 

 

 MA/PRC/ 11كد سند:
(نحوه جابه جايي درون بخشي و بين بخشي 11

 بيماران

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه چهارمص -دومويرايش:



 

 

19 
 

 

 

 

 هدف:

به شيوه زير انجام مي شود كه در اين بيمارستان  خدمات غيرقابل ارائه  انتقال ايمن  بيماران جهت در ياقت  اين دستورالعمل با هدف

 شامل:در اين بيمارستان  خدمات غير قابل ارائه 

  شود نمي انجام مركز اين رد كه پاراكلينيکي  يا درماني اقدامات انجام  -الف

 .باشند داشته كيلوگرم 100 باالی وزن كه بيماراني جهت پاراكلينيکي اقدامات نشدن انجام -ب

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 کند.  بایداین مرکز وجود ندارد را در پرونده ثبت  پزشک دستور کارهای پاراکلینیک که امکان انجام در -1

 و امضاء می کند.  ثبت بیمار پرونده در پزشک را پرستار دستور -2

هماهنگی های الزم را برای انجام اقدامات پاراکلینیکی  و طرف قرارداد بیمارستان مرکز درمانی مناسب سرپرستار یا مسئول شیفت جهت با -3

  بعمل می آورد.

کلیه اقدامات هماهنگی و شرایط ارجاع بیمار را شامل هزینه، بیمه، ساعت حضور و نیاز به آمبوالنس را به بیمار و همراه وی توضیح  باید ستارپر -4

 و اطالع رسانی کند. 

 می نماید . منشی بخش با واحد حسابداری بیمارستان هماهنگ نموده و فرم رضایت خروج موقت توسط بیمار یا همراه وی را تکمیل  -5

 دهد.تحویل باید بیمار  را به همراهکلیه مدارك الزم جهت انجام اقدامات پرستار  -6

تماس گرفته و هماهنگی های الزم برای انتفال بیمار با     )کد دا مرکز جهت انتقال بیمار با آمبوالنسدر صوت بدحال بودن بیمار باید با  -7

   بیمار بدحال نباشد با آژانس های بیمارستان منتقل می شو آمبوالنس باید انجام شود.)در صورتی که

پی گیری نموده و  پس از انجام اقدامات پاراکلینیکی بیمار به بخش بازگشته و پرستار مدارك و نتیجه انجام کار و زمان پاسخدهی اقدامات را   -8

 نتایج اقدامات را باید به اطالع پزشک معالج برساند.

 الزم: امکانات / تجهيزات

 تلفن -پرونده یا گرافی های بیمار-آمبوالنس

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 هنگام انتقال بیمار گرافی ها و مدارك مورد نیاز بیمار باید به همراه بیمار ارسال شود.-1

 ورت بدحال بودن بیمار انتقال بیمار به طریق ایمن از طریق آمبوالنس کد دار صورت گیرد.با توجه به وضعیت بیمار، در ص-2

 نتایج اقدامات باید به اطالع پزشک معالج رسانده شود.-3

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 اردهای اعتباربخشیاستاند -راه حل ایمنی بیمار9
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 MA/PRC/ 12كد سند:
( نحوه انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات 12

 نبه خارج از بيمارستا

 1/10/95تاريخ ابالغ :
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 هدف:

 انجام خانوادهاش و فرزندان خود، برای هدفدار و آگاهانه اكتسابي، صورت به فرد كه است اعمالي از یا مجموعهخود مراقبتي 

 براساس بيمارستان در بستری و بيماری به ابتال صورت در همچنين و بمانند سالم اجتماعي رواني، جسمي، لحاظ از تا ميدهد

اين دستورالعمل با هدف افزايش  .نمايد حفاظت اش خانواده و خود سالمت از ترخيص از پس و بستری حين در دريافتي آموزشهای

 به شيوه زير انجام مي شود:آگاهي بيماران و اثربخش بودن پروسيجرهای انجام شده 

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله ) 

 اصالح شيوه زندگي ي بعد از ترخيص/مراقبت و حمايت غير تخصص

 را یادگیری برای مددجو آمادگی و ها ها، اولویتایی ، توان(آموزشی های رسانه و پوستر یا و چهره، پمفلت، فیلم به چهره) یادگیری نیازهای -1

 .کنید بررسی

 .دهید قرار ارزیابی مورد را ها مراقبت مالی مسائل و زبانی و عاطفی مذهبی، فرهنگی، موانع اعتقادات -2

 .کنید اقدام آموزش ارائه به نسبت آموزشی نیازهای ارزیابی و بیمارستان در بستری مدت طول و مددجو سن گرفتن نظر در با -3

 .دهید آموزش را داروها ایمن و درست ستفادها -4

 .دهید آموزش دارویی و غذایی های واکنش مورد در را مددجویان -5

 .دهید آموزش غذایی های رژیم اصالح و تغذیه مورد در مددجویان بهپ -6

 پ.دهید آموزش مستقل فعالیت با سازگاری به کمک جهت نوتوانی های روش مورد در مددجویان به -7

 .کنید استفاده ) پمفلت های خود مراقبتی و ..( مناسب امکانات و ابزار از بیمار آگاهی و سواد سطح و شرایط و سن به توجه با -8

 . ( حین ترخیص بیمار به آموزش فرم)کنید ثبت را آموزش روش و خود های یافته -9

 امکانات / تجهيزات الزم:

 های آموزشیپوستر  -کامپیوتر -فایل کتابچه خود مراقبتی -پمفلت های آموزشی موجود در بخش

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 های خودمراقبتي و بازتواني در ارزيابي اوليه بدو ورود بايد انجام شود. شناسايي نياز-1

 نيازهای شناسايي شده و اقدامات انجام شده بايد در گزارش پرستاری ثبت گردد.-2

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 بخشياستانداردهای اعتبار
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(آموزش خود مراقبتي به بيماران در بخش های MA/PRC/ 13 13كد سند:

 باليني

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولشماره ويرايش:
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 هدف:

 جلوگيری از كنسل شدن عمل ،اهميت مراقبت ها و آمادگي های بيمار قبل از عمل در ايمني بيماران لعمل با هدف اين دستورا

، افزايش رضايت مندی بيماران و اهميت مراقبت های بعد از جراحي در خصوص  جراحي در صورت عدم آمادگي های قبل از عمل

 :زير انجام مي شودنريزی ها و عفونت های بعد از عمل به شيوه خو كاهش

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

  I/O (intable and out put )جذب و دفع

  oral) PO (perاز راه دهان
 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  

 انتقال بيمار به ريکاوری: 

 کامل مشخصات شامل گزارش این .می گیرد دهنده انتقال پرستار و پزشک از را بیمار وضعیت کامل بیمار، گزارش ورود از بعد ریکاوری رپرستا -1

 شده، وضعیت دفع و شده دریافت مایعات خونریزی، میزان عمل، میزان بعد دستورات و ها مراقبت شده، نوع انجام اقدامات عمل، نوع بیمار، نوع

 می باشد....  و یاتیح عالیم

  .دهد بیمار چانه و سر به ریکاوری وضعیت گردنی، های مهره در مشکل عدم صورت در و وردهآ باال درجه 30 را تخت سر عمل، نوع به بسته -2

 .کند متصل اکسیژن و اکسیمتری پالس و قلبی مانیتورینگ دستگاه به را بیمار -3

 .پکند کنترل کبودی نظر از را گوش الله و ها ناخن ها، لب دهان، مخاط و پوست رنگ -4

 .کند تجویز را شده داده دستور داروهای و کرده برقرار را ها سرمجریان  -5

 .کند کنترل طبیعی غیر خونریزی نظر از را  ها درن و پانسمان محل -6

 کند ثبت مخصوص برگه در و کرده کنترل را حیاتی عالئم -7

 .دهد ارشگز جراح به و کرده ثبت را طبیعی غیر موارد کلیه -8

 .دهد بیمار مسئول پرستار به بیمار وضعیت از کاملی و مختصر شرح نیز، بخش به بیمار انتقال حین -9

 انتقال بيمار به بخش : 

 .شود حاصل اطمینان بخش آمادگی و آگاهی از عمل اتاق مسئول هماهنگی با بخش به انتقال بیمار  از قبل -1

 اطمینان حاصل شود.  ریکاوری اتاق در بخش به انتقال برای بیمار کامل آمادگی از وکنترل  بیمار حیاتی عالئم -2

 به بخش کنترل شود. پرونده بیمار در زمان تحویل بیمار از اتاق عمل دستبند شناسایی و هویت مددجو با  -3

 از ریکاوری تحویل گیرد. در صورت هوشیاری کامل و پایدار بودن عالئم حیاتی وی  را بیمارپرستار  -4

 .مشخصات بیمار را با مسئول بخش به طور مجدد کنترل کند ،ز ورود به بخشپرستار پس ا -5

 به وی توضیح دهد. ، انتقالدر مورد  ،ط برقرار کرده و پس از معرفی خودبا بیمار ارتباپرستار  -6
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(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش MA/PRC/ 14 14كد سند:

 مستمر بيمار پس از اعمال جراحي

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-اولشماره ويرايش:
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 .دهد مطابقت وی دستبند و پرونده بیمار، خود با را عمل نوع و بیمار مشخصات پرستار -7

 .نمایید فراهم پاراوان ادند قرار یا درب بستن پرده، کشیدن با را بیمار خلوت -8

 .بکشید باال را تخت طرف دو های نرده و کنید کمک انتقال در بیمار به ، آن کردن قفل از پس و برده تخت کنار را برانکارد -9

 مار پوشش مناسب برای وی فراهم نمایید. جهت حفظ حریم بی -10

 برقرار ارتباط او با و کرده منتقل رامیآ به را بیمار انتقال طول درتالش نمایید و  از جراحی حفظ آرامش و کاهش اضطراب بیمار بعد برای -11

 کنید. 

 نمایید. ثابت و حفظ ایمن و صحیح نحو به را ها آن ها کاتتر انواع یا سوند سرم، داشتن صورت در انتقال از بعد و حین در -12

 4تا  1ساعت، سپس هر  2دقیقه یکبار به مدت  30 دقیقه یکبار، سپس هر 15هر را در بخش ) در ساعت اول عالئم حیاتی بیمار پرستار  -13

 کنترل و ثبت کند.  ساعت و نهایتا طبق دستور پزشک (

 پرستار وضعیت هوشیاری، تنفسی و راه های هوایی بیمار  را کنترل و طبق دستور پزشک استفاده از اکسیژن استفاده می کند. -14

سرم های تزریقی برای بیمار طبق دستور پزشک اجرا شود. ماندن بیمار بعد از جراحی و استفاده از  ناشتا-15  

بطور دقیق در صورتی که بیمار سوند فولی داشته باشد و در صورت نیاز به پزشک اطالع داده  I/Oکنترل، ثبت و توجه به میزان و حجم -16

 شود. 

 درن به طور مداوم کنترل شود. درن و پانسمان بیمار از نظر افزایش ترشحات پانسمان و اطمینان از فعال بودن -17

  محل جراحی و زخم و بخیه از نظر عفونت، التهاب، خونریزی و ....... کنترل شود و موارد غیر طبیعی به پزشک گزارش و در پرونده ثبت شود.-18

 جراح بانداژ و گچ در تغییر نوع ره به نیاز صورت در و کرده کنترل را ناحیه ،عروقی عصبی سیستم محکم، حتما بانداژ و گچ داشتن صورت در-19

 .دهد قرار جریان در را

 پرستار تمامی اقدامات انجام شده برای بیمار را در گزارش پرستاری ثبت و مهر و امضای می نماید. -20

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 برانکارد و ...-پرونده بيمار

 صي است(تشخيكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

  و راهنمای جراحی ایمن 1385سال چاپ اول، کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری ،
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بت و پايش (اطمينان از آمادگي قبل و مراقMA/PRC/ 14 14كد سند:

 مستمر بيمار پس از اعمال جراحي

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص-اولشماره ويرايش:
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 هدف:

و آمادگي های بيمار قبل از عمل در ايمني بيماران ، جلوگيری از كنسل شدن عمل  اين دستورالعمل با هدف اهميت مراقبت ها

جراحي در صورت عدم آمادگي های قبل از عمل ، افزايش رضايت مندی بيماران و اهميت مراقبت های بعد از جراحي در خصوص 

 كاهش خونريزی ها و عفونت های بعد از عمل به شيوه زير انجام مي شود:

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله(  

 پزشک اطالع به  و بررسی را..( ضدآنژین، و خون چربی فشارخون، قندخون، داروهای) بیمار مصرفی داروهای آنژیوگرافی، انجام از قبل پرستار-1

 . رساند می

 بیمار در را کلیوی مشکالت یا دیابت به ابتال یا دریایی غذاهای یا ید به حساسیت و دارویی حساسیت موارد و های بیماری تاریخچه پرستار-2

 .دهند اطالع پزشک به قبل از را مسئله این و بررسی

 در آنژیوگرافی انجام از قبل شب که شودمی خواسته افراد از موارد برخی در.باشد ناشتا آنژیوگرافی انجام از قبل ساعت 4 تا 2 باید فرد-3

 .گیرندمی قرار معاینه مورد بیمارستان در روز همان صبح صورت، این غیر در شوند، بستری بیمارستان

 . شود پرونده ضمیمه و گردد اخذ وی قانونی ولی یا بیمار توسط آگاهانه نامهرضایت باید آنژیوپالستی یا آنژیوگرافی انجام از قبل-4

 . گردد خارج و نباشد بیماران همراه آالت رزیو و مصنوعی دندان-5

 . گردد پرونده ضمیمه قبلی سوابق و بیمار قلب نوار و آزمایشات جواب-6

 . باشد شده انجام راست دست مچ شیو رادیال، آنژیوگرافی کاندید بیماران برای و شده چک آنژیوگرافی ناحیه شیو -7

 .کنید برقرار را  iv آن طریق زا و انتخاب چپ دست در را اصلی و محیطی رگ یک-8

 .کنید وصل  kvo صورت به( سالین نرمال سرم صورت این غیر در) پزشک دستور طبق سرم-9

 .کنید تزریق را آن آرامبخش دستور صورت در-10

 .بگیرید نظر در پایه حیاتی عالئم عنوان به و کنید کنترل را بیمار حیاتی عالئم-11

 .کنید کنترل پایه اطالعات عنوان به را بیمار انتهاهای تمام نبض-12

 .کنید منتقل لب کت بخش به آزمایشات جواب و ، ECG، ،عکس پرونده همراه  را بیمار لب کت اعالم  از پس-13

 .کنید ثبت را خود های یافته و مشاهدات کلیه-14

 این عمیق نفس چند کشیدن با که است طبیعی گرفتگیگر و فشار احساس حاجب ماده تزریق و پروسیجر انجام حین در که بگوئید بیمار به-15

 .شد خواهد طرف بر حالت

 .بپرسید  وی از سینه قفسه درد راجع و کنید برقرار ارتباط وی با ریکاوری به لب کت از بیمار ورود از پس-16

 درجه و رنگ تغییر) خونرسانی کفایت عدم یا ها شریان نارسایی و حرکت و حس نظر از را عضو و کنید بررسی را نظر مورد عضو انتهایی نبض-17

 .کنید بررسی(  حسی بی و حرارت

 .کنید وارد فشار شن کیسه از استفاده با شریان شدگی سوراخ محل روی شیت، یا دسیله خروج از پس-18

 .کنید بررسی مرتبا را کاتتر ورود محل نباشید شیت خروج به مجاز که صورتی در-19
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 MA/PRC/ 15كد سند:
(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش 15

 مستمر بيمار پس از آنژيوگرافي و آنژيوپالستي

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولشماره ويرايش:
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 شود. کنترل بیمار یحیات عالئمو  بماند  CBR بیمار-20

 .کنید بررسی را( شریان شدگی سوراخ محل) اندام انتهایی نبض-21

 .گردد ثبت پرستاری گزارش در ها یافته و مشاهدات کلیه-23

 امکانات / تجهيزات الزم:

 ماده حاجب -لوازم و تجهيزات مصرفي -پرونده بيمار -برانکارد

 تشخيصي است(ای كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد ه

  در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

که این اقدام تشخیصی گذاری قلبی خطرهای بیشتری را به همراه دارد. با این وجود زمانیتشخیصی قلبی، لوله در مقایسه با سایر آزمایشات

 توسط یک تیم مجرب انجام گیرد، این آزمایش معموال بدون عارضه انجام خواهد شد..

 مورد متغیر است. خطرات این آزمایش تشخیصی عبارتند از: 500در  1مورد تا  1000در  1ل عوارض جدی این تست تشخیصی از در ک

 های قلبینظمیبی 

 تامپوناد قلبی 

 هاآسیب به شریان 

 فشارخون پایین 

 واکنش حساسیتی به مواد حاجب 

 خونریزی در ناحیه ورود لوله 

 سکتۀ مغزی 

 حملۀ قلبی 

 ورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دست

 استانداردهای اعتباربخشي -تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  العمل های دستور كتابچه 
 

 MA/PRC/ 15كد سند:
(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش 15

 مستمر بيمار پس از آنژيوگرافي و آنژيوپالستي

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص -اولويرايش: 
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 هدف:

دياليز موثر بيماران و كاهش جهت قبل و حين و پس از دياليز بيماران  در سه مرحله  صحيح رائه خدماتابا هدف اين دستورالعمل  

 به شيوه زير اجرا ميگردد: ت كاتتر و شالدون و جلوگيری از عفون آسيب به بيماران

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  

 را اربیم و تعیین را گردیده مشخص قبل از بخش مسئول توسط که کار تقسیم دفتر روی از را بیمار تخت و کرده پذیرش را بیمار پرستار -1

 .کند راهنمایی خود تخت به

 .کند رعایت بودن مثبت درصورت را بیمار جداسازی اصول و کرده ارزیابی آزمایشات به توجه با B هپاتیت نظر از را بیمار پرستار -2

 را کارکنان و ارانبیم بین خون راه از منتقله بیماری های به ابتال از پیشگیری منظور به استاندارد جانبه همه احتیاطات و اصول پرستار -3

 .   نمای استفاده همودیالیز مدت تمام در فردی حفاظت وسایل از Bهپاتیت  بیمار از مراقبت درصورت)کند می رعایت

 .نماید می انتخاب بیمار جهت را مناسب صافی بخش مسئول نظر طبق مددجو وضعیت به توجه با پرستار -4

 .نماید  پرایم ست و دهشستشو، آما استاندارد روش به را دستگاه پرستار -5

 .نماید  ثبت بیمار پرونده در و کرده وزن دیالیز شروع از قبل را بیمار پرستار -6

 .نماید تنظیم را دستگاه UF میزان آن به توجه با و داشته آگاهی خشک وزن محاسبه  نحوه از است موظف پرستار -7

 .باشد داشته را باشد می تول،کورتکس، شالدون و ...فیس شامل که بیمار عروق به یابی دست نحوه از الزم آگاهی پرستار -8

 صحیح کارکرد از اطمینان در صورت و نموده بررسی را بیمار دسترسی عروقی راه های از یک هر صحیح کارکرد دیالیز شروع از قبل پرستار -9

 .کند شروع را بیمار دیالیز آن

 باشد :   ذیل شرح به ربیما عروقی راههای از یک هر به دستیابی برای پرستاری قدامات -10

 كورتکس و فيستول

 نماید چک قرمزی و ترشح و خونریزی -ادم -عفونت -ترومبوز نظر از را فیستول محل باید پرستاران گذاری فیستول از پس. 

 نماید حس گوشی یا دست با )تریل( را فیستول ارتعاش وجود پرستار. 

 6-4 کرد استفاده فیستول از بتوان تا است الزم هفته. 

 بشوید صابون و آب با را دار فیستول عضو تزریق هر از پیش دهد آموزش بیماران به پرستار. 

 باشد داشته فاصله فیستول محل با    مت سانتی 5)انگشت 3 فاصله به حداقل شریانی سوزن. 

  کند. تغییر سوزن ها تزریق محل همواره و شود پرهیز نقطه یک به سوزن مکرر تزریق از 

 گردد ضدعفونی و تمیز دورانی صورت به استاندارد کننده ضدعفونی های محلول با محل تزریق از پیش. 

 ًباشد قلب سمت به وریدی سوزن و خون جریان سمت به شریانی سوزن جهت ترجیحا. 

 کند  جلوگیری خون مجدد بازگشت از عمل این شود رعایت سانتی متر 8-10 فاصله سوزن دو بین. 

 نماید فیکس دقت با پوست برروی چسب وسیله به را نیدل آنها، خروج از پیشگیری منظور به ها نیدل ورود از پرستار . 

 (مركزی وريدی كاتتر) شالدون

 گردد ارزیابی پرستار توسط ترشح -تورم -خونریزی نظر از کاتتر ورود محل همودیالیز شروع از قبل. 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  MA/PRC/ 16 16كد سند:

 پس از دياليز مستمر حين و

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: صفحه اول –اول ويرايش:
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 نماید حاصل اطمینان ها شاخه کلیپس بودن بسته از پرستار. 

 شود داشته نگه استریل خروجی و ورودی و بازشده ها شاخه سرپوش دیالیز شروع در. 

 کند شروع را همودیالیز و کرده باز را ها شاخه کلیپس و کرده وصل ها شاخه به را نظر مورد وریدی و شریانی های لوله پرستار. 

 دهد قرار را آن درپوش و نیضدعفو را ها سرشاخه استریل شرایط رعایت با و کرده هپارینه را ها شاخه دیالیز پایان از پس پرستار. 

 گردد پانسمان و ضدعفونی استریل روش به پرستار توسط کتتر خروج محل. 
 هر ددر صورت وجود نماید بررسی استفراغ و اسهال مانند الکترولیتی اختالالت به کننده مستعد عوامل نظر از را بیمار دیالیز از قبل پرستار -11

 .گردد ثبت پرونده در و اجرا الزم دستورات و رسانده مربوطه پزشک اطالع به را بیمار شرایط عالیم از یک

 نماید کنترل حرارت درجه و تنفسی و نبض خون، اختالالت فشار افزایش یا افت مانند همودینامیکی اختالالت عوامل نظر از را بیمار پرستار -12

 .نماید ثبت روندهپ در و اصالح را اختالالت مربوطه پزشک هماهنگی با اختالل وجود در صورت و

 .نماید شروع را بیمار همودیالیز بیمار شرایط بودن نرمال و ها الین کامل پرایم و شستشو دستگاه صحیح کارکرد از اطمینان از پس پرستار -13

 فتا از جلوگیری جهت به غذا مصرف محدودیت و شالدون و ها نیدل خروج از جلوگیری جهت الزم آموزش دیالیز شروع زمان در پرستار -14

 .دهد بیمار به خون فشار

 دياليز حين مستمر پايش

ستار  -1 ست  موظف پر شار  افت :شامل )دیالیز  حین عوارض نظر از همودیالیز انجام ساعات  تمام در را خود بیمار شروع  از پس از ا  و خون، تهوع ف

  با عوارض از یک هر بروز درصورت  و نماید رسی بر (شدن  ،لخته.... های واکنش خون، خارش، فشار  عضالنی، سردرد، افزایش   استفراغ، کرامپ 

 .آورد بعمل شده ایجاد عوارض اصالح جهت را الزم پرستاری اقدامات مربوطه پزشک با مشورت

 .باشد زير موارد شامل دياليز حين عوارض بروز درصورت الزم اقدامات

 :خون فشار افت

 (باال مارپاهای بی سرپایین،)شوك پوزیشن صورت به بیمار پوزیشن تغییر 

 فیلتراسیون اولترا قطع یا کاهش 

 هیپرتونیک های محلول و نمکی سرم دادن 

 پمپ دور کاهش 

 هدستگا پایین دستگاه، حرارت باالی سدیم)پرستار توسط دستگاه پروفایل تنظیم  

 :استفراغ و تهوع

 بیمار خون فشار اصالح 

 ضدتهوع داروهای تجویز 

 دیالیز حین غذا مصرف عدم 

 :عضالني كرامپ

 هیپرتونیک های محلول و سرم دادن با بیمار خون فشار اصالح 

 دستگاه سدیم غلظت افزایش 

 کرامپ بروز محل ماساژ 

 پزشک دستور طبق ضدخارش داروهای تجویز :خارش

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  MA/PRC/ 16 16سند:كد 

 مستمر حين و پس از دياليز

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: صفحه دوم –اول شماره ويرايش:
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 :صافي به حساسيتي های واكنش

 صافی شستشوی و دیالیز فوری قطع 

 هیستامین آنتی تجویز 

 تراپی استروئید 

 تراپی اکسیژن 

 :شدن لخته

 هپارین مناسب تزریق 

 دیالیز مجدد شروع و صافی تعویض 

 مایعات و خون جایگزینی 

 :هموليز

 دیالیز قطع و پمپ فوری توقف 

 بیمار کویل و ها الین کردن اوت و برگشتی مسیر کلمپ 

 خون و وریدی مایعات تامین 

 :سينه قفسه درد

 دیالیز سرعت کردن کم 

 اولترافیلتراسیون قطع و کاهش 

 اکسیژن تجویز 

 خون و مایعات تجویز 

 TNG 
 دیالیز قطع و سکنم 

 گرفتن :   اصالح عدم درصورت ECG 

 BP افزايش

 ای زمینه علت کردن برطرف 

 خشک وزن تنظیم 

  اولترافیلتراسیون انجام 

 دیالیز حین مایعات و سدیم تعادل حفط 

 دیالیز کیفیت افزایش 

 دیالیز مایع غلظت تنظیم 

 خون فشار ضد داروهای تجویز و اصالح 

 

 

 

 

 

  

 1395كتابچه  دستورالعمل های  اعتباربخشي سال 
 

(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  MA/PRC/ 16 16كد سند:

 ستمر حين و پس از دياليزم

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه سومص -اولشماره ويرايش:
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 دياليز از پس پايش*

 : بيمار مجدد توزين -1

 باشد نرسیده خود خشک وزن به بیمار درصورتی که و نماید ثبت پرونده در را بیمار وزن و کرده وزن را بیمار دیالیز از پس است موظف ستارپر -

 .بدهد بیمار به مایعات مصرف محدودیت زمینه در را الزم های آموزش

 :سوزن كردن خارج محل مناسب انعقاد و كنترل-2

 عدم از اطمینان از پس و داده فشار الزم مدت به بتادین به آغشته گاز با را ها نیدل خروج محل همودیالیز تماما از پس است موظف پرستار -

 .نماید فیکس کوچک پانسمان با را محل مناسب انعقاد و لخته ایجاد و خونریزی

 در الینها کردن هپارینه و شستشو جهت در دیالیز پایان استاندارد براساس را الزم اقدامات است موظف پرستار......  شالدون از استفاده درصورت -

 .نماید پانسمان را خروج محل پایان در و دهد انجام استریل شرایط

 :هموديناميک اختالالت وجود عدم3-

 با ختاللا هرگونه در صورت و کرده کنترل را – BP – P – R شامل که را حیاتی عالیم کلیه بیمار کردن OOB از قبل است موظف پرستار

 .نماید جلوگیری بخش از بیمار خروج از نشده پایدار بیمار همودینامیکی وضعیت زمانی که تا و داده انجام را الزم اقدامات پزشک مشورت

مايعات،  مصرف محدوديت و منزل در كورتکس و شالدون و فيستول از مراقبت درجهت الزم آموزش دياليز پايان در پرستار-4

 .دهد وی خانواده و بيمار هب را صحيح تغذيه

 و نموده شستشو و ضدعفوني دقت به را دستگاه بعدی دياليز شروع زمان تا بيمار هر همودياليز پايان از پس است موظف پرستار -5

 .دهد تحويل بعد شيفت پرستار به را دستگاه

 گردد  ثبت پرونده در دقت به پرستار توسط ماربي به شده داده های آموزش و دياليز حين در گرفته صورت اقدامات و موارد كليه-6

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 پرونده بيمار-ترازو-لوازم و تجهيزات مصرفي

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های    

 مرجع استانداردهای خدمات پرستاری 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  مل های دستورالع كتابچه 
 

(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  MA/PRC/ 16 16كد سند:

 مستمر حين و پس از دياليز

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه چهارمص -اولشماره ويرايش:
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 هدف:

اين دستورالعمل با هدف ارائه خدمات و آمادگي های و آموزش های موثر به بيماران جهت درمان اثربخش و كاهش عوارض ناشي از  

 های شيمي درماني به شيوه زير انجام مي شود.دارو

 1مرحله(كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام 

 دستور پزشک مبنی بر انجام کموتراپی کنترل شود. -1

 ز بیمار در مورد سابقه بیماری زمینه ای و سابقه مصرف دارو سوال شود.ا -2

 از بیمار در مورد سابقه حساسیت دارویی و غذایی سوال شود. -3

 ب آزمایش بیمار توسط پزشک معالج و پرستار مسئول بیمار کنترل شود.جوا -4

 عالئم حیاتی بیمار مخصوصا درجه حرارت بیمار در پرونده ثبت شود. -5

 پس از توضیح روش کار از بیمار و خانواده رضایت آگاهانه اخذ شود. -6

 وصل سرم و تزریق داروی ضد تهوع و ...طبق دستور پزشک معالج انجام شود. -7

 و به صورت صحیح با دوز صحیح توسط پرستار تزریق شود.دار -8

عالئم حیاتی بیمار حین تزریق دارو توسط پرستار چک شود  و به طور مداوم بیمار از نظر بروز حساسیت و واکنش احتمالی به دارو کنترل  -9

 شود.

