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 مراقبتهای پرستاری در هنگام تزریق خونسمینار 

 
 

 سوپروایزرآموزشی-آذررضاصفت: تهیه کننده

 



   تزريقنحوه گرفتن نمونه خون قبل از 
 

 گروه تعیین و مچ كراس و بادي آنتي غربالگري براي است ذكر به الزم*

 داراي كه اي لوله یا و لخته هاي نمونه از توان مي ،Rh و خون

EDTA ،شود استفاده است.   

 .نمونه پالسما ارجح است ولي

 



 : بيمار هويت تاييد*
 تاريخ و خانوادگي، نام نام، فرد، خود از  ،گيري نمونه از قبل است هوشيار بيمار چنانچه

  خون درخواست فرم اطالعات و پرونده با را بيمار مشخصات و پرسيده را تولد
   .نمائيد مقايسه

 تكميل درخواست فرم و پرونده اطالعات با بند، مچ مطابقت ، بند مچ وجود صورت در*
 خون شده

 داخلي دستورالعملهاي طبق بايد  (اورژانس موارد يا)است هوشيار غير بيمار چنانچه
 .باشد شده تعريف بيماران اين شناسايي درهربيمارستان

 استفاده شناسايي جهت بيمار پرونده شماره و مستعار نام يك از توان مي مثال عنوان به
 .نمود

   تزريقنحوه گرفتن نمونه خون قبل از 



   تزريقنحوه گرفتن نمونه خون قبل از 
 به اقدام سپس و(پرستاري ايستگاه در مثال عنوان به) بيمار چند هاي لوله  قبلي زدن برچسب از) 

 (.گردد پرهيز شديدا بيماران از  گيري نمونه
 : گردند قيد برچسب روي حتما بايد كه مواردي : الف               

           بيمار خانوادگي نام نام،*
                     تولد تاريخ *
   پرونده شماره *
 : موارد ساير :ب 
 
 خونگيري وساعت تاريخ* 

 است كرده نمونه گيري كه فردي مخفف نام يا نام*

. 
 يادرسيستم لوله برچسب روي يا آزمايش خواست در برگه روي يا توان مي را آخر مورد دو 

 . گردند قيد كامپيوتري

 



   تزريقنحوه گرفتن نمونه خون قبل از 
 

 دست یك از تزریقي مایعات دریافت حال در بیمار چنانچه خونگیري زمان در•

 از است بهتر تزریقي مایعات با نمونه تركیب از اجتناب منظور به است،

 محل از تر پائین از لزوم درصورت یا و كرد استفاده بیمار دیگر بازوي

   .نمود تهیه را نمونه تزریق،

 از را نمونه باید و كنید خونگیري تزریق محل از هستید مجبور كه صورتي در

 خون لیتر میلي 10 تا 5 آورید دست  به است تزریق حال در سرم كه رگي

  آوري جمع آزمایش انجام جهت را جدید نمونه و ریخته دور را ،اولیه دریافتي

 .كنید



 تزريقنحوه گرفتن نمونه خون قبل از 

شود جایگزین صحیح نمونه با باید االمكان حتي همولیز خون نمونه.   

شوند آوری جمع تزریق از قبل روز سه از بیش نباید تزریق از قبل نمونه 

  خون تزریق قبل ماه 3 درخالل یا و نبوده حامله بیمار باشد مشخص مگر

 .است نداشته

نباید تزریق از قبل نمونه است داشته خون تزریق گذشته روز10 اگربیماردر 

   .شود آوری جمع تزریق از قبل روز یك از بیش

 



خون تزريقاقدامات قبل از   
 گرفتن خون و  تحويلبوده و سپس اقدام به  مهيا زيرموارد  تزريققبل از هر  نماييد بررسي: الف

 :نماييدخون  بانكفرآورده از 
 
* تزريقپرستار جهت  بيماروآماده بودن -بيماردر  تزريقانتخاب محل مناسب 
* خون  تزريقست 
* مناسب  سايزسر سوزن با( بالغيندر G 22-14 )20 سايز ومعموال G -18  استفاده 
شود مي. 
دربچه ها(G24-22) 
* نفرين اپي-هيستامين آنتي قبيلاز  داروهاييموجود بودن 
* تزريقي كلرايد سديممحلول 
*اكسيژن كپسول 
* ساكشندستگاه 
 *خير يا دارودارد دريافتبه  نياز تزريققبل از  بيمارمعالج  پزشك تجويزطبق  آياشود  بررسي  
*تزريقخون تا  بانكقرمز از  وگلبول كاملخون  كيسهگرفتن  تحويل بين زمانيفاصله  حداكثر  

