 .1برنامة

استراتژیک

 .2رئیس
بخش

 .3پروندة
پرسنلی

(كاغذي/

الکترونیک)

 .4لیست
کارکنان

 .1-1نسخهای از برنامة استراتژیک بیمارستان در این بخش در دسترس است.
 .2-1در بخش دارویی ،نسخهای خوانا و قاب شده از رسالت بیمارستان ،در محلی مناسب و قابل رؤیت،
نصب شدهاست.
 .3-1کلیة کارکنان بخش دارویی ،از رسالت بیمارستان و نقش این بخش در راستای دستیابی به اهداف
استراتژیک آن اطالع دارند.
 .1-2رئیس بخش مدیریت دارویی بهترتیب ارجحیت دارای شرایط احراز ذیل است:
دارای مدرک داروسازی بالینی و پروانة مسئول فنی
دارای مدرک داروسازی و پروانة مسئول فنی

 .1-3پروندة پرسنلی(كاغذي /الکترونیک) هر یک از کارکنان بخش دارویی ،حداقل شامل موارد ذيل بوده
و یک نسخه از آن در دسترس رئیس بخش دارویی است:
نام و نام خانوادگی ،جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که درصورت
لزوم ،ازطریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني
شرح وظایف شغلی امضاشده توسط فرد
چکلیستهای گذراندن دورة توجیهی بدو ورود ،مباحث ایمنی و سالمت شغلي و بهداشت محیط،
امضاشده توسط فرد
کپی آخرين مدرک تحصیلی
کپی مدارك دورههای آموزشی طیشده
مستندات مربوط به آزمونهاي اولیه و دورهای توانمندی کارکنان بهمنظور انجام مسئوليتهای محوله
مستندات مربوط به آزمونهاي دورهاي ارزيابي حرفهای و غیرحرفهای كاركنان
مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت
 .1-4در بخش دارویی ،لیستي از تمام کارکنان این بخش ،در تمام اوقات شبانهروز در دسترس بوده و
حداقل شامل موارد ذيل ميباشد:
نام و نام خانوادگی
جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که درصورت لزوم ،از طریق آنها
بتوان با وي تماس گرفت).
سمت سازماني
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 .2-4لیست نوبت کاری شبانهروزی هر ماه با ذکر نام و سمت افراد در آن نوبت کاری ،در محلي مناسب
و قابل رؤيت ،بر روي ديوار يا تابلو اعالنات نصب شده است.
 .3-4هر يك از پرسنل باليني در طول  24ساعت ،حداكثر  12ساعت بهطور متوالي به ارائة خدمات ميپردازند
(بهجز در موارد بروز بحران كه براساس برنامة مديريت بحران سازمان عملميشود).
 .4-4یک لیست از پزشکان ،متخصصین و مشاورهدهندگان آنکال یا مقیم که در موارد اورژانس بتوان با
آنها تماس گرفت ،در تمام اوقات شبانهروز در بخش دارویی ،در دسترس ميباشد.
 .5-4لیست نوبت کاری شبانهروزی هر ماه گروه احیا ،در محلی مناسب و قابل رؤیت بر روی دیوار یا
تابلوی اعالنات نصب شدهاست.
 .6-4براي مواردي كه نیاز به حضور اورژانسي پرسنل ،خارج از لیست نوبت کاری شبانهروزی ميباشد،
برنامهريزي انجام شدهاست.
 .7-4مستنداتي كه نشانميدهند محاسبه و چينش پرسنل در هر نوبت کاری ،متناسب با تعداد بيماران و
حجم کار است ،در بخش موجود ميباشد.
 .8-4در مواردی که بیمارستان از پیمانکاران خارجی برای بخش دارویی استفادهمیکند(برونسپاری) نیز
موارد فوق باید در دسترس باشد.
 .5دورة

