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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 مذیریت خطاهای دارویی عنوان روش اجرایی:
 01PL 26کذ روش اجرایی:

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
  هذیریت خطبّبی دارٍیی

 :دامنه 
، آسییت  رکویتِ هرگ ٍ هیدفتر پرستبری، ٍاحذ تصَیر ثرداری، کلیٌیک تخصصی ٍ سرپبیی، دارٍخبًِ، ٍاحذّبی درهبًی، کلیِ 

 ٍ تجْیسات پسضکی درهبىکویتِ دارٍ،  ضٌبسی ٍ ًسَج،

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 ایوٌی ثیوبر ٍ پیطگیری از خطبّبی دارٍییارتقبی 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 هصبحجِارزیبثی از طریق هطبّذُ ٍ هسئَل اهَر دارٍیی ثیوبرستبى،  ٍ ایوٌیهسئَل 

 روش اجرا:
ضبهل هَاردی ًػیر اسیبهی دارٍّیبی ثیب اسین ٍ تل یع ٍ غیبّر        ثیوبرستبىکتبثچِ ایوٌی دارٍیی  هسئَل اهَر دارٍیی  -1

در اختیبر کلییِ  جْت هطبلؿِ  ٍ را تذٍیي ًوَدُ پرٍتکل تجَیس دارٍّبی پرخطر، چگًَگی ٍقَؼ خطبی دارٍیی ٍ .... ،هطبثِ

 .دّذ هیپرسٌل دارٍخبًِ قرار ّوچٌیي ثخص ّب ٍ 

 ذ.دّهی ّب قرار  ٍ در اختیبر ثخصکردُ تْیِ را  فرم ثجت خطبدارٍ ٍ درهبى  کویتِ -2

ارائیِ هیی   در هَرد خطبّبی دارٍیی ّب  ّبی الزم را ثِ پرسٌل در جْت پر کردى ایي فرم آهَزشهسئَل اهَر دارٍیی   -3

 دّذ.

 ٍ در جریبى ثجت خطبّبی دارٍیی قرار هی گیرد کٌترل کردُرٍزاًِ فرم ّب را  ٍیسرپرستبر ٍ در غیبة ایطبى جبًطیي  -4

 .دّذهی ارائِ کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبر  فرم ّبی پر ضذُ را ثِ ٍ

 کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبر رسبًذُ هی ضَد.ثِ صَرت هحرهبًِ ثِ ثرخی اٍقبت فرم ّب  *

ججیراى   ٍاقیذاهبت درهیبًی الزم    جْیت اًجیبم  فرد کطف کٌٌذُ خطبی دارٍیی ثالفبصلِ پس از هطبّذُ ٍ ثجت خطیب،   -5

 .هی کٌذثِ تین پسضکی ثیوبر اطالؼ رسبًی آى را  ،خطبی دارٍیی پیص آهذُ

 ذ.کٌدر پرًٍذُ ثیوبر ثجت هی  رااقذاهبت اصالحی اًجبم ضذُ پسضک   -6

در کویتیِ دارٍ ٍ  ایطبى ًیس ٍ هطرح هسئَل اهَر دارٍیی دارٍیی را ثب کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبر خطبّبی  -7

، ًتبیج را جْت درس گیری از خطب ٍ جلَگیری از تکرار آى در اختیبر کبرکٌبى قرار پس از تحلیلدرهبى گسارش هی کٌذ ٍ 

 .(خطبّبرت هَردی ٍ یب درج در گسارش سِ هبِّ )ثِ صَهی دّذ

پیس  کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبر ّر سِ هبُ یکجبر کلیِ خطبّبی گسارش ضذُ طی سِ هبُ را جوؽ آٍری ٍ  -8

اداری  گسارضی تذٍیي ًوَدُ ٍ ثِ صَرت کتبثچِ از طرییق اتَهبسییَى  ، آى ای ٍ یب تحلیل ریطِ از تحلیل در کویتِ هرثَط

 اؾالم هی ًوبیذ. ،کبرکٌبىٍ هطبلؿِ جْت در دسترس قرار دادى ثِ کلیِ هسئَلیي ٍاحذّب 

 پرًٍذُ ثیوبراى را از لحبظ تطبثق دستَر پسضک ثب  ،هبُ یکجبر3ّب ّر  هسئَل اهَر دارٍیی در ٌّگبم ثبزدیذ ثخص -9
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 مذیریت خطاهای دارویی عنوان روش اجرایی:
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:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  
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ٍ در صَرت هطبّذُ خطب ثِ سرپرستبر ٍ کویتِ کردُ  کٌترلم ریبفتی از دارٍخبًِ ثِ صَرت راًذٍگسارش پرستبری ٍ دارٍّبی د

 دارٍ ٍ درهبى گسارش هی دّذ.

  هسئَل اهَر دارٍیی هجذدا ثؿذ از رٍیت گسارش کبرضٌبس ّوبٌّیگ کٌٌیذُ ایوٌیی ثیویبر، آهیَزش ّیبی الزم را جْیت        -11
 جلَگیری از ٍقَؼ خطبّبی هطبثِ ثِ کبرکٌبى ارائِ هی دّذ.

، کویتِ هرگ ٍ هیر، کویتیِ تحلییل ریطیِ ای خطبّیب ٍ سیبیر کویتیِ ّیبیی کیِ         تجْیسات پسضکیدارٍ، درهبى ٍ  کویتِ -11

         پس از تحلیل خطبّب اقذاهبت اصالحی الزم را پیص ثیٌی ٍ پیگیری هی ًوبیٌذ.در آى ّب هطرح هی ضَد،  دارٍییخطبّبی 

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 کتبثچِ ایوٌی دارٍییفرم گسارش خطب، 

 منابع:
 ثیوبرستبى ِتجرث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 دکتر سویرا هطْذی

 دارٍخبًِ(فٌی )هسئَل 

 اس ٌذ رضبزادُ

 )هترٍى ثیوبرستبى(

 ؾصوت رًججر

 (سَپرٍایسر اٍرشاًس) 

 دکتر ؾلی ًبغوی رفیؽ

 (هؿبٍى آهَزضی ثیوبرستبى)

 هرین سبدات هکی

 (جراحی زًبى  سرپرستبر)

 هحسي غٌجی

 (ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبرکبرضٌبس )

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 دکتر سویرا هطْذی

 ) هسئَل فٌی دارٍخبًِ(
 اؾضبی کویتِ دارٍ ٍ درهبى ثیوبرستبى

 دکتر سیذ هحوذ جوبلیبى 

 )ریبست ثیوبرستبى(
 


