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خطاهاي موجود در 
مراحل درخواست تا 

 خون رانسفوزیونت
 
 

 96مهر  –نیکان 
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 اشتباهات قابل بخششند  
 

 اما 
 

 انگاشتن هرگز نادیده
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 خطاهاي خون، انتقال زنجيره در   
 نقل، و حمل مراحل در متعددي

 فرآورده و خون تزريق تا درخواست
 اكثر كه باشد داشته وجود است ممكن

 با .باشند مي فني غير نوع از خطاها اين
 و (Recheck) مكرر هاي   كنترل
 اين در كاري صحيح هاي روش

 اين از بسياري از توان مي فرايندها
 . نمود جلوگيري خطاها
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 مهمترین وظایف عامل تزریق خون 

 :      تاييد هويت بيمار•

قبل از تهيه نمونه خون جهت انجام  -الف         
 آزمايشات قبل از تزريق

 قبل از تزريق خون و فرآورده -ب          

  فرآورده خصوص در نظر مورد هاي بررسي•
 بيمارستان خون بانك از شده گرفته تحويل

بررسي دقيق مشخصات روي برچسب كيسه  •
 خون

نگهداري صحيح خون و فرآورده ها تا زمان  •
 تزريق
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 (:ادامه)مهمترین وظایف عامل تزریق خون  

 پزشك دستور صورت در خون كردن گرم•

 

  شروع از قبل بيمار شناسايي و دقيق كنترل•
  ثبت مشخصات با آن تطبيق و خون تزريق

  درخواست هاي فرم و خون كيسه روي بر شده
 خون

 

 خون صحيح تزريق•

 

  هنگام در الزم اقدامات و عوارض با آشنايي•
 خون تزريق از ناشي عوارض بروز
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 خطاهاي شایع

فرآورده يا خون به نياز بيمار) ناصحيح تجويز  
  يا و است شده تجويز وي براي ولي نداشته
   (است گرفته صورت فرآورده انتخاب در اشتباه

 

صحيح غير گذاري برچسب يا گيري نمونه 
 

هاي سيستم در ثبت خطا HIS  

 
خون، درخواست برگه) مستندات ثبت در خطا 

 (خون عوارض يا و خون تزريق برگه
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 (:ادامه)خطاهاي شایع 

 
به بيمارستان خون بانك از خون ارسال در اشتباه 

 بيمارستان بخش

 
عدم شناسايي بيمار در زمان تزريق خون و فرآورده 

 
خطا در طي تزريق خون يا فرآورده خون 

 

سازي و نگهداري و حمل و   عدم رعايت اصول ذخيره
 نقل خون
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 (:ادامه)خطاهاي شایع 

  خطا در مهيا نمودن تجهيزات الزم در
 زمان تزريق خون

 

 مانند آزمايشهايي كه به )خطاهاي فني
 (روش صحيح انجام نشوند
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 نداشته فرآورده یا خون به نیاز بیمار) ناصحیح تجویز (1
 انتخاب در اشتباه یا و است شده تجویز وي براي ولي

   :(است گرفته صورت فرآورده

 خطا نوع اين رخداد از جلوگيري منظور به  
 دستورالعمل طبق بايد بيمار هويت

 زمان در و شده انجام بيمار شناسايي
 ، آزمايشگاه به ارسال جهت نمونه اخذ
 در) خون تزريق زمان در و HIS در ثبت

 به (شيفت طول در همكار = شاهد حضور
 گردد اجرا دقت
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 :گذاري غیر صحیح گیري یا برچسب نمونه( 2

صحيح نمونه ظرف (CBC، لوله 
 (انعقادي آزمايشات ظروف يا و آزمايش

 .گردد انتخاب پزشك دستور با مطابق
 
برچسب بيمار ايمني دستورالعمل طبق 

 بر و گيري نمونه از پس بايد مشخصات
 اظهارات دادن مطابقت با بيمار بالين
 الصاق شناسايي دستبند و پرونده بيمار،
 .گردد
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  HISخطا ثبت در سیستم هاي ( 3

