عنوان دستورالعمل :
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

هماتولوژی انجام می شود
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تاریخ ابالغ59/11/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 1
ابزار و روش پایش:

دامنه (محدوده)  :آزمایشگاه

تعریف :
ــــ انجام آزمایشات  C.B.Cبررسی اسمیر محیطی خون ،آزمایش سدیمان و تستهای انعقادی شامل PT,PTT, Fibrinogen, di-
dimer
روش اجرایی:
 1ـــ مراحل انجام آزمایش در بخش هماتولوژی توسط مسئول بخش صورت مجزا در شرح وظایف کارکنان بخش قرار گرفته و کلیه
کارکنان نسبت به وظایف خود آگاه باشند.
 2ــــ ایرای برنامه کنترل کیوی و ناهداشت دستااه ها ق بس دستورالعمل مربو ه که در بخش مویود می باشدر برای ا مینان از
عملکرد صحیح آنها در ابتدا هر روز توسط مسئول بخش انجام شود.
 3ـ نمونه ها توسط مسئول انجام آزمایش در بخش از مسئول گیری تحول گرفته شود.
 4ـ با نمونه های مشکل دار مانند لخته ،ناخوانا بودن مشخصات و  ...بس دستورالعمل مویود در بخش قثبت در دفتر وا الع رسانی
و ....ر برخورد شود.
 5ـ نمونه های  C.B.Cرا مطابس لیست کاری ردیف می کنیم و بعد یهت هموژن شدن نمونه ها را حداقل به مدت  2دقیقه بر روی
روتاتور قرار می دهیم.
 6ـ از نمونه ها به ترتیب لیست الم تهیه کرده و پس از عمل فیکس کردن با متانول رنگ آمیزی می کنیم .قرنگ های رومانوفسکیر
 7ــــ س س نمونه ها را به دستااه شمارنده سلولی داده و یواب دستااه را با قید مشخصات مریض بر روی آن با اسمیر تهیه شده
برسی می کنیم.
 8ـ تمامی نتایج توسط مسئول فنی در شیوت صبح تأیید شده و تحویل قسمت یوابدهی شود.
 9ـ اسمیرهای تهیه شده و یواب های دستااه با تویه به لیست کاری بایاانی می شوند.
امکانات و تسهیالت :
منابع /مراجع:

ـ الزامات داخلی آزمایشااه مطابس با دستورالعمل آزمایشااه مریع سالمت
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

مسئول آزمایشگاه  :فردین یابنده

مدیریت بیمارستان  :عبدالعظیم جوکار

پرسنل آزمایشگاه  :رؤیا فرزین پور

مسئول فنی آزمایشگاه  :دکتر فرهنگ هوشمند
مدیریت بهبودکیفیت  :سهیال سامانی جهرمی

نام و سمت تصویب کننده:

ریاست بیمارستان  :دکتر اسماعیل رعیت دوست

