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 ظرپبیی دارٍخبًِهراجعِ بِ 

 / ّوراُ بیوبربیوبر

 دارٍ در دارٍخبًِآیب 

 ؟هَجَد اظت

 بله

 خیر

بخػ در کبردکط ٍ کبرت دارٍیی) کٌترل دظتَر، ثبت

 (، ثبت درخَاظت دارٍ در ظیعتنّبی بعتری

 پرظتبر

 بله

 تبییذ درخَاظت در ظیعتن

 دارٍخبًِهعئَل فٌی 
 

 توسط پسشک تجویس دارو

 بیمار سرپایی بستری بیمار

 توسط بیمار دارو دریافت

A 

 تْیِ دارٍ از خبرج از هرکس

 بیوبر/ ّوراُ بیوبر

 

A 

بِ بیوبر بب رعبیت  دادى دارٍ

 *اصَل دارٍدّی

 پرظتبر
 

یب  توبض بب دارٍخبًِ ّبی ظبیر هراکس

 دارٍجْت تْیِ ظطح ؼْر 

 تکٌعیي دارٍخبًِهعئَل/ 
 

ظبیر آیب دارٍ در 

 هَجَد اظت؟ هراکس

ٍ  ارظبل فرم بیي بیوبرظتبًی

 ٍ یب خریذ ًمذی دارٍ دریبفت

 تکٌعیي دارٍخبًِهعئَل/ 

 

 خیر
 پرظتبراطالع رظبًی بِ 

 تکٌعیي دارٍخبًِهعئَل/ 
 

 اطالع رظبًی بِ پسؼک

 پرظتبرهعئَل دارٍخبًِ/ 
 

 تجَیس دارٍی جبیگسیي

 پسؼک
 

 در ظیعتندارٍّب آهبدُ ظبزی ٍ ثبت 

 تکٌعیي دارٍخبًِ

 

آیب دارٍ در دارٍخبًِ 

 هَجَد اظت؟

 خیر

 بله

تحَیل دارٍی تسریمی بِ پرظتبر 

 درهبًگبُ

 بیوبر

 

صذٍر لبض تسریك، دریبفت تبییذ تسریك 

 از پسؼک درهبًگبُ در صَرت لسٍم

 پرظتبر درهبًگبُ

تسریك دارٍ بب رعبیت اصَل 

 *دارٍدّی

 پرظتبر درهبًگبُ
 

 تحَیل دارٍ بِ بیوبر/ ّوراُ

 دارٍظبز پسؼک

 

 بله

دارٍّبی آهبدُ ؼذُ بب ًعخِ کٌترل 

 ثبت دظتَر هصرف ٍ پسؼک

 پسؼک دارٍظبز

 

 دارٍ بِ صٌذٍقپرداخت ّسیٌِ 

 بیوبر/ ّوراُ بیوبر

 

 آهبدُ ظبزی دارٍ

 تکٌعیي دارٍخبًِ

کٌترل دارٍّبی آهبدُ ؼذُ 

 هعئَل فٌی دارٍخبًِ

 بخػ تحَیل دارٍ بِ خذهِ/ کوک پرظتبر

 دارٍخبًِتکٌعیي 

 تجَیس صحیح، پبظخ هٌبظب بِ دارٍ، ثبت صحیح، دٍز صحیح، زهبى صحیح، راُ هصرف صحیحبیوبر صحیح، دارٍی صحیح، (: Rights 8اصَل دارٍدّی)* 

 کٌترل دارٍی تحَیلی بب درخَاظت

 پرظتبر

:تبریخ ايلیه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ آخریه ثبزوگری25/6/98  

:تبریخ آخریه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ ثبزوگری ثعذی25/6/99  

PS/LM/08/00کذ سىذ: 
 



 داريدَی در ثیمبرستبنفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 

  

 داريدَی در ثیمبرستبن ضىبسىبمٍ فرآیىذ

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/08/00کذ سىذ: 

 25/6/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  25/6/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 َذف:

 دارٍیی ٍ ارتمبی ایوٌی بیوبراى پیؽگیری از خطبّبیدارٍ، بِ هَلع هذیریت بْیٌِ تبهیي ٍ تَزیع درهبى ٍ ارتمبء ظطح ظالهت بیوبراى، 

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

لص بیوبرظزتبى ٍ  درآهزذ خزب  ارتمبء ٍ بْبَد هعتور کیفیت خذهبت درهبًی، آهَزؼی ٍ پصٍّؽی، افسایػ هیساى رضبیتوٌذی هراجعیي ٍ بیوبراى، افزسایػ  

