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                                                                                                                                                              LM&L-In-01-B: کد

 پیمانکاران عملکرد بر نظارت  :دستورالعمل عنوان

       مربوطه هاي بخش در موجود مشکالت فصل و حل/ شده سپاري برون مناطق در استانداردها صحیح اجراي  :هدف-

 بیمارستان مدیریت/ شده سپاري برون بخشهاي  :کاربرد دامنه-

 26/7/17:بعدي بازنگري تاریخ 31/7/16: ابالغ تاریخ 26/7/16:بازنگري آخرین تاریخ

  محترم مدیریت-واحدها ناظرین    :اجرا مسئول-

 نظارت پیمانکاران عملکرد بر مرکز مکتوب رحش این توسط که گردد می اطالق روشی به پیمانکاران توسط ناظر نهادهاي قوانین و استاندارد رعایت:  تعاریف-

 .نماید می اقدام ایرادات رفع به نسبت مغایرت صورت در و نموده بررسی را ناظر نهادهاي قوانین و استانداردها با پیمانکاران عملکرد تطبیق میزان و نموده

 :اجرایی روش-

 کارفرما تعهدات به مربوط موازین

 به بیمارستان فنی ناظر و دادها قرار امور واحد توسط دستورالعمل مطابق مربوطه الزامات رعایت و داد قرار در مندرج وضوعاتم به نسبت پیمانکار توجیه -9

 .گردد صورت پیمانکاران

 .ددارن نظارت مربوطه، واحد در استانداردها رعایت  بر و مشخص مدیریت توسط واحد هر در ناظر نفر یك شده، سپاري برون واحدهاي در-2

 ارزیاابی  را پیمانکاران عملکرد هایی بازدید طی )ماهیانه( ادواري صورت به ناظر واحد پیمانکاران، توسط قرارداد الزامات رعایت ارزیابی منظور به -3

 ابالغای  موضوعات به نسبت پیمانکار چنانچه لذا . برساند بیمارستان مدیریت اطالع به و نموده درج عملکرد پایش لیست چك در را ارزیابی نتیجه و نماید

صورت وضعیت ماالی توساط   . گردد انجام ها آن رفع جهت الزم اقدامات و شود رسانی اطالع پیمانکار مقیم نماینده به مراتب ، باشد داشته تخلف قرارداد

 .مدیریت به ناظرین قرارداد ارجاع و بعد از ضمیمه شدن چك لیست ارزیابی به قراردهادها به مالی عودت شود

 رعایات  عدم میزان با متناسب وي به ها پرداختی از ، مربوطه پیمانکار توسط شده مطرح اشکاالت رفع عدم و قرارداد الزامات رعایت عدم صورت در-4

 شد خواهد کسر پیمانکار وضعیت صورت از مطروحه اشکاالت /مقررات و قوانین

 ساپرده  اخذ نیاز صورت در و قرارداد در شده تعیین کسورات کسر از پس نیز مالی امور مرکز، ناظرین توسط شده تأیید هاي وضعیت صورت به توجه با-5

 این است بدیهی .شد خواهد منعکس موارد ، مالی اسناد در و اقدام پیمانکار نام به وضعیت صورت وجوه پرداخت به نسبت مربوطه، مرحله براي الزم هاي

 .شد خواهد دنبال ناظرین توسط شده تائید هاي وضعیت صورت با مطابق قرارداد مدت انتهاي تا اقدامات

 توسط بهبود قابل /قوت نقاط یا اشکال موارد ، پیمانکاران عملکرد بر شده انجام هاي نظارت و بازدیدها و قرارداد در اعالمی خدمات شرح به توجه با-6

 تعهادات  قرارداد، مفاد اساس بر پیمانکار از عملکرد گزارشی ماهه شش زمانی هاي دوره در لزوم صورت در اساس این بر و شده مشخص ناظرین یا ناظر

 .شود تنظیم کسورات و متعلقه جرائم پرداختی میزان ، تعهدات ریالی حجم بعضاً و مانده باقی اقدامات شده، انجام

 پیمانکار تعهدات به مربوط موازین

 . است قراداد امضاء با دستورالعمل این بقط داد قرار در موجود مقررات و اصول رعایت به موظف پیمانکار-9

 .باشد می الزامی نمایند می مراجعه پیمانکاران کار انجام حسن بر نظارت و کنترل منظور به که فنی ناظرین و کارشناسان با پیمانکار کامل همکاري-2

 .وطه استفاده نمایدمعتبر در کار در واحد مرب گواهی داراي و دیده آموزش نیروهاي از است موظف پیمانکار-3

 .نماید معرفی داد قر با مرتبط بیمارستان فنی ناظر به االختیار تام نماینده عنوان به ذیصالح فنی مسئول نفر یك است موظف پیمانکار-4

 . نماید کار به شروع بیمارستان در داد قرار در شده مطرحه نیروي حداکثر با است موظف پیمانکار-5

 .آورد عمل به را الزم هاي هماهنگی بیمارستان فنی ناظر با کاري اولیه مواد خروج و ورود خصوص رد است موظف پیمانکار-6
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 . دهد قرار خود پوشش تحت پرسنل اختیار در کامل صورت به را فردي حفاظت وسایل و ابزار است موظف پیمانکار-7

 . دهد گزارش مرتبط فنی ناظر به ار مراتب پرسنل از یك هر جهت حادثه بروز صورت در است موظف پیمانکار-8

 . هستند بیمارستان در خدمت ارائه طول در ، واحد کاري فرم لباس داشتن به موظف پیمانکاري شرکتهاي پرسنل-1

 قرارداد ابالغ-قراردادها: تسهیالت و  امکانات پیمانکاران بر ناظر نهادهاي قوانین و استانداردها  :نیاز مورد منابع-

 کیفیت بهبود مسئول/نژاد قاسمی طاهره سیده: انکنندگ تهیه-

 بیمارستان مدیریت/آقاي حسن پور: کنندگان تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                          LM&L-In-02-B:  کد

 دستورالعمل راهبري ایمن سیستمهاي الکترونیکی و مکانیکی  :عنوان دستورالعمل  

/ مالی و خسارت بیماران ، کاربران به آسیب از جلوگیري تجه تجهیزات و تأسیسات انواع به مربوط احتمالی خطرات از جلوگیري و بینی پیش:  هدف-

 تجهیزات و تأسیساتی هاي سیستم

 بخش تاسیسات:  دامنه کاربرد-

 2/8/17:تاریخ بازنگري بعدي 31/8/16: تاریخ ابالغ 2/8/16:تاریخ آخرین بازنگري

  تاسیساتپرسنل :   مسئول اجرا-

 : تعاریف -

 :روش اجرایی-

 :هبري ایمن سیستم هاي الکتریکیدستورالعمل را

 .هنگام کار با سیستم هاي الکتریکی و تابلوهاي برق، از کفپوش عایق، دستکش مخصوص و کفش کار مناسب استفاده نمائید-9

 .محسوب شوندتجهیزات ایمنی فردي نظیر کفشها و دستکشهاي الستیکی نباید بعنوان عاملی مناسب براي تامین ایمنی در برابر خطر برق گرفتگی -2

 .کار کردن بر روي تابلوهاي برق اصلی به تنهایی ممنوع است-3

 .از سیم و یا فلزات دیگر براي اتصال کوتاه فیوزهاي سوخته استفاده ننمائید-4

 .بایست برق ورودي به صورت کامل قطع گرددهنگام نظافت و گردگیري تجهیزات و تابلوهاي برق، می-5

 .ر هر محل، همواره بسته باشدهاي تابلوهاي برق ددرب-6

 .شبکه خطوط ارتباطی و مخابراتی نباید از مسیر خطوط الکتریکی ولتاژ متوسط یا ولتاژ قوي عبور داده شوند-7

 .آویزان نمودن لباس و یا دیگر وسایل از تابلوها و تجهیزات برقی ممنوع می باشد-8

 .چیده شدن آنها بدوراشیاء تیز و برنده اکیدا جلوگیري شودلیه سیمهاي برق باید داراي روپوش عایق بوده و از پی-1

 .سیمهاي نول ، حفاظت کننده و جبران کننده باید به وضوح از سایر سیمها متمایز شوند -91

 . موتورها ، تجهیزات توزیع برق و کلیدها باید در برابر چکیدن و پاشیدن آب محافظت شوند-99

 . ئی که تجهیزات الکتریکی قرار دارند تردد نمایندافراد غیر مجاز نباید دراتاقها-92

اي قابل اشتعال وجود وسائل کنترل کننده نظیر کلیدها ، فیوزها و قطع کننده هاي مدار نباید در محلهائی که مایعات قابل اشتعال و مواد قابل انفجار یا گازه-93

 . ددارد نصب گردند ، مگر آنکه براي چنین منظورهائی ساخته شده باشن

 .هایی که تابلو برق و یا تجهیزات برقی تاسیسات وجود دارد، کپسول اطفاءحریق پودري و یا گازي شارژ شده وجود دارداطمینان پیدا نمائید در تمامی مکان-94

 .گردد ثبت آن ومستندات شده تست ها بخش و تجهیزات ارت سیستم سالیانه، صورت به -95

 باشد شده گاز؛ با پیگیري مسئول بهداشت حرفه اي، دریافت اداره تأیید مورد خارجی پیمانکار از گاز مخازن سالمت تاییدیه بایستی -96

 مدیریت به آن وگزارش گردیده رفع تأسیسات پرسنل توسط معیوب موارد و آمده عمل به بازدید برق تابلوهاي کلیه از یکبار حداقل اي هفته بایستی -97

 .شود داده ارجاع

 :اهبري ایمن سیستم هاي مکانیکیدستورالعمل ر

 .هنگام کار در موتورخانه از لباس کار مناسب، کفش کار ، کاله و دستکش استفاده نمائید-9
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 .ها اطمینان پیدا کنیدقبل از کار بر روي تجهیزات، از قطع برق آن-2

 .هنگام جوشکاري و برشکاري، از لوازم و تجهیزات مناسب استفاده نمائید-3

 .کپسول اطفاءحریق مناسب در محل موتورخانه با شارژ مناسب اطمینان حاصل کنیداز وجود -4

 .از دسترس بودن شیر اصلی گاز و کلید اصلی برق موتورخانه در شرایط اضطراري اطمینان حاصل نمائید-5

 .موتورخانه را به صورت روزانه نظافت نمائید-6

 .فضاي موتورخانه باید کامالً روشن باشد-7

 .شود نگهداري امور اداري بایگانی در و شده گرفته بیمارستان قرارداد طرف شرکت از اکسیژن هاي کپسول سالمت تأیید یکبار نهساال -8

 بعمل جلوگیري متفرقه افراد ورود واز باشد شده مسدود آهنی درب یا اي نرده حفاظ توسط ها موتورخانه و ها بام پشت به منتهی هاي راه کلیه بایستی -1

 .آید

 .اند  گردیده مهار و واستانداردفیکس ایمن صورت به باشد می کاربران و بیماران روي به آن سقوط احتمال که تجهزاتی و تأسیساتی لوازم -91

 دستورالعمل راهبري ایمن سیستم هاي الکتریکی  :منابع مورد نیاز-

 یستم هاي مکانیکیدستورالعمل راهبري ایمن س                                        

هاي الستیکی  لباس کار مناسب، کفش کار ، کاله و دستکش :امکانات و تسهیالت

کپسول اطفاءحریق پودري و یا گازي شارژ شده /کفپوش عایق  /مخصوص

 /هاي برق عایق لبه سیم روپوش/

 پرسنل تاسیسات-اقاي باقري/مسئول بهبود_قاسمی نژاد: تهیه کنندگان-

 مدیریت بیمارستان/آقاي حسن پور :تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-
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                                                                                                                                                                                           LM&L-In-03-B: کد

   ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارها  :عنوان دستورالعمل  

 افراد برروي اجسام سقوط یا و افراد لیزخوردن اثر در حادثه بروز از جلوگیري:  هدف-

 کلیه بخش ها و واحدهاي بیمارستانی:  دامنه کاربرد-

 26/7/17:تاریخ بازنگري بعدي 22/8/16: تاریخ ابالغ 26/7/16:تاریخ آخرین بازنگري

  مسئول بهداشت حرفه اي-پرسنل تاسیسات:    مسئول اجرا-

 : تعاریف -

 :روش اجرایی-

 .باشند داشته کافی اصطکاک تا شده مشبك ها آن سطوح ها بخش ورودي هاي رمپ ساخت هنگام مسئول تاسیسات نظارت می نماید که در-9

 .گردد و نصب می تهیه نرده با هماهنگی بهداشت حرفه اي و  پیگیري مسئول تاسیسات ، سطح هم راهروهاي و ها پرم جهت -2

 .نخورند زیل ها پلهي رو افراد تا دیده قراري پادر پلهي ورودي جلوی برف وی باراني روزها در  -3

 .می گردد حاصل اطمینان ها آن استحکام از و بازدید تاسیسات دواح پرسنل توسط ماهانه صورت به دیوارها روي شده نصب تجهیزات کلیه -4

 .اند گردیده مهار دیوار به محکم به طور ها آن همه بیماران برروي تجهیزات و اجسام سقوط از جلوگیري جهت -5

سریعاً  با پیگیري مسئول  دارد وجود افراد وير بر سقف از مصالح سقوط احتمال و شده زدگی نم دچار ها کولر یا باران آب نشت براثر که اطاقهایی سقف -6

 .گردد می تاسیسات مرمت

 .میگردد حاصل اطمینان آنها استحکام از و بازدید ساختمان واحد توسط ماهانه صورت به دیوارها روي شده نصب تجهیزات -7

 .دارد طبق هماهنگی واحد بهداشت حرفه اي و تاسیسات وجود پله ها راه تمام براي پلکان نرده -8

 .نصب شده است نرده نیستند، کف با همسطح که مسیرهایی و رمپها براي -1

 .است شده نصب مناسب ارتفاع در دستگیره دیوار سرتاسر روي دارد قرار دیوار مجاورت در رمپ که درمحلهایی -91

 از عاري و بوده وهماوار صاف باید ، است شده  داده تخصیص وادم ونقل حمل براي یا و  باشدی م کارکنان و پرسنل عبور محل که قسمتهایی و اطاقها کف -99

 . باشد گردد؛ اشخاص  لغزیدن یا گیرکردن موجب است ممکن که ، یسااوراخ و حفره

 .گردد استفاده  طبیعی نور از االمکان حتی و گردیده تامین کافی و مناسب روشنایی باید  پرسنل و مارانیب آمد و رفت محل در -92

 .گردد تامین تابش طریق  از روشنایی بوده تمیز همواره باید ، دارند قرار دیوار و سقف در که ها بخش و درراهرو موجود هاي پنجره یهکل -93

 .شود گرفته نظر در  خودکار عملکرد نوع از ای و وستهیپ عملکرد نوع از( ینشان آتشي ها پمپ) موتورخانهي براي اضطرار برق ستمیس -94

 .استی الزام برقي تابلوها مقابل در متریلیم 6 ضخامت بهی کیالست قیعا پوشکف نصب -95

 .است ضروري برق اصلی تابلو مجاور کربن اکسید دي کیلویی 6 کننده خاموش نصب-96

 .است وري ضر واحد هر داخل و ها انباري و موتورخانه درب جنب دار درجه وگاز پودر کننده خاموش نصب-97

 .گردد مشخص  کار پایان مرحله در ي ا حرفه بهداشت کارشناس توسط دار چرخ و دستی هاي کننده موشخا نوع و تعداد-98

توسط مسئول تاسیسات با نظارت مسئول بهداشت حرفه اي و  آنها حریم حفظ و  مارستانیب محوطه در (قوي فشار و ضعیف فشار) برق انتقال خطوط شناسائی-91

 .تجهیزات پزشکی انجام می شود

 .اطمینان حاصل می کند مارستانیب محوطه و ساختمان داخل برق تابلوهاي و کشی سیم بودن ایمن مسئول تاسیسات از-21

 .و تاسیسات بر صحت عملکرد سیستم گرمایش نظارت کند ساختمان از سیستم حرارت مرکزي استفاده نماید-29
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  -دستگیره مناسب دیوار -ها ها و پله نرده رمپ -ها مشبك بودن سطوح رمپ: یالتامکانات و تسه هاي بیمارستان دستورالعمل  :منابع مورد نیاز-

 مسئول بهبود/قاسمی نژاد: تهیه کنندگان-

 مسئول بهداشت حرفه اي/نوري انور                             

 مسئول تاسیسات/باقري                           

 مدیریت بیمارستان/راقاي علی اشرف حسن پو: تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LM&L-In-04-B: کد

 کنترل عملکرد ژنراتور و سیستم هاي تامین کننده برق اضطراري  :عنوان دستورالعمل  

 مشخص شدن رویه کاري جهت پیشگیري از سردرگمی پرسنل-افزایش ایمنی دستگاه ها:  هدف-

 تلفن خانه-ویژه-بخش اتاق عمل/تاسیسات:  دامنه کاربرد-

 26/7/17:تاریخ بازنگري بعدي 22/8/16: تاریخ ابالغ 26/7/16:تاریخ آخرین بازنگري

   ه ايمسئول بهداشت حرف-پرسنل تاسیسات:    مسئول اجرا-

 : تعاریف -

 :روش اجرایی-

  UPSکنترل عملکرد

 .از نظر ظاهري توسط پرسنل تاسیسات  بررسی می نمایند  UPSبانك باتري و   -9

 .در صورت نیاز دستگاه توسط پرسنل خدمات بخش و واحد مربوطه،  از وجود گرد و غبار پاک می شود-2

 .آن توسط پرسنل تاسیسات  ، بررسی شودمحکم بودن اتصاالت سر باتري و سولفات نبودن -3

 .توسط پرسنل تاسیسات  اندازه گیري شود UPSتوان خروجی از -4

 .درجه سانتی گراد توسط پرسنل بخش و واحد مربوطه حفظ شود 25در محدوده  UPSدماي محل نصب -5

 .از طریق واحد تدارکات مطلع نماید مسئول بخش،  شرکت نمایندگی را/تجهیزات پزشکی/در صورت وجود مشکل، مسئول تاسیسات-6

 : پرسنل تاسیسات امور زیر را انجام دهند :کنترل عملکرد ایمن دیزل ژنراتور

 .ها و شارژر باتري را به صورت روزانه کنترل نمائیدوضعیت باتري-9

 .ها را به صورت روزانه کنترل نمائیدوضعیت گرمکن-2

 .طمینان حاصل نمائیدساعت ا 48از وجود سوخت به میزان حداقل -3

 .میزان آب و ضد یخ سیستم کولینگ، به صورت هفتگی کنترل شود-4

 .در زمان کارکرد، دماي انجین کنترل شده و در صورت تجاوز از میزان مجاز، با شرکت تعمیرکار تماس گرفته شود-5

 .ي شوداندازدقیق راه 91اي یك بار و هر باز به مدت حداقل دیزل ژنراتور حداقل هفته-6

 .تابلو کنترل همیشه در وضعیت اتوماتیك قرار داشته باشد-7

 ضد یخ - upsباتري /دیزل ژنراتور/گازوئیل: امکانت و تسهیالت سیاست بیمارستان:  منابع مورد نیاز-

 مسئول تاسیسات/باقري: تهیه کنندگان-

 مدیریت بیمارستان/علی اشرف حسن پور: تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  هاابالغ کننده -
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                                                                                                                                                                                LM&L-In-05-B:    کد

 تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه  :العملعنوان دستور  

  مراجعین و کارکنان جهت مقابله با حوادث و بالیاي خارجی و داخلی ,کاهش آسیب به بیماران :  هدف-

 کلیه بخش ها و واحدهاي بیمارستان:  دامنه کاربرد-

 26/7/17:تاریخ بازنگري بعدي 22/8/16: تاریخ ابالغ 2/8/16:تاریخ آخرین بازنگري

  اعضاي چارت بحران-فرمانده حادثه یا جانشین ایشان:    مسئول اجرا-

 : تعاریف -

 :روش اجرایی-

 :در بیمارستان لوالگر به شرح زير مي باشد هیتخل سطوح -9

 يافق هیتخل Horizental Evacuation 

 یعمود هیتخل Vertical Evacuation 

 کامل هیتخل Total or Full Evacuation 

 (Horizontal Evacuation: )يافق هیتخل

 .بماند يباق طبقه همان در وده  ش حفظ ،یفور خطر کي داتيتهد به نسبت منابع و افراد تیامن مرحله نيا در-الف

 .هدد مکان رییتغ ،دارد وجود که یخطر مقابل سمت به يستيبا دارد قرار که یواحد هر در کس هر که  شود یزير برنامه يزمان يافق هیتخل-ب

 .شود انجام يافق روش به شود يم ماریب یبستر اتاق کي اي و يدرمان بخش کي به مربوط که هیتخل -ج

 (Vertical Evacuation: )یعمود هیتخل

 . دارد اشاره طبقه کي کامل هیتخل به ه،یتخل از مرحله نيا-الف

 منتقول اسو  شوده مشوخص آن بوودن منیا که ساختمان آن در گرید مکان کی به  دیبا مارانیب و کارکنان، شده مشخص قایدق آن محل که یا حادثه مورد در-ب

 .    شوند

 (Total or Full Evacuation: ) کامل هیتخل

 . است ساختمان کي کامل هیتخل رندهیبرگ در هیتخل از مرحله نيا-الف

 . شود انجام حل راه نيآخر عنوان به يستيبا تنها کامل هیتخل نيا-ب

 .شوند منتقل نيگزيجا یفضا اي مکان کي به ديبا منابع و ارانمیب کارکنان،-ج
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 .است هیتخل در فعال یها بخش همه انیم يهماهنگ ازمندین یریگ میتصم نيا -د

 

 :به شرح زیر می باشد هیتخل زمان -2

 رديپذ انجام یفور هیتخل – ندارد وجود شدن آماده یبرا يزمان : ياورژانس/ یفور 

 شوند خارج ساعت 6 تا 4 نیب ديبا افراد همه ساعت 2 - 1  شدن آماده یبرا حدودم زمان :یضرور/عيسر. 

 به روزها تواند يم يمنيا يبررس به توجه با ايو ها ساعت يط هیتخل – شدن آماده یبرا اديز زمان: شده یزير برنامه/جيتدر به 

 انجامد طول

 باشند آماده  ديبا هیتخل یبرا يول شوند ينم جابجا مارانیب :صرف يآمادگ.  

 :شده صیترخ و شده هیتخل مارانیب مکان -3

 مارانیب به اختصاص جهت  ييسرپا  يدرمان واحد کي لیوتشک چادر احداث از پس را پارك کنار بیمارستان ازاد یفضا ديبا مارستانیب

 .است کرده ييشناسا شده صیترخ و شده هیتخل

 :شده هیتخل مارانیب یریقرارگ محل-4

 ،يدرمان خدمات ارائه جهت مارانیب و گردد اماده حادثه ساعات نیاول در يصحرائ مارستانیب بصورت پارك کنار بیمارستان ازاد یفضا

 منابع فقط بلکه  ستین کامل مارستانیب کي هیشب مکان نيا. شوند جمع آن در مارستانیب به برگشت یبرا انتظار اي انتقال یبرا انتظار

 .گردند صیترخ و شده درمان تا داراست را مارانیب درمان جهت یضرور

 انجام يافق بصورت هیتخل یسوز آتش بروز صورت در و باال طبقه طرف به و یعمود صورت به هیتخل ل،یس مانند يحوادث بروز  صورت در-5

 .گردد يم

 يکل هیتخل ع،یوس يخارج یبحرانها صورت در و ينسب هیتخل باشد، کنترل قابل و مارستانیب يداخل بحران لیدل به هیتخل اگر-6

 .ردیگ صورت

 با و دهیرس ايبال و حوادث و خطر تيريمد تهیکم ديیتا به ،يي صحرا اورژانس محل مانند منيا تجمع محل و مارستانیب امن نقاط  مکان-6

 .باشد شده مشخص استاندارد عالئم و تابلوها

 .دباش شده مشخص ها مکان نيا به پرسنل و مارانیب انتقال نحوه-7

 مشخص ايبال و حوادث خطر تيريمد توسط قبل از شبرنگ خروج عالمت با ستيباي م آنی دربها وی اضطراري خروجی راهها هیکل -8

 .باشد شده
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 نبود در و مارستانیب ريمدی و نبود در و مارستانیب سیرئ) حادثه فرمانده شخص مارستانیب هیتخل برنامه جهت رندهیگ میتصميي نها فرد-9

 (.است شده سپردهی و به مارستانیب موقت تيريمدي کتب ابالغ که استی دفر آنها

 بودن سالم از ديبا ارتباطات مسئول و ردیگ قرار کامل انيجر در ديبا تلفن مرکز شود،ي م گرفتهي درمان مرکز هیتخل به میتصم کهیهنگام-11

 .سازد مطلع را کارکنان و مارانیب همه هیتخل کدی ساز فعال با و دينما حاصل نانیاطم مارستانیبي ارتباط ستمیس

 صورت الزمی هاي هماهنگ  بحران تيريمد ستاد و دانشگاه اتیعمل تيهدا مرکز باي ستيبا ،يمارستانیب داخلی هاي هماهنگ بر افزون-11

 .ردیگ

 ژهيو به مارستانیب ارکنانک ريسا بهي رسان اطالع فهیوظي منيا ارشد وي عموم روابط ارشد، هیتخل برنامه شدن فعال صورت در-12

 .دارند عهده به را ها بخش نیمسئول و زريسوپروا

 .باشند داشتهي کافي آکاه و باشند دهيد آموزش مارانیب هیتخل نحوه خصوص در ديبا ژهيوی  ها بخش خصوص به ها بخش پرسنل هیکل-13

 .دينما تيهدا منيا تجمع محل بهي خروج نيکترينزد هب را خود تیمسئول تحت پرسنل و مارانید،بيبا واحدها و ها بخش نیمسئول-14

 .شوند جا جابه زودتر ديبا هستند تر کينزد خطر محل به کهي پرسنل و مارانیب، شود آغازی پرستار ستگاهيا از ديبا هیتخلی رهایمس

 از مارانیب انتقال و بخش هیتخل جهت کمک به ازین صورت در و ردیگ صورت بخش همان مسئول توسط ديبا بخش هر ابیغ و حضور-15

 .ندينما کمک درخواست ها بخش ريسای پرستارها کمک و خدماتی روهاین

 ماریب نيآخر سر پشت هم نفر کي و دينما حرکت مارانیبی جلو ديبا آشناستي خروجی رهایمس به که داوطلب افراد اي پرسنل ازي کي-16

 دستور افتيدر اي دیسف تیوضع اعالم زمان تا و دهند انتقال منيا محل به را پرسنل هیبق و مارانیب و( یا رهیزنج بصورت)دينما حرکت

 بمانند محل نيا در ديجد

 دارند حرکتيي توانا کهیمارانیب سپس شوند، منتقل هستندی فور خطر معرض در کهیمارانیب ابتدا مارانیب انتقالی بند تياولو جهت-17

 حرکت به قادر کهیمارانیب آخر در و زولهيای ها اتاق مارانیب و ها بچه و هستند حرکت به قادر دار چرخي صندل با کهیمارانیب بعد شوند، خارج

 .شوند خارج بخش از ستند،ین

 از بعد .شوندي بررس....ي پزشک زاتیتجه ،يطبی گازها مانند زاتیتجه و ليوسا نمودن خاموش اي کردن قطع به ازین بخش هیتخل هنگام-18

 .شوند مشخص ضربدر عالمت با و شود حاصل نانیاطم هادر بودن بسته از هیتخل

 درخواست ها بخش ريسا از ازین صورت در و باشد دسترس در بورد بک النگ لچر،يو تخت، برانکارد، لیقب ازي کاف نقل و حمل  زاتیتجه-19

 .شود داده

 ماریب از مراقبتی برا ازین مورد زاتیتجه شوند، تقلمنی و همراه به ماریب ارزش با ليوسا و  ها مار،داروها،لباسیب پرونده مستندات-21



 

 Page 
16 

 
  

 .شوند داده انتقال ماریب همراه به زمان داشتن  امکان صورت در هم...  و پرتابلی تورهایمان ژن،یاکس کپسول مانند

ي مي هوشیب پزشک و معالج پزشک عهده به عملی ها اتاق دري جراح اعمال تحت مارانیب و آمده هوشیب اي هوشیب مارانیب تیمسئول-21

 .باشد

ي خروج وی ورودی ها درب محل کنند،دريي راهنما حادثه محل به رای امدادی روهاین دي،بايمنيا ارشد نظارت تحتي نگهبان پرسنل-22

 مسئول با و گريکدي باي ارتباط ليوسا از استفاده با.باشد کیتراف ازی ریجلوگ و مرور و عبور و تردد کنترل نفرجهت کي حتما مارستانیب

 افراد ورود از و ندينما حاصل نانیاطم حادثه محل پرسنل و کنندگان ،مالقات مارانیب همه شمارش از و باشند تماس در مداوم خود مافوق

 .ندينما ممانعت محل نيا در تجمع و حادثه محل به متفرقه

 جهت ديبا نیهمچن و دارد بعهده را حادثه فرمانده به انمارستیب در موجود افرادی سرشمار آمار ارائه فهیوظی زير برنامه واحد مسئول-23

 .دينما ثبت را آنها خروج و ورود دوينما هیتهيي شناسا کارت داوطلب افراد هیکل

 انتقال و ساختن خارج نیهمچن و حادثه محل به ها بخش ريسا و انبارها از ازین مورد زاتیتجه نقل و حمل فهیوظ خدماتی روهاین-24

ي احتمال موانع و زاتیتجه ازي خروجی رهایمس و معابری  پاکساز و آمبوالنس اي و  منيای ها مکان بهی بستری ها اتاق از انیبانقر و مارانیب

 .دارند بعهده را

 .دينما ارائه پرسنل و مارانیب بهی ا هيتغذ خخدمات و دينماي ابيارز را آشپزخانه واحد بر حادثهی امدهایپ ديبا هيتغذ واحد-25

 اطفاء به و ندينما کنترل و حفظ رای اضطرار برقی ژنراتورها و شيگرما و شيسرما ،ی ا هيتهو زاتیتجه عملکرد ديبا سات،یتاس حدوا-26

 اي و آوار ريز پرسنل و مارانیب افتادن ریگ صورت در نجات و امداد اتیعمل به و ندينما کمک ،است شده قيحر دچار کهي مناطق در قيحر

 .ندبپرداز خاصی فضاها

 .ردیگ صورت اورژانس بخش از حایترج گريدی ها مارستانیب به مارانیب انتقال و اعزام-27

 مارستانیب بحران اتاق در..... و ،فانوسی شارژ قوه چراغ ،يدست باالبر بر، مفتولي چیق ل،یب کلنگ، طناب، مانند نجات و امداد ليوسا-28

 .است موجود

 .شود استفاده سوت اي وي دستی بلندگوها ازي نرسا اطالع و رهایمسيي راهنما جهت-29

 از.)دينما اقدام ساعت 72 مدت به حداقل نیساکن و مارانیبی برايي غذا رهیج وي بهداشت آب هیته به نسبت ديباي بانیپشت مسئول-31

 از لزوم صورت در و رستانمایب نقاط ريسا ازي شيگرما وي شيسرما ليوسا هیته به نسبت نیهمچن و(مارستانیب خشکيي غذا رهیج رهیذخ

 .دينما اقدام شده منعقدی ها نامه تفاهم طبق ها ارگان ريسا و احمر هالل

 در تجمع حضور ضرورت و باشند شده هیتوج هیتخل اتیعمل خصوص در ستيباي م هیتخل اتیعمل در داشته شرکت پرسنل هیکل-31
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 .شود داده تذکر آنها بهی سرشمار جهت پناهگاه

 م ،یسي ب تلفن ل،يموبا تلفن، خط مانند  گوناگون طرق از و حیصح روش به دارند نقش هیتخل در کهي پرسنل نیب الزم عاتاطال تبادل-32

 .گردد انجام....  و بلندگو

 نانیاطم حادثه محل از افراد هیکل خروج از و باشند محل از شده خارج نفرات نيآخری اضطرار میتی ه،اعضایتخل اتیعمل فازي ط-33

 .ندينما حاصل

 .دينما ارائه حادثه فرمانده به رخداده اتفاقات و هیتخل نديفرا ازي کامل ،گزارش هیتخل اتیعمل انيپا در ديبا واحد و بخش هر مسئول-34

 .گردد اعالم واحدها هیکل به تلفن مرکز توسط و حادثه فرمانده دستور با ديبای عاد طيشرا به بازگشت و هیتخل اتیعمل انيپا-35

 -ماسك هاي فیلتر دار به تعدادکافی-(موبایل )خط تلفن خارجی آزاد : امکانات و تسهیالت اندیکاسیون هاي فعالسازي برنامه تخلیه بیمارستانی:  ابع مورد نیازمن-

کیسه هاي پالستیکی  -بلندگو -دفتر و قلم  -لیست پرسنل بیمارستان -باتري -چراغ قوه -رادیو

 ترالی-جعبه کمك هاي اولیه  -پارچه و باند -و نوار چسب

 مسئول بهبود/قاسمی نژاد: تهیه کنندگان-

 دبیر کمیته بحران و بالیا/نوري انور                            

 مدیریت بیمارستان/اقاي حسن پور: تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LM&L-In-06- B:    کد

   فعال سازي برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث  :عنوان دستورالعمل  

 مراجعین و کارکنان ,پاسخ گویی مناسب و مؤثر به هر حادثه و کاهش آسیب به بیماران : الف:  هدف-

 استفاده بهینه از منابع و نیروهاي انسانی: ب                   

 کلیه پرسنل بیمارستان:  دامنه کاربرد-

 26/7/16:تاریخ بازنگري بعدي 31/7/16: تاریخ ابالغ 26/7/16:تاریخ آخرین بازنگري

  اعضاي چارت بحران-فرمانده حادثه یا جانشین ایشان:    مسئول اجرا-

 Hospital Incident Command System( HICS:)سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان: تعاریف -

 Emergency operations center(EOC) مرکز عملیات اضطراري

 :روش اجرایی-

 .فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه را تهیه و به همه پرسنل اطالع رسانی شده است ,کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا-9

نمی  EOCمی باشد و در بحران هاي داخلی نیاز به تایید خبر توسط  سوپروایزر مسئول اطالع بحران به رئیس بیمارستان و یا جانشین وي,بر اساس فلوچارت -2

 .در ساعات غیر اداري، سوپروایزر فرمانده عملیات است و سامانه فرماندهی حادثه را فعال می کند. اطالع رسانی می شود  EOCباشد و صرفا به 

زمان فعال سازي بر اساس فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن  و در. می باشد HICSرئیس بیمارستان مسئول غیر فعال سازي جایگاه هاي -3

 .سامانه هشدار اولیه، پرسنل و مدیران به یکدیگر فعال شدن سامانه هشدار را اطالع دهند

پرسنل بخش ها و مسئول روابط عمومی به بعد از دریافت دستور از فرماندهی حادثه و یا جانشین وي، زمان غیر فعال شدن سامانه توسط سوپروایزر به کلیه -4

 .سایر اعضاي چارت بحران، غیر فعال شدن سامانه را اطالع دهد

فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن   :منابع مورد نیاز-

 سامانه هشدار

 -HICSجایگاه هاي  -EOC: امکانات و تسهیالت

 -دبیر کمیته بحران/ي انورنور–مسئول بهبود /قاسمی نژاد: تهیه کنندگان-

 مدیریت بیمارستان/علی اشرف حسن پور: تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-
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                                                                                                                                                                                      LM&L-In-07- B:   کد

 نحوه فعال سازي و غیر فعال سازي جایگاه هاي سامانه فرماندهی حادثه  :عنوان دستورالعمل  

 استفاده بهینه از منابع و نیروهاي انسانی :ب/ انمراجعین و کارکن ,پاسخ گویی مناسب و مؤثر به هر حادثه و کاهش آسیب به بیماران : الف:  هدف-

 کلیه پرسنل بیمارستان:  دامنه کاربرد-

 26/7/17:تاریخ بازنگري بعدي 22/8/16: تاریخ ابالغ 2/8/16:تاریخ آخرین بازنگري

   اعضاي چارت بحران-فرمانده حادثه یا جانشین ایشان:    مسئول اجرا-

 Hospital Incident Command System( HICS:)ثه بیمارستانسیستم فرماندهی حاد: تعاریف -

 Emergency operations center(EOC) : مرکز عملیات اضطراري

 :روش اجرایی-

و ابالغ شده فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه را تهیه و به همه پرسنل اطالع رسانی  ,کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا-9

 .است

سوپروایزر مسئول اطالع رسانی بحران به رئیس بیمارستان و یا جانشین وي می باشد و در بحران هاي داخلی نیاز به تایید خبر توسط  ,بر اساس فلوچارت -2

EOC  نمی باشد و صرفا بهEOC  امانه فرماندهی حادثه را فعال می کندسوپروایزر فرمانده عملیات است و س ,در ساعات غیر اداري. اطالع رسانی می شود. 

و در زمان فعال سازي بر اساس فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن . می باشد HICSرئیس بیمارستان مسئول غیر فعال سازي جایگاه هاي -3

 .پرسنل و مدیران به یکدیگر فعال شدن سامانه هشدار را اطالع می دهند ,سامانه هشدار اولیه

 زمان غیر فعال شدن سامانه نیز سوپروایزر به کلیه پرسنل بخش ها غیر فعال شدن سامانه را اطالع می دهد-4

فلوچارت اطالع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن   :منابع مورد نیاز-

 سامانه هشدار اولیه

منابع -کلیه کارکنان بیمارستان -کتابچه بحران :امکانات و تسهیالت

 -HICSجایگاه هاي  -EOC -انیانس -مالی

 -دبیر کمیته/نوري انور  -مسئول بهبود کیفیت/سیده طاهره قاسمی نژاد:تهیه کنندگان-

 مدیریت بیمارستان/آقاي علی اشرف حسن پور: تایید کنندگان-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-
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                                                                                                                                                                           LM&L-In-08-B:      کد

 فعالسازي روشهاي ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه  :عنوان دستورالعمل  

 مراجعین و کارکنان ,مناسب و مؤثر به هر حادثه و کاهش آسیب به بیماران پاسخ گویی : الف:  هدف-

 استفاده بهینه از منابع و نیروهاي انسانی: ب                    

 کلیه پرسنل بیمارستان:  دامنه کاربرد-

 2/8/17:تاریخ بازنگري بعدي 31/8/16: تاریخ ابالغ 2/8/16:تاریخ آخرین بازنگري

  اعضاي چارت بحران -فرمانده حادثه یا جانشین ایشان:    مسئول اجرا-

 : تعاریف -

 :روش اجرایی-

اما در صورت قطع تلفن بر اساس فلوچارت تهیه شده پرسنل هر بخش موظف است به بخش هاي مشخص  ,در کلیه بخش ها تلفن وجود دارد -1

 .وقوع حادثه را اطالع دهد( سوپروایزر کشیك)شده

 .در دفتر سوپروایزرکشك وجود دارد( ، بحران، کارکنان بیمارستان EOCتاد س)تلفن هاي الزم  -2

مکان ها و افراد مورد لزوم در شرایط بحران در اتاق سوپروایزر موجود است و همواره توسط دفتر پرستاري بروز می  ,تلفن مرکز هدایت عملیات دانشگاه  -3

 .شود

وجود  11نگهبان، اعضا کد  ,حراست ,تهیه شده است و در قسمت هاي پزشك بیهوشی، اتاق سوپروایزر (پیجر)در بیمارستان جهت ارتباط در زمان بحران -4

 .دارد

 .در دفتر سوپروایزر  یك خط ارتباطی که هیچ گاه اشغال نیست و همچنین موبایل همراه وجود دارد-5

 .طالع رسانی به مسئولین موجود استدر اتاق سوپروایزر سیستم کامپیوتر با اینترنت و اینترانت وجود دارد جهت ا-6

 .ساعته مشغول به کار است 24در اتاق سوپروایزر دستگاه فکس وجود دارد و به صورت -7

منابع مالی و -کلیه کارکنان بیمارستان -کتابچه بحران :امکانات و تسهیالت سیاست طراحی شده در کمیته خطر بالیا و حوادث  :منابع مورد نیاز-

 -خط ارتباطی و موبایل -کامپیوتر با اینترنت و اینترانت سیستم -انسانی

 مسئول بهداشت حرفه اي/زهرا سادات نوري انور -مسئول بهبود کیفیت/سیده طاهره قاسمی نژاد: تهیه کنندگان-

 مدیریت بیمارستان/آقاي علی اشرف حسن پور: تایید کنندگان-

 بیمارستانریاست /خانم دکتر بهاره عباسی:  ابالغ کننده ها-

 



 

 Page 
21 

 
  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LM&L-In-09-B:   کد

     آنها در مندرج اطالعاتی محرمانگ از انتیص و کارکنان وی پرسنلي ها پرونده كیزیف از محافظت دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

 ها پرونده در محافظت خصوص در پرسنل در اعتماد ایجاد/  آنان اسرار حفظ و کارکنان اطالعات حرمانهم اصول رعایت        :هدف-

 پشتیبانی و بالینی هاي بخش کلیه  :کاربرد دامنه-

 95/8/17:بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16: ابالغ تاریخ 95/8/16:بازنگري آخرین تاریخ

  اداري امور مسئول/واحدها و ها بخش مسئولین کلیه    :اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 دسترس در و شده نگارش واحد و بخش هر مسئول توسط داخلی و بخشی اعتبار دستورالعمل اساس بر که اي پرونده: پرسنلی پرونده

 .باشد می پرسنل

 .باشد می بیمارستان بایگانی و کارگزینی در موجود پرونده: کارگزینی پرونده

 :ییاجرا روش-

 مربوطه واحد و بخش به فرد ورود ابتداي در شده خواسته مدارک اساس بر وي جانشین یا و بخش مسئول توسط واحدها و  ها بخش در پرسنلی پرونده -1

 .شود می تهیه

 اهداف به دستیابی ارزیابی فرم فردي، توسعه فرم محیط، بهداشت و  ایمنی ورود، بدو توجیهی لیست چك پرسنل، مشخصات فرم شامل، پرونده این -2

 .باشد می پرسنل انتظارات حدود اي، دوره و اولیه توانمندي هاي آزمون تحصیلی، مدرک فردي، توسعه

 .باشد می موجود لنژري ، پسماند مدیریت ،csr محیط، بهداشت کارکنان جهت عمومی بهداشت ویژه دورهاي نامه گواهی تصویر -3

 .باشد می موجود ایشان پرسنلی پرونده در کارانپرتو یکبار ماه 6 هر پزشکی ارزیابی به مربوط مستندات -4

 . شود می نگهداري دار قفل کشوي و امن محل در واحد و بخش مسئول توسط پرسنلی پرونده -5

 .ندارد دسترسی پرسنلی پرونده محتویات به وجه هیچ به( وواحد بخش مسئول جانشین جز به)پرسنل سایر -6

 .باشد داشته دسترسی ضرورت به بنا پرسنلی پرونده محتویات به تواند می ، شده اعالم کتبی اختیار تفویض طبق بخش یا واحد مسئول جانشین -7

 .باشد می مشخص بایگانی در موجود هاي پرونده به دسترسی سطح -8

 .باشد می مقدور بیمارستان ریاست کتبی امضا با تنها دسترسی سطوح از  خارج کارگزینی  پرسنلی پرونده محتویات به دسترسی -9

 پوشه یا زونکن-پرونده در موجود اوراق :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست  :ازین مورد بعمنا-

 کیفیت بهبود مسئول/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه-

 بیمارستان مدیریت/آقاي حسن پور: کنندگان تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                            LM&L-In-10-B:     کد

 ایمن انبارش دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

 شیمیایی مواد زا ناشی هاي اسیب از جلوگیري :هدف-

  بیمارستان در موجود انبارهاي :کاربرد دامنه-

 9/8/17: بعدي بازنگري تاریخ 94/8/16: ابالغ تاریخ 9/8/16: بازنگري آخرین تاریخ

  اي حرفه بهداشت کارشناس و انبار مسئول :اجرا مسئول-

 (.   ندارد تعریف به یازين و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه):  تعاریف-

 نیاز مورد وسایل به دسترسی سهولت و راندمان افزایش سببب ضمنا دارد؛ سوزي آتش مانند حوادث بروز از پیشگیري در موثري نقش وسایل و کاال درستانبارداري

 .شود می ستهکا حوادث بروز احتمال نهایت در و شود می کم شغلی هاي بیماري و عضالنی اسکلتی هاي اسیب شود می

 :اجرایی روش-

 .هستند جدا کدیگری از خوراکی و شیمیایی مواد انبار و شود می انبارداري و نگهداري انبار مسئول توسط خود مخصوص محل در تجهیزات و وسایل -9

 .نباشد آالت ماشین و افراد خروج و ورود براي مانعی که  گیرد می قرار جایی در را وسایل -2

 .کنید جلوگیري آنها شدن پراکنده و شدن باز از و کرده بندي بسته را وسایل  شود می سعی ممکن حد تا -3

 .ندهید قرار هم روي آن پهناي برابر سه از بیش را بار بیشتر ایمنی براي -4

  کند می ادهاستف ایمنی کاله و کفش, دستکش مانند مناسب فردي حفاظت وسایل  از انباردار, بار چیدن و داري انبار هنگام -5

 . است گردیده ارائه   اي حرفه بهداشت واحد توسط  پمفلت و  آموزشی کالس عضالنی-اسکلتی هاي آسیب از جلوگیري براي -6

 خدمات واحد اختیار در و کرده تهیه پمفلت و اموزش کالس اي حرفه بهداشت واحد رابطه این در و شود بلند آرامی به و خمیده زانوي, صاف کمر با را بار -7

 . است گردیده

 .گیرد قرار  پالت انها زیر, تجهیزات و بار قرارگیري و جابجایی در سهولت براي-8

 .  باشد خلوت و باز همیشه  باید انبار در ارفر هاي راه-1

 .دارد وجود انبار واحد در  اتشنشانی کپسول و شده رعایت را حریق از پیشگیري تمهیدات و نشانی آتش تجهیزات -91

 .میشود بازرسی تاسیسات واحد توسط مرتبا انبار نشانی آتش تجهیزات و اسپرینکلرها و دتکتورها کشی سیم و برقی سیستم -99

http://www.acgih.ir/musculoskeletal-disorders-muscular-from-working/
http://www.acgih.ir/category/%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d9%86/
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 .شود یترعا خدمات و انبار مسئول توسط اسپرینکرها و دتکتورها, سقفی هاي المپ تا شده هچید بارهاي فواصل حداقل -92

 .است ممنوع انبار در افروختن اتش و ندکشی سیگار -93

  است گرفته قرا انباردار اختیار در  اي حرفه بهداشت واحد توسط مواد ایمنی اطالعات برگه, شیمیایی مواد انبارداري  براي -94

 .گیرند قرار شده تراز و صاف بعدي هاي ردیف تا دده قرار تراز و خوبی به را اول ردیف  باید بیشتر ایمنی براي انباردار -95

  باشد می تهویه داراي و گرفته قرار انبار از جداگانه, ایمنی خاص هاي بینی پیش با خطرناک و شیمیایی  مواد انبار -96

 ابالغی هاي دستورالعمل-اعتباربخشی هاي سنجه :نیاز مورد منابع-

 بهداشت وزارت

 هاي پمفلت -پالت -ایمنی هکال و کفش, دستکش: تسهیالت و امکانات

 -نشانی آتش کپسول -آموزشی

 مسئول بهداشت حرفه اي/نوري انور– محیط بهداشت مسئول/ساناز قاسمی: کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

  تانبیمارس محترم ست ریا/ خانم دکتر بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LC&T-In-11-B:    کد

 بیماران بخشی بین و بخشی درون جایی به جا نحوه دستورالعمل: دستورالعمل عنوان  

 بخش از شده فرستاده بیمار پذیرش/ خطر مدیریت رعایت و بیمار سالمت حفظ/ انتقال امر در سریع عملکرد/ شده منتقل بیمار به صحیح رسانی خدمت: هدف-

 ماربی سردرگمی از جلوگیري و مقصد بخش در بیمار سریع پذیرش/ بیمار اسکن،گرافی تی ،سی گرافی سونو موقع به انجام جهت

 اورژانس و پاراکلنیك واحدهاي پرستاري، دفتر ، بالینی هاي بخش: کاربرد دامنه-

 2/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 94/8/96: ابالغ تاریخ 2/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 کشیك سوپروایزر/ها بخش مسئولین: اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  اگوی کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-
 

 :اجرایی روش-

 :بالینی هاي بخش بین انتقال

 .  شود می نوشته پرونده در ، شب و عصر شیفت در مقیم پزشك و حضور صورت در معالج  پزشك توسط دیگر بخش به بیمار انتقال دستور-9

 .شود می چك دستور، از بعد دقیقه 31 تا حداکثر یفت،ش مسئول توسط دیگر بخش به بیمار انتقال مورد در پزشك دستور-2

 .شود می انجام شیفت مسئول توسط بیمار انتقال جهت مربوطه بخش با بخشی بین هماهنگی-3

 از پیشگیري – پزشك دستور طبق -بیمار کردن ایزوله – جدید بیمار ورود جمله از)دیگر بخش به وي انتقال  علل  خصوص در بیمار به بیمار، با ارتباط ضمن-4

 .شود می داده توضیح  دهنده دستور پزشك و پرستار توسط ، ....(عفونت انتقال

 .شود می تثبیت انتقال از قبل بیمار وضعیت و شده چك پرستار توسط بیمار انتقال از قبل مبدا بخش در بیمار حیاتی عالیم-5

 مسئول توسط پرستار نوزاد کات یا و ویلچر – برانکارد – تخت از استفاده با را بیمار رفتن راه یتوانای – اکسیژن به وابسته( بیمار انتقال جهت الزم تجهیزات-6

 .شود آماده  انتقال حین در احتمالی استفاده جهت (خدمات – بر بیمار(کمکی کادر همراهی با بیمار

 .شود می قید پرستاري گزارش در دیگر بخش به انتقال لحظه تا شیفت ابتداي از بیمار وضعیت-7

 .شود می داده انتقال پزشك دستور طبق مربوطه، بخش به (ویلچر یا برانکارد با (خدمات نیروي یا پرستار کمك  و مسئول پرستار توسط بیمار-8

 .شود انجام مبدا بخش شیفت مسئول توسط اي پرونده مستندات و بیمار بالینی تحویل-1

 بیمار پرونده با مجددا را کاردکس مقصد، بخش پرستار و  شده بیمار گیرنده  تحویل بخش  تحویل شده، هآماد  آزمایشات جواب و  ها گرافی کاردکس،-91

 .دهد مطابقت

شده و آموزش بدو ورود توسط کمك بهیار یا  ثبت بیمار پرونده در  و  کنترل بیمار حیاتی عالئم بیمار، با موثر ارتباط  ضمن مقصد، بخش در بدو پذیرش در-99

 .در بخش مقصد انجام شودپرستار 

 .شود می تکمیل مربوطه برگه و شده انجام مقصد بخش پرستار توسط پرستاري اولیه ارزیابی -92

 .شود ارائه  مقصد  به مبدا بخش پرستار توسط بیمار مراقبتی نیازهاي ، شده انجام  اقدامات کلیه خصوص در شفاهی گزارش-93

 در بیمار سر باالي تابلوي و سر باالي چارت – دارویی کارت – کاردکس – کامپیوتر سیستم در وي مشخصات نظر وردم تخت در بیمار گرفتن قرار از پس -94

 . شود ثبت جدید تخت

 . شود داده پرسنل جدیدالورود بین بخشی به انتقال مورد دستورالعمل  در الزم آموزشهاي سرپرستار توسط-95

 .شود می انجام سوپروایزر و رستارسرپ توسط انتقال صحیح روند بر نظارت-96

 :(رادیولوژي –گرافی سونو (بیمارستان پاراکلینیك واحدهاي به بیمار انتقال

 .شود ثبت پرونده در پزشك توسط بیمار سونوگرافی و گرافی خواست در-9

 .شود کاردکس ثبت و چك پرستار توسط بیمار سونوگرافی و  گرافی خواست در-2

 .شود کامپیوتري سیستم وارد بیمار درخواست و شود انجام رادیولوژي با الزم هماهنگی شیفت یا بخش مسوول توسط بیمار وضعیت تثبیت صورت در-3
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 .شود آماده )بهیار کمك توسط انتقال حین در احتمالی استفاده جهت)بیمار انتقال جهت الزم تجهیزات-4

 .شود منتقل رادیولوژي به پرونده با ) بودن بدحال صورت در( ارپرست و )داشتن صورت در(  همراه و پرستار کمك توسط بیمار-5

 .شود برگردانده مربوطه بخش به انتقال تیم توسط شده درخواست خدمت انجام از پس بیمار-6

 .دهد تحویل شیفت مسئول به و نموده دریافت را رادیوگرافی نتایج پرستار کمك-7

 :بخشها به عمل اتاق از بیمار انتقال

 .گیرد می تماس مربوطه بخش با عمل اتاق منشی وي آمدن هوش به و بیمار عمل اتمام از پس-9

 .نماید می مراجعه عمل اتاق به برانکارد و پرستار کمك با همراه بخش پرستار -2

 .گیرد یلتحو را بیمار ریکاوري پرستار از و چك را وي پرونده و حیاتی ،عالیم عمل محل ، ،اتصاالت بیمار هوشیاري پرستار -3

 .شود ارائه  بخش پرستار  به عمل اتاق پرسنل توسط  عمل اتاق در داده روي حوادث کلیه خصوص در شفاهی گزارش -4

 .شود منتقل بخش به پرونده و پرستار حضور با و منتقل برانکارد به پرستار کمك  یا بر بیمار توسط بیمار ، هوشیاري در مشکل عدم صورت در -5

 .شود گرفته تحویل مقصد بخش پرستار توسط پاتولوژي به ارسال و الزم هماهنگی انجام جهت عمل اتاق از وجود صورت در لوژيپاتو  نمونه -6

 اکسیژن ،کپسول احیا وسایل ویلچر، برانکارد،: تسهیالت و امکانات -بیمارستان سیاست: نیاز مورد منابع-

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه-

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                               LC&T-In-12-B:  کد

 بیمارستان از خارج به خدمات اخذ جهت بیماران موقت انتقال نحوه دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

 بخش در بیمار سریع پذیرش/ نیاز مورد تشخیصی اقدامات برخی انجام جهت ها بیمارستان سایر پاراکلینیك واحدهاي به بخش از بیمار انتقال :هدف-

 ها بیمارستان سایر از شده ارجاع بیمار سریع پذیرش/ خطر مدیریت رعایت و بیمار سالمت حفظ/ سردرگمی از جلوگیري و مقصد

 -پرستاري دفتر – (اورژانس -بستري بخشهاي (ستانبیمار بالینی هاي بخش :کاربرد دامنه-

 3/5/97: بعدي بازنگري تاریخ 94/5/96: ابالغ تاریخ 3/5/96: بازنگري آخرین تاریخ

 کشیك سوپروایزر :اجرا مسئول-

 بیمارستان در آن متخصص پزشك که هایی مشاوره ،CT,MRI واژینال، سونوگرافی) تشخیصی اقدامات انجام جهت بیماران موقت انتقال یا ارجاع:  تعاریف-

 .شود می (باشد نمی موجود

 :اجرایی روش-

 .شود نوشته پرونده در معالج پزشك توسط بیمار نیاز مورد تشخیصی اقدامات انجام دستور-9

 .نماید یگیريپ را معالج پزشك توسط برگ 4 در 4 شماره فرم تکمیل شیفت مسئول و شود می کاردکس و چك پرستار توسط پزشك دستورات-2

 .شود ارسال پرستاري دفتر به شیفت مسئول هماهنگی با ستاد به فکس و سوپروایزر ي امضا و مهر جهت 4 شماره فرم-3

 .شود انجام کشیك سوپروایزر توسط دانشگاه تایید مورد واحدهاي با تشخیصی اقدامات انجام جهت هماهنگی-4

 . شود داده اطالع سوپروایزر وسطت بیمار انتقال جهت آرین امداد آمبوالنس به-5

 آمبوالنس دیده آموزش تکنسین به 4 شماره فرم برگ 4 و بیمار و شده کنترل ، آن بودن کارآمد و الزم امکانات و تجهیزات وجود نظر از کشیك سوپروایزر توسط آمبوالنس -6

 .شود می داده تحویل

 جهت نسخه یك و بیمه جهت نسخه یك مانده، باقی برگ دو بیمارستان، از هزینه یافت در جهت آمبوالنس توسط برگ یك شده، مقصد بیمارستان  تحویل 4 فرم از برگ یك -7

 .گردد ضمیمه پرونده مستندات

 .یابد انتقال آمبوالنس راننده و ایشان توسط و شده داده تحویل آمبوالنس دیده آموزش تکنیسین به بیمار مسئول پرستار توسط بیمار-8

 .گردد  باز بیمارستان به آن انجام از بعد و شده ارجاع مربوطه مرکز به آمبوالنس وسطت بیمار -1

 جهت مربوطه بخش پرستار به و شده اخذ آمبوالنس تکنسین توسط ، مقصد بیمارستان طرف از شده امضا 4 شماره فرم از برگ دو همراه به مشاوره یا و تشخیصی اقدام نتیجه -91

 .شود داده تحویل پرونده به ضمیمه

 شود نمی دریافت بیماران از مبلغی هیچ سالمت، تحول طرح از بعد پاراکلینیکی اقدام انجام و انتقال مراحل تمام در-99

  نماید نظارت بیمار ارجاع صحیح روند به سوپروایزر-92

 .گردد ثبت سوپروایزر توسط بیماران ارجاع به مربوط دفتر در آمبوالنس و بیمار مشخصات-93

دستورالعملهاي ارسالی از -بیمارستان سیاست :نیاز مورد منابع-

 معاونت درمان

 4 شماره فرم اکسیژن، کپسول احیا، وسایل ویلچر، برانکارد،: تسهیالت و امکانات

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان/دکتر بهاره عباسی :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                               LC&T-In-13-B:  کد

 بالینی هاي بخش در بیماران به مراقبتی خود آموزش: دستورالعمل عنوان  

 وسایله  به بیماران لینیبا وضعیت بهبود و ارتقاء ، خودمراقبتی امر در بیماران توانمندسازي سایه در جامعه افراد بهداشت و سالمت سطح ارتقاء: هدف-

 .مراقبتی خود و بهداشتی رفتارهاي مورد در آنان هاي خانواده و بیماران به آموزش

 بالینی هاي واحد تمامی: کاربرد دامنه-

 4/5/97: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/96: ابالغ تاریخ 4/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 بیمار به آموزش سوپروایزر ، بخش،سرپرستار، پزشك پرسنل کلیه: اجرا مسئول-

 .شود می مشخص شیفت هر کار تقسیم در که پرستاري منظور آموزش مسئول پرستار:  تعاریف-

 :اجرایی روش-

 .کنید غربالگري خودمراقبتی توانائی زمینه در اولیه ارزیابی فرم تکمیل و مصاحبه طریق از ورود بدو در را بیماران - -9

ثبت شده و شناسایی ...( .و ذهنی -تحرک -شنوایی -بینایی مشکل ) بوده مشکل دچار خودمراقبتی قسمت در که بیمارانی کاردکس و پرستاري گزارش در-2

 .می شوند

 .شود می داده ایشان به آموزش مناسب، شرایط داشتن صورت در و نموده ارزیابی مددجو در را یادگیري به تمایل و یادگیري توانایی ، پرستار  ابتدا در -3

 به را ها آموزش ، مناسب شرایط در تا شود می درخواست ایشان از و شده داده بیمار همراه به آموزش باشد، نداشته یادگیري توانایی بیمار که صورتی در -4

 .نمایند منتقل بیمار

 تا دهد می بیمار به مناسب وقت ودر اولویت و زمانی رتیبت با را آموزشها بیمار، مراقبتی نیازهاي شناخت و اولیه ارزیابی به بسته بیمار، مسئول پرستار-5

 . یابد دست خود نیاز مورد اطالعات به و پس از ترخیص ترخیص زمان و بستري مدت و طول پذیرش زمان در

 در موجود کلی قوانینی، ، سرویس بهداشت( bed side/اهرم هاي تخت/زنگ اخبار)واحد بیمار در اموزش بدو ورود ، پرستار یا کمك پرستار در خصوص -6

 آموزش، منشور حقوق بیمار، (، قوانین داشتن همراه، ساعت دادن دارو و گرفتن عالئم حیاتی، علل داشتن دستبند شناساییمالقات ساعات) بیمارستان و بخش

 .، معرفی پرستار، پزشك به بیمار می باشد....(و خطرسقوط از پیشگیري (بیمار ایمنی خصوص در

 زمینه بیماریهاي خصوص در آموزشنوع بیمار ي و نحوه درمان به صورت مختصر و قابل فهم براي بیمار، : خود مراقبتی در حین بستري شامل آموزشهاي-7

 نحوه و فعالیت میزان و غذایی رژیم ، بهداشت آموزش ،....…. مصرفی داروهاي مراقبتهاي و عوارض با رابطه در آموزش، ... مراقبتها و عوارض ، اي

 ،..... درماانی  تشخیصای  اقادامات  / عمل از بعد هاي مراقبت آموزش، ..... درمانی تشخیصی اقدامات / عمل از قبل هاي مراقبت آموزش ،..استراحت

 صورت در ( درد مدیریت آموزش ،..... عفونت عالئم ، زخم پانسمان خصوص در ، آموزش بیماري تناسب به بیمار مناسب نحوه فعالیت و پوزیشن آموزش

 .می باشد که توسط پرستار مسئول بیمار به بیمار و همراه وي ارائه می شود )لزوم

 ماددجو  باه ( ادرار نموناه  تهیه چگونگی خاص، داروهاي مصرف عدم ،NPO)  تشخیصی تستهاي از قبل هاي مراقبت خصوص در آموزش مسئول  پرستار -8

 .دهد می آموزش

 پوشایدن  نحوه عمل، ناحیه شیو شکمی، جراحی در سرفه و عمیق تنفس ،داشتنNPO)  عمل از بعد و قبل هاي تمراقب خصوص در آموزش مسئول  پرستار -1

 انتقال از قبل(  جراحی عمل انجام نحوه  ،خالصه...بخش ریکاوري، عمل، اتاق به انتقال نحوه پزشك، به اطالع درد داشتن صورت در عمل، از بعد فعالیت گان،

 .دهد می آموزش مددجو به عمل اتاق به بیمار

 به ، طبیعی زایمان و سزارین جهت بستري بیماران خصوص در نوزاد و مادر پوست با پوست تماس اهمیت و فوائد علل، خصوص در آموزش مسئول  پرستار -91

 .دهد می آموزش مددجو

 آموزش مددجو به....  مادر شیر ، اهمیت مادر شیر با تغذیه وهنح خصوص در باردار مادر وجود یا بخش در نوزاد وجود صورت در آموزش مسئول  پرستار -99

 .دهد می

می باشد که توسط پرستار مسائول  ( ، روشهاي غیر دارویی کاهش دردمسکن درخواست و درد زمان در رسانی اطالع نحوه)آموزش مدیریت درد شامل -92
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 .بیمار آموزش داده می شود

 شاروع  و میازان ، OOB ،نسبی استراحت مطلق، استراحت )پرستار مسئول بیمار به ایشان داده می شود شامل که توسط  فعالیت میزانآموزش میزان  -93

 .می باشد..( بیمار براي مناسب هاي پوزیشن و عمل از بعد فعالیت

 عاوارض ، دارو صحیح مصارف  نحوه، دارو زمان مصرف مدت و میزانداروهاي تجویز شده براي بیمار،  آموزش خود مراقبتی در حین ترخیص شامل -94

 و مراقبت نحوه،  .. (عمومی از نوزاد)منزل در مراقبت، بیمار و سالم نوزاد از مراقبت، منزل در بیماران حرکتی وضعیت، مراقبتها ، تغذیه و احتمالی داروها

 .می باشد که توسط پزشك و پرستار مسئول بیمار آموزش داده می شود ........زخم پانسمان

 مکان و زمان ، ....(قلبی درد ماهیت عفونت، عالئم)  بیماري با رابطه در هشداردهنده عالئم خصوص در بیمار ترخیص حین در ، آموزش مسئول  رپرستا -95

 .دهد می آموزش وي همراه یا بیمار ، به ترخیص از پس پیگیري جهت مراجعه

همراهان بیمار آموزش الزم ارائه می  و بیمار به پاراکلینیك هاي تست معوقه تایجن اعالم و رسانی اطالعدر صورت وجود ازمایشات معوقه در خصوص -96

 .گردد

بعد از پایان آموزش، پمفلت آموزش به بیمار . ، سخنرانی، نمایش، پرسش و پاسخ  می باشدگروهی چهره، بحت به چهرهروش آموزش به بیمار به صورت -97

 .به ایشان داده می شود

 .یمان، بعد از آموزش چهره به چهره به مادران، فیلم آموزشی جهت آموزش کلیه بیماران پخش می شوددر بخش زنان و زا-98

 .شود می سنجیده پرستار توسط بیمار در آموزش اثربخشی الزم هاي آموزش ارائه از بعد -91

 .و فهم کامل است مطلوب اثربخشی . کند تکرار درستی به را شده ارائه آموزشی مطالب و داده پاسخ پرستار سواالت به کامل طور به بیمار اگر -21

 آماوزش  پرستار شرایطی چنین در این صورت فهم نسبی می باشد و در  .است شده داده آموزش مطالب از بخشی تنها یادآوري به قادر بیمار اگر -29

 نکارده  درک را آموزشی محتواي بیمار متعدد آموزشی انعمو وجود دلیل به اگر.نماید مرور را شده داده آموزش دیگر مطالب فرصتی در باید دهنده

 .شود تکرار مجددا آموزشی برنامه آموزشی، موانع نسبی شدن برطرف از پس باید پرستار است

 .توسط مسئول بخش یا پرستار بیمار تکمیل می شود(فرمهاي آموزش بدو ورود و  حین بستري) چك لیست اثربخشی آموزش به بیمار-22

ي پس از ترخیص بیمارانی که در لیست گروه پرخطر قرار دارند، بیماران رضایت شخصی، بیماران بدون همراه توسط پرستار مسئول هر بخش باا  پیگیر -23

 .نظارت مسئولین بخش ها و رابطین آموزشی انجام می شود

 .شود می امضا و مهر دهنده آموزش پرستار توسط بیمار به آموزش برگه -24

 اخذ بهیار کمك یا پرستار توسط انگشت اثر یا امضا مربوطه، قسمت در ، بیمار به آموزش هاي فرم در وي همراه یا بیمار از الزم، هاي آموزش هارائ از بعد-25

  .گردد می

 .شود می تایید(  ها بخش در سرپرستار حضور عدم صورت در) شیفت مسئول یا بخش مسئول توسط شده ارائه آموزشهاي کل -26

 .خ از فرم  آموزش حین ترخیص در زمان ترخیص به بیمار داده می شودیك نس-27

فرم هاي -بیمارستان داخلی هاي دستورالعمل: نیاز مورد منابع-

 -ارسالی معاونت درمان

 آموزشی پمفلت /بیمار به آموزش هاي فرم: تسهیالت و امکانات

--- آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

رابطین /خیریه تزوال-فرشته رحیمی-زهرا معماریان-فاطمه عبدي نسب-ملیحه قنبري-مریم ذوکائی-عمرانی عصومهم : هانمخا

 آموزشی بخش ها

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LC&T-In-14-B:    کد

   جراحی اعمال از پس بیمار مستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان :دستورالعمل عنوان  

 وي درمانی سیر ادامه و سالمت حفظ جهت بیمار مستمر مراقبت انجام لزوم:         هدف-

 عمل اتاق:  کاربرد دامنه-

 9/7/97:بعدي يبازنگر تاریخ 9/7/96 5:ابالغ تاریخ 9/7/96:بازنگري آخرین تاریخ

   بخشها مسئولین وکلیه عمل اتاق مسئول:  اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-

)Trance  urethral  resection  prostatectomy رزکتوسکوپ دستگاه طریق از پروستات برداشتن) 

 :اجرایی روش-

 بیمار خود ازرا  عمل نوع ونماید  شناساییبیمار را   فعال روش به اتاق عمل به  بیمار مسئول ریکاوري می بایستی در بدو ورود -9  

 (برگ پذیرش بیمار  شماره پرونده با دستبند شناسایی بیمار و نام پدر ، چك مشخصات بیمار نام ونام خانوادگی،).کند  سوال

 .شود سوالباید   بیمار همراه از موارد این میباشد کودک یا و نبوده هوشیار ربیما که صورتی در -2

 . شود کنترلبایستی   بیهوشی توسط کارشناس  بزرگ جراحی عمل در بزرگ رگ دو وداشتن خون رزروبرگه هاي  -3

از نظر اینکه آیا بیمار آنتی )*. دشو وتحول تحویل  وکتبی شفاهی صورت به  بخش پرستار توسط کامل صورت به می بایستی  بیمار -4

آیا بیماریهاي وي تحت درمان بوده یا نه *تاریخچه بیماریهاي زمینه اي بیمار*بیوتیك پروفیالکسی خود رادر بخش دریافت نموده است 

مارکر *ار وجود یا عدم وجود دستبند زرد رنگ یا قرمز رنگ بیم*رضایت نامه عمل *واگر بوده چه داروهایی مصرف می کرده است 

نیاز یا عدم نیاز بیمار به تخت ویژه *انجام مشاورهها واجراي مشاورهها* شیو ناحیه عمل جراحی *جراحی بیمار در عضوهاي جفت

 (کنترل آنژیوکت بیمار *بعد از عمل جراحی بیمار

 . گردد رعایتبایستی  مرحله 5 در دستها شستشوي استاندارد پروتکل-5  

 اکسیژن و بیهوشی دستگاه بودن سالمصحت و  نظر از راو اتاقهاي عمل  ،ریکاوري شیفت تحویل یستی در با می ریکاوري پرستار-6

-D.C دستگاه بودن ،آماده آنهاbedside و برانکاردها بودن ،سالم پرتابل مانیتورینگ،هوا ،سالمت N2O، اکسیژنهاي  ،کپسول سانترال

SHOCKنماید می بررسی سرمهاو،ضروري ،حیاتی  داروهاي بودن ،دارا . 

 بخش ازدستگاه را  شیفت مسئول به اطالع ،با بیهوشی متخصص دستور باECG گرفتن به نیاز صورت در بایستی  ریکاوري پرستار  -7

 . گیرد می امانت بهیا  سی سی یو  وزایمان زنان

 به بیهوشی متخصص دستور با بیهوشی ارشناس،ک عمل ،سیرکولر خدمات توسط برانکارد روي بر بیمار، می بایستی عمل اتمام از بعد -8

 . شود می داده ریکاوري مسئول وتحویل شده برده ریکاوري

 . نماید رسانی اکسیژن بیمار به اکسیژن سبز ماسك با"سریعا ریکاوري پرستار -1
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 ECG ، ،نبض فشارخون توتغییرا شریانی خون اکسیژن اشباع میزان و نماید وصل بیمار دست به را اکسیمتري پالس و فشارسنج-91

 . نماید می چارت پرونده در را بیمار

 را بیمار پانسمان و بیمار واژینال خونریزي میزان و ماساژرحمی ،میزان رحم شدن جمع"حتما باشد سزارینی بیمار که صورتی در -99

 . نماید چك

 در را بیمار ده برون ومیزانINTAKE ومیزان ختهاندا جریان به متخصص دستور با را بیمار سرم می بایستی  ریکاوري پرستار -92

 . نماید می چارت پرستاري گزارش در بیمار پرونده در سونداژ وجود صورت

 . نماید چك را درن عملکرد میزان بیمار در درن وجود صورت در می بایستی  ریکاوري پرستار -93

 در را ده برون جریان و ادراري ،سوند سالین نرمال سرم مستمر جریان"حتما TURPبیمار وجود صورت در باید  ریکاوري پرستار -94

 . نماید می بررسی ده برون مستمر جریان وگرفتگی CLOT تشکیل از پیشگیري جهت بگ یورین

 بیمار بیهوشی متخصص دستور با بیمار در وداخلی وعروقی قلبی عارضه هر یا ECG تغییرات یا خون فشار مشکل بروز صورت در -95

 CCU،POST بخش به  بیمار وبیهوشی وعروقی قلبی متخصص دستور کسب با وسپس( تلفنی ، حضوري) میگردد وعروقی قلبی همشاور

CCU یابد می انتقال ریکاوري پرستار کامل توضیحات با مبداءومقصد پرستاران حضور با درمانی روند ادامه جهت. 

 دستور با بیمار  وجنرال اسپاینال بیهوشیLEVEL آمدن باال ید با ،با دیگر جراحی بیماران بودن STABLE صورت در-96

 .شود می داده انتقال مربوطه بخش به پرستارریکاوري توسط بیمار بیهوشی متخصص

 .را به اتاق عمل فرا می خواند  11در صورت نیاز بیمار به احیاء قلبی و ریوي بال فاصله مسئول شیفت، سوپروایزر واعضاي کد  -97

ت نیاز بیمار به خون با دستور متخصص بیهوشی وجراح بالفاصله به خانم هادي مسئول بانك خون اطالع رسانی شده در صور -98

وفرم هاي مربوطه پر گردیده وبه آزمایشگاه فرستاده می شود و بعد از تحویل خون  کراس مچ شده یا نشده طبق دستور متخصص 

رگه هاي خونی با کیسه خون انفوزیون خون را شروع نموده وبیمار تحت مربوطه ،کارشناس بیهوشی بیمار بعد از مطابقت ب

مانیتورینگ کامل قرار می گیرد بعد از اتمام انفوزیون خون بر چسب خون پشت برگه نظارت تزریق چسبانده می شودو کلیه صفحات 

 .فرم به دقت پر میگردد و مهر وامضاءدو پرستار در فرمهاي مربوطه درج شود 

 میلر-بیمارستان  داخلی هاي دستورالعمل و ها سیاست  :نیاز ردمو منابع

 بیمارستان وتجربه بیهوشی

وسایل -برگ سبز اتاق عمل-برگ مشاوره-خون برگه هاي رزرو: تسهیالت و امکانات

 -شیو بیمار

 عمل اتاق مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

 کیفیت بهبود مسئول-سوپروایزر آموزشی/ نژاد قاسمی طاهره سیده خانم -ستاريپر مدیره/ماهانی بابائی مریم خانم: کننده تایید-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                             LC&T-In-15- B:   کد

 پس از آنژیوگرافی و آنژیوپالستی بیمار مستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان :دستورالعمل عنوان  

            :هدف-

 بزرگسال ویژه هاي بخش  :کاربرد دامنه-

 : بعدي بازنگري تاریخ :ابالغ تاریخ : بازنگري آخرین تاریخ

 بیمار مسئول پرستار – معالج پزشك    :اجرا مسئول-

 :  تعاریف-

 

  :اجرایی روش-

 .در این بیمارستان موجود نمی باشد

 :تسهیالت و امکانات  :نیاز مورد منابع-

 : کنندگان تهیه

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تائید-

 : ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                             LC&T-In-16- B:   کد

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

 بیمار مراقبتی العمل دستور دقیق اجراي و دیالیز از بعد و بلق بیمار ادگیمآ از اطمینان ضریب افزایش            :هدف-

 بزرگسال ویژه هاي بخش  :کاربرد دامنه-

 7/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 21/8/96:ابالغ تاریخ 8/96/ 7: بازنگري آخرین تاریخ

 بیمار مسئول پرستار – معالج پزشك    :اجرا مسئول-

 (.   ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در هرفت بکار عبارتهاي کلیه):  تعاریف-

CRF ( :CRONIC RENAL FAILURE )رود می بین از کلیه بافت% 11-81 که افتد می اتفاق وقتی کلیه مزمن نارسایی . 

 .شود می استفاده بدن از اورمیك زائد هاي فرآورده و مایعات ساختن خارج براي که است روشی: دیالیز

 . برمیگرداند مجدد و کند می خارج دیالیز چرخه سمت به را خون و شود می گذاشته ران کشاله یا گردن بزرگ هاي ورید در که اي وسیله:  ونشالد

  :اجرایی روش-

 اسیدوز -شدید لمیهیپرکا – کلیه مزمن و حاد نارسایی ؛ شود می آماده دیالیز جهت باشد زیر شرایط از یکی حداقل دچار که بیماري پزشك تشخیص با -1

 HCO3 ، 91 از باالتر فسفر ، 911 از باالتر اوره وقتی CRF در – ها مسمومیت در – مایع حجم افزایش با همزمان ریه ادم – درمان به مقاوم ادم -شدید

 .باشد 6 از کمتر هموگلوبین و 91 از کمتر

 .شود می گرفته کلیه تخصصی زمراک از دیالیز نوبت کشیك سوپروایزر هماهنگی با و پزشك درخواست با -2

 .شود می تهیه ساعت 2 از کمتر در بیمارستان داروخانه و بخش پرستار هماهنگی با بیمار جهت شالدون ست -3

 .شود می فرستاده تخصصی مرکز به دیالیز انجام جهت کشیك سوپروایزر هماهنگی طبق آمبوالنس با بیمار -4

 .شود می برگردانده مبداء مرکز به بیمار ، مجهز مرکز در بیمار پذیرش عدم صورت در و دیالیز انجام و شالدون تعبیه از پس -5

 :شود می رعایت پرستار توسط زیر موارد شالدون از مراقبت جهت -6

 شود می بررسی ترشح و خونریزي و تورم عالئم نظر از کاتتر ورود محل مرتب  -

 .شود می خودداري شالدون روي کشش یا ضربه ورود از -

 .شود نمی استفاده تزریقات انجام و خون گیري نمونه جهت ونشالد از -

 . شود می جلوگیري کاتتر تاخوردگی و خوردگی پیچ از -

 . ماند می استریل و خشك کاتتر ورود محل -

 . شود نمی آن جاگذاري در سعی شد خارج خود محل از کاتتر اگر -
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 اگر و شود می خارج شالدون شود برطرف کلیه نارسایی اگر بود خواهد موقت و است ماه كی شالدون نگهداري مدت که دهد می آموزش بیمار به پرستار -7

 .شد خواهد آن جایگزین شریانی وریدي فیستول ماه یك از بعد

 .کند می ثبت و کنترل روزانه را مایعات دفعی و دریافتی مقدار و خون فشار ، وزن پرستار -8

 بیمار به سرگیجه قبیل از عواملی بروز و ایستاده حالت در بویژه خون فشار ناگهانی افت رساندن داقلح به براي ها دیوریتیك از استفاده صورت در -9

 مصرف با همزمان پتاسیم کاهش احتمال بدلیل ، دهد حالت تغییر ایستاده به نشسته از و نشسته به خوابیده حالت از آهستگی به. شود می داده آموزش

 ...( و آجیل – هلو – فرنگی گوجه – زمینی سیب – خرما – موز. ) شود استفاده پتاسیم از غنی ايغذاه از شود می توجه داروها این

 .شود می توجه بیمار به دیالیز دوره در مناسب غذایی رژیم تغذیه کارشناس توسط -11

 -بیمارستان داخلی هاي دستورالعمل و ها سیاست :نیاز مورد منابع-

 ادراري مجاري و کلیه –( ثسودار برونرو) جراجی داخلی پرستاري

 :تسهیالت و امکانات

 ccu مسئول/تنباکوکاري زهره: کنندگان تهیه

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تائید-

 بیمارستان ریاست/دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LC&T-In-17- B:    کد

   درمانی پرتو و درمانی شیمی از پس و حین بیمار مستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان  :دستورالعمل عنوان  

        بیمار ایمنی افزایش و عوارض رساندن حداقل به و درمانی شیمی درمانی، پرتو هنگام در بیماران از مطلوب مراقبت:  هدف-

  اورژانس و بستري هاي بخش: کاربرد دامنه-

 7/5/97: بعدي بازنگري تاریخ 21/5/96:ابالغ تاریخ 5/96/ 7: بازنگري آخرین تاریخ

 بخشها مسئولین:    اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-
 

 :اجرایی روش-

مانی و شیمی درمانی وجود ندارد و روش اجرایی نوشته شده جهت افزایش آگاهی کادر درمان ار نحوه عملکرد در شرایط در این بیمارستان واحد پرتو در

 .بحران می باشد

 : درمانی پرتو

 . نماید ارائه وي همراه و را به بیمار  درمان شروع براي آمادگی ایجاد و درمان ي نحوه مورد در را الزم آموزشهاي پرستار و پزشك -9

 . کند مشخص را بیمار جهت خارجی یا داخلی رادیوتراپی نوع سرطان متخصص پزشك -2

 . نماید مشخص بیمار براي را درمانی پرتو نیاز مورد میزان پزشك -3

 . شود هکشید نظر مورد موضع روي بنفش رنگ با کوچکی عالمت پرستار توسط و نموده مشخص را بیمار جهت درمان ناحیه درمانی پرتو متخصص -4

 . شود پوشانده پرستار توسط بیمار  تن به ،است بیمار حرکتی بی جهت مشمع یا پالستیك جنس از که بدن قالب -5

 بیمار بینی و دهان ، چشم براي شیارهایی و هوا عبور براي سوراخهایی داراي که مخصوص ماسك از سر ناحیه در خارجی درمانی پرتو صورت در پرستار -6

 . نماید استفاده است

 . شود پوشانده بیمار تن به پنبه جنس از نرم و راحت لباس پرستار توسط -7

 . گردد جدا او از پرستار توسط بیمار زیورآالت و جواهرات تمام -8

 . بتابد است شده مشخص قبل از که بدن از معینی بخش در که شود تنظیم طوري دستگاه پرستار توسط خارجی درمانی پرتو صورت در -1

 بدن در آسپتیك نکات رعایت با بگیرد قرار درمانی پرتو درمان تحت باید که قسمتی در را اپلیکاتور یا کاتتر متخصص پزشك داخلی درمانی پرتو صورت در -91

 . گذارد کار بیمار

 . دگرد رعایت همراهان و پرسنل به تشعشع انتقال از جلوگیري جهت ایمنی نکات داخلی درمانی پرتو صورت در -99

 معالج پزشك اطالع به پرستار...  و استفراغ و تهوع دهانی و پوستی عوارض ، خستگی ، اسهال شامل درمانی پرتو از ناشی جانبی عوارض بروز صورت در -92

 . شود انجام پرستار توسط الزم اقدامات و رسانده

 :  درمانی شیمی

 . دارد را تومور محل و نوع و لزوم مورد دوز ، دارو نوع ، درمان هدف مورد در کافی اطالعات پرستار -9

 . دارد را خوراکی یا سیستمیك راه از درمانی شیمی روش نوع از کافی اطالع پرستار -2

 غذایی هاي وعده بین در را الزم خوراکی داروهاي میدهد آموزش بیمار به و میداند را خوراکی درمانی شیمی روش مورد در را کافی اطالعات پرستار -3

 . نماید مصرف

 . نماید مصرف را زیادي مایعات دارو مصرف زمان در باید که میدهد را شود می خوراکی راه از درمانی شیمی که بیماري به را الزم آموزش پرستار -4

 . میگیرد کار وبه میداند را...  و صحیح وقت ، صحیح بیمار ، صحیح دوز شامل صحیح دهی دارو نحوه پرستار -5

 . میداند را تزریق نحوه و دارو حفظ و شرایط و کردن حل چگونگی و ویژگی سرطان ضد داروهاي مورد در را الزم آگاهی و اطالعات رپرستا -6

 . میداند را اختصاصی هاي دوت آنتی و دارو نشت صورت در بیمار در درمان از ناشی جانبی عوارض بروز مورد در را الزم آگاهی پرستار -7

 و کاله و گان و دستکش و ماسك از کردن استفاده شامل استاندارد احتیاطات و ایمنی نکات رعایت  و دارو کردن آماده زمان در را الزم یآگاه پرستار -8
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 . میداند را عینك

 . نماید آماده را نظر مورد داروي و نموده کنترل را پزشك دستورات پرستار -1

 . نماید تزریق دارویی ویال در آرامی به را حالل پرستار -91

 . نماید خارج را ویال داخل زیادي هواي و نموده خارج را سرنگ سوزن ، شدن حل جهت ویال تکان از قبل میداندکه پرستار -99

 . نگردد پخش هوا در دارویی ذرات تا گرفته سوزن دور را الکل پنبه حتما هوا کردن خالی جهت میداند پرستار -92

 . شود گرفته بیمار از آسپتیك نکات رعایت با پرستار توسط مناسب ورید دارو کردن آماده از پس -93

 . ننماید استفاده رگ گرفتن جهت گرفته صورت ناحیه آن از لنفاوي غدد جراحی که دستی از میداند پرستار -94

 .      نماید وصل بیمار به و ریخته میکروست داخل را شده حل داروي پرستار -95

 . نماید استفاده سرم سی سی 95-21 از ورید شستشوي جهت دارو اتمام از بعد پرستار -96

 . شود هددا فشار جلد زیر به دارو نشت از پیشگیري جهت دقیقه 5 مدت به پرستار توسط تزریق ناحیه ، تزریق محل سوزن کردن خارج و تزریق اتمام از پس -97

 . زند چسب بر را آن روي و گذاشته نفوذ قابل غیر پالستیکی هاي بسته در را...  و نسوز و دستکش مثل مصرف یکبار وسایل از میداند پرستار -98

 . میدهد انجام پزشك نظر طبق را الزم اقدامات و رسانده پزشك اطالع به را آن از پس یا درمانی شیمی حین در دارویی عوارض بروز صورت در پرستار -91

 بیمار به را ترخیص از پس پیگیري و بعدي مراجعه تاریخ و تغذیه نحوه و درمانی شیمی از پس دهنده هشدار عالئم مورد در را الزم آموزشهاي پرستار -21

 . میدهد

 .  شود انجام  بیمارستان از بیمار ترخیص از بع هفته یك تا حداکثر ، پرستار توسط ترخیص از پس پیگیري -29

 :تسهیالت و امکانات بیمارستان داخلی هاي دستورالعمل و ها سیاست:  نیاز مورد منابع-

 جراحی بخش  مسئول/ شالی زهرا -آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

 مترون/مریم بابائی ماهانی: کنندگان تائید-

 محترم ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LC&T-In-18- B: کد

 ها اسکوپی انواع از پس و حین مستمر پایش و مراقبت و قبل آمادگی از اطمینان: دستورالعمل عنوان  

 وي درمانی سیر ادامه و سالمت حفظ جهت بیمار مستمر مراقبت انجام لزوم:    هدف-

 عمل اتاق:  کاربرد دامنه-

 9/8/97:ديبع بازنگري تاریخ 31/8/96:ابالغ تاریخ 9/8/96:بازنگري آخرین تاریخ

  عمل اتاق مسئول:  اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-

)Trance  urethral  resection  prostatectomy رزکتوسکوپ دستگاه طریق از پروستات برداشتن) 

 :اجرایی روش

 آندوسکوپی

 در سرپایی پرونده تشکیل با داخلی درمانگاه منشی توسط دهی وقت و بناءزاده دکتر و کوثري دکتر ویزیت با داخلی درمانگاه طریق از وسکوپیآند بیماران -9

 . میگردد پذیرش سرپایی عمل اتاق در صبح 8 تا 7:31 ساعت یکشنبه و شنبه سه روزهاي

 .میمانندNPO  آندوسکوپی از قبل روز بش 8 ساعت از داخلی پزشك آموزش با آندوسکوپی بیماران -2

 بیمار ، بیمار پذیرش  از بعد عمل اتاق منشی ، نموده مراجعه عمل اتاق به بیماران ،پذیرش راهنمایی با سرپایی پرونده تشکیل و پذیرش در بیمار پذیرش از بعد -3

ی موارد بیماران از روز قبل از آندوسکوپی اقدامات اولیه پرونده سازي را انجام در برخ). نماید می تحویل سرپایی عمل اتاق پرستار  و سرپایی عمل اتاق به را

 (میدهند 

 . میکند سوال بیمار خود از  را بیمار مراجعه علت و نماید می شناسایی فعال روش  به را بیمار عمل اتاق پرستار ابتدا در-4

 .شود می سوال بیمار همراه از موارد این میباشد اصیخ گویش  داراي یا و بوده ناتوان و پیر بیمار که صورتی در -5

 . شود می تحول و تغییر کتبی و شفاهی صورت به  بخش پرستار توسط کامل صورت به بیمار ، بیمار بودن بستري صورت در-6

جهت کاهش حبابهاي معده  ورویت بهتر دستگاه ). ریزد می بیمار دهان در دایمتیکون قطره91 و کرده منتقل سرپایی عمل اتاق به را بیمار عمل اتاق پرستار -7

 (گوارشی بیمار 

 . میگردد رعایت مرحله 5 در دستها شستشوي استاندارد پروتکل -8

 . میکند راهنمایی سرپایی عمل تخت روي بر را بیمار سرپایی عمل اتاق پرستار سپس-1

 مصنوعی دندان که خواهد می بیمار از مصنوعی دندان داشتن صورت در نه یا دارد شل یا وعیمصن دندان آیا که میکند سوال بیمار از سرپایی عمل اتاق پرستار-91

 . بدهد همراهش تحویل و نموده خارج دهانش از را

 . میدهد قرار چپ پهلوي به خوابیده پوزیشن در را بیمار سرپایی عمل اتاق پرستار  سپس-99

 . میدهد قرار چپ پهلوي به خوابیده پوزیشن در را بیمار سرپایی عمل اتاق پرستار -92

 . دهد قرار  بدنش امتداد در را خود چپ دست خواهد می بیمار از سرپایی عمل اتاق پرستار - 93

 . بگیرد را تخت لبه خود راست دست با خواهد می بیمار از سرپایی عمل اتاق پرستار -94

 . میاندازد بیمار گلوي زیر در را بند پیش سرپایی عمل اتاق پرستار -95

 فیبر به  بیمار دندانهاي صدمه و  آسیب از پیشگیري جهت میدهد توضیح بیمار به و نماید می وصل دهانی گاید بیمار جهت سرپایی عمل اتاق پرستار سپس -96

 . باشد می  آندوسکوپ فیبر کردن وارد در سهولت و آندوسکوپ

 . میدهد قرار بیمار دهان ترشحات آوري جمع جهت بیمار دهان زیر رسیور یك و کرده خم بیمار سینه هقفس سمت به را بیمار سر  سرپایی عمل اتاق پرستار -97

 نماید می ثبت را داخلی متخصص و بیمار نام و شده برنامه وارد نموده روشن را کامپیوتر سرپایی عمل اتاق به بیمار ورود از قبل  سرپایی عمل اتاق پرستار -98

 وانتقال نموده روشن را پروسسور و ،تلویزیون کرده چك را وهوا آب کانال مقطر آب میزان نموده، تمیز الکلی محلول به آغشته گاز با را پآندوسکو فیبر همچنین

 لولمح و دترجنت کفایت و ضدعفونی و شستشو زمان تنظیمات و روشن را آندوسکوپ ان و نموده روشن را اسپیکر سپس نماید می چك را کامپیوتر به تصویر
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 ، نموده باز گیري نمونه جهت بیوپسی پنس عدد یك دهد می قرار بیمار بالین بر را فرمالین محلول و آز اورهکیت  نماید می بررسی را سایداسپور 54دکونکس 

 را ساکشن ،  داده قرار نقطه ترین ینپای در ریموت با را عمل تخت چنین هم  دهد می قرار پرینتر در را (فتوگالسه )مخصوص روغنی پرینت کاغذ و روشن را پرینتر

 .  نماید می وصل شفت به را ساکشن ولوله نموده روشن

 . باشد می آماده بیمار میکند اعالم داخلی متخصص به و میزند بیمار دهان در پاف دو  لیدوکایین اسپري سپس -91

 بیمار  زن      اکسی اشباع میزان و قلبی ریت میزان و شده وصل اکسیمتري پالس به یمارب آندوسکوپی حین در ریوي و قلبی مشکالت با وسالخورده پیر بیماران در -21

 . میرسد متخصص رویت به

 قورت را دهانش آب گوید می بیمار به و کرده بیمار دهان وارد آهسته را فیبر ، اوپتیك فیبر لنز نوک با لوبریکانت ژل زدن با بیمار به اطالع با داخلی متخصص-29

 . نماید می بیمار گوارشی مجراي وارد را وفیبر بدهد

 گیري نمونه و نموده وارد فیبر داخل را آندوسکوپی بیوپسی پنس پرستار متخصص اعالم با بیمار گوارشی مجراي مختلف قسمتهاي از عکس گرفتن از بعد-22

 ودر نماید می نصب ژي پاتولو ظرف روي بر را نمونه مشخصات و بیمار ونام میدهد رقرا زي    پاتولو ظرف یا آز اورهکیت  در را نمونه متخصص نظر وبا گیرد می انجام

 . میرساند دقیقه2 از بعد متخصص اطالع به را آن( بنفش یا قرمز به کهربائی زرد از) آز اوره رنگ تغییرات صورت

 مقطر آب با  فیبر ساکشن وبا نموده پاک بیمار ترشحات از را فیبر کل طخ بی گاز یك با آورده در بیمار دهان از را آندوسکوپ  نمونه گرفتن از بعد متخصص-23

 . میدهد قرار مخصوص کات در را آندوسکوپ سپس مینماید پاک بیمار ترشحات از را وهوا آب کانال

 زباله سطل در را آندوسکوپی بیوپسی پنس و بیمار رسیور و بند پیش و دهانی وگاید نموده خارج بیمار دهان از را دهانی گاید  سرپایی عمل اتاق پرستار -24

 . اندازد می عفونی

 مدت به SUPINE وضعیت در شود می خواسته بیمار از نماید پاک ترشحات از را خود دهان تا میدهد بیمار به خط بی گاز عدد یك  سرپایی عمل اتاق پرستار -25

 . نماید ویزانآ تخت از را خود پاهاي دقیقه5 مدت به سپس بگیرد قرار دقیقه91

 کانال سر به شستشو شلنگ کردن وصل چنین هم و شفت سر به آبی کاپ کردن وصل وبا نموده جدا پروسسور از را آندوسکوپ  سرپایی عمل اتاق پرستار -26

 وي محلول) اي دقیقه 92 تایم تنظیم وبا بسته را آندوسکوپ درب سپس و داده قرار استاندارد صورت به  آنرا آندوسکوپ وان در شفت ي وهوا آب کانال و ساکشن

 . نماید می کار به شروع START دکمه با دستگاه( ودترجنت کشی ،آب ساید وي

 آز اوره کیت  نمونه وسپس نموده هدایت سرپایی عمل اتاق  بیرون صندلی به را بیمار و داده بیمار  به شدن بلند اجازه سرپایی عمل اتاق پرستار -27

 اتاق از بیمار خروج از قبل سرپایی عمل اتاق وپرستار داخلی متخصص نماید می تحویل ترخیص واحد به مراجعه جهت بیمار به را سرپایی دهوپرون بیمار عکس و

 . میدهد اطالع  بیمار همراه بیماریا به را بعدي مراجعات پیگیري و دارو مصرف نحوه وآموزش آندوسکوپی نتایج عمل

 .  نماید مراجعه متخصص به پاتولوزي جواب گرفتن وبا دهد تحویل پاتولوزي به را ،نمونه پاتولوزي نمونه داشتن صورت در شود یم گفته بیمار به چنین هم -28

 .دهد می قرار پروسسور محل ودر آورده در آندوسکوپ وان از آنرا آندوسکوپ وشفت فیبر ي شستشو پروسه اتمام از بعد سرپایی عمل اتاق پرستار -21

 تجهیزات و بخش مسئول به سریعا مشکل وجود صورت ودر داده انجام را آندوسکوپ فیبر یابی نشت تست ها آندوسکوپی پایان در سرپایی عمل اتاق ارپرست -31

 . شود می رسانی اطالع پزشکی

 TUL-TURT-TVT-  TURP-و جی دبل آوردن در یا ،گذاشتن ،یورتروسکوپی سیستوسکوپی

 سرپایی صورت در عمل اتاق یا و بستري صورت در جراحی بخش به ارولوژي متخصص توسط بستري یا سرپایی پرونده تشکیل توردس از بعد سرپایی بیماران-9

 . نماید می مراجعه بودن

 لباس سرپایی پرو اتاق در سپس و نماید تهیه سرپایی مصرف یکبار لباس دست یك گوید می سرپایی بیمار به و گرفته تحویل را بیمار پرونده عمل اتاق منشی-2

 ( بپوشد را کاله و شلوار ، گان و آورد در بایستی را خود بیرون لباسهاي کلیه بیمار.)  باشد عمل وآماده بپوشد را خود مصرف یکبار سرپایی

 لیست چك و آورد می عمل اتاق به را بیمار عمل اتاق دادن اطالع با بخش وسپس پیگیري بستري بخش در شده گفته موارد بیمار بودن بستري صورت در-3

 .   گردد می پر بیمار جهت ایمن جراحی

 . میکند سوال بیمار خود از را بیمار مراجعه علت و نماید می شناسایی فعال روش  به را بیمار عمل اتاق  بیهوشی کارشناس ابتدا در-4

 .شود می سوال بخش پرستار و بیمار همراه از دموار این میباشد خاصی گویش  داراي یا و بوده وناتوان پیر بیمار که صورتی در -5

 .شود می وتحول تغییر وکتبی شفاهی صورت به  بخش پرستار توسط کامل صورت به بیمار ، بیمار بودن بستري صورت در-6

 .میدهد قرار دقیقه91 مدت به اسپور ساید 54دکونکس   محلول در را عمل نیاز مورد وسایل عمل اتاق کارشناس-7

 بودن بستري صورت در  ولی شود می داده بیاوردوپوزیشن در را خود شلوار خواهد می بیمار واز نموده منتقل3 عمل تخت به را بیمار عمل اتاق اسکارشن -8
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 می داده پوزیشن سپس و رفتهگ  قرار جنرال یا اسپاینال بیهوشی تحت بیمار  قلبی مانیتورینگ و بیمار سرم انداختن جریان در با بیمار، به دادن پوزیشن از قبل بیمار

 .( نگردد وارد اي صدمه بیمار لگن و پا اعصاب به تا میگیرد قرار لیتاتومی صحیح پوزیشن تحت"حتما بیمار)شود

 .شود می تزریق بیمار به متخصص دستور با پروفیالکسی  بیوتیك آنتی به نیاز صورت در-1

 می استریل شان با و درپ خط بی گاز 4تا3  با را بیمار استریل روش به و ریخته سبز بتادین استریل پرپ هکاس داخل در کرده باز را استریل پك سیرکولر سپس -91

 آورده در محلول از را ارولوژي ،وسایل نموده روشن را جراحی عمل جهت نیاز مورد هاي دستگاه نموده وصل سالین نرمال سرم استریل سرم ست یك به پوشاند

 . میدهد اطالع جراح به سپس و نماید می وآبکشی

 آورده پایین تخت از را بیمار  عمل از بعد دقیقه91 بودن سرپایی صورت در شود می آورده در آرامی به پوزیشن از بیمار متخصص دستور با عمل اتمام از بعد -99

 با بعدي مراجعات هاي وپیگیري دارو مصرف نحوه آموزش و دارویی ت دستورا  برنوع مبنی متخصص توضیحات با سپس بپوشد را خود شلوار گوییم می بیمار به

 . گردد می ارجاع عمل اتاق منشی راهنمایی با ترخیص واحد به پرونده

 .گردد می منتقل ریکاوري به بیهوشی وکارشناس سیرکولر همراه به( جنرال بیهوشی)extubeو عمل بعدازاتمام بیمار بودن بستري صورت در -92

 بیهوشی بعداز آموزشهاي بیمار شدن اسپاینال صورت در ریکاوري پرستار گیرد می قرار I&O وکنترل کامل ومانیتورینگ تراپی سرم تحت يریکاور در بیمار -93

 . دهد می بیمار به را اسپاینال

 زدایی اسپور جهتاسپور ساید 54دکونکس  محلول در دقیقه61 مدت به وسپس نموده شستشو آب با نموده جمع را ارولوژي وسایل اسکراب یا کولر سیر-94

 . میدهد قرار ارولوژي کمد در را آنها لنز کنترل از وبعد نموده وخشك آبکشی آورده در سپس قرارمیدهد

 (درمانی یا تشخیصی) وهیستروسکوپی الپاراسکوپی

 سوال بیمار خود از را بیمار مراجعه علت و(تولد وتاریخ ینوادگ خا ،نام نام) نماید می شناسایی فعال روش  به بیماررا عمل اتاق  بیهوشی ابتداکارشناس در-9

 . میکند

 .شود می سوال بخش بیماروپرستار همراه از موارد این میباشد خاصی گویش  داراي یا و بوده وناتوان پیر بیمار که صورتی در -2

 بیمار مصرفی داروهاي شده، انجام هاي مشاوره)وتحول تغییر وکتبی شفاهی صورت به  بخش پرستار توسط کامل صورت به بیمار ، بیمار بودن بستري صورت در-3

 .شود می( عمل از قبل بخش در شده داده داروهاي و

 .میگردد کنترل بیمار آگاهانه نامه رضایت گردد می پر  بیمار از سوال با بیهوشی توسط بیمار ایمن جراحی لیست چك برگه -4

 .  نماید می منتقل یك عمل تخت به را بیمار بیمار، به  جراحی عمل از وبعد قبل وآموزش بیمار به عمل اتاق وبخش خود معرفی با بیهوشی کارشناس -5

 .میدهد قراردقیقه 91مدت بهاسپور ساید  54دکونکس   محلول در را عمل نیاز مورد وسایل عمل اتاق کارشناس -6

