
 قلب بیاویه ی دومیه همایش مدیریت خون بیمار در جراحی

 
خَى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی ّواى قذر کِ در ًجات جاى بیواراى ًیاسهٌذ ًقص حیاتی دارًذ هی تَاًٌذ در صَرت کاربزد ًادرست خغزآفزیي ٍ 

بز ّویي اساس ساسهاى جْاًی بْذاضت ٍ سایز آسیب سا باضٌذ. بی دلیل ًیست کِ اس اًتقال خَى بِ ػٌَاى ًَػی پیًَذ ػضَ یاد هی ضَد. 
را بِ صَرت هجوَػِ اقذاهاتی بزای تزٍیج استفادُ ی درست ٍ بْیٌِ اس خَى ٍ فزاٍردُ ّای  "هذیزیت خَى بیوار"ساسهاى ّای هسٍَل ًگزش 

ٍ تاهیي خَى سالن در هٌغقِ پیطگام خًَی در سهزُ ی اٍلَیت ّای خَد قزار دادُ اًذ. ضایستِ است کطَر ها کِ در اقذاهات السم بزای تْیِ 

خون و فراورده های خووی: "بِ ّویي دلیل ضؼار ایي ّوایص  بَدُ است، در کاربزد ٍ استفادُ درست اسایي هحصَالت ّن پیطزٍ باضذ.

ٍری بِ ًظز هی اًجام اقذاهات سیز ضزتؼییي ضذ. با تَجِ بِ ایي رٍیکزد ٍ بزای دستیابی بِ ایي اّذاف  "فراوری درست؛ کاربرد درست

 رسذ:
 
دست اًذرکاراى ٍ سیاستگشاراى هزتبظ بِ هتخصصیي رضتِ ّای هزبَط ٍ هتطکل اس کلیِ ی بیوار خَى  هذیزیتتطکیل کویتِ کطَری   -1

 هؼاًٍت درهاى ٍسارت بْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضکی ٍ ساسهاى اًتقال خَى ٍیژُ 
 
ى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی بزای ثبت رایاًِ ای اعالػات خَى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی هَرد عزاحی ٍ پیادُ ساسی پایگاُ اعالػاتی جاهغ خَ -2

گزدش دادُ  ٍ افشایص سزػت ٍ دقت ثبت ٍ پایص اعالػاتبا ّذف بْیٌِ ساسی ٍ بِ رٍس رساًی ًظام استفادُ ٍ ّوچٌیي درج ػَارض احتوالی 
  هزتبظ با اًتقال خَى ّای

 
خذهات هزتبظ با اًتقال خَى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی ضاهل استفادُ اس رٍش ّای اتَلَگ، استفادُ اس فزاٍردُ تؼزیف، تصَیب ٍ اجزای تؼزفِ ی  -3

 ّای سٌتتیک، خَى ّای کن لکَسیت ٍ...
 
تکویل سًجیزُ ی هذیزیت خَى بیوار با تَجِ ٍیژُ بِ رٍش ّای آهادُ ساسی بیوار قبل اس ػول ضاهل درهاى کن خًَی، تٌظین دارٍّای   -4

استفادُ اس رٍش اتَلَگ بزای اّذای خَى قبل اس ػول جزاحی با تکویل راٌّواّای بالیٌی بَهی با ّوکاری گزٍُ ّای تؼذیل ٍ  ثز بز اًؼقادهؤ
 تخصصی هزبَط

 
افشایص دستزسی ٍ تؼییي تؼزفِ ی هٌاسب بزای فزاٍردُ ّای سٌتتیک ّوچٌیي بِ حوایت ٍسارت بْذاضت ٍ ساسهاى ّای بیوِ گز بِ هٌظَر  -5
اًذاسُ گیزی ػولکزد  اگزگَهتزی یا ،رگیزی رٍش ّا ٍ تجْیشات دقیق تز بزای تؼییي ٍضؼیت اًؼقادی بیواراى ّوچَى تزٍهبَاالستَگزام کا

 ٍ... اًذاسُ گیزی هستقین سغح ّپاریي ،پالکتی
 
فزاٍردُ ّای صٌاػی با پطتیباًی اس ضزکت ّای داًص بٌیاى بِ هٌظَر افشایص تَجیِ تجْیشات هزتبظ ٍ حزکت بِ سوت تَلیذ داخلی  -6

 اقتصادی تجَیش ٍ تسْیل در دستزسی بیواراى بِ فزاٍردُ ّای خًَی ایوي تز 
 
ٌبغ خَى بزای در سغح جاهؼِ در سال ّای گذضتِ بِ ٍیژُ در ایام ٍقَع بحزاى ّا بستز ساس دستزسی بِ بْتزیي هفزٌّگ اّذای خَى رٍاج  -7

استفادُ ٍ در جْت ارتقای فزٌّگ ػوَهی  بزای بزًاهِ ریشی در راستای هی تَاًذ الگَییاستفادُ ّای درهاًی بَدُ است. ایي تجزبِ ی هَفق 
س اضاػِ فزٌّگ اّذای پالسوای داٍعلباًِ بِ هٌظَر تاهیي دارٍّای هطتق ادر ایي خصَظ کاربزد درست خَى ٍ فزاٍردُ ّای خًَی باضذ. 

زای افشایص ٍ ایجاد کوپیي ّا ٍ ... باستفادُ اس ظزفیت رساًِ ّای ػوَهی اس اّویت ٍیژُ بزخَردار است.  پالسوای کطَر اس پالسوای ایزاًی
  بِ صَرت یک هغالبِ ی ػوَهی درآیذ.ٍ فزاٍردُ ّای خًَی ػوَهی در ایي خصَظ تَصیِ هی ضَد تا اّذاف استفادُ ی بْیٌِ اس خَى  صداً
 



تَصیِ هی ضَد اّذاف کوی بحث هذیزیت خَى بیوار در اسٌاد باالدستی ٍ بزًاهِ ریشی ّای کالى ٍسارت بْذاضت بِ ػٌَاى سیاست ّای  -8
دارای اٍلَیت گٌجاًذُ ضَد. ایي اٍلَیت ّا هی تَاًذ در تؼاهل با ًْادّای هزتبظ در سغح جْاًی ّوچَى ساسهاى جْاًی بْذاضت بِ دقت 

 تؼزیف ضَد.
 
دستیابی بِ اّذاف پیص بیٌی ضذُ در هذیزیت خَى بیوار ٍ ًظارت بز هصزف  ،باط هستوز ساسهاى اًتقال خَى با گزٍُ ّای بالیٌی ّذفارت -9

بِ ضکل بزگشاری ّوایص ّای هطتزک ٍ بزگشاری جلسات هطَرتی اجزایی ضَد ٍ خَى ٍ فزاٍردُ ّا را تسْیل خَاّذ کزد. ایي ارتباط هی تَاًذ 
 ّای تخصصی تذاٍم یابذ.   اس عزیق اًجوي 

 
ِ ی گزٍُ ، تذٍیي پزٍتکل ّای بیوارستاًی با ّوکاری ّوی ػزٍقیقلبّای تاکیذ هی ضَد با تَجِ بِ اّویت هذیزیت خًَزیشی در جزاحی  -11

ی است ٍ ضایستِ ی پیزاهَى ػول جزاحی ضزٍرایي بیواراى با تَجِ ٍیژُ بِ رٍضْای پیطگیزی اس خًَزیش ّای بالیٌی دخیل درهذیزیت درهاى
 .است در اػتباربخطی هزاکش درهاًی هذ ًظز قزار گیزد


