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 گردد نهادینه تابعه مراکز در اعتباربخشی استانداردهاي سازي پیاده.

بشناسند را بیمارستانی اعتباربخشی استانداردهاي بتوانند بیمارستانها محترم مسئولین تمامی.

خود مراکز در را بیمارستانی اعتباربخشی استانداردهاي بتوانند بیمارستانها محترم مسئولین تمامی 

.کنند پیاده

نمایند تعریف را اورژانس بخش در تریاژ سیستم اهمیت.

:اهداف سمینار  

hosseini.mah@iums.ac.ir 



نسل چهارم-محورهاي اعتباربخشی
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فعالیت پایه و اولیه انتظارات حدود در و باال تحقق امکان و حساسیت اهمیت، : یک سطح هاي سنجه 

بیمارستان هر

بیمارستانها فعلی وضعیت انتظارات حدود در و متوسط تحقق امکان : دو سطح هاي سنجه

فعلی وضعیت به نسبت انتظارات حدود از فراتر و تر پایین تحقق امکان : سه سطح هاي سنجه 

بیمارستانها

طبقه بندي سنجه هاي اعتبار بخشی

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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رعایت قوانین و مقررات جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 گانه 19کسب حداقل امتیاز از سنجه هاي سطح یک در استانداردهاي محورهاي

 گانه 19کسب حداقل امتیاز از استانداردهاي ایمنی بیمار در استانداردهاي محورهاي

 محور مراقبت هاي حاد و اورژانسکسب حداقل امتیاز از استانداردهاي

  ،کسب حداقل امتیاز از مجموع استانداردها در محورهاي زیر مجموعه رهبري و مدیریت

مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

پیش نیازهاي اخذ گواهینامه اعتباربخشی شامل

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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:استشامل موارد ذیل •

کسب حداقل امتیاز از سنجه هاي سطح دو در هریک از رتبه بندي ها

کسب حداقل امتیاز از سنجه هاي سطح سه در هریک از رتبه بندي ها

کسب حداقل امتیاز از سنجه هاي سطح یک در هریک از رتبه بندي ها

معیارهاي رتبه بندي اعتباربخشی اعتباربخشی شامل

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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:رتبه بندي می شوندشش درجھ مختلف در نظام نوین اعتباربخشی، بیمارستانها در •

رتبه عالی

رتبه یک برتر

رتبه یک

رتبه دو

رتبه سه

رتبه چهار

رتبه بندي اعتبار بخشی

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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برابر و شده محسوب استاندارد زیر نشوند چهار رتبه کسب براي امتیاز حداقل کسب به موفق که بیمارستانهایی 

.شد خواهد اقدام مربوط ضواب و مقررات

و موجود هاي توانمندي اساس بر و ها نیاز پیش و استانداردها بندي سطح به توجه با ها بیمارستان از هریک 

 نسبت و ریزي برنامه خود اختصاصی گذاري هدف با متناسب بود خواهند قادر بیمار ایمنی و کیفیت ارتقاي مسیر

.نمایند اقدام اعتباربخشی هاي رتبه از هریک براي انتظار حدود در ها استاندارد استقرار به

رتبه بندي اعتبار بخشی

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی

 گانھ ١٩در استانداردھای محورھای سنجھ ھای سطح یک از  ٧١% تحقق حداقل

 گانھ ١٩از استانداردھای محورھای سنجھ ھای سطح دو از مجموع  ۶١% تحقق حداقل

 گانھ ١٩از استانداردھای محورھای سنجھ ھای سطح سھ از مجموع  ۵١% تحقق حداقل

 گانھ ١٩در استانداردھای محورھای استانداردھای ایمنی بیمار از  ۶١% تحقق حداقل

 مراقبت ھای حاد و اورژانساز استانداردھای محور  ۶١% تحقق حداقل

 از استانداردھا در ھر یک از بخش ھای رھبری سنجھ ھای سطح دو از  ۶١% تحقق حداقل

و مدیریت، مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

درجه یک اعتباربخشی/ شرایط کسب رتبه 

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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پزشکی آموزش و درمان بھداشت وزارت جاری مقررات و قوانین رعایت

گانھ ١٩ محورھای استانداردھای در یک سطح ھای سنجھ از ۶١ % حداقل تحقق

گانھ ١٩ محورھای استانداردھای از دو سطح ھای سنجھ مجموع از ۴١ % حداقل تحقق

گانھ ١٩ محورھای استانداردھای در بیمار ایمنی استانداردھای از ۵١ % حداقل تحقق

اورژانس و حاد ھای مراقبت محور استانداردھای از ۵١ % حداقل تحقق

و رھبری بخشھای از یک ھر در استانداردھا از دو سطح ھای سنجھ از ۴١ % حداقل تحقق 

خدمت گیرنده از حمایت و درمان و مراقبت مدیریت،

درجه دو اعتباربخشی/ شرایط کسب رتبه  

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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.  این سنجه داراي وزن و تاثیر باالیی در نتایج اعتباربخشی است •

درمانی، شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه و توجه /قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی*  1 -  1 - 1 - ب •
.نمودن به رنگ دستبند به صورت فعال انجام می شود

 پذیرش در شناسایی دستبند تهیه

خانوده /بیمار توسط آن مندرجات صحیح تایید و پذیرش محل در بیمار دست به شناسایی دستبند الصاق

شناسایی دستبند از استفاده علت و نحوه و نگهداري خصوص در بخش به ورود بدو در بیمار آموزش

فعال صورت به بیماران ایمن شناسایی انجام

روزانه اقدامات و اورژانس بخش نظر تحت بیماران شامل بستري بیماران کلیه براي شناسایی دستبند الصاق

شناسایی دستبند رنگی کدبندي سیستم رعایت

. شناسایی بیماران به صورت فعال و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود 1 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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چک مستقل دوگانه هویت بیمار در پروسیجرهاي پرخطر

خانواده آنان نسبت به اهمیت و نیوه استفاده از دستبند/آگاهی بیماران

 درمان صییح به عنوان مسولیت اولیه کارکنان خدمات سالمت /شناسایی بیماران و تطبیق بیمار صییح با مراقبت

براي تمامی بیماران طبق دستورالعمل ابالغی

. شناسایی بیماران به صورت فعال و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود 1 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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پاراکلینیک، اسکوپی ها  ، اورژانس و مانند آنها؟؟؟؟

موضعی شکستگی و سوختگی جمله من بالینی خاص شرایط یا روانی بااختالالت بیماران در شناسایی دستبند از استفاده 

.است بیمارستان داخلی دستورالعمل تابع فوقانی اندامهاي

 بیمارستان کل در یکسان روش یک بکارگیري :2 نکته

تکنیک ارزیابی

سن خود را و در صورت ضرورت نام پدر را بیان نماید/از بیمار درخواست نمایید که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد.

 فقط براي شناسایی بیماران مبتال به آلرژي"قرمز"رنگ

 براي شناسایی سایر بیماران در معرض خطر"زرد "رنگ

اخالق کمیته مصوب براساس و کارکنان براي  شده شناخته و مشخص روش یک اتخاذ :  ؟؟؟؟؟؟؟؟ خاص موارد براي 

بالینی

انجام از اطمینان کسب جهت درمانی کارکنان مسئولیت از بیماران براي شناسایی دستبندهاي از استفاده 

.کاهد نمی صحیح بیمار روي بر صحیح تشخیصی و مراقبتی درمانی، اقدام

. شناسایی بیماران به صورت فعال و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود 1 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 



16

Biometric devices

RFID Chips

Barcodes

3  سطح                                       .میشود استفاده بیماران فعال شناسایی جهت نوین فناوریهاي -  1 - 1 -ب

نوین هاي فناوري بر مبتنی فعال صورت به بیماران ایمن شناسایی انجام

مربوط نوین فناوریهاي کاربري نحوه از ذیربط کارکنان آموزش مستند وجود

. شناسایی بیماران به صورت فعال و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود 1 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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.  پرستاران ارزیابی اولیه بیماران را مطابق ضوابط مربوط انجام می دهند 1 -  2 - 1 -ب

آگاهی پرستاران در بخش هاي بستري از نحوه ارزیابی اولیه* 

شده تعیین زمانی محدوده در پرستار توسط بیمار بالین بر پرستاري کامل و دقیق اولیه ارزیابی انجام *

پرستار گزارش در اولیه ارزیابی طی شده شناسایی پرستاري هاي تشخیص /مشکالت ثبت *

  .شود می انجام مراقبتی اصول رعایت با بیماران اولیه ارزیابی 2 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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ارزیابی طی شده شناسایی پرستاري هاي تشخیص /مشکالت وثبت بیمار ارزیابی سنجه این ارزیابی مالك 

پرستاري گزارش در اولیه

نیست امتیاز کسب مالك پرستاري اولیه ارزیابی ابالغی لیست چک تکمیل عدم /تکمیل لذا

ریزي دربرنامه و ارزیابی معتبر روش از بیمار در خودکشی به اقدام خطر روحی وضعیت ارزیابی در 

شود استفاده پرستاري مراقبت

  در انتقال بیمار از یک بخش به بخش دیگر انجام ارزیابی پرستاري؟؟

بررسی جسمی دیالیز، تاالسمی و شیمی درمانی؟؟؟؟

در خصوص بیماران اورژانس؟؟؟

این اقدام در دو جز تاریخچه سالمتی و بررسی جسمی                 
                                                  

  .شود می انجام مراقبتی اصول رعایت با بیماران اولیه ارزیابی 2 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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سوي از پزشک توسط بیمار اولیه ارزیابی انجام جهت بیمارستان توسط مناسب زمانی محدوده ابالغ و تعیین 
بیمارستان مدیرعامل /رئیس

و مهر قید با حال شرح فرم تکمیل و ورود بدو /شده تعیین زمانی محدوده در بیماران اولیه هاي ارزیابی انجام 
پزشک امضاي

و اولیه هاي تشخیص /تشخیص اساس بر بیمار براي شده طراحی بخشی آرام و تسکینی مراقبتی، ریزي برنامه 
پرستار اولیه ارزیابی

پزشک توسط بخشی آرام و تسکینی مراقبتی، و درمانی تشخیصی، دستورات تمامی ثبت

آنها مشارکت جلب و قانونی بستگان /بیمار به پزشک پیشنهادي درمانی و مراقبتی طرح ارائه

معالج پزشک توسط بیماران درمان و مراقبت برنامه اجراي

؟؟؟؟قراردارد اورژانس و خطر پر گروه در بیمار که دهد نشان پزشکی اولیه ارزیابی که درصورتی

باشد می حال شرح فرم در موجود اطالعات شامل پزشک اولیه ارزیابی

 و معالج پزشک توسط بیماران درمان و مراقبت برنامه هدایت و طراحی اولیه، ارزیابی 2 -  2 -  1 - ب       

   .میشود انجام ذیصالح پزشکان

  .شود می انجام مراقبتی اصول رعایت با بیماران اولیه ارزیابی 2 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 



20

.  ارزیابی و مراقبتهاي پرستاري در هر نوبت کاري توسط پرستار معین براي هر بیمار انجام می شود 1 - 3 - 1 -ب

تعیین پرستار مسئول براي هر بیمار در هر نوبت کاري

تقسیم متوازن بیماران بین پرستاران حاضر در شیفت بجز سرپرستار

همراه و ثبت نام پرستار مسئول در تابلوي مشخصات / معرفی پرستار مسئول بیمار، در شروع هر نوبت کاري به بیمار

باالي تخت بیمار

ثبت نتایج ارزیابی مستمر وضعیت بالینی بیمار در هر نوبت کاري توسط پرستار مسئول

ثبت اقدامات پرستاري انجام شده در هر نوبت کاري توسط پرستار مسئول هر بیمار در فرم گزارش پرستار

همراهی پرستار مسئول بیمار در تمامی ویزیت پزشکان و تبادل اطالعات و نتایج ارزیابی هاي انجام شده

توزیع متوازن نیروي انسانی پرستاري در بخشهاي مختلف بیمارستان

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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موظف کاري نوبت ساعات کلیه در بخش در بیمار مسئول پرستار حضور

مسئول پرستاري گروه توسط کاري نوبت هر در بیمار بالینی وضعیت مستمر ارزیابی

بهداشت وزارت ابالغی ضوابط مطابق ها لوله و کاتترها نادرست اتصاالت از پیشگیري و مراقبت

پرستاري مدیریت تیم توسط بالین بر پرستاران مستمر حضور بر نظارت

جمله از پرستاري مدیریت توسط مستقیم مراقبت مانع و مرتبط غیر امورات و فرایندها اقدامات، شناسایی 
مرتبط غیر امور انجام یا مازاد هاي مستندسازي

مدیریت و رهبري تیم به پرستاري مدیریت توسط شده شناسایی مرتبط غیر امور و فرایندها اقدامات، گزارش 
آنها بازنگري و تکلیف تعیین جهت

بهداشت وزارت ابالغی ضوابط رعایت با مازاد هاي مستندسازي حذف جهت ریزي برنامه

مربوط استانداردهاي و انتظار سطح در پرستاري مستقیم هاي مراقبت ارائه

 براي مراقبتی سطح با متناسب و ایمن وقفه، بدون مستمر، صورت به پرستاري مراقبتهاي * 2 -  3 - 1 -ب

  .میشود ارائه و ریزي برنامه بیمار هر

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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ابالغی دستورالعمل طبق پرستاران توسط شیفت هر در بیماران بالینی تحویل

اساس بر کاري نوبت تحویل هنگام درمانی کارکنان همه براي پوشانی هم مقرر مهلت گرفتن نظر در 

ابالغی دستورالعمل

تبادل براي همپوشانی زمان مدت در شیفت ي گیرنده تحویل و دهنده تحویل پرستاران کمک / پرستاران حضور 

بیماران مورد در اطالعات

کاري نوبت تحویل ساعات در مراقبتها در اختالل /تاخیر هرگونه عدم

اجرا حال در درمان و مراقبت روند و خود بیمار بالینی وضعیت به پرستار کامل  تسلط و اشراف

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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مسئول نظارت تحت بیمارستان مختلف بخشهاي در انجام قابل تهاجمی اقدامات فهرست تدوین و شناسایی 

پرستاري خدمات مدیر و فنی

بخش هر در شده شناسایی تهاجمی مداخالت براي بیماران سازي آماده

بخش هر در شده شناسایی تهاجمی مداخالت حین مستمر بیماران پایش و مراقبت

شده شناسایی تهاجمی مداخالت از پس مستمر بیماران پایش و مراقبت

مداخالت از پس و حین بیماران ایمن و مستمر پایش و مراقبت و تهاجمی مداخالت از قبل بیماران آمادگی 

تهاجمی

 برنامه آن، از پس و حین مستمر پایش و مراقبت تهاجمی، مداخالت از قبل بیماران آمادگی * 3 - 3 -  1 -ب

  .میشود عمل آن اساس بر و ریزي

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب

hosseini.mah@iums.ac.ir 
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 تحت و بیمار صحیح شناسایی ضوابط رعایت و ایمن شیوه با خونی هاي فراورده و خون ترزیق 4 –3-1-ب
   .میشود انجام مستمر مراقبتهاي

 همزمان صورت به بیمار صحیح هویت تایید و احراز و بهداشت وزارت ابالغی دستورالعمل طبق بیمار ایمن شناسایی•
بالینی کادر دو توسط

.باشند بیمار شناسایی دستبند داراي باید خون کننده دریافت بستري بیماران همه•

بالینی کادر دو توسط همزمان خون، تزریق دستور و وي پرونده با بیمار هویت تایید و مقایسه *

 توسط همزمان خون، تزریق دستور و ارسالی خون کیسه روي بر مندرج مشخصات با بیمار هویت تایید و مقایسه *
بالینی کادر دو

 خون، بانک سوي از ارسالی خون کیسه روي بر مندرج مشخصات با خون تزریق دستور انطباق تایید و بررسی *
بالینی کادر دو توسط همزمان

خونی فراوردههاي و خون تزریق از پیش آن روي اطالعات بودن مخدوش و کیسه انقضا تاریخ بررسی *

 از پیش نشتی هرگونه و گاز حباب همولیز، لخته، وجود رنگ، تغییر کدورت، نظر از کیسه ظاهري وضعیت بررسی *
خونی فراوردههاي و خون تزریق

 اول دقیقه 15 در و بیمار بالین بر دائم حضور با تزریق از پس اول دقیقه 5 در بیمار مسئول پرستار مستمر نظارت *
بیمار بالین بر مکرر هاي ارزیابی و مراجعه طریق از

خون بانک با الزم هماهنگی انجام و انطباق عدم هرگونه بررسی و بیمار خون تزریق سوابق به توجه *

پرستار توسط خون انتقال واکنش از نوع /هرسطح بروز درصورت بیمار خون تزریق فرایند قطع *

هموویژیالنس راهنماي مطابق الزم اقدامات سایر انجام و خون بانک و پزشک به رسانی اطالع *

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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کنند، می مراجعه مربوط مراکز به خون دریافت منظور به فقط و نبوده بستري که تاالسمی به مبتال بیماران در 

 همراه تزریق انتهاي تا و شده استفاده خون تزریق از قبل گیري نمونه مرحله در شناسایی دستبند شود می پیشنهاد

.شود استفاده بیمار براي جدید شناسایی دستبند و شده انجام بیمار مراجعه بار هر در باید عمل این .باشد بیمار

شود نگهداشته یخچال از خارج در ساعت نیم از بیش بیمار به تزریق از قبل نباید خون.

