
 یکار چرخه زمان و اورژانس یشهایآزما فهرست

 

 است یضرور یدرمان مداخالت و تشخيص جهت نهاآ سريع جواب افتيدر  که شوند یم یهاي شيآزما شامل اورژانس یها تست:  تعريف

 . شود یم ماريب یبرا یجان عوارض و خطرات موجب ،موقع به یده جواب در تاخير گونه هر و

 ( قهيدق برحسب)یده جواب تا آزمايشگاه به نمونه تحويل نيب یزمان فاصله: (rn around time, TATTu)یکار چرخه زمان طول

 . باشدیم

 يمتصم اتخاذاورژانس و  آزمايش يک انجامدرخواست  ينب یکوتاه کردن فاصله زمان يتاورژانس اهم يشگاهیانجام خدمت آزما فرآينددر 

 اين رونداز  یقسمت يتاست مسئول بديهی. است برخوردار خاصی اهميت از (Vein-to-Brain) نآ يجهنت یمبنا بر معالجمداخله پزشک  يا

هر چه  یاست برا الزامی ا. لذميباشد یپزشک يشگاهآزما متوجه استتا در دسترس قراردادن پاسخ معتبر  نمونه يرشمربوط به پذ امور شامل که

 يرنظ اقداماتی پذيرش، زمان در آزمايش، نتيجه از معالج پزشک آگاهی تااورژانس  شيدرخواست انجام آزما ينب یکوتاه تر کردن فاصله زمان

 که است ذکر به الزم. شود انجام یارسال یمورد نمونه ها در( خصوصا یمحل بسترو شماره تماس  ، ینشان يژه)بويمارثبت اطالعات کامل ب

 ماريب اي پزشک به فاکس و یتلفن ،یشفاه گزارش مثل يیروشها از موارد نيا در یجوابده یبرا لزوم صورت در است ممکن شگاهيآزما

 . دينما استفاده

 در نيانگيم ثبت و محاسبه به نسبت بايد آل دهيا زمان با انطباق از نانياطم و یکار چرخه زمان طول شيپا جهت مارستانيب اورژانس تهيکم

 .  دينما مستند را مرتبط رانهيشگيپ و یاصالح داماتاق و نموده اقدام( ماه اي هفته روز،) مشخص یزمانهای  محدوده

 ريز که یشاتيآزما و باشديم یالزام یجراح و یداخل یها اورژانس شگاهيآزما یبرا آمده، جدول 44 یال 1 فيرد در که یشاتيآزما :توجه

 فهرست به مربوطه اوررژانس تخصص طبق است شده عنوان یداروئ تيمسموم و یشناس سم ز،ياليد قلب، نوزادان، و اطفال زنان، قسمت گروه

 زير آزمايشهای  فهرست به خود، خاص نيازهای به پاسخ در است، ممکن بيمارستان هر اورژانس کميته است توضيح به الزم .شوديم اضافه فوق

 . نمايد اضافه را ديگری آزمايشهای

 

 کاری چرخه زمان

 (دقیقه)
 ردیف آزمایش نام

11  ABG 1 

01 
 Albumin 

2 

01 
 Alkaline Phosphatase 

3 

01  ALT 4 

01 
 Ammonia 

5 

01  Amylase 0 

01  B-HCG 7 

01 
 Blood Suger 

8 

01  BUN, Blood Urea 9 

01  Calcium, Ionized 11 

01 
 Calcium, Total 

11 

31  Chlorid 12 

01 
 Creatinine 

13 



31  K 14 

01 
 Ketones 

15 

01  Lactate 10 

01  Lipase 17 

01 
Magnesium 

18 

31 Na  19 

01 Phosphate 21 

01 
Total Protein 

21 

31  CBC 22 

121 
 ESR 

23 

31  Prothrombin Time (PT) 24 

31  Activated Partial Thromboplastin Time(APTT) 25 

01 
 Fibrinogen 

20 

31  Bleeding time  27 

01  D-Dimer (or FDP) 28 

31 
 Clotting Time 

29 

01  G6PD 31 

01 
 Reticulocyte    

31 

01 
Microbiological staining(Gram stain,…) 

32 

01  Blood smear for Parasite( Malarial, Borrelia…)  33 

 پذيرش و انجام
 Body Fluid culture (CSF,Urine-….)  

34 

 Blood culture 35  پذيرش و انجام

01  CSF ( Glucose, Protein, Lactate) 30 

01 
 Body Fluids  (Cell count, pH, Specific Gravity,…) 

37 

31  ABO &Rh typing 38 

31  Blood Compatibility Testing (Cross match) 39 

01 
 Direct & Indirect Combs  

41 

01  CRP 41 

01  Urinalysis (Complete) 
42 

01  Pregnancy test  43 

01  Stool Exam (WBC, Occult blood, Parasite) 44 

 زنان اورژانس

01 Amniotic test for diagnosis of rupture of fetal 

memmbranes(ROM) 
45 

 ونوزادان اطفال اورژانس

01 Bilirubin (Total, Direct) 40 

 قلب اورژانس

http://www.calgarylabservices.com/LabTests/Microbiology/Default.htm


01   LDH 47 

31 
 CK,Total 

48 

31  CK MB 49 

31  Troponine (I and T) 51 

01 
Myoglobin 

51 

 دیالیز

01 
  Hbs-Ag  

52 

01   HbsAb            53 

01 
  HCV-Ab 

54 

01   HIV-Ab 55 

 یشناس سم

01   Acetaminophen 50 

01 
  Drugs of Abuse screen, urine (ICU and ER only) 

57 

01 
  Ethanol 

58 

01   Ethylene glycol 59 

01 
  Isopropanol 

01 

01   Methanol 01 

01   Salicylate 02 

01 
  Tricyclic Screen 

03 

 ییدارو تیمسموم

01 
  Carbamazepine 

04 

01   Digoxin 05 

01 
  Lithium 

00 

01   Phenobarbital 07 

01   Phenytoin (Dilantin) 08 

01 
  Theophylline 

09 

01   Valproate 71 

 