 توسط الزم پوزیشن نیاز صورت در گرفته اسپاینال یا جنرال بیهوشی وکاپنوگرافی قلبی نیتورینگوما تراپی سرم تحت عمل تخت روي بر خواباندن از بعد بیمار -7

 پوشانده استریل شانهاي وبا درپ اسکراب توسط شودبیمار می زده مجاز ناحیه به کوتر پلیت  نیازعمل صورت در و کرده باز   را استریل پك شود می داده سیرکولر

 .میدهد جراح تحویل را آنها وسایل کردن هم سر از وبعد شده کشی میشودوآب آورده در  ضدعفونی محلول از اسکراب وسطت شده ضدعفونی وسایل  شده

 . نماید می روشن  جراحی عمل جهت را نظر مورد دستگاههاي عمل سیرکولر-8

 تا باشد عمل سمت مخالف جهت در بیمار گیري رگ( یگرددم گذاري عالمت مبداء بخش در عمل محل جهت) تخمدان کیست الپاراسکوپی عمل وجود صورت در -1

 . بایستد عمل مخالف سمت در راحتی به جراح

 (I&O، کوتر با سوختگی عدم ،سونداژ، درنها. )شود می چارت بیمار پرونده در وبیهوشی سیرکولر توسط عمل از وبعد ،حین قبل وقایع کلیه -91

 عدم چك و بیمار وپانسمان بیهوشی توسطEXTUBE از وبعد نموده خارج پوزیشن از لیتاتومی پوزیشن صورت در را اربیم عمل  ازاتمام بعد سیرکولر پرستار -99

 . میکند منتقل ریکاوري به برانکارد توسط بیهوشی و سیرکولر همراه به کوتر توسط بیمار سوختگی

 زدایی اسپور جهتاسپور ساید 54دکونکس  محلول در دقیقه61 مدت به وسپس مودهن شستشو آب با نموده جمع را الپاراسکوپی وسایل اسکراب یا کولر سیر -92

 . میدهد قرار الپاراسکوپی کمد در را آنها لنز کنترل از وبعد نموده وخشك آبکشی آورده در سپس قرارمیدهد

 وتجربه بیهوشی میلر/ بیمارستان داخلی هاي دستورالعمل و ها سیاست:  نیاز مورد منابع

 انبیمارست

 اسپور ساید ،انواع برس 54محلول دکونکس : تسهیالت و امکانات

 کیفیت بهبود دفتر همفکري با عمل، اتاق مسئول/دار معدن نرگس: کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده ،خانم پرستاري مدیره/ ماهانی بابائی مریم خانم: کننده تایید-

  بیمارستان محترم ست ریا/ هاشمی دکتر آقاي جناب  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LC&T-In-19- B:   کد

 بارداري از پس و حین قبل ، پرخطر هاي بارداري مستمر پایش و مراقبت از اطمینان :دستورالعمل عنوان  

  سالم نوزاد و مادر داشتن و زایمان - بارداري عوارض رساندن حداقل به: هدف-

   :کاربرد دامنه-

 عمل اتاق – زنان بخش– مامایی درمانگاه– زایمان بلوک

 26/7/16:بعدي بازنگري تاریخ 22/8/16:ابالغ تاریخ 26/7/16:بازنگري آخرین تاریخ

  درمانگاه و زنان ،زایشگاه مسئول: اجرا مسئول-

 :  تعاریف-

 ::اجرایی روش-

 تشکیل با ابالغ مدیر دفتر پرستاري  بیمارستانمدیریت مادران پرخطر در تیم پرخطر هاي بارداري مستمر پایش از اطمینان جهت-9

 . است شده

 مسئول تحویل و کرده پر را پرخطر ايفرمه ، شده تحویل فرمهاي به توجه با تبطمر بخش درمانگاه مامایی و در پرخطر رابط فرد هر-2

 .میدهد بلوک زایمان 

 .دارد وجود بان دیده یك هاي مرتبط بخش در باال موارد به توجه با-3

 1است شده داده قرار ربط ذي افراد اختیار در و تهیه بیمارستان در  پرخطر مادر کنترل پروتکل -4

 تهیه بلوک زایمان  مسئولو  ماماییو زنان گروهمدیر توسط که یکنترل تکلپروطبق   بهداشتی مرکز از شده ارجاع پرخطر مادر -5

 .کنترل و پی گیري میشوند شده

 الزم مامایی و زنان کلینیك و زایمان بلوک زنان، هاي بخش پرسنل کلیه توسط  ها بخش کلیه پروتکلهاي مادران پر خطر در – 6

 .االجراست

 خطر پر موارد درمان مدیریت منظور به  زنان گروه مسئول و زایمان مسئول توسط مارستانبی در ( 77کد ) مامایی هاي فوریت کد -7

  .است شده تعریف

 .است شده ابالغ ربط ذي افراد به و شده مشخص تیم این وظایف-8

 . گزارش فوري موارد اتفاق افتاده در سامانه ایمان در زمانی که اتفاق روي داده است صورت می گیرد -1

انجام و بازخورد نتایج به متخصصین و  RCA و یا فوت مادر، کمیته فوري تشکیل و    NEAR MISSر صورت بروز موارد د  - 91

 .بخشهاي مرتبط جهت درس اموزي از مورد پیش امده داده می شود 

 .میشود انجام ريپیشگی جهت مداخله لزوم صورت در و مطرح موربیدیتی و مورتالیتی هاي کمیته در بارداري شدید عوارض -99

 : باشد می ذیل شرح به خطر پر مادران موارد  -  92

 درمان /سزارین  با مرتبط هاي عفونت از پیشگیري /اکالمپسی براي تشنج ضد /زایمان از پس شدید خونریزي درمان / زایمان از پس خونریزي از پیشگیري 

  سیستمیك عفونت یا سپسیس/ اکالمپسی پره/  زایمان از پس شدید  خونریزي: شامل  یمانزا و بارداري شدید عوارض/ زودرس زایمان /رحم  پارگی/ پسیسس
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(/ ICU) ویژه هاي مراقبت بخش در پذیرش/  خونی  محصوالت از استفاده:  حیاتی مداخالت/  مادري شدید پیامد به مرتبط عوارض سایر/  رحم پارگی/  شدید

 انعقادي، خونی کلیوي، تنفسی، عروقی، قلبی عملکرد اختالل(/  سزارین جز به و هیسترکتومی مانند) پاراتومیال/  خونریزي کنترل براي رادیولوژي مداخالت

   ارگانها، گانه چند اختالل ، عصبی کبدي،

 با زایمان و   مرتبط هاي عفونت/  اکالمپسی پره اکالمپسی و/  زایمان از پس خونریزي:  شامل پرخطر بارداریهاي مستمر پایش و مراقبت ي ها شاخص -93

 .شود می مطرح طبیعی زایمان کمیته در و پایش زایمان بلوک مسئول توسط موارد که باشد می و ترومبو امبولی  رحم پارگی/   سپسیس/  سزارین

 HOME CARE , HOME VISIT و در صورت نیاز  راهنمایی و گیري پی خطر پر رابط توسط ، احتمالی عوارض نظر از مددجو درمان مراحل اتمام از پس- 94

 .میشود

 :تسهیالت و امکانات  بهداشت وزارت و درمان معاونت از شده ابالغ هاي نامه بخش و ها دستوالعمل: منابع-

 سوپروایزر آموزشی-سیده طاهره قاسمی نژاد/  زایمان بلوک مسئول فرح روز جوادي: کننده تهیه

 و زایمان زنان گروه مدیر میرزایی الله دکتر: کننده تایید

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LC&T-In-20-B:     کد

 بیمارستان ترخیص از بعد او همراه/ بیمار به لینیكپاراک تستهاي معوقه نتایج اعالم دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

 ایشان رضایتمندي و بیماران ایمنی افزایش /بیمار اختیار در آزمایشات جواب قراردهی :هدف-

 آزمایشگاه-بالینی هاي بخش کلیه :کاربرد دامنه-

 31/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 31/8/96: ابالغ تاریخ 5/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 ازمایشگاه مسئول/ها بخش مسئولین :اجرا مسئول-

 :  تعاریف-

 جوابها سازي آماده زمان شدن طوالنی دلیل به آزمایش جواب بیمار، بستري زمان در که است آزمایشاتی منظور: معوقه آزمایش

 .است نبوده حاضر

 :اجرایی روش-

ی م کنترل باشد،ی نم پرونده مهیضم آنها جواب که شده درخواستی کینیپاراکل و درمانی اقدامات کلیه نظر از را وي پرونده بیمار، هر ترخیص درحین پرستار-9

 . کند

 .اجراست قابل زین کنندی م ترک( یشخص تیرضا)یشخص لیم با را مارستانیب کهی مارانیب مورد در روش نیا  -2

 آزمایشاات  ناوع  بیمار، مشخصات و . آورد می عمل به را الزمي های هماهنگ  معوقهي تستها جینتا گیري پی زمان جهت مربوطه كینیپاراکل واحد با پرستار -3

 .گردد می ثبت باشد می موجود بخش در منظور این به که دفتري در بیمار معوقه

ي بردار ریتصو ،يپاتولوژ عوقه،می شگاهیآزماي تستهاي ریگیپ به مربوط اطالعات و لیتکم پرستار توسط نسخه دو در ماریب صیترخ نیح آموزش به مربوط فرم -4

 .شود ماریب لیتحو و شده ثبت آني ریگیپ خیتار و پاراکلینیك اقدامات  کلیه شامل...  هاو

 .کند پرونده مهیضم را صیترخ نیح آموزش فرم از برگ كی یمنش-5

 .کند کنترل را آزمایش نتایج معوقه، آزمایشات پیگیري مسئول پرستار و شده مربوطه بخش لیتحو شده، صیترخ مارانیب كینیپاراکل جینتا هیکل-6

 .رساند می بیمار معالج پزشك اطالع به را نتایج مربوطه، پرستار باشد، غیرطبیعی آزمایشات جواب نتایج که مواردي در -7

 .شود رسانده بیمار اطالع به بیمار مسئول پرستار توسط معالج پزشك دستورات نتایج -8

 .شود ثبت بیمار بالینی پرونده در بخش منشی توسط معوقه آزمایشات پرینت -1

 .کند افتیدر مربوطه واحد از را نظر مورد معوقه جینتا و کندی م مراجعه مربوطه كینیپاراکل واحد به مقرر خیتار در ماریب-91

 کرده اصل برابری کپ پرونده از را كینیپاراکل جینتا ،ی پزشک مدارک واحد مسئول د،ینما مراجعه شده هیتوص خیتار از رتریدي ریگیپي برا ماریب کهی صورت در-99

 . دهد ارائه بیمار اطالعات داشتن نگه محرمانه رعایت اصول طبق کننده درخواست فرد ای ماریب لیتحو و

 .آورد عمل به را الزم نظارتهاي  معوقه، آزمایشات نتایج ثبت دفتر بررسی طریق از بخش سرپرستار-92

 معوقه آزمایشات ثبت دفتر-تماس تلفن :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست: نیاز مورد منابع-

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان-دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LC&T-In-21- B:     کد

 ریوي مغزي قلبی احیاي: دستورالعمل عنوان  

 و مغزي آسیب کمترین با مددجو حیات بازگرداندن/  ریوي مغزي قلبی احیاي پروتکل آخرین طبق صحیح و سریع عملکرد: هدف-

 جسمی

 پاراکلینیك و بالینی هاي بخش کلیه:  کاربرد دامنه-

 6/5/97: بعدي بازنگري ریختا 22/8/96: ابالغ تاریخ 6/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

  مرکز بیهوشی پزشك +درمانی پرسنل کلیه:  اجرا مسئول-

  آسیستول و V.F مثل خطرناک هاي آریتمی دلیل به قلب عملکرد ناگهانی دادن دست از ، قلبی ایست-9:  تعاریف-

 . آن بودن آمد کار نا یا تنفس ناگهانی قطع ، تنفسی ایست-2

3- CPR ، و مغز برگشت قابل غیر آسیب از جلوگیري براي تنفسی قلبی ایست صورت در موقع به درمان و سریع تشخیص عملیات 

 .مرگ

 .شود می اعالم پیج  سیستم طریق از که ریوي قلبی، احیاء گروه اعضاي فراخوانی به مربوط کد 99 :کد -4

 . باشد می سنین این مختص نوزادي ويری قلبی احیاي و گویند را تولد روزگی 28 تا تولد زمان از نوزادي، دوره-5

 : اجرایی روش-

 نوزادان ریوي مغزي قلبی احیاي

 .کند می بررسی  ثانیه 91 عرض دراز نظر ترم بودن، تنفس با گریه، خوب بودن تون عضالنی   را نوزاد ،احیاگر -9

پتو خشك /زاد جدا کرده، وي را با حوله پتو خیس را از نو/ حوله. سپس نوزاد خشك می شود و گرماي مناسب نوزاد حفظ شود -2

 .مجددا بپوشانید

هفته را با حوله خشك نکنید بلکه با قرار دادن آنها در کیسه پالستیکی از جنس پلی اتیلن از 32نوزادان با سن بارداري کمتر از -3

 . دفع مایعات آنها جلو گیري نمایید

 .بینی با پوار پاک می شود راه هوایی نوزاد پاک می شود که ابتدا دهان و سپس -4

از فلکسیون یا هیپر اکستانسیون گردن نوزاد و .  قرار داده می شود(sniffingوضعیت بوکشیدن یا )نوزاد در وضعیت مناسب -5

 .اجتناب کنید( وارونه)وضعیت ترندلنبرگ 

به کف پا، ماساژ مالیم پشت یا  در مواردي که خشك کردن یا ساکشن تحریك تنفسی کافی ایجاد نکرده، از ضربه زدن مالیم-6

از وارد کردن ضربات شدید، تکان دادن نوزاد، فشردن قفسه سینه، فشردن ران ها برروي شکم، گشاد کردن . یداندامها استفاده کن

 .اسفنکتر مقعد و کمپرس گرم یا سرد اجتناب کنید

آنها به میزان هدف  SPO2باشد،  نوزادانی که  911، در صورت تعداد ضربان قلب کمتر از  gaspingجهت نوزادان با آپنه، -7

 .نوزاد را براي تهویه با فشار مثبت آماده کنیدنرسیده است، 

هفته  32درصد توصیه می شود ولی در نوزادان با سن بارداري کمتر از  911در تمامی نوزادان تجویز اکسیژن با غلضت کمتر از -8

 درصد ضروري است  911یژن با درصد کمتر از به علت عوارض قابل توجه اکسیژن تجویز اکس
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با توجه به . اکسیژن آزاد را با کمك بگ بیهوشی، ماسك، فنجانی کردن دست به دور لوله اکسیژن یا دستگاه تی پیس تجویز کنید-1

اي اکسیژن عدم اطمینان از تحویل اکسیژن به نوزاد در بگ هاي خود متسع شونده به جز هنگام فشرده شدن، توصیه می شود بر

 .رسانی از آن استفاده نشود

 . جهت دادن اکسیژن با جریان آزاد، از ماسك با سایز مناسب استفاده شده و ماسك بر روي صورت فیکس شده-91

 . دوره کوتاه مصرف اکسیژن در عملیات احیا، نیاز به گرم و مرطوب کردن اکسیژن نمی باشد در-99

اکسیژن را مرطوب  کرده و غلظت آن را  .و پالس اکسیمتري انجام دهید ABGاکسیژن،  در صورت نیاز به مصرف طوالنی مدت-92

 . تعدیل کنید( بلندر)توسط دستگاه مخلوط کننده اکسیژن و هوا 

 . بار در دقیقه تنظیم کنید 41-61براي تهویه مناسب نوزاد تعداد تنفس را بین -93

در صورت عدم وجود . تهویه با فشار مثبت به حرکت قفسه سینه توجه کنید براي برقراري فشار مناسب در حین تهویه، در طی-94

در صورت عدم . حرکت قفسه سینه به وضعیت قرار گرفتن مناسب ماسك و نشتی آن و نیز به وجود انسداد در راه هوایی توجه کنید

 . بهبود نوزاد با تنفس هاي ابتدایی، مقدار فشار افزایش دهید

در صورت بهبود وضعیت نوزاد، فشار به تدریج . حرکات قفسه سینه با اقدامات ذکر شده لوله گذاري کنید در صورت عدم وجود-95

 .کاسته شود

براي این منظور از . دقیقه ادامه می یابد، باید لوله دهانی معدي تعبیه شود 5در صورتی که تهویه با فشار مثبت براي بیش از -96

 . سی سی استفاده کنید 21و سرنگ 8لوله تغذیه با اندازه 

طول مناسب لوله با توجه به مجموع فاصله بین پل بینی تا الله گوشی و از الله گوش تا نقطه مابین زایده گزیفوئید تعیین می -97

لوله با انتهاي . بعد از راندن لوله به معده از راه دهان، محتویات آن را آسپیره کرده و انتهاي آن را به گونه نوزاد فیکس کنید. شود

 . اتصال به محفظه سرنگ بدون پیستون باز نگه داشته شود

دارد اما سیانوتیك است تجویز اکسیژن را مد نظر داشته ( 911بیشتر از )در نوزادي را که تنفس منظم و ضربان قلب طبیعی -98

 .باشید

با اندام ها در وضعیت فلکسیون، که صداهاي ، با رنگ صورتی و بدون سیانوز مرکزي، فعال، 911نوزاد با ضربان قلب بیشتر از -91

لذا تجویز . تنفسی وي توسط گوشی قابل سمع بوده و حرکات قفسه سینه فعال داشته باشد، نیاز به ادامه تهویه با فشارمثبت ندارد

 .تهویه با فشار مثبت را قطع و تجویز جریان آزاد اکسیژن را ادامه دهید

 . ضربه در دقیقه بود،  تهویه با فشار مثبت را ادامه دهید 61-911وزاد بین در صورتی که تعداد ضربان قلب ن-21

بیمار باال نیامد به قفس سینه نوزاد نگاه می کنیم در صورتی  spo2ثانیه از شروع تهویه با فشار مثبت،  31در صورتی که بعد از -29

اسك، پوزیشن دهی مناسب نوزاد اطمینان حاصل شود ، که حرکات قفسه سینه وجود نداشته باشد، از مناسب بودن و فیکس بودن م

در صورتی که موثر نبود در . فشار اکسیژن با حداکثر فشار گذاشته شود. ساکشن دهان  بینی مجدد انجام و دهان نوزاد باز شود

 .خصوص لوله گذاري نوزاد تصمیم گیري شود

  ن قفسه سینه را آغاز کنیدضربه در دقیقه، فشرد 61در نوزاد با ضربان قلب کمتر از  -22 

 .باشد می 9 به 3  نوزادان در تنفس به سینه قفسه فشردن نسبت-23

 .باشد  تنفس 9  ثانیه3 هر و باشد می دقیقه در بار 61-11 سینه قفسه فشردن  سرعت ،  پیشرفته هوایی راه با تهویه در-24

 .باشد می  سینه نوک  اتصال خط زیر درست ، سینه قفسه مرکز در انگشت 2 ، نفره تك ماساژ  هنگام به دست  قرارگیري محل-25
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در حالی که هر دو دست دور قفسه سینه  استفاده شود،دو انگشت شست براي فشردن جناغ  ، ازشستماساژ قلبی با در روش -26

 .شست باید بر روي قفسه سینه عمود باشد.حلقه زده و انگشتان نیز ستون فقرات را نکه می دارند

روش دو انگشتی که نوک انگشت میانی و انگشت اشاره یا حلقه یك دست براي فشردن جناغ بکار می رود، درحالی که از  در-27

 شود  دست دیگر براي ثابت نگه داشتن پشت نوزاد استفاده می

 .باشد سینه قفسه خلفی قدامی قطر سوم یك  حداقل نوزادان در سینه قفسه فشردن عمق-28

 .بشمارید ه فشردن قفسه سینه همراه با تهویه با فشار مثبت، ماساژ را متوقف کرده و ضربان قلب راثانی 31بعد از -21

به شرط کفایت حرکات قفسه سینه، اکسیژن، عمق فشار و هماهنگی فشردن قفسه سینه با تهویه با فشار مثبت، براي نوزاد با -31

 . شروع کنیدضربه در دقیقه، درمان دارویی را  61ضربان قلب کمتر از 

 .ثانیه بعد از لوله گذاري ناي به نوزاد فشردن قفسه سینه هماهنگ با تهویه با فشار مثبت ارائه  دهید 31به مدت -39

ضربان در دقیقه ادامه  41-61فشردن قفسه سینه متوقف شده و تهویه با فشار مثبت با سرعت  61-911در نوزاد با ضربان قلب -32

 . می یابد

، تهویه با فشار مثبت را متوقف کرده و نوزاد را براي مراقبت هاي بعدي به بخش مراقبت 911با ضربان قلب بیشتر از در نوزاد -33

 .هاي ویژه نوزادان منتقل کنید

یا افزاینده حجم  را تزریق کنید و به دنبال آن، براي راندن ( 9/91111از محلول  mL/kg 0/3- 0/1)دوز مناسب اپی نفرین -34

 . میلی لیتر نرمال سالین به کاتتر تزریق کنید 9تا 5/1داخل کاتتر به بدن نوزاد،  دارو از

 .در مواردي که دسترسی به ورید نافی با تاخیر مواجه می شود، از تجویز داخل تراشه اپی نفرین استفاده شود-35

. نوزادجهت تجویز داخل ناي استفاده کنید میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن 1,3- 9به میزان  9:91111از محلول با غلظت -36

 .و پس از آن چند تنفس کمکی با فشار مثبت اعمال نمایید. دارو را با سرعت به داخل لوله تراشه بریزید 

دقیقه دوز اپی نفرین را صرفا از  3-5در صورت عدم افزایش ضربان، ضمن ادامه تهویه با فشار مثبت و فشردن قفسه سینه، هر -37

 .یدي، تکرار کنیدراه ور

سی سی به ازاي هر کیلوگرم از وزن  91نرمال سالین است که به مقدار در صورت وجود هایپوولمی در نوزاد، داروي انتخابی، -38

 .دقیقه تجویز می شود 5-91نوزاد، از طریق ورید نافی، و ظرف 

 بزرگساالن ریوي مغزي قلبی احیاي

 .  انتقال یابد cprی به اتاق بیماران بدحال در ابتداي شناسای -9    

 .بیمار توسط پرستار از نظر پاسخ به صدا و تحریك بررسی گردد  -2     

 .گردد  بررسی  طبیعی غیر تنفس یا و خودي به خود تنفس نظر ازتوسط پرستار  مددجو -3     

 .شود بررسیتوسط پرستار  مددجو نبض  ثانیه 91 عرض در -4  

 .شوند می فراخوان  احیا کد اعضاي ، نبض احساس  عدم صورت در -5

 .میگردد ثبت ترالی چك دفتر در و کنترل شیفت مسئول توسط) وسایل و داروها( اورژانس ترالی شیفت هر ابتداي در-6

 توسط اعالم دوم نفر پرسنل یا بخش منشی توسط و شیفت مسئول دستور به که بود خواهد 11 کد احیاء کد اعالم مشخص شناسه -7

 .شود می اعالم واکی کیتا

 هاي مراقبت دستورالعمل براساس) مسئول سوپروایزر توسط کاري نوبت هر در زیر اعضاي ترکیب با ماهیانه احیاء کد نامه بر -8
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 نوشته ،( شود می مشخص بیهوشی پزشك و اورژانس ، عمل اتاق ،CCU، NICU) هاي بخش سوپروایزر، از ، 26 شماره شده مدیریت

 .  شود می ابالغ ها بخش کلیه به مرکز یاستر توسط شده

 ( است الزامی پزشك نام ذکر)  احیاء مقیم پزشك* 

 ( است الزامی نام ذکر)  کشیك سوپروایزر*

Aبیهوشی تکنسین نفر یك –* کد 

 (  ویژه بخش یا اورژانس بخش از)  گذرانده ریوي -قلبی احیا   دوره که پرستار نفر یك –*   B کد

 (  ویژه بخش یا اورژانس بخش از) باشد گذرانده را ریوي -قلبی احیا  دوره که پرستار فرن یك -* C کد

  است نموده کد اعالم که  مربوطه بخش از پرستار نفر یك -*D کد

 شتننگهدا باز مسئول. باشد می کشیك سوپروایزر  تیم، ناظر. باشد می احیاء مقیم پزشك یا و بیهوشی پزشك ، تیم هماهنگی مسئول -1

 ماساژ و خون گردش قراري بر مسئول پرستار C  . است تنفس قراري بر مسئول  ، پرستار B. باشد می بیهوشی تکنسین  هوایی، راه

 .باشد می دارویی مسئول ،D  پرستار. است قلب

  .گردد می بنص ها بخش کلیه اعالنات برد در نسخه یك و پرستاري دفتر اختیار در ماهیانه کد برنامه از نسخه یك –91

 .است موجود اعالنات تابلوي برروي بخش هر در و شده داده ها بخش تمام به پرستاري دفتر منشی توسط 99 کد اعضاي برنامه-99

 .است شده نوشته برنامه حاشیه در اختصار به اعضاء از هریك وظایف شرح-92

 .شود می یادآوري ایشان هب و کنترل سوپروایزر توسط برنامه در اعضاء حضور شیفت ابتداي در-93

 .شود می اعمال کد برنامه در مسئول سوپروایزر توسط شیفت همان در کد برنامه تغییرات کلیه-94

 کار بنابراین است شده مشخص گروه رهبر عنوان به شده مدیریت هاي مراقبت 26 شماره دستورالعمل طبق کشیك سوپروایزو-95

 .باشد می ایشان عهده بر اعضا هماهنگی

 مجاور هاي بخش از  نپذیرد، صورت واکی تاکی  طریق از  دلیلی هر به ،99کد فراخوانی به نیاز و واکی تاکی قطع صورت در-96

 .شود می گرفته کمك

 سازي آماده جهت آمبوالنس، رسیدن از قبل شوند می ارجاع مرکز این به  EMS توسط و  دارند CPR  به نیاز که بیمارانی-97

 .رسد می بیمارستان اطالع به 115 مرکز توسط تلفنی صورت به مراتب بیشتر

 .یابند می حضور بیمار بالین بر  کد اعالم از پس( دقیقه 9 ظرف حداکثر)فاصله بال اعضا کلیه -98

 علت و جزئیات CPR پایان در و شده استفاده مجاور بخشهاي یا و بخش پرسنل از 99 کد اعضاي کامل حضور عدم صورت در-91

 .شود می ثبت پرستاري دفتر گزارش در و شده صورتجلسه حضور عدم یا و تاخیر علل و بررسی سوپروایزر توسط ضورح عدم

 . دهند انجام احیاء تیم رسیدن تا را قلبی ماساژ انجام و احیاء اولیه اقدامات ها، بخش در پزشکی کنان کار کلیه – 21

 .باشد می نفره 2 یا 9 احیاي در 31 قلبی ماساژ به 2 تنفس تعداد  پیشرفته یهوای را بدون تهویه به سینه قفسه فشردن نسبت -29

 .باشد می تنفس 9 ثانیه 6 هر و دقیقه در بار 911-921 سینه قفسه ،فشردن پیشرفته هوایی راه با تهویه به سینه قفسه فشردن نسبت -22

 .میباشد  جناغ استخوان  نیتحتا  مهنی روي  دست 2 ، قلبی ماساژ هنگام به دست گرفتن قرار صحیح محل -23

 به فشار بار هر از بعد سینه قفسه  برگشت اجازه و باشد می متر سانتی 6حداکثر  قلبی ماساژ هر در  سینه قفسه فشردن عمق -24

 .شود می داده اولیه حالت

 .دهند می انجام را احیاء مراحل تمامی مربوطه وظایف شرح با مطابق اعضاء-25
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  .یابد می ادامه بیهوشی پزشك توسط احیا ختم اعالم زمان تا کشیك پزشك و اعضاء حضور با  )پیشرفته احیاي) CPR عملیات-26

 .شود می ثبت شیفت مسئول توسط دقیق طور به شده انجام اقدامات مصرفی، داروهاي ،CPR فرم-27

 .گردد می ضاءام 99 کد اعضاي تمامی توسط و ثبت CPR فرم در نتیجه CPR  خاتمه در سپس-28

 .گردد می ثبت بیمار پرونده در احیاء روند از کامل گزارش همراه به CPR فرم-21

 .گردد می پرونده ضمیمه( ثانیه 31)  آسیستول استریپ كی   CPR ختم از پس  ناموفق  CPR مورد در-31

 و کد عملکرد بر نظارت فرم تکمیل همچنین ، کند ثبت را احیاء عملیات شروع انجام زمان و کد اعالم زمان ، حاضر سوپروایزر-39

 .است ایشان عهده بر کد در حاضر اعضاء کلیه از امضاء اخذ

 . شود می نگهداري بیمار پرونده در نسخه یك و پرستاري دفتر در نسخه یك و  شده ثبت نسخه دو در عملکرد بر نظارت فرم – 32

 . نماید اعالم احیاء گروه مسئول به را مشکالت و کند مرتفع را ها کمبود هکلی  است موظف شیفت پرستاري مسئول شیفت، هر در – 33

 بیمارستان سیاست –  CPR 2195  راهنماي: نیاز مورد منابع-

 تجربه و 26 شماره شده مدیریت مراقبتهاي دستورالعمل -

 پروتکل -بیمارستان

ترالی اورژانس و داروهاي -CPRتخت : تسهیالت و امکانات

 اورژانس

 nicuپرستار _ارزو معینی/nicu بخش مسئول-رضامند مریم/ آموزشی سوپروایزر-نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان هیهت

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان/دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-

 



 

 Page 
47 

 
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LC&T-In-22-B:     کد

   عمل اتاق در بیماران پذیرش نحوه :دستورالعمل عنوان  

گیرندگان خدمت  و رعایت منشور حقوق بیمار  جهت درمانی اقدامات موقع به انجام :هدف-  

  جنرال و سرپایی  عمل اتاق:  کاربرد دامنه-

 93/8/97:بعدي بازنگري تاریخ 31/8/96:ابالغ تاریخ 93/8/96:بازنگري آخرین تاریخ

 عمومی  جراحی  گروه مدیر/  بیهوشی  گروه مدیر/ وزایمان  زنان گروه مدیر/  عمل اتاق مسئول:  اجرا ولمسئ-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف  

  :اجرایی روش

اورولوژي و زنان تقسیم  ‚ربوط به آن روز، دو اتاق جنرال بین سه گروه جراحی عمومی در نوبت دهی روزانه بر اساس لیست عمل هاي ممی بایستی -9

 .شده و همزمان از هر گروه یك نفر از جراحان  بر اساس زمان بندي که صبح همان روز توسط سرپرستار بخش تنظیم شده، مشغول عمل می شوند

 .به عنوان اتاق عمل هاي اورزانسی در نظر گرفته شودطبق مصوبات کمیته ها ، یك اتاق توسط سرپرستار اتاق عمل،  -2

نگ در مورد اعمال جراحی الکتیو، وقت انجام عمل توسط پزشکان از هفته قبل یا حداقل بیست وچهار ساعت قبل روز عمل با مسئول اتاق عمل هماه -3

 .فته اند و همچنین روز عملشان می باشد و در روز عمل، در جراحی هاي الکتیو، الویت با پزشکانی است که قبال وقت گرشده باشد 

در مورد انجام اعمال جراحی روزهاي هفته بین جراحان جهت انجام تقسیم شده است  و به تصویب گروه جراحان رسیده است و به شرح ذیل می  -4

 :باشد

a. {دکتر شکري } راحی، گروه ج{دکتر حیدري کهن، دکتر امیري ، دکتر امیدوار،دکتر اسماعیلی} گروه زنان : روزهاي شنبه، ارولوژي

 دکتر قادریان 

b. {دکتر بیاتی }، گروه جراحی{دکتر کربالیی، دکتر قدس، دکتر پوراعظمی، دکتر امیدوار} گروه زنان: روز هاي یکشنبه، جراح پالستیك

 دکتر اسالمیارولوژي (دکتر قبادي مهر)وزیبایی

c. دکتر پور اعظمی دکتر میرزایی، دکتر قدس، }گروه زنان: روزهاي دوشنبهارولوژي{دکتر مشرقی  –دکتروحدت }گروه جراحی، دکتر

 دکتر فداییجراح پالستیك وزیباییاسالمی

 اسالمیارولوژي  دکتر {دکترشکري، دکتر وحدت }، گروه جراحی {،دکتر قدسدکتر میرزاییدکتر امیري، }گروه زنان : روزهاي سه شنبه

d. {کاردان ،دکتر قرئیدکتر }، گروه جراحی {ر انوري، دکتر کربالیی، دکتر قدس، دکتر اسماعیلیدکت} گروه زنان : روزهاي چهار شنبه ،

 دکتر فدایی،جراح پالستیك وزیبایی دکتر قادریان  ارولوژي

 

e.  م می شودبر طبق برنامه  آنکالی و مقیم  به صورت گردشی ، اعمال جراحی بین جراحان تقسیجراحان روزهاي پنج شنبه و جمعه در گروه. 

صبح متعلق به آندوسکوپی می باشد که بیماران سرپایی از روزهاي قبل ، توسط منشی کلینیك داخلی نویت 1:31تا 7:41اتاق عمل سرپایی از ساعت  -5

عمل  در بخش ها هم لیست عمل از شب قبل  توسط مسئول شیفت بخش ها به اتاقنیاز مند آندوسکوپی دهی شده اند و در خصوص بیماران بستري 

 .تحویل داده شده است

در روزهاي دیگر هفته  سه شنبه و یك  شنبه طبق هماهنگی هاي انجام شده ، آندوسکوپی هاي مربوط به آقاي دکتر کوثري وخانم دکتر بنازاده انجام می شود

 .جام میگردد هم در صورت نیاز بیمار ا ن به آندوسکوپی با هماهنگی متخصص داخلی بااتاق عمل آندوسکوپی بیماران ان

 .رسدبختنه هاي نوزادان  توسط متخصصین اطفال یا اعمال سرپایی پوست توسط دکتر بهروزي  به انجام  99-91از ساعت می بایستی   -6

 .صبح اعمال جراحی سرپایی که از قبل  نویت دهی شده است انجام شود 8 -93:31از ساعت می بایستی  -7

احی اورژانس و سپس با جراحی الکتیو می باشد که توسط پزشکان مقیم و آنکال همان روز به انجام می در شیفت هاي عصر و شب الویت با اعمال جر -8
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 .رسد

 .با بیماران نوزاد ،کودکان، مادران پرخطر و سپس افراد مسن باشد باید  الویت  در ترتیب لیست -9

 شب بایستی91 ساعت در عمل از قبل  شب یو سی سی بخش و   وجراحی داخلی  بخش  ، زایمان و زنان بخش توسط بخشها جراحی هاي  عمل لیست  -11

 . شود داده تحویل عمل اتاق بخش  به

 .تحویل نماید   آزمایشگاه به  عمل از قبل ،شب جراحی اعمال داراي   بیماران  خون رزرو جهت  بخشها توسط جراحی اعمال  لیست از کپی یك  -11

 .تاق عمل باید  از حضور جراح در بیمارستان ودر پاویون پزشکان اطمینان حاصل نمایدقبل از تحویل بیماران در بخش اتاق عمل ،منشی ا -12

کارشناس اتاق عمل )یا( بیهوشی کارشناس) بیمار،توسط پرسنل ریکاوري  به گویی آمد خوش  -9  :عمل می بایستی  اتاق در  بیمار پذیرش از بعد -13

 عمل وجهت ،نوع بیمار جراحی عمل از قبل مراقبت وبرگه  پذیرش برگه چك   -2 جراحی  عمل جهت بیمار انتظار ومعرفی فیزیك بخش ومحل(

و نام خانوادگی  نام:   پرسیدن   -4   بیمار آگاهانه رضایت برگه بودن پر چك  -3و وجود مارکر جراحی در اندامهاي زوج بیمار جراحی

 سوابق جراحیو تطبیق آن با برگه پذیرش ثبت شده توسط جراح، عمل  نوعوپرسیدن  (شناسایی فعال )بیماروتطبیق آن با دستبند شناسایی بیمار 

 عمل از قبل ،پروفیالکسی  آالت وزیور  مصنوعی دندان ،نداشتن بیمار وغذایی دارویی حساسیت ، بیمار مصرفی داروهاي ،نوع بیمار  بیماري

 درست ،شیو بیمار ناشتایی تایم چك  -5 و اجرا شده  شده داده راتودستو جراحی عمل از مورد نیاز قبل ،مشاورههاي بیمار جراحی جراحی،سوابق

 بعد مراقبتهاي و سوچور از پس آموزش -7.  شود می برده نظر عمل مورد اتاق به بیمار  بخش مسئول ودستور پزشك بادستور  -6 بیمار عمل محل

چك گروه خون  -8تماس پوست با پوست مادر ونوزاد به مادر باردار آموزش  -8  عمل اتاق به ورود دربدو بیمار به واسپاینال جنرال بیهوشی از

در صورت دستور بستري بیمار در بخش  -1.بیمار واطمینان از رزرو خون بیمار در بخش مربوطه واطمینان از وجود خون در بانك خون حاصل شود 

در صورت سوال  -91-جریان رزرو تخت بعد از عمل بیمار باشد  ویژه بعد از عمل حتما دستور توسط متخصص قلب تایید شده باشد و بخش ویژه در

 .بیمار پرسنل اتاق عمل و بیهوشی به سواالت بیمار در حیطه شرح وظایف خود پاسخ می دهند 

 : شود الصاق بیمارباید  پرونده به ذیل لیست طبق  عمل اتاق مختص ،اوراق  عمل اتاق در  -14

  شناسی بافت  آزمایش درخواست فرم -الف

   پاتولوزي گزارش برگ - ب

   ایمن جراحی لیست چك  -پ    

  عمل اتاق  پرستاري  گزارش برگ  -ت    

   برگ دو در  جراحی عمل  گزارش برگ  -ث    

   برگ دو در  بیهوشی  برگ  -ج    

   عمل از بعد  مراقبت  برگ  -چ    

  عمل اتاق در بیهوشی  متخصص و  جراح مخصوص فرم   -ه    

 

 :   عمل اتاق در عفونی  بیماران پذیرش نحوه * 

 

 نکردن عفونی  و دیگر جراحی عملهاي نشدن کنسل  جهت عمل باید اتاق ،مسئول  عمل اتاق  درلیست الکتیو  عفونی جراحی عمل وجود  صورت در  - الف 

 . گردد می انجام دیگر  جراحی اعمال انجام پایان را در عملها ،این عمل اتاق

 ،کاهش  عفونی عمل  اتاق کردن خلوت دستور عمل اتاق مسئول.... و شکمی  وآبسه پریتونیت مثل عفونی جراحی اعمال  بودن اورزانسی صورت در   -ب

  پرسنل توسط  دنپایی تعویض ،  عفونی عمل اتاق درب جلوي%5/1سورفانیوس   سطوح  محلول به  آغشته دروشیت ،انداختن عفونی عمل  اتاق در تردد

زرد رنگ وثبت  برچسب زدن و  رنگ زرد کیسه در ها زباله آوري آنیوزایم دي دي وان،جمع  محلول  سطل در عفونی ابزار ریختن ، عفونی اتاق درب ويجل

 عفونی اتاق فضاي ضدعفونی  هتجD6 نانوسیل  محلول با نوکواسپري  دستگاه گذاشتن ،  وخدمات بهیار کمك توسط عفونی اتاق کلی واشینگ  ، عفونی بسیار

 یکساعت مدت به  دستگاه کار  اتمام از بعد عفونی اتاق در حضور وعدم

 

  عمل اتاق در پذیر آسیب  بیماران  بندي واولویت پذیرش نحوه*  
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 ورود وترتیب  اولویت در ذیل لیست ،طبق جراحان بخشهاونظر بیماران  روزانه جراحی اعمال لیست باید طبق  شیفتها ومسئولین عمل اتاق مسئول-94  

 : دهند قرار عمل اتاق به بیماران

 ...(حاملگی خارج رحمی ،  نوزاد یا مادر حیات تهدید با  ،سزارین حاد ،شکم شکمی ،آبسه پریتونیت)   اورزانسی بیماران  -  الف

  سن  سال  6  زیر   کودکان  -ب

 باردار زنان  -ج

 دیابتی بیماران -چ

  سال 51 باالي بیماران -ح

  سال 98 تا 6 بیماران  -ه

 سال 51 تا91 بیماران -د          

نتقل می پرسنل ریکاوري در لحظه تحویل بیماران جهت عمل جراحی با توجه به وضعیت ورود بیمار وسطح هوشیاري،  بیمار را به ریکاوري یا تخت عمل م*

ان و کیسه آب پاره با ویلچر،بیمار با خونریزي وافت فشار با برانکاردتحویل گرفته می نمایند به طور مثال بیمار الکتیو وهوشیاربا پاي خود،بیمار با درد زایم

 .شوند 
 

 بیمارستان تجربه :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست: نیاز مورد منابع

 کیفیت بهبود دفتر همفکري ،باCSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

  کیفیت بهبود دفتر مسئول/ نژاد قاسمی طاهره سیده پرستاري،خانم مدیره/ ماهانی بابائی مریم خانم: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LC&T-In-23-B:   کد

  عمل هاي اتاق هاي محیط اختصاصی زدایی گند و ،شستشو نظافت نحوه: دستورالعمل عنوان  

  جلوگیري از انتشار عفونت  کنترل و   /اتاق عملو فضاي  تمیز نگه داشتن محیط  و زدایی گند:هدف-

  جنرال و سرپایی  عمل اتاق:  کاربرد دامنه-

 94/6/97:بعدي بازنگري تاریخ 31/6/96 :ابالغ تاریخ 94/6/96:بازنگري آخرین تاریخ

  عفونت کنترل مسئول:  اجرا مسئول-

 اسپري نوکو ،( خشك مه)  DRY MIST:  تعاریف  

 :اجرایی روش

،  خدمات، پرسنل بیهوشی و اتاا ق عمال  )و رابط کنترل عفونت واشینگ اتاق عمل روزانه و هفتگی با برنامه مدون شده توسط مسئول بخش  اتاق عمل   -9

 .الکل رقیق شده انجام گیرد ،%2،اسپري آنیوس ،گیگاسپت %5/1سورفانیوس با محلول ( کمك بهیار بخش 

دمپایی خاود را  "حتماو افراد داخل اتاق عمل عفونی در  هنگام خروج از اتاق، بسته باشد  "حتما  در صورت عفونی شدن اتاق هاي عمل درب اتاق عمل-2

 .در حین پروسیجر محدود می شودغیر ضروري   افرادتعویض کنند ورود و خروج 

پرسانل باا  محلاول    / کمك بهیاار / اتاق عمل عفونی توسط خدمات گذاشته شوند%2گیگا سپت دقیقه در محلول   91به  مدت  بایستی  ابزار جراحی  -3

در این تایم ضادعفونی  گذاشته می شود (  DRY MIST)ساعت  فضاي  اتاق عمل دستگاه نوکو اسپري  5/9واشینگ  شده سپس به مدت %5/1سورفانیوس

 .ورود وخروج افراد به اتاق ممنوع می باشد 

می  DRY MISTساعت  5/9روزهاي جمعه ، اتاق هاي عمل را به تفکیك به مدت  می بایستی پرسنل خدمات با نظارت مسئول شیفت اتاق عمل،  -4

 .گذارند

مربوط به عمل جراحی ، پرسنل بیهوشی  وسایل مربوط به بیهوشی، پرستار سایرکولر تخات،   بعد از پایان هر عمل، پرستار اسکراب وسایل و ابزار  -5

، کاف اتااق را   عفونی را برچسب عفونی زدهخدمات زباله .واشینگ کنند باید (از سطوح باال به سمت سطوح پایین )را ...چراغ سیالیتیك و میزهاي عمل و

 .واشینگ می نمایند

سطل آبی باا  )غیر عفونی اتاقهاي استراحت پرسنل از ( سطل زرد با نایلون زرد )وغیر عفونی اتاقهاي عمل عفونیتفکیك زباله هاي می بایستی  -6

انجام شده و شاانهاي آلاوده باه    (سفتی باکس زرد با درب قرمز رنگ ) و تیز و برنده  (سطل سفید با نایلون سفید )و شیمیایی یا دارویی ( نایلون مشکی 

انجام گردیده  و سپس به واحد امحاء زباله یا لنژري  بعد (با رعایت اصول احتیاطات استاندارد  ) توسط خدمات (لون زرد و بین زرد در نای) ترشحات بیمار

 .از نصب اتیکت مخصوص  بر روي هر کیسه  و درج نام بخش و تاریخ  برده می شوند 

 .مرحله رعایت گردد  5ست در در کلیه مراحل  اجراي دستور العمل برحسب ضرورت  پروتکل شستشوي د -7

سطل .)کلیه وسایل یکبار مصرف بعد از اتمام پروسیجرعمل توسط کارشناس بیهوشی واتاق عمل با رعایت احتیاطات استاندارد دور انداخته شوند  -8

 (زرد رنگ ،سفتی باکس 

در صورت عدم تغییر رنگ محلول،عدم رسوب ،عدم )یك هفته میباشد و باید در ظرف در بسته نگهداري شود  %2مدت ماندگاري  محلول گیگا سپت  -1

 (بر هم خوردن رقت محلول 

در صورت عدم تغییر رنگ محلول ،عدم رسوب )شش روز میباشد  و باید در ظرف در بسته نگهداري شود %5/1مدت ماندگاري محلول سورفانیوس  -91

 (،عدم بر هم خوردن رقت محلول 

را در صورت کهنه و مندرس شدن تعویض نمایند و از تی با برچسب زرد رنگ جهت اتاق  هاي عمل ،و از  روز نخ تی ها95پرسنل خدمات می بایستی هر  -99

 . تی با برچسب سفید رنگ جهت اتاقهاي استراحت ،و از تی با برچسب سبز رنگ جهت راهروها و استیشن پرستاري استفاده نمایند
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 تجربه/  کننده ضدعفونی هاي  محلول  تهیه بروشور :تسهیالت و امکانات دستورالعملهاي بهداشت محیط: نیاز مورد منابع

 بیمارستان

 واتاق عمل جنرال وسرپایی CSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

 محیط بهداشت مسئول/خانم ساناز قاسمی -عفونت کنترل سوپروایزر/طاهرزاده زهرا

  کیفیت بهبود دفتر مسئول/ نژاد قاسمی طاهره سیده ،خانمپرستاري مدیره/ ماهانی بابائی مریم خانم: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LC&T-In-24-B:   کد

       آزمایشگاه به عمل اتاق از پاتولوژي هاي نمونه  انتقال و نگهداري نحوه: دستورالعمل عنوان  

جلوگیري از تخریب نمونه پاتولوژي ،لزوم تحویل مناسب و به موقع نمو نه هاي پاتولوژي /انجام ازمایش و تشخیص به موقع بیماري: هدف-  

  گاههاودرمان بستري بخشهاي کلیه:  کاربرد دامنه-

 99/6/97:بعدي بازنگري تاریخ 25/6/96:ابالغ تاریخ 6/96/ 99:بازنگري آخرین تاریخ

  عفونت کنترل مسئول:  اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-

 :اجرایی روش

 .تار اسکراب از جراح تحویل گرفته شده  و به پرستار سیرکولر تحویل داده شودنمونه مورد نظر به دقت توسط پرس -9

لزوم رعایت اصول .) ظرف مورد نظر را به تناسب حجم نمونه انتخاب نموده و نمونه را در ظرف مورد نظر قرار می دهد باید پرستار سیرکولر-2

 (احتیاطات استاندارد 

 .لیتري در اتاق عمل موجود باشد 4سی سی تا  911ش اتاق عمل از انبار درخواست و در حجم هاي توسط مسئول بخ پاتولوژي باید   ظروف-3

درصد به گونه اي که به طور کامل روي نمونه پوشانده شود ،  91پس از قرار دادن نمونه در ظرف مناسب، در ظرف میزان کافی محلول فرمالین باید  -4

  (سی سی آب111 سی سی محلول فرمالین در911.)ریخته شود

 .نمونه ها باید در اسرع وقت در محلول فرمالین گذاشته شود تا نمونه پاتولوژي اتوالیز نگردد -5

جهت براي اعضا زوج مانند تخمدان )نام و نام خانوادگی بیمار، نوع نمونه، محل برداشت نمونه)بالفاصله برچسب مشخصات باید پرستار سیرکوالر  -6

 .چسباندبرا پر کرده و روي ظرف (م جراح، تاریخ، سن بیمار و شماره پرونده بیمار، نام بخش، نا...(ها

که به طور کامل توسط "فرم درخواست آزمایش بافت شناسی  "نمونه ها بعد از بستن درب ظرف به طور محکم توسط مسئول ریکاوري به همراه -7

وامضا پرستار تحویل گیرنده نمونه در دفتر تحویل نمونه اتاق عمل ري تحویل داده شودپزشك تکمیل شده است،در هنگام تحویل بیمار به پرستار بخش بست

 .توسط پرسنل بیهوشی تحویل دهنده بیمار گرفته شود 

 .در دفتر مخصوص ارسال نمونه هاي اتاق عمل ثبت نموده و توسط پرستار دریافت کننده نمونه، امضا شود باید کلیه مشخصات نمونه پاتولوژي -8

 می نگهداري پرستاري  تریتمنت در نمونه ، تحویل زمان تا .توسط کمك بهیاران بخش ها به آزمایشگاه  یا پاتولوزي تحویل داده شود ها بایستی  نمونه_1

 .شود

 .رعایت گردد  بایستی  مرحله 5در کلیه مراحل  اجراي دستور العمل برحسب ضرورت  پروتکل شستشوي دست در  -91

در جاي  ها نمونه در بخش وشیفت عصروشب در زمان تعطیالت. ، در شیفت صبح باشد بایستی  ارسال نمونه از بخش به پاتولوژي  محدوده زمانی-99

 .داده شود ، در اسرع وقت تحویل پاتولوژي المقدور قبل از ترخیص بیمار خنك و دور از رطوبت نگهداري  شده و حتیخشك و

 بیمارستان تجربه/  فرمالین  محلول  تهیه بروشور :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست:  نیاز مورد منابع

 پاتولوژي مسئول/زاده مجید خلج دکتر- کیفیت بهبود دفتر همفکري ،باCSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

  کیفیت بهبود دفتر مسئول/ نژاد قاسمی طاهره سیده پرستاري،خانم مدیره/ ماهانی بابائی مریم خانم: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LM&D/E -In-25-B:  کد

 داروها منای انبارش دستورالعمل:  دستورالعمل عنوان  

 پزشکی تجهیزات و مصرفی لوازم و داروها صحیح و سالم نگهداري :هدف-

 ها بخش داروهاي استوک و بیمارستان داروخانه :کاربرد دامنه-

 7/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/96: ابالغ تاریخ 7/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 داروخانه فنی مسئول:    اجرا مسئول-

 بندي قفسه داراي ، باشد بتونی است بهتر ترجیحا که است محکم دیوارهاي و کف ، بندي عایق سقف دیوار، با محصور فضاهاي شامل دارویی انبار:  تعاریف-

 .است باشد، کنترل تحت رطوبت و حرارت درجه نظر از و شده محافظت مستقیم نور برابر در که

 :اجرایی روش-

 مسئول و محیط بهداشت مسئول پیگیري با موذي جانوران و حشرات ورود به دارویی انبار نفوذناپذیري جهت ها، پنجره و ها درب براي توري و حفاظ از استفاده -9

 . شود می بررسی و نصب داروخانه فنی

 . باشند پرده داراي باید دارویی انبار منافذ و ها پنجره داروها، شیمیایی ترکیب بر نور تاثیر به توجه با -2

 اي دوره صاورت  به بارندگی، هنگام در تهویه هاي محل ای ها پنجره ای سقف محل از باران نفوذ از پیشگیري لحاظ از دارویی انبار مسئول توسط دارویی ارانب -3

 .شود می بررسی

 و انباردار پیگیري با نامه بیمه تاریخ انقضاي از قبل ساله، هر و باشد می بیمه... (  طوفان، سیل،)  مترقبه غیر حوادث سایر و زلزله حریق، لحاظ از دارویی انبار -4

 .گردد می اقدام آن موقع به تمدید به نسبت داروخانه فنی مسئول

 . باشد الکترونیك دزدگیر سیستم امکانات به مجهز و بسته مدار هاي دوربین طریق از مستقیم غیر نظارت تحت دارویی انبار -5

 در دارویای  انباار  استاندارد دماي تا گیرد می قرار بررسی مورد انباردار توسط دارویی انبار فضاهاي کلیه براي مناسب سرمایشی و گرمایشی سیستم وجود -6

 .    گردد حفظ%71 زیر رطوبت و گراد سانتی درجه  25 محدوده

 پاایش  زمان در تا گردد نگهداري انبار بایگانی در ماه انپای در و تهیه مربوطه، مسئول توسط آنها روزانه ثبت گزارش ، دما و رطوبت وضعیت کنترل منظور به -7

 . باشد ارائه قابل

 .شود استفاده انباردار توسط مناسب هاي پالت از حتماً منظور این براي. گردد خودداري زمین کف با تجهیزات و دارو مستقیم تماس از -8

 .شود می انجام خصوص این در الزم اقدام و بررسی انباردار توسط دمور این که باشد می خاک و گرد هرگونه از عاري و تمیز ها قفسه -1

 بایاد  دارویای  اقالم کلیه براي. باشد انقضاء تاریخ و شمارش و نگهداري شرایط لحاظ از نظارت و کنترل قابل براحتی و مناسب باید دارویی اقالم چیدمان -91

 . گردد نصب انباردار توسط(  دادم با انقضاء تاریخ و خودکار با دارو نام ذکر با)  اتیکت

 .باشد شستشو قابل( متر سانتی بیست و متر كی ارتفاع تا) آن دیوارهاي و کف کپارچه،ی باید دارویی انبار فضاي -99

 .باشد می مجهز کامپیوتري، سیستم به انبار ها، بخش با ارتباط براي انبارداري افزارهاي نرم -92

 با استفاده مورد فضاي مربع متر 31 هر ازاي به نشانی آتش کیلوگرمی 6-92 کپسول كی) اي حرفه بهداشت استاندارد براساس حریق اطفاء ایمنی تجهیزات -93

 .دارد وجود( معتبر شارژ تاریخ با انبار کف از متري 21/9 ارتفاع

. نیاید بوجود ناگواري حوادث سیستم این فرسودگی بدلیل تا  دهش بررسی دارویی انبار رسانی برق سیستم(  ماهه 6 مثال بطور)  مناسب زمانی هاي بازه در -94
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 .گردد نگهداري دارویی انبار در مستندات بعنوان نظارت، و بازرسی گزارش

 :نیاز مورد منابع-

 بیمارستان سیاست

  

  :تسهیالت و امکانات

9-  http://congress.tbzmed.ac.ir/mbak/Abstract/4561  

2-mazums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/.../dastor_anbar_91.docx CachedSimilar 

 دارویی مدیریت/ عاصمی دکتر: کنندگان تهیه

 دارویی ناظر/ ابطحی دکتر: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-

 

http://congress.tbzmed.ac.ir/mbak/Abstract/4561
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LM&D/E -In-26- B:  کد

 Multiple dose هاي دارو انواع از استفاده اصول دستورالعمل:  دستورالعمل عنوان  

 بیمار سالمتی حفظ و ها بیماري بروز از جلوگیري/ بیمار سالمتی حفظ رايب مصرف یکبار وسایل از استفاده :هدف-

 پاراکلینیکی  و بالینی هاي بخش کلیه -داروخانه :کاربرد دامنه-

 22/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/96: ابالغ تاریخ 9/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 داروخانه فنی مسئول:    اجرا مسئول-

 :  تعاریف-
MULTIPLE DOSE   :اسیدها آنتی و ها انسولین مثل مصرف بار چند داروهاي 

 :اجرایی روش-

 .شوند محافظت آلودگی از پرستار توسط ، دستورالعمل طبق باید دوزي چند مصرف مورد هاي ویال-9

 .شود داده رارق ویال درون ,گردید ضدعفونی خارج سمت به مرتبه سه ویال درب اینکه از پس مصرف یکبار هاي سوزن-2

 .است الزامی گیرد، می قرار استفاده مورد بار اولین که زمانی از پرستار توسط ویال روي تاریخ ثبت-3

 قابل ویال روي بر مندرج استاندارد شرایط در نگهداري شرط به روز 28 تا باشد شده ذکر دیگري زمان ویال روي که مواردي جز به ي انسولینها ویال -4

 .اشندب می استفاده

 .کیرد صورت جدید استریل سوزن سر و سرنگ  از استفاده با مصرف یکبار تجهیزات از استفاده با و استاندارد شرایط در باید ویال از استفاده-5

 تاریخ که صورتی در و شود می بررسی پرستار توسط( محصول انقضا تاریخ و نشتی وجود لحاظ از)  سوزن سر و سرنگ بندي بسته ، سرنگ از استفاده از قبل -6

 .بیندازید دور را آن ، است دیده صدمه و پاره آن بندي بسته یا و سرآمده سوزن سر و سرنگ انقضا

 توصیه با مطابق آن روي بر ویال نمودن باز تاریخ و بیمار نام برچسب چسبانیدن از بعد و داده اختصاص بیمار هر به را دوزي چند ویال یك امکان صورت در -7

 .نمایید داري نگه شده توصیه محل و شرایط در را آن سازنده نهکارخا

 .ندهید قرار محیطی ترشحات و ها اسپري  با آلودگی احتمال دلیل به بخش باز فضاي در را دوزي  چند هاي ویال -8

 : ماییدن دفع بیمارستانی پسماندهاي بهداشتی دفع دستورالعمل با مطابق ذیل موارد در را دوزي چند هاي ویال -1

 .است شده خراب ویال محتوي یا و استریلیتی که صورتی در. الف   

 .باشد میکروبیال آنتی محافظ مواد داراي دارو که صورتی در حتی است گذشته دارو انقضا تاریخ که صورتی در. ب  

 .باشد نشده انبار و داري نگه مناسبی طرز به شدن باز از بعد دارو که صورتی در. ج  

 .سازنده کارخانه توسط شده توصیه زمان انقضا از پس یا و دارویی ویال کردن باز از بعد ساعت 24.نباشد میکروبیال آنتی مواد داراي دارو که صورتی رد. د  

 زمان و تاریخ نهایی، ظتغل حالل، حجم و نوع ، دارو نمودن آماده زمان و تاریخ)ذیل موارد داروي ویال روي بر دوز مولتی هاي ویال نمودن آماده از پس -91

 .بزنید برچسب با را.( مسئول فرد نام  ، دارو نمودن حل از پس انقضا

 .نمایید استفاده بیمار هر براي دوزي تك هاي ویال از المقدور حتی ، بیماران بین متقاطع آلودگی احتمال کاهش منظور به -99

 .دیزیبر دور را دارو و نمودهي خوددار ماریب به آنها زیتجو از ستند،ین نانیطما قابل باشند، شدن باز خیتار بلیل بدون کهیی ها الیو -92

 .دیینما مشورت مارستانیب داروساز باي دوز چندي داروها خصوص در شبهه گونه هر وجود صورت در -93
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 ماژیك-ویالهاي چند دوزي :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست :نیاز مورد منابع-

 دارویی مدیریت/عاصمی دکتر: کنندگان تهیه

 دارویی ناظر/ابطحی دکتر: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LM&D/E-In-27-B:  کد

                                                                              پزشکی تجهیزات شناسنامه رسانی روز به و داري نگه  :دستورالعمل عنوان  

   دستگاه هر به مربوط خدمات دهنده ارایه شرکتهاي و موجود هاي دستگاه کامل مشخصات/ شود رسانی روز به و تهیه یزشکی تجهیزات شناسنامه         :هدف-

 .گردد نصب دستگاه هر روي

 درمانی واحدهاي کلیه  :کاربرد دامنه-

 9/8/97: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/96: ابالغ تاریخ 9/8/96: بازنگري آخرین تاریخ

 پزشکی تجهیزات مسئول    :اجرا مسئول-

 :  تعاریف-

PMQ  :پزشکی تجهیزات مدیریت جامع سیستم 

 :اجرایی وشر-

 می ذیل مشروحه مستندات داراي و بودهPMQ پزشکی تجهیزات مدیریت افزار نرم قالب در لوالگر درمانی مرکز در استفاده مورد پزشکی تجهیزات شناسنامه

 . باشد

 و اموال شماره سریال، شماره)شامل هدستگا نصب محل اطالعات شامل جدولی در  PMQ افزار نرم در ستبای می بیمارستان در موجود تجهیزات کلیه فهرست -9

 . گردد تدوین آن فروشنده شرکت نام و(نصب سال و سازنده شرکت ، مدل ، مارک)شامل دستگاه مشخصات ،دستگاه، نام،(  بکارگیري محل

 .شود تهیه مربوطه بخش مسئول یا و سوپروایزر درمانی، مرکز اموال واحد همکاري با پزشکی تجهیزات واحد توسط بایست می فهرست این -2

 و پزشکی تجهیزات واحد به را مراتب و اقدام اي سرمایه غیر و اي سرمایه تجهیزات کلیه روي بر اموال شماره الصاق به نسبت است موظف اموال واحد  -3

 .نماید اعالم مربوطه بخش مسئول یا و سوپروایزر

 . گردد نصب تجهیزات روي بر و شده تهیه باشد شستشو قابل که صورتی به مارستانبی  پزشکی تجهیزات واحد توسط  بایست می دستگاه شناسنامه -4

 .باشد می گیري گزارش و مشاهده قابل درمانی مرکز در موجود تجهیزات کلیه اطالعات که دارد وجود شناسنامه نام به آیتمی PMQافزار نرم در -5

 زشکیپ تجهیزات کل اداره سایت به دسترسی  :نیاز مورد منابع-

IMED.IR پزشکی تجهیزات مدیریت جامع وسیستم  

MED.IUMS.AC.IR 

 PMQنصب نرم افزار -کامپیوتر:تسهیالت و امکانات

 پزشکی تجهیزات مسئول/رجبی زینب: کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

  بیمارستان محترم ست ریا/ یخانم دکتر بهاره عباس  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LP&H-In-28-B:  کد

 ها واحد/ ها بخش زدایی لکه و زدایی گند ، شستشو ، نظافت: دستورالعمل عنوان  

 شیمیایی مواد از ناشی اسیب و ،وسایل بدن مایعات طریق از  بیماریها انتقال عدم: هدف-

 پشتیبانی و بالینی هاي بخش کلیه: کاربرد دامنه-

 95/8/97بعدي  زنگريبا تاریخ 31/8/16 : ابالغ تاریخ 96/8/15 : بازنگري آخرین تاریخ

 ها بخش کلیه سرپرستاران– خدمات مسئول– محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه: ) تعاریف-

 دیگر عبارت به غیره و ،سبزي ،اب ظروف ،البسه، مسکونی اماکن ،مانند جان بی هاي محیط در بیماریزا عوامل کردن نابود از عبارتند گندزدایی:  گندزدایی

 .میرود بکار زندگی محیط مورد در گندزدایی

 کمتر بایستی ها کننده ضدعفونی ،غلظت زخم ،ضدعفونی پوست کردن ضدعفونی ،مانند است زنده هاي بافت از بیماریزا عوامل کردن نابود ضدعفونی: ضدعفونی

 .شود جلوگیري بافتها به اسیب از تا اشدب ها گندزدا از

 :  مناسب گندزداي شیمیایی  ماده كی براي الزم ویژگیهاي

 باشد داشته وسیع اثر  گستره-

  باشد ارزان همچنین و بوده محلول اب در-

  نباشد محرک تنفس دستگاه و ،چشم پوست براي-

 نباشد مقاوم ان به ها ارگانیسم میکرو-

 نشود فلزات خوردگی باعث-

  نباشد سمی و کرده اثر سرعت به

 باشد نامطبوع و زننده بوي فاقد-

 باشد آسان ان استفاده روش-

 نگذارد باقی اي الیه خود از-

 باشد میسر کننده پاک بامواد ان همزمان استفاده-

 .کند حفظ مدفوع و ،خلط،ادرار خون مثل الی مواد مقابل در را خود خاصیت و بوده ثبات با-

 :جراییا روش-

 شامل کتابچه ،این  گرفت قرار ها بخش اختیار ر د و تهیه محیط بهداشت مسئول توسط بیمارستان در موجود ضدعفونی مواد و شیمیایی مواد  حاوي کتابچه -9

 . باشد می گندزداها و شیمیایی مواد  ایمنی اطالعات  به مربوط  موارد و ضدعفونی شیمیایی، مواد لیست

 محیط بهداشت مسئول و واحدها مسئولین و باشند داشته کافی اطالعات بخش در مصرفی شیمیایی مواد و گندزداها به مربوط ایمنی موارد از ایدب پرسنل تمام -2

 :نمونه عنوان به. دارند نظارت امر این بر

 (آب ژاول)وایتکس 

هاي  کنند و با نام را در آب حل می( درصد 5)است که درصد خیلی کم از آن العاده قوي  ماده اصلی موجود در آب ژاول، هیپوکلریت سدیم است و ترکیبی فوق 

 . ها، دیوارهاي حمام، توالت و آشپزخانه مناسب است کنند و براي ضدعفونی کردن لگن و وان حمام، لباس مختلف تحت عنوان سفید کننده به بازار عرضه می

 نکات ایمنی در استفاده از وایتکس

 تکس با مواد شویندهعدم مخلوط کردن وای 

  (اسید کلریدریك)عدم مخلوط کردن وایتکس با جوهر نمك 
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 رقیق کردن در زمان استفاده 

 روشن بودن تهویه در هنگام استفاده از آب ژاول 

 استفاده از دستکش در زمان استفاده 

 شستشوي فوري در صورت تماس با بدن 

 نگهداري از آب ژاول در ظروف مات و سربسته 

 موادشیمیایی بدن، مایعات قبیل از خطرناک مواد  شستشوي  نحوه با رابطه در روزانه، موردي آموزش یا و ماهیانه  صورت به خدماتی پرسنل به ممداو آموزش-3

 .شود می انجام ها بخش در مصرفی گندزداي مواد به مربوطMSDS ونصب محیط بهداشت مسئول توسط...و

 هپاتیت و ایدز قبیل از بدن مایعات طریق از منتقله بیماریهاي با ارتباط در پرسنل کلیه به ، عفونت کنترل کارگاه برگزاري با( بار 2 سالی) مداوم آموزش -4

 .شود می انجام....و

 کلیه) … و HIV مانند خون راه از منتقله زا بیماري عوامل با آلودگی احتمال دلیل به ( محیط در خون به آلوده ومایعات خون شدن پاشیده صورت در  -5

 .اند دیده آموزش را زیر هاي توصیه   اجراي خصوص در خدماتی پرسنل

 .شود پوشیده ها محافظ سایر لزوم صورت در و دستکش -

 گیرد می قرار رنگ زرد سطل داخل عفونی هاي زباله دیگر همانند سپس ، شود پاک و آوري جمع مصرف بار یك  تنظیف دستمال با آلوده ومواد خون-

 .شود شسته  دترجنت و آب با نظر مورد محل-

 استفاده سورفانیوس   : گندزدامانند مواد از امکان صورت در شود می توصیه . شود گندزدایی ) وایتکس ، خانگی ژاول آب ( سدیم هیپوکلریت محلول با-

 .گردد

 با شکسته شیشه محتوي ، مایعات سایر و خون اگر یا ) سی سی 31 از بیشتر ( شده ریخته محیط در خون به آلوده مایعات یا خون زیاد مقدار که صورتی در -6

 : باید خدمات پرسنل باشند تیز نوک ء اشیا

 پوشاند را موضع و نمود پهن آن روي مصرف بار یك تنظیف دستمال . 

 کرد صبر دقیقه 91 حداقل و ریخت%91 رقت با سدیم هیپوکلریت محلول آن روي 

 کرد جمع را آن مصرف بار یك تنظیف دستمال با. 

 نمود تمیز و پاک را محل دترجنت مواد و آب با . 

 شود انجام گندزدایی) ژاول آب ( سدیم هیپوکلریت محلول با. 

 .باشد می محیط بهداشت مسئول و واحدها مسئولین عهده بر خطرناک مواد سریع زدایی لکه خصوص در استانداردها اجراي بر دقیق نظارت -7

 نمونه براي سمپل و شده انتخاب عفونت کنترل مسئول توسط  بیمارستان در مصرفی گندزداي مواد تهیه براي بهداشت وزارت تایید مورد هاي شرکت لیست -8

 .شود می دریافت برداري

 که بیمار از مراقبت  یزاتتجه از شده تهیه ي ها کشت جواب به  استناد با  گندزدایی، خصوص در مناسب کننده ضدعفونی ماده تعویض جهت اقدام ای تعیین  جهت –1

 .شود می گیري تصمیم محیط بهداشت و عفونت کنترل کمیته در گردد، می انجام عفونت کنترل سوپروایزر هماهنگی با ماهیانه

 .است شده تهیه محیط، بهداشت مسئول توسط ها بخش تمام بیماردر وسایل تمام کردن عفونی ضد ، کردن تمیز قبیل از روزانه نظافت برنامه -91

99- MSDSخصوص این در خدمات پرسنل آموزش و شده نصب اي حرفه بهداشت و محیط بهداشت مسئول هماهنگی با  ها بخش کلیه در گندزداها مواد به مربوط 

 .شود می انجام

 سی91 شامل% 9 محلول مثال براي) صحیح سازي رقیق نحوه و بخش در مصرفی گندزدا مواد  نوع با ارتباط در بهیاران کمك و خدماتی پرسنل کلیه به آموزش-92
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 .شود می انجام  ماهیانه و موردي صورت به محیط بهداشت مسئول سط.ت( آب لیتر9 در گندزدا ماده سی

 .گیرد می قرار ها بخش اختیار در و تهیه محیط بهداشت مسئول توسط بیمار از مراقبتی تجهیزات گندزدایی نحوه لیست   -93

 ها بخش اختیار در و تهیه محیط بهداشت مسئول توسط مختلف شیمیایی مواد سازي رقیق نحوه و گندزداها و کننده ضدعفونی مواد کاربرد کلی دستورالعمل -94

 :شامل که است الزامی خدماتی پرسنل کلیه توسط ها ارگانیسم میکرو موثر کنترل منظور به آنها رعایت که دارد وجود مهمی نکات  و باشد می

 از منظور این ي برا شود پیمانه دقت به باید مصرفی ماده  cupشود می استفاده ،است سی سی برحسب که قرص.  

 نمود استفاده خشك ظروف از بایستی محلول ساختن براي.  

 شود افزوده گندزدا ماده به آب از مناسبی مقدار بایستی محلول ساختن براي.  

 شود پاک کثافات و ها لکه امکان صورت در گندزدا مواد کاربرد از پیش.  

 گردد می عفونتها گسترش و ها میکروب رشد افزایش سبب مهارت و دقت بدون گندزدا محلولهاي کاربرد که شود توجه 

 گردد استفاده میدهد قرار اختیار در بیمارستان که آنچه از و شده پرهیز بایستی شده آورده بیمارستان به فرد همراه که گندزدا محلولهاي کارگیري به از 

 گردد خنثی دو هر اثر است ممکن زیرا کرد پرهیز باید گندزدا مواد با ها کننده پاک اختالط و ترکیب از 

 ماده با هربیمار ترخیص از پس کاري درهرشیفت... و وخون بدن مایعات با آلودگی درصورت بیمار از مراقبت تجهیزاتي  کلیه تا موظفند  خدماتی پرسنل –95

 .نمایند گندزدایی  و شستشو ،کامال دستکش ، ماسك قبیل از فردي حفاظت تجهیزات و با نیاز صورت در و  وایتکس قبیل از داگندز ومواد دترجنت

 .نمایند ضدعفونی شده مشخص گندزداي ماده با را آنها مراقبتی، تجهیزات شدن خشك از بعد تا موظفند خدماتی پرسنل -96

 .باشند می خدمات عملکرد نظارت و کنترل به موظف خدمات مسئول و محیط بهداشت مسئول و عفونت کنترل ،پرستار بخش سرپرستار -97

 .نماید می ارزیابی را کننده ضدعفونی ماده تاثیر میزان و گرفته کشت  بیماران از مراقبتی وسایل و تجهیزات از ماهیانه صورت به عفونت کنترل مسئول -98

 بهداشت یا عفونت کنترل کمیته در کننده ضدعفونی مواد از صحیح استفاده مورد در محیط بهداشت مسئول و خدمات مسئول توسط خدمات عملکرد ارزیابی -91

 .شود می گزارش محیط

  است خدمات مسئول و محیط بهداشت مسئول  توسط ها بخش  فتی نظا و  بهداشتی شرایط  روزانه نظارت و  کنترل –21

 :شود رعایت  بدانند گندزدایی صحیح نحوه با تباطار در خدمات بایدکلیه که نکاتی -29

 گردند تمیز و شسته دترجنت و اب با باید  گندزدایی از قبل وسایل کلیه. 

 شود می لنزدار سایل و تخریب باعث الکل 

 است کارسینوژن زیرا نشود مخلوط( فرمالدئید-استون) الی مواد ای(اوره-امونیاک) دار نیتروژن مواد با وایتکس  

 میکند سمی کلر گاز تولید چون نشود مخلوط اسید ای(ادرار) بدن اسیدي مایعات با کسوایت  

 نکند تجاوز جه در 41 از دما و کنید رقیق اب با انرا وایتکس مصرف هنگام  

 است کارسینوژن فرمالدئید  

 درب. شود استفاده فیلتردار رسپیراتور و عینك– دستکش از مصرف هنگام در.باشد می تنفس و چشم– پوست جهت مضر سمی بخارات داراي گلوتارلدئید 

 باشد بسته باید ظرف
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 در و باشند شده تمیز ان در شدن ور غوطه از قبل وسائل اینکه بر مشروط باشد می استفاده قابل بدفعات نگهداري قابل مدت طول گندزدا محلول هر 

 باشد بسته درب ظروف

 گردد تبدیل درجه 71 الکل به باید زداییگند جهت و ندارد گندزدایی قدرت درجه 16 الکل 

 .شود می تدوین محیط بهداشت کارشناس و ها بخش مسئولین توسط بخش هر در ماهیانه صورت به ها بخش نظافت بندي زمان برنامه تدوین –22

 .شود می ظارتن روزانه صورت به محیط بهداشت مسئول و خدمات مسئول و  ها بخش مسئولین توسط فوق برنامه اجراي بر  -23

 هاي ست، BM سوزن، عروقی داخل  وسایل، پذیر انعطاف نوع اندوسکوپ، اندوسکوپ برداري نمونه سپس فور) شوند استریل باید که  وسایلی از اي نمونه-24

 کاپ،  کرایوتراپی دستگاه پروب ،بیهوشی هاي ست، ونتیالتور خرطومی هاي لوله، شیردوش، بخور دستگاه، میکروبیولوژي ازمایشات ظروف ،اسپکلوم،  جراحی

 .گردند می اتوکالو سپس گردند می تمیز و شسته صابون و اب با استفاده از بعد گروه این وسایل کلیه( واکیوم

 .گیرد قرار ها بخش اختیار ر د و تنظیم محیط بهداشت کارشناس سط تو نظافتی برنامه-25

 -همیشه  ها تی.  شود نگهداري مناسب محل در و خشك بصورت باید تی نخ ، ها سطل قبیل از نظافت به  مربوط وسایل) ها تی از استفاده دستورالعمل 

 ( میشود تعویض کباری روز 95 هر تی نخ باشندو اویزان باید

 -شستشو از پس و شود تخلیه روزانه بطور بایستی شده آسپیره مایع مقدار گرفتن نظر در بدون ساکشن به مربوط باتل) ساکشن از  استفاده دستورالعمل 

 . شود شستشو بعد و بماند  دقیقه 91 مدت به% 9 ژاول اب محلول با ضدعفونی براي و.  شود ،خشك  دترجنت مواد با

 -ها قسمت این  ضدعفونی.نگردد مشاهده  انها روي بر لکه و خاک تا گیرد صورت  کافی حد در باید ها سقف و دیوارها کردن پاک) ها سقف و دیوارها 

 . میشود انجام سورفانیوس  باNicu و عمل اتاق در( است کافی شوینده مواد با اینصورت غیر در گیرد می صورت وایتکس با خون هاي لکه صورت در

 -( میگیرد صورت  ژاول اب و دترجنت مواد توسط شستشو این ،که شوند شستشو خدمات پرسنل توسط کباری روزي حداقل باید سینك و حمام) حمام 

 -( باشد  ژاول اب و دترجنت مواد توسط شستشو و نظافت کباری روزي حداقل باید ها دستگیره و توالت نشیمن ای سینك) لتتوا 

 -( میشود استفاده  مصرف کباری ظروف از  عفونی بیماران براي و میشود انجام مرکزي ظرفشویی ماشین در وسایل این شستن) ظروف 

 -( میشود ضدعفونی  سطوح آنیوس دي دي اس اچ محلول با ها تخت بیمار هر ترخیص از بعد) بیمار تخت 

 -(میشوند شستشو کباری ماه سه اینصورت غیر در و شوند شسته رویت قابل الودگی صورت در باید ها پرده) ها پرده 

 -( میشود دعفونیض  ژاول اب و شستشو دترجنت مواد با  بیمار هر استفاده از بعد  ها الودگی انتقال از جلوگیري براي)لگن 

 -جمع نحوي به ،باید  بوده تماس در دفعی مواد و ،ترشحات بدن ،مایعات خون با و شده مصرف بیمار از مراقبت براي که لوازمی) بیمار مراقبتی لوازم 

 (شود جلوگیري  ها میکروارگانیسم انتقال و ،محیط لباس کردن الوده از و نشده مخاط و پوست با  تماس  باعث که شوند اوري

 -(روزانه) وایتکس% 9 محلول با ها اتاق کشیدن تی و جارو 

 -(روزانه) رخشا پودر با روشویی شستشوي 

 -(روزانه) ها پنجره پشت نظافت 

 -(روزانه)دترجنت مواد با شستشو نیاز صورت در و شوي شیشه و مخصوص دستمال با ها خچالی نظافت 
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 -(روزانه) شوي شیشه و رانبیما مخصوص دستمال با بیماران الکرهاي  نظافت 

 -شود گزارش محیط بهداشت به موارد تمام هپاتیت و ایدز مانند عفونی بیمار وجود رصورت د  

 -آنها توزین و پسماند اتاقك به انتقال و برچسب زدن ها زباله آوري جمع  

 -9 ژاول اب و دترجنت مواد با زباله هاي سطل شستشو% 

 -شوي شیشه با مخصوص دستمال با پرستاري استیشن نظافت  

 -(محلول سطوح آنیوس دي دي اس اچ  با روز هر پایان در) تلفن نظافت 

 برنامه اساس بر ماهیانه  صورت به  محیط بهداشت مسئول توسط ها بخش گندزدایی و نظافت چگونگی و صحیح نحوه خصوص در خدماتی پرسنل آموزش -26

 .شود می انجام بندي زمان

 استانداردها با انطباق عدم موارد گزارش و روزانه نظارت در ها بخش مسئولین و محیط بهداشت مسئول توسط ، ماتیخد پرسنل به تذکر -27

 نشده برطرف  خدماتی پرسنل به  متوالی مرتبه 2 تا تذکر با که  ایراداتی کردن برطرف منظور به محیط بهداشت مسئول توسط خدمات، مسئول به گزارش –28

  است

 نشده برطرف خدماتی پرسنل توسط و خدمات مسئول به گزارش با که  ایراداتی کردن برطرف منظور به محیط بهداشت مسئول توسط مدیریت، هب گزارش –21

 است

 . است اصالحی تصمیمات اتخاذ جهت محیط بهداشت مسئول توسط محیط بهداشت کمیته در دار مشکل موارد طرح -31

 .رت زیگزاکی و از تمیزترین به کثیفترین قسمت انجام دهیدتی زدن قسمت هاي مختلف را به صو.39

آب زاول غوطه ور نموده و در پایان به منظور خشك شدن از دیوار %91تی هارا پس از اتمام نظافت با دقت شستشو داده وسپس به مدت نیم ساعت در محلول .32

 .تیشوي خانه آویزان نمایید

مانند دستکش،ماسك،لباس )وسایل حفاظت فردي :تسهیالت و امکانات هاي بیمارستانی کتاب کنترل عفونت :  نیاز مورد منابع-

 محلول هاي گندزدا و ابزار نظافت وشستشو وگندزدایی(کار،چکمه

 

 

  محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی : کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

  بیمارستان محترم ست ریا/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها ندهکن ابالغ-
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                                                                       LP&H-In-29- B:   کد

 آمبوالنس زدایی لکه و زدایی گند ، نظافت دستورالعمل: دستورالعمل عنوان  

 آمبوالنس در موجود وسایل و تجهیزات ریقط از منتقله عفونت از پیشگیري : هدف-

 راننده آمبوالنس-نیروي خدمات  :کاربرد دامنه-

 97/8/15: بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16 : ابالغ تاریخ 96/8/15 : بازنگري آخرین تاریخ

 ها بخش کلیه سرپرستاران– خدمات مسئول– محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول-

 .   (ندارد تعریف به نیازي و بوده  گویا کامال سند این در رفته بکار هايعبارت کلیه: ) تعاریف-

 دیگر عبارت به غیره و ،سبزي ،اب ظروف ،البسه، مسکونی اماکن ،مانند جان بی هاي محیط در بیماریزا عوامل کردن نابود از عبارتند گندزدایی:  گندزدایی

 .میرود بکار زندگی محیط مورد در گندزدایی

 کمتر بایستی ها کننده ضدعفونی ،غلظت زخم ،ضدعفونی پوست کردن ضدعفونی ،مانند است زنده هاي بافت از بیماریزا عوامل کردن نابود ضدعفونی: یضدعفون

 .شود جلوگیري بافتها به اسیب از تا باشد ها گندزدا از

 :  مناسب گندزداي شیمیایی  ماده كی براي الزم ویژگیهاي

 باشد هداشت وسیع اثر  گستره

  باشد ارزان همچنین و بوده محلول اب در

  نباشد محرک تنفس دستگاه و ،چشم پوست براي

 نباشد مقاوم ان به ها ارگانیسم میکرو

 نشود فلزات خوردگی باعث

  نباشد سمی و کرده اثر سرعت به

 باشد نامطبوع و زننده بوي فاقد

 باشد آسان ان استفاده روش

 نگذارد باقی اي الیه خود از

 باشد میسر کننده پاک بامواد ان همزمان استفاده

 کند حفظ مدفوع ،خلط،ادرارو خون مثل الی مواد مقابل در را خود خاصیت و بوده ثبات با

 اجرایی روش-

 . شود یم شتریب دفعات تعداد یآلودگ وجود صورت در ازین حسب بر و انجام کباری يا هفته آمبوالنس نظافت-1

 . شود خارج آمبوالنس از...  و هیاول يها کمك جعبه ، ژنیاکس کپسول:  مانند حمل قابل لیوسا هیکل ابتدا دیبا نسآمبوال يشستشو جهت-2

 ( است يضرور يفرد حفاظت لیوسا از استفاده)  باشد یم آلوده يقسمتها سپس و زیتم يقسمتها از آمبوالنس يشستشو-3

 . شود ییگندزدا دیبا ، گندزدا مواد با قسمتها هیکل يشستشو از سپ-4

 شود انجام دیبا درصد 2 ژاول آب با... ( ، شهیش ، بدنه ، کف)  آمبوالنس يقسمتها هیکل ییوگندزدا نظافت-5

 خون به بودن آلوده صورت در شود انجام دیبا محلول ضدعفونی کننده سطوح  با... ( ، تشك ، برانکارد ، یصندل)  ماریب با مرتبط لیوسا ییوگندزدا نظافت-6

 . ردیگ صورت ییگندزدا درصد 91 تکسیوا با دیبا

 . شود انجام دیبا درصد 71 الکل با آمبوالنس داخل یکیالکتر لیوسا ییگندزدا-7

 .دیکن استفاده بلند دستکش و ماسك از حتما ییایمیش مواد با کار هنگام در-8

 . باشد موجود آمبوالنس در دیبا   ونآپر از ازین صورت ودر چکمه ، بلند دستکش و ماسك)  يفرد حفاظت لوازم -1

 . شود استفاده الکل پایه با مخصوص محلول ای ژل از ماریب همراه ای نیتکنس دست بهداشت تیرعا جهت آمبوالنس داخل در -91

 .  باشد یم ممنوع آمبوالنس در یدنیآشام و یخوراک مواد از استفاده -99

 دار درب زباله سطل در موقت ينگهدار يبرا و شده یتلق( یعفون)یپزشک پسماند... و ماسك  مصرف، یکبار شدستک شامل آمبوالنس داخل يپسماندها کلیه -92

 . شود عمل( یعفون)یپزشک يپسماندها دستورالعمل طبق و خارج آمبوالنس از مقصد به رسیدن از پس و شده يآور جمع

 گردد منتقل یآب سهیک با نصورتیا ریغ در ابدی یم انتقال يالندر به زرد سهیک با بودن یخون صورت در ، باشد يا پارچه آمبوالنس داخل تخت يرو اگرملحفه -93
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 .شود اقدام آن مورد در(  یعفون) یپزشک يپسماندها دستورالعمل طبق  است، مصرف یکبار آمبوالنس داخل تخت يرو اگرملحفه  -94 

 .دگرد دفع باکس یسفت در شکسته يها شهیوش يستوریب غهیت سرسوزن، مانند برنده و زیت نوک اءیاش -95

 .شود  ییگندزدا باال سطح  يگندزدا محلول با دیبا ساکشن و یتنفس  زاتیتجه -96

 مستیس ای هوا کننده هیتصف بودن بسته صورت در و باشد باز مهین نیکاب يها پنجره بوده يمسر يماریب يدارا ماریب اگر ازین صورت در آمبوالنس هیتهو يبرا -97

 .شود فعال هیتهو

 . باشد یم یالزام يفرد حفاظت لیوسا از استفاده  رداریواگ يهایماریب به مشکوک ای و یعفون مارانیب حمل صورت در-98

 . است یالزام آمبوالنس از یخروج و کار اتمام از پس دستها شستن-91

 يها عفونت مراقبت نظام يکشور يراهنما کتاب کتاب : نیاز مورد منابع-

 یمارستانیب

مانند دستکش،ماسك،لباس )وسایل حفاظت فردي  :تسهیالت و امکانات

 محلول هاي گندزدا و ابزار نظافت وشستشو وگندزدایی(کار،چکمه

  محیط بهداشت مسئول/  سانازقاسمی :کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

  بیمارستان محترم ست ریا/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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 LP&H-In-30-B:  کد

 عفونی هاي پسماند مبدا از تفکیك دستورالعمل :دستورالعمل عنوان

 عفونی پسماندهاي نامطلوب اثرات مقابل در زیست محیط و عمومی سالمت وحفظ بیمارستانی پسماندهاي حجم کاهش :هدف

 خدماتی و درمانی پرسنل  کلیه:کاربرد دامنه

  :بازنگري آخرین تاریخ

25/8/16 

 25/8/17 :بعدي بازنگري تاریخ 22/8/16 :ابالغ تاریخ

 محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول

 : تعاریف

 عفونی پسماندهاي

 کیفیتی و مقدار به )ها قارچ یا ها انگل ها، ویروس ها، باکتري( زا بیماري زنده عوامل داشتن به مظنون عفونی پسماندهاي

 .  است زیر موارد شامل رده این . باشند می شوند، بیماري موجب حساس میزبانان در بتوانند که

 آزمایشگاه کار از ناشی زاي بیماري عوامل حاوي شده نگهداري مواد و ها کشت

 .  اند بوده بدن هاي آبگونه دیگر یا خون با تماس در که تجهیزاتی و مواد :مانند جراحی هاي عمل از ناشی پسماندهاي

 ، عفونی یا جراحی هاي زخم هاي پانسمان دفعی، مواد مانند ، جداسازي بخش در شده بستري عفونی بیماران پسماندهاي

 ، باشند شده همودیالیز عفونی بیماران با تماس در که پسماندهایی  بدن، هاي آبگونه دیگر یا انسان خون به آلوده هاي لباس

  آزمایشگاه لباس و دستکش بند، پیش گان، مصرف، یکبار هاي حوله فیلترها، و گذاري لوله جمله از دیالیز زاتتجهی مانند

 :اجرایی روش

 . است گرفته قرار ها بخش تمام اختیار در و شده تهیه محیط بهداشت مسئول توسط پسماند نوع تفکیك به و جدول صورت به پسماندها تفکیك. 9

 .شود می انجام ماهانه  صورت به محیط بهداشت مسئول توسط خدمات به پسماند صحیح تفکیك خصوص در آموزش. 2

 .شود می انجام سالیانه صورت به بیمارستانی هاي کارگاه در محیط بهداشت مسئول   توسط واحدها و ها بخش پرسنل آموزش. 3

 تفکیك به موظف مربوطه جدول طبق پرسنل و است شده انجام ها بخش هکلی در رنگ زرد کیسه و رنگ زرد سطل توسط عفونی هاي پسماند تفکیك. 4
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 .هستند آن

 عفونی پسماندهاي مخصوص مقاوم رنگ زرد پالستیك کیسه حاوي رنگ زرد هاي سطل در را عفونی پسماندهاي میبایست خدماتی و درمانی پرسنل کلیه. 5

 .نمایند دفع

 .است ممنوع آن کردن خارج عفونی پسماند با شدن مخلوط صورت در و است ممنوع عفونی پسماند با دیگر پسماند نوع هر اختالط.6

 خودداري عفونی پسماندهاي مخصوص سطل در دارویی شیمیایی و برنده تیزو و عادي پسماند از اعم پسماندها سایر دفع از میبایست بخش پرسنل کلیه. 7

  .نمایند

 ) گردد درج برچسب برروي نظر مورد واطالعات گردیده گزاري برچسب خدمات پرسنل توسط خشب از خروج از قبل میبایست عفونی پسماندهاي. 8

 ( تولیدکننده مرکز تماس شماره و نام و تحویل و آوري جمع تاریخ و پسماند نوع و بخش نام  :مشخصات

 . باشد می کشیك سوپروایزر و شیفت ولمسئ عهده بر شب و عصر شیفت در و محیط بهداشت مسئول توسط صبح شیفت در ارزیابی و نظارت. 1

 .میباشد ممنوع آزمایشگاه و ایزوله اتاق عمل اتاق اورژانس بخشهاي جز به بستري هاي اتاق در زرد هاي سطل قراردادن.91

 .گردد خریداري تدارکات واحد توسط نیاز درصورت و بوده موجود بخشها همه در عفونی پسماندهاي تفکیك مخصوص رنگ زرد دار پدال هاي سطل.99

 اختیار در و چاپ محیط بهداشت کارشناس ازسوي تحویلی فرمت با مطابق را عفونی پسماندهاي تفکیك مخصوص برچسب میبایست تدارکات واحد.92

 .قراردهد بخشها

 .گردد هیهت انبار واحد توسط بخشها مسئول درخواست با مطابق میبایست عفونی پسماند مخصوص رنگ زرد پالستیکی هاي کیسه.93

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط :نیاز مورد منابع

 رفع و سازي کسانی دستورالعمل .وابسته پسماندهاي و پزشکی

  ضوابط اجراي ابهامات

 زردرنگ پالستیکی کیسه عفونی پسماند زردمخصوص سطل:تسهیالت و امکانات

 پسماندعفونی مخصوص برچسب

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی  :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا-عباسی بهاره دکتر خانم: ها کننده ابالغ
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 LP&H-In-31-B:  کد

  برنده و تیز هاي پسماند مبدا در تفکیك دستورالعمل  :دستورالعمل عنوان

 برنده و تیز پسماندهاي طریق از ماریهابی انتقال عدم :هدف

  خدماتی و درمانی پرسنل کلیه  :کاربرد دامنه

 :بازنگري آخرین تاریخ

25/7/16 

 25/7/17 :بعدي بازنگري تاریخ 94/8/16 :ابالغ تاریخ

 ها بخش مسئولین و محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول

 :  تعاریف

 :  برنده و تیز اجسام

 ها، سوزن : از عبارتند و شوند شدگی سوراخ یا بریدگی قبیل از زخم موجب توانند می که هستند اقالمی دهبرن و تیز اجسام

 و بیماران ناخن و ها شکسته شیشه ها، اره انفوزیون، هاي ست چاقو، ها، تیغه دیگر و جراحی چاقوي  زیرجلدي، هاي سوزن

 .آیند می شمار به سالمتی تهدیدکننده بشدت پسماندهاي عنوان به هرحال به نباشند یا باشند عفونی است ممکن که ...

 :اجرایی روش

 . است گرفته قرار ها بخش تمام راختیار د و شده تهیه محیط بهداشت مسئول توسط پسماند نوع تفکیك به و جدول صورت به پسماندها تفکیك. 9

 .شود می انجام ماهانه  صورت به محیط تبهداش مسئول توسط خدمات به پسماند صحیح تفکیك خصوص در آموزش . 2

 .  شود می انجام سالیانه صورت به بیمارستانی هاي کارگاه در محیط بهداشت مسئول و واحدها مسئولین توسط واحدها و ها بخش پرسنل آموزش. 3

 . گردد گذاري درپوش مجددا نبایستی رنگ،س سوزن و نمایند خودداري ها نیدل  racappikgو سرنگ از نیدل ازجداسازي میبایست درمانی پرسنل . 4

 .شود گرفته نظر در عفونی پسماند عنوان به سرم ست مابقی. نمایند دفع sbودر کرده جدا سرم ست از را نیدل میبایست درمانی پرسنل.5

 میشود آورده اتاق به که خدمت دهنده ئهارا پرسنل توسط ترالی با همراه هاي sb توسط میبایست نظر وتحت بستري هاي اتاق برنده و تیز پسماندهاي.6

 خون اتاق ایزوله اتاق و picuو ccu بخش جز به ویژه هاي بخش در ولی است ممنوع اورژانس مانند نظر تحت و بستري هاي دراتاق sb نصب. )گردد دفع

 .(شود نصب بیمار هر دریونیت عمل اتاق و آزمایشگاه گیري

 حجم که صورتی در )بیمارستان درمانی و تشخیصی واحدهاي پرسنل( پسماند هاي کننده تولید توسط باکس تیسف در برنده و تیز نوک پسماندهاي. 7
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 . شود تعویض باید روز 5 تا 3 مدت ظرف اینصورت غیر در میگردد تعویض روزانه صورت به باشد ¾ پسماند

 از بعد و شده داده قرار رنگ زرد کیسه در و شود بسته محکم نا درب و پوشیده دستکش خدماتی پرسنل باید باکس سفتی اوري جمع هنگام در. 8

 . شود می منتقل سازي بیخطر جهت پسماند اتاقك به رنگ زرد کانتینر توسط گذاري برچسب

9  .sbبرچسب ويبرر نظر مورد اطالعات و گردیده گزاري برچسب خدمات پرسنل توسط بخش از خروج از قبل میبایست  برنده و تیز پسماند حاوي هاي 

 ( مرکزتولیدکننده تماس شماره و نام ، تحویل و آوري جمع تاریخ ، پسماند ،نوع بخش نام  :مشخصات )گردد درج

 .  باشد می کشیك سوپروایزر و شیفت مسئول عهده بر عصر شیفت در و محیط بهداشت مسئول توسط صبح شیفت در ارزیابی و نظارت. 10

 پسماندهاي اجرایی مدیریت ايه روش و ضوابط :نیاز مورد منابع

 ابهامات ورفع سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي و پزشکی

  ضوابط اجراي

 برچسب( باکس سیفتی(تیزوبرنده پسماندهاي مخصوص سطل:تسهیالت و امکانات

 تیزوبرنده پسماندهاي مخصوص

 محیط بهداشت مسئول/قاسمی ساناز  :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره یدهس خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا-عباسی بهاره دکتر خانم: ها کننده ابالغ
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 LP&H-In-32-B:  کد

 دارویی و شیمیایی هاي پسماند تفکیك دستورالعمل :دستورالعمل عنوان

 شیمیایی و دارویی هاي الودگی برابر در زیست محیط حفظ:هدف -

 ها بخش تمام :کاربرد هدامن -

 بعدي بازنگري تاریخ 95/8/16   :ابالغ تاریخ 25/7/16 :بازنگري آخرین تاریخ

:25/7/17 

 ها بخش مسئولین و محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول

 : تعاریف -

 سرم و مخدر مواد ها، واکسن آلوده، و شده تفکیك نشده، مصرف گذشته، تاریخ داروهاي از عبارتند دارویی پسماندهاي

 مورد شده دورریخته اقالم شامل همچنین رده این . شوند دفع مناسبی نحو به باید و نیست نیازي آنها به دیگر که هایی

 هاي لوله ماسك، دستکش، خطرناک، داروهاي باقیمانده داراي هاي قوطی و یها بطر مانند دارویی کارهاي در مصرف

 .  باشند مضر انسان و محیط براي محیط در شدن آزاد صورت در که بوده هم داروها شیشه،ویالهاي و اتصال

 :شیمیایی پسماندهاي

 و تشخیصی کارهاي براي مثال عنوان به که شیمیایی گازهاي و جامد مواد از شوند می تشکیل شیمیایی پسماندهاي

 درمانی بهداشتی هاي مراقبت یشیمیای پسماندهاي . روند می کار به گندزدایی و داري خانه نظافت، کارهاي و تجربی،

 یکی حداقل که آیند می شمار به خطرناک موقعی تندرستی از حفاظت زمینه در . باشند خطر بی یا خطرناک توانند می

 باشند داشته را زیر خصوصیات از

 سمی -

 خورندگی خاصیت -

 خود به خود احتراق قابلیت -

 سنگین فلزات محتوي پسماندهاي: 
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 . اند سمی بشدت معمول طور به و خطرناک شیمیایی پسماندهاي از ه رد زیر یك نگینس فلزات محتوي پسماندهاي

 از شده پخش هاي جیوه . آیند می وجود به بالینی شده شکسته تجهیزات نشت از مشخص طور به جیوه داراي پسماندهاي

 . د دار جیوه زیادي دارمق هم دندانسازي کارهاي بقایاي . شوند آوري جمع باید ممکن حد تا هایی دستگاه چنین

 آیند می وجود به شکسته و ریخته دور هاي باتري از عمدتا کادمیوم داراي پسماندهاي

 :  اجرایی روش -

 تمام راختیار د و شده تهیه محیط بهداشت مسئول توسط پسماند نوع تفکیك به و جدول صورت به پسماندها تفکیك. 9

 . است گرفته قرار ها بخش

 .شود می انجام ماهانه  صورت به محیط بهداشت مسئول توسط خدمات به پسماند صحیح تفکیك صخصو در آموزش. 2

 انجام سالیانه صورت به بیمارستانی هاي کارگاه در محیط بهداشت مسئول   توسط واحدها و ها بخش پرسنل آموزش. 3

 .شود می

 ها بخش کلیه ر د رنگ اي قهوه ای سفید کیسه و گرن اي قهوه ای سفید سطل توسط  شیمیایی دارویی هاي پسماند تفکیك. 4

 .هستند آن تفکیك به موظف مربوطه جدول طبق پرسنل و است شده انجام

 سفید پالستیك کیسه حاوي رنگ زرد هاي سطل در را شیمیایی دارویی پسماندهاي میبایست خدماتی و درمانی پرسنل کلیه. 5

 .نمایند دفع شیمیایی ییدارو پسماندهاي مخصوص مقاوم رنگ اي قهوه ای

 کردن خارج عفونی پسماند با شدن مخلوط صورت در و است ممنوع شیمیایی دارویی پسماند دیگربا پسماند هرنوع اختالط.6

  .است ممنوع آن

 پسماندهاي مخصوص درسطل وعفونی وتیزوبرنده عادي پسماند از اعم پسماندها سایر دفع از میبایست بخش پرسنل کلیه. 7

  .نمایند خودداري شیمیایی یداروی

 مورد واطالعات گردیده گزاري برچسب خدمات پرسنل توسط بخش از خروج از قبل میبایست شیمیایی دارویی پسماندهاي. 8

 تماس شماره و ونام تحویل و آوري جمع وتاریخ پسماند نوع و بخش نام  :مشخصات )گردد درج برچسب برروي نظر

 ( مرکزتولیدکننده

 وایزر سوپر و شیفت مسئول عهده بر شب و عصر شیفت در و محیط بهداشت مسئول توسط صبح شیفت در ارزیابی و نظارت. 1
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 . باشد می کشیك

 نیاز ودرصورت بوده موجود بخشها درهمه شیمیایی دارویی پسماندهاي تفکیك مخصوص رنگ دارسفید پدال هاي سطل.91

 .گردد خریداري واحدتدارکات توسط

 کارشناس ازسوي تحویلی فرمت با رامطابق شیمیایی دارویی پسماندهاي تفکیك مخصوص برچسب میبایست تواحدتدارکا.92

 .قراردهد بخشها دراختیار و چاپ محیط بهداشت

 تهیه انبار واحد توسط بخشها مسئول درخواست با مطابق میبایست عفونی پسماند مخصوص سفیدرنگ پالستیکی هاي کیسه.93

 .گردد

 .گردد استفاده  اي قهوه درب با هاي SB از میبایست سایتوتوکسیك داروهاي حاوي برنده و تیز پسماندهاي دفع براي .94

 .میباشد ممنوع  بستري هاي دراتاق سفید هاي سطل قراردادن. 95

 اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط :نیاز مورد منابع

 دستورالعمل وابسته پسماندهاي و پزشکی پسماندهاي

 ضوابط اجراي ابهامات رفع و يساز کسانی

 شیمیایی دارویی پسماند مخصوص سطل :تسهیالت و امکانات

 دارویی پسماند مخصوص رنگ اي قهوه سفیدیا پالستیکی کیسه

 برچسب سایتوتوکسیك پسماندهاي مخصوصsb شیمیایی

 شیمیایی دارویی پسماند مخصوص

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :دهکنن تایید

 بیمارستان ریاست-عباسی بهاره دکتر  :ها کننده ابالغ
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 LP&H-In-33-B کد

 عادي هاي پسماند مبدا در تفکیك دستورالعمل :دستورالعمل عنوان

 عادي پسماندهاي طریق از بیماریها انتقال عدم :هدف -

 ها بخش تمام :کاربرد دامنه -

 25/7/17 :بعدي بازنگري تاریخ 95/8/16  :ابالغ تاریخ 25/7/16 : بازنگري آخرین تاریخ

 ها بخش مسئولین و محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول -

 تعاریف -

 شامل که باشند می مراکز این اجرایی مدیریت و داري خانه کارکردهاي از ناشی پسماندهاي : عادي پسماندهاي

 پسماندهاي از بزرگی بخش پسماندها این . است قبیل این از و باغبانی پرستاري، هاي ایستگاه مالی، اداري قسمت آبدارخانه، زخانه،آشپ پسماندهاي

 پسماندها از دسته این مدیریت . شود اقدام تولید درمبدا آنها جداسازي به نسبت باید و دهد می تشکیل را درمانی بهداشت مراکز در تولیدشده

 .باشد می ها بخشداري و ها دهیاري ها، شهرداري هب مربوط

 : اجرایی روش -

 . است گرفته قرار ها بخش تمام راختیار د و شده تهیه محیط بهداشت مسئول توسط پسماند نوع تفکیك به و جدول صورت به پسماندها تفکیك. 9

 .  شود می انجام ماهیانه  صورت به محیط بهداشت مسئول توسط خدمات به پسماند صحیح تفکیك خصوص در آموزش. 2

 .  شود می انجام سالیانه صورت به بیمارستانی هاي کارگاه در محیط بهداشت مسئول و ها واحد مسئولین توسط واحدها و ها بخش پرسنل آموزش. 3

 )گردد درج برچسب برروي نظر مورد اطالعات و گردیده گزاري برچسب خدمات پرسنل توسط بخش از خروج از قبل میبایست عادي پسماندهاي.   4

 ( تولیدکننده مرکز تماس شماره و ونام تحویل و آوري جمع وتاریخ پسماند نوع و بخش نام  :مشخصات

 .گردد می منتقل پسماند اتاقك به رنگ ابی کانتینر توسط زدن لیبل از بعد و شده آوري جمع کاري شیفت هر در روتین صورت به پسماندها. 5

 .است ممنوع آن کردن خارج عادي پسماند با شدن مخلوط صورت در و است ممنوع عادي پسماند با دیگر پسماند وعن هر اختالط .6

 خودداري عادي  پسماندهاي مخصوص سطل در دارویی شیمیایی و تیزوبرنده و عفونی  پسماند از اعم پسماندها سایر دفع از میبایست بخش پرسنل کلیه .7

  .نمایند

 . باشد می کشیك وایزر سوپر و شیفت مسئول عهده بر شب و عصر شیفت در و محیط بهداشت مسئول توسط صبح شیفت در یابیارز و نظارت. 8

 .گردد خریداري تدارکات واحد توسط نیاز درصورت و بوده موجود بخشها درهمه عفونی پسماندهاي تفکیك مخصوص دارزردرنگ پدال هاي سطل. 1

 بخشها اختیار در و چاپ محیط بهداشت کارشناس ازسوي تحویلی فرمت با رامطابق عادي پسماندهاي تفکیك مخصوص ببرچس میبایست واحدتدارکات.91



 

 Page 
73 

 
  

 .قراردهد

 .گردد تهیه انبار واحد توسط بخشها مسئول درخواست با مطابق میبایست عادي پسماند مخصوص رنگ مشکی پالستیکی هاي کیسه.99

 و پزشکی پسماندهاي اجرایی یریتمد روشهاي و ضوابط :نیاز مورد منابع

 ضوابط اجراي ابهامات رفع و سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي

 پالستیکی کیسه عادي پسماندهاي مخصوص سطل :تسهیالت و امکانات

 عادي پسماند مخصوص برچسب عادي پسماند مخصوص رنگ مشکی

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی  :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :ندهکن تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/ عباسی بهاره دکتر خانم :ها کننده ابالغ
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                                                                                   LP&H-In-34-B:  کد

 پرتوزا و رایواکتیو پسماند مبدا در تفکیك دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

هاي غیر هدف اصلی از تفکیك پسماندهاي پرتوزا، جلوگیري از پخش و انتشار اینگونه مواد و ممانعت از آلودگی محیط زیست و نهایتا کاهش پرتوگیري  :هدف-

 .متعارف افراد جامعه، کارکنان مراکز و محیط زیست می باشد

 ندارد وجود رادیواکتیو پسماند بیمارستان نای در :کاربرد دامنه-

 97/ 8/15 :بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16 :ابالغ تاریخ 96/ 95/8 :بازنگري آخرین تاریخ

 :اجرا مسئول-

 :  تعاریف-

آلوده ، کاغذهاي جاذب ، ادرار و زائدات زائدات داراي مواد رادیواکتیو، مایعات استفاده نشده ناشی از رادیوتراپی و یا تحقیقات آزمایشگاهی ، ظروف شیشه اي 

 .ناشی از بدان بیماران درمان شده یا آزمایش شده با مواد رادیواکتیو ، رادیونوکلوئیدهاي تثبیت نشده و یا تثبیت شده

 :پسماندهاي پرتوزا

ها نسبت به دیگر پسماندهاي بیمارستانی به دلیل تشعشات  لهفرایند این زبا. شوند مواد رادیواکتیو به صورت گسترده در مراکز درمانی و تشخیصی بکار گرفته می

توانند پرتودهی داشته باشند اما نیمه عمر اکثر مواد رادیواکتیو مصرفی در پزشکی در  برخی از مواد رادیواکتیو تا هزاران سال می. مواد رادیواکتیو متفاوت است

 .حدود چند ساعت تا چند روز است

روي ظرف، عالمت رادیواکتیو و عنوان زباله . رسد هزارم رادیواکتیویته خود می پرتو زایی، ماده رادیواکتیو بسیار کاهش یافته و به یكنیمه عمر  91پس از گذشت 

 .ردسپس ظروف را درون اتاقك انبار قرار داده و تا زمان دفع در انبار نگهداري ک. باشد ظرف نگهداري از فلز سرب می. رادیواکتیو نیز باید ذکر شود

   تر باشد در محدودهاگر اکتیویته مرکزي کمتر از حد معینی باشد پسماند آنها از نگهداري انرژي اتمی معاف است اما اگر میزان رادیواکتیو از این مقدار باال

Clearance گیرد و پسماند آنها باید طبق ضوابط انرژي اتمی دفع گردد قرار می .  

