
 

 چک لیست ارزیابی مراکس درمانی در حوزه مدیریت نگهداشت 

:ُ ؾگب    ػلَم پشؽکی سًجبى ًبم دًا

 هذیز/رئیظ هزکش هَعَی ییوبرعتبى ًبم هزکش درهبًی:
 

ٍ هلشٍهبت پشؽکی - ریبعت هزکش:  - ًبم هغئَل فٌی تجْیشات 

ُ تلفي هزکش درهبًی: ِ:ًبم هغئَل فٌی  - ؽوبر  - دارٍخبً
 

 

 

ِ ّبی ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزکش درهبًی .1 ٍ ثزًبه  ٍجَد خظ هؾی ، رٍالْب 

ٍ رٍال ّبی ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزکش درهبًی .1  ػذم ٍجَد خظ هؾی 

ٍ رٍال ّبی ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزاکش درهبًی .2  کبهل ًجَدى خظ هؾی 

3.  ٍ ٍ ػذم رػبیت ثقَرت کبهلٍجَد خظ هؾی   رٍال ّبی ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزاکش درهبًی 

ٍ تحلیل احزثخؾی الذاهبت ثؼول آ .4 ٍلیکي ػذم ثزرعی  ٍ رػبیت کبهل آًْب  ٍ رٍال ّبی ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزاکش درهبًی   هذٍُجَد خظ هؾی 

ُ ای   در ثبسرعی ّبی دٍر

ٍ رٍال ّبی  .5 ٍ احزثخؾیٍجَد خظ هؾی  ُ در هزاکش درهبًی فَرت هی گیزد  ؾگب ُ عبسی آًْب ثب ًظبرت دًا ٍ پیبد  ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی در هزاکش درهبًی 

ُ اس هزاکش اخذ هی گزدد ثزرعی هی گزدد  ؾگب ِ عَر هٌظن تَعظ دًا ِ ث ٍ گشارؽبتی ک ُ ای   .آًْب در ثبسرعی ّبی دٍر
 

 

 

غبًیهذیزیت هٌبثغ  .2  ًا

ٍ تکٌغیي ًبهزتجظ .1 ٍ یب کبرؽٌبط  ٍ تکٌغیي   ػذم حضَر کبرؽٌبط 

ِ هزتجظ ٍجَد دارد 50کوتز اس  .2 ٍ هٌْذط ثب رؽت  .در فذ عمف هَرد لجَل تکٌغیي 

ِ هزتجظ ٍجَد دارد 50 .3 ٍ هٌْذط رؽت  .درفذ عمف هَرد لجَل تکٌغیي 

ٍ هٌْذط  50ثیؼ اس  .4 ِ هزتجظ ٍجَد دارددرفذ عمف هَرد لجَل تکٌغیي   .رؽت

ِ هزتجظ ٍجَد  100ثِ اسای ّز  .5 ٍ یک ًفز تکٌغیي ثب رؽت تخت یک ًفز هٌْذط هزتجظ 

 .دارد
 

 

 

 ٍجَد ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی .3

ٍ تجْیشات پشؽکی .1  فمذاى ٍاحذ هٌْذعی 

 ادغبم ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی در هحل ٍاحذ دیگز .2

ٍلیِ اختقبؿ هحل هجشا .3 ٍ تجْیشات هَرد ًیبس جْت ػیت یبثی ا ِ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ثذٍى ٍجَد اثشارّب   ث

َلتی هتز ٍ .4 ٍ ه ِ اثشار  َهی ًظیز جؼج ٍ تجْیشات ػو ٍ ٍجَد اثشارّب  ِ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی   ... اختقبؿ هحل هجشا ث

ٍ ٍجَد اثشارّبی هَر .5 ِ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی  ُ هجشا ث ٍ کبرگب ٍلیِاختقبؿ هحل   د ًیبس اػن اس ػوَهی / تخققی جْت ػیت یبثی ا
 

 

 

