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11-12-1-1 to 1-1-1106…………رئیس احراز شرایط و حكم

21-26-1-2 to 1-1-2…وجود كتابچه خط مشي ها.........

......... خط مشي دسترسی به دارو...22-21-2-2

......... خط مشي ایمنی دارو در انبار...22-22-2-2

......... خط مشي حمل و نقل و آماده سازی...22-23-2-2

......... خط مشي نسخه پیچی...22-24-2-2

......… خط مشي دفع پسماند سیتو توکسیک...22-25-2-2

.........خط مشي در خواست داروئی...22-26-2-2

......... خط مشي وسایل یک بار مصرف...22-27-2-2

.........DUE خط مشي ...22-28-2-2

.........خط مشي ثبت مشاوره دارویی...22-29-2-2

......... خط مشي عناصر دستور داروئی...22-210-2-2

.........automatic stop orders خط مشي ...22-211-2-2

......... خط مشي  رفع کمبود داروئی...22-212-2-2

......…خط مشي رعایت استانداردها در زمان برون سپاری...22-213-2-2

………خط مشي اطالع رسانی داروهای جدید22-214-2-2

.........آموزش دارویی بیمار و خانواده اش...22-215-2-2

.........بستری بیماران روزی شبانه خدمات مشي خط1…31-3

………سرپایی بیماران روزی شبانه خدمات مشي خط2…31-3

………دارویی فراخوان مشي خط......32-3

.........گذشته تاریخ داروهای انهدام مشي خط...…33-3

.........کردن انبار ایمن روش...41-41-1-4

خدمات پشتيباني 

بخش مديريت دارويي

رييس بخش

خط مشي ها و روش ها

مسئوليتها



............ایمن سازی آماده...41-42-1-4

............دارویی یخچال...41-43-1-4

............دارویی یخچال دما کنترل...41-44-1-4

............مخدر مواد دار قفل قفسه...41-45-1-4

.........…مجاز غیر ازدسترسی محفوظ داروخانه...41-46-1-4

……تحول طرح…42-41-2-4

............ بیمارستان فرموالری...42-42-2-4

.........بخشها دارویی موجودی1...43-4

.........دارویی موجودی بر نظارت مشي خط2...43-4

............پرستاری ایستگاه در دارویی فهرست......44-4

...……دارویی تداخالت در ساز دارو مداخله مشي خط......51-5

………شده تجویز داروهای بازنگری مشي خط.....52-5

...…... داروها برچسب......53-5

...……زدن چسب بر نحوه مشي خط......54-5

…………دارویی خطاهای دهی گزارش سیستم......55-5

...……ظاهری و اسمی تشابه با داروهای اصالحی اقدام...55-51-5-5

………اشتباه بیماردیگربه به دارو دادن اصالحی اقدام ...55-52-5-5

………بیمار به اشتباه داروی دادن اصالحی ...55-53-5-5

………اشتباه مقدار با دارو اصالحی اقدام...55-54-5-5

………اشتباه روش به دارو اصالحی اقدام...55-55-5-5

………اشتباه زمان در دارو اصالحی اقدام و تحلیل...55-56-5-5

...……افتاده قلم از دارو دادن اصالحی اقدام و تحلیل...55-57-5-5

………دارویی خطاهای ثبت آموزشی برنامه......56-5

...………بیمار اطالعات به دسترسی......61-6

...…….........(ندارد دهی نمره) ژنریک بندی فهرست......71-7

............ درمانی های گروه همه به مربوط ضروری داروهای   ......72-7

...……پزشکان بین ضروری داروهای لیست توزیع......73-7

...……ضروری داروهای لیست رسانی روز به......74-7

دسترسي به اطالعات بيمار

ليست دارويي 

ايمني



81-83-1-8 1 to1-1-8...سرپایی بیماران به دارویی اطالعات ارایه مشي خط……...

آموزش 