 آموزش بهداشت در تمامی مراحل باید اجرا گردد. –مراقبت های حفاظتی حمایتی  -10

 هداشت در خصوص رعایت بهداشت فردی)مخصوصا استفاده از برس نرم به هنگام مسواك زدن(آموزش ب 

 عدم تماس با افراد دارای بیماری های مسری 

 شست و شوی مرتب و مستمر دست ها 

 به اتمام برسد. NISشیمی درمانی با شستشوی رگ بیمار به وسیله سرم  -11

 ه و خود مراقبتی به بیمار و همراه ارائه نماید.پرستار مسئول بیمار آموزش های الزم درمورد تغذی -12

  شور و پرادویه و ...(–آموزش تغذیه در خصوص: عدم استفاده از مواد غذایی محرك)تند 

  استفاده از لیمو به عنوان چاشنی غذا و برای تحریک اشتها 

 استفاده از مواد غذایی پرپروتئین 

 و ساعت،دقیق و کامل ثبت نماید. پرستار مسئول بیمار موارد فوق را  با ذکر تاریخ -13

 امکانات / تجهيزات الزم:

 سرم،داروی كموتراپي،پرونده ی بيمار،فرم رضايت آگاهانه

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 عمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورال

 مرجع استانداردهای خدمات پرستاری

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  MA/PRC/ 17 17كد سند:

 مستمر حين و پس ازشيمي درماني و پرتو درماني

 1/10/95:تاريخ ابالغ 

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولشماره ويرايش:
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 هدف:

اين دستورالعمل با هدف ارائه خدمات و آموزش های الزم قبل و حين و پس از انجام اسکوپي ها جهت ارائه موثر تر خدمات و كاهش 

  م مي شود:كنسل شدن اقدامات به علت عدم آمادگي بيمار و افزايش رضايت مندی و ايمني بيماران به شيوه زير انجا

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

است  ممکن ضدانعقاد، داروهای درباره ویژه به برساند،  معالج پزشک اطالع به مصرفی داروهای تمام آندوسکوپی، گونه هر انجام از قبل پرستار -1

های بافت از هایینمونه آن، انجام طی اوقات برخی. کند قطع را داروها بعضی آندوسکوپی، انجام از قبل روز چند ای یک بدهد ترجیح پزشک

 .گیرند قرار بررسی مورد میکروسکوپ زیر تا شودمی برداشته بدن داخلی

 برای را الزم اقدامات تا برساند آندوسکوپی شکپز اطالع به را موضوع این حتما پرستار باشد،  مبتال دهنده خونریزی اختالالت به بیمار  اگر -2

 .کند مهیا احتمالی خطرات با مقابله

 اقدامات این انجام تا کنندمی استفاده الزم میزان به آورخواب یا مخدر مسکن، داروهای از معموال بیماران، ناراحتی و درد تخفیف برای پزشکان -3

 .باشد تحمل قابل بیمار برای

 .باشد  ناشتا  قبل ساعت 6 از بیمار یآندوسکوپ انجام جهت -4

 .کند اخذ  همراه و بیمار از آگاهانه رضایت سپس و دهد شرح کامال همراه و بیمار برای را پروسیجر انجام مراحل  پرستار -5

 .کند همراهی ندوسکوپیآ بخش تا را بیمار پرستار -6

 .کند کنترل حیاتی  عالئم و ،خونریزی شیاریهو وضعیت نظر از را ،وی ندوسکوپیآ بخش از بیمار تحویل هنگام پرستار -7

 .دارد نگه ناشتا را بیمار( اندوسکوپی انجام از بعد ساعت 2-4) بلع رفلکس برگشت تا پرستار -8

 .دهد آموزش بیمار به را نمکی سرم از استفاده نحوه حلق سوزش رفع جهت پرستار -9

 .کند کنترل دقیقه 15-30 هر ساعت 4 تا را حیاتی پرستارعالیم -10

 . کند کنترل( اسپیراسیون ،پنومونی گوارش دستگاه شدن سوراخ) آندوسکوپی عوارض عالئم نظر از را بیمار رستارپ -11

 دهد انجام را پرستاری گزارش دقیق ثبت پرستار -12

 امکانات / تجهيزات الزم:

 گزارش پرستاری -لوازم و تجهيزات مصرفي

 ي است(تشخيصكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 مرجع استانداردهای خدمات پرستاری

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 18كد سند:
(اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش  18

 مستمر حين و پس ازانواع اسکوپي

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولويرايش:
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 هدف:

ن و مادر و كاهش مرگ و مير اين دستورالعمل با هدف ارئه مراقبت های صحيح و كافي به مادر باردار و افزايش ايمني و سالمت جني

  مادران)شاخص های بهداشتي جهاني( به شيوه زير انجام مي شود:

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  

 پروتکل کشوری زایمان چک کند.  ماما در بدو ورود مادر به بلوك زایمان،  مادر را از نظر شرایط پر خطر طبق - 1

 ماما پس از معاینه مادر، علت پرخطر بودن بارداری را از نظر مادری یا جنینی تعیین کند.     -2

ساخته و طبق پروتکل کشوری زایمان       -3 صله پزشک مقیم زنان را مطلع  ماما پس از تعیین علت پرخطر بودن زایمان از نظر مادری یا جنین، بالفا

 ت ها را شروع نماید.  ایمن مراقب

 :شرایط پرخطر جنینی 

با توجه به نداشتن بخش مراقبت های ویژه نوزادان در این مرکز، پزشک ضمن دادن توضیحات کامل  هفته : 37شروع زایمان با سن جنین زیر  -1

 نماید.به مادر و همسر وی، مادر را به مرکز مجهز به بخش مراقبت ویژه نوزادان اعزام 

هفته، مداخالت الزم در جهت پیشرفت زایمان و در  37در جنین باالی  ین، کاهش رشد داخل رحمی، کاهش شدید مایع آمنیوتیک:زجر جن -2

 گردد.غیراینصورت مادر با اعالم شرایط اورژانسی به اتاق عمل جهت ختم بارداری منتقل 

شود هفته زایمان به روش سزارین در این مرکز انجام می 37ز جنین زیر هفته و نی 37در مورد جنین های چند قلوی باالی  حاملگی چندقلویی: -3

 گردد.و در غیر اینصورت مادر با اعالم شرایط اورژانسی به اتاق عمل جهت ختم بارداری منتقل 

دفتر پرستاری در صورت لزوم  ماما  طبق دستور پزشک متخصص اطفال پس از هماهنگی با جنین ناهنجار با نیاز به جراحی بالفاصله بعد از تولد: -4

 دهد.به بیمارستان مجهز به اتاق عمل و بخش جراحی نوزادان انتقال 

 :شرایط پرخطر مادر 

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  ،اختالل در هوشياری و يا وجود تشنج و يا سابقه تشنج قبلي -1

 اطمینان از باز بودن را های هوایی -

 تراپی اکسیژن -

NPO - بودن مادر 

 گرفتن یک رگ باز -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  شوک : -

 برسی خونریزی -

 بررسی عفونت -

 بررسی تروما -

 درخواست کمک -

 گرفتن دو رگ بالفاصله و تزریق سرم طبق دستور پزشک -

 و واحد خونرزرو د -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 19كد سند:
 های بارداری مستمر پايش و اقبتمر از اطمينان (19

 بارداری اتمام از پس و حين قبل، پرخطر،

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -دومشماره ويرايش:
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 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  فشار خون باالی مادر: -3

 بررسی عالئمی همچون سر درد، تاری دید، درد اپی گاستر، تهوع استفراغ شدید - 

 ارخون باالگرفتن شرح حال از مادر در مورد سابقه بیماری های کلیوی، قلبی، و فش -

 کنترل میزان دقیق فشار خون، سن بارداری و وضعیت وزن گیری مادر -

 درخواست پروتئین ادرار اورژانسی و پیگیری جواب آن -

 معاینه اندام های مادر و ورم بدن -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:جام انبايد ماما اقدامات زير را برای مادر  خونریزی مادر: -4

 بررسی میان خونریزی، داشتن تهوع و استفراغ، درد شکم -

 کنترل سن بارداری و میزان ضربان قلب جنین -

 معاینه شکم مادر از نظر ارتفاع رحم و تونیسیته -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک باتوجه به میزان خونریزی مادر و حال عمومی وی -

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  :وجود درد شکمی -5

 ارزیابی مادر از نظر محل و نوع درد، تهوع و استفراغ، اسهال، سوزش ادرار، تکرر ادرار، ترشح آبکی و بد بوی واژینال، آبریزش و لرز -

 لوقوع بودن زایمانکنترل درجه حرارت، سن بارداری ، تعداد ضربان قلب جنین و وضعیت زایمان از نظر قریب ا -

 معاینه شکم مادر از نظر ارتفاع و تونیسیته رحم -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  پارگی کیسه آب زودتر از موعد : -6

 قراردادن اسپکلوم جهت رویت خروج مایع آمنیوتیک -

 سن بارداری، درجه حرارت، زمان پاره شدن کیسه آبتعیین میزان درد،  -

 Amniosureو یا  Padو یا تست Fernتأیید پارگی  کیسه آب با تست -

 بررسی وضعیت انقباضات رحم مادر با معاینه از روی شکم -

 بررسی وضعیت زایمان از نظر قریب الوقوع بودن و نوع مایع آمنیوتیک با معاینه واژینال با اسپکلوم -

 اطالع به پزشک مقیم زنان -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:انجام  بايد ت زير را برای مادراماما اقدام تب: -7

شرح حال از مادر در مورد   سه آب  2. لکه بینی 1گرفتن  شکمی  3. پارگی کی شح واژینال بدبو  4. درد  ستکاری بارداری  5. تر سوزش ادرار  6. د  .

ستفراغ  . تهوع 7 سرفه  8و ا سینه   9.  سه  سهال خونی  10. درد قف سردرد  12. گلو درد 11. ا شتهایی  3.  سابقه بیماری های دریچه ای  14. بی ا  .

 تنگی نفس و درد پهلوها .16. آبریزش از بینی 15قلب 

 بررسی عالیم حیاتی

 تعیین وضعیت کیسه آب مادر

 رمعاینه پهلوها، ریه ها، گردن، کبد، طحال و حلق ماد

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 19كد سند:
 های بارداری مستمر پايش و مراقبت از اطمينان (19

 بارداری اتمام از پس و حين قبل، پرخطر،

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص-دومشماره ويرايش:
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 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  تنگی نفس و تپش قلب: -8

 گرفتن شرح حال از مادر در مورد سرفه، تنگی نفس ، ورم اندام ها، سابقه آلرژی تنفسی یا آسم و درد قفسه سینه -

 نچک عالیم حیاتی مادر و تعداد ضربان قلب جنی -

 تعیین میزان هموگلوبین، سیانوز و بیقراری مادر -

 معاینه قلب، ریه ها، کبد، ملتحمه چشم و اندام های مادر -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر  ورم: -9

 خشکی پوست، یبوست و احساس سرما   ی، تیروئیگرفتن شرح حال مادر در مورد سابقه بیماری)قلبی، کلیو -

 چک کردن پروتئین ادرار، اوره و کراتنین خون -

 کنترل فشارخون و وضعیت وزن گیری مادر -

 معاینه قلب، ریه ، تیروئید، اندام ها)از نظر رنگ، حرارت عضو، نبض، درد، ورم( و پوست -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 دهد:انجام بايد ماما اقدامات زير را برای مادر   حاملگی طول کشیده: -10

 ، سن بارداری براساس سونوگرافی های اوایل بارداری، ضربان قلب جنینLMPتعیین -

 انجام اقدامات اولیه طبق تصمیم و دستور پزشک -

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 پرونده بيمار -دفتر ترياژ 

 تشخيصي است(بوط به دستورالعمل های واحد های كنترل كيفي: )مر   

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

و آموزش پزشکي، نويسندگان اداره مادران  بسته خدمتي ارايه خدمات مامايي و زايمان در بيمارستان، ناشر وزارت بهداشت و درمان

بخشنامه شماره  -بسته خدمتي مراقبت های ادغام يافته سالمت مادران وزارت بهداشت، نويسندگان اداره مادران  -وزارت بهداشت

 23/8/1391مورخ  11056/400

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 19كد سند:
 بارداری مستمر پايش و مراقبت از اطمينان (19

 بارداری اتمام از پس و حين قبل، پرخطر، های

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدبازنگری: تاريخ فحه سومص -دومشماره ويرايش:
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 هدف:
 مي آن مشخص جواب بيمار ترخيص از پس كه) اسکن و گرافي انواع ريپورت و آزمايشات انواع نتايج( پاراكلينيکي اقداماتنتايج آن دسته از 

 .شود

اثربخشي درمان، تکميل فرايند درمان و ايمني بيمارن و اطالع به پزشک معالج، اين دستورالعمل جهت اطالع بيمار از نتايج اقدامات معوقه، 

 و افزايش رضايت مندی حقوق گيرندگان خدمت به شيوه زير انجام مي شود:حفظ محرمانگي 

 مرحله(همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به

 تحویلباید   ، است بستری آن در بیمار که بخشی به را  بستری بیماران گرافی های/آزمایشات جواب تصویربرداری /آزمایشگاه پذیرش مسئول -1

 . دهد

و همچنین در دفتر تست های معوقه نوع  کردهی معوقه را یادداشت پرستار در زمان ترخیص بیمار در فرم آموزش ضمن ترخیص نوع تست ها-2

 شماره تلفن بیمار/همراه وی را جهت اطالع باید ثبت کند.تست و 

 . نماید کنترل و رویت را اند شده ترخیص که بیمارانی معوقه های جواب پرستار -3

و منشی بخش به بیمار یا  دهدتحویل  بایگانی پرونده در دادن قرار هتج بخش منشی به را آنها ها تست نتایج بودن طبیعی صورت در پرستار -4

 . همراه وی که شماره آن در دفتر ثبت شده اطالع می دهد و در صورت عدم دسترسی تست های معوقه را همراه پرونده به بایگانی انتقال دهد

و طبق درخواست پزشک  دهد اطالع بیمار معالج پزشک به را تبمرا معوقه ی ها تست نتایج در غیرطبیعی موارد مشاهده صورت در پرستار -5

 . موارد را به بیمار یا همراه وی اطالع رسانی کند

 .   نماید اعالم را  مراجعه و جواب گرفتن تحویل زمان وی همراه یا بیمار به پاتولوژی نتایج جواب مورد در پاتولوژی منشی -6

 .  نماید اعالم بیمار به را جواب تحویل زمان است موظف نیز سرپایی ارانبیم مورد در آزمایشگاه پذیرش مسئول -7

 امکانات / تجهيزات الزم:

 دفتر تست های معوقه-جواب آزمايشات و گرافي ها

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 باشند می ها ریپورت و آزمایشات جواب پیگیری سئولم پرستاری پرسنل کاری هرشیفت. 

 باشد می مربوطه بخش به ترخیص از پس معوقه ریپورتهای آزمایشات و نتایج ارسال به موظف رادیولوژی آزمایشگاه و . 

 گردد.   می بایگانی همراه یا بیمار به اطالع زمان تا بخش در معوقه نتایج 

 گردد می پرونده هضمیم رسانی اطالع از پس معوقه نتایج. 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی بیمار -تجربیات بیمارستانی

 

 

 

 
 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 

 

م نتايج معوقه تست های پاراكلينيک به (اعالMA/PRC/ 20 20كد سند:

 همراه بيمار/

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: ولصفحه ا-اولويرايش:
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 هدف:

ستورالعمل با هدف ارائه خدمات    سته از بيماراني كه د  بيمار( تنفس و خون گردش حفظ و برقراری ( احيااين د ست قلبي و  در آن د چار اي

 ممکن و كاهش آسيب های وارده و ايمني بيماران به شيوه زير انجام مي شود: تنفسي شدند در كوتاه ترين زمان

 (51كد احيا: شماره كد اضطراری بيمارستان جهت فراخوان اعضای تيم احيا)كد 

 .پروتکل روز دنيا به منظور نجات جان بيماران انجام ميشودعمليات احيا: مجموعه اقداماتي كه در حين ايست قلبي تنفسي بر اساس 

CPR :Cardiopulmonary Resuscitation 

 . باشد مي بيمار(Airway & Breathing) تنفس و هوايي راه برقراری مسئول    A&B پرستار 

 . باشد مي بيمار(Circulation) خون گردش برقراری و قلبي ماساژ مسئول  C پرستار 

  .دباش مي بيمار مسئول پرستار كه(Drugs &Fluids)  دارويي دستورات اجرای و وريدی، خط گرفتن  مسئول D پرستار

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر 

 .   نصب شودباید  و به کلیه بخش ها ابالغ نماید و در برد بخش ها  نوشتهرا ماهیانه  CPRدفتر پرستاری برنامه کشیک اعضای گروه -1

ستار                -2 شیک وقت و  یک پر سوپروایزر ک شک اورژانس،  شی، پز شک بیهو ستان از پز ضاء تیم احیاء در بیمار ستار    ICUاع و  CCUو یک پر

 پرستاردیگر از بخش مربوطه ، تشکیل شده است.

را گروه احیاء برای جایگزین  اید افرادب چک کند و در صورت تعویض شیفت فرد،   باید سوپروایزر در هر شیفت اعضای گروه کد را بر اساس برنامه    -3

   تامین کند.

 سرپرست تیم احیاء پزشک است و سوپروایزر کشیک مسئول برقراری هماهنگی بین اعضاء تیم می باشد.-4

 را اعالم کند.   51( کد 0پرستار بخش مربوطه به مرکز تلفن) شماره  CPRدر صورت نیاز به عملیات -5

 آغاز کنند.  باید را  CPRاحیا عملیات پرسنل بخش تا رسیدن تیم -6

 به بخش مربوطه مراجعه نمایند.      دقیق 3افراد گروه کد پس از مطلع شدن سریعا) کمتر از  -7

 . یابد می بر بالین بیمار ادامه تیم توسط بیمار احیا تیم، حضور محض به-8

باز کردن راه های هوایی و کمک به تداوم تنفس با استفاده  از آمبوبگ  به ترتیب شامل ماساژ قلبی،     AHA 2015اقدامات بر اساس گایدالین  -9

 می باشد.

شروع عملیات احیا، امکانات  -10 شتن باالی تخت بیمار        همزمان با  ستفاده از تخت احیا، بردا شامل خواباندن تخت و ا شود که  احیا نیز فراهم می 

الکتروشوك و پالس اکسی متر و الرنگوسکوپ  -آماده به کار بودن ساکشن –یک دقیقه  ، رساندن ترالی احیا در کمتر ازجهت سهولت در انتوباسیون

 می باشد.

  می گردد.  قطع را 51 کد اعالم سیستم تیم عضو آخرین حضور با-11

 بر عملکرد گروه احیا نظارت کند.   CPRدر حین و بعد از  باید سوپروایزر کشیک-12

 لیات احیا را بر عهده دارد .  پزشک بیهوشی مسئولیت و سرپرستی عم-13

 پزشک اورژانس در برقراری راه هوایی و عملیات احیا کمک نموده و در صورت نبودن پزشک بیهوشی به عنوان رهبر گروه می باشد.-14

 بیمار می باشد.  (Airway & Breathing) تنفس و هوایی راه برقراری مسئول    A&Bپرستار  -15

 بیمار می باشد.  (Circulation) خون گردش برقراری و قلبی ماساژ مسئول  Cپرستار -16

 که پرستار مسئول بیمار می باشد.  (Drugs &Fluids) اجرای دستورات دارویی  و وریدی، خط گرفتن مسئول  Dپرستار -17
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 را تعویض می کند.   Cدقیقه جهت حفظ کیفیت ماساژ قلبی پرستار  2هر  CPRرهبر -18

 پایان عملیات احیا را اعالم می کند.   CPRرهبر -19

     هنسخ 2در فرم مربوطه) در  CPR، نتیجه  CPR، زمان آغاز و ختم CPR، روند انجام  CPRپس از اتمام عملیات احیا، داروهای مصرفی در  -20

 تکمیل شود  و توسط افراد گروه کد حاضر بر بالین بیمار مهر و امضا گردد.  

 یکی در پرونده پزشکی بیمار گذاشته و دیگری به سوپروایزر آموزشی تحویل گردد.  CPRپس از تکمیل برگه  -21

نماید تا   جایگزین را اورژانس ترالی از شده  استفاده  چک شده و تجهیزات ت احیا مجددا ترالی اورژانس توسط پرستار بخش   اتمام عملیا پس از -22

 ترالی کد آماده عملیات بعدی باشد.  

 نتیجه عملیات احیا به اطالع پزشک معالج و خانواده بیمار رسانیده شود.   -23

 اتمام عملیات توسط پرستار بیمار در پرونده ثبت می شود.  گزارش عملیات احیا پس از  -24

 منتقل بخش مربوطه به احیا انجام از پس است  شده  تنفسی  قلبی ایست  دچار )پاراکلینیک واحدهای( بخش از خارج در بیمار صورتی که  در -25

 . شود

 . شود می برگزار وزشیآم سوپروایزر توسط پیشرفته و پایه ) کارکنان کلیه جهت( CPR آموزشی دوره -26

 نکات قابل اجرا توسط پرسنل بخش های مراقبت ویژه:   -27

   .پرستار بخش ویژه تا رسیدن پزشک بیهوشی با دادن پوزیشن مناسب سر به بیمار ، تنفس مصنوعی را با آمبوبگ شروع کند 

  ( را تزریق کند.  5/0پرستار بخش ویژه در صورت مشاهده برادی کاردی می تواند اولین دوز آتروپین )میلی گرم 

 بای دستگاه ژول 200) بدهد را شوك اولین بیمار به تواند می کد گروه رسیدن تا بطنی فیبریالسیون مشاهده صورت در ویژه بخش پرستار 

 . کند شروع را قلب ماساژ و( فازیک

 کند تزریق را آدرنالین دوز اولین قلبی ژماسا دادن ضمن آسیستولی مشاهده با تواند می احیا گروه رسیدن تا ویژه بخش پرستار. 

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 فرم نظارت و پایش احیا-ثبت گزارش احیا-فرم گزارش پرستاری-تلفن -کد گروه اعضای لیست – کد ترالی

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 تعیین و به همه بخش ها و واحدها ابالغ شده است د برای احیای نوزا 52کدبزرگسال به عنوان کد احیا  51 کد . 

 گیرد. می قرار بخش ها اختیار در و تنظیم ماهیانه صورت گروه کد به برنامه 

 زمینه در الزم های آموزش کارکنان به CPR شود. می داده 

 بار هر در فرم، اين است الزامي .باشد مي "( CPCR) احيا عمليات گزارش ثبت فرم" نام به احيا فرآيند مستندسازی و ثبت فرم

 .گردد مي بايگاني پرستاری دفتر در دوم نسخه و بيمار پرونده ضميمه آن اصل نسخه شود، تکميل نسخه دو در احيا عمليات انجام

 مي تکميل احيا عمليات خاتمه تاييد از پس و احيا يمت مسئول پزشک توسط ،( CPCR ) احيا عمليات گزارش ثبت فرم :توجه

 .باشد مي احيا تيم مسئول پزشک عهده بر نيز آن خصوص در پاسخگويي مسئوليت است بديهي .شود

 تخمینی وزن و قد ثبت و نبوده، ها آن دقیق ثبت و وزن و قد گیری اندازه به نیاز قسمت این در :كودكان مخصوص كادر تکميل در مهم نکته
 .کند می کفایت

 تنفسی قلبی ایست بیمار حاضر حال بالینی تابلوی به غیرمستقیم یا مستقیم بطور که است هایی بیماری منظور :قبلي ای زمينه های بيماری

 .... و عروقی قلبی بیماری دیابت، خون، فشاری پر مانند باشند، مرتبط)

  1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه  

 MA/PRC/ 21كد سند:
 (احيای قلبي و ريوی21

 1/10/95غ :تاريخ ابال

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص-دومشماره ويرايش:
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 .شود می محسوب "شاهد حضور در" باشد، افتاده اتفاق درمانی کادر حضور در تنفسی -قلبی ایست که صورتی در :شاهد حضور در -

 .است شده بیمار تنفسی -قلبی ایست موجب که احتمالی اولیه بیماری :هاولي تشخيص -

 .است بیمار تنفسی -قلبی ایست عامل قطع بطور که ای زمینه بیماری :نهايي تشخيص -

 تشخیص مرحله هر در که صورتی در و است نظر مد احیا تیم مسؤول پزشک بالینی حدس ها، تشخیص از یک هر ثبت جهت است بدیهی: توجه

 .گردد می ثبت "نامشخص" کلمه نشود، داده

 :شده انجام اقدامات

: BLS  

 حادثه صحنه در مثال طور به( پیشرفته احیای بدون پایه احیای عملیات که گردد تکمیل صورتی در فقط و احیا تیم اعضای توسط فرم از بخش این

 .اشدب شده انجام )مرکز احیای حضورتیم از قبل تا درمانی مرکز در حتی یا

 رفع برای شده انجام اقدام و تنفسی، -قلبی ایست حین در هوایی راه مسیر بودن بسته یا باز وضعیت شرح :اوليه معاينه در هوايي راه وضعيت -

 .باشد می Nasal Airway و Oral Airway مانند وسایلی یا هوایی راه مانورهای از استفاده شامل احتمالی انسداد

 .باشد می (BMV) بگ و ماسک با یا و ماسک به دهان بینی، و دهان به دهان دهان، به دهان تنفس لشام اقداماتی :تنفس -

 .نمایید ذکر را آن از استفاده خارجی، خودکار دفیبریالتور ازدستگاه استفاده صورت در AED :از استفاده -

: CLS  

 .اید نموده استفاده پیشرفته هوایی راه وسایل از یککدام از نمایید مشخص باید قسمت این در :هوايي راه از مراقبت روش.1

 .شود می مشاهده قلبی مانیتورینگ آغاز محض به که قلبی ریتم اولین از عبارتست :شده مشاهده قلبي ريتم اولين .2

 با دادن شوك قابل های مریت نهایت در و شود انجام -احیا دستورالعمل طبق - اقدامات تمامی که صورتی در :دفيبريالسيون به نهايي پاسخ.3

 .شود منظور) خیر (پاسخ اینصورت غیر در و) بلی (پاسخ گردد، اصالح دفیبریالسیون انجام

 و نموده تغییر احیا عملیات حین در بیمار مانیتور در شده مشاهده ریتم که مواردی از عبارتست :احيا عمليات حين قلبي ريتم تغيير .4
 .دباش گرفته صورت آن برای درمانی

 .است تنفسی قلبی ارست هنگام در وریدی راه وجود منظور :وريدی راه .5

 .گردد ذکر استفاده دفعات تعداد و دوز مصرفی، داروهای نام قسمت این در :داروها .6

 است الزم همچنین .شود منظور "خیر" پاسخ اینصورت غیر در و "بلی" پاسخ موقت میکر پیس تعبیه صورت در :موقت ميکر پيس به نياز 7.

