
 

 

 روش اجرايي:عنوان  PR-MEM-36 کد:

 

 فراخوان دارو و تجهیزات پزشکي مصرفي )ريکال(

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه
 

 11/8/59 تاريخ بازنگری:

 يکسال بعد تاريخ ابالغ:

 1از  1صفحه: تعداد

 ابزار و روش پايش:

 مصاحبه و مشاهده

 هدف:

کاهش میزان خطرات احتمالي ناشي از استفاده دارو و 

 تجهیزات نامرغوب

 :)محدوده( دامنه

کارکنان بخش های –مسئول فني داروخانه 

 مسئول انبار دارويي-درمان

 تعاريف:

محصول وجود دارد و به دلیل توزيع در بخش های درماني  به معنای جمع آوری دارو لوازمي است که احتمال آسیب بالقوه از آنريکال : 

 جهت جمع آوری اطالع رساني میشود.

  مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئول انبار دارويي –مسئول فني داروخانه 

 روش اجرايي:

و يا تجهیزات پزشکي،مسئول داروخانه موظف است به انبار دارويي و مترون بیمارستان  و همچنین بعد از دريافت نامه ريکال دارويي -1

 پرسنل داروخانه اطالع رساني انجام دهد.

 اقالم ريکال اعالمي نمايد .مسئول انبار دارويي موظف است اقدام به جمع آوری  -2

مترون بیمارستان موظف است بعد از دريافت نامه ريکال ،به کلیه مسئولین بخش ها اطالع رساني انجام دهد تا درصورت وجود اقالم -3

 ،آنها را جمع آوری نموده و به انبار دارويي بیمارستان تحويل دهد.ريکال در بخش ها 

اروخانه را انجام داده و بعد از جمع آوری ،اقالم را تحويل انبار مسئول داروخانه موظف است نظارت بر جمع آوری اقالم ريکال از د-4

 دارويي بیمارستان دهد.

انبار دارويي بعد از دريافت اقالم ريکال از بخش ها و داروخانه ،کلیه دارو ها و تجهیزات پزشکي جمع آوری شده را تحويل معاونت غذا -9

 و دارو میدهد. 

از تشکیل صورت جلسه و تايید جمع آوری و اطالع رساني به وزارت بهداشت ،تحويل نماينده شرکت  معاونت غذا و دارو اقالم را بعد-6

 محصول ريکال شده قرار میدهد.

 تجربیات بیمارستان :مراجع/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 ننده:و سمت تصويب ک نام

 

 رياست -دکتر قهرمان بمانا

 کننده:نام و سمت تأيید 

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي
 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 دکتر نسیم جباری -مديريت داروخانه

 حمیدرضا زرافشار-مسئول انباردارويي 

 


