
تِ ٍلَع  92ٍ ؾِ هاُ اٍل ؾال  91تا تَجِ تِ تطضؾي تِ ػول آهسُ زض هَضز ذغاّاي زاضٍيي كِ زض تيواضؾتاى ّاي اؾتاى تَقْط زض ؾال 

 :پيَؾتِ اؾت اتتسا ذغاّا تط اؾاؼ هؼياضّاي ظيط زؾتِ تٌسي قس

 هَضز 6%  4. ذغاّاي زاضٍيي كِ ًاقي اظ ػسم تكريم نحيح تيواض ضخ زازُ اؾت-1

 هَضز 87%   49. ذغاّاي زاضٍيي كِ ًاقي اظ زازى زاضٍي اقتثاُ تِ تيواض ضخ زازُ اؾت-2

 هَضز 27%  15. ذغاّاي زاضٍيي كِ ًاقي اظ ضٍـ تجَيع ًازضؾت زاضٍ تِ تيواض ضخ زازُ اؾت-3

 هَضز  9%  5. ذغاّاي زاضٍيي كِ ًاقي اظ ظهاى ًازضؾت زاضٍ زازى تِ تيواض ضخ زازُ اؾت-4

 هَضز  23%  13. زاضٍيي كِ ًاقي اظ زازى زٍظ ًازضؾت تِ تيواض ضخ زازُ اؾت ذغاّاي-5

 هَضز  28%  16. ذغاّايي كِ تِ ػلت ّاي هتفطلِ ضخ زازُ اؾت-6

 :در جُت ماَش خطاَاي فًق راَنارَاي زير تًصيٍ مي گردد

زض افعايف ايوٌي تيواض، پيكگيطي ٍ كاّف تطٍظ اظ جولِ ضاّكاضّاي ػولي اضائِ قسُ زض ايي ذهَل كِ تِ ًظط هي ضؾس تأثيط تؿعايي 

 . ٌّگام زازى زاضٍ هي تاقس 5rightضػايت ذغاّاي زاضٍيي زاقتِ تاقس، 

 * دي بار وام بيمار را چل مىيذ*   Right Patientبيمار درست -1

 .  هكرهات تيواض ضا تا كاضت زاضٍيي هغاتمت زّيس-

 .آهازُ ًوائيسزاضٍّا ضا تطاي ّط تيواض تِ نَضت اًفطازي -

ًام ٍ ًام : زض نَضت ػسم َّقياضي ٍ آگاُ ًثَزى تيواض، تِ زؾتثٌس هكرهات قاهل. )اتتسا ًام تيواض ضا تپطؾيس ٍ ؾپؽ زاضٍ ضا تِ اٍ تسّثس-

 .(تَجِ ًوائيس... ذاًَازگي، ترف، قواضُ پطًٍسُ ٍ 

 .فمظ تِ نسا ظزى تيواض ٍ قٌيسى پاؾد اظ اٍ اكتفا ًكٌيس-

 .هراعة لطاض زّيس زازى، حتواً تيواض ضا تا ًام ٍ ًام ذاًَازگي،ٌّگام زاضٍ -

 . ٌّگام زاضٍ زازى، يك تا زيگط هكرهات تيواض ضا تا كاضت زاضٍيي هغاتمت زّيس-

 . ّيچگاُ اظ قواضُ ترت ٍ قواضُ اتاق تطاي قٌاؾايي تيواض اؾتفسُ ًٌوائيس-

 * يذدي بار وام داري را چل مه*   Right Drugداريي درست -2

-Order پعقك يا تجَيع كٌٌسُ ضا تِ زلت ترَاًيس . 

 . اگط ًتَاًؿتيس ذظ پعقك يا تجَيع كٌٌسُ ضا كاهل ترَاًيس تا ٍي تواؼ تگيطيس-

لثل اظ اجطاي فطايٌس زاضٍ زازى، اظ اقكال زاضٍيي ٍ ًَع زاضٍ آگاّي كؿة ًوائيس، زض نَضت لعٍم تطٍقَض يا تطچؿة زاضٍ ضا تِ زلت -

 . يسهغالؼِ كي



 . اگط زاضٍ جسيس اؾت ٍ قوا اعالػاتي زضتاضُ آى ًساضيس، تِ كتة هطجغ زاضٍيي هطاجؼِ كٌيس-

 ;Clidinium C , Clindamycin: زض ايي نَضت زلت كافي زاقتِ تاقيس تؼٌَاى هثالاهالي تطذي زاضٍّا، هكاتِ ّن هي تاقس، -

Allopurinol, Haloperidol; Lovastatin, Loratadine  

: تؼٌَاى هثال. ضا زضيافت هي كٌيس زلت كافي ًوائيس Orderتطذي زاضٍّا هكاتِ ّن هي تاقس، اگط اظ عطيك تلفي يا نسا  تلفظ-

