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 : اوجبم می شًدتمبم مًارد زیر تًسط پرستبر ي یب مبمبی مسئًل بیمبر 

 ًوَدى دستَرات دارٍیی ًَضتِ ضذُ تَسظ پسضک در پرًٍذُ ٍکبرت ًوَدى دارٍّب از رٍی کبردکس پس از کٌترل  کبردکس

 (ًبم ًٍبم خبًَادگی ،سي بیوبر)هطخػبت پرًٍذُ 

 َقتَخِ بِ آیتن ّبی ًَع دارٍ ، ًبم دارٍ ،دٍز دارٍ ،رٍش تدَیس ،تؼذاد دفؼبت در حیي اًدبم الذاهبت ف. 

 ٍدى دستَرات ٍتغببك هطخػبت پرًٍذُ بب کبردکس ٍکبرت دارٍیی مکبرت ّبی دارٍیی رٍزاًِ پس از ٍیسیت پسضک ٍٍارد ى

 .کٌترل هی گردد ٍدرضیفت ّبی هختلف در ابتذای ضیفت کبرت دارٍیی بب کبردکس کٌترل هی گردد

 ، در غَرت لغغ ضذىHold ، ضذىStand byٍدستَر دارٍیی خذیذ ببیذ در کبرت  ضذى ،کبّص یب افسایص دٍز دارٍیی

 .دارٍیی اػوبل ضَد

 ٍ اتوبم دارٍ ، سبػت دادى دارٍ ،رٍش  در ًَضتي کبرت دارٍیی ،ًبم ًٍبم خبًَادگی بیوبر ،ضوبرُ تخت ، ًبم پسضک ،تبریخ ضرٍع

ستبٌذ ضٌبسبیی بیوبر بب کبرت هغببمت هَارد بب هطخػبت پرًٍذُ ، کبردکس ،د. ًبم پرستبر ببیستی ثبت ضَد دادى دارٍ ،دٍز دارٍ ٍ

 .دارٍیی اًدبم هی گردد

 دارٍّبی بیوبر در ّر ضیفت بر اسبس کبرت دارٍیی در اتبق تریتوٌت چیذُ هی ضَد. 

  ٍتبریخ اًمضبء ،رٍش هػرف ٍظبّر آى کٌترل ًوبییذ (شًریک ، تدبری)دارٍّبی هَرد ًظررا از ًظر ًبم دار،. 

 ر ببکس دارٍیی هخػَظ ّوبى بیوبر لرار دّیذکلیِ دارٍّبی هربَط بِ ّر بیوبر راد. 

  در غَرتی کِ بیوبر لبدر بِ بلغ دارٍی خَراکی ًببضذ هی تَاى بب ًظر پسضک دارٍ را بِ غَرت پَدری درآٍردُ ٍحل کردُ تب

 .بیوبر هػرف ًوبیذ

 دارٍّبی سَسپبًسیَى را لبل ازهػرف بِ خَبی تکبى ّیذ. 

 َد ببیذ ًسبت بِ دادى دارٍی بیوبر پس ازاًدبم ضٌبسبیی دلیك بیوبر الذام ًوبیذپرستبری کِ دارٍّب را آهبدُ کردُ خ. 

 در خػَظ دارٍّبی خَراکی از خَردى دارٍّب تَسظ بیوبر اعویٌبى حبغل ًوبییذ. 

 دلیلی از هػرف دارٍ اهتٌبع کردُ ببضذ ببیذ بِ پسضک هؼبلح بیوبر اعالع رسبًی کردُ در گسارش پرستبری لیذ  ّر بِ بیوبر اگر

 .ضَد

  دارٍّب رٍی کبرت ّبی دارٍیی درٍى سیٌی بِ اتبق بیوبر بردُ ضذُ ، در کبرت دارٍیی ببیستی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی بیوبر هطخع

پس از اعویٌبى از ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ، سي ٍتغببك بب . هی خَاّین خَد را هؼرفی ًوبیذ پس از حضَر بر ببلیي بیوبر از اٍ . ضَد

،ضرٍع بِ آهبدُ ًوَدى دارٍّب بر ببلیي بیوبر هی (بخػَظ در کَدکبى کِ لبدر بِ هؼرفغ خَد ًوی ببضٌذ)دستبٌذ ضٌبسبیی 

