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 پيشگفتار

ي اوليـه بهبـود مـداوم درانجـام تمـام هـا هدف هر سرويس ارائه دهنده مراقبت

ميها جنبه دار رسـيدگي بـه، افرادي كـه عهـده در طب انتقال خون. باشدي پزشكي

و مسئول تقويت بهبود روند كار هستند اشتباهات عمل  ي دشواري روبروها با چالش،ي

.اين دستورالعمل قصد دارد تا اين روند رو به بهبود را تسهيل نمايد.باشند مي

تستبه،شناسائي نمونه شامل برچسب زدن ي قبل از تزريق خـونها منظور صحت

ا  بـسيار بـا اهميـت تلقـي،سـت كه يك قدم مهم در جلوگيري از تزريقات ناسازگار

.شود مي

و مفاهيم مستتر در هر يك از مراحلي كه ممكن است درمراحل كار بكار برده شوند

 اند، در اين راهنما توضيح داده شدهها آن

و بهبـود رونـد برچـسب با اميد به اين و كه به افرادي كه دنبال تقويـت كـار زنـي

. كند كمك،يشان هستندها شناسائي نمونه

و روند برچسب زني بر پايه عملكردها يك جزء كليدي براي شناسائي موفقيت آميز

وو مي مطالعات كلينكي اساسي ي علمـيها ليكن اين پيشنهادات وداده.باشد صحيح

 راهكارهاي شناسـائي، در مقابل.دهند فقط در تعداد اندكي از موارد اطالعاتي به ما مي

ب ميو برچسب زني عموماً و تجربه . باشدر پايه عقيده

مچ،نظر قرار گيرد توجه بيشتري بايد به مشكالت شناسائي بيمار مد  از جمله وجود

و نوع برچسبي ، اخـص طـور بـه. كه بر روي لوله نمونه زده خواهد شـد بند شناسائي

و فرمها بر روي برچسبها داده و شامل تمامهاي پذيرش ي درخواست ناقص مي باشد

. اشدب جزئيات كامل شناسائي بيمار نمي

و بهبود اين راهكار را نظارت كرده است ) sscc(كميته تعديل بخش علمي .پيشرفت

درها اين كميته به تالش و تفسير اطالعات ارائـه شـده ي فراوان مولفين را در تكميل

آ و مين اين سند ارج نهاده .نمايد را تصدق

و  اميد است كـه، با احتياط از مفاهيم بيان شده در دستورالعمل با استفاده مناسب

. اين راهنماي كاري باعث افزايش ايمني بيمار خواهد گردد
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 مقدمه

كه از قوانين مراقبـتستاي ارزيابي كيفي يا اطمينان كيفي اينها هدف از فعاليت

ي ذاتـي را ارائـه هـا كه بيشترين فايده ممكن را با حـداقل ميـزان ريـسك«از بيمار 

. مطمئن گرديم»دهند مي

ي مراقبت بهداشتيها اي طراحي شود تا با سازمان گونه يك روند ارزيابي كيفي بايد به

ي هـا تمركـز بـر جنبـه،همكـاري نمايـدثرؤم طوربهشان نه استفاده از منابع در زمي

وها مراقبت بريبهبود مداوم در شناساي پيشرفته و نـه در طـي زني نموچسبي بيمار

ي هـا واكـنش. باشـد مـي هـا آزمايش سازگاري يك قسمت اساسـي از ايـن فعاليـت 

 يك علت مهم از عوارض، است ABOهموليتيك تزريق خون را كه ناشي از ناسازگاري

.باشدو مرگ ومير ناشي از تزريق خون مي

اينازگيري ترين راه در پيش كه آزمايش كراس مچ قبل از تزريق خون مهم درحالي

مت،ي خطرناك استها واكنش يي كـهها مكرري در شناسائي نمونهاشتباهاتسفانهأ اما

مي،اند براي آزمايش گذاشته شده .دهد رخ

،ي قبل از تزريق داردها بستگي به صحت نمونه،كه اطمينان در اين رونديجاي از آن

. ژن مهم هستنديي در كاستن از خطر ترانسفيوها جزئيات چنين نمونه دقت در

نكته با اهميت اوليه در اين راهكار عبارتست از اطمينان از شناسائي صحيح نمونـه

 اما محدود به اين،گذاري بستگي داردت برچسب اهمي،گرفته شده از بيمار كه اين امر 

.شود مسئله نمي
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يك نيازمندي  گذاري برچسبهاي

و آژانسها سازمان زني نمونه را برايي مختلف برچسبها جنبه،ي معتبرهاي متعدد

و يا نمونهها تمام نمونه مهاي آزمايشگاهي .اند شخص كردهي بانك خون

،)CAP(ي آمريكاها دانشكده پاتولوژيست،AABB نيازهاي كاربردي، مشخصات ذيل

 در هـاو كميته استاندارد،)NCCLS(كميته ملي استانداردهاي آزمايشگاهي كلينيكي

.باشدمي) BCSH(هماتولوژي انگلستان

AABB 
و اطالعـات هـا درخواست(5,11,5 تا 5,11: استانداردهاي مهم اين مركز عبارتند از

