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 مقدمه:
 تقریباً كه است  شده  موجب جهان در یپزشک  علوم گسترش  نيز و اخير سده  دو در ژهیو به سالمت،  یها نظام گسترش  و جوامع توسعه 

شورها  تمام ست يس  ،راهکارهاراهنماهای بالينی ) تدوین به خود، محور سالمت  ینيازها شدن  برآورده منظور به ك ستانداردها و  ها ا ، ا

 یپزشک استقرار چارچوب در كالن یها استيس نیتدو نيهمچن و خدمت ارائه یكم و یفيك سطح ارتقا یراستا در پروتکل های بالينی(

 اسووتاندارد و یپزشووک مختلف حرف آموختگان دانش ارا ياخت ثغور و حدود نييتع ضوورور  ییسووو از. دارند بر گام شووواهد بر ینمبت

 یبخش اثر نهیهز و یبخش اثر ،یمنیا شیافزا منظور به مرتبط یها شناسنامه تدوین تا شد سبب خدما  ارائه یندهایفرآ و یکیزيف یفضا

 . رديگ قرار  متبوع وزار  كار دستور در

ضایت  حصول  و اطمينان جلب برای كيفيت گيری اندازه     ضاو   جامعه، آحاد ر صرف  تیریمد و تامين عملکردها، زمينه در ق منابع م

 به مند، نظام طور به تا نمود خواهد كمك زين سووياسووتگناران  به نيهمچن مهم نیا. باشوود یم ییهانماراه نيچن تدوین ازمندين محدود،

 دینما نائل دارند، سالمت های مراقبت و خدما  ارائه به نسبت كه یاهداف به را آنان ق،یطر نیا از و نموده اقدام خدما  شیپا و توسعه

 و باشد یم تياهم حائز زين ها آن   تیرعا بر نظار  ها،نماراه نیتدو بر عالوه. دهند پاسخ جامعه و مردم یازهاين به شکل نیبهتر به تا

یهانماراه نیتدو و یطراح. گردد سالمت خدما  ارائه نظام یور بهره و تيفيك شیافزا و مارانيب یتمندیرضا شیافزا موجب تواند یم

سب  شورمان،  در اكنون. دیآ یم  شمار  به سالمت،  بخش در نینو تیریمد ابعاد نیمهمتر زمره در سالمت،  خدما  یبرا منا  به نياز ك

 شده  نیتدو شواهد،  نیبهتر بر یمبتن و مند نظام یکردیرو با و شده  شناخته  یخوب به سالمت،  بخش در ملی هاینماراه رارقاست  و وجود

 .است

 » یآموزشووو محترم معاون  ،«یآقاجان   یحاج  محمد  دكتر یآقا  جناب » درمان  محترم معاون  غیدر یب یها  یهمکار  از تا  دارد جا  انی پا  در

 ا ي ه زين وینيبال  طبابت   یها نما راه نیتدو  تی ریمد  در ینيبال  یراهنماها   نیتدو  یراهبرد یشوووورا و «یجان یالر باقر  دكتر یآقا  جناب 

موثر یهماهنگ  نيهمچن و ینيبال دانش تیریمد مراكز یعلم ئتيه محترم اعضووا  مربوطه، یتخصووصوو  یعلم یها انجمن و بورد یها

شک  نظام سازمان  سالم  یجمهور یپز معاونت در همکاران ریسا  و گر مهيبیها سازمان  و یاجتماع رفاه و تعاون ،كار وزار  ران،یا یا

 . مینما تشکر و ریتقد یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزار  مختلف یها

تهيكم و سووالمت تعرفه و اسووتاندارد نیتدو ،یفناور یابیارز دفتر یفن نظار  تحت شووده نیتدو ینيبال طبابت یهانماراه رود یم انتظار

یها  تي فعال  محك  و عملکرد اري مع عنوان به  و گرفته  قرار مخاطب   مراجع و نهادها   یتمام  تی عنا  مورد ،ینيبال  یراهنماها   نیتدو  یفن

 .  شود شناخته سالمت خدما  ارائه نظام در آنان

  .گردد محقق ستهیشا ینحو به ر،يمس نیا در نهادن گام پرتو در كشورمان سالمت نظام یمتعال اهداف است ديام


  دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

 وزیر            



تدوین كنندگان:

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی ،ریيس انجمن داروسازی بالينی ایران،دكتر خير اهلل غالمی

عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی عضو كميته راهبردی،،  KMUریيس دكتر محمد عباس نظری

، معاون فنی، عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتیمسئول كميته راهبردیدكتر شادی ضيایی

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی،دكتر سيمين دشتی

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران راهبردی،عضو كميته دكتر حسين خليلی

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی، دكتر مجتبی مجتهد زاده

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی،دكتر پدیده قائلی

معاون غنا داروی دانشگاه شهيد بهشتی،عضو بورد داروسازی بالينی دانشگاه شهيد بهشتی  دكتر جمشيد سالم زاده

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی، دكتر محمد رضا جوادی

دبير انجمن داروسازی بالينی، عضو هيئت علمی ارتش عضو كميته راهبردی،دكتر رامين ابریشمی

عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی عضو كميته راهبردی، دكتر محمد سيستانی زاد

عضو بورد داروسازی بالينیعضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی،  عضو كميته راهبردی،دكتر فانك فهيمی

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران عضو كميته راهبردی، دكتر ملوک حاجی بابایی

 تحت نظارت فنی:

 استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی  گروه

و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

دكتر علیرضا اولیایی منش، دكتر مجید داوری، دكتر آرمان زندی، دكتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، 

 مرتضی سلمان ماهینیدكتر عطیه صباغیان پی رو،  دكتر مریم خیری، دكتر بیتا لشکری، 









الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی والتین(: 

مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری به ازای هر روز بستری 

ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی: 
حضور داروسازان در بخش مراقبت دارویی در بيمارستانها از اهميت باالیی برخوردار است و عالوه بر نظار  بر تحویل دارو و تجهيزا  

به بخشهای مختلف در بيمارستان فعاليتهایی نظير نظار  بر مصرف منطقی داروها، شركت در كميته های مختلف بيمارستانی، انجام 

د بررسی خطاهای دارویی و عوارض جانبی ، تنظيم و تدوین پروتوكلهای درمانی، پاسخگویی به سواال  پرستاران، فارماكوویژیالنس مانن

درمانی بيماران در  -پزشکان و سایر افراد درگير در كادر درمان و ............... از وظایف آنها می باشد. تمامی این موارد در بهبود روند دارو

 ی داروها از اهميت باالیی برخوردار می باشد. بيمارستان و مصرف منطق

: اقدامات قبل از شروع خدمت
تهيه و نگهداری داروها و تجهيزا  

در مورد دارو و تجهيزا  مورد نياز بيماران ارسال درخواست از بخشهای مختلف بيمارستان

و راهنمایی ارسال درخواست مشاوره

اقدامات درحین انجام خدمت: 
نسخهتأیيد  .1

كنترل تحویل صحيح داروهای بخش .2

تأیيد كنترل تحویل صحيح تجهيزا  بخش .3

ثبت تجهيزا  تخصصی .4

نظار  بر درخواست دارو از انبار .5

نظار  بر درخواست تجهيزا  از انبار .6

پيگيری كمبودهای دارویی جهت تهيه .7

پيگيری كمبودهای تجهيزا  .8

بيمه گری داروها .9

بيمه گری تجهيزا  .10

گری داروهانظار  بر بيمه  .11

نظار  بر بيمه گری تجهيزا  .12

تحویل داروهای مخدر و بررسی دفاتر .13

پاسخدهی به همکاران پرستار )مسئول فنی( .14

پاسخگویی علمی به كادر پزشکی .15

ها داروییبخش نظار  ادواری بر استوک .16



نظار  ادواری بر استوک بخش ها تجهيزا  .17

بخش پيگيری مستند سازی مشکال  كيفی تجهيزا  ارسال به .18

بررسی و پيگيری شکایا  دارویی از طریق تماس با مسئول فنی كارخانه سازنده مطالعه و بررسی مونوگراف های دارویی .19

پایش روند مصرف داروهای مصرفی در بيمارستان جهت ارائه گزارشا  مدیریتی و طراحی مداخال  اصالحی .20

رشا  مدیریتی و طراحی مداخال  اصالحیپایش روند مصرف تجهيزا  مصرفی در بيمارستان جهت ارائه گزا .21

ارائه راهکارها و پيشنهادا  عملی جهت كاهش كسورا  .22

های بيمارستانیدبير اجرایی كميته .23

های بيمارستانیپيگيری مصوبا  كميته .24

پایش روند مصرف هتلينگ .25

تهيه مستندا  مربوط به اعتبار بخشی .26

به روز رسانی مستندا  مربوط به اعتبار بخشی .27

مستندا  مربوط به اعتبار بخشی پيگيری .28

ADRجمع آوری و گزارش فرم های  .29

ADRشناسائی و ثبت عوارض جانبی داروها و تکميل فرم  .30

تدوین پروتکل دارو .31

تدوین پروتکل تجهيزا  .32

های دارویی و انجام آناليزهای مرتبطمشاركت و پيگيری روند اجرای پروتکل .33

تجهيزا  و انجام آناليزهای مرتبطهای مشاركت و پيگيری روند اجرای پروتکل .34

import imed, imedتطابق تجهيزا  با سایت  .35

import imed, imedتطابق تجهيزا  تخصصی با سایت  .36

بيمارستان HISتعریف كاالهای خریداری شده در  .37

و تایيدیه ها در مورد عوارض، تداخال ، FDAهشدارهای  و جدیدترین اطالعا  داروییطالع رسانی در خصوص ا .38

داروها به همکاران كادر درمانفراخوانی 

بخش مراقبت دارویی اطالعا  دارویی و پزشکی به روز جهت استفاده در داروخانه ها وجمع آوری منابع  .39

از جمله نکا  پيرامون تداخال ، عوارض، كاربرد، و هشدارهای  بيمارستانتهيه خبرنامه نکا  جدید داروهای مصرفی در  .40