 اتمی انرژي سازمان توسط کامل طور به پسماندها اینگونه که است اهمیت حائز کتهن این پرتوساز پسماندهاي خصوص در

 ...و سرب, جیوه, کادمیوم, کبالت شامل مواد این.است کشور اتمی انرژي سازمان برعهده نیز فرآیندش و شود می مدیریت

 .شود می بیمارستان تحویل اتمی انرژي سازمان توسط مخصوص ظروف . باشد می

 :الودگی طرق رفع

 زباله هاي هسته اي هنگام دفع عبارت است از   خصوصیات

 هدایت گرمایی مناسب-9

 مقاوم در برابر تجزیه هاي شیمیایی-2

 جامد بودن-3

 کنترل نشت و حداقل حاللیت در اب-4
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 کمترین حجم ممکن-5

 ضربه و فشار  مقاوم در برابر-6

 جمع آوري و حمل ونقل زباله هاي رادیو اکتیو 

 :س بین المللی انرژي اتمی پس مانده هاي رادیواکتیوجامد را درچهارگروه درجه بندي کرده آژان

این پس مانده ها بدون مقررات ویژه حمل و نقل . راد در ساعت کمتر بوده و مولد اشعه هاي گاما و بتا هستند 2/1پس مانده هایی که پرتوزایی آنها از  -9درجه 

 .قابل دفن هستند

براي حمل و نقل اینگونه پس . راد در ساعت بوده و بیشتر مولد اشعه هاي گاما و بتا هستند 2تا  2/1انده هایی هستند که مواد رادیواکتیو آن از پس م -2درجه 

 .مانده ها باید از ظروف مخصوصی که داراي حفاظ سیمانی یا سربی باشند، استفاده کرد

. راد درساعت است  2شدت رادیواکتیو این مواد بیش از . ا تولید می کنند و مقدار گاما آن قابل توجه نیست پس مانده هایی هستند که اشعه گاما و بت -3درجه 

استفاده از ظروف حفاظ دار هنگام حمل ونقل و توجه خاصی در عدم وجود کوچکترین . حمل و نقل این مواد طبق مقررات ویژه بین المللی باید دقیقا رعایت شود

در اعماق اقیانوس ها و کویرهاي خشك و   پیشنهاد دفن این مواد. این تجربه را تشکیل می دهد  زنده هنگام دفن یا پس از آن ، اساس توجودامخاطره اي براي م

از کره زمین پرتاب این مواد به فضاي خارج . بی آب و علف که خود با بسیاري از مسائل زیست محیطی مواجه است هم اکنون به سختی مورد اعتراض واقع می شود

 .آورده و غیر اصولی تلقی می شود  از طریق سفینه و موشك نیز راه حل دیگري بوده است که آن هم مسائل و مشکالت ویژه اي به وجود

وري در متر مکعب پرتوسازي این مواد معموالبرحسب ک. این نوع پس مانده ها مولد اشعه آلفا هستند که داراي نیمه عمر هاي بسیار طوالنی می باشند -4درجه 

  . گزارش می شود

 .سانتی متر استقرار یافته و به محل ارسال می گردند 311و ارتفاع  31براي ذخیره کردن اینگونه زباله ها در آغاز ظروف استوانه اي استیل به قطر 

فوت با خاک پوشش  91محدوده مخازن حاوي مواد تا حدود  در عملیات دفن. براي تبادل گرما، اطراف این محموله ها بایستی داراي هواي آزاد یا آب خنك باشد

  .داده شده و احتماال با استفاده از گردش هوا در خلل و فرج خاک حرارت تولیدي از مواد را به خارج هدایت می کنند

 :اجرایی روش-

 .در این بیمارستان پسماند رادیواکتیو و پرتوزا وجود ندارد 

 :تسهیالت و امکانات بهداشت وزارت ابالغی هاي ملدستورالع :نیاز مورد منابع-

  محیط بهداشت مسئول/کرامتی معصومه: کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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 LP&H-In-35-B:  کد

  ها بخش درون پسماندها انواع موقت نگهداري و اوري جمع دستورالعمل :لدستورالعم عنوان

  جوندگان و حشرات با مبارزه : هدف

 ها بخش تمام :کاربرد دامنه

 25/8/17: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/16   :ابالغ تاریخ 5/8/16 :بازنگري آخرین تاریخ

 محیط بهداشت کارشناس و خدمات :اجرا مسئول

 ( .ندارد تعریف به نیازي و بوده گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه) تعاریف-

 :اجرایی روش

 است گرفته قرار ها بخش اختیار در و تهیه محیط بهداشت کارشناس توسط بیمارستان در موجود پسماندهاي براساس پسماند تفکیك جدول. 9

 از بعد میگیرد انجام روزانه صورت به کاري شیفت هر در ها بخش خدمات نیروي توسط ) زرد سهکی و زرد درسطل( عفونی پسماندهاي آوري جمع. 2

 . گردد می درج مخصوص جدول در و شده توزین و شود می منتقل پسماند اتاقك به رنگ زرد کانتینر با گذاري برچسب

 با گذاري برچسب از بعد میگیرد انجام آن 3 / 4 پرشدن تصور در ها بخش خدمات نیروي توسط SB در برنده و تیز پسماندهاي آوري جمع. 3

 . گردد می درج مخصوص جدول در و شده توزین و شود می منتقل پسماند اتاقك به زردرنگ کانتینر

 گیردمی انجام روزانه صورت به کاري شیفت هر در ها بخش خدمات نیروي توسط )مشکی کیسه و رنگ آبی درسطل( عادي پسماندهاي آوري جمع. 4

 . گردد می درج مخصوص جدول در و شده توزین و شود می منتقل پسماند اتاقك به رنگ ابی کانتینر با گذاري برچسب از بعد

 انجام ظرفیت 2 / 3 پرشدن صورت در ها بخش خدمات نیروي توسط ) سفید کیسه و رنگ سفید درسطل( دارویی و شیمیایی پسماندهاي آوري جمع. 5

 . گردد می درج مخصوص جدول در و شده توزین و شود می منتقل پسماند اتاقك به رنگ ابی کانتینر با گذاري سببرچ از بعد میگیرد

 صورت به کاري شیفت هر در زایمان بلوک و عمل اتاق در جفت مخصوص رنگ زرد سطل در بهداشت وزارت دستورالعمل طبق ها جفت آوري جمع. 6

 این به و ریخته زهرا بهشت حساب به واریزي فیش و شده حمل جفت اوري جمع مخصوص ظروف در انهسردخ داخل به و گیرد می انجام روزانه

 .گردد می اوري جمع محیط بهداشت واحد رد ها فیش و گردد می تحویل سازمان

 ها بخش خدمات نیروهاي توسط پسماند نوع و بخش نام تاریخ، مشخصات، ذکر با ها کیسه رنگ هم هاي برچسب نصب با ها کیسه رنگی بندي کد. 7

 گیرد می انجام روزانه صورت به

 گیرد می صورت آن حجم 3 / 4 شدن پر صورت در و روز پنج تا سه ر د SB آوري جمع. 8
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  . باشد می کشیك سوپروایزر و شیفت مسئول عهده بر شب و عصر شیفت در و خدمات مسئول و بهداشت مسئول توسط صبح شیفت در ارزیابی و نظارت. 1

 .است ممنوع کننده سوراخ ابزار سایر یا و منگنه با آنها بستن و شوند زده گره میبایست پسماند هاي کیسه.   91

 .باشد نداشته پارگی و شدن سوراخ و نشت گونه هیچ امکان که گیرد صورت اي گونه به باید پسماند آوري جمع.99

 .قراردهند نوع همان از پسماند هاي کیسه صلهبالفا شده مصرف هاي کیسه جاي به میبایست خدمات پرسنل.92

 .نباشد شدن جدا ای و شدن پاک قابل آسانی به که گیرد صورت نحوي به باید گذاري برچسب.93

 .گردد متراکم و فشرده عنوان هیچ به نمیبایست پسماند هاي کیسه.94

 .نمایند زداییگند و شستشو را پسماند هاي سطل شیفت هر پایان در میبایست خدمات پرسنل.95

 .گیرند برعهده بخشها تمامی پسماند تخلیه محیط بهداشت کارشناس سوي از ابالغی زمانبندي برنامه  با مطابق   میبایست عمل اتاق خدمات پرسنل.96

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط  :نیاز مورد منابع

 ابهامات عرف و سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي و پزشکی

 ضوابط اجراي

 عادي پسماند مخصوص کیسه پسماند حمل مخصوص کانتین:تسهیالت و امکانات

  پسماندها مخصوص برچسب باکس سیفتی شیمیایی دارویی عفونی

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی  :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/  عباسی بهاره دکتر خانم  :ها کننده ابالغ
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     LP&H-In-36-B:   کد

 برنده و تیز و عفونی پسماند بیخطرسازي   :دستورالعمل عنوان

  پسماندها صحیح سازي بیخطر :هدف

 پسماند اتاقك :کاربرد دامنه

 95/8/17  :بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16  :ابالغ تاریخ 95/8/16  :بازنگري آخرین تاریخ

 دستگاه کاربر و محیط بهداشت کارشناس :اجرا مسئول

 ) .ندارد تعریف به نیازي و بوده گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه( : تعاریف-

 بیولوژیك ،پایش مکانیکی پایش: شیمیایی ساز خطر بی ردستگاه د پایش انواع

 :مکانیکی پایش-

 دستگاه از درهرباراستفاده ها ثبات و ها درجه توسط شده داده نشان گندزدایی  ای و سازي فرایندسترون فیزیکی هاي شاخص ثبت و مشاهده شامل

 .است

 :بیولوژیك پایش-

 . است اتروفئوس باسیلوس روش این براي آزمون ارگانیسم

 :دارند آگاهی آن از پرسنل کلیه و باشد می زیر هاي ویژگی داراي عادي به ویژه پزشکی پسماند تبدیل روش .

 در لگاریتمی کاهش (6 ) تا حداقل میزان به (Microbial inactivation efficacy) باکتري اسپورهاي میکروبی سازي ل غیرفعا قابلیت باید دستگاه -

 . باشد داشته را ( 10 ) پایه

 . نگردد تولید بیخطرسازي حین در خطرناک یا سمی جانبی محصوالت-

 . نماید حذف را عفونت و بیماري انتقال احتمال و خطر-

 باشد داشته وجود دستگاه عملکرد صحت بررسی و فرایند انجام به مربوط مستندات -

 . باشد دفع قابل دیگري فرایند انجام بدون و راحتی به و بوده خطر بی زیست محیط و انسان براي بایستی روش هر خروجی -

 . شود حذف سیستم ایمنی کار، مراحل کلیه در و باشد مناسب شرایط يدارا ایمنی لحاظ از-

 . باشد صرفه به مقرون-

 . باشد پذیرش قابل جامعه توسط-

 . نماید ایجاد را خطر حداقلِ یا و باشد خطر بی ... و کاربران و کارکنان براي ایمنی و بهداشتی نظر از-
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 . دباش کشور المللی بین تعهدات به عمل راستاي در-

 . برسد صالح مراجع تایید به پسماند مدیریت درقالب باید استفاده مورد هاي روش کلیه-

 هاي کشت کردن مخلوط و ،تلقیح انتقال در استفاده مورد وسایل و ،ابزار مصرف یبار ک پتري ،ظروف آزمایشگاه در میکروبی هاي کشت تمام-

 . بپیوندند بیمارستان در عفونی پسماندهاي سایر جریان به سپس و شوند اتوکالو آزمایشگاه در ابتدا در باید عفونی مواد و میکروبی

 :اجرایی روش

 .دارد تناسب بیمارستان تولیدي پسماندعفونی مقدار با دستگاه حجم و میباشد موجود پسماند امحاء اتاقك در استاندارد مطابق بیخطرساز دستگاه.1

 .قرارمیگیردند دستگاه کن خرد قسمت در دستگاه کاربر توسط بهداشتی و ایمنی مسائل رعایت و کامل احتیاط با و بسته درب صورت به ها باکس سیفتی.2

 صورت دستگاه توسط پسماند کیسه بندي بسته و وکیوم نهایت در و شیمیایی مواد تزریق سپس و کن خرد ابتدا ها درب کامل شدن بسته از اطمینان از پس.3

 .میگیرد

 اندیکاتور و کند می چك ان نازل و محلول وجود نظر از را دستگاه عفونی هاي پسماند سازي بیخطر از قبل ، زباله ساز خطر بی دستگاه متصدي. 4

 را اندیکاتور حاوي کیسه سازي بیخطر پروسه اجراي از بعد و داده قرار دستگاه مخصوص کیسه داخل را هفته باردر كی  صورت به اتروفئوس باسیلوس

 .دهد می تحویل آزمایشگاه به ازمایش براي

 رنگ زرد مخازن در دادن وقرار زباله امحاء دستگاه ي وبوسیله پسماند اتاقك متصدي توسط ها باکس سیفتی و عفونی پسماندهاي ي روزانه امحاء. 5

 .شود می انجام

 به امحاء جهت مشخص هاي ودرزمان شده آوري معج پسماند نوع این شیمیایی دارویی پسماندهاي مدیریت جهت جاري استانداردهاي به توجه با.6

 .                 میگردد تحویل کاسپین سبز صنعت عصر شرکت

 سازي خطر بی نامه اظهار فرم وتکمیل انجام زیست محیط معتمد هاي شرکت توسط ماهیانه صورت به دستگاه صحیح عملکرد به مربوط آزمایشات . 7 

 .شود می انجام محیط بهداشت کارشناس توسط غرب بهداشت مرکز به وارسال

 .شود می انجام(    اتروفئوس باسیلوس اندیکاتور( بیولوژیکی تست انجام با) پسماند اتاقك متصدي پسماندتوسط خطرساز بی دستگاه هفتگی تست. 8

 هاي هماهنگی نیاز درصورت داردو مستمر نظارت دستگاه مصرفی گندزداي مواد انقضاي وتاریخ دستگاه مکانیکی برعملکرد محیط بهداشت کارشناس.1

 .میشود انجام دستگاه ملزومات خرید و تعمیرات جهت الزم

 . گیرد می انجام منظور این براي شده گرفته نظر در خدمات توسط صبح شیفت در فقط سازي خطر بی. 91

 :ستا ذیل شرح به میگیرد انجام ازمایشگاه توسط که بیولوژیك تست با ارتباط کاردر روش

 ،این میشود داه قرار بزرگ کاغذي پاکت یك داخل را بیولوژیك اندیکاتور نوار پاکت. شود می استفاده هفته در بار كی صورت به بیولوژیك آزمون

 . شود می اجرا یی گندزدا ،برنامه میشود انجام خدمات پسماندتوسط رکیسه د بار مرکز به نزدیك و کرده گذاري عالمت را پاکت

 پاکت و میشود باز آزمایشگاه پسماندتوسط کیسه ،در ساعت 2 حدود گذشت از پس و نمایید خارج دستگاه از را پسماند ،کیسه فرایند یانپا از پس
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 داخل در و نمایید  خارج استریل پنس با شعله کنار ،در ازمایشگاه در را اندیکاتور نوار و بیاورید بیرون آن داخل از  را شده گذاري عالمت کاغذي

 رجه د 36 دماي در ساعت 48 - 24 مدت به را لوله. کنید تلقیخ براث دایجست کازئین بین سوي ای براث سوي تریپتیك کشت محیط حاوي لوله

 ازنظر رشد هرگونه مشاهده.نمایید ،بررسی است باکتریایی رشد عالمت که کدورت نظرایجاد از روز هر را کشت محیط ،لوله نمایید  انکوبه سانتیگراد

 باسیلوس رشد اگر . کنید ثبت را نتیجه و داده مجدد ،کشت مناسب کشت محیط برروي را آن باید گردد،بنابراین بررسی باید باسیلوس این وجود

  .شوند گندزدایی دوباره باید ها بسته ،همه مشکل رفع از ،پس گردید محرز

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و  ضوابط:نیاز مورد منابع

 ابهامات رفع و سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي و یپزشک

 میکروبی پایش و عملکرد ارزیابی  ضوابط،دستورالعمل اجراي

 پسماند پسماند غیرسوز هاي دستگاه مکانیکی و ،شیمیایی

 نوار تیزوبرنده، و پسماندعفونی خطرساز بی شیمیایی دستگاه:تسهیالت و امکانات

 استفاده جهت گندزدا ،مواد دستگاه مخصوص ،کیسه وفئوساتر باسیلوس اندیکاتور

 فردي ایمنی حفظ جهت مناسبPPE، پسماند موقت نگهداري ،اتاقك دستگاه

 پسماند امحا ،برچسب حریق اطفا کپسول مانند ایمنی وتسهیالت کارکنان

 محیط بهداشت مسئول/قاسمی ساناز :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/ عباسی بهاره دکتر خانم :ها کننده ابالغ
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 LP&H-In-37-B :  کد

 دارویی و شیمیایی هاي پسماند بهداشتی دفع دستورالعمل :دستورالعمل عنوان

 شیمیایی و دارویی هاي الودگی برابر در زیست محیط حفظ:هدف-

 ها بخش تمام :اربردک دامنه-

 95/8/17:  بعدي بازنگري تاریخ    :ابالغ تاریخ 95/8/16  :بازنگري آخرین تاریخ

 ها بخش مسئولین و محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول

 ) .ندارد تعریف به نیازي و بوده گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه( : تعاریف-

 آنها به دیگر که هایی سرم و مخدر مواد ها، واکسن آلوده، و شده تفکیك نشده، مصرف گذشته، تاریخ داروهاي از دعبارتن دارویی پسماندهاي

 و یها بطر مانند دارویی کارهاي در مصرف مورد شده دورریخته اقالم شامل همچنین رده این . شوند دفع مناسبی نحو به باید و نیست نیازي

 در شدن آزاد صورت در که بوده هم داروها شیشه،ویالهاي و اتصال هاي لوله ماسك، دستکش، خطرناک، وهايدار باقیمانده داراي هاي قوطی

 . باشند مضر انسان و محیط براي محیط

 درمان در بیشتر)سایتوتوکسیك داراي پسماندهاي ازجمله ژنها براي سمی خصوصیات با موادي حاوي که هایی پسماند: ژنوتوکسیك هاي پسماند

 ژنها براي سمی شیمیایی مواد و( رود می کار به نسرطا

 :شیمیایی پسماندهاي

 نظافت، کارهاي و تجربی، و تشخیصی کارهاي براي مثال عنوان به که شیمیایی گازهاي و جامد مواد از شوند می تشکیل شیمیایی پسماندهاي

 زمینه در . باشند خطر بی یا خطرناک توانند می درمانی بهداشتی هاي مراقبت شیمیایی پسماندهاي . روند می کار به گندزدایی و داري خانه

 باشند داشته را زیر خصوصیات از یکی حداقل که آیند می شمار به خطرناک موقعی تندرستی از حفاظت

 سمی -

 خورندگی خاصیت -

 خود به خود احتراق قابلیت -

 تاریخ گندزداها و ها کننده ضدعفونی˛ فیلم ثبوت و ظهور داروي ˛ایشگاهیازم معرفهاي مانند شیمیایی مواد محتوي که: خطرناک شیمیایی پسماندهاي

 .میباشند مضر ان براي محیط در شدن ازاد صورت در که. باشد می حاللها و غیرالزم و گذشته

 :سنگین فلزات محتوي پسماندهاي  
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 به جیوه داراي پسماندهاي . اند سمی بشدت معمول رطو به و خطرناک شیمیایی پسماندهاي از ه رد زیر یك سنگین فلزات محتوي پسماندهاي

 آوري جمع باید ممکن حد تا هایی دستگاه چنین از شده پخش هاي جیوه . آیند می وجود به بالینی شده شکسته تجهیزات نشت از مشخص طور

 می وجود به شکسته و ریخته دور هاي باتري از عمدتا کادمیوم داراي پسماندهاي . د دار جیوه زیادي مقدار هم دندانسازي کارهاي بقایاي . شوند

 آیند

 : اجرایی روش -

 از پس و منتقل پسماندها نگهداري موقت محل به را آن بخش دارویی شیمیایی پسماند سطل حجم چهارم سه پرشدن از پس میبایست خدمات پرسنل.9

 ..گردد لیهتخ دارویی شیمیایی پسماندهاي مخصوص لیتري 661 کانتین در را آن کردن وزن

 .میگردد تحویل کاسپین سبز صنعت عصر شرکت به امحاء جهت مشخص هاي درزمان  شده آوري جمع پسماند نوع این   2.

 آوري،انتقال،توزین جمع به نسبت آمده عمل به هاي هماهنگی به توجه با پیمانکارمیبایست شرکت دارویی شیمیایی پسماندهاي حمل خودروي.3 

 .               نمایند اقدام دارویی شیمیایی هايپسماند سازي وبیخطر

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط :نیاز مورد منابع

       وابسته پسماندهاي و پزشکی

 پالستیکی کیسه شیمیایی دارویی پسماند مخصوص سطل :تسهیالت و امکانات

 دارينگه مخصوص دارویی،کانتین پسماند مخصوص رنگ اي قهوه سفیدیا

   پسماند موقت

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/ خانم دکتر بهاره عباسی :ها کننده ابالغ

 



 

 Page 
83 

 
  

 

 LP&H-In-38-B:  کد

 پسماند ساز خطر بی دستگاههاي عملکرد بر نظارت :دستورالعمل عنوان

  پسماندها صحیح سازي بیخطر  :هدف

 پسماند اتاقك :کاربرد دامنه

 25/7/17 :بعدي بازنگري تاریخ 95/8/16  :ابالغ تاریخ 96/7/25  :بازنگري آخرین تاریخ

 دستگاه کاربر و محیط بهداشت کارشناس :اجرا مسئول

 :تعاریف-

 بیولوژیك پایش ، مکانیکی پایش: ییشیمیا ساز خطر بی دستگاه در پایش انواع

 :مکانیکی پایش-

 هاست ثبات و ها درجه توسط شده داده نشان گندزدایی فرایند فیزیکی هاي شاخص ثبت و مشاهده شامل

 :بیولوژیك پایش-

 . است اتروفئوس باسیلوس روش این براي آزمون ارگانیسم

 :دارند آگاهی آن از پرسنل کلیه و باشد می زیر يها ویژگی داراي عادي به ویژه پزشکی پسماند تبدیل روش .

 در لگاریتمی کاهش (6 ) تا حداقل میزان به (Microbial inactivation efficacy) باکتري اسپورهاي میکروبی سازي ل غیرفعا قابلیت باید دستگاه -

 . باشد داشته را ( 10 ) پایه

 . نگردد یدتول بیخطرسازي حین در خطرناک یا سمی جانبی محصوالت-

 . نماید حذف را عفونت و بیماري انتقال احتمال و خطر-

 باشد داشته وجود دستگاه عملکرد صحت بررسی و فرایند انجام به مربوط مستندات -

 . باشد دفع قابل دیگري فرایند انجام بدون و راحتی به و بوده خطر بی زیست محیط و انسان براي بایستی روش هر خروجی -

 . شود حذف سیستم ایمنی کار، مراحل کلیه در و باشد مناسب شرایط داراي یمنیا لحاظ از-

 . باشد صرفه به مقرون-

 . باشد پذیرش قابل جامعه توسط-

 . نماید ایجاد را خطر حداقلِ یا و باشد خطر بی ... و کاربران و کارکنان براي ایمنی و بهداشتی نظر از-
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 . باشد کشور المللی بین تعهدات به عمل راستاي در-

 . برسد صالح مراجع تایید به پسماند مدیریت درقالب باید استفاده مورد هاي روش کلیه-

 هاي کشت کردن مخلوط و ،تلقیح انتقال در استفاده مورد وسایل و ،ابزار مصرف یبار ک پتري ،ظروف آزمایشگاه در میکروبی هاي کشت تمام-

 . بپیوندند بیمارستان در عفونی پسماندهاي سایر جریان به سپس و شوند اتوکالو زمایشگاهآ در ابتدا در باید عفونی مواد و میکروبی

 :اجرایی روش

 اندیکاتور و کند می چك ان نازل و محلول وجود نظر از را دستگاه عفونی هاي پسماند سازي بیخطر از قبل ، زیاله ساز خطر بی دستگاه متصدي. 9

 را اندیکاتور حاوي کیسه سازي بیخطر پروسه اجراي از بعد و داده قرار دستگاه مخصوص کیسه داخل را هفته ردربا كی  صورت به اتروفئوس باسیلوس

 .دهد می تحویل آزمایشگاه به ازمایش براي

 رنگ زرد مخازن رد دادن قرار و زباله امحاء دستگاه ي بوسیله و پسماند اتاقك متصدي توسط ها باکس سیفتی و عفونی پسماندهاي ي روزانه امحاء. 2

 .شود می انجام

 خطر بی نامه اظهار فرم تکمیل و ) اتروفئوس باسیلوس اندیکاتور( زیست محیط معتمد هاي شرکت توسط ساز خطر بی دستگاه ي ماهیانه تست. 3

 .شود می انجام محیط بهداشت کارشناس توسط غرب بهداشت مرکز به وارسال سازي

 هاي سرویس انجام و شیمیایی تست انجام با) اتروفئوس باسیلوس اندیکاتور(پسماند اتاقك متصدي توسط پسماند زخطرسا بی دستگاه هفتگی  کنترل. 4

 .شود می انجام ، الزم

 . گیرد می انجام منظور این براي شده گرفته نظر در خدمات توسط صبح شیفت در فقط سازي خطر بی. 5

 :است ذیل شرح به میگیرد انجام یشگاهازما توسط که بیولوژیك تست با ارتباط کاردر روش

 ،این میشود داه قرار بزرگ کاغذي پاکت یك داخل را بیولوژیك اندیکاتور نوار پاکت. شود می استفاده هفته در دوبار صورت به بیولوژیك آزمون

 . شود می اجرا دزدايگن ،برنامه میشود انجام خدمات پسماندتوسط رکیسه د بار مرکز به نزدیك و کرده گذاري عالمت را پاکت

 پاکت و میشود باز آزمایشگاه پسماندتوسط کیسه ،در ساعت 2 حدود گذشت از پس و نماید خارج دستگاه از را پسماند ،کیسه فرایند پایان از پس

 داخل در و کند می خارج یلاستر پنس با شعله کنار ،در ازمایشگاه در را اندیکاتور نوار و بیاورید بیرون آن داخل زا را شده گذاري عالمت کاغذي

 . کنید تلقیخ براث دایجست کازئین بین سوي ي ا براث سوي تریپتیك کشت محیط حاوي لوله

 می بررسی باسیلوس این وجود نظر از روز هر را کشت محیط لوله ، شود می انکوبه سانتیگراد رجه د 36 دماي در ساعت 48 - 24 مدت به را لوله

 مشکل رفع از پس ، گردید محرز باسیلوس رشد اگر . کنید ثبت را نتیجه و داده مجدد ،کشت مناسب کشت محیط برروي را آن باید بنابراین گردد،

  .شوند گندزدایی دوباره باید ها بسته ،همه

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و ضوابط :نیاز مورد منابع

 ابهامات رفع و سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي و پزشکی

 باسیلوس اندیکاتور نوار پسماند خطرساز بی شیمیایی دستگاه :تسهیالت و امکانات

  دستگاه مخصوص کیسه اتروفئوس
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 ضوابط اجراي

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/عباسی بهاره ردکت خانم:  ها کننده ابالغ
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 LP&H-In-39-B :  کد

 پسماند انتقال و نگهداري ظروف کنترل:دستورالعمل عنوان

 پسماند انتقال و نگهداري ˛اوري جمع ظروف طریق از بیمارستانی هاي عفونت انتقال کنترل :هدف

 بیمارستان بالینی هاي بخش کلیه :کاربرد دامنه

 95/8/17  :بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16  :ابالغ تاریخ  95/8/16   :بازنگري رینآخ تاریخ

 خدمات پرسنل و خدمات مسئول و محیط بهداشت کارشناس :اجرا مسئول

 ) .ندارد تعریف به نیازي و بوده گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه( : تعاریف-

 :اجرایی روش

  .گونه نشت و سوراخ و پاره شدن را نداشته باشد اي صورت پذیرد که امکان هیچ گونه باید بهتوسط خدمات ند پزشکی ویژه بندي پسما بسته -9 

 (ها نباید پیش از تصفیه یا دفع فشرده شوند  کنند، این بسته هاي حاوي پسماند، معموالً حجم زیادي را اشغال می از آنجایی که بسته) 

  .هاي مورد تأیید قرار داده شوند در ظروف و کیسهتوسط خدمات ، ده باید پسماندهاي تفکیك ش   -2

 آوري و نگهداري شود که این ظروف باید داراي ویژگیهاي زیر باشند جمع  (Satety Box)باید در ظروف توسط خدمات ، کلیه پسماندهاي تیز و برنده  -3

       :ت در هنگام استفاده کنترل می شودکه مراتب توسط مسئول تدارکات در هنگام خرید و توسط خدما

  .به آسانی سوراخ یا پاره نشوند -الف    

  .موم نمود و بتوان به آسانی درب آن را بست و مهر -ب    

 اي باشد که بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت و خارج کردن آنها از ظرف  دهانه ظرف باید به اندازه -پ    

                    .ممکن نباشد      

  .هاي ظرف نفوذناپذیر باشد و سیاالت نتوانند از آن خارج شوند دیواره -ت    

  .پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمینان حاصل شود -ث    

  .ونقل ظرف آسان و راحت باشد حمل -ج    

     .داري پسماندهاي تیز و برنده استفاده نشودآوري و نگه هاي پالستیکی براي جمع از کیسه  -4

    .شده است ، تخلیه و تعویض گردددو سوم ظرفیت پر توسط خدمات زمانی که هاي پالستیکی  کیسه-5  

  .با منگنه و یا روشهاي سوراخ کننده دیگر بسته نشوندکیسه هاي پالستیکی به هیچ عنوان، -6 

  :هاي سخت با حداقل  ویژگیهاي زیر باشند ظروف پسماند میبایست داراي دیواره-7

  .هاي معمولی و شکستگی و خوردگی مقاوم باشند در برابر نشت، ضربه -الف     

  .بررسی و کنترل شود تا از تمیز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمینان حاصل شود توسط خدمات،باید پس از هر بار استفاده  -ب     

   .ستی مورد استفاده مجدد قرار گیرندنبای  ظروف معیوب -پ     

 .مخصوص باشند هاي  مگر آنکه در ظروف یا کیسه هاي پالستیکی ریخته و حمل شوند مایعات، محصوالت خونی و سیاالت بدن نباید در کیسه  -8

هاي هالوژن  هاي فاقد ترکیب اید از پالستیكجنس ظروف نگهداري پسماند باید با روش تصفیه یا امحا سازگاري داشته باشد، همچنین ظروف پالستیکی ب -1

  .ساخته شده باشند

  .پسماندهاي سا یتوتوکسیك باید در ظروف محکم و غیرقابل نشت نگهداري شوند -91
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داده مشخص قرار  هاي و حمل، در داخل سطل با رنگ هاي تأیید شده براي نگهداري آوري در ظروف و کیسه پسماندهاي پزشکی باید پس از جمع-99  

 .شوند  ضدعفونیکه قابل استفاده مجدد باشند باید پس از هر بار خالی شدن، شسته و  این سطلها در صورتی. شوند

   :شود استفاده  ، توسط خدمات،جهت رفع آلودگی و گندزدایی از سطلها، از روشهاي زیر-12  

  .ثانیه 95به مدت حداقل ( نهایت درجه فاز 981)درجه سانتیگراد  82شستشو با آب داغ حداقل  -الف       

  .کلر قابل دسترس  511ppmمحلول هیپوکلریت  :گندزدایی با مواد شیمیایی زیر به مدت دست کم سه دقیقه -ب        

 .هاي زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده پسماند، بالفاصله شستشو و گندزدایی شوند سطل  -93

 پسماندهاي اجرایی مدیریت روشهاي و  ضوابط:نیاز مورد منابع

 ابهامات رفع و سازي کسانی دستورالعمل وابسته پسماندهاي و پزشکی

 میکروبی، پایش و عملکرد ارزیابی دستورالعمل ضوابط، اجراي

 پسماند پسماند غیرسوز هاي دستگاه مکانیکی و شیمیایی

  نگهداري مناسب ظروف -باکس سفتی -پسماند کیسه  :تسهیالت و امکانات

 ظروف شستشوي جهت کافی فضاي -گندزدا محلول -سماندپ

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/عباسی بهاره دکتر خانم:ها کننده ابالغ
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                                                                                          LP&H-In-40-B:   کد

   وسایل و ابزار پاکسازي و اتوماتیگ یا دستی شستشوي :دستورالعمل عنوان  

مزبور فرایند صحیح نحوه با پرسنل آشنایی لزوم و عفونت بروز از ريیجلوگ: هدف-  

  رمانگاههاد وي بستري بخشها هیکل:  کاربرد دامنه-

 9/6/17:بعدي بازنگري تاریخ 95/6/16:ابالغ تاریخ 9/6/16:بازنگري آخرین تاریخ

  عفونت کنترل مسئول:  اجرا مسئول-

 هوا فشار با ابزار کردن خشك:AIR JET:  فیتعار-

 :ییاجرا روش

 . ابدی یم انتقال نگیپک اتاق به  پرسنل ای ارانیبه کمك توسط ، استفاده از بعد باید  مجدد استفاده تیقابل بای جراح ابزارئو لیوسا -1

 باکسی سفت در  را آنهای جراح سوزن و  يستوریب غیت از استفاده صورت در کنند دقت "حتمای  جراح ابزاري شستشو به اقدام از قبل بایستی   پرسنل -2

 . باشند انداخته

 . کنندیم  خشك را ابزار سپس ،   نمودهی کش برسی کیپالست زبر برس با رای احجر ابزار ،آب ریز ،استاندارد اطاتیاحت اصول تیرعا یستی بابا سپس -3

پاکسازي  "مجددا سونیك اولترا  اتوماتیك شوي پنس در دقیقه 5  مدت به ابزار ، کشی برس و  روان آب زیر ابزار شستشوي از بعد باید  عمل اتاق در  -4

 .میگردند 

 درکمد و شدهی ضدعفون شده قیرق الکل وبا شستشو  آب با عایسر  لنز بودن سالم چك از بعد رکولریس توسطبایستی می  ها لنز مانند متیگرانق ابزار-5      

 .ردیگی م قرار مخصوص

 :  آندوسکوپها       

 . ابدی یم الانتق نگیپک اتاق به  پرسنل ای ارانیبه کمك توسط ، استفاده از بعدباید   مجدد استفاده تیقابل بای جراح ابزار و لیوسا-9

 را ابزار ،سپس   نمودهی کش برسی کیپالست زبر مسواک با رای جراح ،ابزار آب  ریز استاندارد اطاتیاحت اصول تیرعا یستی بابا سپس -2

  دینمای م خشكAIRJETبا

 نمارستایب تجربه/   ها کنندهی ضدعفوني بروشورها :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست:  ازین مورد منابع

 تیفیک بهبود دفتري همفکر ،باCSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

  تیفیک بهبود دفتر مسئول/ نژادی قاسم طاهره دهیس ،خانميپرستار رهیمد/ی ماهانی بابائ میمر خانم: کننده تایید-

 مارستانیب استیر/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                 LP&H-In-41-B:  کد

   مجدد استفاده بای جراحي ابزارهایی گندزدا: دستورالعمل عنوان  

مزبور فرایند صحیح نحوه با پرسنل آشنایی لزوم و عفونت بروز از ريیجلوگ: هدف-  

  رمانگاههاد  وي بستري بخشها هیکل:  کاربرد دامنه-

 9/8/17:بعدي بازنگري تاریخ 95/8/16:ابالغ تاریخ 9/8/16:بازنگري آخرین تاریخ

  عفونت کنترلمسئول –اتاق عمل  مسئول:  اجرا مسئول-

 .   (ندارد فیتعر بهي ازین و بوده  ایگو کامال سند نیا در رفته بکاري عبارتها هیکل: ) فیتعار-

 :ییاجرا روش

 . ابدی انتقال نگیپک اتاق به  پرسنل ایاریبه کمك توسط ، استفاده از بعدباید   مجدد استفاده تیقابل بای احجر ابزار و لیوسا -1

 باکسی سفت در را آنهای جراح سوزن وي ستوریب غیت از استفاده صورت در کنند دقت "حتمای  جراح ابزاري شستشو به اقدام از قبلمی بایستی  پرسنل -2

 . باشند انداخته

  خشك را ابزار ،سپس   نمودهی کش برسی کیپالست زبر برس با رای جراح ابزارروان  آب  ریز استاندارد اطاتیاحت اصول تیرعا با کمك بهیار بایدپرسنل  -3

 .کنند 

 . دینمای م ور غوطه  دقیقه 91 اسپورساید به مدت 54دکونکس   محلول داخلمی بایستی  مربوطه  پرسنل توسطی جراح لیووسا ابزار - 4         

 (ي ا پارچه دستمال. )میشوند وخشكی ابکش شده آورده در مربوطه  محلول از قهیدق91 از بعد کمك بهیار  پرسنل توسطمی بایستی ی جراح ابزار -    5         

 شاهد تست شده پكي و ای پگ  ، 6ای4 کالس تست گذاشتن و ست شناسنامه با  تطابق و بودن سالم نظر از چك عدازمی بایستی بی جراح ابزار تینها در -6         

 .شوندیم منتقل CSR به   کردن لیاستر جهت سپس و زده

 درکماد  و شاده ی ضادعفون  شده قیرق الکل وبا شستشو  آب با عایسر  لنز بودن سالم چك از بعد رکولریس توسطمی بایستی  ها لنز مانند متیگرانق ابزار-7       

 .ردیگی م قرار مخصوص

 :  آندوسکوپها       

 . ابدی انتقال نگیپک  اتاق به  پرسنل ای ارانیبه کمك توسط ، استفاده از بعد باید  مجدد استفاده تیقابل بای جراح ابزار و لیوسا-9

 خشكAIRJETبا را ابزار پس،س   نمودهی کش برسی کیپالست زبر مسواک با رای جراح ،ابزار آب  ریزمی بایستی  استاندارد اطاتیاحت اصول تیرعا با سپس -2

 . دینما

 . ردیگ قراراسپور ساید  54محلول دکونکس   در قهیدق61  مدت بهباید   شدن خشك از بعد ابزار سپس -4

 . ردیگ قرار مربوطه کمد در  بودن، لم سا چك از بعد و  نموده خشك وی کش آب  آورده در  محلول از قهیدق 61  از بعد را ابزاربایستی  سپس -5

 مارستانیب تجربه/   ها کنندهی ضدعفوني بروشورها :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست:  ازین مورد منابع

  CSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

  تیفیک بهبود دفتر مسئول/ نژادی قاسم طاهره دهیس ،خانميپرستار رهیمد/ی ماهانی بابائ میمر خانم: کننده تایید-

 مارستانیب استیر/خانم دکتر بهاره عباسی:  اه کننده ابالغ-
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                                                                               LP&H-In-42-B:   کد

   بخشها از لیاستر لیوسا و ابزاری بازخوان نحوه :دستورالعمل عنوان  

   مارانیبی درمان روند وی منیا و  سالمت حفظ لزوم و اتوکالوها  توسط ابزاری  تیلیاستر مستمر شیپا و مراقبت انجام لزوم     :هدف-

  ودرمانگاههاي بستري بخشها هیکل  :کاربرد دامنه-

 9/8/17:بعدي بازنگري تاریخ 95/8/16:ابالغ تاریخ 9/8/16: بازنگري آخرین تاریخ

   CSR مسئول  :اجرا مسئول-

 مجدد ونیزاسیلیاستر جهتCSR به ستها مجددی وانبازخ: کردنRECALL:  فیتعار-

 :ییاجرا روش

  تاریخ و دارند مجدد  شدن لیاستر به ازین کماهی از بعد شده پكي و لیوسا روزو91 از بعد اي پارچه شده لیاستر لیوسا هیکلبایستی  که آگاهند پرسنل کلیه -9

 .نمایند می ارسال مجدد ستریلیزاسیون ا جهت CSR واحد به و مودهن کنترل روزانه بخش  پرستار وپرسنل ارانیبه کمك را ها ست

 CSR واحد به مجدد استرلیزاسیون جهت را موجودي  هاوپکها ست پكي و ای اي پارچهي شانها شدن باز ای یپارگ بیآس وجود صورت در که موظفند پرسنل-2

 . نمایند ارسال

 مسئول به اطالع وبا دیننما استفاده لهیوس آن از( اتوکالو چسب)  Aشاهد تست رنگ رییتغ عدم صورت در اي پارچه لیاستر لیوسا کنترل با که موظفند پرسنل -3

 .نمایند ارسال CSR واحد به مجدد استرلیزاسیون جهت CSR  مسئول و فتیش

 جهت و نموده محسوب لیاستر ریغ را آن(  شده لیاستر پك ای ستي رو شاهد تست  نبود "مثال)لیوسا بودن لیاستر در ابهام گونه هر که موظفند پرسنل -4

 .نمایند ارسال CSR واحد به مجدد استرلیزاسیون

 .نمایند ارسال CSR واحد به( RECALL) مجدد استرلیزاسیون جهت  ل،یاستر لیوساي  شانها بودن سیخ مشاهده صورت در که موظفند پرسنل -5 

 و دانسته دستگاه حیصح کارکرد عدم بر داللت نشدنOK صورت در را اتوکالو دستگاه روزانه كید بووي وی هفتگ كیولوژیب تستهاي که موظفند CSR پرسنل-6

 .گردد لیاستر گريید دستگاه توسط مجدد  دیبا لیوسا

تریل شده  در آن موظف است در صورتی که مشکلی در هر کدام از قسمت هاي استریلیزاسیون یکی از ست ها مشاهده گردید، تمام ست هاي اس CSRکاربر  -7

 .در اتوکالو دیگري استریل نماید  "مجددا در آن تاریخ را با فراخوانی به بخشها ، سیکل و

 .دینمای نم استفاده اتوکالو  آن از  مربوطه شرکت توسط اتوکالو راتیتعم از بعد تای پزشک زاتیتجه واحد و CSR مسئول به اطالع با CSR کاربر  -8

 .دینما استفاده مربوطه اتوکالو از تواندی می منف كیولوژیب و كیدي بوو تست انجام و وکالوات راتیتعم از بعد  -1

 موظف است قبل وبعد از گذاشتن ایمپلنت در اتوکالو ،تست بیولوژیك وبووي دیك را تکرار نماید ونتایج را سریعا به اطالع مسئول اتاق عملCSRپرسنل  -91

 برساند 

  مارستانیب تجربه/ ونیزاسیلیاستري داردهااستان:  ازین مورد منابع

 تیفیک بهبود دفتري همفکر ،باCSR مسئول/ دار معدن نرگس: کننده تهیه -

  تیفیک بهبود دفتر مسئول/ نژادی قاسم طاهره دهیس ،خانميپرستار رهیمد/ی ماهانی بابائ میمر خانم: کننده تایید-

 مارستانیب استیر/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                        LP&H-In-43-B:   کد

 آلودهي ها ملحفه و ها لباس با کار هنگام در عفونت کنترل نیمواز تیرعا: دستورالعمل عنوان  

 صحیح روش به البسه و ملحفه انتقال و ،تفکیك آوري جمع:   هدف-

 اورژانس و ،زایشگاه عمل اتاق ، بستري هاي بخش:  کاربرد دامنه-

 8/8/17:بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16: ابالغ تاریخ 8/8/16:بازنگري آخرین تاریخ

  بهیاران کمك و خدمات پرسنل: اجرا مسئول-

 .   (ندارد فیتعر بهي ازین و بوده  ایگو کامال سند نیا در رفته بکاري عبارتها هیکل: ) فیتعار-

 :ییاجرا روش-

 انتقال و لباس ،آلودگی مخاط یا پوست با مواجهه از که باشد اي گونه به باید دفعی مواد یا و ترشحات بدن، مایعات خون، به آلوده ملحفه انتقال و آوري جمع -9

 .آید عمل به جلوگیري محیط و بیماران سایر به ها ارگانیسم میکرو

 .دارد را الزم دقت اصل این رعایت بر پرستار کمك و داد قرار تمیز سطوح روي را کثیف ملحفه نباید هرگز -2

 .شود استفاده ماسك و دستکش مثل حفاظتی وسایل از  پرستار کمك آن، آوري جمع هنگام بایستی باشد شده آلوده بدن مایعات سایر و خون به ها ملحفه اگر -3

 .باشند شده واکسینه B هپاتیت بیماري علیه بر بایستی البسه آوري جمع مسئول پرسنل -4

 . ندینما اجتنابی زدگ شتاب از و باشند داشته آرامش دیبا ، خدمات ای پرستار کمك البسه،ي آور جمع هنگام در -5

 نانیاطم ها ملحفه داخل در برنده و زیت نوک لیوسا ماندنی باق عدم از دیبا ، خدمات ای اریبه کمك ، نیب داخل در انها دادن قرار و البسهي آور جمع نیح در -6

 .ندینما حاصل

 .شود ارسال لنژري واحد به صحیح شیوه به و شود داده قرار مقاوم رنگ زرد پالستیکی هاي کیسه در بایستی بدن مایعات سایر و خون با شده آلوده هاي ملحفه -7

 .کنند استفاده دستکش و ماسك از پرسنل البسه انتقال هنگام در و گردد منتقلي لنژر به روزانه دیباي اور جمع از بعد البسه -8

 .شود می استفاده ترالی  از لندري، واحد به انتقال و ها بخش از حاوي ملحفه  هاي کیسه انتقال جهت -1

 .شود می تحول و تغییر مربوطه دفتر در و ردیگ یم لیتحو تعداد به توجه با را بخش هر فیکث هاي ملحفه لنژري، مسئول -91

 ماسك و دستکش/ دار درب هاي سطل :تسهیالت و امکانات بیمارستان سیاست: ازین مورد منابع-

 عفونت کنترل مسئول/پروین احیایی-سیده طاهره قاسمی نژاد: کنندگان تهیه-

 کیفیت بهبود مسئول/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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 LP&H-In-44-B :  کد

 کثیف هاي ملحفه و لباسها در مانده جا برنده یا تیز اجسام خصوص در احتیاط دستورالعمل  :دستورالعمل عنوان

 کثیف هاي ملحفه و ها لباس اوري جمع هنگام تیزوبرنده نوک اجسام طریق از عفونت انتقال از پیشگیري  :هدف

 بهیار کمك و خدماتی پرسنل کلیه:کاربرد دامنه

 8/17/ 25 :بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16  :ابالغ تاریخ 25/8/16  :بازنگري آخرین تاریخ

 محیط بهداشت کارشناس:اجرا مسئول

 ) .ندارد تعریف به نیازي و بوده گویا کامال سند این در رفته بکار عبارتهاي کلیه( : تعاریف

 :اجرایی روش

 .میشود داده عفونت کنترل سوپروایزر و محیط بهداشت مسئول توسط پرسنل به زمال اموزشهاي.  9

 باشد اي برنده اشیاء و ها سوزن نتیجه در میتوانند بریدگیها و زخمها ؛جراحات، شود اداره باید امیز مخاطره بخش یك عنوان به رختشویخانه بخش.2

 است شده پنهان الوده هاي ملحفه یا ها لباس در که

 که چرا شود حاصل اطمینان ها ملحفه داخل در.... و برنده و تیز نوک ،اشیاي سوزن مانند وسایلی ماندن باقی عدم از لنژ گرفتن تحویل هنگام هب.3

 .داشت خواهد وجود رختشویخانه پرسنل براي ایدز و  bهپاتیت مانند خون راه از منتقله هاي عفونت انتقال خطر صورت این غیر در

 .شوند آوري جمع خوردگی بهم حداقل و شتابزدگی بدون بایست یم لنژها. 4

 .نماند باقی برنده و تیز جسم انها در که شوند بررسی لنژري پرسنل توسط البسه کلیه باید لباسشویی ماشین در البسه شستشو از قبل..5

 .دارد ضرورت برنده و تیز اجسام دفع براي رختشویخانه در باکس سفتی وجود..6

 را الزم احتیاطات و استفاده دستکش و ،گان ماسك شامل فردي حفاظت وسایل از باید شدن استیك ازنیدل جلوگیري براي رختشویخانه نلپرس. 7

 .دهند انجام البسه شستشو هنگام

 . دهند انجام را(b هپاتیت) واکسیناسیون مراحل باید خدمات و بهیار کمك و رختشویخانه پرسنل کلیه .8

 .کنند  رسانی اطالع عفونت کنترل سوپروایزر به وقت اسرع در شدن استیك نیدل صورت در لپرسن تمامی. 1

 داخل در برنده و تیز نوک وسایل ماندن باقی عدم از باید خدمات، ي ا بهیار ،کمك بین داخل در انها دادن قرار و البسه اوري جمع درحین- .91

 .نمایند حاصل اطمینان ها ملحفه

 پوش در گذاردن همچنین و استفاده از بعد را سوزن سر و سرنگ پوش در گذاردن ممنوعیت صحیح نحوه بایست می بیمارستان پرسنل تمامی. 99

 . نماید رعایت را اضطراري شرایط سرسوزندر و سرنگ

 درپوش گذاردن همچنین و استفاده از بعد را سوزن سر و سرنگ درپوش گذاردن عدم صحیح نحوه بر بایست می ها قسمت و ها بخش مسئولین .92

 . نماید می بازدید اي دوره بصورت اضطراري شرایط در سرسوزن و سرنگ

 .نماید می نظارت ان اجراي حیصح نحوه بر عفونت کنترل مسئول و شود می ارائه ها بخش پرسنل توسط ایمن تزریقات کنفرانس ماهیانه. 93
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 و شده پیگیري ، بهداشتی پرونده تشکیل هنگام در عفونت کنترل سوپروایزر توسط هپاتیت و ازکز واکسن تزریق نظر از الورود جدید پرسنل کلیه- .94

 .میشود سازي مصون

 .نماید می اجرا درستی به را امر این موجود دستورالعمل براساس و داشته آگاهی برنده و تیز پسماندهاي صحیح دفع به پرسنل کلیه.95

    

 با و شود می شسته فراوان اب با موضع ، کند می رسانی اطالع وقت سوپروایزر به سریعا شد، استیك نیدل دثهحا دچار فردي که مواردي در . 96

 ضدعفونی الکل

  شود می مراجعه عفونت کنترل سوپروایزر به وقت اسرع در و شود می

 . شود می فرستاده ازمایشگاه به و شده گرفته است شده استیك نیدل که پرسنلی و بیمار خون نمونه .97 

 جهت بهداشت مرکز به عفونت کنترل سوپروایزر توسط وقت اسرع در مربوطه ،پرسنل باشد مثبت بیمار عفونی آزمایشات نتایج که صورتی در -.98

 .شود می داده ارجاع بعدي پیگیریهاي

 نتایج تا شود می ارجاع عفونی پزشك به عفونت لکنتر سوپروایزر توسط مربوطه پرسنل ، باشد منفی بیمار عفونی آزمایشات نتایج که درصورتی .91

 .گردد اخذ تصمیمات آن براساس و ررسیب را آزمایشات

      

 هاي عفونت از مراقبت نظام کشوري راهنماي :نیاز مورد منابع

 محیط بهداشت لیست بیمارستان،چك تاسیس نامه بیمارستانی،آیین

 حفاظت وسایل زرد، کیسه کثیف، ملحفه و البسه مخصوص بین  :تسهیالت و امکانات

 لنژآلوده صمخصو برچسب ماسك، دستکش، ازجمله فردي

 محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی  :کننده تهیه

 کیفیت بهبود دفتر مسئول / نژاد قاسمی طاهره سیده خانم :کننده تایید

 بیمارستان محترم ست ریا/ عباسی بهاره خانم سرکار :ها کننده ابالغ



 

 Page 
94 

 
  

 

 

 

                                                                             LP&H-In-45-B: کد

 زیتم ملحفه/ لباس لیتحو و عیتوز، ذخیره  نحوه :دستورالعمل عنوان  

  الودهي ها ملحفه قیطر از هایماریب انتقال عدم:هدف-

 ها بخش تمام :کاربرد دامنه-

  25/7/17 : بعدي بازنگري تاریخ 21/8/16: ابالغ تاریخ 25/7/16 : بازنگري آخرین تاریخ

 طیمح بهداشت کارشناس وي لنژر مسئول:اجرا مسئول-

 (.   ندارد فیتعر بهي ازین و بوده  ایگو کامال سند نیا در رفته بکاري عبارتها هیکل):  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

براساس نام بخش و تعداد دریافتی از بخش ها توسط مسئول لنژري دسته بندي شده ...پس از شستشو و خشك کردن البسه و ملحفه و .9

 .و بسته بندي گردند

 .البسه تمیز توسط مسئول لنژري در قفسه تمیز چیده ومرتب گردد.2

داري ثبت  البسه و ملحفه تمیز براساس لیست تحویلی به بخش هاي مربوط تحویل گردیده وآمار تغییر و تحول ها در دفتر سرجمع.3

 .گردد

 .حمل البسه و ملحفه توسط ترالی مخصوص البسه تمیز توسط کمك بهیار به بخشها صورت میگیرد.4

 .ثبت آمار اقالم ورودي و خروجی به لنژري در دفتر مخصوص به تفکیك بخشها توسط مسئول لنژري انجام میگردد.5

 قفسه تمییز-دفتر آمار :تسهیالت و امکانات  بهداشتی دستورالعمل و ضوابط :ازین مورد منابع-

  محیط بهداشت مسئول/سانازقاسمی : کننده تهیه -

 کیفیت بهبود دفتر مسئول/  نژاد قاسمی طاهره سیده خانم: کننده تایید-

  بیمارستان محترم ست ریا/ خانم دکتر بهاره عباسی  :ها کننده ابالغ-
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                                                                                  LP&H-In-46-B: کد

 مراقبت نوع به توجه باي فرد حفاظت لیوسا از منیا استفاده: دستورالعمل عنوان  

 کارکنان به بیمار از عفونت انتقال از پیشگیري/ کارکنان توسط بیمار به بیمار از عفونت انتقال از پیشگیري/ بیمار به کارکنان از عفونت انتقال از پیشگیري:         هدف

 :  کاربرد دامنه-

 (رادیولوژي-آزمایشگاه)پاراکلینیك و بالینی هاي بخش کلیه

 بیمارستان خدماتی و درمانی پرسنل کلیه:    اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 9/8/17: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/16: ابالغ تاریخ 9/8/16: بازنگري آخرین تاریخ

 ::ییاجرا شرو-

 مخاطی غشاهاي ، دیده آسیب پوست  ،( ،ترشحات دفعی خون،مواد) بدن ترشحات و مایعات ،همه خون با تماس در پرسنل کلیه توسط استاندارد، احتیاطات -9

 .شود رعایت

مام بخشها با نظارت مسئول بخش، که در ت باشد می دهان بینی، ، چشم محافظ -کفشی رو– گان -عینك- ماسك – دستکش شامل: فردي حفاظت وسایل -2

 .موجود است

 : گردد معین  انجام، حال در فعالیت خطر میزان اساس بر فردي حفاظت لوازم از استفاده براي ضروري هاي زمان -3

 باشد نمی فردي حفاظت لوازم پوشیدن به نیازي باشد نمی نیز آن احتمال و ندارد وجود مایعات و خون با تماس صورتیکه در(low risk) 

 کافی مصرف یکبار دستکش پوشیدن ندارد وجود مایعات و خون پاشیدن احتمال ولی دارد وجود بدن مایعات و خون با تماس صورتیکه در 

 (medium risk.)است

 ضرورت گان ،و نكعی ، ماسك ، دستکش پوشیدن ، دارد وجود ترشحات و خون پاشیدن احتمال هم و بیمار بدن مایعات و خون با تماس هم صورتیکه در 

 (high risk.)دارد

 دارد وجود ناسالم پوست و آلوده ،وسایل تیز نوک ،وسایل مخاطی غشاهاي ، دفعی مواد و ترشحات ، خون با مواجهه احتمال که هایی فعالیت همه براي -4

 .است الزامی دستکش از استفاده

 است ضروري تریلاس دستکش از استفاده بیماران، در زخم و بافت با تماس صورت در. 

 گیرد صورت بیمار همان با کار اتمام از بعد سریعتر چه هر آنها خروج و  بیمارباشد با تماس از قبل بالفاصله  باید دستکش پوشیدن. 

 نگردد مجدد استفاده هرگز و باشد داشته مناسب سایز باید دستکش. 

 است ضروري  بیمار، یك آلوده ناحیه در الیتفع انجام از بعد همچنین و بیماردیگر به بیماري از دستکش تعویض. 

 شود می  رعایت ، آلوده به تمیز منطقه از کار ترتیب. 

 کرد آلوده محیط به تماس با را دستکش نباید بیمار از مراقبت هنگام در. 

 کرد تعویض باید را آن دستکش، پارگی یا شدن آلوده صورت در. 
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 (شود نمی دست شستشوي جایگزین هرگز دستکش پوشیدن.)است ضروري ها دست ويشستش ها دستکش خروج از بعد و پوشیدن از قبل. 

 تزریقات و مرکزي عروق کاتتر کارگذاري هنگام همچنین و دارد وجود دفعی مواد و ترشحات و ،مایعات خون پاشیدن و مواجهه خطر که هایی فعالیت در -93

 .تاس ضروري  صورت، محافظ از استفاده اپیدورال، فضاي داخل

 نیست موجود کارکنان تك تك براي( محافظ عینك یا شیلد)چشمی محافظ صورتیکه در باشد موجود  جداگانه طور به پرسنل هر براي باید صورت محافظ 

 . گردد عفونی ضد و تمیز باید نیز کارکنان توسط استفاده بار هر از قبل و شوید مطمئن آن بودن تمیز و زدایی آلودگی از باید

 .شود پوشیده بیمار اتاق  به ورود از قبل باید فردي حفاظت لوازم-94

 . شود شسته فردي حفاظت لوازم کردن خارج از بعد بالفاصله باید ها دست-95

 .شود ،راب الکل با ها دست و شود  درآورده باید ،گان محیط ترک از قبل-96

 .نشود مجدد استفاده بیمار یك با مکرر هاي تماس براي حتی گان از-97

 .شوند تعویض شدن خیس و آلودگی صورت در و باشند آب ضد و بلند ، مصرف یکبار باید ها گان-98

 ماسك از استفاده  دارد، وجود بدن ترشحات و مایعات و خون شدن پاشیده احتمال که اقداماتی انجام طی دهان و بینی مخاطی غشاهاي از حفاظت براي-91

 .باشد می الزامی

 دفع و کرده تا باشد، داخل سمت به ها آلودگی که صورتی به) داخل سمت به را گان سپس و کنید دور شانه و گردن روي از سپس و کنید باز را گان هاي گره-21

 .شود

 .گردد معدوم  پرسنل، توسط استفاده از پس ماسك-29

 .گردد تعویض  پرسنل، توسط شدن، مرطوب از پس ماسك،-22

 .گردد آویزان گردن به  ،پرسنل توسط ماسك نباید هرگز-23

 .شوند می شسته پرسنل، توسط دستها ، ماسك از استفاده از پس-24

 از مراقبت هاي فعالیت طی محافظت از بخشی عنوان به یا و قطرات راه از منتقله بیماري به مبتال بیمار از مراقبت هنگام ،(جراحی ماسك) یا ساده ماسك-25

 .شود می ،استفاده دارد وجود بدن مایعات یا حاتترش ، خون پاشیدن احتمال که بیمار

 دسترس در مخصوص  ماسك اینگه مگر شوند استفاده موارد این در نباید و کنند نمی ایجاد ذره کوچك هی آئروسل برابر در کامل حفاظت ها ماسك این -26

 .نمود استفاده جراحی یا ساده ماسك داخل در گاز الیه 8-92 شرایط این در و نباشد

 .است ضروري آن صحیح عملکرد از اطمینان براي مصرف یکبار مخصوص تنفسی  ماسك از درست استفاده و نمودن محکم-27

 سطح باالترین که اي وسیله از باید دهند می انجام پرندگان آنفوالنزاي ویروس به آلوده مثال  بیماران براي را آئروسل کننده تولید اقدامات که کارکنانی-28

 .نمایند استفاده( N95)مخصوص تنفسی ماسك  باشد، داشته را نفسیت محافظت

 .دیکن استفاده ماسك از دیکن یم کار ماریب از يمتر كی فاصله در اگر-21

 .شود انداخته دور ماسك بعد و شود باز باالیی گره سپس و پایینی  گره ابتدا ماسك مورد در-31

 . شود دور صورت روي از و گرفته گوش یا و سر کنار از را کاله سپس و ،محافظ عینك ابتدا( دستکش بدون)دست از استفاده با-39

 نگه است دستکش داراي که مخالف دست در و شود خارج بیرون سمت به و دور دست روي از سپس و گرفته است مچ نزدیکی در که خارجی لبه از را دستکش-32

 .رود فرو آن داخل مخالف دست دستکش طوریکه به شود خارج دست از را دستکش سپس و  رود فرو دستکش داخل به کمی را انگشت یك سر شود داشته

 دستکش←صورت و چشم محافظ←ماسك←گان:فردي حفاظت وسائل پوشیدن ترتیب -33

 ماسك←گان←کاله←صورت یا چشم محافظ←دستکش:فردي حفاظت وسائل آوردن در ترتیب -34

 مارانیب نیب تماس فاصله در و ها دستکش درآوردن از پس  بالفاصله ، آلوده مواد ، ترشحات ،یخون عاتیما ، خون با تماس از پس: دستها بهداشت تیرعا-35

 .استي ضرور

 اتاق از خروج هنگام به ماریبي برای جراح  ماسك و شوندی م اتاق وارد کهي افرادي براN95 ماسك از استفاده ،  Precautions AirBorn:ییهوا اطیاحت در-36

 ، خون شدن دهیپاش پرخطر،ی پزشک اقدامات بدنبال نکهیا مگر باشد، نمی الزم صورت و چشمها از محافطت و دستکش  گان، از معمول استفاده عدم ، است یالزام

 . باشد داشته وجود ماریب ترشحات وی خون عاتیما
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 استاندارد ماسك از استفاده اتاق از خروج هنگام به ماریب خودي برا ای وندشی م اتاق وارد کهي افرادي برا ،  Precautions  Droplet  قطرات اطیاحت در  -37

 خطر ،یپزشک اقدامات بدنبال نکهیا ،مگر باشدی نم ازین معمول بطور صورت و چشمها از محافطت و گان ، دستکش ، ماسك  از استفاده ، استی الزامی جراح

 . باشد داشته وجود ماریب ترشحات وی خون عاتیما خون، دهیپاش

 وی خون عاتی،ما خون شدن دهیپاش خطر ،ی پزشک اقدامات بدنبال نکهیا مگر ، ندارد وجود ماسك به نیازي ،Precautions contact:یتماس اطیاحت در-38

 .استی الزام تکشدس از استفاده.  استی الزام اتاق ترک از قبل گان نمودن خارج است، ضروري گان، از استفاده. باشد داشته وجود ماریب ترشحات

 در عفونت کنترل راهنماي-کوهی ،زهره گیوري اعظم:  ازین مورد منابع-

 9381-اول چاپ-پونه نشر(پرندگان آنفلونزاي)واگیر حاد تنفسی هاي بیماري

 انتشارات-بیمارستانی عفونت کنترل و پیشگیري-سلیمانی اصل حسین دکتر

 9371 بهار-اول چاپ-تیمورزاده

 :تتسهیال و امکانات

 دهان بینی، ، چشم محافظ -کفشی رو– گان -عینك- ماسك – دستکش

 عفونت کنترل مسئول/طاهرزاده زهرا -مسئول بهبود کیفیت/سیده طاهره قاسمی نژاد: کنندگان تهیه-

 مترون/مریم بابائی ماهانی: کنندگان تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                    LLS-In-47- B:  کد

 یارجاعي ها نمونه گزارشاتی گانیبا وي کار چرخه نمونه،زمان منیا و امن انتقال ،يبند بسته نحوه: دستورالعمل عنوان

 مارانیبي ریگ نمونه استاندارد و حیصحي اجرا جهتي کاربردی دستورالعمل: هدف-

 يریگ نمونه بخش:  کاربرد دامنه-

  97/8/1 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/14 :ابالغ تاریخ 96/08/1 :بازنگري آخرین تاریخ

  شگاهیازما:  اجرا مسئول-

 : فیتعار-

 كیتیآنال مرحله در شیآزما قیدق و حیصح انجام صورت دری حت امر نیا که ، دهندی م قرار ریتاث تحت را ها شیآزما جینتای مختلفي رهایمتغ:گیري نمونه معیارهاي-

 (analytic  )ي ها داده از نهیبه استفاده و حیصح ریتفس جهتی شگاهیآزماي ها روش نمودن استاندارد آن دنبال به و رهایمتغ نیایی شناسا لذا.  باشدی م ریپذ امکان

 .  باشدی مي ضروری شگاهیآزما

 نمونه انتقال و نقل ویی جابجا ،ي آور جمع:  از عبارتند باشند موثر شیآزما جینتاي رو بر توانندی م(  pre analytic)  شیآزما از قبل مرحله در که رهایمتغ ازی گروه

 سن رینظ كیولوژیزیف عوامل ،( ي ریگ نمونه زمان وي ریگ نمونهی ط در ماریب تیوضع رینظ)  كیولوژیب عوامل ،(  ماریبیی شناسا در خطا رینظ)  كیولوژیب ریغ عوامل ،

 ، نژاد ،ی حاملگ ، ماریب گرفتن قرار تیوضع ،ی خوراکي باردار ضدي داروها ،ی چاق ، انهیماه کلیس ، الکل مصرف ،ی مصرفي غذا نوع ، بودن بستر در ، تیفعال ،

 . گرددی م خون در ساعت 24ی ط مواد غلظت رییتغ موجب کهي ا دوره راتییتغ وي ریگ نمونه زمان ، دنیکش گاریس ، جنس

 .است شگاهیآزما دري ریگ نمونه گرید انواع ای وی رگیمو ،يدیوري ریگخوني ها العملدستور مجموعه شاملي ریگ نمونهي راهنما-
 

 

 : ییاجرا روش-

 نمونه جهت تیوضع نیتر راحت در بتواند ماریب کهي طور به باشد میتنظ قابل دستهي دارا دیبا: ي بردار نمونهی صندل شاملي  بردار نمونه اتاق جهت الزم زاتیتجه -9

 تواندی م:  دستکش  نمونه،ي الهایوي آور جمعی نیس ، نهیمعا تخت باشد، ماریب افتادن ازي ریجلوگ جهتی منیا حفاظي دارا دیبا نیهمچن.  ندیبنشی دلصني روي ریگ

 هستند پودر فاقد کهیی آنها و گرید انواع ای لنیاتی پول ، لیترین نوع از توانی م التکس، دستکش به نسبت تیحساس صورت در.)  باشد لیترین ای لینیو ، التکس نوع از

 لوله انواع مصرف، کباری النست ،( evacuated tube)  خالءي ها لوله از استفاده جهت(  holder)  مخصوص دارنده نگه ای سرنگ ،( 23G-19)  سوزن ،.( نمود استفاده

 Puncture Resistant)  آلودهي سرسوزنها دفع مخصوص ظروف  الکلی، پد  ها، کنندهی ضدعفون ،(  tourniquet)  بازوبند خالء،ي ها لوله ای دار چیدرپ ظروف و ها

Disposal container  )باشد می  استفاده مورد لوله نوع و شیآزما هري برا الزم خون مقدار درج و ها شیآزما انواع فهرست و. 

 جنس و سن با شده داده تحویل واحد به که پذیرشی برگه با بیمار مجدد هویت حرازا شوید مطمئن بیمار هویت احراز از گیري نمونه از قبل:  بیمار هویت احراز -2

 نوزادان، جمله از خطر معرض دري ها گروهي برا ژهیبو تولد خیتار وی خانوادگ نام و نام شامل شناسه دو با حداقل مارانیب تیهو احراز.شود می داده تطبیق بیمار

 شود انجام سالمندان ای وي اریهوش اختالالت دچار مارانیب

 نمییی سرپا ماریب در ماریب از جواب و سوال  و  بستري  ماریب مشخصات با شیآزما درخواست برگه مشخصات انطباق: ي  دیوري ریگ نمونهي ریگ نمونه مراحل -3

 عدم صورت در و او کمك با انطباق نیاي اریهوش صورت در ، کند اکتفاي و تخت کنار ادداشتی ای تختي باال برچسب به فقط دینبا ریگ نمونه ،ي بستر ماریب در. باشد

 بودن ناشتا به ازین ها شیآزما ازی بعض) ي ریگ نمونه از شیپیی غذا میرژ  رعایت    وضعیت از. ردیپذ صورت دیبا پرستار ای ماریب همراه کمك با امر نیا ماریبي اریهوش

 جینتا حصول جهت تهایمحدود نیا و باشدی م متفاوت شیآزما نوع اساس بری زمان ویی  غذا تیمحدود رندداي ریگ خون از قبلیی غذا میرژ از موادی بعض حذف و

 استفاده  صورت در.(  شود انتخاب خالء لوله ای مناسب سوزن سر و سرنگ ، شیآزما نوع اساس بر) شود انتخاب ازین مورد لیوسا. شود حاصل اطمینان(  شیآزما حیصح

 خون ورود سوراخ بودن باز نظر از ابتدا در آن نوک شودو انتخاب مناسب سوزن سر ازین مورد خون حجم و دیور محل ،ی انتخاب دیور نوع اساس بر دیبا سرنگ از

 انعقاد ضد ماده عنو و اندازه نظر از مناسب لوله ، شیآزما نوع اساس بر دیبا ریگ نمونه. گردد کنترل حرکت سهولت جهت از زین سرنگ ستونیپ نیهمچن.  شودی نیبازب

 دیبا ریگ نمونه ،. ( گردد آن نیگزیجا خالءي ها لوله و نشود استفاده سوزن سر و سرنگ ازی منیا اصول تیرعا لیدل به گرددی م هیتوصی کل طور به. )* دینما انتخاب

 .  دینما استفاده دستکش از

 (مارانیبي ساز آمادهي راهنما)يریگ نمونهي راهنما -4
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 :دارد ماریب بودن ناشتا به ازین الزاما هاآن انجام کهیی ها شیآزما - الف

ACTH, Plasma   (شب مهین ازیی ناشتا) 

Alkaline Phosphatase, Serum / α 1-Acid Glycoprotein, Serum 
Amino Acids, Plasma (ساعت92 بزرگساالن و کودکانی ولیی ناشتا ساعت چهار رخوارانیش) 

Ascorbic Acid, Serum /Calcitonin, Serum or Plasma /Ceruloplasmin, Serum or Plasma / FBS/ Folic Acid, Serum/ Glucagon, Plasma/ HDL 

 LDL/ Iron, Serum/ Lactose Tolerance Tes و

Leptin, Serum   (92 ییناشتا ساعت) 
Lipase, Serum 

PTH, Serum   (بنوشد تواندیم آبی ول) 
Schilling Test 

Transthyretin, Serum 

Triglycerides, Serum or Plasma  (91 ساعت 94 تا) 

Vitamin A, Serum or Plasma  (ساعت هشت حداقل) 

 :باشد ناشتا حایترج دیبا ماریب کهیی ها شیآزما - ب
Acid Phosphatase, Serum / α1-Antitrypsin, Serum 

Amylase, Urine(شودیم هیتوص صبح شش تا بش ده ساعت ازیی ناشتا ،يآورجمع از قبل) 
Androstenedione, Serum/ ApoA-I, Serum/ Apolipoprotein B-100, Serum/ Calcium, Serum/ Cholesterol, Total, Serum or Plasma/   

Cobalamin, Serum /C-Peptide, Serum/ Cryoglobulin, Qualitative, Serum/ FTA-ABS, Serum/ Glucose Tolerance Test (GGT), Serum / 

Homocystine, Plasma/ IGF-1, Serum or Plasma/ Insulin, Serum/5-Nucleotidase, Serum/ Osmolality, Calculated, Serum or Plasma/ 

Phosphorus, Serum/ PSA, Serum 

 :استی خاصیی غذا میرژ تیرعا ازمندین هاآن انجام کهیی ها شیآزما -پ

Fat,Semi quantitative, Stool :ای یچرب گرم 951 تا 911 حدودي حاو میرژ تحت دیبا بزرگسال فرد كیg/m261 انجامی ط در و قبل هفته كی حدودي برا روز در 

 استفادهی روغن مواد ای افیش از دینبا ماریب زین نمونهي آورجمع از شیپ. دینما زیپره شیآزما انجام از قبل روز چندي برا بریپرفي غذاها مصرف از و باشد شیآزما

 .باشد کرده مصرفی معدن روغن ای کرچك، روغن سموت،یب دینبا ماریب قبل هفته كی از. باشد کرده

Fecal Fat, Quantitative, 72 Hour Collection :نمونهي آورجمع ساعت 72ی ط در و قبل روز سه از روز در گرم 911-951 زانیم بهی چربي حاو میرژ تیرعا. 

HDL و LDL :باشد ناشتا ساعت ده حداقل و باشد داشته ثابت بدن وزن ویی غذا ثابت میرژ كی هفته سه مدت به دیبا ماریب جه،ینت نیبهتر حصول جهت. 

Urine 5-HIAA  :ان،بادمج خرما، شکالت، ،یطالب موز، انبه، مصرف از ستیبایم ماریب نمونهي آورجمعی ط در وي ریگنمونه از قبل ساعت 48-72 حداقلي برا 

 .دینما زیپرهی فرنگگوجه و سبز گوجه بارهنگ، آناناس، ل،یآج خربزه، هنداونه، ،يویک گردو، فروت،پیگر

Hydroxyproline, Total, Urine :جمعی ط در و قبل ساعت 24 حداقل نیآسپري حاوي داروها و گوشت و( پخته کالژن) نیژالتي حاوي غذاها مصرف از دیبا ماریب-

 .ودش منع ادراري آور

Metanephrines, Urine or Plasma :شوند مصرف دینبا ساعت 24 مدت به نیگزانتلیمتي حاوي غذاها یتمام. 

Newborn Screen For Phenylketonuria :در المقدور یحت دیبا نمونه. باشد داشته شیآزما از قبل ساعت 48 مدت به( نیپروتئ) ریش با مطلوب هیتغذ دیبا نوزاد 

 .شود گرفته مارستانیب از ادنوز صیترخ زمان

Phenylalanine, Blood :از نوزاد صیترخ زمان المقدور یحت دیبا نمونه. باشد داشته شیآزما از قبل ساعت 48 مدت به( نیپروتئ) ریش با مطلوب هیتغذ دیبا نوزاد 

 .شودیم شنهادیپ تولد از پس دهم تا چهارمي روزها دري ریگنمونه (Low Birth Weight=LBW) کم تولد وزن با نوزاداني برا. شود گرفته مارستانیب

Triglycerides, Serum or Plasma :ساعت 24 از حداقل و نکرده مصرف الکلي ریگنمونه از قبل روز سه از و باشد داشته ثابتیی غذا میرژ قبل هفته سه از دیبا ماریب 

 .باشد نداده انجام نیسنگ ورزش زین قبل

 :استیی دارو میرژ تیرعا ازمندین هاآن نجاما کهیی ها شیآزما -ت

Aldosterone, Serum or Urine :هفته دو از حداقل ك،یورتید و خون فشار ضدي داروها از استفاده صورت در و گردد اصالح ی پوکالمیه دیبا شیآزما انجام از قبل 

 .دگردن قطع پزشك نظر با شیآزما انجام از( قبل هفته شش تا چهار حایترج) قبل

Aluminum, Serum or Urine :دینما استفاده تیسوکرالف ای آمفوژل مانند ومینیآلومي حاوي دهایاسی آنت از قبل ساعت 24 از دینبا ماریب. 
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ACE, Serum :یسرم ریمقاد کاهش باعث لیاناالپر و لیکاپتوپري داروها ACE گردندیم. 

Plasma ADH  :ترشح با که هاكیورتید و نیکافئ الکل، ن،یکوتین مانندي مواد مصرف از دیبا ماریب ADH دینماي خوددار شیآزما از قبل هفتهی ط ند،ینمایم تداخل. 

Bleeding Time :گردد منع شیآزما انجام از قبل هفتهی ط در مشابهي داروها و نیآسپر مصرف از دیبا ماریب. 

Catecholamines Fractionation, Plasma :انجام از قبل هفته كی دیبا هستند نینفرینوراپ و نینفریاپ به هیشب که پروپرانولول و دوپا لیمت مانندیی داروها مصرف 

 .گردند قطع شیآزما

Cortisol, Serum or Urine :باشد استرس بدون و کرده اجتناب نیناکریک ای رونوالکتونیاسپي داروها مصرف از دیبا ماریب. 

Ferritin, Serum :بود نخواهد اعتماد قابل چندان سرم نیتیفر نییتع است، آهن با درمان تحت ماریب که یهنگام. 

Glucose Tolerance Test (GTT), Plasma :و،یکواکتیساي داروهاا ضادتشنج،ي داروهاا ها،اكیاورتید ادهاا،یاستاروئا ماثال داروهااا ازي ااریبس 

 .کنندیم جادیا تداخل ضدالتهاب و ضدسلي داروها

Urine 5-HIAA  :ها،التیسیسال نوفن،یاستامي داروها مصرف از ستیباایما مااریب نمونهي آورجمعی ط در وي ریگنمونه از قبل ساعت 48-72 حداقلي برا 

 دوپا، لیمت ن،یتنامم ،(MAOI) دازیاکس نیمنوآمي هامهارکننده د،یازیزونیا ن،یپرام یمیا متوکاربامول، ناپروکسن، ن،یریسیگل کوالتیگلي حاو سرفه شربت ن،یفناست

 .دینما اجتناب هانیازیفنوت و نیرزرپ

Homovanillic Acid (HVA), Urine :از شیپ ساعت 48 المقدوریحت دیبا ماریب  

 .باشد نشده مصرف قبل هفته دو تا دیبا هم لوودوپا. باشد نکرده مصرف نیدوکسیریپ و نیرزرپ رام،یسولفي د ن،یآسپري داروها نمونهي آورجمع

Intrinsic Factor Blocking Antibody :نیتامیو قیتزر دینبا ریاخ هفته كی در ماریب B12 باشد داده انجام. 

Oxalate, Urine :نیتامیو مصرف از نمونهي آورجمع از قبل ساعت 24 از C شود اجتناب. 

Stool PH :دباش شده انجام دینبا قبل هفته كی تا مسهل مصرف و میبار بای صیتشخي هاروش. 

Platelet Aggregation :ي دیراستروئیغی ضدالتهابي داروها مصرف از دیبا و باشد کرده افتیدر نیآسپر دینبا شیآزما انجام از قبل روز هفت از ماریب(NSAIDs) ای 

 .کند اجتناب هم پالکت مهارکننده عوامل ریسا

Protein C :نیپروتئ سطوح که چرا شود سئوال ماریب توسطی خوراک ضدانعقاد مصرف مورد در C حداقل ماریب کهی زمان تا و ابدییم کاهش نیوارفاري دارو مصرف با 

 .شود انجام شیآزما دینبا نکرده متوقف را نیوارفار مصرف روز ده مدت به

Protein S :نیپروتئ سطوح S را نیوارفار مصرف روز ده مدت به حداقل ماریب کهی زمان تا و ابدییم کاهشی حاملگی ط در و رابطه نیوارفار ای استروژن مصرف با 

 .شود انجام شیآزما دینبا نکرده متوقف

PTT و PT :نیهپار که هرچند PTT تواندیم کمتر ریمقاد بهی ول کندیمی طوالن را PT آرگاتروبان و نیرودیه. کندی طوالن هم را PT و PTT کنندیمی طوالن را .

 قیتزر آرگاتروبان ای نیرودیه ن،یهپار کهیی بازو ازي ریگخون و شود گرفتهی طیمح دیور كی از مایمستقي انعقادي هاشیماآز به مربوط نمونه که است بهتر نیبنابرا

 . ردینگ صورت شود،یم

Protoporphyrin, Free Erythrocyte (FEP) :مصرفیی دارو چیه هگذشت هفته كی در نکهیا مطلوب حالت و باشد نکرده مصرف الکل گذشته ساعت 24 در دیبا ماریب 

 .باشد نکرده

Schilling Test :گروهي هانیتامیو دینبا شیآزما انجام از قبل روز سه از ماریب B باشد کرده افتیدر را. 

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP), Plasma :ساعت 48 تا 24 زا دیبایی داروي هادرمان یتمام و باشد نکرده مصرف دیاسی آنت قبل ساعت 24 از دیبا ماریب 

 .شوند قطع قبل

 :دارد خاصي بندزمان تیرعا ازبهین هاآن انجام کهیی ها شیآزما–ث

aPTT :است نیهپاري بعد دوز از قبل ساعت كی تا قهیدق 31ي ریگنمونه زمان نیبهتر نیهپار با درمان تحت مارانیب در. 

ACTH, Plasma :وجود اثباتي برا کهیی هانمونه نیچنهم. شود انجام ثابت ساعت كی در و مختلفي روزها دري ریگنمونه است الزمی متوالي هايریگاندازه جهت 

 .باشند شب مهین تا شب نه نیب و صبح ده و شش نیب دیبا شوند،یم گرفتهی عیطبي روزشبانه تمیر

Serum AFP :استی حاملگ 98 تا 96 هفته مطلوب زمان داون نشانگاني غربالگر جهت. 

Androstenedione, Serum :شود گرفتهی قاعدگ زمان از بعد ای قبل هفته كی دیبا نمونه زنان در. 

Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma or Urine :استی حاملگ 98 تا 96 هفته مطلوب زمان ادوارد، وسندروم داون سندرومي غربالگر جهت. 

GTT, Plasma :افتیدر( روز در دراتیکربوه گرم 951 حداقل)ی کاف دراتیکربوه بای کافي غذا قبل روز سه از و باشد هداشت تیفعال دینبا شیآزما نیح ماریب  
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 .باشد ناشتا زین شیآزما انجام از قبل ساعت 92 از و نموده

Glycated Hemoglobin (HbA1c), Blood :هنگام در دوم نوع ابتید به انیمبتال در. شودیم هیتوص ماه سه فاصله با شیآزما اول نوع ابتید به مبتال مارانیب در 

 .شودیم درخواست باشد ازین موردي ماریب بر خوب نظارت که هرگاه ای ماه شش هر وي ماریب صیتشخ

Serum Inhibin A :شودیم هیتوصی حاملگ 94 هفته از بعد فقطي ریگاندازه. 

Iron, Serum :شود گرفته صبح و ناشتا حالت در دیبا نمونه است، ترنییپا عصر در سرم آهن سطح کهنیا و آهني روزشبانه تمیر راتیتاث علت به. 

Lithium, Serum :دیریبگ دارو دوز نیآخر مصرف از پس ساعت 92 را نمونه. 

Urobilinogen, 2-Hour Urine :بود خواهدی اهعصرگ نمونه كی مطلوب، حالت نیبنابرا دارد، وجود آن دفع در روزی ط در واضح كیپ كی کهیی آنجا از. 

 :دارد خاصي موارد تیرعا ازبهین هاآن انجام کهیی ها شیآزما–ج

Acid Phosphatase, Serum or Plasma :رکتال نهیمعا از پس بالفاصلهي ریگنمونه  

Digital Rectal Examination=DRE))، گردد انجام دینبا پروستات ماساژ و پروستاتي برداربافت. 

ALT و AST :شود اجتناب آن از دیبا و گرددیم میآنز دو نیا زانیم شیافزا سبب دیشدی دنب تیفعال. 

Albumin, Serum :گردد کاذب صورت به سرم نیآلبوم شیافزا سبب تواندیمی طوالن مدت به کهیتورن بستن. 

Calcium, Ionized, Serum :باشد نداشته تیفعالي ریگنمونه از قبل قهیدق 31 مدتي برا دیبا ماریب. 

CSF Glucose :گلوکزي ریگاندازهي برا CSF ي رو بر شیآزما انجام از قبل ساعت دو که است آن مطلوب حالت و هست زین پالسما گلوکز شیآزما انجام به ازینCSF، 

 .شود گرفته پالسما نمونه

Fat, Urine :شود اجتناب کشدست پودر و هاصابون ها،کانتیلوبر و هاروغن با نمونهی آلودگ از. 

Occult Blood, Stool :است شده داده شرح شگاهیآزما مراجعاني ساز آمادهي راهنما مجموعه در مبحث نیا. 

Oxalate, Urine :کند مصرفی معمولي غذا و عاتیما و بوده درمنزل حایترج دیبا ماریب. 

Serum PSA :رکتال نهیمعا رایاخ دینبا ماریب (DRE )شود آنیی جز و موقت شیافزا سبب است ممکن انزال. باشد شده تپروستای سوزني برداربافت ای و. 

 

Renin Plasma Activity (RPA) :لیتحل از قبلي رهایمتغ (preanalytic )مار،یبي ریقرارگ تیوضع م،یسد تعادل از عبارتند باشند نظارت تحت ستیبایم که 

 .يریگنمونه زمان و خون فشار ضدي داروها

Semen Analysis :(.روز هفت از شتریب نهی ول) باشد داده رخ انزال دینباي ریگنمونه از قبل روز سه ات دو 

Thyroglobulin, Serum :شود انجام ویواکتیراد دی با درمان ای دیروئیتی جراح ،یسوزني برداربافت انجام از پس زودی لیخ دینبا شیآزما. 

 :دارد ساعته 24 ادراري آورجمع هب ازین حتما ادرار در هاآن انجام کهیی ها شیآزما - چ

Catecholamines شودیم هیتوص ادرار شبانهي آورجمع تومایفئوکروموس صیتشخي برا. 

HIAA /Citrate/ Cortisol, Free/(ALA) 5δ-Aminolevulinic Acid/17 Hydroxycorticosteroids/      - Mercury /5/ Hydroxyproline/5-Ketosteroids  

LH (Luteinizing Hormone) /Magnesium /Metanephrines /Protein Electrophoresis /Protein, Quantitative /Schilling test /Transthyretin/ Zn 

 :دارد ساعته 24 ادراري آورجمع به ازین حایترج ادرار در هاآن انجام کهیی ها شیآزما – ح
Calcium 

Creatinine Clearance  (است قبول قابل هم ساعته دوی متوال انسریکل دو از استفاده) 

Homovanillic Acid  (است قبول قابل هم ساعت 24 از کمتري هايآورجمع) 

Manganese  (است قبول قابل هم راندوم ادرار) 

Microalbuminuria  (کرد استفاده توان یم نین یتکرا به نسبت نییتعي برا راندوم نمونه زین و شدهي آور جمع( ساعت 92) شب مدت در کهي ا نمونه از) 
Mucopolysaccharides 

Oxalate  (باشد ساعته 24 نمونه مشابه است ممکن هم صبحي ابتدا ادرار اگزاالت غلظت) 

Pyridinolines 

 .است ارجح دارندهنگه کردن اضافه بدون ساعته دو ادرار نمونه ادرار، الزیآمي ریگاندازهي برا: نکته

 داروها سطح آزمایشات گیري مونهن براي مناسب زمان( خ

 گیري نمونه براي مناسب زمان دارو نام
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 باشد کرده مصرف دارو قبل هفته دو از بیمار حداقل ولی نیست الزم خاصی زمان اتوکسوماید

 باشد کرده مصرف دارو دبای قبل روز 95 از اطفال و قبل روز 25 از باید بالغین در ولی نیست الزم خاصی زمان ( ها آور خواب) باربیتوراتها

 باشد کرده مصرف روز دارو دو حداقل که صورتی دوزدر آخرین از قبل بالفاصله پیریمیدون

 باشد کرده استفاده قبل روز 6 تا 9 از کودکان در و قبل روز دو از بالغین در که صورتی دوزدر آخرین از قبل بالفاصله تئوفیلین

 باشد شده مصرف ماه یك بابت حداقل دارو که صورتی در دوز آخرین از پس ساعت 24 تا 8 دیگوکسین

 باشد کرده مصرف دارو باید قبل روز 95 از اطفال و قبل روز 25 از باید بالغین در ولی نیست الزم خاصی زمان فنوباربیتال

 باشد کرده مصرف دارو قبل روز 8 تا 5 از بیمار حداقل واي نیست الزم خاصی زمان توئین فنی

 باشد کرده مصرف هفته یك حداقل که صورتی دوزدر آخرین از قبل بالفاصله بامازپینکار

 باشد شده مصرف دارو قبل روز 7 از که صورتی در شبانه دوز از بعد ساعت 92 لیتیم

 باشد کرده مصرف روزدارو 3 حداقل که صورتی دوزدر آخرین از قبل بالفاصله سدیم والپرات

 يریگنمونه دهنده انجام فرد نام و خیرتا ساعت، ثبتی چگونگ -2

-پاک قابل کهي ا گونه به شود نوشته خوانا و کامل بطور ریگنمونه فرد نام وي ریگنمونه خیتار و ساعت مار،یبی خانوادگنام و نام بر عالوه دیبا هانمونه از كی هري رو بر

 .نگردد پاک ای جدا ظرفي ور از اقدامات ریسا ای و نمونه وژیفیسانتر نیح در و نباشد شدن

 نمونهي آورجمع ظروف به مربوطي هایژگیو وي ریگنمونه جهت ازین مورد مواد و لیوسا -3

 فراوان تنوعي دارا و بوده متفاوت نظر مورد شیآزما و نمونه نوع به بسته نمونهي آورجمع ظروف به مربوطي هایژگیو وي ریگنمونه جهت ازین مورد مواد و لیوسا

 .گرددیم اشاره شیآزما هر با رابطه در مهم نکات به بخش نیا در که تاس

Activated Clotting Time (ACT) :تیسل مانندي انعقادی تماس کنندهفعالي محتو لوله كی (celite)، یی هاروش در. است ازین موردي اشهیشي هاکلیپارت ای نیکائول

 .کرد منتقل جیکارتر به را آن عایسر سپس و نمودي آورجمعی کیپالست سرنگ ای لوله كی داخل را کامل خون توانیم شود،یم استفاده جیکارتر از لولهي جا به که

Plasma ACTH :شده سرد سرنگ از (chilled )بنفش دربی کیپالست لوله دو و (EDTA) دیینما استفاده اندشده سرد خی در قبل از که .ACTH شودیم شهیش جذب. 

Aluminum, Serum or Urine :شودي آورجمع اندشده شسته دیاس با کهیی هاظرف در ادرار نمونه. گرددي آورجمع فلز ازي عاري هالوله در سرم نمونه. 

 

 

Plasma ADH :بنفش درب لوله از (EDTA) دیینما استفاده شده سرد قبل از. 

Brucellosis, Culture :گرددي آورجمع( کاستاندا طیمح) ونخ کشت كیفازي باي هايبطر در خون است بهتر. 

Calcium, Urine :دیینما استفاده دیاس با شده شستهي اشهیشي بطر ای یکیپالستي آورجمع ظروف از. 

CSF :شود استفاده ستروني هالوله از. 

Copper, Serum, Urine, CSF :دیاس با شده شسته لنیاتیپل حایترج وی کیپالست ظرف از رارادي برا. دیینما استفاده ضدانعقاد بدون و ابیکم عناصر فاقدي هالوله از 

 .شود استفاده

Cryofibrinogen, Plasma :تاي ریگنمونه از قبل هالوله است ممکن لزوم صورت در C37 شوند گرم. 

Cryoglobulin, Serum :تاي ریگنمونه از قبل دیبا هالوله C37 باشند شده گرم. 

Delta (5)- Aminolevulinic Acid, Urine :شود انجام رنگ رهیت ظرف در دیبا ادراري آورجمع. 

Fecal fat, Quantitative, 72 Hour Collection :گردد استفاده شده نییتع آن وزن قبل از کهی کیپالست ظرف از. 

Glucagon, Plasma :بنفش درب لوله درون را خون (EDTA) دیینما ارسال شگاهیاآزم به بالفاصله و دیزیبر شده سرد قبل از. 

Hemosiderin Stain, Urine :شود استفاده آهن ازي عار وژیفیسانتري هالوله و ظرف از شود روبرو مشکل با ریتفس جهتیی ابتدای بررس کهی صورت در. 

Homovanillic Acid, Urine :شود استفادهی کیپالست ظرف از. 

Iron, Serum :شود استفاده دیاس با شده شسته( لخته) قرمز درب لوله از. 

Lead, Blood :سرب فاقد مخصوصي ها لوله از (lead-free )شود استفاده. 

Lead, Urine :گردد استفاده باشد شده شستهی کاف قدر به زهیونید آب با که( كیترین) دیاس با شده شسته( لنیاتیپل حایترج)ی کیپالست ادرار ظرف از. 

Magnesium, Manganese, Mercury, Urine :دیینما استفاده دیاس با شده شستهی کیپالست ادرار ظرف از. 
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Manganese, Serum or Blood :فلز فاقد مخصوصي هالوله از (lead-free )شود استفاده. 

Myoglobin, Qualitative, Urine :شود استفادهی کیپالست حایترج ویی ایمیش مواد فاقد و زیتم ادرار ظرف از. 

Porphyrins, Quantitative, Urine :دیینما استفاده شده چیپ لیفو ای رنگ رهیت ظرف از. 

Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid :دینکن استفادهی کونیلیسي ها لوله از. 

Schilhing Test :دیینما استفاده باشد ویواکتیراد مواد بای آلودگ فاقد و بودهي ریگاندازه قابل کهی کیپالست حایترج بزرگ ظرف از. 

Semen Analysis :ي دما در که دیکن استفاده گشاد دهانه با و خشك ز،یتمی کیپالست اي یاشهیش ظرف از°C41-21 ای دترژانت باتیترک فاقد ضمنا و باشد شده گرم 

 .باشد یسم مواد ریسا

Zn, Serum or Plasma :دیینما استفاده فلز فاقدي هالوله از. 

Zn, Urine :دیینما استفاده دیاس با شده ستهشی کیپالست ظرف از. 

