
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردمان و آمىسش زپشکی ،وسارت بهداشت

 وسارت  بهداشت، ردمان و آمىسش  زپشکی
 ساسمان غذا  و دارو

 

انخدمات نىیه رد داروخاهن اهی اریملی سند   
هب سمت رماقب رفاگیز اس بیمار روخاهنرحکت خدمات دا  

 

 



 ثِ ًبم خذا

 

 چشم انداز

، اًمالثیٍ  اسالهی َّیتدر سطح هٌطمِ، ثب  فٌبٍریٍ  ػلوی، التػبدیاٍل   جبیگبُثب  یبفتِتَسؼِ کطَری  ایزاى ،سبلِ ثیست چطن اًذاسدر 

در افك کِ ثزای جبهؼِ ایزاًی  ّبیی ٍیضگیتؼزیف ضذُ است یکی اس  الولل ثیيالْبم ثخص در جْبى اسالم ٍ ثب تؼبهل سبسًذُ ٍ هؤثز در رٍاثط 

د هٌبست ًْب تَسیغثزاثز،  فزغت ّبی ، اجتوبػی تأهیيغذایی،  اهٌیتاس سالهت، رفبُ ٍ  ی جبهؼِ ثزخَردارگزفتِ ضذُ  در ًظز اًذاس  چطن ایي

ٍجَد در گزٍ  هتؼبلی آرهبًْبیایي تحمك .  هی ثبضذ هطلَة سیست هحیطاس  هٌذ ثْزٍُ  تجؼیضخبًَادُ، ثِ دٍر اس فمز، فسبد،  هستحکن

دارٍخبًِ ثِ ػٌَاى  ثبضذ. اس آًجب کِ هیهٌبست ٍ در دستزط ٍ دستزسی هٌبست آحبد جبهؼِ ثِ خذهبت درهبًی ثب اًسبًْبی سبلن  ای جبهؼِ

در ایي اهز ًمص دارٍسبس  ،السم است ،هیکٌذ ایفبرا  هْویًمص  حَسُ سالهتاغالحبت  فزآیٌذدر در دستزط تزیي هزکش ارائِ خذهبت سالهت 

ثزای رسیذى  ٍ دارًذ  رادر لبلت اهکبًبت هَجَد  ثیوبراى سًذگیٍ کیفیت  درهبًی پیبهذّبیثْجَد  پتبًسیل. دارٍسبساى هْن ثخَثی دیذُ ضَد

 است. ضزٍری ارائِ خذهبت دارٍیی الگَی در هتذٍامٍ  ػویك اتتغییز ثِ ایي ّذف

، دستزسیلبثل  سالهتیک ًظبم هزالجت اس  کلیذی اجشای ٍ هلشٍهبت پشضکی دارٍّب هٌطمیهػزف  ٍ تبهیي هذیزیتدارٍیی،  ّبی هزالجت

 . کٌذ هی تضویيرا  ارائِ خذهبتٍ کیفیت  ایوٌی، لبثل پزداخت ٍ ػبدالًِ است کِ کبرآیی، پبیذار

ارائِ خذهت در ثْجَد  ثزایجبهؼِ دارٍسبسی ایزاى  اًذرکبراى اس طزف هسئَالى ٍ دستّبی اخیز  در سبل تمذیزیٍافز ٍ لبثل  ّبی تالش

ثب  ارائِ خذهت در دارٍخبًِ لیکي ٌَّس  گذاضتِ است؛ جبثز  ًیشهثجت ٍ هفیذی  ًتبیجخَضجختبًِ  کُِ است ثِ ػول آهذ کطَر دارٍخبًِ ّبی

خذهبت  ثزٍى داد ٍ  جَدُجبهؼِ ثب تؼبریف استبًذارد ٍ جبهغ ضٌبختِ ضذُ ًػوَم دارٍیی ثزای  ٍ خذهبت رٍثزٍ است جذی ّبی چبلص