جدید

برنامه های آموزشیطراحی و اجرای  .41

هماهنگی در خصوص برگزاری جلسا  علمی و پژوهشی داخل بخش مراقبت های دارویی و تهيه صور  جلسه مربوطه .42

، اطالعا  دارویی، و پژوهش های دارویی در بيمارستانADRآموزش دانشجویان داروسازی در زمينه  .43

بيمارستانطراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با دارو و روند مصرف آن در  .44

تاليف كتاب و بسته های آموزشی .45



گرفتن شرح حال از بيماران جدید با تمركز بر نکا  دارویی .46

 بخش در هفتگی) داروساز مداخال  فرم تکميل و روزانه صور  به بيمار هر دارویی كاردكس با پزشك دستورا  تطبيق .47

شود( آرشيو دارویی های مراقبت

(شود آرشيو دارویی های مراقبت بخش در هفتگی) ساعت 48 از بيش ی شده بستری بيماران دارویی پروفایل تکميل .48

داروخانه از دارو درخواست و HIS در دارویی دستورا  ثبت .49

بيمار هر دارویی سبد در داروها چينش بر نظار  و بخش به داروخانه از دارو دقيق تحویل بر نظار  .50

بخش در پزشکی تيم اعضای سایر با دارویی مشاوره و بخش راند گراند های راند در مشاركت .51

پرستاری كادر به الزم آموزش ارائه و بيماران به داروها تجویز روش كردن چك .52

 و اثربخشی پایش نحوه بيمار، دارویی فهرست سازی مرتب منزل، در دارو مصرف نحوه مورد در بيمار شفاهی آموزش .53

ترخيص زمان در داروها عوارض

انقضا تاریخ ،(رطوبت و دما) نگهداری شرایط دارویی، مشخص اقالم با تطابق نظر از بخش دارویی استوک ماهيانه بررسی .54

 دارویی، كاردكس بيمار، پرونده با آشنایی) بالينی و بيمارستانی كارورزی درسی واحدهای در داروسازی دانشجویان آموزش .55

(بخش در مصرفی رایج داروهای با آشنایی دارویی، محاسبا  و انفوزیون پمپ ،HIS در دارویی خواست در

ترخيصی بيماران برای پرستاری گزارش و پزشك دستورا  دقيق بررسی جهت داروخانه كارانترخيص آموزش .56

بالينی های كارآزمایی و دارو منطقی مصرف زمينه در تحقيقاتی های پروژه اجرای و طراحی در همکاری .57

مربوطه درصور  نياز به مداخله، بررسی كليه نتایج پاراكلينيکی جهت اطمينان از بررسی پرونده بيمار و مشور  با پزشك  .58

مناسب بودن وضعيت بيمار برای ادامه دریافت رژیم شيمی درمانی

بررسی نسخه ی بيمار از نظر صحت رژیم شيمی درمانی )نوع داروها،دوز و زمان دریافت آنها(، تاریخ ویزیت و مطابقت  .59

محاسبه شده بيمارتوسط داروساز،  BSAژیم با زمان تجویز رژیم، صحت دوز داروها بر اساس ميزان داشتن زمان دریافت ر

 صحت تنظيم دوز در مواقع )نارسایی كليوی، نارسایی كبدی و یا سایر موارد ذكر شده در منوگراف دارو( و صحت داروهای
premedication

دارویی در دسترس و اطمينان از صحت قرار گرفتن غلظت نهایی دارو  محاسبه ميزان حجم دارویی مورد نياز با توجه به شکل .60

در بازه غلظتی در صور  لزوم، ثبت تمامی اطالعا  مربوط به رژیم شيمی درمانی بيمار در كامپيوتر و چك كردن برچسب 

نهایی با كاردكس و نسخه بيمار

آموزش و نظار  برنحوه تجویز داروها توسط پرستار .61

جهت اطالع یافتن از عوارض جانبی داروها و ثبت نمودن در كار  زرد در صور  لزومویزیت بيماران  .62

مشاوره با بيمارجهت نحوه پایش عوارض داروها در زمان ترخيص، تهيه محتوای آموزش به بيمار )چاپی( .63

ر گرفتن غلظت محاسبه مجدد ميزان حجم دارویی مورد نياز با توجه به شکل دارویی در دسترس و اطمينان از صحت قرا .64

نهایی دارو در بازه غلظتی در صور  لزوم

بررسی نسخه ی بيمار از نظر تاریخ ویزیت و مطابقت داشتن زمان دریافت رژیم با زمان تجویز رژیم، تطابق داروها به همراه  .65

دوز آنها با نسخه و كاردكس پرستار

ز ساخته شدهنظار  بر ساخت و عملکرد صحيح پرسنل سازنده دارو و بررسی صحت دو .66



بررسی مطابقت داشتن برچسب دارو با نسخه پزشك و كاردكس پرستار، نصب برچسب روی دارو و قرار دادن آن در كيسه  .67

مخصوص

نظار  بر صحت شرایط نگهداری داروهای آماده شده و نصب برچسب حاوی تاریخ انقضا و ميزان دوز باقيمانده بر روی  .68

