
 معرفي و شرح وظایف داروخانھ بیمارستان شھید استاد مطھري:

  سال سابقھ مدیریت داروخانھ ٣مسؤل داروخانھ بیمارستان: دكتر نیكتا زبردست با 

ر نیكتا اعت پیشھ و دكتمسؤلین فني داروخانھ :سركار خانم ھا دكتر فرحناز دواني پور ودكتر مھشید قن
  در سھ شیفت صبح و عصر و شب بر روند كار داروخانھ نظارت دارند. زبردست 

  موقعیت مكاني داروخانھ:

انھ داروخانھ در كنار درب ورودي بخش اورژانس بیمارستان، مقابل تریاژ قرار دارد كھ بھ صورت شب
  ي گردد.روزي جھت ارائھ خدمات دارویي و بھداشتي و درماني اداره م

  دو انبار دارویي مي باشد: انبار داخلي و انبار مركزي  داروخانھ مجھز بھ

اقع بستھ بودن در مو  انبار داخلي در نزدیك داروخانھ تعبیھ شده است تا اقالم مورد نیاز پر مصرف داروخانھ
  انبار مركزي تامین گردد.

ي اداره ھ با مدیریت جناب آقاي وحید نوعانبار مركزي در محوطھ ساختمان كلینیك ھنري واقع شده است ك
  مي گردد.

  لیست مشخصات پرسنل ثابت داروخانھ بھ شرح ذیل مي باشد:

  سمت  مدرك تحصیلي  اسامي
  تكنسین امور دارویي  كارشناس  آقاي علي استخري
  تكنسین امور دارویي  كارشناس  آقاي حسین ترابي
  تكنسین امور دارویي  كاردان  خانم عاطفھ دیھیم

  تكنسین امور دارویي  كارشناس  خانم زھرا دھدشتي
  تكنسین امور دارویي  كاردان  خانم زھرا مرادیان
  تكنسین امور دارویي  كارشناس  خانم لیدا صحراییان

  تكنسین امور دارویي  كاردان  خانم الھھ بھاریان

   

عضاي او آقایان مجید اردین و رضا ھنرمند و وحید نوعي و نورالھ روغنیان و سید مرتضي رضوي كھ از 
  ند.ثابت قسمتھاي دیگر دانشكده علوم پزشكي مي باشند در صورت نیاز با داروخانھ ھمكاري مي نمای

  :شرح وظایف مسؤل فني داروخانھ

د كھ ر ھر سھ شیفت در داروخانھ الزامي مي باشباید دكتر داروساز باشد و حضور ایشان د مسؤل فني 
ھداري و وظیفھ نظارت كامل و دقیق بر اجراي موارد فني در مورد داروھا از نظر تاریخ انقضا، نحوه نگ

تي از نظر تاریخ اعتبار، خط خوردگي، تداخل دارویي، تأیید اینترن  چیدمان صحیح و در مورد نسخ
ارویي آماده پاسخگویي بھ سؤاالت د  را داراست و   incharge لكردو ھم چنین نظارت بر نحوه عم  صحیح

  بیماران و پرسنل بخش ھا و پرسنل داروخانھ مي باشد.



  شرح وظایف مسول داروخانھ:

بط در بھ طور كلي مسؤلیت امور اجرایي داروخانھ بر عھده وي و در صورت نیاز جوابگوي مسؤلین زیر ر
  این زمینھ مي باشد.

 جودي داروخانھ و درخواست ھاي ارسالي از سوي مسؤل انبار و سپس ارجاع درخواستبررسي آمار مو
 تصحیح شده بھ معاونت غذا و دارو در جھت تھیھ دارو و اقالم مصرفي مورد نیاز. بھ روز رساني

و  فارماكوپھ دارویي بیمارستان بر اساس درخواست متخصصین محترم و سپس نظر سنجي در كمیتھ دارو
ویي. روز كردن قیمت داروھا و درصد تعھد سازمانھاي بیمھ گر بھ منظور كاھش كسورات دار درمان. بھ

جراي شركت درجلسھ كمیتھ دارو و درمان بیمارستان و پیگیري مصوبات كمیتھ مذكور. نظارت بر نحوه ا
در  وطرح تحول سالمت و تھیھ بھ موقع و مورد نیاز داروھاي مصوب در فارماكوپھ دارویي بیمارستان 

فتگي نتیجھ جلوگیري از خروج بیماران بھ خارج از بیمارستان بھ منظور تھیھ دارو. نگارش برنامھ ھ
ظارت بر پرسنل، محاسبھ ساعات كاري پرسنل در پایان ھر ماه و ارجاع آن بھ مسؤل محترم امور اداري. ن

زشكي پیون دانشكده علوم اجراي روند تحویل دارو بھ بیماران پرونده اي بي بضاعت تصویب شده در كمس
  بھ پرسنل داروخانھ در صورت نیاز.   جھرم. آموزش دارویي و...

  شرح وظایف تكنسین امور دارویي:

یماران بنسخ  اطالع كامل از موجودي داروھاي موجود در داروخانھ و انبار مركزي بھ منظور تحویل سریع 
نسخ بیماران سرپایي در  سرپایي و پذیرش درخواست بیماران بستري و سپس وارد كردن

ن ھا بھ داروخانھ . پذیرش درخواست دارو و تجھیزات ارسالي از سوي بخش ھا و اماده سازي آ HIS سیستم
تایید  بررسي و سپس و ھم چنین   بخش در ساعات مقرر و تحویل آنھا بھ مسؤل دارویي ھر بخش  تفكیك ھر

نین مرجوع كردن داروھا در صورت درخواست درخواست ھاي ناركوتیك ارسالي از سوي بخش ھا و ھمچ
  از سوي بخش ھا. تایید اینترنتي نسخ بیماران سرپایي در صورت لزوم.

  اطالعات عمومي:

ي بھ ھمشھریان پاسخگوی داروخانھ بیمارستان با سازمانھا و ارگان ھاي مختلف بیمھ گر قرارداد دارد و آماده 
اص خكاري معاونت محترم دارو و غذا داروھاي بیماران عزیز بھ صورت شبانھ روزي مي باشد. و با ھم

ماران عزیز دیالیزي و تاالسمي و ھموفیلي تھیھ و با ھمكاري معاونت درمان بھ صورت رایگان در اختیار بی
  قرار مي دھد.

مراجعھ  بیماران عزیز نیازمند مي توانند جھت دریافت كمك ھزینھ مالي جھت داروھاي مصرفي اشان پس از
ي اشان بھ روخانھ و دریافت پیش فاكتور، با در دست داشتن كلیھ آزمایشات و مدارك مربوط بھ بیماربھ دا

در این  معاونت دارو و غذا مراجعھ كرده و پس از تشكیل پرونده و بررسي در كمیسیون دانشگاه و تصویب
  كمسیون از تخفیفات بھره مند گردند.

  شماره تماس داروخانھ:

٥٤٣٣٩١٢٦  
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