 در آىکِ  است یراًّمطِ  تزسین ًیبسهٌذّذف  ایيتحمك  .ثبضذ ًویجبهؼِ  ًیبسّبی پبسخگَی ،ایزاى اسالهی جوَْریدر طزاس  دارٍخبًِ 

سٌذ  تْیِضذُ ثبضذ. در  هطخعدلیك ثِ غَرت ضفبف ٍ  آىٍ الشاهبت  ح هلیکبر در سط تمسینالسم،  اهکبًبت، هٌبثغ ٍ هسیز طی چگًَگی

ٍ  اًذاس ، چطنایزاى اسالهی جوَْریسالهت ًظبم  راّجزدی ضذُ است تب ثب تَجِ ثِ اّذاف کَضص خذهبت ًَیي در دارٍخبًِ ّبی ایزاى هلی

 ارائِ خذهبت دارٍیی در دارٍخبًِ ّبدر  ثٌیبدیيتحَل  .ضَد يیتجی ضوسی جزیّ 4141در افك  ًَیي دارٍیی در دارٍخبًِ تبارائِ خذه اّذاف

 جبیگبُثب  یبفتِتَسؼِ  ایزاًیگز  تزسین 4141افك رٍضي،ر ثبضذ کِ د اًذاسی هؼطَف ثِ چطن ثبیذ اسالهیثلٌذ ًظبم  ّبی آرهبىثز  هجتٌی

  ثبضذ.در سطح هٌطمِ  در ارائِ خذهبت دارٍیی اٍل

 مقدمه

ًسخِ پیچی  ثز غزف دارٍخبًِاس توزکش ٍ فبغلِ گزفتي  ثیوبراس  فزاگیزهزالجت  سوتثِ خذهبت دارٍیی حزکت ثِ هٌظَر تسْیل  ایي سٌذ

ًمص  تَسؼِ سهیٌِ در رادارٍسبسی  جبهؼِراُ  ًمطِ ،است اختػبغی ّذف پٌج ٍ کلی ّذف دٍ ضبهل کِدسـتَرکبر  ایي تذٍیي ضذُ است.

ػزضِ  ًْبیتاطالػبت ٍ در  خذهبت ٍآٍرًذُ ثِ سوت فزاّن  دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی ّبی کٌٌذُ فزآٍردُ تَسیغکٌٌذُ ٍ  تزکیتدارٍسبس اس 

 کٌذ. هی  تزســین ثیوبرهزالجت اس کٌٌذُ 

ایفبی هجتٌی ثز  خذهبت دارٍیییبثی ثــِ دستِ ثــزای یکپبرچٍ ، استبًذارد َة جبهــغچبرچدر طزاحــی یــک  دستَر کبرایــي  اّویت

ٍ  درهبًیدارٍ  ًتبیجثِ طَر هستمل در  ثیوبرّز  یدارٍی ًیبسّبی هسئَلیتدارٍسبس ثب لجَل بضذ. ث هیًمص ٍالؼی دارٍسبس در تین سالهت 

هسئَلیت در ثزاثز هزالجت  اىدارٍسبس در ایي رٍیکزد. ًوبیذ هی ایفبهزالجت دارٍیی ثب ارائِ  فزدی سْن هٌحػز ثِ  خَد ثیوبراى سًذگیکیفیت 

تذٍیي ایي  اغلیهَضَع  هسئَلیتی چٌیيٍ ًظبرت کٌٌذ. لجَل  پبیص، سبسی هستٌذ هٌبسجیرا ثِ طَر  ثؼول آهذُ ّبی هزالجت ثبیذ دارًذ ٍ

ٍ  هػزف هٌطمی دارٍ تکویل حلمِ درهبى ٍ تحمك تجَیش ٍ هسیز ثلکِ ضَد،  هیهَجت ارتمبء خذهبت دارٍ درهبًی  تٌْب ًِ کِ است سٌذ

