عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار
تهيه كننده :نورمحمدی کارشناس هماهنگ كننده فعالیت اهی ایمنی ب ماری
مهر ماه سال 1397

تعریفایمنیب ماری
 ایمنی بیمار پرهیز،پیشگیری و کاهش نتایج ناگوار یا

آسیب به بیمار ناشی از فرآیند مراقبت های پزشکی
می باشد.

م
ی
مه
ن
ی
ب
س
چراا ی مار ما ت؟
 رسالت (ماموریت) بیمارستان ارائه خدمات درمانی
ایمنی و اثر بخش به مراجعین می باشد

 آمار حاکی از آن است که درصد غیر قابل اغماضی از
بیماران در مواجهه با سیستم های نظام سالمت
بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشی از
ارائه خدمات می گردند.
 برای اینکه سازمان بهداشتی -درمانی بعنوان مراکز
قابل اطمینان تلقی گردند بایستی یک نظام اثر بخش
مدیریت ریسک حهت شناسایی نقایص سیستمی و
ارتقای ایمنی بیمار طراحی و اجرا گردد.

%47مردمنگرانخطااهیزپشکیردبیمارستانهاهستند.
)(Kaiser/AHRQ, 2000

وضعیت کشورهای در حال توسعه
 برآوردها نشان می دهند که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده
بیمار ،یک بیمار در طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان صدمه
دیده است .طیف وسیعی از خطاها یا حوادث شدید ممکن است
مسبب بروز صدمه شده باشد.
 در کشورهای در حال توسعه ،احتمال اینکه بیماران در بیمارستان ها
صدمه ببینند بسیار بیشتر از احتمال آن در کشورهای صنعتی است .خطر
احتمالی عفونت های اکتسابی در بیمارستان در برخی کشورهای در حال
توسعه حدود  20برابر بیشتر از آمار این عفونت ها در کشورهای توسعه
یافته می باشد.

 مفهوم مدیریت خطر موضوع نوینی است که در آن به

خطرات ناشی از نظام سالمت بر روی بیماران می پردازد.
در واقع یکی از عواملی که بیماران و جامعه را مورد
خطر قرار می دهد خود نظام سالمت است.

تعریفخطایزپشکی
 قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که

به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می شود.
 این تعریف به طور مشخص حیطه های کلیدی علل خطا (قصور
یا ارتکاب ،برنامه ریزی و اجرا) را در بر می گیرد.
 خطای پزشکی ()Medical Error
 هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سالمت رخ دهد ،چه
باعث صدمه و آسیب به بیمار گردد و چه هیچ آسیبی در پی
نداشته باشد.

ریسکوایمنیرابطهمعکوسد ردا
 بطوریکه می توان گفت:
هر چه احتمال بروز خطر کمتر باشد ،ایمنی بیشتر است.
پس در واقع ایمنی ،نداشتن یا کم کردن حوادث ناخوشایند
یا خطا است.
طبیعی است که سازمان ها در تالش هستند تا ایمنی را به
حد مطلوب برسانند.
به مجموعه کارهایی که انجام می دهیم تا این امر به حد
مطلوب مهیا شود مدیریت خطر گفته می شود.

شاخصاهیایم ین





سقوط
 CPRناموفق
درصد فرار
درصد خطای دارویی گزارش شده

دستورالعملاهیایمنیب ماری











داروهای حیات بخش و ضروری
بازدیدهای مدیریتی و ایمنی
داروهای با هشدار باال
الزامات رضایت آگاهانه
راهنمای داروهای مشابه
استریلیزاسیون فوری
بهداشت دست
سقوط بیمار

ح
راه لاول
 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از
خطای دارویی

فهرستدارواهیمشاهبازنظراسمی

ش
ک
دارواهیمشاهبازلحاظ لظارهی

دارواهیرپخطر
داروهای پرخطر یا داروهای با هشدار باال ،داروهایی هستند که چنانچه به طور اشتباه مصرف
شوند میتوانند آسیب های جبران ناپذیر و ویران کننده ای را به همراه داشته باشند .جدول
زیر در برگیرنده دسته دارویی با هشدار باال بوده که با هدف آشنایی است.
امید است این لیست در جهت تشخیص داروهای پرخطر و کاهش خطا در مصرف آنها با به

کارگیری روش هایی همچون محدود کردن سطح دسترسی به افراد مجرب ،استفاده از لیبل
با برچسب های هشدار دهنده به کار آید.