یخچال از خون کردن خارج زمان از ساعت 4 عرض در باید اورژانسی غیر شرایط در قرمز گلبول تزریق 

.یابد افزایش نباید زمان این و برسد پایان به مخصوص

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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دقیقه 15بعد از  اول تزریق دقیقه 15 سرعت تزریق نوع فرآورده خونی

4 ml/min  240یا ml/hour 1-2 ml/min دقیقه براي هر واحد خون 60 -  180 گلبول قرمز

300 ml/hour یا در حد تحمل 2-5 ml/min دقیقه 15 - 30 پالکت

300 ml/hour یا در حد تحمل 2-5 ml/min دقیقه براي هر واحد 30 پالسماي تازه 

منجمد

سریع در حد 

تحمل

دقیقه براي دوز استاندارد  30 - 6 0

بالغین
کرایوپرسیپیتیت

سرعت تزریق خون در بالغین
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  .میشوند رعایت و ریزي برنامه عمل اتاق از خارج تهاجمی اقدامات در بیمار ایمنی الزامات * 5 - 3 - 1 -ب

شناسایی و تدوین فهرست اقدامات تهاجمی در حال انجام در خارج از اتاق عمل بیمارستان* 

تدوین دستورالعمل رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل* 

آگاهی کارکنان مرتبط از دستورالعمل رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از * 
اتاق عمل

رعایت دقیق الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل* 

استفاده از راهنماهاي بهترین خدمات یکی از بهترین روشهاي کاهش خطاهاي ناشی از عدم شناسایی صحیح 

.بیماران و تضمین دریافت درمان صحیح توسط بیمار صحیح به روش صحیح در اقدامات تهاجمی است 

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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.  مهار شیمیایی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام می شود*  6 - 3 - 1 -ب

تدوین خط مشی و روش مهار شیمیایی با مشارکت همه صاحبان فرایند

آگاهی کارکنان مرتبط از خط مشی و روش مهار شیمیایی

رعایت دقیق الزامات خط مشی و روش مهار شیمیایی

PRN ؟؟؟

 بار در روز ؟؟........حداکثر

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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 و عوارض از پیشگیري و بیمار شیمیایی مهار براي استفاده مورد داروي نوع تعیین در بیمار شده شناخته هاي حساسیت و داروئی سابقه لحاظ .1

داروئی تداخالت

دارودهی ایمنی اصول رعایت و عوارض کمترین با بیمار شیمیایی مهار در تجویز روش ترین ایمن از استفاده . 2

مرتبط کارکنان اثربخش آموزش . 3 

پزشک دستور اساس بر صرفا شیمیایی مهار انجام . 4

شیمیایی مهار از پس و حین قبل، مستمر، صورت به بیمار بالینی شرایط و حیاتی عالیم درمان، به پاسخ ارزیابی . 5

گردد می ثبت پرستاري گزارش در درمان به بیمار پاسخ وهمچنین مهار شروع از قبل بیمار شرایط . 6

پرونده در مهار زمان مدت طول در مستمر صورت به بیمار بالینی شرایط و حیاتی عالیم ثبت و کنترل . 7

مستمر وکنترل پایش...و مداوم مانیتورینگ سقوط، احتمال قبیل از بیمار ایمنی تمهیدات . 8

ممکن زمان کوتاهترین در شیمیایی مهار قطع . 9

شیمیایی مهار زمان حین در بیمار خصوصی حریم حفظ . 10

بیمار شیمیایی مهار از ناشی ناخواسته وقایع بررسی نیوه . 11

 در دستور وجود با حتی پزشک مجدد دستور بدون شیمیایی مهار تکرار امکان عدم و پزشک مجدد دستور به منوط صرفا شیمیایی مهار تکرار . 12

 براي کننده تحریک عوامل کاهش با میشود توصیه ) بار سه حداکثر(هرروز در شیمیایی مهار از استفاده محدودیت به باتوجه لزوم صورت

.شود استفاده کمتر شیمیایی مهار از بیمار،

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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.   مهار فیزیکی با دستور پزشک، به شیوه صحیح و ایمن انجام میشود*  7 - 3 - 1 -ب

 تدوین خط مشی و روش مهار فیزیکی با مشارکت همه صاحبان فرایند

آگاهی کارکنان مرتبط از خط مشی و روش مهار فیزیکی

رعایت دقیق الزامات خط مشی و روش مهار  فیزیکی

پزشک دستور در آن مدت و فیزیکی مهار جهت الزم اندامهاي ذکر و پزشک دستور با صرفا

ممنوع فیزیکی مهار پشت، به خوابیده وضعیت در جنین و مادر به آسیب امکان بدلیل باردار مادران در 

.میباشد ممنوع مبتال مهارعضو دارد، حرکتی اختالل آنها اعضاي که بیمارانی در همچنین .است

  .میشود ارائه بیماران به وقفه بدون ایمن، صورت به پرستاري مراقبتهاي 3 - 1 -ب
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 موازین بر منطبق پاراکلینیک هاي بررسی بحرانی نتایج دریافت از پس بالینی کارکنان عملکرد * 1 - 4 - 1 -ب
  .است بیمار ایمنی

آن باره در سرپایی و بستري از اعم بالینی بخشهاي کارکنان اطالع و پاراکلینیک بحرانی مقادیر فهرست وجود

بررسیهاي بحرانی نتایج موقع به دریافت براي بخش در کار به آماده و طرفه یک ارتباطی آزاد خط وجود 
پاراکلینیک

پاراکلینیک بحرانی مقادیر اجرایی روش با بالینی کارکنان آشنایی

آن اساس بر عمل و شفاهی /تلفنی دستورات اجرایی روش از کارکنان اطالع

بیمار ایمنی حفظ و نجات منظور به فوري مداخله جهت بیمار بالین بر بالینی کادر درنگ بال حضور

فوري مداخالت تداوم /انجام براي ذیصالح بالینی کادر به بخش بالینی کارکنان سوي از موقع به رسانی اطالع 
حیاتی و

 شده اختصاصی ریزي برنامه پذیر، آسیب و خطر معرض در بیماران مراقبتهاي 4 -  1 -ب

  .میشود عمل آن اساس بر و
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شناسی آسیب طبی، تشخیص آزمایشگاه از اعم پاراکلینیک واحدهاي مقادیر شامل پاراکلینیک بحرانی مقادیر فهرست 

.است تصویربرداري و بافت

فنی مسئول توسط و تدوین مربوطه پاراکلینیک و بالینی متخصصین نظر اجماع با پاراکلینیک بحرانی مقادیر لیست 

 آسیب و آزمایشگاه بالینی، بخشهاي کلیه به تصویب از پس شده، پیشنهاد تجهیزات و دارو درمان کمیته در آزمایشگاه

.میگردد ابالغ تصویربرداري و بافت شناسی

روش از .Read Back .Write Down .Repeat Back Close the Loopآسیب و آزمایشگاه کارکنان بین اطالعات تبادل 

 مرحله چهار در اطالعات صحیح و کامل انتقال مطمئن چرخه .شود استفاده بالینی کادر و تصویربرداري /بافت شناسی

Read. روش از اطالعات صحیح و کامل انتقال از اطمینان ، یادداشت بازخوانی ، شنیده یادداشت ، شنیده بازخوانی Back

.Write Down .Repeat Back Close the Loopاستفاده )پرستار و پزشک از اعم ( بالینی کارکنان بین اطالعات تبادل در 

.شود

باشد معالج یا آنکال مقیم، پزشک به فوري اطالع احیا، کد اعالم شامل تواند می حیاتی و فوري مداخالت تداوم /انجام.  

مانند ساختارمند روشهاي دقیق و جامع کامل، صورت به اشاره مورد اطالعات تبادل براي SBARگردد می پیشنهاد.

 شده اختصاصی ریزي برنامه پذیر، آسیب و خطر معرض در بیماران مراقبتهاي 4 -  1 -ب

  .میشود عمل آن اساس بر و
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 ارائه آنها شرایط با متناسب ایمن شیوه با درمان و مراقبت و شناسایی پذیر آسیب بیماران * 2 -  4 - 1 -ب

  .میشود

ایجاد عدم و شده یاد شرایط دخالت بدون بیماران سایر همانند پذیر آسیب بیماران به درمان و مراقبت ارائه 

ایشان به استاندارد و مطلوب خدمت ارائه از مانع

درمان و مراقبت مراحل تمامی در آنها هویت احراز و شناسایی در پذیر آسیب بیماران ایمنی مخاطرات به توجه

اجتماعی مددکاري توسط اقدامات مدیریت و حمایت

پذیر آسیب بیماران ایمن ترخیص

پذیري؟ آسیب از نمونه چند•

 شده اختصاصی ریزي برنامه پذیر، آسیب و خطر معرض در بیماران مراقبتهاي 4 -  1 -ب

  .میشود عمل آن اساس بر و
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  .میشود ارائه آنها شرایط با متناسب ایمن شیوه با درمان و مراقبت و شده شناسایی پرخطر بیماران * 3 -  4 - 1 -ب

مربوطه ابزار توسط شده ارزیابی ریسک میزان با بخش هر در پرخطر بیماران فهرست بودن مشخص

آنها اساس بر متناسب اقدام و بیمار متوجه ریسکهاي و بیمار ایمنی به مربوط مقوالت با بالینی کادر آشنایی

بخشها کلیه در پرخطر بیماران براي زرد دستبند از استفاده

سقوط خطر معرض در بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص

فشاري زخم خطر معرض در بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص

ترومبوز خطر معرض در بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص 

عمقی وریدهاي

مورس؟    برادن؟؟؟     فارمسی؟ پلی

 شده اختصاصی ریزي برنامه پذیر، آسیب و خطر معرض در بیماران مراقبتهاي 4 -  1 -ب

  .میشود عمل آن اساس بر و
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 خطر معرض در بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص *

خودکشی

فارمسی پلی بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص *

تغذیه سو معرض در بیماران در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص *

خطر معرض در بیماران سایر در ریسک کنترل و درمان و مراقبت به مربوط برنامه و مالحظات بودن مشخص *

 خطرات از ناشی بیمار ایمنی کننده تهدید وقایع بروز از پیشگیري براي بیماران به اثربخش الزم آموزش *

اشاره مورد

پرخطر بیماران ایمن ترخیص *

 اساس بر و شده اختصاصی ریزي برنامه پذیر، آسیب و خطر معرض در بیماران مراقبتهاي 4 -  1 -ب

  .میشود عمل آن
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 تعللی که است نحوي به منظم زمانبندي در ذیصالح /معالج پزشک توسط بیماران روزانه ویزیت 1 -  5 - 1 -ب

  .نمیشود ایجاد بیمار درمان و مراقبت روند در

و مراقبت روند در اختالل /تاخیر هرگونه بدون و منظم زمانبندي در معالج پزشک توسط بیماران روزانه ویزیت 

بیمار درمان

 تعطیل ایام /مرخصی زمان در جانشین ذیصالح پزشک توسط روزانه ویزیت

 تخصص با آنکال پزشک ، مرتبط تخصص یا متخصص مقیم پزشک شامل اولویت ترتیب به ذیصالح /جانشین پزشک

.است مرتبط تخصصی سرویس در شیفت همان ارشد رزیدنت آموزشی بیمارستانهاي در و مرتبط

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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:روزانه هاي ویزیت در پزشکی اقدامات برخی

 بر برنامه بازنگري نیاز صورت در و درمان طرح اجراي به بیمار پاسخ و وضعیت ارزیابی شامل ادواري ارزیابی . 1

بیمار پاسخ اساس

اولیه تشخیص رد یا تایید منظور به مراقبتی /درمانی تصممیات وکارایی تناسب منظور به بیمار مجدد ارزیابی . 2

 تغییربرنامه لزوم ودرصورت پزشک دستورات دربرگه درمانی وتشخیصی ومراقبتی دارویی دستورات ثبت . 3

بیماري سیر دربرگه ودرمان مراقبت

بیماري سیر برگه در ودرمانی مراقبتی هاي برنامه به بیمار پاسخ ثبت . 4

بیماري سیر برگه در روزانه صورت به حداقل بیماري بهبودي وضعیت ثبت . 5

بیماري سیر برگه در ادواري هاي ارزیابی ثبت . 6

مشکل بر مبتنی یا وضعیت بر مبتنی روشهاي از یکی با بیماري سیر ثبت . 7

پزشک مهر به مهمور و ساعت،امضا و تاریخ شامل باید بیماري سیر برگه مندرجات . 8

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود



38vct@iums.ac.ir

مشکل بر مبتنی بیماري سیر اجزاي:  

:S)تاریخچه( موضوعی هاي یافته• Subjective Data

:O)آزمایشگاهی هاي بررسی نتایج و فیزیکی( هدفمند هاي یافته• Objective Data

:A ارزیابی فرایند• Assessment Process

  پاسخ بررسی و)تشخیص( مشکالت شناسایی شامل که آمده دست به اطالعات اساس بر بیمار درمان ریزي برنامه•

:P.است بیماري به بیمار Plan

 تنها و بوده نویسی داستان شکل به آن ساختار که است سنتی روش یک بیمار وضعیت بر مبتنی بیماري سیر ثبت

Problemمشکل بر مبتنی بیماري سیر ثبت .شود می ثبت بیمار وضعیت به مربوط اطالعات Oriented

Method(POM):شودمی ثبت و سازماندهی وي مشکل طبق بر بیمار اطالعات که است روشی.

