
1 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 عنوان خط مشي:ارائه خدمات آزمايشگاهي طبق ضوابط قانوني وزارت بهداشت در تمام ساعات شبانه روز ودر تمام روزهاي هفته

 15/01/1392تاريخ ابالغ : L-1كد خط مشي:  دامنه خط مشي:  آزمايشگاه

 هدف :رضايت ارباب رجوع
1-1-L .در آزمايشگاه بيمارستان ارائه خدمات آزمايشگاهي در سه شيفت صبح و عصر و شب انجام مي گيرد

2-1-L صبح مي باشد.7 الي 19 و شيفت شب از ساعت 19 الي 13، شيفت عصر از ساعت 13 الي 7شيفت صبح از ساعت  

3-1-L.اكثر تست هايي كه نياز بيمارستان ها مي باشد در تمامي شيفت هاي آزمايشگاه توسط پرسنل فني انجام مي پذيرد  

4-1-L در شيفت صبح و عصر و شب تمام تست هاي اورژانسي كه از مطب پزشكان درخواست مي شود در اسرع وقت توسط 

 مسئول بخش مربوطه انجام و نتيجه براي پزشك ارسال مي شود.

5-1-L هنگام درخواست برخي فرآورده هاي خوني از قبيل پالكت كه قابل نگهداري نيست در تمام ساعات شبانه روز توسط بخش 

هاي بستري، مسئول شيفت آزمايشگاه با تماس با انتقال خون و هماهنگي با سوپروايزر درخواست را ارسال نموده و پس از تحويل، 

 فرآورده به بيمار تزريق مي شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- موارد فوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود. 
 - در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود.

منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 
 دستورالعمل پذيرش وجمع آوري نمونه ها.  عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-2كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 رضايت بيماران  وآشنايي پرسنل باروندكاردرواحدنمونه گيريهدف :

 مسئول نمونه گيري،منشي آزمايشگاه،پرسنل خدماتمخاطبين:

 روش:
1-2-L  .منشي آزمايشگاه آزمايشاتي را كه نياز به آمادگي خاص دارد به بيمار توضيح مي دهد    
2-2-L.منشي آزمايشگاه آزمايشات راطبق درخواست پزشك دركامپيوتر ثبت مي كند 
3-2-L.منشي آزمايشگاه بيمار را به نمونه گيري ارجاع مي دهد 

4-2-Lواحدنمونه گيري طبق شماره اي كه پذيرش آزمايشگاه روي درخواست پزشك نوشته به لوله ها برچسب مي زند 
5-2-L پرسنل خدمات پس از اتمام نمونه گيري نمونه ها را جمع آوري كرده ووارد آزمايشگاه مي نمايد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    مواردفوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت ميشود. -
 درصورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود. -

منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 دستورالعمل انجام آزمايشات :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  -L-3كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 آشنايي پرسنل  جديد الورودهدف  : 

 روش:
 

1-3-L.مسئول بخش بيوشيمي پس از برداشتن سرم هاي مورد نياز نمونه ها را به بخش سرولوژي منتقل مي كند  

2-3-L پرسنل  خدمات نمونه هاي PT-ESR-CBC.را از نمونه گيري به بخش هماتولوژي انتقال مي دهد 

3-3-L ساعت نگهداري مي كند.24 پرسنل  خدمات پس از اتمام آزمايشات نمونه هاي خون را جمع آوري و براي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          موارد فوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود. -

 در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود. -
منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 استفاده از مواد نگهدارنده جهت هر آزمايش :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-4كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 ارتقاء كيفيت خدمات :هدف   

                  روش:

1-4-L در آزمايشگاه بيمارستان از مواد نگهدارنده از قبيل هپارين و EDTA .سيترات استفاده مي شود  

2-4-L   نگهدارنده هپارين جهت آزمايشاتVBG و  ABG .استفاده مي شود 

 3-4-L نگهدارندهEDTA جهت آزمايش CBC.استفاده مي شود  

  4-4-L نگهدارنده سيترات جهتESR و  PTT  و PT .استفاده مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواردفوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود. -

 در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود. -

منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان

 

