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 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه
 

 11/8/59 تاريخ ابالغ:

 يکسال بعد: بازنگری تاريخ

 1 صفحه: تعداد

 – داروئي خطاهای از پیشگیری – بیمار ايمني حفظ هدف: ابزار و روش پايش:

 بستری بیماران در سالمت ارتقاء

کلیه بخش های :)محدوده( دامنه

 بستری و داروخانه

 تعاريف:

دارو از داروخانه به بخش و خطا هنگام مصرف دارو برای خطای دارويي اعم از خطا در شکل ظاهری ، نام و تلفظ اسم داروها،خطا در تحويل 

 بیماران در بخش

 مسئولیت ها و اختیارات:

 پرستاران -پزشکان-مسئول فني بیمارستان

 روش اجرايي:

 نحوه گزارش گیری خطا: -1

رکردن و ارسال آن به کلیه در بیمارستان نحوه گزارش خطا بصورت کاغذی مي باشد که به کلیه بخشها نمونه فرم داده شده و نحوه پ

و همچنین برگه های گزارش عوارض داروئي )فرم های زرد رنگ )کارشناس هماهنگ کننده ايمني بیمار( پرسنل آموزش داده شده است 

ADR در کلیه بخش ها توزيع شده و دستورالعمل پرکردن آن به بخش ها تحويل داده شده استکه به صورت ماهیانه توسط واحد )ADR 

 غذا و دارو جمع آوری و بررسي مي شود

نحوه نظارت میداني: مسئول ايمني بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ايمني بیمار و اعضای تیم بازديد ايمني بیمار  با چک لیست -2

برای کنترل و بررسي  بازديد از کلیه بخش ها بصورت ماهیانه )تیم بازديد ايمني بیمار( و سه ماه يکبار )همراهي مسئول فني داروخانه(

 خطاهای داروئي بازديد بعمل مي آورند.

درمان صورت مي پذيرد و در صورت نوع خطاهای داروئي که -نحوه تحلیل ريشه ای خطا: با مشارکت کمیته ايمني بیمار و کمیته دارو-3

 منجر آسیب به بیمار شده است کمیته ها بصورت اورژانسي تشکیل خواهد شد.

طاهای داروئي: نتیجه تحلیل اقدامات اصالحي به کلیه بخشها توسط واحد بهبود کیفیت جهت استفاده از تجارب و اطالع رساني خ-4

بکارگیری اقدامات اصالحي پیشنهاد ارسال مي گردد و در کمیته مربوط حفظ و ثبت مي گردد و همچنین به مديران ارشد بیمارستان 

اهیانه بصورت کتبي توسط واحد بهبود کیفیت به مسئول مربوط در دانشگاه علوم پزشکي اطالع رساني خواهد شدو آمار خطاهای داروی م

 جهرم اطالع رساني خواهد شد.

 

 استانداردهای اعتباربخشي ملي ايران :مراجع/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 ننده:و سمت تصويب ک نام

 

 رياست -دکتر قهرمان بمانا

 تأيید کننده:نام و سمت 

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 مسئول ايمني بیمار-دکتر اسماعیل رعیت دوست

مسئول هماهنگ کننده ايمني -سهیال ساماني جهرمي

 بیمار

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 دکتر نسیم جباری -مديريت داروخانه

 سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت

 ريم عدنانيم -مديردفتر پرستاری 

 عباس قیومي زاده-سوپروايزر اتاق عمل

 
 


