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 گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران
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 شماره ویرایش: دامنه کاربرد:

 هدف:
 یا بیمار سرپایی که ممکن است عدم اعالم آن به بیمار یا پزشک جان بیمار را به خطر بیندازدبه بخش بستری گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران 

 تعاریف:

مقادیر بحرانی مقادیری بوده که حصول آن پس ازانجام آزمایش ، لزوم اقدام خاص درمانی را به صورت اورژانس و یا اقدامات تشخیصی و یا 

طلب کرده و بر اساس روش گزارش دهی به صورت اورژانس و یا همراه با توصیه های خاص در  درمانی تکمیلی را به صورت غیر اورژانسی

 خصوص انجام مجدد آزمایش و یا درخواست آزمایشات تکمیلی باشد .

 :مسئولیت و اختیارات 

 : انجام کار روش

میباشد.محدوده  آزمایشگاه بخش های تمامی کارکنان شاغل دربر عهده در آزمایشگاه مسئولیت گزارش به موفع نتایج بحرانی  .1

کر شده است.تمامی کارکنان ها ذ SOPبحرانی در رابطه با تمامی تست های قابل انجام در آزمایشگاه بیان شده است  که در 

 میبایست این محدوده ها را بدانند. جدول ضمیمه ذیل شامل محدوده بحرانی تستها در این آزمایشگاه میباشد.  آزمایشگاه 

استفاده از کارشناس آزمایشگاه فورا با از رویت نتایج بحرانی توسط کارشناسان آزمایشگاه و اطالع به مسئول فنی آزمایشگاه، پس  .2

 بخش مربوط تماس حاصل نموده و اطالع رسانی به پرستار مربوط انجام می گردد.خطوط تلفن با 

ع به بخش و نام پرستارمربوط را در دفتر گزارش مقادیر بحرانی ثبت نتایج آزمایش همراه با تاریخ و ساعت اطالکارشناس آزمایشگاه  .3

 )نام پرستار مربوط به دقت پرسیده می شود (می نماید.

ارشناس آزمایشگاه آزمایش فوق را جهت حصول اطمینان از نتیجه آزمایش تکرار نموده و در صورت تغییر نتیجه ، گزارش مجدد ک .4

 ارش مقادیر بحرانی ثبت می گردد .و در دفتر گزانجام می گیرد به بخش

اطالع رسانی به پزشک توسط پرستار مربوط انجام می شودو در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج اطالع رسانی فوری به پزشک  .5

 مقیم انجام می گردد.

 دستورات شفاهی را از پزشک دریافت و اجرا می نماید. در نهایت پرستار مربوط  .6

و اقدامات انجام شده در دفتر ثبت آزمایشات بحرانی در بخش و در برگه گزارش پرستاری توسط پرستار  نتایج آزمایشات بحرانی  .7

 مربوط ثبت می گردد.

در صورتی که نتایج بحرانی حاصل مربوط به بیمار سرپائی باشد، شماره تماس بیمار توسط منشی بخش جستجو شده و بالفاصله با  .8

 به پزشک تماس حاصل می گردد.بیمار جهت دریافت نتیجه و مراجعت 
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