
  2از  1 صفحه

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

  :دستورالعمل  عنوان 

 مارستانيص از بياو بعد از ترخ  مار /همراهيک به بينيپاراکل يج معوقه تستهاياعالم نتا
 

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ : 3ش :يرايشماره و PPC 10-06 کد:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش: 2تعداد صفحه ها : ک يني/پاراکل يپرستارحوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي: زر/سرپرستار يسوپرواهدايت کننده:

 
 

 :فاهدا

دليل طوالني بودن پروسه آماده سازي جوابهاي برخي آزمايشات و نتايج بخش پاتولوژي در مواردي كه بيمار قبل از دريافت جواب از بخش  به

اطالع رساني به بيمار جهت دريافت جواب جهت پيگيري روند درمان و در راستاي ارتقاي ايمني بيماران در مركز قلب و عروق  ،ترخيص ميشود

 شهيد رجائي صورت مي پذيرد.

 

 دامنه کاربرد :

 تصوير برداري-آزمايشگاه 

 :يديکلف واژگان  و کلمات يتعر

SMS :سامانه پيام كوتاه 

 : کار روش انجام 

 پاتولوژي:نتايج  .1

شماره تلفن بخش پاتولوژي را به ايشان ارائه ،الزم است پرسنل بخش هنگام ترخيص بيمار در صورت آماده نبودن گزارش پاتولوژي وي  .1.1

 29322932دهند. 

ت قبل ازترخيص به بخش پاتولوژي  مراجعه نمايد تا از تاريخ احتمالي آماده شدن جواب آگاه شده و مدارك الزم جه بيمارهمراه  .1.2

 تكميل اطالعات باليني را به بخش پاتولوژي تحويل دهد.

 و يا تماس با تلفن بيماران محترم .SMSاطالع رساني گزارشات تأخيري دربخش ازطريق سيستم  .1.9

 نتايج ساير آزمايشات/ پاراکلينيك: .2

حاضر نشده است به منشي بخش اطالع ک  بيماران را قبل از ترخيص كنترل و در مواردي كه جواب ينيپاراكل /پرستار نتايج آزمايشات .2.1

 داده مي شود.

 



  2از  2 صفحه

 

منشي بخش در زمان ترخيص جواب هاي موجود را چک نموده و در صورت وجود نقص و كمبود با منشي آزمايشگاه تماس و از حاضر  .2.2

 شدن جواب آزمايش و روز جواب دهي كسب اطالع مي نمايد.

نتايج بحراني از طرف كاركنان  يي( بود بالفاصله طبق روش اجراCritical Valueدر صورتيكه نتايج معوقه در محدوده بحراني) .2.9

به بخش مربوطه اطالع رساني و در صورت ترخيص به بيمار و همراه وي جهت مراجعه فوري اطالع  ير برداريبخش تصويا آزمايشگاه و 

 رساني مي شود.

 مايدمنشي بخش زمان حاضر شدن نتايج را به پرستار بخش اطالع رساني مي ن .2.2

 ک  را به بيمار و همراه وي اطالع رساني نموده و در پرونده بيمار ثبت مي نمايد.ينيپرستار زمان حاضر شدن نتايج آزمايشات پاراكل .2.2

 

 ه کنندگان و سمت :يته ينام و نام خانوادگ

 مسئول فني آزمايشگاه -دكتر كامبيز مظفري -

 سوپروايزر آزمايشگاه -هادي خلج -

 سوپروايزر راديولوژي -سيد علي حسيني -

 مسئول بهبود كيفيت و ايمني -بهزاد مومني -

 

 :)منابع و امكانات الزم( 

 تلفن -

 سيستم اطالعات بيمارستان  -

 كاركنان آموزش ديده -

 :راجعم

 در ايران. استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستان -

 1333هنري ديويدسون -كلينيكال پاتولوژي -

 استانداردهاي الزامي ايمني بيماران -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه کنندگان:سرپرست نام و امضاء 
 سوپروايزر آزمايشگاه : هادي خلج 

 نام و امضاء تاييد کننده
 معاون درمان : دکتر مازيار غالمپور دهكي 

 مهر و امضاء دفتر بهبود کيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده  نام و امضاء
 دکتر فريدون نوحي:رئيس مرکز

 


