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تؼزیف ّوٍَیژیالًس :  HEMOVIGILANCE   

 تزكیب ٍ است هزالبت هؼٌاي بِ ٍیژیالًس ٍ خَى هؼٌاي بِ ّوَ
  بِ ٍ رٍد هي بكار ّوٍَیژیالًس بزگزداى ػٌَاى بِ خَى اس هزالبت
  سهاى اس خَى اًتمال سًجیزُ كل در كِ ضَد هي اطالق ّایي فؼالیت

  جوغ هٌظَر بِ ، گیزًذُ بِ آى تشریك سهاى تا خَى آٍري جوغ
  ًاخَاستِ ػَارض ٍلَع بِ هزبَط اطالػات ارسیابي ٍ آٍري

 گیزًذُ افزاد در آى ّاي فزآٍردُ ٍ خَى تشریك اس ًاضي احتوالي
 .ضَد آًْا هجذد بزٍس اس هاًغ اهكاى صَرت در تا ضذُ اًجام



 ٍ خَى كٌٌذگاى دریافت اس هزالبت هؼٌاي بِ ّوٍَیژیالًس ٍالغ در
 است خَى اًتمال اس ًاضي ًاخَاستِ ػَارض همابل در خًَي ّاي فزآٍردُ

. 

  فزآٍردُ ٍ خَى سالهت بز كطَري ًظارت سیستن یك ّوٍَیژیالًس
 اس خًَگیزي سهاى اس یؼٌي خَى اًتمال سًجیزُ در هزاحل توام در آى ّاي
  گزدآٍري ّا فزآٍردُ ٍ خَى كٌٌذگاى دریافت پیگیزي تا كٌٌذگاى اّذا

 اػالم ٍ خَى اًتمال ًاخَاستِ اثزات بِ هزبَط ّاي دادُ تحلیل ٍ ٍتجشیِ
  آى هجذد ٍلَع اس جلَگیزي بزاي السم الذاهات ٍ تصحیح هٌظَر بِ خطز

 اّذا اس ّا فزآٍردُ ٍ خَى بَدى ردیابي لابل ضزٍرت چٌیي ّن ّاست
 هزاكش ٍ خصَصي ، دٍلتي ّاي بیوارستاى در كٌٌذُ دریافت تا كٌٌذُ
 . است ضذُ تَصیِ خَى اًتمال



 :هَثز بَدى سیستن ّوٍَیژالًس بستگي دارد بِ 

 گشارش آن ها+ مستنذ ساسی + ضناسایی و تطخیص عوارض 

 پیص نیاس گشارش تمام عوارض مزتبط با تشریق خون

 تجشیه و تحلیل عوارض و اخذ اقذامات اصالحی به جهت پیطگیزی اس وقوع مجذد آن ها



 : اّذاف اجزاي ًظام ّوٍَیژیالًس

گشارش ػَارض ًاضي اس تشریك بِ صَرت سیستواتیك ٍ جوغ آٍري  1.
 در یك ٍاحذ

گزد آٍري ٍ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّاي هزبَط بِ اثزات ًاخَاستِ اًتمال  2.
خَى ٍ اػالم خطز بِ هٌظَر تصحیح ٍ اخذ الذاهات اصالحي  السم بزاي  

 جلَگیزي اس ٍلَع هجذد آى ّا
هستٌذساسي هَارد  تشریك خَى در یك بیوارستاى ٍ بزرسي همایسِ اي  3.

 آى در سال ّاي  هتَالي
 ّذایت ٍ ارتماي  تشریك خَى در بیوارستاى ّا4.



  اصالح ٍ خَى تشریك با هزتبط ػَارض ایي حذف ٍ ضٌاخت جْت در تالش
 ضذُ ًاتَاًي هیشاى كاّص ٍ ّا ػفًَت هزگ، هیشاى كاّص سبب ّا آى ػلل

  افشایص ، ّا بیوارستاى بِ رساًي خذهت افشایص سبب دیگز طزف اس ٍ
  سالهت ارتماء ًْایت در ٍ ّا بیوارستاى خزٍجي بْبَد ، بیواراى رضایتوٌذي

 ضَد هي جاهؼِ
 : بِ دارد بستگي ّوٍَیژیالًس سیستن هؤثزبَدى
  توام گشارش ٍ آًْا گشارش ٍ هستٌذساسي + ػَارض تطخیص ٍ ضٌاسایي
  الذاهات اخذ ٍ ػَارض تحلیل ٍ ٍتجشیِ خَى تشریك با هزتبط ػَارض
 كِ باضذ یادهاى ٍ آًْا هجذد ٍلَع اس پیطگیزي جْت بِ هٌاسب اصالحي
 !ّزگش آًْا اًگاضتي ًادیذُ اهّا بخططٌذ، لابل اضتباّات

 اّویت ّوٍَیژیالًس


