


رستاریپبخش دفتر خدمات ( ارتقاء فرایند)برنامه بهبود کیفیت 

:اعضاء تیم

:اعضاء تیم
اکیزکار فاطمه پ–مهناز علیزاده –هنگامه قایدی -سولماز دالوند–مرضیه یکه باش 

غیپور  محبوبه چرا–مونس بیطرف –نرجس یزدانی آبادشاپوری -فاطمه شجاعی  –
-رریزسمانه شک-صدیقه کشاورزی–نادره اسالمی –افسانه رهنما –شهال شیبانی 

الهام بیرقدار-زهرا مظفری-ساراهاشمی-زهرا زارع
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ارتقاءبندی فرایندها جهت اولویت فرم 

ف
دی

ر

نام فرایند
عملی بودن 

ارتقاء فرایند

هزینه بر بودن 

اجرای ارتقاء 

فرایند

میزان اهمیت 

فرایند

میزان نارضایتی

کارکنان

میزان نارضایتی

مشتریان

جمع 

امتیاز

3333315نظارت بر دارودهی1

2331312تجویز منطقی آنتی بیوتیکها2

3133313تحویل و تحول شیفت پرستاری3

2123210نظارت بر بخش های بالینی  4

5
فرآیند ترخیص

2132311

212229فرایند احراز صالحیت کارکنان پرستاری6

212229فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان پرستاری7

8

9

10

زیاد-3متوسط                          -2کم                  -1:     نحوه امتیازدهی



شناسنامه فرایند

بر دارودهینظارت نام فرایند

97آذرماه تاریخ بازنگری

اصلی                                             مدیریتی                                             پشتیبانی                              نوع فرایند

ایمنی                   بهبود مستمر کیفیت                  توسعه ظرفیتهای سازمانیهدف کلی مرتبط با فرایند

افزایش سطح ایمنی بیماراهداف استراتژیک مرتبط با فرایند

-فرایندهای باالدستی

-فرایندهای پایین دستی

کلیه بخشهای بالینیدامنه کاربرد فرایند

Multipleیادوزیچندداروهایانواعازاستفادهدستورالعمل-اورژانسبخشداروییاستانداردنامهآیینمقررات و دستورالعملهای مرتبط با فرایند Dose-فرآیند
بداندبایستیپرستارآنچه--8RTودارودهی

اطالعات دارویی–کتاب فارماکولوژی سیستم ها و منابع اطالعاتی فرایند

نوشتن دستورکتبی دارو توسط پزشکورودی فرایند

تجویز داروخروجی فرایند

پرستار-سرپرستار –سوپروایزر (پست سازمانی)صاحبان فرایند 

فاطمه شجاعی     –فاطمه پاکیزکار –مهناز علیزاده –هنگامه قایدی -سولماز دالوند–مرضیه یکه باش (اشخاص حقیقی)تهیه کنندگان فرایند 
رهنماافسانه –محبوبه چراغیپور –مونس بیطرف –نرجس یزدانی آبادشاپوری –شهال شیبانی 

بیمار و پرستارذینفعان فرایند

افسانه رهنما(اشخاص حقیقی-مسئول پاسخگو)ناظر فرایند

دکتر احمد حسین زادهتاییدکننده فرایند  



فلوچارت فرایند قبل از ارتقاء

  ت دستور دارویی 

پ ش     ول بیمار 

)داروهای پر خ ر توس  دو نفر داد   ی شود ( Right8      دارو دهی بر
پرستار    ول بیمار 

تما  با پ ش  و رف  اب ا  
بیمار /پرستار    ول شیفت 

خیر

   دستور پ ش  (داروهای پر خ ر توس  دو پرستار     ی شود )
پرستار    ول شیفت /بیمار

ت وی  دارو 

بلی

آ اد  کردن دارو بر اسا  کارت دارویی بر بالی  بیمار 
(داروهای پر خ ر توس  دو نفر     ی شود )