و فرمها اين امر نيازمند وجود دو شاخص مستقل بر روي نمونه) شناسائي ي هـاي خون

ت،درخواست است درأ با ي هـا نيازمنـدي.بيمـار باشـد كنار كيد بر برچسب زدن لوله

ب و هـا دست آمده از جديـدترين نـسخه اسـتانداردها بـراي بانـكهمناسب ي خـون

ازها سرويس :ي انتقال خون عبارتند

و درخواست نمونه- 5,11 :ها ها

م و نمونه خون بايد و مشخص گردندؤبيمار .كداً در زمان جمع آوري نمونه شناسائي

ها درخواست

5,11,1-

و اطالعات ثبت شده در ضميمه نمونهها خون يا فرآورده درخواست براي ي هـاي خون

منظور شناسائي منحصر به فرد گيرنده باشـد خون بيمار، بايد حاوي اطالعات كافي به

ميها سرويس. كه خود شامل دو شاخص شناسايي جداگانه است  بايستي انتقال خون

پ،ي كاملها فقط درخواست و و خوانا را دريافت .ذيرش نمايند دقيق

5,11,2-

كه اطالعات كـاملي بـراي)پيوست شده(ي خون بايد با يك برچسب ضميمهها نمونه

ايـن اطالعـات. شناسائي منحصر به فرد گيرنده را در برداشته باشد، مشخص گردنـد 

و تاريخ جمع آوري نمونه مي باشد .كامل شامل دو شاخص شناسايي جداگانه
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5,11,3-

 شده بايد قبل از ترك تخت بيمار مورد نظر بـه لولـه چـسباندهي تكميلها برچسب

.شوند

5,11,4-

.بايد مكانيسمي جهت شناسائي فردي كه نمونه خون را مي گيرد وجود داشته باشد

 اطالعات شناسائي-5,11,5

ي سـازگاري هـا تايپينگ يا تست،كه يك نمونه خون براي تعيين گروه خون قبل از آن

ت،گيردارمورد استفاده قر يـد كنـد كـه تمـامأي بايد يك نفر از سرويس انتقال خون

در مـوارد وجـود. اطالعات شناسائي فرم درخواست با برچسب نمونه يكـسان اسـت 

. يك نمونه ديگر بايد گرفته شود،اختالف يا ترديد

)CAP( هاي آمريكا دانشكده پاتولوژيست

ميماياين مركز راهكاري به صورت چك ليست معتبر آز دهد كه مطابق شگاهي ارائه

تهي. است)AABB(استانداردهاي  و چك ليست شامل سواالت متعدد مربوط به ه نمونه

.اند تدوين شده2001ي اخير در سالها چك ليست. گذاري مي باشد برچسب

ل ـ برچسب زني نمونه ابتدا در چك ـ ست عمـومي آزما ي شـود، شگاهي آورده مـي ي

نيعنوانهب ييهـا آوري نمونه شامل دستورالعمل كه راهنماي جمع ) (GEN.40100ازيك

صح« براي د. باشدمي»حيبرچسب زني نمونه  گر در بخش فلبوتومييسوال اختصاصي

)GEN.40490 (گير واضحاً بيمار را قبل از گرفتن نمونـه شناسـائي آيا نمونه«: پرسدمي

راه دقيق شناسـايي توسـط«:جا قابل توجه است ذكر يك نكته در اين»كرده است؟ 

و آزمايشگاه  وها بيمارستان و هـاآنبا توجه به نوع برخوردي مستقل  متفـاوت اسـت

.»ممكن است فرق نمايد

و شماره شناسائي اختصاصي، پرسيدن نام بيمـار، يـا كنترل مچ بند بيمار براي نام

از. ساير موارد ممكن است مورد استفاده قرار گيرند   اين سـئواالت ايـن مقصود اصلي

و قابل پيگيري مستمر براي شناسائي نموستا نه بيمار كه از يك سيستم تعريف شده
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ي نمونـه در آزمايـشگاهيگيري تا طـي تمـام مراحـل جابجـا مورد نظر از لحظه نمونه

.اطمينان حاصل شود

 نمونه بيمار بايد واضحا قبل از گرفتن«:كند در ادامه اين مبحث بيان ميCAP گزارش

و شـمار شناساي.خون شناسائي گردد ه شناسـايي منحـصر ي، حداقل شامل نام بيمار

ميب و بايد اين مشخصات در محل نمونه فرد گيري چـسبانده گيري به لوله نمونه باشد،

.»و نبايد به زمان يا مكان ديگري موكول گردد زيرا امكان بروز خطا وجود دارد شود

 شـود همچنـين بيـشتر در سـواالت بعـدي آورده مـي زني نمونه نكات مهم برچسب

)GEN.40510: شوند تا اشتباه شدن نمونه، اختصاصي شناسايي مي طوربهها آيا نمونه«)