 .شود مشخص نیز "خارجی" یا "داخلی" موقت میکر پیس نوع ،"بلی" پاسخ ذکر صورت در

 :احيا عمليات گزارش

 .است CPCR نوبت این در احیا عملیات خاتمه تا ( BLS )پایه اقدامات شروع لحظه از احیا، عملیات مدت از منظور :احيا عمليات مدت -

 .باشد خودبخودی خون گردش دارای دقیقه 02 بمدت حداقل بیمار احیا، عملیات انجام از پس که است ردیموا شامل :موفق احيای از منظور -

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

 7091/400ورالعمل وزارت بهداشت تدس
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 هدف:

راه حال ايمني بيمار  9ول اص ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار طبق ،آموزش نحوه پذيرشرالعمل، هدف از تدوين و اجرای اين دستو

 ، افزايش ايمني بيماران ، جلوگيری از كنسل شدن عمل جراحي و افزايش رضايت مندی بيماران مي باشد.

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

به بخش/ ، منشی اتاق عمل )نوبت دهی طبق درخواست پزشکان در روزهای قبل(ق عملتوسط مسئول اتا طبق لیست از قبل تعیین شده -1

 باید اطالع دهد. را زمان جراحیپذیرش واحد 

جراحی های الکتیو کنسل شده و اتاق عمل باید در  -در صورت مراجعه اورژانسی بیماران از بخش اورژانس/یا بخش های ویژه و معمولی -2

 گیرد.اختیار پزشک اورژانس قرار 

د مددجو باید توسط پرستار بخش و بیمار بر به وسیله برانکارد یا ویلچر با توجه به وضعیت بیمار به همراه تجهیزات الزم به اتاق عمل بای -3

 انتقال داده شود.

 بیمار را از پرستار باید تحویل گیرد بیهوشیپرستار/کارشناس  -4

 و پرونده بیمار تطبیق دهد.معرفی کند و دستبند شناسایی بیمار را با خود مدد جو پرستار/کارشناس تحویل گیرنده باید خود را به بیمار  -5

 شیوه ناحیه عمل را طبق پرونده چک کند. -پرستار تحویل گیرنده باید محل عمل -6

مار اطمینان پرونده، باید تمامی مستندات پاراکلینیکی بیمار را چک و از ناشتا بودن بی 7پرستار /کارشناس تحویل گیرنده طبق برگه  -7

 حاصل کند.

 از نبود آنها اطمینان حاصل شود.زیورآالت مریض باید چک شود و -تمامی اتصاالت مریض و هرگونه وسیله مصنوعی -8

 زیر چک شودلباس اتاق عمل و نداشتن لباس -مددجو باید از نظر نوع پوشش -9

اطمینان حاصل شود و برگه رضایت آگاهانه باید در پرونده  ملرضایت قطع عضو و.. با توجه به نوع ع-باید از اخذ هر گونه رضایت آگاهانه -10

 بیمار موجود باشد.

 دهید. به وسیله برانکارد /ویلچر به اتاق عمل تعیین شده انتقال را مددجو  -پس از اطمینان از تمامی موارد فوق -11

 

 امکانات / تجهيزات الزم:

رح حال، برگه بيهوشي، برگه مشاورنامه، دستور پزشک، ش ليست عمل ها، چک ليست جراحي ايمن، گزارش پرستاری، رضايت  

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 راه حل ايمني بيمار 9 –تجربيات بيمارستاني  -تباربخشيدستورالعمل های اع

 

 

 

 

  

 1395ربخشي سال اعتبا دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 22كد سند:

 (نحوه پذيرش بيماران در اتاق عمل22

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-اولشماره ويرايش:
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 هدف:

اطمينان از رقيق سازی صحيح محلول های ، و  گند زدا  اجرای صحيح روش استفاده از محلول ضد عفوني كننده  اين دستورالعمل با هدف

 سکير كاهشو  ارتقای سطح آگاهي و عملکرد پرسنل در مورد روش های ضد عفوني،  ضدعفوني كننده و منفي شدن نتيجه كشت ميکروبي

 بيمارستاني به شيوه زير انجرام ميشود:نرخ عفونت های  ی اعمال جراحي  وعفونت ها

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 شستشو و گندزدايي:

 نوکواسپری را تنظیم و در معرض دید قرار دهد.   سرپرستار برنامه مدون نظافت و ضدعفونی اتاق های بخش توسط دستگاه  -1

 سرپرستار محوطه استریل و غیراستریل را جدا نموده و به پرسنل اطالع رسانی نماید.   -2

 وارد شوند.  کاله و ماسک به محیط های استریل سرپرستار پرسنل را  الزام می نماید تا با -3

 بل و پس از پایان هر عمل انجام شود.شستشو ی اتاق عمل در ابتدا و انتهای روز، ق -4

سطح            -5 صورت وجود آلودگی  شده و در  سطوح از نظر پاکیزگی و گردگیری چک  ضافی از اتاق خارج و تمامی  سایل ا شروع عمل ابتدا و قبل از 

 مورد نظر ضدعفونی گردند.  

 یز  انجام شود.تمیز کردن تخت، میز و سطوح و کف قبل از شروع عمل ها و در بین اعمال جراحی ن -6

 شستشوی کامل محوطه اتاق عمل، انبار ، پکینگ، دیوارها و سقف هفتگی انجام شود.  -7

 کلیه موارد شستشو توسط پرسنل آموزش دیده انجام و توسط پرستار مسئول نظارت و کنترل گردد.   -8

 یا کامال ضدعفونی و خشک شود. جهت هر اتاق از وسایل شستشوی جداگانه استفاده شده و در صورت امکان استریل  -9

 برای قسمت های مختلف و وسایل هر اتاق هم از پارچه جداگانه استفاده شود.  -10

 هنگام نظافت و گردگیری به تمام سطوح و تجهیزات اتاق های عمل توجه شود.  -11

 ودن آنها به واحد استریلیزاسیون عودت دهد. پرستار بعد از اتمام عمل ، وسایل استریلی که استفاده نشده اند  با کنترل سالم ب -12

 هر روز تمام اتاق ها توسط پرسنل خدمات واشینگ و ضدعفونی می شوند و روزانه طبق لیست یک اتاق  نوکو اسپری گذاشته شود. -13

 اشته شود.  در صورت عفونی بودن عمل جراحی پس از پایان عمل، اتاق مربوطه نیزعالوه بر لیست هفتگی نوکواسپری گذ  -14

شت             -15 ضاع اتاق عمل ک سی او شاهده موارد عفونی، جهت برر سه ماه یک بار یا با م ستار بخش هر  سرپر سوپروایزر کنترل عفونت با هماهنگی 

 انجام دهد.    

 ضدعفوني كننده:

 ر دهد.  سر پرستار برنامه مدون جهت ضد عفو نی اتاق ها توسط دستگاه نوکو اسپری را تهیه و در معرض دید قرا -

 سر پرستار برضدعفونی بخش ، برطبق برنامه ی منظم نظارت نماید.   -2

 خدمات با نظارت پرستار،جهت هر  قسمت از وسایل شستشو و ضد عفونی جدا گانه استفاده نماید.   -3

 کلیه موارد شستشو باید توسط پرسنل آموزش دیده انجام و توسط پرستار مسئول نظارت گردد. -4

ضد عفونی از آلودگی کامال پاك          خدمات ق  -5 سطوح و قسمت ها را  قبل از  ضافی را از اتاق خارج وکلیه  سایل ا ضد عفونی اتاق ها، کلیه و بل از 

 کند.  

 سوپروایزر کنترل عفونت،  دستورالعمل ضد عفونی ابزار و محیط را در معرض دید  پرسنل قرار داده و در دسترس باشد.    -6

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(نحوه نظافت ، شستشو و گندزدايي MA/PRC/ 23 23كد سند:

 اختصاصي محيط های اتاق عمل

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 الغ سنجه های جدیددرصورت ابتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومشماره ويرايش:
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طبق دستوالعمل تهیه و     محلول ضدعفونی کننده ل و شستشوی دیوارها  را با    خدمات و با نظارت مسئول شیفت،  شستشوی کف اتاق های عم      -7

 انجام دهد.  

سیالیتیک، کامپیوتر و ... از          -8 شی، کوتر، چراغ  ستگاه بیهو ضدعفونی د ضدعفونی کننده محلول خدمات برای  ستوالعمل  های  ستفاده   طبق د   ا

 نماید.  

 خدمات طبق دستور کارخانه سازنده آن را رقیق سازی و استفاده نماید.  محلول ضد عفونی کننده در بخش موجود بوده و  -9

آموزش های الزم به پرسنل )خدمات و پرستاری (را در مورد روش ها و محلول های ضدعفونی به صورت مستمر  باید سو پروایزر کنترل عفونت -10

 دهد.  

 مربوط به ساکشن شهیش م استفاده از باتل ساکشن یکبارمصرف( : خدمات     ) در صورت عد  ساکشن  دستگاه   یضد عفون  و یستورالعمل نگهدار د -11

محلول  پس از شستشو باکند؛  باتل  هیتخلتی شویی  داخل  تواندی مرا باتل  نموده و  هیتخل یستیشده با  رهیآسپ  عیبدون درنظر گرفتن مقدار ما را

 گیرد . استفاده قرار قه  وخشک کردن مورددقی 15و غو طه وری در محلول به مدت  دترژنت 

در صورت عدم استفاده از تیغه های یک بار مصرف،  تیغه های الرنگوسکوپ  بیهوشی  پرستار/ تکنسین : رنگوسکوپ ال یستورالعمل ضد عفون  د -12

شده را    ستفاده  صد و  70 الکلبا ا ضد عفونی کننده موجود  غوطه ور نمودن آن  ای در شو     ودر محلول  ست   می کند.   یساز  یضد عفون  یبا آب کاف ش

 استریلیزسیون تحویل داد تا استریل شوند.  نمودن به واحد لیرنگوسکوپ را جهت استرال یها غهیت توانی م نیهمچن

آمبو بگ ها : پرستار / تکنسین در صورت عدم استفاده از آمبوبگ یک بار مصرف،  آمبوبگ استفاده شده را بعد از  یستورالعمل ضد عفوند -13

 مجددا مورد استفاده قرار دهد.و  عفونی با محلول مورد نظر آبکشی شستشو و  ضد

 امکانات / تجهيزات الزم:   

وسایل  -نوکواسپری –دستکش و وسایل ایمنی  –وسایل نظافت اعم از جارو وتی و دستمال گرد گیری  -محلول های ضدعفونی کننده الزم

 حفاظت فردی

 تشخيصي است(واحد های  كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های   

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

 تجربيات بيمارستاني -استانداردهای اعتباربخشي

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  لعمل های دستورا كتابچه 
 

(نحوه نظافت ، شستشو و گندزدايي MA/PRC/ 23 23كد سند:

 اختصاصي محيط های اتاق عمل

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص -دومشماره ويرايش:
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 هدف:

و  آنها جهت تشخيص به موقع بيماریو عدم جابجايي  اين دستورالعمل با هدف آموزش نگهداری و انتقال صحيح نمونه های پاتولوژی

 افزايش ايمني بيماران به شيوه زير انجام ميشود.

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 باید به پاتولوژی ارسال گردد. بافتی که از بدن بیمار خارج می شود طبق دستورالعمل وزارتخانه:نمونه -1

 اسکراب نمونه را  از موضع از موضع عمل جمع آوری کند. -2

 .دبل چک می کند پرستار سیرکولر نمونه را با پرستار اسکراب و پزشک جراح   -3

 قرار داده می شود.%10نمونه داخل ظرف فرمالین -4

 ه ها را فرمالین بگیرد.نمونه باید در فرمالین غوطه ور باشد بطوریکه روی نمون-5

 باید نوشته شود. بر روی چسب لکوپالست ،شماره پرونده،نام پزشک،محل برداشت نمونهتولد  از جمله نام ،تاریخ بیمار مشخصات -6

 شود. رچسبب مشخصات روی خود ظرف نمونه  -7

 فیکس شود. درب ظرف پاتولوژی -8

 ر داده شود.قرا باکس مخصوص نمونه هاظرف نمونه پاتولوژی در -9

 ها اطالع رسانی شود. منشی اتاق عمل جهت ارسال نمونه به 10

 تکمیل شود. سه برگمشخصات فرم پاتولوژی توسط منشی در  -11

 تکمیل شود. برگه ی پاتولوژی توسط پزشک معالج -12

 د.ثبت شو در دفتر عمل جراحی و فرم پاتولوژی نوع نمونهو   HISدرخواست پاتولوژی در سیستم  -13

  نیز ثبت میگردد. مشخصات پاتولوژی در دفتر مخصوص پاتولوژی -14

  ع آوری و برای ارسال آماده شود و به مسئول جمع آوری نمونه ها در بخش پاتولوژی اطالع داده شود.پاتولوژی های جم-15

 ولوژی چک میکند.ها را در اتاق عمل تحویل گرفته و با دفتر و برگه پاتنمونه پاتولوژی  پاتولوژیخدمات -17

 امکانات / تجهيزات الزم:

 محلول فرمالين -سيستم-دفتر دريافت و تحويل-نمونه پاتولوژی

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 يد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاي

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(نحوه نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی از MA/PRC/3 24 24كد سند:

 اتاق عمل به آزمايشگاه

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-اول شماره ويرايش:
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 هدف:

و كاهش  حين و پس از جراحي -صحيح از چک ليست جراحي ايمن در سه مرحله قبلدستورالعمل با هدف آموزش و استفاده اين 

عوارض و مشکالت ناشي از جراحي به بيمار  و اطمينان از جراحي صحيح و مطمئن برای بيماران و افزايش ايمني آنها به شيوه زير 

 انجام ميشود:

 مرحله(نجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول ا

 عمل جراحي بر روی بيمار صحيح و در موضع صحيح

سه  احتمال وقوع عمل جراحی در موضع اشتباه بیشتر تؤام با اعمال جراحی بر روی ارگان های قرینه است پروتکل جهانی در این زمینه یک فرآیند

 پروسیجر صحیح می باشد.  گامه تکمیلی به منظور تضمین بیمار صحیح ، موضع و

: تأييد بيمار، موضع و پروسيجر صحيح در تمامي مراحل از زمان اخذ تصميم به عمل بيمارتا هنگام انجام عمل جراحي به شرح 1گام 

 ذيل:

 عمل جراحی 1در هنگام برنامه ریزی و زمان بندی 

 در هنگام پذیرش یا ورود به اتاق عمل 

 بیمار به فرد دیگری منتقل شد. در هر زمان که مسئولیت مراقبت از 

 قبل از ورود بیمار به اتاق عمل 

 بیدار و آگاه و کلیه اعضای تیم درمانی واز طریق شناسایی و عالمت گذاری بیمار و در طی اخذ رضایت  این گام بایستی با مشارکت بیمار

و کلیشه های رادیوگرافی بیمار به صورت فعال انجام آگاهانه ، از وی و تأیید موضع ، طرف بدن و پروسیجر با بررسی و کنترل پرونده 

 شود.

 : عالمت گذاری موضع عمل 2گام

  بر اساس پروتکل جهانی  موضع یا مواضع عمل بایستی عالمت گذاری شود. به ویژه در مورد ارگان های قرینه ی طرفی، چند ساختاری

ها(. عالمت گذاری ساختارهای خط میانی بدن نظیر تیروئید یا  نظیر ) انگشتان دست و پا و دنده ها(و سطوح چندگانه) ستون مهره

 ساختارهای منفرد نظیر طحال از مقررات محلی ارائه خدمت پیروی می نماید.

 .عالمت گذاری بایستی بر روی یا در کنار و مجاورت موضع عمل باشد 

  که در هنگام آماده سازی موضع عمل پاك نشود، صورت عالمت گذاری بایستی کامالً واضح و مشهود و با استفاده از یک مارکر دائمی

  .گیرد

 .برای عالمت گذاری موضع عمل، بایستی از یک روش منسجم استفاده شود 

  ،عالمت گذاری موضع عمل بایستی توسط جراح که عمل جراحی را انجام می دهد صورت پذیرد.به منظور عملیاتی نمودن این وظیفه

عالمت گذاری موضع عمل را به فرد دیگری تفویض نماید که آن فرد در تمام مدت جراحی به ویژه در  جراح فقط در صورتی می تواند 

 هنگام انسزیون در اتاق عمل حضور داشته باشد.

 .به لحاظ اهمیت مشارکت فعال بیمار، بایستی عالمت گذاری موضع عمل تا حد امکان در زمان هوشیاری و بیداری  بیمار انجام شود 
 

 

 

                                                      
 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 25كد سند:
 (ابالغي جراحي ايمن25

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-اولشماره ويرايش:
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وسيجرو موضع ور تأييد بيمار، پر: وقفه ی/ درنگ  جراحي ، وفقه ای كوتاه در فعاليت اتاق عمل،  قبل از برش پوست به منظ3گام 

 عمل با انجام اقدامات ذيل است. 

  در این زمان با حضور کلیه اعضای تیم جراحی، بایستی از وضعیت مناسب بیمار برای جراحی و وجود هر گونه ایمپلنت یا تجهیزات

 خاص و رفع هر گونه دغدغه یا عدم انسجامی اطمینان یافت و موارد را مستند نمود.

 طمینان از وجود برگه رضایت آگاهانه از بیمار به زبان قابل درك به نحوی که بیمار از عوارض و موضع مشتمل بر سطح و طرف کسب ا

 جراحی و هزینه عمل کامالً آگاه شود. 

 ،اخذ رضایت آگاهانه قابل تعویق است.تبصره: در موارد اورژانس که احتمال مرگ یا قطع عضو می باشد 

 ود که قبل از القاء بیهوشی یکی از اعضاء تیم، شناسایی بیمار را به صورت فعال ضمن پرسش از بیمار به صورت کالمی  اکیداً توصیه می ش

م و با استفاده از تطابق خود اظهاری بیمار با شناسه های مندرج بر روی دستبند شناسایی تأیید نماید. برای این منظور عالوه بر نام و نا

 با  استفاده از شناسه الزامی دیگر ) تاریخ تولد به روز، ماه و سال( الزامی است.خانوادگی بیمار، تایید 

 ............ و یکی از اعضای تیم با بیمار رضایت آگاهانه وی را تأیید نماید و موضع و پروسیجر صحیح را نیز با بیمار تأیید کند.پرستار

 و آن را با مستندات پرونده بیمار تطبیق دهند.متخصص بیهوشی بایستی عالمت گذاری موضع را کنترل نموده 

  به عنوان اقدام ایمنی نهایی،تیم جراحی به صورت هم زمان و مستقل از یکدیگر بایستی بیمار، موضع و پروسیجر صحیح را قبل از برش

جراحی، طرف و موضع جراحی را پوست برای جراحی تأیید نمایند، بدین منظور جراح با صدای بلند نام و نام خانوادگی بیمار، نام عمل 

 بیان و پرستار و متخصص بیهوشی باید صحت اطالعات را تأیید نمایند.

 

 امکانات / تجهيزات الزم:

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي( مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/

 دستورالعمل ابالغي جراحي ايمن
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 MA/PRC/ 25كد سند:
 (ابالغي جراحي ايمن25

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: دوم صفحه-اولويرايش:
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 هدف:

جلوگيری از اتالف استفاده داروها در زمان مناسب با توجه به تاريخ انقضا و  ،اين روش اجرايي با هدف نگهداری صحيح داروها در انبار دارويي

 داروها به شيوه زير انجام مي شود:

 مرحله(ت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظار

 در انبارش داروها توجه به نکات زير الزامي مي باشد.

 . باشد داشته مقاوم پوش کف با بتونی کف ، مستحکم ساختمان-1

 .  باشد داشته را محصوالت از وسیعی طیف نگهداری برای مناسب ظرفیت بایست می انبار-2

 .داروهای مخدر در کمد مخصوص قفل دار قرار داده شود-3

 محل نگهداری داروهای پرخطر و مشابه و یخچالی مشخص شده باشد.-4

 .  باشد وحشرات وغبار گرد از عاری و تمیز بایست می داروها نگهداری محل-5

 .  باشد موجود انبار در آن روشهای و نظافت دفعات تعداد زمینه در عمومی بهداشت رعایت جهت مکتوب ای برنامه-6

 . داروها( و کارتن ها به صدمه )بدلیل .میباشد ممنوع آنها کردن رطوبم و انبارها کف شستن-7

 شوند. باشد نگهداری داشته بازرسی و پاکسازی امکان که مناسب فضایی در و زمین کف از باالتر بایست می دارویی های کارتن-8

 .    باش شده مرتب و تمیز ، خوب عیتوض در بایست می ها ) پالتداروها در انبار داروخانه  بر روی پالت  گذاشته شوند.-9

 . باشد منفذ و نور ، روزنه فاقد باید انبارها سقف و دیوارها و درب زیر-10

 . باشد داشته کننده خنک سیستم-11

   یبلل رفتن بین از موجب که باشد ای گونه به نبایستی محیط رطوبت. باشند داشته سنج دما و سنج رطوبت باید داروئی انبارهای کلیه-12

 گردد ها قرص شکل تغییر یا و دارو

 صورت به بایستی محیط دمای و باشد سانتیگراد درجه 15 از کمتر یا و سانتیگراد درجه 30 از بیشتر نبایستی زمان هیچ در محیط دمای-13

 .شود ثبت و گیری انبار اندازه مخصوص دماسنج توسط روزانه

 .گیرند قرار شده کنترل دمای بایخچال  در بایستی دارند نیاز سانتیگراد درجه 8 از کمتر دمایی به نگهداری جهت که داروهایی-14

 .  باشد می ممنوع اکیدا دارویی انبار به متفرقه افراد ورود احتیاطی اصول رعایت منظور به

کیلوگرمی آتش نشانی به  6-12باشد.) یک کپسول  مداربسته دوربین و حریق و اطفا اعالم های سیستم به مجهز بایست می دارویی نبار-15

    متری از کف انبا 20/1متر مربع فضای مورد استفاده با ارتفاع  30ازای هر 

 ارزیابی مورد مرتب بطور افزاری سخت و همچنین (...و کامپیوتر برنامه ، پرسنل ) افزاری نرم سیستمهای از اعم سیستم کارایی و سالمت-16

 .شود داده قرار ارزشیابی و
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 (انبارش  ايمن داروهاMA/PRC/ 26 26كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 های جدید درصورت ابالغ سنجهتاريخ بازنگری: فحه اولص -اولشماره ويرايش:
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 قابلیت بلندتر انقضا تاریخ با دارو ورود درصورت تا باشد ای گونه به بایستی دارو چیدمان نحوه-17

 .باشد داشته توجه دارند تری کوتاه تاریخ مصرف که داروهایی تقدم به و باشد مقدور چیدمان جلوی به تر نزدیک تاریخ اقالم جابجایی-18

 تاریخ در مصرف میزان از بیش درخواست میزان که صورتی در و پذیرفته صورت انقضا تاریخ ترین نزدیک از همواره بایستی دارو مصرف-19

 .پذیرد صورت بندی سهمیه بایستی باشد انقضا

 امکانات / تجهيزات الزم:

 چک لیست ثبت دمای یخچال-رطوبت سنج -دماسنج

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 ثبت روزانه دمای یخچال ها الزامی است.

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 اصول انبارش ایمن داروها -یاستانداردهای اعتباربخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 (انبارش  ايمن داروهاMA/PRC/ 26 26كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص-اولشماره ويرايش:
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 هدف:

 ( بيمار سن و وزن به توجه با مختلف )داروهايي با دوزهای  multiple doseداروهای 

 داشتن به علت مختلف )تجويز دوزهای  multiple doseداروهای  به استريل بودن اقالم و لوازم مصرفي  و توجهاين دستورالعمل با هدف 

 مولتي داروهای درخصوص آگاهي متوالي و افزايش بطور يکبارمصرف وسائل بکارگيری ( و با عدم بيمار سن و وزن به توجه با مختلف دوزهای

 به شيوه زير اجرا مي شود:دوز 

 مرحله(يات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئ

  نگهداری داروخانه امور متصدی توسط مناسب مکان یکبارمصرف در وسایل -1

 شود.  می جلوگیری داروخانه امور متصدی توسط... و میکروست سرنگ،  همچون جلد پارگی از  -2

 شود.  می داده تحویل داروخانه امور متصدی توسط بخش به لمسا بطور  multiple doseداروهای  یا مصرف یکبار وسائل -3

 شوند.  می چیده مجزا بطور شده تعیین دوز به توجه با قفسه در دوز مولتی داروهای -4

 می کند. دقت نسخه در شده تعیین دوز و پزشک نسخه ، به پیچی نسخه هنگام در فنی مسئول -5

 شوند.  می نگهداری مناسب شرایط در و تهیه داروئی های شرکت از دوز مولتی داروهای -6

 امکانات / تجهيزات الزم:

 دارو  –لوازم یکبارمصرف 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده 

 استانداردهای اعتباربخشي -تجربيات  بيمارستاني
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 MULTIPLEاروهای اصول استفاده از انواع دMA/PRC/ 27 (27كد سند:

DOSE 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومشماره ويرايش:
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 هدف:

شناسنامه تجهيزات شامل كليه اطالعات مربوط به دستگاه شامل نام دستگاه،محل استقرار،مارک،مدل ،شركت نمايندگي و كد 

 شناسه مي باشد.

بر روی هر  نظام مند كردن شناسنامه تجهيزات پزشکي و نظارت كامل بر كليه اقدامات صورت گرفتهاين دستورالعمل با هدف 

كاليبراسيون و كنترل كيفي و ... ، الکترونيکي نمودن كليه اطالعات شناسنامه ای تجهيزات پزشکي ،سوابق دستگاه اعم از تعميرات ،

 خريد و نصب ، تعميرات ، اسقاط ، كاليبراسيون و ... به شيوه زير انجام ميشود:

 مرحله(مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / 

شرکت نمایندگی و کد          باید مسئول مهندسی پزشکی     -1 ستقرار ، مارك ، مدل ،نام  شامل نام دستگاه ، محل ا اطالعات کلیه دستگاه های پزشکی 

 شناسه را استخراج نماید .