ٍ لَاسم جبًجی هَرد ًیبس تجْیشات .4  ٍجَد لغؼبت یذکی 



ٍ لَاسم جبًجی .1  ػذم ٍجَد لغؼبت یذکی 

ٍ لَاسم جبًجی 25ٍجَد  .2  درفذ لغؼبت یذکی 

ٍ لَاسم جبًجی 50ٍجَد  .3  درفذ لغؼبت یذکی 

ٍ لَاسم جبًجی 75ٍجَد  .4  درفذ لغؼبت یذکی 

ٍ لَاسم  .5 ٍ ٍجَد کذگذاری هٌبعت تجْیشات ٍکٌتزل هَجَدی  ٍ لَاسم جبًجی ثب رػبیت ؽزایظ ًگْذاری تجْیشات پشؽکی /هقزفی   جبًجیٍجَد لغؼبت یذکی 

ِ ای  ٍ عزهبی ٍ عغح خغز دعتگبّْبی حیبتی  ٍ اعبعی هتٌبعت ثب تؼذاد   ٍ لغؼبت یذکی هْن 
 

 

 

ِ تبهیي تجْیشات پشؽکی .5  ًمؼ هغئَل تجْیشات پشؽکی در کویت

ٍ در جلغبت حضَر ًذارد .1 ُ اعت  ٍ حکن فبدر ًؾذ ٍ ثزای ا ِ تجْیشات پشؽکی ًوی ثبؽذ  َ کویت  .کبرؽٌبط تجْیشات پشؽکی ػض

ِ فَرت هَردی ثِ .2 ٍلی ث ِ تجْیشات پشؽکی ًوی ثبؽذ  َ کویت  .جلغبت دػَت هی ؽَد کبرؽٌبط تجْیشات پشؽکی ػض

ُ اعت .3 ٍ حکن ػضَیت فبدر ًؾذ ٍ ثزای ا ِ تجْیشات پشؽکی هی ثبؽذ  َ کویت  .کبرؽٌبط تجْیشات پشؽکی ػض

ٍ ا .4 ِ هَارد هزتجظ ثب تجْیشات پشؽکی  ُ اعت. کلی ٍ حکن ػضَیت فبدر ؽذ ٍ ثزای ا ِ تجْیشات پشؽکی هی ثبؽذ  َ کویت  ٍلَیتکبرؽٌبط تجْیشات پشؽکی ػض

ِ هغزح ًوی گزددثٌذی   ٍ پیؾٌْبد ٍی درکویت  .خزیذ ثب ًظز 

ِ هَارد هزتجظ ثب تجْیشات پشؽکی ٍ .5 ٍ کلی ُ اعت  ٍ حکن ػضَیت فبدر ؽذ ٍ ثزای ا ِ تجْیشات پشؽکی هی ثبؽذ  َ کویت  کبرؽٌبط تجْیشات پشؽکی ػض

ٍلَیت  ِ هغزح هی گزدد ا  .ثٌذی خزیذ ثب ًظز ٍ پیؾٌْبد ٍی درکویت
 

 

 

ٍ تجْیشات پشؽکی .6  آهَسػ پزعٌل تخققی ٍاحذ هٌْذعی 

ُ اعت .1 ٍ تخققی جْت پزعٌل ٍاحذ هٌْذعی ثزگشار ًؾذ ُ ی آهَسؽی هْبرت ّبی ػوَهی   .دٍر

ُ اعت .2 ُ ّبی هْبرت ّبی ػوَهی جْت پزعٌل ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ثزگشار ؽذ  .تٌْب دٍر

ٍ تخققی جْت پزعٌل  .3 َهی  ُ هْبرت ّبی ػو ُ اعتدٍر ِ فَرت تئَری ثزگشار ؽذ  .ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی فزفب ث

ُ اعت .4 ٍ ػولی تَعظ یک هزجغ هؼتجز ثزگشار ؽذ ِ فَرت تئَری  ٍ تخققی جْت پزعٌل ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ث َهی  ُ هْبرت ّبی ػو  .دٍر

ٍ ػولی تَعظ یک هزجغ  .5 ِ فَرت تئَری  ِ ث ٍ عبلیبً ٍ تخققی جْت پزعٌل ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی درلبلت یک تمَین هذٍى  َهی  ُ هْبرت ّبی ػو  دٍر

ُ اعت ُ ثب اهتیبس ثبسآهَسی اػغب ؽذ ِ آًْب گَاّی عی دٍر ٍ ث  ُ  .هؼتجز ثزگشار ؽذ
 

 

 

