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  غذا و دارو 
   



  مدیریت دارو
   ADRعملکرد

حضور پی در پی در تمام بخش هاي بیمارستان ها و آموزش به پرسنل کادر درمانی در زمینه گزارش دهی عوارض  -1
 ناخواسته دارویی

عدد بوده است که این تعداد گزارش در مقایسه با  483،  96در سال  ADRتعداد گزارش هاي ارسالی به مرکز  -2
 میانگین کل کشوري عدد قابل توجهی می باشد.

ردیابی و پیگیري عوارض ناخواسته دارویی گزارش داده شده توسط تماس با بیمار یا پزشک مربوطه و پرستار گزارش  -3

 ADRو ارسال به مرکز  ADRو تکمیل فرم  ADRدهنده 

 اطالعیه و هشدار در خصوص داروهاي پر عارضه و توزیع در کلیه مراکز درمانی 5چاپ  -4

همکاري کرده اند جهت  ADRارسالی و ثبت مشخصات افرادي که با کمیته  ADRکپی و بایگانی کردن فرم هاي  -5
 تخصیص اضافه کار به ایشان جهت ترغیب کادر درمانی براي گزارش دهی عوارض دارویی

و آموزش به دانش آموزان راجع به مسمومیت ها و عوارض  96هفته مسمومیت ها در سال  حضور در مدارس در -6

 دارویی

بهداشتی جهرم و آموزش بهورزان محترم  -شرکت در جلسه آموزشی بهورزان طبق هماهنگی با معاونت آموزشی -7
 راجع به ثبت و نحوه گزارش عوارض ناخواسته دارویی

 و آموزش نحوه تکمیل فرم زرد رنگ ADRبیوتیک ها و مصرف کمیته برگزاري سمینار تجویز منطقی آنتی  -8

 ارسال پیامک انبوه با موضوع مسمومیت در هفته مسمومیت ها به صورت تصادفی به عموم مردم -9

 برگزاري سمینار فارماکوویژیالنس براي کادر درمانی و بررسی عوارض ناخواسته داروها و راه هاي کاهش آن -10

 3دانشگاه تیپ در  ADRکسب رتبه اول  -11

 برگزاري دو دوره آزمون آنالین جهت کلیه همکاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم -12



و  96تهیه کتابچه مسمومیت ها، داروهاي پیشگیري از بارداري، وارفارین و توصیه هاي دارویی در سفر در سال  -13

 توزیع در بیمارستان ها و عموم مردم

 مسمومیت ها و مصرف منطقی آنتی بیوتیک هاتهیه پمفلت مربوط به انواع  -14
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96نمودار آنتی بیوتیک هاي پر عارضه در سال 



  
-  

  DPICعملکرد واحد

 مورد پاسخگویی به سواالت دارویی عموم مردم و گروه پزشکی که از طریق مشاوره تلفنی صورت پذیرفته است. 663 -1

کی و هاي پزشبرگزاري سمینار آموزشی در هفته مسمومیت ها براي پیشگیري از عوارض سوء مسمومیت ها براي گروه  -2
 پیراپزشکی

 نفر در روز 1000ارسال پیامک در طول هفته مسمومیت ها (هفت پیام روزانه) و ارسال به  -3

بنر آموزشی راجع به موضوعات متناسب با پیشگیري از مسمومیت ها و نصب آن ها در مکان هاي  7طراحی و چاپ  -4
 پرتردد شهر

یري از مسمومیت در اطفال با گاز مونوکسید کربن، ناشی از مواد چاپ و توزیع پمفلت هاي آموزشی با عنوان هاي پیشگ -5
 مخدر، با گیاهان سمی و مواد غذایی، گزیدگی و ...

 مدرسه مقطع راهنمایی و برگزاري جلسات آموزشی با مربیان بهداشت مدارس 4حضور در  -6

 مکان هاي پر ترددتهیه پوستر آموزشی در رابطه با مصرف منطقی دارو و نصب در دانشگاه و کلینیک و  -7

 در مراکز درمانی در مراکز درمانی و پرتردد 54345035و  190تبلیغ و اطالع رسانی شماره  -8

 سال در رابطه با انواع مسمومیت ها 5-15برگزاري مسابقه نقاشی براي بچه هاي  -9
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 آموزش در سطح مهد کودك هاي شهرستان با موضوع پیشگیري از مسمومیت ها و نحوه مصرف داروها -10