 .باشد ميدقيقه 30
 
 
 

 



خون تزريقاقدامات قبل از   
تحويل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش -ب  

 •                                      

 :نحوه ارزيابي خون و فرآورده خون

 به بايد باشد زير شرايط از يك هر داراي فرآورده يا خون اگركيسه
 .شود داده عودت خون بانك

 
 كيسه از نشت گونه هر         -

 
 ( ... ارغواني– بنفش)طبيعي غير رنگ         -
 هموليز         - 

 
 لخته وجود         -

 
 فرآورده انقضاء تاريخ از شتنگذ         -

 
 كدورت وجود         -

 (كرده باد كيسه) كيسه در گاز وجود         - 
 ناسالم برچسب        -
 

 

-     
قسمت مربوطه در فرم مشخصات خون   تكميلو با  كند خودداريگرفتن خون و فرآورده   تحويلاز  بايداز موارد باال پرستار  كدامصورت وجود هر در 

. را عودت دهد كيسه بيمار براي ارسالي  

     



 خون تزريقاقدامات قبل از 

موارد زير بايد كنترل شود: 
 
 درخواستيفرآورده نوع   
 گروه خون و Rh خون كيسهو  بيمار 
  تحويلشده در فرم  قيدخون با شماره اهدا  كيسه بررويشده  قيد اهداييواحد  ويژهشماره  

 خون
 

 (خون و فرآورده مراجعه شود تزريقبه فرم نظارت بر )
 



   رويبر  قيدشده بيمارتولد و شماره پرونده  تاريخ-بيمار خانوادگي ونامنام  مقايسه 
   ارساليخون و فرآورده  تحويلمچ بند و فرم درخواست خون و فرم 

 
 



 خون تزريقاقدامات قبل از 

 :بيمار هويت تاييد -ج

 مشخصات و پرسيده را تولد تاريخ و خانوادگي، نام نام، فرد، خود از تزريق از قبل

   .نمائيد مقايسه خون شده تكميل درخواست فرم و پرونده با را بيمار

 

  وفرم خون  درخواست فرم  اطالعات با بند، مچ مطابقت ، بند مچ وجود صورت در*

   خون بانك از ارسالي وفرآورده خون كيسه مشخصات

 



 نكات ویژه اي كه قبل از تزریق باید رعایت شوند

خون تزريق ست يا و خون فرآورده كيسه به نبايد تزريقي مواد يا دارو نوع هيچ  

  كيسه در موجود سيترات با كه باشند كلسيم حاوي است ممكن زيرا گردد، اضافه

  .كند مي لخته ايجاد خون

كلوئيد محلول چنانچه .شوند مي قرمز هاي گلبول ليز باعث نيز دكستروز هاي محلول 

  تزريق جداگانه (IV Line) ازيك بايد باشد الزم بيمار براي كريستالوئيدي يا

 گردد

 (كرد تجویز توان مي خوني فرآورده با همراه كه است محلولي تنها سالین نرمال). 

 



 نكات ویژه اي كه قبل از تزریق باید رعایت شوند

میكروني 170-260فیلترها شامل كه خون تزریق ست یك توسط باید خون هاي فرآورده تمام 

  .گردد وصل كیسه هر به خون تزریق ست یك تنها و شود   تزریق است استاندارد

 

ست است الزم ابتدا در و شوند تزریق پالكتي هاي فرآورده مخصوص ست توسط باید ها پالكت 

 .شود شستشو سالین نرمال با

 كرایو، پالكتي، هاي كنسانتره كم هاي حجم تزریق براي توان مي هم میكروست فیلترهاي از 

   .كرد استفاده لیوفیلیزه و انعقادي

علیه شدن آلوایمیونیزه و زا  تب هاي واكنش از جلوگیري جهت لكوسیت، كاهنده فیلترهاي از  

HLA شود مي استفاده. 

 



 ازمهم ترین اندیكاسیونهاي قطعي استفاده 
Warmer Blood  

*Massive  transfusion 

*Adminstration Rate:>50ml/min  

for 30 min in Adult               

                    >15 ml/kg/hr in Pedi. 