نام دارو

ردیف

گروه دارئی

1

آگونیستتای آدآنرنیک تتآدتدآناتت د
کولیزک آدش ملد:

اپ دنفی ن – نتپ میند– نتبوت میند– آتیتپین

2

آنا گونیسای آدآنرنیک آدش مل:

پیتپیانولول – تراپ میل

3

آنا دکواگوالندش مل:

هپ ر ن – تارف ر ند– رتپالزد(دنردح لدح ضیدنردبیم رسا ندموجوندنم دب شد)

4

محلولی آده پیتونیآدش مل:

گلوکزد%20دتد50د%د-دسد مدکلیا دد%5د-دکلی ددپا سیمد%15د-دب دکیبن تدسد م – سولف تد
منیز مد– گلوکون تدکلسیم

5

سداتیودماوسطداالثیدش مل:

میدازتالمد– ن زپ م

6

ن رکوتیآده آداپیو یدآدش مل:

مورفیند– ما نتند– پاد ند– بوپینورفیند– تیام نتلد-دپنا زتسین

7

نیایاتده دش مل:

آمپولدTNGد-دنیایتپیتس د

8

آنا دهیسا مین ده آ دتزر ق دستداتیود
ش مل:

پیتما ز ند(دفقطدنردفیمدتزر قدتر دآ)

9

نارته آدرتانپزشک داخاص ص دش مل :ه لوپی دتل – لپونکس

10

نارته آدک هندهدقنددختوندتزر قت د کلیهدانواعدانسولینده آدرگوالرد– کی سا لدتدقلم د– مافورمیند– گل دبندکالمیدد– آک ربوزد–
گل دکالز دد– رپ گلین دد– سیا گلیپایند-دپیوگلیا زتن
ش مل:

11

نارته آ دآنا دآر امیآدتدا نتوتیت د
ش مل:

لیدتک ئین – آمیونارتند-دآننوز ن-دن گوکسین

12

اتلیندنتزدآنا دبیوتیآ

سفای کسوندتتانکوم سیندبهدطوردکل د

دارواهیرپخطر


داروهای مارکر شده ،فهرست داروهای  12گانه ابالغی از معاونت درمان می باشد.



نحوه برچسب گذاری بر روی این داروها باید به گونه ای باشد که باعث مخدوش شدن و ناخوانا بودن هیچ یک از مندرجات روی فرآورده نگردد.



برچسب این داروها می بایست به رنگ قرمز و فاقد هرگونه نوشته ای اعم از نام دارو یا عبارت ( داروی با هشدار باال) و غیره باشد.



انجام عملیات برچسب گذاری این فرآورده ها می بایست پس از خروج از انبار و قبل از چیدمان در داروخانه انجام پذیرد.



برچسب گذاری بر روی آمپول یا ویال این داروها می بایست در داروخانه با نظارت داروساز مسئول فنی داروخانه و توسط پرسنل تعیین شده
از جانب وی انجام پذیرد.



در مورد آمپول ها و ویال هایی که داخل جعبه مقوایی بسته بندی شده اند ،نیز برچسب هشدار روی بدنه آمپول یا ویال الصاق گردد.



مفهوم برچسب قرمز و هدف از انجام الصاق آن بر روی فرآورده های با هشدار باال به نحو مقتضی به کلیه افراد شاغل در بیمارستان ها اطالع
رسانی شود.



انبار ویال ها با غلظت باال ( پتاسیم کلراید ،پتاسیم فسفات ،کلسیم گلوکونات و سولفات کلسیم) در داروخانه بیمارستان بایستی به صورت
مجزا از یکدیگر صورت گیرد .محلول های رقیق استاندارد این داروها را در جایی مجزا ( در ایستگاه پرستاری یا کمد دارویی جداگانه در اتاق

تریتمنت) قرار دهید.