 رهیغ و سن نمونه، نوع ،يریگنمونه كیآناتوم محل نظرگرفتن در با نمونهي آورجمع نحوه -4

 :شاملي انعقادي ها شیآزماي ریگنمونه دستورالعمل
Activated PTT, Activated Protein C Resistance (APCR), Antiplasmin, Antithrombin, D-Dimers, FDP, Factor XIII, Fibrinogen, Heparin, 

Neutralization, HMWK, Mixing Studies, Plasminogen, PAI-1, Prekallikrein, Protein C, Protein S, PT, Reptilase Time, Thrombin Time, Von 

Willebrand Factor 

 :است ریز شرح به

 بنفش دربي هالوله تاینها و( تراتیس)ی آب درب لوله سپس و قرمز درب لوله ابتدا شود انجامي متعددي ها شیآزما است قرار اگر معمول،ي دیوري ریگخون

(EDTA)، هالوله. دیینما ته سرو مرتبه چهار حداقل و ی آرام به را لولهي ریخونگ از پس بالفاصله. شوند پر( دیفلورا/اگزاالت)ي خاکستر درب و( نیهپار) سبز درب 

 .شوند ارسال شگاهیآزما به بالفاصله و پر شده نییتع و بمناس اندازه به دیبا

Acid Fast, Stain :هیته بخور قیطر از و كیولوژیزیفی نمک سرم كیتحر با کهی صبحگاه خلط. دهد انجام قیعمیی ها     سرفه و شسته آب با را خود دهان ابتدا ماریب 

 سه در و جداگانه ظرف سه در خلط نمونه است بهتر. نمود استفاده نمونه عنوان به توان یم زیني نا ای الیکبرون معده، رهیآسپ از. است تر مناسب شیآزماي برا گردد یم

 .گرددي آور جمع( ها صبح)ی متوال روز

Plasma ACTH :زولیکورت همزمان سطوح .باشند شب مهین تا شب نه نیب و صبح ده و شش نیب دیبا شوندیم گرفتهي روزشبانه تمیر وجود اثباتي برا کهیی هانمونه 

 .باشند کنندهکمك است ممکن هم

 

Amino Acids, Plasma :ي غربالگر مواقع در البته هستند، ارجح ناشتاي هانمونه رود،یم باال نیپروتئ پریی غذا وعده كی از پس نهیآمي دهایاس زانیم نکهیا لیدل به

 .استیی باال حد در هنگام نیا در نهیآمي دهایاس شیافزا رایز دارند تیارجح شوند،یم تهگرف غذا صرف از پس بالفاصله کهیی هانمونه ،یدمینواسیآم

Bilirubin, Serum :ی رگیمو شترین توسط نمونه اگر. گرفت پا پاشنه از توانیم اطفال در را نمونه(capillary puncture )چالندن از دیبا شودیم گرفته (squeeze )

 .شودیمی بافت عاتیما با شدنقیرق و زیهمول موجب که چرا شود اجتناب حد از شیب

Brucellosis, Culture :ردیگ صورت الیکروبیمیآنت درمان شروع از شیپي ریگنمونه امکان صورت در. 

Calcium, Ionized, Serum :نشود استفاده کهیتورن از و شود گرفته واش ادیاسي هاالولاه در نماوناه اسات بهتار. 

Catecholamines Fractionation, Plasma :دراز تختي رو نمونه گرفتن از قبل قهیدق 31 مدت به و نکشد گاریس ساعت چهار مدت به حداقل و بوده ناشتا دیبا ماریب 

 .باشد نداشتهی بدن تیفعال و بکشد

Clonidin Suppression Test (پالسماي هانیآم کاتکولي برا :)كی دارد درازکش حالت کهی حال در شیآزما روز صبح در و ماندیم ناشتا ماریب شیآزما از قبل شب 

 گرفته مجدد نمونه ساعت سه از پس و داده ماریب بهی خوراک نیدیکلون µg/kg3/4 آن از پس و شودیم گرفته پالسما نیآم کاتکول زانیمي ریگاندازه جهت هیپا نمونه

 .کشد یم دراز تختي رو یآرام به ماریب مدت نیا طول در. شود یم

Cold Hemolysin Test :تای کی راي متر یلیم هفت لخته لوله دو C°37 تا راي گریود نموده  گرمC°4 دونمونه کنترلي برا. دیینما هیته نمونه دو ماریب واز سردکرده 

 .دیکن هیته سالم فرد كیاز مشابه

Cortisol, Free,Urine :اختالف. باشد داشته وجود ساعته 24 نمونه هر نین یکراتي ها غلظت در اختالف% 91 از مترک دیبا ادراري آور جمع بودن کاملی ابیارز هنگام 

 .است ناقصي آور جمع انگریب% 91 از شتریب

Cortisol, Serum or Plasma: 
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 به بعد ساعت كی و دهیخواب شب 99 ساعت رد ماریب شود یم استفاده مارستانیب دري بستر مارانیبي برا که پروتکل نیا در: خواب هنگام و شب مهین منفرد زولیکورت

 .ردیگ صورتي ریگ خون تا شود یم داریب یآرام

 گرفته روز آني فردا صبح هشت در خون نمونه و شود یم داده شب 99 ساعت دری خوراک دگزامتازون گرم یلیم كی ماریب به: شبی ط در دگزامتازون سرکوب شیآزما

 .شود یم

ی خوراک دگزامتازون گرم یلیم 5/1 دوم روز صبح هشت از. شود یمي آور جمعی متوال روز چهار در ساعته 24 ادرار نمونه: کم دوز با دگزامتازون سرکوب شیآزما

ي ریگ اندازهي برا پنجم روز صبح هشت مجددا و اول روز شب هشت و صبح هشت در خوني ها     نمونه(. دوز هشت مجموع در) شود یم داده ماریب به ساعت شش هر

 .شود یمي ریگ اندازه نین یکرات هم و زولیکورت هم ادرار نمونه هر در. شوند یم گرفته زولیورتک

 دگزامتازون گرم یلیم دو ماریب به دوم روز صبح هشت از. شود یمي آور جمعی متوال روز چهار در ساعته 24 ادرار نمونه: باال دوز با دگزامتازون سرکوب شیآزما

ي ریگ اندازهي برا پنجم روز صبح هشت مجددا و اول روز شب هشت و صبح هشت در خوني ها     نمونه(. دوز هشت مجموع در) شود یم داده ساعت شش هری خوراک

 .شود یمي ریگ اندازه نین یکرات هم و زولیکورت هم ادرار نمونه هر در. شوند یم گرفته زولیکورت

Creatinine Clearance, Urine :که آخر نمونه جمله از ادرار یتمام سپس. زدیبر دور و کرده هیتخل صبح هشت ساعت را خود ادرار تا شودیم داده آموزش ماریب به 

 .شود داده قرار خچالی درون نمونه ،يآور جمع دورهی ط در. کند هیتخل ظرف داخل را شود یم روز آني فردا صبح هشت

Cryofibrinogen, Plasma :دیده قرار گرم آب در را هالوله ستیبایمي ریگ نمونه از پس بالفاصله. 

Cryoglobulin, Serum :دیده قرار گرم آب در را هالوله ستیبایمي ریگ نمونه از پس بالفاصله. 

Digoxin Serum :ثابت تیوضع به دارو درمان، شروع از پس روز پنج معموال. شود گرفته دوز نیآخر زیتجو از پس ساعت شش حداقل دیبا خون نمونه ((steady state 

 .است داروي بعد دوز از قبل درستي ریگ نمونه انجام ثابت تیوضعی ابیارز نیبهتر زمان نیا از پس. رسد یم

Estriol Unconjugated, Serum or Plasma :انجام روز شبانه از ثابت ساعت كی در دیبای متوالي هايریگ نمونه است،ي روز شبانه تمیري دارا ولیاستر کهیی آنجا از 

 .وندش

Gastrin, Serum پروتکل و secretin challenge test :نیپورس نیسکرت قیتزر دنبال به (porcine )31 و 21 ،95 ،91 ،5 ،2 از بعد ها     نمونه لوگرمیک/واحد 2 زانیم به 

 .شوند یم گرفته قهیدق

FBS :شود یم گرفته پا پاشنه از نمونه است ممکن که نوزادان از ریغ به شود یم هیتوصي دیوري ها     نمونهی سني ها     گروه یتمامي برا. 

GCT :شتریب جهینت کهی صورت در و شود یم گرفته خون نمونه ساعت كی از بعد و مصرفی خوراک صورت به گلوکز گرم 51 .ندارندیی ناشتا بهي ازین: حامله مارانیب 

 g load911) شود یم انجام( Glucose post glucose load و Plasma) تر اضافه شیآزما و گردد یمی تلق مثبتی حاملگ ابتیدي غربالگر شیآزما باشد mg/dl 941از

 (.گلوکز بلع از پس ساعت سه و دو ك،ی ناشتا،ي ها يریگ نمونه و

CTT :ي ریگ نمونه بعد ساعت دو و كی و( فالاط در وزن لوگرمیک هري ازا به گرم 75/9 و نیبالغ در گرم 75) شود یم مصرف گلوکز محلول ناشتاي ریگ نمونه كی از بعد

 حالت در ماریب دهند یم شنهادیپی بعض و باشد حداقل دیبای کیزیف تیفعال. نکند مصرفي زیچ آب از ریغ به و ردیگ قرار نشسته تیوضع در دیبا ماریب. ردیگ یم صورت

 .دهد رییتغ را شیآزما جینتا است ممکن اسهال ای استفراغ. بماند دهیخواب

Growth Hormone, Serum (GH): 

 (:باال GH به شك) گلوکز سرکوب شیآزما

 زین گلوکز گرم 911ي حاو محلول بلع از بعد و شود یم گرفته خون نمونه كی ابتدا. ماند یمی باق رختخواب در شیآزما انجامي برا و بوده ناشتا شب طول در ماریب

 .ردیگ یم صورتي ریگ نمونه

 :ردیپذیم انجام مختلف طرق به شیآزما نیا: GH فقدان به شك

 يریگ نمونه سپس و قهیدق 21 مدت به دیشد ورزش: ورزش

 .ردیگ یم صورتي ریگ نمونه( EEG با اثبات) قیعم خواب شروع از پس ساعت كی و رود یم رختخواب به معمول وقت در ماریب: خواب

 ساعت دو تا كی از بعدي ریگ نمونه وي دیور داخل صورت به g/kg 5/1 زانیم بهي دیور داخل دیدروکلرایه نین يآرژ قیتزر: نین يآرژ

 ساعت سه تا دو از بعدي ریگ نمونه و( mg 9 از شتریب نه) mg/kg13/1 زانیم به گلوکاگونی عضالن اي یدیور داخل قیتزر: گلوکاگون

  ساعت دو تا مین از بعدي ریگ نمونه و نهار با همراه m273/9g/5/1زانیم به دوپا –الیمصرفخوراک: دوپا– ال

 قهیدق 11 از بعدي ریگ نمونه و mg/m295/1زانیم بهی خوراک صورت به نیدیکلون مصرف: نیدیکلون

  قهیدق 61 از بعدي ریگ نمونه و mg/m295/1زانیم بهی خوراک صورت به ازپامید مصرف: ازپامید
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 يریگ نمونه سپس و قهیدق 75 عرض در mg/kg/hour5/9 زانیم بهي دیور داخل نیپنتاگاستر زیتجو: نیپنتاگاستر

Hemoglobin :ممکني تروما حداقل با. دیببند بازوي باال ، یآرام به را کهیتورن. دیکن استفاده است متصل آن به قیتزري القا لوله که 98-درجه سوزن از 

 سبز درب لوله در ml5 سپس و قرمز درب لوله درون خون تریلیلیم 3 ابتدا. دیکن آزاد را کهیتورن خون انیجر دنید محض به. دیینما سوراخ را antecubitalدیور

 .دیکن استفاده پالسما Hb نییتعي برا آن از و دیینما مخلوط مرتبه پنج تا سه یآرام به و گذاشته را سبز لوله درب. دیینماي آور جمع( نیهپار)

Iron, Serum :شود انجام دارند انعقاد ضدي ها     ولهل به اجیاحت کهیی ها     نمونه ریسا از قبل دیباي ریخونگ. 

Kidney Stone Analysis :کردن دایپ جهت را ادرار توان یم لزوم صورت در. شود داده قرار زیتم و خشك ظرف كی در و پاک بافت و خون از ستیبا یم نمونه 

 قرمز مادونی اسپکتروسکوپ روش در ها آن در موجود افیال که چرا دینکن استفاده مالدست ای پارچه از چگاهیه کردن زیتمي برا. داد عبور لتریف از سنگ ای ها     زهیر سنگ

 .کند یم جادیا تداخل

Lactic Acid, Blood or Plasma :به منجر آن کردن باز و کردن مشت ای کهیتورن از استفاده. نشود استفاده کهیتورن از امکان صورت در و نکند گره را خود مشت ماریب 

 .شود یم الکتات و میپتاس ذبکا شیافزا

Lactose Tolerance Test :در الکتوز گرم 51 از بزرگساالني برا ml211 اطفالي برا و مویل طعم با آب g/kg 2 قیتشو ماریب. شودیم استفاده الکتوز گرم 51 تاینها تا 

 31 قه،یدق 95 و ناشتا حالت در را خون نمونه. بماندی باق نشسته ای دهیخواب دیبا ماریب. بنوشد آب( وانیل دو تا كی)ی متوسط ریمقاد شیآزما انجام مدت در تا شود

 ادداشتی رای آبک اسهال و تهوع ها، کرامپ خصوص به ماریب میعال. دیریبگ( دیفلورا)ي خاکستر درب لوله در الکتوز دوز از پس قهیدق 11 و قهیدق 61 قه،یدق 45 قه،یدق

 .دیکن

Leukocyte Alkaline Phosphatase :31 عرض در و کرده خشك هوا در را هاالم. دیینما هیته سرانگشت نوک خون از( دیاسال) المي رو بر( ریاسم) گستره عدد شش 

 .دیینما ارسالی شناس خون شگاهیآزما به قهیدق

Metanephrines, Plasma :ي حاو لوله به شده گرفته خون. شودي ریگونخ به اقدام سپس و کرده استراحت پشت به دهیخواب حالت در قهیدق 21 حداقل ماریبEDTA 

 .شود وژیفیسانتر قهیدق 31 عرض در و منتقل شده سرد قبل از که

Methamphetamine, Morphine, opiates, Urine :انجام ژهیوي ها مراقبت و اطیاحت باي ریگ نمونه دیبا داردی قانونی پزشک جنبه شیآزما انجام کهی صورت در 

 .ردیگ

Methionine Loading Test :باودن، ناشتاا سااعت 92 تا ده از پس مااریب mg/kg911  

 در نهیآمي دهایاس و Bيها نیتامیو سطوح تا گردند یم تکرار بعد ساعت 24و92 ،8 ،4 ،2خوني ها     نمونه. شود یم گرفته خون نمونه كی و کرده بلع نیونیمت -ال

 .گردند سهیمقا پالسما
 

Mycobacterial Culture, Sputum :تا شود داده آموزش ماریب به دیبا. شود یم شنهادیپی متوال روز دو در صبحي ابتدا نمونه دو دیجدي غربالگري ها روش در 

 قایعم بعد و کند دایپ کاهش نمونهی آلودگ احتمال تا دیبشو آب بای خوب به را خود دهان سپس و بردارد را خودی مصنوعي ها دندان و کرده مسواک را خودي ها دندان

 .باشد( بزاق نه و) موکوس و( ml5 حداقل)ی کاف آن مقدار که شد مطمئن تا کردی بررس را آن دیبا نمونه گرفتن از بعد. دینما سرفه

Neisseria Gonorrhea Culture & Smear: 

 صورت اگزودا شدن ظاهر جهتی خروج سوراخ سمت به دادن رکتح از پس وی شابراهیپ داخل سواب توسط مرد شابراهیپ ترشحاتي آور جمع: مرد شابراهیپ ترشحات

 .ردیگ یم

 از بعد. بود خواهد دیمفی آنوسکوپ قیطر از میمستق مشاهده. شود یم گرفته سواب توسط وي مقعد حلقه از بعد درست ها پتیکر از آنورکتالي ها     نمونه: رکتال سواب

 .دیینما خارج دبع هیثان 95-31 و چرخانده را آن سواب شدن داخل

 .دارد ونیکاسیاند ستین ریپذ امکان کسیاندوسرو کشت انجام کهی زنان در: واژن ای شابراهیپ کشت

 .شود استفادهی شابراهیپ داخل سواب از ای شود، انینما ترشح تا داده ماساژ سیپوب سیسمف مقابل در را شابراهیپ: زن شابراهیپ

 .دیکن خارج بعد و داشته نگه هیثان 95-31 را سواب. دشو گرفته vaginal vault از نمونه: واژن

 را نمونه دادن چرخش حالت و سواب با سپس. شود انینما کسیاندوسروي اگزودا تا داده فشار اسپکولومي ها     لبه نیب ی آرام به را کسیسرو: کالیسرو/  کسیاندوسرو

 .دیبردار

 .شوند رهیآسپ سوزن و سرنگ توسط دیبا ها     آبسه کرده، خارج مجرا از را اگزودا: بارتولن غده

 .شوند یم گرفته میمستق دید با حایترج و سواب قیطر ازي ا لوزه و الیاوروفارنژي ها     نمونه
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Newborn Screen for Phenylketonuria or Galactosemia :بیترت به نوزادي پا پاشنهي کنار هیحاش از و تولد از بعد ساعت 24-72 فاصله در معموالي ریگخون 

 زوپروپانولیواطرافآنراباا( شترین) محلفروکردنالنست. ابدیشیانخوندرمحالفزایدتاجریگرمکن( C°49-41) گرم حوله ای دستمال كی با را پا پاشنه. ردیگ یم انجام ریز

 حداکثر آن سوزن طول که شترین کمك به و مصرف باركی دهش سترون دستکش از استفاده با. شود خشك کامال هوا انیجر توسط تا دیکن صبر و کرده پاکی خوب به% 71

ي فشارها با سپس و کرده زیتم شده سترون گاز با را اول قطره. ابدی انیجری راحت به خون تا دیکن واردي ریگخون محل به یآرام و کنواختی ضربه باشد، متر یلیم 4/2

 كیتکن كی با. دیبچکان رهیدا مرکز به را آن و کرده كینزد خون قطره به رای صاف کاغذ. ردیگ یم لشکی بزرگ قطره دیکن یم وارد پاشنه به کهي مختصر و متناوب

 . نشود لمس دستکش بای حت دست، با وجه چیه بهی خون ریدوا سطح دیکن توجه. نمود پر رای صاف کاغذي رو بر موجود رهیدا چهار توان یم حیصح

 که يطور به دیده قرار مسطحي ا هیپاي روی افق صورت به رای خون کارت. دیاین وجود به کاغذي روی پارگ ای خراش چیهي ریگخون هنگام در تا دیباش مراقب نیچنهم

 .اتاقکامالخشکشود C°25-95يدما در خوني ها     لکه تا است الزم وقت ساعت سه بایتقر. نکند دایپ تماسیی جا با خون

Occult Blood, Stool (FOBT) :دیبا. ستندیني همکار به قادر ای ندارند شیآزما نیا انجام بهی لیتما مارانیبی بعض است،ي ندیناخوشا کار مدفوع فتنگر که آنجا از 

 .نشود مدفوع شدن آلوده موجبی قاعدگ ای ادراری احتمال خون تا بود مراقب

pH, Blood :شود یم الکتات دیتول موجب کار نیا که چرا کند باز و گره را خود مشت ماریب دینده اجازه. نشود استفاده کهیتورن از  امکان حد تاي دیور نمونهي برا .

 مدت به دیبا نظر مورد منطقه پوستي دیوري ریگ نمونهي برا. دیینما مسدود کامال را آن سر بالفاصله و کرده حباب فاقد را شده گرفته نهیهپار سرنگ با کهي ا نمونه

 .شود برقرار خون آزاد انیجر که باشدی عمقي قدر به دیبا نکرد سوراخ و باشد شده گرم قهیدق 95-91

Potassium, Serum or Plasma :مشت ماریب. شود اجتناب کهیتورن از استفاده امکان صورت در و استاز از. نشود استفاده کوچكی لیخي ها سوزن از امکان صورت در 

 شده، برداشته کهیتورن و شده آزاد دست که نیا از بعد قهیدق دو تا كی را خون نمونه شود یم استفاده کهینتور اگر. شود یم میپتاس شیافزا باعث که چرا نکند گره را خود

 .نشود زیل سبب تا گردد هیتخل شیآزما لوله داخل بهی آرام به خون. دیریبگ

Prolactin, Serum :دیریبگ صبح ده تا هشت نیب و شده سرد قبل ازي ها     لوله در را نمونه. 

Protein, Semi quantitative, Urine :و دارد تیاهم( جونز بنس نیپروتئ) نیمونوگلوبولیا سبك رهیزنجی ابیرد که یهنگام ادرار غلظت حداکثر آوردن بدستي برا 

 .شود یم داده حیترجی حت و مطلوب روزی ط ادرار ،يویکلي ها يماریب ریساي برا. شود یم شنهادیپ صبح اول نمونه شود رد دیبا كیارتواستاتي نوریپروتئ که یهنگام

Renin Plasma Activity (RPA) :بنفش درب لوله در و گرفته شده سرد قبل از کهی سرنگ با را نمونه (EDTAدار )بسته، را لوله درب. دیزیبر شده سرد قبل از 

 .گردد ثبت حتماي ریگ نمونه نیح ماریبي ریقرارگ تیوضع. دیینما ارسال شگاهیآزما به و داده قرار خي یرو بالفاصله و کرده مخلوط

Schilling Test :نیتامیو دوز كی ماریب B12 ی عضالن داخل قیتزر كی و نموده بلع را ویواکتیراد دی با شده نشاندارB12 ماریب ادرار سپس کند یم افتیدر زین را 

 .گردد یمي آور جمع ساعت 24 مدت به

Semen Analysis :توسط منزل در را نمونه توان یم نصورت،یا ریدرغ است بهتر شوندیم گرفته شگاهیآزما ای طبم در کهیی هانمونه تیفیک masturbation و  گرفت

 Silastic) شود آن باالتر تیفیک سبب است ممکنی مني آور جمع لهیوس كی از استفاده با و مقاربتی ط دري ریگ نمونه. رساند شگاهیآزما به ساعت كی تا حداکثر

condom- seminal pouch type .)ي ا وقفه مقاربت از. کرد استفاده دینبا ها اسپرم اتیح تیقابل بای احتمال تداخل علت به التکسی معمولي ها کاندوم از(coitus 

interruptus) شود گرفته کامل دیبای من عیما نمونه. است اسپرم نیشتریب شامل معموال انزالیی ابتدا بخش. شود استفاده دینبا هم. 

Urinalysis :نمونه كی معموال voided ترشح با نمونه رود یم احتمال اگر. بود خواهد مناسب (Discharge )نمونه كی باشد شده آلوده نالیواژي زیخونر ایclean 

catch  اگر. کند یم فرق شیآزما مقصود باي ریگ نمونه زمان. است مطلوب cast صبحي ابتدا نمونه دیداري غربالگر اهداف ای دیکن یمی بررس را هیکل ظیتغلیی توانا ای 

 .است ارجح

Urobilinogen, 2-Hour Urine :ساعت از را ادرار یتمام. بنوشد جا كی تا داده آب تریلیلیم 511 ماریب به. زدیر یم دور را خود ادرار ظهر از بعد دو ساعت در ماریب 

 رنگ رهیت ای شود دهیپوشي ریگنمونه ظرف دیبا لذا. است حساس نور و اتاقي دما به نوژن یلیاوروب. ستدبفر شگاهیآزما به عیسر و کرده جمع ظهر از بعد چهار تا دو

 .باشد

  شیآزما هر انجامي برا ازین مورد نمونه حجم -5

ي ها     نمونهي برا حجم نیا. باشد ریپذ امکان یراحت به آنی احتمال تکرار و شیآزما انجام که باشدي ا اندازه به دیبا شیآزما انجامي برا ازین مورد حجمی کل طور به

 .است تریلیلیم 2-3 حداقل پالسما ای سرم

 :داشت نظر در دیبا را ریز نکات خاص موارد نیهمچن و ها     نمونه ریساي برا

Body Fluid Chemical Analysis :ریمقاد فرستادن عیشا اشتباه كی رد،یگ یم انجام شگاهیآزما مختلفي ها بخش در معموال بدن عاتیما شیآزما کهیی آنجا از 

 .شود ارسال مناسبي ها ظرف در منقسم صورت به دیبا که بود خواهد مطلوب تریلیلیم 51 حجم منظور نیاي برا. است شگاهیآزما به بدن عیما ازی ناکاف
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CSF Analysis :معموال ml3-9 کند یم تیکفا. 

Albumin Ratio/ IgG CSF :است ازین مورد تریلیلیم 3 حایترج و تریلیلیم 9/1-5/1 حداقل. 

Chloride, Sweat :حجم حداقل وبیکروتیم از استفاده صورت در. بود خواهد ازین مورد عرق گرم یلیم 75 حداقلی صاف کاغذ ای گاز با نمونهي آور جمع صورت در 

 .است تریکرولیم 95 قبول قابل

Cold Hemolysin Test :بود خواهد ازین موردي تریل یلیم هفت لخته لوله دو. 

Cryoglobulin, Serum :(يدیور خون تریلیلیم 95) سرم تریلیلیم 5 حداقل 

Endomysial Antibodies :بود خواهد ازین مورد سرم تریلیلیم 2 حداقل اطفالي ها     نمونهي برا. 

Gliadin IgG/IgA Antibodies :بود خواهد ازین مورد سرم رتیلیلیم 2 حداقل اطفالي ها     نمونهي برا. 

HPV DNA Test :باشد متر یسانت 5/1 تا 2/1 نیب دیبای وپسیب نمونه اندازه. 

Hypertonic Cryohemolysis Test :بود خواهد ازین مورد تازه کامل خون تریلیلیم 3 حداقل. 

Mycobacterial Culture, Ascitis Fluid :است ازین مورد مونهن تریل كی حدود ،%81 تیحساس نیتامي برا. 

Mycobacterial Culture, CSF :است  تریلیلیم 91 مطلوب حجمی ول بوده تریلیلیم 5 قبول قابل حجم حداقل. 

Mycobacterial Culture, Sputum :است تریلیلیم 5 قبول قابل حجم حداقل. 

Mycobacterial Culture, Urine :است صبحي بتداا ادرار تریلیلیم 41 قبول قابل حجم حداقل . 

Osmolality, Urine :است ازین مورد ادرار تریلیلیم 9 حداقل. 

Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid :است ازین مورد كینوتیآم عیما تریلیلیم كی حداقل. 

Rubella Culture, Urine:ml91 است ازین مورد ادرار. 

Skin Biopsy, Immunofluorescence (IF) :است ازین مورد پوست( یوپسیب پانچ)ي ا منگنهي برداربافت از مکعب ترمیلیم سه. 

Specific Gravity, Urine :دارند ازین ادرار ازي شتریب زانیم به ها روش ریسا که یحال در دارد، ادرار قطره چند به اجیاحت فقط رفراکتومتر. 

  ازین مورد دارندهنگه ای ضدانعقاد نوع -6

 :EDTA ضدانعقاد -الف
B- Type Natriuretic Peptide, ACTH,  C1 Esterase Inhibitor, ADH ,APOE 

CBC (K2-EDTA) (تریلیلیم در گرمیلیم 5/9-2/2 زانیم به  ) 
Cyclosporine/ Glucagon/ HbA1c/ Ham Test/ Hb electrophoresis, HbA2/ HbF/ Unstable Hb/ Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count 

Hct-Hb/ Cryohemolysis Test Hypertonic// Kleihaure – Betke/ Mercury-/ Metanephrines-/ PTH- Related Protein 

Platelet Count–WBC count/ RBC Indices/ Renin activity, plasma (RPA)/ Sickle Cell Te 

 : تراتیس ضدانعقاد– ب
aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time) 

APCR (Activated Partial C Resistance) 

Antiplasmin/ Antithrombin/ D-Dimer/ FDP/ Factor XIII/ Fibrinogen/ Heparin Neutralization/ HMWK/ Lupus Anticoagulant/ Mixing 

Studies 
Plasminogen// PAI-1/ Platelet Aggregation/ Prekallikrein/ Protein C/ Protein S/ Reptilase Time/ PT /Sugar Water Test/ Thrombin Time 

Von Willebrand Factor 
 :نیهپار ضدانعقاد–پ

Amino Acids, Plasma/ Chromosome Analysis/ Hb, Plasma/ Methemoglobin/ NBT/ pCo2 Blood/  

PH, Blood/ Phenylalanine/ Tartrate Resistant leukocyte Acid Phosphatase 

 :EDTA ای نیهپار ضدانعقاد -ت
Body Fluid/ Fractionation Plasma,Catecholamines/ Lead/ Osmotic Fragility/ PNH Test by Flow Cytometry/ Reticulocyte Count 

 :EDTA ضدانعقاد ای لخته نمونه - ث
Apo A-I/ Apo B/ CEA/ Cholesterol/ DHEA/ HDL/ HIV Serology/17-Hydroxyprogesterone/ IGF-1/ LDL/ Platelet Antibodies/ Rh Genotype/ 

Testosterone Total & Free/ TG/ VIP/ Vitamin B6/ Warfarin 

 :نیهپار ضدانعقاد ای لخته نمونه–ج
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Aldolase / ALT/ Amylase/ Anion Gap /AST/ Body Fluid Analysis/ Calcitonin/ Calcium Ionized/ Chloride, Serum or Plasma/ Cortisol/ CK-

MB 

Creatinine/ Estriol, Unconjugated, Serum or Plasma/ Ethylene Glycol, Serum or Plasma/ Follicle Stimulating Hormone (FSH)// Protein, 

Total, Serum 
Keton Bodies, Blood/ Lactate Dehydrogenase (LDH)/ Leptin, Serum or Plasma / Myoglobin/ Osmolality, Calculated/ Phosphorus/ Potassium 

Sodium  (نیارهپ میسد نه و نیهپار میتیل) 
Urea Nitrogen (BUN)/ Valproic Acid/ Vitamin A/ Vitamin D/ Vitamin E 

 :موارد ریسا -چ

aPTT و PT :دارد تیارجح% 8/3 غلظت بر میسد تراتیس% 2/3 غلظت. میسد تراتیسي حاوی آب دربي ها     لوله. 

Acid Phosphatase :ضدانعقاد از استفاده EDTA نمود استفاده زین لخته لهلو از توان یم اما است ارجح. 

Aldosterone :بنفش درب لوله از توان یم فقط آلدوسترون و نیرن شیآزما انجام صورت در (EDTA) آلدوسترون سنجش فقط کهی صورت دری ول کرد استفاده 

 .کرد استفاده لخته ای و تراتیس ،EDTA ن،یهپاري حاوي ها     لوله از توان یم باشد مدنظر

α1-Antitrypsin :بنفش درب لوله و سرمي آور جمع جهت لخته لوله (EDTA) ردیگ یم قرار استفاده موردی مولکول شیآزماي برا. 

Red Cell Antibody Detection / Identification :بنفش درب لوله كی و( لخته) قرمز درب لوله كی (EDTA) ازاستین مورد. 

Cryofibrinogen :بنفش درب ای (تراتیس میسد)ی آب درب لوله دو ((EDTA است ازین مورد. 

G6PD :بنفش درب لوله (EDTA) زرد درب ای( نیهپار) سبز درب ای (دکستروز، -تراتیس دیاس ACD )است ازین مورد. 

2hpp, BS, FBS :عیسر جداکردن شرط به قرمز درب و( نیهپار) سبز درب لوله از استفاده شود؛ یم داده حیترج( دواستاتی ای میسد دیفلور)ي خاکستر درب لوله 

 .بود خواهد قبول قابل عیسری بررس و قرمزي ها گلبول

GTT :(.دواستاتی ای دیفلورا میسد)ي خاکستر درب لوله 

HLA-Typing :بنفش درب لوله (EDTA) ي براDNA Testingزرد درب لوله ؛ (ACD) وي سرولوژي براDNA Testing ردیگ یم قرار استفاده مورد. 

Homocysteine: انعقاد ضد نیبهتر EDTA است قبول قابل هم نیهپار ای تراتیس از استفادهی ول است. 

Lactic Acid :است ازین مورد نیهپاري حاو لوله نه؛یهپار سرنگ ؛(دیفلورا میسد)ي خاکستر درب لوله. 

Lactose Tolerance Test :است قبول قابل( دیفلورا میسد)ي خاکستر درب لوله. 

Sedimentation Rate, Erythrocyte (ESR) :بنفش درب لوله EDTA) )تراتیس میسد يتر حجم كی به خون حجم چهار) كی به چهار نسبت به تراتهیسي پالسما ای 

mmol/L 911 )است ازین مورد. 

T3 Uptake :انعقاد ضدی ول لخته لوله EDTA است قبول قابل هم نیهپار و. 

 ادرار دارندهموادنگه–ح

Aldosterone :تا گردد یم استفاده دارندهنگه عنوان به% 51 كیداستیاس ای كیدبوریسا از  

4-2=PH باشد. 

Catecholamines, Fractionation, Urine :25 تا است ازین مورد سال پنج ریزي ها     بچهي برا تریل یلیم 95 و نیبالغي برا% 51 كیداستیاس تریل یلیم pH چهار تا دو نیب 

 .شود حفظ

Cortisol, Free, Urine :از استفاده عدم صورت در. دیینما اضافه ظرف به كیدبوریاس گرم ده ای% 51 كیداستیاس تریلیلیم 25 نمونه،ي آور جمع به شروع از قبل 

 .بود خواهدي ضرور آني آور جمعی ط در خچالی در نمونهي دارنگه دارنده،نگه ماده

Cystine :21 2-3 تا نمونه کردني دیاس اي یآور جمع به شروع از قبل تولوئن تریلیلیم=PH است ازین مورد آني آور جمع از پس. 

5-HIAA :تا کرد استفاده كیدروکلریه دیاس ای كیاست دیاس تریلیلیم95 ای كیدبوریاس گرم91-95 از توان یمی ول دارندهنگه ماده بدون معموال pH نمونه مناسب 

 .گردد حفظ

Hydroxyproline :31 دیینما اضافه ظرف به كیدبوریاس گرم 91-95 ای نرمال شش كیدریکلر دیاس تریلیلیم. 

17- Ketosteroids :95 الیگالس كیداستیاس تریلیلیم 

Lead :21 ماده به اجیاحت منابعی بعض اساس بر) نرمال شش كیدریدکلریاس تریلیلیم  

 (ندارد دارندهنگه

: Luteinizing Hormone (LH) 95-91 كیبور دیاس گرم 
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Metanephrines :25 سال پنج ریز کودکاني برای ول شود اضافه ظرف بهي آور جمعي ابتدا در% 51كیاست دیاس تریلیلیم ml95 کند یم تیکفا. 

Oxalate :21اگزاالت به آسکوربات لیتبد ازي ریجلوگ و اگزاالت شدن زهیستالیکر ازي ریجلوگي برا نرمال شش كیدریدکلریاس تریلیلیم 

Porphyrins :شود یم اضافه ظرف بهي آور جمع از شیپ کربنات میسد گرم پنج معموال. 

Pregnanetriol :95-91 الیگالس كیاست دیاس تریلیلیم 95 ای كیبور دیاس گرم 

Uric Acid :91 میدسدیدروکسیه محلول تریلیلیم (M5/92 )شود اضافه ظرف بهي آور جمع از شیپ رسوب ازي ریجلوگي برا. 

VMA :شود اضافه ظرف بهي آور جمع از قبل كیاست دیاس ای كیدروکلریه دیاس. 

Zn:ml91 ظیغل كیدروکلریه دیاس  

 :ندارد دارندهنگه به ازین ادراري آور جمع کهي موارد–خ
Amino Acids/ Amylase/ Chloride 

Citrate  (هستند دارندهنگه ماده از استفاده به لیقا ها پروتکلی بعض) 

FSH/ Immunofixation Electrophoresis/ Magnesium/ Manganese/ Microalbumin/ Mercury/ Mucopolysaccharides/ Potassiu 
Protein Electrophoresis/ Protein, Quantitative/ Sodium/ Schilling Test 

 ... و فاصله ظرف، زمان، حرارت، درجه نظر از نمونه انتقال نحوه به مربوط الزامات -7

 :رندیقرارگ شیموردآزما و شده ارسال شگاهیآزما به بالفاصله دیبا که ییها     نمونه– الف
Activated Clotting Time (ACT)/ Ammonia, Plasma/ Acid Phosphatase, Serum or Plasma/ Bilirubin, Urine/ CSF/ Ketones, Urine/ Nitrite, 

Urine 
Nitro Blue Tetrazolium Test (NBT)/ PCo2, Blood/ PH, Urine/ Synovial Fluid Analysis 

 :گردند جدا پالسما ای و سرم ممکن فرصت نیاول در دیبا کهیی ها     نمونه– ب
aPTT, PT/ Aldolase, Plasma or Serum/ Angiotensin Converting Enzyme (ACE)/ Antidiuretic Hormone (ADH)/ Antiphospholipid Antibody/ 

Antiplasmin/ Apolipoprotein A-I/ Antithrombin/ Apolipoprotein B-100 /Calcitonin/ Luteinizing Hormone (LH)/ Mixing Studies 
D-Dimer/ DHEA, DHEA-S/ Factor XIII/ FDP/ Fibrinogen/ FSH/ Hemoglobin, Plasma/ Heparin Neutralization/ HMWK/ Insulin, Serum 

PTH/ Phosphorus, Serum/ PAI-1, Plasminogen/ Potassium/ Prekallikrein/ Protein C/ Protein S/ Reptilase Time/ Thrombin Time/ 

Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) / Von Willebrand Factor 

 :است دار خچالیوژیفیسانتر ازبهین پالسما ای ترسرمعیسر هرچه جاداکردني بارا کاهیی هاانمونه–پ
Antidiuretic Hormone (ADH)/ ACTH/ Calcitonin/ C-peptide/ Gastrin/ IGF-1/ Lecithin: Sphingomyelin Ratio, Amniotic Fluid/ Prolactin 

Renin Plasma Activity (RPA) 

 :ردیگ صورت خي یرو بر دیبا حتما نمونهیی جا به جا و حمل کهي دموار -ت
Aldosterone, Serum or Plasma/ Carcinoembryonic Antigen (CEA)/ 

 

 

Methemoglobin, Whole Blood & PCO2, Blood PH(خی و آب مخلوط در ) 

 :ردیگ صورت شده( منجمد) زیفر صورت به نمونه انتقال دیبا کهي موارد - ث

ADH /CA19-9 /Hepatitis B, C & D, Serology 

 :موارد ریسا -ج

Calcium, Ionized, Serum :ردیگ صورتي هواز یب طیشرا در دیبا نمونه انتقال. 

Cryoglobulin & Cryofibrinogen :دیینما ارسال شگاهیآزما به و داده قرار گرم آب در را ها     نمونه بالفاصله. 

Semen Analysis :ي دما در حفظ با و گرفتن از پس قهیدق 31-61 عرض در را نمونه که دیده آموزش رمایب بهC°37  

 شیآزما انجام از قبل نمونهي دارنگه طیشرا به مربوط الزامات -8

 :کردي دارنگه( C8-2°) خچالیدر را نمونه توان یم کهي موارد– الف
Amylase, Urine/ C1 Esterase Inhibitor, Serum/ Calcium, Serum/ Catecholamines, Fractionation, Urine/ Chloride, Serum or Plasma 

Cortisol,Serum(روز هفت تا )/ Creatine Kinase, Serum/ CK-MB/ Creatinine Clearance, Urine// Digoxin, Serum/ Drugs of Abuse Testing, 

Urine 
Erythrocyte Sedimentation Rate  (ساعت 92 حداکثر)/ Ferritin, Serum/ HbA1C(روز هفت تا  )/ TIBC &Iron(روز هفت تا )/ Jo-1 Antibody/ 

Leukocyte Esterase, Urine/ Lithium, Serum/ Magnesium,Serum or Urine/ Metanephrines, Urine/ Methadone, Serum or Urine/ 
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Methamphetamine, Qualitative, Urine/ Morphine, Urine/ Mycobacteria by DNA Probe / Mycobacterial Culture, Sputum/ Myoglobin, 

Serum or Plasma/ Opiates, Qualitative, Urine/ Osmolality, Serum/ Osmotic Fragility / Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology/ 

Phosphorus, Serum/ Porphyrins, Quantitative, Urine/ Potassium, Urine/ (PAPP) Pregnancy-Associated Protein A, Serum/ Protein 

Electrophoresis, Serum or Urine 
Protein, Quantitative, Serum or Urine/ Reducing Substances, Urine/ Schilling Test/ Specific Gravity, Urine/ T3 Uptake/ Triglycerides, Serum 

or Plasma/ Zn, Urine/ 
Hb Electrophoresis, Hb A2 (روز هشت تا) 

 :نمودي دارنگه( -C° 21)زریفر در را نمونه دیبا کهي موارد – ب
α- Fetoprotein (AFP), Serum/ B-Type Natriuretic Peptide (BNP)/ CA19-9/ Calcitonin,Serum/ Ceruloplasmin, Serum or Plasma/ Coagulation 

Assays, Plasma  (هفته دو رحداکث)/ Cobalamin, Serum/ C-Peptide, Serum / Glucagon, Plasma/ Hemoglobin, Plasma/ Dihydrotesterone, 

Serum_/ Hepatitis A, B, C, D, Serology/ Insulin, Serum/ Metanephrines, Plasma/ Mucopolysaccharides, Urine/ PTH, Serum/ 

Prolactin, Serum/ Renin Plasma Activity (RPA)/ Testosterone, Serum or Plasma/ Thyroglobulin, Serum 

ي دما در را پالسما توان، یم صورت نیا ریغ در. شوند انجام پالسما جداشدن از پس ساعت 4 عرض در ستیبا یم aPTT و PT خصوصاي انعقادي هاشیآزما عمده–پ

Cº21- (تادوهفته )ایوCº71- (تاششماه )(جداشود کساعتی درعرض یخون يها ازسلول پالسما بهتراست. )نمود يدارنگه 
Antiplasmin/ Antithrombin/ Factor XIII/ HMWK/ Mixing Studies/ Plasminogen and PAI-1/ Prekallikrein/ Protein C & Protein S/ Thrombin 

Time/ Von Willebrand Factor 

 :موارد ریسا -ت

Acid Phosphatase, Serum or Plasma :و حرارت به میآنز تیحساس علت به pH، دیده انجام را شیآزما تا دیدار فرصت ساعت كی حداکثر. 

aPTT :کاذب طور به است ممکن هشت فاکتور عیسر بیتخر ش،یآزما انجام و پالسما کردن جدا در ریتاخ صورت در PTT نیچنهم. دهد نشانی واقع حد از باالتر را 

 دهیسنجی واقع حد از تر نییپا کاذب طور به PTT است ممکن کند، یمی خنث را نیهپار کهی پالکت چهار فاکتور شدن آزاد لیدل به ن،یهپار با ندرما تحت مارانیب در

 ادشدهی زمان در شیاآزم امکان عدم صورت در. نمودي دارنگه C4-2° ای اتاقي دما در بسته در لوله در ساعت چهار مدت به شیآزما از شیپ توان یم را پالسما. شود

 .استي دارنگه قابل -C 21°زریفر در هفته دو مدت به پالسما

ALT :کند یم دایپ شیافزا جیتدر به قرمزي ها گلبول از میآنز شدن آزاد علت به آن از بعد اما است داریپا ساعت 24 تا 92 مدت به کامل خون نمونه در .ALT سرم در 

 .ابدی یمي ا مالحظه قابل کاهش کردن منجمد صورت دری ول است داریپا هفته سه تا خچالی حرارت درجه در و

Aldolase :در شیآزما انجام زمان تا را سرم °C21- گرددیم آلدوالز ثبات باعث كیدبوریاس نمودن اضافه. دیکني دارنگه. 

Alkaline Phosphatase :5-91 شیافزا کهي طوربه ابد،ی یم شیافزای آهستگ به سرم فسفاتاز لنآلکا ،يساز رهیذخ هنگام به. شودي دارنگه خچالی در دیبا نمونه 

 .گردد انجام ترعیسر هرچه شیآزما بهتراست علت نیهم به. انتظاراست قابل C°4 حرارت در ساعت چهار از کمتر در درصد

α2–Macroglobulin :در ساعت 72 مدت به توان یم را نمونه°C4 در دیاب زمان نیا از پس و نمود رهیذخ C°21- ذوب شیآزما ازانجام بارقبلكی گرددوفقط رهیذخ 
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 .گردد

Amylase, Serum :حرارت درجه در هفته كی مدت به الزیآم   C °25 حرارت دردرجه ششماه وحداقلC °4 ماند یم یدارباقیپا. 

Anticardiolipin Antibody :دهد یم رییتغ را آني داریپا که چرا دیینما اجتناب سرم مکرر کردن ذوب و منجمد از. 

ADH :حرارت درجه در و ختهیری کیپالست لوله داخل را پالسماC °21- دیکن ارسال مرجع شگاهیآزما به دویینما منجمد. 

Anti-DNA :خچالی در ساعت 72 مدت به توان یم را نمونه. ردیگ قرار خچالی داخل ترعیسر چه هر دیبا نمونه C° 4 در ینطوال مدت وبه  C °21- ي دارنگه سردتر ای

 .نمود

ANA :يدما در توان یم را سرم نمونهC °4 ایC°21- در را نمونه توان یم نیهمچن. کرد يدارنگه انجمادوذوب انجام بدون ساعت 72 مدت بهC °71- مدت به 

 .کرد يدارترنگه یطوالن

Antiphospholipid Antibody :گردد منجمد دیبا صورت نیا ریغ در کردي دارنگه ساعت چهار مدت به توان یم خي یرو دادن قرار صورت در را سرم. 

AST :حرارت درجه در روز سه مدت به نمونه°C 25، در هفته سهC °4 است يدارنگه زرقابلیتردرفر یطوالن مدت وبه. 

β2-Microglobulin,Urine :کاهش صورت در pH گردد یم داریناپا 5/5 از ترکم به ادرار. 

Bilirubin, Serum :گرددي دارنگه نور از دور دیبا نمونه. 

Calcium, Ionized, Serum :در ساعت 48 مدت به توان یمي هواز یب طیشارا در را نمونهC °4 نمودي دارنگه اتاقي دردما ساعت 2 و. 

CEA :در تار  یطوالن مدت  بهي دارنگه صورت در و خچالی در ساعت 24 مدت به سرم نمونهC °21- استیدارقابلنگه. 

Cobalamin, Serum :گرددي دارنگه نور از دور دیبا نمونه. 

HCG–β :در روز چهار اتاق،ي دما در ساعت 24 مدت به سرمC °4 تردر یمدتطوالن وبهC °21- ماند یمیدارباقیپا. 

Complement Components :در قهیدق 31-61 مدت به سپس و اتاق حرارت در قهیدق 95-31 تمد به دیبا نمونه و هستند حساس حرارت به نسبت کمپلمان اجزاC 

 .شود قرارداده -C °71درحرارت دیبا زین مدتی طوالني دارنگهي برا. گرددیدارنگه °4

CBC :يدما در کهی صورت در. رندیگ قرار شیآزما مورد دیبا اتاقي دما دري دارنگه وي ریگنمونه از پس ساعت چهار مدت ظرف حداکثر ها     نمونهC °4 ي دارنگه

 .شود هیتهي ریگازخون پس بالفاصله ستیبا یمی خون گستره. راستیپذ امکان شیآزما انجام ساعت 24 مدت گردندحداکثربه

CRP :در ساعت 72 حداکثر ای بوده تازه دیبا سرمC °4 نمونهدر. شدهباشدیدارنگهC °21- بود خواهد داریمدتششماهپا به. 

D-Dimer و FDP: ي برا سرم از استفاده صورت در. شود منجمد صورت نیا ریغ در. استي دارنگه قابل ساعت 24 تا خي یرو و ساعت هشت تا اتاقي دما در پالسما

 .کردي دارنگه خچالی در هفته كی تا را آن توان یم FDP شیآزما انجام

DHEA و DHEA-S :در ساعت24 مدت به پالسما ای سرمC °4 شود منجمد دیبا زمان نیا از ترشیب و استي دارنگه قابل . 

Estradiol, Serum :در و ساعت 24 تا خچالی در سرم نمونهC °21- دارخواهدبودیپا تادوماه. 

Estriol, Unconjugated :در و ساعت 24 تا خچالی در نمونهC °21- دارخواهدبودیپای طوالن مدت به. 

Fibrinogen :در و تساع دو تا اتاقي دما در پالسماC °8-2 شودي دارنگه منجمد شکل به صورت نیرایدرغ. استي دارنگه قابل تاچهارساعت. 

Folic Acid :يدما در سرم. رود یم نیب از فوالت% 92 -91 حدود نور معرض در و اتاقي دما در سرمي دارنگه صورت درC°4 داراستیپا ساعت 24ي برا 

 .شودي دارنگه نور از دور نمونه و دییمنجمدنما صورت نیرایدرغ

FSH :در سرمC °25-4 چهارساعت،در مدت بهC °21- در و دوهفته مدت بهC °71- در ماه سه مدت زبهین درادرار. دارخواهدبودیپا ماه سه مدت بهC °21- 

 .شود اجتناب مکرر ذوب/ انجماد ي ها     ازچرخه. ماند یدارمیپا

GGT,Serum :در ماه كی مدت به نمونهC °4 در لسا كیوC °21- دارخواهدبودیپا. 

Gastrin :در ساعت چهار مدت به سرمC °4 در ماه كی وC°21- يدردما ساعت 48 کهییها سرم. دارخواهدبودیپاC°4 نشان را تیفعال کاهش% 51 اندتا بوده 

 .دهند یم

G6PD :در قرمزي ها گلبول میآنز مناسب،ي ضدانعقادها از استفاده باC °4 ودر روز شش حداقلC °25 دارخواهدبودیپا ساعت 24 حداقل. 

GTT, 2hpp, BS, FBS :ساعت هر در تام خون در گلوکزmg/dl 91-5 در. باشد شدهي دارنگه( دیفلوراي حاو)ي خاکستر درب با لوله در کهنیا مگر ابدی یم کاهش 

 نمونه به کند یمي ریجلوگ زیکولیگل از که میسد دیفلور مانند دارندهنگه دهما كی دیبا باشد ها سلول مجاورت در قهیدق 31 از ترشیب مدت به سرم است الزم کهی صورت

 گلوکز زانیم شروندهیوپ واضح سببکاهش -C °21دری حت تر یطوالن مدت به نمونهي دارنگهی ول است داریپا خچالی در ساعت 48 تا پالسما ای سرم گلوکز. شود اضافه

 .شد خواهد
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GH :در سال كی و اتاقي ادم در ساعت چهار سرم نمونه C °21- دارخواهدبودیپا. 

Hematocrit :جمع از پس ساعت شش عرض در دیبای دست روش. شودي دارنگه خچالی در نمونه باشد شیآزما انجام در ریتاخ ساعت چهار از شتریب کهی صورت در-

 .شد خواهد MCV و تیهماتوکر کاذب رفتن باال سبب ساعت 6-24 عرض در قرمزي ها گلبول تورم شودي دارنگه اتاق حرارت در خون اگر. شود انجام خوني آور

HBeAg :که چرا شودي دارنگه منجمد صورت به ای و خچالی در و شده جدا لخته از ساعت سه عرض در دیبا سرم HBeAg است حساس گرما به. 

Hepatitis B DNA Detection :در دیبا سرمC °21- هادر وبافتC °71- منجمدبمانند. 

Hepatitis C RNA Detection :در دیبا سرمC °21- هادر وبافتC °71- منجمدبمانند. 

HDL :در روز 9-7 مدت به پالسما ای سرم نمونه. استي ریگ نمونه از پس بالفاصلهي ریگ اندازه حالت، نیبهترC°4 شودي دارنگه صورتمنجمد هابه     اهفتهی. 

HLA-Typing :بری مبتني ها شیآزما جهت. شودي دارنگه اتاقي دما در نمونهي سرولوژ شیآزما جهت DNA، گرددي دارنگه خچالی در نمونه. 

Homocysteine, Plasma :افتد،یب ریتاخ به سرم ای پالسما از ها سلول کردن جدا کهی صورت در Homocysteine شیافزا قرمزي ها گلبول ازیی رها علت به پالسما 

 نیا شود داده قرار خي یرو نمونه کهی صورت در و دهد یم شیافزا را پالسما Homocysteine% 91 حدود ساعت، كی مدت به اتاقي دما در نمونهي دارنگه. ابدی یم

 .شود یم آهسته روند

HVA, Urine :حدود نموده،ي ریگ اندازه را ساعته 24 ادرار حجم ml911 با را نمونه از PH در روز هفت تا نمونه. دیده قرار خچالی در و برداشته چهار تا دو نیبC °4 

 .دارخواهدبودیپا

17-Hydroxycorticosteroids, Urine :در. دیمنجمدکن ای داده قرار خچالی در زیني آورجمع از پس. شودي دارنگه خچالی در نمونهي آورجمع زمانی ط در 

 .ماند خواهد داریپا روز 45 تا شود داده قرار خچالی رد و( الیگالس كیداستیاس تریلیلیم 95 کردن اضافه با)ي دیاس نمونه کهی صورت

5-HIAA, Urine :است بهتر. شود یم انجام كیبور دیاس ای كیدروکلریه دیاس با شدني دیاس. بود خواهد داریپا خچالی در روز 94 تا شودي دیاس نمونه کهی صورت در 

 .نشود استفاده آورد یم نییپا را HIAA-5 افتیباز که نیا علت به كیاست دیاس از

17-Hydroxyprogesterone :در روز چهاري برا پالسما ای سرمC °4 کماهدرییوبراC °21- دارخواهدبودیپا. 

LDH, Serum :است ممنوع نمونه کردن منجمد. است داریپا روز سه تا دو مدت به اتاقي دما در سرم. 

Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) :هشت عرض در و کرده خشك هوا در سپس و ثابت، ترات،یبافرس استون ای% 91 سرد نیفرمال انولمت با دیبا را هاالم 

 مواردی بعض در. کردي دارنگهي زیآمرنگ از قبل هفته هشت تا را ها گستره کردن، ثابت از بعد توان یم. شوند منجمد خون گرفتن از بعد( قهیدق 31 حایترج) ساعت

 .بماند داریپا -ºC21ي دما در سال كی تا یمیآنز تیفعال است ممکن

Lipase :در روز هشت تا سرم در ºC25 (اتاقي دما )در هفته دو وºC4 است داریپا. 

LH :ي دما در سرم درºC25-4 بود خواهد داریپا هفته دو تا . 

Microalbuminuria :شود رسانده اتاقي دما به دیبا شیاآزم انجام از قبلی ول است قبول قابل معموال کردن منجمد و دادن قرار خچالی در. 

Myoglobin, Qualitative, Urine :اگر PH بود خواهد داریپا روز92 مدت به شود رسانده 8-5/1 به ادرار. 

Neisseria Gonorrhea Culture :رندیگ قرار سرد طیمح معرض در ای شوند قرارداده خچالی در دینبا ها     نمونه. 

Newborn Screening For Phenylketonuria or Galactosemia :گذاشتن از نیچنهم و غبار و گرد و دود به آلودهي هوا انیدرجری خوني ها کارت دادن قرار از 

. دکري دارنگه رطوبت به مقاومي ها پاکت در هفته كی مدت به توان یم رای خوني ها کارت. دیینماي خوددار جدا دیخورش میمستق تابش و حرارت معرض در ها آن

 .ماند خواهد داریپای طوالن مدت به( -ºC21) انجماد حالت در و ماه دو تا خچالی ºC8-4ي دما در کاژلیلیسي حاو دارپیزی پالستکي ها پاکت در خوني ها     لکه

Occult Blood,Stool :باشد داشته اکیگا شیآزما جینتا بری منف ریتاث تواند یم شیآزما در ریتاخ. 

Platelet Aggregation :دینکن منجمد ای و نداده قرار خچالی در را نمونه. دیده انجام ساعت دو عرض در ای بالفاصله را شیآزما و داشتهنگه اتاقي دما در را نمونه. 

PNH Test by Flow Cytometry :ي رو بر است نممک شیآزما. شود انجام نمونه گرفتن از پس ساعت 24 عرض در دیبا زیآنال مطلوب، جینتا شدن حاصلي برا

 ژنیآنت رفتن دست از موجب است ممکن نمونه دادن قرار خچالی در. دیکني دارنگه اتاقي دما در را نمونه. باشد انجام قابل هم قبل ساعت 72 تا 48ي ها     نمونه

 .شود سلولی سطح

Progesterone :ي دما در سرمC °4 روزودر 4 مدت بهC °21- داراستیپا ماه سه مدت به. 

PSA :در زمان نیا از شتریبي دارنگهي برا. است داریپا ساعت 24-48 تا خچالی در سرمºC21- شودي دارنگه. 

PT :يدما ای اتاقي دما در دربسته، لوله در نشده وژیفیسانتر نمونه ای پالسماC °4-2 شودیدارصورتبهشکلمنجمدنگه نیرایاست،درغیدارساعتقابلنگه 24 تا. 

Red Blood Cell Indices :در ساعت 98 از شتریب ای اتاقي دما در ساعت ده از شتریب نمونه کهی صورت درC °4 نمونه. کرد استفاده آن از توان ینم باشد شدهي دارنگه 
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 .شود منجمد دینبا

Reticulocyte :ي حاو خونEDTA يدما در و ساعت شش تا اتاقي دما درC °4 استیدارساعتقابلنگه 72 تا. 

Synovial Fluid Analysis :حدود نمونه، افتیدر از پس ساعت شش عرض در. گردند آغاز دیبا ها شیآزما نمونه، افتیدر از پسی کوتاه فاصله به موارد اکثر در 

 و اندازه تعداد، که یحال در ابند،ی یم کاهش روز چند عرض در روفسفاتیپ میکلسي ها ستالیکر. بود خواهد محتمل دیسف گلبول شمارش در کاهش% 41

birefringence اورات میمنوسدي ها ستالیکر (MSU) کند یم افت هفته چند از پس و مانده ثابت اولي روزها در. 

Tartarate Resistant Acid Phosphatase (TRAP) :هستندي دارنگه قابل هفته كی تا حداقل باشند شده ثابت هیته از پس بالفاصلهي ا شهیشي هاالم کهی صورت در. 

TSH :در روز چهار تا سرم درC °4 دارخواهدبودیپا. 

Thyroid Peroxidase Antobody (TPO) :در ساعت 72 تا سرم درC °4 دارخواهدبودیپا. 

Thyroxin, Free, Serum :در هفته دو تا سرمC ° دارخواهدبودیپا. 

Thyroxin, Serum :در هفته كی تا سرمC °25 دارخواهدبودیپا. 

(T3), SerumTriidothyronine :در سرم. دیینما جدا ساعت 48 عرض در را سرمC °25 در و هفته كیتاC °21- دارخواهدماندیپا ماه كی تا حداقل. 

Troponins :در سرم درC °4 دارخواهدبودیپا تاچهارروز . 

Blood Urea Nitrogen (BUN) :در روز سه اتاق،ي دما در روز كی پالسما ای سرم درC °8-4 در ماه وسهC °21- داراستیپا. 

Urinalysis :محافظت ادرار در شده لیتشکي هاالمان از خچالی دري دارنگه. شود گذاشته خچالی در دیبا شود، ینم شیآزما نمونهي بررو بالفاصله کهی صورت در 

 .است گرم و تازه هنموني رو بر شیآزما حالت نیبهتر. ندارند وجودی واقع صورت به که کنند رسوبیی ها ستالیکر است ممکنی ول کند یم

Uric Acid, Serum :يدما در روز 3-7 اتاق،ي دما در روز سهي برا سرم در اوراتC °4 ماهدر 6-92 وC °21- دارخواهدماندیپا. 

Uric Acid, Urine :بود خواهد داریپا اتاقي دما در روز سه حدود تا. دینده قرار خچالی در را نمونه. 

VMA :بود خواهد داریپا خچالی در هفته دو تا شده،ي آور جمع نمونه کردني دیاس از پس. 

Vitamin D :در روز سهC °25-4 در ها     ماه تا سرم. داراستیپاC °21- است مقاوم ذوب/  انجماد يها     چرخه ونسبتابه داربودهیپا. 

 نمونه انتقال وي آور جمع نیحی منیا مالحظات -1

 کامل تیرعا با دیبا دزیا و تیهپات به مبتال فرد خون ای TB به مشکوک ماریب خلط مثل دارد وجود نمونه ای ماریبی ندگیآال احتمال کهي موارد در نمونهي آور جمع

 .گردند تیرعا کامال موارد نیا دیبا زین نمونه انتقال ویی جابجا هنگام و ردیپذ انجام رانهیشگیپ وی منیا اصول

 ماریب نیبال بري ریگ نمونه مانز در مربوطه مسئول و کار انجام نحوه ثبت -91

 .دینما اقدامي ریگ نمونه به نسبت ماریب تیهو احراز از پس ریگ  نمونه فرد و شده ذکر آن علت دیبا شود یم انجام ماریب نیبال دري ریگ نمونه چنانچه

 شگاهیزماآ از خارج از شده رشیپذي ها     نمونه مورد در ژهیو به مختلفي ها     نمونه ردي ارهایمع -99

 تیرعا نمونهي دارنگه قهیطر ای وي ریگ نمونه پروتکل ای و باشد نداشته را الزمي ها یآمادگ ماریب ای باشد نشده استفاده حیصح انعقاد ضد از کهی صورت دری کل طور به

 معرض در ریاخ هفته كی در دینبا ماریب شود یم استفاده شیآزما انجامي برا Radioimmuno assay (RIA) روش اگر نیچنهم. کرد رشیپذ را نمونه دینبا باشد، نشده

 .باشد کرده افتیدری شکل هر به را آن ای باشد گرفته قرار زوتوپیوایراد

 شود می داده توضیح قبل صفحات در گیري نمونه شرایط

 :است لیذ شرح به علل ریسا

 :گردد یم آن شدن رد موجب نمونه زیهمول کهي موارد– الف
Alkaline Phosphatase, Serum/ Antibody Detection / Identification, Red Cell/ Antiglobulin Test, Direct & Indirect (Coombs)/ Bilirubin, 

Serum/ 

/Creatinine, Serum or Plasma/ Digoxin, Serum/ Ham Test /Haptoglobin, Plasma/ Hypertonic Cryohemolysis/ Keton Bodies, Blood/ LDH, 

Serum/ Magnesium, Serum/ Osmolality, Calculated, Serum or Plasma/ Phosphorus, Serum/ Pseudocholinesterase, Serum/ Rh Genotype/ 

Sugar Water Screen / Na- K/ 

 :شد خواهد آن رشیپذ عدم سبب نمونه بودن لخته یا همولیز کهي موارد– ب
CBC/ Hematocrit/ Hemoglobin/ Kleihauer – Betke/ Peripheral Blood, Red Blood Cell Morphology/ Renin Plasma Activity (RPA)/ 

Reticulocyte Count/ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)/ Sickle Cell Test 

 :گردد  یم آن رشیپذ عدم موجب نمونه بودن كیپمیل ای زیهمول کهي موارد–پ
α1-Acid Glycoprotein, Serum/ α2-Macroglobulin, Serum/ Transthyretin, Serum, CSF, Urine 
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 :گردد یم رشیپذ عدم موجب دیاس با شده شسته و metal – free ظروفي جا بهی معمول ظرف ای لوله از استفاده کهي موارد–ت

Aluminum, Serum or Urine/ Iron, Serum/ Lead, Serum or Urine/ Magnesium, Urine/ Zn, Serum or Urine 

 :يانعقادي ها شیآزما -ج

ي حاوي ها     نمونه و باشد نشده پر مشخص حد تا لوله باشد، شده رسانده شگاهیآزما بهي آور جمع از پس ساعت چهار از شتریب کهي ا نمونهي انعقادي ها شیآزما عمده در

 : از عبارتند ها  شیآزما نیا. گرددیم نمونه رشیپذ عدم موجب لخته
Activated Protein C Resistance (APCR)/ Antiplasmin/ Antithrombin/ Factor XIII/ Fibrinogen/ Heparin Neutralization/ HMWK/ Lupus 

Anticoagulant/ Mixing Studies / Plasminogen/ Prekallikrein/ Protein C/ Protein S/ Reptilase Time/ Thrombin Time/ Von Willebrand 

Factor 
 .بود خواهد نمونه رشیپذ عدم موجب زین واضح زیهمول شده، ذکر علت سه بر عالوه PT و aPTT در: نکته

 :موارد ریسا در رد علل–چ

Amino Acid, Urine :نشود رشیپذ نمونه باشد، 191/9 از کمتر ادرار مخصوص وزن کهی صورت در. 

ACE :انعقاد ضد از استفاده EDTA گردد یم میآنز مهار سبب که چرا. 

ADH :منجمد صورت به نمونه 

GlycineCSF IgG/ Albumin Ratio,CSF Protein Electrophoresis, :نمونه شدن آلوده CSF (كیترومات ونیپونکس) خون با 

Cold Agglutinin Titer :در لخته کهی صورت درC°37 باشند داده قرار خچالی داخل را آن سرم کردن جدا از قبل ای باشدو نشده لیتشک. 

CBC :ي دیور داخل عاتیما با خون شدن قیرق ز،یهمول نمونه شده، لخته نمونه نامناسب، لوله از استفاده 

Cryofibrinogen :گرم آب در نمونه ارسال عدم شگاه،یآزما به نمونه انتقال در ریتاخ ساعت دو از شتریب نامناسب، لوله از استفاده 

Cryoglobulin :گرم آب در نمونه ارسال عدم شگاه،یآزما به نمونه انتقال در ریتاخ ساعت دو از شتریب شده، گرم قبل از سرنگ ای لوله از استفاده عدم 

Folic Acid :زیهمول نمونه اند، بوده نور معرض در ساعت هشت از شتریب کهیی ها     نمونه 

Gastrin, Serum :انعقاد ضد باي ریگ نمونه 

Homocysteine, Plasma :ساعت كی عرض در ها سلول از پالسما نکردن جدا 

HPV DNA Detection :متر یسانت 5/1 از تربزرگي ها يبرداربافت 

Iron Stain, Bone Marrow :باشد امدهین دست به استخوان مغز (dry tap) باشد نداشته وجود استخوان مغز ازی کلیپارت چیه ها گستره در ای. 

Lactic Acid,Whole Blood or Plasma :باشد نشده افتیدر خي یرو کهي ا نمونه. 

Lecithin: Sphingomyelin Ratio, Amniotic :خون با كیوتیآمن عیما نمونه بودن آلوده 

Leukocyte Alkaline Phosphatase :انعقاد ضد با شده رفتهگ خون EDTA، از ترکم لینوتروف تعداد قه،یدق 31 از ترشیب شگاهیآزما به انتقال زمان mm3/9111 در 

 یطیمح خون

Lithium, Serum :زیهمولي ها     نمونه و باشند شده گرفته میتیل نیهپار انعقاد ضد با کهیی ها     نمونه 

Lymphocyte Transformation Test :اند شده منجمد ای شده داده قرار خچالی در کهیی ها     نمونه زنده،ي ها تیلنفوس فاقد نمونه کهنه، نمونه. 

Mycobacteria by DNA Probe :ها يباکتر ریسا که چرا باشند مانده اتاقي دما در ساعت 92 از شتریب کهیی ها     نمونه باشند، آلودهی خارج سطحي دارا کهی ظروف 

 .کنندیم رشد

NBT :باشد دهیکش طول ساعت كی از ترشیب شگاهیآزما به نمونه انتقال. 

Osmotic Fragility :تراتیس ای اگزاالت انعقاد ضد از استفاده باشد، گذشتهي ریگ نمونه از ساعت شش از ترشیب لخته، نمونه ز،یهمول 

Pco2, Blood&PH  :باشند نشده بسته محکم ها آن درب کهیی ها سوزن ،خي یرو بر ارسال عدم ای هواي ها حباب و لختهي دارا نمونه. 

Platelet Aggregation :باشد شده ارسال خي یرو کهي ا نمونه لخته، نمونه باشد، گذشته ساعت دو از شتریب آن گرفتن از کهي ا نمونه. 

PNH Test by Flow Cytometry :شود کاذب مثبت جینتا موجب تواند یم که چرا نییپاي دما در شدهي دارنگه ای و کهنهي ها     نمونه. 

Potassium, Serum or Plasma :باالست ها آن پالکت تعداد کهی مارانیب در لخته از سرم نکردن جدا ز،یهمول نمونه. 

Pregnancy Test, Urine :ينوریپروتئ و ادرار نییپا مخصوص وزن باشد، شده آلوده واضح طور به کهي ادرار نمونه 

Pregnancy Test, Serum :سرم بودن دیتورب ای واضح ی پمیل 

Protein Electrophoresis, Urine :کرد هیارا استفاده قابلي الکتروفورزي الگو كی نتوان ای کردي ریگ اندازه نتوان که باشد کمي قدر به توتال نیپروتئ. 
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Semen Analysis :باشد مانده ساعت دو از ترشیب کهي ا نمونه. 

TRAP :نباشد تازه کهی خون و نشده بتثاي ها گستره. 

Urinalysis :يباکتر حد از شیب رشد و مدفوع با نمونهی آلودگ نمونه، انتقال در ریتاخ 

VDRL :پالسما نمونه 

 ي ریگ نمونه هنگام ماریب تیوضع

ی م قراري بردار نمونهی صندل دستهي رو دهیکش رتصو به را خود دست(  دهایور شدن برجسته منظور به)  کردن مشت با و نشستهي ریگ نمونهی صندلي رو بر ماریب

 خون در موادی بعض رییتغ باعث رایز دینما بسته و باز را خود مشت دینبا ماریب که داشت توجه دیبا.  رندیگ قرار میمستق خط كی در دست مچ تا بازو کهي ا گونه به دهد

 .  شودی م

 دهیکش را خود دست ماریب.  ردیگی م قرار شد خواهد گرفته آن از نمونه کهی بازوئ ریزی بالشت ازین صورت در و دهیخواب پشت به دیبا ماریب ، تخت از استفاده صورت در

 .  ردیگ قرار میمستق خط كی در در مچ تا شانه از کهي طور به

 باشد داشته خود دهان در(  سنج دما)  ترمومتر ای آدامس ، عاتیما ، غذا دینبا ماریبي ریگ نمونه هنگام

 کهیتورن بستن

 شودی م استفاده کهیتورن ای بازوبند از خالءي ها لوله ای سرنگ داخل به خون ورود لیتسه جهت ، نظر مورد رگ شدن برجسته و خون از دیور شدن پر شیافزا منظور به

 دینبا و شود بستهي ریگ نمونه هیناحي باال متری سانت 5/7-91 دیبا بازوبند( .  شود بسته کهیتورن دینبا خون الکتاتي ریگ اندازه رینظي موارد در که است ذکر قابل) 

 تواندی م امر نیا که ، گشته بافتها داخل به آن انتشار و خون ظیتلغ موجب خونی موضع توقف صورت نیا ریغ در.  بماند بسته ماریبي بازوي رو بر قهیدق كی از شیب

 ماریب لباسي رو بر دیبا بازوبند باشد داشتهی پوست مشکل ماریب کهی صورت در.  گرددی م تیهماتوکر نیوهمچن نیپروتئ با شده وندیپ باتیترک تمام کاذب شیافزا سبب

 به ای و ماریب آرنج تا مچ از دادن ماساژ با توانی م نباشند مشخص کامالی سطحي دهایور کهي موارد در.  ردینگ قرار فشار مورد او پوست کهي طور به شود بسته گاز ای

 . دیگرد دهایور اتساع باعثي ریگ نمونه موضع کننده گرم لهیوس کمك

 . گردد میتنظ وهیج متری لیم 41ي رو آن درجه دیبا ، خون فشار دستگاه از استفاده صورت در

 .  شود بسته ماریبي بازوي رو بر مجددا قهیدق 2 از پس و شده باز کهیتورن گرددی م هیتوص اول بار در تیموفق عدم صورت در

  مناسب دیور نتخابا

 ( . 9 شکل. )  ردیگی م صورت Cephalic و Median cubitalي دهایور ازي ریگ نمونه موارد اغلب

 درد ، بودنی سطح لیدل به Median cubital  دیور. رندیگ قرار استفاده مورد دینبا مچی داخل سطحي دهایوری ول باشندی م قبول قابل زین دست پشتي دهایور البته 

ی کینزد لیدل به.  دارد تیارجح(  رگ در سوزن نادرستي ریقرارگ صورت در)  ، عصب به دنیرس بیآس کمتر احتمال و سوزن ورود هنگام در شدن ثابت بهتر و کمتر

 ای پا قوزک رینظ گریدی نواحي دهایور.  ردیگ قرار استفاده مورد دیبا دهایور ریسا بهی دسترس عدم صورت در فقط ، نیمد عصب و الیبراک انیشر به كیلیباز دیور

 .........(  بافت نکروز ، ترومبوز ، تیفلب رینظی عوارض جادیا احتمال لیدل به)  ردیگ قرار استفاده مورد دینبا پزشك اجازه بدون ،ی تحتان اندام

 5 حداقلي برا دیبا ، سوزن کردن خارج از پس(  antecubital هیناح از الیبراک انیشر عبور لیدل به)  میشدی انیشري ریگ نمونه به مشکوکي ریگ خونی ط در اگر

 .  شود داده اطالع مسئول پرستار و پزشك به عایسر و گردد وارد میمستق فشار موضعي روي زیر خون آمدن بند تا و قهیدق

 ها تیمتابولی بعض و ها تیالکترول ، باز و دیاسی سبرر رینظ خاص موارد در فقطی انیشري ریخونگ ؛ی انیشر وي دیور خون در موجود موادي محتوا تفاوت لیدل به

 نباشد مقدور آنها دري دیوري ریگ نمونه امکان وجه چیه به کهی مارانیب)  ژهیو طیشرا در مگر.  گردد منظور دینباي دیوري ریگ خون نیگزیجا عنوان به و دارد کاربرد

 .  پزشك نظارت با هم آن ،( 

 .  سازد فراهم راي ریگ خون هیناح انیشر و اعصاب به رساندن بیآس خطر نیکمتر و دهیگرد ماریبی راحت باعث ، دیور نیتر مناسب تخابان با دیباي ریگ نمونه تینها در

 و بوده بضني دارا انهایشر ، دهایور خالف بر.  استي ضروري ریگ خون محل نییتع جهت سبابه انگشت توسط آن ریمس نییتع و نظر مورد دیور لمس که است ذکر قابل

ی می راحت به و شده شکلی طناب و اند داده دست از را خودی ارتجاع حالت که ترومبوزهي دهایور از.  باشندی مي شتریبی ارتجاع تیخاص و میضخ وارهیدي دارا

 .  ردیگ صورتي ریگ خون دینبا لغزند

 :  شود گرفته نظر در مناسب دیور انتخاب در دیبا ریز موارد

 .  شوند انتخاب دینبا افتهی امیالت سوختهی نواح

 (  لنفواستاز ازی ناش مشکالت خطر لیدل به)  گردد مشورت پزشك با دیبا حتما دارد قرار شدهی ماستکتوم طرف در کهی دست ازي ریگ خون از قبل: ی ماستکتوم

 . ردیگ صورتي ریگ نمونه دینبا(  شیآزما جینتا در خطا جادیا لیدل به)  هماتوم هیناح از:  هماتوم
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 .ردیصورتگ هماتوم محل از دورتري ا هیناح ازي ریگ نمونه دیبا نباشدی دسترس قابلي گرید مناسب دیور کهی صورت در

 نمونه لمقابي بازو از است بهتر)  ردیگ صورت استي دیور قیتزر به متصل کهی بازوئ از دینباي ریگ نمونه حایترج( :  آني ها فرآورده و خون قیتزر ای) ي دیور قیتزر

 .ردیگ صورتي ریگ نمونه دیبا ریز مراحل طبقي دیور قیتزر از دورتری محل از صورت نیا ریغ در(  شودي آور جمع

 ( .  آن قطع از کامل نانیاطم با)  گردد قطعي دیور قیتزر قهیدق دوي برا حداقل دیبا

 (  گرید دیور انتخاب حیترج با)  شود بسته(  هیناح آن ریز) ي دیور قیتزر از دورتری محل در دیبا بازوبند ،ي  ریگ نمونه جهت

  ازین موردي ها لوله جهت خوني آور جمع آن از پس و نمونهي ابتدا تریلی لیم 5 ختنیر دور

 .شود درج شیآزما درخواست برگه در ردیگی م صورتي ریگ نمونه آن از کهی بازوئ وي دیور قیتزر به نسبتي ریگ نمونه محل دیبا  

 : ی عروق گرافت ، ستوالیف ، کانوال

 .  باشدی م استفاده قابل او اجازه و پزشك  مشورت با کانوال به متصلي بازو

 .ردیگ صورتي ریگ نمونه مقابلي بازو از دیبا امکان صورت در.  ردیگ قرار استفاده موردي ریگ خون جهت معمول طور به دینبا(  زیالید جهت)  ستولیف به متصلي بازو

 VAD  (Vascular Access Device  ) ای(  land welling Line)  لوله وجود

 :  باشدی م مجازي ریگ نمونه ریز مالحظات گرفتن نظر در با...  عاتیما ، دارو قیتزر جهت VAD ای لوله گونه هر وجود صورت در

 با قبال کهي ریمس از دینبا امکان صورت در.  ردیگ صورت خوني آور عجم ملزومات هیکل در(  زیهمول جادیا ازي ریجلوگ منظور به)  هوا نشت عدم از نانیاطم دیبا

 ابتدا ،ي ریگ خون جهت( .  شود گرفته نظر در دیبا نمونه شدن قیرق و نیهپار بای آلودگ احتمال اجبار صورت در)  گردد هیته خون نمونه ، است شده شسته نیهپار

 در که استی خون حجم مردهي فضا از منظور) مردهي فضا حجم 6 معادل ای خوني ابتدا تریلی لیم 5 ، شده شسته لیاستري ولوژیزیف سرم محلول تریلی لیم 5 با ریمس

 .  شود ختهیر دور(  ماندی م VAD داخل

 ي ریگ نمونه محل کردن زیتم -8

 در موضع شدن خشك از پس.  شودی م زیتم خارج به داخل ازی دوران حرکت صورت به%  71 الکل لیات ای الکل لیزوپروپیا به آغشته گاز کمك بهي ریگ نمونه هیناح

 .  ردیگی م صورتي ریگ نمونه ، پوست و الکل با سوزن نوک تماس ازی ناش سوزش کاهش و زیهمول ازي ریجلوگ منظور به هوا

 نیهمچن و بزرگتر و ماهه دو نوزادان جهت گلوکونات نیدیکلرهگز.  ردیگ صورتي ریگ نمونه محل کردنی ضدعفون جهتي شتریب دقت استي ضرور خون کشت جهت

 گلوکونات نیدیکلرهگز ای%  povidne-iodine 9-91 محلول با سپس شده زیتم%  71 الکل با موضع ابتدا.  گرددی م شنهادیپ دی به نسبت تیحساسي دارا بزرگساالن

 جهت الکل با موضع ، مجدد شدن خشك از پس و شدهی ضدعفون گلوکونات نیدیکلرهگز و دی حذف جهت الکل با موضع ، مجدد شدن خشك از پس از و شدهی ضدعفون

 .  گرددی ضدعفون زین آن سازنده العمل دستور طبق بر دیبا زین خون کشتي ها شهیش دربي ریگ خون دنبال به.  گرددی م زیتم نیدیکلرهگز و دی حذف

 .  گرددی ضدعفون موضع مجددا دیبا ، مناسب دیور لمس جهت پوست مجدد تماس به ازین صورت در

 ي ریگ نمونه

 . شود دیور وارد دیبا سرنگ ای(  دارنده نگه همراه به)  خالءي ها لوله ،سوزن است باال سمت به سوزن نوک مورب قسمت کهی حال در کمتر ای درجه 31 هیزاو با

 .  گردد باز بازوبند دیبا خالء لوله ای سرنگ داخل به خون ورود محض به -91

 :  ردیگ صورت ریز داتیتمه دیبا خالء لوله از استفاده صورت در

 .  شود مرتبط سوزن به فشار با لوله نیاول و شده داشته نگه ثابت رگ در سوزن االمکانی حت دیبا

 شوندی م رتبطم سوزن بهي بعدي ها لوله و شده جدا سوزن از لوله نیاول خون انیجر وقفه از پس.  شوند خون از پر مکش خاتمه تا دیبا ها لوله

 (  خالءي ها لوله دري خاکستر درپوش)  كیتیلکولیگ کننده مهاري حاو لوله-99

 ی کیپالستي ها لوله در ژل ای لختهي ها کننده فعال اثر به توجه با سوم و دوم لوله در نمونهي آور جمع بیترت

 . ردیگ صورت تراتهیس لوله از قبل تواندی م سرم لهلوي آور جمعیی ا شهیشي ها لوله از استفاده صورت دری ول.  است دهیگرد مطرح

 مردهي فضا حذف جهت)  لوله كی در نمونه اول قسمت ستیبای م ابتداي انعقادي آزمونها جهت ، گرددی م استفاده(  نیو اسکالپ ای) یی ا پروانه ست از کهی صورت در

 .  گرددي آور جمعي گرید لوله در ازین مورد نمونه و شده هیتخل( 

 ي ریگ نمونه از پس اقدامات

ی م ، ابدی ادامه قهیدق 5 از شیبي زیر خون کهی صورت در.  گردد کنترل هماتوم آمدن وجود به ای وي زیر خون آمدن بند نظر از موضع دیبا ،ي ریگ نمونه خاتمه از پس

 95 حداقل مدتي برا شودی م هیتوص ماریب به و ردیگ دقراریپنبهجد ضعموي رو سپس ، آورده وارد فشاري ریگ نمونه محل در پنبهي رو بر خون آمدن بند تا ستیبا

 .  شود داده اطالع زین پزشك ای پرستار به ازین صورت در.  کندي دار نگه محلي رو را پنبه قهیدق
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 نمونهي گذار برچسب

 :  گردد الصاق ماریب خون نمونهي حاو ظروف و ها لولهي ور بر ریز اطالعاتي حاوي ها برچسب دیبا بیمار حضور در وي ریگ نمونه  شروع از قبل بالفاصله

 ای(  23g-22)  فیظري سرسوزنها از دیبا اطفال ازي ریگ خون جهت اطفال،ي ریگ نمونه گیري، نمونه ساعت ، تاریخ بیمار، پذیرش شماره ، ماریبی خانوداگ نام ، نام

 .  گردد استفاده(  نیو اسکالپ) یی ا پروانه ست با همراه

 :  هماتوم ازي ریجلوگي ها وشر

  اطراف بافت به ،خون رگي ریز جدار از سوزن سر عبور صورت در.  شود سوراخ دیبا دیوریی باال وارهید تنها

 .  شودی م هیناح در هماتوم سبب کرده نفوذ

 .  شود باز بازوبند دیبا حتما سوزن ساختن خارج از قبل

 .  شود استفاده دیبای اصلی سطحي دهایور از

 .  دیآ واردی اندک فشاري ریگ نمونه گاز ای پنبه محل به دیباي ریگ نمونه از پس

 :  زیهمول ازي ریجلوگي ها روش

 .  شود خشك طیمحي هوا مجاورت در کردنی ضدعفون از پس دیباي ریگ نمونه موضع

 .  نشود استفاده کوچك اندازه با سوزن سر از است بهتر

 .  ودنشي ریگ نمونه هماتوم محل از

 .  نشود لیتشکي ریگ نمونه هنگام هوا حباب گونه چیه تا باشد متصل سرنگ به کامال سوزن دیبا شود می استفاده سرنگ از که صورتی در

 .  شود دهیکش عقب بهی آرام به دیبا سرنگ ستونیپ

 هنگام شودی م ختهیر لوله در نمونه که هنگامی.  شوند مخلوط بار91 تا 5 یآرام به و بالفاصله دیبا شودی م ختهیر انعقاد ضد مادهي حاوي ها لوله در کهیی ها نمونه

 گردد هیتخل و منتقل لولهی داخل جدار بهی آرام به دیبا نمونه ، لوله به سرنگ از خون انتقال

  خاص موارد

 دیبا ریگ نمونه لذا و شود گرفته مشخصی زمان فواصل در(  کاتیدیان ریس تمیر)  روزی ط راتییتغ ای و بودن ناشتا به ازین ،ی داروئ درمان لیدل به دیبا ها نمونه ازی بعض

 .  برد نامی داروئ سطحی ابیرد و زولیکورت ،  ساعته 3 و 2 قند)  گلوکز تحملي ها شیآزما از توانی م مثال طور به.  باشد داشته خصوص نیا در را الزمی آگاه

 . گردد ثبت دیباي ریگ نمونه زمان و مصرف نیآخر زمان ، دارو دوز ،یی دارو سطحی ابیرد در

 .  گردد درج و تیرعا بیمار بدن دماي وي ریگ نمونه زمان الزامات دیبا خون کشت جهت ها نمونهي نگهدار و انتقال ،ي آور جمع در

 .  ردیگ صورت پالستیکی هاي لوله در دیبا ابیکم عناصر جهت خوني آور جمع:  ابیکم عناصر

 ي حاو خالءي ها لوله از دینباي مونوهماتولوژیاي شهایآزما جهت خوني آور جمعي برا: ي هماتولوژ مونویاي ها نمونه

 . گردد استفاده پالسما ای سرمي آور جمع منظور به ژل کننده جدا

 .  گردد استفاده پالسما ای سرمي آور جمع منظور به ژل کننده ازجدا

 فوريي آور جمع از پس بالفاصله دیبا........ و روبین بیلی ، خوني گازها ، كیالکت دیاس ، اکیآمون ،  نیگاستري ریگ اندازه رینظ شهایآزمای بعض جهت خون نمونه

 شوند انجام

 :یمنیا مالحظات

 ستیبای م دستکش.  دییمان استفاده مارانیب نمونهیی جابجا وي ریگ نمونه هنگام به دستکش و(  بستهي ها دکمه با)  روپوش از شهیهم دیباي ریگ نمونه بخش کارکنان

 ردیگ قرار استفاده مورد مجددا و شسته دینبا و شده ضیتعو هاي ریگ نمونه فواصل در ای وی آلودگ صورت در

 .  شوند شسته تناوب بهي ریگ نمونه فواصل در ها دست: هیتوص

 نیهمچن ، شود جدا سرنگ از و ردیگ قرار آني رو دست لهیوس به سوزن سر پوش در دینبا وجه چیه به

 Safety Box منیا ظرف در دیبا شکستهي ا شهیش لیوسا ، ها سرسوزن مانند آلوده و برنده ، زیتي پسماندها

 . شود شکسته ای و خم ، دهیبر ،ی چیق ، سرسوزن ستیبا نمی

 اب میسد تیپوکلریه مانند کنندهی ضدعفون مواد با عایسر دیباي ریگ نمونه اتاق از قسمت هری آلودگ صورت در

 گردد دفعی بهداشت قهیطر به اتوکالو از پس ؛ شد پر ظرف 4/3 کهی زمان و شدهي آور جمع

 5 فعال کلر داشتن بر مشروط) ی خانگ کننده دیسف محلول گونه هر ای و صد در گرم 5/1 ای تریل در گرم 5 رقت
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 .  نمودی ضدعفون(  درصد91)  باشد شده قیرق 91/9 نسبت به که(  درصد

 . گردد هیته تازه صورت به استفاده بار هري برا دیبا فوق محلول که است ذکر به الزم

 :  ردیگ صورت دیبا ریز اقدامات برنده و زیت لهیوس گونه هر ای و سوزن فرورفتن رینظ زیانگ مخاطره حوادث بروز صورت در

  دستکش نمودن خارج

 دهید قرار درصد 91 وایتکس محلول در دقیقه 95 تا 91 مدت به را دیده آسیب ناحیه

  صابون و آب با موضع شستن

 زیانگ مخاطره حوادثي ریگی پ و گزارش ، ثبت فرم لیوتکم شگاهیآزمای فن مسئول ،ی منیا مسئول به حادثه گزارش

 و شسته پوست روي در خراشیدگی یا زخم وجود صورت ودر شود شسته فراوان صابون و آب با سالم پوست در شود ریخته پوست روي خون نمونه که صورتی در

 گردد ضدعفونی

 :  خالءي ها لوله

  باشدی م متفاوت انعقاد ضد ماده و کاربرد نوع اساس بر آنها درپوش رنگ و است شده هیتهي تجار فرم به که ها لوله نیا

 :است شده خالصه ریز جدول در ، رندیگی م قرار استفاده مورد رانیا در که خالءي ها لوله انواع

  کاربرد انعقاد ضد/ ی افزودن نوع  درپوش رنگ

 بانکخون -يسرولوژ–يمونولوژیا–ی میوشیب -  قرمز

 بانکخون -يسرولوژ–يمونولوژیا–ی میوشیب  لخته کننده فعال ماده ای کننده جدا ژلي دارا زرد

 بانکخون–ي هماتولوژ EDTAي نمکها بنفش

 يانعقادي ها تست  میسد تراتیس روشنی آب

 ESR  میدس تراتیس اهیس

 (  نیهپار میسد از استفاده)  میتیل(  نیهپار میتیل ای میسد از استفاده) اکیآمون نیهپار میتیل – نیهپار میسد سبز

 و سلول نیماب که شودی م سبب ها ژل نیا تهیدانس.  شوندی م فوژیسانتری ط در خون تهیسکوزیوی موقت رییتغ سبب که بودهی خنث ماده كي یحاو کننده جداي ها ژل

 .  رندیگ قرار پالسما سرم

 .  باشند خون از پر مکش خاتمه تا دیبا انعقاد ضدي حاو خالي ها لوله که است ذکر قابل

 .  باشدی م ریمتغ آن سازنده کارخانه اساس بر لوله نوع نیا درپوش رنگ

 :  باشند ریز طالعاتا با برچسبي حاو دیبا گردند هیتهي تجاري طور به اگر انعقاد ضدي حاو CBCي ها لوله

 انقضاء خیتار -/ينگهدار طیشرا -/ازین مورد خون حجم -/ استفاده مورد نمك حجم ای وزن ، EDTA نمك نوع -

 (یرگیمو خون)  Skin Puncture پوست کردن سوراخ قیطر ازي ریگ نمونه

Skin puncture ادیز حجم به  ازین بدون زین  گاها و بوده همراهي ادیز اشکاالت با گروه نیا دري ریخونگ رایز.  است برخورداري ا ژهیو تیاهم از نوزادان و اطفال در 

   قیطر ازي ریگ نمونه   لذا گردد،ی خون کم به  منجر تواندی م نارس نوزادان  دری  حت امر نیا که شده نوزادان از ادیز خون گرفتن موجبي دیوري ریخونگ  ، خون

 : است اجرا قابل بزرگساالن  در ریز موارد دري ریگ نمونه نیا.  ندکی م دایپ ضرورت پوست کردن سوراخ

 عیوسی سوختگ  با مارانیب

 چاق اریبس مارانیب

 ترومبوز به مستعد مارانیب

 .است شکننده  اریبس ای نبودهی دسترس قابل آنهای سطحي  هاي دیور کهی   مارانیب ریسا ای مسن مارانیب

 (POCT) ماریب خود توسط منزل  در عیسري ها شیآزما انجام جهتي ریخونگ

 ممکن ریغی  رگیموي ریگ نمونه است ممکن ، باشد فیضعي وی طیمح  خون گردش ، شوک آمدن وارد لیدل به ای بوده دراتهیده ماریب کهی صورت  در که است ذکر قابل

 . باشد

 نسبت)استی  سلول داخل وی بافت نیب عیما  ،یونول  ،ی  رگیمو ،یولیآرتر خون ازیی ها نسبت شامل پوست کردن سوراخ قیطر از شده گرفته خون که داشت توجه دیبا

 (.ابدی یم شیافزا  برابر هفت تا موضع نمودن گرم با نسبت نیا که بودهی  اهرگیس  از شتریبی  سرخرگ خون

 : نمونهي  آور جمع و پوست کردن سوراخ جهت مناسبی نواح
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 دست انگشتاني انتها بند

 (2  شکل)پا ي پاشنهی خارج و ی داخل سطح

 . ردیگی م انجام پا ي پاشنه ازي ریخونگ  معموال کسالی از کمتر نوزادان در*

 . ردیگی م صورتي ریخونگ(چهارم و سوم انگشت) انگشتان آخر بند از  معموأل بزرگساالن و اطفال در

 : ردیگ صورتي ریخونگ دینبا ریزی نواح از

 گوش ي نرمه

  نوزادان در پا هپاشني مرکز هیناح

  کسالی از کمتر اطفال و نوزادان(  پا و دست)  انگشتان 

 یبافت عیما تجمع لیدل به)  اند شده سوراخ قبال کهی نواح ای متورمی نواح

 :  نوزادان ازي ریگ نمونه در توجه قابل نکات

 .  باشد متری لیم 2 از شتریب دینبا شده جادیا سوراخ عمق

 .  گردد جادیا سوراخ پا پاشنه یخلفي انحنا در دینبا

 (ی آلودگ احتمال لیدل به)  کرد جادیا سوراخ مجددا دینبا زین شدهي ریگ نمونه قبال کهی نواح در

 ( .  خوني گازها و توزیلکوس تعداد رینظ)  بدهد قرار ریتاث تخت را خوني اجزا ازی بعض غلظت است ممکنی طوالني ها هیگر نوزادان در

 .  شود انجامي ریگ نمونه(  قهیدق 31ی زمان فاصله با)  نوزاد هیگر قطع از پس است بهتر باشد ممکن اگر

 .  شودی م هیناح آن غضروف و تاندونها ، اعصاب به صدمه سبب چون شود انجام دینبا نوزاداني پا پاشنهي مرکز هیناح دري ریگ نمونه

 ،ي ریگ نمونهی ط در است ممکن و است متری لیم 2/9-2/2 نیب نوزادان انگشتان آخر بند استخوان تا تپوس فاصله چون ، گرفت نمونه دینبا هم نوازد انگشت نوک از

 باشد داشتهی پ در را گانگرن و عفونت و ندیبب بیآس زین استخوان

 : بزرگساالن ازي ریگ نمونه در توجه قابل نکات

 موضع کردنی ضدعفون جهت دینبا Iodine/Povidone محلول انگشتان نوک وی جانب سطح . ردیگ صورت دست انگشتان آخر بندی داخل سطح از دیباي ریگ نمونه

 .  گرددی م كیاور دیاس ای فسفر ، میپتاس سطح کاذب شیافزا سبب محلول نیا با خونی آلودگ چون ، گردد استفاده

 وارد فشار ممتد صورت به دینبا) ي ریگ نمونه محل اطراف متناوب فشار و نیپائي سو به موضعي نگهدار ای، پوست کردن سوراخ دنبال به موضع خون انیجر شیافزا

 .  رفتیپذ خواهد صورت(  گردد

  بند تاي ا پارچه گاز كی با و داده قرار بدن سطح از باالتر را پا ، نوزادي پا ي پاشنه از نمونهي آور جمع از پس

 بزرگتر کودکان در و پوست كیتحر سبب نوزادان در) گرددی نم شنهادیپ موضع در بانداژ گذاشتن سال دو ریز کودکان جهت.  دیده فشار را موضع ، خون کامل آمدن

 (  شود دهیبلع بعضا و برداشته کودک توسط است ممکن

 جهت)  شودي آور جمع ها هلول ریسا آن دنبال به و( ي هماتولوژي شهایآزما)  EDTAي حاو کوچكي ها لوله جهت خون ابتدا ، شود گرفته ماریازب نمونه دچندیبا اگر

 ( .ردیگی م قرار استفاده مورد لوله نیآخر سرم هیته

 :ی  رگیمو وي دیور خوني ها تفاوت

 تام نیپروتئ ، میپتاس ، گلوکز غلظتي ریگ اندازه دری ارزش باي آمار اختالفی ول است زیناچ معموالی رگیمو وي دیور خوني ها نمونه نیب شیآزما جینتا تفاوت اگرچه

 که است ذکر قابل.  است شده گزارشي دیور خون میکلس و

 برگه در راي ریگ خون نوعی رگیموي ریگ نمونه صورت در شگاهیآزما گرددی م شنهادیپ لذا.  است تر نییپای رگیمو خون نمونه در گلوکز جز به فوق باتیترک غلظت

 .  دینما درج شیآزما گزارش

 وی رگیمو خوني محتو انیمی اغماض قابلي ها تفاوت انگریب لعاتمطای بعضي هماتولوژي پارامترها مورد در

 ذکر کتبی بعض در.  گردد دیتشدی رگیموي ریگ نمونه موضع بودن سرد با است ممکن تفاوت.  اند تفاوت نیا دیمو گریدی بعض کهی صورت در ، باشندی مي دیور

 خون در% (  92 حدود)  ها تیمونوس و% (  8 حدود)  ها لینوتروف ، ها تیلکوس شمارش ، قرمزي گلبولها شمارش ، نیهموگلوب غلظت ، تیهماتوکر درصد که دهیگرد

 ( . ی رگیموي ریگ نمونه موضع در ها پالکت دنیچسب لیدل به)  باشدی م باالتري دیور خون در ها پالکت شمارش برعکس و  استي دیور خون از باالتر یرگیمو
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 یکروبیم برداري نمونه

 شرح بالینی آزمایشگاه در برداري نمونه اختصاصی و عمومی قواعد قسمت این در دارد زیادي اهمیت بیماریزا عوامل تشخیص و کردن جدا براي صحیح رداريب نمونه

 .شود می داده

 .باشد موجود شناسی میکروب بحث در باید که برداري نمونه لوازم

 دار درب استریل پالستیکی ظروف/ استریل دار پیچ در هاي لوله/ انتقالی هاي محیط/مختلف کشت محیط/ اسپیکولوم/رهیکالب لوپ/ کافی تعداد به استریل سوآپ

  استریل پاستور پیپت/ استریل سرنگ/ ادرار کشت براي

  عمومی مالحظات

 شرح قسمت این در کند می جلوگیري میشود وبهامیکر جداسازي و تشخیص عدم کشت شدن آلوده باعث و برند می باال را کار کیفیت برداري نمونه در که مهمی نکات

 .است شده داده

 .باشند سترون حتماً باید کنند می پیدا تماس ها نمونه با مستقیماً که چیزهایی سایر و ظروف و وسایل( الف

 .کنند پیدا تماس ها کننده ضدعفونی و شیمیایی مواد با نباید شوندی م داده کشت که هاي نمونه(  ب

 قبالً درمان و باشد نداشته امکان کاري چنین که صورتی در شود برداشت گیرد قرار میکروبی ضد مواد با درمان تحت بیمار آنکه از قبل باید آزمایش وردم نمونه( ج

 .شود قید گزارش در نکته این باید باشد شده آغاز

 به کشت براي بعد و شود نوشته برداري نمونه تاریخ و زمان ا پذیرش شماره - نمونه نوع ا بیمار کامل اسم برچسب روي و بوده برچسب داراي باید ها نمونه( د

 .گردد ارسال شناسی میکروب آزمایشگاه

 قرار آزمایشگاه مختلف نقاط در باشند می بیماریزا هاي میکروب حاوي که هاي نمونه تا داد اختصاص رسیده هاي نمونه به را مخصوصی محل باید آزمایشگاه در( ه

 .نگیرد

 .آید عمل به الزم بینی پیش باید رسند می کار ساعت از پس که هاي نمونه آزمایش یا و نگهداري براي( و
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 .شود جلوگیري آید عمل به الزمه آزمایشات یا و شود تهیه الم آنها از آنکه از پیش کشتها شدن آلوده از باید المقدور حتی( ز

 .شود داده شتک باید آزمایشگاه به رسیدن محض به ها نمونه( ح

 : رکتوم سوآپ گیري نمونه روش

 اسفنکتر از را سوآپ و کرده باز را مقعد انگشت دو با و( ترانسپورت محیط) مثل کرد خیس استریل مایع یك با را سوآپ و کرد استفاده استریل اي پنبه سوآپ دازیبا

 .دهیم می کشت محیط در سپس و چرخانده مقعد در شدو وارد 4ا cm 5 حداقل باید و کرده رد روده خارجی

 .است ضروري لوباکتریکامپ و شگیال انواع جداسازي براي مخصوصاً مدفوع نمونه فوري کشت ا9:  توجه

 .شود استفاده کشت براي مدفوع دالیموکوئ یا چرکی و خون هاي قسمت از ا2

 .دهیم می قرار(  Transport medium) نگهدارنده محیطي محتو لوله یك در رکتوم سوآپ نیست میسر رکتوم سوآپ با مدفوع سریع کشت اگر -3

 : گلو کشت

 ناحیه هر یا حلق پشتی دیواره و لوزه هر باالي قسمت و لوزه دو روي محکم اي پنبه استریل سوآپ با و داده فشار پایین به آبسالنگ با را زبان نور منبع از استفاده با

 الم تهیه براي سوآپ یك شود گرفته ناحیه هر از سوآپ نمونه دو شود می توصیه نکند برخورد دهان سطح و زبان هب سوآپ که باشید مراقب باید بکشید دیگر ملتهب

 .شود انجام باید سریعاً گلو سواپ کشت شود استفاده محیط دو از گلو کشت براي رود کار به کشت براي دیگري و مستقیم

 (ها نمونه برداشت) برداري نمونه

 : ادرار کشت

 انجام سریع آن کشت باید و باشد محکم درب داراي باید ادرار کشت ظروف باشد استریل اي شیشه یا پالستیکی و گشاد دهان ظروف باید ادرار کشت گیري مونهن ظرف

 .گیرد

 : ها خانم در گیري نمونه

 .بشویید صابون و آب با را دستها ا9

 .شود خشك دهید اجازه معمولی آب با شستشو از بعد و شود دهیکش واژینال قسمت عقب به جلو زا صابون آب با و شده باز انگشتان کمك به labia major ا2

 .ببندید را آن درب و کرده آوري جمع استریل ظرف در است جریان در که حالی در را ادرار باقیمانده و ریخته بیرون را ادرار جریان اول قسمت ا3

