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 دانشگاه علوم پسشکی اراک 

 مرکس آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

تجویس خارج از فهرست تجهیسات کنترل  عنوان روش اجرایی:

 پسشکی مصرفی
 01PL 24کذ روش اجرایی:

 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 
  تجویش خبرج اس فهزست تجهیشات پششکی مصزفیکنتزل 

 :دامنه 
و تجهیهشات   کمیتهه دارو و درمهب   مصزفی، واحذ تذارکبت،  تجهیشات پششکیواحذ انببر داروخبنه، واحذ کلیه واحذهبی درمبنی، 

 پششکی

 تعاریف و اصطالحات:
 شبمل سه فهزست می ببشذ:   تجهیشات پششکی

 .IMEDقیمت هبی مصوة( در سبیت  کلینشومبت فزاخوا  قیمت گذاری شذه)یب لیست مل -1

لیست ملشومبت مورد نیبس مزکش خبرج اس لیست قیمت سبیت که بب مصوبه کمیته تجهیشات و ملشومبت پششکی خزیذاری مهی   -2

 گزدد.

 هذف:
 ویغ ملشومبت مورد نیبس تبمین به موقبیمبر و  یحفظ ایمناقتصبد درمب  و داروی بیمبرستب  در راستبی مذیزیت 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 مصبحبهارسیببی اس طزیق مشبهذه و  مصزفی، پششکیمسئول تجهیشات 

 روش اجرا:
در صورتی که آ  ملشومبت در فهزسهت  مسئول بخش و  نوشتهپششک مؼبلج دستور استفبده اس ملشومبت را بزای بیمبر  -1

 .ذاحذ تجهیشات پششکی ارسبل می نمبیدرخواست خزیذ ملشومبت را به و تجهیشات نببشذ

در صهورت ػهذو ودهود در فهزسهت تجهیهشات بهه کمیتهه        را  درخواست ارسبل شذه ،مسئول فنی ملشومبت پششکی  -2

 می دهذ.تجهیشات پششکی اردبع 

درخواسهت  کمیته تجهیهشات پششهکی،    درخواستی دردر صورت مصوة شذ  ملشومبت مسئول فنی ملشومبت پششکی  -3

 به واحذ تذارکبت اردبع می دهذ.دهت تهیه خزیذ را 

بب نظز پششهک   می ببشذ،صورت فوری نه ی کمیته برگشاو امکب  بز مطزح بودهتهیه فوری به یبس ندر مورد بزخی ملشومبت که * 

و سپس بزای بیمبرا  بؼذی فهزست تجهیهشات   شذهکمیته انجبو طزح در خزیذ قبل اس  ،مبنی بز فوریت و دستور ریبست مزکش

 اصالح می گزدد.مزکش 
 می کنذ. بزرسیبزنذ ملشومبت پششکی را در راستبی دارا بود  حذاقل کیفیت مسئول فنی ملشومبت پششکی   -4

خزیذ ملشومبت اس نمبینذگی هبی مجبس بب نظهبرت مسهئول فنهی ملشومهبت     اقذاو به پس اس تؼیین بزنذ، واحذ تذارکبت  -5

 .می نمبیذپششکی 

 وسایل مورد نیاز:
 ، فزو درخواست خزیذHISسیستم 
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 دانشگاه علوم پسشکی اراک 

 مرکس آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

کنترل تجویس خارج از فهرست تجهیسات  عنوان روش اجرایی:

 پسشکی مصرفی
 01PL 24کذ 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  

 منابع:
 تجزبه بیمبرستب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گان تهیه کننده/ تهیه کنند

 دکتز سمیزا مشهذی

 داروخبنه(فنی )مسئول 

 مهنذس محمود محصولی

 (مصزفی )مسئول تجهیشات پششکی

 محمذ فبضلی

 )مسئول تذارکبت(

 سهزا شبیسته

 (سوختگی سزپزستبر)

 سهزا نظزی

 (آی سی یو )سزپزستبر

 اسفنذیبر تهوری

 ارشذ ببلینی( )سوپزوایشر

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 دکتز سمیزا مشهذی

 )مسئول فنی داروخبنه(
 اػضبی کمیته دارو و درمب  بیمبرستب 

 دکتز سیذ محمذ دمبلیب  

 )ریبست بیمبرستب (

 


