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 درخواست، تحویل و تزریق فرآورده های خونی دستورالعمل

 هدف:

 خونی با هدف حفظ و ارتقا ایمنی بیمار تدوین شده است. های فرآورده تزریق و تحویل درخواست، دستورالعمل

 گام های اجرایی:

پزشک در صورت احتمال نیاز به تعیین گروه خونی و آنتی بادی اسکرینگ برای بیماران بستری در اولین ویزیت  بسته به نظر . 1

 گردد. درخواست تزریق خون

 شناسایی از بعد است ضروری ،بیمار مسئول پرستارکارشناس آزمایشگاه/ توسط فرآورده و خون سازی آماده آزمایشات جهت. 2

نام ، تاریخ تولد، خانوادگیاعتباربخشی: نام و نام )بر اساس سنجه  بیمار مشخصات با کردن لیبل گیری، نمونه یندفرآ ،بیمار فعال

 بیمار بالین در درخواست فرم  تکمیل و بستری( بیمار مورد در آزمایش نوع و بخشنام  نمونه گیری، دقیق زمان و تاریخ پدر،

  .شود انجام

همراه با مهر و  ،بر روی برگه درخواست  به صورت مکتوب  مستندات تعیین گروه خونی و نتیجه آنتی بادی اسکیرینینگ. 3

توسط پرستار مسئول  در باکس جوابدهی آزمایشگاه قرار داده شود و  تهیه شده و ،به بخشیه امضای فرد انجام دهنده جهت ارا

 بیمار الصاق گردد.پرونده  بهبیمار 

ن با آارایه پرینت  ، با توجه به برگه دوم موجود، وHIS در صورت مفقود شدن برگه فوق، بانک خون موظف به ثبت نتایج در * 

 مهر و امضا میباشد.

 ثبت گردد. در برگه مراقبت قبل از عمل توسط پرستاربیمار گروه خونی . 4

 بانک به فوق شرایط رعایت با جدید ه خوننمون با خون درخواست برگه مجدد است الزم ،وردهفرآ یقتزر به نیاز صورت در. 5

 .تکرار شود 3و  2و موارد  شود ارسالت آموزش دیده اتوسط نیروی خدم خون

 درخواست کننده باید موارد زیر ثبت گردد: فردتوسط  از طرف بخش یا اتاق عمل وردهآدریافت فر در برگه رسید. 6

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ تولد 

 شماره پرونده 

 نام پدر 

 وردهنوع فرآ 
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 و امضای درخواست کننده مهر 

 نام بخش 

 تاریخ و ساعت درخواست 

ورده نمی باشد و عواقب تاخیر در ارسال فراورده متوجه آفر تحویلبانک خون مجاز به  فوق عدم ثبت هر یک از موارددر صورت 

 است. فرد درخواست کننده

 انجام موارد زیر الزامی است: در بخش یا بانک خون، تشابه اسمیمشاهده در صورت . 7

 و پرستار مسئول بیمار توسط کارشناس بانک خونبرگه درخواست خون برروی با رنگ مشخص لیبل  چسباندن -

 توسط کارشناس بانک خون  بانک خونبخش ها توسط پرستار مسئول بیمار و در بورد بورد اسامی مشابه  در  ثبت  -

 شده، انجام بخش پیش از عمل در فرآورده و خون رزرو و دارد خونی فرآورده/ خون به نیاز عمل اتاق در بیمار که مواقعی . در8

 بخش یا اتاق عمل )بنا به صالحدید سوپروایزر بخش/اتاق عمل خدمه و شده نوشته عمل اتاق توسط پرسنل خون دریافت رسید

 .می دهد تحویل عمل اتاق به و نموده فرآورده/ خون دریافت به اقدام عمل اتاق رسید با

 شناسایی خوانای و مقاوم لیبل دارای مناسب طور به بخش سرپرستار توسط بایست می ها بخش به مربوط های باکس تمامی. 9

 .باشندنام بخش 

به بخش های درمانی ، اتاق عمل و ویژه، توسط کارشناس بانک  آزمایشگاه بانک خون در /فرآورده خونیزمان تحویل خون. 10

 خون باید موارد زیر کنترل شود: 

  برگه رسید خون صحت اطالعات 

 فرآورده خونی خونبرگه های پایش  صحت اطالعات / 

 سابقه گروه خون در سیستم کنترل 

 خونی فرآورده/  خونبرگه درخواست  صحت اطالعات 

  توجه به برد تشابهات اسمی 

 ن آه به باکس و ثبت نام بخش بر روی توج 

 شود.داده  مطابقت  HISید خون توسط کارشناس بانک خون بامشخصات برگه رس. 11

و نام بخش  گفته می شود نام بیمار با صدای بلند توسط مسئول بانک خون ،هنگام تحویل خون/ فرآورده خونی در بانک خون .12

و در باکس بخش  به نیروی خدمات بخش مربوطه تحویلپرسیده می شود. خون/ فرآورده خونی به صورت تک تک  ت آناز خدما

 مربوطه قرار داده می شود.
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پرستار یا پزشک بیهوشی، کارشناس بیهوشی و  ، دو نفراز همکاران شامل تزریق خون در اتاق عمل به. در صورت نیاز 13

 ند )موارد زیر با صدای بلند خوانده و تایید گردد(:چک کن خون را با توجه به آیتم های زیرکیسه های سیرکوالر 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ تولد 