 یریت تجهیزات پزشکی جهت دسترسی آسان ثبت نماید .مسئول مهندسی پزشکی اطالعات مربوط به هر دستگاه را در سامانه مد-2

 مسئول مهندسی پزشکی اطالعات هر دستگاه را به وسیله برچسب  بر روی آن دستگاه الصاق نماید . -3

 دهد.تحویل  باید مسئول مهندسی پزشکی لیستی از تجهیزات پزشکی هر بخش را به صورت الکترونیکی / کاغذی به مسئول بخش-4

 .   و به روز رسانی کند هندسی پزشکی کلیه اطالعات تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان را در سایت آواب وارد نمایدمسئول م-5

 ارد نموده و به روز رسانی نماید.بعد از خرید هر دستگاه جدید ، اطالعات را در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی  و باید مسئول مهندسی پزشکی-6

 الزم:امکانات / تجهيزات 

 کامپیوتر ، پرینتر ، نرم افزار مدیرت تجهیزات پزشکی ، برچسب شناسنامه
 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 لي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخ

 آیین نامه های اداره کل تجهیزات پزشکی ، تجربه بیمارستان
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نگهداری و به روز رساني شناسنامه تجهيزات  (MA/PRC/ 28 28كد سند:

 پزشکي
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 درصورت ابالغ سنجه های جدیدی:تاريخ بازنگر فحه اولص -دومشماره ويرايش:
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 هدف:

شياء بي جان را گندزدايي مي گويند. يک عامل گندزا         سم های بيماری زا بر روی ا شي بالقوه خطرناک و ارگاني شکال روي گندزدايي : نابودی ا

ز گندزدايي به حداقل رساندن الزاماً سبب استريل شدن شي نمي گردد و نمي تواند با اطمينان كافي كليه ميکروب ها را نابود كند ، بلکه هدف ا

 خطر عفونت و يا فساد محصوالت است . 

ضد عفوني مي گويند كه       (disinfection)ضد عفوني  ضد عفوني كننده بر روی بافت زنده را  ستفاده از عوامل  : جلوگيری از عفونت ها با ا

 باعث تخريب ، مهار و يا ممانعت از رشد عوامل بيماری زا مي گردد .

استفاده از ، بوسيله رنگ بندی و كدبندی تي ها و دستمال های تنظيف بيمارستان ، عفونت  انتقال از پيشگيریلعمل با هدف اين دستورا

 به شيوه زير انجام مي شود: بيمارانوسايل يکبارمصرف و نظافت وگندزدايي تمام قسمت های بيمارستان و محوطه 

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله(

 ت بخش بايد به شرح ذيل انجام شود:توسط خدما  نظافت كف زمين-1

  در هر شیفت کاری ابتدا جاروکشی از قسمتهای تمیز مانند آبدارخانه، و استیشن شروع شده و در اتاق بیماران از قسمتهای باالی اتاق به

شود در مورد اتاق بیماران عفونی یا ایزوله از وسایل نظافت همان اتاق استفاده می شود. در صورت مشاهده هر گونه  قسمتهای پائین انجام می

 ماده چسبیده به زمین مانند آدامس قبل از جاروکشی باید از کاردك جهت رفع آن استفاد شود. 

  ر یک لیتر آب ( در هر شیفت کاری تی کشی انجام می سی سی محلول غلیظ د 20)  %2جهت ضدعفونی کف از محلول ترالین با غلظت

یا زیگرزاك از قسمتهای باالی اتاق انجام شود. جهت تی کشی قسمتهای مختلف به رنگ بندی تی ها باید توجه  Sشود تی کشی به صورت 

 شود.

  از قرص ژاول پارت خدمات بخشً  سی سی ( ریخته باشد جهت گندزدایی  30در صورتیکه در کف زمین مقداری خون یا ادرار ) بیش از

 طبق روش ذیل باید استفاده  شود .

  حل کرده روی   تهیه می شتتو %10قرص ژاول پارت را در یک لیتر آب )محلول 8ابتدا با یک پارچه خشتتک  استتقاط خون را پاك کرده تعداد

سپس پارچه را به مدت   سطل      دقیقه روی باقیمانده خون قرارداده تا آلودگی 30منطقه ریخته  شته در  شود. پارچه خونی را بردا جذب پارچه 

 زباله عفونی ریخته و سپس منطقه شسته و خشک می شود.

 توسط خدمات بخش بايد به شرح ذيل انجام شود. نظافت ديوارها-2

شده ترالین با غلظت      سنگی دیوارها با محلول رقیق  سمت  شینگ طبق   گندزدایی  %2هر روز ق برنامه بخش یا واحد  شود ماهی یکبار نیز عمل وا

 مربوطه انجام شود.

 توسط خدمات بخش بايد به شرح ذيل انجام شود: نظافت سرويس های بهداشتي-3

               شیر آالت و درب و شوئی ها، آئینه ،  شوئی،کابینتهای رو شوند که به نظافت رو شو می  ست ش ستی  شیفت کاری  یکبار با آب و پودر د در هر 

 شود .دستگیره های درب نیز باید توجه 

    برای کف سرویس بهداشتی از آب ، پودر دستی،جرم گیر)رخشا( و تی پالستیکی استفاده شود. برای گندزدایی  کف ، دیوار سرویس بهداشتی

 لیتر آب حل شده ( استفاده  شود . 4و شیرآالت از محلول ژاول پارت) یک قرص در 
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 MA/PRC/ 29كد سند:
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 :ودبه شرح ذيل انجام شبايد توسط خدمات بخش  ظروف مايع صابونشستشو وگندزدايي -4

 

صابون پس از   صورتیکه هنوز مایع               ظروف مایع  صابون مجدد در  شود و از ریختن مایع  سپس پر می  شک گردیده،  سته و خ ش شدن حتماً  خالی 

 صابون در ظرف وجود داشته خودداری گردد.

 به مدت نیم ساعت هر دو هفته یکبار الزامی است.   قرص در یک لیت 1کردن جای مایع صابون در محلول ژاول پارت  )  گندزدایی

 :بايد به شرح ذيل انجام شود.توسط كمک بهيار  بخش  بدپن و گندزدايي  شستشوی-5

ضدعفونی ژاول پارت )        70ابتدا بد پن با آب  سپس در محلول  سته و  ش شته و     1درجه و دترجنت  ساعت گذا قرص در یک لیتر آب( به مدت نیم 

 خشک می گردند. گندزداییپس از شستشو و 

 بايد به شرح ذيل انجام شود:و دستگيره دربها توسط خدمات بخش  يه سرمتخت،الكر و پانظافت و گندزدايي -6

شده ترالین )       باید روزانه انجام تختها و الکرهای بیماران  گندزدایینظافت و  شته به محلول رقیق  ستمال آبی رنگ  آغ صورت د غلظت 2شود. بدین 

 رنگ مرطوب پاك گردد. دقیقه با دستمال آبی15از زمان  را بر روی سطوح کشیده و بعد   درص

 توسط خدمات بخش بايد به  شرح ذيل گندزدايي شود: تشک وبالش -7

ستمال آبی                  شک با د ستری و بعد از ترخیص به لنژری و ت شدن  درزمان ب صورت آلوده  شند که در  شها دارای روکش می با شک و بالش در بخ ت

 ال کشی شود.ستمقیقه با دستمال آبی رنگ مرطوب دد 15شود. سپس بعد از  گندزدایی درصد2آغشته به محلول ترالین 

 :توسط خدمات بخش بايد به شرح ذيل گندزدايي انجام  شود ميزها و صندلي ها-8

دقیقه با دستمال آبی    15درصد استفاده گردد. سپس بعد از    2نیز از دستمال آبی آغشته به محلول ترالین    گندزداییهر روز گردگیری و جهت 

 کشی شود. دستمال رنگ مرطوب

 :خدمات بخش بايد  به شرح ذيل عمل كنند پرده هادر مورد -9

 شستشوی پرده های هر بخش بر حسب نوع آن متفاوت است.

 شستشوی پرده های پارچه ای هر سه ماه یکبار با آب و دترجنت انجام شود. -

   برطرف شده و هر سه یکبار به طور کامل با آب    شستشوی پرده های کر کره ای هر پانزده روز با دستمال محتوی دترجنت ،گردوغبار آن     -

 و دترجنت شسته و سپس نصب شود.

 :توسط كمک بهيار بخش به شرح ذيل انجام شود ماشين های اصالح و گندزدايي نظافت-10

سپس با محلول      شین قطعات آن جدا ،موها را خارج و به خوبی تمیز نموده  ستفاده از ما  70یا میکروزد  یا الکل  دی دی اس اچ  گندزداییپس از ا

 گردد.گندزدایی درصد 

 درصد ضدعفوني شود.70گوشي پزشکي توسط كمک بهيار بخش با الکل -11

 ترالي دارو، تلفن، مانيتور و تلويزيون:-12

) در مورد قهدقی 5صتورت گیرد. ستپس بعد از    گندزداییابتدا گردگیری و ستپس با میکروزید یا دی دی اس اچ   باید توستط خدمات  هر روز صتبح 

 با دستمال تمیز یکبار مصرف دستمال کشی شود. دقیقه بعد ( 2-1میکروزد 

ستفاده از محلول میکروزید یا دی دی اس اچ     توسط کمک بهیار  و الکتروشوك   ECGدستگاه   سپس با ا شده و  صورت    گندزداییابتدا گردگیری 

 با دستمال تمیز یکبار مصرف دستمال کشی شود. ( دقیقه بعد 2-1) در مورد میکروزد دقیقه  5میگیرد سپس بعد از 

 انکوباتور:-13

انجام شتود بدین صتورت که محلول آماده مصترف دی دی اس اچ یا میکروزید را     توستط کمک بهیا ر بخش   انکوباتورها روزانه گند زدایینظافت و 

 استفاده از دستمال تمیز یکبار مصرف پاك کنید. با دقیقه بعد ( 2-1) در مورد میکروزد دقیقه  5روی سطوح اسپری کرده و پس از 

 فلومتر اكسيژن:-14
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 شسته ، ضد عفونی ، آبکشی  وخشک شود. توسط کمک بهیار هر بخش  فلومتر

 دقیقه گذاشته و سپس آبکشی و خشک گردد.15به مدت   رسی سی محلول در یک لیت 20درصد) 2فلومتر را داخل محلول گیگا سپت 

 .در صورت عدم استفاده ، مخزن فلومتر بايد هميشه خشک باشد 

 تل ساكشن:با-15

 شسته ، ضدعفونی ، آبکشی و  خشک شود. توسط کمک بهیار بخش  باتل

 دقیقه و سپس آبکشی و خشک گردد. 15به مدت  %2قراردادن باتل داخل محلول گیگاسپت 

 الرنگوسکوپ:-16

 ، آبکشی و خشک شود. گندزداییباید شسته ،  توسط کمک بهیار بخش بعد از استفاده  تیغه الرنگوسکوپ

 دقیقه  سپس آبکشی و خشک گردد. 20تا  10آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی به مدت  01ردادن تیغه در محلول ویویساید قرا-

 .در صورت عدم استفاده روزانه با پنبه الکل ضدعفونی گردد 

 آمبوبگ:-17

 شسته ، ضدعفونی، آبکشی و خشک شود.توسط کمک بهیار بخش  آمبوبگ 

 سپس آبکشی و خشک شود. گندزداییدقیقه  30گرمی در یک لیتر آب( به مدت  20صد  پودرپرفورم) یک پیمانه در2آمبوبگ داخل محول 

 :و بين زباله و بين حمل البسه در بخشها سطلهای زباله-18

با آب و دترجنت  با آب و پودر دستی شسته شود هفته ای یکبار )شنبه ها( سطل ها و بین ها تخلیه شده         توسط خدمات بخش  در سطلها هر روز  

در صورت مشاهده آلودگی واضح    شسته شوند سپس با محلول ژاول پارت ) یک قرص در یک لیتر آب(  ضدعفونی بعد از نیم ساعت آبکشی شود.          

 باید هرچه سریعتر شسته و گندزدایی شود.

 :توسط خدمات بخش بايد  انجام شود شستشو و ضدعفوني نخ تي-19

لیتر آب حل کرده   2نده و آب بشوئید پس از آن مجدد با آب شستشو شده جهت ضدعفونی یک قرص ژاول پارت  را در        ابتدا نخ تی را با پودر شوی 

ضدعفونی نیم          شود حداکثر زمان  شروع می  ضدعفونی از همان لحظه ای که داخل محلول قرار می دهید  نخ تی را در داخل این محلول قرارداده 

 ساعت است.

 زم:امکانات / تجهيزات ال   

 دستمالها:

 دستمال آبی جهت نظافت تخت و محیط اطراف بیمار 

 دستمال صورتی جهت نظافت یخچال و میز غذاخوری بیمار 

 دستمال زرد جهت نظافت آئینه و سرویس بهداشتی 

 دستمال سفید جهت نظافت استیشن و آبدارخانه 

 دو نوع تي در واحد ها استفاده مي شود:

 تیتی پالستیکی برای سرویس بهداش 

 تی نخی برای کف زمین 

 در بخشها از سه رنگ تي استفاده مي شود:

 تی قرمز برای اتاق ایزوله 
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 تی زرد برای اتاق بیماران 

 تی مشکی برای استیشن و راهروها 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

وسايل حفاظت فردی مناسب طبق نظر كارشناس بهداشت حرفه  خدمات يا كمک بهيار مسئول گندزدايي هر سطح يا تجهيزاتي از

 ای استفاده مي كند.

 شستشو و ضدعفوني نخ تي:

لیتر آب حل کرده   2ابتدا نخ تی را با پودر شوینده و آب بشوئید پس از آن مجدد با آب شستشو شده جهت ضدعفونی یک قرص ژاول پارت  را در         

ضدعفونی نیم         نخ تی را در داخل این محلول قرارداده  شود حداکثر زمان  شروع می  ضدعفونی از همان لحظه ای که داخل محلول قرار می دهید 

 ساعت است.

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

 تجربیات بیمارستانی -استانداردهای اعتباربخشی
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 هدف:

 افزايش ايمني بيماران در حين انتقال به وسيله آمبوالنس به شيوه زير انجام مي شود:، عفونت انتقال از با هدف پيشگيریاين دستورالعمل 

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

     لیتر آب حل کرد 4قرص ژاول پارت در  1جهت ضدعفونی سطوح آمبوالنس ازمحلول ژاول پارت)  .1

 ضدعفونی سطوح  داخل کابین از یک نقطه شروع و در نقطه مقابل پایان می یابد. .2

 سی سی ( ریخته باشد حتماً جهت ضدعفونی از قرص ژاول پارت استفاده شود. 30در صورتیکه در کف زمین مقداری خون یا ادرار ) بیش از  .3

حل کرده روی   تهیه می شتتو %10ول پارت را در یک لیتر آب )محلولقرص ژا 8ابتدا با یک پارچه خشتتک  استتقاط خون را پاك کرده تعداد  .4

سپس پارچه را به مدت   سطل      30منطقه ریخته  شته در  شود. پارچه خونی را بردا دقیقه روی باقیمانده خون قرارداده تا آلودگی جذب پارچه 

 زباله عفونی ریخته و سپس منطقه شسته و خشک می شود.

 والنس آب و مواد شوینده  به تنهایی کفایت می کند. جهت پاك کردن غذا از کف آمب .5

 دستگاه ساكشن

 پوشیدن پیش بند پالستیکی-1

 تخلیه ساکشن در فاضالب دستشوئی-2

 شستن باتل ساکشن با آب داغ و صابون-3

 دقیقه سپس آبکشی و خشک گردد. 20به مدت  %2قرار دادن باتل داخل محلول گیگاسپت -4

 لگن و ظرف ادرار:

 دن دستکش پوشی-1

 تخلیه در فاضالب دستشوئی-2

درجه و دترجنت شسته و سپس در محلو ضدعفونی  ژاول پارت) یک قرص در یک لیتر آب( به مدت نیم ساعت گذاشته وسپس  70با آب  -3

 شستشو شود.

 آمبوبگ 

 پوشیدن دستکش-1

 شستشو با آب و صابون  -2

 گرمی در یک لیتر آب(20دقیقه ) یک پیمانه  30پرفوم به مدت  %2قرارداد آمبوبگ داخل محلول  -3

 آبکشی و خشک کردن.-4

  كناره برانکارد:

 دقیقه مجددآ با دستمال آبی رنگ  مرطوب پاك گردد. 10ترالین که دستمال آبی را به آن آغشته کرد ه و بعد از زمان   %2ضدعفونی با محلول 

 الرنگوسکوپ:

 ه ، ضدعفونی ، آبکشی و خشک شود.تیغه الرنگوسکوپ بعد از استفاده باید شست

 دقیقه  سپس آبکشی و خشک گردد. 20تا  10آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی به مدت  01قراردادن تیغه در محلول ویویساید -

 .در صورت عدم استفاده روزانه با پنبه الکل ضدعفونی گردد 
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 رطوب پاك گردد.دقیقه مجددآ با دستمال آبی رنگ  م 10ترالین که دستمال آبی را به آن آغشته کرد ه و بعد از زمان   %2ضدعفونی با محلول 

 الرنگوسکوپ:

 تیغه الرنگوسکوپ بعد از استفاده باید شسته ، ضدعفونی ، آبکشی و خشک شود.

 دقیقه  سپس آبکشی و خشک گردد. 20تا  10آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی به مدت  01قراردادن تیغه در محلول ویویساید -

 ونی گردد.در صورت عدم استفاده روزانه با پنبه الکل ضدعف 

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 کتابچه راهنمای گندزدایی-وسایل حفاظت فردی -دستمال -محلول های ضدعفونی کننده

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

 ارداد ، افراد مسئول آن مرکز آمبوالنس  در این زمینه باید اقدام کنند.آمبوالنسهای تحت قر طبق دستورالعلمل ارسالی توسط

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(   

 تجربیات بیمارستانی
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 هدف:

و ( و كاهش ک ، راديواكتيبرنده و شيميايي و دارويي ، پاتولوژي و تيز ، عفوني غير ، ) عفوني ها زباله صحيح تفکيک با هدف ورالعملتاين دس

 پسماند ،به شيوه زير انجام مي شود:

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله(

تواند در میزبانانان پسماندهای عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده بیماری زا)باکتری، ویروس ها، انگل ها، یا قارچ ها(به مقدار و کیفیتی که ب -1

حساس، موجب بیماری شوند، می باشند این رده شامل موارد ذیل است که طبق لیست پسماندهای پزشکی ویژه که تحویل کلیه بخشها داده شده 

 است توسط کادر درمان باید در سطل زباله زرد رنگ حاوی کیسه زباله جمع آوری شود.

 ماریزای ناشی از کا رآزمایشگاه کشتها و مواد نگهداری شده حاوی عوامل بی 

  پسماندهای بیماران عفونی بستری شده در بخش جداسازی)مانند مواد دفعی ،پانسمان های زخم های جراحی یا عفونی، لباسهای آلوده به

 خون انسان یا دیگر آبگونه های بدن(

 ت دیالیز از جمله لوله گذاری و فیلترها، حوله های یکبار پسماندهایی که در تماس با بیماران عفونی همودیالیز شده باشند) مانند تجهیزا

    مصرف،گان،پیش بند، دستکش، لباس آزمایشگا

 .هر نوع اسباب یا مواد دیگری که در تماس با اشخاص آلوده بوده اند 

شده  در این بخ     -2 شگاه عفونی محسوب  سماندهای اتاقهای عمل، ایزوله، بخش دیالیز ، بخش اورژانس  و آزمای سطل زرد قراردارد و     پ شها کیسه و 

 در خصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاههای پرستاری، در صورتیکه   

شود، پسماندهای تول         ستگاههای پرستاری باعث اختالل در فرآیند تفکیک ن ید شده در این قسمتها عادی      قرار دادن کیسه های پسماند عادی در ای

 بوده و طبق پسماندهای عادی در این قسمتها توسط خدمه بخش  از سطل آبی حاوی کیسه مشکی استفاده شود .

سط ارائه دهنده خدمت درمانی به ا تاق             -3 سه زرد با ترالی که تو سطل زرد و کی سماندهای عفونی اتاق بیماران در داخل  ستری پ شها ی ب در بخ

 باید جمع آوری شود.  آورده شده

سط کادر درمان  با مقادیر زیادی آب رقیق            -4 شدباید تو شته می با صرف گذ شده و یا تاریخ م ستفاده ن سرم قندی و نمکی که کامل ا محتوی باتل 

 شود  و در فاضالب تخلیه و باتل سرم باید در پسماندهای عفونی قرار گیرد.

شتی بیماران و خانمها و   -5 سرویس بهدا شده  و باید در این           زباله  سوب   شترك آقایان و خانم ها جزء زباله های عفونی مح شتی م سرویس بهدا

 قسمتها توسط خدمه بخش سطل با کیسه زرد قرار گیرد.

 ( جزء پسماندهای عفونی محسوب شده وباید توسط کادر درمان در سطل زباله عفونی قرار گیرد.8کیسه خون در بخش شیمی درمانی ) -6

 تجهيزات الزم:/  امکانات

 وسایل حفاظت فردی -ترالی حمل پسماند-کیسه و سطل زرد  

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

  ( جزء پسماندهای عفونی محسوب می شود.8کیسه خون در بخش شیمی درمانی )

 و خانمها جزء زباله های عفونی جمع آوری می شود زباله سرویس بهداشتی بیماران

ضوابط و روشهای مدیریت :مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي( 

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و بر اساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای 

  7/10/94د مورخ 16384/306پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به شماره 
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 هدف:

ک ، راديواكتيو ( و كاهش برنده و شيميايي و دارويي ، پاتولوژي و تيز ، عفوني غير ، ) عفوني ها زباله صحيح تفکيک اين دستورالعمل با هدف

  د:،به شيوه زير انجام مي شو های بيمارستاني طبق مطالبات سازمان های باالدستي پسماند

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

اجستتتامی هستتتتند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا ستتتوراخ شتتتدگی شتتتوند مانند ستتتوزن، ستتتوزن زیر جلدی، تیغه چاقو، تیغه -1

س          ست، ا سته، لن شک سوزن آنژیوکت، ویال  ستوری، شدت تهدید کننده         بی سماند ب شند به هر حال پ شند یا نبا ست عفونی با کالپ ............که ممکن ا

 در سفتی باکس جمع آوری شوند.توسط کادر درمان باید طبق لیست پسماندهای پزشکی ویژه تحویلی به بخشها سالمتی به شمار می آیند 

 توسط کادر درمان جمع آوری شود. safty boxون دستکاری داخل سوزن سرنگ نبایستی مجدداً درپوش گذاری گردد و باید بد-2

جهت جلوگیری از درپوش گذاری سرنگ های مورد استفاده خونگیری توسط پرسنل آزمایشگاه از سینی خونگیری حاوی سفتی باکس استفاده          -3

 شود.

سماندهای تیزو برنده در  -4 شدن     safty boxپ شده پس از پر  سماندهای تیزو برنده روی      جمع آوری ت 4/3جمع آوری  سب پ سط خدمات برچ و

(  به جایگاه موقت نگهداری پسماند جهت بی خطرسازی تحویل    18الی   6کیسه حاوی سفتی باکس نصب شده  و باید در ساعات کاری اپراتورها)     

 داده شود.

سفتی باکس در ات   -5 صب  سماندهای تی    اقن ست پ ستری و تحت نظر) مانند اورژانس( ممنوع ا سفتی باکس که با   های ب زو برنده این مکانها در داخل 

 شود. باید قرار داده،  شده آورده  اتاق ی به نترولی توسط ارائه دهنده خدمت درما

( سفتی باکس باید در یونیت  PICUو CCUدر بخش های ویژه و اتاق ایزوله، اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل ) به جز بخشهای دیالیز ،   -6

 در محل مناسب بصورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار گیرد هر بیمار

 امکانات / تجهيزات الزم:

 وسایل حفاظت فردی -ترالی حمل پسماند-سفتی باکس 

 :تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 :در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

  (:رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/

ش ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و بر اساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و رو

  7/10/94د مورخ 16384/306های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به شماره 
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 هدف:

ک ، راديواكتيو ( و كاهش برنده و شيميايي و دارويي ، پاتولوژي و تيز ، عفوني غير ، ) عفوني ها زباله صحيح تفکيک ا هدفاين دستورالعمل ب

 ،به شيوه زير انجام مي شود:پسماند های بيمارستاني طبق مطالبات سازمان های باالدستي 
 

 مرحله(م كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجا

پسماندهای داروئی عبارتند از داروهای تاریخ گذشته،مصرف نشده،تفکیک شده و آلوده،مواد مخدر و سرمهایی که دیگر به پسماندهای داروئي:-1

در کارهای دارویی مانند بطری و قوطی  آنها نیازی نیست و باید به نحومناسبی دفع شوند. این رده همچنین شامل اقالم دور ریخته شده مورد مصرف

کلیه این پسماندها  های دارای باقیمانده داروهای خطرناك و شیشه داروها هم بوده که در صورت آزاد شدن در محیط برای محیط و انسان مضر باشند.

 ی کیسه سفید قرار گیرد.طبق لیست پسماندهای پزشکی ویژه تولیدی هر بخشباید  توسط کادر درمان تفکیک و در سطل سفید حاو

این پسماندها شامل اسیدها و بازهای با پایه فنولی مورد استفاده در تمیز کننده های کف و سطوح ،ضدعفونی کننده ها  و        :پسماند شيميائي  -2

 باقیمانده  محلولهای آزمایشگاهی ،فیلم و عکسهای مورد استفاده شده در بخش رادیولوژی و ثابت کننده ها می باشد.

ماندهای شتیمیائی تشتکیل می شتوند از مواد جامد و گازهای شتیمیائی که به عنوان مثال برای کارهای تشتخیصتی و تجربی و       همچنین این پست  

کارهای نظافت ، خانه داری و گندزدایی استتتفاده می شتتوند.در زمینه حفاظت از تندرستتتی موقعی خطرناك به شتتمار می آیند که حداقل یکی از  

 اشته باشند:خصوصیات زیر د

 سمی 

  مانند اسیدها با ( خاصیت خورندگیph  و بازها با  2کمتر ازph  12بیش از) 

 قابلیت احتراق خود بخود 

 واکنش دهنده )مواد انفجاری، مواد واکنش دهنده در مقابل آب و حساس به ضرب    

  کسیک(توژنوتوکسیک)مانند داروهای سایتو 

دسته از مواد شیمیائی است که هیچ یک از خصوصیت های مذکور را نداشته باشند، مانند قندها، امینو  پسماندهای شیمیائی غیر خطرناك شامل آن

 اسیدها و بعضی امالح آلی و غیر آلی .

ند د بانواع مواد شیمیائی غیر خطرناك مورد استفاده و رایج در تاسیسات و نگهداری مراقبت بهداشتی درمانی و بیمارستان ها یافت می شود در چن

 ذیل شرح داده می شوند:

 پسماندهای محتوی فلزات سنگين 

. پسماندهای دارای جیوه به پسماندهای محتوی فلزات سنگین یک زیر رده از پسماندهای شیمیائی خطرناك و به طور معموی بشدت سمی اند

ی تا حد ممکن باید جمع آوری ستگاههایطور مشخص از نشت تجهیزات شکسته شده بالینی به وجود می آیند.جیوه های پخش شده از چنین د

پسماندهای دارای کادمیوم عمدتاً از باتری های دور ریخته و شکسته به وجود آیند. برخی پانل های تقویت شده با چوب با مقداری سرب  .شوند

ارند اما در این ضوابط به عنوان ودر بخشهای تشخیصی به کار می روند.چند نوع دارو آرسنیک د  xهنوز هم به عنوان ضدنفوذ کردن پرتوهای 

 پسماندهای دارویی شرح داده می شوند.
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 ظروف تحت فشار 

سیلندرهای تحت ف        شتر اوقات در  شگاهی به کار می روند. این گازها بی سالمتی و یا در تجهیزات آزمای سیاری از انواع گازها در مراقبت از  شار و   ب

ستفاده کر          شوند یا دیگر نتوان از آنها ا سیاری از آنها وقتی خالی می  شند و ب شانه ای می با د) در حالی که هنوز مقداری گاز باقی  قوطی های اف

 را باید به نحو مناسب دفع کرد. -به خصوص قوطی های افشانه -مانده ( قابل مصرف دوباره هستند، اما بعضی انواع دیگر

شوند. ظرف گاز اگ    شار قرار دارند همواره با دقت باید مدیریت  سوز    گازها خواه از نوع خنثی یا بالقوه خطرناك که در ظروف تحت ف سماند  ر در پ

 انداخته شود یا به طور اتفاقی سوراخ شود ممکن است منفجر شود.

