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 ای و ماریب به آن اعالم عدم است ممکن که یگزارشات اعالم  هدف:           

 .گردد یو انیاطراف ای و ماریب یبرا یا دهیعد مشکالت موجب پزشک

 پاراکلینیکكلیه بخش های بالین، غیر بالین و  کاربرد: دامنه

 یفور گزارش که شود یم اطالق یا جهینت به Critical Values: یبحران محدوده :تعاریف

 از یریشگیپ ای و صیتشخ تیماه ای و ریتفس در ییسزا به ریتأث است ممکن آن

 .باشد داشته یماریب

 دستورالعمل های پاراکلینیک  منابع و مراجع:

 کادر درمان  :اختیارات و هامسئولیت

چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام  )چه فعالیتی، کار انجام شیوه

 :شود(می

 
در آزمایشگاه و تصویربرداری مسئولیت گزارش به موقع نتایج بحرانی تمامی 

کارکنان شاغل در بخش های فنی می باشند.  تمامی کارکنان بخش های فنی  این 

 محدوده ها را مي دانند. 

 ای از مناطق بحرانی در جدول ذیل آمده است. برای الگو ضمیمه

پس از اینکه فردی در آزمایشگاه و تصویربرداری متوجه شد که نتیجه یک تست در 

محدوده بحران قرار دارد، باید مسأله را با مسئول فنی و یا سوپروایزرواحد  

 مطرح نماید. 

همان نمونه به  مسئول فنی و یا سوپروایزر با تکرار آزمایش یا پروسیجر بر روی

صورت دوتایی و یا در کنار یک کنترل مناسب از نتیجه به دست آمده قبلی اطمینان 

 ایجاد می نمایند. 

پرسنل مسئول در واحد در حضور مسئول فنی و یا سوپروایزر با پزشک و یا منزل 

بیمار تماس می گیرد و تاریخچه بیماری وی را جویا می شود. چنانچه تاریخچه 

ت نتیجه آزمایش باشد از وی می خواهد که برای دریافت سریع آزمایش و گویای صح

ارائه به پزشک به آزمایشگاه مراجعه نماید. در غیر این صورت از وی می خواهد 

که شرایط روز نمونه گیری را تشریح نماید. چرا که ممکن است نمونه گیری صحیح 

نظر را به طور کامل به نبوده باشد و سپس طریقه صحیح نمونه گیری تست مورد 

 بیمار بیان می کند. 

در برخی موارد الزم است برای این کار حتماً بیمار به آزمایشگاه مراجعه مي نماید 

 و حضوری توضیحات الزمه به وی داده میشود.

 در هر صورت باید علت تکرار نمونه در فرم مربوطه ثبت میشود.

جهت بیماران بستری مقادیر بحرانی به مسئول شیفت در بخش مربوطه اطالع داده می 

شود و مسئول شیفت نیز با پزشک معالج تماس گرفته و جهت اقدامات الزم درمانی و 

 مراقبتی توسط ایشان کسب دستور شده یا بیمار حضورا ویزیت می شود . 

 مقادیر بحرانی ضمیمه میباشد 

 

آماده سازي معرف ها / آماده سازي جا لوله اي / سرسمپلر  ات :امکانات و تجهیز

/ كاپ / ویال ریجنت ها / سرم فیزولوژي براي رقیق سازي / كالیبراتور و سرم 
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كنترل / به حرارت محیط رساندن موارد كاربردي از جمله معرف ها . كالیبراتور. 

 سرم كنترل
 

 
 
  

 ضمائم :

 مقادیر بحرانی رادیو لوژی:

 

 محدوده بحرانی نتایجی که نیاز به اطالع فوری به پزشک یا بیمار دارند:

 تشخیص تشخیص نوع اقدام

 

 

 

 

 سونوگرافی

IVII پس زدن  مغز نوزاد

پیوند 

 کلیه

آنوریسم 

 آئورت

ترمبوز 

شریان و 

ورید 

 فرانتریک

دایسکشن 

 آئورت

Ectopic 
Pregnancy 

خونریزی 

 داخلی

خونریزی 

 پشت جفت

آزاد مایع 

 شکمی

سندرم 

تخمدان 

تحریک 

 پذیر

تورشن  تورشن تخمدان

 بیضه

هماتوم داخل 

 شکمی

جدا شدن 

 جفت

هیدرونفروز 

 شدید

DVT  عروق

 پا

 تشخیص تشخیص نوع اقدام

 

 رادیولوژی

 هموتوراکس پنوموتوراکس

شکستگی  پنوموپریتوئن

 گردن فمور

شکم حاد)رویت 

بیش از پنج 

سطح هوا در 

 شکم(
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کلیه کارکنان فنی واحد تصویر برداری موظفند در صورت مشاهده هر یک از نتایج 

فوق مراتب را فورا با استفاده از خط تلفن مخصوص نتایج بحرانی به بخش بستری 

بیمار اطالع داده و اطالعات مورد نظر را در دفتر نتایج بحرانی با ذکر نام 

رت بستری نبودن بیمار ، نتایج پرستار دریافت کننده پیام ثبت نمایند.در صو

بحرانی می بایست به اطالع پزشک آنکال / درخواست دهنده رسانده و روند بستری 

 بیمار از طریق بخش اورژانس در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

 

: به شکل فایل کاغذی در اختیار کلیه واحدها قرار مقادیر بحرانی آزمایشگاه 

 گرفته است .

 

 