  .شودمی ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان هايمراقبت 5 - 1 -ب
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 که است نحوي به صالحیت داراي پزشک به بیماران دسترسی روز شبانه ساعات تمام در * 2 - 5 -  1 -ب

   .نمیشود ایجاد درمان روند در تاخیري /اختالل

ایام و روز شبانه از هرساعت در بیماران بالین بر آنکال متخصص پزشک موقع به حضور و برنامه تنظیم  

تعطیالت

درمان مراقبت روند در تاخیر /اختالل هرگونه بدون صالحیت داراي پزشک به بیماران دسترسی

  ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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.  هاي تخصصی اورژانسی برنامه ریزي و در حداقل زمان انجام میشودمشاوره*  3 - 5 - 1 -ب

توسط " نظر مد تخصصی سرویس ذکر و اورژانسی مشاوره " قید با مشاوره درخواست ثبت و بیمار ویزیت 

بیمار پرونده در ذیصالح /معالج پزشک

مشاوره برگه در درخواست ساعت و تاریخ و ذیصالح /معالج پزشک توسط کافی توضیحات ثبت

بیمار بالین بر ذیصالحمشاور پزشک بالدرنگ حضور

پزشک توسط مشاوره برگه تکمیل و مشاور توسط ویزیت انجام

معالج پزشک به مشاوره نتایج فوري اطالع

معالج پزشک توسط مراتب تایید از پس درمانی تشخیصی اقدامات فوري شروع

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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 دستورات بحرانی وضعیت درصورت اما پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی تخصصی هايمشاوره

.باشد می اجرا قابل بیمار بالین در بالدرنگ حضور زمان تا تلفنی

 و زمان مدت پایش .شود ثبت بیمار پرونده در مشاور پزشک توسط بایستی تلفنی دستورات تمامی است بدیهی

  کیفیت و سرعت روند ارتقاي منظور به مهم شاخصهاي از یکی عنوان به اورژانسی هاي مشاوره انجام نحوه

 و امضا و مهر به ممهور بایستی مشاوره برگه .میشود توصیه تخصصی سرویسهاي تفکیک به اورژانسی هاي مشاوره

 توسط بیماران حیات دهنده نجات اقدامات براي فوري دستورات است بدیهی .باشد مشاور پزشک ساعت و تاریخ

.ندارد معالج پزشک تایید اخذ /رسانی اطالع به نیازي بحرانی شرایط در مشاور پزشک

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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.  مشاوره هاي تخصصی غیر اورژانسی برنامه ریزي و در حداقل زمان انجام میشود 4 - 5 - 1 -ب

 /معالج پزشک توسط "نظر مد تخصصی سرویس ذکر با مشاوره " قید با مشاوره درخواست ثبت و بیمار ویزیت *
بیمار پرونده در ذیصالح

مشاوره برگه در درخواست ساعت و تاریخ و ذیصالح /معالج پزشک توسط کافی توضیحات ثبت *

بیمار بالین بر ذیصالح مشاور پزشک حضور *

مشاور پزشک توسط مشاوره برگه تکمیل و مشاور توسط ویزیت انجام *

معالج پزشک به مشاوره نتایج فوري اطالع *

معالج پزشک توسط مراتب تایید از پس درمانی تشخیصی اقدامات شروع *

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود



43vct@iums.ac.ir

: Emergentحضور 

 ظرف بایست می فراخوان مورد آنکال پزشک تخصصی، سرویس هر ازEmergent ویزیت درخواست صورت در

.گردد حاضر بیمار بالین بر دقیقه 30مدت

Urgent حضور  :

 حداکثر بایست می فراخوان مورد آنکال پزشک تخصصی، سرویس هر ازUrgent ویزیت درخواست صورت در

.گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت 2 مدت ظرف

Non حضور  Urgent :

Non ویزیت درخواست صورت در Urgentآنکال پزشک اورژانس، پزشک جمله من تخصصی سرویس هر از 

 به خدمات ارائه فرایندهاي سایر و گردد حاضر بیمار بالین بر ساعت 4 مدت ظرف بایست می فراخوان مورد

.گردد آن انجام به منوط نباید بخش به انتقال جمله از بیمار

1550 98/2/2مورخ

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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.  اقدامات تشخیصی و درمانی با آگاهی و محوریت پزشک معالج انجام میشود 5 - 5 - 1 -ب

پزشک دستورات و درمان تیم اعضاي سایر طرف از خواستی در درمانی تشخیصی اقدامات رسانی اطالع 

معالج پزشک به مشاور

در معالج پزشک توسط مشاوره برگه در آن تایید یا و پزشک دستورات برگه در مشاور پزشک دستورات ثبت 

بیمار بالین بر حضور اولین

پرستار توسط بیمار پرونده در معالج پزشک به تشخیصی اقدامات نتایج دهی اطالع ساعت و تاریخ ثبت

معالج پزشک تایید با درمانی تشخیصی اقدامات تمامی انجام

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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  اجرا قابل تلفنی دستورات وجه هیچ به و پذیرد صورت بیمار بالین بر بایستی اورژانسی غیر تخصصی هاي مشاوره

 منظور به مهم شاخصهاي از یکی عنوان به اورژانسی غیر هاي مشاوره انجام نحوه و زمان مدت پایش .باشد نمی

 مشاوره برگه .میشود توصیه تخصصی هاي سرویس تفکیک به اورژانسی غیر هاي مشاوره کیفیت و سرعت روند ارتقاي

 نجات اقدامات براي فوري دستورات است بدیهی .باشد مشاور پزشک ساعت و تاریخ و امضا و مهر به ممهور بایستی

.ندارد معالج پزشک تایید اخذ /رسانی اطالع به نیازي بحرانی شرایط در مشاور پزشک توسط بیماران حیات دهنده

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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.  درد بیماران با شیوه اثربخش و ایمن مدیریت میشود*  6 - 5 - 1 -ب

آگاهی کادر درمانی از دستورالعمل تسکین درد

اقدام مطابق دستورالعمل تسکین درد

مدیریت درد بیماران با شیوه اثربخش و ایمن

 مدنظر آپنه جمله از ناخواسته عوارض از پیشگیري جهت الزم تزریقی،تدابیر مخدر ازداروهاي استفاده صورت در

 سوي از استاندارد دستورالعمل طبق الزم ایمنی  تمهیدات مخدر هاي پمپ از استفاده خصوص در .قرارگیرد

 آگاه دستورالعمل، دقیق اجراي بیمارجهت پذیرش ظرفیت منظورافزایش به همچنین .شود رعایت بیمارستان

 مخدر و استروئیدي غیر التهاب ضد داروهاي دستورالعمل پایانی هاي رده مسکن داروهاي عوارض از بیمار سازي

.پذیرد می صورت

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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 بالین بر بالفاصله نیاز صورت در و بوده مقیم بیمارستان، عملکرد با مرتبط متخصص پزشکان 7 -  5 -  1 -ب

  .میشوند حاضر بیماران

 در بیماران تخصصی نیازهاي با متناسب مقیم متخصص پزشکان حضور جهت روزي شبانه برنامه وجود *

بیمارستان

 از ساعتی هر در بیماران بالین بر بالفاصله مقیم متخصص پزشکان خدمت ارائه و حضور بیماران نیاز صورت در *

روز شبانه

  ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود
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ونوع تخصص پزشکان مقیم در سطح ایده آل تعداد

بیمارستانهاي جنرال -الف 

64 اورژانس طب ویا عمومی جراحی داخلی، تخصصی هاي رشته از یکی از مقیم پزشک یک : فعال تخت 96 تا

 داراي دوتاچهار پزشک مقیم در رشته هاي تخصصی مورد نظر باشد: تخت فعال 256الی  96از

 داراي چهار تا شش پزشک مقیم در رشته هاي تخصصی مورد نیاز باشد: تخت فعال 256بیش از

بیمارستانهاي تک تخصصی -ب

داراي سه پزشک مقیم با تخصصهاي زنان، بیهوشی و یک متخصص اطفال با اولویت فوق تخصص نوزادان: تک تخصصی زنان

دو پزشک متخصص شامل یک نفرمتخصص جراح مربوطه و یک متخصص بیهوشی: تک تخصص جراحی غیرزنان

یک نفر متخصص چشم پزشک: تک تخصصی چشم

یک نفر متخصص همان رشته: تک تخصصی غیرجراحی

 بر عالوه باید استان مرکز اصلی تروماي مراکز در .باشد مقیم ارتوپدي متخصص مقیم پزشک تروما مراکز در

 نیز واعصاب مغز جراحی متخصص و عروق جراحی تخصص فوق مقیم پزشک داراي ،ارتوپدي مقیم متخصص

 درخانه پزشک حضور .باشد می مربوطه دستورالعمل مطابق 2 ویژه مراقبت بخشهاي مقیم پزشکان برنامه .باشند

.شود نمی محسوب مقیم پزشک عنوان به بیمارستان محوطه درون سازمانی هاي

 ارائه بیماران به وقفه بدون و موقع به ایمن، صورت به پزشکان مراقبتهاي 5 -  1 -ب
  .میشود



49vct@iums.ac.ir

 به معالج پزشک تجویز اساس بر و نگهداري شده حفاظت صورت به بخش در مخدر داروهاي * 1 - 6 - 1 -ب
  .میشوند مصرف ایمن صورت

مدیریت دسترسی به داروهاي مخدر به صورت تعریف شده و حفاظت شده* 

آموزش اثربخش کادر بالینی در ارتباط با تجویز ایمن داروهاي مخدر* 

تفکیک محل فیزیکی انبارش داروهاي مخدر با غلظتهاي مختلف به صورت حفاظت شده* 

تزریق داروهاي نارکوتیک با غلظت باال بر اساس راهنماي بالینی مصوب بیمارستان* 

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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.شود انجام )باالتر و( متخصص پزشک توسط مخدر داروهاي نویسی نسخه .1

دستوردارویی هنگام در مخدر داروهاي نام نوشتن جهت درشت حروف از استفاده . 2

دارویی خطاي بروز زمان در اتوماتیک هشدار سیستمهاي به مخدر داروهاي تجویز اتصال . 3

مخدر داروهاي تجویز و سازي آماده برداري، نسخه نویسی، نسخه داري، انبار هنگام در بسیار دقت و سازي استاندارد . 4

دارویی غلظتهاي سایر از مخصوص برچسب توسط باال غلظت با نارکوتیک داروهاي نمودن مشخص . 5

ارائه هیدرومورفین و مورفین تفاوتهاي با ارتباط در بالینی کادر به الزم آموزشهاي . 6

  حفاظت صورت به دار قفل جداگانه قفسه در بستري بخشهاي /داروخانه در درد هاي دهنده تسکین و نارکوتیک داروهاي نگهداري . 7

شده

شیفتها تعویض در مخدر داروهاي موجودي تحویل و سوابق درج . 8

  ازغلظت متفاوت غلظتی با داروخانه از دارو ارسال به فوري نیاز صورت در آن غلظت و دارو مشخصات واجد برچسب از استفاده . 9

نارکوتیک داروي استاندارد

ثانی فرد نظارت با را هوشمند پمپ تنظیم و گانه دو مستقل چک به الزام . 10

  انفوزیه عصب موضعی بلوك و اسکالن اینتر جمله از اپیدورال پمپ طریق از که دارویی هرگونه کیسه روي بر برچسب وجود . 11

میشود

  مناسب پاسخ صحیح تجویز صحیح ثبت صحیح مصرف دوز صحیح زمان صحیح مصرف راه صحیح بیمار دهی دارو کلی اصول رعایت . 12

دارو به

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود



51vct@iums.ac.ir

  .میشوند مصرف و تجویز نگهداري، بخشها در ایمن و ویژه تمهیدات با باال هشدار با داروهاي * 2 - 6 - 1 -ب

بخش در باال هشدار با داروهاي ایمن نگهداري *

بیمارستان درفرموالري باال هشدار با داروهاي شناسایی *

توزیع از قبل و دارویی انبار در باال هشدار با داروهاي تمام گذاري برچسب *

 درمان کمیته در باال هشدار با داروهاي انواع براي قفسه یا باکس یا ویال روي بر گذاري برچسب نحوه تعیین *

معتبر شواهد اساس بر دارو

 بخشهاي تمامی به باال هشدار با داروهاي انواع براي قفسه یا باکس یا ویال روي بر گذاري برچسب نحوه ابالغ *

بیمارستان مدیرعامل/رئیس توسط بالینی

باال هشدار با داروهاي گذاري برچسب نحوه دقیق رعایت *

باال هشدار با داروهاي ایمن تجویز *

آنها اي ریشه علل تحلیل و باال هشدار با داروهاي ایمن غیر مصرف از ناشی ناخواسته وقایع گزارش *

  .میشود انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 - 1 -ب
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  بیماران شدید آسیب یا مرگ باعث میگیرند، قرار استفاده مورد اشتباه به “باال هشدار با داروهاي" که زمانی معتبر منابع اساس بر

  از ناشی مانده جاي به عوارض لیکن نباشد، شایع داروها این تجویز و مصرف در تکرارخطا میزان است ممکن چه اگر .میشوند

  به آنها، میان از میتوان که داروها این .است بازگشت و جبران قابل غیر و پایدار شدید، بسیار بیماران براي دارویی خطاهاي

  فشارخون، کاهش نظیر عوارضی با تؤام بیشتر نمود، اشاره بخشها آرام و انسولین اوپوییدها، نارکوتیکها، انعقاد، ضد داروهاي

  ناپذیر جبران ضرري و آسیب میتوانند عوارض این از یک هر که بوده برادیکاردي و لتارژي دلیریوم، خون، قند خونریزي،کاهش

.شوند باعث بیماران براي را

  به دسترسی .است "باال هشدار با داروهاي" به آزاد دسترسی ممنوعیت داروها، این تجویز و مصرف در که احتیاطاتی اهم از

  داراي که باال هشدار با داروهاي .باشد محدود بایستی بخش دارویی انبار و دارو سازي آماده اتاق در "باال هشدار با داروهاي"

  با فارسی زبان به دارو نام شده، گذارده رنگ قرمز سبدهاي در بخش در نگهداري محل در میباشند مشابه اشکال یا و اسامی

  باال هشدار داروهاي داروئی اطالعات به بالینی کارکنان . شود نصب آن روي بر باشد، خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت

  هشدارهاي پایش، تداخالت، عوارض، دارودهی، زمان تجویز، هاي راه سازي، آماده دوزها،طریقه داروئی، اشکال مانند

  هستند، مشابه اسامی داراي که باال هشدار با داروهاي بارداري نسخه و نویسی نسخه هنگام در .باشند داشته دسترسی داروئی

  نام نوشتن در بزرگ حروف از استفاده) .شود استفاده دارویی، اسامی اختالف روي بر تأکید منظور به نگارش روش از حتما،

  هفت بیمار، به دارو دادن و پیچی نسخه نویسی، نسخه هنگام در دوباتامین مقابل در دوپامین مثال عنوان به اسمی مشابه داروهاي

