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 و اقدام بر اساس آن ینیكمعوق پاراکل یجنتا یرسانکارکنان از دستورالعمل اطالع یآگاه .:هدف

  رادیولوژی و  یشگاه،آزما بالینی، یهاواحدها/ بخش :دامنه کاربرد

 مارخص  انبیمارسات  از بیماار  که شود می آماده زمانی که شود می گفته هاییتست به: معوقه پاراکلینیکی هایتست :تعاریف

در ً مخصوصاا  هاا  تسات  جواب تا نماید گیرییپ است موظف بیمارستان و باشد نمی بیمار به شده داده تحویل اوراق جزء و است شده

 .شود هدرسان بیمار اطالع به حتماً باشد مواقع نتایج بحرانی 

 نظارت بر اجرای درست دستورالعمل اطالع نتایج معوقه بررسی های پاراکلینیک به بیمار   مسئول:مهارت 

 شرح اقدامات)بصورت دقیق و اثربخش(:
 :بستری هایبخش در بستری بیماران مورد در اقدامات شرحالف :

 داده اعارج بخش به بیمار ترخیص زمان در که ییهااسکنتیوسی هاگرافی و هاآزمایش جوابمنشی بخش  و پرستار .1

 .کند مشخص را است نشده

 . کند ثبت ترخیص زمان پرستاری گزارش در را معوقه های گرافی و ها پرستارآزمایش .2

 به و ثبت ترخیص زمان آموزش فرم در را معوقه یوسی تی اسکن ها هاگرافی و هاپاتولوژی و ها پرستارآزمایش .3

 .دهد توضیح کتبی و شفاهی صورت به جواب دریافت نحوه و زمان مورد در بیمار

 .دهدبیمار با ذکر تاریخ اخذ جواب می های معوقه را تحویلفرم مراجعه برای دریافت جواب تستمنشی بخش . 4

 نام -دگیخانوا نام– نام" بیمار مشخصات به توجه با معوقه آزمایشات مخصوص دفتر در را معوقه موارد بخش منشی .5

 . کند ثبت " بیمار تلفن شماره و آدرس -گرافی یا آزمایش نوع -پرونده شماره -تولد تاریخ -پدر

  . گیرد می تحویل را پاراکلینیک واحدهای از معوقه نتایج منشی .6

 یدماتا مشکل دار بودن را مشخص ن دهدیم یلگرفته شده را به سرپرستار بخش تحو یلهای تحوتست یجهنت یمنش .7

 .کند یینرا با نظر پزشک تع یماراطالع دادن به ب به یازو ن

-یمداده  یلبخش تحو یدارند، به منش یماربه اطالع دادن به ب یازهای معوقه که با نظر پزشک نتست یبحران یجنتا .8

 .شود

 به مراجعه لزوم و تست نتیجه بودن آماده مورد در او به و میگیرد تماس بیمار تلفن های شماره با بخش منشی.9

 .کند نمی بازگو را تست نتیجه و کند می رسانی اطالع پزشک

 هب پاسخ بی تماس بار 2 از بعد)نماید عمل فرایند طبق شده گرفته تماس به بیمار جواب عدم صورت در منشی.10

 (بیمار پزشک بخش، مسئول به اطالع : روز یک فاصله

 .باشند می بیمار به رسانی اطالع عدم مسئول بخش منشی و بخش مسئول. 11

 تا شود داده اطالع پرستاری دفتر به سپس و ثبت بخش معوقه نتایج دفتر در موارد بیمار یافتن عدم صورت در.12

 .پذیرد صورت معوقه نتیجه تحویل روند ادامه سرپایی بیماران مانند
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عد از بد حتما به بیماران اطالع رسانی شو مراکز )بیمارستان قمر و ...( سایر.درصورت ارسال نمونه های پاتولوژی به 13

 نند.جواب به بخش مربوطه مراجعه کطی مدت زمان  گفته شده برای آماده شدن جواب پاتولوژی ،حتما برای دریافت 

 
 

 

 

 : و کارکنان مرتبط امکاناتمنابع، 
 وهتلینگ اختصاصی آمد در:مالی منابع

 ر،پرستا ، سرپرستار بیمار، ایمنی کننده هماهنگ کارشناس ،بیمارستان ایمنی مسئول پرستاری، خدمات مدیر:کارکنان

 رادیولوژی ،کارشناس آزمایشگاه،منشی کارشناس

 فرم مراجعه اخذ جواب تست های معوقه - تلفن موارد، ثبت برای دفتر ت:امکانا

 منابع/ مراجع
 , 1398بیمارستان های ایران ویرایش  راهنمای ملی اعتبار بخشی کتابچه

 .یابانراهنمای ارز یمارب یمنیهای دوستدار ا یمارستانکتاب ب 

 

 

 
 

 

 : بررسی کمیته

 

 تهیه کنندگان :

 ءامضا سمت نام و نام خانوادگی 

  یپرستار یرمد یدرخشان

 پور ینلز یاثر
کارشناس هماهنگ 

 یمنیکننده ا

 

  یشگاهمسئول ازما یرینص

  یفیتمسئول بهبود ک یمانزادهسل

  یآموزش یزرسوپر وا یفراهان
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 یینرا
سوپر وابزر اموزش 

 سالمت

 

   

   

    

     : کننده تصویب

  رئیس بیمارستان  دکتر یوسفی  : ابالغ کننده

 

 

 

 