 رکت در جلسات دوره اي و کارگاه هاي آموزشی که توسط ستاد مرکزي برگزار می گردد.ش -11

 همکاري در طرح هاي تحقیقاتی ارائه شده در حوزه معاونت غذا و دارو -12

مرکز اطالع رسانی دارو و سموم شهرستان جهرم، جهت دسترسی مسافران نوروزي به  54345035اعالم شماره تلفن  -13
 پاسخ سواالت دارویی

 ساعته براي مرکز اطالع رسانی دارو و سموم جهت پاسخگویی به سواالت در ایام نوروز 24تعیین شیفت هاي  -14

 اعالم فهرست داروخانه هاي شبانه روزي شهرستان همراه با شماره تلفن و آدرس مربوطه در ایام نوروز -15

اي نوروزي مستقر در شهرستان و هماهنگی با شهرداري شهرستان جهرم جهت توزیع تقویم هاي تهیه شده در کمپ ه -16
ارسال این تقویم ها به کمپ هاي نوروزي و هماهنگی با پلیس راه شهرستان جهت همکاري در توزیع پمفلت و تقویم 

 هاي تهیه شده توسط این مرکز به مسافران نوروزي

 3کسب رتبه اول در دانشگاه هاي تیپ  -17

ایی در سفر، پیشگیري از بارداري و مسومیت ها و توزیع در تهیه کتابچه هاي وارفارین، توصیه هاي دارویی و غذ -18

 بیمارستان و در بین عموم مردم

 نصب بنر شهري در خصوص جلوگیري از انواع مسمومیت ها -19

  تهیه پمفلت در خصوص مسمومیت ها و مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها -20

  

  

  

  
 

 



  1396شاخص هاي کمیته تجویز و مصرف منطقی داروسال 

 96سال  شاخص هاي نسخ

 209,563  میانگین قیمت
  

  در ورژن جدید نرم افزار موجود نیست  قلم دارو 4درصد نسخ داراي بیش از 
 2.95  میانگین اقالم

  
  در ورژن جدید نرم افزار موجود نیست  تعداد نسخ داراي بیش از ده قلم دارو

 % 25  درصد بیماران دریافت کننده داروهاي تزریقی
  

  % 37.68  دریافت کننده داروهاي آنتی میکروبیالدرصد بیماران 
  % 9.67  درصد بیماران دریافت کننده کورتیکواستروئیدها

 

  96سال  فعالیت

  104,195  دریافت و انتقال نسخه
  141  ثبت اطالعات نسخه و ارائه گزارش

  15  تهیه بروشور آموزشی
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  عملکرد واحد نظارت و بازرسی داروخانه

o  و روزهاي تعطیل  تمام اوقات مختلفهاي خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه در داروخانهازبازرسی  
o پاسخگویی تلفنی به شکایات واصله و بررسی  و اعالم پاسخ به شاکی  
o 20ها و طرح تخلفات در کمیسیون قانونی دانشگاه (ماده سازي پرونده داروخانهبررسی و آماده(  
o أموران نیروي انتظامی وبازرسی مشترك با تعزیرات، م...   
o بندي یا عرضه داروهاي غیرمجاز و قاچاقشناسایی مراکز غیرمجاز بسته  
o ... کارشناسی داروهاي مکشوفه نیروي انتظامی، آگاهی و  
o  امحاء داروهاي مکشوفه قاچاق و غیرمجاز  
o ارسال آمار و اطالعات به ستاد مبارزه با قاچاق کاال  
o  ها) در معیت سازمان اصناف، هاي مکمل و عطاريداروهاي غیرمجاز و قاچاق (فروشگاهبازرسی مراکز غیرمجاز عرضه

  تعزیرات و نیروي انتظامی
o  ثبت گزارشات بازرسی، شکایات و… 

o هاي داروییاي و ریتالین به شرکتنسخههاي منتخب جهت اختصاص سهمیه داروهاي خاص، تکمعرفی داروخانه 

o نه از شرکت هاي پخش داروییانجام بازرسی هاي ادواري وسالیا 

  عملکرد واحد صدور پروانه داروخانه ها

  دانشگاه 20پیگیري و هماهنگی تشکیل کمیسیون ماده  
  دانشگاه 20کارشناسی موارد ارجاعی به کمیسیون ماده  
 صدور پروانه تاسیس داروخانه ،صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه  
 خانهاولویت بندي متقاضیان تاسیس دارو  
  دانشگاه و ارسال به اداره کل 20انجام مکاتبات مربوط به کمیسیون ماده  
 صدور کارت تشخیص صالحیت مسئول فنی داروخانه  
 کارشناسی از محل داروخانه هاي جدید التاسیس و انتقال مکان داروخانه  

