
    

 

 

 عنوان دستورالعمل:
 

 یوشبر اساس ر یی،سرپا یمارانب ینیكپاراکل یبحران یجنتااطالع رسانی 

  مدون

  

واحد بهبود کیفیت و 

 اعتباربخشی

 OT-WI-101 شماره سند:

 تاریخ تدوین :

25 /8/98 

               :تاریخ آخرین بازنگری  

12/9/98 

      :تاریخ ابالغ 

25/9/1398 

 یک          شماره بازنگری:

 

 

 3 از 1صفحه   

 

 

 

ارتباا    و ن ستارهموارد بدو یشترب یگیریجهت پ یهارائه و توص موارد ستاره دار، اطالع یعی،طب یرو غ یبحران یرشناخت مقاد :هدف

 مراجعین سرپایی هکلینیکی بهای پاراخشدر اطالع رسانی نتایج  بحرانی بثرؤم

 مانگاه تخصصی  در و رادیولوژی زمایشگاه وآپاراکلینیکی شامل  یهابخش :دامنه کاربرد

در  ییزاسا ه با  یرثأآن ممکان اسات تا    یشود که گزارش فاور یاطالق م یایجه( به نتیبحران یر)مقاد Critical Values :تعاریف

 :موارد زیر باید رعایت شود .داشته باشد یماریاز ب یشگیریپ یاو  یصتشخ یتماه یاو  یرتفس یاو  یمارب یاتح

 یشگاهدر آزما یمارب یشاتسوابق آزما یسابقه: بررس -

 در حد امکان ینیاطالعات بال یافترو د یمار: تماس با بیمارشرح حال ب -

 یجوابده یستمشده در س یفخارج از محدوده نرمال تعر یر: مقادیعیطب یرغ یرمقاد -

 و توسط مسئوولین با روش مدون  کلینیک مراجعین سرپایی در واحدهای پارا به گزارش نتایج بحرانی مهارت مسئول:

  کارکنان

 شرح اقدامات)بصورت دقیق و اثربخش(:

 آزمایشگاه 
 د.باشهای فنی میکنان شاغل در بخشدر آزمایشگاه مسوولیت گزارش به موقع نتایج بحرانی تمامی کار

 :شودصورت عمل  ینبه ا یبحران یردر صورت وجود مقاد یمارپس از آماده شدن جواب ب

 .درج شود یشزماآدر پشت صفحه درخواست  یمارشماره تماس ب-1

 .و گزارش گردد ییدأتنها در صورت تکرار با نمونه مجدد ت یمارجواب ب -2

 .شود حاصل یناناطم یمارب یشلوله آزما ،یرشپذ شماره یرش،پذ یستبا ل یماراز صحت نمونه )کنترل مجدد نام ب-3

 ت امکئان  مجئدد تسئت در صئور    تکرار یش،آزما یطشرا ی،داخل یفیصحت کنترل ک )کنترل جواب، جواب ازصحت -4

 حاصل شود. یناناطم

 .شودو تاریخچه بیماری وی را جویا می گرفته با منزل بیمار تماس  حضور مسوول فنیدر  زمایشمسوول کنترل آ-5

ش که برای دریافت سریع آزمئای  شودخواسته میگویای صحت نتیجه آزمایش باشد از وی  بیماری تاریخچهدر صورتیکه  

 .و ارائه به پزشک به آزمایشگاه مراجعه نماید

 رادیولوژی:
 :شودصورت عمل  ینبه ا یبحران یردر صورت وجود مقاد یمارپس از آماده شدن جواب ب

 .باشدبا موارد بحرانی در رادیولوژی و سونوگرافی ضروری می تمامی کارکنان  شناییآ-1
 لیست نتایج بحرانی در دسترس تمام کارکنان قرار گیرد.-2
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نجام ادرمان الزم  و یصتشخ یگیری،پ به پزشک متخصص  اطالع تا یعاًسر یمارب یدر سونوگراف یبحران یجدرصورت نتا-3

 شود.

 ارجاع شود. ییبه اورژانس ماما یعاًدر مادران پرخطر سر یبحران یجدرصورت نتا-4

 

 

 کلینیک تخصصی:
ضئور  حبیمار به پزشک متخصص قلب که در واحد کلینیئک   سریعاً در صورت نتایج بحرانی در الکتروکاردیوگرام بیمار-1

 دارد ارجاع شده وسریعا به واحد اورژانس  برای پیگیری ارجاع شود.

ده وبئا  شئ اقدامات اولیه از قبیل کنترل عالیم حیاتی انجام  در حین انجام تست ورزش سریعاً یبحران یجدر صورت نتا-2

 به اورژانس انتقال یابد. انجام شده و درمانی  اقدامات الزم پزشک متخصص حضور

 

 

 : و کارکنان مرتبط امکاناتمنابع، 
 

 ابالغی وزارت دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 ،آزمایشئگاه  )کلینیک تخصصی، کلینکحدهای پارامسوولین وا -کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  -مسوول فنی ایمنی

 کلینیک کارکنان پارا-رادیولوژی 

 

 

 

 منابع/ مراجع 
 ی ایرانهاملی بیمارستان بخشیاستانداردهای ملی اعتبار - الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت 
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 : بررسی کمیته

 
 

 

 

 

 تهیه کنندگان

سیلمانزاده آقای  

 مسوول اعتباربخشی و بهبود کیفیت

 تاریخ

 امضاء

 

 سرکارخانم مانیا فراهانی

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان

 تاریخ

 امضاء

 

 سرکارخانم مهندس فائزه رحیم لو

 مسوول واحد توسعه آموزش بالینی

 تاریخ

 امضاء

 

 
 
 

 ناظر و تایید کننده تصویب کننده/ ابالغ کننده

دکتر رضا جبارزادهجناب آقاب   

 ریاست بیمارستان

 تاریخ

 امضا

 

 

 سرکار خانم شهین علیپور

 معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 تاریخ

 امضاء

 
 

 

 

 

 