کلروفوم  گازهای هوشتتتبری: اکستتتید ازت، هیدور کربن ها های هالوژنه فرار ) مانند هالوتان، ایزوفلوران و آنلوران( که به مقدار زیاد به جای اتر و 

شود.    ستفاده می  ستان، هنگام ا شگاه  که  در اتاق عمل بیمار ستان عمومی هنگام اجرای  هزایمان در زای ا و در آمبوالنس ها، در بخش های بیمار

 دندانپزشکی به عنوان تسکین به کار می روند.اعمال دردناك، در 

صرف  اکسیژن: در سیلندرها یا انبارهای بزرگ به شکل گازی یا مایع نگهداری می شود و از طریق لوله کشی مرکزی توزیع می شود. که جهت م       

 استثنایی برای بیماران استفاده می شود.

کلیه پسماندهای شیمیائی داروئی  توضیح داده شده طبق لیست پسماندهای پزشکی ویژه در اختیار بخشها قرار  گرفته توسط پرسنل درمان  در           

 سطل سفید رنگ حاوی کیسه سفید رنگ جمع آوری می شود

جمع آوری شده       ) سطل سفید دارای کیسه سفی    در سطل زباله شیمیائی  باید زیر می باشند که   این پسماندهای در این بیمارستان شامل موارد   

 به جز در دو مورد داروهای ثبوت وظهور  و فرمالین که به صورت ذیل عمل می شود..

هماهنگی با شتترکت ستتبز داروهای ثبوت و ظهور در بخش رادیولوژی توستتط کارمندان رادیولوژد در گالن های بیستتت لیتری جمع آوری طبق  -1

 کاسپین  جهت امحاءباید توسط اپراتور دستگاه امحاء زباله بانظارت مسئول بهداشت محیط تحویل این شرکت داده شوند.

دا  فرمالین مورد استفاده در آزمایشگاهها جهت جمع آوری بافتها  بعد هماهنگی با شرکت سبز کاسپین توسط خدمه آزمایشگاه  باید از بافتها ج -2

در گالنهای بیست لیتری جمع آوری شده باید توسط اپراتور دستگاه امحاء زباله بانظارت مسئول بهداشت محیط تحویل این شرکت جهت امحاء  و

 داده شود.

 :پسماندهای ژنوتوكسيک

ی داشته باشند. داروهای پسماندهای ژنوتوکسیک به شدت خطرناکند و ممکن است خصوصیات ایجاد جهش سلولی، عجیب الخلقه زایی یا سرطان زای

برای شیمی درمانی  سایتوتوکسیک که مواد اصلی این مقوله را تشکیل می دهند می توانند بعضی سلولهای زنده را بکشند یا رشد آنها را متوقف کنند این داروها

د  توسط کادر درمان در سطل سفید حاوی کیسه های بای4و  8سرطان ها به کار می روند. این پسماندها طبق لیست پسماندهای پزشکی ویژه تحویلی به بخش 

 قهوه ای قرار گیرد.

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 ترالی حمل پسماند-وسایل حفاظت فردی -سطل زباله داروئی سفید رنگ

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه:    

  (:اجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي( مر   

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و و بر اساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و 

وراهنمای مدیریت پسماندهای شیمیائی  7/10/94د مورخ 16384/306کی و پسماندهای وابسته به شماره روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزش

 و داروئی در مراکز بهداشتی و درمانی
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 هدف:

ک ، راديواكتيو ( و كاهش برنده و شيميايي و دارويي ، پاتولوژي و تيز ، عفوني غير ، ) عفوني ها زباله صحيح تفکيک اين دستورالعمل با هدف

  ه زير انجام مي شود:،به شيو پسماند های بيمارستاني طبق مطالبات سازمان های باالدستي

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 پسماندهای ناشی از کارکردهای خانه داری و مدیریت اجرایی این مرکز می باشند که شامل:

 کلیه پسماندهای آشپزخانه و آبدارخانه بخشها -1

 ستیشن پرستاری کلیه پسماندهای ا -2

 پسماندهای اتاق بیماران به جزء بیماران عفونی  -3

ستفاده از ترالی در        -4 سمت تریت منت یا با توجه ا شکی که در ق سماندهای مربوط به جعبه های داروئی، کارتن داروها، کاور کلیه اقالم پز پ

سطل      شکی در  سازی کاور اقالم پز زباله عادی در هر اتاق اماکن دارد به جزء اتاقهای عمل، اتاق   موقع انجام کار درمانی برای هر بیمار امکان جدا

 بیماران عفونی ، قسمت خون گیری آزمایشگاه و اورژانس البته پسماند استیشن جزء زباله غیر عفونی است.

 پاویون پزشکان و کارکنان -5

 قسمت اداری و مالی و محوطه بیمارستان -6

 ه های مشکی  جمع آوری می شوند.زباله های معمولی  در سطل های آبی  رنگ وکیس

 امکانات / تجهيزات الزم:

 وسایل حفاظت فردی -ترالی حمل پسماند -سطل های آبی  رنگ وکیسه های مشکی  

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

  های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس 

ش ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و بر اساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و رو

  7/10/94مورخ د 16384/306های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به شماره 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 (تفکيک در مبدا پسماندهای عادیMA/PRC/ 34 34كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومرايش:شماره وي
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 -هدف:

 مرحله(ي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرب(شيوه انجام كار: )توال

 این پسماندها در مراکز رادیوتراپی و یدوتراپی تولید می شود که در این بیمارستان چنین اقداماتی انجام نمی شود.

 امکانات / تجهيزات الزم:

 ي است(تشخيصكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 (تفکيک در مبدا پسماند راديو اكتيو و پرتوزاMA/PRC/ 35 35كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومشماره ويرايش:
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 هدف:

ز دسترسي جوندگان و كنترل عفونت و جلوگيری ا ،بخشبه منظور جلوگيری از پخش شدن زباله ها در محيط اين دستورالعمل 

 به شيوه زير انجام مي شود:حشرات موذی و افزايش ايمني بيماران 

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 وسایل حفاظت فردی ) ماسک ودستکش ضخیم ( در هنگام جمع آوری پسماند استفاده شود. -1

 ه توسط خدمات تعویض گردد.کیسه زبالباید  حجم کیسه های زباله پرشود 4/3درصورتیکه -2

آنها ، در کیسه ی زرد رنگ جمع آوری شوند و بعد از هر شیفت کاری به ایستگاه موقت پسماند منتقل می  4/3سفتی باکسها پس از پر شدن  -3

 گردند .

 تصفیه یا دفع فشرده شوندنجایی که بسته های حاوی پسماند ، معموال حجم زیادی را اشغال می کنند، این بسته ها نباید پیش از از آ-4

 کیسه های زباله گره زده شده به طوری که در حین حمل پسماند گره باز نشود و از منگنه جهت بستن کیسه زباله استفاده نمی شود. -5

 .هیچ کیسه محتوی زباله بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه ازمحل تولیدخارج نمیشود -6

قهوه ای برای زباله های شیمیایی و قرمز برای –آبی برای زباله های معمولی  –نوع هستند: زرد برای زباله های عفونی برچسب ها بر چهار نوع  -7

 سفتی باکسها استفاده می شود.

 روی برچسب کیسه بعد از جمع آوری مشخصات آن شامل نام بخش، تاریخ تولید،نوع زباله توسط خدمات نوشته می شود . -8

 ی کیسه ها وظروف مصرف شده بالفاصله کیسه وظروفی از همان نوع  قرار می دهد.خدمات به جا -9

 خدمات زباله ها رادر بخش پس از جمع آوری به  بین های بزرگ انتهای بخش) جایگاه موقت پسماند در بخش ( انتقال می دهند. -10

بزرگ انتهای بخش را به جایگاه موقت پسماند بیمارستان انتقال خدمات پس از پایان هرشیفت کاری زباله های جمع آوری شده در بین های  -11

 می دهند

ظروف مورد استفاده به عنوان سطل یا بین زباله با دیواره سخت باید در برابر نشت ، ضربه های معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشند،  -12

سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود، ظروف معیوب نبایستی مورد استفاده  باید پس از هر باراستفاده  بررسی و کنترل شوند تا از تمیز بودن،

 مجدد قرار گیرند.

پسماندهای عفونی و عادی باید همه روزه ) یا در صورت لزوم چند بار در روز (جمع آوری و به محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند ، -13

 حمل می شوند.

شده ، کیست و بافتها در اطاق عمل و اتاق زایمان باید در ظروف دربسته یا سفتی باکس جمع آوری و تحویل اطاقک جفت ، اندام و اعضاء قطع  -14

 نگهداری موقت پسماند داده شده تا  قبل از تحویل به بهشت زهرا در فریزر نگهداری شود.

سازمان بهشت زهرا از تحویل امتناع می کند در این مورد  با توجه به اینکه جهت جنین مرده باید گواهی فوت صادر شود در غیر اینصورت -15

 جنین جداگانه تحویل سردخانه جسد بیمارستان داده می شود.

 امکانات / تجهيزات الزم:

 برچسب های شناسایی پسماند-بین های حمل پسماند -وسایل حفاظت فردی ) ماسک ودستکش ضخیم (

 تشخيصي است(های كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

بر اساس بخشنامه شماره  مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

ستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات ، راهنمای مدیریت پسماندهای دارویی و شیمیائی در مراکز بهداشتی درمانی ، د25/3/87مورخ  98414

  7/10/94د مورخ 16384/306اجرای ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به شماره 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

اندها (جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسمMA/PRC/ 36 36كد سند:

 درون بخش ها

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص -دومشماره ويرايش:
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 هدف:

اجسامي هستند كه مي توانند موجب زخم از قبيل بريدگي يا سوراخ شدگي شوند  از جمله:  سرنگ با سرسوزن، تيغ  پسماندهای تیزو برنده: 

 كليه اجسام تيز و برنده آلوده به خون و ترشحات بيمار.  scalpels –lanset بيستوری، انژيوكت، ويال های شکسته دارويي،

 يشود.و بي خطر كردن اين نوع پسماندها به شيوه زير انجام مشغلي  مواجهات كاهشاين دستورالعمل با هدف 

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

تولید کننده پسماند پزشکی ویژه مانند بیمارستان در محل تولید باید انجام  بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیزو برنده توسط مراکز عمده-1

ادی) بی برای تبدیل پسماندهای عفونی و تیزو برنده به پسماندهای ع شود تا مخاطرات ناشی از حمل ونقل و هزینه های مربوطه به حداقل برسد .

دستگاه غیر سوز با حجم ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی و پسماندهای وابسته  65طبق مفاد ماده  این مرکز در     خط

 مناسب نصب شده است

کردن کشتهای میکروبی  تمام کشتهای میکروبی در آزمایشگاه، ظروف پتری یکبار مصرف،ابزار و وسایل مورد استفاده در انتقال،تلقیح و مخلوط-2

و مواد عفونی ابتدا در آزمایشگاه اتوکالو شده سپس توسط خدمه آزمایشگاه در کیسه های زرد با برچسب عفونی جهت بی خطرسازی  تحویل 

 کاربر دستگاه امحاء زباله داده شوند.

ظرفیت  4/3یا  3/2سازی ،خدمات بخش بیش از  برای کمک به نفوذ ماده سترون کننده در داخل کیسه های زباله عفونی در حین بی خطر-3

 کیسه ها یا ظروف را نباید با پسماند پر کنند .

 بیش از نصف محفظه دستگاه بی خطر ساز پسماند نباید توسط کاربر از پسماند پر شود.-4

طباید  از  کیسه پالستیکی قابل اتوکالو کردن شود با نظارت مسئول بهداشت محیبا توه به اینکه از روش اتوکالو برای تصفیه پسماند استفاده می-5

 جهت بیخطرسازی پسماندهای عفونی و تیزو برنده استفاده شود.

در این مرکز از سیستم بخار )حرارت مرطوب( بدون خرد کن جهت بی خطرساز ی پسماندهای عفونی و تیزو برنده استفاده شده که این فرایند -6

 سایتو توکسیک مناسب نیست. برای پسماندهای شیمیائی و داروئیو

پسماندهای پزشکی فقط زمانیکه اندیکاتور زمان،درجه حرارت و فشار نشان دهد که در طی فرایند سترون سازی با اتوکالو زمان، درجه حرارت  -7

 اشت محیط در نظر گرفته شود.و فشار الزم تامین شده است باید  به عنوان پسماند تصقیه شده توسط کاربر دستگاه امحاء با نظارت کارشناس بهد

 امکانات / تجهيزات الزم:

 کیسه مشکی-ترازو جهت وزن پسماند -وسایل حفاظت فردی -برچسب شناسایی پسماند-تی باکسسف-دستگاه امحاء زباله

 :تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 :در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 : ي(تورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلمراجع: )دس

ش ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته و بر اساس دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و رو

  7/10/94د مورخ 16384/306ای وابسته به شماره های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسمانده

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

بي خطر سازی پسماندهای عفوني و تيزو (MA/PRC/ 37 37كد سند:

 برنده

 

 1/10/95يخ ابالغ :تار

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومشماره ويرايش:
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 هدف:

محافظت از محيط زيست و كنترل عفونت  ، تفکيک از مبدأ  و عقد قرارداد با شركت های معتمد محيط رالعمل با هدف اين دستو

  به شيوه زير انجام مي شود:زيست  

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

اطاقک نگهداری موقت پسماند  درداخل سطلهای سفید بخشها باید در کیسه های سفید اروئی جمع آوری شده پسماندهای شیمیائی و د -1

در موقع تحویل به شرکت مورد تائید وزارت بهداشت جهت دفع این و باید کیلوگرم برسد  150ندها حداقل به نگهداری شود تا وزن این پسما

 از شرکت بسته بندی  می شود. پسماند ها در کیسه های قهوه ای رنگ تحویلی

 در گالنهای بیست لیتری جمع آوری شود .باید داروهای ثبوت ظهور  -2

از بافتها جدا شده در گالنهای بیست لیتری جمع باید محلول فرمالین جهت نگهداری بافتها یک روز قبل از تحویل این پسماندها به شرکت -3

 آوری شود.

 تحویل داده شود. )کاسپین سبز( تنها شركت دارای مجوز از معاونت بهداشتيپسماندهای شیمیائی داروئی به -4

 امکانات / تجهيزات الزم:
 وسايل حفاظت فردی ، كيسه و بين سفيد رنگ ، باسکول، فرم ثبت گزارش و وزن زباله ، قرارداد با شركت های معتمد محيط زيست

 ي است(تشخيصكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 : مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

اندهای راهنمای مدیریت پسماندهای دارویی و شیمیائی در مراکز بهداشتی درمانی و ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسم

 وابسته

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

  MA/PRC/ 38كد سند:

 (دفع بهداشتي پسماندهای دارويي و شيميايي38

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: اول صفحه-دومويرايش:
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 هدف:

در صورت  نيز كاهش زمان خواب دستگاه،جلوگيری از خرابي های دستگاه  ، شت مناسب تجهيزات نگهدااين دستورالعمل با هدف 

 به شيوه زير انجام ميشود:و كنترل عملکرد دستگاه   خرابي 

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

را داشته باشند که  10کاهش لگاریتمی در پایه  6ید قابلیت غیر فعالسازی میکروبی اسپورهای باکتری به میزان حداقل تا دستگاه بی خطر ساز با-1

الوه به همین منظور ازشاخص بیولوژیک باسیلوس استئاروترموفیلوس هر هفته یکبارباید  توسط کاربر دستگاه امحاء استفاده شده  و فصلی یکبار ع

نمونه پسماند خروجی دستگاه امحاء زباله توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه برداری شود  و از نظر  غیرفعالسازی باسیلوس  بر ویال گذاری از

 استئاروترموفیلوس و باسیلوس سوبتلیس بررسی شود.

ی شود:زمان،درجه حرارت،فشار،نوع در راهبری دستگاه بی خطرساز پسماند بیمارستان که از نوع اتوکالو است موارد زیر در نظر گرفته م-2

 پسماند،نحوه بارگذاری و حداکثر میزان بارگذاری

 این روش بیخطرسازی فقط برای پسماندهای عفونی وتیزوبرنده استفاده شود.-3

سه و ظرف سفتی با توجه به اینکه دستگاه بیخطرساز بیمارستان از نوع اتوکالو بدون خردکن است لذا با نظارت مسئول بهداشت محیط از کی-4

 باکس قابل اتوکالو کردن استفاده شود.

 کاربر دستگاه متناسب با حجم اتوکالو میزان پسماندها داخل دستگاه قرار دهد.-5

دستگاه سالی یکبار با هماهنگی مسئول تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای مورد تائید وزارت بهداشت کالیبره شده و  مستندات آن باید  توسط -6

 هداشت محیط  در پوشه پایش دستگاه امحاء زباله بایگانی شود.مسئول ب

برای نشان دادن شرایط کامل سترون سازی توسط کاربر دستگاه امحاء زباله با نظارت مسئول بهداشت محیط از شاخصهای شیمیائی مانند تست -7

 ر سیکل کاری دستگاه استفاده شود.( با ه6)تست کالس  TSTبوویدیک روزانه قبل از شروع به سیکل کاری دستگاه و تست 

از شاخص بیولوژیک باسیلوس استئاروترموفیلوس هر هفته یکبار توسط کاربر استفاده شده  تا از صحت عملیات سترون سازی اطمینان حاصل -8

 شود.

 مستندات شاخصها و سیکل های کاری به مدت یکسال باید  در واحد بهداشت محیط ذخیره شود. -9

درجه سانتیگراد و  122-130دقیقه باید درجه حرارت از  30با زمان  1مات شرکت، استاندارد اتوکالو وکیوم دستگاه امحاء سارای طبق تنظی -10

 میلی بار باشد. 2500-2900فشار

زمان، درجه حرارت پسماندهای پزشکی فقط زمانیکه اندیکاتور زمان،درجه حرارت و فشار نشان دهد که در طی فرایند سترون سازی با اتوکالو  11

 .و فشار الزم تامین شده است توسط کاربر دستگاه امحاء زباله و نظارت مسئول بهداشت محیط  به عنوان پسماند تصقیه شده در نظر گرفته شود

 .انجام گیردمرتباً باید تیز و برنده توسط مسئول بهداشت محیط نوك بی خطرسازی پسماندهای  نظارت بر  -12

 زات الزم:امکانات / تجهي

 6اندیکاتور کالس -تست بوویدیک- pmچک لیست های 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(نظارت بر عملکرد دستگاه های بي خطر ساز MA/PRC/ 39 39كد سند:

 دپسمان

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: اول صفحه-دومويرايش:
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 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

تست می نماید و اندیکاتورهای تست شده توسط  6مسئول بهداشت محیط در هر سیکل کاری دستگاه  را به وسیله یک عدد اندیکاتور کالس 

 .مسئول بهداشت محیط بایگانی می گردد

 .گی مسئول بهداشت محیط و توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام شودفصلی با هماهنآزمایشات خوداظهاری به صورت 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 : مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

سته، دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیائی و مکانیکی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای واب

 دستگاههای غیر سوز بی خطرساز پسماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(نظارت بر عملکرد دستگاه های بي خطر ساز MA/PRC/ 39 39كد سند:

 دپسمان

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 یددرصورت ابالغ سنجه های جدتاريخ بازنگری: دوم صفحه-دومويرايش:
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 هدف:

جلوگيری از انتشتتار آلودگي ها به شتتيوه زير انجام  كنترل عفونت  و  ،برای افراد جلوگيری از بروز بيماری اين دستتتورالعمل با هدف

 ميشود:

 مرحله(مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر /شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات 

پس از هر بار خالی شدن توسط کارگر خدمات طبق دستورالعمل شسته      باید کلیه ظروف نگهداری پسماند در بخشها و بینهای حمل پسماند     -1

 و گند زدایی شوند.

 :جهت رفع آلودگی وگندزدایی از سطلها از روشهای زیر استفاده می شود تبصره: 

 ثانیه 15درجه سانتی گراد به مدت  82شستشو با آب داغ حداقل -

 گندزدایی با مواد شیمیایی مانند استفاده از ژاول  پارت  -

 روزانه در مورد سالم بودن ودرب دار بودن سطلهای زباله توسط مسئول بهداشت محیط کنترل ونظارت صورت گیرد. -2

 توسط مسئول بهداشت محیط چک شود . همخوانی رنگ پالستیکها با رنگ سطل نیز -3

 ظرفیت سفتی باکس در هر بخش از بیمارستان با توجه به میزان تولید پسماندهای نوك تیز و برنده تطبیق داده شود . -4

شد       4/3وقتی -5 شکی پر سماندپز ستیکی محتوی پ سه های پال سه ها را جمع    حجم ظروف وکی سنل آموزش دیده خدمات پس ازگره زدن ، کی پر

 . وری کنندآ

 :درخصوص سطلهاوکیسه های زباله رعایت نکات زیرالزامی میباشد -6

 بایددارای کیسه زباله متناسب باحجم سطل بوده وکیسه هاکوچک یانازك نباشند کلیه سطل ها-الف

 .گی مقاوم باشدقابل شستشوومقاوم بوده ودارای درب باشد و در برابر نشت، ضربه های معمولی و شکستگی وخورد جنس سطل باید-ب

  .سطل هاپس ازهرباراستفاده بررسی وکنترل شوند تا از تمیزبودن ،سالم بودن وعدم نشت اطمینان حاصل شود-پ

 .حمل پسماندها به گونه ای انجام شودکه کیسه هادچارپارگی،شکستگی و بیرون ریزی پسماند نشوند-ت

 ان مدت حمل در جایگاه موقت پسماند در بخش ها  باقی بماند.سربسته ودست نخورده تاپایباید همه کیسه های پسماندها  -7

 پسماندها دربخشها باقی نمی ماند ودر پایان هر شیفت کاری  به محل نگهداری موقت پسماند در بیمارستان انتقال داده مشوند. -8

 مسئول بهداشت محیط نظارت نماید که ظروف معیوب مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.   -9

 تمامی  سطل های زباله روزانه با محلول ،ضد عفونی وگند زدایی شوند.اید ب -10

ضدعفونی شوند   با محلول ژاول پارت بین های مخصوص حمل زباله بعد از هر بار تخلیه با یک برس مخصوص و پودر شوینده تاید شستشو و -11

 .   شودبه طوری که تمام سطوح داخلی و خارجی آن کامال تمیز 

 تجهيزات الزم: /امکانات 

سطل  ع پسماند، وسایل نظافت و ضدعفونیسطل زباله و کیسه زباله با رنگ مناسب پسماند، سفتی باکس، بین های حمل زباله مناسب با نو

 های زباله،

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

(دستورالعمل كنترل ظروف نگهداری و انتقال MA/PRC/ 40 40كد سند:

 پسماندها

 1/10/95الغ :تاريخ اب

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: اول صفحه-دومويرايش:
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 ل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعم

 سياست بيمارستان -دستورالعمل های بهداشت محيط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  ستورالعمل های د كتابچه 
 

(دستورالعمل كنترل ظروف نگهداری و انتقال MA/PRC/ 40 40كد سند:

 پسماندها

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص-دومشماره ويرايش:
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 هدف:

تميز شدن ابزار از آلودگي، آماده شدن ابزار جهت ضد عفوني شدن،  ، شسته شدن ابزار به روش اصولي اين دستورالعمل باهدف

شود  مي ايمني بيماران  و ارتقای سطح  سالمت كاركنان ارتقای سطحپاكيزه نمودن محيط از انواع آلودگي ها كه در نهايت منجر به  

 به شيوه زير انجام مي شود:

 مرحله(به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  شيوه انجام كار: )توالي انجام كار

 تحویل واحد دهد.   بایدکمک بهیار بخش کلیه ابزار و ست ها را به صورت کثیف  -1

 هیار واحد ابزار را کامال شمارش  نموده و با آمار ثبت شده مطابقت  دهد.کمک ب -2

شو نخاله زدایی نماید و      -3 ست ش شدن را کامال از یکدیگر جدا و دهانه پنس ها و    باید  کمک بهیار کلیه ابزار را قبل از  سمت های قابل جدا کلیه ق

 کامال باز نماید.   قیچی ها را

 ر را در ماشین واشینگ جهت شستشو و ضد عفو نی قرار  دهد.  ابزاباید کمک بهیار واحد  -4

 از روش دستی استفاده نماید.  نباشد و یا در صورت خرابی ماشین کمک بهیار واحد در صورتی که حجم وسایل زیاد باشد و ماشین جوابگو  -5

ستی قبل از اتو      کمک بهیار جهت ابزاره -6 شوی د ست ش ضدع   ا بعد از  شدن،  با محلول  ضدعفونی نموده که به    کالو  سپت ابزار را  فونی کننده گیگا

 دقیقه باشد.   15تهیه و به مدت یک هفته قابل نگهداری می باشد و مدت غوطه وری ابزار در محلول  %2صورت 

  امکانات / تجهيزات الزم:

 ماشین واشینگ ، سینک های مناسب ، مواد شو ینده

 -تشخيصي است(های  كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 بنابر توصیه کارخانه سازنده در صورت تغییر رنگ محلول و یا وجود ذرات معلق می بایست محلول تعویض گردد.  

 سی سی از محلول 20سی سی آب +  980آماده سازی محلول : 

 ورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دست

 1378کتاب راهنمای کار با اتو کالو –چک لیست های معاونت در مان 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

  MA/PRC/ 41كد سند:

(شست و شوی دستي يا اتوماتيک و پاک سازی 41

 ابزار و وسايل

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیداريخ بازنگری:ت فحه اولص-دومشماره ويرايش:
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 هدف:

به انجام صحيح فرايند ضد عفو ني، كه در نهايت منجر به افزايش سطح ايمني و سالمت بيماران مي گردد، اين دستورالعمل با هدف 

 شيوه زير انجام مي شود:

 مرحله(ول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هربه همراه جزئيات / مسئ  شيوه انجام كار: )توالي انجام كار

استفاده از  دستور  اپ تهیه کرده  و در صورت منفی بودن تاییدیه  از اولین محلول استریل کننده سو   سوپروایزر کنترل عفو نت  قبل از استفاده   -1

 محلول را می دهد.  

 وند. ششست و شو باید دستورالعمل شست و شوی مربوطه  کلیه ابزارها  طبق  -2

 انجام شود.داشته باشد و طبق دستورالعمل باید در معرض دید پرسنل قرار  باید دستورالعمل استفاده از محلول های ضد عفونی کننده  -3

 هد.  باید واحد دکمک بهیار بخش کلیه ابزار و ست ها را به صورت نشسته تحویل -4

 هد.ار ثبت شده مطابقت دنموده و با امکمک بهیار واحد ابزار را کامال شمارش   -5

وکلیه قسمت های قابل جداشدن راکامال از یکدیگر جدا و دهانه پنس ها و قیچی ها     کندکمک بهیار کلیه ابزار را قبل از شستشو نخاله زدایی     -6

 را کامال باز نماید.  

