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 بخ سالم
 ..................مخره خظاخم پزشا    به شا  ................متخص  محترم    ................ دكتر    سركخر صخخم / جنخب آقخن

ضمن ارسخل يك برگ گازارش شاخص  ااخن دارويا        ...................................................................  وآدرس
ميخخگين  خ خه و بخ توجه به مقخي ه اين شخص  اخ بخ ..............به تعداد  .............تجويزن جنخبعخل  مربوط به دوره 

 ذيل م  بخشد.  در استخن صالصه عمل رد شمخ به شرحشخص  اخن امگروه صود 
 ضمنا اطالعات مربوط به تداخالت و پرهزينه ترين داروهاي تجويزي فقط جهت اطالع مي باشد.

 0 1 2 3 4 شخص                                                          امتيخز     

 خخمطلوب□   غيرقخبل قبول□   درحد ميخخگين□   قخبل قبول□   مطلوب□ تعداد اقالم خ   تجويزن       آمخر مربوط به -1
 خخمطلوب□   غيرقخبل قبول□   درحد ميخخگين□   قخبل قبول□   مطلوب□ آمخر مربوط به درصد بيمخران دريخفت كننده دارواخن تزريق  -2
 خخمطلوب□   غيرقخبل قبول□   درحد ميخخگين□   قخبل قبول□   مطلوب□   بيوتيك آمخر مربوط به درصد بيمخران دريخفت كننده آخت -3
 خخمطلوب□   غيرقخبل قبول□   درحد ميخخگين□   قخبل قبول□   مطلوب□ آمخر مربوط به درصد بيمخران دريخفت كننده كورتي واستروئيد -4
 خخمطلوب□   غيرقخبل قبول□   درحد ميخخگين□   بل قبولقخ□   مطلوب□ دارون اول تجويز شده از فخرمخكوپه 10آمخر مربوط به  -5

 0-2 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-18 19-20 امتياز 

 - A+ A - B + B - C + C - D+ D رتبه
 : ..................... امتياز شما :.................     رتبه شما 

 

ااشمند است پيشنهخدات صود را جهت ارتقخء كيفيت شخص  اخن داروي  استخن بخ قدرداخ  فراوان از زحمخت جنخبعخل  صو □
 .به اين معخوخت ارسخل فرمخئيد

 ضمن تش ر از موارد مثبت عمل رد شمخ خ بت به بهبود ار چه بيشتر شخص  اخن صود اقدام فرمخييد. □
تجويز و مصرف منطق  دارو كميته مقتض  است يك افته پس از وصول خخمه گزارش كتب  درصصوص مش الت مذكور به  □

 اين معخوخت ارسخل خمخئيد.
مقتض  است جهت اخجخم پخره ان از مذاكرات در تخريخ  كه متعخقبخ امخانگ  صواااد شاد باه كميتاه تجاويز و مصارف        □

 منطق  دارون اين معخوخت مراجعه خمخئيد.
 گردد. از شمخ تش ر و قدرداخ  م بخ عنخيت به اين ه رتبه جنخبعخل  خ بت به قبل ارتقخ داشته است  □
 اخن صود اقدام خمخييد. بخ عنخيت به اين ه رتبه جنخبعخل  خ بت به قبل افت داشته است مقتض  است خ بت به ارتقخ شخص  □
اخن جنخبعخل  ارتقخ خيخفته است مقتض  است بعد از تمخس تلفنا  و اماخانگ  قبلا  جهات      عليرغم م ختبخت قبل ، شخص  □

  در كميته تجويز و مصرف  منطق  دارو حضور يخبيد. تبخدل خظر
   دكتر غالمحسين صادقيان                                                                             

 دبير كميته تجويز و مصرف منطقي دارو             
 معخوخت  RUDروخوشت :كميته 

 

 معخوخت غذا و دارو -كوچه ششم -صيخبخن ازارجريب صفهخن آدرس : ا            تماس با ما :
   www.fda.mui.ac.irآدرس اينترخت  :         6699613فخكس :            6699602-5تلفن : 
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قلم دارو م   4حخون بيش از  1388درصد از خ   بررس  شده پزش خن شخغل در استخن اصفهخن در سخل  18 *
بخشد بديه  است كه افزايش تعداد اقالم داروي  موجب افزايش صطر بروز عوارض جخخب  تجمع ، تداصل 

 وي  خ   پزش خن دصخلت دارد؟داروي  و ....... م  شود. به خظر شمخ چه عوامل  در افزايش تعداد اقالم دار
حداقل ياك قلام دارون تزريقا  دريخفات كارده اخاد در حخلي اه         1388درصد از بيمخران استخن در سخل  42 *

افزايش ميزان تزريقخت، افزايش عوارض خخصواسته و امچنين افزايش ازينه اخن دارو و درماخن را باه دخباخل    
 دارد.

رواخن آخت  مي روبيخل دريخفات كارده اخاد كاه عمادتخو ك  اول       دا 1388درصد از بيمخران استخن در سخل  47 *
درصاد   4/4و قارص سفي  ايم )   درصاد بيماخران(   5)  6-3-3، پن  سيليندرصد بيمخران(6آموك   سيلين )

بيمخران( بوده است. بديه  است كه تجويز و مصرف غيرمنطق  آخت  بيوتياك ااخ احتماخل ايجاخد مقخومات      
 مي روب  را افزايش م  داد.

دوماين دارون پرازيناه    ،درصد از كل ازينه اخن داروي  اساتخن   2/8  يم بخ يسف ر ازينه اخن درمخخ ظاز خ *
 م  بخشد.

يخفت كرده اخد كه عمدتخو دارواخن كورتي و استروئيدن را دراخواع  1388درصد از بيمخران استخن در سخل  24 *
داشاته   بيشترين تجاويز را در اساتخن    دارواين طرف ديگر درصد بيمخران( بوده و از  7/14آم ول دگزامتخن )

. آيخ ام خران محترم به عوارض خخش  از تجويز و مصرف غيرمنطقا  كورتي واساتروئيداخ توجاه ما      است
 خمخيند؟

توجه همكاران محترم به موارد فوق نقش بسيار مهمي در تجويز و مصرف منطقي دارو و همچنين گامي 
 امعه و بهبود شاخص هاي دارو درماني در كشور خواهد بود.بلند در جهت ارتقاء سطح سالمت ج

 

 

 كميته تجويز و مصرف منطقي دارو    

 معاونت غذا و داروي    

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان    
 

  محترم نكات قابل توجه همكاران
 


