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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 ییدارومدیریت   6-ب

 سطح شود.و مدیریت میریزی برنامه بیماران پزشکی برای ، ملزومات و تجهیزات مصرفیامین داروت 1-6-ب

 یكسطح   شود.تامین می در تمام ساعات شبانه روز بیمارانو مورد نیاز روزانه  مصرفیداروی  1-1-6-ب

 ا در تمام ساعات شبانه روزهدر بخش یبستر مارانیب ازیمورد ن یمصرف یپزشک زاتیملزومات و تجه ،دارو نیتام 

 بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز مارانیب ازیمورد ن یمصرف یپزشک زاتیدارو ملزومات و تجه نیتام  

ود. نيوه فعالیت داروخاناه  ها انجام شهای ذخیره سازی دارو و ملزومات در بخشنبایستی با استفاده از شیوه مارانیب ازیمورد ن یمصرف یپزشک زاتیملزومات و تجهتامین دارو 

 شود که نیازهای بیماران در تمام ساعات شبانه روز تامین شود. ریزیبرنامهبایستی در سطح بیمارستان به نيوی 

 طح یكس تامین و در تمام ساعات شبانه روز در دسترس فوری است.فرموالری، متناسب با دامنه خدمات و ها داروهای حیاتی و ضروری در هریك از بخش * 2-1-6-ب

  در تمام ساعات شبانه روز هاهریك از بخشداروهای ضروری و تامین تهیه فهرست 

  در تمام ساعات شبانه روز هاداروهای حیاتی هر یك از بخشتهیه فهرست و تامین 

شود. در واقع فهرست داروهای تجهیزات انجام میارو و د ندرما تهیکم صیتر با تشخکم یو در فواصل زمان انهیحداقل سالو داروهای حیاتی  یضرور یفهرست داروها یبازنگر

 است. مارستانیب فرموالری حیاتی و ضروری طبق

 دوسطح  شود.می عملبر اساس آن  ریزی شده وبرنامه ،لویت بندی و مدیریت مصرفو، اپزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزات در شرایط کمبود 3-1-6-ب

 در بازار موقتمبود شناسایی داروهای با احتمال و سابقه ک 

  در بازار موقتتعیین نقطه سفارش متناسب با سوابق کمبود دارویی برای داروهای با سابقه کمبود 

 كیاستراتژ یداروها یکنترل موجود یهاکار راه ینیب شیپ 

 ییدارو موقت یکمبودها طیها در شرابه بخش یرساناطالع یهاوهیش نییتع 

  کمبود موقت  طیدر شرا ییاداروه نیگزیجا یهاروش ینیب شیپ 

 شود.توصیه می ماه مصرف بیمارستان 3 نیانگیمعادل م ،یمصرف یپزشک زاتیملزومات و تجهذخیره استراتژیك دارو، به طور معمول 

 سطح سه د.شوهای درمانی انجام میگروهی دارویی برای هااقبتمعرفی داروهای جدید و آموزش الزم در خصوص این داروها، توسط بخش مر 4-1-6-ب

 های داروییتوسط مسئول فنی یا رئیس بخش مراقبت و پزشکان یدرمان یهاگروه یبرا دیجد یداروهاهای آموزشی و اطالع رسانی اجرای برنامه 

  ات در سطح بیمارستان و تجهیز های داروشرکتمستقیم نظارت مسئول فنی بخش مدیریت دارویی و ممنوعیت تبلیغات 

 مارستانیب یو با مشارکت معاونت آموزش ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /یتوسط مسئول فن دارویی های آموزشیبرنامه ی برایهای پیشنهادسرفصل 

  دارو یو مصرف منطق زیتجو .1

 تلفیق دارویی .2

 حیصي یسینونسخهاصول  .3

 داروها و شایع عوارض جانبی .4

 تداخالت دارویی .5

 یزشکو ملزومات پ زاتیتجهو  استانداردهای ایمنی دارو .6

  دیجد یداروها یمعرف .7

 شود.توصیه می یآموزش یهامارستانیدر ب ییدارو یهابا بيث  Journal Club/Case Report در جلسات ینی/داروساز بالداروساز حضور و مشارکت فعال 
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 سطح شود.جام میانایمن  و به صورتپزشکی بر اساس ضوابط  ملزومات و تجهیزات مصرفی، داروانبارش، آماده سازی و توزیع  2-6-ب

 سطح یك شود.ایمن انجام می حفاظت شده و براساس الزامات کارخانه سازنده و بصورت ،پزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزات /نگهداریشرایط انبارش * 1-2-6-ب

