عنوان دستورالعمل:
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کدIN-MEM- 26:
تاریخ بازنگری59/8/11 :

اصول استفاده از انواع داروهای Multiple dose

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه -بهبودکیفیت

تاریخ ابالغ :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 2

دامنه (محدوده) :پزشك ،پرستار،مسئول داروخانه

ابزار و روش پایش :مشاهده

تعاریف:
 :Multiple-doseداروهای چنددوزی که طبق دستورالعمل کارخانه سازنده مندرج در بروشور میتوان نگهداری نموده و چندین بار از آن
استفاده نمود.
روش اجرایی
-1درصورت وجود داروهای مالتیپل دوز در لیست داروهای درخواستی بخشها و یا در نسخ سرپائی موارد زیر باید رعایت نمائید:
*میزان دوز مصرفی در هر وعده طبق دستور پزشك معالج روی بسته بندی دارو ذکر نمائید.
*تمام داروهای مالتیپل دوز را پس از باز شدن طبق بروشور کارخانه تا زمان معینی که قابل استفاده است بر روی برچسب آن از نظر زمان
و شرایط نگهداری ثبت نمائید.
*درصورت نیاز به حالل برای آماده سازی دارو حالل الزم و متناسب با دارو را (طبق بروشور کارخانه سازنده) درنسخه بخش و بیمار
مربوطه بگذارید.
*درصورت استفاده از وسایل یکبار مصرف به میزان دفعات مصرف برای بیمار این وسایل را در نظر بگیرد و در هنگام نسخه پیچی در
اختیار بیمار قرار دهید.
*درصورت استفاده از داروهای مالتیپل دوز که به دفعات متعدد قابل مصرف می باشند در صورتیکه شرایط نگهداری آن پس از بازکردن
در یخچال باید باشد که به ساختار ترکیبی آن آسیب وارد نشود به پرسنل بخش درصورت نسخه بستری و مراجعه کننده (بیمار سرپائی)
تاکید نمائید.
*به بیماران سرپائی که نسخه مولتیپل دز درخواست دارند تاکید نمائید که از تجهیزات مصرفی صرفا بصورت یکبار مصرف استفاده نموده
و روش امحاء آن را آموزش دهید.
-2موراد زیر را به پرستار /بیمار در زمینه استفاده از داروهای ما لتیپل را تاکید نمائید.
*قبل از آماده کردن دارو دستهای خود را بشوید.
*به تاریخ مصرف ویال قبل از استفاده توجه کند.
*بعداز باز شدن ویال تاریخ و ساعت بازشدن ویال روی آن قید شده در شرایط نگهداری توصیه شده نگهداری شود.
*درصورت برداشته شدن درب پالستیکی یا فنری ویال ها روی آن را با پنبه الکل تمیز نمائید.
منابع/مراجع :کتاب راهنمای تزریق دارویی – دستورالعمل کارخانه سازنده دارو
مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

نام و سمت تصویب کننده:

مدیریت داروخانه -دکتر نسیم جباری
مدیردفتر پرستاری  -مریم عدنانی

عبدالعظیم جوکار-مدیربیمارستان

سرپرستار اورژانس -مریم پناهنده

مدیربهبودکیفیت-سهیال سامانی جهرمی

سرپرستارجراحی  -2آزاده شیبانی

مسئول فنی – دکتر اسماعیل رعیت دوست

سرپرستار چراحی  -1زهرا تقی زاده

دکتر قهرمان بمانا -ریاست