ویال

در مورد تمامی دستور العمل های اتاق تميز و چگونگی برخورد در مواقع نشت دارو در  آموزش تکنسين های سازنده دارو .69

قسمت های مختلف اتاق تميز

نظار  بر نحوه صحيح مصرف تجهيزا  .70

بررسی برگه دستورا  تغنیه تام وریدی از نظر مطابقت و اشکاال  احتمالی در نگارش اقالم و مقادیر .71

ریدی به برچسب های داروییتبدیل برگه دستورا  تغنیه تام و .72

فرآیند تركيب استریل هر محلول تغنیه تام وریدی .73
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ارسال ،  ارسال درخواست از بخشهای مختلف بیمارستان در مورد دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران،  هیه و نگهداری داروها و تجهیزاتت

مشاوره و راهنمایی درخواست

ورود درخواست به بخش 

دارویی بیمارستان

نظارت بر ، نظارت بر درخواست دارو از انبار، ثبت تجهیزات تخصصی، تأیید کنترل تحویل صحیح تجهیزات بخش، کنترل تحویل صحیح داروهای بخش، تأیید نسخه

نظارت بر بیمه گری ، بیمه گری تجهیزات، گری داروهابیمه ، پیگیری کمبودهای تجهیزات، پیگیری کمبودهای دارویی جهت تهیه، درخواست تجهیزات از انبار

نظارت ، پاسخگویی علمی به کادر پزشکی، پاسخدهی به همکاران پرستار )مسئول فنی(، ، تحویل داروهای مخدر و بررسی دفاترنظارت بر بیمه گری تجهیزات، داروها

پیگیری مستند سازی مشکالت کیفی تجهیزات ارسال به بخش، زاتنظارت ادواری بر استوک بخش ها تجهی، ها داروییبخش ادواری بر استوک

پایش روند مصرف داروهای ، بررسی و پیگیری شکایات دارویی از طریق تماس با مسئول فنی کارخانه سازنده مطالعه و بررسی مونوگراف های دارویی

پایش روند مصرف تجهیزات مصرفی در بیمارستان جهت ارائه گزارشات ، طراحی مداخالت اصالحیمصرفی در بیمارستان جهت ارائه گزارشات مدیریتی و 

پیگیری مصوبات ، های بیمارستانیدبیر اجرایی کمیته، مدیریتی و طراحی مداخالت اصالحیارائه راهکارها و پیشنهادات عملی جهت کاهش کسورات

پایش روند مصرف هتلینگ، های بیمارستانیکمیته

گزارش فرم های  تهیه مستندات مربوط به اعتبار بخشی، به روز رسانی مستندات مربوط به اعتبار بخشی، پیگیری مستندات مربوط به اعتبار بخشی، جمع آوری و

ADR شناسائی و ثبت عوارض جانبی داروها و تکمیل فرم ،ADRهای گیری روند اجرای پروتکل، تدوین پروتکل دارو، تدوین پروتکل تجهیزات، مشارکت و پی

، import imed, imedهای تجهیزات و انجام آنالیزهای مرتبط، تطابق تجهیزات با سایت مشارکت و پیگیری روند اجرای پروتکلدارویی و انجام آنالیزهای مرتبط، 

جدیدترین اطالعات طالع رسانی در خصوص ابیمارستان،  HIS، تعریف کاالهای خریداری شده در import imed, imedتطابق تجهیزات تخصصی با سایت 

اطالعات دارویی و پزشکی به روز جمع آوری منابع ، داروها به همکاران کادر درمانفراخوانی  و تاییدیه ها در مورد عوارض، تداخالت، FDAهشدارهای  و دارویی

بخش مراقبت دارویی جهت استفاده در داروخانه ها و

 با دارویی مشاوره و بخش راند گراند های راند در بیمار، مشارکت هر دارویی سبد در داروها چینش بر نظارت و بخش به داروخانه از دارو دقیق تحویل بر نظارت

 مصرف نحوه مورد در بیمار شفاهی پرستاری، آموزش کادر به الزم آموزش ارائه و بیماران به داروها تجویز روش کردن بخش، چک در پزشکی تیم اعضای سایر

 با تطابق نظر از بخش دارویی استوک ماهیانه بررسیترخیص،  زمان در داروها عوارض و اثربخشی پایش نحوه بیمار، دارویی فهرست سازی مرتب منزل، در دارو

 با آشنایی) بالینی و بیمارستانی کارورزی درسی واحدهای در داروسازی دانشجویان انقضا، آموزش تاریخ ،(رطوبت و دما) نگهداری شرایط دارویی، مشخص اقالم

(بخش در مصرفی رایج داروهای با آشنایی دارویی، محاسبات و انفوزیون پمپ ،HIS در دارویی خواست در دارویی، کاردکس بیمار، پرونده

، طراحی و اجرای برنامه های از جمله نکات پیرامون تداخالت، عوارض، کاربرد، و هشدارهای جدید بیمارستانخبرنامه نکات جدید داروهای مصرفی در تهیه 