. شود رعایت 5 دارودهی قانون

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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  با داروهاي تجویز در .شود نگهداري مجزا جایگاه در و )داروها سایر از دور پتاسیم ویال ( 4 -  6 - 1 -ب سنجه ذیل مندرج

  و( متخصص پزشک توسط باال هشدار با داروهاي نویسی نسخه .گردد اعمال حدودیتم تلفنی یا شفاهی صورت به باال هشدار

  دستورات یا نسخ نوشتن مانند بالینی کارکنان توسط شده نوشته متون و دارویی نسخ و دستورات بودن خوانا .شود انجام )باالتر

  اهمیت حائز بسیار بیمارستان اطالعات سامانه /کاردکس به پرونده از داروئی دستورات برداري نسخه انتقال نیز و پزشک داروئی

  میکروست(آن غیر و هوشمند پمپ در استفاده مورد) سرنگ مانند پرخطر داروهاي تزریق براي استفاده مورد وسایل برروي .است

.گردد الصاق مناسب فونت با دارو نام حاوي رنگ، قرمز برچسب

  هنگام در بسیار دقت و استانداردسازي .بگیرد قرار آزاد حالت در نبایستی هرگز نباید باال هشدار با داروي جریان فوق وسایل در

  وقایع بروز از که نحوي به گردد رعایت "باال هشدار با داروهاي "تجویز و سازي آماده برداري، نسخه نویسی، نسخه داري، انبار

  انجام یکدیگر از مستقل صورت به اي حرفه کادر از نفر دو توسط "باال هشدار با داروهاي" سازي آماده و تجویز .بکاهد ناخواسته

  دستورات به توجه لزوم و باال هشدار با داروهاي مصرف مخاطرات و مالحظات خصوص در بیماران به الزم آموزشهاي .شود

.شود ارائه پزشکی

  این به امتیازي منابع، کمبود دلیل به گذاري برچسب فرایند از باال هشدار با داروهاي حذف هرگونه صورت در !مهم یادآوري

.شود گیري تصمیم بومی شواهد و معتبر علمی منابع براساس بایستی صرفا و گرفت نخواهد تعلق سنجه

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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داروهاي با شکل، نام و تلفظ مشابه با تمهیدات ویژه و ایمن در بخشها نگهداري، تجویز و *  3 - 6 - 1 -ب
.   مصرف میشوند

نگهداري ایمنِ داروهاي با اسامی و اشکال مشابه

تجویز ایمنِ داروهاي با اسامی و اشکال مشابه

 مشابه)آواي(محدود نمودنِ دستور تلفنی و شفاهی در خصوص داروها با تلفظ

جلب مشارکت بیماران و خانواده یا مراقبین در مراقبت دارویی به منظور کاهش خطر

تعیین فضاي فیزیکی اختصاصی جهت انبارش الکترولیتهاي با غلظت باال با اشکال مشابه

گزارش وقایع ناخواسته ناشی از مصرف غیر ایمن داروهاي با اسامی و اشکال مشابه و تحلیل علل ریشه اي آنها

آموزش مستمر کاربران دارویی ذیربط

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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مشابهت در تلفظ یا به عبارتی امال و تشابه نوشتاري

 مشابهت در تلفظی یا آوایی

برچسب داروهاي با اسامی و اشکال مشابه به رنگ زرد است

این تشابه میتواند به لیاظ شباهت در بسته بندي داروئی باشد که از آن به . تشابه داروها از سه منظر مطرح است

عنوان شباهت ظاهري یا نمایی یاد می شود

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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دارودهی بیماران با رعایت اصول صحیح دارودهی طبق آخرین روش پیشنهادي سازمان *  4 - 6 - 1 -ب

.  بهداشت جهانی انجام میشود

آموزش هفت قانون دارو دهی به کارکنان ذیربط

رعایت هفت قانون دارو دهی در هنگام نسخه نویسی، نسخه پیچی و دادن دارو به بیمار

نظارت بر اجراي بهینه در زمان نسخه نویسی، نسخه پیچی و دادن دارو به بیمار

اطمینان از عدم وجود حساسیت داروئی قبل از تجویز هر گونه دارو

دو پیام مهم ایمنی دارویی

.داروهاي فاقد برچسب مشخصات به دور انداخته شوند.  1

.درصد نمی دانید چیست، به بیمار ندهید 100هیچگاه دارویی را که به طور .  2

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب
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.  تلفیق دارویی بیماران برنامه ریزي و انجام میشود*  5 - 6 - 1 -ب

بررسی داروهاي در حال مصرف بیمار در هنگام پذیرش و ثبت در فرم شرح حال

تعیین فهرست داروهاي مشمول تلفیق دارویی

 بهترین تاریخچه دارویی ممکن "ایجاد کاملترین و صحیح ترین فهرست دارویی“

 مقایسه بهترین تاریخچه دارویی ممکن از بیمار با دستورات دارویی جدید بیمار در هنگام پذیرش، انتقال یا

ترخیص و توجه به ناهمخوانی هاي احتمالی و رفع آن

رعایت دستورالعمل ابالغی انجام تلفیق داروئی در تمام مراحل

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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داروهایی که بایستی مشمول تلفیق دارویی شوند

داروهاي نسخه شده.  ١

ویتامینها.  2

.داروهاي روي پیشخوان  یا همان داروهایی که خرید و مصرف آنها نیاز به تجویز پزشک ندارد.  3

مواد تشخیصی و کنتراست ها.  4

تغذیه مکمل.  5

فرآورده هاي خونی.  6

مایعات وریدي.  7

موادغذایی.  8

داروهاي گیاهی.  9

 صورت بیمار کننده بستري پزشک توسط بایستی وي خانواده یا بیمار از فعلی داروهاي به مربوط اطالعات ثبت و اخذ

 اطالعات ثبت و اخذ موارد، این در و باشد می مطرح درمانی اقدامات فوریت که اورژانس مواقع در مگر پذیرد،

.بیفتد تعویق به پذیرش از پس ساعت 24 حداکثرتا میتواند بیمار از فعلی داروهاي به مربوط

 انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط و ایمنی اصول رعایت با بیماران دارودهی 6 -  1 -ب

  .میشود
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   .شود می عمل و ریزي برنامه آن اساس بر و شده تکلیف تعیین پزشک توسط بیماران اي تغذیه وضعیت 1 - 7 - 1 -ب

تعیین تکلیف نوع رژیم غذایی تمامی بیماران توسط پزشک

 ثبت دستور رژیم غذایی تمامی بیماران توسط پزشک در پرونده اعم از رژیم غذایی معمولی، دیابتی، پر کالري و

سایر

اطالع رسانی نوع رژیم غذایی بیمار در زمان مقرر به واحد تغذیه توسط پرستار

 چینش سینی غذاي بیماران مطابق با فهرست دریافت شده از سامانه اطالعات بیمارستان و برنامه غذایی نوشته شده

هفتگی یا ماهیانه

مطابقت غذاي بیمار با رژیم غذایی ثبت شده در پرونده

الصاق برچسب مشخصات شامل نام بخش نام بیمار نوع رژیم غذایی براي غذاهاي رژیمی

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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 بیمار  غذایی رژیم آن اساس بر و شده تغذیه تخصصی ارزیابی ویژه بخشهاي در ساعت 24 از بیش اقامت با بستري بیماران 2 - 7 - 1 -ب          

 .میشود اجرا و تنظیم

ویژه بخشهاي در ساعت 24 از بیش اقامت با بیماران تمامی براي پزشک توسط بیماران پزشکی پرونده در اي تغذیه مشاوره درخواست ثبت 
کودکان و بزرگساالن

تغذیه مشاور به پرستار توسط مشاوره درخواست رسانی اطالع

ویزیت اولین در تغذیه تخصصی ارزیابی برگه تکمیل و تغذیه مشاور توسط بیماران اي تغذیه تخصصی ارزیابی انجام

پزشک امضاي و مهر ثبت با پزشکی پرونده در پزشک توسط تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج تایید /بررسی

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي استمرار بر پرستار نظارت

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي روند بر تغذیه کارشناس نظارت

تغذیه پیگیري فرم تکمیل با مشخص زمانی فواصل در تغذیه مشاور توسط شده مشاوره بیماران پیگیري

معالج پزشک دستور یا و بیمار غذایی رژیم نوع تغذیه، روش تغییر صورت در یا و معین زمانی فواصل در بیماران اي تغذیه مجدد ارزیابی

باشد می بیمار ارجاع زمان و تغذیه مشاور توسط تغذیه تخصصی ارزیابی فرم نمودن تکمیل تاریخ ارزیابی مالك.

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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بیماران سو تغذیه، سوختگی، دیالیز، پیوند، مبتال به سرطان ارزیابی تخصصی تغذیه شده و بر اساس آن  3 -  7 -  1 -ب
.  رژیم غذایی بیمار تنظیم و اجرا میشود

پزشک و پرستار اولیه ارزیابی در سرطان به مبتال پیوند، دیالیز، سوختگی، تغذیه، سو بیماران شناسایی

سرطان به مبتال پیوند، دیالیز، سوختگی، تغذیه، سو بیماران پزشکی پرونده در اي تغذیه مشاوره درخواست ثبت 
بستري بخشهاي همه در پزشک توسط

تغذیه مشاور به پرستار توسط مشاوره درخواست رسانی اطالع

تغذیه تخصصی ارزیابی برگه تکمیل و تغذیه مشاور توسط بیماران اي تغذیه تخصصی ارزیابی انجام

پزشک مضاي وا مهر ثبت با پزشکی پرونده در پزشک توسط تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج تایید /بررسی

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي

تایید مورد تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي استمرار بر پرستار نظارت 
پزشک

مورد تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي روند بر تغذیه کارشناس نظارت 
پزشک تایید

ابالغی دستورالعمل طبق مشخص زمانی فواصل در تغذیه مشاور توسط شده مشاوره بیماران پیگیري

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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  .میشود انجام و ریزي برنامه اطفال و باردار مادران براي تغذیه تخصصی ارزیابی 4 - 7 - 1 -ب

پزشک /ماما اولیه ارزیابی در اکالمپسی،اکالمپسی پره دیابت، با باردار مادران شناسایی

پزشک و پرستار اولیه ارزیابی در سرطانی سوختگی،کلیوي، سوتغذیه، معرض در پرخطر کودکان شناسایی

توسط اکالمپسی،اکالمپسی پره دیابت، با باردار مادران پزشکی پرونده در اي تغذیه مشاوره درخواست ثبت 

بستري بخشهاي همه در پزشک

سوختگی، تغذیه، سوء معرض در پرخطر کودکان پزشکی پرونده در اي تغذیه مشاوره درخواست ثبت 

پزشک توسط کلیوي،سرطانی

تغذیه مشاور به پرستار/ماما توسط اطفال و باردار مادران مشاورههاي درخواست رسانی اطالع

تکمیل و تغذیه مشاور توسط اکالمپسی،اکالمپسی پره دیابت، با باردار مادر اي تغذیه تخصصی ارزیابی انجام 

تغذیه تخصصی ارزیابی برگه

؟؟؟ ترازو و قدسنج وجود•

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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رشد هاي منحنی از استفاده با اطفال غذایی رژیم تنظیم و ارزیابی انجام

پزشک امضاي و مهر ثبت با پزشکی پرونده در پزشک توسط تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج تایید /بررسی

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي

و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي روند بر تغذیه کارشناس نظارت 
پزشک تایید مورد

و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق اطفال شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي استمرار بر پرستار نظارت 
پزشک تایید مورد

تخصصی ارزیابی نتایج طبق باردار مادران شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي استمرار بر ماما نظارت  
پزشک تایید مورد و تغذیه

ابالغی دستورالعمل طبق مشخص زمانی فواصل در تغذیه مشاور توسط شده مشاوره بیماران پیگیري

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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انجام و ریزي برنامه مربوط ضوابط طبق هدف گروههاي همه براي تغذیه تخصصی ارزیابی 5 -  7 -  1 -ب 
   .میشود

در بهداشت وزارت ابالغی دستورالعمل طبق تغذیه تخصصی ارزیابی براي دار اولویت بیماري 18 شناسایی 
پزشک و پرستار اولیه ارزیابی مرحله

بستري بخشهاي همه در پزشک توسط بیماران پزشکی پرونده در اي تغذیه مشاوره درخواست ثبت

تغذیه مشاور به پرستار توسط مشاوره درخواست رسانی اطالع

تغذیه تخصصی ارزیابی برگه تکمیل و تغذیه مشاور توسط بیماران اي تغذیه تخصصی ارزیابی انجام

پزشک امضاي و مهر ثبت با پزشکی پرونده در پزشک توسط تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج تایید /بررسی

پزشک تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي

تایید و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي استمرار بر پرستار نظارت 
پزشک

و تغذیه تخصصی ارزیابی نتایج طبق شده تنظیم غذایی رژیم صحیح اجراي روند بر تغذیه کارشناس نظارت 
پزشک تایید

ابالغی دستورالعمل طبق مشخص زمانی فواصل در تغذیه مشاور توسط شده مشاوره بیماران پیگیري

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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 اصالحی اقدامات نیاز صورت در و بررسی را اي تغذیه مراقبتهاي به بیمار پاسخ تغذیه کارشناس 6 - 7 - 1 -ب
   .آورد می عمل به مؤثر

و سنجی تن شاخصهاي کنترل با تغذیه مشاور توسط منظم فواصل در اي تغذیه مراقبتهاي به بیمار پاسخ بررسی 
آزمایشگاهی نتایج بررسی

پزشک دستور طبق بیمار به تغذیه وضعیت تغییر براساس تغذیه وضعیت پیگیري فرمهاي تکمیل

بیماران اي تغذیه مراقبتهاي بازنگري و اصالحی اقدامات انجام لزوم درصورت

.   ارزیابی تخصصی تغذیه بیماران بر اساس ضوابط مربوط صورت میپذیرد 7 - 1 -ب
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 لزوم صورت در و بوده تغذیه کارشناس نظارت تحت غذا توزیع و طبخ در اي تغذیه اصول رعایت 1 - 8 - 1 -ب

  .آید می عمل به مؤثر اصالحی اقدامات

اي تغذیه لحاظ از ورود هنگام در شده خریداري اولیه غذایی مواد اي تغذیه مشخصات و ارزش کیفیت، بررسی

موادغذایی سازي آماده مراحل در غذا متصدي همکاري با تغذیه کارشناس میدانی نظارت

غذا سرو و توزیع بر غذا متصدي همکاري با تغذیه کارشناس میدانی نظارت

استاندارد شرایط با غذا حمل دار خانه گرم هاي ترالی وجود

لزوم صورت در اصالحی اقدامات انجام / بهبود برنامه تدوین

مواد طبخ سازي، آماده درمراحل تغذیه کارشناس نظارت با غذا متصدي ارزیابی و حضور میدانی نظارت از 
.باشد می ) عصر و صبح( مختلف کاري هاي نوبات در غذا سرو و توزیع بندي، بسته غذایی،

شوند بیمارستان وارد اداري ساعات در بایست می غذایی مواد.

متمرکز نیمه و متمرکز روش.......