پرستار    ول بیمار 

ت اب  کارت دارویی با بیمار صحی  
پرستار    ول بیمار 

آیا
دستور دارویی از نظر  

 حاس   دوز با تو   ب  س  
و وزن بیمار و رو  ت وی  

صحی  
است  

  ت دستور دارویی پ ش  در کاردک  و کارت دارویی 
بیمار/پرستار    ول شیفت 

بررسی پاس  بیمار ب  داروها بر اسا  نو  و  دت ز ان ا ر دارو 
پرستار    ول بیمار 

داروهای پر خ ر توس  دو پرستار )   ت در بر   دارویی و   ر و ا  ا  پرستار (
پرستار    ول بیمار 

HIS ار  دارو در 
پرستار    ول بیمار 

آیا دارو در سید دارویی 
بیمار  و ود است 

بلی

خیر

آیا 
دارو در داروخان  
بیمارستان  و ود 

است  

   دارو با کاردک  بیمار 
پرستار    ول بیمار

هماهن ی با    ول داروخان    ت ت ی  دارو و ا ال  ب  سوپروای ر 
پرستار    ول شیفت 

تحویل دارو از داروخان  
بیماریار داروخان   

ی 
تر
ب 
ش 

بخ

نیاز بیمار ب  دارو 

انتظار تا ز ان ت ی  دارو

خیر

بلی



جدول اطالعات فرایند

گام
زمان الزم  

انجام

نیروی انسانی

هزینهاسناد و تجهیزات
رسته شغلیتعداد

-پزشکفرم دستوراتمسئول بیمارپزشک1دقیقه1 ت دستور دارویی  

1-2دقیقه1(داروهای پر خ ر توس  دو پرستار     ی شود )   دستور پ ش  
پزشکفرم دستوراتبیمار / پرستار    ول شیفت 

-

--آیا دستور دارویی از نظر  حاس   دوز با تو   ب  س  و وزن بیمار و رو  ت وی  صحی  است  
-

--

1دقیقه1تما  با پ ش  و رف  اب ا   : خیر 
بیمار/ پرستار مسئول شیفت 

تلفن 

1دقیقه2  ت دستور دارویی پ ش  در کاردک  و کارت دارویی  : بلی 
بیمار/ پرستار مسئول شیفت 

-کاردکس و کارت دارویی

-----آیا دارو در سید دارویی بیمار  و ود است   

HISدارو در  ار : خیر 
1دقیقه1

پرستار مسئول بیمار 
-کامپیوتر

1دقیقه1   کارت دارو با کاردک  بیمار  : بلی 
پرستار مسئول بیمار

-کاردکس و کارت دارویی

پرستار مسئول بیمار 1دقیقه1ت اب  کارت دارویی با بیمار صحی  
-کارت دارویی 

1-2دقیقه15(ود داروهای پر خ ر توس  دو نفر     ی ش)آ اد  کردن دارو بر اسا  کارت دارویی بر بالی  بیمار
پرستار مسئول بیمار 

-سرنگ 

1-2دقیقه 20(داروهای پر خ ر توس  دو نفر داد   ی شود )8Rightاسا دارو دهی بر
پرستار مسئول بیمار 

-سرنگ 



گام
زمان الزم  

انجام

نیروی انسانی

هزینهاسناد و تجهیزات
رسته شغلیتعداد

--پرستار مسئول بیمار 1دقیقه5بررسی پاس  بیمار ب  داروها بر اسا  نو  و  دت ز ان ا ر دارو 

-فرم داروییپرستار مسئول بیمار 1-2دقیقه1(داروهای پر خ ر توس  دو پرستار )  ت در بر   دارویی و   ر و ا  ا  پرستار 

---آیا  دارو در داروخان  بیمارستان  و ود است 
--

1دقیقه 10تحویل دارو از داروخان   : بلی 
بیماریار داروخان 

-نسخه داروپرینت

1دقیقه 2هماهن ی با    ول داروخان    ت ت ی  دارو و ا ال  ب  سوپروای ر : خیر 
بیمار / پرستار    ول شیفت 

