
 شبكه بهداشت و درمان شهرستان..

                                                            دانشگاه علوم پزشكي تهران 
    

                                                                    ب: بررسي                بهداشتيمعاونت  
  م: مشاهده                                                                                                                       پ: پرسش و پاسخ

ي از              يچك لیست نظارتي امور داروی ار داروی ت شھرستان انب ز بھداش تاد مرك  س
٩۵  

  ۱  ب.پ  دارد؟ رضايت مسئول انبار دارويي ازآيا مسئول دارويي   ۱

  ۱  م  ؟رعايت شده استآيا نظافت انبار دارويي   ۲

  ۱  م.ب  است؟ ... )رعايت شدهآياايمني انبار دارويي (كپسول آتش نشاني ،دزد گيرو  ۳

 انبار برنامهآيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد با   ۴
  تطابق دارد؟ دارويي

  ۱  م.ب 

 انبار برنامهبا  مايعآيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي   ۵
تطابق دارد؟ دارويي  

  ۱  م.ب 

ق تطاب دارويي انبار برنامهبا  تزريقي آيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از اشكال  ۶
 دارد؟

  ۱  م.ب 

 دارويي انبار برنامهبا پوستي آيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از اشكال دارويي   ۷
 تطابق دارد؟

  ۱  م.ب 

دارويي انبار  نامهربآيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از ساير اقالم بهداشتي با   ۸
  تطابق دارد؟

  ۱  م.ب

دارويي انبار  نامهربآيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از لوازم يك بار مصرف با   ۹
  تطابق دارد؟

  ۱  م.ب

  ۱  م.ب  تطابق دارد؟دارويي انبار  نامهربآيا موجودي انبار در مورد يك نمونه از تجهيزات با   ۱۰
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  ستاد مركز بھداشت شھرستان ار دارویيانب چك لیست نظارتي امور دارویي از                

  امتياز مطلوب   روش سنجش   شرح وظايف   رديف 

  ۱  م  ي در يخچال نگهداري مي شود؟االآيا داروهاي يخچ  ۱۱

  ۱  م  ؟ده استش چيدهآيا در انبار داروها برحسب تقدم تاريخ مصرف   ۱۲

تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟ جامد كي راآيا يك نمونه از اشكال دارويي خو  ۱۳   ۱  م 

تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟ مايع كي راآيا يك نمونه از اشكال دارويي خو  ۱۴   ۱  م 

تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟  تزريقي آيا يك نمونه از اشكال  ۱۵   ۱  م 

تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟  پوستي آيا يك نمونه از اشكال  ۱۶   ۱  م 

  ۱  م آيا يك نمونه از ساير اقالم بهداشتي تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟   ۱۷

  ۱  م آيا يك نمونه  از لوازم يك بار مصرف تاريخ گذشته در انبار وجود دارد؟   ۱۸

  

 

امتیاز  ١٨امتیاز چك لیست:    
  نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده: 

  جمع امتياز كسب شده:

  تاريخ و امضاء: 

 