ِ دار ثَدى تجْیشات پشؽکی  .7  هغتمز در هزکش درهبًیؽٌبعٌبه

ِ ای اس تجْیشات در هزکش هَجَد ًوی ثبؽذ .1  .ّیچ ؽٌبعٌبه

2.  ُ ُ اعت) ًزم افشار هذیزیت ًگْذاؽت ٍجَد دارد لیکي ثزٍس رعبًی ًؾذ َرد ًیبس هی ثبؽذ/ثزٍس رعبًی ًؾذ ِ فبلذ اعالػبت ه ِ ک  .(اعتٍجَد ؽٌبعٌبه

3.  ُ ِ رٍس رعبًی ؽذ ٍ ث ِ کبهل  ِ فَرت کبغذیٍجَد ؽٌبعٌبه  ث

ًٍیکی .4 ِ فَرت الکتز ُ ث ِ رٍس رعبًی ؽذ ٍ ث ِ کبهل   ٍجَد ؽٌبعٌبه

ٍ لبثل گشارػ گیزی اعت .5  ُ ِ رٍس رعبًی ؽذ ٍ ث ِ ای هٌذرج در آى کبهل  ِ اعالػبت ؽٌبعٌبه  .ٍجَد ًزم افشار جبهغ ًگْذاؽت ک
 

 



 

ِ هزکش .8 ِ ًگْذاری پیؾگیزًا  (PM)ثزًبه

ِ تجْیشات در هزکش هَجَد ًوی ثبؽذّیچ  .1 ِ ای جْت ًگْذاری پیؾگیزًا  .ثزًبه

جبم ًوی ؽَد .2 ٍلی هغبثك آى ثزرعی ّب ًا ِ تجْیشات هزکش ٍجَد دارد  ِ جْت ًگْذاری پیؾگیزًا  .ثزًبه

ٍ ًتبیج آى در  .3 جبم هی ؽَد  ِ تَعظ کبرثزاى ثخؼ ّب ًا ِ تجْیشات ک ِ جْت ًگْذاری پیؾگیزًا  .ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی هَجَد اعتٍجَد ثزًبه

ٍ ًتبیج آى در ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی هَج .4 جبم هی ؽَد  ٍ کبرثز ًا ٍ عغح ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی  ِ در د ِ تجْیشات ک ِ ًگْذاری پیؾگیزًا  .َد اعتٍجَد ثزًبه

ِ)کبرثزی .5 ِ ًزم افشاری جْت ًگْذاری پیؾگیزًا ُ آى  -ٍجَد ثزًبه ٍ اعتفبد ِ ثب ؽزکت ّب فٌی( تجْیشات هزکش  ٍ ػمذ لزاردادّبی عبالً ِ ثخؼ ّب   در کلی

ُ کل  هغبثك ثب ضَاثظ ادار
 

 

 

 یب تؼویزات هَردی (CM)ًگْذاری افالحی .9

ُ اعت .1 ـ ًؾذ ِ رٍالی ثزای تؼویزات تجْیشات هؾخ ًَ  .ّیچگ

ٍ تؼویزات جشئی ًیشتؼویز ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ٍاس عزیك ًوبیٌذگی ّبی هؼتجز ،  .2 ُ عبل اس عزیك تؼویز کبرّبی تجزثی   درفَرت ػوز ثبالی د

جبم هی ؽَد   .تَعظ ؽزکت ًا

جبم هی ؽَ .3 ُ عبل اس عزیك ؽزکت ّبی حبلج هؼتجز ًا ٍ تؼویز ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ٍاس عزیك ًوبیٌذگی ّبی هؼتجز، درفَرت ػوز ثبالی د  د 

جبم هی ؽَدتؼویزات جشئی ًیش اس عزیك ؽ  .زکت ًا

ٍ ثؼضی اس .4 ُ عبل اس عزیك ؽزکت ّبی حبلج هؼتجز   تؼویزات تؼویز ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ٍاس عزیك ًوبیٌذگی ّبی هؼتجز ، در فَرت ػوز ثبالی د

جبم هی ؽَد   .جشئی ًیش اس عزیك خَد ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ًا

ِ تؼویزاتتؼویز ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ٍاس  .5 ٍ کلی ُ عبل اس عزیك ؽزکت ّبی حبلج هؼتجز   عزیك ًوبیٌذگی ّبی هؼتجز ، در فَرت ػوز ثبالی د

