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 ...علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني دانشكده / دانشگاهمعاونت محترم درمان 

   شرح وظايف مسئول فني: موضوع

  

  با سالم و احترام

» ي آگونيستهابا دارو مخدرواحد درمان وابستگي به مواد «وسيله اهم شرح وظايف مسئول فني بدين

  :گرددبه شرح زير احصاء مي

 ...و  هاي غير داروييهاي درماني، درماندرمان شامل نظارت بر اجراي پروتكلمسئوليت و رهبري تيم  -1

مين داروهاي آگونيست از انبار دارويي معاونت محترم دارو و غذاي دانشگاه، نظارت و مديريت فرآيند تأ -2

 ههاي مصرفي به انبار دارويي دانشگاتجويز دارو، خوراندن دارو تحت نظارت پرستار، عودت مجدد پوكه

درجهت تسهيل امور و با توجه به بعد مسافت شهرستانها از انبار دارويي معاونت دارو و  الزم به تأكيد است

زوم ترك مركز در يك روز غذاي دانشگاه و همچنين جلوگيري از اتالف منابع و وقت مسئول فني و از جمله ل

نامه و تسليم نامه كتبي يا تنظيم وكالت ل فني مي تواند با حضور در معاونت دارو و غذاي دانشگاهكاري، مسؤ

سس مركز را به عنوان نماينده خود براي اخذ دارو و تحويل مجدد ، يكي از ديگر پرسنل درماني يا مؤقانوني

از جمله (هاي قانوني ناشي از اين تغيير و تحول پوكه، تسليم نسخ و دفتر دارويي معرفي نمايد ولي كليه مسئوليت

متوجه شخص مسئول ) هاگونه دخل و تصرف در داروهاي آگونيست، جابجايي دارو  يا پوكهفقدان دارو يا هر

  .فني بوده و هرگونه ادعاي بعدي وي مسموع نخواهد بود

ازجمله ظروف (بيني شده در پروتكل، روند تحويل دوز منزل نظارت بر روند پذيرش بيمار، مراجعات پيش -3

مسئول  ؛ بدين ترتيب...)ع زماني كه پروتكل تجويز كرده است و تحويل داروي منزل، حضور بيمار در مقاط

هاي دانشگاه بوده و ادعاي پذيرش بيمار از هاي صوري در نظارتفني، پاسخگوي كشف احتمالي پرونده

 .جانب پزشك درمانگر يا تحكم موسس در اين خصوص به هيچ وجه پذيرفته نخواهد بود

بيني محل نگهداري مناسب اسناد و پرونده هاي بيماران و پيشنظارت بر روند حفظ اسرار و محتويات  - 4

 هاپرونده

ها هاي ذيربط دانشگاهكه در واحد درماني تنظيم و به معاونت ايدورههاي نظارت بر روند تهيه گزارش - 5

 .ارسال مي گردد



 

 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان

  د8620/400

16/04/1394  

  دارد

گاه تهيه گانه فوق در يك فرم جداگانه در معاونت درمان دانشپنجشرح وظايف مسؤل فني شامل موارد 

  . و درهنگام صدور يا تمديد پروانه مسئوليت فني امضا و مهر ايشان خواهد رسيد

همچنين تخطي مسئول فني از موارد فوق الذكر در پرونده انضباطي وي مندرج و عواقبي از جمله سلب 

  .را بدنبال خواهد داشت دائمامكان مسئوليت فني به صورت  محدود يا 

 

 

 

 

  