سازی در آموزشی، هماهنگی در خصوص برگزاری جلسات علمی و پژوهشی داخل بخش مراقبت های دارویی و تهیه صورت جلسه مربوطه، آموزش دانشجویان دارو

تاب و ، اطالعات دارویی، و پژوهش های دارویی در بیمارستان، طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با دارو و روند مصرف آن در بیمارستان، تالیف کADRزمینه 

 تکمیل و روزانه صورت به بیمار هر دارویی کاردکس با پزشک دستورات بسته های آموزشی، گرفتن شرح حال از بیماران جدید با تمرکز بر نکات دارویی، تطبیق

 بخش در هفتگی) ساعت 48 از بیش ی شده بستری بیماران دارویی پروفایل شود(، تکمیل آرشیو دارویی های مراقبت بخش در هفتگی) داروساز مداخالت فرم

داروخانه از دارو درخواست و HIS در دارویی دستورات ، ثبت(شود آرشیو دارویی های مراقبت



 

 

 

 

 

 

 

با ذكر عنوان دقیق تخصص و و استاندارد تجویز: مربوطهخدمت ( Orderد( فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

در صورت نیاز ذكر سوابق كاری و یا گواهی های آموزشی مصوب مورد نیاز. در صورت ذكر دوره آموزشی باید مدت 

 اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجدد قید گردد(: 

الحيت نوشتن نسخه را داشته باشندكليه افراد گروه پزشکی كه دارای مهر نظام پزشکی بوده و ص

ه( ویژگی های ارائه كننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه: )با ذكر عنوان دقیق تخصص و در صورت 

نیاز ذكر سوابق كاری و یا گواهی های آموزشی مصوب مورد نیاز. در صورت ذكر دوره آموزشی باید مدت اعتبار دوره 

 ی مجدد قید گردد(: های آموزشی تا بازآموز

دكترای داروسازی 

 های پروژه اجرای و طراحی در ترخیصی، همکاری بیماران برای پرستاری گزارش و پزشک دستورات دقیق بررسی جهت داروخانه کارانترخیص آموزش

بالینی، بررسی پرونده بیمار و مشورت با پزشک مربوطه درصورت نیاز به مداخله، بررسی کلیه نتایج  های کارآزمایی و دارو منطقی مصرف زمینه در تحقیقاتی

دریافت رژیم شیمی درمانی، بررسی نسخه ی بیمار از نظر صحت رژیم شیمی درمانی )نوع پاراکلینیکی جهت اطمینان از مناسب بودن وضعیت بیمار برای ادامه 

محاسبه شده  BSAداروها،دوز و زمان دریافت آنها(، تاریخ ویزیت و مطابقت داشتن زمان دریافت رژیم با زمان تجویز رژیم، صحت دوز داروها بر اساس میزان 

 اقع )نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی و یا سایر موارد ذکر شده در منوگراف دارو( و صحت داروهایبیمارتوسط داروساز، صحت تنظیم، دوز در مو

premedication محاسبه میزان حجم دارویی مورد نیاز با توجه به شکل دارویی در دسترس و اطمینان از صحت قرار گرفتن غلظت نهایی دارو در بازه غلظتی ،

، آموزش و نظارت ت مربوط به رژیم شیمی درمانی بیمار در کامپیوتر و چک کردن برچسب نهایی با کاردکس و نسخه بیماردر صورت لزوم، ثبت تمامی اطالعا

برنحوه تجویز داروها توسط پرستار، ویزیت بیماران جهت اطالع یافتن از عوارض جانبی داروها و ثبت نمودن در کارت زرد در صورت لزوم

نظارت بر کلیه مراحل   

اجرا

ا توجه به با بیمارجهت نحوه پایش عوارض داروها در زمان ترخیص، تهیه محتوای آموزش به بیمار )چاپی(، محاسبه مجدد میزان حجم دارویی مورد نیاز بمشاوره 

یخ ویزیت و مطابقت بررسی نسخه ی بیمار از نظر تارشکل دارویی در دسترس و اطمینان از صحت قرار گرفتن غلظت نهایی دارو در بازه غلظتی در صورت لزوم، 

ح پرسنل سازنده دارو داشتن زمان دریافت رژیم با زمان تجویز رژیم، تطابق داروها به همراه دوز آنها با نسخه و کاردکس پرستار، نظارت بر ساخت و عملکرد صحی

چسب روی دارو و قرار دادن آن در کیسه و بررسی صحت دوز ساخته شده، بررسی مطابقت داشتن برچسب دارو با نسخه پزشک و کاردکس پرستار، نصب بر

سین های مخصوص، نظارت بر صحت شرایط نگهداری داروهای آماده شده و نصب برچسب حاوی تاریخ انقضا و میزان دوز باقیمانده بر روی ویال، آموزش تکن

ر قسمت های مختلف اتاق تمیز، نظارت بر نحوه صحیح مصرف سازنده دارو در مورد تمامی دستور العمل های اتاق تمیز و چگونگی برخورد در مواقع نشت دارو د

تام وریدی به  تجهیزات، بررسی برگه دستورات تغذیه تام وریدی از نظر مطابقت و اشکاالت احتمالی در نگارش اقالم و مقادیر، تبدیل برگه دستورات تغذیه