جبم هی ؽَد   .جشئی اس عزیك ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی ًا
 

 

 

جبم کٌتزل کیفی تجْیشات پشؽکی .10  ًا

ِ ای جْت کٌتزل کیفی تجْیشات در هزکش هَجَد ًوی  .1  .ثبؽذّیچ ثزًبه

جبم ًوی ؽَد .2 ٍلی هغبثك آى ثزرعی ّب ًا ِ جْت کٌتزل کیفی تجْیشات هزکش ٍجَد دارد   .ثزًبه

جبم هی ؽَد .3 ِ دائوب هغبثك آى ثزرعی ّب ًا ُ کل ک ِ کٌتزل کیفی ادار ِ تجْیشات هزاکش ثز اعبط ضبثغ ِ جْت کٌتزل کیفی کلی  .ٍجَد ثزًبه

4.  ِ ِ جْت کٌتزل کیفی کلی ٍ عَاثك آًْب ٍجَد ثزًبه جبم هی ؽَد  ِ دائوب هغبثك آى ثزرعی ّب ًا ُ کل ک ِ کٌتزل کیفی ادار  تجْیشات هزاکش ثز اعبط ضبثغ

ٍ ثزٍس هی ؽَد  .ثِ عَر هذاٍم در ًزم افشار ًگْذاؽت درج 

ِ عَر هذاٍم در ًزم افشار  .5 ٍ عَاثك آًْب ث جبم هی ؽَد  ِ دائوب هغبثك آى ثزرعی ّب ًا ِ تجْیشات هزاکش ک ِ جْت کٌتزل کیفی کلی  ًگْذاؽت ٍجَد ثزًبه

ٍ ثز اعبط ثزچغت ّبی القبلی فَرت هی پذیزد ٍ الذاهبت افالحی ثز اعبط ًتبیج حبفل اس کٌتزل کیفی   .ثزٍس رعبًی هی ؽَد 
 

 

 

ِ تبهیي در هزکش درهبًی .11 ٍ تؾکیل کویت  ًیبسعٌجی 

ِ خزیذّب تَعظ کبرپزداسی خزیذاری هی ؽَد .1 ٍ کلی ٍ ًیبس عٌجی فَرت ًوی پذیزد   ُ ِ خزیذ تؾکیل ًؾذ  .کویت

2.  ِ ُ کل ث ٍلی دعتَرالؼول خزیذ تجْیشات پشؽکی ادار ٍ ًیبس عٌجی فَرت ًوی پذیزد   ُ ِ خزیذ تؾکیل ًؾذ ُ اعتکویت ِ ثخؼ ّب اثالؽ ؽذ  .ػٌَاى هزجغ ث

ُ کل .3 َرالؼول خزیذ تجْیشات پشؽکی ادار ٍ هغبثك دعت ِ تجْیشات پشؽکی  ٍ تؼییي ثزًذ عی کویت ٍلَیت ّب  ٍ تؼییي ا  ثزرعی ًتبیج ًیبس عٌجی 



4.  ٍ ِ تجْیشات پشؽکی  ِ کویت َث ٍ ًَع ثزًذ هغبثك هق ٍلَیت ّب  ٍ تؼییي ا ٍ خزیذ هغبثك آى ثب رػبیتثزرعی ًتبیج ًیبس عٌجی  ِ لغوت ّب  ِ کلی  اثالؽ ث

ِ فَرت هی پذیزد  ٍ تکویل فزم ّبی هزثَع ُ کل   .چبرچَة ّبی کبرؽٌبعی هغبثك دعتَرالؼول خزیذ تجْیشات پشؽکی ادار

ٍ رئیظ هزکش .5 ٍ هٌْذعی پشؽکی ، هذیز  َلیي ثخؼ ّب  ُ تبئیذ هغئ ِ ّوزا ُ در آیتن دارای ٍجَد فزم ّبی هذٍى ًیبس عٌجی اس هزاکش ث  + )هَارد هغزح ؽذ

 (4اهتیبس  
 

 

 

