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عنوان استاندارد:

 

 مدیریت خدمات دارویي براي داروهاي ترکيبي به ازاي هر نسخه

:به سفارش 

 اداره  استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني

 دفتر ارزيابي فن آوري، استانداردسازي و تعرفه سالمت

 1394دي ماه
 

 تدوین کنندگان:

سمت                                                                                                                                                نام و نام خانوادگي

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بالینی ایران،عضو کمیته راهبردی ،رییس انجمن داروسازی  دکتر خیر اهلل غالمی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو کمیته راهبردی،،  KMUرییس  دکتر محمد عباس نظری

 ، معاون فنی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیمسئول کمیته راهبردی دکتر شادی ضیایی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر سیمین دشتی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر حسین خلیلی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر مجتبی مجتهد زاده

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر پدیده قائلی

 معاون غذا داروی دانشگاه شهید بهشتی،عضو بورد داروسازی بالینی دانشگاه شهید بهشتی  دکتر جمشید سالم زاده

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر محمد رضا جوادی

 دبیر انجمن داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی ارتش عضو کمیته راهبردی، دکتر رامین ابریشمی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو کمیته راهبردی، دکتر محمد سیستانی زاد

 عضو بورد داروسازی بالینیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،  عضو کمیته راهبردی، دکتر فانک فهیمی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو کمیته راهبردی، دکتر ملوک حاجی بابایی

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   

       دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، دکتر عطیه صباغیان پی رو، 

 بیتا لشکریمینا نجاتی، دکتر مریم خیری، دکتر 
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توسعه جوامع و گسترش نظام های صنععت  ر  جانا خ وصوصنار ر  رو سنخي او نر و ن نه توسنعه ا ت ا نا  و         

م ارال  تجا ی موجب گرريخ كه تقري ار تمام كشو های جاا  به معظو  ر ك و برآو ر شخ  ن ازهاخ به تخوين اسنتانخا ر و  

مگا  به ضرو   يك مرجع برای تخوين اسنتانخا رهاخ ين    توسعه آ   وی آو نخ. ن از به تخوين استانخا رها باعث شخ تا ه

ب رنخ. ر  نظام های سالمت ن ه مامترين هخف نظام ا ائه وخما  سالمتخ تول خ و ا ائه محصول  به نام سنالمت  اسنت كنه    

ت ا ائه معاسب و با ك ف ت اين محصولخ ن ازمعخ تخوين و به كا گ ری شاوص و سنعجه هناي  بنرای تننم ن ا تقنای ك ف ن      

 وخما  ر  ر ازمخ  م  باشخ.  

انخازي گ ری ك ف ت برای جلب ا م عا  و حصول  ضنايت آحنار جامعنهخ ونناو  ر  زم عنه عمل،ررهناخ تنام ن و منخيريت         

مصرف معابع محخورخ ن ازمعخ تخوين چع ن استانخا رهاي  م  باشخ. استانخا رها همچع ن به س استگذا ا  ن ه كمك وواهنخ  

معخ به توسعه و يايش وخما  اوخام نموري و از اين  ريقخ آننا   ا بنه اهنخاک  كنه از ا ائنه ونخما  و        نمور تا به  و  نظام

مراو ت های سالمت را نخخ نائل و به ن ازهای مررم و جامعه ياسخ رهعخ. عالوي بر تخوين اسنتانخا رهاخ نظنا   بنر  عاينت     

اکهايش  ضنايتمعخی ب منا ا  و اکنهايش ك ف نت و بانري و ی      اين استانخا رها ن ه حائه اهم ت م  باشخ و م  توانخ موجب 

نظام ا ائه وخما  سالمت گررر.  راح  و تخوين استانخا رهای معاسنب بنرای ونخما  سنالمتخ ر  زمنري مامتنرين ابعنار        

ر  مخيريت نوين ر  بخش سالمتخ به شما     م  آيخ. اكعو  ر  كشو ما خ ن از به وجنور و برونرا ی اسنتانخا رهای ملن      

 بخش سالمتخ به ووب  شعاوته شخي و با  وي،رری نظام معخ و م تع  بر باترين شواهخخ تخوين شخي است.