در را  ثیوبراى حمَق، حبضز سٌذذ. دّ هیًَیذ  جت ّبی دارٍیی را جبهؼِ سبلن ٍ آگبُ ثِ هزالیبثی ثــِ ــدست ٍرا تزسین  هلشٍهبت پشضکی

جبهؼِ را اس خَد درهبًی ثِ سوت خَد ػجَر  ًمطِ راُدستیبثی ثِ آگبّی ٍ آهَسش السم در خػَظ ًحَُ هػزف ٍ هزالجت دارٍیی تبهیي ٍ 

 .ذکٌ هیتبهیي هزالجتی 



 ای هْن ٍ ثزجستِ دارٍسبساى فزاتز اس ًمص حزفِ، لیکي است دارٍسبسی پبیِ ای ای حزفِ هسئَلیتیک ٍ ارائِ خذهبت دارٍیی ًسخِ پیچی 

رسبلت  پبیبًیثِ ػٌَاى ًمطِ  ثِ ثیوبر ًجبیذ سالهت هحَرّبی ػزضِ ٍ تحَیل فزآٍردُ  .است ْبآً هذیزیتٍ  سالهت هحَر ّبی فزآٍردُ تَسیغ

  ضٌبختِ ضًَذ.کِ سالهت ثیوبر ٍ جبهؼِ را در ًظز دارد،  ٍسیلِ رسیذى ثِ ّذف ًْبییثِ ػٌَاى  ثبیذثلکِ  گزفتِ ضَددر ًظز دارٍسبس 

 : کلیاهداف 

  دارٍیی ثب تبکیذ ثز هػزف هٌطمی دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی ّبی هزالجت سوت ارتمبء خذهبت در دارٍخبًِ ثِ -4

 ّبی اٍلیِ ارتمبء ًمص دارٍسبساى در ارائِ خذهبت پیطگیزی ٍ هزالجت -2

 

 :اختصاصیاهداف 

  در دارٍخبًِ سبسدارٍ ای حزفِارتمبء رسبلت  

 دارٍخبًِ در خذهت ارائِ هؼتجز ٍ استبًذاردّبی ًَیيخذهبت  تؼزیف  

  ،ارائِ خذهبت ثیوبر هحَر ثزایالسم  یّب ًگزشٍ  ّب هْبرتارتمبء داًص 

 ارتمبء ًمص ثیوبر در چزخِ دارٍ درهبًی اس خَد درهبًی ثِ خَد هزالجتی 

 دارٍسبسی حزفِ غبحجبى ثزای هٌػفبًِ ٍ پَیب هٌبست، حمَق تجیي ثب دارٍخبًِ در کبر ضزایط ارتمبء  

 

 :خدمات داروساز در داروخانه

  ثطَر  ثیوبرّز  دستیبثی ثِ ثْتزیي ًتیجِ هوکي ثزای هٌظَر دارٍّب ثِدر راستبی دستیبثی ثِ ّذف ػبلی  استفبدُ اس

داًص  ثبدارٍسبساى  ّشیٌِ ّبی سالهت،غزفِ جَیی در  ّوچٌیيٍ  ٍضغ سالهتیثْجَد در راستبی  جذاگبًِ ٍ در کل جبهؼِ

پشضکی، ارائِ کٌٌذُ گزٍُ هزالجت اس  یثِ ػٌَاى ػضَ تطزیک هسبػیٍ  لجَل هسئَلیتًمص ٍ  ایفب ثزایٍ هْبرت السم 

 ثَد. ٌذخَاّ خذهبت ًَیي دارٍیی در دارٍخبًِ ّب

  دارٍخبًِ ّب هسئَلیت ارائِ خذهبت جبهغ دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی را ثز ػْذُ گزفتِ ٍ اثشارّبیی تْیِ هی کٌٌذ کِ کیفیت

 تِ ثبضذ.ثبال ٍ ارائِ هَثز را در ثلٌذ هذت در پی داض

 .سبخت ٍ آهبدُ سبسی دارٍّب تحت استبًذارد ّبی تذٍیي ضذُ ٍ ثب رػبیت اغَل هػزف هٌطمی دارٍ ّب اًجبم خَاّذ ضذ 