توجیهی

بدو ورود

 .6آزمون

صالحیت و
توانمندی

کارکنان

 .1-5در بخش دارویی ،یک کتابچه /مجموعة توجیهی برای آشناسازی پرسنل جدید با شرایط عمومی بیمارستان
و ويژگيها و نکات اختصاصی این بخش ،موجود است که حداقل شامل موارد ذیل میباشد:
معرفی کلی بیمارستان(ازجمله نقشه ساختمان ،موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت،
ایمنی بیمار ،برنامة کنترل عفونت ،موضوعات آتشنشانی ،مديريت بحران ،مدیریت خطر ،ويژگيهای
فرهنگی و بومی مردم منطقه ،نمودار و سلسله مراتب سازمانی ،قوانین مربوط به رعايت استانداردهاي
پوشش ،امور اداری و مالی همچون مرخصیها ،تأخیر و تعجیل ،حضور و غیاب ،حقوق و مزایا،
پاداش و اضافهکار ،روند ارتقاي شغلي و امکانات رفاهی)
معرفي جزئيات و آخرین دستورالعملها ،آییننامهها و بخشنامههای خاص این بخش و موارد
مرتبط با مسئوليتها و شرح وظایف هر فرد
زیرمجموعهای حاوی اطالعات مربوط به تمام تجهیزات اختصاصی این بخش
 .1-6مستندات نشانمیدهند که آزمون اولیه /دورهای توانمندی کارکنان با توجه به نقشها و مسئوولیتهای
آنان ،انجاممیشود.
 .2-6مستندات نشانمیدهند که آزمونهاي توانمندی دورهای حداقل سالی یک بار ،برای همه کارکنان،
برگزار میشوند.
 .3-6مستندات نشان میدهند که اقدامات اصالحی بهمنظور رفع نارسايیهاي شناساییشده در آزمون
توانمندی دورهای کارکنان ،انجاممیگیرد.
 .4-6مستندات نشان ميدهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجامشده درجهت ارتقای توانمندي دورهای
كاركنان ،مورد بررسي قرارمیگیرند.
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 .7آموزش و  .1-7بخش دارویی یک گزارش ارزیابی ساالنه از نیازهای آموزشی کارکنان این بخش ،در راستای تحقق
توانمندسازی
اهداف برنامة استراتژیک و برنامة بهبود كيفيت سازمان ،به واحد آموزش یا کمیتة بهبود کیفیت
کارکنان
بیمارستان ،ارائهمینماید.
 .2-7مستنداتی که نشان میدهند کلیة کارکنان ،دورههاي آموزشی الزم را حداقل سالی یک بار ،گذراندهاند،
در پرونده پرسنلی آنان ،موجود است.
 .3-7مستنداتی که نشانمیدهند کارکنان حداقل سالی یک بار در دورههای بازآموزی مدون وغیرمدون
رسمی و مرتبط شرکت مینمایند ،موجود است.
 .4-7تمـام كـاركنان بخش ،در فـواصل زمانی مناسب ،آموزشهاي الزم در زمينه اجرای صحیح احيـاي
قلبي ـ ريوي پایه را دريافت مينمايند.
 .5-7دکتر متخصص داروسازی بالینی یا داروساز عمومی ،بهطور منظم و برحسب نیازسنجی آموزشی
برای پرسنل بالینی ،دورههای آموزشی دارویی و لوازم مصرفی را برگزار مینماید.
 .6-7آموزش دارویی بیمار و خانوادهاش جزئی از برنامة درمان بیمار است که توسط کارکنان آموزشدیده
ارائهمیشود.
 .7-7تمام کارکنان داروخانه و پزشکان و پرستاران در زمینة اشتباهات دارویی()Medication Error
آموزش میبینند.
 .8-7تمام كاركنان در زمينة نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد گیرندگان خدمت و رعايت حقوق
آنان بهطور مستمر آموزش میبینند.
 .9-7تمام كاركنان در زمينة ارتقای مهارتهای رفتاري و ارتباطی خود ،بهطور مستمر آموزش میبینند.
 .10-7تمام كاركنان در زمينة ایمنی بیمار ،کنترل عفونت ،بهداشت محيط ،ايمني و سالمت شغلی ،آتشنشاني،
مديريت خطر و مدیریت بحران ،ساالنه آموزش ميبينند.
 .11-7تمام کارکنان این بخش حداقل يك بار در سال ،تمرین( )Drillآتشنشاني انجاممیدهند.
 .1-8کتابچه /مجموعةايمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ،در این بخش موجود و شامل موارد ذیل است:
 .8كتابچه/
اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
مجموعةايمنی
اطالعات اختصاصی برای این بخش ،شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی
و سالمت
 .1-8اطالعرساني درخصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژة اين
شغلی و
بهداشت محیط
بخش ،با هدف كاهش خطرات شناساييشدة بخش ،ازطريق بروشور(جزوة آموزشی) انجاممیشود.