ر  يايا  جا را ر تا از هم،ا ی های ب  ر يغ سازما  نظام يهش،  جماو ی اسالم  ايرا خ انجمن هنای علمن خ تخصصن     

خ تعاو  و  کاي اجتماع  و ساير هم،ا ا  ر  زا   كا مربو هخ اعنای محترم ه ا  علم  ر  رانشگاي های علوم يهش، خ و

معاونت های مختلف وزا   باخاشتخ ر ما  و آموزش يهش،  كه نقش موثری ر  تنخوين اسنتانخا رهای ملن  ر  ونخما      

 سالمت راشته انخخ تقخير و تش،ر نمايم. 

اسنتانخا ر و تعرکنه سنالمت منو ر ععاينت      انتظا  م   ور استانخا رهای تخوين شخي توسط رکتر ا زياب  کعناو یخ تنخوين   

 تمام  ناارها و مراجع مخا ب ورا  گرکته و به ععوا  مع ا  عمل،رر و محك کعال ت های آنا  ر  نظام ا ائه وخما  سالمت

 شعاوته شور.  

 ام خ است اهخاف متعال  نظام سالمت كشو ما  ر  يرتو گام ناار  ر  اين مس رخ به نحوی شايسته محقق گررر.

 دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي                                                                              

 وزیر                                                                                                       
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زش هاخ مقتن ا  و شرايط بوم  كشو خ  وي،رری است كه بخو  شك سن ب  انجام ر ست كا های ر ستخ متعاسب با ا    

ا تقای مستمر ك ف ت وخما  سالمت م  گررر. از الهاما  اصل  تحقق چع ن اهخاک خ وجور استانخا رهاي  مخو  م  باشنخ.  

عمل،رر  ا نشا  م  رهعخ. استانخا رهای م تع  بر شواهخخ ع ا ا  نظام معخی هستعخ كه سطح وابل انتظا ی از مراو ت ها يا 

استانخا رها چا چوب هاي   ا برای وناو  ر  وصوص ك ف نت و ا زيناب  عمل،نرر ا ائنه كععنخگا خ اکنهايش ياسنخگوي خ        

تام ن  ضايت ب ما ا  و جامعه و ا تقای ي امخهای سالمتخ کراهم م  كععخ. بعابراينخ ضرو   را ر تا به ععنوا  بخشن  از   

 ه يابعخ.نظام ا ائه وخما خ توسع

عل   غم مهايای کراوا  وجور استانخا رهای مل  و تاك خ کراوان  كه بر تخوين چع ن استانخا رهاي  برای وخما  و مراو ت 

های سالمت ر  ووان ن جا ی كشو  شخي و اوخاما  يراكعخي ای كه ر  بخنش هنای مختلنف نظنام سنالمت كشنو  صنو          

ا ر وخما  و مراو ت هنای سنالمت ر  كشنو  وجنور نخاشنته      گرکته است؛ تا كعو  چا چوب مشخص  برای تخوين استانخ

 است. 

ر  رکتر ا زياب  کعاو یخ تخوين استانخا ر و تعرکه سالمت وزا   باخاشتخ ر ما  و آمنوزش   1388با اوخامات  كه از سال 

 کراهم آمخي است.خ بستر و کرايعخ معظم و مخون  برای تخوين چع ن استانخا رهاي  ر  سطح مل خ يهش،  صو   گرکته

استانخا رهای تخويع  ي ش  و معط ق بر باترين شواهخ ر  رسترس و با هم،ا ی تن م هنای چعختخصصن  و بنا  وي،نرری      

علم  تخوين شخي است. كل ه ع ا ات  كه ر  اين استانخا رهاخ به كا  گرکته شخي استخ م تع  بر شواهخ م  باشخ. ام نخ اسنت   

 عه اجرای چع ن استانخا رهاي خ کراهم گررر.كه با هم،ا ی كل ه ناارهاخ زم 

الزم م  رانم از هم،ا ی های شايسته هم،ا ا  محترم ر  معاونت آموزش خ رکناتر نظنا   و اعت ا بخشن  امنو  ر منا خ      