 برای انبارش ایمن دارو منابع، امکانات و کارکنان مرتبط، نیتام  

 انبار، داروخانه و بخش  در یخچالیپرخطر، مشابه و  یداروها یبرچسب گذار 

 مناسب واجد دماسنج و رطوبت سنج خچالیبا برچسب مشخص در یخچالی یداروها و یخچال مجهز به درب شیشه ای و قفل دار 

 و بخش و مجهز به سیستم هشدار دهنده در صورت انيراف از دمای مجاز داروخانه ،ییدر انبار دارو ییدارو یهاخچالی یکنترل دما  

 های دارویی به برق اضطراری بیمارستانیخچالمامی اتصال ت 

 نصب فهرست داروهای موجود در یخچال با ميل دقیق و دمای مورد نیاز بر درب یخچال 

 ها یا در سامانه اطالعات بیمارستاندر دسترس بودن فهرست داروهای یخچالی در بخش  

 ر همه طبقاتمناسب د یخچالی یدماکه موجب اختالل در داروها  عدم انباشتگی 

  رعایت شرایط داروهای با نگهداری در تاریکی 

 با دسترسی کارکنان مسئول و معین قفسه قفل دار ميفوظ كیدر و بخش مخدر در انبار داروخانه  یداروها 

 نگهداری داروهای پرخطر و سایتوتوکسیك در مکان مجزا و با عالئم هشدار در انبار دارویی، داروخانه و بخش 

 وهای با هشدار باال در مکان مجزا و با عالئم هشدار با دسترسی ميدود در انبار دارویی، داروخانه و بخشنگهداری دار 

 ی دارویی در نيوه چینش داروها در انبار/ميل نگهداری با عالئم هشدارهالياظ شباهت 

  بر اساس الزامات کارخانه سازنده ،پزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزاتشرایط انبارش 

  در انبار با روشی مدون و منظم هاآنو مدیریت مصرف  پزشکیمصرفی  ملزومات و تجهیزاتمدیریت تاریخ انقضا دارو  

شده نظارت نموده و در صورت مشاهده هرگوناه عادم انطبااق ضامن      ریزیبرنامهبایستی بر کیفیت انبارش به صورت مدون و  ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ/  یمسئول فن

 اقدامات اصالحی موارد را با ذکر اقدام اصالحی در سوابق انبار ثبت و نگهداری نماید.انجام 

  دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی،  با موضوع 1395/ معاونت درمان وزارت متبوع 27/4د مورخ  12843/400دستورالعمل به شماره

  راهنمای داروهای با هشدار باال

 سطح یك شود.انجام میحفاظت شده و ایمن بر اساس الزامات کارخانه سازنده و به صورت  ،پزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزاتتوزیع  * 2-2-6-ب

  ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /یمسئول فنوجود برنامه مدون برای توزیع دارو تيت نظارت مستقیم 

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

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

 یرد.مدیریت توزیع به خصوص در خصوص داروهای یخچالی و داروهای با شرایط خاص نگهداری از اهم مواردی است که بایستی تيت نظارت دقیق صورت پذ

 دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی،  با موضوع 1395/ معاونت درمان وزارت متبوع 27/4د مورخ  12843/400مل به شماره دستورالع

  راهنمای داروهای با هشدار باال
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 یكسطح  .شودانجام می ریزی وضوابط مربوط برنامهطبق  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتفراخوان دارو  * 3-2-6-ب

  ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /یمسئول فن/ واحدها توسط به بخش 1فراخوان شده پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو اطالع رسانی 

  فراخوان شده  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو نظارت بر جمع آوری فوری 

 ئه مراقبت/خدمتدر ميل ارافراخوان شده  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو  به کنان بالینیعدم دسترسی کار 

  و گردش کاردر حال مصرف  پزشکیمصرفی  و تجهیزات داروهادر ميدوده فراخوان شده  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو عدم قرار گرفتن 

  ییدارو یهابخش مراقبتفراخوان و جمع آوری شده در  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو روشن بودن سرنوشت نهایی 

  شده  فراخوان پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو نیاز سوابق و مستندات مورد 

 پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو  فراخوانسوابق مکاتبات سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای ذیربط در خصوص  .1

 انقضایخ تولید و ربا ذکر مشخصات، کارخانه سازنده، سری ساخت و در صورت مصرفی بودن تافراخوان شده  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو فهرست  .2

 ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /یمسئول فن/ واحدها توسط بخشتمامی فراخوان شده به  پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو سوابق اطالع رسانی  .3

 فراخوان شده پزشکیمصرفی  و تجهیزاتدارو نهایی سرنوشت بیان کننده مستندات وابق و س .4