 : آقایان در گیري نمونه

 .دهیم می شستشو صابون و آب با را ادراري مجرای خارج اقسمت9

 .ریزیم می بیرون را ادرار اول قسمت ا2

 .بندیم می را آن درب و ریزیم می ادرار ظرف در را ادرار بقیه ا3

 :نوزادان در نمونه

 ( است برداري نمونه لپرسن عهده به را آن نصب آموزش) مینمای م نصب را استریل ادرار کیسه نوزادان در ادراري مجراي شستشو از بعد

 مدفوع کشت

 بیماریزا باکتریهاي مقدار آن حاد فاز و بیماري شروع در چون شود انجام بیوتیك آنتی یا درمان شروع از قبل بیماري اولیه مراحل در باید  مدفوع نمونه آوري جمع

 .داد کشت سریعتر باید مدفوع نمونه نکند نشت آن از مدفوع و باشد دار درب و پالستیکی تمیز باید برداري نمونه ظروف است بیشتر مدفوع

 .دهیم می قرار(  Transport medium) نگهدارنده محیطي محتو لوله یك در را مدفوع در شد چرخانده سوآپ ستین سریم  مدفوع سریع کشت اگر

 و انتقال براي که(  ALKaline peptone water)    پپتونه بآ محیط و(  Cary-Blair) بلر کاري محیط مدفوع نگهداري و انتقال براي کشت محیط ترین مناسب

 .شود می استفاده باکتر کامپیلو براي compi-BAP یا campibroth محیط و است مناسب ویبریو نگهداري

 : بینی کشت

 نمونه دوم سوآپ با و شود انداخته دور و ، بینی ابتداي قسمت) کرده تمیز را بینی اول سوآپ با شود می توصیه کنیم می گیري نمونه باسوآپ و کرده باز را بینی سوراخ

 (.شود گیري

 .شود انجام توان می طریق دو به:  حلقی بین کشت

 .شود می انجام متخصص توسط و حلق راه از ا9

 حرکت نازوفارنکس سمت به آرامی به و کرده نییواردب را سواپ ردیگی م انجام است نرم که(  wire swabs) سیمی اي پنبه هاي سوآپ از استفاده با بینی راه از ا2

 .کنید
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 .دهیم می انجام را گیري نمونه گرید  سوآپ با و کرده تمیز را گوش خارجی مجراي اول سوآپ با:  خارجی گوشي بردار نمونه

 : میانی گوش نمونه

 .شود می داده کشت سرعت به و گیرد می صورت پزشك توسطي بردار نمونه 

 : ها سینوس نمونه

 .شود می توصیه هوازي بی و هوازي محیط در ها سینوس کشت شود داده کشت سرعت به و شود گرفته متخصص پزشك توسط باید کشت

 کرده خیس براث نوترنیت مایع کشت محیط با برداري نمونه از قبل  کهی سوآپ وبا.میینمای م استریل درجه 71 الکل با را زخم سطح ابتدا: باز هاي زخم ترشح کشت 

 .بریم می محیط به مستقیماً یا و دهیم می قرار است نگهدارنده موادي محتو  که دار پیچ در لوله در و کرد برداري نمونه زخم عمقی هاي ازقسمت بعد

 : بدن مایعات کشت

 می ارسال و شد گرفته سرنگ در مایع چون رستندف می آزمایشگاه به را سرنگ و گیرند می استریل سرنگ با را مایعات معموالً شود می تهیه پزشك بوسیله مایعات این

 .است هوازي بی هاي میکروب کردن جدا براي خوبی فرصت شود

 دینما استفادهي ها طیمح چه واز.دینما آزمایش را آن چگونه بداند تا است مهمی عامل آزمایشگاه براي نمونه منشاء دانستن

 .است( اقصف مایع) پرتیونت مایع آن دیگر نام آسیت مایع( الف

 .آید می بدست قلب پرده دو بین فضاي که پریکارد مایع( ب

 .شود می خارج نخاع داخل از که نخاعی مایع( ج

 .شود می گرفته...  غیره و زانو دست مچ آرنج مانند متورمي  ها مفصل از که مفصل مایع( د

 .شود می گرفته شش هاي پرده مابین  نهیس حفره از:  پلور مایع( ها

  ادراري رايمج کشت

 .دهیم می کشت بعد و چرخانده آرامی به و کرده مجرا داخل را آن کنید استفاده استریل لوپ از ترجیحاً یا کم قطر با سوآپ از

 کشت و  ردهکي بردار نمونه شده خارج چرک  از مجرا دادن فشاروماساژ  وبعد کرده پاک استریل گاز با را شده خارج چرک ابتدا باشد زیاد چرکی ترشحات اگر

 .میدهیم

 واژن کشت

 .باشد کرده استفاده واژینال هاي کرم از نباید بیمار شود مرطوب گرم آب با باید اسپیکولوم.  شود انجام استریل اسپیکولوم از استفاده با باید برداري نمونه

 مخاط ابتدا اسپیکولوم گذاشتن از بعد شود گرفته آندوسرویکس زا نمونه دیبا کالمیدیا نظر ازی بررس براي و گونوکوک نظر از کشت براي:  آندوسرویکس کشت

 بعد و شود چرخانده آندوسرویکس در ثانیه 91 حداقل سوآپ شود می انجام برداري نمونه سپس و کرده خشك اي پنبه استریل سوآپ یا استریل گاز با را سرویکس

 .شود داده کشت

 .شود می انجام متخصص پزشك توسط کشت فالوپ هاي لوله کشت

 : خون کشت

 و کنیم می عفونی ضد%  71 الکل با بعد و دهیم می شستشو صابون آب با را نظر مورد محل. کنیم می انتخاب را برداري نمونه مناسب محل ، گیري نمونه از قبل ابتدا

 کردتا صبر مرحله هر در داشت توجه باید) کنیم می پاک گیري نمونه محل روي از را بتادین 71 الکل با دوباره و کنیم می ضدعفونی را گیري نمونه محل بتادین با بعد

 .کرد رگ وارد را سوزن فوراً سپس و( کرد شروع را بعدي مرحله سپس و شود خشك موضع

10 کشت محیط به خون نسبت باید کلی طور به.) است ازین مورد خون تریلی لیم5 تا 9 اطفالي برا تریلی لیم91 تا 5 بزرگساالن براي
1

5 ای 
1

 (.باشد 

 (ترشحات: ) زخم ترشح

 .شوند می خارج پوستی هاي تاول و ها شانکر و مرطوب هاي عفونت و ها چشم و ها گوش و ها جوش و ها زخم از که هستند ترشحات،مایعاتی

 .داد کشت مناسب محیط در و کرد برداري نمونه را ترشحات استریل لوپ یا و سوآپ با توان می غالباً

 .است آمده لیذ قسمت در مختلف هاي کشت براي مناسبي ها کشت محیط

 کشت جهت الزم هاي محیط نمونه

  -اسپرم ا جنب مایع ا مفصل مایع ا C.S.F:  مایعات

 ناحیه هر چرک ا شکمی داخل مایعات
B.A ا آگار شکالت ا M.C یا E.M.B تایوگلیکوالت ا 
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 مدفوع شیآزما انجام جهتي ریگنمونه دستورالعمل

 اتیکل

 بیآس وجود صیتشخ ،يباکتر و قارچ انگل، جمله از گوارش دستگاه در موجودي زايماریب ریغ و زايماریبي هاسمیارگانی بررس جهت مدفوع نمونهي رو بر شیآزما

 .ردیگیم صورتی میوشیبي زهایآنال و گوارش دستگاه در

 زايماریب ریغ و زايماریبي هاسمیارگان نظر از مدفوع نمونهی بررس جهت مارانیب به هیارا قابل يهاهیتوص

 .دینما استفادهی روغن مواد ای افیش از نمونهي آور جمع از شیپ دینبا ماریب باشد، یم درخواست مورد مدفوع دری چربی فیک ای ی کمي ریگ اندازه کهي موارد در

 به مگر هابیوتیكآنتی مصرف و باریوم با تنقیه اسهال، ضد ترکیبات منیزیوم، بیسموت، معدنی، هايروغن یا کرچك هايروغن با درمان ازي ریگونهنم از پیش روز 5 تا 4

 .دینمای خودداري معالج پزشك دستور

 .شود آوريجمع گیرد،می قرار مراجعین اختیار در آزمایشگاه طرف از که پالستیکی ظرف در باید مدفوع نمونه

  ظرف به را نمونه ،(آبسالنگ) مخصوص چوب از استفاده با سپس و نموده آوريجمع خشك ظرف یك در را نمونه است، بستري دهنده آزمایش فرد چنانچه: توجه

 .یدینما منتقل آزمایشگاه داربرچسب

 .ببرد نیب از را فعالي هاانگل ازی برخ تواندیم ادرار. شود مخلوط آب یا ادرار صابون، ،يکاغذ دستمال  با نباید مدفوع نمونه

 .گردند ارسال آزمایشگاه به بالفاصله باید خونی اسهال به مشکوک هاينمونه

 لهفاص در حداکثر را نمونه سه دیباي و باشد یبوست دچار فرد اگر و شود انجام میان در روز یك یا روز یك در نوبت هر مدفوع آزمایش نوبت سه درخواست صورت در

 .باشد نیا از شیب دفع زمان مدت آنکه مگر کند، آوريجمع روز 91 زمانی

  مورد دری ول. شود منتقل شگاهیآزما به عایسر دیبا باشد لزج وی اسهال مدفوع، نمونه اگر

 شگاهیآزما به را نمونه روز آني فردا و دیدارنگه م،گر نه و است سرد نه کهی محل در را نمونه نباشد، شگاهیآزما به عیسر انتقال امکان اگر سفت، وی معمولي هانمونه

 (. دیکن منتقل شگاهیآزما بهي ریگنمونه از بعد 24 تا حداکثر دیبا را نمونه) دیینما ارسال

 .دیده اطالع شگاهیآزما به مشکوک مورد هر و کرم مشاهده صورت در

 .ستین بودن ناشتا به اجیاحت مدفوع نمونه دادني برا

 تایوگلیکوالت ا E.M.B یا M.C ا wound B.A آسپیراسیون یا سوآپ:  ها زخم

  : تنفسی دستگاه

 B.A : گلو 

 E.M.B یا M.C ا Sputum B.A:  خلط 

 تایو ا E.M.B یا M.C ا آگار شکالت ا B.A : چشم و بینی ترشح و برنش شوي و شست 

  : تناسلی و ادراري دستگاه

 E.M.B یا M.C ا N.A یا Blood : ادرار 

 گلیکوالت تایو ا E.M.B یا M.C ا B.A : مثانه آسپیراسیون 

 (واژن سرویکس جهت) سابرو ا تایو ا E.M.B یا M.C ا آگار شکالت ا B.A : واژن ترشح 

 M.C   +B.A+  آگار شکالت : مجرا ترشح 

 تایوگلیکوالت  Mac ا Blood ا آگار شکالت : پروستات 

 XLD ا K.B ا( اطفال براي) M.C ا S.F ا S.S : مدفوع

 سابرو ا تایوگلیکوالت ا E.M.B یا M.C ا B.A : گوش چرک

 براث B.H.I : خون کشت

 Mac-B.A : خون کشت پاساژ

 .ضروریست الم عدد 2 حداقل گرفتن نمونه هر در ا9:  توجه

 .گیرد انجام استریل شرایط در برداري نمونه بایستی ا2

 .است الزم نیز Wet Smear خشك الم بر عالوه تناسلی هاي نمونه مورد در ا3
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 .زدینر رونیب دیباش مواظب باشد عیمای طقو درون اگر

 ش،یآزما انجام از قبل هفته دو طول در اگر نیچنهم. دیکن مشورت شگاهیآزما باي ریگ نمونه از قبل خودی مصرفي داروها مورد در حتما دیکنیم مصرف دارو اگر

 . دیده اطالع شگاهیآزما به حتما دیانموده مصرف دازولیمترون و نیکلیتتراسا مانندیی داروها

 :ازین مورد نمونه حجم

. است تریل یلیم پنجی آبک مدفوع در و( فندق كی اندازه به) گرم پنج حدود( جامد) دار قوام مدفوع دری شناس کربیم وی شناس انگل شیآزماي برا الزم مدفوع مقدار

 .است الزم یمیوشیب زیآنال جهت مدفوع نمونه از گرم 51 حداقل

 شیآزما نیا مانجاي برا مهم نکات

 .نمودي آور جمع ماریب از نمونه كی از ترشیب روز كی یط در دینبا که نمود توجه دیبا

 .شود انجام مدفوع ساده شیآزما سپس و شود داده کشت اول است بهتر باشد، داده هم مدفوع کشت درخواست پزشك اگر

 .دیینما استفاده شده وزن قبل ازی کیپالست ظرف از شدبا  نظر مورد مدفوع ساعته 72ی چرب ی کمي ریگ اندازه کهی صورت در

  مواد مدفوع نمونه به دینبا شود، انجامی کروبیم کشت شیآزما نمونهي رو است قرار اگر

 .  کرد اضافه دارندهنگه

 یمنیا مالحظات

 .شود گرفته نظر در مهم کننده آلوده عمنب كی عنوانبه دیبا لذا باشد، انگل و روسیو ،يباکتر به آلوده تواند یم مدفوع نمونه هر چون

 مدفوع دری مخف خونی بررس شیآزما انجام جهتي ریگنمونه دستورالعمل

 .شودمای استفاده شیآزما این از گوارش دستگاه تحتانی یاا فوقانی نقاط در خاوناریزي اولیه تشخیص باراي

 .داشت نظر در را مادر پستان در قاقش وجود دیباا رخوارانیش مادفاوع دری مخف خاون شیآزما ماورد در

 مارانیب به هیارا قابلي ها     هیتوص

 .ندینماي خوددار شیآزما نیا انجام از فوق دوره انیپا از پس روز سه تا هستند انهیمااه عاادت کاهیی هاا خاانام

 .شود داده اطالع شگاهیآزما به شیآزما انجام از قبل گردد، یم دهمشاه عاتیضا نیا ازی واضحي زیخونر و بوده مبتال مقعد شقاق ای ریبواس به ماریب چنانچه

 . گردد یم شیآزما کاذب شدن مثبت سبب هیناح نیا از خون بلع است، دهان مخاط ای ها     لثه ازي زیخونر دچار مختلف علل به ماریب چنانچه

 جاتیسبز ،(نگردد مصرف زینی ماه و مرغ گوشت است بهتر) قرمز گوشتي داراي هاغذا خوردن از نمونه،ي آور جمع دورهی ط در و شیآزما از شیپ روز سه تا دو

 .شودي خودداری کوه ترب خربزه، گرمك، ای یطالب انگور، موز، پرتقال، کلم، گل ،یباروکل کلام قاارچ، تاربچه، و ترب شلغم، بخصوص خام

 ن،یندومتاسیا بوپروفن،یا مانندي دیراستروئیغ ضدالتهابي داروها ریسا ن،یریآسپ مانند التیسیسالي داروها مصرف از شیآزما انجام از قبل روز هفت از حداقل

 نیرزرپ ،يدیازیتي ها كیورتید دار، ادی باتیترک دار، آهن بااتیتارک هاا، ادیاسی آنتا ،C نیتاامیو ان،یسی کلشا ،يدیاستاروئي داروها م،یسد کلوفناکید

 است بهتر شیآزما جینتا با هاآن تداخل امکان وی مصرفي داروها تنوع به توجه با که است ذکر به الزم. شود داده اطالع شگاهیماآز به صورت نیا ریغ در گردد، اجتناب

 . دیبرسان معالج پزشك اطالع به شیآزما انجام از قبل را دارو گونه هر مصرف

 .گرددي آور جمع است، دارندهنگه مواد فاقد و دردار ز،یتم و هدد یم قرار شما اریاخت در شگاهیآزما کهی مخصوص ظرف در دیبا مدفوع نمونه

 :گردد تیرعا حتما ریز نکات دیبا نباشد مقدوري ریگنمونه ظرف در مدفوع میمستقي آورجمع امکانی علت به چنانچه 

 (.شود دهیکش فونیس بار دو است بهتر حایترج) باشد کننده پاک و ندهیشو مواد ازي عار و شسته کامال دیبا توالت کف مزاج، اجابت از قبل

 و داده قرار مخصوص ظرف در گردد، مخلوط آب ای ادرار با نکهیا بدون را مدفوعیی رو سطح از ی کم مقدار کاتور،یاپل ای آبسالنگ از استفاده با مزاج اجابت از پس

 . شود بسته محکم آن درب

 انتقال نحوه و نمونهي دارنگه طیشرا

 از و شودي دارنگه( گرادیسانت درجه 2-8) خچالی معادلي دما در شگاهیآزما به دنیرس زمان تا صورت نیا ریغ در شود داده لیتحو شگاهیآزما به اعیسر دیبا نمونه

 .شودي خوددار دیخورش نور مجاورت در ای گرما در ها     نمونه دادن قرار

 .باشد داشته شیآزما نیا جینتا بری منف ریتاث تواند یم شیآزما در ریتاخ

 .شود آلوده مواد ریسا ای ادرار با دینبا مدفوع نمونه

 نمونه حجم

 .است تریل یلیم پنجی آبک مدفوع در و( فندق كی اندازه به) گرم 5 حدود( جامد) دار  قوام مدفوع دری مخف خون شیآزماي برا الزم مدفوع مقدار
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 یمنیا مالحظات

 .شود گرفته نظر در مهم کنندهآلوده منبع كی عنوان به دیبا لذا, باشد انگل ای و روسیو, ياکترب به آلوده تواند یم مدفوع نمونه هر چون

 کرمك انگل نظر از مدفوع شیآزما جهت نمونه هیته دستورالعمل

 .ستین شیآزما انجامي برا مدفوع نمونه بهي ازین نیبنابرا شود، یم انجام مقعد هیناح در انگل تخم وجودی بررسي برا شیآزما نیا

 الزمي ها یآمادگ

 .شود هیته استحمام ای و دفع از شیپ زود صبح دیبا نمونه

 نمونه هیته نحوه

ي ا شهیش المي رو را آن و کرده بلند را چسب سپس. دیده فشار و چسبانده مقعد هیناح به محکم آن دار چسب طرف از را متریسانت پنج طول بهي نوار چسب قطعه كی   

 . دیده لیتحو شگاهیآزما به را الم و دیبچسبان دیا گرفته شگاهیآزما از که

 مارانیب به هیارا قابلي ها هیتوص

 .کنید دریافت آزمایشگاه از ايشیشه الم عدد یك

 آن چسبدار طرف از ار( شفاف نواري چسب مترسانتی 5) قطعه یك دینما مزاج اجابت و شود بلند رختخواب از ماریب آنکه از قبل زود صبح گیرينمونه انجام براي

 .بچسبد نوار دارچسب سطح به آن تخم یا انگل وجود صورت در که دهید فشار و چسبانده مقعد  اطراف ناحیه به محکم

 . بچسبانید اي شیشه الم روي دار چسب طرف از آنرا و کرده بلند را چسب  قهیدق 91 حدود از بعد

 .دیینما ارسال شگاهیآزما به حصبي کار فتیش در حایترج و فرصت اولین در را الم

 زیآنال و کشت شیآزما انجام جهت ادراري ریگنمونه دستورالعمل

 اول ادرار نمونه است بهتر. گرددیم انجام طلب فرصت و زايماریربیغ و زايماریبي هاکروبیم وجود نظر ازي ادرار دستگاهي هاعفونتیی شناسا جهت شیآزما نیا

 وی بررس جهتی اتفاق ای راندوم ادرار نمونه از توان یم صورت نیا ریغ در. ردیقرارگ شیآزما مورد است، شده ظیتغل و مانده مثانه رد ساعت هشت حداقل که صبح

 مطلب نیا تیرعا کهي موارد در) باشد شده مصرف كیوتیب یآنت دینبا قبل روز سه از حداقل شود، انجام ادرار کشت شیآزما دیبا کهي موارد در. نمود استفاده کشت

 (.شود داده اطالع شگاهیآزما و معالج پزشك به دیبا ستین مقدور

 حجم حداقل. ستین یالزام آن بودن لیاستری ول باشد زیتم دیبا ظرف زیآنال نمونهي برا و شود  استفاده لیاستر مصرف بار كی ادرار کشت ازظرف دیبا کشت نمونهي برا

 .است تریل یلیم ده نمونه

 مارانیب به هیارا لقابي ها هیتوص

 .ستین شیآزما انجام از قبلیی غذا تیمحدود بهي ازین

 .است صبحگاهی ادرار نخستین ادراري هايعفونت تشخیص براي نمونه بهترین

  مصرفی آب مقدار. یدینما اجتناب مایعات حد از بیش نوشیدن ازي ریگنمونه از پیش

 .باشدمی لیوان 6 تا 5 تابستان در و نلیوا 5 تا 4 زمستان روز یك طول در معمول طوربه

 .کنید خشك کاغذي دستمال با خوبی به و شسته صابون و آب با کامال را خود هايدست

 عقب به جلو از را معقد و پیشابراه اطراف صابون حاوي مرطوب مصرف باریك دستمال یك با و کرده باز هم از را تناسلی دستگاه پوستی هايچین دست، یك با: بانوان

 شما هايدست عنوان هیچ تحت کنید باز را ادرار ظرف درب. دهید انجام را کردن تمیز عمل مجددا و کنید خیس آب با و برداشته جدیدي دستمال سپس. کنید تمیز

 .کند پیدا تماس آن دربی داخل سطح یا ظرف داخلی سطح با نباید

 و کنید خیس آب با و برداشته جدیدي دستمال سپس. بیندازید دور را دستمال و کنید تمیز  صابون به شتهآغ مرطوب مصرف باریك دستمال یك با را آلت سر: آقایان

 .دهید انجام را کردن تمیز عمل مجددا

 جنس با متناسب دیاب سهیک کرد، استفاده  (Urine Bag)ادراري آور جمع مخصوص شده ستروني ها     سهیازک دیبا سال دو ریز کودکان و نوزادان مورد در: نوزادان

 تا را آن سر شد جمع سهیک در ادرار تریلیلیم 91-95 حادودی وقت. باشد متصل ادراري مجرا به قهیدق 45 از شیب دینبا سهیک نیا. باشد( دخترانه ای پسرانه) کودک

 . نمود ضیتعو را آن دیبا سه،یکی آلودگ ازي ریجلوگ تجه نکرد، ادرار نوزاد و شدی طوالن سهیک گذاشتن زمان اگر. دیده انتقال شگاهیآزما به سپس و کرده

 .نکند پیدا تماس تناسلی ناحیه اطراف پوست با ادرار ظرف که باشید داشته توجه

 ادرار آخر و یدیمان آوريجمع را ادرار وسط از( نمونه ظرف نصف) لیتر میلی 31 حدود و کنید تخلیه توالت داخل به را( اول ثانیه دو) ادرار اول قسمت از کمی مقدار

 .کنید تخلیه توالت داخل را
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 . دیدارنگه  مناسبي جا در را آن و نشود آلوده ظرف درب دیباش مواظب نمونه گرفتن هنگام در

 .دهید آزمایشگاه تحویل را آن و بسته را نمونه ظرف درب

 .دیکن مشورت شگاهیآزما باي ریگ نمونه از قبل خودی مصرفي داروها مورد در حتما دیانموده مصرف دارو قبل هفته دوی ط اگر

 .شود انجام كیوتیبیآنت شروع از قبل حتما ادرار کشت شیآزما نموده، زیتجو كیوتیبیآنتی کنون عفونت جهت پزشك اگر

 ساعته 24 ادراري آورجمع دستورالعمل

 اتیکل

 و شودي خوددار ادیز عاتیما مصرف از دیبا شیآزما انجام از شیپ. نمود استفاده هايرمایبی برخ صیتشخ در توانیم ساعته 24 ادرار در موادی برخي ریگاندازه با

 ممکن است، ازین مورد تریل دو حداقل حجم با زیتم ظرف. شود داده اطالع شگاهیآزما و معالج پزشك به دیبا( يریگاندازه مورد برحسب) خاص طیشرا وجود صورت در

  کردن اضافه به زاین مواد،ی بعضي آورجمعي برا است

 (.شود چسباندهي ریگ نمونه ظرفي رو بر دستورالعمل است بهتر. )باشد داشته وجود ظرف در دارندهنگه

 مارانیب به هیارا قابلي ها     هیتوص

 نمونهي آور جمع نحوه

 .دیکني آورجمع است، شده داده شما به شگاهیماآز طرف از کهی ظرف در را ادرار ساعت، 24 مدت به آن از بعد و دیزیبر دور رای صبحگاه ادرار نیاول

 .دیکني دارنگه خنكي جا در را ظرف ،يآورجمع درمدت

 .شود آلتی سوختگ باعث است ممکن که چرا دینکن ادراری شگاهیآزما ظرف در مایمستق ظرف، در دارندهنگه مواد وجود صورت در

 .زدینر بدنتاني رو دارندهنگه مواد که دیباش مواظب

 .دیینما درخواست شگاهیآزما از ساعته 24 ادرار ظرف دو باالست، ادرارتان حجم راگ

 .دیکن مشورت شگاهیآزما باي ریگ نمونه  از قبل خودی مصرفي داروها مورد در حتما دیکن یم مصرف دارو اگر

 :نمونه انتقال و نمونهي دارنگه طیشرا

 .شودي دارنگه( خچالي یدما) C8-2 حرارت درجه دري ریگ مونهن ظرف انتقال،ی ط در و نمونهي آور جمع زمان مدت در

 یمنیا مالحظات

 .گردد منتقل شگاهیآزما بهی بهداشت وی منیا اصول تیرعا با دیبا نمونهي حاو ظرف

 .شود استفاده مصرف بار كی دستکش از دیبا نمونهي رو شیآزما هنگام در

 .گردد تیرعا رهیغ و دستکش ،یمنیا نكیع ماسك، از استفاده جمله ازی منیا نکات تمام ساعته 24 راراد ظرف به دارندهنگه مواد کردن اضافه هنگام به

 .باشد ظرف در ادراري آورجمع از قبل دیبا دارندهنگه مواد

 يتولوژیس شیآزماي برا ادرار نمونه هیته جهت مارانیب به هیارا قابلي ها هیتوص

 .استي آورجمع تجه نمونه بهترین صبحگاهی ادرار نیدوم

 .دارد را تشخیص امکان ترینبیش زیرا شود اقدام  متوالی روز سه در نوبته سه شیآزماي برا

 (.بنوشید آب لیوان 6ي ریگنمونه از قبل  ساعت 3 تا) است  شده توصیه  کافی میزان به  مایعات مصرفي ریگنمونه از قبل

 انتقال نحوه و نمونهي دارنگه طیشرا

 .داد انتقال شگاهیآزما به کشت وی بررس جهت ساعت كی تا حداکثر و تر عیسر چه هر را نمونه دیباي ریگ هنمون از پس

 یمنیا مالحظات

 .گردد منتقل شگاهیآزما بهی بهداشت وی منیا اصول تیرعا با دیبا نمونهي حاو ظرف

 خلطي ریگ نمونه دستورالعمل

 هنگام اول نمونه ش،یآزمای نوبت سه درخواست صورت در. رودیم کار به اندشدهی تنفس دستگاه در عفونت هب منجر کهیی هاسمیارگانی بررسي برا شیآزما نیا

 نمونه. زدیر یم ظرف در را شده خارج خلط سرفه، با و قیعم نفس كی از پس ناشتا، صورت به ماریب که استی  صبحگاه خلط دوم، نمونه. شود یم گرفته ماریب مراجعه

 .گرددیم افتیدري آور جمع واحد به دوم نمونه لیتحوي برا ماریب مراجعه با سوم

 .است ترمناسب گاهیصبح نمونه مارانیب به هیارا قابلي ها     هیتوص

 براي و کشیده بینی راه از را عمیقی نفس کرده باز را ظرف درب. شود شستهی معمول آب با بار چند دهان ، خلط گرفتن از قبل است الزم. باشد ناشتا ماریب است بهتر
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 به دهان آب ای و نگردد مخلوط دهان آب با خلط شود سعی. یدینما تخلیه مربوطه ظرف داخل را خود خلط عمیق سرفه با و کنید حبس سینه در را خود نفس ايلحظه

 (.دارد چسبندگی خلط ولی است رقیق و شفاف دهان آب) نشود داده خلطي جا

 .دیایب خلط تا دیینما غرغره قیرق نمك آب با ای نموده استنشاق گرفته، آب بخاري رو را سر دیبده خلط نمونه شیآزما انجامي برا ردنک سرفه با دینتوان کهی صورت در

 .برسانید آزمایشگاه به ساعت یك از کمتر در و دهید قرار یخچال در آوريجمع از پس را نمونه, شود انجام منزل دري ریگنمونه چنانچه

 .برسد آزمایشگاه به ساعت یك از کمتر در نمونه هر. گیرد قرار یخچال در آوريجمع از پس و شود انجام نوبت یك روز هر نوبته چند هاينهنمو مورد در

 .باشد شده ثبت ظرف بدنهي رو ماریب مشخصات شود توجه

 منزل دري ریگ نمونه

 به ترعیسر چه هر و دیینما هیتخل مربوطه ظرف در و خارج را خود خلط قیعمي ا سرفه با د،یربخویی غذا که نیا بدون بستر، در المقدور یحت شدن داریب از پس صبح

 .دیاوریب شگاهیآزما

 .باشد( تریلیلیم 3-5 است بهتر) تریلیلیم 2 حداقلي ریگنمونه بار هر در دیبا نمونه حجم

 انتقال نحوه و نمونهي دارنگه طیشرا

  شودي دارنگه خچالیي دما در هیته از پس ها     نمونه

 .شود داشته نگه دور آفتاب میمستق نور و گرما از نمونه حمل، نیح

 .گذارد یم ریتاث شیآزما جواب در شگاهیآزما از خارج در خلط نمونه حد از شیب ماندن

 یمنیا مالحظات

 .شود فادهاست مصرف بار كی دستکش از دیبا آن،ي رو مشخصات ثبت هنگام و نمونه گرفتن مراحل تمام در

 اسپرم شمارش و تیفیکی بررسي برای من عیما نمونه هیته دستورالعمل

 اتیکل

 .رودیم کار بهی گواسپرمیاول وی آزواسپرم صیتشخ وازکتومی، عمل از پس بیمار بررسی ناباروري، مانندي مواردی بررسي برا تست نیا

  مارانیب به هیارا قابلي ها     هیتوص

 انجامي برا شوند،ي آور جمعی کینزد نیآخر از روز هفت از پس و روز دو از شیپ کهیی ها     نمونه و شود هیته انزال ای یکینزد از زیپره روز پنج ات سه از پس دیبا نمونه

 .ستین مناسب شیآزما

 .دهد یم قرار ریتاث تحت را جهینت ش،یآزما انجام از شیپ روز سه خالل در تب وجود

 دینبا شیآزما انجام از شیپ ساعت 48ی ط در و شود انجام ها     لوله بستن از پس ماه دو حداقل دیبا( یوازکتوم) مردان در ها     لوله تنبس از بعدی من عیما شیآزما

 .شود دفع علت هر بهی من عیما ای ردیپذ صورتی کینزد

 ریسا ای دترجنت باتیترک فاقد ضمنا و باشد داشته قراری معمول و اتاقي دما دودحیی دما در که دیکن استفاده گشاد دهانه با و خشك ز،یتمی کیپالست اي یا شهیش ظرف از

 .باشد یسم مواد

 خود معالج پزشك با شیآزما انجام زمان در دارو مصرف صورت در لطفا کندمی ایجاد تداخل آزمایش این با شیمیایی و گیاهی داروهاي از برخی مصرف آنکه دلیل به

 .یدینما مشورت

 در دینبا نمونه. گردد  هیته نمناک یکم دست با و صابون از استفاده بدون و کننده چرب کرم و کاندوم از استفاده بدون مصنوعی تحریك طریق از: گیريهنمون روش

-Silastic Condom)ی مني آور جمع لهیوس كی از استفاده با و مقاربتی ط دري ریگ نمونه صورت در. باشدیم کش اسپرم موادي دارا کاندوم چون شود گرفته کاندوم

Type Seminal Pouch )، است بهتر نمونه تیفیک. 

 شد خواهدی واقع ریغ جهینت حصول باعث شود، داده قرار شگاهیآزما اریاخت در نمونه ازی قسمت فقط چنانچه رایز شود، ختهیر مخصوص ظرف دری من نمونه یتمام دیبا

 با کار این. شود ارسال آزمایشگاه به( درجه 37) بدن حرارت درجه به نزدیك دماي در و  قهیدق 21 از کمتر در است مالز شود، گرفته منزل در نمونه کهیصورت در

 . است پذیرامکان فرد دست در ظرف گرفتن

 .کنید ثبت ظرف روي بر را گیرينمونه انجام ساعت

 نمونه حجم

 .شود ختهیر مخصوص ظرف دری من نمونه ی تمام دیبا

 انتقال نحوه و نمونهي دارنگه طیشرا
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-نگه( ºC37) بدن حرارت به كینزدي دما در شگاه،یآزما به نمونه لیتحو زمان تا و شودي خوددار ºC41 از باالتر و درجه صفر از کمتري دماها در نمونه دادن قرار از

 (.داشتنگه مُشت داخل در را ظرف توانیم مثال) شودي دار

 یمنیا مالحظات

 .گردد منتقل شگاهیآزما بهی بهداشت وی منیا اصول تیرعا با دیبا نمونهي حاو ظرف

  خون قند شیآزما انجامي براي ریگنمونه دستورالعمل

 .رودیم کار بهی خاص مواردي برا کدام هر که شودیم انجامی مختلفي هاروش به خون قند شیآزما

 غذا از بعد ساعته 2 خون قندي ریگنمونه دستورالعمل

 پر وی پسیدیپل مانند ابتید عالئمي دارا کهي افراد در شیآزما نیا. باشدیم ابتیدي ماریبي غربالگري برای ارزش با شیآزما غذا، از پس ساعت 2 خون دقن شیآزما

 ابتید به مبتال مارانیب دری مصرفي اداروه نگیتوریمان و درمان به پاسخی ابیارز در نیچنهم. شودیم استفاده زینی عیطب ریغي ناشتا قند باي افراد در ای وي ادرار

 دیبا ش،یآزما گزارش ترشیب چه هر صحت منظور به لذا. شودی بررس دیبا گذارندیم اثر شیآزما جهینت بر کهیی داروها مصرف که است ذکر به الزم. است انجام قابل

 .گردد اخذي و از مار،یب توسط داروها مصرف به مربوط اطالعات

 مارانیب به هیارا قابل هیتوص

( دراتیکربوه گرم 911ي محتو) دراتیکربوه لحاظ از متعادلیی غذا میرژ شیآزما انجام از قبل فرد شودیم هیتوص کایآمر ابتید انجمني هادستورالعمل براساس

 توانیدمی صورت این غیر در رسید، خواهد شما بدن به قند مقدار این باشد، موجود برنج و نان کافی مقدار کنیدمی میل روزانه که غذایی وعده سه در اگر. باشد داشته

 .کنید استفاده خود غذایی هايوعده در برنج و نان کشمش، خرما، مانند موادي از

 گذشته بودن تاناش شروع از ساعت 92 آزمایشگاه به مراجعه موقع که کنید ریزيبرنامه طوري را خود بودن ناشتا شروع شب 99 تا 6 ساعت ازي ریگنمونه از قبل روز

 .شودمی توصیه کافی میزان به آب مصرف. باشد ساعت 96 از بیشتر و ساعت 8 از کمتر نباید ناشتایی زمان. باشد

 (.پزشك دستور به مگر) شود خودداري امکان حد در دیرتر ساعت در آن انجام از و کنید شروع صبح 91 ساعت از قبل راي ریگنمونه که است بهتر

 .دینما هماهنگ معالج پزشك با شیآزما انجام ساعت دوی ط و شیآزما روز صبح نیانسول قیتزر ای و دارو مصرف مورد در

 .ندارد مانعی الزم حد در آب دنینوش. نمائید پرهیز قهوه و چاي نوشیدن از ناشتایی ساعات طی در

 آزمایشگاه در و آورده خود همراه را روزه هر صبحانه االمکانحتی. نمایید میل نهصبحا شد، گرفته شما از ناشتا خون قند گیرياندازه براي خون نمونه اینکه از پس

 .باشد قندي مواد گرم 75 حداقل حاوي صبحانه که شودیم توصیه. نمائید صرف

 .پذیردمی انجام مذکور زمان از پس ساعت 2 دقیقا گیرينمونه. کنید یادداشت را ساعت صبحانه خوردن شروع زمان

 .گرددمی خون گلوکز سطح افزایش باعث زیرا ید،ینما اجتناب دخانیات مصرف از اکیدا آمادگی ساعت 2 حین در وي ریگنمونه جامان از قبل

 .ندارد مانعی الزم حد در آب دنینوش. یدینما خودداري آشامیدنی و خوردنی نوع هر خوردن از صبحانه، اتمام از پس

 .نمائید خودداري رمعمولیغی بدن تیفعال هرگونه و سنگین ورزش انجام از آمادگی، عتسا 2 حین در وي ریگنمونه انجام از قبل

 .دیده اطالع پزشك به را موضوع مصرف، صورت در که شودیم هیتوص نیا بنابر شود، خون قند کاذب شیافزا باعث است ممکن شیآزما از قبل نوفنیاستام مصرف

 (.گرددیم نییتع شگاهیآزما ای معالج پزشك توسط کهي موارد جز به) شوند هیته قتو اول صبح ناشتاي هاشیآزما نمونه است بهتر

 Glucose Tolerance Test (GTT) گلوکز تحمل شیآزماي براي ریگنمونه دستورالعمل

 شیآزما نیا. شودیم انجام بوده تریلیدس رد گرمیلیم 941 از کمتر ناشتا گلوکز کهی زمان وي باردار دوران در شتریب ابتیدي ماریب به شك موارد در شیآزما نیا

 نیا انجامي برا. ردیگیم قرار مختلفي رهایمتغ و هايماریب ویی غذا میرژ ریتاث تحتی عنی. است بودنی اختصاص صفت فاقدی ول استی حساس شیآزما اگرچه

 . شودیم هیتوصي ریگخون بار هر با همراه قند وجود نظر از آنی بررس و ادرار نمونه دادن ش،یآزما

 : يریگنمونه از قبل مارانیب به هیارا قابلي هاهیتوص

 بیني ریگنمونه که است شده توصیه و باشید داشته حضور آزمایشگاه در باید ساعت 4 الی 3 حداقلي ریگنمونه براي که باشید داشته توجه محترم کنندهمراجعه -9

 .شود شروع صبح 1 تا 7 ساعات

 . باشد کرده دریافت قندي مواد گرم 211-311مقدار شما بدن که باشد ايگونهبه باید غذایی هايوعدهي ریگنمونه از قبل روز سه -2

 از توانیدمی صورتاین غیر در. رسید خواهد شما بدن به قند مقدار این باشد، موجود برنج و نان کافی مقدار کنیدمی میل روزانه که غذایی وعده سه در اگر: توجه

 .کنید استفاده خود غذایی هايوعده در برنج و نان کشمش، خرما، مانند اديمو

 .بنوشید آب الزم میزان به ولی نکنید مصرف غذایی مواد و باشید ناشتا ساعت 92ي ریگنمونه روز صبح -3
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 .کنیدي خوددار تیفعال انجام ازي ریگنمونه از قبل ساعت 8 -4

 .کنید خودداريي ریگنمونه از قبل ساعت 36 از الکل و قهوه مصرف و دخانیات استعمال از -5

 .دیینما مشورت  معالج پزشك با خود داروهاي دیگر مصرف قطع یا مصرف ادامه براي

 .دیینما هماهنگ معالج پزشك با شیآزما انجام ساعت دوی ط و شیآزما روز صبح نیانسول قیتزر ای و دارو مصرف مورد در

 :يریگنمونه انجام

 .است الزامی قند شربت کردن میل از قبل ناشتا خون قند آوردن دستبه براي خون گیرينمونه مانجا -9

-نمونه ساعات تا سازید مطلع را گیرنمونه فرد بالفاصله و دیبنوش دقیقه 5 مدت در را دهندمی شما به گیرينمونه بخش همکاران که را گلوکز پودر ای و قندي شربت -2

 .  نماید اعالم شما به مکتوب بصورتي ریگنمونه احلمر جهت را شما گیري

 .باشید داشته حضور آزمایشگاه در شده اعالم هايزمان در حتما

 .بنوشید آب است بهتر ولی نکنید، میل غذایی هیچ نشده تمام شماي ریگنمونه که زمانی تا -3

 .کنید رهیزپ دخانیات استعمال از و نکنید ورزشي ریگنمونه انجام زمان درطول -4

 .سازید مطلع را گیرينمونه مسئول حتما کردید استفراغ را شده خورده گلوکز شربت چنانچه -5

 به حاالت نیا چنانچه ولی هستند، گذرا حاالت این که دیشو ضعف و کردن عرق دلواپسی، لرزش، سرگیجه،  حاالت دچار است ممکن قند شربت کردن میل از بعد -6

 .سازید  مطلع را گیرينمونه مسئول حتما دند،یانجام طول

 . کنید میل را خود روزانه عادي غذاي توانیدمی گیرينمونه اتمام از پس -7

 .شودیم هیتوصي ریخونگ بار هر همراه قند وجود لحاظ از آنی ابیارز و ادرار نمونه دادن مواردی برخ در -8

  Glucose Challenge Test (GCT) آزمایشي براي ریگنمونه دستورالعمل

  اتیکل

 نمونه دادن شیآزما نیا انجامي برا. شودمی درخواست GCT شیآزما( حاملگی 24-28 هفته)ي باردار دوران در نیریش دیابت به مبتال بانوان غربالگري براي

 . شودیم هیتوصي ریگخون بار هر با همراه قند وجود نظر از آنی بررس و ادرار

 انماریب به هیارا قابل هیتوص

 .است الزم وقت دقیقه 11 حداقلي ریگنمونه وي سازآماده براي -9 

 .باشد گذشته ساعت2 حداقلیی غذا وعده نیآخر از دیبای ول نیستي ضرور شیآزما این براي بودن ناشتا -2

 .کنید میل قهدقی 5 مدت ظرف آنرا لطفا. است گلوکز گرم 51 حاوي شودمی داده شما به که گلوکز پودر ای و قندي شربت -3

 داده اطالع شما به گیرينمونه ساعت و گردد ثبت شما برگه روي حتما تا دهید اطالع گیرينمونه پرسنل به کرده نگاه را ساعت کردید میل کامال را شربت وقتی -4

 .شود

 .کنید اريخودد کردن ورزش و آشامیدن کشیدن، سیگار خوردن، ازي ریگنمونه زمان تا شربت نمودن لیم از بعد -5

 انتقال نحوه و نمونهي دارنگه طیشرا

 .است داریپا( گرادی سانت درجه2-8)خچالی در روز 7 سرم نمونه. شود انجام ساعت كی از کمتر در دیبا لخته از سرمي جداساز

 یمنیا مالحظات

 .شود تیرعا دستکش از استفاده مانندی منیا نکات دیبا شیآزما انجام وي ریگنمونه هنگام در

 پروالکتین آزمایش جهتي ریگنمونه  دستورالعمل

 جادیا فردي برا رای مشکالت تواندیم آن شیافزا. دارد عهده به را زنان دری ردهیش مانندی اعمال کنترل و شودیم ترشح زیپوفیه از که استی هورمون نیپروالکت

 .ردیپذیم انجام هورمون نیاي ریگاندازه ره،یغ و آمنوره و ينابارور ز،یپوفیه ریفضاگي هاتوده و اختالالت به شك موارد در. دینما

 مارانیب به هیارا قابل هیتوص 

 .باشید ناشتا ساعت 92 ترجیحا-

 .باشد صبحي ریگنمونه زمان شده توصیه-

 .باشد شدن بیدار از بعد ساعت 3-4 آزمایشگاه به مراجعه زمان-

 .شود خودداري کردن ورزش ازي ریگنمونه روز در-
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 .باشید نداشته استرسي ریگنمونه زمان در که است شده توصیه-

 . دینیبنشیی جا در استرس بدون و آرام قهیدق 31 مدت بهي ریگنمونه از قبل-

  نمونهي دارنگه طیشرا

 .است داریپا -C21 زریفر در ماه 6 و( گرادیسانت درجه2-8) خچالی در روز94 مدت به شیآزما انجام جهت سرم نمونه

 یمنیا حظاتمال

 .شود تیرعا دستکش از استفاده مانندی منیا نکات دیبا شیآزما انجام وي ریگنمونه هنگام در

 ((PPD) مانتو) توبرکولین پوستی آزمون از قبل دستورالعمل

 ریغی آلودگ از را فعالي ماریب توانینم آن بای ول اند،داشته تماس( سل) سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما با که استي افراد صیتشخ ش،یآزما نیاي کاربردها جمله از

 .   داد افتراق فعال

 :مارانیب به هیارا قابلي ها     هیتوص

 آنرا خودکار اثر شدن کمرنگ یا شدن پاک صورت در لطفا. شودمی مشخص شما پوست روي خودکار با دهدمی انجام شما براي را آزمایش که فردي توسط تزریق محل

 .نشود جادیای مشکل آزمایش خواندن زمان در تا یدینما پررنگ مجددا

 که است بدیهی شودمی انجام فرد بدني رو آزمایش که آنجایی از. دیینماي خوددار استحمام از مدت نیدرا. شود قرائت بایستی ساعت 48-72 از بعد آزمون نتیجه

 .کند مراجعه  آزمایشگاه به ساعت 72 الی 48 از بعد باید شخص خود حتما

 قبلی برخورد صورت در واکنش این. نشوید نگران لطفا. گردد رویت قیتزر هیناح پوست در قرمزي چنینهم و سفتی و ضخامت افزایش است ممکن قیتزر انجام از عدب

 .شودمی مشاهده BCG واکسیناسیون انجام یا سل باسیل با

 . دهید اطالع گیرينمونه بخش به را واکسن تزریق زمان ایدزده BCG واکسن اخیرا یا گذشته در اگر

 .دینکن تحریك آنرا تزریق محل در خارش احساس صورت در لطفا

 .شوید بررسی ایشان توسط تا سازید مطلع را او و گرفته تماس خود پزشك با باشدنمی مقدور شما براي آزمایشگاه به مراجعه ساعت 72 از بعد دالیلی به چنانچه

 . دینزن آب و دینخاران ساعت 72 تا 24 مدت به را شیآزما قیتزر محل

 .دیده اطالع شگاهیآزما به را موضوع نیا نیبنابرا. داد انجام را شیآزما این نباید شده مثبت آنها توبرکولین شیآزما نتیجه گذشته در که افراديي برا

 داد انجام را آزمایش این توانمی معالج پزشك کتبی دستور با فقط حامله خانمي برا. 

 دیکن ممیت از گرفتن وضوي جا به شیآزما خواندن تا االمکانیحت. 

دیساز مطلع را شیآزما نیمسئول تست انجام از قبل شوندیمی منیا نقص سبب کهیی هايماریب ریسا ای وی عفوني هايماریب به بودن مبتال صورت در. 

 :CT شیآزما انجام روش

 نرمال زمان شود گرفته انگشت نوک از خون کهی صورت در و است قهیدق 8 - 4  حدود در نرمال زمان شود گرفته دیور خون کهی صورت در شودیم انجام روش دو به

 .باشدیم قهیدق 6-2

 .شود گرفته دیور از خون کهی صورت در: الف

 .دیانداز کار به را کرنومتر بالفاصلهي ریگ خون شروع با

 .دیده قرار الم يرو مجزا طور به را سرنگ داخل خون از قطره سه

 .شود لیتشک نیبریفي هارشته کهی زمان تا دیکن خون کردن امتحان به شروع النست با سوم قهیدق از

 .شود گرفته انگشت نوک از خون کهی صورت در: ب

 .دیکنی عفون ضد را ماریب سبابه انگشت% 71 الکل به آغشته پنبه با ابتدا

 .شودي جار خودي خود به خون کهي طور به دیکن قیعم سوراخ را انگشت النست كی با

 (داد فشار محکم را آن دینبا دیده فشاری کم را انگشت) دیبگذار المي رو مجزا طور به خون قطره سه سپس گرفته خشك پنبه لهیوس به را اول قطره

 .دیانداز کار به را کرنومتر

 .دیکن ادداشتی را زمان مدت سپس شود لیتشک نیبریفي هارشته کهی زمان تا دیکن امتحان را المي رو خون النست با

  :ی منیا نکات

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از
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 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 دیکنی عفون ضد ،% 5 میسد تیپوکلریه محلول طتوس را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 :BT شیآزما انجام روش

 .دیکن خشك را آن سپس و کردن زیتم را گوش الله% 71 الکل به آغشته پنبه لهیوس به

 .دیکن فرو رهیدا نیا مرکز در را النست دیریبگ نظر در رهیدا صورت به اگر را گوش الله) دیکن جادیای تکان گوش الله در النست كی با

 .دیانداز کار به را کرنومتر بالفاصله

 .دیکن ادداشتی را زمان مدت موقع نیا در نشودي جار خون گرید کهی زمان تا دیریبگ را گوش الله خون قطراتی صاف کاغذ با بار كی هیثان چند هر

 .دیکن جادیا پوست سطح در 1mm عمق و 5mm طول به برش دو : Simplate روش

 .داردي برتري عمود برش بر النیس زمان و پالکتي رو نیآسپر اثراتی ابیارزي برا و دهدیم نشاني عمود برش از شیبی اندک را النیس زمانی افق برش

 :Template روش

 .نباشد BTی آزماشگاه محدوده از ترنیپائ ماریب پالکت شمارش که باشد مطمئن دیبا دهدیم انجام را BT ش،یآزما انجام از قبل

 دینبا Template BT عموماً دیباش مطلع عفونت سكیر و آن از حاصلی برآمدگ زخمي جا وجود امکان و دیدهیم انجام اوي رو بر را شیآزما کهي ماریب سالمت از

 .شود انجام دارند قیعمي هازخم کهي افرادي رو

 مو، فاقد کهي امنطقه و( تالیکوب) هیناح از ترنیپائ 2cm – 3cm دیکن انتخاب بازوی انیم 1/3 در محل كی باشد قلب امتداد در و ثابت و دهیخاوب حالت به دیبا بازو

 .باشد گریدي هاجراحت ای خال ،یپوست التهاب ،یسطحي هایورد ،یکوب خال ،يکبود زخم،

 .دیببند بازو از باالتر را خون فشار کف

 ثابت شیآزما انجام مدت طول در وهیج 40mmي رو فشار که دیشو مطوئن برش جادیا از قبل دیکن میتنظ ''60 - ''30 مدتي برا وهیج 40mmي رو را خون فشار کاف

 .دیکني خوددار وبیمعی خون فشاري هاکاف بردن کار به از ماند خواهد

 .دیکن جادیا تالیکوب هیناح از ترنیپائي عمود ای یافق صورت به را شکاف

 .دیکن روشن را کرنومتر

 .دیآ بند خونی پالکت خی جادیا با کهی زمان تا دیکن پاک برش با تماس بدون بار كی ''30 هری صاف کاغذ با را کافش ای برش از خون قطرات انیجر

 .باشد گذشته خون آمدن بند از ''30 که شودیم محاسبهی زمان النیس زمان

 انعقاد جادیا تواندیم رایز نکند دایپ تماس شکاف ای محل با الکل دیباش مواظب دیکن پاک را برش محل اطراف و دیکن باز را کاف شودیم تمام شیآزما نیا انجامی وقت

 .کندیم گرید زخم جادیا آن متعاقب و گرید

ي برا شکلي اپروانه باندي رو را بزرگتر باند كی نکند دایپ تماس گریکدی با زخم طرف دوي هالبه دیباش مواظب و دیبپوشان شکلي اپروانه باند كی با را شکاف محل

 .بماندی باق 24h مدتي برا دیبا باندها نیا دیده قرار عفونت ازي ریجلوگ

 .شود ختهیر دور جعبه كی در همی صاف کاغذ و محکم ظرف كی در دیب النیس شیآزما انجام لهیوس

 :ZVY روش

 .دیدار نگه ثابت دیبرسان وهیج 40mm به را آن فشار و بسته ساعدي باال خون فشار بازوبند روش نیا در است Template روش مشابه

 2/5mm عمق به شکاف 2 النست کرویم از استفاده با.دیکن جادیا ساعدي رو النست لهیوس به سوراخ سه شدن خشك از پس و دیکن زیتم 70% الکل با را ساعد محل سپس

 .باشدیم مناسب 1mm حدود عرض و

 .دیکن گزارش را زمان و دیریبگ معدل هیناح سه زمان نیب دیکن ادداشتی را آن آمدن بند زمان و دیکن خشكی صاف کاغذ با را خون '' هر و دیکن روشن را کرنومتر

 :ی منیا نکات

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکن يخوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 یکنی عفون ضد ،% 10 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 :  ازین مورد منابع

 در مستندات و مستندسازي اصول " کتاب از اقتباسی آزمایشگاه جامع کتاب  

 "پزشکی آزمایشگاه

 ا آگار شکالت ا ازمایش با سیترات و بدون سیتراتلوله هاي  :تسهیالت و امکانات

M.C یا E.M.B محیطهاي کشت-تایوگلیکوالت ا- 
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PROCEDURES FOR COLLETION OF DIAGNOSTIC BLOOD 
SPECIMENS BY VENIPUNTURE :Approve standard CLSI , H3-

A5 .  

PROCEDURES AND DEVICE FOR COLLETION OF 

DIAGNOSTIC BLOOD SPECIMENS BY SKIN PUNTURE : 

Approve standard CLSI , H4-A5 Vil.24 No21.  

Dacie And Lewis PRACTICAL HEAMATOLOGY Tenth Edition 

2006 . 

  سوپروایزر آزمایشگاه/ ابیکام خانم – زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

 مسئول فنی آزمایشگاه/ زادهی تق احمد دکتر: کننده تایید-

 بیمارستانریاست /سرکار خانم بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                          LLS-In-48- B:   کد

 دستورالعمل استاندارد انجام آزمایشات در بخش بیوشیمی: دستورالعمل عنوان  

 .باشدی می میوشیب بخش در شاتیآزما انجام حیصحي اجرا جهتي کاربردی دستورالعمل هیته:   هدف-

 آزمایشگاه:  کاربرد دامنه-

 97/06/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 :ابالغ تاریخ 96/08/01 :بازنگري آخرین تاریخ

 یمیوشیب بخشی فن کارکنان:   اجرا مسئول-

مقدار بحرانی نتیجه اي است که ریسك باالیی از خطر مرگ بیمار رادر صورت عدم دم مداخله ي :  (Critical Value)مقدار بحرانی  -9:  فیتعار-

به عبارت دیگر مقادیر بحرانی به عنوان مقادیر اخطاري نتایج آزمایشگاهی هست ند که وضعیت . سریع جهت درمان یا رفع علل زمینه شامل می شود

ن می دهند و به دلیل اهمیت فوق العاده زیاد ، اطالع رسانی هر چه سریعتر این مقادیر به پرسنل کادر در درمانی و یا تهدیدکننده حیات بیمار را نشا

 .بیمار یا همراه بیمار بسیار ضروري است

ن فرم د پزشك ای. فرد داراي صالحیت براي گزارش نتیجه ي بحرانی آزمایش در آزمایشگاه است:  (Competent member)عضو صالحیت دار  -2

 .آزمایشگاه ، پرسنل ارشد فنی یا هر فرد دیگري است که این اختیار از سوي مسئول فنی به وي تفویض شده باشد( مسئول فنی)

 :ییاجرا روش-

مونه در انجام صحیح و استاندارد مطابق با رعایت اصول تضمین کیفیت در آزمایشگاه از جمله در بخش بیوشیمی مستلزم رعایت اصول مدیریت ن

 .آزمایشگاه می باشد

همکاران به این معنی که از بدو ورود بیمار به آزمایشگاه با پذیرش صحیح و آگاهانه از شرایط بیمار در حین پذیرش و نمونه گیري و همچنین توجه 

،رعایت ناشتایی در انجام تست هاي بخش پذیرش به آشنایی با شرایط فیزیولوژیك،نوع تغذیه،نوع رژیم غذایی،تاثیر ورزش بر انجام برخی تست ها

 .سپس اطمینان حاصل نمودن از رعایت تمامی موارد فوق توسط بیمار پذیرش انجام و نمونه گري انجام میشود...بررسی قند خون و لیپید پروفایل ها و

خش آگاهی کامل داشته باشند و بالفاصله نمونه کاربران فنی می بایست به مدیریت نمونه در این ب.نمونه گرفته شده به بخش بیوشیمی ارسال می گردد 

همولیز و سایر مواردي که سبب رد نمونه میشود اطمینان  لیپمیك بودن، ها را سانتریفیوژ کرده و سپس با توجه به بررسی ظاهر سرم از نظر کدورت،

 .حاصل کرده و پس از اطمینان از صحت نمونه سرم به انجام آزمایشات بپردازند

 استفاده و ریتفس جهتی شگاهیآزماي ها روش نمودن استاندارد آن دنبال به و آنهایی شناسا که استی گوناگوني رهایمتغ ریتأث تحت ها شیآزما جینتا

ي اجرا به توجه با نکهیا به توجه با. باشد یم شیآزما از پس و نیح از قبل مراحل شامل رهایمتغ نیا. استي ضروری شگاهیآزماي ها داده از نهیبه

 لذا و دهیرس حداقل به شیآزما نیحي خطاها دهید دوره کارکنان از استفاده و شیآزما نیح در شگاهیآزماي بخشهای تمام دری فیک کنترلي ها وشر

 . باشد یم تر مهم اریبس شیازآزما بعد و قبلي رهایمتغ

 :  دستورالعمل حیتشر

 ساعت 2 پالسما ای سرمي جداساز جهت مجاز زمان حداکثر. گردد جدای خوني ها سلول از يریگ نمونه دنبال به زمان نیتر کوتاه در دیبا پالسما ای سرم

 كیالکت دیاس ها، نیآم کاتکول زول،یکورت ،يدیاستروئ کویکورتي ها هورمون -میپتاس رینظی باتیترکي ریگ اندازه مورد در. باشد یمي ریگ نمونه از پس

 سهی ط نمونهي ساز آماده. گذارد یم ریتأث موادی برخي داریپا بر زین طیمح حرارت درجه نیهمچن. باشد ساعت 2 از کمتر دیبا زمان نیا نیستئیهموس و

 : ردیگ یم انجام مرحله

 فوژیسانتر از شیپ مرحلة: الف

 فوژیسانتر مرحله: ب

 فوژیسانتر از پس مرحله: ج

  فوژیسانتر از شیپ مرحله: الف

 . دارد تیارجح پالسما ای سرم از استفاده اکیآمون و خوني گازهاي ریگ اندازه جز به نخو در موادي ریگ اندازهي ها روش اکثري برا

(A طور به است بهتر روند نیا که. کندی ط را شدن لخته مراحل فوژیسانتر وي جداساز جهت دیبا لوله دروني آور جمع از پس خون نمونه:سرم هیته 
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 جهت الزم زمان اگر. انجامد یم طول به شدن لختهی عیطب روند قهیدق 31-61 از پس( 22 – 25) اتاقي دما در که ردیگ انجام خود به خود وی عیطب

 جهت نیهم به. گرددی میوشیب خودکاري ها دستگاه جینتا در خطا جادیا سبب است ممکن نیبریف فیظري ها رشته لیتشک نباشدی کاف لخته شدن کامل

 ن،یترومب مار، سم مثل است شدن لخته عمل کننده عیتسر ای کننده فعالي حاو که سرمي آور جمعي ها لوله از شدن لخته عمل در عیتسر جهت توان یم

 .نمود استفاده شهیشي ها کلیپارت و  کایلیس

 .گرددی نم شنهادیپ لوله وارهید از لختهي جداساز جهتی کیپالست ای یچوب کاتوریاپل از استفاده که است نیا مهم نکته

(B مخلوط جهت بار 5-91 حداقلي برای آرام بهي ریگ نمونه از پس دیبا میسد تراتیس جز بهی افزودن مواد همراه به خوني حاوي ها لوله: پالسما هیته 

 . گردند ته و سر مرتبه 3-4 دیبا خون و میسد تراتیسي حاوي ها لوله البته گردند، ته و سر شدن

(C دري کار چرخه ازی مهم جزء شگاهیآزما بهي ریگ نمونه محل از بدن عاتیما ریسا و ادرار خون، رینظ كیولوژیبي ها نمونه انتقال: نمونه انتقال 

 . شود یم شامل راي کار  چرخه زمان 3/9 انتقال روند خوني ها نمونه مورد در. باشد یم شگاهیآزما

 :شگاهیآزما محل در نمونهي آور جمع* 

 به دیبا استی الزام شیبرا سرد رهیزنج حفظ کهیی ها نمونه جز به اتاقي دما طیشرا در نممک زمان نیتر کوتاه در هیته از پس ها نمونه: زمان -9

 است گرادی سانت درجه 22 از باالتري ریگ نمونه محلي دما کهی طیشرا در شگاهیآزما بهي ریگ نمونه محل از نمونه عیسر انتقال. شوند منتقل شگاهیآزما

 . است برخورداري ادیز تیاهم از

 هم به کاهش نیچن هم و انعقاد ندیفرا عیتسر امرسبب نیا. گردندي نگهدار قائم تیوضع در و مناسبي ها لوله در دیبا ها نمونه: لوله تیوضع -2

 . دهد یم کاهش را زیهمول جادیا احتمال و گردد یم لولهي محتوی خوردگ

 زین رای آلودگ و نمونه ریتبخ و آئروسل جادیا خطر پوش در. باشند اشتهد لمیپاراف مثل مناسب پوش در دیبا انتقال مدت طول در ها نمونه: درپوش -3

 . دهد یم کاهش

 با تداخل   نمونه در زیهمول وجود. برساند حداقل به را قرمزي ها گلبول به بیآس امکان تا ردیگ صورتی آرام به دیبا نمونه نقل و حمل: زیهمول -4

 منشأ با زیهمول ریتاث تحت پالسما ای سرم دري ادیز باتیترک. کنند یمي ریگ اندازه را پارامترهاي نور روش به که شود یمیی ها دستگاهی برخ عملکرد

 : از  عبارتند که رندیگ یم قراری خارج

   - A: AST-K-LDH,Fe. ابندی یم شیافزا و گرفته قرار زیهمول ریتاث تحت داًیشد

  -B: T4  ابدی یم کاهش

 – C:Ph-total protein-Alb-Mg-Ca-Acid phsphotaseابندی شیافزا است ممکن زیهمول دنبال بهی ول رندیگ یم قرار زیهمول ریتأث تحت کمتر

  100mg/dlي حاوي پالسما و روشنی صورت رنگ به نیهموگلوب mg/dl 20ي حاوي پالسما که است ذکر قابل

Hb رفتن باال. است قرمز رنگ به Bili وجود است ممکن پالسما در Hb 200 غلظت مثال طور به. اندبپوش راmg/dl 

Hb وجود با مسلح ریغ چشم با است ممکن Bili 21 نباشد تیرو قابل تریلی دس در گرمی لیم. 

ي ها نمونه باشد آن مرجع محدوده از تر باال ریمتغ جینتا کهي موارد در که شود یم شنهادیپ نباشد تیرو قابل چشم با خون نمونه در اگر زیهمول وجود

 . گرددی بررس پالسمای بررس و فوژیسانتر با زیهمول وجود نظر از شیماآز مورد

 حساس اریبس ولهیو اولترا با دیخورش نور به کهی باتیترک مورد در بخصوص امر نیا. ردیگ قرار دیخورش نور مقابل در دینبا ها نمونه: نور با مجاورت -5

 . دارد تیاهم اریبس بتاکاروتن و B6و A نیتامیو نیروب لیب رینظ هستند

 . شوندي دار نگه رنگي  ا قهوهي ا شهیش ظرف ای شده دهیچیپ ومینیآلوم کاغذ ازی پوشش در دیبا نور از محافظت جهت ها نمونه نیاي حاو ظرف

 : شگاهیآزما محل از خارج نمونهي آور جمع* 

 تیرعا با ساعت دو تا حداکثر دیبا شود آورده ماریب همراه وسطت خاص شیآزما انجام جهت مرکز به مارستانیب از خارج ازیی ها نمونه کهی صورت در

 . شود منتقل شگاهیآزما بهی منیا اصول تیرعا و شیآزما موردي رهایمتغي داریپا طیشرا رینظ الزم داتیتمه

 کننده فعال لوله در خون کهی رتصو در. گردد یم آماده فوژیسانتر جهت شدن لخته مرحله شدن کامل و افتیدر از پس خون نمونه:نمونه افتیدر: الف

 قابل عاًیسر انقعاد ضد مادهي حاو لوله در نمونه. گردد فوژیسانتر دیباي ریگ نمونه از پس قهیدق 5-31 مدتی ط در باشد شدهي آور جمع لخته

 . باشد یم فوژیسانتر

 : خون نمونه ردي ارهایمع: ب

 ( ناقص اطالعات چسب بر ای برچسب وجود عدم رینظ) شیآزما نوع ای ماریب ازی ناکاف مشخصات
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 یناکاف حجم

 ظرف از خارج به نمونه نشت     

  نمونهي آور جمع  مناسب نا لوله از استفاده

 ( کند یم داخل آز اوره روش با اورهي ریگ اندازه در NAF میسد دیفلورا مثالً) مناسب نا انعقاد ضد

 . شود استفاده خالء متعددي ها لوله ازي ریگ نمونه بار كی یط در کهی صورت در نمونهي آر جمع مناسب نا بیترت

 یپمیل ای زیهمول وجود

  مناسب ناي دما در انتقال وي نگهدار

  انعقاد ضد ماده با شدهي آور جمعي ها نمونه در لخته وجود

 . آن مشخصات و نمونه نوع با شیآزما و درخواست برگه تطابق عدم

 : فوژیسانتر مرحلة: ب

 ازي ریجلوگي برا الزم اطیاحت دیبا استفاده صورت در. گرددی نم شنهادیپ لوله وارید از لختهي جداساز جهتی کیپالست ای یچوب کاتوریپلا از استفاده

 . ردیگ صورتي فرد حفاظت لیوسا از استفاده وی منیا اصول تیرعا نمونهي جداساز مراحل تمام در نیهمچن. ردیگ صورت دآئروسلیتول و زیهمول جادیا

 : نمونه فوژیسانتر جهت ازین مورد زمان

 بعد ساعت 4 تا شیآزما کهی صورت در. شود فوژیسانتر g9211-9111 دور در قهیدق 91-95 مدت به دیبا دار درپوش طرف در نمونه: پالسما ای سرم هیته

 فوژیسانتر 3500g دور با قهیدق 5 مدت به را ها نمونه توان یم البته. گرددي نگهدار c6-4ي دما در دیبا پالسما ای سرم ردینگ انجام سرمي جداساز از

 . شود

 . گردد فوژیسانتر g9511 در قهیدق 95 مدت به دیبا دار پوش در ظرف دري انتقادي ها آزمون جهت پالسما هیته

 : فوژیسانتر از پس مرحلة: ج

 : نمونهي نگهدار

 نمونه ردینگ صورت ساعت 8 تا نظر مورد  سنجش کهی صورت در. استي نگهدار قابل اتاقي دما دري جداساز از پس ساعت 8 تا حداکثر سرم و پالسما

 دیبا پالسما ای سرم تری طوالني نگهدار به ازین صورت در ای نباشد مقدور ساعت 48 تا شیآزما انجام امکان کهی صورت در. شودي نگهدار خچالی در دیبا

 .شودي نگهدار گرادی سانت درجه -21ي دما در

 شودی م پالسما ای سرم در باتیترک ازی بعض رفتن نیب از سبب امر نیا رایز گردد زیپره جدا شده زیفري ها نمونه مکرر زدن خی و شدن آب از دیبا: نکته

 . گرددی م شنهادیپ نمونهي نگهدار جهت زین برفك بدوني ها زریفر از استفاده

 سطحي ریگ اندازه ،یافسردگ ضدي ا حلقه سهي داروها پروژسترون، زانیمي ریگ اندازه جهت کننده جدا ژلي حاو خوني آور جمعي ها لوله از: نکته

 .شود استفاده دینبا( خون بانك)ي مونوهماتوژیاي ها آزمون ویی دارو

 انواع نمونه در بخش بیوشیمی

 : نمونه گیري جهت تستهاي آنزیمی -9

 EDTAبرروي نمونه سرم و یا پالسماي گرفته شده بر روي  , SGOT , SGPT, CPK , CKMB ,LDH, , Lipase , Amylaseکلیه تستهاي آنزیمی 

 . ، فقط بر روي نمونه سرم قابل انجام می باشند  ALPقابل انجام می باشند ولیکن تست 

 : LipidProfileنمونه گیري جهت تستهاي -2

قابل انجام می باشند  EDTAیا پالسماي گرفته شده بر روي  نمونه سرم وبرروي ( , , Total Lipid  ,Total Cholesterol  ,Triglycerides)کلیه تستهاي 

 . فقط برروي نمونه سرم و یا پالسماي گرفته شده بر روي هپارین قابل انجام می باشند  LDLو  HDLولیکن تست هاي 

 : Hb A1Cنمونه گیري جهت تست-3

 . اشدگرفته شده می ب EDTAخون کامل بیمار که برروي 2mlفقط نیاز به 

 :نمونه گیري جهت تستهاي پروتئین -4

 .قابل انجام می باشند EDTAبرروي نمونه سرم ویا پالسماي گرفته شده بر روي Total protein,Albuminآزمایشات 
 

 :نمونه گیري جهت الکترولیت ها -5
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همچنین مقادیر بسیار  بدلیل اهمیت این تستها و. ی باشندفقط بر روي نمونه سرم قابل انجام م Na , K , Mg, Cl  ,Caکلیه تستهاي این بخش از قبیل 

 . سرم آن را پس از جدا نمودن داخل ویالهاي نو بریزیم  پایین آنها الزم است تا نمونه خون بیمار را در ویال نووبدون هر گونه آلودگی ریخته و

در مورد کلسیم نیز بیمار . می گردد تا در حالت ناشتا خونگیري شوددر مورد تست کلر از آنجاییکه پس از صرف غذا مقدار آن کاهش می یابد توصیه 

در حد  ترجیحا ناشتا باشد وهمچنین از بستن بیش از حد گارو بر روي دست بیمار خودداري نمایید چرا که این امر منجر به افزایش کاذب کلسیم سرم

 .میلیگرم در دسی لیتر می شود 1,5-9,1

 .گرفته شده است مورد نیاز می باشد  EDTAخون کامل بیمار را که بر روي  ml 2نیز  ( PbLead)جهت انجام آزمایش سرب 

 :دستورالعمل نمونه گیري ادرار جهت انجام تستهاي بیوشمیایی 

ذیل تقسیم میایی جمع آوري می شوند بر حسب نوع آزمایش در خواستی بهچهار گروه یمایشگاه جهت انجام تستهاي بیوشزنمونه هاي ادراري که در آ

 .می گردند 

 

اگر چه همانطور که از عنوان آن مشخص می گردد که این نمونه ها را می توان بصورتی کامال تصادفی (:  Random)نمونه ادرار تصادفی : گروه اول 

، جمع آوري نمونه ادرار  لیکن حتی االمکان بدلیل آنکه غلظت مواد شیمیایی در نمونه هاي صبحگاهی بیش از سایر زمانهاست جمع آوري نمود و

 .صبحگاهی بر جمع آوري نمونه اتفاقی و کامال تصادفی ارجح است

 

جهت جمع آوري این نمونه به بیمار توصیه می گردد تا هنگام صبح در ساعت معینی ادرار کرده و انرا مطابق معمول : ساعته  24نمونه ادرار : گروه دوم 

ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات، تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتی که  دور بریزد و دقیقا ازآن ساعت جمع آوري

ساعت به هیچ وجه قطره اي از ادرار  24در طول این . روز قبل ادرار را دور ریخته است مثانه خود را بطور کامل تخلیه نموده و آنرا داخل ظرف بریزد

 . خود را دور نریزد 
 

ساعته شبانه ، به بیمار توصیه می گردد تا هنگام شب  92جهت انجام آزمایش میکرو آلبومین بر روي نمونه ادرار : ساعته شبانه 92نمونه ادرار : وه سوم گر

در تمامی دفعات  ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا از این ساعت جمع آوري ادرار را اغاز نموده و( شب  7مثال )در ساعت معینی 

ساعت پس از ساعتی که شب قبل ادرار خود را دور ریخته است ،مثانه خود را بطور  92تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 

ور نریزید و در طول مدت ساعت به هیچ وجه قطره اي از ادرار را د 92و در طول این ( صبح 7ساعت ) کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزد

جهت این نمونه نیازي به ماده نگهدارنده وجود . نمونه گیري ظرف ادرار را در محل خنك نگهداري نماید و در پایان آنرا به آزمایشگاه تحویل دهد

 .ندارد

را کامال تخلیه نموده و تمامی ادرار خود را دور جهت انجام آزمایش آمیالز ادرار الزم است بیمار ابتدا مثانه خود : ساعته 2نمونه ادرار : گروه چهارم

جهت این نمونه نیز . بریزد و در طی دو ساعت پس از آن کلیه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ، جمع آوري نموده و به آزمایشگاه تحویل نماید 

 .نیازي به ماده نگهدارنده وجود ندارد

 

 نام تست، واحد گزارش نتیجه، محدوده ي بحرانی: و شامل سه آیتم باشد.یشگاه باید موجود باشدلیستی از مقادیر بحرانی به تفکیك بخش در آزما–9

 :در کلیه ي بخش هاي فنی مرتبط با موضوع مقادیر بحرانی به محض حصول نتیجه آزمایش ، پرسنل بخش موظف است تا عملیات ذیل را انجام دهد-2

ل کنترل مشخصات لیبل ، کنترل شرایط بیمار براي نمونه گیري، کنترل مراحل انجام تست برروي کنترل مجدد مراحل قبل از آزمایش و آزمایش شام

 نمونه و جواب به دست آمده 

 کاري مورد نظر Runکنترل مجدد قوانین کنترل کیفی مربوط به آزمایش مورد نظر و 

 تکرار آزمایش بر روي همان نمونه جهت تایید نتیجه به دست آمده 

 داول مربوط به مقادیر بحرانی تست ها و حصول اطمینان از قرار گرفتن جواب بیمار در محدوده ي موردنظرمراجعه به ج

 مراجعه به فرممخصوص موارد بحرانی و ثبت عملیات مربوط به گزارش نتایج بحرانی در بخش ها 

 مسئول جوابدهی/ سوپروایزر/ در جریان قرار دادن مسئول فنی

 :هستند عملیات زیر را انجام دهندپرسنل فنی بخش موظف  -3



 

 Page 
137 

 
  

 بیمار/ پرستار/ مراجعه به فرم موارد بحرانی و ثبت عملیات مربوط به گزارش نتایج بحرانی به پزشك

رد فرم موا در صورت امکان ، جواب بیمار بصورت کتبی آماده گردد و پرینت نتیجه براي تایید نهایی به مسئول فنی ارایه گردد، در غیر این صورت همان

 .بحرانیبه مسئول فنی یا سوپروایزر ارائه و پس از تایید ایشان مراحل بعدي اجرا گردد

الزم به ذکر است که با توجه به . به اطالع پزشك معالج یا پرسنل درمانی رسانده می شود( معموال از طریق تلفن ) نتیجه بحرانی فورا به طور شفاهی 

تلفنی با پزشك معالج یا پرسنل درمانی ، در اکثر موارد نتیجه بحرانی را می بایست به اطالع بیمار یا همراه شرایط موجود و عدم امکان برقراري تماس 

در همین ارتباط الزم به ذکر است که در شرایط معمول  و غیر بحرانی نتایج بصورت مکتوب یا از طریق شبکه اینترنت و یا فاکس به پزشك . بیمار رساند

کمیسیون مشترک اعتبار بخشی )  JCAHOاطالع رسانی موارد بحرانی همواره بایستی از طریق تلفن انجام پذیرد و برطبق نظر اما . ارایه می گردد

الزم است اطالع رسانی به گونه اي انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که نتایج بحرانی گزارش شده به ( سازمان هاي بهداشت و درمان در آمریکا

براي این منظور بهتر است نتیجه اعالم شده توسط آزمایشگاه ، یك بار دیگر توسط فرد گیرنده پیام . پیام دریافت و تفهیم شده باشد درستی توسط گیرنده

 همانطور که پیش تر عنوان گردید  با توجه به شرایط موجود در. تکرار شود و یا اینکه همراه با تماس تلفنی ،گزارش کتبی جواب مربوطه نیز فاکس شود

ارد توصیه گردد تا اکثر موارد این نتایج به اطالع خود بیمار یا همراه رسانده می شود و چون ایشان امکان تفسیر نتایج را ندارند الزم است در اینگونه مو

 .هرچه سریعتر نتیجه را به اطالع پزشك معالج برسانند

ده ، نام فرد تماس گیرنده ، ساعت و تاریخ تماس ، مشخصات فردي که با او تماس نام فرد تایید کنن) تمامی مراحل اطالع رسانی باید با ذکر جزئیات 

 .مستند و نگهداري شود( گرفته شده است

ام مراحل اگر کلیه تالش هاي منطقی و قابل قبول براي تماس با پزشك یا یکی از کادر درمانی بیمار و یا حتی خود بیمار و همراه وي ناموفق بود تم 

 .ید توسط آزمایشگاه مستند و نگهداري شودانجام شده با

 .گزارش شود( یا از طریق فاکس) به دنبال گزارش شفاهی ، الزم است نتیجه آزمایش اولیه بصورت کتبی  

 .گزارش نهایی نتایج بحرانی ، بعد از تکمیل مراحل آزمایش باید به صورت کتبی به اطالع پزشك یا پرسنل درمانی رسانده شود 

 زم و ضروري در برخورد با نتایج غیر طبیعی و بحرانیاقدامات ال

 :اقدامات ذیل در برخورد با نتایج غیر طبیعی انجام شود 

 بررسی کنترل کیفی  روزانه و اطمینان از صحت جواب -9

 گرفتن شرح حال بیمار -2

 تکرار آزمایش با همان نمونه  -3

 تکرار نمونه گیري با نظر مسئول فنی یا سوپروایزر -4

 اطالع به مسئول بخش بستري یا پزشك بیمار -5

 :اقدامات الزم در برخورد با نتایج با مقادیر بحرانی

 ابتدا اطمینان از صحت جواب آزمایش با بررسی شرح حال و نتایج قبلی بیمار -9

پرستار خواسته شود که نتیجه گفته شده را تکرار اگر بیمار بستري در بخش باشد فورا با بخش مربوطه تماس گرفته و به سرپرستار اطالع داده و از سر-2

 .کند و نام سرپرستار را بپرسید و در دفتر مربوطه با ذکر ساعت و تاریخ اعالم مقادیر بحرانی ثبت نمایید

مار جهت اقدامات درمانی اگر بیمار سرپایی باشد فورا نتیجه را به اطالع سوپروایزر و مسئول جوابدهی رسانده تا به اطالع بیمار رسانده شود و بی-3

 .سریعا به آزمایشگاه مراجعه نماید

 کار، اساس) -سلولی شمارندة خودکار دستگاههاي کتاب-:  ازین مورد منابع

 داهیم پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون،

 رضا دیمح دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب    -

 سروش محسن دکتر و شفا

 -لوله آزمایش-سرنگ-فوژیسانتر -پرینتر :تسهیالت و امکانات

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام خانم – زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/  زادهی تق احمد دکتر: کننده تایید-

 رستانریاست بیما/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                             LLS-In-49- B:    کد

 دستورالعمل استاندارد انجام آزمایشات در بخش هماتولوژي: دستورالعمل عنوان  

 .    باشدی مي هماتولوژ بخش در شاتیآزما انجام حیصحي اجرا جهتي کاربردی دستورالعمل هیته:     هدف-

 يهماتولوژ بخش:  کاربرد دامنه-

 97/06/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 :ابالغ تاریخ 96/08/01 :ازنگريب آخرین تاریخ

 ي هماتولوژ بخشی فن بخش کارکنان بعهده:   اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 ازی انعکاسا  آنهاا  شمارش لذا. هستند RNA و بوزومیري حاو و شده خون انیجر وارد استخوان مغز از تازه که هستندی جوان قرمز گلبول:  ها تیکولوسیرت

 ادداشات ی شمارش ضمن را ها تیتکولوسیر تعداد و شمرده را RBC عدد 9111 تیتکولوسیر شمارشي برا معموالً. است استخوان مغزي خونساز ریاخ تیفعال

 برخورداري شتریبي ریپذ تکرار و صحت از تیکولوسیرت شمارش باشد شتریب شده شمارش RBC تعداد چه هر. میده یم گزارش درصد حسب بر سپس و میکن یم

. کردي زیآم رنگ سپس و داد شستشو را خون توان یم حالت نیا در که شود تهایتکولوسیري زیآم رنگ از مانع است ممکن خون گلوکز ای EDTAي ادیز. است

 ها تیکولوسیرت بلوغ موجب اتاق رارتح در خون ماندن که دارد احتمال. داد انجامي ریخونگ از پس ساعت 6ی ط دری ستیبا حاًیترج را تیکولوسیرت شمارش

. باشندی آب آشکار گرانول عدد 2 از شیبي حاو حداقل که شوند یم قلمداد تیکولوسیرت شمارش جزءي قرمزي ها گلبول. شود تهایکولوسیرت شمارش کاهش و

 کاه  ناد یآ یم دری آب رنگ بهي زیآم رنگ نیا با زین...  رهیغ و مریها پاپن اجسام ،H نیهموگلوب مانندیی ها ونیانکلوز ها، بوزومیر و RNAي ها رشته از ریغ

 .داد شیافزا را ونیباس انکو زمانی ستیبا آنها مشاهدهي برا

 کروگارم یم 1,5 ای تریل در کروگرمیم 511 از ادتریزcut offیصیتشخ آستانه با.  استی عروق ترومبوزی بررسي برا حساسي تستها ازی کیD-Dimer شیآزما

 رای ترومبوزعروق به انیمبتال ازي ادتریز تعداد توانیم ساله 61 اشخاصي تربرایدرل کروگرمیم 751ي امساویشتریاباالتروبی انسالیم اشخاص يبرای سی درس

 .کردیی شناسا

 G6PD تست

 .دارد اربردک دکنندهیاکس ییغذا مواد و يداروهای برخ مصرف از پس زیهمول دچار مارانیب در G6PDمیآنز کمبودی بررسي برا تست نیا

 تواناد یم امر نیا که شودیم قرمز گلبولي غشا رییتغ و نیهموگلوب رسوب باعث میآنز نیا کمبود. است گلوکز ساز و سوخت ریمس میآنز G6PD :شیآزما شرح

 دارا لیا دل به مردان در. دشویم حمل X کروموزومي بررو که است جنس به وابسته مغلوب صفت كي یماریب نیا.گردد زیهمول ازی مختلف درجات جادیا باعث

 اگار  X کروماوزوم  دو داشتن لیدل به زنان دری ول شوندیم مبتالي ماریب نیا به مادر از وبیمع کروموزوم نیا افتیدر صورت در X کروموزوم كی تنها بودن

 باه  ناقال  مادران قیطر از و داشته وجود مردان در اغلب ي ماریب نیا نیبنابرا. کنندیظاهرنم راي ماریب و بوده ناقل تنها باشد سالم ها کروموزوم نیا ازی کی

 ویی ایاساپان  اجاداد  باا  انیهودی ونان،یا،یتالیا) ها يا ترانهیمد در اغلب که شوندیم مبتال يماریب نیا به تیجمع از٪91-95 درحدود.. شودیم منتقل پسران

 باا . شاود یم دیتول RBC دري انرژ دیتولي برا NADPH که بوده فسفات پنتوز ریمس در گلوکز ساز و سوختدر  مهم میم،آنزیآنز نیا .شودیم دهید( یپرتغال

 کننده دیاکس عوامل مقابل در RBC از راه نیا در شده دیتول NADPH.شودیم گلبولها دری سمیمتابول غالب راه فسفات پنتوز ریمس قرمزي گلبولها سن شیافزا

 مصرف صورت در و شده حساس کننده دیاکس مواد برابر در قرمزي گلبولها NADPH کاهش لیدل به G6PD کمبود به مبتال مارانیب در. کندیم محافظت مضر

 دیاکسا  مواد نیا مصرف دنبال به. شودیم RBC زیل باعث جهینت در و کرده رسوب RBC جدار در و شده دیاکس نیهموگلوب کننده دیاکسیی غذا مواد و داروها

 ساولفا، ي داروهاا  ا،یماالر ضدي داروها به توانیم کننده دیاکسي داروها نیتر عیشا جمله از. افتدیم اتفاق چهارم روز در معموال و اول روز در زیهمول کننده

 دري ماریب نیا.نمود اشاره باقال به توانیم زین ها غذا نیب از. شودیم زیهمول عیتسر باعث دوزیاس و ها عفونت. نمود اشاره نیفناست و نیریآسپ ن،ییتروفورانتوین

 .ندینماي خوددار دیبا مواد نیا مصرف از خودی زندگ طول در افراد نیای ول نبوده فردی زندگ کننده دیتهد که شودیم دهینام سمیفاو عنوان تحت افراد

 :ییاجرا روش-

 لخته داشتن ای و بلیل مشخصات بودن صناق ای و نمونه انطباق عدم و رتیمغا هرگونه وجود صورت در کهی افتیدري ها بانمونه آن قیتطب وي کار ستیل هیته -9

 ای یناکاف نمونه ای باشد داشته نیبریف ای لخته چنانچه و شود یمی بررس ها نمونه تیفیک کار شروع از قبل. شود یمي ریگیپ بخش مسئول توسط موارد نمونه در

 مطلع نمونه صحت ازی وقت. شود انجام مجددي ریگ نمونه تا برسد رشیپذ وي ریگ نمونه بخش اطالع به و شود دیق دیباي هماتولوژ دفتر در باشد ادیز حد از شیب
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 . میکن روشن را کانتر سل دستگاه شیآزما انجامي برا دیبا میشد

 : میکن یم کنترل را ریز موارد کانتر سل دستگاه کردن روشن و کار شروع از قبل -2

 Waste مخزن بودنی خال/ محلول در کامل طور به مربوطي ها لنگیش داشتن قرار و ها ولمحل مخازن بودنی کاف ای بودن پر/ برق اتصاالت درستي برقرار

  وبهایت ازی احتمالی نشت عدمی بررس/   printer کاغذ بودنی کاف/ دستگاه( فاضالب)

 انجام را Auto Rinse مرتبه سه توماتا صورت به دستگاه و کرده روشن را دارد قرار دستگاهي پهلوی نییپا قسمت راست سمت در که دستگاه پاور دکمة -3

 : باشد یم ریز قرار به که ردیگ یم Background كی و دهد یم
RBC : <0.03 * 10 12 / L 
WBC : <0.04 * 10 9 / L 

Hb : <0.2 * gr/ dl 

plt : <5 * 10 9 / L 

 . باشد یم دادن نمونهي برا آماده دستگاه سپس و گردد ثبت دفتر در log Book در دیبا که

 رنگ سبز ودکمة داده قرار دستگاه Needle قسمت ودر کرده باز را آن درب و برداشته روتاتوري رو از را CBC الیو که استی کاف نمونه دادني برا -4

Start قهیدق 5 مدت به ها الیو دیبا ها نمونه دادن از قبل البته. است حاضر جواب هیثان 31 از بعد و گذاشته را الی و درب سپس و داده فشار داخل سمت رابه 

 . میده یم دستگاه به بعد و گردند ته و سر دفعه دو سپس و باشند روتاتور کسریمي رو

 همان که cell clean  محلول و زده را Select 7.1 نهیگز منظور نیاي برا که شود انجام WBCي چمبرهاي شستشو انیم در روز كی دیبا کار اتمام از بعد -5

 . شود یم انجام شستشو قهیدق 95 از بعد و میده یم دستگاه به نمونه مثل را است میسد تیپوکلریه

 . شود یم انجام دستگاه دربروشور مندرج دستورالعمل طبق که شود انجام دستگاه SRV دیبا بار كی یماه نیهمچن -6

 شستشو عمل از بعد دستگاه و میده یم دستگاه كی نمونه مانند را Cell clean محلول و زده را Shut Down دیکل دستگاه کردن خاموشي برا تینها در -7

 .شود یم خاموش

 یسلول شمارندة خودکاري دستگاههای سلولي شمارشها در خطا لیدال ازی برخ-8

 

 

 

 

 نمونه ذخیرة یاي آور جمع در خطا

 دیگر بیمار ازي گیر نمونه.  9

 دیگر بیمار درخواست برگة با خون نمونة.  2

 نمونه دنبو رقیق.  3

 غلیظ بسیار EDTA از استفاده.  4

 تورنیکت از مدتی طوالن استفادة بهعلت نمونه غلیظبودن.  5

 نمونه ازی قسمت شدن لخته.  6

 نمونه همولیز.  7

 نمونه منجمدکردن یا گرم حد از بیش.  8

 کهنه خون نمونة.  1

 جلد زیری چرب به آلوده نمونة. 91

 

 

 دستگاه توسط نمونه برداشت در خطا

 دستگاهي آمادهساز و شستشو در خطا.  9

 نمونهی ناکاف مخلوطکردن.  2

  دستگاه پروب مسیر انسداد.  3

 مورد این)ی فعل نمونة بای قبلی غیرطبیع بسیار نمونة تداخل.  4

 (است رسیده حداقل به جدیدي دستگاهها در

 کالیبراسیون در خطا
 

 دقیق تعیین در خطا یا ورکالیبرات بهعنوان کنترل مواد از استفاده

 کالیبراسیون روشي برا پارامترها مقادیر

  دالیل  به  دستگاه  عملکرد در  اختالل  دستگاه،  نامناسبي  نگهدار

 معرفها در اشکال و  مختلف

- 

   وجود درصورتی واقع مقدار از کمتر MCVزانمی تعیین.  9ي روشهای برخ ماهیت بهدلیل دستگاههاي اندازهگیر صحت عدم
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 امپدانسي دستگاهها در هیپوکروم قرمزي گلبولها شدهی طراح دستگاهي کهبراي اندازهگیر

 پراکسیداز آنزیم کمبود درصورت سلولهای شناسای ناتوانی.  2

 در خاص هايیویژگ وجود دنبال  به  دستگاه  عملکرد  صحت  عدم

 نمونه

 یگلبولي اندکسها و هموگلوبین میزان تعیین در خطا  -9

 خونی چرب افزایش یا سردي ا آگلوتینینه وجود دلیل به

 پراکسیداز آنزیم کمبود درصورت کاذبی نوتروپن.  2

 هموگلوبین کاذب افزایش دالیل ازی برخ -1

 سفیدي گلبولها زیاد تعداد

 ورید راه از تغذیه بهدلیل یا اندوژن خونی چرب افزایش

 یکرایوگلوبولینم

 یلوبولینمهیپرگاماگ یا پاراپروتئین

 MCHC و MCH مقادیر تعیین در خطا ایجاد دالیل ازی برخ-91

 

 MCH کاذب افزایش
 

 هموگلوبین کاذب افزایش.  9

 قرمزي گلبولها تعداد کاذب کاهش.  2

 پالسما در آزاد هموگلوبین بای عروق داخل همولیز.  3

 

  مشخصنشدن یا MCHC کاذب افزایش

 MCHCیواقع کاهش

         هموگلوبین کاذب افزایش.  9

  لیز یا پالسما در آزاد هموگلوبین بای عروق داخل همولیز.  2

 بدن خارج قرمزي گلبولها

 قرمزي گلبولها یا MCV هماتوکریت، کاذب کاهش.  3

 هیپواسموالر شرایط.  4

 

 MCHC کاذب کاهش

ي آگلوتینینها آن علت کهي موارد از غیر)MCVکاذب افزایش.  9

 (باشد سرد

 تعداد وجود بهدلیل قرمزي گلبولها تعداد کاذب زایشاف.  2

 ژانتي ها زیادپالکت

 هیپراسموالر شرایط.  3

 MCV و هماتوکریت میزان قرمز،ي گلبولها شمارش در خطا ایجاد دالیل ازی برخ-99

 

  تعداد کاذب افزایش

 قرمزي گلبولها

 زیاد تعداد به درشتي پپالکتها وجود.  9

 (ناپایدار) خونی چرب افزایش.  2

 یکرایوگلوبولینم.  3

 یکرایوفیبرینوژنم.  4

 

  تعداد کاذب کاهش

 قرمزي گلبولها

 EDTA به وابسته سردي آگلوتینینها ایجاد ازی ناش پانآگلوتیناسیون.  9

  وجود یا نمونه نامناسبي نگهدار دنبال به بدن از خارج قرمزي گلبولها لیز.  2

 یغیرطبیع قرمزي گلبولها

 هایبیماری بعض در قرمزي گلبولها تکهتکهشدن یا شدید بسیار سیتوزمیکرو.  3

 
 

  کاذب افزایش

MCV 

 اتاقي دما در خوني نگهدار.  9

 EDTA به وابسته قرمزي گلبولها آگلوتیناسیون و سردي آگلوتینینها.  2

 سفیدي گلبولها زیاد تعداد.  3

 هیپراسموالر شرایط.  4

EDTA  .5یاضاف 
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 کاذب کاهش
MCV 

 هیپوکرومیك قرمزي گلبولها. 1

 اتاقي دما افزایش.  2

 هیپواسموالر شرایط.  3

 يگلبولهاا اکسیژناسیون افزایش بااعث کاه نموناه مکرر مخلوطکاردن.  4

 شودیم قرمز
 

 کاذب افزایش

 هماتوکریت

 )دهدیرخم سردي آگلوتینینها دنبال به کهی مواقع از غیر) CVM کاذب افزایش.  9

 قرمزي گلبولها تعداد ذبکا کاهش.  2

 

 کاذب کاهش

 هماتوکریت

 MCV میزان کاذب کاهش.  9

 يگلبولها لیز یا شدید بسیار میکروسیتوز بهدلیل قرمزي گلبولها کاذب کاهش.  2

 بدن خارج قرمز

 سرد آگلوتینین.  3

 شودیم قرمزي گلبولها اکسیژناسیون افزایش باعث که نمونه مکرر کردن مخلوط.   4

 پالکت شمارش در خطا ایجاد دالیل از یبرخ-92

 

 پالکتها شمارش کاذب پایینبودن

 نمونهی نسب لختهشدن  -9

 آنها تجمع وي خونگیر حین در پالکتها فعالشدن.  2

 EDTA توسط ایجادشدهی پالکت تجمع.  3
Platelet Satellitism .4 

 يبرا  شده تعیین  آستانة  از  آنها  اندازة  که  ژانتي  ها  پالکت.  5

 باشد بیشتر پالکتها

 

 

 پالکتها شمارش کاذب بودن باال

 تکهتکهشده.یا میکروسیت قرمزي گلبولها  -9

 خردشده سفیدي گلبولها.  2

 H هموگلوبیني بیمار.  3

 کرایوگلوبولین.  4

 یهیپرلیپیدم یای گلیسریدمیهیپرتر.  5

 خون نمونة در میکروارگانیسمها وجود.  6

 خون ةناخواست گرمکردن.  7

 سفیدي گلبولها تعداد کاذب کاهش لیدال ازی برخ-93

 روز 3 از بیش خون ماندن دلیل به سلولها لیز

 ساعت 24 مدت به اتاقي دما در نمونهي نگهدار

 يقو سردي آگلوتینینها

ي سلولها وجود یایسلول غشاء در تغییر یاي بادی آنت وجود دنبال به پالکتها و سفیدي گلبولها یا سفیدي گلبولها تجمع

ي سلولها یا وی لنفومي سلولها تجمع ،يبادی آنت واسطة بای نوتوفیل تجمع نظیر)یغیرطبیعي هایویژگ با نئوپالستیك

 (ی پالسماسل نئوپالستیك

 سفیدي گلبولها تعداد کاذب افزایش دالیل ازی برخ-94

 هستهدار قرمز گلبول وجود

 زیاد تعداد به ژانتي پالکتها

 قرمزي ولهاگلب لیزنشدن
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 یاورم

 نوزاد یا جنین از نمونه

 (  AS, SS, AC, AE, AD, AO-Arab مثل)  ی    غیرطبیعي هموگلوبینها

 يکبدي هایبیمار

 سردي آگلوتینینها

 كیمیلودیسپالستي سندرمها

 مگالوبالستیكی آنم

 طحال برداشتن از بعد

 یپالکت تجمع

 یکرایوفیبرینوژنم وی کرایوگلوبولینم

 یاراپروتئینمپ

 فیبریني ها رشته وجود

 خونی چرب افزایش

 يزیرجلدی چرب به نمونه آلودهشدن

 ایماالر انگل وجود

 ناپایداري هموگلوبینها

 بهبودی وجهت قابل میزان به را حاصل نتایج دقت یاي تکرارپذیر ،یدستي روشها با مقایسه در آزمایشگاهها دری سلول شمارندةي دستگاهها از استفاده اگرچه

 کار، نحوة بای آشنای بر عالوه دستگاه کاربر بنابراین،. نباشد اطمینان قابل همواره گوناگون  لیدال به است ممکن حاصل نتایج صحتی ول است، بخشیده

 شود،یم شمارنده دستگاه توسطی خوني پارامترهاي گیر اندازه یا شمارش در خطا به منجر کهی علل تمام از باید دستگاه، کیفی کنترل و کالیبراسیون ،ينگهدار

 .باشد آگاه نیز

  تیکولوسیرت شمارش دستورالعمل

 :وابسته اقدامات -9

 خانوادگی نام و نام شامل نمونه چسب بري رو مشخصات  ،( بنفش) لوله درب رنگ نظر ،ازي ریگ نمونه خیتار ، ماریب

 : هدف -2

 . شوندی م وارد خون به استخوان مغز از روزانه کهي دیتروئیار ردهیی انتهاي سلولها تعداد برآورد

 : کاربرد موارد -3

 آنها درمان روند وی خون کم انواع صیتشخ وی ابیارز

 : نمونه نوع -4

 زیهمول و لخته وجود بدون K3-EDTA انعقاد ضدي حاو تام خون

 : ي داریپا -5

 طیمحي دما در ساعت6

 :ی منیا نکات -6

 .نمود فرض آلوده بالقوه را آنها هیکل دیبا شودیم انجامی انساني ها ونهنمي بررو شیآزما که آنجا از

 : کار انجام از قبل ازین مورد  مواد و زاتیتجه -7

 سمپلر/ کروسکوپیم/يزیآم رنگ مخصوصی الم جا وی نیس /گرادیسانت درجه 37 انکوباتور اي یمار بن /بلو لیکرز انتیلیبر رنگ/شیآزما لوله/الم

 تكیر دیتول ندکسا 

 : ییاجرا مراحل -8

 .دینمائ مخلوطی آرام به را لوله اتیمحتو و کرده اضافه آن به را بلو لیکرز انتیلیبر رنگ الندا 911 و ختهیر شیآزما لوله كی در را نمونه از الندا 911 -9
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 .دیکن هیته الم آن از سپس داده قرار درجه 37ي دما در قهیدق 95 لوله -2    

 .دیکن مشاهده 911 لنز با را آن شدن خشك از پس -3    

  . دیکن شمارش     RBC   9111ي ازا به را ها تیکولوسیرت تعداد اند نگرفته قرار همي رو گلبولها آن در که گسترش ازي ا منطقه در -4    

 :دیکن محاسبه ریز فرمول با را كیرت درصد -5   

Retic%=                                 10   تعدادRetic9111ي ازا به RBC 

 :گر مداخله عوامل و ها تیمحدود-6

    فرمول از ها تیکولوسیرت درصد حیتصح جهت باشد نرمال محدوده از خارج ماریب  تیهماتوکر مقدار کهیصورت در

 گرددی م استفاده ریز

   (    45نرمال تیهماتوکر         (ماریب تیهماتوکر    x % تیکلوسیرت   =   % شده اصالح تیکلوسیرت

 : نرمال ریمقاد

 2 - 6%  : نوزادان                             1,2 - 2%   : بزرگساالن

       
                                                HCT Patient                        1 

RPI = Retic Count ( % )   x  -----------------------  x  -------------------------------- 

                                               HCT Normal                 Maturation Time 

 

HCT  ( % ) Maturation Time 

45 9,1 

35 9,5 

25 2,1 

95 2,5 

 

 انجام شمارش و کرده هیته گسترش سپس و باشد اتاق حرارت در قهیدق 21 مدت به رنگ و خون ازي مساوي ها حجم هیته از پس را كیرت شمارش توانیم: توجه

 . شود

 :PBS شیازما انجام دستورالعمل: عنوان-4

 حدود هیزاو با است صافي ها لبهي دارا کهي گرید الم توسط و گذاشته المي رو را خون متوسط قطره كی دیبا ابتدای طیمح خون الم شیآزما انجامي برا

 به که را مسایگ رنگ سپس و میکن یم کسیف متانول با بعد و شود خشك گسترش تا میبگذار و کرد هیته مناسب و خوب گسترش كی اول الم با جهدر 31-25

 الزم موقع نیا در شود، براق سبز رنگ به دیبا المي رو رنگي جال کهیطور به قهیدق 95-21 حدود مدت به و ختهیر آني رو را میکن یم هیتهی تجارت صورت

 با و ختهیر المي رو ونیمرسیا روغن قطره كی سپس و شود خشك الم میده یم اجازه و شود شستهی اضاف رنگ تا میکن یمی کش آب را الم آب با و است حاضر