 دهد.  ینگ جهت شستشو و ضد عفو نی قرار کمک بهیار واحد ابزار رادر ماشین واش -7

 بهیار در صورتی که حجم وسایل زیاد باشد و ماشین جوابگو نباشد و یا در صورت خرابی ماشین  از روش دستی استفاده نماید.  کمک  -8

دقیقه خیستتانده و با برس نرم دستتته بلند و مایع   15درجه  به مدت  60کمک بهیار واحد در شتتستتتشتتوی دستتتی کلیه وستتایل را در آبگرم  -9

 گام تمیزکاری و شستشو به هیچ وجه از برس سیمی یا پاك کننده هایی که دارای خواص سایندگی است، استفاده          هنظرفشویی کامال برس زده  

 نماید.  ن

و جهت ضد عفونی     کندکمک بهیار واحد ابزار شسته شده را جهت آبکشی با احتیاط در سبد مخصوص  قرار داده و در زیر شیرآب آبکشی          -10

 آماده نماید.  

 زات الزم:امکانات / تجهي

 ل های ضد عفو نی کنندهجواب کشت از محلو لها،محلو –ماشین واشینگ  

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 لي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخ

 استاندرد های اعتبار بخشی–مان چک لیست های معاونت در

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

  MA/PRC/ 42كد سند:

 (گندزدايي ابزارهای جراحي با استفاده مجدد42

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه اولص-دوم:شماره ويرايش
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 هدف:

ستورالعمل با هدف   ستاندارد از نظر تاريخ     اين د شرايط نگهداری ا ست های موجود در بخش ها و احد ها در  اطمينان از اين كه كليه  

ست خيس و يا در مواردی كه       سته و عدم تماس با د شرايط نگهداری مانند مکان به دور از رطو بت و تردد زياد و كابينت در ب ضا و  انق

ه منظور كاهش موارد عفو ني و كاهش مدت زمان بستتتری و كاهش هزينه ها و ر عملکرد اتو كالو ها وجود دارد و همچنين باختالل د

 و به شيوه زير انجام ميشود:كاهش مصرف آنتي بيوتيک ها در اين واحد فرم ريکالي طراحي شد ه است 

 مرحله(مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر به همراه جزئيات /  شيوه انجام كار: )توالي انجام كار

يا بروز مشکل  : فرايندی است كه در طي ان ابزار موجود در واحد ها و بخش ها قبل از انقضای تاريخ مصرف و ( ابزارRecallبازخواني)

 ند .مانند پارگي و يا خيس شدگي و يا اختالل در عملکرد اتو كالو ها  به استريليزاسيون عودت داده شو

ست سوپروایزر کنترل عفو  -1 شرایط نگهداری و تار    نت در راندهای دوره ای کلیه  ستریل موجود در واحد ها را از لحاظ  ضاء و...مورد    های ا یخ انق

 عودت داده شوند.   CSRابزار به باید بررسی قرار می دهد و در صورت نیاز به استریل مجدد، 

 مر بوطه را تکمیل نموده و به مسئول واحد تحویل دهد.   نت در طی ماه فرمسوپروایزر کنترل عفو -2

 ستاری ارائه دهد.  واحد در انتهای ماه گزارش مربوطه را به مدیر پر مسئول -3

سئول            -4 سایی کرده و با هماهنگی م شنا شکل دار را باید  شده م ستریل  شناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در طی بازدید از بخش ها موارد ا کار

 احد استریلیزاسیون باید تحویل دهد.بخش به و

 امکانات / تجهيزات الزم:

  نتایج بازدید ایمنی -فرم ریکالی مر بو طه

 -تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 -در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 ی تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل ها

 استاندرد های اعتبار بخشی –چک لیست های معاونت در مان 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

  MA/PRC/ 43كد سند:

(نحوه بازخواني ابزار و وسايل استريل از بخش 43

 ها

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 جه های جدیددرصورت ابالغ سنتاريخ بازنگری: فحه اولص-دومشماره ويرايش:



 

 

70 
 

 

 هدف:

ستورالعمل با هدف   آلوده و  ملحفه های و لباس جايي جابه بهياران( هنگام كمک و بخش)خدمات كاركنان به عفونت انتقال از جلوگيریاين د

 به شيوه زير صورت مي گيرد: ملحفه و ها صحيح لباس انتقال و نقل

 مرحله(به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر  م كار: )توالي انجام كارشيوه انجا

 جمع آوری:

پرسنل کمک بهیار موظف بوده ابتدا با توجه به اصول رعایت موازین حفاظت فردی، پوشش مناسب)ماسک و دستکش( را داشته و از عفونی  -1

و به درستی عمل تفکیک آنها را انجام دهند. ) عفونی شامل ملحفه و  لباس هایی می شود که آلوده  و غیر عفونی بودن ملحفه اطمینان حاصل کرده

 به خون و یا مایعات بدن شامل:ترشحات بدن، ادرار،مدفوع و از قبیل آنها(

میگرفت کیسه زرد تهیه کرده درصد را در بر  40مدفوع بیش از -پس از شناسایی ملحفه و یا لباس آلوده اگر مقدار خون،ترشحات و یا ادرار -2

دور  و آن را با موازین صحیح جمع آوری و موازین حفاظت فردی داخل آن انداخته و تحویل خدمات داده تا برچسب عفونی را به کیسه بزنند.قبل از

 اندازی کیسه لیست و گزارش  ملحفه و یا لباس آلوده را به ایستگاه پرستاری بخش و یا مسئول مربوطه برسانند.

درصد را در بر میگرفت کیسه زرد تهیه کرده  40مدفوع کمتر از -پس از شناسایی ملحفه و یا لباس آلوده اگر مقدار خون،ترشحات و یا ادرار -3

ه البس و ملحفه و یا لباس آلوده را با موازین صحیح جمع آوری و موازین حفاظت فردی داخل کیسه بگذارند، درب کیسه را ببندند و آن را داخل بین

 عفونی بخش قرار دهند.

با توجه به اینکه همراه ملحفه و لباس آلوده سرنگ و یا شی تیز و برنده ای جا نمانده باشد ضرورت بوده تا با رعایت نکات حفاظت فردی  -4

 اطمینان از این موضوع پیدا کنند.

و یا گذاشتن در بین غفونی دستکش خود را در  پرسنل کمک بهیار ملزم بوده تا در انتهای هر مورد جمع آوری و تحویل کیسه به خدمات -5

 سطل پسماند عفونی انداخته و برای کار مجدد از دستکش استریل التکس استفاده کنند.

نوع جمع آوری ملحفه اگر بیمار بر روی تخت بود از سمت چپ و به شکل لوله کردن دو مرحله ای ملحفه اگر بیمار حضور نداشت چهار  -6

 محلفه جمع کرد.  گوشه ملحفه را در وسط

  شويخانه:تحمل به رخ

پرسنل رخشویخانه موظف بوده با توجه به برنامه زمانبدی شده بر اساس میزان اشغال تخت ها در بخش با رعایت موازین حفاظت فردی   -1

 مع آوری کنند.در ساعت مقرر به همراه بین جمع آوری البسه کثیف وارد بخش ها شده و کیسه های البسه عفونی و غیر عفونی را ج

پرسنل رختوشخانه باید دقیقا از تفکیک البسه آگاه شده و در انتهای هر جمع آوری کیسه های بین در بخش، دستکش خود را تعویض   -2

 کنند.

 شستشوی ملحفه و لباس آلوده:

نه موظف بوه تا با رعایت بر اساس برنامه ریزی رختشویخانه شستن البسه عفونی و غیر عفونی متفاوت بوده. تمامی پرسنل رختشویخا -3

موازین حفاظت فردی البسه عفونی را در اتاق کثیف از لحاظ نوع آلودگی عفونی جداسازی کرده در هنگام جداسازی استفاده از دستکش و ماسک 

 ضروری است.

رده تر شدن ملحفه و هنگام جداسازی حدالمکان از درگیر شدن تمامی انگشتان و کف دست با ملحفه آلوده اجتنباب کرده و باعث فش -4

 لباس آلوده نشوند.
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جمع آوری اشیا و یا سرنگ جا مانده ملحفه و یا لباس را اززوایا به ارامی با  منظور با احتیاط کامل ملحفه و یا لباس را بیرون آورده و به -5

 سوزن قالانت و آوری جمع حین دیدگی آسیب از جلوگیرین.ك انگتان باز کرده و نگاه می کنیم اگر شی تیز و برنده و یا سرنگ وجود داشت برای 

 Safety)تیز نوك اشیای مخصوص داخل ظروف در را ها آن فورا ونمود و حدالمکان از پنس استفاده کرد  احتیاط بسیار باید تیز نوك وسائل سایر و

Box) داد قرار. 

ده و داخل ماشین زاوایای ملحفه و لباس را به درستی جمع کرده و با حد فاصل معین با بدن و لباس خود آن را به آرامی بیرون آور -6

 رختشویی قرار داده. 

 امکانات / تجهيزات الزم:   

 وسایل حفاظت فردی مناسب -بین های حمل پسماند -البسه

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های    

 در صورت وجود((نکات مهم/ قابل توجه: ح

 علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي( مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های   

 کتابچه کنترل عفونت
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 هدف:

ها و كاهش ملحفه  و لباس جايي جابه بهياران( هنگام كمک و بخش)خدمات كاركنان به عفونت انتقال از اين دستورالعمل با هدف جلوگيری

 :نيدل استيک شدن به شيوه زير انجام مي شود

 مرحله(همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هربه   شيوه انجام كار: )توالي انجام كار

 جمع آوری:

پرسنل کمک بهیار موظف بوده با رعایت موازین حفاظت فردی هنگام جمع آوری البسه و ملحفه دقت کامل داشته تا اشیا و یا سرنگ جا  -1

 بیاندازند. Safety Boxله مناسب با بدن آن را در نزدیکترین مانده بر روی ملحفه را شناسایی و با کمک پنس برداشته و با رعایت حد فاص

جمع آوری ملحفه را به آرامی و با نوك انگشتان و حدفاصل مناسب با تخت انجام داده و از کشیده شدن پارچه ملحفه و لباس با خود  -2

 پرهیز کنند.

 خودداری کنند. از مچاله کردن ملحفه و لباس در دست خود و گذاشتن آن با این شیوه در کیسه -3

 حمل به رخشويخانه:

پرسنل رخشویخانه موظف بوده با رعایت موازین حفاظت فردی و دقت کامل کیسه های البسه و ملحفه از قبیل عفونی و غیر عفونی را  به  -1

 آرامی برداشته و داخل ترالی مخصوص حمل کنند.همیشه احتمال وجود  سرنگ و یا شی تیز و برنده را بدهند.

 مل کیسه های البسه و ملحفه حتما از ترالی استفاده کرده و از بردن کیسه با دستان اجتناب کنند.هنگام ح -2

 هنگام جمع آوری کیسه های البسه از فشرده شدن کیسه ها در ترالی اجتناب کنند و رعایت میزان حمل انجام دهند. -3

 شويخانهتشستشو در رخ

گشتان و کف دست با ملحفه آلوده اجتنباب کرده و باعث فشرده تر شدن ملحفه و هنگام جداسازی حدالمکان از درگیر شدن تمامی ان -1

 لباس آلوده نشوند.

جمع آوری اشیا و یا سرنگ جا مانده ملحفه و یا لباس را از زوایا  به آرامی  با  منظور با احتیاط کامل ملحفه و یا لباس را بیرون آورده و به -2

 سوزن انتقال و آوری جمع حین دیدگی آسیب از جلوگیریاگر شی تیز و برنده و یا سرنگ وجود داشت برای  نوك انگشتان باز کرده و نگاه می کنیم

 Safety)تیز نوك اشیای مخصوص داخل ظروف در را ها آن فورا ونمود و حدالمکان از پنس استفاده کرد  احتیاط بسیار باید تیز نوك وسائل سایر و

Box) داد قرار. 

 الزم: امکانات / تجهيزات

 ترالی -وسایل حفاظت فردی –البسه ها 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 باید در حمل  و جمع آوری استفاده کنند.پرسنل حتما از وسایل حفاظت فردی متناسب 

 مي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های عل

 تجربیات بیمارستانی
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 هدف:

 اين دستورالعمل با هدف كاهش عفونت های بيمارستاني و آسيب های ناشي از آن و افزايش ايمني بيماران به شيوه زير انجام ميشود:

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

 ذخيره سازی:

 :بگیریددرنظر باید  را  ، خشک کردن و اتو کشی ملحفه و البسه با رعایت موازین بهداشتی دو رکن در ذخیره سازیپس از شستشو -1

 الف:در محیط تمیز واحد رختشویخانه و محل تحویل، لباسهای پرسنل باید آویز شده در کاور پالستیکی نگهداری شوند.

 قابل نفوذ در کمدهای درب دار ذخیره شده.ب:ملحفه شستشه شده باید در بسته های پالستیکی غیر 

رعایت تاریخ نگه داری ملحفه در اتاق تمیز داخل کمد به دور از مکان گرم و مرطوب و همچنین فرم چیده شدن ملحفه تمیز جدید و قدیم  -2

 باید کامال مشخص باشد.

درصد بوده و مسئول واحد رخشویخانه  50تا  30ن میزان ذخیره سازی ملحفه معموال در حداقل و حداکثر اشغال تخت های بستری  ما بی -3

 باید رعایت نیازسنجی بیمارستان را در این مورد کرده باشد.

 رعایت قفسه بندی ملحفه و البسه بخشهای مختلف در داخل کمد اتاق تمیز صورت گرفته. -4

 رعایت اصول گندزدایی کمدها و قفسه ها پس از هر شیفت کاری. -5

 :و تحويل لباس توزيع

 به  واحد رختشویخانه صورت میگیرد که کمک بهیاران  برای تحویل مراجعه میکنند. بخشوزیع لباس بر اساس میزان اعالم نیاز ت-1

حتما پرسنل واحد باید با رعایت موازین بهداشتی )دستکش استریل( و شستشو دست با سپتی سین ملحفه مورد نیاز را به کمک بهیار داده  -2

 ه بندی نشده جلوگیری کنند.و از دادن ملحفه بست

 تحویل ملحفه مورد نیاز در اسرع وقت و قرار گرفتن در معرض ارتباط هوایی کم صورت گیرد.حتما ملحفه تمیز در ترالی تمیز گذاشته شود.-3

 امکانات / تجهيزات الزم:

 ملحفه -البسه -ترالی حمل البسه

 ي است(تشخيصكنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 استانداردهای اعتباربخشی -چک لیست های بهداشت محیط
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 هدف:

ا هدف ارتقاء ايمني با توجه به اهميت استفاده از وسايل حفاظت فردی در جلوگيری از آسيب های شغلي و انتقال عفونت، بيمارستان ب

شي از عدم استفاده از اين وسايل اين دستورالعمل به شيوه زير در بيمارستان اجرا مي كاركنان و به منظور پيشگيری از عوارض نا

 گردد:

 شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرمرحله( 

 :شامل فردی ظتحفا وسايل انواع(1

 پالستیکی ،روکفشی وکاله بند عینک ، ماسک ،گان ،پیش یا صورت دستکش ،محافظ

 دستکش:-الف

 غیراستریل و تمیز دستکش باید آلوده اجسام یا و دیده آسیب ،پوست مخاطی ،غشاهای بدن ترشحات و ،مایعات خون با تماس هنگام 

 .پوشید

 گردد استفاده یکبار فقط. 

 شود است،تعویض میکروارگانیسم حامل که بیماری از مراقبت انجام بار هر بین. 

 گردد تعویض مشاهده قابل وآلودگی پارگی صورت در. 

 شود شسته دستها بالفاصله و شده خارج دست از باید دیگر بیمار به مراقبت ارائه از پیش و دستکش از استفاده از پس. 

 گان:-ب

 بدن وجود ترشحات یا خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی ها لباس شدن آلوده از جلوگیری و پوست از حفاظت برای 

 .نمود استفاده استریل غیر و تمیز گان از باید دارد،

 باشد شستشو قابل جنس از یا و مصرف یکبار باید گان 

 باشد دار کش آن مچ و بلند باید گان آستین. 

 نباشد هفت یقه و باز یقه  باش بسته یقه باید گان 

 باشد زانو زیر تا باید گان بلندی  بپوشان را بدن نیاز مورد نواحی بطوریکه باشد مناسب باید گان اندازه 

 شود پوشیده آن روی پالستیکی بند پیش یک باید اینصورت غیر در باشد، ضدآب باید گان 

 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در. 

 ماسک:-پ

 می استفاده دارد، بدن وجود ترشحات و ومایعات خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی دهان و بینی طیمخا غشاهای از حفاظت برای

 ((N95 , FFP2ماسک تنفسی مخصوص  ،ماسک جراحی شامل:.شود

 گردد معدوم ماسک استفاده از پس 

 گردد تعویض شود می مرطوب وقتی 
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 نشود آویزان گردن به هرگز ماسک  

 شوند شسته دستها ماسک از استفاده از پس 

 صورت: ظمحاف يا عينک-ت

 شود استفاده محافظ عینک از آئروسل کننده تولید اقدامات انجام هنگام همیشه. 

 وجود پاشیده ترشحات احتمال که زمانی در و )عطسه و سرفه مانند( تنفسی حاد عالئم دچار که بیماری با نزدیک تماس ودر مراقبت هنگام 

 .شود استفاده عینک محافظ از باید دارد، تنفسی حاد بیماری که یبیمار با کمتر یا و متری یک فاصله در کار همچنین و دارد،

 دارد، وجود بدن مایعات یا خون شدن پاشیده اثر در ملتحمه و چشمها آلودگی خطر که زمانی بیماری، تشخیص از صرفنظر 

 کرد استفاده محافظ عینک از باید. 

 هیدند قرار خود سر باالی را آن عینک از استفاده به نیاز صورت در. 

 نمایید رعایت را آن نمودن استریل و آوری جمع جهت الزم ،نکات صورت محافظ و عینک بودن مصرف بار چند صورت در. 

 :بايد به صورت زير باشد فردی حفاظت وسايل پوشيدن ترتيب(2

 دست شستن 1 -

 گان پوشیدن 2 -

 سر موهای های محافظ یا کاله پوشیدن 3 -

 ماسک پوشیدن 4 -

 عینک یا صورت محافظ پوشیدن 5 -

 دستکش پوشیدن 6 -

 :بايد به صورت زير باشد فردی حفاظت وسايل آوردن در ترتيب(3

 دستکش آوردن در 1 -

 گان آوردن در 2 -

 دست شستن 3 -

   مجد استفاده جهت جدا ظرف یک در صورت محافظ یا عینک دادن قرار    صور محافظ یا عینک درآوردن 4 -

 استفاده صورت در مو پوشش یا کاله آوردن در 5 -

 :بايد به صورت زير باشد و استفاده از وسايل حفاظت فردی استاندارد احتياطات(4

 در صورت تماس با خون ، تمام مایعات بدن ،ترشحات و مواد دفعی بدن بجز عرق ، پوست آسیب دیده و مخاط ها رعایت موارد زیر ضروری است:

  پوشیدن دستکش 

 ه پس از خروج دستکش ها از دست شستن دست ها بالفاصل 

  استفاده از گان ،محافظ چشم همراه با ماسک یا محافظ صورت در صورت انجام اعمالی که احتمال پاشیده یا پخش شدن مایعات بدن وجود

 دارد

 شوند: مي منتقل هوا طريق از كه استفاده از وسايل حفاظت فردی دربيماريهايي(5

دارد  %95میکرومتری داشته و حداقل کارایی  1بیماران می شوند باید از رسپیراتور شخصی که فیلتر تمام افرادی که وارد اتاق این 

 (استفاده نمایند . این ماسک اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد.N95)ماسک

 شددر صورت ضرورت جابجایی بیمار و قبل از ترك اتاق ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپو
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(استفاده ايمن از وسايل حفاظت فردی با توجه MA/PRC/ 47 47كد سند:

 به نوع مراقبت

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: دوم صفحه-دومويرايش:
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 يابند: مي انتقال قطره راه از كه استفاده از وسايل حفاظت فردی دربيماريهايي(6

  در صورت کارکردن پرسنل در فاصله یک متری بیمار ، باید از ماسک استاندارد جراحی استفاده گردد

 در صورت انتقال و جابجایی بیمار به خارج از اتاق ایزوله ، بیمار باید یک ماسک جراحی استاندارد بپوشد

 شوند: مي منتقل تماس راه از كه ماريهايياستفاده از وسايل حفاظت فردی دربي(7

 پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق و در آوردن دستکش قبل از ترك اتاق ایزوله 

  شستن دست ها بالفاصله پس از درآوردن دستکش 

 استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار 

 ترك اتاق ایزوله ،گان باید درآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلوده نگردد                           قبل از 

 .وسایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله های عفونی بیاندازید. پس از استفاده کلیه لوازم حفاظت فردی 

 ل ضدعفونی ( بیاندازید.وسایل چند بارمصرف را دریک ظرف بسته خشک )بدون هرگونه محلو 

 امکانات / تجهيزات الزم:

 وسايل حفاظت فردی تعريف شده در بخش /واحد

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 وسايل حفاظت فردی :

 بین نمی برند .احتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کامال از  

 فقط در صورتیکه درست استفاده شوند موثرند .

 نمی شوند    جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت )شستن دس

 تمام کسانی که با بیمار مشکوك یا مبتال در تماسند باید از آن استفاده نمایند

 شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد 

 ویروس کرونا از ناشی تنفسی بیماری مراقبت راهنمای -1

 راهنمای کشوری نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی -2
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وسايل حفاظت فردی با (استفاده ايمن از MA/PRC/ 47 47كد سند:

 توجه به نوع مراقبت

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: ومصفحه س-دومويرايش:



 

 

77 
 

 

 هدف:

تگاه ها و مجاری طبيعي و غير ماده حاجب به موادی گفته ميشود كه به روش های گوناگون به قسمت های مختلف بدن مثل اندام ها و دس 

 ررسي بيشتر افزايش ميدهد.ي وارد ميشود و كنتراست )اختالف سياهي و سفيدی( اعضای بدن را برای بطبيع

 و عدم استفاده از مواد حاجب در بيماراني كه حساسيت دارند  استفاده ازمواد حاجب در زمان ، مکان و فرد مناسب اين دستورالعمل با هدف 

  و كاهش  عوارض ناشي از ماده حاجب  و افزايش ايمني بيماران به شيوه زير انجام ميشود.

 مرحله(انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي 

در صورت مراجعه حضوری بیمار جهت درخواست نوبت انجام گرافی با ماده حاجب ، سابقه قبلی واکنش به ماده حاجب ، آسم و یا سابقه  -1

 د حساسیت مراتب به مسئول فنی اطالع داده شود.سوال شود و در صورت وجو رادیولوژیآلرژی و ... وی ، توسط کارشناس 

کارشناس پرستار یا در صورت داشتن سوابق بیماری و حساسیت قبلی بیمار به ماده حاجب ، دارو و غذا مراتب توسط برای بیماران بستری  -2

 مربوطه به پزشک معالج و  رادیولوژیست اطالع داده شود.

 تایید شود.باید ت پروسیجر از سوی پزشک معالج توسط رادیولوژیست تطابق شرح حال بیمار با نوع درخواس -3

 قبل از انجام پروسیجر، به بیمار نحوه انجام آن و عوارض احتمالی ناشی از آن توضیح داده شود. -4

مالی و خطرات مربوط توسط قبل از انجام پروسیجر ، رضایت آگاهانه از بیمار مبنی بر انجام پروسیجر، انجام تزریق و وقوع واکنش های احت -5

 اخذ شود.)اثر انگشت و امضاء بیمار و بستگان درجه یک(. رادیولوژیکارشناس 

 چک شود.   رادیولوژیموقع انجام پروسیجر ، ترالی کد و  داروهای حیاتی در دسترس می باشد و ترالی کد روزانه توسط کارشناس  -6

 طبق دستور پزشک تزریق شود.  وهای پیشگیری مثل هیدروکورتیزون دار رادیولوژیقبل از انجام موارد مشکوك در  -7

 تزریق شود. توسط کارشناس رادیولوژی باید  ماده حاجب طبق دستور رادیولوژیست و در حضور وی -8

 ن ضروری میباشد.در صورت بروز حساسیت و زیر نظر پزشک کارهای درمانی از قبیل اکسیژن تراپی و یا تزریق هیدروکورتیزون و یا کلماستی-9

ساعت 24بیماران شیرده و باردار قبل از تزریق حتما بایستی با پزشک متخصص رادیولوژی هماهنگ شود و در مورد بیماران شیرده تا برای  -10

 بعد از تزریق شیردهی انجام نشود.

 اس داده شود.باید توسط کارشندر خصوص مصرف مایعات فراوان جهت دفع دارو یمار آموزش های الزم به ب-11

 صورت بهکه   بیمار احیا و تزریق در امر رادیولوژی کارشناسان آموزش همچنین و رادیولوژی پروسیجرهای تخصصی های دورهشرکت در -12

 می شود الزامی است.برگزار آموزشی بیمارستان  و رادیولوژی توسط سوپروایزر ای دوره

 امکانات / تجهيزات الزم:

 تجهيزات مصرفي -ترالي كد -ماده حاجب

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 .ساعت قبل از انجام پروسیجر باید قرص متفورمین را قطع کند ولی نیازی به قطع کردن انسولین نمی باشد 72در صورتیکه بیمار دیابتیک باشد 

 اونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل مع

 تجربیات بیمارستانی
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 MA/PRC/ 57كد سند:
 (نحوه استفاده از ماده حاجب57

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: اول صفحه-دوميرايش:و
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 هدف:

 ساير و خون بودن سازگار و دهنده و گيرنده خون گروه تعيين و باشد مي منتظره غير های بادی آنتي بررسي:  سازگاری آزمايشات

 RH و ABO نظر از گيرنده و دهنده های فرآورده

،كاهش عوارض ناشي از تزريق خون و  بيماران به اسيب از بيماران و جلوگيری به سازگار و سالم و ايمن خون تحويل رالعمل با هدفاين دستو

 به شيوه زير اجرا مي گردد:آزمايشگاه  فني پرسنل به و آموزش  فراورده ها

 مرحله(د نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فر

 كراس مچ:

 .گذاری کنید نشانه لوله هایی را که با نمونه خون هر یک از اهداکنندگان و سرم بیمار آزمایش می شو ند،-1

 .قطره سرم یا پالسمای بیمار اضافه نمایید 2به هر یک از لوله ها -2

 .اهداکننده اضافه نمایید درصد 5الی  2 خو ن قطره سوسپانسیون گلبول قرمز 1به هر یک از لوله های مربوطه -3

 .نمایید سانتریفوژ g 900 - 1000ثانیه با دور  15 =30 محتوای لوله ها را مخلوط نمایید و به مدت-4

 .آینهمقعر مشاهده و ارزیابی نمایید ها را جهت مشاهده همولیز و درجه بندی آگلوتیناسیون با استفاده از توده گلبولی لوله -5

 .نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بالفاصله ثبت نمایید -6

 .به لوله فوق اضافه نمایید LISS درصد یا محلول 22دو قطره آلبومین  -7

 در دقیقه 10 - 15را به مدت  LISS لوله حاوی LISS دقیقه و در صورت استفاده از 15 - 30 درصد را به مدت 22لوله حاوی آلبومین  -8

 .نتیگراد انکوبه نماییددرجه سا 37 دمای

 .سانتریفوژ نمایید g 900 - 1000ثانیه با دور  15=30 محتوای داخل لوله ها را بعد از گذشت زمان مذکور به مدت-9

 .هرگونه آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده نمایید وجودشود. صورت سوسپانسیو ن آزاد  ها را به آرامی تکان دهید تا توده گلبولی به لوله -10

 .نتایج واکنش را بررسی و درجه بندی کرده و در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید-11

 .را تخلیه نمایید سالین درصد شستشو دهید و در مرحله آخر کامالً 0.9سپس لوله را سه تا چهار بار با سالین -12

 .کنیداضافه  AHG به این لوله دو قطره -13

 .ژ نماییدمحتوای لوله را مخلوط کرده و سانتریفو-14

  .آگلوتیناسیون را بررسی و مشاهده کنید وجود هرگونه، لی به صورت سوسپانسیون آزاد شودلوله را به آرامی تکان دهید تا توده گلبو-15 

 .گرد بررسي ميکروسکوپي توصيه مي مشکوک موارد در و ماكروسکوپي بررسي  ابتدا در

 .دفتر آزمایشگاه ثبت کنیدنتایج واکنش را بررسی و درجه بندی کرده و در -16

 .شود گزارش می (Compatible) سازگار در صورت عدم وجود هرگونه واکنش ، کراس مچ منفی و نمونه خون اهداکننده با خون بیمار-17

 .گزارش می شود (Incompatible) نمونه با خون بیمار سازگار نبوده و در صورت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون،-18

سانتریفیوژ کردن ، مشاهده  پس از .اضافه کنید IgG Control Cells نفی یک قطره گلبول قرمز خون حساس شدهبه لوله م-19

 .بايد آزمايش مجدداً تکرار شود واکنش، مشاهده آگلوتیناسیون آزمایش را تأیید می کند و در صورت عدم

 تست آنتي بادی:

 ( بطور جداگانه و درشرایط زیر مجاور میکنیم:P3وP2وP1سرم بیمار را با سلولهای معرف اسکرین )پنل های -1

 ( در دمای اتاقRT) 
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 MA/PRC/ 58كد سند:
(انجام آزمايش های سازگاری از 58

 ANTIBODY SCREENING ,CROSSجمله:

MATCH خون و فرآورده های خوني 

 1/10/95اريخ ابالغ :ت

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: حه اولصف-دوم ويرايش:
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  در جه سانتی گراد با محلول الیز  37در دمای بن ماریMLB2  درجه سانتیگرادو  37دقیقه لوله های دمای  20پس از گذشتRT   را

در جه سانتی گراد که سه بار شستشو  37های  کرده سپس به لوله outرا  RTسروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم. لوله های 

می افزاییم .دوباره سانتریفوژ کرده و درصورت منفی بودن یک قطره سلول حساس شده اضافه میکنیم. ایجاد آگلوتیناسیون  AHGقطره  2دادیم 

میباشد و تست  AHGاصیت بودن در این مرحله باعث منفی شدن تست اسکرین آنتی بادی بوده و درصورت عدم آگلوتیناسیون بیانگر بی خ

 دوباره باید تکرار شود.

