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 :جهيزاتدارو درمان و تشرح وظايف كميته 

 هسئَل فٌي دارٍخبًِ:
 تذٍيي فزهَالري بيوبرستبى ٍ بِ رٍس رسبًي آى .1

اس هذت سهبى هؼيٌي ديگز ًببيذ اداهِ يببذ ٍ ببيذ تذٍيي فْزستي اس دارٍّبي خَد بِ خَد هتَقف ضًَذُ ، دارٍّبيي كِ پس  .2

 بِ پشضك هؼبلج اطالع دادُ ضَد.

 تذٍيي خط هطي ّبي هصزف صحيح دارٍّبي هْن ٍ ضبيغ)آًتي بيَتيك ّب( .3

 تٌظين ، پبيص ٍ ارسضيببي خط هطي بيوبرستبى در استفبدُ صحيح اس دارٍّب .4

 ب ٍ ػَارض ًبخَاستِبزاي كبّص اضتببّبت دارٍّ ييتذٍيي خط هطي ّب ٍ رٍضْب .5

 يست دارٍّبي ضزٍري كِ ببيذ در دارٍخبًِ يب ّز يك اس بخطْبي بيوبرستبى هَجَد ببضذتذٍيي ل .6

 تْيِ فْزستي اس دارٍّبي پزخطز يب دارٍّبي بب احتوبل خطز ببال .7

 صَيب ٍ تْيِ دارٍّبيي كِ جش فزهَالري بيوبرستبى  ًيستٌذتتْيِ فزايٌذي بزاي تؼييي  .8

 ػلوي درهبى ٍ دارٍ در سطح بيوبرستبى تزٍيج ضيَُ ّبي .9

 هٌْذسي پشضكي:
پيص بيٌي ٍ ًظبرت بز ًحَُ تبهيي تجْيشات ٍ هلشٍهبت پشضكي هصزفي ًظبرت بز ًحَُ استفبدُ اس ٍسبئل ًگْذاري ٍ تؼويز .1

 تجْيشات پشضكي

 آهَسش ًحَُ كبربزد ٍ استفبدُ صحيح ٍ ايوٌي ٍ ًگْذاري تجْيشات پشضكي ٍ بيوبرستبًي.2

 برگزاري جلسات كميته:
 يكببر بزگشار گزدد. هبُ 3جلسبت كويتِ هيببيستي حذاقل ّز 

  در ابتذاي ّزسبل تقَين سهبًي بزگشاري يكسبلِ  جلسبت كويتِ تَسط دبيزخبًِ هزكشي  كويتِ ّبي بيوبرستبى ٍ بب ّوبٌّگي

 دبيز كويتِ تْيِ هيگزدد.

 در صَرت لشٍم تغييز تبريخ بِ دليل ػذم تذاخل سهبًي  زگشار ضَد.ببيستي بز اسبس تقَين فَق الذكز بجلسبت كويتِ هي

 بزگشاري كويتِ ّب هي ببيست اس قبل بب دبيز خبًِ كويتِ ّب ّوبٌّگ ضَد.

 ببيستي بگًَِ اي تٌظين ضَد كِ سهبى جلسِ بب سهبى بزگشاري ًوبس ظْز ٍػصز تذاخل سبػت بزگشاري جلسبت كويتِ هي
 ًذاضتِ ببضذ .

 ببيست در راس سبػت هطخص ضذُ در دػَت ًبهِ بزگشار گزدد.يجلسِ كويتِ ه 

 ببيست قبل اس تذٍيي دػَت ًبهِ اس آهبدُ بَدى هكبى بزگشاري كويتِ در سبػت تؼييي ضذُ هطوئي گزدد.دبيز كويتِ هي 