 . میکن یم شده خواسته مواردی بررس به شروع 911ی عدس

 انعقاد ضد متناسب نا نسبت و خون، ماندن د،یاسال شدن خشك رید شود خشك هوا در دادن تکان با بالفاصله دیبا شده هیته گستره که است نیا مهم نکته

 گستره مناطق در است ممکن کاذبي ها يمرفولوژ گونه نیا شود، artifact شگاهیآزما طیمح در قرمزي ها گلبولی عیطب ریغي مرفولوژ دیتول سبب توانند یم

 . است مشاهده قابل الزمي ها قسمت تمام در كیپاتولوژ حالت دری ول د،نشو مشاهده گرید مناطق ودر بوده مشاهده قابلی طیمح

 : ازین مورد التیتسه و امکانات

 يهماتولوژي ها شیآزما انجام جهت ازیت مورد زاتیتجه هیکل

 : ESRي ها شیآزما انجامی چگونگ و حیتشر

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه-9

 .تراتهیس کامل خون: نمونه

 یسی س 2 از کمتر نمونه زانیم ای و لخته نهنمو:نمونه رد

 : ازین مورد لوازم -2

 یکیپالستي درها/مانیسد مخصوص رک(/نیوسترگر) مانیسد پتیپ/کریش: یدست روش
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 مصرف کباري یها دستکش/ Auto ESR Analyzer دستگاه/کریش: یدستگاه روش

 : شیآزما انجام روش-3

 :ی دستگاه روش

 میکنیم مخلوط خوب کریش کمك با را نمونه-الف

   میدهیم قرار دستگاه در -ب

  دیبخوان توردستگاهیمان از را جهینت ساعت مین حدود از پس -ج

 :یدست روش

 .میکنیم مخلوط خوب را نمونه -الف

 .میکنیم پر خون از صفر درجه تا را مانیسد پتیپ -ب

 .دیده قرار مانیسد رک داخلي عمود کامالً صورت به را آن -ج

 . دیکن ثبت را است رفته نییپا قرمز گلبول کهي متری لیم مقدار ساعت كی از بعد -د

 . میده یم انجام ریز قیطر به را ها شیآزما ستیل اساس بر آنها کردن مرتب و ها نمونه افتیدر و کار ستیل هیته از پس

 و میکن مخلوط است 8/3٪ میسد تراتیس الندا 411 معادل که cc4/1 با ماریب خونی سی س 6/9 دیبا نیگر وستر روش به ESR شیآزماي براي ریگ نمونه

 . داد انجام را ESR شیآزما(  متری لیم 5/2 آنی داخل دهانه قطري بند درجه متری لیم 211 تا cm 31- 1 طول به) نیسترگر و لوله با سپس

 4 خچالی در نمونه اگر. داد انجامي ریگ نمونه از بعد ساعت 2 ظرف اکثرحد دیبا را ESR شیآزما شود، یمي نگهدار اتاق حرارت در ها نمونه کهی صورت در

 کاهش وي کرو حالت به ها گلبول شکل رییتغ موجب نمونهي نگهدار. انداخت ریتاخ به را شیآزما انجام توان یم ساعت 92 تا حداکثر شودي نگهدار درجه

 نمونه ش،یآزما انجام از قبل. برسد اتاق حرارت درجه به شیآزما انجام از قبل ستیبا یم شودي نگهدار خچالی در نمونه چنانچه. شود یم رسوب سرعت کاذب

 سرعت کاهش موجب نمونه در( زیر اریبسی حت) لخته ذرات هرگونه وجود. شوند جدا هم از افتهی لیتشک قبل ازي ها رولکس تا کرد مخلوط کامالً دیبا را خون

 کردنی خنثي براي ادیز لیپتانس و بوده حاد فازي ها نیپروتئ جزء نوژنیبریف. شوند یم نوژنیبریف زانیم کاهش و مصرف باعث لخته ذرات. شود یم رسوب

 کامالً آنها جدار در منقوش درجات و خشك و زیتم کامالًی ستیبا ESRي ریگ اندازهي ها پتی پ. دارد رولکسي ها شبکه لیتشک و قرمزي ها گلبولی منف شارژ

 ردیگ قراری مکان در دیبا ERSي ریگ اندازهي ها پتی پ( ستین تیرو قابل رفته نیب ازي بند درجه نیا استفاده مرور به و شستشو اثر در گاهاً. )باشد تیرو قابل

ی سانت درجه 25ی ال 21 نیب ESR شیآزماي برا اتاق حرارت درجه. شود یم قرمزي ها گلبول رسوب از مانع ارتعاش. باشد دوری لرزش و ارتعاش هرگونه از که

ي ریگ اندازهي ها پتی پ. شود یم استاندارد زمان در ESR کاذب شیافزا باعث جهینت در و رولکسي ها شبکه لیتشک عیتسر موجب شتریب حرارت. باشد گراد

. داشت خواهد دنبال به را برسو سرعت شیافزا درصد 31 ،يعمود حالت از درجه 3 زانیم به انحراف. رندیگ قراري عمود کامالً تیوضع در دیبا رسوب سرعت

 اثراتی همگ ش،یآزما لوله در هوا حباب وجود خون، نمونه زیهمول خون، به میسد تراتیس انعقاد ضد متناسب ریغ نسبت استاندارد، ریغي ها پتی پ از استفاده

 . کند یمی معرف استاندارد روش عنوان به را نیستگر و روش ،يهماتولوژ دري ساز استانداردی الملل نیب تهیکم. داشت خواهد ESR زانیمي رو را نامناسب

 :ی منیا نکات-4

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،% 5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را حسطوي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات-5

 شیآزما جینتا ثبت فرم

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : رفرانس محدوده

 mm/l 91-1:  کودکان

 :سال 51 از کمتر نیبالغ

 mm/l 21-1: مردان

 mm/l 31-1:زنان

  :لسا 51 از شتریب نیبالغ
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 mm/l 31-1: مردان

 mm/l 21-1:زنان

  جینتا ریتفس-6

 .است تیاهم حائز حاد فازي هانیپروتئ دیتول طیشرا دری نیبال نظر از آني ریگ اندازه اما ستینی اختصاص شیآزما نیا نکهیا با

 : کاربرد موارد-8

 سلي پالسماي سکزازید وی منیا خود اختالفات ،یالتهاب حاالت ها،عفونت بودن فعالی ابیارز

 تیآرتر د،یروماتوئ خصوص بهی سمیروماتي هايماریبی نیبالي ریگی پ و شدت بررس ،يغربالگر

 کایرومات ای الژیمی پل و تمپورال تیآرتری نیبالی ابیارز

 PT میزان تعیین با INR                       ( Prothrombin Time and International Normalized Ratio ) 

 :بیمار ادگیآم -9

 ای شود مصرف دارو)  شود مشخص شیآزما زمان ماریب پزشك نظر با است بهتر کنندی م مصرف دارو کهی مارانیب در حال نیا با نیست الزم خاصی آمادگی

 (  نشود

 : نمونه نوع -2

 یآب درب با ونوجکت لوله از استفاده ای میسد تراتیس انعقاد ضد از استفاده باي دیور خون نمونه

 :  تست درخواست علل-3

 اختالل صیتشخ ویی شناسا به کمك براي  و خون شدن لخته ازي ریجلوگیبرا( ضدانعقادها) خون کننده رقیق داروهاي عملکرد چگونگی بررسیي برا تست این

 .شود می درخواستیزیخونر

 .میکند عملی خوب به بیماري دارو که شود مطمئن تا کند یم کنترل منظم طور به را فرد PT/INR پزشك کند، می مصرف ضدانعقادي دارو بیمار اگر

 .شود می درخواست PT تست خون، طبیعی شدن لختهیی توانا از نانیاطمیبرا گیرد، قراری جراح عمل تحت ماریب است قراری وقت اوقاتی گاه

ي ها واکنش ازي سر كی شامل خون، شدن لخته روند بدن رد. میکندي ریگ اندازه را خون نمونه در لخته تشکیل زمان مدت (PT) نیپروترومب زمان تست

ی کی نیپروترومب. شود می لیتشک لخته جهیدرنت و شوند می فعالي گرید از پسی کی انعقادي، فاکتورهاي آن در که است،ي انعقاد نامآبشار به متوالییی ایمیش

 عملکرد ،PT آزمایش .است نیترومب به(   II فاکتور) نیپروترومب لیتبد شار،آبیی نها مراحل ازی کی. کبداست توسط شده دیتولي انعقادي فاکتورها از

 لختهدر دیتول در بدنیی توانا تست، نیا. کند میی ابیارز را X و V،VII ،  )نیپروترومب) II  (  نوژنیبریف I (  فاکتورها شاملي انعقادي فاکتورها کپارچهی

 .شد خواهدی طوالن PT باشند، ناقص فاکتورها نیا از كی هر اگر و کند، میی ابیارز را مناسب زمان مدت

 از PT آزمایش انجام براي استفاده مورد هاي معرف چون. شود می سهیمقا سالم افراد بامقادیر و شدهي ریگ اندازه هیثان چند عرض در معموال PT آزمایش

 نرمال نسبت از ستفاده ا بنابراین. است نوسان در زینی عیطب است،مقادیر تفاوتم زمان طول در شگاه،یآزما یك دری حت و گرید آزمایشگاه به شگاهیآزما كی

 رییتغ که است اي محاسبه INR شود می توصیه کنند، می دریافت نیوارفار خون کننده قیرقي داروها که مارانییبي برا PT تست با (INR) یالملل نیب شده

 که زمان هر حاضر، حال در ها شگاهیاکثرآزما. باشند سهیمقا قابل هم با مختلفي ها شگاهیآزما جینتا تا دهدی م اجازه و کند ممییتنظ را PT هاي معرف در

 می استفاده هایخون کننده رقیق از کهی مارانیب PT یابیارز براي حال، نیا با. کنند می گزارش را INR و PT دو، هر مقادیر شود، درخواست PT شیآزما

 .ردیگ قرار مورداستفاده دینبا INR کنند،

 :  تست شیافزا علل

  .دهند راافزایش PT توانندی مي انعقاد فاکتور کمبود ای K نیتامیو کمبود ،ي کبدي هاي ماریب

 : ی  دست روش بهی اجرائ روش -4

 گرفته میسد تراتیس انعقاد ضد با هک زین را ماریب نمونه  میزیری م آن درون نیپروترومب محلول الندا 211 میدهی م قراري مار بن درون زانتیهمول لوله كی

 نیپروترومبي حاو لوله درون برداشته را ماریبي پالسما از الندا 911  برسند درجه 37ي دما به دو هر تا میگذاری مي مار بن در را(  ماریبي پالسما)  شده

ی م  ادداشتیرا شدن لخته زمان و میکنی م نگاه المپ نور ریز دهآور رونیبي مار بن از را لوله هیثان 7 از بعد میکنی م روشن را کرنومتر زمان هم ختهیر

 :میآوری م بدست  کنترل به توجه تبایک جدولي رو از را  INR  و  PT Activity  مسپسیکن
 ISI 

  
INR =  (  ------------------------ ) 
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 PT Control                                                              
 

ISI : International Sensitivity Index                                                                                          

 .دیکن هیته کنندی نم زمصرفین دارو که سالم مارانیب نمونه  نیازب را کنترل نمونه دیباش داشته توجه 

  PTT ( PartialThromboplastin Time ) شیآزما انجام روش

 : ماریبی آمادگ -9

 .شود اجتناب دیبا و کند تداخل آزمایش با تداخل باعث است ممکن خونگیري از قبل پرچربي غذا حال نیا با نیست، الزم خاصی آمادگی

 : نمونه نوع -2

 یآب بدر با ونوجکت لوله از استفاده ای میسد تراتیس انعقاد ضد از استفاده باي دیور خون نمونه

 : درخواست علت-3

 بی خون شدن لخته اي یزیخونر فرد کهی هنگام ن؛یهپار ضدانعقاد درمان پایشي برا احتمالی؛ي زیخونر اختالل درباره قیتحق ازی بخش عنوان به تست نیا

 می درخواستی جراح از قبل پایش ازی بخش عنوان به اوقاتی گاه است؛( استاندارد) نشده شکسته نیهپار ضدانعقاد درمان تحت فرد کهی هنگام دارد؛ دلیل

 .شود

PTT، کند می کمك مناسب طور به خون هاي لخته تشکیل در فردیی توانای ابیارز به که استي غربالگر تست.PTT، در) شیآزما لوله در لخته تشکیل زمان 

 مقدار PTT لخته، لیتشکي برا الزم زمان مدتي ریگ اندازه با. کند میي ریگ اندازه را شوند می اضافه پالسما نمونه به( معرفها) خاص مواد کهی هنگام ،(هیثان

 .کند میی ابیارز هستند، هموستاز ازی بخش که رای خاصي انعقادي فاکتورها عملکرد نیز و

 كی تنها متوسط تا فیخفي دهاکمبو حال، نیا با دهند،ی م نشان را خون شدن لختهی عیطب عملکرد معموال رند،یگی م قرار مرجع حدفاصل در که PTT جینتا

. نشودی طوالن است، افتهین کاهش نرمال حد ٪41 تا ٪31 به فاکتور مقدار کهی زمان تا است ممکن PTT .باشد داشته وجود هنوز است ممکني انعقاد فاکتور

 .نکندی طوالن را PTT جهینت اما باشد داشته وجود است ممکن لوپوس ضدانعقاد نیهمچن

PTT فاکتور کمبود است ممکن اغلب. باشد مختلف علل از ناشی است ممکن و کشد می اطول انتظار حد از بیش لخته تشکیل که استی معن نیا به مدتی طوالن 

 یا یاکتساب است ممکن ،يانعقاد فاکتور کمبود. باشد داشته وجود بدن خون شدن لختهیی توانا بر تأثیرگذاری راختصاصیغ ای اختصاصی مهارکننده اي یانعقاد

 .باشد ارثی

 : تست شیافزا علت

PTT بیماري مانندي انعقاد فاکتور ارثی یا اکتسابی کمبود در مدت طوالنی Von Willebrand، یلیهموف بیماري A و B (سمسیکري ماریب)، نیتامیو کمبود 

K، لوپوس ضدانعقاد مانندی راختصاصیغ هاي مهارکننده کبدي؛ بیماري (LA) هايي بادی آنت مانندی اختصاص هاي مهارکننده ن؛یپیولیکاردي بادی آنت و 

 سقط ای مانیزا از بعد ای قبل باردار زنان در حد از شیبي زیخونر خون؛ سرطان ؛(نیکوماد) نیوارفار انعقاد ضدي داروها با درمان هپارین؛ ؛VIII فاکتور

 .شود می دیده باال تیهماتوکر داراي افراد در نیز و راجعه

  : تست کاهش علت

 شود ایجاد یابد، می شیافزا VIII يانعقاد فاکتور کهی زمان است ممکن مدت کوتاه

 :یی اجرا روش -3

 دیبرسان درجه 37ي دما بهي مکار بن در را میکلس دیکلر و پالسما  و PTT محلول -9

 دیزیبر لوله در را ماریبي پالسما الندا 911  -2

  دیکن اضافه آن به PTT محلول الندا 911  -3

 دیده قرار درجه 37 در را مخلوط قهیدق سه  -4

 دیکن اضافه آن به را میکل کلرور الندا 911 -5

 دیکنی بررس لخته وجود نظر از را پالسما هیثان 21 از بعد و دیکن روشن را کورنومتر افزودن محض به  -6    

 :ی منیا نکات -4

 .نمود فرض آلوده بالقوه را آنها هیکل دیبا شودیم انجامی انساني ها نمونهي بررو شیآزما که آنجا از

 خون میضخ گسترشي ها الم در ایماالر انگل شمارش روش

 :  ماریبی آمادگ-9
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 .ندارد ازینی خاصی آمادگ

 : نمونه نوع-2

 .انگشت نوک از نمونه

I– خون تریکرولیم هر در انگل شمارش 

.  است شدهي گذار هیپا میضخ گستره كی در خون تریکرولیم هر در ها انگل شمارش اساس بر روش نیا گرددی م ارائهی کاف دقت  بای علم روش كی نجایا در

 استاندارد عنوان به تریکرولیم هر در گلبول 811 1 متوسط کهي طور به گردندی م شمارش شده نییتع شیپ از دیسفي ها گلبول تعداد با ارتباط در ها انگل نیا

 قابل طور به استاندارد مقدار با سهیمقا با ماریب افراد نیب آنها شیافزا و سالم شخاص ا نیب دیسف گلبول تعداد راتییتغ به توجه با لذا و است شده گرفته نظر در

ی عدس و 6ی نمائ بزرگ بای چشمی عدس با کروسکوپیم لدیف 911 حدود در)  خون از تریلی لیم 1,25 مقدار شمارش شروع از قبل. شودی مي ریگ جهینتی قبول

 باشد موجود است ممکن کهی مراحل و انگلي ها گونه تا دیکنی بررسی شیآزما طور به میضخ گسترش در را(  ونیمرسیا روغن با 911یی نما بزرگ با یئیش

 .دیده انجام ریز اصول اساس بر را شمارش سپس گردد نییتع

 . است زاین مورد دیسف گلبول تعداد و انگل تعداد جداگانه شمارش جهت مشابه شمارنده دو

 گلبول 211 هر در انگل تعداد انگریب که گرددی م ادداشتی مشخصات فرم در جینتا شود شمارش انگل شتریب ای عدد 91 دیسف گلبول 211 شمارش از پس اگر:  الف

  است دیسف

 511 هري ها انگل و دیده ادامه عدد 511 تا را دیسف گلبول شمارش دهد نشان را انگل کمتر ای عدد 1 دیسف گلبول 211 شمارش از پس انگل شمارنده اگر:   ب

 .دیکن ثبت را دیسف گلبول

 : کرد محاسبه ریز ساده فرمول از توانی م را خون تریلی لیم هري ها انگل تعداد

 شده شمارشي ها انگل تعداد  

------------------------------------   =  خون تریلی لیم هر در ها انگل تعداد

  شده شمارش دیسفي ها ولگلب تعداد    

 دیکن ضرب 96 در را انگل تعداد دیباش کرده شمارش را دیسف گلبول 511 اگر و 41 در را ها انگل تعداد دیباش کرده شمارش دیسف گلبول 211 اگر گرید عبارت به

 .دیآ بدست خون تریلی لیم هر در ها انگل تعداد تا

ي ها تیگامتوس ازی مجزائ شمارشی گاه البته باشدی می جنس ریغ وی جنسي ها فرم هیکل و موجود انگل يها گونه تمام شمارشي برای معمول روش روش نیا

 ممکن ندرت بهی گاه شود محسوب زین انگلی عموم شمارش جزء دیبا ردیگ صورت جداگانه شمارش نیا کهی موقعی ول ردیگی م انجام پارومیفالس ومیپالسمود

 .شوند شمارش مجزا بطوری جنس ریغي ها انگل از هیماالر ومیپالسمود و واکسیو ومیپالسمودي ها تیس گامتو است

II  - جمع ستمیس کمك به ها انگل شمارش 

)  عالمت چهار تا كی با را شده شمارشي ها انگل روش نیا در رودی م کار به خون میضخ گسترش در ها انگل شمارش جهت که استي تر ساده روش روش نیا

 میدهی م نشان ریز شرح به انگل تعداد حسب بر+ ( 

 میضخ گسترش لدیف 911 هر در انگل        9 – 91      =+

 میضخ گسترش لدیف 911 هر در انگل       99 – 911 =++ 

 میضخ گسترش لدیف هر در انگل         9 –91 =+++  

 میضخ گسترش لدیف هر در انگل 91 از شیب  =++++     

 .نباشد ریپذ امکان قبول قابل طور به خون تریکرولیم هر در انگل تعداد شمارش روش که گرددی م ستفادهای موقع در تنها ستمیس نیا

 میکرو روش به هماتوکریت گیري اندازه روش دستورالعمل

 : نمونه  رد موارد و الزم نمونه-9

 .EDTA کامل خون: نمونه

 مصرف کباري یها دستکش/ قرائت مخصوص کش خط/ میکروهماتوکریت لوله/ لوله انتهاي نکرد مسدود جهت خمیر/ پنبه/ گاز/ اي جالوله: ازین مورد لوازم

 

 : شیآزما انجام روش-2

 :ابتدا دستی هماتوکریت آزمایش انجام جهت
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 بردن فرو طریق از را نآ دیگر انتهاي لوله خالی انتهاي در خود اشاره انگشت دادن قرار با آنگاه. نماییم پر خون توسط را هماتوکریت مخصوص لوله سوم دو

 .نمائیم مسدود خمیر محتوي ظرف در مکرر

 با تماس در کامال و مرکز از خارج سمت به لوله مسدود انتهاي طوریکه به دهید قرار میکروهماتوکریت سانتریفوژ در مخصوص شیارهاي در را شده آماده لوله

 (ندبگیر قرار باالنس باید ها لوله. )باشد سانتریفوژ محفظه محیط

 .نمایید سانتریفوژ دقیقه در دور 92،111 الی 91،111 سرعت با دقیقه 5 مدت به را ها لوله محفظه سرپوش دادن قرار از پس

 .نمایید مشخص را هماتوکریت مقدار ، قرائت مخصوص کش خط از استفاده با و نموده خارج را ها لوله دستگاه توقف و الزم زمان شدن سپري از پس

 :يکاري ها روش در یلیتکم موارد

 . نمائیم می مشخص را هماتوکریت مقدار قرائت مخصوص کش خط از استفاده با دستی روش در : جینتا محاسبه نحوه

 

 :ی منیا نکات-3

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده دونب زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،% 5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -4

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم/ شیآزما جینتا ثبت فرم

 : رفرانس محدوده

 42-36: زنان/ 48-42: مردان

 قرمزي ها گلبول شمارش شیآزما انجام روش دستورالعمل

 

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -9

 CBCنمونه 

 مصرف کباري یها دستکش/ کروسکوپیم/ اتانول الکل/ یسنگ المل/ الم/ روتاتور: ازین مورد لوازم

 : شیآزما انجام روش -2

 از 9/211 رقت طریق این به و افزوده هایم محلول(تریلی لیم3,18)تریکرولیم3181 به را شده مخلوط خوب خون میکرولیتر 21 ابتدا آزمایش انجام جهت

 .کنید تهیه خون نمونه

 .کرد تهیه را 9/211 سمپلر و پیپت توسط یا نمود تهیه(مالنژور پیپت) دار حباب پیپت کمك به توان می را رقت توان می

 نمایید هموژن را سوسپانسیون دقیقه یك مدت به اتوماتیك کن مخلوط کمك هب ها RBC لیز جهت انکوباسیون دقیقه چند از بعد

 دقیقه 2 از بعد و نموده پر را نئوبار الم محفظه اید داده قرار نئوبار الم روي را سنگی الم که حالی در میکروهماتوکریت موئینه لوله یا سمپلر وسیله به سپس

 .دهید انجام قرمز هاي سلول محل کناري هاي خانه چهار در را شمارش عمل 41 یا 91 شی سیعد با نوري میکروسکوپ زیر در الم ماندن ساکن

 :دیکن عمل ریز فرمول طبق قرمزي ها گلبول تعداد آوردن بدستي برا

  رقت ضریب *10 *شده شمارش قرمز هاي سلول تعداد

 :ی منیا نکات -3

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،% 5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -4

 شیآزما جینتا ثبت فرم

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات امانج و انطباق عدم ثبت فرم

 : رفرانس محدوده -5

 میکرولیتر در سل 916X 4-6.5 = مردان
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 میکرولیتر در سل 916X 2/5-8/3 = زنان

  میکرولیتر در سل916X 6.5-4 = نوزادان

 دیسفي ها گلبول شمارش شیآزما انجام روش دستورالعمل

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -9

 CBC: نمونه

 مصرف کباري یها دستکش/ کروسکوپیم/ یسنگ المل/ الم/ زریاتوآناال/ روتاتور:  ازین مورد زملوا -2

 : شیآزما انجام روش -3

 تهیه خون نمونه از 9/21 رقت طریق این به و افزوده مارکانو محلول لیتر میلی 1,15 به را شده مخلوط خوب خون میکرولیتر 51 ابتدا آزمایش انجام جهت

 (.باشد 9/91 شما رقت است بهتر است مکعب متر میلی در 3111 از کمتر بیمار خون سفید هاي یاخته تعداد وارديم در. ) کنید

 کن مخلوط کمك بهtها RBCلیز جهت انکوباسیون دقیقه چند از بعد. نمود تهیه(مالنژور پیپت) دار حباب پیپت کمك به توان می را رقت توان می گرچه

 قرار نئوبار الم روي را سنگی الم که حالی در میکروهماتوکریت موئینه لوله یا سمپلر وسیله به سپس. نمایید هموژن را سوسپانسیون دقیقه یك مدت به اتوماتیك

 هاي نهخا چهار در را شمارش عمل 41 یا 91 شی عدسی با نوري میکروسکوپ زیر در الم ماندن ساکن دقیقه 2 از بعد و نموده پر را نئوبار الم محفظه اید داده

 .دهید انجام سفید هاي سلول محل کناري

 :دیکن عمل ریز فرمول طبق دیسفي ها گلبول تعداد آوردن بدستي برا

  رقت ضریب *10 *شده شمارش دیسف هاي سلول تعداد

 :ی منیا نکات -4

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میستقم تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،% 5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -5

 شیآزما جینتا ثبت فرم

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : رفرانس همحدود -6

 میکرولیتر در سل 913X 6-17 = نیبالغ

 میکرولیتر در سل 913X 4-10.8 = سال 2 تا ماهه 6

 :جینتا ریتفس -7

 هماتولوژیك اختالالت و پاتولوژیك عوامل و فیزیولوژیك عوامل ورا، سایتمی پلی عفونت، لوکموئید، واکنش لوسمی، بیماراني برا ندرماي ریگیپ براي

 D.Dimer انجام روش

. باشد نیپائ آن احتمال کهی وقت ژهیو به استی ترومبوآمبول کنارگذاشتني برا منتشرهی عروق داخل انعقاد صیتشخ از ریغ به D-dimerی اصل کاربرد -9

 .کندیباردمیراتقری وترومبوزعروقي ویری آمبول احتمال D-dimer شیآزما شدنی منف

 و درصد 15 تا 13 تیحساسي ودارا است شدهی طراحDمریداي توپهایبااپ منوکلونالي بادی آنت واکنش اسبراسی مختلفي تهایک:  مریداي د شیآزما تیک -2

 .باشدیم كیترومبوتي هایماریب صیتشخي برا درصد 51ی اختصاص

 .ودش مشاهده است ،وتروماممکنیالتهابي هایماریر،بیاخی ،جراحید،حاملگیارفاکتوررومااتوئیع شیکبد،افزاي ماریدرب کاذب مثبت

 باUFH نیهپاری درمان در. شودی م استفاده نیازهپاری عروقي ترومبوزها درماني برا. استی عیرطبیغage * 10مقدار سال 51 شترازیب مارانیبي برا

 عنوان به نیوارفار از نیهپار با حاد درمان شروع از پس. شودی م محاسبهAnti Xaشیآزما با کمی مولکول وزن با  نیهپاری درمان دز وPTTشیآزما

 که شده سفارش شودیزمیتجو نیوارفار و نیهپار همزمان ماریب به کهی زمان .استINR واحد 3,1 تا 2,5 نیوارفاری درمان دز. شودی م استفادهی الکسیپروف

 .شود ستفاده ا نیهپار کنندهی خنث ای  نیهپار جاذبPTتیک از INRمحاسبهي برا

 ند؟مرداریداي د شیآزما به  ازینی کسان چه -3

 : است افراد از دسته نیاي برا جیرا و ژهیو سفارشی ول باشند داشته کردن چك به ازین دارند را آن سابقه ای و ترومبوز حمله کهي افراد دتمامیشا
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 .مکرر ای و ناشناخته علت بهی ترومبوآمبول

 .یسالگ 51 تا 41 کمتراز درسنی ترومبوزعروق نیاول تجربه

 .ی جوان نیسن در اول درجه دربستگان ژهیو بهی انیاشریوي دیوری لختگي برای خانوادگ مثبت خچهیتار

 .هیکل دیور و احشاء کبد، مغز، عروق مانند رمعمولیغ عروق دری ترومبوآمبول

 .ي نوزاد ناندردورانیفولمي پورپورا بهی خانوادگ مثبت خچهیتار

 .نیوارفار زیتجو بای پوست نکروز سابقه و خچهیتار

 .یحاملگ عوارض و مکرر سقط سابقه

 .سازدیم مطرح رای ارث وهیش بهی لختگ به لیم احتمال اچندازمواردفوقی كی بودن مثبت

 G6PD شیآزما انجام روش

 :نمود استفاده توانیم روش 2 از تست نیا انجامي برا

 NADP لیتبد میینما مجاور NADP و فسفات -6گلوکز با را سلول نیا اگر که بوده میآنز ازی نرمال ریمقادي حاو نرمال حالت در RBC:باتلر روش-9

 متناسب میآنز زانیم با فلورسانس زانیم. باشدیمی فلورسانس تیخاصي دارا NADPH رایز شودیم فلورسانس تیخاص جادیا باعث و گرفته صورت NADPHبه

 .است

 H2O2 اسکوربات ونیداسیاکس قیطر از مدت نیا در. شودیم هانکوب میسد اسکوربات و میسد دیانیس محلول با خون روش نیا در: دیانیس اسکوربات روش-2

 در و نیهموگلوب مت جادیا باعث و گرفته قرار دسترس در Hb ونیداسیاکسي برا H2O2 نیبنابرا کندیم مهار را کاتاالز میآنز دیانیسی طرف از و شودیم دیتول

 .شودیم دهید ترعیسری میآنز نقص در رنگ رییتغ نیا.شودیمي ا قهوه رنگ جادیا جهینت

 البته نمود مشاهده هستند نیهموگلوب رسوب ازی ناش که را نزیه اجسام توانیمی اتیحي زیآم رنگ صورت دری طیمح خون الم در: یطیمح خون الم

 .شودینم دهید جواني درگلبولها

 میآنز زانیم موارد نیا در. يدیروئیپرتیه ،يکبدي اغما وکارد،یم انفارکتوس مزمن،ي زیخونر ك،یمگالوبالستی خون وز،کمیپرنسی خون کم در: سطح شیافزا

 .شودینم مشخص آن کمبود و داشته شیافزا

 یتیاسفروس ریغ نادري های آنم و كیتیهمولی ،آنم G6PD مبود موارد در: سطح کاهش

 داهیم پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون، کار، اساس) -سلولی شمارندة خودکار دستگاههاي کتاب-:  ازین مورد منابع

 سروش محسن دکتر و شفا رضا دیحم دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب    -

-*Clinical Diagnosis & Management By Laboratory Methods   Author : John Bernard Henry        

 مهبد علی سید امیر دکتر تالیف عملی هماتولوژي در ها آزمایش تفسیر و کاربرد و اصول تابک-سون دیوید هماتولوژي کتاب-

 همکاران و سقا رضا دیحم دکتر: میتنظي آور گرد نیاوی شگاهیآزما زاتیتجه جامع کتاب-

/ یسنگ المل/ الم/ زریاتوآناال/ اتورروت /مصرف کباري یها دستکش/ کروسکوپیم/ اتانول الکل/ یسنگ المل/ الم/ روتاتور :تسهیالت و امکانات

 / کروسکوپیم

 هماتولوژي کارشناس/ی زارع رکسانا خانم – آزمایشگاه سوپروایزر/  ابیکام صغرا خانم – زاده عیرب هاجر خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/ زادهی دکترتقي اقا: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                   LLS-In-50- B:   کد

 یشناس کروبیم شگاهیآزما دریی ها شیآزما انجام نحوه:  دستورالعمل عنوان  

 یشناس کروبیم بخشي هااطمینان از روش صحیح انجام آزمایش :   هدف-

 یشناس کروبیم بخش:  کاربرد دامنه-

 19/18/17 :بعدي بازنگري تاریخ 22/18/16 :ابالغ تاریخ 19/18/16 :بازنگري آخرین تاریخ

 یشناس کروبیم بخشی فن کارکنان:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

 ادرار کشت آزمایش انجام روش

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن اب همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اي یکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 . است نمونه ترین مناسب باشد شده آوري جمع تمیز شکل به که صبحگاهی ادرار اولین میانی بخش نمونه

 . نمائید خودداري مایعات سایر و آب زیاد مقدار نوشیدن از تست انجام از پیش

 در  و نمائید آبکشی و شسته را موضع صابون با کرده باز هم از را تناسلی دستگاه پوستی هاي چین دست یك با ها خانم در ادرار نمونه گرفتن براي

 . نمائید  خشك را  موضع استریل گاز با نهایت

 نیست ضروري گیري نمونه موضع کردن تمیز آقایان در

 . گیرد انجام 28 سوزن سر با کیسه و سوند الستیکی رابط محل از بایستی نمونه ، ادراري کاتاتر با بیماران مورد در

 . است استفاده قابل بزرگساالن و خردساالن براي 22 سوزن سر با سوپراپوبیك روش

 (  سوپراپوبیك ادرار ، کاتاتر از ادرار معمولی، ادرار)  دگرد مشخص نمونه روي نمونه تهیه روش حتماً ادرار نمونه ارسال هنگام حتماً

 : ازین مورد لوازم -3

 دستکش/ EMBو Blood محیط افتراقی، هاي محیط/ شعله/ استاندارد لوپ/ادرار نمونه آوري جمع جهت دار درب و گشاد دهان استریل ظرف

 مصرف کباري یها

 : شیآزما انجام روش -4

 . است نگهداري قابل یخچال در ساعت 98 تا اینصورت غیر در و شود داده کشت ساعت 2 تمد در بایستی ادرار نمونه

 روش این. نمائیم می پخش افقی صورت به را خط آن لوپ سوزاندن بدون سپس و کشیم می لوپ توسط عمودي خط یك آگار بالد محیط روي ابتدا

 روي برده فرو گفته روش به ادرار ظرف راداخل لوپ هاست باکتري از تك کلنی گرفتن کشت روش این از منظور و رود می کار به ادرار کشت جهت

 .کنیم می عمل آگار بالد روي کشت روش مثل نمائیم استریل را لوپ اینکه بدون EMB محیط

 طبق باشد کرده شدر کشت محیط در باکتري نوع یك اگر و کرده تلقی پیوري را آن باشد 6 باالي ادرار آنالیز در بیمار WBC که صورتی در

 .نمائیم می گزارش و داده انجام نیز بیوگرام آنتی و داده تشخیص را باکتري نوع و کنیم می کار آن روي دستورالعمل

  نمائیم می درج جواب در را مربوطه بیوگرام آنتی و باکتري نوع کرده کار باکتري 2 روي باکتري نوع دو رشد صورت در

 .کنیم می ضرب لوپ ضریب در و کرده شمارش ساعت 24 از بعد را ها کلونی تعداد

 :ی منیا نکات -5

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از
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 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات-6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس

 

 

 

  

 

 

 نیهمچن. ردیگیم قرار استفاده ادرارمورد سوزش ای و ادرار دفع در اضطرار ای تکرر به مبتال مارانیب دري ادرا عفونت صیتشخ بمنظور ازمون نیا

 .ابدی م ضرورت باشدیم عفونت احتمال نشانگري و ادرار هیتجز ای و داشته ناشناخته منشا بای تب ماریب کهی هنگام به شیازما نیا انجام

 انجام ادراري مجراي ها عفونت به مظنون مارانیب در پاتوژني هاي باکتر وجود نییتع بمنظور ادراری کیوتیبی انت تیحساس و کشتي ها ازمون 

 واقع عفونت منشا است ممکن زین شابرهیپ ای ها حالب ها هیکل اما باشدیم مثانه به محدودي ادراري مجراي ها عفونت موارد اغلب در.ردیپذیم

 .شودیم شگاهیازما در سمیارگان  رشد از مانع كیوتیبی نتا رایز داد انجامی کیوتیبی انت درمان اغاز از شیپ دیبا را کشتي ها آزمونی تمام.گردد

 مدت معموال. نمود اماده توانیم هنگام نیهم در زین رای مقدمات گزارش و ندینمایم رشد شگاهیازما در ساعت 24 ظرف بایتقر ها سمیکروارگانیم اغلب

 از تا کرد تکرار زین مناسبی کیوتیبی انت درمان از پس را کشت توانیم. است الزم سمیکروارگانیم كیی یشناسا و رشدي برا ساعت 48-72 زمان

 .نمود حاصل نانیاطمي ادراري مجراي ها عفونت ژهیبو عفونت بهبود

 .باشدیم گوناگوني ها كیوتیبی انت به ادرار در نموده رشدي هاي باکتر از كیهر تیحساسی بررس ادرار نیروت کشت هر ازی مهم بخش

 : خون کشت آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 نرمال  حاد پورتال سندروم
 عالمت مردان

 دار

 91 لوپ پراپوبیكسو

 الندا
 کاتاتر ادرار

 91 لوپ میانی ادرار

 الندا
 رشد

 پیوري صورت در کلونی 911

 هزار باالي

 بررسی کلونی

 گردد

 تعداد هر بررسی

 آنتی و کلونی

 بیوگرام

 و کلونی میزان هر

 آنتی و بررسی

 بیوگرام

 اهمیت بدون رشد9111

 911111 باالي رشد

 بیوگرام آنتی و بررسی

 نوع یك

  

 تعداد هر بررسی

 آنتی و کلونی

 بیوگرام

 باالي دو هرر

 و بررسی 911111

 بیوگرام آنتی

 911111 باال دو هر

 بیوگرام آنتی و بررسی
 نوع دو

  

 تعداد هر بررسی

 آنتی و کلونی

 بیوگرام

 غالب ارگانیسم تنها

 گردد بررسی

 غالب ارگانیسم تنها

 گردد بررسی
 غالب نوع یك و نوع دو

  
 تعداد هر بررسی

 کلونی

 و آلودگی

 mixed)تکرار

growth) 

 تکرار/ آلودگی

(mixed growth) 
 نوع 2 از بیش

 استاف خالص بررسی تعداد هر بررسی تعداد هر بررسی تعداد هر بررسی تعداد هر بررسی تعداد هر
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 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 :الزم نمونه-2

 کامل ونخ:  نمونه

 :نمونه حجم -3 

 ml: بزرگساالن

 ml 5-2: کودکان

 ml 2-1:  نوزادان

 .است یافته افزایش بیمار بدن حرارت درجه یا و باشد لرز حال در بیمار که است زمانی گیري نمونه زمان بهترین

 .شود گرفته ساعت 9 فاصله به خون کشت 3 ترجیحاً

 Sodium-Poly anethol-Salfonate  SPS تسولفونی آنتول پلی سدیم: نگهدارنده ماده 

 سانتیگراد درجه 37 انکوباتور در: نگهداري شرایط

 : ازین مورد لیوسا -4

 مصرف کباریي ها دستکش ماسك/  تایوگلیکوالت هاي محیط سپس و TSB کشت محیط/ سانتیگراد درجه 37انکوباتور

 : شیآزما انجام روش -5

 استفاده بتادین محلول از. کنیم ضدعفونی دقت به باید کنیم گیري نمونه خواهیم می که را پوست از لیمح: خونگیري جهت پوست کردن ضدعفونی

 بیمار سن به نسبت آن از پس و کنیم می پاک را بتادین محلول% 71 الکل با سپس و کشیم می مانند دایره صورت به پوست سطح روي بر کنیم می

 .دهیم می انجام را خونگیري

 داده انجام گرم آمیزي رنگی نمونه در میکروارگانیسم رؤیت جهت و تهیه گسترش یك استریل شرایط در شد ظاهر کدورت خون کشت رد که هنگامی

 .تایگوگلیکوالت و EMB, BA محیط مثل دهیم می کشت را آن مناسب هاي محیط روي ضمن در و

 انکوباتور در هفته دو تا بایستی کشت هاي محیط اینصورت غیر در. گردد می مثبت روز 7 تا اغلب خون کشت محلول هاي باکتري مواردجداسازي در

 .بماند

 :یمنیا نکات -6

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میقمست تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام ایمنی هود زیر باید کار انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اتاقدام انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

 مانند آیند می وجود به آلوده هاي بافت دستکاري با موارد اکثر در موقت هايی باکتریم. باشد دائمی یا موقت است ممکنی باکتریم بالینی نظر از

 .آبسه وجود و تناسلی ادراري مجراي در سوندگذاري پزشکی، دندان جراحی، عمل ها، لوزه برداشتن

 حضور و است استریل بافت یك خون. شود می دیده اندوکاردیت و عروقی درون هاي عفونت مالت، تب تیفوئید، تب موارد  در دائمیی باکتریم

 نوع هر فاقد خون جریان بنابراین. شود می بافتی آسیب و بدن هاي بافت سایر به خون جریان همراه به آن انتقال باعث خون در میکروارگانیسم

 .باشد می روارگانیسمیمیک

 :است آمده زیر در خون هاي عفونت کننده ایجاد مهم عوامل

 سودومالئی، و ائروژینوزا سودوموناس آنفوالنزا، هموفیلوس سالمونالها، پروتئوس، کلبسیال، انتروباکتر، اشرشیاکگلی،: منفی گرم هاي ارگانیسم

 . بروسال مننژیتیدیس، نایسریا
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 منوسیتوران، لیستریا پنومونیه، و ویریدانس استرپتوکوک ،B و A گروه استرپتوکوک اپیدرمیدیس، و اورئوس استافیلوکوک :مثبت گرم هاي ارگانیسم

 SPS انعقاد ضد حاوي که بوده براث سوي کیس تریپتی استفاده مورد خون کشت محیط.مخمرها سایر و آلبیکنس کاندیدا پروزنژنس، کلستریدیوم

 ساب عدم منظور به) فازیك دي محیط از بروسال درمورد و منوفازیك هاي محیط از خون معمولی هاي کشت براي. باشد می% 5-25 بهمیزان

 .شود می استفاده( میکروارگانیسم جداسازي به کمك و مکرر کالچر

 حداقل روز هر و ررسیب کدورت نظر از و شود می داده قرار سانتیگراد درجه 37 در ساعت 4 مدت به خون کشت هاي بطري تلقیح عمل از پس

 هفته یك تا بایستی کشت بودن منفی صورت در. کنیم می وارد کالچر ساب کانکی مك آگار، شکالت بالدآگار، جمله از روتین هاي محیط در یکبار

 خون کشت بطري بایستی باشد، هوازي بی باکتریهاي بررسی خون کشت از هدف اگر. گیرد قرار بررسی مورد طریق همین به خون کشت بطري

 .باشد می هفته 3 نگهداري زمان بروسال میکروب مورد در. شود نگهداري هفته 2 مدت

 6-92 رشد عالئم وجودآمدن به از نظر صرف است بهتر دهند نمی نشان را رشد عالئم هموفیلوس و پنوموکوک مانند باکتریها از برخی که آنجا از

 خون کشت محیط به فیلتردار هاي سوزن توسط فوق عوامل جداسازي به کالچر ساب CO2 ضورح در آگار شکالت محیط روي بر تلقیح از پس ساعت

 .شود هوارسانده

 Wound Discharge S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 بافت یا چرکی ماده:  نمونه نوع:  نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 انجام سرنگ و لیاستر سوزن كی با زخم مقع از سلولی چرک ماده ونیآسپراس. دیینمای عفون ضد را زخم اطراف ابتدا:نمونهي آور جمع نحوه  -3

 .شود می انجام جامدي طهایمحي رو بر کشت و  شده رهیآسپی چرک ماده از گسترش هیته و

 میکروسکوپ/ استریل سواب/ کشت محیط/ انتقالی محیط حاوي لوله/ المل/ الم:  ازین مورد لوازم -4

 : شیآزما انجام روش -5 

 .دهیم می قرار میکروسکوپی بررسی مورد و گرم آمیزي رنگ را آن کرده، تهیه گسترش شده آسپیره چرکی ماده از  :مستقیم آزمایش

 رنگ نمونه از شود دیده باکتریوم کورینه شبیه مثبت گرم باکتري کمی یاتعداد نشد مشاهده باکتري چرک، ازنمونه حاصل شده تهیه گسترش در اگر

 رنگ الم در هم مولتوسیدا پاستورال جستجوي در باید باشد حیوانات گزش از ناشی زخم که ارديمو در آید عمل به است بهتر فست اسید آمیزي

 .باشیم شده آمیزي

 .باشیم گسترش از شاربن باسیل کردن پیدا دنبال به باید بدهیم زخم سیاه احتمال که هنگامی

 :کشت

 .دشو می انجام وتایوگلیکوالت کانکی مك آگار، بالد هاي محیط روي بر کشت

 هموفیلوس بررسی جهت آگار شکالت محیط در مذکور هاي محیط بر عالوه سال 5 زیر کودکان در مخصوصاً سلولیت و آرتریت و پلور هاي عفونت در

 . دهیم می کشت را نمونه آنفوالنزا

 به مشکوک هاي نمونه کشت براي NNNکشت محیط از. مفیدباشد بیماریزا عامل تشخیص در تواند می ها زخم در خون کشت زمان هم گرفتن

 .نماییم می استفاده جلدي لیشمانیوز

 :یمنیا نکات -6

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو هشد ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

 سودوموناس وس،اورئ استافیلوکوک چون شایعی هاي باکتري غالباً ساعت، 24-48 براي هوازي بی و هوازي شرایط در انکوباسیون از پس
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 .شود می گزارش Heavy تا Light صورت به و کمی نیمه آنها رشد که کنند می رشد همولیتیك بتا استرپتوکوک و ائروژینوزا

 هایی باکتري روي فقط بیوگرام آنتی. کنند می رشد هوازي میکروفلور با مخلوط صورت به( کلستریدیوم هاي گونه استثناي به) ها هوازي بی  اکثر

 رسید، می نظر به عفونی زخم اما بود، منفی هوازي کشت که صورتی در. اند کرده رشد هوازي کشت درمحیط غالب صورت به که شود می امانج

 .شود بررسی بایدکامل و است مطرح هوازي بی عفونت به شك

 .کنند می رشد انتخابی هاي محیط روي روز 2-5 طی( اندوژن) داخلی منشأ با هوازي بی هاي باکتري بیشتر

 به که کنند می رشد سادگی به اغلب رشد سخت هاي هوازي بی است، چندمیکروبه هاي زخم مشخصه که ها هوازي بی و ها هوازي مخلوط کشت در

 .است اختیاري هوازي بی هاي باکتري زمان هم رشد براي ضروري عوامل رگرفتن قرا دسترس در دالیل

 روي بیوگرام آنتی مخلوط، هاي کشت در. است اختیاري هوازي بی همراه به هوازي بی هاي تريباک از مخلوطی رشد دهنده نشان تعفن بوي

 مشاهده مانند اولیه هاي روش آنها شناسایی و جداسازي مشکالت و ها هوازي بی نقش اهمیت به توجه با. شود می انجام غالب ارگانیسم

 ریسك به حساسیت و( شود می ایجاد اورئوس استافیلوکوک مانند هایی میکروارگانیسم کنار در اغلب) آگار بالد روي پیگمان تولید میکروسکوپی،

 وجودداشته غیرمعمول هاي میکروارگانیسم ها زخم برخی در است ممکن. دارد هاکاربرد هوازي بی مقدماتی شناسایی در mgr 5 مترونیدازول

 .کنند می دریافت ایمنی کننده سرکوب داروهاي که رانیبیما زخم در مخمرها یا گازگرفتگی از ناشی هاي زخم مانند باشند

 Synovial Fluid S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییارک روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه  -2

 .است شده تهیه آسپیراسیون صورت به که مفصلی مایع:  نمونه نوع

 .گیرد می صورت زانو و ران مچ، آرنج، هاي مفصل انگشتان، شانه، از و پزشك توسط فقط برداري نمونه: برداري نمونه نحوه

 :نمونه رد علل

 لوله سر پنبه با مایع تماس/ بیوتیك آنتی مصرف

 : ازین مورد لوازم -3

/ سانتیگراد درجه 37 انکوباتور/ میکروسکوپ/ گرم رنگ/ شعله/ الم/ جار/ تایوگلیکوالت ،EMB  آگار، شکالت آگار، بالد کشت هاي محیط

 مصرف کباریي ها دستکش

 : شیآزما انجام روش -4

 :مستقیم آزمایش

 دیده رنگ قرمز یا سبز اي، قهوه زردرنگ، بیماري صورت در و است رنگ کم زرد یا رنگ بی شفاف، مفصل مایع طبیعی نمونه: ماکروسکوپی بررسی

 .گیرد می قرار بررسی مورد نیز مفصل مایع ویسکوزیته و موسینی لخته ایجاد توانایی نظر از. شود می

 ایجاد صورت در. گیرند می قرار شمارش مورد آن سفید گلبولهاي و نموده منتقل شمارش الم به را نمونه: سفید گلبول شمارش: میکروسکوپی بررسی

 شود استفاده نرمال 9/1 کلریدریك اسید از قرمز گلبول توسط تداخل

 می رنگ گیمسا یا رایت روش به و نموده تهیه اسمیر آن رسوب از و کرده سانتریفوژ( 9511) کم دور با دقیقه 5 مدت به را نمونه:  افتراقی شمارش

 .دهند می تشکیل ها نوتروفیل را% 21 حدود و لنفوسیت% 95 ها، منوسیت را سلولها% 65 طبیعی مفصل مایع در. کنیم

 مورد 41 سیعد با و پوشانیم می ناخن الک با را آن اطراف. گذاریم می المل آن روي و ریخته الم روي را مفصل مایع قطره یك: بلورها بررسی

 کلسترول، کلسیم، اگزاالت منوسدیم، اورات کریستالهاي توان می بیماري قالب در و بوده کریستال فاقد طبیعی مفصل مایع. دهیم می قرار بررسی

 .نمود مشاهده را چربی

 (.شود مراجعه گرم آمیزي رنگ Sop به) نموده آمیزي رنگ گرم روش به و تهیه اسمیر آزمایش مورد نمونه از:  آمیزي رنگ

 :کشت 

 .برمیداریم را رویی مایع و کرده سانتریفوژ rpm 3000 دقیقه 95 مدت به را سینوویال

 .میدهی م کشت Tio, CA, MC, BA هاي محیط روي آن رسوب از
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 .شود می داده کشت کدورت دیدن محض به و شده بررسی روز 5 تایو محیط

 .شود می استفاده نلسون ذیل آمیزي رنگ و جانسون لونشتاین کشت محیط از سل باسیل بررسی براي پزشك درخواست صورت در

 :یمنیا نکات -5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام شناسی میکروب هودهاي زیر آزمایش انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات -6

 ادرار حجم ثبت فرم/ ادرار کاري لیست/ رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 و ها لکوسیت تعداد مبناي بر که کند می ایجاد را امکان این و بوده ضروري مفصلی اختالالت کامل یابی ارز در مفصلی مایع آزمایشگاهی ررسیب

 .شود می بندي تقسیم غیرعفونی و عفونی التهابی نوع دو به سینوویت ها نوتروفیل درصد

 .باشند می چرکی آرتریت علل شایعترین زا گنوکوک و منفی گرم هاي باسیل اورئوس، استافیلوکوک

 Throat discharge S δ C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه  -2

 ها لوزه و گلو از سواب:  نمونه نوع

 :نمونهي آور جمع نحوه  -3

 سواب باید حلق نهنمو از سواب برداشت براي. کنیم برداري نمونه سپس. داریم نگه پائین طرف رابه زبان آبسالنگ با بایستی مخاط از برداشت جهت

 سینوس فوقانی مجراي هاي عفونت در عفونی عامل هاي میکروارگانیسم به یافتن براي نمونه بهترین. دهیم عبور بینی هاي سوراخ از یکی کف از را

 .است عفونی مجراي شستشوي مکان این به دسترسی عدم علت به ها

 : ازین مورد لوازم -4

 گرم، رنگ: ها معرف/ پنس/ شعله/ المل/ الم/ شده سرده استریل لوپ/EMBآگار، شکالت بالدآگار،: یازن مورد کشت هاي محیط/استریل سواب

 باسیتراسین دیسك/ PYR محلول کاتاالز، محلول

 : شیآزما انجام روش -5

 کوکوباسیل مثبت، گرم لوکوکدیپ و کوکسی شامل ها باکتري انواع و هسته حاوي ضعلی چند بزرگ پوششی سلولهاي مستقیم الم در: مستقیم آزمایش

 .شود می مشاهده وجود صورت در اسپیروکت و منفی گرم

 خالص کشت دنبال به گلو کشت در. دهید کشت Trisectorصورت به کنیدو تلقیح cm 19 پلیت در که است آگار بالد استفاده مورد کشت محیط: کشت

 .هستیم

 آگار شکالت کشت محیط دیفتریه باکتریوم کورینه جهت پتاسیم لوفلرومتوریت محیط روي کشت ها، باکتري تمام جهت آگار بالد محیط روي بر کشت

 .دهید انجام بروتالپرتوسیس براي ژانکو برده محیط مننژیتیدیس، نایسریا و آنفوالنزا هموفیلوس براي آگار هموفیلوس براي

 باسیل یافتن منظور به بلو متیلن و آلبرت آمیزي رنگ آمده بدست هاي کلنی روي از لوفلر و پتاسیم فلوریت محیط روي در میکروارگانیسم رشد از

 .گیرد صورت آن تشخیص تأیید و دیفتري هاي

 :یمنیا نکات -6

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ وششپ از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  5 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه
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 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

 استرپتوکوک,  A بتاهمولیتیك استرپتوکوک که حلق و گلو در فارنژیت لهجم از فوقانی تنفسی دستگاه هاي عفونت تشخیص منظور به تست این

 .باشد می آن عامل آنفوالنزا هموفیلوس و هموفیلوس و اورئوس استافیلوکوکم، پنومونیه،

 هاي دیسك به حساسیت اساس بر که باشند می C , G هاي گروه کمتر تناوب با و A گروه پیوژن استرپتوکوک فارنژیت، عامل رایج باکتري

 .شود می داده تشخیص SXT و باسیتراسین

 .  گیرد می قرار توجه مورد سفید گلبول وجود مستقیم الم در

 هم از را عامل دو این تواند می پزشك ندرت به شود می شامل را ها عفونت %21 عامل که ویروسی فارنژیت و میکروبی فارنژیت بین بالینی عالئم

 .باشد می مناسب حل راه کشت میان این در. دهد تفکیك

 Pelural Fluid S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول ظرن تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 جنب در شده جمع مایع:  نمونه نوع  

 :گیري نمونه نحوه  -3

 نباید آسپیراسیون محل و گیرد می صورت مایع فوقانی ازحد تر پایین اي دنده دو و یك بین فضاي از آسپیراسیون با و پزشك توسط برداري نمونه

 گلوکز، پروتئین، سلولی شمارش براي را نمونه. باشد ml5 میزان به تقریباً باید شده آسپیره نمونه حجم. باشد اي دنده بین فضاي هشتمین از رت پایین

 .کنند می ارسال آزمایشگاه به کشت و گرم آمیزي رنگ

 : ازین مورد لوازم

/ سانتیگراد درجه 37 انکوباتور/ میکروسکوپ/ شعله/ لوپ/ الم/ جار/ تتایوگلیکوال سابورودکستروز، ، EMBآگار، شکالت ،BA هاي کشت محیط

 مصرف کبارییها دستکش

 : شیآزما انجام روش -4

 :مستقیم آزمایش

 باشد ترانسودا شبیه تواند اگزدوامی. است بو بی و لخته بدون رنگ کم زرد شفاف، معموالً که است ترانسودا طبیعی پلور مایع: ماکروسکوپی بررسی

 گردند، شفاف شدن سانتریفوژ از بعد اگر کدر هاي نمونه. شود می لخته نشود گرفته ضدانعقاد ماده با واگر بوده کدورت داراي موارد اکثر در ولی

 .شود مشکوک سودوشیل یا شیل وجود به بایستی صورت غیراین در. باشد سلولی عناصر وجود دلیل به تواند می کدورت این

 نیز 9111 از بیشتر و ترانسودا نشانه میکرولیتر هر در عدد 9111 از کمتر لکوسیت تعداد سلولی شمارش در: سلولی رششما: میکروسکوپی بررسی

 تروما بدخیمی، عالمت قوي احتمال به باشد میکرولیتر هر در عدد 911111 از بیش نیز قرمز گلبول میزان صورتیکه در. است مایع بودن اگزودا نشانه

 .باشد تواند می ويری انفارکتوس یا و

 افزایش مزوتلیال سلولهاي التهابی حالت در. آوریم می عمل به گیمسا یا رایت آمیزي رنگ پلور، مایع رسوب از سانتریفوژ از پس:  افتراقی شمارش

 .یابند می کاهش مزوتلیال هاي سلول روماتوئید و سلی پلوروزي در ولی

 .دهیم می قرار بررسی مورد باکتریایی هاي عفونت نظر از را آن گرم آمیزي رنگ و مایع از اسمیر تهیه از پس: گرم آمیزي رنگ

 :کشت

 .بریزید استریل لوله رادر پلور  

 .کنید سانتریفوژ دقیقه95 مدت هی3111RPMدور با  

 .دهید کشت تایو و MC,BA محیط روي آن رسوب از  

 .نمائید تهیه گرم آمیزي رنگ براي الم عدد دو  
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 .کنید بررسی روز 5 مدت هب را تایوها

 .شود انجام هم هوازي بی کشت پلور براي است بهتر

 :یمنیا نکات -5

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 موجب حالت دو هر که باشد می غیرعفونی عفونی، دالیل به جنب پرده التهاب. است درجنب مایع تجمع و جنب پرده التهاب علت بررسی آن کاربرد

 نوع دو به پلور مایع. باشد التهابی اگزدواي یك یا و لنفی مایع خون، تواند می یافته تجمع مایع. شود می جنبی فضاي در جنب مایع افزایش

 فشار افزایش یا و پالسما انکوتیك فشار کاهش اثر بر که باشد می ترانسودا طبیعی پلور مایع. شود می بندي تقسیم واتیواگزد و ترانسوراتیو

 استریل طبیعی حالت در پلور مایع. آید می وجود به پلور مایع در موجود عفونت علت به نیز اگزدوا حالت. شود می ایجاد ها مویرگ هیدروستاتیك

 :است زیر قرار به شود می پلور مایع عفونت باعث که املیعو مهمترین و است

 کلبسیال اشرشیاکلی، پنومونیه، استرپتوکوک توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آنفوالنزا، هموفیلوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک

 ها قارچ و ها ویروس برخی نوکاردیا، آسینتوباکتر، هاي گونه پنومونیه،

 CSF کشت آزمایش انجام روش عملدستورال

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و زمال نمونه -2

 نخاعی مغزي مایع:  نمونه نوع

 : ازین مورد لوازم -3

 اي شیشه الم/ گرم رنگ/ سانتریفوژ/ جار/ سانتیگراد درجه 37 انکوباتور/ CA,BA,Tio,MCکشت طیمح

 : شیآزما انجام روش -4

 :مستقیم آزمایش

 .است آب مانند آن چسبندگی یزانم و بوده بیرنگ و شفاف طبیعی نخاع مایع: ماکروسکوپی بررسی( الف

 قرمز گلبولهاي شمارش با. نمائیم می شمارش را آن سفید و قرمز گلبولهاي و نموده منتقل شمارش الم به رامستقیماً نمونه: میکروسکوپی بررسی( ب

 .نماییم تصحیح را نخاع مایع هاي لکوسیت نتیجه در و ببریم پی باخون نخاع مایع شدن آلوده میزان به توانیم می

 و نموده تهیه اسمیر آن رسوب از کرده، سانتریفوژ دقیقه 3-5 مدت به( 2111) کم دور با را نمونه سلولها افتراقی شمارش جهت:  افتراقی شمارش

 تهیه میراس نخاعی مایع رسوب از میکروبی نظر از نخاع مایع میکروسکوپی بررسی براي. دهیم می انجام آن روي بر رایت یا گیمسا آمیزي رنگ

 .آوریم می عمل به آن از گرم آمیزي رنگ و کرده

 :کشت

 نگهداري روز 3 تا باید ها محیط تمام. گیرد می صورت CO2، 10-5%حضور در آگار شکالت و بالدآگار هاي محیط در نخاعی ا مغزي مایع کشت

 مغزي نمونه توانیم می قارچی هاي عفونت به مشکوک واردم در. کند می رشد هفته 9 عرض در بالدآگار محیط در نئوفورمنس کریپتوکوکوس. شوند

 .نماییم بررسی را محیط ساعت 4 از پس و داده کشت BHIمحیط در را نخاعی

 :کشت نحوه

 .کنید سانتریفوژ g 1500 دور در دقیقه 95 مدت به را نمونه
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 .کنید مخلوط را رسوب دور، را رویی مایع

 .دهید کشت تتایوگلیکوال و CA, MC, B.Aهاي محیط روي

 استافیلوکوک B.Aپلیت روي هموفیلوس، تشخیص براي.* دهید قرار سانتیگراد درجه 35 انکوباتور در جار در ساعت 48-72 مدت به را ها پلیت

 .دهید نشان خطی صورت به را اورئوس

 شود انجام هوازي بی هوازي، کشت کدروت دیدن محض به و شده بررسی روز 5 تایو محیط

 :یمنیا نکات -5

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 بر باکتریایی مننژیت کننده ایجاد عوامل. است CSF تست درخواست موارد از سلی و ویروسی  قارچی، ی،یایباکتر مختلف هاي مننژیت تشخیص

 :باشد می زیر موارد شامل سنی گروه حسب

 :ماهگی 2 تا نوزادان( الف

 اشرشیاکلی •

 سالمونال •

 B گروه همولیتیك بتا استرپتوکوک •

 منوسیتوژن لیستریا •

 :سنی هاي گروه سایر( ب

 آنفوالنزا هموفیلوس •

 مننژیتیدیس نایسریا •

 پنومونیه استرپتوکوک •

 توبرکلوزیس کوباکتریوممای •

 منوسیتوژن لیستریا •

 استافیلوکوک •

 نیز ویروسها آربو از برخی و هاري پولیومیلیت،. برد نام را نئوفورمنس کریپتوکوکوس توان می نیز باشند مننژیت عامل توانند می که هایی قارچ از

 .باشند ویروسی مننژیت عامل توانند می

 به تواند می نخاع درمایع کدورت ایجاد. است آب مانند آن چسبندگی میزان و بوده رنگ بی و شفاف طبیعی نخاع مایع ماکروسکوپی بررسی در

 :باشد زیر دالیل

 میکرولیتر در عدد 211 از بیش لکوسیت وجود. 9

 میکرولیتر در عدد 411 از بیش RBC وجود. 9

 ها میبآ و ها ویروس ها، قارچ باکتریها، مانند میکروارگانیسمهایی وجود. 9

 پروتئین افزایش. 9

 :باشد زیر علل به تواند می که نامند می گزانتوکروم را نخاع مایع سانتریفوژ از بعد رویی مایع در نارنجی یا صورتی رنگ ایجاد

 نخاع مایع پروتئین بودن باال. 9

 نخاع درمایع روبین بیلی وجود. 9

 ساعت یك از بیش ازیخچال خارج در آلود خون نخاع مایع ماندن. 9
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 Ear Discharge S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام بوطهمر بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 میانی یا خارجی گوش ترشحات و چرک: نمونه

 بیوتیکی آنتی درمان شروع از قبل: گیري نمونه زمان 

 . شود می انجام استریل سواپ از استفاده با گیري نمونه

 می افزایش فلور هاي میکروب حضور احتمال اینصورت غیر در و گردد می خارج گوش از چرک ترشحات که است حالتی گیري نمونه زمان بهترین

 . یابد

 بهتر. شود می استفاده الم تهیه جهت سواپ یك و(  نمونه انتقال صورت در)  ترانسپورت محیط داخل سواپ یك شود، می تهیه نمونه از سواپ عدد دو

 . گردد ارسال آزمایشگاه به و تهیه گیري نمونه مکان همان در الم است

 : ازین مورد لوازم -3

 مصرف کبارییها دستکش/ کروسکوپیم/ المل/ الم/ EMBو بالدآگار کشت محیط/ انتقالی کشت محیط محتوي آزمایش لوله/استریل سواب

 : شیآزما انجام روش -4

  میکروارگانیسم مرفولوژي جستجوي و گرم آمیزي رنگ و چرکی ترشحات از اسمیر تهیه: مستقیم آزمایش

 میانی گوش التهاب در. دهند می کشت کانکی مك و آگار بالد هاي محیط روي بر هوازي شرایط در را آن چرک از برداري نمونه از عدب: کشت

 .شود داده کشت آنفوالنزا هموفیلوس جستجوي براي آگار شکالت محیط روي بر بایستی همچنین نمونه کودکان

 :یمنیا نکات -5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیشک و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 .شود گزارش تواند می آسپرژیلوس و آئروژینوزا سودوموناس پیوژن، استرپتوکوک اورئوس، استاف فقط خارجی، گوش هاي عفونت براي

 حساسیت تست با همراه باید اورئوس استافیلوکوک و آنفوالنزا هموفیلوس پیوژن، استرپتوکوک پنوموکوک، فقط میانی گوش هاي عفونت براي

 .شود گزارش

. شود گزارش میانی گوش هاي عفونت شدهدر نامبرده هاي ارگانیسم بر عالوه تواند می قارچ و باکتروئید هاي نمونه گوش، مزمن ترشحات براي

 و باشد شده ایجاد صماخ پرده در خراشی هاینک مگر دهد، نمی نشان را میانی گوش عفونت باکتریایی عامل معموالً گوش، خارجی کانال از کشت

 .شود انجام ندرت به معموالً نیز صماخ پرده آسپیراسیون

 Nipple Discharge S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با راههم دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 سینه نوک ترشحات:  نمونه نوع

 بیوتیکی آنتی درمان شروع از قبل: گیري نمونه زمان 

 سواب از استفاده با را شده خارج ترشحات. دهد می فشار را سینه و کرده ضدعفونی الکل با را خود سینه و ها دست بیمار: گیري نمونه روش -3 
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 لوله از نمونه انتقال براي باشد الزم چنانچه. شود جلوگیري سواب شدن خشك از. دهید انتقال شناسی میکروب بخش به و نموده آوري جمع استریل

 .شود استفاده انتقالی کشت محیط محتوي

 : ازین مورد زملوا -4

 مصرف کبارییها دستکش/میکروسکوپ/المل/الم/EMBآگار، بالد کشت محیط/انتقالی کشت محیط محتوي آزمایش لوله/ استریل سواب

 : شیآزما انجام روش -5

 .گرم آمیزي رنگ و چرکی ترشحات از اسمیر تهیه: مستقیم آزمایش

 . دهیم می کشت را نمونه کانکی، مك و گارآ بالد هاي محیط روي چرک از برداري نمونه از بعد: کشت

 :یمنیا نکات -6

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از ستفادها بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام ایمنی هود زیر باید کار انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

 .شود می استفاده تست این از عفونت علت تشخیص و بررسی براي باشد، سینه نوک از چرکی ترشحات داراي بیمار که زمانی

 .ها انتروکوک و اورئوس استاف جمله از کنند عفونت ایجاد توانند می مختلفی هاي باکتري

 Abscess Fluid S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 اي قهوه به متمایل قرمز ژالتینی مواد سبز، به متمایل نگر زرد چرک:  نمونه نوع

 .کند می آن تخلیه و آبسه آسپیراسیون به اقدام مخصوص سوزن با تا گیرد می صورت پزشك توسط گیري نمونه: گیري نمونه نحوه

 : ازین مورد لوازم -3

 دستکش/ کروسکوپیم/ المل/ الم/ شعله/ تایوگلیکوالت و مکانکی ،EMB آگار، شکالت آگار، بالد متداول هاي کشت محیط/استریل سواب

 /مصرف کبارییها

 : شیآزما انجام روش -4

 :مستقیم و میکروسکوپی بررسی

 .دهیم می قرار برسی مورد بیماریزا عوامل وجود نظر از را آن گرم آمیزي رنگ و نمونه از اسمیر تهیه از پس

 .کرد استفاده توان می کبدي آمیبیاز خیصتش در آمیب تروفوزوئیت بررسی براي مرطوب الم از

 :کشت

 . شود می انجام تایوگلیکوالت و مکانکی بالدآگار، محیط در کشت

 :یمنیا نکات -5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ ششپو از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام شناسی میکروب هودهاي زیر آزمایش انجام مراحل تمامی
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 : مرتبط مستندات -6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 و است متفاوت مختلف هاي قسمت از گیري نمونه نحوه. گیرد می صورت بدن مختلف نقاط در چرکی هاي آبسه علت تشخیص منظور به تست این

 .گیرند صورت ثانویه یا اولیه دالیل به است ممکن ها آبسه. گیرد می صورت پزشك توسط

 .شود می دیده آن ایجاد در هم علت بدون موارد ولی شوند می ایجاد چرکی کالنژیت یا سمی سپتی باکتریمی، اثر در ثانویه هاي آبسه

 استافیلوکوک فکالیس، استرپتوکوک هوازي، بی استرپتوکوک اشرشیاکلی،: از عبارتند دارند دخالت ها آبسه ایجاد در که عواملی و ها ارگانیسم

 .تیفی سالمونال گاهی و اورئوس

 Eye Discharge S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نهنمو رد موارد و الزم نمونه -2

 چشم ترشحات:  نمونه نوع

 بیوتیك آنتی مصرف از قبل

 :گیري نمونه نحوه -3

 .شود مشخص ملتحمه تحتانی بست بن که طوري به کشیده پایین طرف به را پایین پلك

 .گردد می آوري جمع کند حاصل تماس پلك لبه با سواب سر آنکه بدون تحتانی بست بن ترشحات سواب وسیله به

  لوله یك در را سواب بایستی نمود منتقل آزمایشگاه به بالفاصله بتوان را نمونه چنانچه گیرد، می قرار باکتریایی انتقال محیط در سواب بالفاصله

 .داد قرار PH=7 سالین نرمال لیتر میلی نیم حاوي استریل آزمایش

 :نمونه رد علل

 بیوتیك آنتی مصرف

 : ازین مورد لوازم -4

 مورد هاي محیط سایر و تایرمارتین آگار، شکالت آگار، بالد کشت محیط/میکروسکوپ/تمیز الم/ انتقالی محیط و شآزمای لوله/ استریل سواب

 بیوگرام آنتی دیسك/ نیاز

 : شیآزما انجام روش -5

 :مستقیم آزمایش

 اسمیر تهیه با. دهیم می قرار بررسی مورد بیماریزا هاي میکروارگانیسم وجود نظر از و کرده آمیزي رنگ گرم روش به را ترشحات از شده تهیه اسمیر

 .داد تشخیص را ملتحمه......  عفونت عامل توان می ایمونوفلورسانس آمیزي رنگ یا ید گیمسا، آمیزي رنگ توسط ملتحمه ترشحات از

 کشت CO2 5-91% مجاورت در يهواز بی شرایط در آگار شکالت و آگار بالد هاي محیط در را آن ملتحمه ترشحات از برداري نمونه از بعد: کشت

 تازه نمونه توان می تراکوماتیس کالمیدیا تشخیص براي. شود می استفاده مارتین تایر انتخابی محیط از گنوکوک عامل تشخیص براي. دهیم می

 .کرد تزریق دیگر سلولی هاي کشت یا Mccoy دیده اشعه هاي سلول یا روزه هفت جوجه جنین زرده کیسه به را ملتحمه

 :یمنیا نکات -6

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام شناسی میکروب هودهاي زیر آزمایش انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم
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 : جینتا ریتفس -8

 .شوند می یمتقس ویروسی و باکتریایی دسته دو به بیماریزایی ایجاد در اولویت ترتیب به ایی ملتحمه ورم کننده ایجاد عوامل

 شامل که بیوتیك آنتی به حساسیت آزمایش و شده مشخص نباشد، برداري نمونه از ناشی هاي آلودگی علت به که اي شده جدا هاي باکتري تمام

 رتندعبا ملتحمه ورم عامل اصلی هاي باکتري. است گزارش قابل روز 2 تا 9 در کشت نتایج. گردد انجام باشد می نیز کلرامفنیکل به حساسیت

 .انتروباکتر گنوکوک، کوناتا، مراکسال پیوژن، استرپتوکوک آنفوالنزا، هموفیلوس اورئوس، استافیلوکوک پنوموکوک، :از

 .سیمپلکس هرپس سرخك، ویروس پیکورناویروس، آدنوویروس،: از عبارتند ملتحمه ورم عامل اصلی هاي ویروس

. باشد می کننده گمراه کشت جواب نگردد، انجام صحیح طور به برداري نمونه اگر که طوري هب باشد، می باکتري با آلوده زیاد خیلی ها پلك ي لبه

 .برد نام را آسینتوباکتر و غیرپاتوژن نایسریاي دیفتروئیدها، ویریدنس، استرپتوکوک منفی، کواگوالز استافیلوکوک توان می گروه این از مثال طور به

 .شود گزارش پزشك به بالفاصله باید میکروسکوپی آزمایش جواب نوزاد در گنوکوکال عفونت به بودن مشکوک صورت در

 آبکی، ترشح ویروسی ملتحمه ورم حالیکه در. شود می مشخص( چرکی و موکوسی ترشح) موکوپروالن چسبناک ترشح بایك باکتریایی ملتحمه ورم

 .دارد سطحی اي نقطه کراتیت ورم پتشی، هاي خونریزي فولیکول، کاذب، غشاء

 به هی گا شودو می شروع کند، تظاهر هم اي نقطه قرنیه ورم صورت به است ممکن که دار فولیکول ملتحمه ورم صورت به تراخمن، المیدیايک

 .نمایند می تظاهر( قرنیه روي عروق رشد) قرنیه پاتوس و پاپی فولیکول، با تراخم صورت

 چند عرض در حاد ملتحمه ورم یك که است ها ارگانیسم این ترین جدي گنوکوک. ودش می ایجاد مختلفی هاي ارگانیسم توسط نوزادان ملتحمه ورم

 .گردد کوري به منجر عاقبت و اسکار قرنیه، زخم به منجر تواند می و کند می ایجاد تولد از بعد روز

 زایمان مجراي باکتریهاي. گردد می ظاهر تولد، اول هفته 2 عرض در که کند ایجادمی تري خفیف خیلی ملتحمه ورم یك تراکومایتس، کالمیدیا

 باعث نوزادان در است ممکن هم پیوژن استرپتوکوک و اورئوس استافیلوکوک مثل ژنیتال غیر باکتریهاي. نماید آلوده را نوزاد ملتحمه است ممکن

 .گردد ملتحمه ورم

 علل که گردد می اي ناحیه آدنوپاتی لنف و آماسی لومگرانو ایجاد باعث که است نادري طرفه یك ملتحمه ورم یك: گرانولوماتوز ملتحمه  ورم

 .دارد حشرات الرو و کرم نروم، و لنفوگرانولوماي اکتینولیکوز، ترالرمیا، سیفلیس، سل، مانند زیادي

 .باشد می آنتروونیروس و ویروس پارامیکسو هرپس، علت به بیشتر: ویروسی ملتحمه ورم

 Sputum S δ C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -2

 ناي آسپیراسیون و تحتانی تنفسی مجاري ترشحات خلط،:  نمونه عنو

 میکروسکوپی آزمایش مورد و آوري جمع روز 2-3 عرض در خلط نمونه 3 الاقل سل به مشکوک فرد از خلط مستقیم اسمیر آزمایش انجام براي

 .گیرد می قرار

 باشد می صبحگاهی خلط نمونه بهترین

 .شود آوري جمع گشاد دهان ظرف یك در خلط عمیق، سروزهاي با سپس و معمولی آب با هاندي شستشو: نمونهي آور جمع نحوه 

 : ازین مورد لوازم -3

 بیوگرام آنتی هاي دیسك/المل/ الم/ گشاد دهان استریل ظرف/آنس/لوپ/ کشت هاي لوله و ها پلیت/شعله 

 : شیآزما انجام روش-4

 .نمایید مشاهده میکروسکوپ زیر و گذاشته المل آن روي داده، انتقال تمیز الم یك روي را خلط قطره یك: نشده رنگ الم

 .میکنی م مشاهده را گرم روش به شده رنگ الم

 :کشت

 دکستروز سابورو ،EMBآگار، شکالت بالدآگار، هاي پلیت روي استریل سواب یك توسط شناسی میکروب بخش به ارسال از پس بالفاصله خلط نمونه

 اکسید دي) دار شمع جار در را آگار شکالت و بالد پلیت سپس دهیم، می کشت استریل لوپ توسط اي منطقه چهار صورت هب و داده انتقال آگار
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 از سپس و داده قرار سانتیگراد درجه 37 انکوباتور در جار از بیرون و تنهایی به نیز را سابورو و EMBپلیت و دهیم می قرار انکوباتور در( کربن

 می انجام گرم آمیزي رنگ و نمونه فیکس حرارت با سپس شود، خشك تا گذاریم می و کشیم می الم روي مقداري استریل ابسو یك با خلط نمونه

 .دهیم

. ساعتازانکوباتورخارجمینماییم 98 – 24زمان از پس را کشت هاي پلیت

 محیط 4 هر کشت نتایجحاصلهاز. امکانداردپاتوژنباشنددرپلیتبالدآگاروشکالتآگارکمپلکسیازمیکروارگانیسمهارشدمیکنندکهتعدادینرمالفلوروتعدادی

 آنتی و میکروارگانیسم نوع شده رنگ الم مشاهده و گرم الم تهیه از پس باشد کرده رشد غالب صورت به میکروارگانیسمی صورتیکه در نویسیم رامی

 . نمائیم می گزارش را بیوگرام

 شده برده منفی گرم گالري در شود دیده منفی گرم باکتري صورتیکه در باشد، می Few،Mod،Heavyصورت به میکروارگانیسم تعداد گزارش نحوه

 باشیم داشته ها پلیت در کلبسیال یا سودوموناس از کلنی 9 اگرحتی که است توجه قابل. نمائیم می گزارش را بیوگرام آنتی و تعداد باکتري، نوع و

 .شود گزارش باید

 میکروارگانیسم اگر. نماییم می گزارش را قارچ نوع آمیزي رنگ از پس کرده تهیه الم کلنی از...( آسپرژیلوسو کاندیدا،) قارچها مشاهده صورت در

 .دهیم می تشخیص را میکروارگانیسم نوع نمود رشد پلیت در مثبت گرم و کوکسی

-ONPGهاي تست شود مشاهده منفی گرم کوکسی گرم الم در باشد، مثبت کاتاالز و اکسیداز تست و نبود منفی گرم میکروارگانیسم صورتیکه در

DNAse دهیم می انجام موراکسال تشخیص جهت را. 

 موجود شناسی میکروب بخش در که Ncclsجدول با را باکتري نوع تشخیص جهت افتراقی هاي تست از افتراقی هاي تست از آمده دست به نتایج

 .نمائیم می مقایسه است

 می آبسه و رفته ریه درون به حلق نرمال فلور که آسپیراسیون پنومونی از ناشی ریوي آبسه موارد در ولی ودش نمی انجام خلط از هوازي بی کشت

 .گیرد صورت خلط از هوازي بی کشت باید دهند

 :یمنیا نکات -5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه ادمو با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -7

 هاي آبسه برونشیت،: شامل تحتانی تنفسی مجاري هاي عفونت. است تحتانی تنفسی مجاري هاي عفونت علت تشخیصی تست این بالینی کاربرد

 .باشند می جنب  پرده تورم ریوي، توبرکلوز برونکوپنومونی، پنومونی، ریوي،

 .دارند نقش لیسکاتارا موراکسال پنومونیه، استرپتوکوک آنفوالنزا، هموفیلوس چون عواملی آن ایجاد در: برونشیت

 می باکتریوم کورینه باکتروئیدیس، پپتوکوک، پپتواسترپتوکوک مثل هوازي بی هاي باکتري ریوي هاي آبسه عوامل شایعترین: ریوي هاي آبسه

 .باشند

 کوپالسمامای پنومونیه، کلبسیال پنومونیه، استرپتوکوک آن عامل که است ریه لوب یك به محدود پنومونی: برونکوپنومونی و پنومونی

 باسیل سرخك و آنفوالنزا اپیدمی از بعد خصوص به. هستند آن عامل آنفوالنزا هموفیلوس اورئوس، استافیلوکوک آنفوالنزا، هموفیلوس پنومونیه،

 حلق مشابه یتنفس مجراي تحتانی بخش طبیعی فلور. دارند نقش... و آئروجینوزا، پسودوموناس پنومونیه، کلبسیال اشرشیاکلی  چون، منفی گرم هاي

 .باشند می استریل و بوده میکروارگانیسم فاقد فرد سالمت هنگام در هانیز نایژه. است

 حالت و آبی زرد، سبز، هاي رنگ از که طوري به. شود گزارش باید غذایی مواد با بودن همراه و حالت و رنگ لحاظ از نمونه ظاهري خصوصیات

 و نماییم می بررسی Wet mountصورت به را نمونه مستقیم الم تهیه براي. گردند گزارش باید وندش مشاهده آلود، کف سفید، چرکی، بلغمی، هاي

 دهنده نشان میکروسکوپی میدان هر در تلیال اپی سلول 91 از بیش مشاهده. دهیم می قرار میکروسکوپی مطالعه مورد× 91 چشمی عدسی با

 مثبت کشت احتماالً باشند داشته 91 عدسی با میکروسکوپی میدان هر در سفید گلبول عدد 25 از بیش که هایی نمونه. است دهانی نمونه با آلودگی

 91 از بیش اگر کلی طوري به ندارند را WBCمیزان این 91 عدسی میدان هر در لکوپنی داراي بیماران از بعضی که داشت توجه باید ولی. دارند
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 یا مخاط یا چرک از قسمتی باید آمیزي رنگ هنگام در ولی. است نمونه مناسب آوري جمع نشانه شود، دیده اپیتلیال سلول هر ازاي به WBCعدد

 به پزشك توسط درخواست و لزوم صورت رادر دیگري و گرم روش به یکی که شود می تهیه الم در خلط نمونه از آمیزي رنگ و برداشته را خلط

 با آمیزي رنگ با توان می را آن که دارد وجود ائوزینوفیل معموالً آسم به مبتال افراد خلط در موجود چرک در. گردد آمیزي رنگ نلسون زیل روش

 .داد نشان هماتولوژیك مناسب رنگ یك

 Sputum Direct Smear for BK  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل همطالع بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه  -2

 ناي آسپیراسیون و تحتانی تنفسی مجاري ترشحات خلط،:  نمونه نوع

 میکروسکوپی آزمایش مورد و آوري جمع روز 2-3 عرض در خلط نمونه 3 الاقل سل به مشکوک فرد زا خلط مستقیم اسمیر آزمایش انجام براي

 .گیرد می قرار

 باشد می صبحگاهی خلط نمونه بهترین

 .شود آوري جمع گشاد دهان ظرف یك در خلط عمیق، سروزهاي با سپس و معمولی آب با دهاني شستشو: نمونهي آور جمع نحوه  -3

 : ازین مورد لوازم

 نلسون ذیل و گرم  رنگ/المل/الم/گشاد دهان استریل ظرف/آنس/ لوپ/ شعله 

 : شیآزما انجام روش -4

 :یماکروسکوپی بررس

 :رنگ

 .باشیم داشته آن از متورسل توانیم می قویاً که باشد خون داراي بایستی قاعدتاً باشد قرمز خطوط محتوي خلط اگر

 .است شده تجزیه هموگلوبین یا اي قطعه پنومونی بر یلدل آهن زنگ رنگ به خلط یا نارنجی رنگ

 .کند می مشکوک پیشرفته سل یا مزمن برونشیت به را ما قویاً سبز به مایل زرد خلط

 .است آهن اکسید رنگ بر دلیل روشن قرمز رنگ حالیکه در بوده هماتین بر دلیل اي قهوه رنگ

 .است یاکربن زغال غبار و ارد خون استفراغ یا هماتز بر دلیل سیاه خاکستري رنگ

 :ظاهري شکل و قوام

 و( Mucopurulent)بلغم و چرک محتوي یا مخاطی چرکی را آن است ممکن رابطه این در و شود می بندي طبقه نمونه قوام حسب بر معموالً خلط

 .باشد( Serous)سروزي ای( Mucoid)مخاطی یا و( Bloody)آلود خون و( Purulent)چرکی یا و( Seropurulent)چرکی سروزي یا

 .ندارد بوئی نشده تجزیه و تازه خلط معموالً :بو

 .باشد اسیدي است ممکن واکنش ماند می باقی زیادي مدت براي ریه در خلط که اصلی و حقیقی شرایط در است قلیایی معموالً تازه خلط: واکنش

 .کنیم می تغلیظ را نمونه ابتدا ادامه در

 :سود با خلط نمونه تغلیظ روش

 .ببندید رامحکم شیشه درب و بریزید دار پیچ در شیشه یك در را خلط و% 3سود از مساوي حجم

 (.دهید تکان شدت به. )نمایید مخلوط را نمونه دقیقه 95 مدت

 .نمائید سانتریفوژ 3111دور با دقیقه 95مدت به را نمونه

 .دهید کشت را نمونه سپس. برگردد زرد به قرمز از آن رنگ تا بریزید دار معرف اسید آنقدر مانده باقی رسوب به و ریخته رادور رویی مایع

 :میکروسکوپی آزمایش

 زیر کم نمایی درشت با و گذاشته المل آن روي و شود داده انتقال تمیز الم یك روي بایستی دقت با شده انتخاب خلط قطره یك: نشده رنگ الم

 :دهیم می قرار مطالعه مورد را زیر بینی ذره هاي ساختمان روش این در. گیرد قرار آزمایش مورد میکروسکوپ

 آلی غیري هاي نمك تیروزین، لوسین، کلسترول شارکولیدن، مثل ها کریستال
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 سفید گلبولهاي 

 ها اریتروسیت 

 االستیك فیبرهاي

 :المي زیآم رنگ

 (مربوطه دستورالعمل به شود رجوع.)میکنی مي زیآم رنگ لسونین لیذ  و گرم روش به را الم

 :یمنیا نکات-5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی فونع ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات-6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 

 : جینتا ریتفس-7

 .شود می ایجاد BKکخ باسیل یا توبرکلوزیس مایکوباکتریوم توسط که است ریوي عمدتاً بیماري یك سل

 :مثبت اسمیر ریوي سل

 .باشد داشته BKرنظ از مثبت خلط اسمیر آزمایش 2 حداقل که بیماري

 .باشد فعال ریوي سل موید سینه قفسه رادیوگرافیك تغییرات و باشد داشته BKنظر از مثبت خلط اسمیر آزمایش 9 فقط که بیماري

 .باشد داشته BKنظر از مثبت کشت هم مورد یك و BKنظر از مثبت خلط اسمیر مایش آز 9 فقط که بیماري

 نلسون زیل آمیزي رنگ

 ( بلو متیلن)  3 معرف و( الکل اسید)  2 معرف ،( فنکه فوشین)  9 معرف: الزم مواد

 .کنیم می تثبیت حرارت کمك به شدن خشك از پس و تهیه را میکروبی گسترده

 .بپوشانید( 9 معرف) فوشین کاربول با 9ر نمونه سطح 

 . نشود خشك و نیاید جوش نگر ه صورتی به دهید حرارت الکلی چراغ کمك به دقیقه 5 مدت به را رنگ از پوشیده الم 

 .بشویید آب با را نمونه 

 .کنید رنگ بی دقیقه 9 مدت به( 2 معرف) الکل اسید آب با را نمونه 

 .بشویید آب با را نمونه 

 .کنید رنگ ثانیه 31 مدت به( 3 معرف) بلو متیل با را نمونه 

 . کنید خشك و شسته آب با را نمونه 

 T.B Test – B.Kنتایج گزارش

  

 O میکروسکوپی میدان 911 در باسیل وجود عدم  

 کنید گزارش دقیق تعداد میکروسکوپی میدان 911 در باسیل 1-9 از

 )+( میکروسکوپی میدان 911 در باسیل 91-11

 )++( میکروسکوپی میدان هر در باسیل 9-91

 )+++( میکروسکوپی میدان هر در باسیل 91 از بیش

 

 :نکته* 

 .شود می دیده دار مژه سلولهاي موکوس، سفید، گلبول برونش، منشا با سلول شان هر در باید خوب الم یك در: الف
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 .شود می دیده دیگر میدان 911 بود باسیل عدد یك از کمتر میدان هر در که صورتی در: ب

 .است کافی میدان 51 دیدن بود میدان هر در باسیل عدد 9-91 اگر: ج

 .است کافی میدان 21 بود میدان هر در باسیل عدد 91 از بیش اگر: د

 Nasal Discharge S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح-9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه-2

 بینی ترشحات:  نمونه نوع

 داده قرار است انتقالی کشت محیط محتوي که اي لوله رادر سواب. کنیم می برداري نمونه بیمار ترشحات از استریل سواب با: گیري نمونه روش-3

 .نیاز مورد هاي گسترش تهیه براي تا 9-2 و کشت براي یکی است نیاز مورد سواب 2. دهید انتقال شناسی میکروب بخش به سریع و

 : ازین مورد لوازم-4

 مصرف کبارییها دستکش/ میکروسکوپ/ المل/الم/EMB آگار، بالد کشت محیط/ استریل سواب

 : شیآزما انجام روش-5

 بیماریزا هاي میکروارگانیسم جستجوي و گرم یزيآم رنگ و چرکی ترشحات از اسمیر تهیه: مستقیم آزمایش

 . دهند می کشت کانکی مك و آگار بالد هاي محیط روي بر هوازي شرایط  در را آن چرک از برداري نمونه از بعد: کشت

 :یمنیا نکات -6

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

. باشد می فوقانی تنفسی دستگاه هاي عفونت عامل تشخیص هدف. است بینی مجراي جلویی قسمت حلق، گلو، دهان، شامل فوقانی تنفسی مجاري

 و( اورئوس استافیلوکوک) پنومونیه، استرپتوکوک ،A تاهمولیتیكب استرپتوکوک شامل بینی مجاور هاي سینوس هاي عفونت در مهم باکتریایی عوامل

 .باشد می آنفوالنزا هموفیلوس

 ها، الکتوباسیل دیفتروئیدها، همولیتیك، غیر و ویروانس استرپتوکوک اپیدرمیدیس، استافیلوکوک: شامل تنفسی مجراي فوقانی دستگاه طبیعی فلور

- gr هاي باسیل

 برده محیط مننژیتیدیس، نایسریا و آنفوالنزا هموفیلوس براي آگار شکالت محیط ها، باکتري تمام شناسایی جهت بالدآگار، محیط روي بر کشت

 .گیرد می انجام پرتوسیس یوروتال براي ژانکو

 Peritoneal Fluid S & C  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه-9

 آسیت مایع:  نمونه نوع

 : ازین مورد لوازم -2

 دستکش/ گرم رنگ/ سانتیگراد درجه 37 انکوباتور/ میکروسکوپ/ شعله/ لوپ/الم/ تایوگلیکوالت ،EMB  آگار، شکالت ،BA کشت هاي محیط 

 مصرف کباریي ها

 : شیآزما انجام روش -3
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 :مستقیم آزمایش

 وجود. باشد می کدر و اگزودا بیماري، و ها عفونت در حالیکه در.  است شفاف و رنگ کم زرد ترانسودا، طبیعی، آسیت مایع: ماکروسکوپی بررسی

ml 15 تواند می نرود بین از نمودن سانتریفوژ با آسیبت، مایع در موجود کدورت اگر. کند می کدر و قرمز کامالً را آن آسیت مایع لیتر یك در خون 

 .است سل یا بدخیمی دهنده نشان نباشد، برداري نمونه و ضربه تعل به نمونه بودن آلود خون اگر. باشد شیلی شبه یا شیلی مواد از ناشی

 تشخیص در تواند می سفید گلبولهاي شمارش. آید می عمل به سفید و قرمز گلبولهاي از سلولی شمارش: سلولی شمارش: میکروسکوپی بررسی

 هر در قرمز گلبول عدد 511 از بیش موارد درصد 11 در خود به دخو باکتریایی پریتونیت به مبتال افراد در. باشد مفید باکتریایی پریتونیت از سیروز

 .دارد وجود آسیت مایع میکرولیتر

 بیش باکتریایی پریتونیت در. گیرد می انجام گیمسا یا رایت آمیزي رنگ و آسیت مایع رسوب از اسمیر تهیه از پس افتراقی شمارش:  افتراقی شمارش

 .داد قرار بررسی مورد وجود صورت در را بدخیم سلولهاي باید افتراقی شمارش در همچنین. دهند می تشکیل ها نوتروفیل را سفید گلبولهاي %51 از

 .آوریم می عمل به گرم آمیزي رنگ آسیت مایع از پریتونیت ایجادکننده باکتریهاي تشخیص براي:  آمیزي رنگ

 .گیرد می صورت جانسون لونشتاین محیط در نیاز درصورت نهمچنی و خون کشت محیط و شناسی میکروب متداول هاي محیط در کشت: کشت

 :یمنیا نکات -4

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوح يرو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط مستندات -5

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس-6

 روده مجاري به مربوط ها پریتونیت ترین مهم. شود می ایجاد دیگر جاهاي یا شکمی هاي اندام عفونت دنبال به و ثانویه صورت به معموالً پریتونیت

 می منتشر یا محدود پریتونیت باعث و کنند می آلوده را پریتوان حفره سریع کارسینوماهاي( معده هاي زخم شده، سوراخ آپاندیسیت) است اي

 استافیلوکوک و ها استرپ و يهواز بی باکتریهاي بنابراین. باشد می پریتونیت به ابتدا شایع محل یك عنوان به زنان در لگنی داخل هاي اندام. شوند

 .باشند عفونت عامل توانند می کلستریدیوم اشرشیاکلی، پنوموکوک، و گنوره نیسریا و ها

 .باشد می میکروارگانیسم فاقد و استریل طبیعی حالت در پریتوان

 آن به یابند راه صفاق حفره داخل به شندبا می استریل همگی که ها کیست بعضی محتویات یا و پانکراس شیره صفرا، ادرار، خون، که مواردي در

 غلظت ترانسودا حالت در که شود می تقسیم ترانسودا و اگزودا قسمت دو به پروتئین غلظت مبناي بر آسیت مایع. شود می گفته آسپتیك پریتونیت

 .است gr/dl 3 از بیشتر اگزودا در و gr/dl 3 از کمتر پروتئین

 واژن ترشحات کشت وی بررس آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : کاربری ستگیشا و تیصالح -9

 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل اییکار روز

 : نمونه رد دموار و الزم نمونه -2

 واژن ترشحات:نمونه

 .گردد می برداشته واژن دیواره از سواب از استفاده با نمونه دارد وجود واژن التهاب که مواردي در

 .گیرد انجام  سنتتیك الیاف بایی سوابها با باید آوري جمع آ گنوره نایسریا یافتن جهت

 .کنند می آوري جمع را تضایعا سطح از شده ترشح مایع پالیدوم ترپونما بررسی جهت

 .شود برده انتقالی محیط به فوراً باید سواب اینصورت غیر در. گردد تلقیح سواب توسط بیمار بالین در کشت محیط است بهتر

 : ازین مورد لوازم -3

 مصرف کباریي ها دستکش/کروسکوپیم/ المل/الم/ شعله/ کشت محیط پلیت/ انتقالی کشت محیط/استریل سواب

 : شیآزما نجاما روش -4
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 .باشد می واژینیت تشخیص براي روش بهترین واژن ترشحات میکروسکوپی بررسی: مستقیم آزمایش

 مخلوط خوبی به و داده قرار است فیزیولوژي سرم سی سی 1,5حاوي که اي لوله در را سواب بایستی حتماً واژن مخاط از نمونه برداشت از پس

 .گیرد قرار بررسی مورد را نهنمو این از شده تهیه اسمیر سپس.نمود

 محیط روي حتماً آ گنوره نایسریا یافتن براي. گیرد می انجام پپتونه محیط روي همچنین و آگار بالد محیط روي در هوازي شرایط در کشت: کشت

 .شود داده انتقال candel jarبه کشت از بعد آگار شکالت محیط. شود می داده کشت هم آگار شکالت

 :یمنیا نکات-5

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 : مرتبط تمستندا-6

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس-7

 :باشد زیر دالیل به تواند می واژن غیرطبیعی ترشح

 واژینالیس تریکوموناس و کاندیداآلبیکنس اثر در واژینیت. 9

 تراکومایتس کالمیدیا و آ گنوره نایسریان اثر در سرویست. 9

 گنوکوک و کالمیدیا علت به نابالغ دختران در و واژیناللیس گاردنرال و ها هوازي بی رشد اثر در ریاییباکت واژینوزیس. 9

 انسان پاپیلومایی هاي ویروس و ویروسها هرپس. 9

 به توانند می زنی پالیدوم ترپونما و توبرکلوزیس مایکوباکتریوم و منتوسیتوژن لیستریا پروزنژنس کلستریدیوم ،B گروه هاي استرپتوکوک همچنین

 و هوازي بی هاي استرپتوکوک شامل یائسگی از قبل تا بلوغ از زنان واژن قسمت در طبیعی فلور. شوند شناسایی ژنیتال ضایعات عامل عنوان

 .باشند می هوازي بی هاي کوکسی و انتروباکتریاسه ها، الکتوباسیل ها، استافیلوکوک  میکروائروفیلیك،

 به که هستند اپیتلیالی هاي سلول نشانگر هاي سلول. است تشخیصی ارزش داراي نشانگر هاي سلول مشاهده بدبو و زیاد شحتر باکتریایی واژینوز در

 بو بدون شده، دلمه پنیري سفید ترشح و واژن خارش با معموالً که کاندیدیایی واژینیت در. اند شده احاطه منفی گرم باسیل زیادي تعداد وسیله

 .باشد می همراه

 .نمود جدا توان می را گالبراتا کاندیدا نیز آن از بعد و آلبیکانس کاندیدا موارد% 85 در% 91 پتاسیم باهیدروکسید شده تهیه مرطوب الم در

 حرکت با را واژینالیس تریکوموناس باشند، می همراه بد بوي و  ادراري سخت و التهاب و واژن خارش چرکی، ترشح با که تریکوموناسی واژینیت در

 .نمود جدا توان می مخصوصش

 :باشد می زیر خصوصیات داراي گرم آمیزي رنگ در واژینوباکتریایی

 (بدبو و زیاد) طبیعی غیر واژینال ترشح. 9

9 .PH باشد 5/4 از بیش واژن. 