اسخگویی به دستیاران بالینی و پرستاران در خصوص اشکاالت احتمالی در ساخت، برچسب های دارویی، فرآیند ترکیب استریل هر محلول تغذیه تام وریدی، پ

برچسب گذاری و ...، نظارت بر صحت اجرای برچسب گذاری بر روی سایر اجزای محلولهای تغذیه تام وریدی



---- ارائه كننده خدمت: و( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم

 )در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذكر مبانی محاسباتی :ز( استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت

 مربوط به جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذكر گردد(:

در هر  های بيمارستانی در معاونت غنا و دارواستانداردهای مربوط به فضای فيزیکی داروخانه مطابق قوانين مربوط به تاسيس داروخانه 

 حوزه دانشگاهی

) ذكر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد  :اداری و به ازای هر خدمت م اداری(تجهیزات پزشکی سرمایه ای )و یا اقال ح(

-----نیاز بر حسب بیمار و یا تخت(: 

عنوان 

تخصص

تعداد موردنیاز به طور استاندارد به 

 ازای ارائه هر خدمت

فرمول محاسباتی تعداد 

نیروی انسانی مورد نیاز

میزان تحصیالت مورد 

نیاز

سابقه كار و یا دوره آموزشی 

 مصوب در صورت لزوم
نقش در فرایند ارائه خدمت

1

تکنسين 

1دارویی
حداقل دیپلم 

گنراندن آموزشهای الزم برای 

تکنسين دارویی و كار در 

 داروخانه 

قيمت زنی، نسخه پيچی، 

تایيد نسخه، چيدن دارو 

 در قفسه های دارویی

 و تجهيزا  پزشکی  

1داروساز 2

تخت  50به ازای هر 

بيمارستانی یك دكتر 

داروساز مورد نياز می 

 باشد

داروسازیدكترای 
كليه خدما  توضيح داده 

 شده در ارائه فرایند

عنوان تجهیزات

انواع

مارک های واجد 

شرایط

شناسه فنی 
كاربرد در فرایند 

ارائه خدمت

متوسط عمر مفید 

تجهیزات

تعداد خدمات قابل 

ارائه در واحد 

زمان

متوسط زمان 

كاربری به ازای هر 

خدمت

امکان استفاده همزمان جهت 

ارائه خدمات مشابه و یا سایر 

 خدمات 



-----ط( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت: 

اقالم مصرفی 

مورد نیاز

میزان مصرف 

)تعداد یا نسبت( 

مدل/ مارک های واجد شرایط

داخل و خارج()تولید 

ی( عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت:)به تفکیک قبل، بعد و حین ارائه 

 خدمت مربوطه در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات (:

 عنوان خدمت پاراكلینیکی
تخصص صاحب صالحیت جهت 

تجویز
 تعداد مورد نیاز شناسه فنی خدمات 

قبل، حین و یا بعد از ارائه خدمت )با ذكر 

بستری و یا سرپایی بودن(

-------ک( ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت: )سرپایی و بستری(:

سرپایی/ بستریتعداد نوع ویزیت/مشاوره تخصصی مورد نیاز

اندیکاسیونهای دقیق جهت تجویز خدمت :)ذكر جزئیات مربوط به ضوابط پاراكلینیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز ل( 

 تعداد مواردی كه ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسیون دارد(: 
 به داروخانه بيمارستان می رسد HISمی نسخی كه از طریق سيستم مات

م( دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسیونهای مذكور: )ذكر دقیق جزئیات مربوط به عالئم پاراكلینیکی و 

 بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد( :

مار تحویل خدمت مدیریت خدما  دارویی برای نسخ سرپایی به ازای هر نسخه، داروهای نوشته شده در نسخ با حداكثر دقت به بي با ارائه

 -داده شده، خطاهای دارویی به ميزان قابل مالحظه ای كاهش یافته و تا حد امکان از عوارض دارویی كاسته می شود. كليه تداخال  دارو

غنا برای بيمار توضيح داده شده و تا حد امکان از بروز آنها جلوگيری می شود. نحوه مصرف صحيح كليه داروها و تجهيزا   -دارو و دارو

ه بيمار و یا همراه او آموزش داده شده و نه تنها بهترین كارایی از مصرف دارو حاصل می شود بلکه دوره های درمان كوتاهتر شده و ب

 درمانی نيز به دنبال آن كاهش می یابد.  -هزینه های دارو



پاراكلینیکی و بالینی و ن( شواهد علمی در خصوص كنترااندیکاسیونهای دقیق خدمت : )ذكر جزئیات مربوط به ضوابط 

 مبتنی بر شواهد( : 

------- 

 س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
هابرای داروهای پرونده ای یا مخدر 20تا  10

میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشاركت در فرایند 

 ارائه خدمت
نوع مشاركت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

عمومیدكترای  داروسازی 

برای داروهای  20تا  10

 پرونده ای یا مخدرها

 ورود درخواست به بخش دارویی بيمارستان

تهيه و نگهداری داروها و تجهيزا ،  ارسال درخواست از بخشهای مختلف بيمارستان      

در مورد دارو و تجهيزا  مورد نياز بيماران،  ارسووال درخواسووت مشوواوره و راهنمایی 

تأیيد كنترل تحویل صوووحيح     ، تحویل صوووحيح داروهای بخش  كنترل ، تأیيد نسوووخه   

ست دارو از انبار ، ثبت تجهيزا  تخصصی   ، تجهيزا  بخش نظار  ، نظار  بر درخوا

بار   يه    ، بر درخواسوووت تجهيزا  از ان هت ته های دارویی ج پيگيری  ، پيگيری كمبود

های تجهيزا   ها  ، كمبود مه گری دارو مه گری تجهيزا  ، بي مه گری   ، بي ظار  بر بي  ن

ها  فاتر         ، دارو خدر و بررسوووی د های م یل دارو مه گری تجهيزا ، تحو ظار  بر بي ، ن

، پاسووخگویی علمی به كادر پزشووکی، پاسووخدهی به همکاران پرسووتار )مسووئول فنی( 

ظار  ادواری بر اسوووتوک  ها    ، ها دارویی بخش ن ظار  ادواری بر اسوووتوک بخش  ن

سا      ، تجهيزا  شکال  كيفی تجهيزا  ار سازی م ستند  سی و  پيگيری م ل به بخش برر

پيگيری شوووکایا  دارویی از طریق تماس با مسوووئول فنی كارخانه سوووازنده مطالعه و 

سی مونوگراف های دارویی  ستان      ، برر صرفی در بيمار صرف داروهای م پایش روند م

پایش روند مصوورف ، جهت ارائه گزارشووا  مدیریتی و طراحی مداخال  اصووالحی 

ئه گزارشووا  مدیریتی و طراحی مداخال   تجهيزا  مصوورفی در بيمارسووتان جهت ارا

دبير اجرایی  ، اصوووالحيارائه راهکارها و پيشووونهادا  عملی جهت كاهش كسوووورا         

پایش روند مصورف  ، های بيمارسوتانی پيگيری مصووبا  كميته ، های بيمارسوتانی كميته

هتلينگ تهيه مسووتندا  مربوط به اعتبار بخشووی، به روز رسووانی مسووتندا  مربوط به  

شووی، پيگيری مسووتندا  مربوط به اعتبار بخشووی، جمع آوری و گزارش فرم اعتبار بخ

، تدوین ADR، شووناسووائی و ثبت عوارض جانبی داروها و تکميل فرم  ADR های 

شاركت و پيگيری روند اجرای پروتکل  های  پروتکل دارو، تدوین پروتکل تجهيزا ، م

ند اج         كت و پيگيری رو های مرتبط، مشوووار ناليز جام آ کل دارویی و ان های   رای پروت

،  import imed, imedتجهيزا  و انجام آناليزهای مرتبط، تطابق تجهيزا  با سایت 

، تعریف كاالهای   import imed, imedتطابق تجهيزا  تخصوووصوووی با سوووایت     

شده در   ستان،   HISخریداری  صوص    ابيمار سانی در خ جدیدترین اطالعا   طالع ر

يدیه ها      اخال ،در مورد عوارض، تد  FDAهشووودارهای   و دارویی فراخوانی   و تای

اطالعا  دارویی و پزشوووکی به روز جمع آوری منابع ، داروها به همکاران كادر درمان

بخش مراقبت دارویی تهيه خبرنامه نکا  جدید جهت اسوووتفاده در داروخانه ها و      

صرفی در   ستان داروهای م از جمله نکا  پيرامون تداخال ، عوارض، كاربرد، و  بيمار

، طراحی و اجرای برنامه های آموزشووی، هماهنگی در خصوووص  جدید هشوودارهای

صور       شی داخل بخش مراقبت های دارویی و تهيه  سا  علمی و پژوه برگزاری جل

سازی در زمينه       شجویان دارو سه مربوطه، آموزش دان ، اطالعا  دارویی، و ADRجل



دارو و  پژوهش های دارویی در بيمارسوووتان، طراحی و اجرای پژوهش های مرتبط با     

روند مصرف آن در بيمارستان، تاليف كتاب و بسته های آموزشی، گرفتن شرح حال از 

ستورا   بيماران جدید با تمركز بر نکا  دارویی، تطبيق شك  د  دارویی كاردكس با پز

مراقبت بخش در هفتگی) داروساز  مداخال  فرم تکميل و روزانه صور   به بيمار هر

شيو  دارویی های ستری  بيماران دارویی پروفایل تکميلشود(،   آر  48 از بيش ی شده  ب

 در دارویی دستورا   ، ثبت(شود  آرشيو  دارویی های مراقبت بخش در هفتگی) ساعت 

HIS بخش به داروخانه از دارو دقيق تحویل بر داروخانه نظار  از دارو درخواست و 

 راند گراند های راند در بيمار، مشاركت  هر دارویی سبد  در داروها چينش بر نظار  و

 روش كردن بخش، چك در پزشووکی تيم اعضووای سووایر با دارویی مشوواوره و بخش

 بيمار شوفاهی  پرسوتاری، آموزش  كادر به الزم آموزش ارائه و بيماران به داروها تجویز