  دستورالعمل به شمارهSOP_DPNA_GIO_014  01/11/97مورخ 

 سطح یك شوند.به صورت ایمن نگهداری و توزیع می “با هشدار باال “ داروهای  * 4-2-6-ب

  در انبار دارویی نگهداری ایمن داروهای با هشدار باال در 

 ایمن داروهای با هشدار باال نشان گذاری و توزیع 

شوند. اگر چه ممکن است میزان تکرار خطا شدید بیماران می گیرند، باعث مر  یا آسیبه قرار میبه اشتباه مورد استفاد 2"داروهای با هشدار باال" زمانی که بنابر منابع معتبر،

و بازگشات اسات. ایان     بال جباران  در مصرف و تجویز این داروها شایع نباشد، لیکن عوارض به جای مانده ناشی از خطاهای دارویی برای بیماران بسیار شدید، پایدار و غیر قا

ها اشاره نمود، بیشتر تؤام با عوارضی نظیر کاهش فشاارخون، خاونریزی،   ، انسولین و آرام بخشها، اوپوییدهاها، به داروهای ضد انعقاد، نارکوتیكن از میان آنتواداروها که می

ند. از اهام احتیاطااتی کاه در    شوای بیماران باعث توانند آسیب و ضرری جبران ناپذیر را برکاهش قند خون، دلیریوم، لتارژی و برادیکاردی بوده که هر یك از این عوارض می

ساازی دارو و انباار دارویای بخاش     در اتاق آمااده  "داروهای با هشدار باال"دسترسی به  است. "داروهای با هشدار باال"ممنوعیت دسترسی آزاد به  ،مصرف و تجویز این داروها

 زباان  باه  دارو ناام  شاده،  گاذارده  رنگ قرمز سبدهای در بخش داری درميل نگه در باشندمی مشابه یا اشکال اسامی و دارای که باال هشدار با داروهای .باشدميدود بایستی 

کارکنان بالینی به اطالعات داروئی داروهای هشدار باال مانند اشاکال داروئای، دوزهاا، طریقاه      .شود نصب آن روی بر، باشد خواندن قابل دور از که 48حداقل  فونت با فارسی

نساخه   سازی و دقات بسایار در هنگاام انباار داری،    . استانداردداشته باشند، تداخالت، پایش، هشدارهای داروئی دسترسی های تجویز، زمان دارودهی، عوارضسازی، راهآماده

 "داروهای باا هشادار بااال   "تجویز و آماده سازی  بکاهد. که از بروز وقایع ناخواسته رعایت گردد به نيوی "داروهای با هشدار باال "نویسی، نسخه برداری، آماده سازی و تجویز

  ای به صورت مستقل از یکدیگر انجام شود.توسط دو نفر از کادر حرفه

دهای اعتبار دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استاندار "معاونت درمان وزارت متبوع با موضوع  27/4/1395د مورخ 12843/400اجرای مفاد دستورالعمل به شماره 

 بخشی، راهنمای داروهای با هشدار باال. 

 ( استناد به بخشنامه دارهای پرخطر )26/3/95 د مورخه 9563/409هشدارباال 

 "12/10/1396مورخ  127714/655برچسب گذاری داروهای باهشدار باال به شماره  "بخشنامه 

                                                           
1 Recall 

2 High Alert Medications 
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 سطح یك شوند.شرایط ایمن آماده سازی می مربوط و تيتبا رعایت ضوابط سازی داروهای پر خطر و سیتوتوکسیك آماده * 5-2-6-ب

  وجود حداقل تجهیزات و امکانات مورد نیاز 

 شرایط ایمن با رعایت ضوابط مربوط و تيتسازی داروهای پر خطر و سیتوتوکسیك آماده  

 نکاتی در زمینه مدیریت دارویی داروهای شیمی درمانی 

 ماربی لکترونیكا نسخه آماده سازی دارو طبق .1

  هشداردهنده برچسب با و مناسب بندی دربسته سایتوتوکسیك داروهای انتقال .2

  دیده آموزش پرسنل توسطیا بخش  ساخت ميل به انبار یا داروخانه از داروها انتقالهرگونه  .3

 بیماره ب دارو تيویلممنوعیت   .4

  دارند دخالت سایتوتوکسیك داروهای نقلو وحمل جابجایی درفرایند که افرادی تمامیبرای  نشت کیتو آشنایی با  دسترسی .5

 دارند دخالت سایتوتوکسیك داروهای ونقل وحمل جابجایی درفرایند که افرادی تمامیبرای تجهیزات حفاظت شخصی  استفاده از .6

 از عالئم اختصاری و کد استفادهسری ساخت بدون نام دارو، تاریخ انقضا و شماره  شاملِدر قفسه ميل نگهداری داروهای سایتوتوکسیك  گذاریرچسبب .7