 محدوديت ها و عوامل مداخله گر:

ویا   P3وP2وP1سپری شدن مدت انقضاء پنل های -آلوده بدن سرم فیزیولوژی  -آلوده بودن قطره چکانی -بوسیله دست  AHGآلوده بودن 

  MLB2محلول الیز 

 تفسير )علل تکرار (:

  یا کند که باعث مثبت یا منفی کاذب میشودسانتریفوژ با دور تند 

  آلودگیAHG .بوسیله دست یا سرم که باعث بی خاصیت شدن آن میشود 

  سپری شدن مدت انقضاء پنل هایP1وP2وP3   ویا محلول الیزMLB2 وAHG  

 تفسير

 

 واكنش سرم با گلبولهای مشخص

 )گروه بندی سرمي (

واكنش گلبول قرمز با آنتي سرم 

 وه بندی سلولي(های مشخص) گر

آنتی بادی های 

ABOدر سرم 

 سلولهای گروه

O 

 سلولهای

B 

 سلولهای

A 

آنتی 

AB 

 آنتی

B 

 آنتی

  A 

 -- -- -- + + -- B Oآنتی Aآنتی 

 + -- + -- + -- B Aآنتی 

 -- + + + -- -- A Bآنتی 

 + + + -- -- -- AB هیچکدام

وآنتی Aآنتی 

B وانتیH 

Oh 

O 
+ + + 

-- -- -- 
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 MA/PRC/ 58كد سند:
(انجام آزمايش های سازگاری از 58

 ANTIBODY SCREENING ,CROSSجمله:

MATCH خون و فرآورده های خوني 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: دوم صفحه-دوم:ويرايش
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 يزات الزم:امکانات / تجه

گلبول قرمز خون حساس -درصد گلبول قرمز اهدا کننده 5 - 2سوسپانسیون -درصد 0.9سالین  -جا لوله ای -متر میلی 12*75  لوله آزمایش

 37انکوباتور -سمپلر-پیپت یا پیپتور-آینه مقعر و منبع روشنائی -سروفیوژ -LISS درصد یا محلول 22آلبومین  -IgG Control Cells شده

محلول الیز -AHG-(P3وP2وP1تست پنل های اسکرین آنتی بادی )  -لوله آزمایش-سروفیوژ-سرم بیمار-سرم فیزیولوژی -ه سانتیگراددرج

MLB2  درجه سانتی گراد 37ماری 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 AHGیت بررسی کیفیت کار توسط سلول حساس شده )چک سل ( و بررسی کیف

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

ساعت پس از انجام آخرین  72شده فقط تا تهیه  نمونه ، دارد گذشته ماهه سه در بارداری یا خون تزریقفرد گیرنده خون سابقه  درصورتیکه-1

 .آزمایش غربالگری خون معتبر می باشد

بیمار و ذخیره سازی در لوله های تفکیک شده  م یا پالسما از گلبول قرمز نمونهجهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای انسانی ، جداسازی سر-2

 .توصیه نمیشود

استاندارد و مشاهده نتیجه منفی  با استفاده از کیت (antibody screen) درصورت انجام آزمایش غربالگری آلو آنتی بادی غیرمنتظره-3

 .کافی میباشد و ادامه آزمایش الزم نیست 6الی  1مراحل  یعنی (Immediate spin cross match) مختصرآزمایش کراس مچ  فقط

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 دستورالعمل سازمان انتقال خون
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 هدف:

 فرد سرم در Anti-A  /Anti-B و خون قرمز گلبول سطح در A   /B ژن آنتي وجود عدم يا وجود به باتوجه خون ABO(نوع 1

 .شود مي تعيين

 فرد پالسمای / سرم در Bو  A های بادی آنتي و ن خو قرمز گلبول سطح A   /B ژن آنتي بين متقابل رابطه بزرگسال افراد در(2

-Anti او پالسمای يا رمس در كه رود مي انتظار فرد، قرمز گلبول سطح در A ژن آنتي د وجو عدم صورت در مثال برای ، دارد وجود

A شود مشاهده. 

بيماران ،كاهش عوارض ناشي از تزريق خون و  به اسيب از بيماران و جلوگيری به سازگار و سالم و ايمن خون تحويل اين دستورالعمل با هدف

 آزمايشگاه به شيوه زير اجرا مي گردد: فني پرسنل به و آموزش  فراورده ها

 مرحله(ام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه انجام كار: )توالي انج

 نمونه:

 .است قبول قابل ABO تعیین آزمایش برای  EDTA انعقاد ضد حاوی لوله در بیمار خون میلیلیتر2-5حداقل -1

  .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر کننده شناسایی فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام که است الزامی-2

 .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام که است الزامی-3

 .شود انجام بیماران این جهت قرمز گلبول آزمایش فقط بنابراین ، باشد نمی Anti-A/ Anti-B حاوی معموالً ماه 4 از کمتر نوزادان نمونه-4

 رعایت با ذیل بندهای از یکی انجام خون تزریق به نیاز صورت در نیست موجود خون بانک در بیمار ABO آزمایش امانج سابقه که زمانی-5

  :است الزامی الویت

 آزمایش نتیجه تأیید و تکرار جهت خون بانک به و شده مجدد گیری نمونه بیمار از ABO شود ارسال اولیه. 

 آزمایش ABO ًگردد تأیید و تکرار دیگری ناسکارش توسط نمونه روی بر مجددا. 

 اولیه آزمایش دهنده انجام کارشناس ABO ًآزمایش مجددا ABO نماید سازی مستند و تأیید تکرار، را. 

 . نکنید استفاده ، دارند( hemolyzed –lipemic) لیپیمی یا همولیز ظاهر که هائی نمونه از-6

 شرایط نگهداری نمونه ها به صورت زیر می باشد:-7

 شود ذخیره بعدی آزمایش هرگونه جهت روز 7 حداقل مدت به و سانتیگراد درجه 2-8 یخچال دمای در خون های نهنمو. 

 های لوله در سازی ذخیره و بیمار نمونه خون قرمز وللبگ از پالسما یا سرم جداسازی ، انسانی خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت 

 .نمیشود توصیه شده تفکیک

(Forward Test) قرمز    آزمايش گلبول 

 اضافه نمایید. ، اید کرده گذاری نشانه قبل از که تمیز متر میلی 75*12را به یک لوله  Anti-Aیک قطره -1

 اضافه نمایید. ، اید کرده گذاری نشانه قبل از که تمیز متر میلی 75*12را به یک لوله  Anti-Bیک قطره -2

 بیمار را اضافه کنید.   درص 2-5) قرمز گلبول ن ازسوسپانسیو قطره یک ها لوله از یک هر به-3

ثانیه با دور  15-30 مدت به شده کالیبره سانتریفوژا ب ف معر سازنده دستورالعمل مطابق و کنید ط مخلو آرامی به را ها لوله داخل محتوای-4

 سانتریفیوژ کنید. 900-1000
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 آینه از استفاده با را همولیز یا آگلوتیناسیون هرگونه وجود .شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-5

 .نمایید مشاهده مقعر

 .نمایید تفسیر و درجهبندی را واکنش نتایج-6

 .نمایید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج-7

 (Reverse Test)پالسما  يا سرم آزمايش

 شده اضافه نمایید. گذاری نشانه Bو  1A قبال تمیزکه متر میلی 75*12 لهلو دو به را پالسما یا سرم از قطرهدوتا سه -1
 نشانه گذاری کردید اضافه نمایید.  1A که ای لوله به را 1A گلبول سوسپانسیون از قطره یک-2

 نشانه گذاری کردید اضافه نمایید.  B که ای لوله به راB  گلبول سوسپانسیون از قطره یک-3

ثانیه با دور  15-30 مدت به شده کالیبره سانتریفوژا ب معرف سازنده دستورالعمل مطابق و نمایید مخلوط آرامی به را ها لوله داخل محتوای-4

 سانتریفیوژ کنید. 900-1000

 .نمایید بررسی همولیز وجود جهت را لولهها داخل پالسمای یا سرم-5

 د. شو آزاد یون پانسسوس صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-6

 .نمایید بررسی و مشاهده مقعر آینه از استفاده با را آگلوتیناسیون گونه هر وجود-7

 .نمایید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج-8

مقایسه  (Forward Test)  قرمز گلبول واکنش  نتایج با را (Reverse Test) پالسما یا سرم آزمایش با آمده دست به های واکنش نتایج-9

 را مطابق جدول زیر تفسیر کنید: ABOنمایید و گروه 

 

 می باشد. منفی نتیجه دهنده نشان قرمز، گلبول مخلوط همگن محیط با همراه آگلوتیناسیون مشاهده عدم-10

 پیگیری و حل شود. ABOوه گر تفسیر و ثبت از لبق باید پالسما / سرم و قرمزخون گلبول آزمایش نتایج در ناهمخوانی هرگونه-11

 سپس و نمایید انکوبه اتاق دمای دردقیقه  5-15 مدت به را ها لوله پالسما / سرم آزمایش در 3+ از تر ضعیف واکنش ددر صورت وجود-12

 مراحل

 را تکرار نمایید. 8-4

 : مهم نکات

  . است بالمانع لخته خون از استفادهEDTA  کامل خون نمونه وجود عدم صورت در-1

 نامیده می شود .   Cell 1Aواکنش نشان می دهند  A-antiو یا  1A -Antiکه با آنتی سرم های   A گروه قرمز گلبولهای-2

 الزامی نیست.  1A -Antiاستفاده از سرم  Cell 1Aجهت تعیین  معموال -3
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 وع می باشد.با استفاده از اسالید ممن ABO آزمایش انجام طبی تشخیص آزمایشگاههای و بیمارستانی مراکز های خون بانک در-4

 Rh(D)آزمايش 

 و  Rh-Positiveنوع فنوتیپ  ؛میباشد بارداری دوران و خون تزریق از قبل آزمایشهای از انسانی خون قرمز گلبول  Rh(D)گروه تعیین-1

Rh-Negative ژن آنتی حضور عدم و ر حضو به توجه با D میشود تعیین خون قرمز گلبول غشای سطح در. 

 ، مستقیم واکنش Anti-D معرفهای اکثر با است ممکن و شده بیان ضعیف صورت به خون مز قر گلبولهای از برخی سطح در D ژن آنتی-2

 3 .نشود مشاهده

 .باشد داشته را D ضعیف ژنهای آنتی شناسائی توانائی باید Rh تعیین روش-3

 الزامی است. Positive-Rh نتیجه تفسیر برای  2+≥ واکنش درجه مشاهده-4

 تأیید AHG مرحله و سانتیگراد درجه  37دمای در انکوباسیون یعنی ، بعدی مراحل در آزمایش ادامه با 2+ از تر ضعیف واکنش رگونهه باید-5

 .است الزامی آزمایش ادامه جهت Anti-D معرف سازنده دستورالعمل به توجه .شود

 از زمان هم استفاده ، دارد وجود نرمال غیر ی ها پروتئین آنها خون در ای و هستند، بادی آنتی اتو دارای که بیمارانی خون نمونه که صورتی در-6

 حاوی دوم لوله یک Anti-D حاوی لوله با همراه که دارد اعتبار زمانی نمونه Rh تعیین بنابراین ، است الزامی مثبت نتایج شناسائی برای ل کنتر

 نمایید عمل سازنده دستورالعمل مطابق . د شو مشاهده منفی واکنش و شده مایش آز درصد 6 آلبومین مانند Rh-Control معرف

 نمونه:

 و نام است الزامیقابل قبول است.  Rh تعیین آزمایش برای EDTA انعقاد ضد حاوی لوله در    لیت میلی2-5 )شده گیری نمونه کامل خون-1

 .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر یکننده شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام

 .شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام است الزامی-2

 انجام مادر Rh گروه تعیین یا خون تزریقبه   نیاز صورت در نیست موجود بیمارستان خون بانک بیماردر Rh  آزمایش انجام سابقه که زمانی-3

  :است لزامیا الویت رعایت با ذیل بندهای از یکی

 آزمایش نتیجه تأیید و تکرار جهت خون بانک به و شده مجدد گیری نمونه بیمار از Rh شود. ارسال اولیه 

 آزمایش Rh ًگردد تأیید و تکرار دیگری کارشناس توسط نمونه روی بر مجددا. 

 اولیه آزمایش دهنده انجام کارشناس Rh  ًآزمایش مجددا Rh نماید یساز مستند و تأیید تکرار، را.  

 مجداد نمونه گیری شود. نکنید ه استفاد ، دارند لیپیمی یا همولیز ظاهر که ئی ها نمونه از-4

 : نمونه نگهداری شرايط-5

 شود ذخیره بعدی آزمایش هرگونه جهت روز 7 حداقل مدت به و د سانتیگرا درجه 2-8 یخچال دمای در خون های نمونه.  

 های لوله در سازی ذخیره و بیمار نمونه خون قرمز گلبول از پالسما یا سرم جداسازی ، انسانی خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت 

 .نمیشود توصیه شده تفکیک

 شيوه انجام كار:

 .نمایید اضافه شده گذاری نشانه قبل از که ای لوله به Anti-Dیک قطره -1

 . نمایید اضافه شده گذاری نشانه قبل از که دوم لوله به را Rh-Controlیک قطره -2

 ( اضافه نمایید.2-5)قرمز گلبول ازسوسپانسیون قطره ،یک فوق های لوله از یک هر به-3

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 59كد سند:
گلبول  ABO يش های تعيين گروه(انجام آزما59

 RH(D)قرمز و سرم به روش لوله ای و آزمايش 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: ومسصفحه -دومويرايش:



 

 

84 
 

 

 

-30 زمان معموالً .نمایید سانتریفوژ کننده تولید دستورالعمل در مندرج سرعت و زمان مطابق و نمایید مخلوط آرامی به را ها لوله داخل محتوای-4

 می باشد. 900-1000ثانیه با دور  15

 مشاهده مقعر آینه از استفاده با را آگلوتیناسیون هرگونه وجودد شو آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را اه لوله -5

 .نمایید

 .کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج -6

 عمل نمایید. A جدول مطابق و کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را Rh-Controlو Anti-D حاوی لوله بندی درجه نتایج-7

 

 
 
 
 درجه سانتیگراد می باشد. 37دقیقه در دمای  15-30 مدّت به معموال . نمایید انکوبه سازنده دستورالعمل مطابق را لوله دو هر-8

 باشد.می  900-1000ثانیه با دور  15-30 زمان معموالً. نمایید سانتریفوژ را ها لوله انکوباسیون زمان طی از پس-9

 آگلوتیناسیون را مشاهده نمایید. هرگونه وجود شود. آزاد یون سوسپانس صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-10

 واکنش را ثبت نمایید.منفی می باشد، Control-Rhه لول و هد د می نشان را شفاف زمینه با  2+≥واکنش قوی  D-Anti لوله اگر-11

 الزم نيست. AHGمرحله آزمايش و پايان کنید، گزارش Positive-Rh را آزمایش نتیجه

 .دهید شستشو کامل صورت به سالین با بار چهار تا سه را ها لوله مشکوك واکنش وجود یا واکنش در تغییری مشاهده عدم صورت در-12

 به لوله ها اضافه نمایید.AHGقطره  2سازنده  دستورالعمل مطابق و کرده تخلیه سالین از خوب را ها لوله شستشو آخرین از پس-13

-30 زمان معموالً. نمایید سانتریفوژ کننده تولید دستورالعمل در مندرج سرعت و زمان مطابق و کرده مخلوط آرامی به را ها لوله محتوای-14

 می باشد. 900-1000ثانیه با دور  15

  .کنید مشاهده را آگلوتیناسیون هرگونه وجود . دوش آزاد سوسپانسیون رتصو به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-15

 .کنید گزارش و تفسیر B جدول مطابقو   کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در را آن و کنید بندی درجه و بررسی را واکنش نتایج-16

 لوله . کنید اضافه ها لوله از یک هر  IgG- Control Cells شده حساس خون قرمز گلبول قطره یک ، باشد منفی لوله دو هر واکنش اگر-17

 کنید. تفسیر B جدول مطابق مثبت واکنش صورت در .نمایید سانتریفوژ را ها

 آزمايش بايد مجددا تکرار شود. ، د شو منفی واکنش نتیجه ، شده حساس خون قرمز گلبول نمودن اضافه از پس صورتیکه در-18
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  :مهم نکات

-Rh لوله در آگلوتیناسیون مشاهده عدمو  AHG، سانتیگراد درجه 37 مراحل از پس Anti-D لوله در لقبو قابل آگلوتیناسیون مشاهده-1

Control آزمایش نتیجه باید Rh Positive (Weak- D) .گزارش شود 

 اشتباه و غلط مي باشد. UD و مثبت  Dگزارش نتيجه به شکل منفي 

 قرمزخون گلبول غشای سطح در D ژن آنتی د وجو عدم دهنده نشان Rh-Controlو  Anti-Dی حاو لوله در آگلوتیناسیون مشاهده عدم-2

 گزارش شود. "D منفی " آزمایش نتیجه باید و میباشد

 تفسیر غیرقابل و شده گزارش Unresolved آزمایش نتیجه ، شود مشاهده آگلوتیناسیون هرگونه Rh-Control لوله در که صورتی در-3

 تزریق شود.Rh(negative) ازگروه خون ربهبیما نیاز درصورت و میباشد

 .شود رجوع معرفها کننده تولید العمل دستور به . است مانع بال لخته خون از ده استفا EDTA ی حاو کامل خون نمونه وجود عدم صورت در-4

 واکنشهای مشاهده جهت میکروسکوپ از .میباشد گزارش قابل میشود مشاهده macroscopic ماکروسکوپی صورت به که واکنشهائی فقط

 استفاده نکنید. Rh(D) ژن آنتی تعیین آزمایش در ضعیف

 معرفهای ، داشت توجه باید .باشند می   Blend IgG&IgMو یا مخلوط   IgM monocolonal ت صور به بازار در موجود ریاتج معرفهای-5

Anti-D شامل فقط که IgM  می باشند جهت آزمایشWeak-D معرفهای از یدبا و نیستند مناسب anti-D  که حاویIgG  می باشند استفاده

 کرد.

 ضعیف ژنهای آنتی شناسائی جهت متفاوت D آنتی کلون با و دوم معرف از استفاده با بیمار خون نمونه روی بر Rh(D) دوم آزمایش انجام-6

Rh(D) میشود توصیه. 

 .میباشد ممنوع اسالید از استفادهبا  ABO آزمایش انجام یطب تشخیص های ه آزمایشگا و بیمارستانی مراکز خونهای بانک در-7

  :كيفي كنترل

 روزانه کنترل و ثبت شود. Rh نوع شناسائی برای شده استفاده معرف واکنش باید-1

 Rh-Positive( 2-5)ن خو قرمز گلبول سوسپانسیون با Anti-D معرف آگلوتیناسیون ایدب-2

 واکنش منفی مشاهده گردد. Negative-Rh(5-2)قرمز گلبول نسیون سوسپا با و داده نشان را  2+و 4+بین واکنش-3

 امکانات و تجهيزات الزم:

Anti-A  از نوعmonoclonal / polyclonal 

Anti-B  از نوعmonoclonal / polyclonal 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 59كد سند:
گلبول  ABO (انجام آزمايش های تعيين گروه59

 RH(D)قرمز و سرم به روش لوله ای و آزمايش 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 نجمپصفحه -دومويرايش:
درصورت ابالغ سنجه های تاريخ بازنگری:

 جدید



 

 

86 
 

 

    درص2-5ا رقت ). درصد ب/9 سالین محلول از استفادهبا   آزمایشگاه توسط یا شده تهیه تجاری صورت به که  B و 1A قرمز گلبول سوسپانسیون

 .است ه شد سازی ه آماد روزانه

 یکبار پیپت-. درصد و  جا لوله ای/9سالین -آینه مقعر و منبع روشنایی-شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ-میلی متری 75*12لوله آزمایش 

 (100و  50)مصرف

 ده در كميته های داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد ش

 دستورالعمل بانک خون
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گلبول  ABO يين گروه(انجام آزمايش های تع59

 RH(D)قرمز و سرم به روش لوله ای و آزمايش 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 شمشصفحه -دومويرايش:
درصورت ابالغ سنجه های تاريخ بازنگری:

 جدید
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 هدف:

  گروه قرمزخون گلبول استاندارد ی فها معر و ر بيما پالسمای يا سرم ت مجاور با Antibody Screening Test آزمايش انجام

 ”O“ های ژن آنتي اقلحاوی حدb, Lea, Le1, M ,N, S ,s , Pb, JKa, JKb, FyaD, C , c, E ,e ,K ,k , Fy به منظور  

 جست و جو و مشاهده آنتي بادی های غيرمنتظره مي باشد.

 آلو آنتي بادی ها مانند از برخي . گردد يافت مي اند، داشته بارداری يا خون تزريق سابقه كه بيماراني سرم در غيرمنتظره باديهای آنتي آلو

M, P, H, I .به صورت طبيعي در افراد ايجاد مي گردند 

 مرحله(انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هرشيوه 

 : نمونه

 انعقاد ضد حاوی لوله در بیمار خون پالسمای لیتر میلی 5 حداقل EDTA .قابل قبول است 

 شود ثبت بیمار خون حاوی لوله یرو بر نده کن ی شناسای فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام است الزامی. 

 شود ثبت بیمار خون حاوی لوله روی بر خونگیری تاریخ و خونگیر نام است الزامی. 

 می معتبر خونگیری از پس ساعت 72 تا فقط شده تهیه نمونه ، دارد شتهگذ ماهه سه در اری بارد سابقه یا خون تزریق فرد درصورتیکه         

 .باشد

 شود انجام مجدد گیری نمونه . دنکنی ه استفاد ، دارند لیپیمی یا همولیز اهرظ که هائی نمونه از. 

 :نمونه نگهداری شرايط

 شود ذخیره بعدی آزمایشهای هرگونه جهت روز 7 حداقل مدت به خون های نمونه. 

 8 یخچال دمای در خون نمونههای - .شود ذخیره سانتیگراد درجه · 

 زقرم گلبول از پالسما یا سرم جداسازی ، نسانیا خطای هرگونه وقوع از پیشگیری جهت 

 نمیشود توصیه شده تفکیک های لوله در سازی ذخیره و بیمار نمونه خون. 

 روش انجام كار:

 .نمایید گذاریه نشان جداگانه صورت به را متر میلی 75*12سه لوله -1

  کنید اضافه را بیمار پالسمای یا سرم قطره 2 ها لوله از یک هر به-2

 .کنید اضافه I, II, III استاندارد قرمز گلبول قطره 1 ها لوله از یک هر به ترتیب به -3

 آگلوتیناسیون مشاهده جهت را ها لوله سپس .نمایید  ثانیه 15-30زمان  g  1000دور با مشخص زمان مطابق کالیبره سانتریفوژ در را ها لوله -4

 .کنید ثبت و بندی درجه را واکنش نتایجد. نمایی ارزیابی مقعر آینه از استفاده با همولیز و

 مطابق دستورالعمل سازنده اضافه نمایید. LISS محلول یا درصد 22 آلبومین قطره 2 فوق لولههای از یک هر به -5

ن درجه سانتی گراد قرار دهید. در صورت اضافه نمود 37دقیقه در دمای  15-30 مدت به را ها لوله آلبومین نمودن اضافه صورت در -6

LISS  درجه سانتی گراد قرار دهید. 37دقیقه یه مطابق دستورالعمل سازندده در دمای  10-15لوله ها را به مدت 
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ج پس از طی زمان مشخص لوله ها را سانتریفیوژ کرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر ارزیابی نمایید. نتای-7

 ثبت نمایید. واکنش را درجه بندی و

. درصد شسته و پس از آخرین مرحله شستشو محلول سالین را با ضربه آرام بر روی سطح یک /9بار با سالین  4تا  3در ادامه لوله ها را حداقل -8

 گاز کامال تخلیه کنید.

