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  95سال  چک لیست نظارتی امور دارویی از مراکز بهداشتی درمانی داراي داروخانه
  شرح وظايف   رديف 

  امور دفتري - الف 
روش 

  سنجش 
امتياز 
مطلو
  ب 

  1  م  بطور روزانه ثبت می گردد؟ ی اقالمآیا آمار مصرف  1
  1  ب  همخوانی دارد؟آیاآمار  ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد با نسخ مربوطه   2
  1  ب  آیا آمار ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی مایع با نسخ مربوطه همخوانی دارد؟  3
  1  ب   آیا آمار ثبت شده یک نمونه از اشکال تزریقی با نسخ مربوطه همخوانی دارد؟  4
  1  ب  ی دارد؟آیا آمار ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی پوستی با نسخ مربوطه همخوان  5
  1  ب  ؟با نسخ مربوطه همخوانی دارد (سرنگ و لوازم بهداشتی و مکمل و ...)؟آیا آمار ثبت شده یک نمونه از سایر اقالم  6
  1  م  روز یکبار ثبت می گردد؟ پانزدهآیا دفتر موجودي حداکثر   7
در دفتـر   دقیق اعداد،شماره حواله ...)(ثبت به طور صحیح و صورت جلسه هاي جابجاییآیا حواله هاي دریافتی از انبار  8

  دارویی ثبت شده است؟
  م.ب

  موردندارد
1  

آیا ثبت دفاتر دارویی با خودکار و بدون قلم خوردگی انجام می گیرد؟ (بیش از چهار مورد خط خـوردگی امتیـاز     9
  تعلق نمی گیرد)

  1  م.ب 

امتیاز تعلق  مغایرتتطابق دارد؟ (بیش از ده عدد آیا موجودي یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد با دفتر   10
  نمی گیرد)

  1  ب

امتیاز تعلق  مغایرتآیا موجودي یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی مایع با دفتر تطابق دارد؟ (بیش از یک عدد   11
  نمی گیرد)

  1  ب 

  1  ب  امتیاز تعلق نمی گیرد) مغایرتآیا موجودي یک نمونه از اشکال تزریقی با دفتر تطابق دارد؟ (بیش از دو عدد   12

امتیاز تعلق نمی  مغایرتآیا موجودي یک نمونه از اشکال دارویی پوستی با دفتر تطابق دارد؟ (بیش از یک عدد   13
  گیرد)

  1  ب 

  1  ب   گیرد) عدد مغایرت امتیاز تعلق نمی 10(سرنگ بیش از آیا موجودي یک نمونه از سایر اقالم با دفتر تطابق دارد؟  14
  ب   آیا درخواست ها بر اساس برنامه توزیع به شبکه ارسال می گردد؟  15

  موردندارد
1  

درخواست متمم به شبکه ارسـال شـده   (اقالم پر مصرف و کنتراسپتیو)روز قبل از اتمام موجودي  10آیا حداقل   16
  است؟

  ب
   موردندارد

1  

  ه شبکه ارسال نشده است؟آیا در فاصله سه ماهه توزیع بیش از یک درخواست متمم ب  17
  (در صورت عدم تحویل داروي درخواستی از طرف انبار درخواست متمم بیش از یکبار امکان پذیر است) 

  ب.م
  موردندارد

۱  

آیا میزان موجودي ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد در فرم درخواست دارو با توجه به تاریخ   18
  مخوانی دارد؟تنظیم درخواست با دفاتر ه

  ب 
  موردندارد

1  

در فرم درخواست دارو با توجه به تاریخ  مایعآیا میزان موجودي ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی   19
  تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب 
  موردندارد

1  

تنظـیم    بـا توجـه بـه تـاریخ     در فرم درخواست داروتزریقی آیا میزان موجودي ثبت شده یک نمونه از اشکال   20
  درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب
  موردندارد

1  
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  امتياز مطلوب   روش سنجش   شرح وظايف   رديف 
در فرم درخواست دارو با توجه به دارویی پوستی آیا میزان موجودي ثبت شده یک نمونه از اشکال   21

  تاریخ تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟
  ب

  ردموردندا
1  

در فرم درخواست دارو با توجـه بـه تـاریخ    سایر اقالم آیا میزان موجودي ثبت شده یک نمونه از   22
  تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب
  موردندارد

1  

آیا میزان مصرفی سه ماهه ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد در فرم درخواست   23
  نظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟دارو با توجه به تاریخ ت

  ب
   موردندارد

1  

در فرم درخواست  مایعآیا میزان مصرفی سه ماهه ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی   24
  دارو با توجه به تاریخ تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب
   موردندارد

1  

در فرم درخواست دارو با توجه  تزریقیه از اشکال آیا میزان مصرفی سه ماهه ثبت شده یک نمون  25
  به تاریخ تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب 
  موردندارد