هپارین را در دمای اتاق نگهداری نمائید.



ویال های هپارین با غلظت های متفاوت را جداگانه انبار نمائید.



انسولین را در یخچال در جایگاه مخصوص داروهای با هشدار باال و با برچسب اختصاصی نگهداری نمائید.



در هنگام نگهداری ویال های انسولین در یخچال آنها را بر حسب نوع از یکدیگر جدا نمائید.



در هنگام تجویز انسولین کلمه ( واحد ) را خوانا و درشت در انتهای میزان داروی تجویزی بنویسید.



در صورت استفاده از پمپ های هوشمند سرعت و غلظت – داروی تجویزی را به دقت تنظیم نمائید.



ویال انسولین تاریخ انقضا به مدت  28روز دارند .لیکن ثبت و درج تاریخ بازکردن ویال برروی ویال انسولین و توجه به تاریخ انقضا آن از نکات
بسیار الزامی است.



دستور پزشک را چک دوگانه تایید نمائید تا دستور دوز صحیح دارو تایید شود.



تجویز و آماده سازی داروهای با هشدار باال توسط دو نفر از کادر حرفه ای به طور مستقل از یکدیگر انجام گیرد.



گزارش پرستاری را دوگانه تایید و امضا نمائید.



تجویز داروهای پر خطر به صورت تلفنی و شفاهی محدود گردد.



مخدرها در قفسه جداگانه قفل دار با دسترسی کارکنان مسئول نگهداری گردد .تحویل و تحول آن در شیفت انجام شود.

تداخالتدارویی

مش
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هدف:








شناسایی دقیق بیماران در کلیه مراحل پروسه درمان
افتراق بیماران دارای مشخصات مشابه
استفاده از دستبند حداقل با دو مشخصه
شناسایی فعال
رنگ بندی دستبند
توجه خاص برای نوزادان /بیماران مجهول الهویه

ع
ل
م
ل
خ
ی
ب
دستورا لدا ی مارستان


شناسایی بیماریکی از نه راه حل ایمنی بیمار می باشدو جهت انجام هر گونه اقدام و پروسیجر درمانی رعایت آن الزامی می باشد .به این
منظور روش استاندارد شناسایی بیمار پرخطر وآلرژیک طبق دستور العمل معاونت درمان به شرح ذیل اعالم می گردد .



با توجه به بستری بیماران با اختالالت عصبی وروانی به جای استفاده از دستبند شناسایی از عکس جهت شناسایی بیماران استفاده می
شود.ولیبل های ذکر شده به شرح ذیل بر روی کاردکس دارویی درج می گردد :



بیماران با سابقه آلرژی غذایی یا دارویی:

لیبلدقیمزدرنگد



بیماران پر خطر:

لیبلدزرندرنگد



لییل هشدار دارای اسامی مشابه



بیماران دارای نام مشابه :بیماران بدون لیبل  :بیمارانی که جزو بیماران پر خطر  ،آلرژیک و یا مشابه از نظر اسمی نمی باشند.



بیماران پر خطر مانند بیماران با احتمال آوردوز ،هرگونه درد قلبی تیپیک ،سوابق بیماری قلبی ،بیماران دیابتیک  ،بیماران سالمند و...



تذکر  :قبال لیست کاملی از بیماران پرخطر اعالم شده است.



توجه  :الزم است بدانید در طول درمان ممکن است رنگ لیبل بیمار تغییر پیدا کند.



مثالً بیماری که دچار سقوط می شود در لیست بیماران در معرض سقوط قرار می گیرد وروی کاردگس دارویی لیبل زرد الصاق می گردد.



به منظور شناسایی بیماران با نام مشابه ،نام پدر به عنوان شناسه سوم استفاده می شود.



الزم بذکر است که در لیبل آلرژی ،نوع آلرژی و در لیبل بیماران پر خطر علت پرخطر بودن ذکر می گردد.



