دانشگاه علوم پزشکی ایران
شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
دستورالعمل سرولوژی
دستورالعمل بخش سرولوژي:
 -1تحَیل گرٍّی ًوًَِ ّب از ًوًَِ گیری ّوراُ ثب لیست هرثَط ثِ ثخش ٍ چک کردى ٍجَد یب عذم ٍجَد ّر یک از ًوًَِ ّب ٍ هغبثقت دادى
ثب لیست ٍدر صَرت عذم ٍجَد ًوًَِ هَرد حتوب پی گیری ٍ ثِ سَپر ٍایسر اعالع دادُ شَدٍضوٌب در فرم هرثَعِ(ًبهٌغجق،اصالحی ٍپیشگیراًِ ثجت
ًٍْبیتب قرار دادى ًوًَِ ّب دردرة یخچبل شوبرُ 3در ردیف سرٍلَشی تب لحظِ اًجبم ازهبیش
-2خبرج کردى هحلَل ّب ًین سبعت قجل از شرٍع اًجبم کبراز یخچبل شوبرُ  3تب ثِ دهبی هحیظ ثرسذ
-3چک کردى تبریخ اًقضبی توبم هحلَل ّبی هَرد استفبدُ
 -4درصَرت ثبز کردى کیت جذیذًبم کیت ثبیذدر لیست هرثَعِ قیذ شَد ٍتوبم اصَل هرثَط ثِ ثبز کردى کِ ثِ شرح زیر است رعبیت گردد:
الف) ٍارد کردى ًبم ٍشرکت سبزًذُ کیت
ة ) ٍارد کردى شوبرُ سری سبخت ٍتبریخ اًقضبی کیت
ج ) چک خَد هحلَل کِ یک دست ثبشذ ٍّیچ اگلِ ای ًذاشتِ ثبشذ
د ) چک کردى هحلَل ثِ ٍسیلِ کٌترل هثجت ٍهٌفی خَد کیت ٍکٌترلْبی هثجت ٍ هٌفی کیت قجل
ُ ) چک کردى هحلَل ّبی کٌترل هثجت ٍ هٌفی کیت جذیذ ثب هحلَل ّبی کیت قجلی
ٍ ) چک کردى هحلَل ّبی کیت جذیذ ثِ ٍسیلِ ی سرم ّبی هثجت ٍ هٌفی ًگْذاری شذُ در فریسر،ثِ عٌَاى کٌترل سرم هثجت ٍهٌفی
ی ) ٍارد کردى تبریخ ثبز کردى کیت در دفترٍثجت تبریخ ثر رٍی خَد هحلَل
 -5خبرج کردى توبم سرم ّب از درة یخچبل شوبرُ ٍ3چیذى ٍهرتت کردى اًْب از رٍی شوبرُ ٍسپس گرفتي لیست ٍشوبرُ زدى ٍهغبثقت دادى اى ثب
لیست
 -6چک کردى توبم سرم ّباز ًظر کیفیت (ّوَلیس،لیپویک،فیجریي) ٍکویت ٍدر صَرت عذم تبییذ ٍرد ًوًَِ هَرد ثبیذ حتوب در فرم هرثَعِ
(ًبهٌغجق ،اصالحی ٍپیشگیراًِ) ثجت ٍهَرد ثِ سَپر ٍایسر اعالع دادُ شَد تب ّوبٌّگی ّبی الزم اًجبم شَد
-7شرٍع اًجبم تست ّب هغبثق  SOPهرثَط ثِ تست ّبی ثخش سرلَشی

تٌظین  :لیال ًصیری کبرشٌبس هسئَل آزهبیشگبُ

