
 

 

 روش اجرايي:عنوان  PR-MEM-34 کد:

کنترل تجويز خارج از فهرست تجهیزات 

 پزشکي مصرفي

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه
 

 11/8/59 تاريخ بازنگری:

 يکسال بعد تاريخ ابالغ:

 1 صفحه: تعداد

 ابزار و روش پايش:

 مصاحبه

 هدف:

خارج از تجهیزات پزشکي مصرفي  تعیین وضعیت خريد 

 فهرست مصوب وزارت بهداشت

 :)محدوده( دامنه

کمیتیه فنیي   –مسئول فنیي داروخانیه   

 تجهیزات  

 

 چگونگي تهیه وسايل استانداردی که تابحال در لیست مصوب وزارت بهداشت قرار نگرفته است. تعاريف:

 رياست بیمارستان -مسئول فني داروخانه مسئولیت ها و اختیارات:

 روش اجرايي:

فهرستي از تجهیزات پزشکي مصرفي بر اساس اقالم مجاز با مشارکت کمیته دارو و درمان و مهندس پزشکي تعیین -1

 شده و به پزشکان مرتبط اطالع رساني شده است.

فرايند تجويز خارج از فهرست تجهیزات پزشکي: پزشکان معالج بیماران در صورت درخواست تجهیزات پزشکي -2

تعريف شده باشد از طريق داروخانه اقدام به تهیه  Imedخارج از فهرست موجود در داروخانه که تنها از نظر سامانه 

فني داروخانه يا مسئول خريد دارو مي گردد. مسئول تائید کننده در اين روش مسئول فني  آن توسط مسئول

 داروخانه مي باشد.

پیش بیني نحوه پايش تجويز خارج از فهرست تجهیزات پزشکي مصرفي و نحوه هماهنگي با پزشک در بازنگری -3

ه و در صورت نیاز هماهنگي الزم جهت تهیه تجويز در کمیته دارو درمان با نظر مهندس تجهیزات پزشکي صورت گرفت

درمان تجهیزات پزشکي مشخص میگردد و -اين اقالم توسط داروخانه يا انبار تجهیزات پزشکي توسط کمیته دارو

دراختیار ذينفعان اين روش اجرايي قرار مي گیرد. تا حتي االمکان از موارد جايگزين موجود و مشابه استفاده شده و 

 اقدام به خريد تجهیزات پزشکي مرتبط گردددر غیراينصورت 
 

 Imedسايت  – دستورالعمل وزارت بهداشت و تجهیزات پزشکي :مراجع/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 ننده:و سمت تصويب ک نام

 

 رياست -دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 

 سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:نام و 

 دکتر نسیم جباری -مديريت داروخانه

 سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت

 مريم عدناني -مديردفتر پرستاری 

 حمیدرضا زرافشار-مسئول انباردارويي 

 ارش نقشوار -مسئول تجهیزات پزشکي

 


