شرح وظبیف دکتر داروسبز در بیمبرستبن:
 .1اجرای هػَببت ٍ ضروت در جلسِ وویتِ دارٍ ٍ درهبى ٍ تجْیسات ٍ هلسٍهبت هػرفی پسضىی بیوبرستبى.
ّ .2وبٌّگی بب اهَر هبلی بیوبرستبى ،هذیریت ٍ برًبهِ ریسی جْت وٌترل گردش وبال ٍ هبلی الالم بخص خذهبت دارٍیی.
ّ .3وبٌّگی بب هذیریت ٍ اهَر هبلی بیوبرستبى ٍ برًبهِ ریسی جْت بَدجِ بٌذی هٌبسب ٍ استفبدُ بْیٌِ از هٌببع.
 .4هذیریت ٍ ًظبرت بر عولىرد رٍزهرُ وبروٌبى بخص خذهبت دارٍیی بیوبرستبى.
 .5ارائِ گسارضبت دٍرُ ای از بْرُ ٍری بخص خذهبت دارٍیی بِ هذیریت بیوبرستبى.
 .6برًبهِ ریسی سبزهبًذّی ٍ ّذایت سیبست ّب ٍ دستَرالعول ّبی اجرایی بخص خذهبت دارٍیی بیوبرستبى.
 .7برًبهِ ریسی ٍ هذیریت جْت تأهیي همبدیر وبفی ٍ بِ هَلع از دارٍ ،هلسٍهبت ٍ تجْیسات هػرفی هَرد ًیبز بیوبرستبى.
ً .8ظبرت بر رعبیت اغَل اخاللی ٍ حرفِ ای ولیِ وبروٌبى تحت اهر.
 .9تذٍیي دستَرالعول رٍضي ٍ ًظبرت بر اجرای غحیح آى در ًگْذاری ،تَزیع ٍ هػرف ٍ حفظ هستٌذات دارٍّابی هخاذر ٍ گاراى
لیوت.
 .11برًبهِ ریسی ،هذیریت ًظبرت بر ایجبد ٍ ًگْذاری هٌظن پرًٍذُ دارٍیی بیوبراى بستری ٍ ببیگبًی اساٌبد ٍ هاذارن هابلی بخاص
خذهبت دارٍیی.
 .11ارتببط ه ستور هتمببل بب حاَزُ ًظابرتی لابًًَی اهعبًٍتیهاذیریت وادا ٍ دارٍ داًطاگبُ علاَم پسضاىی هتباَرا جْات اجارای
دستَرالعول ّب ٍ رعبیت استبًذاردّبی ابالوی ٍ ارائِ پیطٌْبدات هرتبظ.
 .12تْیِ ٍ تذٍیي آهَزش ّبی دارٍیی ٍ دٍرُ ای سبلیبًِ ٍ بب ّوىبری سَپرٍایسرآهَزضی بیوبرستبى در اجرای ایي برًبهِ ّب جْات
وبدر درهبًی بیوبرستبى.
ّ .13وىبری الزم جْت اجرای برًبهِ ّبی پژٍّطی هرتبظ بب سبیر دست اًذروبراى ٍ حَزُ تعبلی .
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پیگیری هستور ٍ ارتببط وبرضٌبسی بب تین اتَهبسیَى  HISبیوبرستبى جْت بِ رٍز رسبًی ًرم افسارّابی هاَرد اساتفبدُ در

بخص خذهبت دارٍیی ٍ دسترسی بِ گسارضبت هرتبظ از سبیر بخص ّب.

 .15هذیریت ٍ پیگیری فعبل جْت تْیِ فبرهبوَپِ دارٍیی بیوبرستبى ٍ بِ رٍز ًوَدى ایي فبرهبوَپِ عی دٍرُ ّبی زهابًی هطاخع
بِ تطخیع وویتِ دارٍ ٍ درهبى بیوبرستبى ٍ حَزُ ًظبرتی.
 . 16فعبل ًوَدى وویتِ ّبی تجَیس ٍ هػرف هٌغمی دارٍ بب ّوبٌّگی وویتِ دارٍ ٍ درهبى زیر ًظر دفتر تحمیاك ٍ تَساعِ هعبًٍات
ودا ٍ دارٍ.
شرح وظبیف مسئول فنی داروخبنه
ً . 1ظبرت بر رعبیت اغَل علوی در ًگْذاری ،تَزیعً ،سخِ ًَیسی ٍ ًسخِ پیچی ٍ تحَیال دارٍ ،هلسٍهابت ٍ تجْیاسات هػارفی در
بیوبرستبى.
 .2ارائِ هطبٍرُ ّبی تخػػی بِ وبدر درهبًی پسضىبى ٍ هذیریت بیوبرستبى.
 .3بررسی ٍ ًظبرت علوی بر پرًٍذُ ّبی دارٍیی بیوبراى بستری بِ هٌظَر رعبیات اغاَل علوای در تجاَیس ٍ هػارف هٌغمای دارٍ،
هلسٍهبت ٍ تجْیسات هػرفی.
 .4ببزرسی ّبی ادٍاری از اًببرّب ،استَن بخص ّب ،ترالی ّبی احیبء ٍ سبیر هحل ّبی ًگْذاری دارٍ بِ هٌظاَر حػاَل اعویٌابى از
رعبیت اغَل فٌی ٍ علوی.
 .5سبخت دارٍّبی ترویبی.
 .6آهبدُ سبزی فرآٍردُ ّبی تسریمی ٍ ترویب فرآٍردُ ّبی دارٍیی سفبرش دادُ ضذُ تَسظ بخص اهطرٍط بِ فراّن باَدى اهىبًابت
الزما.
 .7آهَزش ،پژٍّص ٍ ضروت در برًبهِ ّبی آهَزضی ٍ پژٍّطی.
 .8رعبیت اغَل اخاللی ٍ حرفِ ای در ٍظبیف هحَلِ.
 .9ضروت در جلسبت وویتِ دارٍ ٍ درهبى حسب لسٍم بب تطخیع رئیس بخص خذهبت دارٍیی.
 .11دریبفت ٍ ثبت گسارضبت عَارؼ جبًبی ًبخَاستِ دارٍّب اADRا از وبدر درهبًی ٍ اًعىبس ایي هاَارد باِ ٍاحاذ  ADRهعبًٍات
هتبَر.
 .11تىویل فرم وٌترل ویفیت هحػَالت حیي هػرف.

