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چک دستورات پزشک توسط 

 اینچارج

آیا دارو جزء داروهای 

 می باشدنارکوتیک 

تکمیل فرم نارکوتیک توسط اینچارج و 

 ثبت مهر بخش

 تائید و مهر پزشک مربوطه توسط اینچارج HISدرخواست دارو از طریق سیستم 

 HISآماده کردن داروها توسط پرسنل داروخانه براساس پرینت درخواست دارویی از سیستم 

تحویل داروها از داروخانه بخش توسط خدمه 

 بخش

آیا دارو با پرینت ارسالی 

 در داروخانه مطابقت دارد

هماهنگی با پرسنل داروخانه و 

در صورت لزوم برگشت دارو به 

 داروخانه 

 

چک مجدد داروها و قرار دادن داروها در باکس مخصوص 

 خود بیماران
 دریافت مجدد دارو

پرستارتمیز کردن ترالی دارو توسط   

قه مصرف طری -دوز صحیح -داروی صحیح -چک کارد داروئی با کارتکس از نظر بیمار صحیح

پاسخ مناسب به دارو در تمام شیفت در  -ثبت صحیح -راه تجویز صحیح -زمان صحیح -صحیح

 گردش توسط پرستار دارو
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 HW-PS- 16کد فرایند:
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 دقیقه 30مدت زمان:     نوع فرآیند: اختصاصی

آیا کارت با کاردکس 

 مطابقت دارد؟
اطالع به اینچارج بخش و برطرف کردن 

 اشکاالت

کارت داروئی از قفسه برداشته و از نظر  پرستار دارو، داروهای مورد نظر را براساس

 نام دارو و تاریخ انقضاء چک می کند.

 پرستار دارو دستهای خود را شسته

آماده کردن دارو توسط پرستار 

 دارو

آیا دارو جزء داروهای 

 نارکوتیک می باشد

1 

آماده کردن دارو توسط دو پرستار و 

بایگانی پوکه نارکوتیک توسط پرستار 

 دارو جهت تحویل از داروخانه

رفتن بر بالین بیمار و چک کارت داروئی و دستبند شناسایی و سوال 

 کردن نام بیمار توسط پرستار دارو

 بیمار site IVبیمار و چک  V/Sچک 

 IVآیا سایت 

دادن دارو به بیمار و اطمینان از اینکه بیمار  خراب است

را میل می کند و داروی خوراکی خود 

 داروهای تزریقی میکروست ریخته می شود

 کنترل بیمار از نظر عوارض دارویی

 شستن دست ها و گذاشتن کارت داروئی در جای خود

 medicationامضاء داروها در فرم 

 بیمار site IVتعویض 

واحد  -صاحبان فرآیند: مسئولین بخش ها

 واحد داروخانه -حسابداری