 

*Exchange transfusion of a newborn 

 

 



 وسايل و لوازم مورد نيازجهت تزريق

 
 
 
 تزريق پايه-1
 دستكش-2
 گان-3
 صورت محافظ-4 

 خون تزريق مخصوص ست-5

 

 

 



 مراحل تزريق

دستهاراشسته و دستكش و گان و شيلد 
 .صورت استفاده نماييد

 



 مراحل تزريق

 .تزريق را براي بيمار شرح دهيدمراحل -1

دقيقه اول  15طي -عالئم حياتي بيمار قبل از تزريق-2

 شودوسپس بافواصل منظم در فرم نظارت برتزريق يادداشت 

 .نماييد خون كامل تزريق مي كنيد آن را به آرامي چند بار سروتهاگر -3
 



 مراحل تزريق

 

:شکل  Y از ست تزریق خوندراستفاده     

 تزریق ست در موجود كالمپهاي همه ابتدا در
   .ببندید را

 

 



 مراحل تزريق
مخصوص محل از را تزريق وست نموده باز را خون وكيسه سالين نرمال محلول پورت سپس  

 .نماييد متصل آنها به خون وكيسه سالين نرمال

 
نماييد باز را سالين نرمال درمسير موجود كالمپ. 

 

Drip chamberپرنماييد آن سطح نصف تا سالين نرمال از  سالين نرمال كمك رابا. 

 

دهيد شستشو سالين نرمال با  را  تزريق ست.   
 

نماييد باز را بيمار و خون كيسه مابين كالمپ و بسته را سالين نرمال كالمپ سپس. 

 

 



 مراحل تزريق

نماييد تنظيم معالج پزشك دستور به توجه با را تزريق سرعت. 
 
بازگردانده خون بانك به را خون تزريق ست-خون كيسه خون تزريق اتمام از بعد 

 اين بودن عملي جهت خون بانك با هماهنگي) .دوربياندازيد را ... و دستكش و
   (.الزاميست مورد

 



 مراحل تزريق

و داد شستشو فرآورده خود با آنرا استفاده از قبل بايد نيز خون تزريق معمول ستهاي از استفاده در  

 .نمود خالي هوا رااز آن

 

كارخانه توصيه به بايستي شود، انجام بيمار براي فرآورده همان از ديگري واحد تزريق است قرار اگر 

 .نمود عمل بعدي فرآورده تزريق براي قبلي فيلتر همان از استفاده امكان خصوص در فيلتر سازنده

 ساعته 4 زماني دوره يك براي فيلتر يك از مراكز معموال باشد نشده قيد منعي هيچگونه اگر

  است ممكن است ساعت 4 در فرآورده يك از بيش تزريق قراربه اگر بنابراين.نمايند مي استفاده

 .شود استفاده فرآورده يك از بيش براي تزريق ست

 



 مراحل تزريق

 درفرمهاي مربوطه نكات ذيل بايد قيد
 :گردد

تاريخ و ساعت تزريق 

نوع ومقدار فرآورده تزريقي 

عاليم حياتي بيمار در فواصل منظم 

عوارض مرتبط با تزريق خون 

 



 در موارد اورژانسيتزريق خون 

زمانيكه بنا به تشخيص پزشك معالج تزريق خون  براي بيمار قبل  : شرايط اورژانس
 .از انجام و يا تكميل تستهاي سازگاري  حياتي مي باشد

مچ كراس آزمايش و بادي آنتي غربالگري مواردآزمايش اين در  (X-Match) 
  به بسته Rh و خوني گروه تعيين  فرصت حتي است وممكن .گيرد انجام تواند نمي

 مخصوص فرم بايد نيز مواقع اين در .نباشد فراهم خون به بيمار نياز شدت
 ارسال خون بانك به پزشك امضاء با همراه و شده تكميل اورژانس خون درخواست

 توسط فقط بايد اورژانس غير هاي درخواست مانند نيز اورژانس درخواست .شود
 .گيرد انجام پزشك

 



 درخواست خون در موارد  اورژانسي

 جهت خون بانك به خون تزريق از قبل خون نمونه ارسال پزشكي هاي درفوريت -1
 .باشد مي الزامي سازگاري تستهاي انجام

 
 هويت بيمار چنانچه .شود زده بايدبرچسب  خون نمونه حاوي لوله روي بر -2

 شناسايي جهت بيمار پرونده شماره و مستعار نام يك از توان مي ندارد، مشخصي
  هر داخلي دستورالعملهاي به ارجاع).نمود استفاده لوله برچسب روي بر وثبت

 (مواقع اين در بيمارستان

 




