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  تعریف) الف

بیمارستان به معاونت غذا و دارو دانشگاه معرفی شده و پس از /به فردي اطالق می گردد که از طرف ریاست مرکز درمانی

تایید معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت کنترل و نظارت بر کلیه امور مرتبط با ملزومات مصرفی پزشکی بر احراز شرایط و 

پزشکی مرکز  مصرفی مسئول فنی ملزومات« اساس آیین نامه ، ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغی  به عنوان 

  .تعیین می گردد» بیمارستان /درمانی

  شرایط احراز ) ب

  و یا دکتراي داروسازي) کلیه گرایشها(رشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دارا بودن مدرك کا

  شرح وظایف) ج

 و دانشگاه  نظارت بر اجراي کلیه آیین نامه ها ، ضوابط ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت )1

مطابق با کلیه ضوابط ، دستورالعمل و ناظر بر کیفیت اقالم خریداري شده  پزشکی نظارت بر نحوه خرید ملزومات مصرفی )2

 ها و بخشنامه هاي ابالغی وزارت و دانشگاه

) پیشنهادي(نظارت بر رعایت فرآیند خرید ملزومات مصرفی پزشکی در کلیه واحدهاي مرتبط اشاره شده در فلوچارت  )3

 ابالغی

 بیمارستان/مرکز درمانیپزشکی  ملزومات مصرفیها بر اساس فرموالري نظارت بر رعایت خرید  )4

مسئول تنظیم ، تکمیل و تصویب لیست فرموالري ملزومات مصرفی پزشکی مرکز در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی  )5

 مرکز و ارسال به معاونت غذا و دارو  بر اساس شبکه توزیع قانونی اداره کل تجهیزات پزشکی

و ارسال  بیمارستان/مرکز درمانیپزشکی  ملزومات مصرفیفرموالري ج از لیست و استخراج اقالم مصرفی خار شناسایی )6

 )حسب مورد کسب مجوز خرید از معاونت غذا و دارو دانشگاه(گزارش سه ماهه به معاونت غذا و دارو دانشگاه 

خشنامه هاي نظارت بر رعایت قیمت هاي ملزومات مصرفی پزشکی در صورت حساب بیمار مطابق با ضوابط ، مقررات و ب )7

 ابالغی 

نظارت بر رعایت قیمت هاي ملزومات مصرفی پزشکی در فاکتورهاي خرید مطابق با ضوابط ، مقررات و بخشنامه هاي  )8

 ابالغی 

 نظارت بر رعایت ضوابط و الزامات پیش فاکتور و فاکتور در خرید از شرکت هاي تجهیزات پزشکی )9



 

نظارت بر رعایت درج مشخصات کامل کاال شامل مارك ، مدل و برند یا شرکت سازنده ، در صورت حساب بیمار و  )10

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و  03/08/94مورخ  109066/655نامه شماره بیمارستان مطابق  HISسیستم 

 دارو

 مصرف مطابق با دستورالعمل هاي وزارت استفاده از ملزومات پزشکی صرفا یکبار شرایط صحیح نظارت بر )11

 ضوابط ، مقررات و غیر قابل مصرف بر اساس پزشکی مصرفی پزشکی تاریخ گذشته یا وسایل ملزوماتنظارت بر امحاء  )12

 ابالغی هاي دستورالعمل

 ضوابط ، مقررات و بر اساس غیرمجاز فراخوانی شده ملزومات مصرفی پزشکی) RECALL(جمع آوري نظارت بر اجرا و  )13

 ابالغی هاي دستورالعمل

 ملزومات مصرفی پزشکی هايانباردر ) FEFO( مصرف نظارت بر سیستم توزیع رعایت حق تقدم )14

 بیمارستان/مرکز درمانی مختلف در انبار و بخش هامصرفی پزشکی و چیدمان ملزومات  ت بر رعایت شرایط نگهدارينظار )15

 جودي واقعی با مدارك و مستنداتنظارت بر انبار گردانی و انطباق مو )16

کمی و کیفی احتمالی از بخش ها در رابطه با  نقایص و مشکالت ، گزارش عوارضو ت اشکای نظارت و رسیدگی به )17

ملزومات مصرفی پزشکی به مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه با تکمیل 

 کیفی در ملزومات پزشکی گزارش حوادث و مشکالت فرم

 پزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه اداره کل تجهیزات پیگیري مکاتبات ، اطالعیه ها و ضوابط ابالغی  از طرف )18

 ها هزینه و مدیریت کنترل در مداخله جهت ABC استاندارد روش بهپر هزینه  و استخراج ملزومات مصرفی پزشکیآنالیز  )19

 و ارسال نتایج به معاونت غذا و دارو دانشگاه بیمارستان/مرکز درمانیبا تصویب در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی 

و  بیمارستان/مرکز درمانیبا ابالغ رسمی از طرف ریاست  بیمارستان/مرکز درمانیدبیر کمیته دارو و تجهیزات پزشکی  )20

 اعالم به معاونت غذا و دارو دانشگاه

  

  

ساعت در  12بیمارستان حداکثر تا /ان ساعات کاري مسئول فنی ملزومات مصرفی پزشکی مرکز درمانیمیز - 1تبصره

  .شبانه روز می باشد

فنی بیش از یک موسسه یا  یتنمی تواند مسئولبیمارستان /مسئول فنی ملزومات مصرفی پزشکی مرکز درمانی - 2تبصره

  .مرکز پزشکی را در یک زمان بر عهده داشته باشد



 

و یا مدیر عامل شرکت فنی  یتنمی تواند مسئولبیمارستان /مسئول فنی ملزومات مصرفی پزشکی مرکز درمانی - 3هتبصر

  .بر عهده داشته باشدبیمارستان /مرکز درمانیدر خارج از  ... توزیعی و ، وارداتیتولیدي ، 

ول فنی تجهیزات و ملزومات در صورتی که داروخانه بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده باشد ، مسئ - 4تبصره

مصرفی پزشکی مرکز به عنوان ناظر فنی ، مسئولیت نظارت بر فعالیت هاي مسئول فنی داروخانه را بر عهده خواهد 

  .داشت

مرکز در صورت استعفا ، مسئول فنی ملزومات مصرفی پزشکی پس از ارائه استعفا نامه کتبی به ریاست  - 5تبصره

و اعالم به مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ، تا معرفی  بیمارستان/درمانی

. می باشد بیمارستان/مرکز درمانیفرد واجد شرایط که نمی باید از یک ماه بیشتر گردد کماکان عهده دار مسئولیت فنی 

مسئول عواقب  بیمارستان/مرکز درمانیمقرر ، ریاست بدیهی است در صورت عدم معرفی مسئول فنی جدید پس از مدت 

  .آن خواهد بود