 



5 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 فهرست آزمايشاتي كه توسط آزمايشگاه انجام مي شود. :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-5كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 آشنايي پزشكان با ليست انجام آزمايشات جهت درخواست آزمايشهدف: 

 روش:

  بخش است كه آزمايشات هربخش توسط مسئول مربوطه انجام مي پذيرد.7آزمايشگاه داراي  

1-5-L،بخش بيوشيمي : آزمايشات اين بخش شامل قند، اوره، اسيداوريك، كلسترول، تري گليسريدHDL، LDL فسفر، تست هاي ، 

) ، تست ميكروآلبومين، پروتئين سرم، CPK-LDH بيلي روبين و آميالز) ، تست هاي قلبي( -SGOT-SGPT- ALKPH كبدي( 

  ساعته مي باشد.24آلبومين و همچنين آزمايشات ادرار 

2-5-L بخش سرولوژي وايمونولوژي: آزمايشات اين بخش شامل CRP-RF-ASO-RPR-HbsAG-HCV-HIV--تست حاملگي - —

 كومبس غير مستقيم- تب مالت- تب حصبه مي باشد.

3-5-L بخش هماتولوژي: آزمايشات اين بخش شامل CBC رتيك- –- گروه خون ESR كومبس مستقيم- آزمايشات -PT – PTT و 

  نوزادان و الم خون محيطي رنگ آميزي شده و توسط دكتر پاتولوژي گزارش مي شود.G6Pdهمچنين آزمايش 

4-5-L  بخشU/A.آزمايشات اين بخش شامل اندازه گيري وزن مخصوص ادرار و انجام ماكروسكوپي و ميكروسكوپي ادرار مي باشد : 

5-5-L -بخش ميكروب: آزمايشات اين بخش شامل بررسي آزمايش مدفوع- آزمايشات كشت خون- كشت مدفوع- كشت ادرار 

 انجام نمونه هاي قارچي- ليشمانيا و انجام تست هاي افتراقي مي باشد.

6-5-Lو  بخش هورمون: آزمايشات اين بخش شامل آزمايشات تيروئيدي، هورموني از قبيل.... همچنين HBSAb  و فريتين و... مي

 باشد.

 

 

 

 موارد فوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود.            -

 در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود. -
منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 مديريت نمونه هاي آزمايش :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ : L-7كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 ارتقاء كيفيتهدف    : 

 روش:

1-7-L بيماران سرپايي

1-1-7-L     .آزمايش توسط پزشك درخواست مي شود 

2-1-7-L     .توسط پرسنل  آزمايشگاه نمونه از بيمار گرفته مي شود 

3-1-7-L     .پرسنل  خدمات نمونه ها را به داخل آزمايشگاه انتقال مي دهد 

4-1-7-L     .توسط پرسنل  آزمايشگاه نمونه هاي خون و ادرار داخل سانترينوژ و سپس در جالوله اي قرار مي گيرد 

5-1-7-L     .توسط پرسنل  فني نمونه هاي هموليز و در صورت شكسته شدن به منشي اطالع داده مي  شود  

6-1-7-L    .پس از مراجعه بيمار براي گرفتن جواب به وي اطالع داده مي شود 

7-1-7-L    .آزمايشات بيمار و نمونه گيري تكرار مي شود  

8-1-7-L    .نمونه هاي خون توسط مسئول بخش بيوشيمي، سرولوژي و هماتولوژي روي آناليزرها گذاشته و برداشته مي شود 

9-1-7-L    .نمونه هاي ادرار توسط مسئول بخش بيوشيمي ادرار پس از ايجاد رسوب ، ميكروسكوپي بررسي مي شود  

10-1-7-L    ساعت نگهداري شده و سپس توسط  پرسنل  خدمات اوت مي شو 24 نمونه هاي خون براي 

2-7-Lبيماران بستري  

1-2-7-L    .آزمايش توسط پزشك مربوطه درخواست مي شود 

2-2-7- L    .پرسنل  خدمات نمونه ها را به همراه دفتر ثبت تحويل نمونه به آزمايشگاه مي آورد 