واحد آموزش زیر نظر مدیر خدمات پرستاری

لیبلدهشداردناراآداس م د

ح
ش
راه ل ماره3
 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

ی
ی
ب
م
ن کاتیربایانجامتحو ل مار ورث
 .1 شامل اطالعات به روز بیمار
 .2 استفاده از تکنیک Read-back
 .3 محدود کردن و یا به حداقل رساندن پریش افکار یا منقطع
صحبت کردن
 .4 استفاده از زبان روشن است.

 .5 اجازه وقت برای پرسش و پاسخ

ح
ش
راه ل ماره4
 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

ح
ش
راه ل ماره5
 کنترل غلظت محلول های الکترولیت

ح
ش
راه ل ماره6
 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه
خدمات

ح
ص
ی
هشتاقنون حدارودهی
 پروتکل دارو دهی صحیح


رعایت ایمنی در تحویل دارو به بیمار یکی ازاصول اساسی ایمنی و از اهم مواردپیشگیری از خطاهای پزشکی میی
باشد به همین منظور طبق استانداردهای اعالم شده از طرف وزارت بهداشت ودرمان وآمیوز پزشیکی رعاییت
هشت نکته حائض اهمیت در پروسه تحویل دارو با عنوان  8rightالزامی است که در زیر به آن اشاره می گردد.
بیمار صحیح:



شناسایی صحیح بیمار ازطریق پرسیدن نام و نام خانوادگی بیمار و تطبیق آن با کاردکس دارویی و تطبیق عکیس
بیمار با بیمار صورت می گیرد  .صدا زدن بیمار واستفاده از شماره تخت غیر قابل قبول می باشد.
داروی صحیح:
orderپزشک یا تجویز کننده را به دقت بخوانید.
اگر نتوانستید خط پزشک یا تجویز کننده را کامل بخوانید با وی تماس بگیرید.
اگر دارو جدید است و شما اطالعاتی درباره آن ندارید ،به کتب مرجع دارویی مراجعه کنید ویا از فرد آگاه دیگیری
استفاده نمایید.
بروشور یا برچسب دارو را به دقت مطالعه کنید .
توجه به داروهای مشابه(مشابه از نظر تلفظ ،مشابه از نظر ظاهری) داشته باشید .
اگر از طریق تلفن orderرا ردیافت می كنید ،رپوتکل دستورات تلفنی را رعایت نمادیی.
توجه به داروهای پرخطر وپروتکل استفاده از آن داشته باشید.

.1
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 - 3زمان صحیح:
داروهای روزانه را هر روز در ساعت معین تحویل بیمار نمایید(.طبق سیاست های بیمارستان در زمینه زمان تحویل دارو به
بیمار)
تحویل دارو در زمان مقرربی بیمار ( به ویژه درمورد آنتی بیوتیک ها )حائز اهمیت است تا سطح درمانی دارو در خون ثابت
نگه داشته شود.



زمان تجویز دارو را طوری انتخاب کنید که حتی المقدور با خواب بیمار تداخل نداشته باشد یا مانع خواب بیمار نشود ،این نکته از جملهه در
مورد دیورتیک ها حائز اهمیت است.



زمان تجویز دارو در کاهش عوارض و افزایش اثرات دارو نقش دارد.



توجه به داروهای ناشتا وزمان آن مهم می باشد.



اختصارات مربوط به دفعات تحویز دارو) BID- STAT

.4

راه مصرف صحیح:



داروها با روش های مختلف تجویز می شوند ( خوراکی ،تزریقی ،موضعی ،و )...



در صورت عدم آگاهی ،روش صحیح را بپرسید و اختصارات مربوط به آنها(  )...PO,IM ,IVرا یاد بگیرید.



تزریق وریدی باید با احتیاط صورت گیرد.

.4

دوز صحیح:



مقدار دوز تجویز شده دارو توسط پزشک را با دقت تمام بخوانید ،در صورت نیاز( بخصوص در مورد داروهای مولتی دوز ) دوز درست دارو را با دقت

QD -

 TDS - HOLD -و  )...را به خوبی یاد بگیرید.