 ِهذاراًِ است؛ فؼبلیت در  ای ٍ اخالق ثب تؼزیف استبًذارد ّبی اخاللی کبر در دارٍخبًِ کِ هستلشم داضتي رفتبر حزف

ػبف، تَجِ کبفی ثِ ثیوبر، ایوٌی فزٌّگی، تجَیش دارٍ ثز هجٌبی ضَاّذ، ػالئن ٍ دارٍخبًِ ثیص اس پیص هجتٌی ثز اغَل اً

 ّبی هختلف کبر در دارٍخبًِ اس ی جٌجِ پیزٍی خَاّذ ًوَد ٍ ّوِ (QUM)ی هَثز اس دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی  استفبدُ

 .ضَد را ضبهل هی دارٍئی هطبٍرُ تب تَسیغ

 ًِدارد، تَضیح ثِ ًیبس کِ خبظ ای هسئلِ ػٌَاى ثِ دارٍّب خػَظ دررا  جبهؼِ آگبّیثب ارایِ اطالػبت دارٍیی  ّب دارٍخب 

 .ٌّذ داداخَ افشایص

 ثب ارایِ   هلشٍهبت پشضکی ٍ ًحَُ هػزف هٌطمی آًْب تجْیشات استفبدُ اس دارٍ ٍ خػَظ در جبهؼِ آگبّی ٍ داًص افشایص

 . تحمك خَاّذ یبفت اطالػبت ٍ آهَسش ّبی السم تَسط دارٍسبس

 ًِاجتٌبةٍ  پیطگیزی پیطگیزی، هزاحل ّوِ در هْن ًمطی ٍ غزثبلگزی اًجبم اًَاع ٍاکسیٌبسیَىًمص در  یثب ایفب دارٍخب 

 هزتجط ّبی آسیت اس اجتٌبة در طَر ّویي ٍ( ثبًَیِ پیطگیزی) ثیوبری سٍدٌّگبم تطخیع، ( اٍلیِ پیطگیزی) ثیوبری اس

ارتمب  ًمص هَثز در ٍ کزدُ ارائِ ّبیی ثزًبهِ ٍ خذهبت فؼبل ضکلی ثِخَاٌّذ داضت ٍ (. ثبلثیِ پیطگیزی) ثیوبری ػَد ٍ

  .داضت خَاٌّذ سالهت جبهؼِ

  ِسطح یک ًمص ثِ سشایی خَاٌّذ داضت.خذهبت سالهت ایوي دارٍسبساى در ارای  

  کیفیت ًمص هَثزی را در ارتمبی ضٌبسبیی  ثزای ّز ثیوبرٍ  ثِ طَر هستمل  ثیوبرّز  سالهت ًیبسّبیثب ضٌبسبیی دارٍسبس

  ت ثیوبریْبی هشهي ثِ ثیوبر ٍ پشضک کوک خَاّذ کزد.یهی ًوبیذ ٍ در هذیز ایفب ثیوبراى سًذگی



  اس  ارتمبی سیستن ّب ٍ سیزسبخت ّبی اطالػبتی ّوگبم ثب تَسؼِ پیَستِ ػلن ٍ تکٌَلَصی ّبی حَسُ سالهت دارٍخبًِ ثب

 .خَاٌّذ ًوَد در ثلٌذ هذت اطویٌبى حبغل هزالجت ثیوبراى در سطح کیفی ثبال ٍ

  در  اهکبى اًجبم ایي تستْبی پبراکلیٌیکی  در سبل ّبی اخیز ٍثب تَجِ ثِ تَسؼِ کیت ّبی تطخیػی آسهبیطگبّی

 ارایِ خَاّذ ضذ دارٍخبًِ ّب  ذاردّبی اثالغی دراستبًطجك دارٍخبًِ ثِ غَرت ّشیٌِ اثزثخص تز، ایي هَارد 