 مطابق دستورالعملداروی دارای مشخصات  استاندارد هاییخچالوجود  .8

 های سیتوتوکسیكآماده سازی دارو 

 نظارت مستقیم داروساز .1

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

 کاهش هدر رفت فراورده دارویی ط زیسته حداقل رساندن آلودگی ميیب .3

 مکان آماده سازی دارو با دز تجویز شده و کاهش عوارض و افزایش اثر بخشا .4

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

 منعی ندارد( اده از ایزوالتورتخت شیمی درمانی استف12مرکز شیمی درمانی کمتر از ) در  تخت 12ر از بیشتمرکز شیمی درمانی در  1اتاق تمیز وجود .6

 2کابین بیولوژیك ایمن و جهیزات آماده سازی دارووجود ت .7

 سازی دارو تجهیزات مصرفی آماده و آماده سازی دارو خودکار خودکارو نیمه یهادستگاه ،ایزوالتوروجود  .8

 ی داروی سایتوتوکسیكهاپسماندایمن و منطبق بر اصول بهداشتی دفع  .9

 جمع آوری شده و به شکل صيیح مدیریت گردند هایتوتوکسیك باید به صورت جداگانه از سایر زبالهپسماندهای سا تمامی .10

  باشدحاوی اطالعات کافی و صيیح به صورت خوانا  کهدر اتاق تمیز  برچسب زنی دارو .11

 مواردی که در برچسب باید ذکر شود درج  .12

 توسط کارکنان آموزش دیدهها داروایمن انتقال  .13

 نیمه مصرف هایآماده شده و ویال داروهای ایمننگهداری  .14

 فعال در آماده سازی و حمل و نقل و تزریق داروهای سایتوتوکسیك کارکنان آموزشی رئوس مطالب 

 فرآیندهای مناسب برای کار با داروی سایتوتوکسیك .1

 خطرات و اقدامات ایمنیبر سالمت،  اثرات داروها .2

  فنون آسپتیك .3

 و باقیمانده مواد سایتوتوکسیك  دفع مواد و وسایل آلودهنيوه  .4

 در صورت بروز حادثه و نشت دارو ات الزماقدام .5

  مياسبات .6

 و استفاده از دستکش استریل بهداشت دستعایت رو  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی .7

  استانداردها و شرایط کار در اتاق تمیز و کابین ایمن بیولوژیك .8

 29/01/1396مورخ  6912/655به شماره  "سازی داروهای تزریقی و تغذیه وریدیی آمادهاتاق تمیز برااستانداردهای  "دستورالعمل 

 29/01/1396مورخ  6915/655به شماره  "سازی داروهای سایتوتوکسیكاتاق تمیز برای آماده استانداردهای "دستورالعمل 

                                                           
1 Clean Room 
2 Biological Safety Cabinet) BSC( 
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 سطح دو شود.سه برای هر مورد با حضور مسئول فنی داروخانه انجام میبا تدوین صورتجلتاریخ مصرف گذشته انهدام داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی  * 6-2-6-ب

 وزارت بهداشت یابالغ الزامات اميا  ضایعات دارویی به دستورالعمل ییدارو تیریکارکنان مد یو آگاه یدسترس  

 فوق الذکرگذشته بر اساس دستورالعمل  خیانهدام داروها تار  

 دارو سازمان غذا و یشته بر اساس دستورالعمل ابالغگذ خیتار یمصرف یپزشک زاتیتجه انهدام 

 عدم وجود هیچ مورد و تجهیزات مصرفی پزشکی تاریخ مصرف گذشته در ميدوده داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی در حال مصرف و گردش کار 

 5/5/1395/د مورخ 44282/658به شماره  سازمان غذا و دارو 

 سطح دو ارد و تيت کنترل است.فضای فیزیکی مستقل دانبار داروخانه  7-2-6-ب

 برای انباردارویی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط، نیتام 

  ابالغی وزارت بهداشت دستورالعمل  طبق داروخانه انبار مستقل فیزیکی فضایوجود 

 تقسیم بندی فضای فیزیکی انبار طبق استاندارد ابالغی 

 فراخوان شده یمصرف یپزشک زاتیتجه و جداسازی ميل نگهداری داروها 

  ها طبق استانداردقابل اشتعال و ضدعفونی کننده ، موادهای شیمیاییداروها، ميلول بایوداروهای سایتوتوکسیك، ضایعات، جداسازی ميل نگهداری 

  مطابق استانداردانبار قفسه بندی 

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

 ش، سرمایش و تهویه مناسبسیستم گرمای وجود 

 ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /مسئول فنی تيت نظارت بر اساس الزامات کارخانه سازنده ،پزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزات مدیریت کیفیت انبارش 

 26/10/1395در تاریخ  159974/655دارویی به شماره  هایمراقبت بخش فیزیکی فضای استاندارد 