1  

در فرم درخواست دارو با  پوستیآیا میزان مصرفی سه ماهه ثبت شده یک نمونه از اشکال دارویی   26
  توجه به تاریخ تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب 
  داردموردن

1  

در فرم درخواست دارو با توجه بـه   سایر اقالم از آیا میزان مصرفی سه ماهه ثبت شده یک نمونه  27
  تاریخ تنظیم درخواست با دفاتر همخوانی دارد؟

  ب
  موردندارد

1  

آیا مقادیر درخواست یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد با توجه به روند مصرف مرکز تنظیم   28
  ا توجه به فرمول)(بشده است؟

  ب
  موردندارد

1  

با توجه به روند مصرف مرکز تنظیم  مایعآیا مقادیر درخواست یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی   29
  (با توجه به فرمول)شده است؟

  ب
  موردندارد

1  

با توجه بـه رونـد مصـرف مرکـز تنظـیم شـده        تزریقیآیا مقادیر درخواست یک نمونه ازاشکال   30
  ) جه به فرمولباتو(؟است

  ب
  موردندارد

1  

با توجه به روند مصرف مرکز تنظیم شده  پوستیآیا مقادیر درخواست یک نمونه از اشکال دارویی   31
  (با توجه به فرمول)است؟

  ب
  موردندارد

1  

(با با توجه به روند مصرف مرکز تنظیم شده اسـت؟ سایر اقالم آیا مقادیر درخواست یک نمونه از   32
  ول)توجه به فرم

  ب
  موردندارد

1  

  ب.م  آیا پیگیري سیر درخواست از شبکه و تحویل از انبار انجام می گیرد؟  33
  موردندارد

1  

  1  م  ؟مشخصات بیمار و نوع بیمه و...برروي قبوض ثبت شده استآیا   34

  ب   آیا تغییر قیمت داروها در لیست قیمت اعمال شده است؟  35
  

1  

  ب   )آزادو نسخه بیمه (افت می گردد؟آیا تعرفه ها بصورت صحیح دری  36
  موردندارد

1  

  1  ب   صورت می پذیرد؟ نسخهبا ارائه  "صرفا آیا تحویل دارو به کارکنان مرکز  37
38  
  

(از جمله مهر وامضـاي روزانـه نسـخ     داقل رساندن کسورات آیا نظارت بر نسخ بیمه جهت به ح
  .....)صورت می گیرد؟

  1  ب 
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  امتياز مطلوب   روش سنجش   شرح وظايف   رديف 
در و به طور صحیح به تفکیک  درآمد داروخانه..) و آزاد، بیمه و تنظیم خانواده(نسخ کلی آیا تعداد   39

گزارش آمار عملکرد ماهیانه داروخانه بـا آمـار   (   ؟ثبت شده است (زیج)آمار ماهیانه عملکرد
           واحد پذیرش هم خوانی دارد؟ )

  ب.م
  

1  

  1  م  آمار عملکرد داروخانه در معرض دید نصب شده است؟آیا   40
ماه بعد ارسال شود) موجود  پنجمآیا گزارش ارسال آمار ماهیانه عملکرد مرکز (که باید حداکثر تا   41

  است؟
  1  ب

آیا کلیه مکاتبات (آمار و عملکرد و صورتجلسات و....)به طور صحیح تا تاریخ تعیین شده به واحد   42
  ؟ال می گردددارویی ارس

  1  م

طور  به با ثبت تاریخ و امضاکلیه نسخه مکاتبات و درخواست هاي دارویی وحواله ها و قبوض... آیا  43
  نظم در داروخانه بایگانی می گردد؟م

  1  م

      منابع فیزیکی  –ب   
  1  م  آیا یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی جامد تاریخ گذشته در داروخانه موجود است؟  44
  1  م  تاریخ گذشته در داروخانه موجود است؟ مایعآیا یک نمونه از اشکال دارویی خوراکی   45
  1  م  آیا یک نمونه از اشکال تزریقی تاریخ گذشته در داروخانه موجود است ؟  46
  1  م  تاریخ گذشته در داروخانه موجود است؟ پوستیآیا یک نمونه از اشکال دارویی   47
  1  م  تاریخ گذشته در داروخانه موجود است؟ اقالم سایرآیا یک نمونه از   48
  1  م  ماهه در داروخانه موجود می باشد؟ 6لیست استخراج شده اقالم با مهلت تاریخ انقضا   49
؟(براساس وب به پزشکان مرکز اعالم شده استاقالم دارویی مازاد بر مصرف بصورت مکت آیا کلیه  50

