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ابزار و روش پايش:

مسئول فني داروخانه –کارکنان بخش های

کاهش میزان خطرات احتمالي ناشي از استفاده دارو و

مصاحبه و مشاهده

درمان-مسئول انبار دارويي

تجهیزات نامرغوب

تعاريف:
ريکال  :به معنای جمع آوری دارو لوازمي است که احتمال آسیب بالقوه از آن محصول وجود دارد و به دلیل توزيع در بخش های درماني
جهت جمع آوری اطالع رساني میشود.
مسئولیت ها و اختیارات:
مسئول فني داروخانه – مسئول انبار دارويي
روش اجرايي:
-1بعد از دريافت نامه ريکال دارويي و يا تجهیزات پزشکي،مسئول داروخانه موظف است به انبار دارويي و مترون بیمارستان و همچنین
پرسنل داروخانه اطالع رساني انجام دهد.
-2مسئول انبار دارويي موظف است اقدام به جمع آوری اقالم ريکال اعالمي نمايد .
 -3مترون بیمارستان موظف است بعد از دريافت نامه ريکال ،به کلیه مسئولین بخش ها اطالع رساني انجام دهد تا درصورت وجود اقالم
ريکال در بخش ها ،آنها را جمع آوری نموده و به انبار دارويي بیمارستان تحويل دهد.
-4مسئول داروخانه موظف است نظارت بر جمع آوری اقالم ريکال از داروخانه را انجام داده و بعد از جمع آوری ،اقالم را تحويل انبار
دارويي بیمارستان دهد.
 -9انبار دارويي بعد از دريافت اقالم ريکال از بخش ها و داروخانه ،کلیه دارو ها و تجهیزات پزشکي جمع آوری شده را تحويل معاونت غذا
و دارو میدهد.
-6معاونت غذا و دارو اقالم را بعد از تشکیل صورت جلسه و تايید جمع آوری و اطالع رساني به وزارت بهداشت ،تحويل نماينده شرکت
محصول ريکال شده قرار میدهد.
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مديريت داروخانه -دکتر نسیم جباری

عبدالعظیم جوکار-مديربیمارستان

مسئول انباردارويي -حمیدرضا زرافشار
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