 سطح سه شود.ریزی و انجام میتيت نظارت مستقیم داروساز، برنامهو توکسیك با حضور زی داروهای پرخطر و سیتوآماده سا * 8-2-6-ب

  سازی داروهای پر خطر و سیتوتوکسیكآمادهدر مراحل  ییدارو یهابخش مراقبت سیرئ /مسئول فنینظارت 

  داروساز با حضورآماده سازی داروهای پرخطر و سیتوتوکسیك 

 ز تيت نظارت مستقیم حضور فیزیکی داروساز در حین آماده سازی داروهای پرخطر و سیتوتوکسیك است.منظور ا

 سطح نماید.  های دارویی در سطح بیمارستان نظارت میهای دارویی بر روند مراقبتمسئول فنی بخش مراقبت 3-6-ب

 سطح یك های دارویی است.مسئول فنی بخش مراقبتمستقیم ت تيت نظار ،پزشکیمصرفی  ، ملزومات و تجهیزاتمراحل خرید، انبارش ایمن دارو 1-3-6-ب

  دارویی بر روند خرید دارو یهابخش مراقبت سیرئ /مسئول فنینظارت مستقیم  

  ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی یی بر روند خرید دارو یهابخش مراقبت سیرئ /مسئول فنینظارت مستقیم 

  ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی  انبارش ایمن دارویی بر روند دارو یهابتبخش مراق سیرئ /مسئول فنینظارت مستقیم 

  ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی  داروطراحی و اجرای اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود در صورت بروز هرگونه عدم انطباق در مراحل خرید و انبارش 

 ییدارو یهابخش مراقبتمه بهبود اجرا شده در ثبت و نگهداری موارد عدم انطباق و اقدامات اصالحی/ برنا 

، کننادگان  تاامین  انتخاب معیارهای و نيوه، اقالم از هریك سفارش نقطه تعیین و برآورد نيوهمواردی مانند بر یی دارو یهابخش مراقبت سیرئ /مسئول فنینظارت مستقیم 

  مد نظر است. هاآنو انبارش ایمن  رفیمصپزشکی  تجهیزات و ملزومات ،دارو تامین منابع بندیاولویت نيوه

 دوسطح  نماید.های دارویی از این اطالعات استفاده میهای دارویی به اطالعات بیماران دسترسی داشته و در مدیریت مراقبتمسئول فنی بخش مراقبت 2-3-6-ب

 مارستانیانه اطالعات بسام قیاز طر مارانیبه اطالعات ب های داروییبخش مراقبت ی/ مسئول فنییدارو ریمد یدسترس  

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

مختلاف و   یهاا در بخششده  زیتجو یو داروها یشگاهیآزما جینتا ،یفعل صی، تشخیآلرژ ای تینوع حساس هر ،سن ،وزن،نام، جنسحداقل موارد دسترسی به اطالعات شاملِ 

  است. مارستانیسامانه اطالعات ب قیاز طر ی/ مسئول فنییدارو ریمد ی( براییدارو قی)فرم تلفماریب یقبل ییسوابق دارو
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 دوسطح  های دارویی است.مسئول فنی بخش مراقبتمستقیم تيت نظارت  ،پزشکیمصرفی  ، ملزومات و تجهیزاتنسخه پیچی و توزیع ایمن دارو * 3-3-6-ب

 های داروییمسئول فنی بخش مراقبتتوسط  مارستانیپرونده به سامانه اطالعات ب از یمصرف یو ملزومات پزشک زاتیتجه ،دارو قیانتقال اطالعات کامل و دقظارت بر ن 

 های داروییمسئول فنی بخش مراقبتتيت نظارت  ییدارو نیتوسط کارشناس/ تکنس ییدارو یچینسخه پ 

 در نسخه پیچی های داروییمسئول فنی بخش مراقبتو چك مستقل دوگانه طبق دستورالعمل ابالغی و تيت نظارت داروهای با هشدار باال  رعایت موازین ایمنی بیمار 

  در نسخه پیچی های داروییمسئول فنی بخش مراقبترعایت موازین ایمنی بیمار داروهای مشابه طبق دستورالعمل ابالغی و تيت نظارت 

 یبستر مارانیب یبرا مارستانیبا دستورات پزشك در سامانه اطالعات ب یچیانطباق نسخه پبر  های داروییش مراقبتمسئول فنی بخ نظارت 

  یبستر یهابه بخش یمصرف یپزشک زاتیتجهدارو، ملزومات و  عیبر نيوه توزهای دارویی مسئول فنی بخش مراقبتنظارت 

  یمصرف یپزشک زاتیتجهدارو، ملزومات و  عینيوه توزبر های دارویی مسئول فنی بخش مراقبتنظارت ابعاد 

