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ردمان معاونت معاونت آموزشی

 انجمن علمی داروسازی

 1395بهمن 



 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 محمد عباس نظریدكتر 

، 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

نشگاه شهيد بهشتی معاون غنا داروی دانشگاه شهيد بهشتی،عضو بورد داروسازی بالينی دا 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،فانك فهيمیدكتر 

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، 

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



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

مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي به ازاي هر نسخه

 تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی: ب(

از آنجایيکه تحویل صحيح دارو به بيمار در داروخانه و راهنمایی بيمار در مورد چگونگی مصرف صحيح داروها  بسيار مهم بوده و 

خدماتی كه در داروخانه توسط دكتر داروساز در مورد یك نسخه موفقيت دارو درمانی بيمار به این نکته وابستگی زیادی دارد، بنابراین 

 داروخانه تا زمان تحویل آن به بيمار انجام می شود، از اهميت بسيار باالیی برخوردار می باشد. از زمان ورود آن به

 تعریف می شود.  مدیریت خدما  دارویی برای نسخ سرپایی به ازای هر نسخهاین خدمت در قالب 

 : قبل از شروع خدمتاقدامات 

تهيه داروها و تجهيزا ، فراهم نمودن شرایط نگهداری برای كامپيوتر، تهيه تجهيزاتی مانند یخچال و آماده سازی فضای داروخانه، 

مرتب داروهای یخچالی و......كردن مرتب تاریخ انقضای داروها، چك كردن هركدام از آنها، چيدن داروها قفسه ها، چك 

: اقدامات درحین انجام خدمت

بيمه و .... اعتبار تاریخ، نظر از نسخه كنترل .1

خواندن نسخه .2

كنترل نسخه و تطبيق داروهای تجویز شده با سن و جنس بيمار  .3

كسب اطمينان از تناسب مهر و تخصص پزشك با داروهای تجویزی  .4

 مبهم و ناخوانا در نسخه اردمو سیربر .5

گری نسخه انجام می شود مانند تایيد نسخه و افزایش سقف بيمه اقداماتی كه برای بيمه  .6

لزوم در صور معالج مشاوره با پزشك  .7

معالج پزشك با ورهمشا از پس وملز ر صو در یتجویز نسخ در مقالا جایگزینی .8

بيماری دوره برای دارو بودن كافی از اطمينان كسب .9

 پيچی نظار  بر فرآیند نسخه .10

و برچسب زنی مناسب  بندی مجدد دارو در شرایط بهداشتینظار  بر بسته .11

دارویی و برچسب زدن مناسبنوشتن دستور مصرف داروها بر روی بسته های  .12

 دارو -دارو احتمالی تداخال  بررسی .13

 غنا -داروبررسی تداخال  احتمالی  .14

تجویزی داروهای به بيمار حساسيت كنترل .15

 به بيمار هشد تجویز یهاداروتحویل  .16



 )در مورد ساعا  مصرف و فاصله از غنا و داروهای دیگر( به بيمار هاداروتوضيح نحوه مصرف صحيح  .17

چنانچه بيمار در گروههای خاص قرار داشته باشد )بارداری، شيردهی، اطفال،  به بيمار هاداروتوضيح نحوه مصرف صحيح  .18

سالمندان، نارسایی كبدی، نارسایی كليوی( 

ها و ....... سایر داروهایی كه روش  انسولين، پنداروهای ضدانعقاد، آموزش به بيمار در مورد روش مصرف اسپری ها،  .19

مصرف خاص دارند

داروهاعوارض جانبی توصيه به بيمار در مورد هشدارها، احتياطا  و  .20

ی موجود در نسخه و سایر داروهای مصرفی بيمار كه در این نسخه نوشته بيماران در رابطه با مصرف داروها سؤاال  به پاسخ .21

سایر داروهایی كه بيمار از قبل مصرف ميکرد و خوراكی هایداریبار ،ضد OTC داروهاینشده است مانند 

مهر و امضای نسخه  .22

 اقدامات بعد از انجام خدمت:

ورود اطالعا  نسخه به نرم افزار 

این عمل با هدف : 
عارضه داروییموارد كاهش  .1

كاهش موارد خطاهای دارویی .2

كاهش موارد تداخال  دارویی  .3

غنا  -كاهش موارد تداخال  دارو  .4

درمانی بيماران -كاهش هزینه های دارو .5

 دوره كافی درمان  .6

در گروههای مختلف دارویی آموزش به بيماران و/یا خانواده آنها در جهت بهينه سازی مصرف دارو .7

 انجام شده و با توجه به اهداف ذكر شده انجام این خدمت الزامی می باشد.