مخيريت ب ما ستان  و تعال  وخما  بال ع  و كل ه هم،ا ا  ر  رکتر ا زياب  کعاو ی تخوين استانخا ر و تعرکنه سنالمت كنه    

ش های ي گ ر ايشا  نقش بسهاي  ر  تخوين اين استانخا رها راشته استخ تقخير و تش،ر نمايم .تال

 

 دکتر محمد حاجي آقاجاني                                                              

 معاون درمان       

 

 

 



                                                                                                                                             

   

 

 
                 

 درمانمعاونت 

 کارگروه تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات

4 

 

 الف( عنوان دقيق خدمت مورد بررسي )فارسي والتين(:  
 خدمات دارويي براي داروهاي تركيبي به ازاي هر نسخهمديريت 

 

  تعریف و تشریح خدمت مورد بررسي: ب(

غير استريل نظير كرم، پماد، محلولهاي تاپيکال و ...  extemporaneous compounding) (اين خدمت با هدف ساخت داروهاي جالينوسي

 در داروخانه انجام مي شود. 
 

 : قبل از شروع خدمتاقدامات 

و ظروفي كه براي تهيه و بسته بندي فرآورده هاي تركيبي مورد نياز تهيه يخچال، وسايل آزمايشگاهي آماده سازي فضاي داروخانه، 

 است، تهيه مواد و داروهايي كه به منظور ساخت فراورده هاي تركيبي مورد نياز مي باشد 

 

 : اقدامات درحين انجام خدمت

طبق نسخه بيمار به به شکلهاي پماد، كرم، ژل و لوسيون  )جالينوسي( غير استريل  پوستي ساختني داروهايو تركيب  تهيه  .1

 ازا هر قلم دارو

 طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو خوراكي )جالينوسي( غير استريل و تركيب داروهاي  تهيه .2

 پر كردن  يک كپسول خوراكي طبق نسخه بيمار: جامد تركيب اشکال دارويي تهيه و .3

 برچسب زني بر روي كليه فراورده ها شامل موارد زير:

 ام داروخانه/ بيمارستان، نام بيمار، فرمول دارويي ، دستور مصرف ، تاريخ ساخت و در صورت نيازذكر شرايط و مدت نگهدارين

 

  اقدامات بعد از انجام خدمت:

 توضيح در مورد نحوه مصرف صحيح داروي تركيبي به بيمار يا همراه او  

 

 این عمل با هدف : 

طبق نسخه بيمار به ازا به شکلهاي پماد، كرم، ژل و لوسيون  )جالينوسي( غير استريل  پوستي ساختني داروهايو تركيب  تهيه .1

 هر قلم دارو

 طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو خوراكي )جالينوسي( غير استريل و تركيب داروهاي  تهيه .2

 انجام مي شود.  جامد: پر كردن  يک كپسول خوراكي طبق نسخه بيمارتهيه و تركيب اشکال دارويي  .3
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 :ج( طراحي گام به گام فلوچارت ارائه خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه مواد و  هاي تركيبي مورد نياز است،ظروفي كه براي تهيه و بسته بندي فرآورده وسايل آزمايشگاهي و و تهيه يخچال آماده سازي فضاي داروخانه، 

 داروهايي كه به منظور ساخت فراورده هاي تركيبي مورد نياز مي باشد 

 

حاوي مهر ساختني ورود نسخه 

 پزشک به داروخانه 

 

 به شکلهاي پماد، كرم، ژل و لوسيون طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو )جالينوسي( غير استريل  پوستي ساختني و تركيب داروهاي تهيه .1

 طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو و تركيب داروهاي خوراكي )جالينوسي( غير استريل  تهيه .2

 تهيه و تركيب اشکال دارويي جامد: پر كردن  يک كپسول خوراكي طبق نسخه بيمار .3

 

 برچسب زني بر روي كليه فراورده ها شامل موارد زير:

  دارويي ، دستور مصرف ، تاريخ ساخت و در صورت نيازذكر شرايط و مدت نگهدارينام داروخانه/ بيمارستان، نام بيمار، فرمول 
 