 .12ارائِ راٌّوبیی ّب ٍ دستَرات دارٍیی الزم بِ بیوبراى بِ ٍیژُ جْت ًسخ سرپبیی.
 .13ارائِ عرح ّب ،پیطٌْبدات ٍ ًظرات اغالحی در بْیٌِ سبزی اهَر بخص خذهبت دارٍیی.
 .14تْیِ فْرست اٍلیِ فبرهبوَپِ دارٍیی جْت عرح در وویتِ دارٍ ٍ درهبى.
 .15تْیِ ًسخ ٍ هستٌذات جْت عرح در زیر وویتِّبی تجَیس ٍ هػرف هٌغمی دارٍ.
 .16وٌترل ٍ ًظبرت بر ضرایظ ٍ اغَل فٌی اًببرداری دارٍیی.
 .17پیگیری اجرای لَاًیي ،ضَابظ ٍ دستَرالعول ّبی غبدرُ از حَزُ ًظبرتی
ضرح ٍظبیف تىٌسیي دارٍخبًِ
 .1اعالم ووبَدّبی دارٍیی ٍ تجْیسات بِ هسئَل هربَعِ
 .2تحَیل گرفتي دارٍ ٍ تجْیسات پسضىی ارسبلی از اًببر ٍ وٌترل تبریخ اًمضبء ،تعذاد آًْب ٍ درج تبریخ اًمضبء بِ غَرت
 .3هطخع بر رٍی دارٍ ٍ عبك ّبٌذی ًوَدى اٍلَیت هػرف آًْب
ً .4گْذاری ٍ رعبیت اغَل ًگْذاری دارٍّب ٍ تجْیسات هغببك بب ضرایظ هٌذرج در برٍضَرّبی دارٍ ٍ تجْیسات
 .5ثبت ولیِ دارٍ ٍ تجْیسات از ًظر تعذاد ٍ لیوت در وبهپیَتر
 .6ووه در تْیِ ترویببت دارٍیی بِ هسئَل فٌی ٍاحذ هربَعِ
 .7وٌترل دٍرُ ای دارٍّبی هَجَد در بخطْب از ًظر هَجَدی ،تبریخ اًمضبء ،ضرایظ ًگْذاری ٍ ویرُ
 .8تْیِ ٍ تحَیل دارٍّبی هخذر بِ بخطْب ٍ اًجبم وٌترلْبی هربَعِ عبك ضرایظ ٍ همررات اعالم ضذُ
 .9درج هببلغ ریبلی دارٍ ٍ تجْیسات هػرفی ّر بیوبر در رٍی پرًٍذُ بیوبراى از عریك وبهپیَتر ٍ اًعىبس آى بِ حسببذاری
ترخیع
 .11وٌترل ٍ اعوبل دلت هَردًیبز جْت حفظ ٍ ًگْذاری دارٍ ٍ تجْیسات
 .11تٌظین گسارش وبرّبی جبری ٍ ارائِ بِ هبفَق در غَرت ًیبز
 .12ثبت تغییر ٍ تحَل دارٍ ٍ تجْیسات در دفبتر هربَعِ
 .13اًجبم ًسخِ پیچی هراجعیي سرپبیی بػَرت رٍزاًِ
 .14بستِ بٌذی ،آهبدُ سبزی ًسخ ٍ راٌّوبیی هراجعیي بِ غٌذٍق جْت پرداخت ٍجِ
ًَ .15ضتي دستَرالعول پسضه بر رٍی برچسب دارٍ
 .16آهَزش درخػَظ ًحَُ هػرف ٍ عَاؼ دارٍیی بِ هراجعیي سرپبیی
 .17وٌترل ٍ چه پرًٍذُ بیوبراى ٌّگبم ترخیع ٍ ثبت ٍ هحبسبِ دارٍ ٍ تجْیسات ٍ پرًٍذُ بیوبراى از عریك وبهپیَتر
 .18حضَر فیسیىی فعبل در دارٍخبًِ در ّر سِ ًَبت وبری عبك برًبهِ تٌظیوی
 .19اًجبم سبیر اهَر هحَلِ عبك دستَر همبم هبفَق

