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بخش ـ  آزمایشگاه بانک خون:  دامنه )محدوده(

  ـ اورژانس  NICUهای نوزادان ـ اطفال ـ 

تزریق خون و فرآورده هـای خـونی متنا ـا بـا      :هدف

ماه در جهت پیشـگیری   4نوزادان و شیرخواران کمتر از 

  از ایجاد عوارض و کمک به روند درمان 

 : ابزار و روش پایش

 

 : تعاریف

تزریق خون  رر ووندارا  ا االومت اولوما  اد یوماست. ایو ت ایو. تلوما  موم ارووتتجم  رر ووت وی تستتویا  وتزینان یو  خون  اد               

رارا  جنتنووت تووم یموونا اووت یمخوو،ت ق وو  خوون ا اتوو،ار یوومنت موومی خوونوتا یموونا یترووو  ایجنووت ا  میوو  موومی وتزینان یوو  

اد آ  اوی  خومیت تویی. وویآارر       عتو  موویا   کومام  اوستوی ایو ت      ورب  یی کممش ق و  خون  یوم مکتنکروت رر ایو. جج     

ممی خنوت کی یی کنرکم  تزریق ات خنر گمبونت ریاوز اوویاک  ایو ت لوناامت کوی رر یومد دکوی خو،و، دیوی ینومی تلوما  مومی              

 تزریق خن  رر کنرکم  ات یمخ،ت 

 : مسئولیت ها و اختیارات

 صحتح ویآین،مم( و  زخ  ارئنت مجنایژدوس )وظمر  یی اجیای

 و کمرکنم  یمو  خن  )او مم ویآین،مم(

 ا یهتمر) او مم ویآین،(و  ییومر و 

 : روش اجرایی

یم یهتمر یم رر  ا ررج ررتق تمری  تنا،  ی خ،  ا یوی مجویا  وجنووی موم     ویم ررخنای  خن  ا ویآارر  ممی خنوت تنیط  ییومر و 1

 تنیط ارئنت اووتمت وجنوی یی یمو  خن  اریمت گیررت 

اوم  تنیوط وویر     4و جه  اامع یمو  خن  یی صنر  تجمس تملنت انرر ررخنای  خن  جه  وندارا  یم ختیخنارا  کجووی اد    2

 ارئنت وجنوی گتیی اامع رار  خنرت 

و  س اد رریمو  ررخنای  ا اامع یموو. کمرکنم  یمو  خن  اد ررخنای ا جه  رریمو  خن  ا یم ویآارر  خونوت اونمیوب یوم      3

راد گذخووی یمخو،( مجوممن ت     11ام  )خمال گمبنت اویاک  کی اد تمری  ججت آاری خن  کجووی اد   4وندارا  ا ختیخنارا  کجوی اد 

 آی،ت ددم یم یمدام  اووتمت خن  یی لجل 

ام  تنیط کمرکنم  یمو  خن  یوم رلمیو  خویایط اریومت      4و ررخنای  خن  ا ویآارر  ممی خنوت وندارا  ا ختیخنارا  کجوی اد 4

 ررخنای  )کل یمکس اخصنص( تنیط ارئنت قجل ا وتل خن  ا ویآارر  ممی خنوت یی یمدام  اووتمت خن  وییومر  خنرت 

و  س اد رریمو  خن  ا ویآارر  ممی خنوت اد یمدام  اووتمت خن ا آدامیش ممی تعتت. گیا  خنوت ا یومدگمری یوی رای کتروی      5



 تنیط کمرکنم  یمو  خن  او مم خ،  ا یمومصمی ووت ی یی یخش ایینای گزارش خنرت 

ر وظی آ  را یم رلمیو  دو توی  یویامیت یوی یخوش      و ارئنت رریمو  خن  ا ویآارر  مم اد یمو  خن   س اد رریمو  ویآارر  انر  6

 اووتمت رم،ت 

و تزریق خن  ا یم ویآارر  ررخنایوت اطمیق یم ریونرااعجل ت،ای. خ، ا تنیط ارئنت تزریق خن  ا یوم وویآارر  یوم خنمیومیت       7

 صحتح یتجمر او مم گیررت 

 

 : منابع/ مراجع

  ایمغت منایژدوس  ریونرااعجل ممی

 : مستندات مرتبط

 ویم ممی ایینای - ایومو،اررممی مجنایژدوس 
 نام و  مت تصویا کننده: نام و  مت تأیید کننده: نام و مت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده 

 پر نل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور 

 پر تار هموویژیالنس-فاطمه صالح

 

 مدیریت بیمار تان : عبدالعظیم جوکار 

 مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند 

 مدیریت بهبودکیفیت :  هیال  امانی  جهرمی 

 

 

 ریا ت بیمار تان : دکتر ا ماعیل رعیت دو ت

 