و غيره به حداقل برسد؟ برچسب مي.»گذاري اشتباه  بايدها تمام نمونه«: افزايد گزارش

ب در زمان نمونه رد براي هميشه ايجـادفهگيري برچسب زده شوند تا شناسائي منحصر

بنابراين حـداقل. اسمي مورد قبول است-اي يك سيستم شماره،لآ ايده طوربه. گردد

 كامالً طوربهاين حالت.ي جداگانه بر روي هر نمونه وجود داشته باشديدو گزينه شناسا 

.»باشد منحصر بفرد براي آزمايشگاه طب انتقال خون مورد نياز مي

: شـامل ) GEN.40750(گر با فرم درخواست كه همـراه نمونـه اسـت موارد اضافي دي

و شـماره ثبـت،،نظير اسـم(ي كافي از بيمار عات شناساي اطال« يـا يـك كـد مكـان

و.») ...اختصاصي محرمانه اگر يك آزمايش كنترل آلترناتيو وجود داشته باشد   كاغـذ

 شـامل چـك ليـست طـب انتقـال خـون.ي الكتريكي قابل پذيرش هـستندها فرم

تستها نيازمندي ميهاي اضافي در قسمت ايـن قـسمت بـا يـك.باشـدي سازگاري

مي ساختاري شروع مي  بايد توجه خاص به چك ليست عمـومي«: كند شود كه توصيه

.»با توجه به گرفتن نمونه بـراي آزمـايش اقـدام نمـود ... آزمايشگاهي معطوف داشت 

ي خون كه بـرايها آيا تمام نمونه«):TRM.40230(كهستا سوال اختصاصي اصلي اين

و ند در همان زمان گرفتن نمونه، بر گير تست سازگاري مورد استفاده قرار مي اساس نام

و تاريخ نمونه نام خانوادگي بيمار، شماره شناساي  گـذاري گيري برچسبي منحصر بفرد

.»؟اند شده



7

بـل از تـرك بيمـارق«: دهد كـه تفسيركننده در اين مبحث به اين مطلب توجه مي

تستها نمونه  مشخص شـدهو كامالًي سازگاري بايد دقيقاًهاي خون گرفته شده براي

.»باشند

را: پرسد ديگر مي ) TRM.40240( يك سوال اگر برچسب نمونه مشخصات اصلي بيمار

گير را نداشته باشد، آيا سيستم ديگري وجـود اشته باشد ولي ديگر مشخصات نمونهد

م .» را براي تست سازگاري گرفته است؟شخص كند چه فردي نمونه خوندارد تا

روي برچـسب بايد بـر) گير نمونه(ي فلبوتوميست دارد شناساي اين گزارش بيان مي

.صورت گيردي قابل قبول ديگرها نمونه يا توسط ساير روش

مي مقايسه) TRM.40250(سوال بعدي و نمونه اظهار يا يك فـردآ«: كند اي بين فرم

ت آموزش كامالً ميأيديده از سرويس انتقال خون ي بر هاي شناساي كند كه تمام داده يد

ي هـا روي فرم انتقال خون بـا اطالعـات روي لولـه آزمـايش، قبـل از انجـام تـست

مي.» مطابقت دارند؟،ايمونوهماتولوژي ي بـر روي فـرميافزايد اطالعات شناسا گزارش

ه يكسان باشد تا از اشتباهات دفتري خطرناك ناشي از عـدم بايد با برچسب لوله نمون

و فرم .ي درخواست جلوگيري شودها تطابق نمونه
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ها ساير گروه

هـايي بـراي روش، اسـتانداردهاي كميته ملي استانداردهاي آزمايشگاه كلينيكـي

ولـي)H3-A4(گيري را تعيين كـردهي تشخيصي خون توسط نمونهها آوري نمونه جمع

و هـا افزايد كه اين استانداردها شامل نيازمندييم ي عمـومي برچـسب زنـي نمونـه

 كميتـه اسـتاندارد.باشـد هاي بانـك خـون مـيي اختصاصي براي نمونهها نيازمندي

يي در مـورد هـا يك گروه مشورتي است، همچنـين توصـيه،انگلستان در هماتولوژي

و برچسب زني ارائه مي  از شناسائي نمونه ياري جهات مشابه استانداردهايبس دهد كه

ميآمريكايي است، ام  استانداردهاي اين گـروه بـا. نمايدا نيازهاي ديگري را نيز اعمال

و در جدول  و وضعيت مقايسه شده1-سايرين ي هـاي اين استانداردها در قسمتها اند

.اند بعدي توضيح داده شده
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ي سازگاريها جهت تستها نمونهمقايسه استانداردها براي برچسب گذاري:1–جدول