روند تغذیه بیماران تحت نظارت هاي فنی و تخصصی برنامه ریزي و انجام  8 - 1 -ب
.  میشود
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با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط مربوط و )گاواژ(تغذیه بیماران نیازمند حمایت تغذیه اي *  2 -  8 - 1 -ب
.   تحت برنامه ریزي کارشناس تغذیه اجرا میشود

گاواژ/انترال تغذیه( اي تغذیه حمایت به نیازمند بیماران شناسایی(

در پرستار توسط بیمارستان اطالعات سامانه در )گاواژ/انترال تغذیه( اي تغذیه حمایت به نیازمند بیماران ثبت 
پزشک دستور براساس و کاري نوبت هر

تغذیه تخصصی ارزیابی برگه در ثبت و تغذیه مشاور توسط بیمار انترال تغذیه / گاواژ برنامه تنظیم

بهداشتی اصول رعایت با گاواژ محلول تهیه و سازي آماده

شده تنظیم غذایی رژیم مطابق دیده آموزش پرستار توسط بیمار براي انترال تغذیه / گاواژ انجام

گاواژ/انترال تغذیه ظروف نوع و توزیع تهیه، مراحل بر تغذیه کارشناس نظارت

لزوم صورت در اصالحی اقدامات انجام /بهبود برنامه تدوین

.  روند تغذیه بیماران تحت نظارت هاي فنی و تخصصی برنامه ریزي و انجام میشود 8 - 1 -ب
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تنوع غذا و توزیع میان وعده براي بیماران با رویکرد حمایت تغذیه اي بیماران برنامه ریزي و  3 -  8 - 1 -ب
.  اجرا میشود

معمولی غذایی هاي رژیم همه براي تفکیک به وعده، هر در انتخاب دو حداقل شامل غذا متنوع فهرست وجود

وعده هر در درمانی غذایی رژیمهاي براي انتخاب دو حداقل شامل غذایی انتخاب فهرست وجود

وعده هر در غذا انتخاب امکان و وجود از بیماران آگاهی

آنها انتخاب اساس بر بیماران غذاي سرو توزیع

بیماران کودکان، باردار، مادران شامل حداقل وعده میان دریافت جهت شرایط واجد افراد فهرست تهیه 
دیابتیک

غذا سرو عادي ساعت از پس و قبل گرم غذاهاي و ها وعده میان توزیع

غذا توزیع مسئول همکاري با تغذیه کارشناس توسط وعده میان توزیع و غذایی تنوع صحیح اجراي بر نظارت

لزوم صورت در اصالحی اقدامات انجام / بهبود برنامه تدوین

.  روند تغذیه بیماران تحت نظارت هاي فنی و تخصصی برنامه ریزي و انجام میشود 8 - 1 -ب
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.  نیازهاي توانبخشی بیماران شناسایی و برنامه ریزي میشود 1 - 9 - 1 -ب

،جسمی ناتوانی داراي بیماران براي توانبخشی مراقبت ارائه و ریزي برنامه شناسایی

،ذهنی ناتوانی داراي بیماران براي توانبخشی مراقبت ارائه و ریزي برنامه شناسایی

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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 داشته آگاهی آنها از درمانی کارکنان و شده تعیین بستري، بیماران براي توانبخشی خدمات به نیاز معیارهاي است الزم

 درمانی، مداخالت دیگر طی یا و اختالل یا بیماري یک اثر در که بیمارانی بخشی توان نیازهاي بایستی همچنین .باشند

.شود شناسایی کنند، می پیدا ذهنی و جسمی ناتوانی

 اپتومتري ، گفتاردرمانی کاردرمانی، خدمات بالینی، روانشناسی فیزیکی، طب فیزیوتراپی، شامل حداقل توانبخشی خدمات

.شود تامین بایستی بیماران نیاز و بیمارستان فعال تخصصی سرویس حسب ادیومتري و

شاملِ توانبخشی خدمات به نیاز معیارهاي ازجمله 

شناختی اختالل یا –و حرکتی جسمی ناتوانی با اعصاب مغز پیشرونده بیماران . 1

حاد تحت فاز مغزي سکته بیماران . 2

حاد تحت مغزي آسیبهاي و نخاعی آسیبهاي بیماران . 3

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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-  حرکتی ذهنی توانی کم با کودکان . 4

کنند می پیدا ذهنی و جسمی ناتوانی درمانی، مداخالت دیگر طی یا و اختالل یا بیماري یک اثر در که بیمارانی . 5

ساعته 24 پرستاري و پزشکی مراقبت نیازمند که پایدار حیاتی عالئم با حاد تحت مرحله در بیماران .۶

ناگهانی /شدید روحی آسیب با بیماران . 7

جسمی توانی کم به منجر تهاجمی مداخالت و جراحی از پس بیماران . 8

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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خارج از بیمارستان طبق الزامات مربوط / نیازهاي توانبخشی بیماران، توسط تامین کننده داخل 2 - 9 - 1 -ب
.   و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار تامین میشود

تعطیل از اعم هفته روزهاي تمامی در مربوط استانداردهاي رعایت با شده شناسایی تراپی فیزیو خدمات ارائه 
عصر و صبح شیفت دو در حداقل تعطیل غیر و

رعایت با توانبخشی هاي برنامه در هماهنگی و درمان طرح جهت فیزیکی طب تخصصی هاي مشاوره تامین 
مربوط استانداردهاي

 مربوط استانداردهاي رعایت با کاردرمانی مداخالت به بیماران نیازهاي تامین

مربوط استانداردهاي رعایت با گفتاردرمانی، مداخالت به بیماران نیازهاي تامین

فنی ارتوپدي استانداردهاي تحت بیماران نیاز مورد پروتزهاي و ارتوزها تامین

مربوط استانداردهاي رعایت اپتومتري به بیماران نیازهاي تامین

مربوط استانداردهاي رعایت با شنوایی توانبخشی و ارزیابی به بیماران نیازهاي تامین

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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مربوط الزامات رعایت با بالینی روانشناسی خدمات تامین

هر احتمالی محدودیتهاي و پیشرفت میزان و شده انجام اقدامات مراقبت، شروع در بیمار ارزیابی نتایج ثبت 

بیمار پزشکی پرونده در توانبخشی درمانهاي از یک

و الزامات رعایت با توانبخشی، بخش به بیماریا بالین بر توانبخشی خدمات به آسان دسترسی امکان 

بیمار رنج و اضطرار بدون و مربوط استانداردهاي

و بیمار ایمنی اصول و موازین ورعایت توانبخشی خدمات انجام جهت نیاز مورد امکانات و تجهیزات وجود 

کارکنان

بیمار پزشکی پرونده در نتایج ثبت و بخش در شده شناسایی بیماران روي بر توانبخشی تاثیر ارزیابی

توانبخشی مراقبت به نیازمند بیماران مراقبتی خود آموزش نیازهاي تعیین و بیماران از مشارکت اخذ

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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خدمات توانبخشی مورد نیاز بیماران در تمام نوبتهاي کاري و ایام هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل  3 - 9 - 1 -ب
.  بدون وقفه ارائه میشود

عصر و صبح کاري نوبت دو در حداقل هفته تعطیل غیر روزهاي در بیماران نیاز مورد فیزیوتراپی خدمات ارائه

عصر یا صبح کاري نوبت یک در حداقل تعطیل روزهاي در بیماران نیاز مورد فیزیوتراپی خدمات ارائه

یا صبح کاري نوبتهاي دریک حداقل تعطیل غیر روزهاي تمامی در بیماران نیاز مورد کاردرمانی خدمات ارائه 
عصر

کاري نوبتهاي دریک حداقل تعطیل غیر روزهاي تمامی در بیماران نیاز مورد بالینی روانشناسی خدمات ارائه 
عصر یا صبح

یا صبح کاري نوبتهاي دریک حداقل تعطیل غیر روزهاي تمامی در بیماران نیاز مورد گفتاردرمانی خدمات ارائه 
عصر

یا صبح کاري نوبتهاي دریک حداقل تعطیل غیر روزهاي تمامی در بیماران نیاز مورد پروتز و ارتوز خدمات ارائه  
عصر

نوبتهاي دریک حداقل تعطیل غیر روزهاي تمامی در بیماران نیاز مورد ادیومتري و اپتومتري خدمات ارائه 
عصر یا صبح کاري

.  بیمارستان از تامین خدمات توانبخشی براي بیماران اطمینان حاصل مینماید 9 - 1 -ب
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همراه ارائه / در بدو ورود و مراحل تشخیص و درمان، توضیحات و آموزشهاي الزم به بیمار 1 - 10 - 1 -ب

.   میشود

و بخش رئیس توسط بخش هر براي بستري طول و ورود بدو در بیمار به آموزشی موارد حداقل ابالغ و تعیین 

مدیرپرستاري آموزشی سیاستهاي با همسو سرپرستار،

بیمار ارزیابی اولین در همراه،/بیمار آموزشی نیاز تعیین

همراه/ بیمار یادگیري سطح به توجه با اثربخش آموزش شیوه تعیین

شفاهی صورت به پزشک توسط آموزش و توضیحات ارائه

پرستاري گزارش در ثبت و پرستار توسط آموزش و توضیحات ارائه

بازتوانی موارد در مشاوره برگه در ثبت و بالینی کارکنان سایر توسط لزوم صورت در آموزش و توضیحات ارائه

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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 آموزشها در بدو ورود به بخش توسط پرستار حداقل شامل آشنایی با بخش و فضاي فیزیکی و قوانین و مقررات

.بخش و نحوه احضار پرستار است

 پمفلت یا سایر  - فیلم و پوستر  - کارگروهی  - شیوه هاي آموزش حداقل شامل انواع آموزش چهره به چهره

.رسانه هاي آموزشی است

 منظور از سایر کارکنان بالینی، فیزیوتراپ، کارشناس تغذیه، رسپیراتوریست، نمونه بردار آزمایشگاه، روانشناس

.بالینی و سایر زیر گروه هاي پزشکی است

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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حداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پزشک در دوران بستري  :

اطالعات قابل فهم در باره علل بیماري، نیوه درمان و پیش آگهی آن.  1

مراحل و طول مدت احتمالی درمان.  2

وجود درمانهاي جایگزین احتمالی.  3

عوارض درمان یا عدم درمان.  4

داروهاي مصرفی و عوارض احتمالی آنها.  5

تغذیه و رژیم درمانی.  6

بازتوانی.  7

سایر موارد براساس نیازسنجی آموزشی اختصاصی هر بخش تخصصی.  8

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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حداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پرستار و مسئول آموزش بخش در دوران بستري:

افزایش آگاهی بیماران در مورد عوارض احتمالی سیر بیماري و روش برخورد با عوارض.  1

پوزیشن مناسب بیمار در بستر با ذکر دالیل.  2

فعالیت فیزیکی با ذکر دالیلمحدودیتهاي / محدوده.  3

نحوه مراقبت از خود و مدیریت درد.  4

محدودیتهاي حرکتی با ذکر دالیل/ مراقبتها.  5

سایر موارد براساس نیازسنجی آموزشی اختصاصی هر بخش تخصصی.  6

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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.  آموزشهاي خود مراقبتی به بیماران در حین بستري و ترخیص ارائه میشود 2 - 10 - 1 -ب

آموزش و آموزشی سوپروایزرهاي محوریت با شایع بیماریهاي براي مراقبتی خود دستورالعملهاي تدوین 

پزشکی هاي گروه سایر و پزشکان مشارکت و سالمت

دستورالعمل اساس بر پرستار توسط بستري حین در خودمراقبتی آموزشهاي ارائه

دستورالعمل اساس بر پزشک توسط بستري حین در خودمراقبتی آموزشهاي ارائه

دستورالعمل اساس بر پرستار توسط ترخیص زمان در خودمراقبتی آموزشهاي ارائه

دستورالعمل اساس بر پزشک توسط ترخیص زمان در مراقبتی خود آموزشهاي ارائه

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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لحاظ از تا میدهد انجام خانوادهاش و فرزندان خود، براي هدفدار و آگاهانه اکتسابی، صورت به فرد که است اعمالی از اي مجموعه خودمراقبتی 

  از پس و بستري حین در دریافتی آموزشهاي براساس بیمارستان در بستري و بیماري به ابتال صورت در همچنین و بمانند سالم اجتماعی روانی، جسمی،

.نماید حفاظت اش خاانواده و خود سالمت از ترخیص

و تمرین و سالمت براي مضر عادتهاي ترك و نگرشی هاي حیطه در بخش اثر آموزش و زندگی روش تغییر بر متمرکز و متوجه مراقبتی خود آموزشهاي 

  پیشگیري هاي برنامه از حمایت و تر سالم زندگی براي شخصی رفتارهاي سایر و روانی /ذهنی فیزیکی، اي، تغذیه بهداشتی، روشهاي اتخاذ در استمرار

 بحث در بیمارستان نقش ایفاي اصلی میل مراقبتی خود آموزشهاي .است جامعه در سالمت هاي هزینه کاهش و زندگی به امید شاخص بهبود و درمان و

.است بیماران سالمت ارتقاي

درمان براي شده صرف هاي هزینه از بسیاري اثربخشی متضمن خودمراقبتی آموزشهاي بخش اثر اجراي و صحیح ریزي برنامه و دقیق نیازسنجی  

  از تر پیچیده بسیار خودمراقبتی آموزشهاي منظر این از .است زندگی جدید شرایط با بیمار انطباق مهارت و باور یک خودمراقبتی. هست نیاز بیماران

  سازمانهاي گذارترین تاثیر و مهمترین از یکی عنوان به بیمارستان میرود انتظار لذا .است بیماري زمینه در بستري حین و ورود بدو عمومی آموزشهاي

 خود آموزش دستورالعملهاي است، الزم مهم این براي .نماید ارائه و طراحی شواهد بار مبتنی و موثر آموزشی هاي برنامه زمینه این در محور سالمت

 اساس بر و شده تدوین پزشکی گروههاي سایر و پزشکان مشارکت و سالمت آموزش و آموزشی سوپروایزرهاي محوریت با شایع بیماریهاي براي مراقبتی

 در و ترخیص زمان از زودتر ساعاتی ترخیص، مراقبتی خود هاي آموزش ارائه .شود ارائه ترخیص زمان و بستري حین در خودمراقبتی آموزشهاي آن

.شود ارائه بستري حین مراقبتی خود آموزشهاي راستاي

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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 آموزش بیمار بخشی از مراقبتهاي پزشکی و پرستاري است و به هیچ وجه نبایستی با تعیین ! یادآوري بسیار مهم

این مهم در امر . مسئول آموزش بیمار، این ماموریت مهم از وظایف تک تک  پزشکان و پرستاران خارج شود

این مسئوالن صرفا . پیشگیري و کنترل عفونت، ایمنی بیمار، کنترل کیفیت و سایر اصول مراقبت و درمان هم میشود

ناظر و هماهنگ کننده کیفیت هستند و استقرار کیفیت و ارائه خدمات با کیفیت وظیفه تک تک کارکنان شاغل در 

در صورت اثبات رویه غلط مسئولیت اجراي این نوع ماموریتها توسط یک فرد . امر مراقبت و درمان بیماران است

.معین در بیمارستان بسیاري از استانداردهاي مرتبط امتیازي کسب نخواهند نمود

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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اثربخشی آموزشهاي خود مراقبتی ارائه شده به بیماران ارزیابی و در صورت لزوم اقدامات  3 - 10 - 1 -ب
.  اصالحی مؤثر به عمل می آید

