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 مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون  عنوان

  تعاریف
 

 

 کتابچه آشنایی با سامانه هموویژیالنس در ایران  منابع /مراجع مستند
 فرد پاسخگو

 
 مسئول فنی آزمایشگاه 

 روشنحوه نظارت بر 
 اجرا

 مشاهده 

و منابع و امکانات 
 مورد نیاز کارکنان 

 فرم عوارض خون 

 پوستر گزارش عوارض خون  مستندات مرتبط
2 

 

 روش یا شیوه انجام کار به ترتیب و گام به گام :

 مکان اجرا زمان اجرا مسئول اجرا اقدام اجرائی الزم جهت انجام : گام
  اقدامات زیر انجام گردد :بالفاصله بعد از بروز عارضه  1

    قطع تزریق خون و باز نگه داشتن مسیر وریدي با نرمال سالین 
بالفاصله بعد از  پرستار چک مجدد عالئم حیاتی بیمار 

 بروز عارضه
 بخش بستري

    تماس با پزشک هموویژیالنس یا پزشک معالج
    ICTو  U/Aو   DCTبه آزمایشگاه جهت تست  URINو  CBCتکمیل فرم گزارش عوارض و ارسال نمونه 

    
    
    

پزشک  بررسی نشانه ها و عالئم در بیمار 2
 هموویژیالنس

 بخش بستري ساعت بعد 8

    تأیید وقوع عارضه و تشخیص آن
    صحبت با پزشک مشاور در صورت نیاز

    تکمیل مابقی فرم گزارش عوارض 
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 مکان اجرا زمان اجرا مسئول اجرا : روشیاشیوهانجامکاربهترتیبوگامبهگام گام
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3   

    تأیید وقوع عارضه و تشخیص آن 
 بخش بستري  ساعت بعد  24 پزشک مشاور  تعیین علت عارضه (در صورت امکان)

    
    
    
    
    

    آنالیز عوارض گزارش شده  4
دفتر  اقدام اصالحی مناسب جهت کاهش بروز عوارضارائه 

 هموویژیالنس
سازمان انتقال  ساعت بعد  48

 خون 

    نظارت بر اقدامات اصالحی انجام شده در بیمارستان 
     
     
  

   
     

 

 امضاء سمت تهیه کنندگان

  مسئول فنی آزمایشگاه دکتر مھرانوش احمدی
  مسئول بھبود کیفیت آزمایشگاه  زھرا آذین

   
   

 

 

 امضاء سمت کنندگان تأیید

  مسئول فنی آزمایشگاه دکتر مھرانوش احمدی
   

   
   

 

 امضاء سمت کننده تصویب

  رئیس بیمارستان  دکتر شھرام بلند پرواز 
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