BCSH NCCLS CAP AABB 

سؤال از بيمار براي نام

خانوادگي، تاريخ تولـد 

كنترل تطابق جزئيـات 

ــرم  ــد وفـ ــچ بنـ مـ

 درخواست پاسخ بيمار

ــات ــسه اطالع مقاي

روي فرم درخواست 

با مچ بند، سـؤال از 

ــا پرســتار،  بيمــار ي

ــا دوســت  ــل ي فامي

جهت اسـم، شـماره 

ت  و يا اريخ شناسايي

 تولد 

 تحقيق شـده، روش

ــشگاه توســط آزماي

 شود تعيين مي

ــشخص واضــحا م

 شده، 

 شناسائي بيمار

و نام خـانوادگي، نام

ــايي،  ــماره شناس ش

 گيري تاريخ نمونه

و نام خـانوادگي، نام

ــايي،  ــماره شناس ش

 گيري تاريخ نمونه

دو شــــــاخص

شناسايي جداگانه 

و تـــــــــاريخ 

 گيري نمونه

 جزئيات برچسب

طـور اختـصاصي به گير نمونه گير نمونه

 تعيين نشده 

طور اختـصاصي به

 تعيين نشده 

فردي كه برچسب مي

 زند

جوهريا مداد ثابت يا دست نويس

 برچسب مهرشده

طـور اختـصاصي به

 تعيين نشده 

طور اختـصاصي به

 تعيين نشده 

 نحوه نوشتن برچسب

بالفاصله پس از اضـافه

 كردن خون به لوله 

ب گيري در زمان نمونه يمارتخت

 قبل از ترك بيمار

 در محل گيرنـده

 مورد نظر) بيمار(

 مكان زدن برچسب

ــانوادگي ــام خ ــه(ن ك

) صحيح نوشـته شـده 

نام، تاريخ تولد، جنس،

شماره شناسايي بيمار، 

 امضاي فلبوتوميست 

اسم، سـن، شـماره

و  شناسـايي، تـاريخ

ساعت نمونه گيـري، 

نام پزشك، واحد يـا 

ها توصيهبخش، 

مشخصات كـافي از

نظيــر اســم،(بيمـار 

و  شــماره شناســايي

، پزشـــك،)محـــل

و ــاريخ ــايش، ت  آزم

 گيري ساعت نمونه

دو شــــــاخص

شناسايي جداگانه 

 از بيمار

 محتويات درخواست

بانك خون بيمارسـتان

جهت برخـورد بـا بايد

هاي نـاقص، درخواست

ــه ــايي نمونـ ــه هـ كـ

چـسب كامـل بر طور به

ــاوت ــد، تف ــاي ندارن ه

موجود بـين اطالعـات 

و ــت ــه، درخواس نمون

ــام داده مشخص نشده است  ــاي تمـ هـ

ــايي روي  شناســـ

ــق  درخواســت تزري

خون مطابق اطالعات 

-لوله نمونه هـستند 

 قبل از آزمايش

ــات ــام اطالع تم

شناسايي در فـرم 

ابق درخواست مط 

ــه  ــسب نمون برچ

از-هـستند   قبــل

 آزمايش

 خط مشي رد يا اصالح



10

هــــاي درگيــــري

گيري مجـدد يـا نمونه

تهيه اطالعات بيـشتر، 

هـــايي دســـتورالعمل

 داشته باشد 
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 فرآيند برچسب زني نمونه

ي هـا شاخص. باشد اولين قدم در روند آزمايش قبل از تزريق خون گرفتن نمونه مي

مي اين مرحله به و ضروري .باشد منظور گرفتن يك نمونه مناسب حياتي

در(گيرد فردي كه نمونه را مي ب كه ميعنوان فلبه اين بحث ) شـود وتوميست تعريف

ر و به خوبي آموزش ديده باشدؤبايد استانداردهاي اصلي را . يت كرده

 هيچ سازماني، استاندارد بخصوصي مبني بر نياز به اشخاص خاص جهت اين منظـور

 را به شرايط اسـتخدامي) خونگيري( معمول ممكن است فلبوتومي طوربه اما،را ندارد

مي. خاص معطوف نمايند و واضح به نظر را رسد كه آموزش نقش بسيار ارزشمند مهمي

و بانك خون با رد كردن نمونه ايفا مي  توانـد مـي،يي كه برچسب نامناسب دارندها كند

و .كيفيت كار را در حد قابل قبول نگه دارد عملكرد كار را بهبود ببخشد

 شناسائي

 ايـن يـك مرحلـه بـسيار.ا بيمار را دقيقاً شناسائي كند ابتد فلبوتوميست بايد در

و سازگار مي  AABBكه اسـتانداردهاي با وجودي.باشد حساس در گرفتن خون صحيح

مييچنين شناسا كار چگونه بايـد انجـام اند كه اين اما مشخص نكرده، دانندي را الزم

مينيز شناسايCAP مشابه، طوربه. شود گـرددميقوياً توصيهو. داندي دقيق را الزامي

و در صورت امكان تاريخ تولـدو هوشيار است اسم او پرسيده شود كه اگر بيمار بيدار 

 بيمـار» شناسايي دقيـق«ي تعيينها مشاهده مچ بند يكي از راه. سوال گردد از بيمار

هـايي دارنـد كـه خـط مـشيو بسياري از مراكـز باشد مي AABBبراساس استاندارد

.ي مورد نياز براي نمونه را از مچ بند بيمار كسب كننداساياطالعات شن

كه مشخص مي ) 7.13(هاي بانك خون براي نمونه NCCLSاستاندارد كه«: كند فردي

گيرد بايد بيمار را توسط مقايسه اطالعات موجود در فرم با اطالعـات روي نمونه را مي 

دو.ي نمايديمچ بند شناسا  . نمونه نبايد گرفته شود، وجود داشت اگر اختالفي بين اين

يي كـه روي تخـت قـرار دادههاو برگهها يا چارت،فلبوتوميست نبايد به اتيكت تخت

و شده وجود يك مچ بند به منظور.ي كنار بيمار يا تجهيزات اعتماد كندها يا جدول اند

در.ي مجدد بيمار در زمان تزريق خون نيز بسيار مهـم اسـتيشناسا يـك همچنـين
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و مچ بندهايي با اطالعـاتها موارد بسياري از عدم وجود مچ بند CAPبررسي توسط ،