 ینیب شیخارج از پ ییمربوطه به داروخانه، از داروخانه به بخش و موارد استثنا یاز انبارها یپزشک زاتیتجه ملزومات و، دارو عینيوه و تواتر توز نِییتع .1

 هاخشیا نایلون دوز بودن نيوه تيویل دارو به ب dose Unit توزیع دارو به صورت .2

 سرپرستار  صیبه تشخها دارو در بخش رندهیگ لیتيو صالحینتخاب کارکنان ذا .3

  هاتا بخش ییاز انبار دارو یبسته بند طیاز جمله دما و شرا ینگهدار طیشرا تیبا رعا، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی دارو منیحمل و نقل ا .4

 ندی داروهاحفظ زنجیره سرمایی داروهای یخچالی، ميافظت از بسته ب .5

 که منجر به ناممکن بودن قرائت تاریخ انقضادارو  یهاو خرد کردن ورق یبهداشت یداروها از بسته بندخروج عدم  .6

  های بالینیو ذیصالح در هر یك از بخش نیصرفا به افراد مع یمصرف یپزشک زاتیدارو، ملزومات و تجه لیتيو .7

  به داروخانه ینگهدار طیظ شرابا حف مارانیداروها و ملزومات مصرف نشده ب عودت .8

 هادر بخش عدم انبارش دارو در بخش و عودت داروهای مصرف نشده .9

 نیمع یموجود در بخش در بازه زمان یو مصرف داروها یاز اتاق درمان و نيوه نگهدار ییدارو تیریمد یدانینظارت م .10

 خودبخود متوقف شونده با استفاده از نرم افزارمراقبت از تداخالت دارویی، عوارض جانبی دارویی و دستورالعمل داروهای  .11

  متیق و گران یقیپرخطر و تزر یداروها ینيوه نگهدار .12
 

نظرات و انتقادات را در زمینه تامین و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات  ینیبال یهابخش یاز تمام بار كیحداقل هر سه ماه  یدر بازه زمانکمیته درمان دارو تجهیزات پزشکی 

  نماید.طراحی و اجرا می های داروییمسئول فنی بخش مراقبت شکی را جمع آوری و تصمیمات اصالحی/ برنامه بهبود را با ميوریتپز

  11/07/1391/د مورخ 11232/655توزیع داروهای مخدر بر اساس دستورالعمل توزیع و مصرف داروهای مخدر به شماره 

  راهنمای ایمنی بیمار مارتبط باا اساتانداردهای اعتباربخشای، راهنماای       با موضوع  معاونت درمان وزارت متبوع1395/ 27/4د مورخ  12843/400دستورالعمل به شماره

  داروهای با هشدار باال
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 سطح دو  آید.یبه عمل مهای دارویی تيت مدیریت مسئول فنی بخش مراقبت مؤثراصالحی  اتخطاهای دارویی گزارش، تيلیل و اقدامو  /واکنشعوارض * 4-3-6-ب

 راهنمای گزارش عوارض و اشتباهات دارویی  دستوالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی و عوارض و خطاهای دارویی در بیمار، طبقدهی شناسایی و گزارش 

  از طریق تکمیل و ارسال فرم زردناخواسته داروها و خطاهای داروییارسال گزارش عوارض ،ADR   1آنالینو یا سامانه گزارش دهی  

ها به راهنمای گزارش عوارض و اشتباهات دارویی مشاهده شده در بیمارستان دستوالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی و و خطاهای دارویی در بیمار، طبق / واکنشعوارض

 شود.گزارش می های سالمت سازمان غذا و دارودههای سالمت، زیرمجموعه دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورگروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده

. مواجه شاویم واکنش ناخواسته در بیمار  بابا دوز صيیح، به بیمارصيیح، از راه صيیح، در زمان صيیح  داروی صيیحآن است که علی رغم رعایت  ADR مفهومیاداوری مهم! 

 ریکال نمودن دارو است. در ارزیابی کشوری و تصمیم درخصوص حذف/ های ناخواسته دارویید واکنشکاربرهستند.  و متفاوت این امر با خطاهای دارویی دو مقوله مستقل

طبق دساتورالعمل  ی عمومی بالینی ارزیابی خواهد شد. بدیهی است گزارش خطاهای دارویی بایستی به مراجع مربوط هاخطاهای داروی در بخش دارودهی صيیح در مراقبت

 .و مدیریت شود منعکس  ی رهبری و مدیریت در کیفیتهااردمضمون استاند وقایع ناخواسته

 سطح سه های دارویی است.مسئول فنی بخش مراقبتمستقیم تيت نظارت  ،پزشکیمصرفی  دارو، ملزومات و تجهیزاتمصرف ایمن  * 5-3-6-ب

 2ولتی دوزداروهای مایمن تجویز و مصرف بر نيوه های دارویی مسئول فنی بخش مراقبتو میدانی  نظارت مستقیم 