 تحويل داروي ساخته شده  به بيمار

 توضيح در مورد نحوه مصرف صحيح داروي تركيبي به بيمار يا همراه او
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با ذکر عنوان و استاندارد تجویز: مربوطهخدمت ( Orderد( فرد/افراد صاحب صالحيت جهت تجویز )

دقيق تخصص و در صورت نياز ذکر سوابق کاري و یا گواهي هاي آموزشي مصوب مورد نياز. در صورت ذکر دوره 

 آموزشي باید مدت اعتبار دوره هاي آموزشي تا بازآموزي مجدد قيد گردد(: 
 

 الحيت نوشتن نسخه را داشته باشندكليه افراد گروه پزشکي كه داراي مهر نظام پزشکي بوده و ص

 

)با ذکر عنوان دقيق تخصص و در صورت ه( ویژگي هاي ارائه کننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطه: 

نياز ذکر سوابق کاري و یا گواهي هاي آموزشي مصوب مورد نياز. در صورت ذکر دوره آموزشي باید مدت اعتبار دوره 

 ي مجدد قيد گردد(: هاي آموزشي تا بازآموز
 

 دكتراي داروسازي عمومي

 

 

 ---- ارائه کننده خدمت: عنوان و سطح تخصص هاي مورد نياز )استاندارد( براي سایر اعضاي تيم و(

 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنياز به طور استاندارد به 

 ازاي ارائه هر خدمت

فرمول محاسباتي تعداد 

 نيروي انساني مورد نياز

مورد  ميزان تحصيالت

 نياز

سابقه کار و یا دوره آموزشي 

 مصوب در صورت لزوم
 نقش در فرایند ارائه خدمت

1 
تکنسين 

 دارويي

 

1 

 

 حداقل ديپلم 

گذراندن آموزشهاي الزم براي 

تکنسين دارويي و كار در 

 داروخانه 

قيمت زني، نسخه پيچي، 

كمک در تاييد نسخه، 

   ساخت داروهاي تركيبي

 

 

)در صورت نياز به دو یا چند فضاي مجزا با ذکر مباني  :و مکان ارائه خدمتز( استانداردهاي فضاي فيزیکي 

 محاسباتي مربوط به جزئيات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بيمار و یا تخت ذکر گردد(:
 

 روخانه در معاونت غذا و دارو در حوزه هاي دانشگاهيدا استانداردهاي مربوط به فضاي فيزيکي داروخانه مطابق قوانين مربوط به تاسيس

 

) ذکر مباني محاسباتي تجهيزات مورد  :اداري و به ازاي هر خدمت تجهيزات پزشکي سرمایه اي )و یا اقالم اداري( ح(

 -----نياز بر حسب بيمار و یا تخت(: 
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ف
دی

ر
ف 

دی
 

 عنوان تجهيزات

 انواع

مارک هاي واجد 

 شرایط

 شناسه فني 
کاربرد در فرایند 

 ارائه خدمت

متوسط عمر مفيد 

 تجهيزات

تعداد خدمات قابل 

ارائه در واحد 

 زمان

متوسط زمان 

کاربري به ازاي هر 

 خدمت

امکان استفاده همزمان جهت 

ارائه خدمات مشابه و یا سایر 

 خدمات 

1         

 

 -----ط( داروها، مواد و لوازم مصرفي پزشکي جهت ارائه هر خدمت: 

 

 

 اقالم مصرفي 

 مورد نياز

 ميزان مصرف 

 )تعداد یا نسبت( 

 مدل/ مارک هاي واجد شرایط

 )توليد داخل و خارج(

   دارو 1

2 
وسايل بسته بندي مانند شيشه و 

 قوطي و كپسول ....
 