 
اشتباه به خون درخواست است ممكن 

 بيمار با اسمي تشابه كه بيماري براي
 وارد دارد خون ترانسفوزيون به نيازمند

 خطا اين رخداد از جلوگيري براي ، شود
 شناسامه بايد اسمي تشابه صورت در

 .شود چك بايد نيز بيمار پدر نام : سوم

در شده وارد درخواست است ممكن HIS 

 باشد، نداشته مطابقت پزشك دستور با 
 بايد خطا اين رخداد از جلوگيري براي

 پرونده يا كاردكس در شده ثبت دستور
 شود وارد دقيقا و شده خوانده
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برگه درخواست )خطا در ثبت مستندات ( 4
 (خون، برگه تزریق خون و یا عوارض خون

 
پزشك توسط خون تزريق درخواست برگه 

 دستورالعمل اجراي با بيمار بالين بر
 قسمت سپس و شده تكميل شناسايي
 شود مي مسئول عمراقب توسط پرستاري

 
از آگاهانه رضايت بايد ترانسفوزيون از قبل 

 همراه از هوشياري عدم صورت در)  بيمار
 شود اخذ (بيمار
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برگه درخواست )خطا در ثبت مستندات ( 4
 (خون، برگه تزریق خون و یا عوارض خون

 
و خون كيسه ، آزمايشگاه از خون اخذ از پس  

 خون تزريق بر نظارت و درخواست برگه
 ميشود داده مطابقت

 
  و تولد تاريخ بيمار، خانوادگي نام و نام مقايسه
  بند، مچ روي بر قيدشده بيمار پرونده شماره
  فرم و خون درخواست فرم با بيمار پرونده
   ارسالي فرآورده و خون تحويل
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برگه درخواست )خطا در ثبت مستندات ( 4
 (خون، برگه تزریق خون و یا عوارض خون

  با درخواست برگه مشخصات كه صورتي در : توجه 
  موجود اطالعات با دو هر و خون كيسه مشخصات

  بيمار، براي ارسالي خون مشخصات فرم در
 .داريم خون تزريق اجازه باشد داشته همخواني

 

 باال موارد بايد پرستار دو ضروريست  :توجه
 براي) .نمايند بررسي و مقايسه جداگانه را

 .(سرپرستار و بخش پرستار مثال
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برگه درخواست )خطا در ثبت مستندات ( 4
 (خون، برگه تزریق خون و یا عوارض خون

 
شده درج خون گروه با بيمار خون گروه تطبيق  

 تزريق بر نظارت برگه و ارسالي خون كيسه بر
  
كيسه روي شده درج انقضاي تاريخ تطبيق  

  بر نظارت برگه در شده درج اطالعات با خون
   خون تزريق

 
كيسه روي الصاقي سريال شماره تطبيق 

 از ارسالي خون تزريق برگه با خون
 آزمايشگاه
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برگه درخواست )خطا در ثبت مستندات ( 4
 (خون، برگه تزریق خون و یا عوارض خون

 
خون ترانسفوزيون عوارض برگه ارسال عدم: 

  تزريق بالفاصله عارضه گوه هر بروز صورت در
 گايدالين مطابق و شده  Hold خون

  به عوارض برگه شده، اقدام هموويژالنس
 و خون تزريق برگه همراه به و تكميل دقت

 .شود داده عودت آزمايشگاه به خون كيسه

 
در و موجود ها بخش كليه در بايد برگه اين  

 گيرد قرار پرسنل دسترس
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اشتباه در ارسال خون از بانك خون بیمارستان ( 5
 :به بخش بیمارستان

 
از ارسالي خون كيسه خون گروه 

 در شده درج خون گروه با آزمايشگاه
 .شود داده مطابقت  بيمار پرونده

 كيسه روي الصاقي برچسب ضمنا
 باشد خوانا كامال و سالم بايد خون
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اشتباه در ارسال خون از بانك خون بیمارستان ( 5
 :به بخش بیمارستان

 شود كنترل انقضاء تاريخ 
باشد گاز يا  كدورت هموليز، ، لخته فاقد 
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عدم شناسایي بیمار در زمان تزریق خون ( 6
 :و فرآورده

 
 