صرف  نحوه مورد در ست  سازی  مرتب منزل، در دارو م  پایش نحوه بيمار، دارویی فهر

 از بخش دارویی استوک  ماهيانه ترخيص، بررسی  زمان در داروها عوارض و اثربخشی 

انقضووا،   تاریخ ،(رطوبت و دما) نگهداری شوورایط دارویی، مشووخص اقالم با تطابق نظر

بالينی و بيمارسووتانی كارورزی درسووی واحدهای در داروسووازی دانشووجویان آموزش

نایی ) مار،  پرونده  با  آشووو مپ  ،HIS در دارویی خواسوووت در دارویی، كاردكس  بي  پ

 آموزش (بخش در مصوورفی رایج داروهای با آشوونایی دارویی، محاسووبا  و انفوزیون

برای پرستاری گزارش و پزشك دستورا   دقيق بررسی  جهت داروخانه كارانترخيص

 مصرف  زمينه در تحقيقاتی های پروژه اجرای و طراحی در ترخيصی، همکاری  بيماران

بالينی، بررسی پرونده بيمار و مشور  با پزشك مربوطه      های كارآزمایی و دارو منطقی

درصور  نياز به مداخله، بررسی كليه نتایج پاراكلينيکی جهت اطمينان از مناسب بودن 

سخه ی بيمار از نظر        سی ن شيمی درمانی، برر ضعيت بيمار برای ادامه دریافت رژیم  و

ا(، تاریخ ویزیت و صووحت رژیم شوويمی درمانی )نوع داروها،دوز و زمان دریافت آنه 

ساس       صحت دوز داروها بر ا شتن زمان دریافت رژیم با زمان تجویز رژیم،  مطابقت دا

محاسبه شده بيمارتوسط داروساز، صحت تنظيم، دوز در مواقع )نارسایی        BSAميزان 

كليوی، نارسایی كبدی و یا سایر موارد ذكر شده در منوگراف دارو( و صحت داروهای

premedicationاسبه ميزان حجم دارویی مورد نياز با توجه به شکل دارویی در ، مح

دسترس و اطمينان از صحت قرار گرفتن غلظت نهایی دارو در بازه غلظتی در صور     

لزوم، ثبت تمامی اطالعا  مربوط به رژیم شووويمی درمانی بيمار در كامپيوتر و چك

برنحوه تجویز  كردن برچسوووب نهایی با كاردكس و نسوووخه بيمار، آموزش و نظار        

داروها توسووط پرسووتار، ویزیت بيماران جهت اطالع یافتن از عوارض جانبی داروها و 

شاوره با بيمارجهت نحوه پایش عوارض     صور  لزوم م ثبت نمودن در كار  زرد در 

داروها در زمان ترخيص، تهيه محتوای آموزش به بيمار )چاپی(، محاسووبه مجدد ميزان  

توجه به شکل دارویی در دسترس و اطمينان از صحت قرار     حجم دارویی مورد نياز با

گرفتن غلظت نهایی دارو در بازه غلظتی در صووور  لزوم، بررسووی نسووخه ی بيمار از 

نظر تاریخ ویزیت و مطابقت داشوووتن زمان دریافت رژیم با زمان تجویز رژیم، تطابق

سوواخت و عملکرد داروها به همراه دوز آنها با نسووخه و كاردكس پرسووتار، نظار  بر 

صحيح پرسنل سازنده دارو و بررسی صحت دوز ساخته شده، بررسی مطابقت داشتن

سب روی دارو و قرار صب برچ ستار، ن شك و كاردكس پر سخه پز سب دارو با ن برچ

دادن آن در كيسه مخصوص، نظار  بر صحت شرایط نگهداری داروهای آماده شده و      

وز باقيمانده بر روی ویال، آموزش نصوووب برچسوووب حاوی تاریخ انقضوووا و ميزان د 

تکنسووين های سووازنده دارو در مورد تمامی دسووتور العمل های اتاق تميز و چگونگی 

برخورد در مواقع نشوووت دارو در قسووومت های مختلف اتاق تميز، نظار  بر نحوه      

ستورا  تغنیه تام وریدی از نظر مطابقت و       سی برگه د صرف تجهيزا ، برر صحيح م



--------ع( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه: )مبتنی بر شواهد(: 

ف( حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت : 
 حت ارسال دارو به بخش ص

  .آموزش به بيماران در جهت بهينه سازی مصرف دارو

----ص( چه خدمات جایگزینی )آلترناتیو( برای خدمت مورد بررسی ، در كشورمان وجود دارد: 

خدما  جایگزین وجود ندارد 

 End)ان ق( اولویت خدمت نسبت به سایر جایگزین ها، چگونه می باشد؟ )با ذكر مزایا و معایب مذكور از دیدگاه بیمار

User)  :)و دیدگاه حاكمیتی نظام سالمت 
این خدمت همواره توسط داروسازان ارائه شده و بدون جایگزین می باشد. 
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