ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻚ روزه ﻣﺒﺎﺣﺚ اورژاﻧﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻳﻚ روزه "اورژاﻧﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه" ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران
و ﻫﻤﻜﺎران در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎران
اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و در ﺧﻼل آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از راه ﻫﻮاﻳﻲ و اﻧﺠﺎم اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي آﻣﻮزش
ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ .اﺣﻴﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺟﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي زﻳﺎدي را از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
از دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ
اﺗﻔﺎق ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻠﻮي ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻌﺪي را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﻴﻒ درد ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﻳﻚ درد ﺗﻴﺰ ﺗﻴﺮﻛﺸﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎ را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﮔﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ از
ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮي
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻼﺋﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻧﻲ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و از اﺳﺘﺮس او ﺑﻜﺎﻫﺪ.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  ،Bﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Cو  HIVﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن ،اوﻟﻴﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻓﻮق در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮ ﺳﻮزن و ﻳﺎ
اﺷﻴﺎء ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل  %80-90ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮده و ﻛﺎدر درﻣﺎن را در ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪ دارد.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻤﻨﻲ در
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،و اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎران و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ آن را آﻣﻮﺧﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﻛﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ،ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮده ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﺳﻴﺪ .و
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﻮرد ،ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دﺑﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :دﻛﺘﺮ ﮔﻠﻨﻮش ﻣﻴﺮﺳﻌﻴﺪي