  آخرین موجودي)
  م

  موردندارد
۱  

ماه  6حداقل  تاریخ انقضاء داروهاي مازاد بر مصرف با مهلت تاریخ انقضاءخصوص تعویض در آیا   51
  (ارسال نامه به ستاد صورتجلسه جابجایی)است؟اقدامی صورت گرفته 

  م.ب.پ
  موردندارد

۱  

(تعداد و تاریخ انقضاي اقالم  ؟آیا داروهاي تاریخ گذشته از قفسه داروخانه جمع آوري شده است  52
  منقضی در قسمت توضیحات دفتر دارویی ثبت گردد) تاریخ

  م.ب
  موردندارد

1  

  1  م  آیا ترتیب چیدن داروها در قفسه با اولویت تاریخ انقضاء رعایت شده است؟  53
(لیست فهرست دارویی بـا شـماره صـفحه    ؟آیا صفحات دفتر دارویی فهرست بندي شده است   54

  موجود باشد)
  1  م

  1  م  ؟نگهداري می شود می باشد دماسنج ی که داراير یخچالیخچالی د آیا داروهاي  55
  1  م  نگهداري می شوند؟ ...آیا داروها در شرایط مناسب از نظر نور، دما و  56
آیا داروهاي بالک در بسته بندي هاي مناسب به بیمار تحویل می شود؟ (در پاکتهایی که بر روي آن   57

  صات بیمار و دارو زده شده باشد)مهر دستورالعمل مربوطه به منظور ثبت مشخ
  ب.م

  موردندارد
1  

      امور فنی  -ج   
  1  م.ب  آیا دستورات دارویی بطور واضح بر روي برچسب قید می شود؟  58
  1  م.ب  نفر) 3یح داده می شود؟ (مالك بررسی ضآیا دستورات دارویی به بیمار تو  59
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  امتياز مطلوب   روش سنجش   شرح وظايف   رديف 
(تعداد برگزار مـی شـود؟   …جهت رابطین، بهورزان، پرسنل و  فصلی دو بارالسهاي آموزشی آیا ک  60

  نفر) 10حداقل 
  1  م.ب

م ماه بعد ارسال شود) طبق پنجآیا گزارش هاي کالسهاي تشکیل شده به ستاد (که باید حداکثر تا   61
  برنامه ریزي آموزشی موجود است؟

  ب
  موردندارد

1  

  م ب  جلسات (آموزشی، هماهنگی و غیره) واحد دارویی شرکت فعال دارند؟آیا در کلیه     62     
  موردندارد

1  

  1  م  آیا پیامهاي دارویی مناسب جهت آگاهی مراجعین نصب شده است؟ (حداقل سه پیام)  63
  م  آیا پیامهاي دارویی مناسب هر سه ماه یکبار تعویض می شود؟  64

  موردندارد
1  

  ب.پ  انه بهداشت تابعه ماهی یکبار بازدید بعمل می آورد؟آیا مسئول داروخانه از خ  65
  موردندارد

1  

  ب  آیا داروها و اقالم تحویلی از انبار بطور کامل به خانه هاي بهداشت تابعه تحویل داده شده است؟  66
  موردندارد

1  

شـود،   بعد بـه شـبکه ارسـال    پنجم ماهآیا گزارش بازدید خانه بهداشت تابعه که باید حداکثر تا   67
  موجود است؟

  ب
  موردندارد

1  

(خانـه بهداشـت   ماه 6 حداقلتاریخ انقضاء  مهلت آیا در صورت وجود داروهاي مازاد بر مصرف با  68
  ؟استتوسط مسئول داروخانه اقدامی جهت انتقال آنها انجام گرفته  تابعه)

  ب.م
  موردندارد

1  

  1  م  آیا پرسنل داروخانه روپوش سفید پوشیده اند؟  69
ممهور بـا  OTCنسخ ؟(توسط داروساز طبق لیست مربوطه انجام می گیرد OTCارائه داروهاي  آیا  70

  )مهرداروساز
  ب.م

  موردندارد
1  

  ب.م  شده در بازدید قبلی  رفع شده است. ثبتموارد نقص   71
  مورد ندارد

1  

مخـوانی  موجودي ثبت شده دفتر دارویی در ابتداي سال با موجودي طبق شمارش انبارگردانی ه  72
  دارد؟

  .بم
  موردندارد

1  

در پایـان سـال گذشـته    موجودي ثبت شده دفتر دارویی در ابتداي سال با موجودي ثبـت شـده     73
  همخوانی دارد؟

  م.ب
  موردندارد

1  

  م.ب  شود؟فرم هاي انبار گردانی در پایان سال به طور صحیح تکمیل می   74
  موردندارد

1  

  م.ب  (تنظیم با خودکار)ر به ستاد شبکه ارسال شده است؟مقرفرم هاي انبارگردانی در زمان   75
  موردندارد

1  

 
  م: مشاهده                            75جمع امتیاز چک لیست:  
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