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تحلیل وضعیت انبارداري و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده 
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  استادراهنما 

  آقاي دکتر سعید آصف زاده جناب

  استاد مشاور

  خلج محمدجناب آقاي دکتر 

  نگارش

  فرزانه حامدي وفا

  ماه و سال

  93 ذرآ



چکیده

بودجه هر بیمارستان صرف خرید دارو و تجهیزات وابسته می شود . با توجـه بـه مبلـغ بـاالي ریـالی کـه در بخـش         3/1در حدود :هدف

رسیدن به اهداف سیسـتم جهـت ارائـه خـدمات بـالینی      داروخانه هزینه می شود ،نیاز به وجود یک طراحی فرایند و برنامه ریزي دقیق براي 

  از جمله ابزارهاي مناسب  براي شناسایی ،پایش و مدیریت موجودي اقالم دارویی است. ABCمناسب و سود آور ضروري است. آنالیز 

قلم قیمت واحد را در مصرف  لیست اقالم موجودي ،قیمت واحد آنها و نرخ مصرف سالیانه آنها را تهیه می شود . براي هر:مواد و روشها

سپس بر اساس ارزش کاال به ترتیب نزولی مرتب نموده و ارزش تجمعی آن را بدست مـی  سالیانه ضرب شده  تا ارزش کاال مشخص شود .

هزینـه   درصـد   10و اقالمی کـه   Bدرصد هزینه  شامل شوند  20و اقالمی که  Aهزینه راشامل شوند در رده %70اقالم را که داراي .آوریم

  . می نامیم Cشامل شوند رده 

قلـم از داروهـا بـا      13، 1391قلـم داروي تجـویز شـده در سـال      425در مطالعه حاضر در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سـینا از  :یافته ها

قـرار   Bه در رده درصـد از بودجـ   3/20قلم از داروها بـا اختصـاص    40قرار گرفتند. تعداد  Aدرصد بودجه کل سال در  رده  6/69اختصاص 

قلم داروي تجویز شده تنها  425در صد بودجه را به خود اختصاص داده اند. از  4/11قلم از کل داروها  372از داروها  شامل  Cدارند.  دسته 

از بودجـه  درصـد   3/20قـرار مـی گیرنـد.      Aدرصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده اند  که در رده  6/69درصد از اقالم دارویی  1/3

 1391درصد از اقالم دارویـی تجـویز شـده در سـال      5/87شده است.  Bقلم دارو ) رده  40درصد از اقالم دارویی( شامل  4/9صرف خرید  

  درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده اند.4/11تنها 

باشـد ، درصـد بـاالیی از    ارماکوپـه زیـاد مـی   هاي تخصصی و فوق تخصصی که تعداد اقالم دارویی فدر بیمارستان:بحث و نتیجه گیري

گیرنـد.  قرار مـی  Aها مربوط به تعداد کمی از داروها است. برخی از اقالم به دلیل هزینه باال و برخی به دلیل تعداد تجویز باال در گروه هزینه

با مـدیریت موجـودي در مـوارد داروهـاي بـا       تواندهی دارو از اهمیت باالیی برخودار است. در این مراکز میها و سفارشمدیریت موجودي

هاي کلی تبدیل نمود و از طریق مزایده و یا حتی به شکل تخفیفات نقدي و یا جنسی خریدها ها به شکل خریدتعداد مصرف باال، درخواست

  را متمرکز کرد.

  ABCانبارداري دارو ، کنترل موجودي، آنالیز :کلمات کلیدي