ُ ای اس تجْیشات هغتمز در هزکش درهبًی .12  ثبسرعی ّبی دٍر

جبم ًوی ؽَد .1 ِ ثبسرعی اس ثخؼ ّب ًا ًَ  .ّیچگ

ٍ ّیچ چک لیغتی تکویل ًوی ؽَد .2  .ثِ فَرت تقبدفی اس ثخؼ ّب ثبسرعی هی ؽَد 

ِ چک لیغت ثبسدیذ تکویل ًوی ؽَدثبسرعی ّبی  .3 ًَ ٍلی ّیچگ ُ ای تَعظ ٍاحذ هٌْذعی اس ثخؼ ّب فَرت هی گیزد   .دٍر

ُ اعت .4 ِ ؽذ ُ تْی ِ چک لیغت ّبی ٍیض ٍ در ایي راثغ ُ ای تَعظ ٍاحذ هٌْذعی اس ثخؼ ّب فَرت هی گیزد  .ثبسرعی ّبی دٍر

ُ ای تَعظ ٍاحذ هٌْذعی اس ثخؼ ّب فَرت ه .5 ِ فَرت هذاٍم درثبسرعی ّبی دٍر ِ ًتبیج آى ث ُ ک ِ ؽذ ُ تْی ِ چک لیغت ّبی ٍیض ٍ در ایي راثغ  ی گیزد 

ِ تجْیش/ ًزم افشار ًگْذاؽت ثزٍس هی ؽَد   .ؽٌبعٌبه
 

 

 

ِ آهَسػ کبرثزاى تجْیشات پشؽکی .13  ثزًبه

ُ اعت .1 جبم ًؾذ ٍ ًگْذاری ًا ُ کبرثزی  ِ آهَسؽی در جْت ثْجَد ًحَ ًَ  .ّیچگ

جبم هی ؽَد .2 ُ ًا ِ فَرت ًقت دعتَرالؼول کبرثزی عزیغ در کٌبر دعتگب  .آهَسػ ث

جبم هی ؽَد .3 َسؽی در ثخؼ ّب ًا ٍ جشٍات آه ِ فَرت تَسیغ ثزٍؽَر   .آهَسػ ث

جب .4 ُ ًا َرالؼول کبرثزی عزیغ در کٌبر دعتگب ٍ ًقت دعت َسؽی در ثخؼ ّب  ٍ جشٍات آه َر  ِ فَرت تئَری، تَسیغ ثزٍؽ  .م هی ؽَدآهَسػ ث

ٍ در .5  ُ ٍ ًقت دعتَرالؼول کبرثزی عزیغ در کٌبر دعتگب َسؽی در ثخؼ ّب  ٍ جشٍات آه ٍ ػولی در ثخؼ ّب ، تَسیغ ثزٍؽَر  ِ فَرت تئَری   فَرت آهَسػ ث

ُ فبدر هی گزدد  َسؽی جْت پزعٌل آهَسػ دیذ جبم هی ؽَد. گَاّی آه ِ فیلن اس جلغبت آهَسؽی، ًا  .لشٍم تْی
 

 

 

 اعمبط تجْیشات پشؽکی هغتمز در هزکش درهبًی .14

ُ اعت .1 ـ ًؾذ ِ رٍالی ثزای اعمبط تجْیشات هؾخ ًَ  .ّیچگ

جبم هی ؽَد .2 ُ اهَال ًا  .اعمبط ثب تبئیذ ادار

جبم هی ؽَد .3 ُ اهَال ًا ٍ ادار  .اعمبط ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی 

ٍ اس .4 جبم هی ؽَد اعمبط ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی  ُ اهَال ًا ٍ ادار ِ تجْیشات پشؽکی   .عزیك تقَیت کویت

ؾگبُ/عبسهبى/ارگبى هتجَع در جزیبى لزار .5 ٍ دًا ُ اهَال  ٍ ادار ِ تجْیشات پشؽکی  ٍ اس عزیك تقَیت کویت  .هی گیزًذ اعمبط ثب تبئیذ ٍاحذ هٌْذعی پشؽکی 
 

 

 

ٍ تجْیشات  .15  هَرد اعتفبدُثزرعی ٍضؼیت ثزق عبلن 

ِ تجْیشات تبهیي ثزق عبلن .1 ًَ  فبلذ ّزگ

ًٍتیالتَر،هبؽیي ثیَْؽی ٍ .2 َر،  غی دارای تجْیشات ایوي تبهیي ثزق عبلن)هبًیت ٍ اٍرصًا  (...دعتگبّْبی حیبتی 