يي كه اشتباهاً به دست بيمار ديگري بـسته شـدهها نادرست يا ناخوانا يا حتي مچ بند

. گزارش شده است،است

 هـيچ، مچ بند وجود نداشته باشـد العات مچ بند صحيح نباشد يا اصالً اگراط واضحاً

و صحيح وجود نداردراه .ي براي كسب اطمينان از گرفتن نمونه از بيمار مورد نظر

 خطاهاي مچ بند

از ازجمله اشتباهات مشخص شده در استفاده از مچ بند، امكان باز شدن مـچ بنـد

و متعاقباً چسبيدن آن به تخت، چارت يا ديوار است  اين نوع از شناسـائي. دست بيمار

و اساساً تاثير پذير  ل.باشدمي) پاسيو(تغييرتخت بيمار از شرايط زوماً مچ در اين موارد

و شناسا بند با بيمار جابجا نمي  سـاير. شوده نمي يي مؤثر قابل قبولي از بيمار اراي شود

:مشكالت عبارتند از 

استفاده از مچ بندها ممكن است براي نوزادان نارس يا ساير افـرادي كـه پوسـت-١

ي جديد با مچ بنـدهاي نـرم بـرايها شد، اگرچه سيستم حساس دارند، سخت با 

و ساخت است،نوزادان . در حال بررسي

در،مچ بندها ممكن است زمانيكه جاي كاتترهاي داخل وريدي جابجا مي شوند-٢  يا

. جابجا يا خارج شوند،طي اعماال جراحي

. را در آورندها بيماران ممكن است مچ بند-٣

گيري قابل دسترس كه ناحيه مناسبي جهت نمونه زمانيكه، يك دستورالعمل رايج اين

ب،باشد نمي راه يك محل ديگر عنوان آلترناتيو قابل قبـول بـراي بـستن مـچ بنـدها

مي. كند مشخص مي .بخشدو ظرفيت استفاده از مچ بند را بهبود

بـ اين دستورالعمل عنوان مي راحتـيهكند اگر مچ بندها را بتوان در صـورت لـزوم

و استفاده كرد، ممكن است بيماران بيشتري از جا برخـي. اسـتفاده كننـد هـاآنبجا

 با بكار بردن مچ بندهاي اضافي در يك بسته كه در زمـان بـستري بـهها دستورالعمل

 بـراي،اند، در نتيجه مچ بندهاي جديد آمـاده يي داشتهها شود موفقيت بيمار داده مي

با چنـين. تا در زمان الزم استفاده شوند دسترس بوده سيستم پرستاري در بخش در
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هر بايد مراقبت خاص جهت اطمينان از اين سيستمي، واضحاً بيمار فقط يـك مـچ كه

و مچ بند دقيقاً مربوط به همان بيمار است، انجام گيرد . بند بسته است

درصد بيماران مچ بندهاي متعددي با اطالعات متفاوت پوشيدهCAP،18در بررسي

مي،پس از مچ بند.ندبود  در مـشخص كـردن روش NCCLSرسـد راهكارهـاي به نظر

ازيدقيق براي شناسا و يـايهايآني بيماراني كه هوشيار هستند، كه هوشيار نيستند

و اختـصاصي قابل اعتمادي معرف طوربهقادر نيستند خودشان را  ي نمايند، فـرق دارد

شود خودش را با نـام، آدرس،ر خواسته مي كه از بيماستا روش انتخابي اين. باشد مي

و تاريخ تولد معرفي نمايديشماره شناسا  ه دهـدياگر بيمار نتواند اين اطالعات را ارا.ي

در مـوارد اورژانـس كـه. تواند اين كار را انجام دهـد، فاميل يا دوست مي يك پرستار

به فرد بايـدي منحصرها نامشخص است، يك مچ بند با شاخص مشخصات بيمار كامالً 

 اگر نام بيمار بعداً مشخص شد، يك نمونه جديد ديگر با اسم جديد بايد. استفاده گردد 

شدهب وقتي نام يك بيمار.گرفته شود ديگر بـا اسـم يك نمونه جديد.هردليلي عوض

 بـه طـرز قابـل،ايـن نامگـذاري مجـدد. جديد برچسب گذاري شده بايد گرفته شود 

مي توجه و ساير بيماران بخش اطفالهب،باشد اي شايع  نمونه.خصوص در مورد نوزادان

و ). در همان محل نمونه گيري(،بايد بالفاصله پس از گرفتن برچسب زده شود اهميـت

در» قبل از ترك محل بيمار مورد نظر«ضرورت انجام برچسب گذاري  يا محلي مشابه،

ميها استانداردهاي تمام سازمان  ن منظور طراحي شده است كه اين امر بدي. شود يافت

و اشتباهات ممكن هنگام انتقال نمونه ي بدون برچسب كه بـه ناحيـهها از سردرگمي

هستها مركزي كه شامل نمونه  برچسب گذاري واضحاً. جلوگيري نمايد،ي ديگري نيز

اي بـراي بـروز كار زمينه چرا كه اين،بايست قدغن گردد، مي لوله قبل از گرفتن نمونه

.باشدمياشتباه

 محتويات برچسب

 با توجه به دستورالعمل بايد اطالعات كافي جهت مشخص كردن،محتويات برچسب

و تاريخ نمونه  هـا شـاخص.گيري داشـته باشـد بيمار با دو گزينه شناسايي اختصاصي

 كه بايد دقيقاً به همان صورتي كـه در برگـه درخواسـت، عبارتند از اسم بيمار معموالً
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ش و،ده است نوشته و در صورت امكان از روي مچ بند بيمـار ايـن كـار انجـام گيـرد،

