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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 ارزیابی رونذ تجویس و مصرف دارو :روش اجراییعنوان 
 01PL 19:روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
 ارسیببی ريوذ تجًیش ي مصزف داري

 :دامنه 
 درمبن ي تجُیشات پشضکی ،کمیتٍ داري، پشضکیتجُیشات  درمبن ي ،داري کمیتٍ اقتصبد داريخبوٍ،ياحذ ، درمبویکلیٍ بخص َبی 

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 داريَب حبصل اس مصزف بی ريیٍاس تجًیش ي مصزف بی ريیٍ داري ي پیطگیزی اس ػًارض جلًگیزی 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 مصبحبٍارسیببی اس طزیق مطبَذٌ ي  ،بیمبرستبنمسئًل امًر داريیی  -

 روش اجرا:
 ذ.دَاوجبم می سبل َز  را در پبیبنداريَب  ABCآوبلیش مسئًل امًر داريیی   -1

اػضبی کمیتهٍ داري ي   يارائٍ دادٌ درمبن سبل جذیذ ي در ايلیه کمیتٍ داري داريَب را ABC وتبیج آوبلیش مسئًل امًر داريیی   -2

 .اوتخبة می کىىذجُت ارسیببی ريوذ مصزف ي تجًیش را چىذ داري درمبن 

را اسهتخزا  مهی   پزيتکل َبی بیه المللی داريَبی اوتخبة ضذٌ ي فزم دریبفت داري در کمیتٍ داري ي درمبن گزيٌ تخصصی   -3

 .کىىذ

 .ومبیذابالؽ می پزستبران  ي بٍ کلیٍ پشضکبنرا فزم دریبفت داري مسئًل امًر داريیی   -4

 .ارجبع می دَذ بٍ داريخبوٍ مسئًل بخص آن راي  را تکمیل ومًدٌم دریبفت داري فزپشضک درخًاست کىىذٌ داري   -5

 .می کىذ را تبییذخًاست داري فزم درمسئًل فىی داريخبوٍ    -6

 ذ.دَاوجبم می  راَب در طًل سٍ مبٌ  جمغ آيری ي آوبلیش فزمفزآیىذ مسئًل امًر داريیی   -7

 .ارائٍ می دَذدر کمیتٍ داري ي درمبن را وتبیج ارسیببی مسئًل امًر داريیی    -8

َبی آمًسضهی ي کلیهٍ    کلیٍ مذیزان گزيٌبٍ مسئًل امًر داريیی  يکزدٌ  السم را تذيیهبزوبمٍ اصالحی کمیتٍ داري ي درمبن   -9

 .ابالؽ می کىذ پشضکبن تجًیش کىىذٌ داريَبی مًرد وظز

 .ارسبل می کىذ بٍ مؼبيوت غذا ي داريرا گشارش وُبیی مسئًل امًر داريیی   -11

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 فزم دریبفت داري

 منابع:
 کمیتٍ اقتصبد درمبن، داري ي تجُیشات پشضکی مصزفی يسارت بُذاضت، درمبن ي آمًسش پشضکیدستًرالؼمل ابالغی  

 تجزبٍ بیمبرستبن
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 پسضکی اراک دانطگاه علوم 

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 ارزیابی رونذ تجویس و مصرف دارو عنوان روش اجرایی:
 01PL 19کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 دکتز سمیزا مطُذی

 داريخبوٍ(فىی )مسئًل 

  اسفىذ رضبسادٌ

 )متزين بیمبرستبن(

 محمذ جمبلیبنسیذ دکتز 

 بیمبرستبن( ریبستي )متخصص پشضکی قبوًوی 

 دکتز ػلی وبظمی رفیغ

 (مؼبين آمًسضی بیمبرستبن)

 دکتز فزضیذٌ دیذگز

 (بیمبرستبنپشضک کىتزل ػفًوت )

 مُزان اػظمیدکتز 

 (مذیز گزيٌ ارتًپذی)

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 دکتز سمیزا مطُذی

 )مسئًل فىی داريخبوٍ(

اػضبی کمیتٍ داري ي درمبن 

 بیمبرستبن

 دکتز سیذ محمذ جمبلیبن

 )ریبست بیمبرستبن(

 
 


