دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم

عنوان روش اجرايي:
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خريد دارو وملزومات و تجهیزات پزشکي
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مصرفي

تاريخ ابالغ :يکسال بعد

مرکز آموزشي درماني پیمانیه -بهبودکیفیت

تعداد صفحه1 :

دامنه (محدوده):

هدف:

ابزار و روش پايش:

انباردارويي-بخش های درماني و

برطرف کردن نیازهای دارويي و ملزومات پزشکي بخش های

مصاحبه و مستندات

پاراکلینیکي

پاراکلینیکي و درماني

تعاريف:
تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکي مصرفي
مسئولیت ها و اختیارات:
فرد پاسخگو  :مسئول فني داروخانه – مسئول انبار داروئي
روش اجرايي:
 -1لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و بخش توسط مسئول داروخانه به مسئول انبار دارويي ارجاع داده مي شود.
 -2مسئول انبار دارويي بعد از دريافت درخواست های دارويي و سنجش میزان مصرف دارو در فاصله زماني ارسال درخواست تا دريافت
،درخواست دارويي و ملزومات مصرفي را از طريق کارتابل اداری به واحد تدارکات دارو و تجهیزات دانشگاه ارسال میکند .
-3واحد دارو و تجهیزات دانشگاه بعد از دريافت نامه درخواست دارويي که مورد تايید مسئول داروخانه و معاونت محترم غذا و دارو قرار
گرفته است اقدام به سفارش اقالم و ارسال درخواست خريدبه شرکت های دارويي مي نمايد.
.4بعد از ارسال درخواست خريد ،شرکت های دارويي و لوازم مصرفي  ،اقالم درخواستي را به انبار دارويي بیمارستان تحويل مي دهند .
-9انبار دارويي بعد از دريافت اقالم دارويي و ملزومات پزشکي درخواستي از شرکت های پخش ،از نظر صحت و کیفیت و کمیت آنها را
تايید مي نمايد .
.6بعد از تايید صحت اقالم و دريافت آنها  ،مسئول انبار طبق پروتکل و استاندارد تعريفي ،اقدام به انبار دارو ها و ملزومات نموده تا زماني
که بر حسب نیاز داروخانه و بخش های بیمارستان به اين واحد ها ارسال شود.
-7کلیه خريدها بر اساس دستورالعمل طرح تحول نظام سالمت صورت مي گیرد.
.
منابع/مراجع :دستورالعمل طرح تحول نظام سالمت
مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأيید کننده:

نام و سمت تصويب کننده:

مديريت داروخانه -دکتر نسیم جباری
مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي
مديردفتر پرستاری  -مريم عدناني
مسئول انباردارويي -حمیدرضا زرافشار

عبدالعظیم جوکار-مديربیمارستان

دکتر قهرمان بمانا -رياست