Beclomethazone, Betamethazone; Daunorubicin, Doxorubicin  

ظاّطي آهپَل آهيكاؾيي، تؼٌَاى هثال تكاتِ . زلت كافي زاقتِ تاقيس قكل ظاّطي تطذي اظ زاضٍّا قثيِ تِ يكسيگط اؾت،-

ؾايوتيسيي ٍ جٌتاهايؿيي ٍ تكاتِ ظاّطي فطاٍضزُ ّاي زاضٍيي پتاؾين كلطايس ٍ هتطًٍيساظٍل ٍ تكاتِ ظاّطي آهپَل كليٌساهايؿيي،

 . ًيتطٍگليؿطيي، زياظپام ٍ كلطپطٍهاظيي

 .ّيسزض نَضتي كِ چٌس زاضٍ تطاي تيواض تجَيع قسُ اؾت، ّط كسام ضا تغَض جساگاًِ تِ ٍي ز-

تا زلت هغالؼِ ًوائيس تا اظ اقتثاُ زض زازى زاضٍّاي هكاتِ ... تطچؿة زاضٍّا ضا اظ ًظط ًام زاضٍ، تاضيد اًمضاء، ضٍـ ههطف، زٍظ زاضٍ ٍ -

 . پيكگيطي قَز

 . تطچؿة زاضٍيي ضا زض ؾِ هطحلِ شيل تا زؾتَض زاضٍيي هٌسضج زض كاضزكؽ، كاضت زاضٍيي كٌتطل ًوائيس-

 تطزاقتي زاضٍ اظ لفؿِ زاضٍيي، چيسى ٍ آهازُ ًوَزى زاضٍزض ظهاى *

 لثل اظ زازى زاضٍ تِ تيواض*

 زض تاليي تيواض ٍ زض ٌّگام زازى زاضٍ تِ تيواض*

 *دي بار ريش مصرف را چل مىيذ*    Right Routeريش درست -3

زض نَضت . تط اؾاؼ ضٍـ نحيح ههطف، آهازُ گطزًسفلصا ...( هَضؼي ٍ  ذَضاكي، تعضيمي،)زاضٍّا تا ضٍـ ّاي هتؼسزي تجَيع هي قًَس -

 . قك، ضٍـ نحيح ضا تپطؾيس

 .تَجِ كٌيس...( ٍ  PO, SC, IM, IV)تا زلت تيكتطي تِ اذتهاضات هطتَعِ -

تكاى زازى ؾَؾپاًؿيَى ذَضاكي لثل اظ ههطف، ضليك ؾاظي، )جْت تجَيع زاضٍ، ضٍـ زضؾت ضا تِ زلت اًجام زّيس الساهات الظم -

 ...(.ضؾت فطاٍضزُ ّاي ظيطظتاًي، هكيسًي، جَيسًي، ٍ ههطف ز

تطگِ هكرهات كِ قاهل ًَع ٍ حجن ؾطم، ًام تيواض، قواضُ اتاق ٍ ترت، تؼساز لغطات، تاضيد ٍ ظهاى قطٍع، تاضيد ٍ ظهاى لغغ، ًام -

 . هي تاقس، تط جساضُ ؾطم، چؿثاًسُ قَز... پطؾتاض ٍ 

 * دي بار ريش مصرف را چل مىيذ*    Right Timeزمان درست  -4

 . زاضٍ تايس زض ظهاى همطض تجَيع گطزز-

 . تجَيع زاضٍ ضأؼ ظهاى همطض تِ ٍيػُ زض تجَيع تطذي زاضٍّا ًظيط آًتي تيَتيك ّا حائع اّويت اؾت-



ٍاب تيواض ًكَز هاًٌس آًتي ظهاى تجَيع زاضٍ ضا عَضي اًتراب كٌيس كِ حتي الومسٍض تا ذَاب تيواض تساذل ًساقتِ تاقس يا هاًغ خ-

 .آًتي ّيؿتاهيي ّاي ًؿل اٍل. ّا TCAكَليٌطغيك ّا، 

 .اظ ذَاب تِ تيواض زازُ قًَس هاًٌس اٍليي زٍظ پطاظٍؾيي لثلّوَزيٌاهيك تسى تايس  تؼضي اظ زاضٍّا تسليل تأثيط تط ٍضؼيت-

غصا ضػايت فانلِ ظهاًي هٌاؾة زض ههطف تطذي زاضّا  -زاضٍ تِ اثطات تساذلي زاضٍّا تا تغصيِ تيواضاى تَجِ قَز، جْت كاّف تساذالت-

 . تَنيِ هي گطزز

 *دي بار ريش مصرف را چل مىيذ*    Right Doseديز درست -5

 .زلت هحاؾثِ كٌيستِ زض نَضت ًياظ زٍظ زضؾت زاضٍ ضا   همساض تجَيع قسُ زاضٍ ضا تايس تا زلت توام ترَاًيس،-