  

  



  بازرسی هاي انجام شده از داروخانه ها  

  1396سال  1395 سال  موارد

  172 140  داروخانه هاي خصوصیبازدید از 
  11 8  بازدید از داروخانه هاي داخل درمانگاهی
  16 12  بازدید از داروخانه هاي داخلی بیمارستان

  48 15  عدم حضور مسئول فنی در داروخانه
  48 12  نسخه پیچی در غیاب مسئول فنی

  10 10  تعداد شکایات از داروخانه ها
  20 10  تذکر شفاهی و درج در فرم بازرسی

  12 5  نگهداري و عرضه داروهاي تاریخ گذشته
  5 2  اخطار کتبی به موسس یا مسئول فنی
  10 4  بازرسی مشترك با سازمان تعزیرات
  20 15  عرضه داروهاي غیرمجاز در داروخانه

  5 0  عدم رعایت ساعت فعالیت داروخانه

  2 0  گرانفروشی در داروخانه

  24 24  تعداد کل داروخانه هاي خصوصی

  2 2  تعداد کل داروخانه هاي داخل درمانگاهی 

  3 3  تعداد کل داروخانه هاي دولتی(داخل بیمارستانی )

  4 4  تعداد تخلفات مشاهده شده در بازرسی از سوپرمارکت

  2 2  تعداد تخلفات مشاهده شده در بازرسی از عطاري ها

  2 2  تعداد داروخانه هاي متخلف ارجاع داده شده به کمیسیون ماده بیست 



  

 اسامی داروخانه هاي خصوصی، بیمارستانی و درمانگاهی شهرستان جهرم

                                
میزان فعالیت  آدرس دقیق

(نیمه وقت/ تمام 
وقت/ شبانه 

 روزي)

خصوصی/ دولتی 
 فنی مسول تلفن و ...

 نام داروخانه نام و نام خانوادگی موسس
(قید شده در پروانه)   

 ردیف

خیابان استاد مطهري  -جهرم
 روبروي بیمارستان مطهري

 خصوصی تمام وقت

54333122 

دکتر مهشید -دکتر ابراهیم پورنوروز
دکتر مرضیه کاظمی نژاد –قناعت پیشه   

 1 ابوریحان دکتر ابراهیم پورنوروز

استاد مطهريخیابان  -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر محمد صادق سنایی 54330705
 2 دکتر سنایی دکتر محمد صادق سنایی

ابتداي خیابان فرد اسدي -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر نسرین نوعی 54448484
 3  دکتر نوعی دکتر نسرین نوعی

میدام مصلی -جهرم  خصوصی شبانه روزي 

54441661 
-خانم مهسا کوشا-دکتر محمد حسینی
 دکتر پرنیا صفایی 

 4 دکتر حسینی دکتر محمد حسینی

 -خیابان استاد مطهري -جهرم
 کلینیک هنري

 خصوصی تمام وقت
 دکتر عبدالرسول اسفندیاري 54345034

 5 سینا دکتر عبدالرسول اسفندیاري

ابتداي بلوار معلم -جهرم  خصوصی تمام وقت 

رضا خادمی دکتر محمد 54234284  
 6 دکتر خادمی دکتر محمد رضا خادمی

 -بهمن 22خیابان  -جهرم
 روبروي بانک مسکن

 خصوصی تمام وقت

 دکتر الهام عافیت جو 54224744
 7 دکتر عافیت جو دکتر الهام عافیت جو

 -بهمن 22خیابان  -جهرم
 ساختمان الماس

 خصوصی تمام وقت

 دکتر عبدالمجید قربانی 54230038
عبدالمجید قربانیدکتر   8 حسین ابن علی 

بهمن 22خیابان  -جهرم  خصوصی شبانه روزي 

54228246 
دکتر ابوالفضل -دکتر حامد کشافی

دکتر نیلوفر مصلی نژاد -نیکوسیر   
 9 دکتر کشافی دکتر حامد کشافی



 
 آدرس دقیق

 

میزان فعالیت 
(نیمه وقت/ تمام 

وقت/ شبانه 
 روزي)

خصوصی/ دولتی 
 مسول فنی تلفن و ..

