
 جدول راهنماي استقرار سيستم هموويژالنس و تكميل فرم ها
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 نحوه ارسال مستندات مراحل اجرا پيش نياز گروه هدف موارد فني

 آموزش 1

هسته هاي 
 آموزشي

پزشك و 
پرستار و 

پرسنل 
 بانك خون

مراكز 
 درماني

* آشنا سازي رؤساي 
 بيمارستان ها

* افراد ذي صالح در 
 دانشگاه ها

* تعيين هسته 
 آموزش در بيمارستان
*  برگزاري دوره هاي 

 آموزشي
*  صدور گواهي   

 آموزشي

 * مطابق با الگوريتم نحوه استقرار سيستم هموويژوالنس  ( ويرايش دوم )
 روش دريافت گواهي آموزش هموويژالنس:

 آمده عمل به مربوطه استان خون انتقال پايگاه با هماهنگي طي و ها آموزش اتمام از ماه 2 از پس حداكثر كه است آزموني در - قبولي1
 از باالتر، و14 نمره كه افرادي براي خون انتقال پايگاه توسط ، هموويژالنس آموزش دوره گذراندن نامه گواهي ، حاصله نتايج به توجه با و

. شود مي صادر اند كرده اخذ را20 نمره
 . بازآموزي گواهي دريافت و هموويژالنس با مرتبط هاي وكنفرانس همايش كنگره، ، سمينار در مخاطبين شركت- 2 

 * آموزش عملي در پايگاه جهت منتخبين معرفي شده از بيمارستان
*Uك خون و ساير پزشكان و پرستاران در هر بيمارستان سته آموزشي جهت ساير پرسنل بان   پيگيري انجام آموزش توسط ه

منتخبين 
پرسنل 

بانك خون 
در  مراكز 

 درماني

هماهنگي با واحد فني 
 پايگاه

در ارتباط با آموزش 
 عملي

2 
استقرار 
سيستم 

 هموويژوالنس

بيمارستان 
 ها

هسته آموزشي 
 آموزش ديده

 درماني مركز هر در شاغل پرسنل از درصد% 75 آموزش *در صورت
 خون انتقال پايگاه از ساله يك هموويژالنس نامه صدورگواهي ،

 درماني ، و تمديد آن به صورت ساليانه مركز براي استان
 

 مركز هر در شاغل پرسنل از% 75% - 20 آموزش صورت در *
 انتقال پايگاه از ماهه شش هموويژالنس نامه صدورگواهي ، درماني

و تمديد آن به صورت يكساله در  درماني مركز براي استان خون
 %درصد پرسنل مركز درماني75صورت آموزش بيش از 

 خون به مركز درماني از مراقبت نظام استقرار گواهي اصل * دادن
 مربوطه پزشكي علوم دانشگاه درمان معاونت به آن كپي نسخه *ارسال

  به ستاد مركزي سازمان انتقال خون كپي * ارسال نسخه
 پس از استقرار سيستم :

ستم در آموزش با مرتبط اطالعات فرم "طبق بر *  هموويژالنس سي
ستقرار به مربوط اطالعات فرم"تكميل به اقدام "بيمارستان به مربوط  ا

ستم گاه توسط شده آوري جمع هموويژالنس سي  )Excelفضاي در("پاي
 توسط شده ارسال فرم از كپي نسخه يك همراه به را آن CDو نموده

 ارسال خون انتقال سازمان مركزي ستاد هموويژالنس دفتر به ها بيمارستان
 . نمايند

U ، ستقرار ستقرار ، ساليانه )6(بدو ا  U ماه پس از ا
 نوبت در سال اطالعات مربوطه 2* جهت پرسنل جديد يا گروه هاي جديد 

 به ستاد مركزي ارسال گردد.

 مميزي 3
بيمارستان 

 ها
آموزش مميزين در 

 پايگاه

انجام مميزي مراكز درماني داراي تائيديه سيستم 
ست نحوه ارزيابي نظام  "هموويژوالنس با استفاده از ك لي چ

 "مراقبت از خون مربوط به بيمارستان 
U شخص )4( حداقل   نوبت در سال با تعيين فواصل زماني م

 با مرتبط بيمارستاني بازرسي جدول" حاوي اكسل تكميل فايل
ستم گاه توسط هموويژالنس سي و ارسال آن به حوزه "خون انتقال پاي

 هموويژالنس سازمان انتقال خون
U2(هفته اول مهر/ هفته سوم فروردين) نوبت در سال  

4 
گزارش 
 عوارض

بيمارستان 
 ها

تعيين پزشك ارشد  
 هموويژوالنس
و جانشين در 

 بيمارستان

پيگيري تكميل دقيق فرم گزارش عارضه توسط پزشك ارشد 
 هموويژوالنس در بيمارستان

Uارسال فرم درتهرانU: ) 2(روز پس از دريافت فرم از بيمارستان  
   )88601574 ) ارسال فرم از طريق نما بر ( 1
 )تهيه اسكن از هر دو سمت  فرم ( ثبت نام بيمار درپشت فرم با ذكر 2

 تاريخ ارسال به ستاد )
  ) ارسال اسكن مربوطه با استفاده از ايميل هم زمان به دو آدرس :3

0TUibtonihs@mail.com U0T   /  0TUibtonihs@ibto.irU0T 
 واعالم تلفني ارسال ايميل به ستاد مركزي

U: ارسال فرم در شهرستان 
 ساعت از وقوع عارضه به پايگاه  و ارسال فرم با 48 )ارسال فرم ظرف 1

ثبت تاريخ دريافت فرم از بيمارستان به ستاد مركزي توسط پايگاه از طريق 
 ) با دريافت تائيديه تلفني توسط پايگاه حداكثر 021 88601574نمابر( 
  روز از وقوع عارضه4پس از 

  مشابه با نحوه ارسال گزارش در تهران3 و 2 ) انجام مراحل 2

 ساير گزارشات 5
پايگاه 

 انتقال خون

مديران محترم پايگاه 
 هاي انتقال خون و
 واحد هموويژوالنس

ك  "پيگيري تكميل- 1 آمار مصرف خون و فرآورده به تفكي فرم 
  در بيمارستان"سن و جنس

  مصرف و توزيع ميزان با مرتبط فرم "- پيگيري تكميل2
  "آن هاي¬ده¬فرآور و خون ساليانه

 مصرف و توزيع ميزان با مرتبط فرم " پيگيري تكميل- 3
   "آن هاي¬ده¬فرآور و خون ماهيانه

 تهيه گزارش نحوه و ميزان پيشرفت استقرار سيستم هموويژالس - 4

 ارسال فرم به ستاد مركزي :
 - ارسال به صورت ماهيانه به وسيله نمابر1
 - ارسال به صورت ساليانه به وسيله نمابر2
 -  ارسال به صورت ماهيانه به وسيله نمابر3

Uارسال فرم هاي مربوطه از طريق پست 
 - ارسال گزارش در اواسط  ماه هاي خرداد ، شهريور ، آذر و اسفند4
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