
  

  “دارودرماني

  : تاريخ ارزيابي                 

و  ،افزايش اثربخشي اقدامات درماني دقت در دارودرماني بيماران باعث كاهش خطاهاي پزشكي

  �خدمات پاراكلينيك     �خدمات عمومي و پشتيباني

  □تعهد      □عدالت ودسترسي عادالنه

  :مورد ارزيابي 5شاخص در 
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دارودرمانيشاخص “ چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران 

  

                                      :بيمارستان                               :    محل خدمت/واحد

دقت در دارودرماني بيماران باعث كاهش خطاهاي پزشكي:علت منطقي جمع آوري داده ها ) 

  افزايش اعتماد بيماران ميگردد

خدمات عمومي و پشتيباني       �خدمات پرستاري       �خدمات پزشكي       �امور مالي     �

عدالت ودسترسي عادالنه       □ايمني      �رضايتمندي     �كارايي     �اثربخشي

شاخص در  بررسي نتيجه)و  100)*70/مورد ارزيابي 5تعداد كل موارد رعايت شده در  

  شماره پرونده بيمار                          

  

ارزيابي

1  

  

    .قفسه دارويي براي حفظ داروهاي شبانه روزي در بخش وجود دارد

    نداردداروهاي تاريخ گذشته در بخش وجود 

    .ظروف داروها داراي برچسب اسم ،دوز  وتاريخ انقضاء ميباشد 

ويال هاي باز يا حل شده داراي برچسب دوز،ساعت ،تاريخ ميباشد وبه زمان مدت 

  .استانداردنگهداري دارو توجه شده است 

  

كردن ومحاسبه دوز پرسنل از محل داروهاي مصرفي،نحوه آماده كردن آن ،نگهداري ،رقيق 

 .برابر دستور آگاهي دارند وبه آن عمل ميكنند 

  

    .فاصله زماني بين آماده كردن دارو تازمان مصرف طبق استاندارد ميباشد

    .براي استفاده از آنتي بيوتيك ها وداروهاي خاص از ميكروست استفاده ميشود

    مقابل نورحفظ ميشود براي  داروهاي مشخص شده ، ميكروست در

    .براي هر آمپول از يك سرنگ جداگانه استفاده ميشود

    .نحوه چيدمان دارو ها بصورتي است كه  بروزخطا ها را كاهش ميدهد

    .براي دارو هاي حساس ويا مقادير خيلي دقيق از پمپ انفوزيون استفاده ميشود

    .كه تزريق آنها خطرناك است جداگانه نگهداري ميشوند

در صورت نياز به نگهداري مقداري از دارو قبل از تزريق با سرنگ استريل جداگانه حفظ 

  .ميشود وداراي برچسب است
  

    كشيدن دارو به داخل سرنگ در بالين بيمار انجام ميگردد

  

:  

نام و  امضاء ارزياب                                            

 

واحد

) الف   شاخصشناسنامه 

افزايش اعتماد بيماران ميگردد

�مديريت  :موضوع شاخص)ب

اثربخشي :ابعاد كيفي شاخص)ج

تعداد كل موارد رعايت شده در  ( :فرمول شاخص)د

 

  

  

  

                          

  استاندارد                

١  

قفسه دارويي براي حفظ داروهاي شبانه روزي در بخش وجود دارد

داروهاي تاريخ گذشته در بخش وجود   ٢

ظروف داروها داراي برچسب اسم ،دوز  وتاريخ انقضاء ميباشد   ٣

ويال هاي باز يا حل شده داراي برچسب دوز،ساعت ،تاريخ ميباشد وبه زمان مدت   ٤

استانداردنگهداري دارو توجه شده است 

پرسنل از محل داروهاي مصرفي،نحوه آماده كردن آن ،نگهداري ،رقيق   ٥

برابر دستور آگاهي دارند وبه آن عمل ميكنند 

فاصله زماني بين آماده كردن دارو تازمان مصرف طبق استاندارد ميباشد  ٦

براي استفاده از آنتي بيوتيك ها وداروهاي خاص از ميكروست استفاده ميشود  ٧

براي  داروهاي مشخص شده ، ميكروست در  ٨

براي هر آمپول از يك سرنگ جداگانه استفاده ميشود  ٩

نحوه چيدمان دارو ها بصورتي است كه  بروزخطا ها را كاهش ميدهد  ١٠

براي دارو هاي حساس ويا مقادير خيلي دقيق از پمپ انفوزيون استفاده ميشود  ١١

كه تزريق آنها خطرناك است جداگانه نگهداري ميشوند ويالهاي مشابه وآنهايي  ١٢

در صورت نياز به نگهداري مقداري از دارو قبل از تزريق با سرنگ استريل جداگانه حفظ   ١٣

ميشود وداراي برچسب است

كشيدن دارو به داخل سرنگ در بالين بيمار انجام ميگردد  ١٤

١٥    
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