ايـن شـاخص دوم. دومين شاخص يك شاخص عددي يا حروفي اختصاصي خواهد بود

ممكن است شماره ثبت پزشكي يا اعداد ديگري كه توسط بيمارستان در زمان بستري 

ا  ختـصاصي از انتقـال كردن بيمار طراحي شده است باشد، يا ممكن است يك شـماره

.يي با مچ بندهاي انتقال خون اختصاص داده شده استها خون باشد كه توسط سيستم

 شامل،ي آزمايشگاهيها، اينست كه تمام نمونه CAPي شناسائي بيمارها نيازمندي

و شماره بيمارستان باشد كه به نمونه الحاق شده است از. حداقل نام بيمار يكي ديگـر

دراه نيازمندي  بايـد در زمـانها كه تمام نمونهستا اينCAP)(GEN.40600) شناسايي

.ي اختـصاصي در تمـام مـوارد ايجـاد كنـديگيري برچسب زده شوند تا شناسا نمونه

كه همچنين اظهار مي ي عددي قابـل قبـول-ل يك سيستم حروفيآ ايده طوربه«شود

هباشد چرا كه حداقل دو جز شناساي .»ر نمونه وجود داردي جداگانه بر روي

: كنـد كـه همچنين اظهار مـي CAP(GEN.40940)چك ليست عمومي آزمايشگاهي

ـ طوربهو اجزا تقسيم شده بايد در تمام مواردها تمام نمونه و واضـحي مـشخصؤ م ثر

و گزارش نمونه  يي كه فقط باركد دارند، بدون متن خوانـدني انگليـسي،ها شده باشند،

.جاد اشتباه گردندممكن است باعث اي

ب و انگليسي نوشته شده اسـت بايـدهمشخصات دموگرافيك بيمار كه صورت خوانا

و نوع نمونه باشد  در. حداقل شامل نام بيمار، شماره ثبت و ساعت نمونه گيـري، تاريخ

هاآنصورت لزوم، ممكن است عالوه بر موارد ذكر شده در روي نمونه يا بجاي بعضي از 

ا فرم نمو.نيز نياز باشد ستاندارد هاي ونه خون را از بيمار مـورد يا استاندارد فردي كه

البته هيچ توضيحي راجع به جزئيات چگونگي انجام اين كار داده نـشده. گيرد نظر مي 

 مشخصات فلبوتوميست ممكن است در يك سيستم كامپيوتري،در بعضي مراكز. است

ك اراي BCSHدر راهكار ديگري. ثبت شود را،رده استه  الزم است فلبوتوميست نمونه

ب طوربه تاريخ تولد.امضاء كند ي در اطالعات شناسائي عنوان يك فاكتور اضافه شايعي

ايـن. شود، اگرچه اين مورد هيچ راهكاري در آمريكا اشاره نـشده اسـت استفاده مي

. باشـد كه تاريخچه بيمار گرفته خيلي مفيـدو زماني مورد ممكن است در بانك خون 

ميهب BCSHاين مورد در راهكارهاي ا عنوان اطالعات شناسائي بكار تبـاط بـاررود در
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ب يي از اطالعـات شناسـاي عنوان جزئـهنوشتن بخش بستري بيمار در بيمارستان، نيز

و گاهي اوقات نيز به منظور تسهيل امور، بر روي برچـسب يـا فـرم قيـد بكار مي رود

م. شود مي ر نيست چرا كـه بيمـاران مكـرراً در بيمارسـتان جابجـاثؤاين كار هميشه

مي. شوند مي انـد كـه امـا مـشخص نكـرده. بايد چاپ شـوندها گويند برچسب بعضي

و اصول چگونه باشد   بايـد دسـت نـويسها برخي عقيده دارند برچسب.استانداردها

مي.باشند مـ يك اصل با اين نيازمندي اختصاصاً اظهار ستقيماً كند كـه بـا ايـن امـر

در اطمينان حاصل مي  و زده شده است نـه شود كه برچسب در كنار تخت بيمار آماده

و يا در ايستگاه پرستاري  و جاي مكاني دورتر ي مخصوص توليـدهاي كه عموماً ماشين،

 هـا، گذاري اشتباه نمونـه اين وضعيت با كاستن از برچسب. اند برچسب قرار داده شده

دسها دستورالعمل برچسب تي ميأييت نويس را .كندد

ميها البته امروزه اكثراً از برچسب كننـد، كـه بـستهي از قبل نوشته شده استفاده

مي آن در ها يي هـا استفاده از چنين برچـسب.دسترس باشد تواند در كنار تخت بيمار

ري بيمـا هـا كند كه برچسب نيازي به ترك بيمار ندارد، اما اين احتمال را نيز ايجاد مي 

ب،ديگري ييها صورت غيرعمدي بر روي نمونهه شايد بيمار قبلي كه در اتاق بوده است،

.شوند، بكار روند كه در كنار تخت بيمار هم زده مي

.تـر هـستندي دست نويس امـنها اند كه برچسب ديگران همچنين پيشنهاد كرده

Liden-paul-Dressler  خـون در ايالـت پس از يك مطالعـه در مـورد خطاهـاي تزريـق 

اند، هر چند كه اين افراد جزئيـاتي دست نويس را توصيه كردهها نيويورك، برچسب

.اندي چاپي را بيان نكردهها خطاهاي ايجاد شده ناشي از برچسب

BCSH استفاده نشود زيرا ايـنها گذاري نمونه گويد از آدرس وگراف در برچسب مي 

باها برچسب  دليـل آن ايـن. عث شناسائي ناقص بيمار گردنـد بيشتر احتمال دارد كه

و زمان مورد نياز براي انجام فيزيكي نوشتن برچسب باعث ايجاد توجهستا كه نظارت

ت  ميأيبيشتر به  تهيه چرا كه هر جزء از اطالعات بايد شخصاً،گردد يد مشخصات بيمار

و اين و اشتباه در شناسا،گرديده يا حداقل كپي گردد ي بيمـار را كـاهشي ميزان خطا

. دهد مي
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خطـالبت ازي بيشترـورد نوشتن دستـمدر اي ساده نوشتاري، احتماالًـاهـه

