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 .صفحات دفتر با خودكارآبي تكميل گردد -1

  .هر روز بطور دقيق نوشته شودتاريخ در اين قسمت  :  تاريخ -2
 .شود المت زدهعصبح وعصر شيفت در اين قسمت بصورت :شيفت -3

 .تحويل گيرنده دارو دقيق ذكر شود نام پرستار -4

 .ذكر شود بطور دقيق در ستون شماره پرونده ونام وفاميل بيمارموارد  -5

پـودر شـده كـه در     مقـدار داروي متـادون  منظـور   :خـورده شـده در مركـز    مقدار دارويدر ستون  -6
 .ه است مركزتوسط بيمار خورده شد

متادوني اسـت كـه بـه بيمـار جهـت مصـرف در        مقدار كلمنظور  :مقدار داروي دوز منزلدر ستون  -7
 .منزل تحويل شده است

تحويـل   مقدار كـل داروي خورده شده در مركز باضافه  مقدار داروي :مقدار داروجمع كل در ستون  -8
 .جهت مصرف در منزل ذكر شود به بيمارشده 

 داروي مقـدار كـل  مصـرفي توسـط بيمـار باضـافه      مقـدار كـل داروي  منظـور   :جمع دوبلدر ستون  -9
 .مصرفي توسط بيمار قبلي كه به صورت تزايدي تا آخر ستون اضافه شود

در همين شيفت كه در صفحه قبل  مصرفي دارويمقدار  كل جمع منظور  :در ستون نقل از صفحه قبل  -10
 .ذكر شده است

  .الزم به ذكر است ستون جمع دوبل در ابتداي هر روز از صفر آغاز مي شود -
-  

اسـت كـه در صـورت گـم كـردن يـا       مقـدار داروئـي   منظور  : شده جايگزين مقدار داروي قسمتدر  -11
 .دارد را تقاضاي تكرار دوزبيمارست وا خورده نشده)بيمار به ادعاي(رگاستفراغ يا هر علت دي

توسط بيماران باضافه  خورده شده مقدار كل دارويمنظور  : تحويل شده به بيماران كل دارويمقدار  -12
 .ذكر شده است 6كه در ستون شماره  دوز منزل داروي مقدار كل

اسـت كـه بيمـار بـدليل اسـتفراغ       مقدار داروئيمنظور  :جايگزين شده براي بيماران كل دارويمقدار  -13
 .)مطابق پروتكل(تقاضاي تكرار دوز را دارد

تحويـل شـده بـه بيمـاران باضـافه       مقـدار داروي  كـل  منظـور جمـع   :مصـرفي  دارويمقدار جمع كل  -14
  .مي باشد جايگزين شده براي بيماران داروي  كلمقدار

پرستارتحويل دهنده دارو و مسئول فني دقيـق و خوانـا ذكـر گـردد و      نام و نام خانوادگي  وامضاء -15
 .تمام صفحات ممهور به مهر مركز گردد

توسـط   كـه ابتـدا   جـاري  متـادون مربـوط بـه سـال    آخرين صفحه دفتر محتوي جدول آمار مصـرف   -16
 .گردد و پس از كنترل توسط مسئول فني مهر وامضاشده وامضاء تكميل  بطور دقيق پرستار

 