-تلفن

-30انتظار تا ز ان ت ی  دارو
-

--

3دقیقه91:  مجموع 

جدول اطالعات فرایند



دانش نا کافی پرستار

کارکنان

حضور نیروی جدیدالورود در بخش

کمبود آگاهی پرسنل در 

مورد اطالعات دارویی 

وعوارض دارویی

 دیریت

کم ود وقت سرپرستار   ت آ وز  و نظارت 
کافی



بندی راهکارهااولویت جدول 
راهکارها

معیارهای انتخاب
درجه اولویتجمع امتیاز

هزینه بر بودنامکان پذیر بودنندتأثیر بر فرای

33391سازیرقیقنحوهوبخشرایجداروهایمورددرآموزشیلبمطاتهیه

33391داروییوفارماکوپهدهیداروفرایندآموزیباز

22373داروییکارتتکمیلنحوهدرتغییر

31264پرستارینیروافزایش

33282جدیدالورودپرسنلآموزش

33282آموزشورابطبخشوپرستارسرپرستارتوانمندسازی

33173شیفتسههردرسوپروایزرنظارت

33391آموزشیکالسهایبرگزاری

31373مطلوببانامناسبنیروهایتعویض

32273کم دانش اجازه دارو دهی نداشته باشندپرسنل 

زیاد-3متوسط                 -2کم               -1: نحوه امتیازدهی



شناسنامه شاخص 

پرسنل جدیدالورودنمرات آزمون  دارودهیدرصد:نام شاخص 

این نمرات به درصد محاسبه شده و اختالف این . گرفته میشودtestPostآزمون و بعد از آموزش دارودهی  Pre testبدو ورود از پرسنل جدیدالورود آزمون :تعریف شاخص
.دو نمره در نظر گرفته می شود

پیامدی√فرایندی ساختاری                  :   نوع شاخص

√کیفیتبرنامه استراتژیک                سازمان باالدستی                          برنامه بهبود :    مبنای انتخاب شاخص

رضایتمندی√ایمنی  √اثربخشی کارایی:      ابعاد مختلف کیفیت شاخص

ساالن √ اه شش س   اه   اهان    : یریدور  انداز کاهشی√افزایشی : جهت مطلوب

نفرساعتفراوانی نسبیزمان        روزکارکرد           نسبت          متوسط √تعداد          درصد میانگین       میزان        : واحد اندازه گیری

-نمره آزمون:شاخص  فرمول  Pre test ه آزمون نمرPost test 

نمون   یری     √سرشماری  :     یریرو  انداز %70:هدفعدد %60: مبنا وضعیت

واحد/ مسئول بخش√دفتر پرستاری   √معاونت درمان    مدیریت         واحد بهبود کیفیت :  سطوح گزارش دهی

عدم همکاری و حضور کلیه پرسنل در کالسهای آموزشی –بعد از برگزاری کالس و آزمونحضور پرستار جدیدالورود: چالشها و موارد مخدوش کننده اندازه گیری شاخص

افسانه رهنما: نا     ول انداز   یری شاخصافسانه رهنما:مسئول شاخص



نمودارشاخص قبل و بعد از ارتقاء

60تا 0نمرات 

69تا 61نمرات 

70نمره 
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97نیمه اول سال 



:تجزیه وتحلیل شاخص

ل با تو   ب  ارزیابی ای ان ا  شد   شخص شد  شکالت فرآیند دارودهی بیشتر  ربوط ب  پرسن
. دیدالورود  ی باشد

  یان ی  نمرات آز ون % ) 60با تو   ب  عدد   نای ( Pre test  یان ی  نمرات % ) 70و عدد هدف 
70در  حدود  زرد و نمرات % 69تا 61در  حدود  قر   ، نمرات % 60تا 0نمرات (  Post testآز ون

.  در  حدود  س   قرار  ی یرد%  

 بعد از اقدا ات ان ا  شد  در شش  اه  اول سال تما  بخش ای داخلی بعد از بر  اری آز ونPost 

test  در  حدود  س   قرار  رفت  اند ب     بخش داخلی  غ  و اعصاب ک  همچنان در  حدود  زرد قرار
.دارد ک   ب  خا ر تعداد زیاد نیروی  دیدالورود ای  بخش  ی باشد



