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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

خیوان دارو و جهیییساپ پسضیکی    فرا عنوان روش اجراییی: 

 )ریکال(مصرفی
 01PL 25روش اجرایی:کذ 

 2از  1: صفحه

 01 : ویرایص

:جاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:جاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:جاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:جاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 :روش اجراییعنوان 
 )ریکبل(فزاخَاى دارٍ ٍ تجْیشات پشضکی هصزفی

 :دامنه 
 ٍاحذ تجْیشات پشضکی هصزفی دارٍخبًِ، ٍاحذ اًببر دارٍیی،ٍاحذ ، کلیِ بخص ّبی بستزی

 جعاریف و اصطالحاپ:
  در بیوبراى گزدیذُ است.ض هٌجز بِ ایجبد عَاردارٍّب ٍ لَاسم پشضکی کِ در جْت جوع آٍری هکبتببتی  :ریکبل()فزاخَاى

 هذف:
 رًٍذ درهبىدر ٍ عبرضِ زگًَِ اختالل گیزی اس بزٍس ٍَّ جل ایوٌی بیوبرارتمبی 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 هصبحبِارسیببی اس طزیك هطبّذُ ٍ  هسئَل اهَر دارٍیی،

 روش اجرا:

 :در این مرکز دو روش جهت فراخوان دارویی وجود دارد -الف

 ،هسئَل اهَر دارٍیی ّز رٍس سبیت هعبًٍت غذا ٍ دارٍ را بزرسی ٍ در صَرتی کِ بخطٌبهِ دارٍی ریکبلی ٍجَد داضتِ ببضذ -1

هسئَلیي ایي  ٍیی ٍ هتزٍى هزکش ابالغ هی ًوبیذ ٍبخطٌبهِ را بِ جوع دار دارٍخبًِ، هسئَل اًببر دار ٍ گزفتِپزیٌت آى را 

جودع  آى را  ،ّب ٍ یب اًببر دارٍیی هَجَد ببضدذ  ، بخصٌبهِ در دارٍخبًِبخططخصبت هذکَر در چٌبًچِ دارٍیی بب هٍاحذّب 

در ًْبیدت  ّب را بِ ضزکت تَسیع کٌٌذُ هزجدَ  هدی ًوبیدذ ٍ    دارًٍیش ٍ ایطبى  دٌّذٍ تحَیل هسئَل اًببر هی کزدُ آٍری 

 ثبت هی کٌذ. سًٍکي هزبَطِجَعی را در زبخطٌبهِ ٍ تعذاد دارٍی ه ،رٍییهسئَل اهَر دا

هَضدَ   . ، حاللیدت ٍ .. هطبّذُ هَارد غیز عبدی در یک ضکل دارٍیی ًظیز تغییز رًگدر صَرت  یّز یک اس پزسٌل درهبً -2

 ذ.ًوبیگشارش هی  ییبِ هسئَل اهَر دارٍرا 

 ذ.دّاًجبم هی  در اًببر رالزًطیٌِ دارٍّب هسئَل اًببر دارٍیی  -3

 را اًجبم هی دّذ. ٍ ارسبل ًوًَِکزدُ  هطزحرا هکبتبِ ٍ هطکل  بب هعبًٍت غذا ٍ دارٍهسئَل اًببر دارٍیی  -4

 ٍ دستَرات السم را در رابطِ بب آى دارٍ ابالغ هی ًوبیذ. ُدداّبی السم را اًجبم بزرسی  هعبًٍت غذا ٍ دارٍ -5

 .اجزا هی کٌذ رادستَر هعبًٍت غذا ٍ دارٍ در رابطِ بب آى دارٍ هسئَل اهَر دارٍیی  -6

 در این مرکز دو روش جهت فراخوان تجهیزات پزشکی مصرفی وجود دارد: -ب

ِ ی صدَرت  در ٍی بزرسد  را دارٍ ٍ غذا هعبًٍت تیسب رٍس ّز ،یپشضک هلشٍهبتی فٌ هسئَل -1 ِ  کد ی کدبل یر شاتید تجْ بخطدٌبه