  ای دارد کِ ثیوبر ثِ  ّبی سبدُ کِ ًطبًِ» تؼزیف ضذُ ثِ درهبى ثیوبریْبی جشئی استبًذاردّبیذ تحت ٌهیتَاًدارٍسبساى

لزار  دارٍسبستَاًذ آًْب را تطخیع دّذ ٍ تَغیف کٌذ ٍ چگًَگی درهبى آى در للوزٍی آهَسش ٍ داًص  سبدگی هی

ثب هذیزیت ایي ًبخَضی ّب  خذهبت  َق دٌّذ ٍ خَد هزالجتی سپزداختِ ٍ هزدم را اس درهبى خَدسزاًِ ثِ سوت  «گیزد هی

 خَاٌّذ ًوَد. دستزط تز ارایِ اثزثخص تز ٍ در –درهبًی را ّشیٌِ 

  تلفیك دارٍیی ارتمبی سطح سالهت ٍ  ثب ثکبرگیزی اثشار ٍ سبیل السم ثزًبهِ دارٍدرهبًی تٌظینئِ خذهبت ارادارٍخبًِ ّب ثب

 هٌطمی دارٍّب را سجت خَاٌّذ ضذ.جبهؼِ ، افشایص کبرایی ٍ ارتمبی هػزف 

 حفظ  ٍ  هػزف هٌطمی دارٍثِ  ٍ اهحبی هٌبست ٍ غحیح دارٍّب  ارائِ خذهبت سبهبًذّی دارٍّبی ثیوبراى دارٍخبًِ ّب ثب

 ذ کزد.ٌهحیط سیست کوک خَاّ

 ذ خَد را ثِ کبر خَاًّبیی اجتوبػی تخػع ٍ تَا دارٍسبس، پشضک ٍ ثیوبر  ثطِ ای آکٌذُ اس اطویٌبى در هثلث دارٍسبس،رادر

 گزفت تب تَاًبیی ثیوبر در تسْیل درهبى خَد اس طزیك فزآیٌذّبی تػوین گیزی هطبرکت آهیش را تمَیت کٌٌذ. 

 ثیوبر ّز خبظ ّبی ٍیضگی اس گزفتِ کِ ثز ثَدُ هْن ّبی هؤلفِ اس یکی خبظ ثیوبراىهَرد ًیبس  هلشٍهبت پشضکی ٍ دارٍّب 

 هَرد ًیبس ٍ آهبدُ سبسی دارٍّب را طجك استبًذاردّبی اثالغی دارد دارٍّبی کیفیت اس اطویٌبى هسئَلیت دارٍسبسٍ  است.

 ّبی  کٌذ ًبخَضی ّبی جشئی ثِ ػٌَاى یک خذهت درهبًی ٍ هزالجتی اٍلیِ ٍ سبختبر یبفتِ ثِ هزدم کوک هی درهبى ًبخَضی

ّبی  کِ ًطبًِ»ضَد  ػٌَاى ٍضؼیتی تؼزیف هیجشئی خَد را ثِ ضکلی هَثز هذیزیت ٍ درهبى کٌٌذ. ًبخَضی جشئی، ثِ 

تَاًذ آًْب را تطخیع دّذ ٍ تَغیف کٌذ ٍ چگًَگی درهبى آى در للوزٍی آهَسش ٍ  ای دارد کِ ثیوبر ثِ سبدگی هی سبدُ

ستزط تز داثزثخص تز ٍ درد  –ثب هذیزیت ایي ًبخَضی ّب هی تَاى خذهبت درهبًی را ّشیٌِ «. گیزد داًص دارٍسبس لزار هی

 ارایِ داد.

  حذاللثبیذ ثخطی اس الشاهبت  ایي خذهبت  دارٍخبًِ خذهبت اسایجبد ثستز استفبدُ ػبدالًِ ٍ جبهؼِ تبهیي رفبُ ثِ هٌظَر 

  ثیوِ خذهبت درهبًی ثبضذ.

 

 

 

 

 

 


