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 دانشگاه علوم پسشکی اراک

 مرکس آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

 خریذ دارو، ملسومات و تجهیسات پسشکی مصرفی :روش اجراییعنوان 

 01PL 20:روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

: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 
 خریذ دارٍ، هلسٍهبت ٍ تجْیسات پسضکی هصرفی

 :دامنه 
اویتدِ دارٍ، درهدبى ٍ    ،ٍاحدذ فٌدبٍرا اعاػدبت   ، ٍاحذ تدذارابت ، ٍ تجْیسات پسضکی هصرفی ٍاحذ اًببر دارٍیی، دارٍخبًٍِاحذ 

 اویتِ اقتصبد دارٍ، درهبى ٍ تجْیسات پسضکی ،تجْیسات پسضکی

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هذف:
 بْیٌِ تبهیي دارٍ، هلسٍهبت ٍ تجْیسات پسضکیهذیریت 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
ارزیدببی از عریدم هطدبّذُ ٍ    هسدئَل اًبدبر دارٍیدی،    هسئَل ٍاحذ هٌْذسی تجْیسات پسضدکی هصدرفی،    هسئَل فٌی دارٍخبًِ،

 هصبحبِ

 روش اجرا:
 :دٍ رٍش بستِ بِ ًَع دارٍ ٍجَد دارددر ایي هراس، جْت تْیِ دارٍّبا هَرد ًیبز 

 :کوپهاموجود در فارمداروهای  -1

 HISٍ ًقغِ سفبرش هَجَد در هبُ بب تَجِ بِ هَجَدا اًببر ٍ فصل سبل  ایي دستِ از دارٍّب ّر جْتهسئَل اًببر دارٍیی  .1

 .ٍ بِ هسئَل اهَر دارٍیی تحَیل هی دّذاردُ تٌظین درخَاست دارٍیی را  ،اًببر

ٍ سدسس   دادُب جودغ دار دارٍخبًدِ اًجدبم    پس از هطَرت بد خَاست را ببزًگرا ٍ اصاحبت الزم را هسئَل اهَر دارٍیی در   .2

 درخَاست خریذ اصاح ضذُ را بِ هسئَل اًببر ارجبع هی دّذ.

ِ هی ببضٌذ، توبس هجَز فؼبلیت در استبى داراا اِ  ییّب الیِ ضراتبب  هسئَل اًببر .3  ٍ بدب در ًظدر گدرفتي هدَاردا     گرفتد

ٍ ًتبیج را بدِ   دادُهربَط بِ دارٍ، سببقِ ػولکرد ضرات تَزیغ اٌٌذُ ٍ ... دارٍ را سفبرش  ضوٌیًظیر قیوت ّر برًذ، جَایس 

 صَرت ضفبّی بِ هسئَل اهَر دارٍیی گسارش هی دّذ.  

 داروهای خارج از فارماکوپه و یا تک نسخه و کم مصرف موجود در فارماکوپه: -2

 ،از در خَاست پسضک هؼبلج ٍ ارائِ ًسخ بِ دارٍخبًِ تَسظ بخص هربَعِ، بب تَجِ بِ قَاًیي هَجَدبؼذ هسئَل اهَر دارٍیی  .1

ٍ  ٍارد ًودَدُ ٍ در دفتر ثبت ًسخ خبرج از فبرهباَپدِ  اردُ را تأییذ  آىارزیببی ٍ در صَرت ػذم هغبیرت بب قَاًیي،  راًسخِ 

 .دار هی دّذتحَیل اًببر

تکٌیسدیي دارٍیدی بخدص    ٍ تَسدظ   سبػت تْیِ 24بؼذ از  ٍِ در ًْبیت ًسخدادُ ًسخِ را بِ ٍاحذ تذارابت ارجبع دار اًببر .2

 تحَیل دادُ هی ضَد. دارٍخبًِ بِ بخصبسترا 

 ملسومات و تجهیسات پسشکی مصرفی:

قبل از رسیذى بِ ًقغِ راس حسب پیص بیٌی هصرف ه بررا هلسٍهبت رٍتیي دار)هسئَل اًببر تجْیسات پسضکی هصرفی( اًببر .1

 .هی دّذدر هَرد هلسٍهبت خبظ درخَاست هسئَل بخص  سفبرش ٍ یب
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 دانشگاه علوم پسشکی اراک 

 مرکس آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

 خریذ دارو، ملسومات و تجهیسات پسشکی مصرفی عنوان روش اجرایی:

 01PL 20کذ روش اجرایی:

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:تاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

اِ ایي هیدساى هصدرف   هصرف یک هبُ ّوبى ابال هی ببضذ  ًقغِ سفبرش اًببر تجْیسات ٍ هلسٍهبت پسضکی ایي هراس بِ اًذازُ* 

 بر اسبس تجربِ بیوبرستبى بذست آهذُ است.

جْت تؼییي برًذّبا هجبز ٍ هَرد تبییذ بیوبرستبى ٍ ًیدس  را  هلسٍهبت ٍ تجْیسات پسضکی هصرفی درخَاستهسئَل بخص  .2

 .ذدّهَرد تبییذ ادارُ ال تجْیسات پسضکی بِ هسئَل فٌی هلسٍهبت هراس ارجبع هی 

ل ایفیدت  پس از اٌترل ایفی هحصَالت ضرات ّب ٍ داضتي حدذاق را  خریذّبا  درخَاستهسئَل فٌی هلسٍهبت پسضکی  .3

 اٍلَیت بٌذا هی ًوبیذ. ،بر اسبس اوتریي قیوت جْت اًجبم درهبى بیوبراى

اًجدبم   را پس از تؼییي برًذ، خریذ هلسٍهبت از ًوبیٌذگی ّبا هجبز بب ًظبرت هسئَل فٌی هلسٍهدبت پسضدکی   تذارابتٍاحذ  .4

 دّذ.هی 

 ارسبل هی اٌذ. بِ اًببر هراس درهبًی راضرات ابال  .5

 وسایل مورد نیاز:
 HISسیستن 

 منابع:
 بیوبرستبى ِتجرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گانتهیه کننذه/ تهیه کننذ 

 داتر سویرا هطْذا

 دارٍخبًِ( فٌی )هسئَل

 ػبذالرضب اریوی

 ) هسئَل جوغ دارا دارٍخبًِ(

 ذس ابراّین هْذٍاهٌْ

 بٍرا اعاػبت(فٌ )پرسٌل ٍاحذ

 ضْریبر الوبسیبى

 )هسئَل اًببر دارٍیی(

 هحصَلیهٌْذس هحوَد 

 )هسئَل تجْیسات پسضکی هصرفی(

 فبضلیهحوذ 

 )هسئَل تذارابت(

 ابالغ کننذه تصویب کننذه تأییذ کننذه

 داتر سویرا هطْذا

 ی دارٍخبًِ()هسئَل فٌ
 اػضبا اویتِ دارٍ ٍ درهبى بیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبىداتر 

  )ریبست بیوبرستبى(