 نام داروخانه نام و نام خانوادگی موسس
(قید شده در پروانه)   

 
 ردیف

 

بهمن 22خیابان  -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر  اسماعیل قلیچ خانی 54220380
 10 دکتر قلیچ خانی دکتر  اسماعیل قلیچ خانی

چهار راه بهارستان -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر مینا مهراد 54229708
مینا مهراددکتر   11 دکتر مهراد 

 -شهریور 17خیابان  -جهرم
 روبروي بانک مسکن

 خصوصی تمام وقت

 دکترحسام الدین ابوطالبی 54228899
 12 دکتر ابوطالبی دکترحسام الدین ابوطالبی

ابتداي بلوار شهید رجایی -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر ابوالفضل حاتم 54223615
حاتمدکتر  دکترابوالفضل حاتم  13 

خیابان جمهوري  -جهرم
 اسالمی

 خصوصی تمام وقت

 دکتر مهسا اسفندیار 54224688
 14 مجد علی اکبر شرافت

خیابان جمهوري  -جهرم
 اسالمی

 خصوصی تمام وقت

 دکتر زهرا واعظی 54223959
 15 توحید دکترزهرا واعظی

داروخانه  -قطب آباد -جهرم
 دکتر رحمانیان

091719006  خصوصی تمام وقت
42 

دکتر فاطمه -دکتروحید رضا رحمانیان  
  احمدي                

 16 دکتر رحمانیان دکتر وحید رضا رحمانیان

خاوران -جهرم 091787777  خصوصی تمام وقت 
 صدیقه استواري                               58

 17 استوار صدیقه استواري

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکترسمیرا فالحی 54504635
 18 دکتر فالحی دکترسمیرا فالحی

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر سید جعفر زمردیان      54502388
 19 رازي دکتر سید جعفر زمردیان     

خفر -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر نجمه امیرزادگانی 54502700
 20 دکتر امیرزادگانی دکتر نجمه امیرزادگانی

سیمکان -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر نرجس اعتمادي 54463388
 21 دکتر اعتمادي دکتر نرجس اعتمادي

حیدرآباد -جهرم  خصوصی تمام وقت 

 دکتر حامد رمضانلی 5552800
 22 دکتر رمضانلی دکتر حامد رمضانلی



 
 آدرس دقیق

 
 
 

میزان فعالیت 
(نیمه وقت/ تمام 

وقت/ شبانه 
 روزي)

خصوصی/ دولتی 
 و ...

 فنی مسول تلفن

 نام داروخانه نام و نام خانوادگی موسس
(قید شده در پروانه)   

 ردیف

خیابان فرصت شمالی  -جهرم
11نبش کوچه   

 خصوصی تمام وقت

 دکتر محمد علی حورنگ 54231462
 23 دکتر حورنگ دکتر محمد علی حورنگ

خیابان استاد مطهري -جهرم  دولتی شبانه روزي 
54339126 

دکتر مهشید قناعت –دکتر نیکتا زبردست 
 پیشه

 24 بیمارسنان مطهري دانشگاه علوم پزشکی

انتهاي خیابان ولی عصر-جهرم  دولتی شبانه روزي 
54230010 

دکتر نسیم -دکتر نرجس خادم زاده
دکتر محمد حسینی -جباري  

 25 بیمارستان پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی

چهار راه امام حسین -جهرم  دولتی تمام وقت 
54260120 

دکتر مهشید   -دکتر مهسا محمودي
 قناعت پیشه 

 26 درمانگاه امام صادق سپاه

بیمارستان خاتم  -خفر -جهرم
 االنبیا

دولتی(واگذار به  شبانه روزي
 بخش خصوصی)

54503073 
دکتر شمایل  -دکتر مهران بهزادیان

دکتر مهران احمدي_مددي   
 27 بیمارستان خاتم االنبیا 

 –شهرك فاطمیه  –جهرم 
 درمانگاه هنر

 خصوصی نیمه وقت
 دکتر هدي حجازي   54337065

 28 دکتر حجازي دکتر هدي حجازي  

جنب شهر –بلوار معلم  –جهرم 
 عکس

 خصوصی تمام وقت
 دکتر نیکتا زبردست– دکتر شیواجاللی 54234657

 29 دکتر جاللی دکتر شیواجاللی
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بهداشتی  
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 تمدید واصالح
ی پروانه بهداشت

ساخت

تعداد جلسات 
کمیسیون

نه هاي بهداشتی غذایی و  د موارد صدور پروا نمودار مقایسه تعدا
نه ها    و تعداد جلسات کمیسیون صدور پروا آشامیدنی 

٩۵سال

٩۶سال



 عملکرد واحد صدور پروانه ها ي بهداشتی

 صدور پروانه هاي تاسیس و بهره برداري کارگاهی
 صدور شناسه نظارت تولید کارگاهی
 صدور پروانه بهره برداري بهداشتی