 ارتمبء بْرُ ٍری، حفظ ٍ ارتمبی ایوٌی بیوبر

 محذيدٌ فرآیىذ:
 )بیوبراى بعتری ٍ ظرپبیی(، دارٍخبًِ بعتری ٍ ظرپبیی، اتبق عول، درهبًگبُ ظرپبیی، کلیٌیک تخصصیبخػ ّبی بعتری، بخػ اٍرشاًط

 صبحت فرآیىذ:
 دارٍخبًِپسؼکبى، پرظتبراى، کبرکٌبى ٍاحذ 

 يريدی:
 برای بیوبراى دارٍدظتَر 

 خريجی:

 دریبفت دارٍ تَظط بیوبر

 وبظر فرآیىذ:

 بیوبرظتبى، هذیر خذهبت پرظتبری، هعئَل فٌی دارٍخبًِ ٍ هذیریت ظتریب

 مىبثع ي ملسيمبت:
 بیوبراى(خذهبت یب کوک پرظتبراى، هتصذیبى صٌذٍق، ، دارٍخبًِاًعبًی)پسؼکبى، پرظتبراى، کبرکٌبى ٍاحذ 

 (رایبًِ، درخَاظت بیي بیوبرظتبًیفرم کبردکط، کبرت دارٍیی، پرًٍذُ پسؼکی، ًعخِ تجَیس دارٍ، تجْیساتی)

 ضبخص َب:
 هتَظط ّسیٌِ دارٍیی هصرفی برای ّر بیوبر ّسیٌِ دارٍّبی هصرفی،

 اثالغ کىىذٌ: تصًیت کىىذٌ: تبییذ کىىذٌ: تُیٍ کىىذٌ:

ٍاحذ بْبَد کیفیت بب هؽبرکت 

 دارٍخبًِ فٌیهعئَل 

 دکتر احوذرضب عببذی

 (هذیریت بیوبرظتبى)
 تین هذیریت اجرایی بیوبرظتبى

 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(



 داريدَی در ثیمبرستبنفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 َسیىٍ داريَبی مصرفیضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/10/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98ثبزوگری: تبریخ آخریه  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

 هسینه داروهای مصرفی

 بخػ ّبی بعتری

 بخػ اٍرشاًط

 اتبق عول

 بیوبراى ظرپبیی

 ٍاحذ دارٍخبًِ

 ریبل هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ اظتراتصیک هذیریتی غیر ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی ظبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخؽی رضبیتوٌذی ایوٌی
دظترظی 

 عبدالًِ

هَلع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اصلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 HIS فٌی دارٍخبًِهعئَل  کیفیت بْبَد ٍاحذ

 ٍاحذ فٌی دارٍخبًِهعئَل 

کویتِ پبیػ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ ظٌجػ کیفیت)تحلیل(

 تین هذیریت اجرایی)گسارغ(

ضبخص تعریف  ّسیٌِ دارٍّبی هصرفی در طَل یک هبُ 

ضبخص صًرت تعریف  ّسیٌِ دارٍّبی هصرفی در هذت یک هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 ّسیٌِ دارٍّبی هصرفی در هذت یک هبُ ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ ظِ هبِّ گسارغ کتبی –برگساری جلعِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 هذیریت اجرایی بیوبرظتبىتین  ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(

 

  



 داريدَی در ثیمبرستبنفرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 متًسط َسیىٍ داريیی مصرفی ثرای َر ثیمبرضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/11/01کذ سىذ: 

 20/2/99ثعذی: تبریخ ثبزوگری  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

متوسط هسینه دارویی مصرفی بهه ازای  

 هر بیمار

 بخػ ّبی بعتری

 بخػ اٍرشاًط

 اتبق عول

 ٍاحذ دارٍخبًِ

 ریبل هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ اظتراتصیک هذیریتی ببلیٌی غیر ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی ظبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخؽی رضبیتوٌذی ایوٌی
دظترظی 

 عبدالًِ

هَلع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اصلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 HIS هعئَل فٌی دارٍخبًِ کیفیت بْبَد ٍاحذ

 ٍاحذ هعئَل فٌی دارٍخبًِ

کویتِ پبیػ ٍ کیفیت بْبَد

کویتِ ظٌجػ کیفیت)تحلیل(

 تین هذیریت اجرایی)گسارغ(

ضبخص تعریف  هتَظط ّسیٌِ دارٍیی هصرفی بِ ازای ّر بیوبر در طَل یک هبُ 

ضبخص صًرت تعریف  ّسیٌِ دارٍیی بیوبراى در هذت یک هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ 

 ضبخص فرمًل

 ّسیٌِ دارٍیی بیوبراى در هذت یک هبُ

 

 تعذاد کل بیوبراى در ّوبى هبُ

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ ظِ هبِّ گسارغ کتبی –برگساری جلعِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیریت اجرایی بیوبرظتبى ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(

 


