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 )اضافه شده( تغییرات دارو های هشدار باال طبق دستورالعمل جدید

درصد  20و   5سدیم کلراید  میدازوالم خوراکی ب ث ژ تزریقی

 تزریقی

آب سترون و استنشاقی و شست 

میلی لیتر و  100شو در ظروف 

 بیشتر 

 جنتامایسین تزریقی دیگوکسین خوراکی 

 دارو های هشدار باالی حذف شده لیست  

 دارو های رادیو کنتراست داخل وریدی  آکاربوز خوراکی 

 اری و نگهداری دارو های با هشدار باال:ذنکات مربوط به برچسب گ

اورژانس و بر روی جعبه/ قفسهه/ کشهو/ سهبد و یا هرگونه م زن نگهداری داروی با هشهدار باال در قفسهه های داروخانهل ترالی    -1

 اتاق درمان در ب ش های بیمارستانیل برچسب قرمز رنگ الصاق شود.

و رنگ مشهکی همراه با قدرت دارویی آن فرآورده به فارسهی   48بر روی برچسهب قرمز رنگل نام دارو به فارسهی با فونت شهماره   -2

 و به رنگ مشکی درج شود. 48با فونت شماره 

 در داروخانه با نظارت داروسهاز مسهلوف فنی داروخانه و توسهر نرسهنل تعیین شهده از برچسهب گذاری داروی با هشهدار باال  -3

جانب وی می باشد و در ب شهای بیمارستانی به عهده سرنرستار ب ش و با نظارت داروساز مسلوف فنی داروخانه بیمارستان می 

 باشد.

با هشهدار باال به نوو مقتیهی به کلیه افراد شهادل در  مفهوم برچسهب قرمز و هدف از اناام الصهاق آن بر روی فرآورده های    -4

 بیمارستانها اطالع رسانی شود.

الصهاق برچسهب قرمز رنگ با مشه صهات فوق بر روی م زن نگهداری داروهای با هشهدار باال تنها یکی از اقدامات عملی کاهش   -5

ضهرورت اعماف دقت و توجه نرسهنل موترم نزشهکی   اشهتباهات دارو نزشهکی این گروه از داروها بوده و اجرای آنل به هیع عنوان

قانون دارویی )بیمار صهوی ل راه صهوی  تاویزل زمان صهوی ل داروی    7در اناام وظایفی همچون نسه ه نویسهی صهوی  و رعایت 

( و چک مسهتقل دوگانه دارو را منتفی نمی ،مستتد سازتتو حا اواازتتسیدا هزتتهسواپرهیلا ا هزتت  ا ا هرو  صهوی ل دوز صهوی 
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