 

 



Page 21 

عدم شناسایي بیمار در زمان تزریق خون ( 6
 :و فرآورده

 
 

 جداگانه را مذكور موارد پرستار دو ضروريست•
 پرستار مثال براي) .نمايند بررسي و مقايسه
 .(سرپرستار و بخش
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عدم شناسایي بیمار در زمان تزریق خون ( 6
 ( :  ادامه) و فرآورده

 
 

 

 

 

 كيسه خون   RH بيمار با  گروه خوني و RHگروه خوني و -                                                             

                                                                                                                     - مشخصات  اهري كيسه خون 

                                                                                                                      -  تاريخ انق ا كيسه خون 

                                                                                                                           -  نيازهاي وي ه  

 

 كيسه خون 
 

 

                             بيمار                         مستندات 
فرم درخواست خون                              شناسايي از طريق پرسش مستقيم ازبيمار                               

                                                    بند فرم مشخصات خون وفرآورده ارسالي از بان  خون                                      مچ     

                         

Bedside 

Checking 
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 :  خطا در طي تزریق خون یا فرآورده خون( 7
 

عدم انتخاب رگ مناسب 
عدم استفاده از برانول مناسب 
 عدم كنترل عالئم حياتي بالفاصله قبل و بعد

 از شروع ترانسفوزيون خون
 عدم تنظيم سرعت ترانسفوزيون طبق دستور

 پزشك
 عدم شروع تزريق خون در فاصله زماني

مناسب پس از تحويل خون از آزمايشگاه 
بايد تا نيم ساعت پس از اخذ ترانسفوزيون )

 (شروع شود
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 :  خطا در طي تزریق خون یا فرآورده خون( 7
 

پزشك دستور بدون خون كردن گرم 
4 از بيش) خون تزريق شدن طوالني 

 2 تا است بهتر سل پك مورد در ، ساعت
 (برسد اتمام به ساعت

داروهاي و تجهيزات نمودن مهيا عدم 
 خون ترانسفوزيون زمان در نياز مورد

كنترل عدم  I/O بيمار 
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 :  خطا در طي تزریق خون یا فرآورده خون( 7
 

ترانسفوزيون از قبل دارو دريافت عدم 
 نياز صورت در پزشك دستور طبق خون
در خون ست يك از بار چندين استفاده 
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سازي و نگهداري  عدم رعایت اصول ذخیره( 8
 :  و حمل و نقل خون

 
بانك در خون سازي ذخيره در دقت عدم 

 انقضاء تاريخ ترتيب به مراكز خون
يخ حاوي مخصوص باكس از استفاده عدم 

 خون حمل زمان (پالكت جز به) خشك
و خون سرمايي زنجيره رعايت عدم 

 خارج) ها بخش در خوني هاي فرآورده
 (مخصوص هاي باكس از نمودن

 

 به فقط آزمايشگاه از خون تحويل : توجه
 شود انجام بهيار كمك
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خطا در مهیا نمودن تجهیزات الزم در زمان ( 9
 تزریق خون

 

 

 
 

دستگاه كاركرد كردن چك عدم 
 ترانسفوزيون شروع از قبل ساكشن

در) اكسيژن كپسول كردن چك عدم 
 در سانترال اكسيژن وجود عدم صورت

 (مركز
احياء ترالي كردن چك عدم 
در الزامي داروهاي كردن مهيا عدم 

 آنتي نفرين، اپي) ترانسفوزيون زمان
 (سالين نرمال و هيستامين
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مانند آزمایشهایي كه به )خطاهاي فني ( 10
 :(روش صحیح انجام نشوند

 
 

خطا در انجام آزمايش 
خطا در گزارش نتيجه آزمايش 
 بيمار اشتباهي، )خطا در ثبت نتيجه آزمايش

 ...(گروه خون اشتباهي و 
 خطا در ارسال برگه نظارت بر تزريق خون

براي هر كيسه خون و فرآورده بايد يك )
 (برگه مجزا ارسال شود

 خطا در تكميل اطالعات برگه نظارت بر
 تزريق
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موفق   و    پیروز 
 باشید

 
 