ميهــا برچسب يك. باشدي كامپيوتري يا از قبل چاپ شده اما برخي عقيده دارند كه

تري شد مطابقت دقيقري يا از پيش چاپ شده باعث خواهدسيستم برچسب كامپيوت

و فرمها برچسببين مچ بندها، يك مطالعه.ي درخواست صورت گيردهاي نمونه

و برچسبها تركيبي ولي خيلي كوچك كه ميزان اشتباه بين برچسب هايي چاپي

ميدست  يي كه برچسب چاپي داشتند ميزانها كرد دريافت كه نمونه نويس را مقايسه

ب حراني از نوع كلي كمتري خطا در اطالعات شناسايي داشتند اما ميزان خطاهاي

كه اطالعات درست بودند اما نمونه در اين نوع بيشتر بود يعني اين» بيمار اشتباهي«

. مربوط به آن بيمار نبوده است

. گردد مشخص نميCAPوAABBزند در راهكارهاي مشخصات فردي كه برچسب مي

مي،واضحاً به برد، مطمئن شناختن فلبوتوميست كه هر برچسبي را بكار  نظر تر

و انتقالي شانس قاطي شدن نمونه كه هر جابجايرسد، چرا مي ميهاي . دهد را افزايش

اين. در موارد خاص فلبوتوميست تمايلي به پر كردن يا استفاده از برچسب ندارد

ب درهواقعيت رايتاق عمل، جايا خصوص كه يك متخصص بيهوشي ممكن است نمونه

و براي برچسب زدن به سيستم  پرستاري تحويل دهد، يا در مورد يك بيمار گرفته

خط. بسيار بدحال وجود دارد در صورت وجود چنين مواردي، ترجيحاً بهتر است از

و عرف استفاده شود تا راهكارهاي مليها مشي .ي معمول

ازه يك درخواست حاوي اطالعات شناساينمونه بايد همرا جمله اطالعاتي دقيق،

 نوع فرآورده مورد،يس انتقال خون باشد نظير دستور پزشكاضافي مورد نياز سرو

و،زمان مورد انتظار تزريق خون، نياز  مقايسه،يا تشخيص احتمالي بيمار انديكاسيون

برچسب نمونه با فرم در هر جزئي واضحاً يك بخش مهم از كنترل كيفي نمونه

بها يك مطالعه نشان داد نمونه. باشد مي خهيي كه ي از نظر قوانين طايعلت هرگونه

يها يا هرگونه عدم تطابق با داده) بدون درنظر گرفتن ميزان اشتباه(برچسب گذاري

بندي خوني از اشتباه در گروهطور بارزي ميزان بااليبهفرم درخواست رد شده بودند،

 با نام بيمار مربوطهها اين حالت احتماالٌ به اين علت ايجاد شده بود كه نمونه. داشتند
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و تاريخ تولد نيز در چك كردن. برچسب گذاري نشده بودند و دقت اسم صحت