 .9خطمشیها  .1-9یک کتابچه /مجموعة خطمشيها و روشها در بخش دارویی وجوددارد که موضوعات مدیریتی و
باليني اين بخش را توصیفمینماید:
و روشها
خطمشیها و روشها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواخت هستند.
خطمشیها و روشها بهطور منظم بازنگری ميشوند.
خطمشیها بهروشنی مشخص هستند.
روشها بهروشنی مشخص هستند.
كتابچه /مجموعه دارای يك فهرست دقیق ميباشد.
كتابچه /مجموعه دارای نمايه مشخص ميباشد.
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 .2-9خطمشیها و روشهای اختصاصی بخش دارویی ،حداقل شامل موارد زیر هستند:
دسترسي به دارو و لوازم مصرفی در زماني كه داروخانه بسته است یا در مواردی که دارویی در
انبار دارویی موجود نیست.
حفظ ايمني دارو و لوازم مصرفی در انبار
تحويل(حمل و نقل و آمادهسازی)
نسخهپیچی
دفع پسماندهای داروهای سیتوتوکسیک با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب
اینکه چه كسي ميتواند درخواست دارو دهد و چه كسي ميتواند دارو را به بيمار یا نمایندة بخش
تحويل دهد
نحوة استفاده از وسایل یکبار مصرف یا داروهای Multiple Dose
1
ارزیابی الگوی مصرف دارو در بیمارستان()DUE
مشاوره دارويي در پرونده پزشكي بیمار توسط داروساز ثبت میگردد.
عناصر یک دستور یا نسخة کامل دارویی و انواع دستورات دارویی مورد پذیرش و قابل استفاده
دستورات دارویی خودبهخود متوقفشونده()Automatic Stop Orders
رفع کمبود دارویی
کنترل رعایت الزامات و استانداردهای بخش توسط تأمینکننده خارجی(درصورتی که بخش
برونسپاری شدهاست).
اطالعرسانی درخصوص داروهای جدید در حیطة کاری بیمارستان
شناسايی بیماران حداقل با  2شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد(بهویژه در
موارد تشابه اسمی و گروههاي درمعرض خطر) قبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی ،تشخیصی،
تجويز دارو و یا تزریق خون و فرآوردههای خونی

 .10خدمات
پشتیبانی

 .1-10ارائه خدمات شبانهروزی دارویی در کلیه نوبتهای کاری برای بیماران بستری و سرپايی توسط
بیمارستان تعریف شدهاست.
 .2-10بيمارستان داراي یک سیستم فراخوان دارویی در موارد نياز به جمعآوري سريع دارو(داروهاي
مرجوعي) است.
 .3-10دستورالعمل مستندی جهت انهدام داروهای تاریخ مصرف گذشته(مطابق دستورالعمل معاونت
دارو و غذا وزارت بهداشت) وجوددارد.

 .11مسئوليتها  .1-11مسئول بخش دارویی اطمینان حاصل میکند که:
داروها بهطور مناسب و ایمن انبار میشوند.
داروها در یک محیط ایمن و تمیز ،آماده و توزیع میشوند.
یخچال برای نگهداری داروهایی که نیاز به یخچال دارند وجوددارد.
درجه دمای یخچالهای مخصوص ،بهطور مرتب کنترل و ثبت میشود.
1. Drug Use Evaluation
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قفسة دارویی قفلدار برای داروهای مخدر وجوددارد.
داروخانه از دسترسیهای غیرمجاز محفوظ است.
 .2-11مدیریت دارو در بيمارستان ،مبتني بر قوانين و مقررات وزارت بهداشت و متناسب با نیاز بیماران است.
 .3-11موجودی دارویی در بخشهای بالینی تحت نظارت یک داروساز یا داروساز بالینی است.
 .4-11یک نسخه از فهرست دارویی بیمارستانی در ایستگاه پرستاری هر بخش موجود است.
 .12ايمنی

