
 روز نحوه فعاليت داروخانه بيمارستان در شبانه

 

مبي ااشبد سساسب      ارائه خدمات دارويي در تمام ساعات شبااهه روز  هدف از تدوين اين خط مشي هدف: 

اسمارستان ار اساس طرح تحول هظام سالم  اسمار محور اوده و ار اين پايه استوار اسب  هبه دسترسبي ابه     

اهي امكان پذير اوده و هسچ همراهي اراي تهسه موارد ذهر شده ابه خبار    دارو ولوازم جه  اسماران در هر زم

 از اسمارستان ارجاع داده هشود.
 

  هاي استري اخش -درماهگاه  -داروخاههدامنه کاربرد: 
 

 خدماتي هه اه اسماران استري و سرپايي ارائه مي شود جه  اهاودي هرچه اسشترتعاریف: 
 

 مسئول فنيفرد پاسخگو: 
 

 مديري  داروخاههت ها و اختیارات:  مسئولی
 

. سسستم روز آمبد. تكنسبسن دارويبي. مسبئول فنبي.       HISسسستم منابع، امکانات و کارکنان مرتبط: 

 سرپرستار اخش. اهواع دارو و تجهسزات
 

 شیوه انجام کار:)شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ،زمان و مکان اجرا(
 شود. ارائه خدمات استري و سرپايي اا هم اهجام ميدر اين داروخاهه  -1

 ااشد. مي 14پنج شنبه ها تا ساعت اعداظهر و  17الي  8ساع  هاري پرسنل از ساع   -2

 مي هند.ها اطالع رساهي  هرگوهه تغسسري در ساع  هاري اين داروخاهه اه هلسه اخشمسئول فني  -3

 

 ارائه خدمات بستري -

 همايد.   استري را از طريق هامپسوتر اه داروخاهه درخواس  مي انز اسمارپرستار اخش، داروهاي مورد هسا -4

 تكنسسن داروخاهه هسخ درخواستي اخشها را پذيرش مي هند.   -5

تكنسسن داروخاهه هسخ ثا  شده اخشها در سسستم اراي تك تك اسماران تك پسچبي اهجبام داده و هسبخ     -6

 اسماران استري را مي پسچد.  

 روهاي پسچسده شده اسماران استري را هنترل مي همايد.مسئول فني داروخاهه دا -7

 د.منشي اخش، داروهاي اسماران استري را از داروخاهه تحويل و اه اخش اهتقال مي ده -8

ها مشكلي از هظر دارويي ارخبورد هبردن از اسبتوا يبا ترالبي       اگر در شب يا روزهاي تعطسل رسمي اخش -9
 ااشد. هنند و يكي از پرسنل در زمان اضطراري اه صورت آهكال آماده خدم  رساهي مي استفاده مي

ورت آهكبال  اعداظهر حضور فعال دارهد و در اقسه ساعات هار اه صب  17صاح الي  8مسئول فني  از ساع    -01

 ااشد پاسخگو مي

 

 



 ارائه خدمات سرپایي

 مسنمايد. اررسي اعتاار هظر از را اسمار دفترچه تكنسسن داروخاهه -11

 مسنمايد. ثا  هامپسوتر در اسمار و اقالم دارويي هسخه اسمار را هويتي اطالعات تكنسسن داروخاهه  -12
 همايد.  تكنسسن داروخاهه هسخه اسمار را پسچسده و تحويل مسئول فني مي  -13
 مسئول فني داروخاهه داروهاي هسخه را چك هرده و آماده تحويل اه اسمار مي همايد.   -14
 دهد.   صندوق دار مالغ دارو را از اسمار درياف  و قاض پرداختي را اه آن تحويل مي -15

 مسئول فني داروخاهه اعد از درياف  قاض صندوق، دارو را اه اسمار تحويل مي دهد.   -16

اعداظهر حضور فعال دارهد و در اقسه ساعات هار اه صبورت   17صاح الي  8ار دار از ساع  مسئول فني و اها-17
 ااشند آهكال پاسخگو مي

 
 

 ااشد: شرح وظايف پرسنل داروخاهه اه شرح ذيل مي
 ساعت کاري در طي هفته سمت نام پرسنل

 17الي  8ساع   تكنسسن دارويي ندري جعفر

 17الي  8ساع   تكنسسن دارويي احمدي احسان

 17الي  8ساع   دار صندوق میرحسیني سیده آمنه

 آنكال 09123401477 17الي  8ساع   اهاار دار خانمحمدي مریم

 آنكال 09307993315 17الي  8ساع   مسئول فني انصاري مقدم سمیه

 پروانه داروخانه -تجربیات مسئول فني -   Vct.iums.ac.irسایت مستندات مرتبط:
 

 