 مخلوط نمایید. اضافه کنید. سپس لوله ها را به آرامیAHGمطابق دستورالعمل سازنده به لوله های شسته شده معرف  -9

 ثانیه سانتریفیوژ کرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر ارزیابی نمایید.15-30لوله ها را -10

 نتایج واکنش ها را درجه بندی و ثبت کنید.-11

 های منفی اضافه کنید.قطره از گلبول قرمز حساس شده به لوله  1جهت کنترل و معتبرسازی نتایج منفی آزمایش، -12

 لوله ها را سانتریفوژ کرده و جهت مشاهده آگلوتیناسیون ارزیابی نمایید.-13

 تفسير:

 درجه سانتیگراد مثبت گزارش شود. 37نتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون/همولیز در مرحله سریع و پس از انکوباسیون در دمای -1

و پس از اضافه نمودن گلبول قرمز حساس  AHGتیناسیون/همولیز در هر یک از مراحل و در مرحله نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلو -2

 (  منفی گزارش شود.W 2-+1شده و مشاهده آگلوتیناسیون )

 مثبت گزارش شود. AHGنتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون/همولیز پس از اضافه نمودن -3

 .شود تکرار آزمایش مراحل باید و نبوده معتبرزمایش آ نتیجه ه شد قرمزحساس گلبول نمودن ضافها از پس آگلوتیناسیون وجود عدم درصورت-4

 امکانات / تجهيزات الزم:

 درصد 9(سالین نرمال 1

 LISSدرصد یا معرف  22(آلبومین گاوی 2

 polyspesific – antihuman globin(AHG)(معرف 3

 مشابه جدول زیر:  جهت جست و جوی آنتی بادی های غیرمنتظره (I,II,III)(معرف های گلبول قرمز خون استاندارد 4
 

 

 .گردد استفاده باشد مي UNPOOLEDكه  استاندارد قرمزخون گلبول از فقط بيمار آزمايش انجام توجه: جهت

     (گلبول قرمز خون کنترل)حساس شد5

 میلی متر 75*12یا  75*10(لوله ها یآزمایش 6

 .  گرد مستند و شده انجام پشتیبان بخش توسط دستگاه کالیبراسیون) شده لیبرهکا سرولوژیک سانتریفوژ (7
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 MA/PRC/ 60كد سند:
وجوی  دستورالعمل انجام آزمايش های جست (60

ش آنتي ،انجام آزماي آنتي بادی های غيرمنتظره

 گلوبين مستقيم

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: ومدصفحه -دوم ويرايش:
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 λ9 100-50 پیپت یا مصرف یکبار پیپت (8

 لولهای جا (9

 روشنایی منبع و مقعر آینه( 10

 تشخيصي است(ورالعمل های واحد های كنترل كيفي: )مربوط به دست

نشان می دهد، جهت کنترل روزانه استفاده   IATدر آزمایش ≥2+واکنش  و شده رقیق درصد 6 آلبومین در که D-Anti سرم کنترل یک از

 نمایید و برای تهیه کنترل سرم مانند ذیل عمل شود:

 .نمایید مخلوط و رقیق درصد 6 آلبومین با را آزمایشگاه قرمز گلبول که صورتی در .2 در موجود Anti-Dحجمی از معرف -1

 کنترل سرم قابل استفاده است.بدهد، ≥2+واکنش  D-Antiبا محلول کنترل  1R1sitive (RO po(  قرمز گلبول که صورتی در -2

 : توجه

 .باشد سازنده دستورالعمل مطابق باید معرفها جایگزینی و تغییر هرگونه -1

 .پذیرد انجام ، آزمایش مراحل در وقفه هرگونه ایجاد بدون باید 8-12مراحل -2

  وجود( در صورتنکات مهم/ قابل توجه: 

 :است بالمانع زیر موارد در لخته خون از استفاده -1

 حاوی کامل خون نمونه وجود عدم صورت در EDTA 

 نماید فعال را کامپلمان میتواند که بادی آنتی جستجوی. 

 -IgG  Monospecific ANTIاست، بنابراین استفاده از معرف IgGشناسایی آلو آنتی بادی ها های  Polyspecific  AHGمعرف -2

می تواند از واکنش های ناخواسته -IgG  Monospecific ANTIدر آزمایش جستجوی آنتی بادی های غیرمنتظره بالمانع می باشد. استفاده از  

 جلوگیری نماید.

 خطاهای شايع:

به  AHGی باشد معرف کاربرد دارد. زمانی که واکنش منف AHG مرحله در کاذب منفی وجود عدم از اطمینان جهت شده حساس قرمز گلبول

تفاق صورت آزاد در لوله وجود دارد که با گلبول قرمز حساس شده آگلوتیناسیون می دهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یکی از موارد زیر ا

 افتاده است:

  معرفAHG .اضافه نشده است 

  معرفAHG وی مناسب با آنتی بادی های آزاد خنثی شده است.اضافه شده ولی با توجه به وجود سالین باقی مانده یا عدم شست و ش 

  معرفAHG  دارای توان واکنشpotency .مناسب نیست 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 دستورالعمل انتقال خون
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ش آنتي ،انجام آزماي آنتي بادی های غيرمنتظره

 گلوبين مستقيم
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 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: حه سومصف-دوم ويرايش:
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   هدف:

 )3ent Ccomplem ( کامپلمانو یا  IgGبا آنها همولیز علت و شده حساس خون قرمز گلبولهای منظورتشخیص به   DATآزمایش از

  است نموده حساس را نها آ و شده متصل خون قرمز گلبول سطح به که بادیهایی آنتییی شناسا برای همچنین. شود می استفاده بدن اخل د در

می  DAT آزمایش شدن مثبت به منجرکه   لینی با موارد. میشود استفاده آزمایش این از نمیکنند ایجاد ای مشاهده قابل آگلوتیناسیون مستقیما و

 شوند عبارتند از:

Hemolytic Disease of the Fetus & New Born (HDFN) 
 Auto Immune Hemolytic Anemia (AIHA) 
Drug Induced Hemolytic Anemia 
Hemolytic Transfusion Reactions (HTR) 

 مرحله(كننده در هر به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت  شيوه انجام كار: )توالي انجام كار

 نمونه:

.)تنها نمونه قابل قبول، نمونه حاوی شود وریآ جمعباشد،  EDTA انعقادی ضد ماده حاوی لوله در که کامل خون نمونه لیتر میلی 2-5حداقل -1

EDTA می باش  . 

 رد.گی قرار استفاده مورد و تهیه آزمایش، انجام از قبل بالفاصله بایددرصد  2-5تازه سوسپانسیون-2

 .نگردد استفاده باشد، گذشته آن خونگیری از ساعت 48 از بیش که خونی نمونه از-3

 روش كار:

 میلی متری را نشانه گذاری کنید. 75*12 لوله سه بتداا-1

 .کنید اضافه بیمار نمونه از   درص 2-5) سوسپانسیون قطره یک ها لوله از یک هر به-2

 کامالً را سالین ، شستشو آخر مرحله در و دهیدو شستش خوبی به درصد. /9 سالین با بار 4 الی 3 را اه لوله از یک هر خون قرمز های گلبول-3

 .کنید تخلیه

 اضافه کنید. ت متفاو  COLONبا  منبع و د از AHG مناسب مقدار سازنده دستورالعمل مطابق 2 و 1 لوله به-4

 . درصد اضافه کنید./9 سالین قطره دو ، سوم لوله به-5

 ثانیه سانتریفیوژ کنید. 15-30به مدت  1000دور  با یا سازنده دستورالعمل مطابق و کرده مخلوط آرامی به را ها لوله محتوای-6

 .کنید بررسی مقعر آینه از استفاده با آگلوتیناسیون هرگونه مشاهده جهت سريعاً آورده بیرون آرامی به را ها لوله -7

 .کنید ثبت و نموده بندی هدرج را شده مشاهده واکنش هرگونه-8

 نمایید، انکوبه سانتیگراد درجه 20-25دمای اتاق  در دقيقه 5 ت مد به را منفي واكنش های لوله AHG معرف سازنده دستورالعمل مطابق-9

 .کنید سانتریفوژ سپس

 را تکرار کنید. 7-8مراحل -10

 می باشند را اضافه کنید. AHGکه حاوی لوله  2 و 1 هرشما لوله هب شده حساس قرمز گلبول قطره یک ، منفی واکنش مشاهده صورت در-11
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 1/10/95تاريخ ابالغ : انجام آزمايش آنتي گلوبين مستقيمMA/PRC/ 61 (61كد سند:

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: صفحه اول–اول ويرايش:



 

 

91 
 

 

 

 . کنید ثبت را نتیجه ، مثبت واکنش مشاهده صورت در و کنید سانتریفوژ را 2 و1 شماره لوله-12

 . کنید تکرار ابتدا از را آزمایش منفی واکنش مشاهده صورت در-13

 تفسير:

 

 امکانات / تجهيزات الزم:

  میلی متر 75*12لوله آزمایش 

 گردد.(مستند  و شده تعیین پشتیبان بخش توسط کالیبراسیون) شده کالیبره سرولوژیک سانتریفوژ 

 روشنائی و مقعر آینه 

 معرف Polyspecific Antihuman Globulin (AHG) 

  درصد/9سالین . 

 (100و 50) مصرف یکبار پیپت 

 شده)حساس شد کنترل خون قرمز گلبول    

 ای لوله جا 

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 آزمایش کنید. IgG با شده حساس قرمز گلبول با را AHG فمعر روزانه

  مثبت واکنش باید کردن سانتریفوژ از پس . کنید اضافه لوله به ا ر شده حساس قرمز گلبول قطره یک شد منفی DAT آزمایش که بار هر

 .شود تکرار مجدداً آزمايش ، مثبت واکنش مشاهده عدم صورت در . د شو مشاهده

 در صورت وجود(ل توجه: نکات مهم/ قاب

 : شايع خطاهای

 معرف باشد می منفی واکنش که زمانی . دارد کاربرد AHG مرحله در کاذب منفی وجود عدم از اطمینان جهت شده حساس قرمز گلبول

AHG میدهد آگلوتیناسیون شده حساس قرمز گلبول با که دارد وجود درلوله آزاد صورت به. 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 انجام آزمايش آنتي گلوبين مستقيمMA/PRC/ 61 (61كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: فحه دومص -دومويرايش:
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 : است افتاده اتفاق زیر موارد از یکی آگلوتیناسیون مشاهده عدم صورت در

 معرف AHG اضافه نشده است. 

  معرفAHG است شده خنثی آزاد بادیهای آنتی مناسب شستشوی عدم یا مانده باقی سالین وجود به توجه با ولی شده اضافه. 

  معرفAHG  دارای توان واکنش(potency) .مناسب نیست 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 رالعمل های سازمان انتقال خوندستو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395يي اعتباربخشي سال كتابچه روش های اجرا
 

 انجام آزمايش آنتي گلوبين مستقيمMA/PRC/ 61 (61كد سند:

 

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: سوم صفحه-دومويرايش:
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 هدف:

اثربگتتتذارد.  نستتتبت ستتترم بتتته گلبتتتول قرمتتتز ختتتون متتتی توانتتتد بتتته شتتتدت روی حساستتتیت آزمتتتایش و قتتتدرت آگلوتیناستتتیون       

 بتته درصتتد  3سوسپانستتیون نهتتایی  درصتتد معرفتتی استتت کتته در روشتتهای ستترولوژیک بکتتار بتترده متتی شتتود.تهیه         3سوسپانستتیون 

ی توانتتد نستتبت الزم ستترم بتته گلبتتول را     د متتدرصتت( 2-5درصتتد )3 بتته نزدیتتک سوسپانستتیون بلکتته ، نیستتت زامتتیال دقیتتق صتتورت

کتتتافی و مناستتتب از گلبتتتول قرمتتتز ختتتون را بتتترای خوانتتتدن و درجتتته بنتتتدی واکتتتنش در    در بیشتتتتر رو شتتتها فتتتراهم آورده و تعتتتداد

 .دسترس قراردهد

 مرحله(مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر /شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات 

 :درصد گلبول قرمز خون مراحل ذیل را انجام دهید3میلی لیتر از سوسپانسیون  10جهت تهیه 

 .میلی لیتری انتقال دهید 10میلی لیتر از خون کامل را به یک لوله 1حداقل -1

 3تتتا  2ایتتن مرحلتته را   .نمائیتتددقیقتته ستتانتریفوژ   3التتی  1 متتدت بتته و نمتتوده اضتتافه ستتالین بتته گلبولهتتای قرمتتز ختتون نرمتتال   -2

جمتتتع شتتتده باشتتتند.محلول ستتتالین   بتتتار تکتتترار نماییتتتد. محلتتتول نهتتتائی بایتتتد کتتتامالً شتتتفاف و گلبتتتول قرمتتتز در انتهتتتای لولتتته     

 .را کامالً دور بریزید supernatant   فوقانی

درصتتتد  0.9ستتتالین  میلتتتی لیتتتتر 9.7ه لولهتتتای حتتتاوی میلتتتی لیتتتتر از گلبولهتتتای قرمتتتز متتتتراکم شستتتته شتتتده را بتتت  0.3مقتتتدار -3

 .انتقال دهید

درصتتد  0.9بتتا ستتالین   بتتا استتتفاده از پتتارافیلم لولتته را پوشتتش دهیتتد. بتتا چنتتد بتتار ستتروته کتتردن لولتته، گلبولهتتای قرمتتز ختتون را         -4

 .می باشد درصد 3کامالً مخلوط نمایید. سوسپانسیون بدست آمده دارای غلظت 

یتتد. ایتتن تکانتتدادن بایتتد بتته دقتتت    ئرا تکتتان داده و هتتر بتتار کتتج نما   (cell botton) حتتاوی تتتوده گلبتتولی  بتتا دقتتت و آرام لولتته -5

 .شود و آرامی چند بار تکرار شود به طوری که توده گلبولی از انتها و جداره لوله جدا

    .چگونگی جدا شدن گلبولها را از لوله و انتشار آنها را از توده گلبولی مشاهده نمایید-6

گلبولهتتای قرمتتز کتتامال    بتتا استتتفاده از جتتدول ذیتتل بالفاصتتله واکنشتتها را درجتته بنتتدی و ثبتتت نمایید.واکنشتتها بایتتد زمتتانی کتته           -7

 .از توده گلبولی و انتهای لوله آزمایش جدا شدند ارزیابی وثبت گردند

 امکانات / تجهيزات الزم:

 منبع روشنایی-عرآینه مق-لوله های آگلوتینه شده آزمایش پس از سانتریفوژ کردن

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

میلتتتی متتتتر  75*12لولتتته بتتته را شتتتده تهیتتته سوسپانستتتیون از  جهتتتت کنتتتترل چشتتتمی رنتتتگ و تتتتراکم سوسپانستتتیون ، مقتتتداری 

میلتتتتی متتتتتر  12* 75کنترل( را بتتتته لولتتتته )درصتتتتد تجتتتتاری3انتقتتتتال دهید.ستتتتپس حجتتتتم مشتتتتابه ای از نمونتتتته سوسپانستتتتیون 

 .نور قرارداده و بررسی نمایید دیگری انتقال دهید. جهت مقایسه ، لوله ها را مقابل منبع

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 61كد سند:
درصد گلبول های  3تهيه سوسپانسيون  (61

،خواندن و درجه بندی شدت آگلوتيناسيون،تهيه قرمز

 گلبولهای قرمز حساس شده

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: اول صفحه-دومويرايش:
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میلی متر انتقال  12*75سوسپانسیون را به لوله  درصد تهیه شده ، یک قطره از این3  به منظور مقایسه مقدار تجمع گلبول قرمز سوسپانسیون

به را  ها لوله.دهید انتقال دیگری متر میلی 12*75 لوله به را  درصد تجاری )کنترل(3سوسپانسیون  ز نمونه دهید . به صورت مشابه یک قطره ا

 .ثانیه سانتریفیوژ نمایید 15-30مدت 

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 در صورت عدم وجود نمونه خون کامل  EDTA استفاده از خون لخته بالمانع است . 

 در یخچتتتال آزمایشتتتگاه از  شتتتده را فقتتتط در روز آمتتتاده ستتتازی استتتتفاده نماییتتتد . جهتتتت نگهتتتداری روزانتتته سوسپانستتتیون تهیتتته 

 .شود استفاده سانتیگراد درجه  8-2 دمای

  نمایید  درصد و گلبول قرمز خون را به تناسب انتخا ب 0.9جهت تهیه حجم کمتر ، مقدار سالین 

 آزمایش گردد منجر به پاسخ مثبت یا منفی کاذب در تهیه سوسپانسیون گلبولی غلیظ یا رقیق میتواند. 

 : توجه

 معقر استفاده نمود جهت خواندن واکنشها می توان از وسیله ای که نشان دهنده آگلوتیناسیون باشد مانند آئینه. 

  وگتتتزارش کنیتتتد. وجتتتود  ستتترم لولتتته آزمتتتایش را کتتته حتتتاوی تتتتوده گلبتتتولی استتتت ، جهتتتت مشتتتاهده هرگونتتته همتتتولیز بررستتتی

 .ز نشان دهنده واکنش مثبت آنتی ژن / آنتی بادی می باشدهمولی

 پتتتس از اینکتتته بتتته لولتتته آزمتتتایش منفتتتی حتتتاوی AHG سوسپانستتتیون گلبتتتو ل قرمتتتز حستتتاس شتتتده(IgG-Control cells) 

 .را داشته باشید mixed field انتظار مشاهده واکنش ضافه کردید،

       ایتتن اطالعتتات متتی    .شتتده و متتوارد غیرمعمتتو ل ثبتتت گردنتتد    بایتتد بتته مشخصتتات آگلوتیناستتیون هنگتتام خوانتتدن لولتته ، دقتتت

متتتک ک   anti-sdа refractile agglutination  یتتتا Rouleaux توانتتتد در ارزیتتتابی نهتتتائی واکتتتنش ماننتتتد پدیتتتده 

 .نماید

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 ای سازمان انتقال خوندستورالعمل ه

 

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

 MA/PRC/ 61كد سند:
درصد گلبول های  3تهيه سوسپانسيون  (61

،خواندن و درجه بندی شدت آگلوتيناسيون،تهيه قرمز

 قرمز حساس شده گلبولهای

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: دوم صفحه-دومويرايش:
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  هدف:

بندی واکنشها در آزمایشهای سرولوژی گروه خون  و آگلوتیناسیون هر دو نشان دهنده پایان واکنش آنتی ژن و آنتی بادی می باشد. درجههمولیز 

می دهند  د واکنش نشانفر سرم در بادی آنتی چند ، زمان هم  پذیرد. این مقایسه می تواند در مواردیکه به منظور مقایسه توان واکنش ها انجام می

یکنواخت سازی و تکرار پذیری نتایج آزمایش ها ، باید  مفید واقع شود. به منظور antibody dosage و یا وقوع antibody specificities نندما

کردن  انجام می دهند خوا ندن و درجه بندی واکنشهای آگلوتیناسیون استاندارد سازی شود.استاندارد بین تمام کسانی که در آزمایشگاه، آزمایش

استفاده از  باالیی برخورداراست. آزمایشها از اهمیت نحوه قرائت ، درجه بندی و ثبت واکنش آگلوتیناسیون در هماهنگی و تکرارپذیری نتایج

سکوپ لوتیناسیون استفاده نمود ازمیکروآگ دهنده نشان وسیله یا مقعر آئینه مانند اپتیک وسیله میتوان از یک·میکروسکوپ بصورت روتین الزم نیست. 

 .برای تائید واکنشهایی که دارای زمینه مخلوطی از گلبولهای آگلوتینه شده و آزاد میباشند ، استفاده می گردد

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

ید. این تکاندادن باید به دقت و آرامی چند بار تکرار شود ئا تکان داده و هر بار کج نمار (cell botton) با دقت و آرام لوله حاوی توده گلبولی-1

 .به طوری که توده گلبولی از انتها و جداره لوله جداشود

    .چگونگی جدا شدن گلبولها را از لوله و انتشار آنها را از توده گلبولی مشاهده نمایید-2

 واکنشها را درجه بندی و ثبت نمایید.با استفاده از جدول ذیل بالفاصله -3

 .گلبولهای قرمز کامال از توده گلبولی و انتهای لوله آزمایش جدا شدند ارزیابی وثبت گردند واکنشها باید زمانی که-4

 امکانات / تجهيزات الزم:

 منبع روشنایی-آینه مقعر-لوله های آگلوتینه شده آزمایش پس از سانتریفوژ کردن

 تشخيصي است(بوط به دستورالعمل های واحد های كنترل كيفي: )مر

 در صورت وجود(نکات مهم/ قابل توجه: 

 معقر استفاده نمود جهت خواندن واکنشها می توان از وسیله ای که نشان دهنده آگلوتیناسیون باشد مانند آئینه. 

 وگزارش کنید. وجود همولیز نشان دهنده واکنش  سرم لوله آزمایش را که حاوی توده گلبولی است ، جهت مشاهده هرگونه همولیز بررسی

 .مثبت آنتی ژن / آنتی بادی می باشد

 پس از اینکه به لوله آزمایش منفی حاوی AHG سوسپانسیون گلبو ل قرمز حساس شده (IgG-Control cells)  اضافه کردید، انتظار مشاهده

 .را داشته باشید mixed field واکنش

 این اطالعات می تواند در ارزیابی نهائی . ن هنگام خواندن لوله ، دقت شده و موارد غیرمعمو ل ثبت گردندباید به مشخصات آگلوتیناسیو

 .کمک نمایدanti-sdа retractile agglutination یا Rouleaux واکنش مانند پدیده

 

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال  دستورالعمل های  كتابچه 
 

دستورالعمل خواندن و درجه بندی MA/PRC/ 62 (62كد سند:

 آگلوتيناسيون به روش لوله ای

 1/10/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه های جدیدتاريخ بازنگری: حه اولصف-دوم ويرايش:
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 تفسير واكنش و درجه بندی آگلوتيناسيون  

 مشاهدات ماكروسکوپي نتيجه

 یک توده آگلوتیناسیون سفت +4

ن بزرگچند توده آگلوتیناسیو +3  

 چند توده آگلوتیناسیون متوسط با زمینه شفاف +2

 آگلوتیناسیون های کوچک با زمینه کدر +1

 آگلوتیناسیون های خیلی کوچک با زمینه کدر +1

W+ آگلوتیناسیون هایی کا به سختی قابل رویت باشند به همراه زمینه کدر 

 عدم مشاهده آگلوتیناسیون 0

mf (mixed field)  از گلبول های قرمز آگلوتینه شده و آگلوتینه نشدهمخلوطی  

(H (Hemolysis) همولیز کامل 

PH (Partial Hemolysis) همولیز جزئی به همراه باقی مانده گلبول های قرمز   

 طرز تهيه گلبولهای قرمز حساس شده :

 ثی نشده است بایستی آنرا با گلبول حساس  امتحان کرد.) آنتی هیومن گلبولین (  و اطمینان از اینکه خنAHGبرای ارزیابی فعال بودن -1

آغشته کرد .برای Anti-Dمثبت هستند را با RHدرآزمایشگاه میتوان گلبولهای قرمز ی که  IgGبرای تهیه گلبولهای حساس یا چک سل به  -2

با  Anti-Dقطره  4یه کرده و به هر لوله که محتوی را بصورت یک به دو ، یک به چهار ،یک به هشت و........ته Anti-Dاین کار رقت های مختلف 

بال مانع ABOمثبت اضافه میشود . )استفاده از هر گروه مثبت ازسیستم    RHقطره از سوسپانسیون گروه خون  2رقت های مختلف فوق است ،

 است ( .

انتریفوژ میکنیم و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم درجه سانتیگراد نگهداری کرده و سپس س 37دقیقه در  20لوله های آزمایش را به مدت -3

است و عدم مشاهده آگلوتیناسیون در لوله  Anti-D.آخرین لوله ای که آگلوتیناسیون میکروسکوپی در آن مشاهده میشود  برابر با عیار یا تیتر 

 است . Anti-Dهای بعدی بیانگر آغشتگی آنها با 

اضافه میکنیم . AHGبار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و به آن  4تا3بصورت آغشتگی است را Ag-Abنش محتوای لوله ای را که دارای واک-4

شده است را یادداشت  2+به کار برده را که باعث آغشتگی با درجه  Anti-Dمثبت شود رقت  2+با گلبول قرمز با در جه  AHGهنگامیکه واکنش 

باعث آغشتگی  64در رقت یک به  Anti-Dتفاده میکنیم بدین ترتیب که اگر برای مثال در آزمون فوق کرده وبرای تهیه گلبولهای حساس از آن اس

گلبول  %5-2و یک حجم از سوسپانسیتتون  64با رقت یک به  Anti-Dشده در یک لوله آزمایش به نسبت دو حجم  2+کلبولهای قرمز با درجه 

بار شستشو داده و از آن بعنوان گلبولهای  4تا 3نتیگراد نگهداری کرده سپس محتوای لوله را درجه سا 37دقیقه  د ر 30مثبت را به مدت RHقرمز 

 حساس استفاده میکنیم.

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

 دستورالعمل انتقال خون
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 هدف:

ن بتته منظتتور حصتتول اطمينتتان از حفاظتتت امتتوال گيرنتتده ختتدمت در كليتته بيمتتاراني كتته بتته بيمارستتتا       ايتتن دستتتورالعمل  

بيمتاران و رستيدگي بته امتر درمتان بتدون دغدغتته        حتال  رفتاه  جهتت  بيمارستتان  در امتن  محتيط  مراجعته متي نماينتد و ايجتاد    

ختتدمت و عتتدم پتتذيرش طتتوالني متتدت   ی گيرنتتده امتتوال نگهتتداری در واضتتح حفاظتتت از امتتوال شخصتتي ، داشتتتن فراينتتد 

و افتتزايش رضتتايت منتتدی گيرنتتدگان ختتدمت بتته    امتتوال بيمتتاران و عتتودت آنهتتا در اولتتين فرصتتت ممکتتن بتته ختتانواده شتتان  

 شيوه زير انجام ميشود.

 مرحله(شيوه انجام كار: )توالي انجام كار به همراه جزئيات / مسئول انجام كار/ فرد نظارت كننده در هر

ضیحات الزم     -1 ستری، تو ستاری در بخش های ب شیا قیمت     هنگام پذیرش بیمار، کادر پر ست ا صوص این که می بای در ی خود را تحویل همراه خود دهند، در خ

 داده شود. باید   به بیمارانغیر این صورت بیمارستان در مقابل مفقود شدن آن پاسخگو نمی باشد ، 

صی و با ارزش        -2 شخ سایل  سانی در مورد حفاظت از و شده        در تمام بخش ها  اطالع ر صب  ستر مربوطه باید بر روی دیوار ن شود و پو باید انجام 

 باشد.

 در صورت همراه داشتن وسایل گران قیمت ، وسایل به همراه تحویل داده شود و رسید دریافت گردد. -3

 از مکتوبی و لیست باید انجام شود   خارج نمودن اموال بیماران غیر هوشیار و بیمارانی که همراه ندارند، در حضور سرپرستار یا مسئول شیفت         -4

 ثبت و تا زمان مراجعه همراه بیمار، وسایل نگهداری گردد.    در دفتر بخش شده و بیمار تهیه وسائل

صنوعی و...( به           -5 سمعک ، دندان م شند ) مواردی مانند  شیار نمی با شخصی بیمارانی که کامال ه سایل  سنل بخش    و سط پر   باید صورت مرتب تو

 گردد و تحویل شیفت بعدی داده شود. کنترل 

 در غیر این صورت برعهده پرسنل بخش باشد.   باشد ومی بیمار یا همراهان حفاظت اموال بیماران هشیار برعهده   -6

 شود.  ارائه وی همراه یا و بیمار به سرپرستار توسط الزم های راهنمائی بایدبیمار، با ارزش وسائل و اموال گذاشتن امانت جهت -7

شیفت طبق      -8 سئول  ستار یا م سرپر ست  تحویل اموال بیماران نیز با هماهنگی  شود     لی ضا گرفته  و به همراه بیمار انجام گیرد و در دفتر بخش ام

 امکان پذیر باشد.   معتبر شناسائی مدرك ی ارائه با همراه بیمار تائیدبا باید برای نحوبل 

دن توسط در بخش اورژانس هنگام پذیرش در صورتی که بیمار هوشیار نباشد و یا همراه نداشته باشد، وسایلش پس از تحویل و لیست ش -9

 .دشو صندوق امانات اورژانس قرار داده سرپرستار و وارد شدن در دفتر تحویل اموال ، در 
 امکانات / تجهيزات الزم:

 دفتر ثبت نگهداری از اموال -پوستر حفاظت از اموال شخصی

 تشخيصي است(كنترل كيفي: )مربوط به دستورالعمل های واحد های 

 ود(در صورت وجنکات مهم/ قابل توجه: 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس های علمي/ دستورالعمل های تاييد شده در كميته های داخلي(

   قوانین و مقررات بیمارستانی)کتابچه توجیهی بدو ورو
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