 .شوند نمی دیده یا یافته کاهش ها الکتوباسیل تعداد. 9

 .اند شده پوشانده کوچك نفیم گرم هاي باسیل وسیله به که نشانگر هاي سلول وجود. 9

 ترشحات به %91 پتاس قطره یك افزودن اثر در گندیده سفیدماهی بوي ایجاد. 9

 Fungi Direct  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 : نمونه رد موارد و الزم نمونه -9

 .برنشی ترشحات و خلط خون، چرک، بدن، مایعات انواع پوست، موف ناخن، مثل دارد وجود آنجا در قارچ حضور احتمال که قسمتی هر:  نمونه نوع

 .باشد نکرده استحمام روز 3 حداقل بیمار

 .باشد نکرده  استفاده قارچ ضد داروهاي ویا کرم یا پماد از نظر مورد ضایعه روي بیمار

 :برداري نمونه محل تعیین مورد در نکاتی

 .کرد انتخاب فعال و تازه ضایعات از را برداري نمونه که است بهتر باشد، شتهدا وجود بدن در پیشرفت مختلف مراحل در متعددي ضایعات چنانچه
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 .شود انجام ضایعات خارجی و برجسته لبه از برداري نمونه  

 .شود برداري نمونه آنها تمام از است بهتر ضایعات تعدد صورت در

 .نمود ريبردا نمونه بیماري کانون اصلی منبع و عمق از که است الزم موارد بیشتر در

 :برداري نمونه نحوه -2

 .شود گرفته بدن از قسمتی هر از است ممکن نمونه و است زیاد شناسی قارچ در ها نمونه تنوع

 .کنید آوري جمع را ها نمونه پلیت، یك یادر و تمیز الم روي را ها پوست و تراشیده را ضایعه اطراف استریل اسکالپل یك با ابتدا: پوستی ضایعات

 نقاط از را موها دوسرپهن موچین با سپس و کنند می تمیز% 71 الکل با را ضایعه محل و کوتاه استریل قیچی با ابتدا باشند بلند موها اگر: سر موي

 .کنند می آوري جمع استریل پلیت داخل یا الم روي را موها و کنده ضایعه مختلف

 استریل اسکالپل یك با. نمائیم می کوتاه را آنها استریل ناخنگیر با و نموده تمیز% 71 الکل به آغشته گاز توسط را آلوده هاي ناخن: ناخن نمونه

 .دهیم می قرار نمونه پلیت داخل یا و تمیز الم روي را آن هاي خرده و تراشیده را ها ناخن

 اسکالپل توسط آبسه بازکردن و آسپیراسیون: آبسه از برداري نمونه

 گیري نمونه از قبل کردن قرقره بدون رقیق شویه دهان با یا آب با دهان شستشوي. شود رفتهگ ناشتا حالت در صبحگاهی نمونه: خلط

 : آزمایش انجام اساس-3

 وقتی معموالً ها کشت. سانتیگراد درجه 25 ا 31 دماي در انکوبه و غیرانتخابی آگار و سابور از استفاده با انتخابی هاي محیط روي بر هوازي کشت

 .شوند می گزارش هفته 4 از بعد منفی هاي کشت. شوند می شگزار شوند، می مثبت

 : ازین مورد لوازم-4

 رنگ/ گرم رنگ/ u لوله با دیش لوپپتري/ آنس/المل/ الم/ بلو کاتن الکتوفنل/ساده الکتوفنل/ پتاسیم هیدروکسید معرف/ نوري میکروسکوپ

 ساولن/ بلودومتیلن/ کانیون

 :شیآزما انجام روش-5

 :میکروسکوپی تقیممس آزمایش براي

 حاوي دیش پتري در و گذاریم می آن روي المل یك و داده قرار درصد 21 یا KOH 10 محلول در را تکه یك( ناخن و پوست) کراتینه هاي بافت

 .پردازیم می قارچی عناصر جستجوي به 41 و 91 عدسی با و کرده صبر دقیقه 91 مدت به u لوله

 .کنیم می مشاهده 41 و 91 عدسی با المل کردن اضافه و مال روي بر ساده الکتوفلن با را مو

 با نشست ته از و کنیم می تغلیظ دقیقه، 91 مدت به و 9511 دور در سانتریفو کمك با آزمایش از قبل برنشی ترشحات و خلط مستقیم آزمایش براي

 کردن اضافه الم، کردن فیکس مراحل شامل کاینیون آمیزي رنگ نوکاردیاها و آکتینوماسیت مشاهده براي همچنین و کنیم می آزمایش %91 پتاس

 .دهیم می انجام بلودومتیلن با آمیزي رنگ دقیقه، 3 مدت به بازیك فوشین

 مقدار به چین مرکب با و تهیه لوپ یك رسوب از و کنیم می سانترفیوژ دقیقه 91 مدت به و 9511 دور در لیتر میلی 5 میزان به را نخاعی مغزي مایع

 .کنیم می مشاهده 41 و 91 عدسی با و کنیم می مخلوط مساوي

 میلی% 5 ا 9 اندازه به اي قطعه و نگهداري شناسی آسیب مطالعه منظور به داده، قرار% 5 فرمالین در را قسمت یك کرده قسمت دو را بافت: بافت

 .کنیم می مشاهده میکروسکوپ با دقیقه 5 ا 91 از پس KOH قطره یك با را متر

 به صورتیکه در کنیم می آمیزي رنگ گرم روش با و کنیم می گسترده الم یك روي و برداشته را نظر مورد ماده از لوپ یك: اگزوداها ایرس و چرک

 91 عدسی با نوري میکروسکوپ با% 21 یا KOH 10 با نیز را لوپ یك. کنیم می رنگ کاینیون آمیزي رنگ نیز را گسترده یك باشیم مشکوک نوکاردیا

 .کنیم می مطالعه 41 و

 .کنیم می آمیزي رنگ کاینیون گیمسا، گرم، رنگ با و کنیم می گسترده و داده فشار اي شیشه الم یك روي بر را سواپ اي پنبه نوع: سواپ

 روش براي را مانده یباق رسوب و ریخته دور را باالیی مایع کرده سانتریفوژ دقیقه 91 مدت به و 9511 دور در را ها نمونه: بدن مایعات سایر و ادرار

 .میکنیم مشاهدهKOH% 21 یا 91  را لوپ یك همچنین و گرم آمیزي رنگ

 : ها محلول ساخت تهیه نحوه

 :گلیسیرین و پتاس درصد 21 محلول

 گرم 21 پتاس
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 گرم 21 گلیسیرین 

 .ماند می باقی شدن خشك بدون روز چندین براي آن با شده تهیه نمونه نیز و بوده کننده شفاف محلول این*  81cc مقطر آب 

 .شود می پتاسیم شدن کریستالیزه از جلوگیري باعث گلیسیرین کردن اضافه  

 :درصد 91 پتاس

 مقطر آب 911cc در پتاس گرم 91 کردن حل

 رود می کار به ناخن هاي خرده پوست، تراش کردن شفاف براي 

 :الکتوفنل محلول

 گرم 21 کریستال فنل یا فنیك اسید

 21cc مقطر آب 

 گرم 21 الکتیك اسید

 گرم 41 گلیسیرید 

 .شود می استفاده مو تراش از کردن شفاف براي 

 :یمنیا نکات   -6

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دینکي خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام شناسی میکروب هودهاي زیر آزمایش انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات -7

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم

 : جینتا ریتفس -8

 مستقیم آزمایش وسیله به آزمایش مورد هاي نمونه در ها قارچ تجسس. گیرد می صورت آمیزي رنگ از پس یا و آمیزي رنگ نبدو مستقیم آزمایش

 در. است میکرون 3 ا 21 بین آنها اندازه باشندو می ها باکتري از بزرگتر خیلی قارچی عوامل. دهد می تشکیل را تشخیص اصلی مراحل از یکی

 21 یا 91 پتاس محلول در دادن قرار از پس یا تازه هاي برداشت در میکروسکوپ زیر را ها قارچ. اند شده محدود مشخصی کامالً غشاء وسیله به ضمن

 .نمایند می مطالعه درصد

 .شود می استفاده چینی مرکب از اغلب نئوفورمنس کریپتوکوکوس مخمري قارچ تشخیص جهت

 بیوگرام آنتی  آزمایش انجام روش دستورالعمل

 :بیوتیکی آنتی دیسکهاي نگهداري و سازي خیرهذ -9

 .شوند نگهداري مصرف زمان تا تر پایین و سانتیگراد درجه -94 فریزر در یا سانتیگراد درجه 8 تا 2 یخچال در باید دیسکها

...  و ها سفالوسپورین سوم و دوم ،اول نسل و اگزاسیلین تیکارسیلین، سیلین، کربنی سیلین، آمپی سیلین، پنی مانند بتاالکتام گروه دیسکهاي تمامی

 .نمود نگهداري یخچال در هفته یك مدت به حداکثر آزمایشگاه روزانه کار اساس بر را آن از مقداري توان می فقط و شوند نگهداري فریزر در باید

 پایداري شوند، نگهداري فریزر در مصرف گامهن تا اگر سولباکتام یا اسید کالوالنیك ترکیبات و سفاکلر ایمیپنم، مثل حساس بیوتیکهاي آنتی بعضی

 .داشت خواهند بیشتري

 .شوند نگهداري رطوبت جاذب مواد حاوي و محکم درپوش داراي ظروف در باید دیسکها

 .برسند اتاق حرارت درجه به تا شوند خارج فریزر یا یخچال از استفاده از قبل ساعت دو تا یك باید بیوتیکی آنتی دیسکهاي

 :نیاز مورد لوازم و تجهیزات-2

 استریل پنس/الکلی چراغ/ بیوگرام آنتی هاي دیسك/ کش خط/آگار هینتون مولر کشت محیط

 : شیآزما انجام روش-3

 مطابقت فارلند مك نیم کدورت با باکتري سوسپانسیون کدورت میزان باید که) میکروبی کشت از مقداري اي پنبه سواب توسط استریل شرایط در

 .کنید تلقیح مغزي پلیت سطح تمام در ار( باشد داشته
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 .بچسبانید آگار سطح بر کامالً را آنها فشار کمی با و داده قرار پلیت سطح در استریل پنس بوسیله را بیوگرام آنتی هاي دیسك

 .کنید نگهداري ساعت 24 مدت به درجه 37انکوباتور در وارونه صورت به را ها پلیت

 همراه جدول به توجه با و کنید ثبت و گیري اندازه ها دیسك اطراف در را رشد عدم در قطرها کش، خط یلهبوس انکوباسیون، دوره طی از پس

 حساس نیمه یا( Resistant) مقاوم ،(Sensitive) حساس صورت به ها بیوتیك آنتی از یك هر براي را بیوگرام آنتی تست گزارش ها، دیسك

(Intermediate )کنید گزارش. 

 :بیوگرام آنتی تست انجام در مهم نکات-4

 آب تا دهید فشار و داده تکیه لوله دیواره به قدرت با را سواب کرده، مخلوط را میکروبی سوسپانسیون استریل سواب با ابتدا نمونه، تلقیح براي  

 .یدکن تلقیح چمنی به را محیط سطح تماس و داده انتقال هینتون مولر محیط به را آن سپس شود، گرفته آن اضافی

 .دهید قرار یخچال از بیرون کشت، محیط در کاشت از قبل ساعت نیم را بیوگرام آنتی هاي دیسك

 سطح در موجود رطوبت تا دهید قرار درجه 37 انکوباتور در دقیقه 91- 21 مدت به و نموده خارج یخچال از را آنها کشت محیط از استفاده از قبل

 .گردد خشك آگار

 .بکارید یکدیگر از متر سانتی 2/9 فاصله به و اي رهدای صورت به را ها دیسك

 .باشد میلیمتر 5 ها پلیت تماس در یکنواخت طور به باید آگار مولرهینتون کشت محیط ضخامت

 ینسیل پنی دیسك منفی گرم باکتري براي هیچگاه: مثال براي شود، انتخاب باکتري نوع با متناسب استفاده مورد هاي دیسك که داشت توجه باید

 وارد تواند نمی بیوتیك آنتی این اینکه براي نکنید، استفاده کلرامفنیکل دیسك از ادرار کشت براي یا و است مقاوم آن به نسبت زیرا نکنید، استفاده

 .شود ادراري مجاري

 .کند عبور دیسك وسط از کش خط امتداد همواره که کنید دقت نتیجه خواندن هنگام

 .کنید گیري اندازه ار رشد  عدم هاله قطر همیشه

 .کنید تعیین و بررسی نور زیر در را رشد عدم هاله قطره

 .شوند کاشته آگار سطح در ها دیسك باید دقیقه 95 حداکثر فاصله در بیوگرام، آنتی محیط به باکتري تلقیح از پس

 .شود می استفاده اختصاصی کشت هاي محیط از بیوگرام، آنتی تست انجام براي رشد سخت باکتریهاي از برخی در

 .بود خواهد اشتباه کامالً تست نباشد، خالص استفاده مورد نمونه اگر. شود استفاده خالص ایزوله از حتماً تلقیح جهت

 كدیس عنوان هیچ به آن، تثبیت و دیسك دادن فشار از بعد اما دهید، تغییر را آن جاي توانید می اید، نداده فشار محیط روي را دیسك که زمانی تا

 .نکنید جابجا را

 .باشد مشخصات حاوي که کنید بررسی ها دیسك کاشت از قبل

 استاندارد از کمتر شده برداشت کلنی مقدار که است این دهنده نشان باشد، نکرده رشد دست یك صورت به انکوباسیون از پس شده تلقیح نمونه اگر

 ..است بوده فارلند مك

 .آید می بدست اشتباه نتایج اشدنب مناسب آگار مولرهینتون محیط PHاگر

 .شود می خطا موجب گذشته تاریخ کشت هاي محیط از استفاده و ها دیسك غلط نگهداري

 .کند هدایت افول سوي به را بیوتیکها آنتی عمر تواند می این که شوند، می مقاوم مختلف هاي بیوتیك آنتی به کم کم باکتریها از بسیاري

 .شد خواهد کلیوي بیماریهاي یا و شنوایی عصب بیماریهاي باعث هاسولفونامید از زیاد استفاده

 .شود می گرانولوسیتوپنی موجب تتراسایکلین زیاد مصرف و ترومبوسیتوپنی باعث سیلین پنی زیاد مصرف

 .شوند نگهداري فریزر در ماه یك از بیش و یخچال در ماه یك مدت به حداکثر باید ها دیسك

 .هستند تأثیر بی هوازي بی هوازي بی باکتریهاي روي بر آمینوگلیکوزیدها

 .گردد نمی ادراري مجاري وارد زیرا شود، نمی استفاده ادراري نمونه در کلرامفنیکل

 .شود می استفاده موضعی صورت به معموالً و است الطیفی وسیع بیوتیك آنتی تتراسایسکلین

 :کیفی کنترل

 :باشد می یر ز اردمو ارزیابی و پایش کیفی کنترل برنامه از هدف

 حساسیت تعیین آزمایش انجام روش دقت و صحت
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 آزمایش این در شده برده کار به وسایل و مواد 

 داشتن دسترس در اهداف این به بهینه یابی دست منظور به.نمایند می قرائت را آمده بدست نتایج و داده انجام را آزمایش که افرادي عملکرد 

 .است ضروري معتبر مراکز از دهش تهیه کیفی کنترل هاي سویه

 :از عبارتند CLSI توسط پیشنهادي کیفی کنترل هاي سویه
•Enterococcus faecalis ATCC 29212 

•Escherichia coli ATCC 25922 

•Escherichia coli ATCC 35218 

•Haemophilus influenza ATCC 49247 

•Haemophilus influenza ATCC 49766 
•Klebsiella pneumonia ATCC 700603 

•Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 

•Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

•Staphylococus aureus ATCC 25923 

•Streptococcus pneumonia ATCC 49619 

•E.coli ATCC 35218 اسید، کالوالنیك حاوي رکیباتت مثل بتاالکتاماز، کننده ممانعت ترکیبات براي کنترلی میکروارگانیسم یك عنوان به فقط 

 .شود می پیشنهاد تازوباکتام یا سولباکتام

•nterococcus faecalis ATCC 29212 Eیا E.faecalis ATCC 33186 )تري دیسك با آگار مولرهینتون محیط ارزیابی براي 

 درحالیکه شود می ایجاد بزرگتر یا mm 20 قطر هب واضحی رشد عدم هاله قبول، قابل کشت محیط در. شود می استفاده سولفامتوکسازول/متوپریم

 ایجادمی mm 20 از کمتر قطر با اي هاله یا و شود می مشاهده کم هالهرشد یا شود نمی ایجاد رشد عدم هاله قبول، غیرقابل کشت هاي محیط در

 .است مزبور کشت محیط در تیمیدین قبول غیرقابل مقادیر بررسی منظور به کار این. گردد

•Enterococcus faecalis ATCC 29212 رود می کار به باال دوز با آمینوگلیکوزید دیسکهاي کنترل براي همچنین. 

•Klebsiella pneumonia ATCC 700603 آزمایشات براي کنترلی سویه یك عنوان به ESBL شود می برده کار به. 

 :بیوتیکی آنتی دیسك/کنترلی سویه رشد عدم هاله قطر کیفیت کنترل

 نمونه از شده جدا هاي سویه براي که روشی و مواد همان از استفاده با و disk diffusion آزمایش استاندارد روش به باید را کیفی کنترل هاي هسوی

 ترلیکن سویه هر براي قبول قابل رشد عدم هاله قطر محدوده. نمود بررسی و مقایسه جداول با را نتایج و آزمایش شود می استفاده کلینیکی هاي

 .است شده فهرست فوق جداول در بیوتیکی دیسکآنتی یك به نسبت

 به نسبت باکتري ذاتی حساسیت در تغییر از ناشی احتماالً نباشد، آزمایش انجام روش در خطا از ناشی رشد عدم هاله قطر میانگین در تغییر چنانچه

 .شود تهیه نترلک سوش از تازه کشت است الزم صورت این در. باشد می بیوتیك آنتی آن

 داد؟ انجام زمانی فواصل چه در باید را کیفیت کنترل آزمایش

 روزانه آزمایش انجام 

 در شده اشاره قبول قابل مقادیر با نتایج و انجام حساسیت تعیین آزمایش متوالی روز 21 باید بیوتیکی آنتی دیسك یك با کنترلی سویه هر براي 

 چنانچه. باشد کنترل محدوده از خارج تواند می شده قرائت نتیجه 21 از مورد یك تنها% 15 اطمینان یبضر اساس بر. گردد مقایسه فوق جداول

 .شود می داده توضیح ادامه در که بود، خواهد اصالحی اقدامات به نیاز باشد کنترل محدوده از خارج مورد یك از بیشتر

 هفتگی آزمایش انجام

 در مندرج قبول قابل محدوده از خارج بیوتیکی آنتی دیسك/ کنترلی سویه هر براي رشد عدم هاله قطر نتیجه 21 از مورد یك تنها صورتیکه در 

 .دهید تغییر هفتگی به را روزانه کیفی کنترل گیرد، قرار  CSLI جداول

 یك از شده تهیه دیسکهاي یا رآگا ساخت سري مانند) آزمایش عوامل از یکی که زمانی همچنین و هفته در یکبار را هفتگی کیفی کنترل آزمایش  

 .دهید انجام کند، تغییر( سازنده

 .است موردنیاز اصالحی اقدامات انجام باشد، قبول قابل محدوده از خارج هفتگی کیفی کنترل نتایج از یك هر اگر

 (:Corrective actions) اصالحی اقدامات  

 :شامل واضح و مشهود خطاهاي دلیل به قبول قابل محدوده از خارج نتایج( الف

 اشتباه دیسك از استفاده 
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 اشتباه کنترلی سویه از استفاده 

 سویه واضح آلودگی 

 انکوباسیون اشتباه شرایط و دما از غیرعمدي استفاده 

 ردمو محدوده در شده گزارش نتایج اگر. تکرارشود دوباره آزمایش اصالح از پس و مکتوب خطا ایجاد دلیل باید حال این در. است آمده بوجود

 .باشد نمی نیاز مورد بیشتري اصالحی عملیات گرفت، قرار نظر

 .شود انجام زیر بشرح فوري اصالحی اقدامات باید حال این در. است نامشخص کنترل محدوده از خارج نتایج ایجاد عامل( ب

 کنید تثب را نتایج همه و تکرار متوالی روز 5 براي بیوتیکی آنتی دیسك/کنترلی سویه یك جهت را آزمایش. 

 باشد نمی نیاز مورد بیشتري اصالحی عملیات باشد، قبول قابل محدوده در جداول مطابق هاله قطر 5 هر اندازه اگر. 

 است نیاز اضافی اصالحی عملیات به باشد، قبول قابل محدوده از خارج رشد عدم هاله قطر 5 از یك هر اندازه اگر. 

 شود برده پی مشکل نهایی دلیل به تا ودش داده ادامه باید روزانه کنترلی آزمایشهاي. 

 :اضافی اصالحی عملیات

 ایجاد تصادفی خطاي یك نه و سیستم در کلی اشکال یك بروز بعلت شده مشاهده خطاي  احتماالً نکرد، حل را مشکل فوري اصالحی عملیات وقتی

 :مانند. شوند بررسی بیشتري موارد باید حالت این در. است شده

 رشد عدم هاي هاله قطر صحیح ثبت و گیري اندازه

 (مناسب دماي در و رطوبت از دور) استفاده مورد موارد و دیسکها نگهداري شرایط و انقضا رعایتتاریخ 

 انکوباتور اتمسفر و دما بودن مناسب

 کنترل هاي سویه نبودن آلودن یا نیافتن ریتغی 

 دفارلن مك نیم استاندارد با تلقیح سوسپانسیون صحیح مطابقت 

 (نباشد ساعت 24 از بیشتر آن انکوباسیون زمان مدت و بوده بایدتازه کشت پلیت) تلقیح براي تازه کشت پلیت از استفاده 

 .کرد برقرار را هفتگی کیفی کنترل توان می شد، برطرف مشکل وقتی

 :یمنیا نکات

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه

 .شود انجام شناسی میکروب هودهاي زیر آزمایش انجام مراحل تمامی

 : مرتبط مستندات

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم تثب فرم

 : جینتا ریتفس

 بسیار فعالیت دامنه آنها از بعضی. شوند می استخراج ها باکتري و ها قارچ از طبیعی یا سنتتیك صورت به که هستند شیمیایی مواد ها بیوتیك آنتی

 ها میکروارگانیسم از بسیار روي بر الطیف وسیع طور به دیگر برخی. باشند یم موثر ها میکروارگانیسم از گروه یك روي بر تنها و داشته محدودي

 دارویی حساسیت تعیین آزمون کمك به تا است الزم اوقات بعضی ولی است شده شناخته بیماریزا باکتریهاي اکثر دارویی حساسیت. دارند تأثیر

 .شود انتخاب داروها گوناگون انواع بین از را دارو بهترین

 محیط روي بیوتیك آنتی حاوي هاي دیسك روش این در. باشد می آزمایشگاه در کاربردي و روتین روشهاي از یکی آگار، در دیسك نتشارا روش

 محیط به دیسك از بیوتیك آنتی. اند شده آغشته بیوتیك آنتی از مشخصی هاي غلظت با و بوده اندازه هم ها دیسك این. گیرند می قرار جامد کشت

 باکتري حساسیت توان می سادگی به رشد عدم هاله قطر گیري اندازه با. شود می نظر مورد میکروبی نمونه رشد از مانع و شده شرمنت اطراف

 .نمود تعیین ها بیوتیك آنتی به رانسبت

 :از عبارتند که دارد بستگی گوناگونی عوامل به رشد عدم هاله قطر اندازه کلی طور به

 کشت درمحیط بیوتیك آنتی انتشار سرعت •
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 بیوتیك آنتی غلظت •

 شده تلقیح باکتري تعداد •

 باکتري رشد سرعت •

 بیوتیك آنتی به باکتري حساسیت میزان •

 انکوباسیون دوره •

 شده تهیه آگار عمق •

 : شگاهیآزما هودی فیک کنترل

 : ردیگ انجام لیذ اقداماتی کروبیم نظر از هودی فیک کنترل جهت

 . % 71 الکل لهیبوسیی جلو طلق از ریغ به دهو داخل  کردن زیتم -9

 قهیدق 21 مدت به دستگاه UV چراغ کردن روشن -2

 . قهیدق 21 مدت به دستگاه فن کردن روشن -3

 میدهی م قرار قهیدق 21 مدت به هود داخل باز در بصورت را EMB و آگار بالدي ها کشت طیمح -4

 . شود کنترل دوباره دستگاه دیبا باشد مقدار نیا از شتریب اگر و باشدیم مجازی کلن 3 رشد باتور،انکو در کشتها طیمح ساعته 24 انکوبه از بعد -5

  :ها لتریفی فیک کنترل جهت

 از بعد و میداری م نگه هود اگزوزي باال باز در بصورت را کشت طیمح و میکنیم روشن را فن و داده قرار هود داخل رای مشخصی کروبیم نمونه

 کند رشدی کلن چیه دینبا تهساع24 انکوبه

 : وگرامیبی آنتي ها سكیدي ساز رهیذخ

 دیکني نگهدار(  کمتر ای 94-) زریفر در ای(  کمتر ایگرادی سانت درجه 8ي دما) خچالی در دیبا انقضا خیتار زمان تا را ها سكید

 کم مقدار به و شوندي نگهدار زریفر در دیسکباید نشده بازي ها گردندبستهي نگهداري خود به خود خی ذوب تیقابل باي زرهایفر در دینبا ها سكید

 گردندي نگهدار خچالیدر و شوند خارج زریفر از ، هفته كی حداکثر مصرف و

ي داریپا از مصرف زمان تا زریفر دري نگهدار صورت دردیاس كیکالوالني حاو باتیترک و ،سفاکلر پنمی میا مانند حساسي ها كیوتیبی آنتی بعض

 بود خواهند برخورداري شتریب

 با گرمي واه تماس کار نیا.برسد اتاقي دما به تا دیکن خارج زریفر ای خچالی از مصرف از قبل ساعت 2-9 را سكیدي حاو نشده بازي ها بسته

 رساندی م حداقل به را سكید سطح در دارو ظیتغل متعاقبا و زده خی سكید

 از شیب زانیم به ، سكیدي حاو بسته کردن باز از است گردندالزمی م ارائه رطوبت به نوذ قابل ریغي ها بسته در ، دکنندگانیتول توسط ها سكید

 کردي نگهدار رطوبت جاذب مادهي محتو دار چیدرپي ها لوله در را ها سكید دیبا کردن باز صورت گردددري خوددار ازیموردن مقدار

 

 برسد اتاقیدما به شدن باز از قبل سكید کننده عیتوز دستگاه از استفاده صورت در

 

 دیکني ریجلوگی اضاف رطوبت از لهیوس نیا به و دیینما ضیتعو را رطوبت جاذب ماده ، معرف رنگ رییتغ صورت در

 

 داد قرار خچالی در را آن دیبا ، شودی نم استفاده سكیدي حاو کننده عیتوز گاهدست ازی وقت

 دیزیبر دور انقضاء خیتار اتمام با را ها سكید.اند دهینرس برچسبي رو شده دیق انقضاء خیتار به هنوز که دیکن استفادهیی ها سكید از فقط

 

 (یفیک کنترل) لوپ حجم نییتع

 :  لوپ حجم تعیین روش 

 معین حجم با استاندارد لوپهاي از است الزم عفونت تشخیص منظور به ادرار بویژهی بالین هاي نمونه کشت از آمده بدست هاي کلنی شمارش براي

 کلنی وتعداد استفاده ادراري هاي نمونه (CFU/ml ) .نماید گزارش را کشت جهت کالیبره لوپهاي از همواره بایست می آزمایشگاه. شود استفاده

 بررسی براي روش ترین ساده. شود می استفاده توزین و سنجی رنگ مانند روشهایی از لوپ حجم بررسی براي ادرار لیتر میلی هر در موجود هاي

. باشد می بلو اوانس و ویوله کریستال ، بلو متیلن انندم رنگی مواد کمك به فتومتر یا اسپکتروفتومتر طریق از سنجی رنگ روش از استفاده لوپ حجم

http://www.amosbat.com/SN633.aspx
http://www.amosbat.com/SN633.aspx
http://jonquil.blogfa.com/post-99.aspx
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 و موج طولی میبایست ،ی رنگ مواد سایر از استفاده صورت در.است شده داده توضیح بلو اوانس از استفاده با سنجی رنگ روش دستورالعمل این در

                                                                                                                                                       شود برده بکار ماده همان ویژهي نور جذب

 بلو اوانس رنگی ماده از استفاده با لوپ حجم تعیین نیاز مورد مواد و ابزار

 شودی م حل آب در آسانی به و بوده دسترس قابل تجاري پودر صورت به ماده این

 بلو اوانس پودر - 9

 مقطر آب - 2

 آزمایش لوله - 3

 سمپلر یا پیپت -4

 کالیبره فتومتر یا اسپکتروفتومتر -5

 میلیمتري کاغذ -6

 انجام روش

  است صد در گرم 1,2 محلول نیا غلظت کرده حل مقطر آبی سی س 91 در را بلو اوانس پودر از گرمی لیم 21 -9

 و برداشته اول رهیذخ محلول از الندا 21 دیزیبر مقطر آبی سی س كی ها لوله هیبق در وی سی س 2 اول لوله در کرده انتخاب شیازما لوله شش  -2

 ازی سی س كی دیده انجام انتها تا را عمل نیا و دیزیبر دوم لوله در برداشته اول لوله ازی سی س كی سپس دینمائ مخلوط کامال و ختهیر اول لوله در

  آن در موجودی رنگ ماده زانیم و كی هر در آمده بدستیی نها رقت که داشت دیخواه لوله شش بیترت نیا به دیزیبر دور را آخر لوله محلول

 بود خواهد مشخص

 

 3211/9              9611/9              811/9        411/9         211/9         911/9                              رقت

 

 1,3925              1,625                 9,25            2,5              5              91                ی رنگ ماده مقدار

 دیآور بدست نانومتر 621 موج طول در را لوله 6ي نور جذب زانیم -3

 .بریزید رمقط آب لیتری میل 9 یك هر در و برداشته آزمایش لوله 91 ، بررسی مورد لوپ حجم تعیین جهت-4

 را کار این.  برید فرو آزمایشي ها درلوله و برداشتهی رنگ محلول از ، نموده اولیه ذخیره محلول وارد عمودي کامال بطور را کنترل تحت لوپ -5

 .نمایید خودداري لوپ سوزاندن از. شود کامالخشك تا دهید قرار کن خشك کاغذ روي را لوپ فواصل در و تکرار بار 91

 دیآور بدست نانومتر 621 در را ها لوله از كیهري رنو جذب -6

 رقت هر نوري جذب نمایانگر محورعمودي و شده تهیه رقتهاي نشانگر افقی محور ، آن در که نمایید ترسیم نموداري متري میلی کاغذ روي بر -7

 باشد

 بدست افقی محور روي از را کنترلی لوپ رقت ضریب توان می عمودي محور روي کنترلی، لوپ از آمده بدست جذب میانگین دادن قرار با -8

 .آورد

 .کرد ضرب ، لوپ رقت ضریب درعکس را پلیت روي کشت از آمده بدست هاي کلنی تعداد باید ، ادرار لیتر میلی هر در کلنی تعداد تعیین جهت-1

 سالمت مرجع شگاهیآزمای فن دستورالعمل:  ازین مورد منابع

 يموسو رضا دیس وي ناصرنژاد ترجمه– پاگانای شگاهیآزما و یصیتشخي ها تست کامل مرجع

 رحیم محمدکریم دکتر ا پزشکی میکروبیولوژي

 .فارسی شهال دکتر و پور اسماعیل بتول ترجمه ا شناسی میکروب هاي آزمایش براي نمونه انتقال و آوري جمع نحوه کتاب

 شیآزماي عملکرد استاندارد کتاب

 نو قلعه راشکی زهرا دکتر اماتلو، سعید ا شناسی میکروب آزمایشگاه کار کتاب

  سروش محسن دکتر و شفا درضایحم دکتر نیتدو  وي آور گرد –یشگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب

 نیا اوحدي حسن دکتر ا پزشکی علوم در آن کاربرد و عمومی میکروبیولوژي عملی هاي روش

 /اسپکتروفتومتر /میلیمتري کاغذ /کالیبره فتومتر یا اسپکتروفتومتر /سمپلر یا پیپت /آزمایش لوله /مقطر آب /بلو اوانس پودر :تسهیالت و امکانات



 

 Page 
177 

 
  

/ گرم رنگ/ سانتیگراد درجه 37 انکوباتور/ میکروسکوپ/ شعله/ لوپ/الم/ تایوگلیکوالت ،EMB  آگار، شکالت ،BA کشت هاي محیط /فتومتر

 مصرف کباریي ها دستکش

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام خانم – زاده عیرب خانم: هکنند تهیه -

  آزمایشگاه فنی مسئول/زادهی تق احمد دکتر: کننده تایید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LLS-In-51- B: کد

  ادراربیوشیمی  انجام شده در آزمایشگاه  يها شیآزما انجام نحوه:  دستورالعمل عنوان

 باشدی م ادرار زیانال شبخ در شاتیآزما انجام حیصحي اجرا جهتي کاربردی دستورالعمل هیته:  هدف-

 ادرار زیآنال بخش:  کاربرد دامنه-

  97/08/15 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 : ابالغ تاریخ 96/08/15 : بازنگري آخرین تاریخ

 ادرار زیانال بخش مسئول:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :یی اجرا روش

 ادراری ماکروسکوپبررسی 

از شماره زدن روي نمونه اصلی، لوله ها و درج نام و نام خانوادگی و شماره کد در ورک لیست درون لوله آزمایش تمیز می ریزیم مراحل  ابتدا نمونه هاي ادرار را پس

 :اجرایی کار به ترتیب بررسی

 خصوصیات فیزیکی شامل رنگ، ظاهر و وزن مخصوص-9

 .....لی نوژن، نیتریت و ، پروتئین، گلوکز، کتونها، خون، اروبیPH: خصوصیات شیمیایی شامل-2

 ساختمان میکروسکوپی رسوب ادرار-3

 : بررسی خصوصیات فیزیکی ادرار

 :با علم به اینکه بهترین نمونه جهت انجام آنالیز ادرار، ادرار اول صبح است که غلیظ ترین ادرار میباشد شروع به کار میکنیم

رد ادرار تا حد زیادي وابسته به رنگدانه اوروکروم است ماده اي که دفع آن متناسب با مقدار متابولیسم ابتدا به بررسی رنگ ادرار می پردازیم رنگ ز: رنگ ادرار-9

احتمال آلودگی با خون بوده و هنگام تب و گرسنگی افزایش مییابد اگر ادرار قرمز رنگ باشد که شایعترین رنگ غیر طبیعی قرمز یا قرمزقهوه اي می باشد در زنان 

-، هموگلوبینوري و میوگلوبینوري میوگلوبینوري می توانند رنگهاي صورتی، قرمز یا قرمز(هاي قرمز خون-وجود  گلبول)در نظر گرفت همچنین  قاعدگی را باید

رد رنگی ایجاد اي با رنگدانه هاي صفراوي خصوصاً بیلی روبین دیده میشود که با تکان دادن نمونه کف ز-قهوه-ا سبزیاي -قهوه-ادرار زرد. قهوهاي ایجاد نماید

پایین اوروبیلی  PHالبته اوروبیلی نوژن دفع شده بی رنگ است اما در حضور نور و . قهوهاي به دلیل اوروبیلی نوژن است-قرمز یا نارنجی-میشود ادرار نارنجی

 .شکیل مت هموگلوبین تیره خواهد شدادرار اسیدي حاوي هموگلوبین با گذشت زمان با ت: ا سیاهیاي تیره -ادرار قهوه. تبدیل میشود که نارنجی است

ادرار طبیعی شفاف است و وجود ذرات سانتریفوژ نشده باید بررسی شود ادرار کدر تشخیص افتراقیهاي زیادي دارد که همه آنها پاتولوژیك : ظاهر یا شفافیت ادرار-2

 :نیستند که طرز گزارش آن به صورت زیر است

 Clearشفاف     /Semi Clearمه شفاف نی /Semi Turbidنیمه کدر  /Turbidکدر 

 (:Specific Gravity)وزن مخصوص ادرار   -3

 به است ادرار در شده موادحل غلظت معرف که ثابت دماي در (Distilled Water)مقطر آب حجم هم وزن به ادرار وزن نسبت از است عبارت ادرار مخصوص وزن

 نگهداري در کلیه کنندگی رقیق و کنندگی تغلیظ قدرت توانایی ادرار مخصوص وزن دارد بستگی محلول ذرات آن وزن به بلکه تعداد به بستگی تنها نه که طوري

 .میدهد نشان بدن هموستاز

 9,191 حدود مخصوص نز و با ادرار .ندیگو Hypers Thenuricرا9,121-9,191طبیعی مخصوص وزن با ادرار .ندیگو Hypos Thenuric را9,117از کمتر ادرار

 .گویند Isos Thenuricرا

 :کار اجرایی مراحل

 .کنید تنظیم صفر روي کننده تنظیم پیچ با و گرفته نور جلوي را دستگاه و داده قرار رفراکتومتر صفحه روي مقطر آب قطره یك ابتدا-9

  .بخوانید را حجمی نوز و گرفته نور جلوي را دستگاه و داده قرار رفراکتومتر صفحه روي را شده مخلوط که ادراري از قطره یك-2

 :آزمایش در گر مداخله عوامل و ها محدودیت-

 گرم هر ازاي به شده تصحیح دما با که ادراري مخصوص وزن است الزم دلیل همین به میگیرد قرار گلوکز و پروتئین مولکولهاي تاثیر تحت ادرار مخصوص وزن-
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 .شود کم ادرار مخصوص وزن از9111/4ادرار منوکلومو در گرم هر براي و9111/3ادرار پرتئین درصد

 .است باال آنها ادرار مخصوص وزن اند داده انجام کلیه از عکسبرداري تازگی به که بیمارانی-

 .مییابد کاهش ادرار مخصوص وزن بیمزه دیابت یا فراوان مایعات نوشیدن صورت در-

 مخصوص وزن الکل و قهوه مثل طبیعی دیورتیك و دیورتیکی مواد درمانی، دارو زه،بیم دیابت پرنوشی، پروتئین، تغذیه سوء خون، پرفشاري يدارا که کسانی-

 .میشود کم ادرارشان

 (ریتفس)آن گزارش نحوه و چگونگی تکرار، علل

 است کلیوي عملکرد یناول اغلب جذب با پیچیده روند است بدن اعمال مهمترین از یکی مرولی پلو پالیده از آب و ضروري مواد انتخابی جذب باز کلیهاي توانایی

 غیر یا بدن آب رفتن مدت از میتواند مخصوص وزن همچنین است ادرار کامل آزمایش در ضروري یك جذب باز در کلیه توانایی سنجش بنابراین میشود مختل که

  .میشود استفاده خیر یا است کافی یشیمیای آزمونهاي صحت تضمین جهت نمونه اینکه کردن مشخص براي و یافته را(ADH)ادراري ضد هورمون بودن طبیعی

دهنده ادرار  وزن مخصوص باال نشان. گیري اجزاي مختلف ادرار شامل مواد دفعی و امالح است شود معموال حاصل اندازه وزن مخصوص ادرار که به شکل عدد بیان می

 .شود ها استفاده می از این عدد براي تعیین قدرت تغلیظ و ترشح کلیه. غلیظی شده است

 9,121-9,191اعداد بین  :ا حالت طبیعی

 .شود همچنین مصرف بیش از اندازه مایع هم باعث کاهش این عدد می. شوند هاي کلیوي باعث کاهش وزن مخصوص ادرار می بیماري: ا حالت غیرطبیعی

 .دهد وزن مخصوص را افزایش می( داري یا تعریق زیاد هنگام روزه)غلیظ شدن ادرار و کمبود مایع در بدن 

تب، استفراغ و اسهال باعث باال رفتن و . عدد وزن مخصوص به تنهایی شاخص خوبی براي تعیین سالمت نیست و باید حتما در کنار دیگر اجزاي آزمایش تفسیر شود

 .شود مزه باعث کاهش آن می کاهش دماي بدن، ادرار زیاد و دیابت بی

 :بررسی خصوصیات شیمیایی ادرار-4

 –گلوکز  –اوربیلی نوژن   -بیلی روبین -اسید اسکوربیك -PH:احل احتیاج به نوارهاي ادراري داریم این نوار معرف جهت تشخیص پارامترهايجهت انجام این مر

شیمیایی میرسد با پس از انجام و مشاهده فیزیکی ادرار و گزارش آن در ورک لیست مربوطه نوبت به انجام خصوصیات . نیتریت و بالد، کاربرد دارد –پروتئین  –کتون 

ادرار فرو میبریم و  91ccدر لوله آزمایش حاوي حداقل   9"دستکش تمیز و خشك نوار ادراري را برداشته و در ظرف را محکم میبندیم سپس نوار معرف را حداکثر 

ظرف اصلی حاوي ادرار بیمار بدون اینکه با سطح میز تماس خارج نموده ادرار اضافی را با حرکت دادن لبه نوار به لوله آزمایش برداشت مینمائیم نوار معرف را روي 

 .میخوانیمپیدا کند میگذاریم به ترتیب پارامترها نوار معرف را در نزدیکی نمودار رنگ روي ظرف نوار ادرار قرار داده و زیر نور مناسب به ترتیب 
●  PH 

. بعضی اوقات میزان اسیدي یا بازي بودن ادرار در روند درمان یك بیماري موثر است. رار استدهنده اسیدي یا باز بودن اد نشان PHهاي شیمیایی،  مثل همه آزمایش

 .کند ادرار را تعیین می PHمیزان دفع امالح در ادرار و وجود یون هیدروژن 

 .گیري بعضی سنگ هاي کلیه هم موثر است اسیدي یا باز بودن ادرار در شکل

 8تا  6/4: ا حالت طبیعی

 :بیعیا حالت غیرط

 PHاستفراغ، آلکالوز تنفسی، عفونت مجاري ادراري . تاثیر دارند PHاسیدهاي معده روي  بعضی غذاها مثل مرکبات و یا لبنیات و همچنین بعضی داروها مثل آنتی

 .شود آید و ادرار اسیدي می پایین می PHمدت و هنگام خواب  برد و در دیابت، اسهال، گرسنگی طوالنی ادرار را باال می

 پروتئین  ●

(Protein )دهنده یك حالت خاص و یا یك بیماري است پروتئین از آن چیزهایی است که به طور طبیعی نباید در ادرار وجود داشته باشد و حضور آن در ادرار نشان. 

 :ا حالت طبیعی

 بعد از ورزش شدید ساعت 24گرم در  میلی 251ساعت یا کمتر از  24گرم در طول  میلی 51-81یا  Negativeمنفی یا 

و سرطان باعث ورود پروتئین به ( یك بیماري کلیوي)هاي کلیوي، عفونت ادراري، فشارخون باال، دیابت، بیماري لوپوس گلومر ولونفریت  آسیب: ا حالت غیرطبیعی

 .شوند ادرار می

 .در ادرار یا پروتئینوري را به دنبال دارندهاي طبیعی حضور پروتئین  اگر چه باید توجه داشت تب، ورزش شدید و بارداري هم در حالت

پروتئینوري . تري را به دنبال داشته باشد به طور کلی وجود پروتئین در ادرار جزو آن مواردي است که نیازمند توجه ویژه پزشك است چون ممکن است مشکالت جدي

 .ترین عالمت بیماري کلیوي است اصلی
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  ادرار نیتئپروي  دیتائی حرارت وی ائیمیشي ها تست

 حلقه دیتول ای هلر روش/  دیاس كیاست کلروي تری رسوب روش/  اکستون محلول ای میسد سولفات محلول در كیلیسیسولفوسال دیاس% 5 محلولی  رسوب روش)  شامل

  باشندی م% ( 5 كیاست دیاس بای حرارت وی رسوب روش/  كیتریدنیاس بای رسوب

 . دینمای م غربال را ادرار نیآلبوم صرفا ادرار نوار. نداردی خوان هم ادرار نواری منف ای مثبت يها واکنش با الزاما تائیدي هاي روش

 و گذراي نوریپروتئ  ازی ناش عمدتا شگاهیآزما کالیتیآنالي خطا بحث از خارج شگاهیآزما چند ای كی در مکرر نوبت چند در ادرار نیپروتئي ها جوابی خوان هم عدم

 (التیسیسال مصرف/ استرس/ كیارتواستات آن كیولوژیات عوامل نیرمهمت) باشدی م موقت

 . دینمای م حاصل کاذب مثبت نیپروتئ   واکنش وپروستاتی من وترشحات واژن ترشح با ادراری آلودگ

 تجسس پروتئین در ادرار

اسیدي زرد رنگند ولی اگر در ادرار پروتئین وجود داشته باشد یا ادرار قلیایی باشد رنگ ان از زرد به آبی یا سبز آبی  PHرها در اغلب این شناساگ :نوارهاي ادراري

 .متمایل می شود

 .بود و رنگ نوار تغییر کرد ممکن است مثبت کاذب باشد 8بیماري بیشتر از  PHاگر .همیشه تغییر رنگ نوار دلیل وجود پروتئین نیست

 %91 كیلیسولفوسالس دیاس هیته

 : هیته طرز-9

 .دیبرسانی سی س 911 به را محلول حجم سپس و کرده  حل مقطر  آبي مقدار در را كیلیسولفوسالس دیاس پودر از گرم 91 مقدار

 :استفاده روش-2

 .دیده گزارش+ 4 تا+9 را شده جادیا کدورت بتنس و کرده اضافه% 91 كیلیسولفوسالس دیاس قطره 3 ادرار 5CC هر به ادرار کردن وژیفیسانتر از بعد

 blood urine ادرار خون. 

 رنگ رییتغ  قرمز گلبول زیل از حاصل  نیوگلوبیم ای نیهموگلوب حضور در  که باشدیم نیدیبنز لیتترامت کاتوریاند و دازیپراکس نیهموگلوب میآنز به آغشتهی ائییمیشی الئ

ي جد انطباق عدم که دیگردی م کاذبی منف ای و فیضع مثبت خون واکنش بودند سالم قرمزي ها گلبول تمام اگری میقدي ها نوار در. کندی م حاصلی آب سبز تا زرد

 . داشت بر در رای  کروسکوپیم جینتا با

 .کندی م حاصل کنواختی یاب سبزي نوریهموگلوب و منقوطی آب سبز رنگي چور هما

  باشندی م دارا را تریکرولیم هر در قرمز گلبول 5-95ی سائشنا تیحساس ای یتوانائ”  عمدتا ادرار نوار

   ادرار نوار خون کاذبی منف

  باشند سالم قرمزي ها گلبول اکثر کهی زمان“ خصوصا نشده مخلوط خوب ادرار از برداشت/  ال با كیاسکورب دیاس

  ادرار نوار خون  کاذب مثبت

 (ی کل ایاشرش) مثبت دازیپراکسي هاي باکتر و دانیواکس دترژانت با ادراری آلودگ/ ماهانه عادت خون با ادراری آلودگ

 :نوژنیلیاوروب و نیروبیلیب.

 .میلی گرم بر دسی لیتر است1,12افراد بالغ سالم و طبیعی مقدار .ظاهر شدن بیلی روبین در ادرار اولین عالمت بیماري کبدي است

 :یرقانها اوروبیلی نوژن ادرار در بیلی روبین و
 اوروبیلی نوژن ادرار   بیلی روبین ادرار       

 -         +++          یرقان انسدادي

 +++          -           یرقان همولیتیك

 .ادرار حاوي بیلی روبین معموال به رنگ زرد تیره بوده و با تکان دادن کف زرد تولید می شود 

 :بیلی روبین در ادرار

 . ادرار باید تازه باشد. یبی بیلی روبین با نمك دیازوم در محیط اسیدي استوار استبرمبناي واکنش ترک:نوار معرف

 نیروب یلیب زانیم. نیز نتایج را تا حدي کاهش می دهد  همچنین مقادیر زیاد اسیدآسکوربیك و نیتریت. در معرض نور قرار گرفتن نمونه موجب نتایج کاذب می شود

 .کند یم سبز رنگ جادیا لوگل حضور در نیروب یلیب که کردی بررس نتوا یم لوگل معرف قیطر از را ادرار

 :اوروبیلینوژن ادرار

مقدار زیاد اوروبیلی نوژن در ادرار در .هپاتیت ویروسی ،سیروز دید  این مورد را می توان در آسیب هاي کبدي به علت. از احیا شدن بیلی روبین آزاد ایجاد می شود

http://labradez.blogfa.com/post-59.aspx
http://labradez.blogfa.com/post-59.aspx
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 .دین در همولیز اتفاق می افتدغیاب بیلی روبین به طور نما

 .لیخ یا تشکیل یك رنگ آزوي قرمز از یك ترکیب دیازونوم استوار است این آزمایش بر مبناي واکنش آلدئیدار :روش نوا معرف

 ( نوژنی لیاروب) خیارل محلول هیته روش

 گرم 4 دیبنزالدئ نویآم لیمتي د

 یسی س 911 ظیغل كیر دیکلر دیاس

 یسی س 911 مقطر آب

 بر لیدل داد یصورت رنگ اگر. است ادیز نوژنی لیاروب وجود بر لیدل داد قرمز رنگ اگر قهیدق ده از بعد کرده اضافه خیارلی سی س 9 به را تازه ادراری سی س 911

 است Trace نوژنی لیاروب وجود

 گلوکز در ادرار و مواد احیا کننده ادرار يریآزمایش اندازه گ 

 :ش یروش انجام آزما

پس .دییمونه پاک نمان يادرار را با کناره ظرف حاو یه  در ادرار فرو برده و اضافینوار را بمدت چند ثان يد انتهایخارج نموده و درب ان را محکم ببند ینوار را از قوط

 .دییسه نمایمقا یقوط يرو یقه رنگ حاصله را با جدول رنگیك دقیاز 

 .دیکن يقه خودداریك دقیش از زمان یب ين جواب هایه نوار و همچنیاز قرائت رنگ حاش

 (روش بندیکت یا احیاي مس)تست تاییدي شیمیایی قند ادرار 

ده دیگر نیز در ادرار با محلول بندیکت واکنش می دهد و صرفا یك تست تاییدي شیمیایی غیر اختصاصی جهت واکنش در این تست عالوه بر گلوکز هر ماده احیا کنن-9

 .قند ادرار مثبت می باشد

 .ر کاربرد داردادراتست بندیکت در ادرار کودکان عالوه بر تایید گلیکوزوري در تشخیص برخی بیماري هاي متابولیك نظیر گاالکتوزمی و سایر مواد احیا کننده -2

کتوزیس به افزایش کتونها در خون و ادرار .می باشد%( 2)و استون %( 78)بتاهیدروکسی بوتیریك اسید%( 21)اجسام کتونی ادرار شامل اسیداستواستیك:کتون ادرار

 .تلقی می گردد

 :ادرار واکنش کتون در نوار

در این حالت فقط اسید استواستیك است که قادر است در مجاورت معرف رنگ شاه بلوطی حاصل .داین واکنش با معرف نیتروپروسید و یك بافر قلیایی صورت می گیر

 کند

 :دستور کار

 :براي جستجوي قندها در ادرار از دو روش می توان کمك گرفت

 مانند روش بندیکت.آزمایشاتی که براساس خاصیت غیر اختصاصی احیا شدن مس استوار است

 .معرف هاي آنزیمی بوده ووجود قندها را مشخص می کندکه داراي : نوار تست ادراي

 :روش انجام تست بندیکت

 .در این روش می توان وجود قند هاي احیاکننده مانند گلوکز، فروکتوز،الکتوز،گاالکتوز وپنتوز رامشخص کرد

 :اصول آزمایش

 .اکسید کوئیدرو نامحلول وبه رنگ زرد تاقرمز آجري رسوب می نمایدcu2oت سولفات مس درمحیط قلیایی درمجاورت گرما بامواد احیاء کننده ترکیب شده وبه صور

 :طرز تهیه محلول بندیکت

گرم سولفات مس را به طور جداگانه درمقداري آب مقطر حل کرده وبه محلول  3/97گرم کربنات سدیم انیدر درآب حل کرده وسپس 911گرم سیترت سدیم رابا 973

 .وسط آب مقطر حجم به یك لیتر می رسدقبلی اضافه می کنیم ونهایتا ت

 :روش آزمایش

 .ر مقایسه می کنیمنوار استایپ را درشیشه محتوي نمونه وارد کرده وپس از چند لحظه آن راخارج نموده وبعد از یك دقیقه رنگ حاصله را با رنگ پشت قوطی نوا

 .ر را تشخیص دهد ونسبت به روش بندیکت ساده تر وبهتر وسریعتر استمیلی گرم درصد میلی لیتر گلوکز درادرا21این تست می تواند وجود حداقل 

 :تغییرات گلوکز در ادرار

از طریق کلیه ها مقداري گلوکز وارد ادرار شده که به گلوکز اوري معروف ( آستانه کلیوي قند خون)میلی گرم درصد بیشتر باشد 981زمانی که میزان قند خون از

 .است

http://persianlab.com/%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1/
http://www.persianlab.com/
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در این .گاهی مشاهده می شودکه قند خون شخص طبیعی ولی درادرار قند مشاهده می شود.تواند موجب گلوکز اوري شود دیابت می باشد مهمترین عارضه اي که می

ت کلیوي موسوم دفع و وارد ادرار می شود، که این نوع عارضه به دیاب 981افرار به دلیل اینکه آستانه تحمل کلیوي پایین است،قند ازراه کلیه در غلظت هاي پایین تر از

 .است

 Bence Jones Proteinشیروش انجام آزما

نها انجام یتمام پروتئ يبرا يك تست غربال گریبه عنوان % 91ك یلید سولفوسالسین بنس جونز باشد ممکن است ابتدا تست اسیانجام تست پروتئ يبرا یچنانچه درخواست

ا رسوب مربوط به یالزم است تا مشخص کند که آ يشتریب يجه مثبت به دست آمد آنگاه تستهایاما اگر نت ن بنس جونز وجود ندارد،یبود پس پروتئ یجه منفیشود اگر نت

ك ی. است يسبك، انجام الکتروفورز با نمونه ادرار يرههاین زنجیحضور ا ییشناسا ين روش برایبهتر. باشد-ینها میر پروتئیا مربوط به ساین بنس جونز است یپروتئ

ن بنس جونز در درجه یپروتئ. گرما نام دارد یباشد که تست رسوبیبه اندازه الکتروفورز با ارزش نم یتواند انجام شود ولیز وجود دارند که مین يگر غربال گریروش د

ود و مجدداً در شیظاهر م c°61شود با سرد کردن مجدد، رسوب دوباره در حدود یحل م c°911مجدداً در حرارت  یکند ول-یرسوب م c°61تا  c°41ن یب يحرارتها

 5/5-5تا حدود % 91ك ید استیآن را با استفاده از اس PHخته و یش ریفوژ شده را در لوله آزمایاز ادرار سانتر یس یچند س. حل خواهد شد °41ن تر از یحرارت پائ

ن بنس جونز است اگر رسوب مشاهده شده یوجود پروتئ ل بریمشاهده شود دل ید، اگر رسوبیحرارت ده '95به مدت  c°56 يسپس لوله را در بن مار. نمائیمیم يدیاس

ش رسوب به واسطه یباشد به عالوه افزاین بنس جونز میبجوشد، کاهش رسوب دال به وجود پروتئ '3م که به مدت یم و اجازه دهیجوش قرار ده يدر لوله را در بن مار

مداخله کننده صاف  ينهایکه هنوز داغ است به منظور جدا کردن پروتئ یگردد ادرار را در حالمشاهده  c°911ش رسوب در یگردد اگر افزایجاد میز اینها نیر پروتئیسا

 ين بنس جونز مجداً در ادرار صاف شده در دمایبا سرد کردن ادرار، پروتئ. ماندیم یع صاف شده باقیجه در ماین بنس جونز در آنها محلول است و در نتید پروتئینمائ

 . گرددیمجدداً حل م c°41نتر از یو در حرارت پائ ظاهر خواهد شد c°61حدود 

 ادراری کروسکوپیم شیآزما

 . گرددی م ادرار رسوب در شمارش کاذب کاهش به منجر ادرار نمونه هیاولی کاف اختالط عدم/  مینمائی م مخلوطی خوب به ظرف داخل را ادرار کامل نمونه ابتدا -9

 صورت در)  مینمائی م فوژیسانتر( قهیدق در دور)  3111 دور در قهیدق 5 مدت به و  ختهیر زیتم متوسطي ا شهیشي ها لوله در را ادرار نمونه ازی سی س 92 تا 91 -2

 درارای ماکروسکوپ روش در فوژیسانتر زمان و دور است بهتر حال هر در(  ابدی کاهش قهیدق در دور 2111 حد تای ستیبا دور قهیدق 91 زانیم به فوژیسانتر زمان شیافزا

 از کدام هر شیافزا( فوژیسانتر داخل دما/  قهیدق در دور/  زمان حوزه در خصوصا)  نمود استفاده بخش نیا در شده بریکال و استاندارد فوژیسانتر از الزاما و بوده ثابت

 به منجر تاینها و گرددی م(  ها کست و ها سلول)  ادرار رسوب دار شکل عناصر بیتخر به منجر فوژیسانتر داخل دما  ای زمان ای قهیدق در دور رینظ شده ذکر موارد

  گرددی م ادراری کروسکوپیم گزارش در کاذب کاهش

 (ونیسوسپانس هیته)  میآوری م در قیتعل به لوله در ماندهی باق ادرار با کامال را ادرار رسوب -4

 سمپلر با قطرات است بهتر مناسب و آل دهیا طیشرا در باشند اندازه هم و کوچك قطرات است بهتر)  گذاشته المي رو شده سوسپانسه رسوب از کوچك قطره كی -5

 ذرات تا میکن صبر هیثان 31-61 حداقل است بهتر المل گذاشتن و ادرار قطره نمودن اضافه از پس ضمن در( گردد است بهتر آني رو بر  منتقل المي رو به الندا 21

 .میبپردازی کروسکوپیمی بررس به سپس شود مستقر المي رو ادرار رسوب معلق

نوار  -الکتروفورز -كیلید سولفوسالسیاس -فوژیسانتر -الم :تسهیالت و امکانات درمان معاونتي ها دستورالعمل:  منابع

 -تست بندیکت -استایپ

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام خانم – زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

  آزمایشگاه فنی مسئول/دهزای تق احمد دکتر: کننده تایید-

  ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-

 

 

 

 



 

 Page 
183 

 
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LLS-In-52- B:  کد

 دستورالعمل استاندارد انجام آزمایشات در بخش انگل شناسی: دستورالعمل عنوان

 اطمینان از روش صحیح انجام آزمایش ماکروسکوپی و میکروسکوپی مدفوع:   . هدف-

 بخش انگل شناسی آزمایشگاه:  کاربرد دامنه-

  97/07/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 :ابالغ تاریخ 96/08/01 :بازنگري آخرین تاریخ

 ی شناس انگل بخشی فن بخش کارکنان:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-
  

 :ییاجرا روش-

 کنترل برنامه ع،مدفو در انگل صیتشخ قهیطر آن،ي های ژگیو نیهمچن و مدفوعی کروسکوپیم وی ماکروسکوپ شیآزما اساس از  باید قسمت این در شاغل افراد -9

 .باشند داشته کامل آگاهی  شگاهیآزما دری منیا اصول ،از مدفوع در PHيریگ اندازه شگاه،یآزمای فیک

 :  نمونه آوري جمع

 می الروه ها رمک بعضی تخم. رود می بین از هم کیست روز یك از بیش در. رود می بین از ترفوزوئیت(  ساعت 9از شیب) بگذرد نمونه تهیه از  زیادي زمان اگر -2

 .شود می داده آموزش بیمار به پذیرش ابتداي در موارد این بنابراین. شود

 . شود آزمایش دار قوام سپس و آبکی بعد موکوسی خونی، هاي نمونه اول. باشد نشده مخلوط ادرار و آب با نمونه -3

 : شیآزما انجام روش

 : مدفوعی ماکروسکوپ شیآزما

 :کردی بررس را مدفوع رنگ و قوام شکل، دیبا شگاهیآزما به مدفوعي ها نمونه دنیرس محض به -5

Formed ای F دار شکل ای /Soft ای S نرم ای/ Loose ای L شل ای/ Watery ای W موکوسي دارا نمونه/ یاآبکی  =M ای Mocoid /خوني دارا نمونه =B ای Bloody 

 : دیکن گزارش لیذ صورت به را مدفوع رنگ -6

 White=  دیسف ،Green=  سبز ،Yellow=  زرد ،Black=  اهیس ،Brown= ي ا قهوه

 وی بررس را نمونه آمدن کش حالت و  تیوضع  برداشت، نیح در. میکنی م برداشت را نمونه كی ازی قسمت آبسالنگ كی توسط مدفوع، نمونه موکوسی بررسي برا -7

 . میکنی م گزارش

 :مدفوعی کروسکوپیم روش

 .دیکن مخلوطي ولوژیزیف سرم با را آنی آرام به و برداشته را نمونه ازی کوچک قسمتی چوب کاتوریاپل كی لهیوس به.دیزیبر المي روي ولوژیزیف سرم قطره كی -8

 .کندی م کم را حباب لیتشک کار نیا. دیکن رهاي ولوژیزیف سرم قطرهي رو را الملی آرام به 

 .داد صیتشخی خوب به توانی م کروسکوپیم 41 سپس و  91یی نما درشت با ابتدا را RBC و WBC مذکور، سمیارگان -1

 .دیکن هیته الم هم لوگولي برا بیترت نیهم به-91

 :دترجنت-نیفرمالی رسوب روش

 .دیبزن هم خوب و اضافه دترجنت فرمل محلول به مدفوع گرم مین حدود. دیزیبر دترجنت  - فرمل محلول تریل یلیم 91 حدودی معمول شیآزما لوله در-99

 .دیکن صاف وژیفیسانتر لوله كی در را فوق مخلوط و داده قرار فیق كی در را هیال دو بیتنز

 .دیده تکان شدت به هیثان 31 مدت به و داده قرار لولهي رو بر رای کیالست درپوش. دیکن پر را وژیفیسانتر لولهي باال تا دترجنت - فرمل محلول با -92

 .دیده قرار شگاهیآزما در حرکت بدون اعتس 92-24 مدت به را فوق لوله

 عیما نیا شود یم ،جمع رسوب همراه به آن ته در لوله،ي ها کناره در ماندهیباق عیما قطره دوی کی حالت نیا در د،یینمای خال را لوله اتیمحتو فوق مدت از بعد-93

 المی بررس به 41ی عدس و کروسکوپیم با. دیکن آماده شیآزما جهت مرطوب نمونه كی و نموده برداشت لوله ته از ماًیمستق ای پاستور پتیپ با و کرده مخلوط رسوب با را

 دیبپرداز شده هیته
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 به و ختهیر آن داخل مدفوعی کم سرهم پشت روز سه ای دو است،% 91 نیفرمال 91ml شامل کهی مخصوص ظرف در ماریب: نوبته سه و نوبته دو مدفوع شاتیآزما-94

 .شودی م انجام دترجنت -نیفرمالی ظیتغل روش به شیآزما سپس دهد لیتحو شگاهیآزما

 :یمنیا نکات

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به-95

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از-96

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه وادم با میمستق تماس هرگونه از-97

 . دیکنی عفون ضد ،%  91 میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه-98

 .شود انجام ایمنی هود زیر باید کار انجام مراحل تمامی-91

 : مرتبط مستندات

 .شود تکمیل رانهیشگیپ وی اصالح تاقداما انجام و انطباق عدم ثبت فرم-21

 : جینتا ریتفس

 س،یآسکار بالغ کرم ،ينواري ها کرم بارور بند. داشت را( تیتروفوزوئ ای ستیک) انگل ازی شکل چه دنید انتظار دیبا که کند یم مشخصي حدود تا مدفوع قوام-29

 .کرد گزارش دیبا کروسکوپیم از استفاده بدون را رهیغ و وریاکس

 قرار شیآزما موردی آبکي ها نمونه سپس و شوند،ی بررس خون و موکوسي حاوي ها نمونه دیبا ابتدا د،یرس شگاهیآزما بهي متعددي ها نمونه زمان كی در اگر -22

 از بعد ساعت كی ظرف حداکثر دیاب و روند یم نیب از سرعت به ماریب توسط نمونه گرفتن از بعد که هستند ها بیآم تیتروفوزوئي حاو شتریب ها نمونه گونه نیا. رندیگ

 كی از شیب دینبا زمان نیا. داد قرار شیآزما موردي ریگ نمونه از پس ساعت نیچند توان یم را( Formed) دار قوامي ها نمونه که آن حال. شوندی بررس نمونه گرفتن

 .بکشد درازا به شب

 مدفوع در PHيریگ اندازه حیصح روش از نانیاطم

 .باشد گذشته ساعت یك از کمتر  تازه مدفوع نمونه:   نمونه رد واردم و الزم نمونه -9

 مصرف کباری دستکش/ کاتوریاپل/ مدفوعي آور جمع ظرف/ متر PHنوار:  ازین مورد لوازم-2

 : شیآزما انجام روش

 کاغذی رنگ جدول با متر PH کاغذي رو حاصله رنگ هیثان 61 تا 31گذشت از پس م،یکشی م متر PH کاغذي رو کاتوریاپل كی توسط را مدفوع نمونه ازي مقدار-3

 . میینمایم وارد PH قسمتي جلو وتریکامپ در سپس و ستیل ورک در را آن سپس میکن نییتع را نمونه PH مقدار تا داده قیتطب

 :ی منیا نکات

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو قوطی درب کردن باز هنگام به -4

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن رگونهه از -5

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از -6

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه-7

 : رتبطم مستندات

 .شود می تکمیل فرد توسط رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم -8

 .شودی م محسوب كیپاتولوژ 1 از شتریب و 5 از کمترPH: يریگ اندازه قابل محدوده-1

 : جینتا ریتفس

PH10- شود دیده بیوتیك  آنتی مصرف سو حتماالا و تومورویل،کولیت،غذا مصرف بدون ترشحی اسهال از مواردي در است ممکن قلیایی. 

PH 11-  ترشحی اسهال تا است بیشتر اسموتیك اسهال با آن همراهی احتمال و بوده قند جذب سوء ازي ا نشانهي دیاس . 

 مدفوع دری مخف خونی صیتشخ دستورالعمل

 ایي کار روز 7 مدت بهی شیآزما دوره گذراندن با همراه دستورالعمل نیا کامل مطالعه بخش، پرسنل توسط شیآزما نیا حیصح نحوه از نانیاطم حصول جهت -9

 .استی الزام مربوطه بخش مسوول نظر تحتي کار RUN 5 حداقل

 هنمون از قبل روز 5 از  Cویتامین مصرف آن، شدن خشك و مدفوع نمونه حد از بیش ماندن گیري، نمونه از قبل روز 3 از جگر و گوشت مصرف: نمونه رد موارد -2

 و ایبوپروفن نظیر استروئیدي غیر التهابی ضد داروهاي همچنین و باال دوز با آسپرین نظیر داروهایی مصرف شدید، ورزشهاي و بدنی سنگین بسیار هاي فعالیت ، گیري
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 .شود رد مدفوع نمونه و شده پرسیده بیمار از  باال دوز با وآهن سین کلشی نظیر داروهایی همچنین

 .دهد می ارائه را الزم آموزش بیمار به گیري نمونه نحوه خصوص در پذیرش زمان در پذیرش مسئول سطتو موارد کلیه -3

 دستکش ماسك، آبسالنگ، لوله،ي نگهدار مخصوص رک ش،یآزما لوله ،يولوژیزیف سرم ،%91 ژنهیاکس آب ،%91 كیاست دیاس دون،یرامیپ الکل:  ازین مورد لوازم -4

 مصرف کباری

 ها، دازیپراکس ریتاث تحت ژنهیاکس آب جهینت در. گرددی م آزاد آن هم شود،ی م زیل RBC کهی هنگام. داردي دازیپراکس تیخاص نیهموگلوب در ودموج هم حلقه -5

 به و شودی م دیاس ردیگ قراري دیاس طیمح در کهی زمان و  است رنگی ب ایاح حالت در دونیرامیپ الکل. شودی مي دیاس طیمح و. دهدی م دست از را خود ژنیاکس

 .دیکن گزارش++++ تا+  از را جواب رنگ، شدت حسب بر که شودی م دیتول بنفش رنگ خون وجود صورت در نیا بنابر. شودی م لیتبد بنفش رنگ

 قطره 4. دیکن اضافه وندیرامیپ الکل فوق، محلول حجم هم. دیآور در سوسپانسون صورت بهي ولوژیزیف سرم در را مدفوع ازي مقدار:  دونیرامیپ  الکل روش-6

 در.شودی م دیتول بنفش رنگ خون وجود صورت در.  دیکن اضافه%  91ژنهیاکس آب قطره 5-6 سپس. شود مخلوط تا دیده تکان خوب و دیکن اضافه% 91 كیاست دیاس

 شود انجام تیک بروشور طبق تیک از استفاده صورت

 :یمنیا نکات

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نهنموي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به -7

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از -8

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از -1

 . دیکنی عفون ضد ،%  91میسد تیپوکلریه لمحلو توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه-91

 .شود انجام ایمنی هود زیر باید کار انجام مراحل تمامی-99

 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم: مرتبط مستندات-92

 لیکن و. شود مدفوع  OBآزمایش نتیجه شدن مثبت باعث که نیست آنقدر اغلب و است ناچیز بسیار شود می گوارش دستگاه وارد که خونی مقدار طبیعی بطور-93

 . نمود مشخص را آن توان می شیمیایی هاي تست انجام با که حالی در شود نمی آگاه آن از بیمار که است اي اندازه به گوارش دستگاه در مخفی هاي خونریزي

 سوریاک کرم وجود نظر از حیصحی بررس از نانیاطم

 .باشد دهیچسب مقعدي رو 91' مدت به که mm 18 الم اندازه به چسب: نمونه رد موارد و الزم نمونه -9 

 دهدیم ماریب به را تست انجام نحوه به مربوط حاتیتوض و داده ماریب به را الم ریگ نمونه شخص شودیم ارسال استول زیآنال بخش به الم صورت به تست اسکاچ نمونه  -2

 و چسبانده را پوست کهی صورت به رکتومي مجرا محل به راي شهایش چسب كیییدستشو به رفتن از قبل خواب از شدن داریب از سپ صبح دیبا ماریب است ریز صورت به که

 .دهد انتقال شگاهیآزما به و بچسباند المي رو و نموده جدا را آن سپس

 اگر شد خواهد گزارش کاذبی منف جهینت و شودینم مشاهده آب با شدن شسته لیدل به ها-تخم دینما الم هیته به اقدامیی دستشو  داخل به  رفتن از پس ماریب چنانچه-3

 .شد خواهد گزارش کاذبی منف جهینت نشود برداشت نمونه نیا وریاکس کرمي زیر تخم زمان در

 .شود تکرار دیبا ندارد ارزش و است آلوده نمونه بچسباند الم به و کند آلوده مدفوع با را چسبي ریگ نمونه نیح در ماریب اگر -4

 مصرف کباری يها دستکش/ کروسکوپیم/ يا شهیش چسب/ الم:   ازین مورد لوازم -5

 : شیآزما انجام روش

 الم يرو را آن 91' از بعد و بچسبانند ماریب مقعد به را به چسب دیبشو را مقعد نکهیا از قبل و خواب از ماریب شدن داریب از بعد که دهندیم حیتوض ریگ نمونه همکاران-6

 .بچسباند

 تخم چنانچه. میکنیم گزارش سورآنیاک کرم مشاهده صورت در و میکنیمی بررس کامالً کروسکوپیم 41 لنز با شده گرفته باال روش به ماریب توسط کهي ا نمونه-7 

 شودیم گزارش Not Seen صورت به جهینت متخ مشاهده عدم صورت در و گزارش Were Seen نمونه شود مشاهده است درونش الرو كی وي ضویب تخم كی که وریاکس

 :یمنیا نکات

 .دیینماي خوددار اطراف به دنیپاش از ، نمونهي محتو ظرف درب کردن باز هنگام به-8

 . دیینماي خوددار شگاهیآزما طیمح در گاریس دنیکش و دنیآشام و خوردن هرگونه از-1

 . دیکني خوددار محافظ پوشش از استفاده بدون زا عفونت بالقوه مواد با میمستق تماس هرگونه از-91

 . دیکنی عفون ضد ،%  10میسد تیپوکلریه محلول توسط را سطوحي رو شده ختهیر محلول هرگونه-99

 .شود انجام ایمنی هود زیر باید کار انجام مراحل تمامی-92
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 رانهیشگیپ وی اصالح اقدامات انجام و انطباق عدم ثبت فرم: مرتبط مستندات-93

 Not Seen:      رفرانس دودهمح-94

 2-5 نر کرم اندازه .است انسانی انگل کرم نیتر عیشا و استي ا رودهي نماتودها جزء سیکوالریورم وسیانتروبی علم نام بای سنجاق کرم ایوریاکس:  جینتا ریتفس -95

mm 8-93 ماده و mm در و کرده مهاجرت بزرگ رودهی نییپاي ها قسمت بهي زیر تخم جهت دهما کرم. باشدیم بزرگ روده انسان در بالغ کرم استقرار محل .باشدیم 

 در الروي زیر تخم از پسی ساعت لذا و بوده زا زنده تخمي نماتودها جزو کرم نیا. ندیینما یمي تخمگذار( ها بچه دختر در) نهیپر اطرافی نواح و مقعد خارج سطح

 و میمستق صورت به وریاکس بهی الودگ انگل یتکامل ریس در .ندارد وجودی طوالن مدتي برا رونیب طیمح در تخم نماند بهي ازین جهینت در و دیایم بوجود ها تخم داخل

ي رو الودهي هوا و غبار و گرد قیطر از استنشاق بواسطه تخم بودن سبك بعلت نیهمچن و تختخواب و ملحفه البسه قیطر از دهان سپس و مقعد با دست تماس اثر در

 .دهدیم

 در و شوندیم خارج الروها و شده باز دارند قرار نهیپر ای مقعد اطرافی نواح در کهیی ها تخم حالت نیا در که استی خارجی الودگ خودی الودگ گرید قهیطر-96

 عالئم .دارد وجود دهان به تدس ورود و مقعد با دستی الودگ دنبال بهی خارجی الودگ خود امکان گرید طرف از. گردندیم روده تاینها و مخرج وارد دوباره جهینت

, ییاشتهای ب از عبارتند عالئم ازی برخ .است مناطق نیا خارش وي قرمز با همراه و داده رخ نهیپر اطراف وي مقعدی نواح به کرم مهاجرت علت به اکثرای نیبال

 .شکم درد و قروچه دندان, وزن کاهش, یخوابیب

ی نواح در انگلي زیر تخم به توجه با  کنیل و کندیم انگل صیتشخ بهي ادیز کمك مدفوع میمستق شیازماي ا روده نماتودها ریسا همچون وریاکس مورد در اگرچه-97

 از پس نوار نیا سپس و شده چسبانده ماریب مقعد اطراف بهي نوار چسب ای سلوفان نوار تکه كی روش نیا در. است اسکاچ چسب نوار روشی صیتشخ روش نیبهتر مقعد

 .ردیگیم قراری بررس مورد تخم وجود لحاظ از الم از المي روي ریگ قرار

 يد رضا موسویترجمه ناصرنژادي و س–پاگانا  یشگاهیو آزما یصیتشخ يمرجع کامل تست ها:  ازین مورد منابع

 نیا اوحدي حسن دکتر ا پزشکی علوم در آن کاربرد و عمومی میکروبیولوژي عملی هاي روش

 مدفوع در PHيریگ اندازه

 يموسو رضا دیس وي ناصرنژاد ترجمه– پاگانای شگاهیآزما وی صیتشخي ها تست کامل عمرج

 ( گراهام تست) وریاکس صیتشخ شیآزما انجام روش دستورالعمل

 مصرف کباري یها ستکشد/ ماسك/  کروسکوپیم/ پتوریپ/ لیاستر گاز/ فیق/ شیآزما لوله/ المل و الم/ یچوب کاتوریاپل/ نمونه نگهدارنده ظرف :تسهیالت و امکانات

 

  آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/ زادهی تق احمد دکتر: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-53- B:    کد

 ر بخش سروایمونولوژيکنترل کیفیت آزمایشات مختلف د :دستورالعمل عنوان

 هاي سروایمونولوژياطمینان از روش صحیح انجام آزمایش    :هدف-

 آزمایشگاهسروایمونولوژي   بخش   :کاربرد دامنه-

  97/07/01 :تاریخ بازنگري بعدي 95/07/01 :تاریخ ابالغ 96/07/01 :تاریخ آخرین بازنگري

 کارکنان بخش فنی بخش سرولوژي  :اجرا مسئول-

 :  فیعارت-

 : روش اجرایی

CRP 
باشد،تاریخ درج شده روي معرف ها والت نامبر آنها قبل از مصرف چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف وکنترل  C '8 – '2باید در دماي   CRPمعرف هاي 

 .هایش از یك الت نامبر باشند

باشد ومحلول را تکان داده تا یکنواخت شود، سرم مورد استفاده جهت آزمایش لیپمیك یا  محلول قبل از استفاده به دماي اتاق برسد ئاسالید مربوطه تمیز وخشك

 .باید توجه داشته باشیم شدت آگلوتیناسیون بایك درجه اختالف قابل قبول است. لیز نباشد،وتازه باشد

 :داراي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم CRPکیت

     4آگلوتیناسیون کامل+                                                                                           

  3    1/75آگلوتیناسیون+                                                                                             

  2    1/51آگلوتیناسیون+                                                                                                       

  9    1/25آگلوتیناسیون+                                                                                                                     

 عدم آگلوتیناسیون      منفی                                                                                                                      

RF 

اریخ درج شده روي معرف ها والت نامبر آنها قبل از مصرف چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف وکنترل باشند،ت C '8 – '2باید در دماي   RFمعرف هاي 

 .هایش از یك الت نامبر باشند

ایش تازه جهت آزم محلول بایدقبل از استفاده به دماي اتاق برسد واسالید مربوطه تمیز وخشك باشد ومحلول را تکان داده تا یکنواخت شود، سرم مورد استفاده

 .باشد

 :دازاي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم  RFکیت 

     4آگلوتیناسیون کامل+ 

  3    1/75آگلوتیناسیون+ 

  2    1/51آگلوتیناسیون+ 

  کنترل

CRP 

 ּג50 ت کنترل مثب   کنترل منفی 

 ּג50

  نمونه

 التکس

 50ּג  50ּג 

 نتایج  آگلوتیناسیون   عدم

 آگلوتیناسیون
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  9    1/25آگلوتیناسیون + 

 عدم آگلوتیناسیون      منفی 

 وکمتر را ضعیف می دهیم. 

 .درجه اختالف قابل قبول استیك  شدت آگلوتیناسیون کنترل با

 

 

 

 

 

C  باشند،تاریخ درج شده روي معرف ها  '8 – '2باید در دماي   RFمعرف هاي 

شند ومعرف وکنترل که تاریخ گذشته نبا والت نامبر آنها قبل از استفاده چك شود 

 .هایش از یك الت نامبر باشند

را تکان داده تا یکنواخت شود، سرم مورد استفاده جهت آزمایش  ASO محلول بایدقبل از استفاده به دماي اتاق برسد واسالید مربوطه تمیز وخشك باشد ومحلول 

 .تازه باشد
ASO 
 :مل میکنیماي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عردا ASOکیت 

  عدم آگلوتیناسیون   ASO<200   

 آگلوتیناسیون        ASO  تیتر می شود وعدد حاصل به عنوان تیترASO  تیتر  .جواب داده می شودASO   طبقSOP سرولوژي انجام می شود. 

 ((به روش لوله اي )) 

 .شدت آگلوتیناسیون بایك درجه اختالف قابل قبول است

Mono Test 
باشند،تاریخ درج شده روي معرف ها والت نامبر آنها قبل از مصرف چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف  باید C '8 – '2در دماي   Mono testمعرف هاي 

 .وکنترل هایش از یك الت نامبر باشند

 

 

را قبل از استفاده تکان داده تا یکنواخت باشد، سرم مورد  Mono testمحلول ها قبل از استفاده به دماي اتاق برسند واسالید مربوطه تمیز وخشك باشد ومحلول 

 .استفاده نیز تازه باشد

 

 :دازاي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم Mono test  کیت

 4سیون کامل    آگلوتینا+ 

  3    1/75آگلوتیناسیون+ 

  2    1/51آگلوتیناسیون+ 

  وکمتر را ضعیف می دهیم+ 9    1/25آگلوتیناسیون. 

 ּג50 کنترل منفی  ּג50 کنترل مثبت  RFکنترل 

نمونه 

 التکس

 ּג50 ּג50

 عدم آگلوتیناسیون آگلوتیناسیون نتایج

کنترل 
ASO 

 ּג50 کنترل منفی  ּג50 کنترل مثبت 

نمونه 

 التکس

 ּג50 ּג50

 سیونعدم آگلوتینا آگلوتیناسیون نتایج
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 عدم آگلوتیناسیون      منفی 

 .ناسیون کنترل بایك درجه اختالف قابل قبول استشدت آگلوتی 

 

 

 

 

RPR  یاVDRL: 

باشند،تاریخ درج شده روي معرف  باید  C '8 – '2در دماي  RPR  معرف هاي

 .ها والت نامبر آنها قبل از مصرف چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف وکنترل هایش از یك الت نامبر باشند

را قبل از استفاده تکان داده تا یکنواخت باشد، سرم مورد استفاده نیز  RPRدماي اتاق برسند واسالیدها تمیز وخشك باشند ومحلول  محلول ها قبل از استفاده به 

 .تازه باشد

 :دازاي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم  کیت

      اگلوتیناسیونPosetive    

  عدم آگلوتیناسیونNegative  

 

 

 

 

 
 

Wright (Rapid) 
C باشند،تاریخ درج شده روي  باید  '8 – '2در دماي  Wright  معرف هاي

چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف  معرف ها والت نامبر آنها قبل از مصرف 

 .هایش از یك الت نامبر باشند وکنترل

 .محلول ها قبل از مصرف تکان داده تا یکنواخت باشد وقبل استفاده به دماي اتاق برسند واسالیدیا شیشه مربوطه تمیز وخشك باشند

 :دازاي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم Wright  کیت

  عدم آگلوتیناسیونNegative  

  به صورت رایت لوله اي وطبق    اگلوتیناسیونSOP ساعت گزارش شود  24سرولوژي سرم باید تیتر شده وعدد حاصل به صورت جواب بعد از. 

 

 

 

 

WIDAL  ویدال: 

باشند،تاریخ درج شده روي   باید C '8 – '2معرف ها در دماي 

 .معرف ها والت نامبر آنها قبل از مصرف چك شده که تاریخ گذشته نباشند ومعرف وکنترل هایش از یك الت نامبر باشند

کنترل 
Mono test 

 ּג50 کنترل منفی  ּג50 کنترل مثبت 

نمونه 

 التکس

 ּג50 ּג50

 عدم آگلوتیناسیون آگلوتیناسیون نتایج

کنترل 
RPR 

 ּג50 کنترل منفی  ּג50 کنترل مثبت 

نمونه 

 التکس

 ּג50 ּג50

 عدم آگلوتیناسیون آگلوتیناسیون نتایج

 Wrightکنترل 

 رپید

 ּג50 کنترل منفی  ּג50 کنترل مثبت 

 ּג50 ּג50 نمونه التکس

 عدم آگلوتیناسیون آگلوتیناسیون نتایج
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 .طه تمیز وخشك باشدمحلول ها قبل از مصرف تکان داده شده و بطور یکنواخت باشند وقبل از استفاده به دماي اتاق رسیده باشند، اسالیدیا شیشه مربو

 :دازاي کنترل مثبت ومنفی می باشد لذا مطابق زیر عمل میکنیم  WIDAL کیت 

  HD HB HA od ob oa نتایج

 WIDALآنتی ژن  ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 

 کنترل مثبت ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 آگلوتیناسیون

عدم 

 آگلوتیناسیون  

 کنترل منفی ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50 ּג50

    عدم آگلوتیناسیونNegative  

  آگلوتیناسیون    هرآنتی ژنی که واکنش مثبت دهد باید تیتر شود ومطابقSOP مثال رقت . وتیتر حاصله گزارش شود سرولوژي رقت سازي صورت گیرد

 . 1/20 و  1/40،  1/80هاي سرمی 

 کنترل کیفی تست رایت لوله اي و ویدال

 د به دماي اتاق رسیده باشنددر هنگام اجراي تست معرفها بای. 

 (.کنترل داخل کیت.) از کنترل مثبت ومنفی در هر ران کاري استفاده شود 

 از یك نمونه مثبت بیمار نیز می توان درروزهاي مختلف بعنوان کنترل استفاده کرد. 

 ندارد نتایج کنترل مثبت ومنفی حداکثر می تواند یك رقت باال،پایین باشد در غیر این صورت تست ارزش. 

 کار، اساس) -سلولی شمارندة خودکار دستگاههاي کتاب :منابع مورد استفاده

 داهیم پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون،

 دیحم دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب    -

 سروش محسن دکتر و شفا رضا

 -التکس-انواع معرف ها:تسهیالت و امکانات

  – آزمایشگاه سوپروایزر/  ابیکام صغرا خانم – زاده عیرب هاجر خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/ زادهی دکترتقي اقا: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-54- B:    کد

 و ژنتیك PCRنحوه انجام ازمایشهاي انچام شده در ازمایشگاه  :دستورالعمل عنوان

    :هدف-

   :کاربرد دامنه-

  :تاریخ بازنگري بعدي  :تاریخ ابالغ  :تاریخ آخرین بازنگري

   :اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 .در این بیمارستان موجود نیست:      روش اجرائی

 

  :منابع مورد استفاده

 

  :یالتتسه و امکانات

 : کننده تهیه -

 : کننده تایید-

 :  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LLS-In-55- B:   کد

   يپاتولوژ شگاهیآزما در شده انجامي ها شیازما انجام نحوه دستورالعمل: دستورالعمل عنوان  

  پرسنلی اشتباهات کاهش و سردرگمی از پیشگیري جهت کاري رویه بودن مشخص/ جدید  پرسنل توسط آن انجام جهت  کاري روال شدن مشخص:         هدف-

  پاتولوژي:  کاربرد دامنه-

 9/8/17: بعدي بازنگري تاریخ 22/8/16: ابالغ تاریخ 9/8/16: بازنگري آخرین تاریخ

  پاتولوژي کارشناس و پاتولوژي فنی مسئول :   اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 آن کشیدن الم روي و بافت نازک بریدن:  برش

 ان از مختلف هاي  برش و بافت ماکروسکپی مشاهده:  پاس

  پارافین با  بافت گیري قالب :کوله

  چسب توسط خورده برش بافتهاي حاوي هاي الم روي بر المل چسباندن:  کردن  مونته

  هوا در معلق ذرات:   وسولآئر

Bone  marrow  :استخوان مغز  

 :ییاجرا روش-

 :  پایی سر پذیرش

 نمونه اگر.   شود وارد دفتر در بیمار، سن– خانوادگی نام و نام و زده شماره  دفتر،  پاتولوژي یا سیتولوژي شماره با منطبق نمونه  پاتولوژي، کارشناس توسط-9

 و بیماریها ، کورتاژ یا  سقط تعداد و فرزندان تعداد و تلفن– پریود آخرین تاریخ باشه اسمیر پاپ نمونه اگر... و بیمار سابقه و آن دقیق يجا و بافت نوع باشد بافت

 . شود ثبت دفتر در و پرسیده را بیمار مشکالت

 . اید می نمایش اصلی فحهص ،گرفته  همزمان راdelet , ctrl, shift دکمه سه که میاید پیام کیس کردن روشن از بعد-2

 می مشخص را پاتولوژي پذیرش مکان و کرده انتخاب را میکروسکوپ و بشر شکل با سوم گزینه و کنیم می وارد را  رمز و کرده انتخاب را بیماران مدیریت-3

 . نمود

 و پذیرش تاریخ صفحه شماره و پزشك نام و سریال و بیمه شماره  و بیمه ع نو است بیمه اگر کنیم می وارد را خانوادگی نام و نام  رایانه در و کنده را بیمه برگه -4 

  قبض کندو حساب  صندوق را هزینه بیمار تا.  کنیم اعمال f1   با و تایپ پاتولوژي ویزیت با را خدمت f6 با و کرده تایید  f2 با  کرده وارد را...  و  با اعتبار تاریخ

 و جواب با و شده وارد اجتماعی تامین سایت در باشد اجتماعی بیمه اگر.  هدد تحویل  بخش به ماه اخر  داشته نگه را هزینه قبض ته و داده  ایشان به را جواب تاریخ

 . شود ضمیمه بیمه برگه

 سایت  اینترنتی تایید پرینت با باشد اجتماعی بیمه اگر و جواب برگه با بعد تا نموده بایگانی و زده مهر و وارد بیمه برگه کنار در را بیمار سهم و خدمت  قیمت-5

 . هدد تحویل حسابداري به ماه اخر تا شده ضمیمه   اجتماعی تامین

 :  بستري پذیرش

 خدمه توسط آن ارسال از بعد. گیرد می انجام بستري بخش منشی توسط بخش دفتر در آن ثبت و دریافت بعد و عمل اتاق منشی توسط عمل اتاق در   نمونه ثبت-9

 .  گیرد می انجام پاتولوژي کارشناس توسط پذیرش و ثبت  پاتولوژي بخش به بیمار  راههم یا

 شماره و  زنیم می شماره گرفته تحویل بخش از را پاتولوژي ارسالی برگه کنیم می وارد  را دفترمشخصات در و نوشته نمونه رو بافت دفتر طبق را بافت شماره-2

 . کنیم می وارد رایانه در را پرونده

 تاریخ قبض. کنیم می اعمال   f1 با وارد f6 با را  ها خدمت یا خدمت و کرده تایید f2 رابا آن که شود می باز جدولی  باشد نشده ترخیص بیمار که صورتی در-3

 دهیم می تحویل را جواب

 : جواب تایپ روش

  دستنویس در انگلیسی صورت به  و مشاهده پاتولوژي فنی مسئول توسط  هشد  مونته و آمیزي رنگ و برش و بلوک پاتولوژي کارشناس توسط که هاي نمونه-9
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 .گردد تایپ کارشناس توسط تا شود می گزارش

 . کنیم می تایپ  انگلیسی صورت به  را گزارش جوابدهی قسمت در  f5  با رایانه در بیمار نام روي-2

 . کند می امضاء و   کنترل را آن  فنی ل مسئو-3

 اخر در که پاتولوژي بخش  سوابق براي یکی و  شود می  داده تحویل ایشان به جواب قبض ارائه قبال در  بیمارکه براي یکی گرفته پرینت سه ها جواب برگه از-4

 اجتماعی بیمه واگر گردد ضمیمه جواب برگه با ماه اخر در تا بیمه براي یکی باشد بیمه  و پایی سر بیمار اگر و گردد می بایگانی  کتابچه صورت به شده صحافی سال

 .  گردد  بایگانی بیمار پرونده در تا میفرستیم پزشکی مدارک براي نیز پرینت یك باشد بستري اگر و. گردد می اضافه آن به نیز اجتماعی تامین سایت تایید برگه باشد

 ثبت از نماینده توسط که شود می بایگانی کانسري بیماران دابرايج که خودمان فایل براي یکی شود می گرفته اضافه پرینت دو باشد کانسر بیمار جواب اگر-5

 می ضمیمه  است شده پر  فنی مسئول و کارشناس و بیمار خود توسط ضایعه و بیمار کامل مشخصات با  که هایی فرم با همراه هم یکی و گردد می کنترل سرطان

   . گیرد می تحویل را آن   فصل آخر سرطان ثبت نماینده که گردد

 لیست بستري آزاد و ارتش و درمانی و اجتماعی هاي دسته صورت به را بستري بیماران شده ارائه خدمت قیمت و خدمت  و خانوادگی نام و نام ماه اخر در-6

 .   دهیم می تحویل حسابداري به کرده

  شود می حسابداري تحویل شده لیست  ماه اخر در آزاد و ارتش و درمانی و اجتماعی هاي دسته در بستري بیماران-7

 . گردد می پزشکی مدارک تحویل شده درج  مخصوص فرم در شده حساب روزانه ایشان هاي آزمایش تعداد  و سرپائی و بستري بیماران  تعداد آمار-8

 شده لیست.... و جانباز عائله و فرما خویش اقشارو سایر و روستایی و سالمت و ارتش و کارمندي و  خاص یا عادي اجتماعی هاي دسته در اي بیمه بیماران-1

  و فنی مسئول امضا و مهر  و  شماره  لیست آن طبق باید بیمه برگه ضمن در. گردد می حسابداري تحویل  شده ضمیمه  جواب برگه  با که اي بیمه برگه با  همراه

 .  باشد  شده نوشته ان روي  بیمار سهم و  بیمه  سهم شده ارائه خدمت قیمت

 بیمار مشخصات آن طبق  کرده وارد را بیمه سریال شماره abcdefgh و 1111117399 رمز با http:// darman.tamin .ir سایت در باشد اجتماعی بیمه بیمار راگ-91

 . دهیم حسابداري تحویل و کرده ضمیمه بیمه برگه و جواب با را آن پرینت و کنیم وارد را آن خدمت و

 : سیتولوژي روش

 و آزمایش لوله   و سرنگ  در  یا اسمیر پاپ  و استخوان مغز اسپیراسیون bone marrow و FNA  مانند الم روي ترشحات صورت به  است ممکن  تولوژيسی نمونه-9

   و کنیم می سایتریفوژ  و تهریخ الکل مایع اندازه به   آزمایش لوله در بعد و گرفته مستقیم الم اول را بدن مایعات که باشد  ادرار هاي ظرف در ادرار نمونه  یا

 . دهیم می انجام پاپ آمیزي رنگ  را آن رسوب

 می آمیزي رنگ رایت یا شوریم می آب یا بافر با بعد و کنیم می رنگ دقیقه 95 مدت با  5 به 9نسبت به گیمسا را ها الم باشد استخوان مغز آسپیراسیون نمونه اگر-2

 . گیریم می هم CBC الم  یك و  کنیم

 .  شود می پاپ آمیزي رنگFNA    هاي مال-3

 . گردد می ارسال پاتولوژي براي شده برداشته بیمارستان از خارج از یا بیمارستان زنان متخصص پزشك توسط باشد اسمیر پاپ صورت به سیتولوژي نمونه اگر-4

   شوریم می را آن الکل در کردن فیکس از بعد و  نوشته را سیتولوژي شماره الماس با سیتولوژي شده آماده هاي الم روي بر-5

 شوریم می آب با و گذاشته را ها نمونه دقیقه پنج مدت به نیز هماتوکسیلین در بعد مرحله در-6

  شوریم می مجددا و گذاشته را ها نمونه دقیقه پنج مدت به نیز نارنجی  og6 محلول در-7

 .  کنیم می مونته را آن شدن خشك و الکل در وري غوطه بار یك از بعد و شود می شسته شتهگذا دقیقه پنج   EA50  رنگ سبز محلول آخردر مرحله در-8

 گردد تایپ کارشناس توسط تا  نویسد می دستویس در را وجواب  مشاهده میکروسکوپ زیر در را  ها الم فنی ولئمس-1

 شود می داده تحویل جواب قبض ته ازاي در بیمار به جواب پاتولوژیست مهر و امضا از بعد-91

 .شود می گرفته پرینت یك باشد آزاد اگر پرینت دو باشد بیمه اگر نمونه هر  جواب از-99

  شود می صحافی  بافت اي نمونه با سال آخر در که گرفته پرینت یك خود بایگانی براي را ادرار و اسمیر پاپ از غیر سیتولوژي نمونه.92

   کنیم می  فایل  را مابقی  گردد می اوت بعد و داري نگه ماه سه تا باشد نداشته خاصی شکلم اگر را ادرار و اسمیر پاپ هاي الم. 93

 : بلوک تا پاس روش

 شکل  مربع هاي گاز در  آن پاتولوژي شماره با همراه کوچك هاي تکه  صورت به برش از بعد شده باز  پاتولوژي فنی مسئول توسط  نمونه هاي ظرف اول-9

 .شود می گذاشته ربسکیت ود پیچانده

 تا 2 مدت به   را شده آورده  استخوان بافت و کنیم می رنگ  رایت یا گیمسا  با  را استخوان مغز  آسپیراسیون هاي الم با  همراه   bone marrowبیوپسی نمونه-2
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  شود می پاس آماده بعد شود نرم تا بماند ذاریمگ می( مقطر اب سی سی 15 و سی سی2,5 نیز فرمالین و سی سی2,5 کلریدیك اسید)  اسید محلول در ساعت 3

 میشود می نوشته دستنویس برگه در کارشناس توسط و گفته انگلیسی صورت به را آن ماکروسکوپی گزارش فنی مسئول-3

 دو و گزیلل دو و باشد می مطلق آخر تا دو و% 11 و% 81 و% 71 که  الکل پنج و 91%فرمالین دو شامل ترتیب به  که گذاشته  سور پروسه دستگاه در را ها نمونه-4

 باشد ور غوطه ساعت یك ظرف در تا کردیم تنظیم طوري  را دستگاه که باشد می پارافین ظرف

  کنیم می عوض  را ها گزیلل یکبار هفته دو هاو فرمالین یکبار اي هفته و کییم می روشن بار یك اي هفته را سور پروسه  دستگاه-5

 ها الکل جایگاه آخر در را مطلق الکل و آورده می عقب به یکی را الکل هاي ظرف و ریخته مطلق الکل  درآن  و   ریخته دور را  است% 71 الکل که اول الکل-6

  دهیم می قرار

  برساند اتمام به و شروع تاخیر از بعد را چرخش اتوماتیك تا کرده تنظیم را سور پروسه  دستگاه تاخیر-7

 مواد مخصوص سفید روکش با سطل در کرده جدا جداگانه ظرف در را فرمالین ان از بعد و داشته نگه   ماه یك تا  باشد نداشته مشکل ررااگ نمونه هاي ظرف-8

 داریم می نگه را ها نمونه ظرف سال یك تا باشد کانسر جواب اگر کنیم می اوت عفونی مواد مخصوص زرد سطل در را  بافت و شیمیایی

 : کوله روش

  است آماده کردن بلوک براي ها نمونه رنگ سبز دکمه شدن روشن و سور پروسه دستگاه اتمام زا بعد-9

 گیري قالب) کوله آماده  و شده ذوب اش پارافین کردیم روشن قبل ساعت دو از که را پانسر دیس دستگاه  تا گذاشته ردیف  مستطیل صورت به را  مانند L قطعات 

 شود( بافت

  گذاریم می  ریزیم می مایع  پارافین همزمان آن در که ها دربلوک شان شماره ترتیب به و آورده در ترتیب به را  پاتولوژي  سبدهاي-2

 پوست و مجرا ها لوله تا شود می گذاشته پهلو از  پوست هاي نمونه و عمود ها مقطع سطح و ها لوله و شود گذاشته برش سطح  از ها نمونه از کنیم می دقت-3

 گردد مشخص افتب و اپیدرم

 گردد آماده برش براي تا گذاریم می   یخچال در  ترتیب وبه گذاشته ها بلوک روي را ها شماره شدن خنك کمی از بعد-4

 : برش روش 

  است آماده  برش براي شد خنك خوب  فریزر در وقتی ها ک بلو-9

  کنیم می عوض را میکروتوم دستگاه تیغ-2

  بزنیم  تازک برش تا  کنیم می تنظیم 5 روي ازآن بعد برسانیم برش سطح به را بلوک تا کرده یمتنظ 41 روي را میکروتوم اول-3

  کنیم می فیکس آرام ماري بن حمام در و گذاشته الم روي را خوردگی چین بدون و نازک هاي برش -4

  بگذاریم دقیقه 31  مدت به درجه 911 فور در تا  گذاشته بسکیت در زده را بافت  شماره آن روي الماس با-5

  میداریم نگه جدا  گیمسا آمیزي رنگ براي یکی عدد دو باشد معده اگر و الم عدد سه باشد پوست بلوک اگر شود می تهیه الم یك معموال بلوک هر از-6

   است آماده آمیزي رنگ براي شد كخن کمی  و آوردیم در فور  از ازآنکه بعد زنیم می برش بیشتر باشد حساسی بافت یا کانسر به مشکوک بافت اگر-7

 : ائوزین  &هماتوکسین آمیزي رنگ روش  

 5 هرکدام ترتیب به  گزیلل  ظرف 4در شد خنك که کمی  و آورده بیرون را بودیم گذاشته  دقیقه بیست مدت به درجه 911 فور  در که  را  ها  پاتولوژي سبدهاي -9

 .  گذاریم می دقیقه

  شود می شستشو  آب با و گذاشته دقیقه 5 رکدامه الکل ظرف دو در بعد-2

 غیر در رتیکولین و نلسون زیل و رد کنگو و گیمسا مانند دهیم می انجام اختصاصی آمیزي رنگ رسانده مرحله این تا باشد داشته اختصاصی آمیزي رنگ اگر-3

  گذاریم می دقیقه 5مدت به هماتوکسیلین در اینصورت

  دهیم می شستشو و کرده ور غوطه الکل اسید محلول در دیب یك شستشو از بعد-4

 ترتیب به  و گذاشته دقیقه 9 نیز بعدي الکل در و گذاریم می دقیقه 5 ائوزین در بعد و دهیم می شستشو و کرده ور غوطه لیتیم کربنات محلول در دیب سه-5

 دهیم می شستشو است عدد چهار تعداد به  که ها الکل  عاي درظرف

 .  گردد آماده کردن مونته براي تا گردد شفاف تا گذاشته گزیلل در آخر مرحله در -6

 : گیمسا آمیزي رنگ

  اب با شستشو و الکل ظرف دو و گذاریم می دقیقه 5 کدام هر که گزیلل ظرف 4 در یعنی ها بافت رساندن آب به و دقیقه 21 مدت به فور در کردن فیکس از بعد. 9
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  دشو می گیمسا آمیزي رنگ آماده

 وري غوطه دیب یك با را آضافی رنگ و کرده آب با شستشو و گذاریم می دقیقه 5 مدت به معده  برش روي در و کرده رقیق را گیمسا هشت به یك نسبت به که.2

 . کنیم می مونته را آن شدن خشك از بعد و  پاک الکل در

 : نلسون زیل روش

 مدت به فور در کردن فیکس از بعد یعنی  رسانیم می آب به را ها بافت باشد داشته  نلسون آمیزي رنگ به حتیاجا ها برش  اگر  پاتولوژي فنی  مسئول  تشخیص با.9

  دهیم می شستشو  آب با را ان  و گذاشته  دقیقه 5 کدام هر الکل ظرف دو  در   و دقیقه 5 کدام هر ها گزیلل در دقیقه بیست

 نشود خشك رنگ که صورتی به   شود می آمیزي رنگ  دقیقه 91 مدت به گذاریم فورمی در را آن ما که حرارت روي  فوشین کاربول با نلسون زیل کیت از. 2

  هیم می شستشو  بعد کرده ور غوطه دقیقه یك مدت به الکل اسید یا اسید اب در.3

  دهیم می شستشو و کرده ور غوطه ثانیه 31 متیلن دو بلو در بعد.4

 کنیم می تهمون را آن شدن خشك از بعد.5

 : رتیکولین آمیزي رنگ

 مدت به فور در کردن فیکس از بعد یعنی  رسانیم می آب به را ها بافت باشد داشته   رتیکولین ي آمیز رنگ به  هانیاز برش  اگر  پاتولوژي فنی  مسئول  تشخیص با.9

 دهیم می شستشو  آب با را ان  و گذاشته  دقیقه 5 کدام هر الکل ظرف دو  در   و دقیقه 5 کدام هر ها گزیلل در دقیقه بیست

  دهیم می شستشو بعد و کرده  رنگ  دقیقه 3 پتاسیم منگنات پر  را ها برش   رتیکولین  کیت از.  2

  کنیم می شستشو بعد و  دهیم می  ادامه نمونه شدن رنگ بی   تا را ها بافت  اکسالیك اسید با.3

  دهیم می شستشو آب با گذاشته قهدقی 91 سولفات آیرون امونیم محلول در.4

 می سی سی 41 به را حجم مقطر آب با گرددو شفاف تا نموده اضافه را  آمونیاک قطره قطره و کرده  اضافه بشر یك در پتاس محلول به را نقره نیترات محلول.5

 باشد تازه باید محلول این که. رسانیم

 می اضافه آمونیاکی نقره نیترات محلول حاوي الم به%  91 فرمالین محلول سی سی 9 پیپت با و کرده آمیزي گرن ثانیه  تا 91 آمونیاکی نقره نیترات محلول در.6