 هتزٍى ٍی پشضک شاتیتجْ اًببر هسئَل ،یپشضک هلشٍهبت دار جوع بِ را بخطٌبهِ ٍ گزفتِ را آى ٌتیپز ،ببضذ داضتِ ٍجَد

 دارٍخبًدِ،  هلشٍهدبت  در ٌبهِبخطد  در هدذکَر  هطخصبت بب تجْیشاتی چٌبًچِ هسئَلیي ایي ٍاحذّبٍ  ذیًوبی ه ابالغ هزکش

ًیدش   طدبى یا ٍ دٌّدذ ی هد  اًبدبر  هسئَل لیتحَ ٍکزدُ ی آٍر جوع آى را ،ببضذ هَجَدی پشضک شاتیتجْ اًببر بی ٍ ّب بخص

 .ذیًوبی ه هزجَ  کٌٌذُ عیتَس ضزکت بِ را هلشٍهبت
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

خیوان دارو و جهیییساپ پسضیکی    فرا عنوان روش اجراییی: 

 )ریکال(مصرفی
 01PL 25اجرایی: روشکذ 

 2از  2: صفحه

 01 : ویرایص

:جاریخ اولین ابالغ 12/11/95  

:جاریخ آخرین بازنگری21/4/97  

:جاریخ آخرین ابالغ 13/5/97  

:جاریخ بازنگری بعذی 21/4/98  

 اطالعدبت  بدب  کدبال ی ّوخدَاً  عدذم  زیًظی پشضک هلشٍهبت دری عبد زیغ هَارد هطبّذُدر صَرت  یّز یک اس پزسٌل درهبً -2

 .ًوبیذ هی گشارش یپشضک هلشٍهبتی فٌ هسئَلهَضَ  را بِ  ،یبٌذ بستِی رٍ

 هی دّذ. اًجبم اًببر در را هلشٍهبت ٌِیلزًطی پشضک شاتیتجْ اًببر هسئَل -3

 .را اًجبم هی دّذٍ ارسبل ًوًَِ کزدُ هطزح را بب هعبًٍت غذا ٍ دارٍ هکبتبِ ٍ هطکل ی پشضک هلشٍهبتی فٌ هسئَل -4

 .ابالغ هی ًوبیذ تجْیشاتٍ دستَرات السم را در رابطِ بب آى  دادُبزرسی ّبی السم را اًجبم  هعبًٍت غذا ٍ دارٍ -5

 .دستَر هعبًٍت غذا ٍ دارٍ در رابطِ بب آى تجْیشات را اجزا هی کٌذی پشضک هلشٍهبتی فٌ هسئَل -6

 مورد نیاز: امکاناپ و جسییالپ
 سیستن کبهپیَتز دارای ایٌتزًت

 دفتز ثبت دارٍّبی هزجَعی

 منابع:
 بیوبرستبى ِتجزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 دکتز سویزا هطْذی

 )هسئَل دارٍخبًِ(

 اسفٌذ رضبسادُ

 )هتزٍى بیوبرستبى(

 عبذالزضب کزیوی

 ) هسئَل جوع داری دارٍخبًِ(

 اکبز هحسٌی

 (اتبق عول)سزپزستبر 

 ضْزیبر الوبسیبى

 دارٍیی( )هسئَل اًببر

 هٌْذس هحوَد هحصَلی

 )هسئَل تجْیشات پشضکی هصزفی(

 اتالغ کننده تصویة کننده تأیید کننده

 دکتز سویزا هطْذی

 )هسئَل فٌی دارٍخبًِ(
 اعضبی کویتِ دارٍ ٍ درهبى بیوبرستبى

 سیذ هحوذ جوبلیبىدکتز 

 )ریبست بیوبرستبى(

 
 