:ج( طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت

با ذكر عنوان دقیق تخصص و و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderصالحیت جهت تجویز )د( فرد/افراد صاحب 

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(: 

دارای مهر نظام پزشکی بوده و صالحيت نوشتن نسخه را داشته باشند كليه افراد گروه پزشکی كه

 نسخ دننمو رممهو و ءمضاا  

ورود اطالعات نسخه به داخل نرم افزار

هیه و نگهداری داروها و تجهیزات، تآماده سازی فضای داروخانه، تهیه تجهیزاتی مانند یخجال و کامپیوتر، 

 ....، چک کردن تاریخ انقضای داروها، چک کردن داروهای یخچالی و ها در قفسهروچیدن دا

ورود نسخه حاوی مهر پزشک 

به داروخانه 

بیمه، خواندن نسخه، کنترل نسخه و تطبیق داروهای تجویز شده با سن و جنس بیمار کسب اطمینان از تناسب مهر و تخصص  اعتبار تاریخ، نظر از نسخه کنترل

 نسخ در مقالا جایگزینی، در صورت لزوممعالج مشاوره با پزشک  ،مبهم و ناخوانا در نسخه اردمو سیربراقدامات بیمه گری نسخه، ، پزشک با داروهای تجویزی 

بیماری دوره برای دارو بودن کافی از اطمینان کسب، معالج پزشک با ورهمشا از پس وملز رتصو در یتجویز

داروها بر نوشتن دستور مصرف و برچسب زنی مناسب،  بندی مجدد دارو در شرایط بهداشتینظارت بر بستهپیچی، نظارت بر فرآیند نسخه

روی بسته های دارویی و برچسب زدن مناسب

 داروهای به بیمار حساسیت کنترل، غذا -داروبررسی تداخالت احتمالی ،  دارو -دارو احتمالی تداخالت بررسی

تجویزی

 به بیمار هادارو)در مورد ساعات مصرف و فاصله از غذا و داروهای دیگر(، توضیح نحوه مصرف صحیح  بیماربه  هاداروتوضیح نحوه مصرف صحیح 

در مورد چنانچه بیمار در گروههای خاص قرار داشته باشد )بارداری، شیردهی، اطفال، سالمندان، نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی( ، آموزش به بیمار 

دانعقاد، انسولین، پن ها و ....... سایر داروهایی که روش مصرف خاص دارند، توصیه به بیمار در مورد هشدارها، روش مصرف اسپری ها، داروهای ض

ی موجود در نسخه و سایر داروهای مصرفی بیمار که در این بیماران در رابطه با مصرف داروها سؤاالت به پاسخ، داروهاعوارض جانبی احتیاطات و 

 سایر داروهایی که بیمار از قبل مصرف میکرد و خوراکی هایبارداری ،ضد OTC داروهاینسخه نوشته نشده است مانند 

به بیمار هشد تجویز یهاداروتحویل 



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

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

 های آموزشی تا بازآموزی مجدد قید گردد(: 

دكترای داروسازی عمومی

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

عنوان 

تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

فرمول محاسباتی 

انسانی تعداد نیروی 

 مورد نیاز

میزان تحصیالت 

مورد نیاز

سابقه كار و یا دوره 

آموزشی مصوب در صورت 

 لزوم

نقش در فرایند ارائه 

 خدمت

تکنسين 

دارویی

نفر به ازای ارایه یك  1

حداقل دیپلم خدمت )به ازا یك نسخه(
گنراندن دوره نسخه 

و كار در داروخانه خوانی 

كه در مراكز دانشگاهی 

 برگزار می شود 

در به عنوان همکار 

قسمت آماده سازی 

داروخانه، نسخه 

پيچی و قيمت زنی 

   نسخه 

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

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

حوزه مربوط به هر  اروخانه در معاونت غنا و دارواستانداردهای مربوط به فضای فيزیکی داروخانه مطابق قوانين مربوط به تاسيس د

 دانشگاهی

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

-----نیاز بر حسب بیمار و یا تخت(: 

عنوان 

تجهیزات

انواع

مارک های 

واجد شرایط

شناسه فنی 

كاربرد در 

فرایند ارائه 

خدمت

عمر متوسط 

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

)تولید داخل و خارج(

1

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

 (: 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(

1

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

سرپایی/ بستری تعداد  مورد نیازنوع ویزیت/مشاوره تخصصی 

1

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

 تعداد مواردی كه ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسیون دارد(: 

تمامی نسخی كه وارد داروخانه می شود 

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

 بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد( :