محاسبه کنید.


دفعات تجویز دارو را مشخص کنید.



در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد ،مقدار دارو ،غلظت الزم ،سرعت انفوزیون و زمان انفوزیون هر دوز را به دقت تعیین کنید وبر
روی برچسب سرم ثبت نمایید .
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ثبت صحیح:



مستند سازی صحیح شامل زمان تجویز دارو وروش مصرف ونوع دارو را به درستی ثبت نمائید.



درگزارش پرستار نتیجه حاصل از مصرف دارو(بهبودی  ،عدم تاثیر و )...را ثبت نمایید .



در صورت مصرف  PRN- STAT, …..حتما در گزارش خود ثبت نمایید.
تجویز صحیح:



هرچند تجویز دارو وانتخاب داروی مناسب به عهده پزشک می باشد ولی الزم است پرستاران محترم نسبت به بررسی وضعیت بیمار وتشخیص
بیماری وداروی مصرفی بیمار اگاهی داشته ودر صورت عدم تطابق دارو با بیماری پزشک مربوطه را در جریان قرار دهند.



در مورد مصرف داروهای ضد فشار خون ،کاهنده قند خون ،داروهای که سطح سرمی مشخص دارند (سطوح توکسیک آنها حایض اهمیت مهی
باشد) و ...الزم است قبل از تحویل دارو به بیمار شرایط مصرف دارو کنترل گردد.
پاسخ مناسب بیمار به دارو:



اثرات درمانی دارو باید پایش گردد.



در مصرف آنتی بیوتیک پاسخ به درمان مشخص شود .



در تزریق PRNنیز پاسخ به درمان بررسی شود

ح
ش
راه ل ماره7
 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها

ح
ش
راه ل ماره8
 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

ح
ش
راه ل ماره9
 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با
مراقبت های سالمتی

گزارشدهیخطا
 ازطریق فرم گزارش خطا وخطر

 .1از طریق سایت بیمارستان  :ثبت خطا در سایت بیمارستان به نشانی
www.rajaeehospital.ir
 از طریق سیستم  :HISبخش ها/حاکمیت بالینی /گزارش خطا

 .2از طریق ارسال پیامک :ارسال پیامک به شماره 30006972730011
 گزارش اختیاری به معاونت درمان :ta.mui.ac.irگزارش اختیار ی
 گزارش ADR

بازدیداهیمیدانیومدرییتی
 بازدید های میدانی توسط چک لیست وماهانه

 بازدیدهای مدیریتی هفتگی وبه شکل خود اظهاری

موارد28گاهن


با توجه به نامه معاونت درمان دانشگاه ،با هدف صیانت از حقوق گیرندگان خدمت ،افزایش ایمنی بیمار و تسهیل در امر رصد و ثبت خطاهای پزشکی (
مواردی که هرگز در مرکز درمانی نباید اتفاق بیافتد  )Never Eventبه شرح زیر جهت اطالع رسانی در اسرع وقت در شیفتهای اداری ( همان
شیفت کاری) به کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و شیفتهای غیر اداری به سوپروایزر به حضور ارسال می گردد.



کد  :7مرگ ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی



کد  :9مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه آمبولی عروقی



کد  :11مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  4ساعت طول بکشد.



کد  :12خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی



کد  :13مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه اشتباه در تزریق نوع دارو ،دوز دارو ،زمان تزریق دارو و ...



کد  :16مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسیمی در مرکز درمانی



کد  :17زخم بستر درجه  3یا  4بعد از پذیرش بیمار



کد  :19مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هرگونه دستکاری غیر اصولی ستون فقرات



کد  :20مرگ یا نا توانی جدی در اعضای تیم احیاء متعاقب هرگونه شوک الکتریکی به دنبال احیاء بیمار که می تواند ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات باشد.