، هحلَل هٌاؾة، ؾطػت اًفَظيَى ٍ ظهاى اًفَظيَى ّط زٍظ ضا تِ ماًفَظيَى زاقتِ تاقس، همساض زاضٍ، غلظت الظزض نَضتي كِ زاضٍ ًياظ تِ -

 . زلت هحاؾثِ ًوائيس

زض ايي هَاضز، تِ تطٍقَض زاضٍ يا كتاب هطجغ . تؼضي زاضٍّا ضا پؽ اظ حل كطزى، زض زهاي ذال ٍ تِ هست هؼيي هي تَاى ًگْساضي ًوَز-

 .ٍززاضٍيي هطاجؼِ ـ

 . زفؼات تجَيع ضا هكرم كٌيس-

 . ضا تِ ذَتي تساًيس...( ٍ  STAT, BID, QD, TID, QID )اذتهاضات هطتَط تِ زفؼات تجَيع زاضٍ -

بٍ ييژٌ در مًرد بيماران با اختالالت رياوي، مم بيىا ي )داريَا را بٍ دست بيمار دادٌ ي تا زمان مصرف مامل داري بيمار را ترك ونىيذ 

دقيقٍ پس از مصرف داري، بيمار را تحت  10-15ي در مًارد مشنًك ( فراد پير ي سالخًردٌ ي بيماراوي مٍ تعذد دارييي داروذوابيىا، ا

 . دقيق قرار دَيذوظارت 

 :ريش َاي زير ويس جُت ماَش خطاَاي دارييي تًصيٍ مي گرددعاليٌ بر راَنارَاي رمر شذٌ 

 .قكل ظاّطي زاضٍّا هي تاقسكاّف ذغاّاي ًاقي اظ قثاّت تؿتِ تٌسي ٍ -1

ايي زاضٍّا زض ترف ّاي هرتلف تَؾظ زاضٍؾاظ قٌاؾايي قًَسٍ زض لفؿِ ّاي جساگاًِ ّن زض زاضٍذاًِ ٍ ّن زض ترف ّا تِ نَضت -الف

 .هجعا اظ ّن ًگْساضي قَز

الثتِ تطچؿة جسيس تايس قاهل . تط ضٍي زاضٍّايي كِ قثاّت ظاّطي زاضًس تطچؿة ّاي جسيس تا ضًگ هتفاٍت تْيِ قسُ ٍ ًهة گطزز-ب

 . تواهي اعالػات هَضز ًظط زاضٍيي انلي تاقس

نَضت جساگاًِ ٍ هجْع تِ هي تاال هي تاقٌس زض ّط ترف ٍ زض زاضٍذاًِ ّاي تِ پٌجطُ زضهاًي تاضيك ٍ پتاًؿيل ؼ زاضٍّايي كِ زاضاي-ج

 .لفل زض لفؿِ ًگْساضي قًَس

تطاي كاّف ذغاّاي ًاقي اظ اظ اقتثاُ زض ذَاًسى زؾتَض زاضٍ ٍ ذَز زاضٍ پيكٌْاز هي گطزز ًام زاضٍ ٍ زؾتَض آى زض كاضزكؽ ٍ ًؿد تِ -2

 . نَضت تايپي نَضت گيطز



ٍ ًحَُ ضليك كطزى زاضٍّا تا ( فطاٍضزُ ّاي تعضيمي تا حجن تاال)جْت ًحَُ نحيح تعضيك زاضٍّا ٍ ًحَُ نحيح اؾتفازُ اظ ؾطم ّا -3

 :ؾطم ّا پيكٌْاز هي گطزز

زض هطحلِ تؼسي اعالػات كاهلي زض هَضز ايي زاضٍّا قاهل هَاضز ههطف، عطيمِ . زاضٍّاي تعضيمي پطههطف زض ّط ترف قٌاؾايي قًَس

ٍيي تْيِ گطزز ٍ تِ نَضت يك زفتطچِ زض ّط ترف ًگْساضي قَز ٍ زض تساذالت زاض ههطف، زٍظ ههطف، هَاضز احتياط، هَاضز هٌغ ههطف،

زؾتَضالؼول هطتَط تِ ٍ ّويٌغَض زض ّط ترف ًيع . نَضت اهكاى زض تاظُ ّاي ظهاًي هكرم هَاضز فَق الصكط تِ پطؾٌل آهَظـ زازُ قَز

 هغالؼِتَؾظ پطؾٌل هَضز لثل اظ اؾتؼوال زاضٍ گطزز ٍ زاضٍّا ٍ اذتالط زاضٍّا تا ّن تساذالت فيعيكَقيويايي آًْا تْيِ ًحَُ ضليك كطزى 

 . لطاض گيطز

 

 

 

  

 