 مصرف باركیصرفاً  یپزشک زاتیملزومات و تجهایمن  تجویز و مصرفبر نيوه های دارویی مسئول فنی بخش مراقبتو میدانی  نظارت مستقیم 

  های دارویی بر نيوه تجویز و مصرف ایمن تجهیزات مصرفی پزشکی با قابلیت مصرف مجدد مسئول فنی بخش مراقبتو میدانی  مستقیمنظارت 

 ی بالینیهاداروهای با هشدار باال و پرخطر در بخشو مصرف ایمن  شناسایی تجویزنگهداری، های دارویی بر نيوه مسئول فنی بخش مراقبتو میدانی  مستقیمرت نظا  

  های داروییقبتميوریت مسئول فنی بخش مرا تجهیزات پزشکی باودارو درمان مشارکت کمیته طراحی و اجرای اقدامات اصالحی/ برنامه بهبود با 

  های مولتی دوزدارومصرف ایمن نکاتی مهم در زمینه  

 شود.ی تك دوزی برای هر بیمار استفاده هاحتی المقدور از ویال ،منظور کاهش احتمال آلودگی متقاطع بین بیماران به .1

 شود که راه حل منيصر به فرد باشد.های چند دوزی تنها در زمانی توصیه میفاده از ویالاست .2

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

مطاابق باا توصایه    در صورت امکان یك ویال چند دوزی را به هر بیمار اختصاص داده و بعد از چسبانیدن برچسب نام بیمار و تاریخ بااز نماودن ویاال بار روی آن      .4

 . شودهداری گرا در شرایط و ميل توصیه شده ن کارخانه سازنده آن

 و ترشيات ميیطی قرار ندهید. هاهای چند دوزی را در فضای باز بخش به دلیل احتمال آلودگی با اسپریویال .5

 های چند دوزی را در موارد ذیل مطابق با دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی دفع نماییدویال .6

 ست.لیتی و یا ميتوی ویال خراب شده ایدر صورتی که استر 

 حتی در صورتی که دارو دارای مواد ميافظ آنتی میکروبیال باشد( . در صورتی که تاریخ انقضا  دارو گذشته است( 

  هداری و انبارنشده باشد.بعد از باز شدن به طرز مناسبی نگدر صورتی که دارو 

  ،ن ویال دارویی و یا پس از انقضا  زمان توصیه شده توسط کارخانه سازنده .ساعت بعد از باز کرد24در صورتی که دارو دارای مواد ميافظ آنتی میکروبیال نباشد 

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

با تایید کارخانه سازنده و تائید منابع معتبر و شواهد علمی و تصویب کمیته درماان و دارو تجهیازات و    ددتجویز و مصرف ایمن تجهیزات مصرفی پزشکی با قابلیت مصرف مج

شود. وجود امکانات و منابع مورد نیاز جهت آماده سازی ایمان تجهیازات و ملزوماات    ریزی میهای ابالغی وزارت بهداشت در موارد خاص برنامهدر نهایت رعایت دستورالعمل

  برای استفاده دوباره ضروری است و در صورت فقدان امکانات، تجهیزات، مواد و شرایط آماده سازی بایستی یك بار مصرف تلقی شود. ا قابلیت مصرف مجددب مصرفی

 وزارت بهداشت 26/11/1394مورخ  1108/100 یدستورالعمل ابالغ 

                                                           
1 adr.ttac.ir 

2 Multiple dose 
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1398سال  –ایش چهارم ویر –ها ستانداردهای اعتباربخشی ملی ییمارستانا   

 سطح شود.میمدیریت  ، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکیتجویز و مصرف منطقی دارو 4-6-ب

 سطح دو و پزشکان به آن دسترسی دارند.ماکوپه کشوری تدوین فرموالری دارویی بیمارستان در چارچوب فار 1-4-6-ب

 در چارچوب و دارویی مدیریت ميوریت با بیمارستان درمان دارو کمیته دارویی بیمارستان در فرموالری تدوین ( زیرمجموعه فهرست رسمی داروهای ایرانIDL ) 

  بیمارستان فرموالری در هادارو قدرت دارویی، شکل اختصاصی، تجاری،کد نام ژنریك، ناموجود 

 بالینی هایبخش و پزشکان به الکترونیکی فایل صورت به فرموالری دارویی ابالغ 

 بیمارستان ابالغیفرموالری  از بالینی هایبخش مرتبط کارکنان و پزشکان آگاهی  

 نالیز آABC برای تجویز و مصرف منطقی داروهای گران قیمت و پرمصرف دارویی فرموالری برای بارهر سه ماه یك 

