
 

 

 روش اجرايي:عنوان  PR-MEM-33 کد:

 مديريت تجويزخارج از فارماکوپه دارويي
 

 
 

 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:

 مستندات -مصاحبه 

 هدف:

افزايش میزان دسترسي آسان به دارو به منظور تکمیل 

 درمان

 :)محدوده( دامنه

 داروخانه-کلیه بخش های درماني

که امکان جايگزين با داروی مشابه نباشد با مشورت پزشک و اگر دارويي خارج از فارماکوپه بیمارستان تجويز شود، در صورتي  تعاريف:

 تايید کمیته دارو درمان تهیه مي شود.
 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 پرستار -پزشک معالج -مسئول فني داروخانه

 روش اجرايي:

فارماکوپه داروئي داروخانه بیمارستان در فرايند تجويز دارو خارج از فارماکوپه بیمارستان: داروهای غیرسیتوتوکسیک و خارج از -1

صورت تجويز پس از اطالع رساني موارد مشابه موجود در داروخانه توسط مسئول فني داروخانه جايگزين و تهیه مي شود ، در غیر 

مارستان ارسال اينصورت بايد فرم درخواست داروهای خارج از فارماکوپه توسط پزشک معالج و مسئول بخش تکمیل شود و به مديريت بی

شود که در صورت تايید  مديريت بیمارستان فرم تکمیل شده به مسول فني داروخانه جهت تهیه دارو ارسال مي شود و تصمیم نهايي 

 برای قرارگیری در فارماکوپه بیمارستان در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان اتخاذ مي گردد.

 رياست بیمارستان مي باشد. و ائید کننده: پزشک معالج هر بیمارمسئول ت-

 مسئول تائید کننده جهت تهیه داروی خارج از فارماکوپه مسئول فني داروخانه مي باشد.-

 پیش بیني نحوه پايش تجويز داروهای خارج از فارماکوپه و نحوه هماهنگي با پزشک:-2

اروئي بررسي مي شود و راهکارهای مناسب )استفاده از درمان میزان تجويز داروهای خارج از فارماکوپه د –*در برنامه های کمیته دارو 

 داروی مشابه( و يا تهیه دارو با توجه به میزان بستری بیماران مرتبط و تجويز پزشک و قراردادن آن در فارماکوپه داروئي انجام مي شود

داروئي بیمارستان از طريق داروخانه های شبانه *مسئول فني داروخانه با توجه به بازخوردهای باال در تامین داروهای خارج از فارماکوپه 

 روزی و داروخانه کلینیک و بیمارستان پیمانیه و در صورت لزوم بیمارستانهای دولتي شهر شیراز سعي در تامین داروی بیماران مي نمايد.

 کمیته دارو درمان –ابالغ دستورالعمل وزارت بهداشت  :مراجع/منابع

 مستندات.مشاهده.مصاحبهمستندات مرتبط : 

 ننده:و سمت تصويب ک نام

 

 رياست-دکترقهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 دکتر نسیم جباری -مديريت داروخانه

 سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت

 مريم عدناني -مديردفتر پرستاری 

 حمیدرضا زرافشار-مسئول انباردارويي 

 


