
 

 

 

 

  

 اعالم ماموریت و نیاز احتمالی بیمار به خون توسط دیسپچ به پایگاه 

 اورژانس هوایی

 

 تجهیزات زیر قبل از اعزام به ماموریتاطمینان از در دسترس بودن داروها و  
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 پروتکل تهیه و تزریق خون اورژانسی در بالگرد اورژانس هوایی

 

منفی از بانک خون بیمارستان موسوی توسط  Oواحد پگ سل یا خون کامل گروه  3تحویل 

پرسنل اورژانس هوایی با فرم درخواست خون ممهور به مهر و امضاء پزشک مربوطه یا 

 پزشک اورژانس

 

 آمادگی پرسنل اورژانس هوایی و بیمار جهت تزریق خون

 انتخاب رگ مناسب بیمار برای تزریق خون

 بیمارستانآماده کردن ست تزریق خون تحویلی از 

 آماده و گرم کردن کیسه خون در دستگاه وارمر تحویلی از بیمارستان

 

دقیقه قبل و حین تزریق خون با فواصل منظم و ثبت در فرم  15کنترل عالئم حیاتی بیمار 

 نظارت بر تزریق خون

 

 15 - 55شروع تزریق خون و تنظیم سرعت تزریق طبق دستور پزشک 

 

باز گرداندن کیسه خون و ست تزریق خون به بانک خون بیمارستان پس از اتمام تزریق 

 خون

 

واحد خون گروه  5تا  3درخواست 

O  منفی جهت استفاده در اورژانس

هوایی، یکم و پانزدهم هر ماه در 

شیفت صبح توسط مسئولین بانک 

خون بیمارستان از انتقال خون 

استان با قید جمله استفاده در 

اورژانس هوایی در جلوی 

 درخواست خون

 

 

تزریق خون و ثبت زمان های تزریق در فرم نظارت بر تزریق خون و تحویل آن تکمیل فرم 

به همراه بیمار به بیمارستان تحویل گیرنده بیمار و تکمیل مابقی فرم توسط پرستار 

 اورژانس

 

قرار دادن کیسه های خون در 

باکس مخصوص اورژانس هوایی  

 تعبیه شده در یخچال شماره یک

 

در صورت عدم استفاده از خون در 

روز و رعایت تمام شرایط  15مدت 

 زنجیره سرما و داشتن تاریخ انقضاء

 

وارد شدن کیسه خون به چرخه 

خون های بانک خون جهت استفاده 

درخواست مجدد در موارد دیگر و 

کیسه های جایگزین از انتقال خون 

 برای اورژانس هوایی

تکمیل فرم تحویل کیسه های خون 

به اورژانس هوایی توسط پرسنل 

 بانک خون

 

آمادگی انتقال خون استان برای 

کیسه  3تامین سریع نیاز بیش از از 

منفی در روز در   Oخون گروه 

 مواقع بحرانی
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