ٍ...)ًَع داخلی یب  .3 ٍثخؾْب  ٍلِ در اتبلْبی ػول  ظ ایش ُ ارت+2خبرجی( + ؽزایظ آیتن دارای اهتیبس ثخؾْبی هختلف دارای تبثلَی ثزق فزػی هجشا + تزًا  + چب

َس هٌبعت + ایشٍالعیَى هٌبعت ٍ ًَل اعتبًذارد + فی ٍلتبص+ػبیك ثٌذی هٌبعت +ارت   ٍ  کلیذّبی افلی لذرت+ًؾبًگز جزیبى 

ِ ای دارای تجْیشات ایوي تبهیي 3ؽزایظ آیتن دارای اهتیبس  .4 ُ ارت ثب همبٍهت هٌبعت + دعتگبّْبی عزهبی بی اعتبًذارد+ چب  ثزق عبلن ثب تَاى هٌبعت+پزیّش
ِ ارت  )ارت دار(+کف پَػ هٌبعت در اتبق ػول ٍهتقل ث

ِ هیشاى آهپز هقزفی( + 4ؽزایظ آیتن دارای اهتیبس  .5 ِ ث ُ ارت هٌبعت )ثغت َ هجشا + ّز ثخؼ ثیوبرعتبى دارای چب ِ ای دارای یک تبثل ُ عزهبی  + ّز دعتگب
ِ در پزیشّبی اعتبًذارد)ارت دار  ٍلی ِ ارت ، دیشل صًزاتَرّبی دیٌبهیکی ثذٍى ایجبد ًَعبى ا ٍ هتقل ث  ( + تبثلَی عَیچیٌگ هٌبعت، کف پَػ هٌبعت در اتبق ػول 

ٍ تَعظ هزاکش هجبس ارت هزکش درهبًی عبلی یکجبر اس ًظز کیفیت هَرد ثزرعی لزار هی گیزد ٍ پیَعتِ(  ٍلتبص پبیذار   .تبهیي ثزق )
 

 

 

ِ ّبی فَرت گزفتِ .16 ٍ ّشیٌ ِ ّب   ٍجَد آهبر ، عَاثك ، جذاٍل، همبیغ

ِ ای در هزکش ٍجَد ًذارد .1 ِ عبثم ًَ  .ّیچ گ

ِ رٍس رعبًی آى ّیچ الذاهی ًؾذُ/ فبلذ اعالػبت هَرد ًیبس اعت .2 ِ ٌَّس ثزای ث  .ٍجَد عَاثمی ک

ِ رٍس  .3 ٍ عَاثك ث  ِ ِ ّبی تؼویز عبلیبً ِ فَرت کبغذیٍجَد آهبرّب، ّشیٌ ُ ث  رعبًی ؽذ

ًٍیکی .4 ِ فَرت فبیل الکتز ُ ث ِ رٍس رعبًی ؽذ ٍ عَاثك ث  ِ ِ ّبی تؼویز عبلیبً  ٍجَد آهبرّب ، ّشیٌ

ُ ثزد .5 ِ تقوین گیزی ّبی آتی هزکش اس آى ثْز ُ در ًزم افشار ًگْذاؽت ک ِ رٍس رعبًی ؽذ ٍ عَاثك ث  ِ ِ ّبی تؼویز عبلیبً  .اری هی ؽَدٍجَد آهبرّب ، ّشیٌ
 

 

 

ِ ضَاثظ اثالغی در هزکش درهبًی .17 ٍ رػبیت کلی  ًظبرت 

ِ ثِ حجن کبر ثبالی هغئَل تجْیشات پشؽکی اهکبى ًظبرت ٍجَد ًذارد .1  .ثب تَج

ِ ّب ثزای هزکش ٍجَد ًذارد .2 ِ پَرتبل اهکبى ثزرعی اعالػی ِ ثِ ػذم دعتزعی ث  .ثب تَج

غ در  .3 ِ ثِ هًَا ِ ػذم ّوکبری پشؽکبى، دعتَرالؼول ّبی اثالغی رػبیت ًوی ؽَدثب تَج  .هزاکش درهبًی اس جول