پرستاري مدیرخدمات سوي از ابالغ، صدور و بالینی بخشهاي از هریک در بیمار به آموزش مسئول تعیین

در پرستار و پزشک توسط مراقبتی خود هاي برنامه آموزش دقیق اجراي بر بیمار به آموزش مسئول مستمر نظارت 
بیمار ترخیص و بستري مراحل

و پزشک توسط بستري حین و ورود بدو آموزشهاي و توضیحات ارائه بر بیمار به آموزش مسئول مستمر نظارت 
پرستار

بازدیدهاي طریق از بیمار به آموزش مسئول عملکرد و سالمت آموزش و آموزشی سوپروایزرهاي مستمر نظارت 
بیماران آموزش اثربخشی ارزیابی و سرزده

زمینه در دریافتی آموزشهاي زمینه در بیماران صحیح عملکرد بررسی طریق از آموزش بخشی اثر میزان ارزیابی 
مراقبتی خود و عمومی آموزشهاي

ارائه مراقبتی خود و عمومی آموزش هاي برنامه اثربخشی میزان خصوص در پرستاري مدیریت به گزارش ارسال 
سرپرستار توسط بیماران به شده

خودمراقبتی و عمومی آموزش هاي برنامه اثربخشی ارتقاي زمینه در بهبود برنامه /اصالحی اقدامات طراحی 
بیماران

.   آموزش بیماران، برنامه ریزي شده و بر اساس آن اجرا میشود 10 - 1 -ب
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 برخوردار متوازن و یکسان سطح با پرستاري مراقبتهاي از بیماران مقایسه، قابل هاي دربخش 1 -  11 -  1 -ب
  .هستند

پرستاري خدمات ارائه جهت ها بخش در نیاز مورد پرستاري کارکنان متوازن توزیع

واحدهاي / بخشها تمامی به پرستاري خدمات ارائه با مرتبط هاي دستورالعمل و اجرایی روشهاي رسانی اطالع 
مرتبط

خدمات ارائه با مرتبط اجرایی روشهاي و دستورالعملها از واحدها / بخشها تمامی در پرستاري کارکنان آگاهی 
پرستاري

بخشها در پرستاري خدمات ارائه با مرتبط دستورالعملهاي و اجرایی روشهاي متوازن و یکسان اجراي

مختلف بخشهاي در بیماران نیاز با متناسب پرستاري مراقبتهاي مقایسه قابل سطوح ارائه

مختلف بخشهاي در مقایسه قابل سطوح بیماران به پرستاري مراقبتهاي در کیفی توازن

و تختها تعداد اساس بر بخشها در پرستاري خدمات ارایه براي نیاز مورد انسانی منابع کیفی و کمی متوازن توزیع 

.گردد می انجام  پرستاري مدیر تشخیص با هربخش در بیماران مراقبتی سطح و نوع کاري حجم میزان

مراقبت و درمان بیماران در بخشهاي مختلف به صورت متوازن و قابل مقایسه  11 - 1 -ب
.  ارائه میشود
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.  در بخشهاي قابل مقایسه، بیماران از مراقبتهاي پزشکی با سطح یکسان و متوازن برخوردار هستند 2 -  11 - 1 -ب

بخشها همه در تنظیمی برنامه اساس بر معالج پزشکان منظم حضور و دسترسی

بخشهاي در آنها عملکرد نحوه در کیفی توازن و بخشها همه در متخصص پزشک مقیمی / آنکالی برنامه وجود 
مقایسه قابل

مقایسه قابل و مختلف بخشهاي در بیماران نیاز با متناسب پزشکی درمانی تشخیصی مراقبتهاي ارائه

مختلف بخشهاي در مقایسه قابل سطوح بیماران به پزشکی مراقبتهاي در کیفی توازن

چیست؟ سنجه این مالك•

مراقبت و درمان بیماران در بخشهاي مختلف به صورت متوازن و قابل مقایسه  11 - 1 -ب
.  ارائه میشود
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 و یکسان سطح با درمانی تشخیصی امکانات و تجهیزات از بیماران مقایسه، قابل بخشهاي در 3 -  11 -  1 -ب
  .هستند برخوردار متوازن

مقایسه قابل بخشهاي در مراقبتی درمانی، تشخیصی خدمات ارائه جهت نیاز مورد تجهیزات متوازن توزیع

تجهیزات مهندسی توسط یکسان بطور واحدها / بخشها در موجود تجهیزات کالیبراسیون و اي دوره سرویس 

پزشکی

مشابه بخشهاي براي شده تامین پزشکی تجهیزات در نوین تکنولوژیهاي از استفاده و آمدي روز در کیفی توازن 

مقایسه قابل و

مراقبت و درمان بیماران در بخشهاي مختلف به صورت متوازن و قابل مقایسه  11 - 1 -ب
.  ارائه میشود
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.   ترخیص بیماران به صورت ایمن انجام میشود*  1 -  12 - 1 -ب

 /بیمارستانی مراقبتهاي استمرار به او نیازي بی و ایمن ترخیص براي بیمار امادگی از معالج پزشک اطمینان *
بیمارستان از خارج ایمن مراقبتی هاي شیوه سایر جایگزینی

ترخیص روز در بیمار ویزیت از پس و معالج پزشک توسط ترخیص دستور ثبت *

منزل در ایشان نگهداري و ترخیص براي بیمار کنندگان مراقبت و خانواده آمادگی جهت توضیحات ارائه *

بیمارستان ترك هنگام تا پزشک توسط ترخیص دستور صدور از پس بیمار درمان و مراقبت مدیریت *

انتقال حین در مستمر طبی خدمات ارائه پشتیبانی و بیمارستان از بیمار ایمن انتقال نحوه بر نظارت *

ترخیص نسخه در دارویی تلفیق و ترخیص فرایند در دارویی مدیریت *

ترخیص حین بیماران بخش اثر آموزش *

توانبخشی مراقبتهاي استمرار به نیازمند بیماران براي ریزي برنامه و شناسایی *

ترخیص از پس بیماران این وضعیت پیگیري و پرخطر و پذیر آسیب بیماران شناسایی *

 بیماران این وضعیت پیگیري و ترخیص از پس و قبل مرحله در اجتماعی پذیر آسیب مددجویان /بیماران شناسایی *
اجتماعی مددکاري کارشناسان توسط ترخیص از پس

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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مانند استاندارد ابزارهاي از استفاده SMARTشود می توصیه بیماران ایمن ترخیص ارتقا براي.

SMART Tool( Signs,Medications,Appointments,Results,Talks)

جهت بیمار به داروها ایمن مصرف و بعدي مراجعه/گیري پی نگاهدارنده، درمانهاي ،"خود از مراقبت " آموزش 

اکتساب قابل سالمت سطح حداکثر به دستیابی

میگردد موکد توصیه ایمن ترخیص الزامات حداقل رعایت شخصی میل با ترخیص موارد در همچنین.

ترخیص زمان در درمان و مراقبت دستاوردهاي و بیماران ایمنی از صیانت براي جانبه همه مفهومی ایمن ترخیص 

.است

صیانت منظور به بیماران پیگیري و درمان و مراقبت و سالمت ارتقاي پیشگیري، ابعاد تمامی شامل ایمن ترخیص 

.است ترخیص از پس درمان و مراقبت دستاوردهاي از

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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 اختیار در درمان روند ادامه جهت نیاز مورد مستندات و پرونده خالصه ترخیص، زمان در 2 - 12 -  1 -ب
  .میشود داده قرار بیماران

ذیصالح جانشین /معالج پزشک توسط بیمار ترخیص از قبل پرونده خالصه تکمیل

ترخیص از قبل بیمار به پرونده خالصه از خوانا و شده تکمیل اي نسخه ارائه

بیمار پرونده در پرونده خالصه از خوانا نسخه یک بایگانی

مربوط تخصصی سرویس ارشد دستیار و درمانی آموزشی مراکز در صرفا سنجه این در ذیصالح جانشین پزشک 

.نماید هدایت و مدیریت را ایمن ترخیص بایستی معالج پزشک صرفا بیمارستانها سایر در است

نهایی، و اولیه تشخیص بستري،/پذیرش علت بیمار اصلی شکایت شامل حداقل بیمار پرونده خالصه هاي داده 

 نحوه و داروها، شده، ارائه خدمات از فهرستی پاراکلینیک، و آزمایشات نتایج جراحی، اعمال و درمانی اقدامات

.است بیمار انتقال نحوه و ترخیص از پس هاي توصیه ترخیص، هنگام بیمار وضعیت بیماري، سیر و بیمار انتقال

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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.  آموزشهاي الزم براي بیماران در زمان ترخیص برنامه ریزي و اجرا میشود 3 -  12 - 1 -ب

بیماران به ترخیص حین مراقبتی خود و عمومی آموزشهاي ارائه

معالج پزشک توسط ترخیص از بعد مراقبتهاي براي الزم دستورات ارائه

بیمار فهم قابل زبان به نوشتاري و گفتاري صورت به خانواده /بیمار به الزم آموزشهاي و اطالعات ارائه/  
پرستار توسط خانواده

ترخیص هنگام بیمار به آموزش فرم ارائه

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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در شده تعیین روشهاي و دستورالعمل طبق بایستی بیماران به ترخیص حین مراقبتی خود و عمومی آموزشهاي 

 استاندارد ابزارهاي از استفاده .شود ارائه پرستاري خدمات مدیریت ابالغی آموزشهاي سیاستهاي چارچوب

.میشود توصیه بیماران ایمن ترخیص ارتقا برايSMART مانند

شامل حداقل ترخیص از بعد مراقبتهاي براي الزم دستورات:  

فیزیکی فعالیتهاي میزان / محدوده . 1

درمانی رژیم و تغذیه . 2

دارو مصرف نحوه . 3

توانبخشی مراقبتهاي و بازتوانی برنامه . 4

بیمارستان /درمانگاه به مجدد مراجعه نحوه و زمان . 5

بیمارستان اورژانس به فوري مراجعه براي کننده تهدید و مهم هاي نشانه /عالیم . 6

سایر موارد به تشخیص پزشک معالج.  7

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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.   نتایج معوقه بررسی هاي پاراکلینیک، پس از ترخیص به بیمار اطالع رسانی میشود*  4 -  12 - 1 -ب

و دارو درمان کمیته در پاراکلینیک معوق نتایج رسانی اطالع براي ارتباط برقراري نحوه دستورالعمل تصویب 

تجهیزات

سرپایی از اعم بالینی و پاراکلینیک واحدهاي/بخشها به فوق دستورالعمل ابالغ

ترخیص از قبل و پذیرش حین بیماران از معتبر تماس اطالعات اخذ براي ریزي برنامه

بر اقدام و پاراکلینیک معوق نتایج رسانی اطالع براي ارتباط برقراري نحوه دستورالعمل از کارکنان آگاهی 

آن اساس

هماهنگ کارشناس پیگیري با موثر اصالحی اقدام طراحی لزوم صورت در و دستورالعمل اثربخش اجراي پایش 

بیمار ایمنی فعالیتهاي کننده

احتمالی معوق نتایج فعال پیگیري خصوص در ترخیص از قبل بیمار آموزش

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب
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 عمل آن اساس بر و شده ریزي برنامه ترخیص، از پس بیماران بازتوانی و درمان روند ادامه 5 -  12 - 1 -ب

. میشود

پرستار/پزشک آموزشهاي /دستورات طبق درمان روند ادامه از اطمینان جهت ترخیص از پس بیماران پیگیري  

ترخص زمان در

پس تکمیلی آموزشهاي ارائه و مراقبتی خود هاي برنامه رعایت از اطمینان جهت ترخیص از پس بیماران پیگیري 

ترخیص از

بیمار به توانبخشی خدمات ارائه و بازتوانی هاي برنامه رعایت از اطمینان جهت ترخیص از پس بیماران پیگیري 

ترخیص از پس

به سرپایی خدمات ارائه و بعدي مراجعه هاي برنامه رعایت از اطمینان جهت ترخیص از پس بیماران پیگیري 

ترخیص از پس بیماران

صالحیت واجد بالینی کارکنان توسط ترخیص از پس بیماران سواالت به پاسخگویی هاي سامانه ایجاد

.  ترخیص بیماران به صورت ایمن برنامه ریزي و اجرا میشود 12 - 1 -ب



پایان

vct@iums.ac.ir



مدیریت دارویی

vct@iums.ac.ir

مدیرحوادث وفوریتهاي بیمارستانی– مـهنازالسادات حسینی 

98/9/3 



95vct@iums.ac.ir

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی براي بیماران برنامه ریزي و  1 -  6 -ب
.  مدیریت میشود

.داروي مصرفی روزانه و مورد نیاز بیماران در تمام ساعات شبانه روز تامین میشود 1 - 1 -  6 -ب

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز بیماران بستري در بخشها در تمام ساعات شبانه روز

تامین دارو ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز بیماران بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز

 سازي ذخیره هاي شیوه از استفاده با نبایستی بیماران نیاز مورد مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو تامین

 شود ریزي برنامه نحوي به بیمارستان سطح در بایستی داروخانه فعالیت نحوه .شود انجام بخشها در ملزومات و دارو

.شود تامین روز شبانه ساعات تمام در بیماران نیازهاي که
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 در و تامین فرموالري، و خدمات دامنه با متناسب بخشها از هریک در ضروري و حیاتی داروهاي * 2 -  1 -  6 -ب

 .است فوري دسترس در روز شبانه ساعات تمام

تهیه فهرست و تامین داروهاي ضروري هریک از بخشها در تمام ساعات شبانه روز

تهیه فهرست و تامین داروهاي حیاتی هر یک از بخشها در تمام ساعات شبانه روز

 درمان کمیته تشخیص با کمتر زمانی فواصل در و سالیانه حداقل حیاتی داروهاي و ضروري داروهاي فهرست بازنگري

.است بیمارستان فرموالري طبق ضروري و حیاتی داروهاي فهرست واقع در .میشود انجام تجهیزات و دارو

 

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی براي بیماران برنامه ریزي و  1 -  6 -ب
.  مدیریت میشود
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 و بندي اولویت پزشکی، مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، کمبود شرایط در 3 - 1 - 6 -ب
  .میشود عمل آن اساس بر و شده ریزي برنامه مصرف، مدیریت

شناسایی داروهاي با احتمال و سابقه کمبود موقت در بازار

تعیین نقطه سفارش متناسب با سوابق کمبود دارویی براي داروهاي با سابقه کمبود موقت در بازار

پیش بینی راهکارهاي کنترل موجودي داروهاي استراتژیک

تعیین شیوه هاي اطالع رسانی به بخشها در شرایط کمبودهاي موقت دارویی

 پیش بینی روشهاي جایگزین داروهایی در شرایط کمبود موقت

میانگین معادل مصرفی، پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، استراتژیک ذخیره معمول طور به  

.میشود توصیه بیمارستان مصرف ماه........