3-2-7-L    .منشي آزمايشگاه نمونه ها را تحويل گرفته و دفتر را امضاء مي كند  

4-2-7-L    .نمونه ها توسط اپراتور دستگاه جداسازي و انجام مي شود  

 موارد فوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود.            -

در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود.  -
منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 چگونگي ثبت دستورات ودرخواست هاي شفاهي (درخواست به صورت تلفني يادرصورت خرابي كامپيوتر)عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-8كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 هدف :رضايت بيماران 

1-8-Lبيماران بستري 

1-1-8-L پرسنل خدمات نمونه و درخواست را كه شامل اسم و شماره تخت و نام بخش و نوع آزمايشات مي باشد به

 آزمايشگاه مي آورد.

2-1-8-L.منشي آزمايشگاه نمونه و درخواست پزشك را تحويل مي گيرد  

3-1-8-L.منشي آزمايشگاه نمونه را به اپراتور دستگاه تحويل مي دهد  

 4-1-8-L.اپراتور دستگاه پس از جداسازي سرم نمونه را روي آناليزرها گذاشته و آزمايشات را انجام مي دهد  

5-1-8-L.اپراتور دستگاه جواب تست ها را روي كاغذ به صورت دستي نوشته و تحويل منشي مي دهد  

6-1-8-L.منشي آزمايشگاه طي تماس تلفني جواب آزمايشگاه به اطالع مسئول بخش بستري مي رساند  

7-1-8-L.پرسنل خدمات بخش بستري براي گرفتن جواب ( به صورت دستي) مراجعه مي نمايد  

8-1-8-L.منشي بخش بستري بعد از صحت كامپيوتر آزمايشات را وارد كامپيوتر مي كند  

9-1-8-L.منشي آزمايشگاه درخواست كامپيوتري آزمايشات را تحويل گرفته و جواب را وارد كامپيوتر مي كند  

2-8-Lبيماران سرپايي 
                ( درخواست شفاهي براي بيماران سرپايي قابل انجام نيست) 

 
 
 

 
 

 موارد فوق توسط مسئول آزمايشگاه نظارت مي شود.            -

            در صورت تخطي از موارد فوق مراتب توسط مسئول آزمايشگاه پيگيري مي شود. -

منابع: دستورالعملهاي دانشگاه و وزارتخانه-تجربيات 

 بيمارستان
 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

تهيه كنندگان: 

عباس پاشايي مسئول آزمايشگاه 

حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 پارامترهاي عملكردي روش هاي انجام آزمايش نظير حساسيت، اختصاصي بودن، عوامل مداخله گر و محدوديت هاي انجام آزمايش :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ : L-9كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 ارتقاء كيفيت :هدف   

 :روش

1-9-L حساسيت توانايي يك تست براي تعيين يك بيماري مي باشد و به صورت نسبت افراد بيماري كه تست مثبت دارند بيان مي

 شود.

2-9-L  اختصاصيت توانايي يك تست براي تعيين فقدان بيماري مي باشد و به صورت نسبت افراد فاقد بيماري كه در آن ها تست

 منفي باشد بيان مي شود.

3-9-L.عوامل مداخله گر باعث كاهش يا افزايش نتيجه آزمايش مي شود  

4-9-L .هموليز در بعضي موارد باعث كاهش و بعضي موارد باعث افزايش نتيجه آزمايش مي گردد 

 5-9-L تزريق عضالني نيز در بعضي موارد باعث افزايش نتيجه آزمايش مي گردند مانند ALT  

6-9-L.فعاليت شديد مي تواند در نتيجه آزمايش موثر باشد  
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 عنوان خط مشي:پاسخدهي موارد بحران

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-10كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 
 1از1صفحه.