  پرهزینه گروه داروی  5مدیریت تجویز و مصرف برایA با استفاده از راهنماهای بالینی مربوط هابه منظور کاهش هزینه 

  درمان دارو کمیته تشخیص با ترکم زمانی فواصل در و سالیانه حداقل بیمارستان فرموالری بازنگری 

همچنین تدوین فرموالری تجهیزات کاشتنی و ملزوماات و تجهیازات مصارفی پزشاکی در مصارف بهیناه و        هستند. بیمارستانیکسان در مفهوم دارای فارماکوپه و فرموالری 

قیمت و پرمصرف توصیه شده و بسیار مصرفی پزشکی گران تجهیزات برای تجویز و مصرف منطقی  هاآن بارهر سه ماه یك ABCنالیز تجویز و مصرف منطقی این تجهیزات و آ

دارو و  درماان  کمیتاه  باه  تصاویب  و بررسی جهت های داروییبخش مراقبت / رئیسمسئول فنی پیشنهادی یمصرف یپزشک زاتیفهرست تجهو  فرموالریکمك کننده است. 

 شود.ن و ابالغ میشده و با مشارکت فعال پزشکان و کارکنان مرتبط تدوی ارائهتجهیزات پزشکی 

 سهسطح  شود.هرگونه تجویز خارج از فرموالری مدیریت می فرموالری بیمارستان است و تجویز دارو توسط پزشکان در چارچوب 2-4-6-ب

 رفی دارو و تجهیزات پزشکی مص تجویز خارج از فرموالری مدیریت برای پیش بینی فرایندی قابل کنترل توسط کمیته درمان دارو و تجهیزات پزشکی 

  های داروییدارو و تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان با ميوریت مسئول فنی/ رئیس بخش مراقبت تجویز خارج از فرموالریمدیریت هرگونه 

  و و تجهیزات پزشکیدارو و تجهیزات پزشکی مصرفی، با تایید صاحبان فرایند و طبق فرایند مصوبِ کمیته درمان دار خارج از فرموالریتامین دارو و تجهیزات مصرفی  

  دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی پزشکان بیمارستان تجویز خارج از فرموالریثبت سوابق 

  به فرموالری بیمارستان  باالخارج از فرموالری / الياق داروهای با تواتر تجویز  تجویزممنوعیت طرح و تصمیم گیری در زمینه 

بیمارستان است اما تجویز داروی خارج از فهرست رسمی داروهای ایران که توسط سازمان غاذا و دارو اعاالم مای شاود، یاا       منظور مدیریت تجویز داروهای خارج از فرموالری

 هرسات ف جاز  الزامااً  بایاد  فرموالری نیز از خارج مصرفی پزشکی تجهیزات است. طلقا ممنوعمتعریف داروهای خارج از فهرست رسمی داروهای ایران در فرموالری بیمارستان 

 .باشد Imedشده در سامانه  اعالم

 سطح نماید.متخصص داروسازی بالینی داروهای تجویز شده را بازنگری و نظریه خود را در پرونده بیمار ثبت می 5-6-ب

 دو سطح نماید.های ویژه، داروهای تجویز شده را بازنگری و نظریه خود را در پرونده بیمار ثبت میمتخصص داروسازی بالینی در بخش * 1-5-6-ب

 بالینی داروسازی متخصص توسط ویژه هایبخش در بیماران برای شده تجویز ارزیابی داروهای  

 بیمارستان اطالعات سامانه یا بیمار پرونده در لزوم صورت در شده تجویز داروهای بازنگری پیشنهادات ثبت  

 های ویژهدر بخش معالج پزشك سطتو تایید عدم/تایید و بیمار پرونده در بالینی داروسازی متخصص نظریه بررسی 

 خارج از بیمارستان استفاده شود. بالینی داروسازی متخصصبالین، برای تيقق این استاندارد از طریق خرید خدمت، از  داروسازی متخصص فاقد مراکز در

 سطح سه نماید.خود را در پرونده بیمار ثبت می یهها، داروهای تجویز شده را بازنگری و نظربخش همهبالینی حسب اندیکاسیون، در متخصص داروسازی  * 2-5-6-ب

 بالینی داروسازی متخصص توسط بالینی هایبخش تمامی در بیماران برای شده تجویز ارزیابی داروهای 

 بیمارستان اطالعات سامانه یا بیمار پرونده در لزوم صورت در شده تجویز داروهای بازنگری پیشنهادات ثبت  

 جمعال پزشك توسط تایید عدم/تایید و بیمار پرونده در بالینی وسازیدار متخصص نظریه بررسی 

 خارج از بیمارستان استفاده شود. بالینی داروسازی متخصصبالین، برای تيقق این استاندارد از طریق خرید خدمت، از  داروسازی متخصص فاقد مراکز در

 