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی براي بیماران برنامه ریزي و  1 -  6 -ب
.  مدیریت میشود
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توسط پزشکان و درمانی گروههاي براي جدید داروهاي رسانی اطالع و آموزشی هاي برنامه اجراي 

دارویی مراقبتهاي بخش رئیس یا فنی مسئول

سطح در تجهیزات و دارو شرکتهاي مستقیم تبلیغات ممنوعیت و دارویی مدیریت بخش فنی مسئول نظارت 

بیمارستان

 بخش توسط داروها، این خصوص در الزم آموزش و جدید داروهاي معرفی 4 - 1 - 6 -ب

.میشود انجام درمانی گروههاي براي دارویی مراقبتهاي

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی براي بیماران برنامه ریزي و  1 -  6 -ب
.  مدیریت میشود
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 با و دارویی مراقبتهاي بخش رئیس /فنی مسئول توسط دارویی آموزشی هاي برنامه براي پیشنهادي سرفصلهاي        

بیمارستان آموزشی معاونت مشارکت

1 . دارو منطقی مصرف و تجویز

2 . دارویی تلفیق

3 . صحیح نویسی نسخه اصول

4 . داروها شایع و جانبی عوارض

5 . دارویی تداخالت

6 . پزشکی ملزومات و تجهیزات و دارو ایمنی استانداردهاي

7 . جدید داروهاي معرفی

جلسات در بالینی داروساز/ داروساز فعال مشارکت و حضور Journal Club/Case Reportهاي بحث با 

.میشود توصیه آموزشی بیمارستانهاي در دارویی

تامین دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی براي بیماران برنامه ریزي و  1 -  6 -ب
.  مدیریت میشود
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 تامین، منابع، امکانات و کارکنان مرتبط براي انبارش ایمن دارو

برچسب گذاري داروهاي پرخطر، مشابه و یخچالی در انبار، داروخانه و بخش

 یخچال مجهز به درب شیشه اي و قفل دار و داروهاي یخچالی با برچسب مشخص دریخچال مناسب واجد دماسنج

و رطوبت سنج

 کنترل دماي یخچالهاي دارویی در انبار دارویی، داروخانه و بخش و مجهز به سیستم هشدار دهنده در صورت

انحراف از دماي مجاز

اتصال تمامی یخچالهاي دارویی به برق اضطراري بیمارستان

نصب فهرست داروهاي موجود در یخچال با محل دقیق و دماي مورد نیاز بر درب یخچال

در دسترس بودن فهرست داروهاي یخچالی در بخشها یا در سامانه اطالعات بیمارستان

 عدم انباشتگی داروها که موجب اختالل در دماي یخچالی مناسب در همه طبقات

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس   2 -  6 -ب
.  ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود

 کارخانه الزامات براساس پزشکی، مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، نگهداري/انبارش شرایط * 1 -  2 -  6 -ب

میشود انجام ایمن و شده حفاظت بصورت و سازنده
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رعایت شرایط داروهاي با نگهداري در تاریکی

داروهاي مخدر در انبار داروخانه و بخش در یک قفسه قفل دار محفوظ با دسترسی کارکنان مسئول و معین

نگهداري داروهاي پرخطر و سایتوتوکسیک در مکان مجزا و با عالئم هشدار در انبار دارویی، داروخانه و بخش

 نگهداري داروهاي با هشدار باال در مکان مجزا و با عالئم هشدار با دسترسی محدود در انبار دارویی، داروخانه

و بخش

محل نگهداري با عالئم هشدار/لحاظ شباهتهاي دارویی در نحوه چینش داروها در انبار

 شرایط انبارش دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، بر اساس الزامات کارخانه سازنده

 مدیریت تاریخ انقضا دارو ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی و مدیریت مصرف آنها در انبار با روشی مدون و

منظم

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس ضوابط و  2 - 6 -ب

.  به صورت ایمن انجام میشود
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 شده ریزي برنامه و مدون صورت به انبارش کیفیت بر بایستی دارویی مراقبتهاي بخش رئیس / فنی مسئول

 ذکر با را موارد اصالحی اقدامات انجام ضمن انطباق عدم هرگونه مشاهده صورت در و نموده نظارت

.نمایند نگهداري و ثبت انبار سوابق در اصالحی اقدام

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، بر اساس الزامات کارخانه سازنده و به صورت *  2 -  2 -  6 -ب

.  حفاظت شده و ایمن انجام میشود

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی/ وجود برنامه مدون براي توزیع دارو تحت نظارت مستقیم مسئول فنی

 توزیع ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، بر اساس الزامات کارخانه سازنده

رعایت موازین ایمنی بیمار طبق دستورالعمل ابالغی در خصوص داروهاي با هشدار باال

 مدیریت توزیع به خصوص در مورد داروهاي یخچالی و داروهاي با شرایط خاص نگهداري از اهم مواردي است که

.بایستی تحت نظارت دقیق صورت پذیرد

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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فراخوان دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی طبق ضوابط مربوط برنامه ریزي و انجام میشود*  3 -  2 -  6 -ب

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی/ واحدها توسط مسئول فنی/اطالع رسانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده به بخش

نظارت بر جمع آوري فوري دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده

 خدمت/مصرفی پزشکی فراخوان شده در محل ارائه مراقبت تجهیزاتعدم دسترسی کارکنان بالینی به دارو و

  عدم قرار گرفتن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده در محدوده داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی در حال مصرف و گردش

کار

روشن بودن سرنوشت نهایی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان و جمع آوري شده در بخش مراقبتهاي دارویی

سوابق و مستندات مورد نیاز دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده

سوابق مکاتبات سازمان غذا و دارو و سایر نهادهاي ذیربط در خصوص فراخوان دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی.  1

فهرست دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده با ذکر مشخصات، کارخانه سازنده، سري ساخت و در صورت مصرفی بودن تاریخ  .  2

تولید و انقضا

رئیس بخش مراقبتهاي  / واحدها توسط مسئول فنی/ سوابق اطالع رسانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده به تمامی بخش.  3

دارویی

سوابق و مستندات بیان کننده سرنوشت نهایی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی فراخوان شده.  4

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود



105vct@iums.ac.ir

.  به صورت ایمن نگهداري و توزیع میشوند” با هشدار باال ” داروهاي *  4 -  2 -   6-ب

دارویی انبار در باال هشدار با داروهاي ایمن نگهداري

باال هشدار با داروهاي ایمن توزیع و گذاري نشان

آسیب یا مرگ باعث میگیرند، قرار استفاده مورد اشتباه به “باال هشدار با داروهاي" که زمانی معتبر، منابع بنابر 

 عوارض لیکن نباشد، شایع داروها این تجویز و مصرف در خطا تکرار میزان است ممکن چه اگر .میشوند بیماران شدید

  این .است بازگشت و جبران قابل غیر و پایدار شدید، بسیار بیماران براي دارویی خطاهاي از ناشی مانده جاي به

 نمود، اشاره بخشها آرام و انسولین اوپوییدها، نارکوتیکها، انعقاد، ضد داروهاي به آنها، میان از میتوان که داروها

 هر که بوده برادیکاردي و لتارژي دلیریوم، خون، قند خونریزي،کاهش فشارخون، کاهش نظیر عوارضی با تؤام بیشتر

 مصرف در که احتیاطاتی اهم از .شوند باعث بیماران براي را ناپذیر جبران ضرري و آسیب میتوانند عوارض این از یک

 "باال هشدار با داروهاي" به دسترسی .است "باال هشدار با داروهاي" به آزاد دسترسی ممنوعیت داروها، این تجویز و

  .باشد محدود بایستی بخش دارویی انبار و دارو سازي آماده اتاق در

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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 قرمز سبدهاي در بخش در نگهداري محل در باشند می مشابه اشکال یا و اسامی داراي که باال هشدار با داروهاي ،

  شود نصب آن روي بر باشد، خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با فارسی زبان به دارو نام شده، گذارده رنگ

 راههاي سازي، آماده طریقه دوزها، داروئی، اشکال مانند باال هشدار داروهاي داروئی اطالعات به بالینی کارکنان .

 و استانداردسازي .باشند داشته دسترسی داروئی هشدارهاي پایش، تداخالت، عوارض، دارودهی، زمان تجویز،

 رعایت "باال هشدار با داروهاي "تجویز و سازي آماده برداري نسخه نویسی، نسخه داري، انبار هنگام در بسیار دقت

 از نفر دو توسط “ باال هشدار با داروهاي" سازي آماده و تجویز .بکاهد ناخواسته وقایع بروز از که نحوي به گردد

.شود انجام یکدیگر از مستقل صورت به اي حرفه کادر

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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نیاز مورد امکانات و تجهیزات حداقل وجود

ایمن شرایط تحت و مربوط ضوابط رعایت با سیتوتوکسیک و خطر پر داروهاي سازي آماده

نکاتی در زمینه مدیریت دارویی داروهاي شیمی درمانی

بیمار الکترونیک نسخه طبق دارو سازي آماده . 1

هشداردهنده برچسب با و مناسب بندي دربسته سایتوتوکسیک داروهاي انتقال . 2

دیده آموزش پرسنل توسط بخش یا ساخت محل به انبار یا داروخانه از داروها انتقال هرگونه . 3

بیمار به دارو تحویل ممنوعیت . 4

دارند دخالت سایتوتوکسیک داروهاي ونقل وحمل جابجایی درفرایند که افرادي تمامی براي نشت کیت با آشنایی و دسترسی . 5

  دخالت سایتوتوکسیک داروهاي ونقل وحمل جابجایی درفرایند که افرادي تمامی براي شخصی حفاظت تجهیزات از استفاده . 6

دارند

  استفاده بدون ساخت سري شماره و انقضا تاریخ دارو، نام شاملِ نگهداري محل قفسه در سایتوتوکسیک داروهاي گذاري برچسب . 7

کد و اختصاري عالئم از

دستورالعمل مطابق مشخصات داراي داروي استاندارد یخچالهاي وجود . 8

 ایمن شرایط تحت و مربوط ضوابط رعایت با سیتوتوکسیک و خطر پر داروهاي سازي آماده * 5 - 2 - 6 -ب

  .میشوند سازي آماده

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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آماده سازي داروهاي سیتوتوکسیک:

نظارت مستقیم داروساز.  1

(به لیاظ میکروبی و وجود ذره) حفاظت از کارکنانی که با این داروها سروکار دارند و حفاظت از فراورده .  2

به حداقل رساندن آلودگی مییط زیست کاهش هدر رفت فراورده دارویی.  3

امکان آماده سازي دارو با دز تجویز شده و کاهش عوارض و افزایش اثر بخش.  4

ممانعت از انتقال آلودگی به مییط، پرسنل و فرآورده.  5

تخت شیمی  12در مرکز شیمی درمانی کمتر از ) تخت  12وجود اتاق تمیز در مرکز شیمی درمانی بیشتر از .  6

.درمانی استفاده از ایزوالتور منعی ندارد

2وجود تجهیزات آماده سازي دارو و کابین بیولوژیک ایمن .  7

وجود ایزوالتور، دستگاههاي خودکارو نیمه خودکار آماده سازي دارو و تجهیزات مصرفی آماده سازي دارو.  8

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس ضوابط و  2 - 6 -ب

.  به صورت ایمن انجام میشود
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دفع ایمن و منطبق بر اصول بهداشتی پسماندهاي داروي سایتوتوکسیک. 9

تمامی پسماندهاي سایتوتوکسیک باید به صورت جداگانه از سایر زباله ها جمع آوري شده و به شکل صحیح .  10

مدیریت گردند

برچسب زنی دارو در اتاق تمیز که حاوي اطالعات کافی و صحیح به صورت خوانا باشد.  11

درج مواردي که در برچسب باید ذکر شود.  12

انتقال ایمن داروها توسط کارکنان آموزش دیده.  13

نگهداري ایمن داروهاي آماده شده و ویالهاي نیمه مصرف.  14

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود



110vct@iums.ac.ir

 هر براي صورتجلسه تدوین با گذشته مصرف تاریخ پزشکی مصرفی تجهیزات و داروها انهدام * 6 - 2 - 6 -ب

  .میشود انجام داروخانه فنی مسئول حضور با مورد

وزارت ابالغی دارویی ضایعات امحا الزامات دستورالعمل به دارویی مدیریت کارکنان آگاهی و دسترسی 

بهداشت

انهدام داروها تاریخ گذشته بر اساس دستورالعمل فوق الذکر

انهدام تجهیزات پزشکی مصرفی تاریخ گذشته بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان غذا و دارو

مصرفی تجهیزات و داروها محدوده در گذشته مصرف تاریخ پزشکی مصرفی تجهیزات و مورد هیچ وجود عدم 

کار گردش و مصرف حال در پزشکی

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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.  انبار داروخانه فضاي فیزیکی مستقل دارد و تحت کنترل است 7 -  2 -  6 -ب

تامین، منابع، امکانات و کارکنان مرتبط براي انباردارویی

وجود فضاي فیزیکی مستقل انبار داروخانه طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت

تقسیم بندي فضاي فیزیکی انبار طبق استاندارد ابالغی

جداسازي میل نگهداري داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی فراخوان شده

 جداسازي  میل نگهداري ضایعات، داروهاي سایتوتوکسیک، بایو داروها، میلولهاي شیمیایی، مواد قابل اشتعال

و ضدعفونی کنندهها طبق استاندارد

قفسه بندي انبار مطابق استاندارد

عدم دسترسی افراد و کارکنان غیر مرتبط به انبار دارویی و داروخانه

وجود سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مناسب

 مدیریت کیفیت انبارش دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، بر اساس الزامات کارخانه سازنده تیت

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی/ نظارت مسئول فنی

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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آماده سازي داروهاي پرخطر و سیتوتوکسیک با حضور و تحت نظارت مستقیم داروساز، برنامه *  8 -  2 -  6 -ب

.ریزي و انجام میشود

 رئیس بخش مراقبتهاي دارویی در مراحل آماده سازي داروهاي پر خطر و سیتوتوکسیک/ نظارت مسئول فنی

آماده سازي داروهاي پرخطر و سیتوتوکسیک با حضور داروساز

 منظور از تحت نظارت مستقیم حضور فیزیکی داروساز در حین آماده سازي داروهاي پرخطر و سیتوتوکسیک

.است

انبارش، آماده سازي و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی بر  2 -  6 -ب

. اساس ضوابط و به صورت ایمن انجام میشود
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مراحل خرید، انبارش ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، تیت نظارت مستقیم مسئول  1 -  3 -  6 - ب    

. فنی بخش مراقبتهاي دارویی است

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی بر روند خرید دارو/ نظارت مستقیم مسئول فنی

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی بر روند خرید ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی/ نظارت مستقیم مسئول فنی

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی بر روند انبارش ایمن دارو ملزومات و تجهیزات / نظارت مستقیم مسئول فنی

مصرفی پزشکی

برنامه بهبود در صورت بروز هرگونه عدم انطباق در مراحل خرید و انبارش / طراحی و اجراي اقدامات اصالحی

دارو ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی

برنامه بهبود اجرا شده در بخش مراقبتهاي دارویی/ ثبت و نگهداري موارد عدم انطباق و اقدامات اصالحی

رئیس بخش مراقبتهاي دارویی بر مواردي مانند نحوه برآورد و تعیین نقطه سفارش  / نظارت مستقیم مسئول فنی

هریک از اقالم، نحوه و معیارهاي انتخاب تامین کنندگان ، نحوه اولویت بندي منابع تامین دارو، ملزومات و 

.تجهیزات پزشکی مصرفی و انبارش ایمن آنها مد نظر است

مسئول فنی بخش مراقبتهاي دارویی بر روند مراقبتهاي دارویی در سطح  3 -  6 -ب

.بیمارستان نظارت مینماید
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مسئول فنی بخش مراقبتهاي دارویی به اطالعات بیماران دسترسی داشته و در مدیریت مراقبتهاي  2 -  3 -  6 -ب