 افزايش رضايت بيمارانهدف : 

 روش:
1-10-Lجوابدهي 

1-1-10-L           .متصدي پذيرش آزمايشات بيمار را ثبت مي كند 

2-1-10-L           .نمومنه گيري نمونه را از بيمار گرفته و تحويل بخش مورد نظر مي دهد  

3-1-10-L           .مسئول بخش مربوطه موارد بحراني و خارج از محدوده قابل گزارش را به اطالع مسئول فني آزمايشگاه مي رساند  

4-1-10-L           .پزشك آزمايشگاه نتيجه را برسي مي كند  

5-1-10-L          .پزشك آزمايشگاه نتيجه را به پزشك بيمار اطالع داده و اقدام فوري توسط پزشك صورت مي گيرد  

 

2-10-L موارد ازدحام بيماران 

1-2-10-L     .در شيفت صبح همكاران قسمت انجام آزمايشات اورژانسي را افزايش مي دهيم  

1-2-10-L     .پرسنل فني در شيفت عصروشب با مسئول آزمايشگاه هماهنگي به عمل مي آورند  

1-2-10-L      .مسئول آزمايشگاه يك نفر از نيروهاي فني را براي كمك به آزمايشگاه فرا مي خواند 
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حسن بهنيا كاردان آزمايشگاه 

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

تاييد كننده:عباس زماني 

 مدير بيمارستان
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 چگونگي اجراي دستورالعمل كنترل كيفي داخلي و نحوه اطمينان از صحت و دقت نتايج  آزمايشگاهي :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-11 كد خط مشي:  آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

  ارتقاء كيفيت خدمات:هدف  

  :روش

1-11-L.مسئولين بخش هاي داخلي آزمايشگاه بايد به طور منظم تست هاي كنترل كيفيت داخلي را انجام دهند 

2-11-L تست هاي كنترل كيفيت شامل استفاده از كنترل ها و نمونه هاي شناخته شده نرمال( طبيعي) و غير نرمال( غير طبيعي) است كه 

 نشان خواهد داد ابزار و تجهيزات ، پرسنل  فني و مواد آزمايشگاهي در حد استاندارد هاي تعريف شده و قابل قبول عمل مي كنند.

3-11-L در آزمايشگاه معموالً از كنترل هاي تجاري كه داراي تاييديه هاي ملي يا بين المللي هستند استفاده مي شود.   اين كنترل ها به صورت 

ليوفيليزه بوده و طبق دستورالعملي كه به همراه آن ها ارائه مي شود آماده سازي شده و آزمايش مي شود. در بروشور هر كنترل مقدار ميانگين 

 و محدوده قابل اندازه گيري شده ماده موثره اعالم مي شود.

4-11-L مرتبه آزمايش كرده و از نتايج ميانگين به دست آورده و 30-20 مسئولين بخش هاي داخلي آزمايشگاه نمونه كنترل آماده شده را براي 

 انحراف معيار محاسبه كرده سپس با استفاده از اين مقادير محدوده قابل قبول براي هرپارامتر تعيين مي شود.

5-11-L با توجه به تفاوت تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاه  ها ، آزمايش روي نمونه كنترل براي هر آزمايشگاه مستقل بوده و در همان 

 آزمايشگاه بررسي مي گردد و تغيير مي يايد.

6-11-L.براي تك تك آزمايشات اين بررسي ها به طور جداگانه انجام مي شود  

7-11-L.نتايج كنترل هاي روزانه در دفتر مربوط به هر بخش ثبت مي گردد  

8-11-L.مسئول كنترل كيفي موظف است موارد ثبت شده دفتر را در نرم افزار مربوطه ثبت و چارت مربوطه را رسم كند  

9-11-L .مسئول كنترل كيفي موظف است در صورت نامنظم بودن چارت مربوط به دستگاه ، كاليبره مجدد انجام دهد 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 برنامه منظم و مدون انجام كنترل كيفي در تمام بخش هاي آزمايشگاه و همه نوبت ها :عنوان خط مشي

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-12كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

  ارتقاء كيفيتهدف    :

  :روش

 :موارد زير توسط مسئول كنترل كيفي انجام مي شود 

 1-12-L          نصب چارت هاي كنترل دما جهت بررسي دماي يخچال ها و انكوباتور  و بن ماري و ثبت دما به صورت روزانه و گردآوري اطالعات به صورت ماهانه 

2-12-L   كنترل دستگاه سل كانترKX21Nاز نظر HB  وHCT  توسط روش هاي مرجع دستي ( سنجش  HB توسط محلول درابكين و اندازه گيري  HCT توسط    