 

3 
مواد افزودني به منظور ساخت 

 فراورده 
 

 

 

به تفکيک قبل، بعد و حين ارائه هر واحد خدمت:)ي( عنوان خدمات درماني و تشخيص طبي و تصویري جهت ارائه 

 (: خدمت مربوطه در قالب تائيد شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات
 

 
 عنوان خدمت پاراکلينيکي

تخصص صاحب صالحيت جهت 

 تجویز
 تعداد مورد نياز شناسه فني خدمات 

قبل، حين و یا بعد از ارائه خدمت )با ذکر 

 سرپایي بودن(بستري و یا 

1      

 

 -------(:سرپایي و بستريک( ویزیت یا مشاوره هاي الزم جهت هر واحد خدمت: )

 

 

 سرپایی/ بستری تعداد  نوع ویزیت/مشاوره تخصصی مورد نیاز

1    

 

ل( اندیکاسيونهاي دقيق جهت تجویز خدمت :)ذکر جزئيات مربوط به ضوابط پاراکلينيکي و باليني مبتني بر شواهد و نيز 

 تعداد مواردي که ارائه این خدمت در یک بيمار، اندیکاسيون دارد(: 
 

 كه وارد داروخانه مي شود جالينوسي تمامي نسخي 
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یت اندیکاسيونهاي مذکور: )ذکر دقيق جزئيات مربوط به عالئم پاراکلينيکي و م( دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعا

 باليني بيماران و مبتني بر شواهد( :

 
طبق نسخه بيمار به ازا به شکلهاي پماد، كرم، ژل و لوسيون  )جالينوسي( غير استريل  پوستي ساختني داروهايو تركيب  تهيه .1

 هر قلم دارو

 طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو خوراكي )جالينوسي( غير استريل و تركيب داروهاي  تهيه .2

 انجام مي شود.  تهيه و تركيب اشکال دارويي جامد: پر كردن  يک كپسول خوراكي طبق نسخه بيمار .3

 

ن( شواهد علمي در خصوص کنترااندیکاسيونهاي دقيق خدمت : )ذکر جزئيات مربوط به ضوابط پاراکلينيکي و باليني و 

 بتني بر شواهد( : م

------- 

 

 س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
  دقيقه 20-60

 

 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت در 

 فرایند ارائه خدمت
 نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

 دكتراي عمومي داروسازي  1

 دقيقه  60 -20

اين زمان با توجه به روش 

تركيبي كامال ساخت داروي 

 متفاوت مي باشد

 

آماده سازي فضاي داروخانه، تهيه يخچال، وسايل آزمايشگاهي و ظروفي كه براي تهيه 

و بسته بندي فرآورده هاي تركيبي مورد نياز است، تهيه مواد و داروهايي كه به منظور 

 ساخت فراورده هاي تركيبي مورد نياز مي باشد 

به شکلهاي پماد،  )جالينوسي( غير استريل  پوستي ساختني و تركيب داروهاي تهيه

 كرم، ژل و لوسيون طبق نسخه بيمار به ازا هر قلم دارو

طبق نسخه بيمار به ازا هر  و تركيب داروهاي خوراكي )جالينوسي( غير استريل  تهيه

 قلم دارو

 تهيه و تركيب اشکال دارويي جامد: پر كردن  يک كپسول خوراكي طبق نسخه بيمار

 سب زني بر روي كليه فراورده ها شامل موارد زير:برچ

نام داروخانه/ بيمارستان، نام بيمار، فرمول دارويي ، دستور مصرف ، تاريخ ساخت و در 

 صورت نيازذكر شرايط و مدت نگهداري

  توضيح در مورد نحوه مصرف صحيح داروي تركيبي به بيمار يا همراه او
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 --------)مبتني بر شواهد(:  مختلف بستري جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:ع( مدت اقامت در بخش هاي 

 

 ف( حقوق اختصاصي بيماران مرتبط با خدمت : 

 
  صحت دريافت دارو 

  قيمت 

 مصرف دارو. خانواده آنها در جهت صحت  آموزش به بيماران و/يا 

 

 ---- کشورمان وجود دارد:ص( چه خدمات جایگزیني )آلترناتيو( براي خدمت مورد بررسي ، در 
 وجود ندارد

 

 

 End)ق( اولویت خدمت نسبت به سایر جایگزین ها، چگونه مي باشد؟ )با ذکر مزایا و معایب مذکور از دیدگاه بيماران 

User)  :)و دیدگاه حاکميتي نظام سالمت 
 اين خدمت همواره توسط داروسازان ارائه شده و بدون جايگزين مي باشد. 
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