 .ًوبیین

 گِ دستَرات هرلَم ًوَدُ ٍیب ضرٍعی کِ در فبرهبکَلَشی در دادى دارٍ بِ ضرٍط هػرف دارٍیی هثبل ضرٍعی کِ پسضک در بر

 . برای ّر دارٍ بِ غَرت استبًذارد هَخَد است تَخِ ًوَد

 

 8Rightاصول صحیح دارو دهی به بیمار بر اساس 



 :مربوط به دادن دارو بایستی توجه کنیم(صحیح 8)  8Rightدردادن دارو به 

کبرت ٍ بب دستبٌذ ضٌبسبیی ًبم بیوبر را  از بیوبر هی خَاّین در غَرت َّضیبر بَدى خَد را هؼرفی ًوبیذ:  بیمبر صحیح .1

در غَرتی کِ بیوبر در کَهب بَدُ ٍ لبدر بِ هؼرفی خَد ًبَد ببیستی دستبٌذ ضٌبسبیی بب ).  هغببمت دادُ ضَددارٍیی بیوبر 

 (.هطخػبت ثبت ضذُ در پرًٍذُ ، کبردکس ٍ کبرت دارٍیی هغببمت دادُ ضَد

 .دادُ ضَد دادُ ضذُ ٍدارٍی آهبدُ ضذُ تغببك  کبرت دارٍیی بب دارٍی دستَر :داريی صحیح  .2

 .در زهبى درست عبك دستَر پسضک بِ بیوبر دادُ ضَد : زمبن صحیح داري  .3

 .بِ رٍش غحیح عبك دستَر پسضک بِ بیوبر دادُ ضَد : راٌ مصرف صحیح داري  .4

دٍز دارٍیی آهبدُ ضذُ بِ بیوبر ببیستی بب دٍز دارٍیی دستَر دادُ ضذُ تَسظ پسضک هغببمت   : داري ديز مصرف صحیح .5

 .داضتِ ببضذ

 هستٌذ سبزی غحیح دریبفت دارٍ برای بیوبر در گسارش پرستبری: ثبت صحیح داري  .6

 درج ضفبف ًبم ٍ خسئیبت توبس پسضک تدَیس کٌٌذُ ًسخِ دارٍیی: تجًیس صحیح داري  .7

 آهَزش بِ بیوبر ٍ یب هرالبیي ٍی در ارتببط بب دستَر دارٍیی دادُ ضذُ: مبر بٍ داري پبسخ مىبسب بی .8

 

  اًدبم ٍ  (ضبّذ -هسئَل )در ٌّگبم دادى دارٍّبی پرخغر توبهی الذاهبت کٌترل ، آهبدُ سبزی ٍ دادى دارٍ بب حضَر دٍ پرستبر

پرستبر ضبّذ در لسوت گسارش پرستبری هْرٍ  –ر ثبت هی گردد پس از ثبت دارٍّبی دادُ ضذُ تَسظ پرستبر هسئَل بیوب

 .اهضبء هی ًوبیذ

 پسوبًذ دارٍّبی تسریمی بِ رٍش غحیح دفغ ضَد ٍبِ بیوبر آسیب زدُ ًطَد. 

  اًفَزیَى تَخِ داضتِ ببضین(عَل هذت)برای اًفَزیَى دارٍّب بِ هذت زهبى. 

  تَخِ داضتِ ببضین(ریلیتیداضتي تبریخ اًمضبء ٍاست)بِ ػالهت ٍسبیل هػرفی خْت دارٍ درهبًی. 

 پس ازدادى دارٍ بِ ػَارؼ دارٍیی خبظ کِ هوکي است ایدبد ضَد تَخِ داضتِ ببضین. 

  در کَدکبى ،افراد غیر َّضیبر ٍافرادی کِ لبدر بِ هؼرفی خَد ًببضٌذ،توبم هَارد دارٍ درهبًی بب تغببك هطخػبت دستبٌذ

 .ضٌبسبیی اًدبم هی ضَد

  دادى یب ًذادى دارٍ در دستَرات خَد هرلَم ًوَدُ ،تَخِ داضتِ ببیستی در کبردکس ًٍیس کبرت بِ ضرایغی کِ پسضک خْت

 .دارٍیی بیوبر ثبت گرددٍدر زهبى دادى دارٍ بِ ضرایظ خبظ تَخِ ضَد ٍدر گسارش پرستبری ثبت گردد
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