ٍ ضَاثظ هذیزیت ًگْذاؽت .4 ُ تَسیغ ، ضَاثظ خزیذ  َلیذ داخل ، سًجیز َر ، ت ٍ پیؼ فبکت ُ اػن اس فبکتَر  ِ ضَاثظ اثالؽ ؽذ  ًظبرت ثز کلی

ٍ ضَاثظ هذیزیت ًگْذا .5 ُ تَسیغ ، ضَاثظ خزیذ  َلیذ داخل، خزیذ اس سًجیز َر ، ت ٍ پیؼ فبکت ُ اػن اس فبکتَر  ِ ضَاثظ اثالؽ ؽذ ٍ ًظبرت ثز کلی  ؽت 

ُ کل ُ اس عزیك پَرتبل ادار ِ ّبی اػالم ؽذ ِ اعالػی  ّوچٌیي کلی
 

 

 

 (Adverse Event) گشارػ حَادث ًبگَار .18

ٍ عبیز کبرثزاى تکویل ؽَد ٍجَد فزم ّبی گشارػػذم  .1 ِ تَعظ پزعتبر/ پشؽک   .دّی حَادث ًبگَار ک

ِ اعت .2 َرت ًگزفت ٍ یب الذاهی در راعتبی آًْب ف  ُ ِ تکویل ًؾذ  .ٍجَد فزم ّبی گشارػ دّی حَادث ًبگَارجْت پزعتبر/ پشؽک ک

3.  ٍ ٍلی در عغح هذیزیت ثیوبرعتبى ثبلی هی هبًذ   ُ ٍ عبیز کبرثزاى تکویل ؽذ ِ تَعظ پزعتبر/ پشؽک   الذاهی ٍجَد فزم ّبی گشارػ دّی حَادث ًبگَار ک

 .در خقَؿ آى فَرت ًوی گیزد

ٍ تَعظ هذی .4  ُ ٍ عبیز کبرثزاى تکویل ؽذ ِ تَعظ پزعتبر/ پشؽک  ٍ پیگیزی ثؼذی ٍجَد فزم ّبی گشارػ دّی حَادث ًبگَار ک ُ هی ؽَد  َلیذ کٌٌذگبى داخلی رعبًذ ذگی یب ت ِ اعالع ؽزکت ّبی ًوبٌی زیت ثیوبرعتبى ث

جبم ًوی ؽَد  .ًا

ُ ثز ارعبل ثزای ًوبیٌ .5 ٍ فزم ّبی تکویلی ػالٍ ٍ اجزا هی ؽَد   ِ ُ کل تجْیشات پشؽکی ٍجَد داؽت ِ اثالغی ادار ُ عیغتن گشارػ دّی هغبثك ضبثغ َلیذ کٌٌذ ُ کل تجْیشات ذگی یب ت ٍ یب ادار  ُ ؾگب ِ دًا َرد ث داخلی حغت ه

 .پشؽکی ًیش ارعبل هی ؽَد
 

 



 

 رػبیت دعتَرالؼول ّبی اثالغی پظ اس اػالم فزاخَاى .19

ؾگبُ .1 ٍ دارٍی دًا ًٍت غذا  ُ کل یب هؼب ٍ اػالم فزاخَاى ادار ٍ یب اعالع اس دعتَرات اثالغی   ػذم دریبفت 

2.  ٍ ِ کبرثزاى/ پشؽکبى/ پزعتبراى جْت الذاماعالع  ُ کل تَعظ هذیزیت ثیوبرعتبى ثذٍى اثالؽ ث ٍ اػالم ّبی فزاخَاى ادار َرات اثالغی   السم یب دریبفت دعت

ِ عَاثك ثیوبراى .3 ٍ الذام السم در خقَؿ تجْیشات هَجَد در ثیوبرعتبى فَرت هی گیزد لکي ث  ُ ٍ اػالم ّبی فزاخَاى دریبفت ؽذ  لجلی/تزخیـ دعتَرات 

ُ هَضَع اػالم ّب ، جْت الذام دعتزعی ٍجَد ًذارد   .ؽذ

جبم هی  .4 ٍ الذاهبت در ایي خقَؿ هغبثك ضَاثظ ًا َرات دعتزعی ٍجَد دارد  ِ عَاثك ثیوبراى هَضَع دعت ٍ ث  ُ ِ ّب دریبفت ؽذ ٍ اػالهی  .ؽَددعتَرات 