 صدور/ تمدید و اصالح پروانه هاي بهداشتی ساخت
بهداشتی ساخت (تولید قراردادي)صدور پروانه هاي   

 صدور پروانه مسئول فنی
 ارسال رونوشت انواع پروانه هاي بهداشتی به سازمان غذا ودارو

 انجام بازرسی هاي الزم در زمینه صدور پروانه هاي بهداشتی

 عملکرد واحد رسیدگی به شکایات
رسیدگی به شکایات بین دانشگاهی-  رسیدگی به شکایات درون شهري  

کرد واحد نظارتعمل  
 کنترل مستمرواحد هاي تولیدي تحت پوشش

بازدید از واحد هاي توزیع محصوالت آرایشی بهداشتی- بازدید جهت تایید محل تولید  

 عملکرد واحد آموزش واطالع رسانی
)آموزش کارکنان(اجراي برنامه کوهنوردي وآموزش نشانگر رنگی  

 آموزش توجیهی مسئولین فنی
نفر) 650و...جمعا حدود  آموزش عمومی(مدارس  

نمونه موشن گرافیک با موضوعات روغن، قاچاق ونشانگر3تهیه  
عدد بیلبرد در سطح شهر 9تهیه   

 طرح هاي اجرایی
  pms   اجراي طرح پایش سموم و  در سطح شهرستان



  96سال معاونت غذا و دارو –عملکرد آزمایشگاه کنترل غذا 

   

 

 

 

 

 ردیف عنوان تعداد

 1 هاي پذیرش شده در آزمایشگاهکل نمونه  2370

 2 نمونه هاي وارد شده به بخش شیمی 1717

 3 نمونه هاي وارد شده به بخش میکروبیولوژي 709

 4 نمونه هاي وارد شده به بخش آنالیز دستگاهی 218

نمونه هاي آزمایش شده نمک در طرح ارزیابی میزان ید در  30

 نمک مصرفی خانوار

7 

 8 مدارسطرح کنترل شیر  2

600  

 میلیون تومان

 10 هزینه خرید تجهیزات

 11  آموزش به کارآموزان و مسوولین فنی نفر 10

 12 ارائه واحد درسی به دانشجویان واحد3



از محل هاي مختلف  نمودار مقایسه اي نمونه هاي وارد شده به آزمایشگاه  

 

ي پذیرش شده در بخش هاي مختلف آزمایشگاه نمودار مقایسه اي نمونه ها  
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  اداره تجهیزات پزشکی 

  درسامانه ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت ( سامانه  100از  100کسب امتیاز کاملHOP ( 

  درشاخص هاي ارزیابی عملکرد ادارات تجهیزات پزشکی کشور 300از  375کسب امتیاز 

  سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرمبروز رسانی 

 بازدیدهاي منظم درراستاي نگهداشت تجهیزات پزشکی مراکز درمانی با توجه به سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی 

  ) بار درسال ) ازاصناف کاال پزشکی شهرستان جهرم  3بازدید و نظارت طبق برنامه زمان بندي چهارماهه 

 ي و انجام به موقع کنترل کیفی تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و تصویربرداري مراکز درمانی تابعه برنامه ریز 

  هماهنگی مستمرجهت خرید ملزومات مصرفی پزشکی مراکز درمانی تابعه 

  نصب و راه اندازي دستگاه اتوکالو پالسما دربیمارستان -اسالیس  16سی تی اسکن  -نصب دستگاه آنژیوگرافی

 همچنین نصب و راه اندازي چند دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی  پیمانیه

  ) انجام برنامه نگهداري پیشگیرانهPM    تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه ، طبق برنامه ریزي منظم ( 

  هماهنگی جهت نصب و راه اندازي تجهیزات پزشکی بخشIVF 

 شگاه کارشناسی درخرید تجهیزات پزشکی معاونت هاي دان 

  آنالیزهزینه تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی 

  استاندارد سازي انباردارو و تجهیزات پزشکی 

  تکمیل پروژهPACS  فیلم لس کردن و دیجیتال کردن خدمات تصویربرداري ، 

  ساماندهی شرکت هاي توزیع کننده و اصناف درسامانه اداره کل تجهیزات پزشکی 

  آنالیزABC افزودن نرم افزار الحاقی  ملزومات مصرفی وHIS 

 اجراي فازاول استاندارد سازي تجهیزات مراکز درمانی 

 

  