 .1-12بیمارستان فرآیندی را ایجاد کردهاست که به داروساز امکان میدهد درصورت اطالع از تداخالت
موجود در دستورات دارویی و بروز حساسیت در بیمار و هرگونه عارضة ناشی از اقالم مصرفی
بتواند براساس خطمشیها و روشهای مدون بیمارستان ،مداخله نماید.
 .2-12متخصص داروسازی بالینی ،بازنگری داروهای تجویزشده برای بیمار را حداقل در بخشهای ویژه
انجامداده و نتیجه را در پروندة بیمار ثبت میکند.
 .3-12برچسبهاي داروها و مایعات تزریقی وریدی تحويلشده از داروخانه به بيمار حداقل واجد موارد
زير هستند:
نام بيمار
نام دارو و قدرت /غلظت دارو
تاريخ انقضا
دستورات مكتوب درمورد نحوه استفاده از دارو
 .4-12براي بيماران بستري ،داروساز از برچسب زدن صحيح و دادن اطالعات الزم به پرستاران و كاركنان
پزشكي درمورد استفاده از دارو ،نحوة تجويز و عوارض جانبي شامل واكنشهاي بالقوه زيانآور،
اطمينان حاصل مينمايد.
 .5-12بيمارستان فرآيند مكتوبي درمورد به حداقل رساندن خطاهاي دارودهي دارد كه شامل موارد زير است:
نحوة استفاده از الكتروليتهاي تغليظ شده بهويژه كلرور پتاسيم(مطابق توصیه سازمان جهانی
بهداشت درخصوص راهحلهای نهگانة ایمنی بیمار)
داروی یک بیمار ،اشتباه ًا به بيمار ديگري داده شدهاست.
داروي اشتباه به بيمار داده شدهاست.
دارو با مقدار اشتباه داده شدهاست.
دارو به روش اشتباه به بیمار داده شدهاست.
دارو در زمان اشتباه ،داده شدهاست.
دادن دارو از قلم افتادهاست.
 .6-12تمام پرستاران ،کارکنان داروخانه ،پزشکان و هر فرد دیگری که در این فرآیند دخالت دارد ،در
این زمینه توجیه شدهاند.

 .13دسترسی  .1-13بخش دارویی برای هر بیمار بستری به موارد زیر دسترسی دارد:
به اطالعات
نام بیمار
بیمار
جنس بیمار
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وزن بیمار
سن بیمار
هر نوع حساسیت یا آلرژی شناختهشده
تمام داروهای تجویزشده(اعم از اینکه در بیمارستان تجویز شدهباشد یا بیمار به همراه خود آوردهباشد).
تشخیص فعلی و بیماریهای قبلی مرتبط با آن
اعداد و ارقام و نتایج آزمایشگاهی مربوطه
 .14لیست
دارویی

 .1-14لیست داروهای ضروری بر مبنای نام ژنریک فهرستبندی شدهاند.
 .2-14لیست داروهای ضروری مربوط به همه گروههای درمانی است.
 .3-14لیست داروهای ضروری بین تمام پزشکان توزیع شدهاست.
 .4-14لیست داروهای ضروری حداقل سالی یک بار بهروز رسانی میشود.

 .15آموزش  .1-15به بيماران سرپايي با زبان و روشي قابل درک ،اطالعات مناسب(براساس خطمشیها و روشهای
مکتوب بخش دارویی) درمورد داروي تجويزشده ،ارائهميگردد .اين اطالعات حداقل شامل موارد
زير است:
نحوه و مقدار مصرف دارو
عوارض جانبي بالقوة مهم دارو
اهميت پيگيري دستورات

 .16بهبود
کیفیت

 .1-16بخشی از برنامة بهبود کیفیت بیمارستان که مربوط به این بخش میباشد در دسترس است.
 .2-16برنامة بهبود کیفیت این بخش هماهنگ با برنامة بهبود کیفیت بیمارستان است.
 .3-16برنامة بهبود کیفیت این واحد شامل موضوعات بالینی و مدیریتی است.
 .4-16برنامة بهبود کیفیت باید دارای شاخصهای عملكردي اختصاصی ،قابل اندازهگیری ،واقعبینانه و
دارای زمانبندی باشد.
 .5-16مستندات نشانمیدهند که اجرای برنامههای بهبود کیفیت و مداخالت اصالحی ،بهطور دائمی
پایش میشوند.

 .17جمعآوري  .1-17دادههای بخش دارویی جمعآوری و رايانهاي ميشوند.
 .2-17علت منطقی جمعآوری هر داده ،شرحداده شدهاست.
و تحلیل
 .3-17چکلیست برای ممیزی داخلی بخش وجوددارد.
دادهها
 .4-17ممیزی داخلی انجامميشود.
 .5-17تحلیل نتايج مميزي داخلی و طراحی و اجرای برنامة مداخلهاي مناسب براساس آن ،مستند شدهاند.
 .6-17درخصوص نتايج بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته ،به مديران و دستاندركاران ،اطالعرساني ميشود.