ٍ ًتبیج آى الذاهبت ثِ ف "4"هغبثك ثٌذاهتیبس  .5  ُ ُ گشارػ ؽَدالذام ؽذ ؾگب ٍ یب دًا ُ کل  ِ ادار  .َرت هکتَة ث
 

 

 

ٍ اخذ خذهبت پظ اس فزٍػ اس ؽزکت ّبی هجبس .20 ًَی  ِ تَسیغ لبً  خزیذ تجْیشات اس ؽجک

ٍ اس ؽزکتْبی غیز هجبس خذهبت پظ اس فزٍػ دریبفت هی ًوبیذ .1 ِ تَسیغ اعالع ًذارد   .هغئَل تجْیشات اس ؽجک

ٍ ثیؼ اس  .2  ِ ِ تَسیغ آگبّی داؽت ِ خزیذ اس ؽجک ٍلیکي اس ؽزکت ّبی  70هغئَل تجْیشات ًغجت ث جبم هی ؽَد  ًَی ًا ِ تَسیغ لبً  درفذ خزیذ ّب اس ؽجک

 .غیز هجبس ، خذهبت پظ اس فزٍػ دریبفت هی ًوبیذ

ٍ ثیؼ اس  .3  ِ ِ تَسیغ آگبّی داؽت ِ خزیذ اس ؽجک ٍ غبلجب اس ؽزکت ّبی  70هغئَل تجْیشات ًغجت ث جبم هی ؽَد  ًَی ًا ِ تَسیغ لبً  درفذ خزیذ ّب اس ؽجک

 .هجبس ، خذهبت پظ اس فزٍػ دریبفت هی ًوبیذ

ِ ت .4 ِ خزیذ ّب اس ؽجک ٍ کلی  ِ ِ تَسیغ آگبّی داؽت ِ خزیذ اس ؽجک ٍ ثیؼ اس هغئَل تجْیشات ًغجت ث جبم هی ؽَد  ًَی ًا  درفذ اس ؽزکت ّبی 70َسیغ لبً

 .هجبس ، خذهبت پظ اس فزٍػ دریبفت هی ًوبیذ 

ٍ فزفب اس ؽزکت ّبی هجبس .5 جبم هی ؽَد  ًَی ًا ِ تَسیغ لبً ِ خزیذ ّب اس ؽجک ٍ کلی  ِ ِ تَسیغ آگبّی داؽت ِ خزیذ اس ؽجک  ثِ هغئَل تجْیشات ًغجت ث

 .دریبفت هی ًوبیذخذهبت پظ اس فزٍػ ، خذهبت  
 

 

 

ِ ّبی خذهبت پظ اس فزٍػ ؽزکت ّب .21 ُ پزداخت ّشیٌ  ًحَ

ِ ثیؼ اس  .1 ُ هزتجظ ثب تؼویزات/ ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی ک ِ اعت12ٍجَد فَرتحغبة ّبی پزداخت ًؾذ ُ اس تبریخ آًْب گذؽت  .هب

ُ هزتجظ ثب تؼویزات/  .2 ِ ثیي ٍجَد فَرتحغبة ّبی پزداخت ًؾذ ُ هی ثبؽذ 12تب  9ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی ک  .هب

ِ ثیي  .3 ُ هزتجظ ثب تؼویزات/ ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی ک ُ هی ثبؽذ 9تب  6ٍجَد فَرتحغبة ّبی پزداخت ًؾذ  .هب

ِ ثیي  .4 ُ هزتجظ ثب تؼویزات/ ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی ک ُ هی ثبؽذ 6تب  3ٍجَد فَرتحغبة ّبی پزداخت ًؾذ  .هب

ِ کوتز اس  .5 ُ هزتجظ ثب تؼویزات/ ًگْذاؽت تجْیشات پشؽکی ک ُ هی ثبؽذ 3ٍجَد فَرتحغبة ّبی پزداخت ًؾذ  .هب
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 کلیِ حمَق هؼٌَی ایي ًزم افشار هتؼلك ثِ ادارُ کل تجْیشات پشؽکی ٍسارت ثْذاؽت، درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی هی ثبؽذ.
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