 نام پدر 

 شماره پرونده 

  و کیسه خون و حتی در صورت پایش خون خون، برگۀ برگه درخواست ،پرونده بیمار مشخصات با دستبند،چک لیبل 

  .هوشیار بودن از بیمار مشخصات سوال شود

 .چک و تأیید شود مجزاموارد فوق توسط دو نفر به صورت 

 است. بیهوشی گروه با عمل اتاق در بیمار صحیح شناسایی مسئولیت

 :نمایندچک  خون را با توجه به آیتم های زیر دو نفر مجزا از گروه پزشکی و یا پرستاریباید تزریق خون در بخش  در صورت. 14

 خانوادگی نام و نام 

 تاریخ تولد 

 پدر نام 

 پرونده شماره 

 در حتی و خون کیسه و خون پایش برگۀ خون، درخواست برگه بیمار، پرونده دستبند، با مشخصات لیبل چک 

 . شود سوال مشخصات بیمار از بودن هوشیار صورت

 .چک و تأیید شود مجزاموارد فوق توسط دو نفر به صورت 

 است. مربوطه شیفت مسئول/ سرپرستار با بیمار صحیح شناسایی مسئولیت

توسط پرستار ریکاوری و یا تکنسین  زریق خون دارد خون به بخش مربوطهاگر بیمار بعد از اتمام عمل جراحی، دستور ت. 15

با حفظ زنجیره سرد به  و یا عدم دستور تزریق خون پس از انجام جراحی در صورت عدم تزریق خونتحویل داده شود بیهوشی 

 . عودت داده شودتوسط خدمات اتاق عمل آزمایشگاه بانک خون 

*خون های عودت شده از اتاق عمل، به شرط حفظ زنجیره سرد، در صورت نیاز به تزریق دوباره، با برگه های پایش جدید، 

 تحویل بخش میشوند و در صورت عدم اطمینان از حفظ زنجیره سرد، در بانک خون امحا میگردد. 

توسط پرستار  ساعت 24ک خون حداکثر ظرف و ارسال سریع به بان خون/ فرآورده های خونی تکمیل برگه های پایش. 16

 مسئول بیمار و یا سرپرستار بخش انجام گیرد. 
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 توسط پرستار و پزشک مسئول بیمارتکمیل بالفاصله عوارض خون/ فرآورده های خونی گزارش برگه عارضه، وجود صورت . در17

 شود. ارسال خون بانک به نیاز )خون، ادرار و کیسه فرآورده( مورد های نمونه با و شود

 

 الزامات:

  روزانه وارد شود. توسط پرستار مسئول تنظیم کننده لیست گروه خونی بیماران در لیست اتاق عمل. 1

  .باشد می ممنوع خون بانک توسط مجتمع از خارج در تزریق جهت وردهفرآ تحویل. 2

 . بانک خون مجاز به تحویل فرآورده به همراهان بیماران بستری، درمانگاه و اتاق عمل نمی باشد. 3

 .باشد نمی وردهفرآ تحویل به مجاز خون بانک ، رسید یا درخواست برگه بودن مخدوش یا تکمیل عدم صورت در. 4

 به مجاز پرستاری گروه باشد داشته تطابق عدم یا و ناقص، مخدوش ،ناخوانا خونی فرآورده یا و خون تزریق و نظارت فرم . اگر5

 .باشند نمی تزریق

دقیقه هم به بخش میباشد و در محل جواب انتی بادی  30.پرسنل بانک خون موظف به ارسال برگه پایش برای خون های زیر 6

 اسکیرینیگ خط تیره قرار میدهند.

 کرده و به بخش مبدا  اعالم کند. .آزمایشگاه باید وصول نمونه های خون را با رسید تایید7

 33کد 

در صورت اطالع ویژه و یا  های بخش یا و عمل اتاق درمانی، بخش توسط اشتباه خونی های فرآورده/ خون مشاهده صورت در. 1

به نل مربوطه موظف ، پرس"خونی های فرآورده تزریق و تحویل درخواست،" دستورالعملاز هر گونه عدم انطباق در هر نقطه از 

 شده خطا این متوجه که فردی توسط بایست می مراتبو د نمی باش( 2494از طریق تماس با مرکز تلفن با شماره ) 33اعالم کد 

 اطالع اصالحی اقدام جهت مربوطه بخش و پرستاری دفتر بیمار، ایمنی واحد آزمایشگاه، به کتبی و تلفنی صورت به سریعا

 .گردد رسانی

 ویژه و درمانی های بخش کلیه در خونی های فرآورده و خون انتقال به مربوط اقدامات باید شود می اعالم 33 کد که زمانی. 2

 :شوند کنترل مجددا زیر شرح به تزریق آماده یا و حال در های فراورده کلیه و شده متوقف

 خانوادگی نام و نام 

 تاریخ تولد 

 پدر نام 

 پرونده شماره 
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 در حتی و خون کیسه و خون پایش برگۀ خون، درخواست برگه بیمار، پرونده دستبند، با مشخصات لیبل چک 

 .شود سوال مشخصات بیمار از بودن هوشیار صورت

 یا دقیقه از بانک خون با بخش تماس گرفته نشد و کلیه موارد کنترلی صحیح بود، تزریق خون 15. در صورتی که ظرف مدت 3

 یابد.خونی انجام و یا ادامه  های فرآورده

 

 

  خون انتقال طب کمیته                                          

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی                                  