از ارتقاءبعد فلوچارت فرایند 

  ت دستور دارویی 

پ ش     ول بیمار 

)داروهای پر خ ر توس  دو نفر داد   ی شود ( Right8      دارو دهی بر
پرستار    ول بیمار 

تما  با پ ش  و رف  اب ا  
بیمار /پرستار    ول شیفت 

خیر

   دستور پ ش  (داروهای پر خ ر توس  دو پرستار     ی شود )
پرستار    ول شیفت /بیمار

ت وی  دارو 

بلی

آ اد  کردن دارو بر اسا  کارت دارویی بر بالی  بیمار 
(داروهای پر خ ر توس  دو نفر     ی شود )

پرستار    ول بیمار 

ت اب  کارت دارویی با بیمار صحی  
پرستار    ول بیمار 

آیا
دستور دارویی از نظر  

 حاس   دوز با تو   ب  س  
و وزن بیمار و رو  ت وی  

صحی  
است  

  ت دستور دارویی پ ش  در کاردک  و کارت دارویی 
بیمار/پرستار    ول شیفت 

بررسی پاس  بیمار ب  داروها بر اسا  نو  و  دت ز ان ا ر دارو 
پرستار    ول بیمار 

داروهای پر خ ر توس  دو پرستار )   ت در بر   دارویی و   ر و ا  ا  پرستار (
پرستار    ول بیمار 

HIS ار  دارو در 
پرستار    ول بیمار 

آیا دارو در سید دارویی 
بیمار  و ود است 

بلی

خیر

آیا 
دارو در داروخان  
بیمارستان  و ود 

است  

   کارت دارو با کاردک  بیمار 
پرستار    ول بیمار

هماهن ی با    ول داروخان    ت ت ی  دارو و ا ال  ب  سوپروای ر 
پرستار    ول شیفت 

تحویل دارو از داروخان  
بیماریار داروخان   

ی 
 تر

ش ب
بخ

نیاز بیمار ب  دارو 

انتظار تا ز ان ت ی  دارو

خیر

بلی

   کردن کردن دارو دهی پرسنل ب  صورت تصادفی و نظارت و تکمیل    لی ت نظارتی با فوکو  بیشتر بر روی پرسنل  دیدالورود
سرپرستار و سوپروای ر



گام
زمان الزم  

انجام

نیروی انسانی

هزینهاسناد و تجهیزات
رسته شغلیتعداد

-پزشکفرم دستوراتمسئول بیمارپزشک1دقیقه1 ت دستور دارویی  

1-2دقیقه1(داروهای پر خ ر توس  دو پرستار     ی شود )   دستور پ ش  

بیمار / پرستار    ول شیفت 
-پزشکفرم دستورات

--آیا دستور دارویی از نظر  حاس   دوز با تو   ب  س  و وزن بیمار و رو  ت وی  صحی  است  
-

--

1دقیقه1تما  با پ ش  و رف  اب ا   : خیر 

بیمار/ پرستار مسئول شیفت 

تلفن 

1دقیقه2  ت دستور دارویی پ ش  در کاردک  و کارت دارویی  : بلی 
بیمار/ پرستار مسئول شیفت 

-کاردکس و کارت دارویی

-----آیا دارو در سید دارویی بیمار  و ود است   

1دقیقهHIS1دارو در  ار : خیر 
پرستار مسئول بیمار 

-کامپیوتر

1دقیقه1   کارت دارو با کاردک  بیمار  : بلی 
پرستار مسئول بیمار

-کاردکس و کارت دارویی

-کارت دارویی پرستار مسئول بیمار 1دقیقه1ت اب  کارت دارویی با بیمار صحی  

1-2دقیقه15(ود داروهای پر خ ر توس  دو نفر     ی ش)آ اد  کردن دارو بر اسا  کارت دارویی بر بالی  بیمار
پرستار مسئول بیمار 

-سرنگ 

ا     کردن کردن دارو دهی پرسنل ب  صورت تصادفی و نظارت و تکمیل    لی ت نظارتی ب
2دقیقه30فوکو  بیشتر بر روی پرسنل  دیدالورود

