
شرح وظایف عملکرد واحد نظارت بر داروهاي اعتیاد آور

تهیه و تدارك داروي مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمار مصرفی از وزارت بهداشت ودرمان بر اساس 
شرایط مناسب براي نگهداري داروهافاصله زمانی سه ماه یکبار ثبت دفاتر ، انبار داري ، تامین فضا و

واحد دولتی وخصوصی ) بر اساس استوك هاي 90ی تحت وشش ( بیش تحویل دارو به واحد هاي درمان
از قبل تعیین شده

کارشناسی از محل و در تحویل دارو به واحد هاي جدید بر اساس ارائه مدارك قانونی الزم وپس از انجام
استوك .نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبناي تعیین

نمایند .	مراجعه	پوشش که جهت تست دارو	بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحد هاي درمانی تحت

کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهاي مخدر استوك مراکز درمانی بر اساس روند مصرف دارو در آن 
واحد

بازرسی از واحدهاي درمانی و نظارت بر نحوه نگهداري و توزیع داروخانه مخدر و کمتر موجودي و 
مصرفی بر اساس چک لیست هاي موجود .

بازرسی از مراکز ترك اعتیاد و نظارت بر نحوه مصرف داو

مجاز ترك اعتیاد ( داري پروانه از معاونت درمان ) و تحویل 	تعیین داروخانه هاي همکار براي مراکز
مخدر و بازرسی از 	داروي مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستور العملهاي نحوه نگهداري و توزیع داروهاي

داروخانه ها جهت بررسی موجودي داروهاي مخدر

ماران سر پایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر بررسی مدارك و نسخ بی
یک مرجع باالتر از پزشک براي تایید تحویل دارو الزم است .

دریافت پوکه آمپولهاي مصرف شده توسط واحدهاي درمانی و بیمارستان سر پایی ، که پیس از بررسی و 
اري آن تا زمان امحاء اقدام می گردد.مطابقت آنها با مورد دریافتی نسبت به لیستبندي و انبار د

امحا ء پوکه آمپولهاي با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندي شده



عیادت از بیماران بستري در منزل و بررسی چگونگی روندمصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست 
هاي موجود .

اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورت ي که به هر علتی مورد 
استفاده قرار نگیرد.

نظارت بر پلمپ و فک پلمپ و تقلب الکل اتیلیک در واحد هاي تولیدي و مصرفی صنعتی

صدور حواله هاي الکل مراکز دولتی وخصوصی به شرکتهاي توزیع مجاز الکل .

صدور حواله قرص ریتالیز براي بیمارالن

بررسی دفاتر ثبت دارویی مراکز ترك اعتیاد با حواله مصرف دارو.

پیگیري و انکاس بخشنامه ها و دستور العملهاي مربوط به الکل اتیلیک ابالغی از اداره کل امو ردارو به 
واحدهاي ذیربط بحت پوشش

بررسی مدارك و تشکیل پرونده براي متقاضیان تاسیس دفاترفروش الکل و اعالم نتیجه به کارخانه 
تولید کننده جهت تعیین تنخواه

نمونه گیري ادواري از تولید کارخانجات الکل سازي استان و ارسال نمونه مربوط به انضمام برگ آنالیز آن 
به اداره کل امور دارو

ارسال آمار عملکرد و هر سه ماه یکبار واحد به اداره کل امور دارو		


