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 هذف
، هقبٍهت ّبی دارٍیی کبّص بزٍس  ٍ اس دارٍّب ٍ بی رٍیِ بب ّذف پیطگیزی اس عَارض ًبضی اس استفبدُ ًبدرستایي دستَرالعول 

ٍ تبهیي هٌببع ٍ اهکبًبت هَردًیبس بزای در سالهت بیوبراى تذٍیي ضذُ است  ٍ ًقص هْن آىٍ کٌتزل هصزف عَارض دارٍیی 

 . عولیبتی ًوَدى آى تَسط هذیزیت ارضذ بیوبرستبى تضویي ضذُ است

 دامنه کبربرد
 .بیوبرستبى کبربزد دارد ببلیٌی بخص ّبی ایي دستَرالعول در

 :تعبریف

  داروهای خودبخود متوقف شونذه Automatic stop orders (ASOs) :  کِ جْت اداهِ هصزف بعذ دارٍّبیی

 .اس گذضت ایي سهبى ًببیذ بذٍى دستَر اداهِ یببٌذاس هذت سهبى هعیي ًیبس بِ دستَر هجذد پشضک هعبلج دارًذ ٍ پس 

 مسئولیت اجرا و نظبرت
ى است ٍ هسئَلیت ًظبرت بز حسي اجزای ایي دستَرالعول پزستبراى بیوبرستبپشضکبى ٍ بزعْذُ  هسئَلیت اجزای ایي دستَرالعول

 .هسئَل پبسخگَی بزًبهِ ایوٌی بیوبرستبى هی ببضذهذیزیت دارٍیی ٍ بزعْذُ 

 روش اجرا

 .ُ بیوبرستبى هطخص گزدددر فبرهبکَپببیذ فْزست دارٍّبی ضبهل قبًَى خَدبخَد هتَقف ضًَذگی  .1

 .بی هجذد بزای ّز دارٍ تعزیف ضَدسهبى ارسیب .2

 فَاصل ارسیببی هجذد ًبم دارٍ

 رٍس 4 بجش دارٍّبی ضذ سل ٍ ایذس( تشریقی ٍ خَراکی)آًتی بیَتیک ّب 

 رٍس 10 آًتی بیَتیکْبی هَضعی

 رٍس 30 ضذ قبرچ ّبی هَضعی

 سبعت 48 دارٍّبی هخذر تشریقی

 رٍس 3 پچ فٌتبًیل

 رٍس 7 ًبَالیشرهحلَلْبی استٌطبقی بِ ٍسیلِ 

 رٍس 7 (بجش در هَارد گلَکَم ٍ لَبزیکبًتْب) فزاٍردُ ّبی چطوی 

 رٍس 3 (چطوی ٍ بیٌی) تٌگ کٌٌذُ ّبی عزٍق 

 رٍس 7 ّپبریي ٍ اًَکسبپبریي

 رٍس 14 ٍارفبریي

NSAIDs 10 رٍس 

 رٍس 5 کتَرٍالک تشریقی

 رٍس 10 (چطوی ٍ خَراکی)کَرتیکَاستزٍئیذّب 

 رٍس 10 آًببَلیکاستزٍئیذّبی 

 رٍس 14 دارٍّبی اعصبة ٍ رٍاى



 
 رٍس 30 هَلتی ٍیتبهیٌْب، هٌیشیَم ّیذرٍکسبیذ، استبهیٌَفي

 سبعت 24-48 اًذاًستزٍى

 

 

 .بیوبرستبى ایي دارٍّب هطخص ضًَذ  HISدر  .3

 .ایجبد ضَد HISدر قببلیت اضبفِ ًوَدى سهبى ارسیببی هجذد بزای ّز دارٍ  .4

بصَرت خَدکبر ّطذار دادُ ٍ اداهِ تجَیش غیزهوکي گزدد  HISدر صَرت ًسخِ ضذى دارٍ بیص اس سهبى ارسیببی تعزیف ضذُ  .5

 .دستَری جذیذ تَسط پشضک هعبلج ارائِ ضَدهگز 
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