 سانتريفوژ ميكروهماتوكريت

  3-12-L          تصديق دقت دستگاهKX21N نمونه طبيعي 5  با استفاده از CBCدر يك روز و تكرار آن در روز بعد و محاسبه  TNبا استفاده از نرم افزار كنترل كيفي  

T.BIRITIN                  

4-12-L           رسم منحني هايLEVEY-GENNINGبراي تست هاي مختلف بيوشيمي بر اساس قوانين وستگارد  

  5-12-L            بررسي كنترل هايLOW-HIGH تجاري بيوشيمي  

   6-12-L اندازه گيري BIASبراي تست هاي مختلف بيوشيمي به منظور جلوگيري از خطا  

  7-12-L    كاليبراسيون تست هاي جديد روي دستگاهBT 3000 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 عنوان خط مشي:چگونگي آلودگي زدايي سريع منطقه داراي احتمال آلودگي توسط نمونه عفوني يا بالقوه عفوني

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-13كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 هدف :ايمني پرسنل

 روش:

 موارد زيرتوسط خدمات آزمايشگاه انجام مي شود:
 

1-13-L فعال استفاده مي شود.-5 و با كلر 1/50براي آلودگي زدايي كف آزمايشگاه از محلول سفيد كننده خانگي با رقت % 

2-13-L.پرسنل  خدمات ابتدا يك پارچه تنظيف را روي آلودگي مي گذارند  

3-13-L.محلول ضدعفوني كننده را روي پارچه ريخته و بعد از چند دقيقه پارچه را جمع مي كند  

4-13-L.اطراف محل داراي آلودگي عفوني آزمايشگاه را با تي نخي تميز مي كند  

5-13-L فعال استفاده مي شود.55 و با كلر 1/10 براي ضدعفوني كردن سطوح از محلول سفيد كننده خانگي با رقت  

6-13-L.پرسنل  خدمات ابتدا يك پارچه تنظيف را روي آلودگي مي گذارند  

7-13-L.محلول ضدعفوني كننده را روي پارچه ريخته و بعد از چند دقيقه پارچه را جمع مي كند  

8-13-Lبا يك پارچه تنظيف ديگر محل را خشك مي كند    

 9-13-L استفاده مي شود.70 براي ضدعفوني كردن وسايل سرويس دستگاه از محلول الكل % 

10-13-L.پرسنل  خدمات با هماهنگي اپراتور دستگاه با پنبه و الكل دستگاه را تميز مي كند  

 

. 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

 محدوده مرجع عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-14كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 آشنايي پرسنل:هدف 

روش: 
1-14-L،در مواردي مثل قند، اوره، چربي TSH 70-110، و ... محدوده مرجع به صورت عدد ذكر مي شود براي مثال قند 

2-14-L.مواردي مثل آزمايش حاملگي يا وجود آنتي بادي عليه يك عفونت به صورت عددي  ذكر مي شود  

3-14-L محدوده مرجع برخي از آزمايشات بر حسب سن و جنس تغيير مي كند براي مثال آلكالن فسفاتاز- هموگلوبين و هماتوكريت بر حسب  

 به جنسيت فرد بستگي دارد. CKMBسن تغييرمي كند و مقدار طبيعي كراتينين و 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس

  محدوده قابل گزارش :عنوان خط مشي:

 15/01/1392تاريخ ابالغ :  L-15كد خط مشي:   آزمايشگاه دامنه خط مشي: 

 آشنايي پرسنل  و در صورت لزوم تكرار جواب آزمايشاتهدف : 

 روش:

 1-15-L.محدوده اي كه توسط دستگاه و متد آزمايشگاه قابل اندازه گيري باشد 

2-15-L  قابل اندازه گيري است كه اين دو محدوده قابل 1200 قابل اندازه گيري است يا كلسترول تا 600 براي مثال قند خون توسط دستگاه تا 

 گزارش براي اين دو تست اعالم مي شود. 

3-15-L .براي اطالع از محدوده قابل گزارش هرتست ميتوان به بروشور داخل كيت مراجعه كرد 
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