.  دارویی از این اطالعات استفاده مینماید

مسئول فنی بخش مراقبتهاي دارویی به اطالعات بیماران از طریق سامانه اطالعات / دسترسی مدیر دارویی

بیمارستان  

 استفاده از اطالعات بیماران در مدیریت مراقبتهاي دارویی و روند تجویز و مصرف ملزومات و تجهیزات مصرفی

پزشکی حداقل موارد دسترسی به اطالعات شاملِ نام، جنس،وزن، سن، هر نوع حساسیت یا آلرژي، تشخیص فعلی، 

فرم تلفیق دارویی(نتایج آزمایشگاهی و داروهاي تجویز شده در بخشهاي مختلف و سوابق دارویی قبلی بیمار  (

.مسئول فنی از طریق سامانه اطالعات بیمارستان است/ براي مدیر دارویی

مسئول فنی بخش مراقبتهاي دارویی بر روند مراقبتهاي دارویی در  3 -  6 -ب

.سطح بیمارستان نظارت مینماید
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نسخه پیچی و توزیع ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، تیت نظارت مستقیم *  3 -  3 -  6 -ب

.مسئول فنی بخش مراقبتهاي دارویی است

اطالعات سامانه به پرونده از مصرفی پزشکی ملزومات و تجهیزات دارو، دقیق و کامل اطالعات انتقال بر نظارت 

دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول توسط بیمارستان

دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت تحت دارویی تکنسین /کارشناس توسط دارویی پیچی نسخه

نظارت تحت و ابالغی دستورالعمل طبق دوگانه مستقل چک و باال هشدار با داروهاي بیمار ایمنی موازین رعایت 

پیچی نسخه در دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول

مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت تحت و ابالغی دستورالعمل طبق مشابه داروهاي بیمار ایمنی موازین رعایت 

پیچی نسخه در دارویی

اطالعات سامانه در پزشک دستورات با پیچی نسخه انطباق بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت 

بستري بیماران براي بیمارستان

بخشهاي به مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت 

بستري

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان
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نسخه پیچی و توزیع ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، تیت نظارت مستقیم مسئول فنی بخش  *  3 - 3 - 6 -ب

.مراقبتهاي دارویی است

توسط بیمارستان اطالعات سامانه به پرونده از مصرفی پزشکی ملزومات و تجهیزات دارو، دقیق و کامل اطالعات انتقال بر نظارت  

دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول

دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت تحت دارویی تکنسین /کارشناس توسط دارویی پیچی نسخه

بخش فنی مسئول نظارت تحت و ابالغی دستورالعمل طبق دوگانه مستقل چک و باال هشدار با داروهاي بیمار ایمنی موازین رعایت  

پیچی نسخه در دارویی مراقبتهاي

نسخه در دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت تحت و ابالغی دستورالعمل طبق مشابه داروهاي بیمار ایمنی موازین رعایت  

پیچی

بیماران براي بیمارستان اطالعات سامانه در پزشک دستورات با پیچی نسخه انطباق بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت  

بستري

بستري بخشهاي به مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول نظارت

در را انتقادات و نظرات بالینی بخشهاي تمامی از بار یک ماه سه هر حداقل زمانی بازه در پزشکی تجهیزات دارو درمان کمیته  

  فنی مسئول میوریت با را بهبود برنامه /اصالحی تصمیمات و آوري جمع را پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع و تامین زمینه

.مینماید اجرا و طراحی دارویی مراقبتهاي بخش

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 - 6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان
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واکنش و خطاهاي دارویی گزارش، تحلیل و اقدامات اصالحی مؤثر تحت مدیریت مسئول فنی /عوارض*  4 -  3 -  6 -ب•

.  بخش مراقبتهاي دارویی به عمل می آید

راهنماي و دارویی خطاهاي و عوارض ثبت دستوالعمل طبق بیمار، در دارویی خطاهاي و عوارض گزارشدهی و شناسایی 

دارویی اشتباهات و عوارض گزارش

زرد فرم ارسال و تکمیل طریق از دارویی، خطاهاي و داروها ناخواسته عوارض گزارش ارسال ADRگزارش سامانه یا و 

 اهنماي و دارویی خطاهاي و عوارض ثبت دستوالعمل طبق بیمار، در دارویی خطاهاي و واکنش /عوارض آنالین دهی

 فرآورده ناخواسته عوارض و ایمنی گزارش و ثبت گروه به بیمارستانها در شده مشاهده دارویی اشتباهات و عوارض گزارش

.میشود گزارش دارو و غذا سازمان سالمت هاي فرآورده مصرف پایش و نظارت دفتر زیرمجموعه سالمت، هاي

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان



مفهوم ! یاداوري مهمADR  آن است که علی رغم رعایت داروي صحیح با دوز صحیح، به بیمارصحیح ، از راه صحیح ، در

.زمان صحیح با واکنش ناخواسته در بیمار مواجه شویم 

کاربرد واکنشهاي ناخواسته دارویی در ارزیابی کشوري و . این امر با خطاهاي دارویی دو مقوله مستقل و متفاوت هستند

.ریکال نمودن دارو است/ تصمیم درخصوص حذف

بدیهی است گزارش خطاهاي . خطاهاي داروي در بخش دارودهی صحیح در مراقبتهاي عمومی بالینی ارزیابی خواهد شد

دارویی بایستی به مراجع مربوط طبق دستورالعمل وقایع ناخواسته مضمون استانداردهاي رهبري و مدیریت در کیفیت 

.منعکس و مدیریت شود 
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 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان
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مصرف ایمن دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی، تحت نظارت مستقیم مسئول فنی بخش *  5 -  3 -  6 - ب       

.  مراقبتهاي دارویی است

دوز مولتی داروهاي ایمن مصرف و تجویز نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول میدانی و مستقیم نظارت

تجهیزات و ملزومات ایمن مصرف و تجویز نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول میدانی و مستقیم نظارت 

مصرف یکبار صرفاً پزشکی

با پزشکی مصرفی تجهیزات ایمن مصرف و تجویز نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول میدانی و مستقیم نظارت 

مجدد مصرف قابلیت

ایمن مصرف و شناسایی تجویز نگهداري، نحوه بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول میدانی و مستقیم نظارت 

بالینی بخشهاي در پرخطر و باال هشدار با داروهاي

مسئول محوریت با پزشکی وتجهیزات دارو درمان کمیته مشارکت با بهبود برنامه /اصالحی اقدامات اجراي و طراحی 

دارویی مراقبتهاي بخش فنی

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان



120vct@iums.ac.ir

:نکاتی مهم در زمینه مصرف ایمن داروهاي مولتی دوز

به منظور کاهش احتمال آلودگی متقاطع بین بیماران، حتی المقدور از ویالهاي تک دوزي براي هر بیمار استفاده .  1

.شود

.استفاده از ویالهاي چند دوزي تنها در زمانی توصیه میشود که راه حل منحصربه فرد باشد.  2

.به صورت هم زمان دو یا چند ویال دارویی را در بالین بیماران باز نشود.  3

 تاریخ و بیمار نام برچسب چسبانیدن از بعد و داده اختصاص بیمار هر به را دوزي چند ویال یک امکان صورت در . 4

 نگهداري شده توصیه محل و شرایط در را آن سازنده کارخانه توصیه با مطابق آن روي بار ویال نمودن از با

.شود

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان
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.ویال هاي چند دوزي را در فضاي باز بخش به دلیل احتمال آلودگی با اسپریها و ترشیات محیطی قرار ندهید.  ۵•

ویالهاي چند دوزي را در موارد ذیل مطابق با دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهاي بیمارستانی دفع نمایید.  6•

در صورتی که استریلیتی و یا محتوي ویال خراب شده است.

 حتی در صورتی که دارو داراي مواد محافظ آنتی میکروبیال باشد(در صورتی که تاریخ انقضا دارو گذشته است(

در صورتی که دارو بعد از باز شدن به طرز مناسبی نگهداري و انبارنشده باشد.

 ،ساعت بعد از باز کردن ویال دارویی و یا پس از انقضا زمان   24در صورتی که دارو داراي مواد محافظ آنتی میکروبیال نباشد

.توصیه شده توسط کارخانه سازنده 

  صرف نظر از تاریخ انقضا دارو، در صورتی که دارو به طرز مناسبی انبار نشده، سهواً آلوده شده و یا بر روي آن تاریخ تولید

.درج نشده باشد 

  تجویز و مصرف ایمن تجهیزات مصرفی پزشکی با قابلیت مصرف مجدد با تایید کارخانه سازنده و تائید منابع معتبر و شواهد

علمی و تصویب کمیته درماان و دارو تجهیزات و در نهایت رعایت دستورالعملهاي ابالغی وزارت بهداشت در موارد خاص برنامه  

وجود امکانات و منابع مورد نیاز جهت آماده سازي ایمان تجهیزات و ملزومات  مصرفی با قابلیت مصرف مجدد  . ریزي میشود

براي استفاده دوباره ضروري است و در صورت فقدان امکانات، تجهیزات، مواد و شرایط آماده سازي بایستی یک بار مصرف  

.تلقی شود

 سطح در دارویی مراقبتهاي روند بر دارویی مراقبتهاي بخش فنی مسئول 3 -  6 -ب

.مینماید نظارت بیمارستان
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 آن به پزشکان و تدوین کشوري فارماکوپه چارچوب در بیمارستان دارویی فرموالري 1 - 4 - 6 -ب
  .دارند دسترسی

و چارچوب در دارویی مدیریت محوریت با بیمارستان درمان دارو کمیته در بیمارستان دارویی فرموالري تدوین 

)IDL( ایران داروهاي رسمی فهرست زیرمجموعه

بیمارستان فرموالري در داروها قدرت دارویی، شکل اختصاصی، تجاري،کد نام ژنریک، نام وجود

بالینی بخشهاي و پزشکان به الکترونیکی فایل صورت به دارویی فرموالري ابالغ

بیمارستان ابالغی فرموالري از بالینی بخشهاي مرتبط کارکنان و پزشکان آگاهی

آنالیز ABCپرمصرف و قیمت گران داروهاي منطقی مصرف و تجویز براي دارویی فرموالري براي یکبار ماه سه هر

گروه پرهزینه داروي 5 براي مصرف و تجویز مدیریت Aبالینی راهنماهاي از استفاده با ها هزینه کاهش منظور به 

مربوط

درمان دارو کمیته تشخیص با کمتر زمانی فواصل در و سالیانه حداقل بیمارستان فرموالري بازنگري

تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مدیریت 4 -  6 -ب
میشود 
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و کاشتنی تجهیزات فرموالري تدوین همچنین .هستند بیمارستان در یکسان مفهوم داراي فرموالري و فارماکوپه 

 هرABC آنالیز و تجهیزات این منطقی مصرف و تجویز و بهینه مصارف در پزشکی مصارفی تجهیزات و ملزومات

 و شده توصیه پرمصرف و قیمت گران پزشکی مصرفی تجهیزات منطقی مصرف و تجویز براي آنها یکبار ماه سه

 بخش رئیس /فنی مسئول پیشنهادي مصرفی پزشکی تجهیزات فهرست و فرموالري .است کننده کمک بسیار

 فعال مشارکت با و شده ارائه پزشکی تجهیزات و دارو درمان کمیته به تصویب و بررسی جهت دارویی مراقبتهاي

.شود می ابالغ و تدوین مرتبط کارکنان و پزشکان

تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مدیریت 4 -  6 -ب
میشود 
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تجویز دارو توسط پزشکان در چارچوب فرموالري بیمارستان است و هرگونه تجویز خارج از فرموالري  2 - 4 -  6 -ب
.  مدیریت میشود

و دارو فرموالري از خارج تجویز مدیریت براي پزشکی تجهیزات و دارو درمان کمیته توسط کنترل قابل فرایندي بینی پیش  

مصرفی پزشکی تجهیزات

بخش رئیس /فنی مسئول محوریت با بیمارستان مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو فرموالري از خارج تجویز هرگونه مدیریت  

دارویی مراقبتهاي

فرایند طبق و فرایند صاحبان تایید با مصرفی، پزشکی تجهیزات و دارو فرموالري از خارج مصرفی تجهیزات و دارو تامین  

پزشکی تجهیزات و دارو درمان کمیته مصوبِ

 بیمارستان پزشکان مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو فرموالري از خارج تجویز سوابق ثبت

بیمارستان فرموالري به باال تجویز تواتر با داروهاي الیاق / فرموالري از خارج تجویز ممنوعیت زمینه در گیري تصمیم و طرح

که ایران داروهاي رسمی فهرست از خارج داروي تجویز اما است بیمارستان فرموالري از خارج داروهاي تجویز مدیریت منظور  

  بیمارستان فرموالري در ایران داروهاي رسمی فهرست از خارج داروهاي تعریف  یا شود می اعالم دارو و غذا سازمان توسط

.باشدImed سامانه در شده اعالم فهرست جز الزاما باید نیز فرموالري از خارج مصرفی پزشکی تجهیزات .است ممنوع مطلقا

تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی  4 -  6 -ب
مدیریت میشود
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متخصص داروسازي بالینی در بخشهاي ویژه، داروهاي تجویز شده را بازنگري و نظریه خود را *  1 - 5 - 6 -ب     

.  در پرونده بیمار ثبت مینماید

ارزیابی داروهاي تجویز شده براي بیماران در بخشهاي ویژه توسط متخصص داروسازي بالینی

ثبت پیشنهادات بازنگري داروهاي تجویز شده در صورت لزوم در پرونده بیمار یا سامانه اطالعات بیمارستان

ویژه بخشهاي در معالج پزشک توسط تایید عدم/تایید و بیمار پرونده در بالینی داروسازي متخصص نظریه بررسی

داروسازي  متخصص از خدمت، خرید طریق از استاندارد این تحقق براي بالین، داروسازي متخصص فاقد درمراکز 

.شود استفاده بیمارستان از خارج بالینی

متخصص داروسازي بالینی داروهاي تجویز شده را بازنگري و نظریه خود را در  5 -  6 -ب
.پرونده بیمار ثبت مینماید
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 را شده تجویز داروهاي بخشها، همه در اندیکاسیون، حسب بالینی داروسازي متخصص * 2 -  5 -  6 - ب      

  .مینماید ثبت بیمار پرونده در را خود نظریه و بازنگري

بالینی داروسازي متخصص توسط بالینی بخشهاي تمامی در بیماران براي شده تجویز داروهاي ارزیابی

بیمارستان اطالعات سامانه یا بیمار پرونده در لزوم صورت در شده تجویز داروهاي بازنگري پیشنهادات ثبت

معالج پزشک توسط تایید عدم/تایید و بیمار پرونده در بالینی داروسازي متخصص نظریه بررسی

متخصص از خدمت، خرید طریق از استاندارد این تحقق براي بالینی، داروسازي متخصص فاقد مراکز در 

.شود استفاده بیمارستان از خارج بالینی داروسازي

متخصص داروسازي بالینی داروهاي تجویز شده را بازنگري و نظریه  5 -  6 -ب

.خود را در پرونده بیمار ثبت مینماید
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