  و مطلق الکل و% 11 الکل در گیري اب بعد و دهیم می شستشو دقیقه 5 اب در و(  کنیم مخلوط مقطر آب سی سی 11 با را% 37 فرمالین سی سی91 یعنی) کنیم

  باشد می مونته آماده نمونه و  کنیم می ور غوطه بار دو گزیلل در بعد

  آید می در سیاه رنگ به رتیکولوم فیبر و خاکستري رنگ به زمینه.7

 : رد کنگو یا آمیلوئید آمیزي رنگ 

 به فور در کردن فیکس از بعد نییع  رسانیم می آب به را ها بافت باشد داشته  رد کنگو آمیزي رنگ به احتیاج ها برش  اگر  پاتولوژي فنی  مسئول  تشخیص با.9

  دهیم می شستشو  آب با را ان  و گذاشته  دقیقه 5 کدام هر الکل ظرف دو  در   و دقیقه 5 کدام هر ها گزیلل در دقیقه بیست مدت

 شود خارج ضافیا رنگ تا  کنیم می شستشو  آب باربا چند  بعد و گذاشته بافت برش روي ساعت یك  را رد کنگو محلول رد کنگو کیت از. 2

  کنیم می اب با شستشو مجددا  گردد رنگ بی زمینه تا بزنید هم را آن همواره و کرده ور غوطه ثانیه 5 تا 3 لیتیم کربنات در.3

  کنیم می دقیقه 95 روان اب با  شستشو و کرده آمیزي رنگ دقیقه 5 هاریس یا مایر کسیلین هماتو با بعد.4

  کنیم می مطلق لالک و% 15 الکل در گیري اب .5

 گردد شفاف تا کرده دیب بار 2 گزیلل در .6

 کنیم می مونته را آن شدن خشك از بعد آید می در طالئی رنگ به آمیلویید و آبی شکل به هسته.7

  : آهن رنگ آمیزي رنگ 

 مدت به فور در کردن فیکس از بعد یعنی  رسانیم می آب به را ها بافت باشد داشته   آهن  آمیزي رنگ به احتیاج ها برش  اگر  پاتولوژي فنی  مسئول  تشخیص با.9

  دهیم می شستشو  آب با را ان  و گذاشته  دقیقه 5 کدام هر الکل ظرف دو  در   و دقیقه 5 کدام هر ها گزیلل در دقیقه بیست

  کنیم می مخلوط را سیانید فرو پتاسیم بامحلول را کلریدریك اسید از مساوي حجم.2

 کنیم می آب با شستشو بعد و کنیم می رنگ  دقیقه  31 سیانید فرو پتاسیم – کلریدریك اسید محلول  با  را ها برش. 3

  کنیم می اب با شستشو و  دهیم می ادامه دقیقه 5 را رد فست نوکلیار محلول با آمیزي رنگ. 4

  کنیم می مطلق الکل و% 15 الکل در گیري آب.5

  گردد مونته آماده و گردد شفاف تا نیممیک ور غوطه گزیلل در بار 2 و.6
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   شود می روشن آبی آهن پیگمانت و رنگ کم صورتی سیتوپالسم و قرمز رنگ به هسته.7

 . بریم نمی کار به فلزي ابزار گونه هیچ.8

 :  مواد سازي آماده

   کنیم می اماده آمیزي رنگ براي را%  9 لکلا اسید محلول و ریخته کلریدریك اسید سی سی 91 و الکل سی سی 9111 در:   الکل اسید تهیه.9

  کنیم می آماده آمیزي رنگ براي لیتیم کربنات محلول ریخته  لیتیم کربنات گرم 2,5 مقطر آب سی سی 911 در:   لیتیوم کربنات تهیه.2

  گردد آماده ها بافت براي% 91 فرمالین تا ریزیم می مقطر آب سی سی 911 در را خالص فرمالین سی سی یك%:  91 فرمالین تهیه. 3

 ریخته مقطر آب سی سی 1,5 و  کلریدریك اسید سی سی 2,5 و غلیظ فرمالین سی سی 2,5  استخوان  بافت  کردن حل  براي:  استخوان اسید محلول تهیه.4

  دهیم می قرار ان در را استخوان بافت ساعت  ودو کنیم می آماده را محلول

  گذاریم می   آن باکتري مشاهده براي معده بافت روي دقیقه 5 و و کنیم می رقیق اب با هشت به یك را یمساگ محلول : گیمسا محلول تهیه.5

 : جوابها کنترل و نویسی گزارش

  مشاهده  میکروسکپ ردرزی  پاتولوژي  فنی  مسئول توسط.  آنها   کردن مونته و   ها بافت و  سیتولوژي هاي الم تهیه  و اسمیر پاپ ي ها الم آمیزي رنگ از بعد.9

 .شود می نوشته گزارش  انگلیسی صورت به نویس دست در و  شده

  گردد می ء امضا و کنترل فنی مسئول توسط جوابها مجددا  پاتولوژي کارشناس توسط ها گزارش تایپ از بعد.2

 فنی مهرمسئول آنها کردن تنظیم و سرطان ثبت مشکل صورت در یا  مهبی و پزشکی مدارک براي و  خودمان فایل براي و بیمار براي ها جواب کردن تقسیم از بعد.3

  شود می  زده

  شود می نگهداري سال یك حداقل نویسها دست.4

  گردد صحافی سال اخر در تا شود می  بایگانی خودمان فایل در جواب از نسخه یه و جوابها فایل در بیمار هاي جواب.5

 . شود ضمیمه بیمه گه بر هب را  پایی سر  اي بیمه بیماران  هاي جواب از دیگر نسخه و شود ارسال پزشکی مدارک به را  بخش يبستر بیماران  جوابهاي از  نسخه یه

 .  گردد می ارسال مشخصات با سرطان ثبت مرکز براي یکی و خودمان براي سرطانی بیماران براي جداگانه فایل در نسخه یه بیمار داشتن کانسر صورت در

 :  جوابها ردنک فایل

 صورت به و شده صحافی سال آخر در تا گردد می فایل پاتولوژي در بیمار جواب نسخه یه  فنی مسئول توسط  جوابها امضاء و  کنترل و نویسی گزارش از بعد.9

 . شود می نگهداري کتابچه

  شود می نگهداري ها الم جایگاه در بافت هاي الم. 2

  شود می داري نگه ها بلوک مخصوص قفسه در کوچك هاي جعبه در ها بلوک.3

   گردد می اوت بعد شده نگهداري   سال یك تا اینصورت غیر در ماه یه تا  نباشد مشکلی اگر بیمار نمونه هاي ظرف.4

 شود می نگهداري سیتولوژي و بافتها دفتر در بیمار مشخصات و گردد می  ثبت رایانه ذخیره در بیمار هاي جواب.5

  شود می   نگهداري سال یك تا  نداشتن مشکل صورت در ادرار سیتولوژي و اسمیر پاپ هاي الم. 6

 :  کاال سفارش

  تیغ و پارافین  و المل و الم مانند  دیگر کاالهاي  بسته آخرین کردن باز از بعد و شیمیایی  هاي محلول  در بطري 3 به رسیدن از  قبل مواد کمبود بررسی از پس.9

  نویسیم می را کاال خرید درخواست  کاغذي دستمال A4 کاغذ و   اي فله  گاز و  نایلونی دستکش و التکس دستکش و انتالن چسب و میکروتوم

  به و کرده ء امضا و مهر  گرفت قرار  پاتولوژي فنی مسئول تایید به وقتی نوشته مخصوص فرم در شود می تهیه بیمارستان از خارج که باشد شیمیایی مواد اگر.2

  شود گرفته  داد قرار مورد شرکت از کاال خرید دستور تا برسد باید  نیز مدیریت و  ادراري امور ریئس  ائیدت

   شود می داده بیمارستان خرید مسئول به فاکتور.    پاتولوژي  فنی مسئول  توسط فاکتور امضاء و کنترل و مواد تحویل از بعد.3

 از یا انبار از مدیریت و اداري امور رئیس امضاء و فنی مسئول امضا و مهر با شده نوشته دیگري فرم در باشد موجود انبیمارست  انبار در درخواستی مواد اگر.4

 شود می گرفته درمانگاه مسئول

 :زدائی آلودگی

 : گیرد می انجام زیر اقدامات شود می شکسته آنها حاوي ظروف یا  شود  می ریخته سطوح روي ترشحات یا خون مانند  آلوده  مواد که هنگامی

  شود خالی متفرقه افراد از محیط.9

  کند فروکش ها سول ائرو تا مانده منتظر( دقیقه 91) دقیقه چند.2
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  شود ریخته% 91 کننده سفید محلول شده ریخته مواد روي.3

 شود زدایی آلودگی مصرف بار یك ضخیم دستمال با اي دایره روش با مرکز به محیط از.4

  کند استفاده ضخیم دستکش و عینك و ماسك و روپوش شامل ایمنی امکانات از باید زدایی آلودگی لمسئو فرد.5

 : ها پسماند دفع

 از بعد  شود می  نگهداري ماه یك تا نباشد خاصی مشگل اگر  ایشان گزارش  و سازي آماده از بعد شده باز  پاتولوژي فنی مسئول توسط   که اي نمونه هاي ظرف.9

 مواد مخصوص سفید روکش با  هاي کیسه  در سپس و اي شیشه یا پالستیکی هاي گالن در را فرمالین.  کنیم می جدا بافت از  جداگانه درظرف را الینفرم  آن

 .  گردد امحا تا شود می ارسال  عفونی پسماندهاي قسمت به زرد هاي کیسه در را بافت بقایاي و شود سازي خطر بی تا  کنیم می اوت  شیمیایی

  داریم می نگه را ها نمونه ظرف سال یك تا باشد کانسر جواب اگر.2

  شود می خانه سرد تحویل شرعی دفع جهت را باشند اندام و جنین  حاوي که موادي.3

  شود می دفع سیاه رنگ با عفونی غیر هاي زباله در عفونی غیر پسماندهاي.4

  کنیم می اوت شدن پر از بعد و ریخته safety  boxباکس سفتی را  بیستوري تیغ و میکروتوم شده استفاده تیغ و ها الم و المل. 5

 هاي ظرف - بیستوري تیغ- میکروتوم -تیغ - ها الم - المل :تسهیالت و امکانات -سیاست هاي بیمارستان:  ازین مورد منابع-

 -ماسك– روپوش - اي فله  گاز -  نایلونی دستکش -التکس دستکش -نمونه

 کامپیوتر-الکل -میکروسکپ -گیمسا محلول - ضخیم ستکشد -عینك

 پاتولوژي کارشناس/دانشفر خانم: کننده تهیه

 پاتولوژي فنی مسئول/ خلج دکتر: کننده تایید

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-56- B:    کد

 مایشات مختلف در بخش بیوشیمی کنترل کیفیت آز :دستورالعمل عنوان

 هاي بیوشیمی  اطمینان از روش صحیح انجام آزمایش    :هدف-

 آزمایشگاهبیوشیمی   بخش   :کاربرد دامنه-

  97/08/01 :تاریخ بازنگري بعدي 95/08/22 :تاریخ ابالغ 96/08/01 :تاریخ آخرین بازنگري

 بیوشیمیکارکنان بخش فنی بخش   :اجرا مسئول-

 :  فیارتع-

 : شامل موارد زیر می باشد   دستورالعمل اجرائی کنترل کیفیت دربخش بیوشیمی

 تائید کیت  -9

 تائید دستگاه بعد ازسرویس وتعمیرات ونصب  دستگاه جدید -2

 کنترل روزانه -3

         .تائید شود وبه اطالع  مسئول فنی برسد به روش زیرتوسط مسئول بخش بیوشیمی کلیه کیتهاي خریداري شده با شماره سریال جدید باید قبل ازاستفاده (  9

 بار انجام شود91پاتولوژیك حداقل  کیت هرتستی با استفاده از نمونه کنترل در سطحهاي مختلف نرمال و: توجه 

 داشته باشد% 5کمتراز CVو  Biasودرصورتی که . آن محاسبه گردد Biasبه این ترتیب تکرار پذیري و 

 استفاده می    شود  Biasکنترل در محاسبه  targetجهت صرفه جویی درهزینه از. باشدآن کیت قابل قبول می 

 :    یا نصب کنترل شود که شامل موارد زیر می باشد  تعمیر و، دستگاه اتواناالیزر بیوشیمی باید بالفاصله بعداز سرویس ( 2

  .خود دستگاه انجام شودکه معموال به صورت اتوماتیك توسط  driftبالنك  و –کنترل منبع نوري 

 .باشد 5<ان باید  Biasبار انجام شده وتکرارپذیري ان گرفته می شود وقابل ذکر است که 91یك نمونه مشخص 

 .ر جذب به طور اتوماتیك انجام شود ثاقل وحداکدح،کنترل طول موج 

 کنترل روزانه ( 3

 .شود می ستفاده پاتوژن ا ازمایشگاه لوالگر ازکنترل تجاري در سطوح نرمال و در

مورد مقدار میانگین وانحراف 21این  سپس  از و بار مقادیر آنالیتهاي مورد نظر به همراه کنترل قدیمی بدست می آید 21درابتداي خرید کنترل جدید حداقل -9

 .معیار محاسبه می شود 

کنترل ثبت می شود ونمودارلویی جانسون وقوانین  وروزانه نتایج حاصل از بدست امده باید درنرم افزار کنترل کیفی ثبت شود میانگین وانحراف معیار مقدار -2

 .وستگارد ارزیابی می شود درصورت تطابق نتایج بیماران گزارش می گردد 

 :دست آیدانجام می شود تا نتیجه قابل قبول بتوسط سوپروایزر آزمایشگاه در صورتیکه قوانین وستگارد تطابق نداشته باشد مراحل زیربه ترتیب  -3

 اجراي مجدد کنترل وارزیابی مجدد نتایج 

 اماده سازي ویال جدید کنترل وارزیابی نتایج بدست امده

 کالیبر تست وانجام مجدد کنترل

واجراي مجدد کنترل تغییر معرفها   

 تماس با شرکت پشتیبان دستگاه جهت رفع ایرادات دستگاه 
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 کار، اساس) -سلولی مارندةش خودکار دستگاههاي کتاب :منابع مورد استفاده

 داهیم پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون،

 دیحم دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب    -

 سروش محسن دکتر و شفا رضا

 دستگاه اتواناالیزر -ي جدیدمعرفها -کالیبر تست :تسهیالت و امکانات

  – آزمایشگاه سوپروایزر/  ابیکام صغرا خانم – زاده عیرب هاجر خانم: کننده هتهی -

 آزمایشگاه فنی مسئول/ زادهی دکترتقي اقا: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-57- B:    کد

 ف در بخش هماتولوژيکنترل کیفیت آزمایشات مختل :دستورالعمل عنوان

 هاي هماتولوژي     اطمینان از روش صحیح انجام آزمایش    :هدف-

 آزمایشگاههماتولوژي بخش   :کاربرد دامنه-

  97/08/01 :تاریخ بازنگري بعدي 95/08/22 :تاریخ ابالغ 96/08/01 :تاریخ آخرین بازنگري

 کارکنان بخش فنی بخش هماتولوژي     :اجرا مسئول-

 :  فیارتع-

 :دستورالعمل کنترل کیفی بخش هماتولوژي 

9- CBC 

گرفته می شود  T- Testبین دوروز (   WBC – RBC Hb- Hct) وکلیه پارامترهاواندکسها . نمونه ازبیماران روز قبل مجدد به دستگاه داده می شود  4تا  3ابتدا ( الف 

درصورتیکه کنترل داخلی قابل قبول بود یکی ازپارامترها تا . ل قبول داشتند ودرغیر اینورت نتیجه قابل قبول نمی باشدبود نتایج قاب 2.78کوچکتراز  T- Testودرصورتیکه نتیجه 

 .سه روز قابل چشم وشی است وبیشتراز سه روز اقدام اصالحی الزم است 

 کنترل داخلی -2

 .ی شود با استفاده ازنمونه کنترل خریداري شده یا تهیه شده درازمایشگاه انجام م

مبناي کارازمایشگاه می باشد نتایج روزهاي  SDواین میانگین و. محاسبه می گردد SDبار نمونه دریك روز یا چندروز به دستگاه داده می شود وازاین داده ها میانگین و 21ابتدا

 .                                  بعد روي نمودارلوي جانسون برده می شود

 .درصورت قابل قبول بودن پارامترهاجواب بیماران رد می شود ودرغیراینصورت اقدام اصالحی باید انجام شود. انین وستگارد سنجش می شودتطابق نتایج با قو

 باشد % 5کنترل خارجی نباید بیش از   targetاختالف میانگین داده هاي فوق از 

 مورفولوژي سلولهاي خونی  -3

 .ر مسئول فنی گزارش شود کلیه اسمیرهاي مورد دار باید با نظ

 تستهاي انعقادي -4

وتستهاي انعقادي دیگر روي ان انجام می شود  Pt ,pttدراین مورد سه نمونه ازبیماران به ظاهرسالم همانند نمونه بیماران جمع آوري می شود وپالسماي آنها مخلوط وتست 

 .ورسم منحنی لوي جانسون استفاده می شودجهت تطابق با قانون وستتگارد  POOLED PLASMAوازنتایج این نمونه 

 کنترل معرفهاي مورد استفاده دربخش هماتولوژي  -5

 . قابل قبول نیست 10<با شمارش زمینه انجام می شود وشمارش پالکت : کنترل ایزوتون مورد مصرف ( الف 

 .جذب بالنك آن توسط دستگاه انجام شود : محلول همولیزین ( ب

 .کانتر انجام شود  شمارش اولیه با سل( ج

 کنترل معرفهاي انعقادي -6

بار انجام شود واز این  91معلوم حداقل   PT –PTTیك نمونه با ( ب.                                                                         استفاده شود  1.7کمتراز  ISIهمیشه از   PTباید براي کیت ( الف 

 (درنرم افزار موجود است  Biasنحوه محاسبه .) کمتر باشد کیت تائید می شود % 5ه شود درصورتیکه ازگرفت Biasداده ها 

 کار، اساس) -سلولی شمارندة خودکار دستگاههاي کتاب :منابع مورد استفاده

 داهیم پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون،

 و شفا رضا دیحم دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها راوردهف و زاتیتجه جامع کتاب    -

 سروش محسن دکتر

 دستگاه اتواناالیزر -ي جدیدمعرفها -کالیبر تست :تسهیالت و امکانات

  – آزمایشگاه سوپروایزر/  ابیکام صغرا خانم – زاده عیرب هاجر خانم: کننده تهیه -

 ایشگاهآزم فنی مسئول/ زادهی دکترتقي اقا: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/ خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-58- B:    کد

 کنترل کیفیت آزمایشات مختلف در بخش میکروب شناسی :دستورالعمل عنوان

 تهیه دستورالعملی کاربردي جهت اجراي صحیح انجام آزمایشات در بخش میکروب می باشد  :هدف-

 بخش میکروب آزمایشگاه  :کاربرد دامنه-

  97/07/26 :تاریخ بازنگري بعدي 95/08/22 :تاریخ ابالغ 96/07/26 :تاریخ آخرین بازنگري

 مسئول بخش میکروب  :اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

   

 :روش اجرایی 

 : ه و کنترل مسئول فنی مربوطه به شرح زیر انجام گرددتوسط پرسنل بخش میکروب با نظارت سوپروایزر آزمایشگا کنترل کیفی بخش میکروب ازمایشگاه لوالگر

 کنترل رنگ گرم  -9

 کنترل محیط هاي کشت   -2

 کنترل دیسکهاي انتی بیوگرام  -3

 کنترل دستگاه اتوکالو   -4

 درجه 37کنترل انکوباتور   -5

 کنترل لوپ  -6

 کنترل رنگ گرم  -9

 .برروي بسته بندي رنگ ثبت گردیده است ساخت تاریخ و، ري شرایط نگهدا.ازمایشگاه لوالگربه صورت تجاري خریداري می شود رنگ گرم در

           : براي کنترل کردن رنگ گرم مطابق جدول زیرعمل می شود 

 رنگ  مورد انتظار  سویه          ATCC            کنترل  

 رنگ بنفش   Strptococcus pytogenes 19615      گرم مثبت  

 رنگ قرمز صورتی  Ecoli 25922      گرم منفی 

مخلوطی از سوش هاي فوق را درسرم فیزیولوژي قرارداده ویك قطره ازانرا روي الم گذاشته وبعد از خشك شدن  مراحل رنگ امیزي : نحوه تهیه اسمیر کنترل کشت 

 درغیر اینصورت تایید نمی شود را انجام دهید اگر رنگهاي مورد انتظار بدست امد رنگ گرم خریداري شده قابل قبول جهت استفاده می باشد 
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 کنترل محیطهاي کشت -2

 .باتل محیط کشت درازمایشگاه لوالگر به صورت تجاري خریداري می شود : محیط کشت خون(  الف

 انوع محیط کشت خون بزرگسال واطفال 

 :جدول حجم خون مورد نیاز 

 حجم خون مورد نیاز     حجم محیط          کشت خون        

  cc  1.5 - 2          سی سی 91               نوزاد         

    cc  2 - 5          سی سی  21               اطفال        

 cc  5 - 10           سی سی  51               بزرگسال        

 

 نحوه  کنترل محیطهاي کشت خون مطابق جدول زیر انجام می شود 

 سویه        ATCC  ه کشت نحو       نتیجه        

تزریق محلول باکتري به محیط بعد  ساعت 24بررسی محیط کشت بعداز 

ساعت  پاساژ ان روي محیط   24از

 EMBهاي بالد و

 

 

25922   

 E coli (g-) 

تزریق محلول باکتري به محیط بعد  ساعت 24بررسی محیط کشت بعداز 

ساعت  پاساژ ان روي محیط   24از

 EMBهاي بالد و

 

29212   

Entrococ(g+) 

محیطهاي افتراقی به صورت تجاري خریداري می شود وتاریخ ساخت وانقضا برروي ان ثبت شده است وشرایط نگهداري محیط :  کنترل محیطهاي افتراقی ( ب 

  .باید ازیخ زدگی وخشك شدن محیطها جلوگیري شود. درجه می باشد  3تا  2دریخچال ودردماي 

 نام محیط افتراقی سویه    ATCC  نتیجه مثبت         نتیجه منفی 

 سیمون سیترات     Ecoli  25922 ایجادرنگ ابی درسطح محیط  سبز رنگ

 اوره اگار پسودوموناس ائروزینوزا 27853 ایجادرنگ صورتی بدون تغییررنگ

 مانیتول پروتئوس 27313 ایجادرنگ سیاه بدون تغییررنگ
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بدون تغییررنگ 

 وشفاف

ورت خطی انس حاوي نمونه راتاعمق محیط به ص

کدورت درمحیط بارشد باکتري .فرومی بریم 

ایجادمی زشود که با ریختن محلول کواکس قرمز 

 می شود

25922 Ecoli    SIM  

باحل کردن کلنی درمحیط وریختن معرف متیل  بدون تغییررنگ

 ردایجاد رنگ قرمز می کند

 MR  کلبسیال پنومونیه 13883

باحل کردن کلنی درمحیط وریختن چند قطره  ییررنگبدون تغ

 معرف فنیل االنین ایجاد رنگ قرمز می کند

 VP  کلبسیال پنومونیه 13883

 XLD - Mac پسودوموناس ائروزینوزا 27853 کلنی هاي بدون رنگ بامرکز سیاه رشد می کند صورتی رنگ

 بایل اسکولین  انتروکك  29212 کلنی سیاه رنگ رشد می کند بدون تغییر رنگ

 : EMBکنترل محیطهاي بالد اگار و( ج

 . از انجایی که محیط خون دار آگار براي اکثرباکتریها مناسب رشد می باشد می توان جهت کنترل کیفیت ازسوشهاي زیر استفاده کرد

 سویه            EMB   ATCCمحیط    محیط بالد اگار 

 اورئوساستاف      25923 عدم رشد +4رشد کلونی 

 پروتئوس    27313    رشد باحالت خزنده با جالي سبزرنگ +4رشد کلونی 

 کنترل دیسکهاي انتی بیوگرام  -3

باسوش معین تست ( بارمی شود 21دیسك  که مجموع ان  5روز هرکدام  4) روز متوالی یاچندروز  21جدید می بایست   Lot Noهرکدام ازدیسکهاي انتی بیوتیك با 

 . محاسبه شود اگردرمحدوده قابل قبول بود پذیرفته می شود درغیراینصورت غیرقابل استفاده خواهد بود  CLSIین هاله عدم رشد برطبق جدول می شود ومیانگ

 درجدول آورده شود ATCCنوع دیسك ونوع سوشهاي مورد استفاده باکدبین المللی 

 : کنترل کیفی اتوکالو  -4

 نوار TST 

این نوارداخل اتوکالو قرارمیگیردپس ازرسیدن . برروي نواردودایره بزرگ وکوچك وجودداردکه زردرنگ می باشد.ي می شود این نواربه صورت تجاري خریدار

باید درهرران کاري نوارکنترل . رنگ ابی نشانه عملکرد مطلوب دستگاه می باشد. درجه وخاموش شدن ان نوارتست باید به رنگ ابی تغییریابد 995دماي اتوکالو به 
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 .فاده شود ودرضمن نوارها بایددرجاي خشك وخنك ودورازرطوبت نگهداري شوداست

 کنترل بیولوژیك اتوکالو : 

ساعت  24رنگ این کنترل اب رنگ است وداخل اتوکالو قرارداده می شودوبعدازخروج ازاتوکالو  انراشکسته وبه مدت . این کنترل به صورت تجاري تهیه میگردد

 .ساعت ازنظرتغییررنگ بررسی می شوداگررنگ ان به ارغوانی تغییرکرده باشد نتیجه عملکرد دستگاه مطلوب می باشد 24ده وبعدازدرجه قراردا 56درانکوباتور

 .درهربارروشن شدن دستگاه باید استفاده گردد

 .قابل ذکراست ازچسب اتوکالونیز براي اطمینان ازکنترل دستگاه نیز استفاده می شود

 درجه 73کنترل دستگاه انکوباتور -5

 .انجام شودتوسط مسئول بخش میکروب کنترل دماي دستگاه با قراردادن دماسنج درون دستگاه وثبت دماي اتوماتیك به صورت روزانه 

 .کنترل دماي یخچال نیز با ثبت دماي اتوماتیك ودماسنج انجام شود 

هود وچك میزان ساعت عملکرد فیلترکه هنگام روشن کردن هود به صورت  کنترل هودبیولوزیك  ازطریق قابل قبول بودن میزان مکش درزمانهاي روشن بودن 

 .خودکارنمایش داده می شود

 کنترل کیفی لوپ   -6

 :روش وجود دارد   2لوپ بخش میکروب شناسی به صورت تجاري تهیه می شودجهت انجام کنترل کیفی لوپ ورسم منحنی 

 توزینروش  -2(          رنگ سنجی ) روش اسپکتروفتومتري    -9

  متیلن بلو واب مقطر که درابتدا تهیه کرده ایم می ریزیم  51به  51سی سی ازمحلول  9عدد لوله ازمایش برداشته ودر هرکدام 91:  روش اسپکتروفتومتري

اي بعدي را هم به همین ودرهرکدام ازلوله ها یك لوپ ازرنگ راانتقال می دهیم ولوپ راداخل لوله حاوي محلول می شوییم وسپس پس ازقرائت جذب لوله ه

 .نحو عمل می کنیم وسپس میانگین جذب لوله ها راروي نموداربرده ورقت بدست امده برابرضریب لوپ می باشد

  اب بارلوپ رادراب مقطرفروکرده وحجم اب متصل به لوپ رابرروي پد منتقل می کنیم وسپس وزن انرا91یك پد جاذب الرطوبه راوزن می کنیم وبعد :  روش وزنی 

 .باروزن کردن میانگین وزن برابر ضرب لوپ خواهد بود91مثبت می کنیم بعداز  0.001 ترازوي

 :               نحوه نگهداري سوشهاي استاندارد مورد استفاده درازمایشگاه لوالگر

براي باکتریهاي مشکل پسند به (  TSA) شیب کم تهیه فرمایید برین هارت اینفیوژن اگار شیب دار با( ماه  6-92)استفاده ازروغن معدنی براي نگهداري طوالنی مدت   

 % (                                                   5)محیط باخون تازه که حرارت داده شده اضافه کنید 

 .نظرروي سطح محیط کشت دهید ازمیکروب مورد. استریل نمایید ( درجه به مدت یك ساعت  971) رادرحرارت خشك ( پارافین مایع) روغن معدنی 

ماه درهواي اتاق یا یخچال قابل نگهداري است براي  92-6سی سی روغن استریل روي سطح محیط بریزید این سوشها به مدت  9بعدازبدست امدن رشدکافی مقدار

 . کشت مجدد ازقسمت زیرین روغن برداشته شود
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 : کشت عمقی ونگهداري درحرارت اتاق

باعمق زیاد درلوله  TSAمحیط کشت اگار بدون کربوهیدرات مانند . یهاي مشکل پسند مناسب نیست وبراي استاف وانتروباکتریاسیه به کار می رود این روش براي باکتر

 را بپوشانید ه درپیچ دارتهیه کنید وباکتري رابه صورت عمقی دراین محیط تلقیح کنید وسپس سرلوله رادرپارافین مذاب فرو ببرید به طوري که کامال درلول

 .سپس بدین صورت  تا یکسال درحرارت اتاق یا یخچال قابل نگهداري است . درجه نگهداري کنید تاباکتري رشد کند  35ساعت دراتوو  24محیط را 

 : نگهداري کوتاه مدت 

 باکتریهاي بارشد سریع ( الف 

پس ازرشد کامل لوله رادریخچال به مدت . درجه انکوبه کنید  35ساعت دراتوو  24 لوله رابه مدت. لوله درپیچ دار کشت دهید  TSAسوش موردنظر درسطح محیط 

 .هفته می توانید نگهدارید وبراي ادامه باید کشت مجدد انجام شود  2

 استرپتوککها ( ب

ید پس ازرشد به مدت دوهفته دریخچال قابل درجه انکوبه کن 35ساعت در 24لوله ها به مدت . سوش مورد نظر رادرمحیط  بالد اگار درلوله درپیچ دارکشت دهید 

 .نگهداري است وبراي ادامه کشت مجدد انجام شود 

درجه سوشها دریخچال  35ساعته در 24ازمحیط کشت لوله شکالت استفاده کنید وبعداز کشت روي این محیط وانکوباسیون  براي مننگوکك وهموفیلوس وگنوکك(  ج

 .به مدت دوهفته قابل نگهداري است 

 -محیط هاي کشت -دماسنج-یخچال-انکوباتور-لوپ: امکانات و تسهیالت دستورالعمل هاي معاونت درمان: منابع 

 دیسکهاي انتی بیوگرام

  سوپروایزر آزمایشگاه-خانم کامیاب: تهیه کننده -

 مسئول فنی آزمایشگاه-دکتر احمد تقی زاده: تایید کننده-

 ریاست بیمارستان/باسیخانم دکتر بهاره ع  :ها کننده ابالغ-
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    LLS-In-59- B:    کد

  کنترل کیفیت آزمایشات مختلف در بخش بیوشیمی ادرار :دستورالعمل عنوان

 تهیه دستورالعملی کاربردي جهت اجراي صحیح انجام آزمایشات در بخش انالیز ادرار می باشد  :هدف-

 بخش بیوشیمی ادرار  :کاربرد دامنه-

  97/07/26 :تاریخ بازنگري بعدي 95/08/22 :تاریخ ابالغ 96/07/26 :ازنگريتاریخ آخرین ب

 مسئول بخش انالیز ادرار  :اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

  

 :روش اجرایی 

ی آزمایشگاه انجام می ات مختلف در بخش بیوشیمی ادرار که توسط مسئول مربوطه، نظارت سوپروایزر آزمایشگاه و کنترل مسئول فنآزمایشکنترل کیفی روش انجام 

 : شود به شرح زیر است

 کتون می باشد  –پروتئین وخون  –شامل پارامترهاي قند :ماکروسکپی  ( 9

قابل قبول باتوجه به کنترل نتایج قابل قبول ویا غیر. تائید می شود (نحوه تهیه ان موجود است ) پارامترهاي باال با استفاده از ادرار مصنوعی ویا تهیه شده درازمایشگاه 

 .  خواهد بود 

 .وزن مخصوص نوار توسط رفراکتومترتائید گردد( 2

 .اوربیلینوژن توسط محلول ارلیش تائید می گردد( 3

 .سی سی محلول ارلیش به ان اضافه می کنیم ورنگ قرمز   که ایجاد می شود نشانه مثبت بودن آن است  9سی سی ادراردرلوله ریخته و 5مقدار 

 توسط محلول لوگل تائید می گرددبیلی روبین ( 4

 .دقیقه رنگ سبز ظاهر شود نشانه وجود بیلی روبین درادرار است  3تا 2قطره محلول لوگل اضافه می کنیم اگر بعد از  3تا  2از جدار لوله حاوي ادرار سانتریفوژ شده 

 .پروتئین ادرار به کمك اسید سولفوسالسیلیك تائید می شود( 5

 .کدورت حاصله نشانه دناتوره شدن پروتئین ومثبت بودن آنست . درصد اضافه می کنیم  21قطره محلول اسید سولفوسالسیلیك  2تا 9تریفوژ شده بر روي ادرار سان  

 .کست وسلولهاي موجود درادرار است که به کمك اطلس مربوطه تائید می   گردد –شامل کریستالها  :میکروسکپی ادرار ( 6 

محلول  -ادرار مصنوعی -رفراکتومتر-محلول ارلیش: امکانات و تسهیالت هاي معاونت درماندستورالعمل : منابع 

 سانتریفوژ -اسید سولفوسالسیلیك -لوگل

 پرسنل بخش ادرار-خانم برزگر/سوپروایزر آزمایشگاه –خانم کامیاب : تهیه کننده -

 مسئول فنی آزمایشگاه-دکتر احمد تقی زاده: تایید کننده-

 ریاست بیمارستان/سرکار خانم دکتر بهاره عباسی  :ها ندهکن ابالغ-
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    LLS-In-60- B:    کد

 هورمون  ت آزمایش هاي مختلف در بخش سروایمنولوژي  و کنترل کیفی :دستورالعمل عنوان

 هاي هورمون اطمینان از روش صحیح انجام آزمایش    :هدف-

 آزمایشگاههورمون  بخش   :کاربرد دامنه-

  97/07/01 :تاریخ بازنگري بعدي 95/08/22 :تاریخ ابالغ 96/08/01 :ریخ آخرین بازنگريتا

 کارکنان بخش فنی بخش هورمون    :اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 کارشناس ازمایشگاه با مهارت : صالحیت و شایستگی کاربر 

 : اقدامات وابسته 

 آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

 ول ایمنی در آزمایشگاهآگاهی از اص 

 هاي هورمون  آگاهی از اساس آزمایش

 :دستورالعمل اجرائی کنترل کیفی بخش هورمون  

 .کنترل کیتهایی که کنترل خارجی دارند -9

انه ثبت ونمودارلوي استفاده می شود ودرچارت ماه( درصورتیکه موجود باشد) براي کیتهایی که کنترل خارجی دارند نمونه کنترل نرمال وپاتوژنیك  ( الف 

دراین نوع کیتها کنترل داخلی کیت نیز استفاده می شودومقداربدست امده بامحدوده . جانسون رسم می شودوقوانین وستگارد باید در مورد انها اجرایی شود

ان رد می شوند ودرغیراینصورت اقدام درصورتیکه کنترل خارجی وداخلی قابل قبول باشند جواب بیمار.قابل قبول ذکرشده دربروشورتطبیق داده می شوند

 .که با مشورت مسئول فنی اقدامات الزم انجام می شود.اصالحی الزم است 

 .کنترل کیتهایی که کنترل خارجی ندارند -2

اتوجه به نوع تست تعیین می تعداداین نمونه ها ب) عالوه برانجام کنترل داخلی کیت وتطبیق ان بامحدوده قابل قبول دربروشورازچندنمونه بیماران ران قبلی 

قابل قبول بود نتایج  Ttestگرفته می شود درصورتیکه مقدار   Ttestوازنتایج دوره قبل وفعلی .انجام می شود( نمونه  استفاده می شود  3شودولی حداقل 

                 .             تهیه شود  Ttestبیماران رد می شود درغیراینصورت اقدام اصالحی الزم است ، مستندات 

 Cut Offکنترل کیفی کیتهاي  -3

که عموما کنترل خارجی هم ندارندجهت کنترل شرایط اجرایی تست به جذب کنترل منفی ومثبت توجه می شود که درطول استفاده ازکیت  Cut Offکیتهاي 

درصورت امکان اگر نمونه مثبت داشته .ده دربروشورکیت می باشدنوسان شدید نداشته باشند درضمن مقدارجذب کنترل منفی ومثبت درمحدوده قابل قبول ذکرش

 .باشیم همراه تست اجرا می شود وانتظارنتیجه را خواهیم داشت ودرغیراینصورت اقدام اصالحی موردنیازاست

 اقدامات جانبی که درصحت اجراي تستها موثرند -4

به عنوان یك  ODقبل که ازاین طریق نوسان شدید رامتوجه وحذف نمائیم نمودارهاي  روزهاي ODاستانداردهاي مختلف هریك وتطبیق آن با  ODبررسی  -9

 (درحال حاضر درازمایشگاه انجام نمی شود ) پارامتر در نمودار لوي جانسون استفاده شود  و قوانین وستگارد اعمال شود 

مبناي  SDاختالف بیش از یك . می شود ونتایج آنها بررسی می شوند  درهرران کاري براي بعضی تستها بعضی ازبیماران تست به صورت دوتایی انجام -2

وتغییرات انها . ازاین مورد براي تاثیرسرعت عمل اجراي تست نیز استفاده می شود یعنی تست دوتایی دراول ویا اخر ویا میان کار اجرا می شود. قضاوت می باشد

 .بررسی گردد

 .محاسبه گردد Ttestعدد باشد 91درصورتیکه تعداد این مورد 
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 .خطی بودن جذب دستگاه االیزا ریدر با استفاده از غلظتهاي مختلف محلول تائید می گردد -4

 دستورالعمل اجرائی تائید دستگاه االیزا ریدر

 .حداکثرجذب وحداقل جذب به صورت اتوماتیك انجام می گیرد –شدت نور المپ  –جذب بالنك 

 انجام گردد(که می نواندبیکربنات پتاسیم ویا مت هموگلوبین باشد )نگی معین خطی بودن جذب بااستفاده ازمحلول ر

 دستورالعمل اجرائی تائید کیت دربخش هورمون 

که )بارنمونه کنترل خارجی 91جدید حداقل  LOT nomدرازمایشگاه لوالگر تائید کیتها درهرسریال ساخت انجام می شود به نحوي که با خرید کیتی با 

 Biassانجام می شود وازاین داده ها ( آن مشخص است  Target valuمقدار

می باشد این مقداربسته به نوع کیتها متغیرخواهدبودکه بانظرمسئول فنی اقدام می شود وتائید کیت توسط % 3می گیریم که بهترین حالت آن کمتراز CVو

 .مسئول فنی انجام می گیرد

 دستورالعمل کنترل کیت درفضاي کاربخش هورمون

 .می باشد 25>محدوده قابل قبول دردماي .دماي فضاي کاري هرروزدرچارت مربوطه ثبت می شود-9

 تجهیزات آمده است  SOPکه مدت ونحوه عمل این اقدامات در کالیبره بودن ابزارهاي سنجش مانند سمپلر و پیپت که باید تائیدیه داشته باشند     -2

 اساس) -سلولی شمارندة دکارخو دستگاههاي کتاب-  :نیاز مورد منابع-

 پریسا دکتر: نگارش و گردآوري-( خطاها و کیفیت کنترل کالیبراسیون، کار،

 داهیم

 دیحم دکتر نیتدو  -ی شگاهیآزماي ها فراورده و زاتیتجه جامع کتاب    -

 سروش محسن دکتر و شفا رضا

 -لوله آزمایش-سرنگ -فوژیسانتر  -پرینتر :تسهیالت و امکانات

 پرسنل بخش هورمون-آقاي رضازاده– آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/ زادهی تق احمد دکتر: کننده تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LLS-In-61-B:     کد

   کنترل کیفیت آزمایشهاي مختلف در بخش مولکولی و ژنتیك :دستورالعمل عنوان  

  :هدف-

 :  کاربرد دامنه-

 : بعدي بازنگري تاریخ :ابالغ تاریخ : يبازنگر آخرین تاریخ

 :   اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

 

 .در این بیمارستان موجود نمی باشد

 

 

 : ازین مورد منابع-

 

 : تسهیالت و امکانات
 

 آموزشی  سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه
 

 : کنندگان تائید-
 

 : ها کننده ابالغ-
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      Lc&T-In-62-B: کد

 پاتولوژي بخش در کیفی کنترل انجام نحوه  :دستورالعمل عنوان

صحت ، کامل بودن و به موقع بودن تمام گزارش هاي  /یصیتشخي خطاها پاتولوژي،کاهش جینتا تیفیک از نانیاطم دستورالعمل نیا نیتدو از هدف:  هدف-

  حاصل از این بخش

 ژيپاتولو:  کاربرد دامنه-

 26/8/17:بعدي بازنگري تاریخ 31/8/16: ابالغ تاریخ 26/8/16:بازنگري آخرین تاریخ

  يپاتولوژ بخشی فن پرسنل:    اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

هاي مفقودي و حوادث مرتبط با نمونه  مشاوره نمونه ها، مرور نمونه هاي قبلی به صورت تصادفی ، گزارش نمونهروند انجام کار کنترل کیفی پاتولوژي به صورت  

 .هاي پاتولوژي، کنترل کیفی بخش تکنیکی ، اعالم زمان پذیرش تا گزارش دهی انجام می شود

 "مشاوره نمونه ها  "

این مشاوره با سایر .  دهدف از اجراي این برنامه مشاوره نمونه  هاي دشوار بحث برانگیز و مواردي است که به گونه اي ابهام در تشخیص آن ایجاد می شو -9

 .  لوژیست شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران و اساتید برجسته پاتولوژیست خارج از دانشگاه انجام شوداتوهمکاران پ

 .تناوب و دفعات انجام کار در صورت ابهام  انجام گیرد -2

و مرتب بودن فایلینگ و کیفیت رنگ آمیزي و برچسب گذاري کنترل کند عالوه بر  الم مربوط به سال گذشته را از نظر حباب گرفتن 91کارشناس در میانه ماه   -3

برگه گزارش پاتولوژي را از نظر  91نظر مرتب بودن فایلینگ و ذوب نشدن و تخریب  بلوک و برچسب گذاري و  بلوک پارافینی مربوط به یکسال گذشته را از 91آن 

در نرم افزار کامپیوتر  از نظر دسترسی و مخدوش بودن مشاهده و درصد موارد اشکال دار را در برگه گزارش گزارش مجازي  91مخدوش نبودن و صحافی شدن و 

 . ثبت  کند 

ري، جمع آوري اطالعات بالینی، برش هاي میکروسکپی،  رنگ آمیزي اختصاصی و ارسال آن به همکار پاتولوژیست جهت اخذ مشاوره حضوري یا غیر حضو-4     

 .بیشفاهی یا کت

 .مورد مشاوره انجام شده  و فرد مشاور در ذیل اوراق پاتولوژي گزارش شده  از مرکز ذکر خواهد شد  -5

 . مورد گزارش از برگه گزارش بیمارستان لوالگر منعکس می شود ،در صورت اخذ مشاوره کتبی-6

 . سوابق فرد مشاور بایگانی نگهداري  خواهد شد-7

 "ورت  تصادفی مرور  نمونه هاي  قبلی به ص "

 .پایش به صورت تصادفی از نمونه هاي  مختلف و گزارش هاي پاتولوژي تهیه شده است-9

 . تناوب و دفعات انجام کاربه  صورت ماهانه است-2

لینی موجود ، در اختیار ماه گذشته آزمایشگاه به طور تصادفی مواردي را استخراج کرده و به همراه اطالعات با 6کارشناس بخش از نمونه هاي مربوط به   -3

 . پاتولوژیست قرار می دهد

ب هاي جدید با پاتولوژیست با استفاده از الم ها و اطالعات بالینی در اختیار قرار داده شده،  تشخیص مورد نظر را  در برگه مربوطه  ثبت می کند وجوا-4

 .جوابهاي قبلی مطابقت داده می شود 

 . مشخص شود خطا مربوط به بازبینی بوده یا گزارش قبلیدر صورت وجود اختالف فاحش باید  -5

 .در صورت وجود خطا در گزارش قبلی،  اقدام اصالحی شامل گزارش و اطالع رسانی به پزشك معالج انجام می شود  -6
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 .انجام اقدام پیشگیرانه جهت پیشگیري از بروز  خطاي مجدد -7

 .در سوابق آزمایشگاه  بت و گزارش مورد ،-8

 "ارش نمونه هاي مفقودي و حوادث مرتبط  با نمونه هاي پاتولوژيگز "

 . مشخص شدن نمونه هایی که به بخش پاتولوژي نرسیدن یا پس از انجام کار هاي مرتبط به بخش پاتولوژي، مفقود یا مخدوش شده اند-9

 . تناوب و دفعات  انجام کار ماهانه است-2

 . کنترل می شود تا نمونه هایی که  به بخش نرسیده اند گزارش شودبه صورت ماهانه دفاتر بخش پاتولوژي   -3

 .    مواردي که در هنگام فایل کردن،  الم و بلوک پارافینی مشاهده نمی شود ثبت می گردد-4

 .مواردي که در مرور تصادفی الم و بلوک و  گزارش، مشاهده شده ثبت گردد در صورت مفقود شدن و -5

 "یکی کنترل کیفی بخش تکن "

 پایش کیفیت الم ها، بلوک ها و گزارش تهیه شده در بخش پاتولوژي -9

 .تناوب و دفعات انجام کار هفتگی است -2

توسط کارشناس کیفیت نمونه ها از نظر اندازه و فیکس بودن، کیفیت بلوک ها از نظر خرد نشدن در هنگام برش ، کیفیت الم ها از نظر رنگ آمیزي و موتاژ -3

 . وژي کنترل و در فرم مخصوص ثبت می گرددبخش پاتول

  "اعالم زمان پذیرش تا گزارش دهی " 

 . تناوب و دفعات انجام کار هفتگی است-9

 . کارشناس بخش پاتولوژي تاریخ آماده شدن جوابها را با برگه هاي پذیرش مطابقت داده و زمان تاخیر هر کدام را ثبت کرده  و گزارش می کند-2

 پاتولوژي بخش در مستقر تجهیزات:  تجهیزات مارستانیبي کار اتیتجرب و تیفیک تیریمد مستندات:  ازین مورد منابع-

 پاتولوژي بخش فنی پرسنل:  کارکنان

 

 پاتولوژي فنی مسئول/خلج دکتر-پاتولوژي واحد پرسنل/دانشفر: کنندگان تهیه-

 بیمارستان مدیریت/علی اشرف حسن پور: کنندگان تایید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LLS-In-63-B:     کد

   نحوه استفاده از مواد حاجب :دستورالعمل عنوان  

          حاجب ماده از نادرست استفاده به مربوط عوارض کاهش/ دارند حساسیت که بیمارانی در استفاده عدم :هدف-

 رادیولوژي واحد:  کاربرد دامنه-

 8/8/17 :بعدي بازنگري تاریخ 21/8/16:ابالغ تاریخ 8/16/ 8: بازنگري آخرین تاریخ

   رادیولوژي کارشناسان+   بخش سوپروایزر:   اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

 .شود اجتناب آن مصرف از دارو الیو در رنگ رییتغ ای رسوبات هرگونه مشاهده صورت در -1

 . ردیگ قرار محاسبه مورد هیکل عملکرد و خون انیجر سرعت ، رگ اندازه ، وزن ، سن رینظیی فاکتورها اساس بر حاجب ماده  غلظت و حجم بیترک -2

 . شود مخلوطی قیتزري داروها ریسا با دینبایی دارو تداخالت لیدل به -3

 . شودی نم هیتوص لیاستر نیسال نرمال سرم بای قیتزر حاجب ماده کردن قیرق -4

 شود انجام لیاستر طیشرا تحت تماما دیبا ظروفشان از حاجب ماده دنیکش -5

 . ردیگ قرار استفاده مورد بالفاصله دیبا شدن باز از پس حاجب ماده -6

 . باشد داشته آن به كینزد ای و بدني مساویی دما قیتزر زمان در دیباي دیور دار دی کنتراست مواد -7

 .شود داده حیتوضي و به جریپروس انجام نحوه دیبا ماریب آرامش حفظ منظور به  آزمون انجام از قبل -8

 .با هماهنگی مسئول رادیولوژي انجام گردد ماریب كی درجه همراهان ای ماریب توسط تیرضا فرم لیتکم -9

 .شود داده حیتوضتوسط مسئول فنی و یا پرسنل رادیولوژي ي و كی درجه همراهان و ماریب به دارو قیتزر ازی ناشی  احتمال خطرات  -11

 .شود نیگزیجا نمیایی جرهایپروس ای و شود موکول بعد به المقدوری حت ازمون انجامي باردار صورت در  -11

 .ردیگ قرار استفاده مورد اطیاحت با حاجب مادهی ردهیش موارد در  -12

 .رندیگ قراري غربالگر مورد خاصي هایماریب ویی غذا مواد ،ییدارو تیحساس سابقه نظر از دیبا مارانیب  -13

 .استی الزامی خوني فاکتورها ریسا و BUN،CR شاتیآزما انجام  -14

 .شود هماهنگ ستیولوژیراد با اقدام گونه هر از قبل تیاسحسي باال سكیر با مارانیب در  -15

 .گردد استفاده مربوطه جریپروس نوع و رگ اندازه سن، با متناسب وکتیآنژ از  -16

 .باشدیم ساعدی داخل قسمت مالیپروگز دیور ق،یتزر جهت مناسب دیور  -17

 .ردیپذ صورت اورژانسی ترالي داروها و زاتیتجه بودن کامل از نانیاطم با و خبره پرسنل و ستیولوژیراد حضور با حاجب ماده گونه هر قیتزر  -18

 .باشدی می       الزام آزمون از پس ساعت مین تا حداقل قیتزر محل کنترل و( رگ بودن باز) وکتیآنژ ماندنی باق  -19

 نظارت تحت و اطیاحت با حاجب ماده از استفاده...وي ویکل مارانیب مانند خاصي ا نهیزمي هایماریب سابقه با  نیمراجع خصوصا افراد هیکل در  -21
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 .ردیپذ صورت ستیولوژیراد

 .افتدیب ریتاخ به هفته كي یدیروئیتي ها آزمون است الزم نیبنابر شود،ی مي دیروئیتي ها تست در اختالل باعث حاجب ماده قیتزر  -21

 .شود قطع قیتزر از بعد و قبل ساعت 48 نیمتفورم مصرفی ابتید مارانیب در  -22

 .باشدی م بدن  وزن لوگرمیهرکي ازا بهی سی س مین و كی کودکان در وی سی س كی بزرگساالن در داروی مصرف دز زانیم  -23

 .شودی م برابر دو داروی مصرف دز باشدی می آمادگ بدون ماریب کهي موارد و اورژانس موارد در  -24

  History(  بودن دراتهیه)   Hydration ،(  ماریب کردن توریمان)   Have in electrocardiogram ،(  بودن جمع حواس)  4h   :Head up قانون تیرعا -25

 . استی الزام حاجب ماده قیتزر از قبل( ي ماریب خچهیتار داشتن) 

مواد حاجب رادیولوژي ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و ام ار : ازین مورد منابع-

 حسن فرحناک –فضل اهلل تورچیان : اي نوشته 

 فرم رضایت آگاهانه-ترالی اورژانس/حاجب ادهم: تسهیالت و امکانات

 رادیولوژي سوپروایزر /خانم انصاري/آموزشی  سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

 مسئول فنی رادیولوژي/خانم دکتر سوده ثاقب: کنندگان تائید-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LLS-In-64-B:    کد

 یخوني ها فراورده و خون Cross match وAnti body screening جمله ازي سازگاري ها شیآزما انجام : دستورالعمل عنوان

 انجام ازمایشات سازگاري مطابق روشهاي استاندارد : هدف-

 خون بانك:  کاربرد دامنه-

  97/07/30 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 :ابالغ تاریخ 96/07/30 :بازنگري آخرین تاریخ

 خون بانك مسئول:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

  

 :یی اجرا روش

 :مچ کراسیی اجرا روش

است به ابتدا درخواست کامپیوتري کراس مچ با سابقة بیمار در صورت وجود ، چك شده و نمونه سرم یا پالسما که داراي لیبل مشخصات بیمار روي آن 

سلولی تهیه شده چهار قطره از سرم بیمار و دو قطره از سوسپانسیون .دقیقه سانتریفوژ شده ، سپس از کیسه هاي خون هم گره بیمار یك کورد کنده  3مدت 

دقیقه  95سپس دو قطره محلول لیز بدان اضافه کرده و حدود . را در یك لوله تمیز ریخته و بالفاصله سانتریفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی کنید

بار محتویات  3یون بررسی نمایید مجدداً و از نظر آگلوتیناس سپس از بن ماري خارج کرده و سانتریفیوژ کنید. درجه سانتیگراد قرار دهید 37در بن ماري 

سیون بصورت لوله را با سرم فیزیولوژي شستشو داده و در انتها یك قطره آنتی هیومن گلوبولین بدان اضافه کرده و سانتریفوژکرده و از نظر آگلوتینا 

بخش تحویل دهید و مشخصات را در دفتر کراس مچ و  در صورت عدم آگلوتیناسیون کیسه خون را به.میکروسکوپی بدقت بررسی نمایید  ماکروسکوپی و

.ضبط نمایید کامپیوتر ثبت و  

 بالینی نظر از مهم غیرمنتظره بادیهاي آنتی جستجوي براي استاندارد عملکردي روش
S.O.P for Antibody Screening Test 

Indirect Antiglobulin Test (IAT) for the Detection of Antibodies to Red Cell     Antigens 
 :کار روش

 .نمایید گذاري نشانه جداگانه صورت به را متر میلی92*75 لوله 9-3

 .کنید اضافه را بیمار پالسماي یا سرم قطره 2 ها لوله از یك هر به-2

 .کنید اضافه I, II, IIIاستاندارد قرمز گلبول قطره 9ها لوله از یك هر به ترتیب به-3

 مشاهده جهت را ها لوله سپس .نمایید سانتریفوژ هیثان 31 تا 95 زمانg*9111دور یا مشخص زمان مطابق کالیبره وژسانتریف در را ا ه لوله-4

 .کنید ثبت و بندي درجه را واکنش نتایج . نمایید ارزیابی مقعر آینه از استفاده با زیهمول و آگلوتیناسیون

 .نمایید اضافه سازنده دستورالعمل مطابقLISSحلولم یا درصد 22 نیآلبوم قطره2 فوق هاي لوله از یك هر به-5

 به را ها لوله LISS نمودن اضافه درصورت .دهید قرار سانتیگراد درجه37 دماي در دقیقه95-31 مدت به را ها لوله آلبومین نمودن اضافه صورت در-6

 .ددهی قرار سانتیگراد درجه 37 دماي در سازنده دستورالعمل مطابق یا قهیدق91-95 ت مد

 را واکنش نتایج .نمایید ارزیابی مقعر آینه از استفاده با همولیز و آگلوتیناسیون مشاهده جهت و کرده سانتریفوژ را ها لوله مشخص زمان طی از پس-7

 .نمایید ثبت و بندي درجه

 گاز یك سطح روي بر آرام ضربه با را الینس محلول شستشو مرحله آخرین از پس و شسته درصد1,1 نیسال با بار4 تا3 حداقل را ها لوله ادامه در-8
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 .کنید تخلیه کامالً

 .نمایید مخلوط آرامی به ا ر ها لوله سپس .کنید اضافه AHG معرف شده شسته هاي لوله به سازنده دستورالعمل مطابق-1

 .نمایید ازریابی مقعر نهآی ز ا استفاده با زیهمول و آگلوتیناسیون مشاهده جهت و کرده سانتریفوژ ثانیه 95 -31 ها لوله-91

 .کنید ثبت و بندي درجه را ها واکنش نتایج-99

  شده حساس قرمز  گلبول از قطره9 شیآزما منفی نتایج سازي معتبر و کنترل جهت-92

(IgG Control Cells) کنید اضافه منفی هاي لوله به. 

 .اییدنم ارزیابی آگلوتیناسیون مشاهده جهت و کرده سانتریفوژ را ها لوله- 3

 :تفسیر

 گزارش مثبت سانتیگراد درجه37 دماي در انکوباسیون از پس و (Immediate spin) عیسر مرحله در همولیز /آگلوتیناسیون وجود با آزمایش نتیجه-9

 .شود

 .شود گزارش مثبتAHGنمودن اضافه از پس همولیز /آگلوتیناسیون وجود با آزمایش نتیجه-2

 AHG مرحله ر د و مراحل از هریك در همولیز /آگلوتیناسیون شاهدهم عدم صورت در آزمایش نتیجه-3

 .شود گزارشی منف w 2 تا9+ ن آگلوتیناسیو مشاهده و شده حساس قرمز گلبول نمودن اضافه از پس و

 .شود تکرار آزمایش مراحل باید و نبوده معتبر آزمایش نتیجه ه شد حساس قرمز گلبول نمودن اضافه از پس آگلوتیناسیون وجود عدم درصورت-4

 : مهم نکته

 :است بالمانع زیر موارد در لخته خون از استفاده-9

 EDTAحاوي کامل خون نمونه وجود عدم صورت در-

 (.شود رجوع معرفها تولیدکننده دستورالعمل به).نماید فعال را کمپلمان میتواند که بادئی آنتی جستجوي-

 بادي آنتی آلو شناسایی Polyspecific AHGمعرف اصلی وظیفه نکهیا به توجه با . باشد می anti- IgG &anti-C 3ي حاو Polyspecific AHGمعرف-2

 استفاده .میباشد بالمانع منتظره ریغ بادیهايی آنت جستجوي آزمایش در Monospecific anti-IgGمعرف از استفاده بنابراین است،IgG هاي

 .نماید جلوگیري ناخواسته ايواکنشه از تواند میMonospecific anti-IgG AHGاز

 :شایع خطاهاي

 آزاد صورت بهAHGمعرف باشد منفی واکنش که زمانی . دارد کاربردAHG مرحله در کاذب منفی وجود عدم از اطمینان جهت شده حساس قرمز گلبول

 : است افتاده اتفاق زیر موارد از یکی یونآگلوتیناس مشاهده عدم صورت در .میدهد آگلوتیناسیون شده حساس قرمز گلبول با که دارد وجود درلوله

 .است نشده اضافهAHGمعرف-

 .است شده خنثی آزاد بادیهاي آنتی با مناسب، شستشوي عدم یا مانده باقی سالین وجود به توجه با ولی شده اضافهAHGمعرف-

 .نیست مناسب (potency)واکنش توان دارايAHGمعرف-

 

  افشان گل اله بیحب دکتر فیتالی خونشناس دری فیک کنترل کتاب/ خون انتقال سازماني هاSOP / سون دیویدي هماتولوژ کتاب : منابع

 لوله ازمایش-سانتریفوژ -Polyspecific AHGمعرف :تسهیالت و امکانات

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام – بخش مسئول/زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی لمسئو/زادهی دکتراحمدتق: کننده تایید-

 ریاست/دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-

 



 

 Page 
216 

 
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LLS-In-65- B:   کد

 يا لوله روش به Rh(D) شیآزما وي ا لوله روش به سرم و قرمز گلبولABO گروه نییتعي ها شیآزما انجام:  دستورالعمل عنوان

 تعیین گروه خونی به روش استاندارد:  هدف-

 خون بانك:  دکاربر دامنه-

  97/07/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/14 :ابالغ تاریخ 96/07/30 :بازنگري آخرین تاریخ

 خون بانك مسئول:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :یی اجرا روش

 (Forward Test) قرمز گلبول آزمایش

 .نمایید اضافه اید کرده گذاري نشانه قبل از که تمیز متر میلی75*92 لوله یك رابه Anti-A قطره یك -9

 .نمایید ایداضافه کرده گذاري نشانه قبل از که تمیز متر میلی75*92لوله یك به را Anti-B قطره یك-2

 .دیینما اضافه را ر بیما( درصد2-5)قرمز گلبول ن ازسوسپانسیو قطره یك ها لوله از یك هر به-3

-9111دور با ثانیه 95-31 مدت به شده کالیبره سانتریفوژ با ف معر سازنده دستورالعمل بقمطا و کنید ط مخلو آرامی به را ها لوله داخل محتواي-4

111rpmنمایید سانتریفوژ. 

 مناسبي نور منبع 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

 .نمایید تفسیر و بندي درجه را واکنش نتایج-6

 .نمایید ثبت آزمایشگاه خون بانك دفتر در بالفاصله را واکنش نتایج-7

 (Reverse Test)  پالسما یا سرم آزمایش

 .ییدنما اضافه شده گذاري نشانهB و  A1 قبال تمیزکه متر میلی75*92 لوله دو به را پالسما یا سرم از قطره 3 تا9-2

 .نمایید اضافه شده گذاري نشانه A1 با کهي ا لوله به راA1 گلبول سوسپانسیون از قطره یك-2

 .نمایید اضافه شده گذاري نشانه Bبا کهي ا لوله به راB گلبول سوسپانسیون از قطره یك-3

-9111دور با ثانیه 95-31 مدت به شده کالیبره تریفوژسان با معرف سازنده دستورالعمل مطابق و نمایید مخلوط آرامی به را ها لوله داخل محتواي-4

111rpmنمایید سانتریفوژ. 

 .نمایید بررسی همولیز وجود جهت را ها لوله داخل پالسماي یا سرم-5

 بررسی و مشاهده ییروشنا منبع از استفاده با را آگلوتیناسیون هرگونه وجود . د شو آزاد ونیسوسپانس صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-6

 .نمایید

 .نمایید تفسیر و بندي درجه را واکنش نتایج-7

 .نمایید ثبت آزمایشگاه خون دفتربانك در بالفاصله را واکنش نتایج-8

 : تفسیر

 مطا راABO گروه و نمایید مقایسه (Forward Test)قرمز گلبول واکنش جینتا با را (Reverse Test) پالسما ای سرمي ها شیآزما با آمده دست به هاي واکنش نتایج

 .کنید ریتفس ذیل جدول بق

 تفسیر
 

 واکنش سرم با گلبولهاي مشخص

 (گروه بندي سرمی )

 واکنش گلبول قرمز با آنتی سرم هاي مشخص

 (گروه بندي سلولی) 

آنتی بادي هاي 

ABOدر سرم 

 آنتی آنتی B آنتی AB سلولهاي A سلولهاي B سلولهاي O گروه

A 
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A  آنتیBآنتی O -- + + -- -- -- 

B آنتی A -- + -- + -- + 

A آنتی B -- -- + + + -- 

 + + + -- -- -- AB هیچکدام

 ،B و آنتیAآنتی 

Hآنتی 

Oh 
Oبمبئی 

+ + + -- -- -- 

 .باشد می منفی نتیجه دهنده نشان قرمز، گلبول مخلوط همگن محیط با همراه آگلوتیناسیون مشاهده عدم

 .شود حل و پیگیري ABO گروه ریتفس و ازثبت قبل باید پالسما/  سرم و قرمزخون گلبول آزمایش نتایج در ناهمخوانی هرگونه

 .نمایید تکرار را 4-8 مراحل سپس و نمایید انکوبه اتاق دماي در قهیدق 5-95 مدت به را ها لوله پالسما / سرم آزمایش در 3 + از تر ضعیف واکنش وجود درصورت

 

 : همم نکات

 .شود رجوع معرفها تولیدکننده دستورالعمل به .است مانع بال لخته خون از ده استفا EDTA کامل خون نمونه وجود عدم صورت در -9

( باشندی مA1گروه ازAگروه افراد درصد 81 تقریباً)میشوند نامیده A1 Cell میدهند نشان واکنش antiA ای وantiA1 سرمهاي آنتی با که A گروه قرمز گلبولهاي -2

 .نیست الزامی A1 سرم آنتی معرف از استفاده A1Cell تعیین جهت معموال بنابراین

 .میباشد ممنوع اسالید از استفاده با ABO آزمایش انجام طبی تشخیص آزمایشگاههاي و بیمارستانی مراکز خونهاي بانك در -3

 اي لوله روش به Rh(D) آزمایش استاندارد عملکردي روش -2

 :هدف

 به توجه با Rh-Negative وRh-Positive فنوتیپ نوع .میباشد ي باردار دوران و خون تزریق از قبل آزمایشهاي از انسانی خون قرمز گلبول Rh(D) گروه تعیین -9

 .میشود تعیین خون قرمز گلبول غشاي سطح در D ژن یآنت حضور عدم و ر حضو

 .نشود مشاهده ، مستقیم واکنش Anti-D معرفهاي اکثر با است ممکن و شده بیان ضعیف صورت به خون مز قر گلبولهاي از برخی سطح در D ژن آنتی -2

 .استی الزام AHG آزمایش انجام -3

 مانزای تهاجمی روشهاي و سقط سابقه یا هستند بارداري دوران در که بانوانی جهت)باشد داشته را D ضعیف ژنهاي آنتی شناسائی توانائی باید Rh تعیین روش -4

(Invasive obstetric procedure) ،تزریق گیري تصمیم براي مادران گونه این از شده متولد ن نوزادا نیز و دارند ((RhIG روگام  

 .است الزامی Rh-Positive نتیجه تفسیر براي >2+ واکنش درجه مشاهده -5

 به توجه .شود تأیید AHG مرحله و سانتیگراد درجه 37 دماي در انکوباسیون یعنی ، بعدي مراحل در آزمایش ادامه با 2 + از تر ضعیف واکنش هرگونه باید -6

 .است الزامی آزمایش ادامه جهت Anti-D معرف سازنده دستورالعمل

 براي ل کنتر  از زمان هم استفاده ، دارد وجود نرمال غیر ي ها پروتئین آنها خون در یا و هستند، بادي آنتی اتو داراي که بیمارانی خون نمونه که صورتی در -7

 مانند Rh-Control معرف ي حاو دوم  لوله یك Anti-D حاوي لوله با همراه که دارد اعتبار زمانی نمونه Rh تعیین بنابراین. است الزامی مثبت جینتا شناسائی

 درصد6 آلبومین

 .نمایید عمل سازنده دستورالعمل مطابق . د شو مشاهده منفی واکنش و شده مایش آز 

 : نمونه

 .است قبول قابل Rh تعیین آزمایش براي EDTA انعقاد ضد حاوي لوله در شده گیري نمونه کامل خون تریلی لیم 9-5-2

 .شود ثبت بیمار خون ي حاو لوله روي بر  کنندهیی شناسا فرد به منحصر شماره و بیمار خانوادگی نام و نام است الزامی -2

 .شود ثبت بیمار خون حاوي لوله روي بر خونگیري ختاری و خونگیر نام است الزامی -3

 ذیل بندهاي از یکی انجام مادر Rh گروه تعیین یا خون تزریق نیازبه صورت در نیست موجود بیمارستان خون بانك بیماردر Rh آزمایش انجام سابقه که زمانی -4

 :است الزامی الویت رعایت با

 .شود ارسال اولیه Rh آزمایش نتیجه تأیید و تکرار جهت خون بانك به و شده مجدد گیري نمونه بیمار از -

 .گردد تأیید و تکرار دیگري کارشناس توسط نمونه روي بر مجدداً Rh آزمایش -

 .نماید سازي مستند و تأیید تکرار، را Rh آزمایش مجدداً Rh اولیه آزمایش دهنده انجام کارشناس -
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 .شود انجام مجدد گیري نمونه. نکنید ه استفاد ، دارندی مپیل یا زیظاهرهمول که ئی ها نمونه از -5

 : نمونه نگهداري شرایط

 .شود رجوع ها نمونه سازي ذخیره شرایط و محدودیت جهت معرفها کننده تولید دستورالعمل به -

 .شود ذخیره بعدي آزمایش هرگونه جهت روز 7  حداقل مدت  به و د سانتیگرا درجه 2-8یخچال دماي در خون هاي نمونه -

 .نمیشود توصیه شده تفکیك هاي لوله در سازي ذخیره و بیمار نمونه خون قرمز گلبول از پالسما یا سرم جداسازي ، انسانی خطاي هرگونه وقوع از پیشگیري جهت -

  Quality Controlکیفی کنترل

 .شود ثبت و کنترل روزانه Rh نوع شناسائی براي شده استفاده معرف واکنش باید -

 گلبول نسیون سوسپا با و داده نشان را 2+و4+بین واکنش -Rh-Positive درصد 2-5ن خو قرمز گلبول سوسپانسیون با Anti-D معرف آگلوتیناسیون باید -

 .گردد مشاهده منفی واکنش Rh-Negative درصد 2-5قرمز

 .......سی تمیزي لوله ها و المها ي مورد استفاده ، چك سرم فیزیولوژي  ، چك سروفیوژ وبررسی آنتی بادي ها از نظر تاریخ انقضاء با محلول ها و شفافیت آنها ، برر  -

 : کار روش

 .نمایید اضافه شده گذاري نشانه قبل از که اي لوله به Anti-D قطره یك -9

 . نمایید اضافه شده گذاري نشانه قبل از که دوم لوله به را Rh-Control قطره یك -2

 .نمایید اضافه درصد 2-5قرمز گلبول ازسوسپانسیون قطره ،یك فوق هاي لهلو از یك هر به -3

 با هیثان 95-31زمان معموالً .نمایید سانتریفوژ کننده تولید دستورالعمل در مندرج سرعت و زمان مطابق و نمایید مخلوط آرامی به را ها لوله داخل محتواي -4

 .باشد می 111rpm-9111دور

 مشاهده مناسبي نور منبع از استفاده با را آگلوتیناسیون گونه هر وجود . شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده  تا دهید تکان یآرام به را ها لوله -5

 .نمایید

 .کنید بندي درجه و بررسی را واکنش نتایج -6

 .نمایید عمل جدول مطابق و کنید ثبت آزمایشگاه دفتر در بالفاصله را Rh-Control وAnti-D حاوي لوله بندي درجه نتایج  -7

 Interpretation Rh-Control Anti-D تفسیر

 +2 ≤ 0 .شود گزارش Positive بیمار Rh نوع

 +2 > 0 .دهید ادامه 8 مرحله از

Unresolved Positive Positive 

 .باشد می سانتیگراد درجه 37 ي دما در قهیدق 95-31ت مدّ به معموال . نمایید انکوبه سازنده دستورالعمل مطابق را لوله دو هر -8

 .باشد می 111rpm-9111دور با ثانیه 95-31زمان معموالً .نمایید سانتریفوژ را ها لوله انکوباسیون زمان طی از پس -1

 .کنید همشاهد را آگلوتیناسیون هرگونه وجود شود آزاد ونیسوسپانس صورت  به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله -91

 .کنید ثبت را واکنش ، میباشد منفی Rh-Control لوله و هد د می نشان را شفاف زمینه با 2+>قوي واکنش Anti-D لوله اگر -99

 .نیست الزمAHG مرحله و آزمایش پایان کنید، گزارش Rh-Positiveرا آزمایش نتیجه-92

 .دهید شستشو کامل صورت به سالین با بار چهار تا سه را ها لوله ،مشکوک واکنش وجود یا واکنش در تغییري مشاهده عدم صورت در-93

 .نمایید اضافه ها لوله بهAHG قطره 2 سازنده دستورالعمل مطابق و کرده تخلیه سالین از خوب را ها لوله شستشو آخرین از پس-94

 دور با هیثان95-31 زمان معموالً .نمایید سانتریفوژ کننده تولید عملدستورال در مندرج سرعت و زمان مطابق و کرده مخلوط آرامی به را ها لوله محتواي-95

9111-111rpmباشد می. 

 .کنید مشاهده را آگلوتیناسیون هرگونه وجود. شود آزاد سوسپانسیون صورت به گلبولی توده تا دهید تکان آرامی به را ها لوله-96

 .کنید ثبت آزمایشگاه خون فتربانكد در را آن و کنید بندي درجه و بررسی را واکنش نتایج-97

 .کنید گزارش و تفسیرB جدول مطابق-98

 

 Interpretation Rh-Control Anti-Dتفسیر

Rh-Positive 0 ≥ 2+ 
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Rh-Negative 0 0 

Unresolved Positive Positive 

 : مهم نکات

 آزمایش نتیجه بایدRh-Control لوله در آگلوتیناسیون مشاهده وعدم AHGگرادسانتی درجه37 مراحل از پس Anti-D لوله در قبول قابل آگلوتیناسیون مشاهده-9

Rh Positive (Weak- D) شود گزارش. 

 .میباشد غلط و اشتباهDU " مثبت "D " منفی " شکل به نتیجه گزارش

 نتیجه باید و میباشد قرمزخون گلبول غشاي سطح در D ژن دآنتی وجو عدم دهنده نشانRh-ControlوAnti-D ي حاو لوله در آگلوتیناسیون مشاهده عدم-2

 . شود گزارشDی منف شیآزما

 بیماربه نیاز درصورت و میباشد تفسیر غیرقابل و شده گزارش Unresolved شیآزما شودنتیجه مشاهده آگلوتیناسیون هرگونه Rh-Control لوله در که صورتی در-3

 .شود تزریق " Rh(Negative) ازگروه خون

 .است مانع بال لخته خون از ده استفا EDTA ي حاو  کامل خون نمونه وجود معد صورت در-4

 .باشدیم گزارش قابل میشود مشاهده macroscopic ماکروسکوپی صورت به که واکنشهائی فقط-5

 شامل فقط که anti-D معرفهاي ، تداش توجه باید .باشند می IgG&IgMBlend ط مخلو یا و IgM monocolonal ت صور به بازار در موجود ي تجار معرفهاي-6

IgM آزمایش جهت باشند می Weak-Dمعرفهاي از باید و نیستند مناسب anti-D حاوي که IgG آزمایش استفاده باشند، می Weak-D از باید و نیستند مناسب 

 .نمود استفاده باشند، میIgGحاوي که anti-D معرفهاي

 .میشود توصیه Rh(D) ضعیف ژنهاي آنتی شناسائی جهت متفاوت D آنتی کلون با و دوم  معرف از استفاده با بیمار خون نمونه روي بر Rh(D) دوم آزمایش انجام-7

 .میباشد ممنوع اسالید از استفاده با ABO آزمایش انجام طبی تشخیص هاي ه آزمایشگا و بیمارستانی مراکز خونهاي بانك در-8

 :نکات قابل توجه

در جه سانتیگراد نمیباشدزیرا واکنش آنتی ژن و آنتی بادي  37در حرارت اتاق یا کمتر انجام میشود و احتیاج به انکوباسیون در  ABOن انجام آزمایش تعین گروه خو

 .درجه سانتی گراد کاهش می یابد 22در حرارت بیشتر از 

باشد همچنین در گروه بندي  4+تا  3+بایستی در حدود  BوAي آنتی ، شدت آگلوتیناسیون گلبولهاي قرمز بیمار با معرفهاABOبطور طبیعی در گروه بندي سلولی  

 .مشاهده شود  4+تا  3+بایستی آگلوتیناسیون حدود   BوA1سرمی بیمار با معرفهاي 

ه آگلوتیناسیون را بتوان بررسی در روش سرمی نمیتوان از اسالید یا الم استفاده کرد زیرا ممکن است تیتر آنتی بادي ها آنقدر قوي نباشد که بدون کمك سروفیوژ نتیج

 .نمود 

 .را در محلی که زمینه شفاف و روشن داشته باشد می خوانند   ABOتفسیر آزمایشات 

 .هر گونه آگلوتیناسیون یا همولیز مؤید واکنش مثبت است در غیر اینصورت واکنش منفی بوده وباید از نظر میکروسکوپی نیز کنترل شود

  

دقیقه لوله ها را در حرارت 91-5باااراي واکنش بهتاااار میتوانید قبااال از سروفیوژ کردن بمدت ( back type)به روش سرمی در روش تعین گروه خون 

 .اتاق نگهداري کرده سپس آنها را سروفیوژ کنید 

است که این لوله منفی شده و واکنش آگلوتیناسیون در هنگامی قابل اعتبار   ABOبعنوان کنترل منفی است ویك سیستم  O cellدر گروه بندي سرمی استفاده از لوله 

در . باعث آگلوتیناسیون  لوله هاي دیگر شده باشد   Bیا آنتی Aمثبت شود ممکن است عوامل دیگري بغیر از آنتی  O cellچنانچه واکنش لوله . این لوله مشاهده نشود

میشوند عبارتند از وجود آنتی بادي هاي سرد،  O cellاعث آگلوتیناسیون یا تجمع گلبولها در لوله نتیجه تفسیر گروه بندي با اشکال روبرو خواهدشد ، عواملی که ب

 .است Hپدیده رولو، آنتی بادي علیه آنتی ژن هاي دیگر گروه خون که در درجه حرارت اتاق واکنش میدهند و گروه بمبئی که داراي آنتی 

م بك تایپ را انجام داد و هر دو جواب باید همدیگر را تایید کنند و چنانچه اشکالی در تفسیر پیش آمد، نخست باید باید هم سل تایپ و ه ABOبراي گروه بندي سیستم 

رکن اساسی در تزریق خون است ، چنانچه خون را از نظرگروه  ABOبه بر طرف کردن مشکل اقدام کرد و بعد از آن گروه خون را گزارش داد گزارش صحیح سیستم 

 .به بیمار بدهند باعث پدیده حاد همولیز درونی عروقی میشود که در اکثر موارد حیات بیمار را به خطر می اندازد بندي اشتباه

  :تسهیالت و امکانات خون انتقالي ها دستورالعمل: منابع

 :شامل Anti-D مناسب معرفهاي .-9

IgM monoclonal/ IgG monoclonal& Blend low protein IgM باشد می 
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 متر میلی 75*92آزمایش ولهل -2

 شده کالیبره سرولوژیك سانتریفوژ -3

 روشنایی منبع -4

 درصد1,1سالین -5

 الندا 911 و 51 سمپلر-6

7- Anti-IgGای AHG polyspecific 

 IgG Control Cells شده حساس قرمز گلبول  -8

 ي ا لوله جا -1

 سانتیگراد درجه 37 انکوباتور -91

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام – بخش مسئول/زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/زادهی دکتراحمدتق: کننده تایید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   LLS-In-66- B: کد

 میمستق نیگلوبی آنت شیآزما ،انجام منتظره ریغي هاي بادی آنتي جستجوي ها شیآزما انجام : دستورالعمل عنوان

 آگاهی از نحوه ا نجام صحیح آزمایش جهت افزایش استاندارد اجراي موارد فوق الذکر و افزایش صحت نتایج ارائه شده به بیمار : هدف-

 آزمایشگاه خون بانك:  کاربرد دامنه-

  97/08/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/01 :ابالغ تاریخ 96/07/25 :بازنگري آخرین تاریخ

 خون بانك مسئول:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-
  

 :یی اجرا روش

 روش انجام آزمایش کومبس مستقیم:

.در صد گلبول قرمز  تهیه میشود  3-5از نمونه سوسپانسیون -9  

ه آزمایش روي یك پارچه یا گاز استریل تمیز آخرین قطره سرم فیزیولوژي در مرحلة آخر با واژگون کردن لول سرم فیزیولوژي شسته شده و سه تا چهارمرتبه با-2

.را خارج میکنیم   

(9111یك دقیقه دور .)درصد اضافه نموده و پس از مخلوط کردن سرفیوژ می کنیم 5-3دوقطره محلول آنتی هیومن گلبولین به یك قطره گلبول قرمز -3  

.میکروسکوپ مشاهده میکنیم  بودن بااز نظر آگلوتیناسیون بررسی و درصورت منفی -4  

از نظر آگلوتیناسیون مجدداً بررسی نموده وبا میکروسکوپ کامالً بررسی  دقیقه در حرارت اتاق نگهداري و دوباره سانتریفوژ میکنیم و 5در صورت منفی بودن -5

.مینماییم   

( چك سل )حساس شده به آن اضافه میکنیم چنانچه در این مرحله نیز آگلوتیناسیون مشده نشد یك قطره گلبول قرمز -6  

بی خاصیت بودن بعد از سانتریفوژ وجود آگلوتیناسیون در این مرحله به مفهوم نتیجه منفی آزمون کومبس مستقیم است اما عدم وجود آگلوتیناسیون به معنی  -7

.آنتی هیومن گلبولین میباشد وباید تکرار شود  

 محدودیت ها وعوامل مداخله گر :

میکروگرم تنزل یابد تا آنتی هیومن گلبولین  خنثی  2میکروگرم به کمتر از  95111غلظت گلبولین ها ي آزاد از  راحل شستشو که باید به دقت انجام شود بایدم-9

.بار انجام شود 3-4نشود و اینکار باید  

ون کلسیم و حضور احتمالی آنتی کرهاي سرد ممکن است باعث مثبت کاذب انجام کومبس مستقیم روي گلبولهاي قرمز درنمونه خون لخته به دلیل در برداشتن ی -2

.به علت فعال کردن سیستم کمپلمان در لوله آزمایش شود  

.ممکن است باعث دریافت جواب مثبت کاذب شود ( درصد 91یا  5از قبیل دکستروز )تهیه خون از طریق ست تزریقی محلولهاي قندي داراي غلظت یونی کم  -3  

فریزر قرار نگیرد ،یخ زدن و سپس آب کردن آن منجر به آسیب مولکولهاي  درجه سانتی گراد بوده و در 2-8ي نگهداري آنتی هیومن گلبولین باید بین درما-4

.آن گشته و باعث از دست رفتن فعالیت آن میشود   

لولی بسیار فشرده میکند که گاهی با تکان دادن لوله این توده متراکم گلبول دو رشدید ایجاد توده س.دور کم یا زیادي سانتریفوژ باعث مثبت یامنفی کاذب میشود -5

.دور کند نیز باکم کردن واکنش هاي آنتی ژن و آنتی بادي باعث نتیجه منفی کاذب میگردد.از هم باز نشده و درنتیجه با واکنش آگلوتیناسیون اشتباه میشود  

ثبت کاذب در کومبس مستقیم میشود آلوده بودن نمونه خون با ژله وارتون باعث م -6  

به لوله آزمون منفی ،دلیل بر بی خاصیت بودن آنتی هیومن گلبولین ودرنتیجه بی ( چك سل )عدم واکنش آگلوتیناسیون با افزودن گلبولهاي از قبل حساس شده -7

.اعتبار بودن آزمایش است  

دست آلوده به سرم باقطره چکان آنتی هیومن گلبولین  باعث خنثی شدن محتویات تمام تماس قطره چکان هاي محتوي آنتی سرم هاي گروه بندي یاتماس  -8

.ویال آنتی هیومن گلبولین  میشود  
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آلودگی یا غلظت بیش از حد سرم فیزیولوژي، آلودگی آنتی هیومن گلبولین، آلودگی لوله : عالوه برتمام موارد فوق الذکر سایر عوامل تکرار آزمایش شامل  -1

.واد خارجی و گرد و غبار می باشدهابه م  

 روش انجام آزمایش کومبس غیر مستقیم

.مثبت تهیه وسپس آزمایش کومبس غیر مستقیم صورت میگیرد و اگر منفی بود مورد استفاده قرار میگیرد 1نمونه گلبول قرمز  2-3درصد از  3-5ابتدا سوسپانسیون -9  

درجه  37دقیقه در  31سی سی سرم بیمار اضافه و سپس لوله ها را  9/1گانه در لوله آزمایش ریخته و به هریك سی سی ا زمحلو ل هاي مزبور را جدا 9/1مقدار -2

.سانتی گرادقرار میدهیم  

.ثانیه سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون و همولیز بررسی میشود 31در دقیقه به مدت  3111با دور -3  

ژي شستشو داده و در مرحله آخر با واژگون کردن لوله روي پارچه تمیز آخرین قطره سرم فیزیولوژي را خارج باسرم فیزیولو 3-4در صورت واکنش منفی -4

.مینمائیم  

امیکروسکوپ بررسی سپس دو  قطره آنتی هیومن گلبولین اضافه ولوله را سروفیوژ میکنیم و مجدداً از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم و در صورت منفی بودن ب-5

.ییم مینما  

.سپس سروفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی میشود( چك سل )در صورت منفی بودن یك قطره گلبول حساس شده به آن اضافه میکنیم -6  

هیومن گلبولین می وجود آگلوتیناسیون به مفهوم نتیجه منفی تست کومبس غیر مستقیم است و عدم وجود آگلوتیناسیون در این مرحله بعلت بی خاصیت بودن آنتی  -7

.باشدو باید تکرار شود  

 محدودیت ها  عوامل مداخله گر:

باعث جدا شدن آنتی  رعایت دقیق مراحل شستن قبل ا ز اضافه کردن آنتی هیومن گلبولین  توجه داشته باشید که تاخیر کردن ویا فاصله انداختن بین مراحل شستشو-9

.کر ها ونتیجه منفی کاذب در آزمون خواهد شد   

.از  آلوده کردن قطره چکان و ویال آنتی هیومن گلبولین  با سرم و آنتی سرم هاي گروه بندي جداً خوداري کنید -2  

 استفاده ار پالسما ممکن است شناسایی آن دسته از آنتی کر ها مانند آنتی کید را که براي شناسایی احتیا ج به. درکومبس غیر مستقیم استفاده از سرم ترجیح دارد -3

.فعالیت کمپلمان دارند دچار مشکل سازد   

توجه . شود آلوده بودن لوله هاي آزمایش باذرات گردو غبار باعث مثبت شدن کاذب نتیجه تست میشود ، در این حالت آزمایش بصورت مثبت ضعیف مشاهده می-4

.ختصاصی میشودداشته باشید که ذرات گردو غبار باعث پیدایش تجمعات کوچك گلبولهاي قرمز بصورت غیر ا  

این تجمع سلولی ناشی از . نگهداري سرم فیزیولوژي از ظروف شیشه اي بعلت رهاشدن ذرات  سیلیس  ممکن است باعث تجمع گلبولهاي قرمز د رمراحل شستشو شد-5

.ذرات  سیلیس فقط در محیطی فاقد پروتئین روي میدهد   

.دور تند ایجاد توده فشرده گلبولی در ته لوله  میکند که به سختی جدا میشود. کاذب میشود دور تند و خارج از استاندارد سروفیوژ باعث بروزمثبت -6  

دقت در مراحل شستشو و تهیه سوسپانسیون، آلودگی سرم فیزیولوژي به ذرات سیلیس ،آلودگی لوله ها به ذرات گردو  عدم: آزمایش شامل ( علل تکرار) تفسیر -7

 غبار ، ، 

.باشد میدور سروفیوژ در حد دور تند یا دور کند خارج استاندارد بودن  AHG .آلودگی-8   

 خون انتقال سازماني ها SOP : منابع

 افشان گل اله بیحب دکتر فیتالی خونشناس دری فیک کنترل کتاب

 :تسهیالت و امکانات-

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام – بخش مسئول/زاده عیرب خانم :کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/زادهی دکتراحمدتق :کننده تایید-

 ریاست بیمارستان/خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              LLS-In-67- B:  کد

 شده حساسي ها قرمز گلبول هیته ، ونیناسیآگلوت شدتي بند درجه و خواندن قرمز، گلبول درصد 3 ونیسوسپانس هیته:  دستورالعمل عنوان

 استاندارد روش به خون بانك شاتیازما انجام:  هدف-

 خون بانك:  کاربرد دامنه-

  97/08/01 :بعدي بازنگري تاریخ 96/08/22 :ابالغ تاریخ 96/08/1 :بازنگري آخرین تاریخ

 خون بانك مسئول:  اجرا مسئول-

 :  فیتعار-

 :یی اجرا روش

 :دهید انجام را ذیل مراحل خون قرمز لگلبو درصد3 سوسپانسیون از لیتر میلی91 تهیه جهت

 .دهید انتقال لیتري میلی91 لوله یك به را کامل خون از لیتر میلی9 حداقل-9

 بولگل و شفاف کامالً باید نهائی محلول نمایید تکرار بار 3تا2را مرحله این . نمایید سانتریفوژ قهیدق 3ی ال9 مدت به و نموده اضافه سالین خون قرمز گلبولهاي به-2

 .بریزید بدور کامالً را supernatant فوقانی سالین محلول .باشند شده جمع لوله انتهاي در قرمز

 .دهید انتقال درصد 1,1 ترسالینیلی لیم1,7حاوي لولهاي به را شده شسته متراکم قرمز گلبولهاي ترازیلی لیم 1,3مقدار-3

 .نمایید مخلوط کامالً درصد1,1 سالین با را خون قرمز گلبولهاي لوله، کردن سروته اب بار چند .دهید پوشش را لوله پارافیلم از استفاده با-4

  Quality Controlکیفی کنترل

 3 سوسپانسیون از مشابهاي حجم سپس .دهید انتقال متر میلی75*92 لوله به را شده تهیه سوسپانسیون از مقداري سوسپانسیون تراکم و رنگ چشمی کنترل جهت-

 .دیده قرار نور منبع مقابل را ها لوله مقایسه جهت .دهید انتقال دیگري متر میلی75*92 لوله به را ه دش درصدشناخته

 یك مشابه صورت به. دیده میلیمترانتقال75*92 لوله به را سوسپانسیون نیا از قطره یك شده، تهیه درصد 3 سوسپانسیون قرمز گلبول تجمع مقدار منظورمقایسه به ای

 .دیینما سانتریفوژ را ها لوله( هیثان95-31) شده تعیین زمان به توجه با. دیده انتقال دیگري متر میلی75*92 لوله به را شده شناخته درصد 3 انسیونسوسپ ز ا قطره

 .باشد مشابه باید مقعر آینه در مشاهده با خون قرمز گلبول ب رسو دو ه انداز

 :مهم نکات

 .شود رجوع معرفها کننده تولید العمل دستور به .است بالمانع لخته خون از استفادهEDTA کامل خون نمونه وجود عدم صورت در-9

 .شود گرادنگهداريی سانت درجه2-8ه آزمایشگا یخچال در و نمایید استفاده سازي آماده روز در فقط را شده تهیه سوسپانسیون-2

 .نمایید ب انتخا تناسب به را خون قرمز گلبول و درصد1,1 سالین مقدار ، کمتر حجم تهیه جهت-3

 گردد رآزمایش د کاذب منفی یا مثبت پاسخ به میتواندمنجر رقیق یا غلیظ گلبولی سوسپانسیون تهیه-4

 :اي لوله روش به آگلوتیناسیون بندي درجه و خواندن استاندارد عملکردي روش-

 .باشد می بادي آنتی و ژن آنتی واکنش پایان نشاندهنده دو هر آگلوتیناسیون و همولیز-9

 ،چند زمان هم که مواردي در میتواند مقایسه این .میپذیرد انجام ها واکنش توان مقایسه منظور به خون گروه سرولوژي آزمایشهاي در واکنشها بندي درجه-2

 مانند میدهند نشان واکنش د فر سرم در يبادی آنت

antibody specificities ع وقو یا و antibody dosage در که کسانی م تما بین باید ، ها آزمایش نتایج پذیري تکرار و سازي یکنواخت منظور به .شود واقع مفید 

 .شود سازي استاندارد آگلوتیناسیون ها واکنش بندي درجه و ندن خوا دهندی م انجام آزمایش آزمایشگاه،

 .برخورداراست باالیی اهمیت از آزمایشها نتایج وتکرارپذیري هماهنگی در آگلوتیناسیون واکنش ثبت و بندي درجه ، قرائت نحوه کردن استاندارد-3

 .نیست الزم روتین بصورت میکروسکوپ از استفاده-4

 مخلوطی زمینه داراي که واکنشهایی تائید براي میکروسکوپ از .نمود استفاده آگلوتیناسیون دهنده نشان وسیله یا مقعر آئینه مانند اپتیك وسیله یك از توان می-5
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 .میگردد استفاده باشند، می آزاد و شده آگلوتینه ولهايگلب از

 :روش دوم

 که طوري به شود تکرار بار چند آرامی و دقت به باید دادن تکان این . نمایید کج بار هر و داده تکان را (cell botton)گلبولی توده حاوي لوله آرام و دقت با-9

 .شود جدا لوله، جداره و انتها از گلبولی توده

 .نمایید مشاهده گلبولی توده از را آنها انتشار و لوله از را گلبولها شدن جدا گونگیچ-2

 لوله انتهاي و گلبولی توده از کامال قرمز گلبولهاي که زمانی باید واکنشها .نمایید ثبت و بندي درجه را واکنشها بالفاصله (A) پیوست جدول از استفاده با-3

 .ردندگ وثبت ارزیابی شدند جدا آزمایش

 رجوع آزمایش معرفهاي سازنده دستورالعمل به نمود، استفاده معقر آئینه مانند باشد آگلوتیناسیون دهنده نشان که اي وسیله از توان می واکنشها خواندن جهت-4

 .کنید

 / ژن آنتی مثبت واکنش دهنده نشان لیزهمو وجود .کنید وگزارش بررسی همولیز هرگونه مشاهده جهت ، است گلبولی توده حاوي که را آزمایش لوله سرم-5

 .باشد می بادي آنتی

 mixed واکنش مشاهده انتظار کردید، اضافه (IgG-Control cells) شده س حسا قرمز ل گلبو سوسپانسیون AHG ي حاو یمنف آزمایش لوله به اینکه از پس-6

field باشید داشته را. 

 مانندپدیده واکنش نهائی ی ابیارز ر د تواند می اطالعات نیا .گردند ثبت ل غیرمعمو موارد و شده دقت ، لوله خواندن هنگام آگلوتیناسیون مشخصات به باید-7

Rouleauxای anti-sda refractile agglutination نماید کمك. 

 Aدولج

 بندي درجه و واکنش تفسیر

 آلگوتیناسیون

Interpretation of Agglutination Reactions 

Designation Macroscopically Observed Findings 

4+ One solid agglutinate 

3+ Several large agglutinates 

2+ Medium-size agglutinates, clear back ground 

1+ Small agglutinates,turbid background 

1w Very small agglutinates, turbid background 

W+ Barely visible agglutination ,turbid back ground 

0 No agglutination 

mf Mixtures of agglutinated and unagglutinated red cells 

(mixed field) 

H Complete hemolysis 

PH Partial hemoysis , some red cells remain 

 :شده حساس قرمز گلبول هیته  روش-

 .گردد قرمزي ها گلبول ونیناسیآگلوت سبب نکهیا بدوني  بادی آنت توسط قرمزي ها گلبول دنش آغشتهی عنی شده حساس قرمز گلبول از منظور

 از کهي موارد تمام در .شوند قرمز گلبول شدن حساس موجب توانندیم  هاي بادی آنت نوع نیا که ندارند ونیناسیآگلوت قدرت و هستند کامل نا هاي بادی آنت ازی برخ

 قرمز گلبول و نیگلوبول ومنیهی آنت شدن مخلوط از پس که گرددی م استفاده کنترل بعنوان شده حساس قرمز گلبول از شودی م ستفادها AHG نیگلوبول ومنیهی آنت

 .شود دهید ونیناسیآگلوت دیبا حتما شده حساس

 :شیآزما انجام روش

 به برداشته قطره 2 اول لوله از ، دیکن اضافهDی آنت قطره 4 اول لوله به د،یکن اضافهي ولوژیزیف سرم قطره 2 اول لوله بجز ها لوله همه به و کرده انتخاب لوله 8 -9

 .دیزیبر رونیب را آخر قطره 2 تینها ودر...  و سوم لوله به دوم لوله از بیترت نیهم به و دیینما اضافه دوم لوله

 . دیکن اضافه% 5 تا 2 مثبت ارهاش ونیسوسپانس قطره 4 ها لوله از كی هر به  -2

 .دیینما وژیفیسانتر 3111 دور با هیثان 95 مدت به سپس و دیده قرار گرادیسانت درجه 37ي مار بن در قهیدق 21 مدت به را ها لوله -3

 فاقدي ها لوله که دباشنی م نهیآگلوت فاقد آخري ها لوله و هستند نهیآگلوتي دارا اولي ها لوله د،یکنی بررس  ونیناسیآگلوت نظر از را ها لوله وژیفیسانتر از پس  -4

 .هستند شده حساس قرمز گلبول حامل و باشندی م مطلوب شیآزما ادامه جهت نهیآگلوت
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 .میدهی م  شستشو بار 3 را ونیناسیآگلوت فاقدي ها لوله-5

 لوله.شود مشاهده ونیناسیآگلوت بصورت دیبا جهینت که میافزائی م نیگلوبول ومنیهی آنت قطره 2 ای ا اند شده بارشستشو 3 که ونیناسیآگلوت فاقدي ها لوله همه به -6

 گرید و دیکن هیته را رقت همان مایمستقي بعد دفعاتي برا و نمود ادداشتی را لوله آن رقت توانیم که است شده حساس قرمز گلبولي دارا است نهیآگلوتي دارا کهي ا

 .دیینما هیته را ها رقت ریسا ستیني ازین

 کتاب/ خون انتقال سازماني ها SOP/ سون دیویدي هماتولوژ کتاب:  منابع

 افشان گل اله بیحب دکتر فیتالی خونشناس دری فیک کنترل

 91*75 آزمایش لوله /EDTAحاوي کامل خون نمونه: تسهیالت و امکانات

 /الندا9111 تا 51 سمپلر /تریلی لیم9-91 مصرف یکبار پیپت /تریلی لیم75*92ای

 چراغ)روشنایی منبع /اي لوله جا /ژیكسرولو سانتریفوژ /درصد1,1سالین

 آزمایش شده آگلوتینه هاي لوله/درصد 3 خون سوسپانسیون نمونه /(مطالعه

 منبع و (مقعر آینه)آگلوتیناسیون مشاهده وسیله/کردن سانتریفوژ از پس

 روشنائی

 آزمایشگاه سوپروایزر/ ابیکام – بخش مسئول/زاده عیرب خانم: کننده تهیه -

 آزمایشگاه فنی مسئول/زادهی دکتراحمدتق: هکنند تایید-

 ریاست بیمارستان-خانم دکتر بهاره عباسی:  ها کننده ابالغ-
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                                                                                                                                                                           LPR-In-68-B:  کد

 خدمت رندهیگ اموال از حفاظت نحوه دستورالعمل :دستورالعمل عنوان  

 و تیحمایی شناسا / مارستانیبي برای اخالق چارچوب جادیا  / خود حقوق از ماریب نمودن آگاه / مارانیب حال رفاه جهت مارستانیب در امن طیمح جادیا :هدف

 ماریب اموال خصوص دري امانتدار / ماریب حقوق ارتقاء

  ینیبال هاي بخش پرسنل :کاربرد دامنه

 7/8/17: بعدي بازنگري تاریخ 21/8/16:ابالغ تاریخ 8/16/ 7: بازنگري آخرین تاریخ

 بخش پرسنل و منشی :اجرا مسئول-

 (.   ندارد فیتعر بهي ازین و بوده  ایگو کامال سند نیا در رفته بکاري عبارتها هیکل):  فیتعار-

 :ییاجرا روش-

 .نمایند منتقل منزل به را قیمت گران اموال تا دهند می آگاهی وي همراه و وي به بیمار پذیرش ابتداي در پرستار کمك و شیفت مسئول -1

 میتصم از کهیکسان و  ندارند همراه که یمارانیب و بستري مارانیب اند، شده یجراح روز همان که یمارانیب اورژانس، مارانیب اموال نگهداري خصوص در بیمارستان -2

 .باشد می متعهد عاجزهستند، شان ملكیما مورد در ريیگ

 .شود یم گرفته لیتحو و برداري ستیل منشی توسط ماریب اموال و لیوسا ندارند، یهمراه که یمارانیب جهت اورژانس، در -3

 .گردد یم وي لیتحو نسخه كی و دهیرس ماریب امضاء به ، شده میتنظ ي صورتجلسه ای و شده هیته ستیل -4

 .شود یم هیته بخش منشی ،توسط بستري زمان در ماریب وسائل از یمکتوب ستیل وسایل، تحویل جهت  همراه نداشتن ،درصورت بستري هاي بخش در -5

 .گردد یم ماریب لیتحو نسخه كی و دهیرس ماریب امضاء به شده هیته ستیل  -6

 .شود یم نگهداري (دشدهیتائ  همراه ای ماریب خود)مطمئن شخص به لیتحو تا بخش، منشی توسط امن مکان در اموال از همراه، نبودن درصورت -7

 .گرددی م شده دیتائ  همراه ای و ماریب لیتحو بخش، مسئول توسط ستیل طبق شده سپرده امانات ، ماریب صیترخ هنگام ای و همراه ي مراجعه درصورت   -8

 . است ریامکانپذ معتبر یشناسائ رکمد ي ارائه با همراه دیتائ-1

 هیکل با آمبوالنس – تیهدا ستاد هاي تلفن شماره – تلفن – اعزام ثبت دفتر -ماریب انتقال خصوص در تیهدا ستاد ي بخشنامه ،امبوالنس :ازین مورد منابع-

 ماریب انتقال ازین مورد زاتیتجه

 فرم صورت جلسه :تسهیالت و امکانات -

 آموزشی سوپروایزر/نژاد قاسمی طاهره سیده: کنندگان تهیه

 مترون/ماهانی بابائی مریم: کنندگان تائید-

 بیمارستان ریاست/خانم دکتر بهاره عباسی: ها کننده ابالغ-

 

 