. باشد تاريخچه بيمار در بانك خون بسيار ضروري مي

درمي نظر به هايي كه به درستي مورد كاركردن با نمونهرسد رهنمودهاي كمي

و هيچ گذاري نشده برچسب م اند وجود دارد ايكدام از راهكارهاي ن عمل را لي

مي. اند توصيه نكرده  اشتباهات: پذيرند، نظير برخي اصول خطاهاي جزئي قابل قبول را

دوجزئي در نوشتن نام بيمار، جابجاي  شماره شناسائي بيمارستان يا استفادهاز عددي

ردها ممكن است اين نمونهها دستورالعملكه ساير حاليدر. از القاب شايع بيمار  را

كسيا. كنند و كه نمونه از وي گرفته گر هرگونه ترديدي نسبت به مشخصات بيمار

و بانك خون بايد اصرار به  شده است وجود داشته باشد، نبايد نمونه استفاده شود

و مطمئندر. گرفتن نمونه ديگر داشته باشد ازتر يك وضعيت اورژانس، بهتر است كه

كه منفRhبا( كراس مچ نشدهOي قرمزها گلبول در سنين باروريي براي زناني

.اين نسبت به ريسك دادن خون با گروه اشتباه بهتراستوتزريق شود) هستند

ب كه خطاي برچسبي، جايدر برخي موارد در گونههگذاري اي نيست كه تداخل

خط مشي ممكن است نمونه را جهت آزمايش قبول كندشناساي .ي ايجاد نمايد، يك

ب  مناسب،وص ممكن است در مواردي كه گرفتن نمونه مشكل استخصهاين حالت

گيري در حداقل ممكن بايست ميزان نمونه باشد، نظير گرفتن نمونه از يك نوزاد كه مي

. باشد

و قوانين برچسب گذاري مجدداً بايد به خاطر داشت كه هرگونه تفاوت بين نمونه

د و بانك خون ممكن است منجر به افزايش ريسك عدم شناسائي رست بيمار گردد

. يي بسيار هوشيار باشدها بايد در پذيرفتن چنين نمونه

گذاري جهت تصحيح اطالعات اشتباه برچسبراهكارها مكانيسمي يك از هيچ

و دستورالعمل تكنيكي عنوان نمي مي AABBكنند كار كند كه اين اختصاصاً يادآوري

ت جزئي توسط خود فلبوتوميست مربوطه البته، اصالح مشكال. نبايد انجام شود

مي» اشتباهات جزئي«تر از پذيرش تواند خطرناك نمي و ب باشد عنوانهتواند حداقل

در،يك مرحله اضافي و مشخصات تماس مستقيم با فلبوتوميست نظر گرفته شود

ت ميأيبيمار بدين طريق مجدداً . شود يد



18

BCSH خط مشي بيمارستان در يا صريحاً به » بيان اطالعات اضافي«مورد رد نمونه

بهي متعددي جهت كاهش ريسك تزرها سيستم. گذاردمياحترام يق خون اشتباهي

ميها اين سيستم. اند فرد طراحي شده باشد كه در همان عموماً شامل يك مچ بند

شود، به دست بيمار بسته زماني كه نمونه قبل از تزريق خون از بيمار گرفته مي

و شامل يك برچسب شناساي مي ي حروفي يا عددي بوده كه در فرم درخواست شود

و همچنين در بانك خون بر روي تمام فرآورده ي خوني كه بيمار قرارها قيد شده است

-self(محور خودسيستم كامالً. است دريافت كند اين برچسب زده شده است

contained (ا و يك ارتباط مستقيم بين نمونه قبل و محصولي كه بوده ز تزريق خون

 از خواندن باركد استفادهها برخي سيستم. كند قرار است تزريق شود ايجاد مي

ك مي ميكنند ييها تمام چنين سيستم. دهده شانس اشتباه را كاهش بيشتري

ت  علت اصلي،ي بيمار در زمان تزريق خونيثير را در كاهش خطا در شناساأبيشترين

از.ي نمونه مورد آزمايش كه آن نيز بايد كاهش يابدسايم شناچنين خطاهايي عد

ميييآنجا شود، شناختن صحيح بيمار فقط كه تمام كارها بر روي نمونه خاص انجام

مييبراي چك كردن تاريخچه شناسا . باشدي ثبت شده ضروري

هاي تخصصي نشان يي در بيمارستانها مطالعات، نتايج خوبي با چنين سيستم

. كوچك هستندند، اما بسياري از اين سري مطالعات نسبتاًا داده

مي،near-missانجام آناليز خطاهاي چنين. شوند اما قطعي نيستند پيشنهاد

ميها سيستم مي يي در توانند مقرون به صرفه باشند، هرچند توانند نشان دهند كه

ازها وضعيت مي. اين نظر مناسب هستندي خاص  منجر به پيچيدگي توانند همچنين

.امر گردند

ي كلينيكي انجامها، در يك سري جنبهها آزمايشات سطح باال در بيمارستان

ب. اند نشده خصوص براي بيماران سرپائي كه شايدهبازوبندهاي مخصوص ممكن است

 ممكن است تحريكهاآن نداشته باشند يا اطفالي كه پوستهاآنتمايلي به پوشيدن 

.ل ساز باشدمشك،شود

نظير اتاق. شودي نمين است وقتي بيمار به درستي شناساي ممكها اين سيستم

كه چنين.ندا نكته مهمي را اظهار داشتهها بعضي. اورژانس، ايمني بيشتري ارائه دهند
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كه پرسنل به اتكاء زماني،ي بيمار شناسايي ديگرها يي ممكن است در جنبهها سيستم

. تري ايجاد نمايند گردند، عملكرد ضعيف ينان از كار خود برميبيماران جهت اطم

ميييها گزارش دو دهد كه يك فرد خاص با استفاده از اين از دو سيستم، پيشنهاد

.ي گيرنده در زمان تزريق خون كافي باشدتواند جهت شناساي سيستم مي

ها توصيه

كيعموماً، مبحث شناسا و نمونه موردي است بي بيمار باهه صورت يك رسم رايج،

و داده مي نظريات محكم اي طراحي بسياري از اصول به گونه. شود هاي اندك مطرح

 اثبات در انجام اين امر واقعاًهاآناند تا خطاها را كاهش دهند اما اثربخشي شده

و داده جمع. اند نشده ي اختصاصي در اياالت متحده نظيرها آوري بيشتر جزئيات

درحال) خطرات جدي انتقال خون(SHOT كه در انگلستان تحت عنوانابتكاري

ييپذير شايع در سيستم شناسا ممكن است در روشن كردن نقاط آسيب،اجراست

و نمونه كمك نمايد .بيمار

مي با سيستم برچسب ي فاكتورها توان با اداره كردن يا رسيدگي گذاري احتماالً

شدخطر انساني جهت كاهش اين اشت و بيشتر كنترلها ارزيابي. باهات ي با كيفيت باال

. اند نيز مورد استفاده قرار گيرد در دسترس بودهي كه قبالًهاي شناساي شده سيستم