سرپرستار و سوپروایزر 
-چک لیست نظارتی

جدول اطالعات فرایند



گام
زمان الزم  

انجام

نیروی انسانی

هزینهاسناد و تجهیزات
رسته شغلیتعداد

1-2دقیقه 20(داروهای پر خ ر توس  دو نفر داد   ی شود )8Rightاسا دارو دهی بر
پرستار مسئول بیمار 

-سرنگ 

--پرستار مسئول بیمار 1دقیقه5بررسی پاس  بیمار ب  داروها بر اسا  نو  و  دت ز ان ا ر دارو 

-فرم داروییپرستار مسئول بیمار 1-2دقیقه1(داروهای پر خ ر توس  دو پرستار )  ت در بر   دارویی و   ر و ا  ا  پرستار 

----آیا  دارو در داروخان  بیمارستان  و ود است 

1دقیقه 10تحویل دارو از داروخان   : بلی 
بیماریار داروخان 

-نسخه داروپرینت

-تلفنبیمار / پرستار    ول شیفت 1دقیقه 2هماهن ی با    ول داروخان    ت ت ی  دارو و ا ال  ب  سوپروای ر : خیر 

-دقیقه30انتظار تا ز ان ت ی  دارو
-

--

جدول اطالعات فرایند



ایمنی: (goal)هدف کالن 

ایمنی در بیمارستانافزایش شاخصهای:استراتژیک  هدف 

97در بیمارستان نمازی درسال % 70به    %    60پرسنل جدید الورود از   دارودهی Pre testآزمون افزایش نمره: (objective)نام برنامه

درصد نمرات آزمون  دارودهی پرسنل جدیدالورود: شاخص 

ف
دی

ر

گامهای برنامه بهبود کیفیت
مسئول انجام

کار
زمان  
شروع

زمان  
پایان

نحوه پایش

(ماهانه)درصد پیشرفت برنامه 

123456789101112

بدو ورود از پرسنل جدید الورودبرگزاری آزمون دارویی در1
10

0
100100100

10

0

10

0
100100

10

0
100

ت  ی  
و  

تحلیل
. رفت   یشودPost testدارویی  رفت   یشود و در صورت نیاز بعد از آ وز  آز ون  Pre test دید الورود در بدو ورود ب  بیمارستان آز ون از پرسنل

واحد آموزش جهت آموزش مجددمعرفی پرسنل جدید الورود به2
10

0
100100100

10

0

10

0
100100

10

0
100

ت  ی 

و 
لتحلی

.قابل ق ول ک ب نکنند ب  واحد آ وز    ت آ وز    دد  عرفی  ی شوندنمر  Post testدرصورتیک  پرسنل  دید الورود در آز ون 

خشدارودهی توسط پرسنل جدید الورود با نظارت و کنترل پرسنل مجرب ب3
10

0
100100100

10

0

10

0
100100

10

0

1

0

0

ت  ی 
و 

لتحلی
. دیدالورود بعد از شرو  ب  کار در بخش حداقل تا دو هفت  دارودهی را با نظارت و کنترل پرسنل  دیدالورود ان ا   یدهندپرسنل

برنامه عملیاتی



:اقدامات اصالحی

الورودآزمون دارویی در بدو ورود از پرسنل جدید برگزاری -1

 Postدارویی  رفت   یشود و در صورت نیاز بعد از آ وز  آز ون  Pre testاز پرسنل  دید الورود در بدو ورود ب  بیمارستان آز ون 

testرفت   یشود .

مجددمعرفی پرسنل جدید الورود به واحد آموزش جهت آموزش -2

. یشوندنمر  قابل ق ول ک ب نکنند ب  واحد آ وز    ت آ وز    دد  عرفی  Post testدرصورتیک  پرسنل  دید الورود در آز ون 

بخشدارودهی توسط پرسنل جدید الورود با نظارت و کنترل پرسنل مجرب -3

.دپرسنل  دیدالورود بعد از شرو  ب  کار در بخش حداقل تا دو هفت  دارودهی را با نظارت و کنترل پرسنل  دیدالورود ان ا   یدهن