کد  :23موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت



کد  :24سقوط بیمار



کد  :25موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول از چارچوب اخالق پزشکی



کد  :26هرگونه آسیب فیزیکی وارده به بیمار



کد  :27ربودن بیمار

شرایطتهدیدكنندهایم ین


احتمال سقو

بیمار بدنبال

عدم تعادل سن با

وم

رف

دارهای روان پزشکی

سو م

رف دارو یا مواد



ال



استفاده از بدساید موقع بستری روی تخت



در صورت لزوم وجود همراه فیکس



ایجاد شرایط محیطی مناسب



مراقبت از بیمار در زمان استفاده از سرویسهای بهداشتی وغ اخوری




عدم آگاهی و شناخت
بیماری نسبت به زمان
ومکان وشخ

ونداشتن

ثبت احتمال  scapبیمار روی برد




سرکشی ومراقبت بیماردر زمان کار درمانی

رسانی به کلیه تیم درمان

بستری بیمار در بخ

با سطح مراقبت با تر



مراقبت های



آگاهی وشناخت پرسنل نسبت به بیمار



رعایت اصل شناسایی بیمار در زمان انجام پروسیجر ها ویا تحویل دارو

زم درمورد بیمار اسکی ال

به بیمار

insight
بیماری که سابقه اقدام به

کنترل بیمار از نظر همراه داشتن داروی ا

افه توسط بادیگارد

اطال





اطال

خودکشی دیگر کشی



مراقبت های ویژه از بیمار (سرکشی های متناو

داشته و یا تهدید نموده



کنترل بیمار ازنظر همراه نداشتن وسایل پر خطر

است

آپنه بیمار درخوا

طبق  scaleمورس
بیماران با امتیاز با ی

تحویل متادون به بیمار طبق پروتکل استاندارد
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ا

کنترل بلع دارو توسط بیمار درزمان توزیع دارو



فرار بیمار

ثبت در بورد
لیبل بیمار پرخطر با ی کاردکس



رسانی به تیم درمان

آموز

در زمان متفاوت)

کنترل خشم ایجاد محیط آرام وکنترل شرایط تحریک کننده

بیمار



اخ



بررسی وکنترل بیمار درخوا



استفاده از داروهی مناسب

شر

حال صحیح واطال

رسانی به تیم پرستاری
بخ

و

با خروپ

شبانه

 پرسیدن نام بیمارو نام پدر از خود فرد


شناسایی صحیح بیمار

در صورت عدم هشیاری یا تکلم یا فردی با ناتوانی هنی پرسیدن
مشخ ات از فرد همراه



ثبت مشخ ات بیمارو ترجیحا دو شناسه دیگر(نام پدر و تاری
تولد)روی مستندات کاردکس و پرونده



استفاده از ت ویر ثبت شده از بیمار بروی کاردکس



در صورت مشابهت اسامی ال ا



عدم استفاده از شماره تخت یا اتا

برچسب احتیا

:بیمار با اسامی مشابه

به عنوان شناسه شناسایی

*رعایت استاندارد زمان نگه داری کاتتر ها و ات ا ت

8

عدم مراقبت از ات ا ت

*کنترل کاتترها از نظر نشت و عفونت
*شستشوی کاتترها در صورت لزوم به منظورپیشگیری از غیر فعال شدن یا
امبولی

*رعایت هندرا

عفونت بیمارستانی

و هندوا

در

موقعیت استاندارد

*استفاده از وسایل یکبار م رف برای هر بیمار یا هر بار اقدام
*رعایت اصول استریلیزاسیون در انجام پروسیجرها
*رعایت تاری

نگهداشت وسایل استریل

*ارزیابی صحیح بیمار ازنظر مبتال بودن به عفونت در زمان بستری

*اجرایی شدن صحیح case method
*اجرای دستور العمل صحیح دارو دهی براساس 8Right
*اجرای صحیح فرایند دبل چک در داروهای پرخطر

خطای دارویی

*شناسایی لیست داروهای مشابه با شکل و تلفظ و نوشتار مشابه در هر بخ
*جدا سازی و لیبل گ اری داروهای پر خطر از داروخانه و حساس سازی
پرستاران به لیبل مربوطه
*معرفی و تععین مراقبتها و عوار
های مرتبط

داروهای جدید توسط داروخانه به بخ