سخه      با ارائه سرپایی به ازای هر ن سخ  سخ با حداكثر دقت به بي     خدمت مدیریت خدما  دارویی برای ن شده در ن شته  مار  ، داروهای نو

تحویل داده شوووده، خطاهای دارویی به ميزان قابل مالحظه ای كاهش یافته و تا حد امکان از عوارض دارویی كاسوووته می شوووود. كليه

صحيح           -دارو و دارو -تداخال  دارو صرف  شود. نحوه م شده و تا حد امکان از بروز آنها جلوگيری می  ضيح داده  غنا برای بيمار تو

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

درمانی نيز به دنبال آن كاهش می یابد.   -درمان كوتاهتر شده و هزینه های دارو



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

 مبتنی بر شواهد( : 

------- 

س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
 دقیقه  60تا  10

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

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشاركت در فرایند 

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

دکتراي عمومي داروسازي 

 دقیقه  60تا  10

اين زمان با توجه به تعداد اقالم 

دارو در نسخه، فرايندهاي بیمه 

 گري دارو، تايید بیمه

و شرايط بیمه، خواندن نسخه، 

نوشتن دستور مصرف و 

توضیحات داده شده براي 

 بیماران، متفاوت مي باشد

نظير یخچال و كامپيوتر، تهيه دارو و     سوووازی فضوووای داروخانه، تهيه تجهيزاتی    آماده  

تاریخ چك كردن  ها در قفسوووه،  يدن دارو هداری دارو و تجهيزا ، چ تجهيزا ، نگ

 انقضای داروها، چك كردن داروهای یخچالی به صور  مرتب و .....

سخه  كنترل سخه و تطبيق داروهای     اعتبار تاریخ، نظر از ن سخه، كنترل ن بيمه، خواندن ن

سب مهر و تخصص پزشك با سب اطمينان از تنا سن و جنس بيمار، ك شده با  تجویز 

مبهم و ناخوانا   اردمو سیربرداروهای تجویزی، اقداما  مربوط به بيمه گری نسووخه، 

 یتجویز نسخ در مقالا جایگزینی، در صور  لزوم معالج ، مشاوره با پزشك   در نسخه 

 دارو بودن كافی  از اطمينان  كسوووب، معالج پزشك با ورهمشا از پس وملز ر صو در

سخه ، بيماری دوره برای سته نظار  بر فرآیند ن بندی مجدد دارو در پيچی، نظار  بر ب

شتی   سته شرایط بهدا و برچسب زنی مناسب، نوشتن دستور مصرف داروها بر روی ب

سب،    سی برهای دارویی و برچسب زدن منا سی   دارو -دارو احتمالی تداخال  ر ، برر

، تحویل تجویزی داروهای به بيمار حسووواسووويت كنترل، غنا -داروتداخال  احتمالی 

صحيح      هشد تجویز یهادارو صرف  ضيح نحوه م )در مورد  به بيمار هاداروبه بيمار، تو

سوواعا  مصوورف و فاصووله از غنا و داروهای دیگر(، توضوويح نحوه مصوورف صووحيح  

چنانچه بيمار در گروههای خاص قرار داشته باشد )بارداری، شيردهی،      به بيمار هادارو

اطفال، سوالمندان، نارسوایی كبدی، نارسوایی كليوی( ، آموزش به بيمار در مورد روش    

صرف خاص سایر داروهایی كه روش م سولين، پن ها و .......  سپری ها، ان صرف ا م

 به پاسخ داروها، عوارض جانبی احتياطا  و دارند، توصيه به بيمار در مورد هشدارها،   

ی موجود در نسووخه و سووایر داروهای   بيماران در رابطه با مصوورف داروها سووؤاال 

هایبارداری ،ضد OTC داروهایمصرفی بيمار كه در این نسخه نوشته نشده است مانند 

 خنس دننمو رممهو و  مضااسایر داروهایی كه بيمار از قبل مصرف ميکرد،  و خوراكی

ورود اطالعا  نسخه به نرم افزار  



ف( حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت : 

 صحت دریافت دارو

 آكاه نمودن بيمار از داروهای موجود در نسخه

 آگاه نمودن بيمار از داروهای موجود اعم از داروی ایرانی یا برند اصلی دارو

 آگاه نمودن بيمار از قيمت داروها

 تداخال  احتمالی مصرف صحيح داروها و تجهيزا  موجود در نسخه، نحوه بيمار و/ یا همراه او در مورد آموزش به

ردن دارو، طول دوره مصرف داروها ، فاصله مناسب مصرف داروهای موجود در نسخه، عوارض احتمالی پس از مصرف ك

 غنا  -داروها از غناها و از داروهای دیگر، تداخال  احتمالی دارو

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

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

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