
 

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان..

                                                            دانشگاه علوم پزشكي تهران 
    

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

  ٩۵سال  چك لیست نظارتي امور دارویي از ستاد مركز بھداشت شھرستان                   

  امتياز مطلوب روش سنجش  شرح وظايف  رديف 

 ١ م.ب  آيا خريد دارو از شركتهاي توزيعي پس از تأمين اعتبار در حد رفع نياز مي باشد؟ ١

گردد؟  آيا وسايل  پزشكي پس از تأمين اعتبار بر اساس نياز تهيه مي ٢  ١ م.ب  

 ٤ م.ب  آيا برنامه عملياتي سال جاري در واحد وجود دارد؟ ٣

است؟آيا ليست مشكالت در هر سال تهيه گرديده  ٤  ١ م.ب  

 ١ م.ب آيا نياز سنجي آموزشي به تفكيك رده پرسنلي صورت پذيرفته است؟ ٥

 ١ م.ب  آيا در مورد مباحث آموزشي اولويت بندي صورت پذيرفته است؟ ٦

 ١ ب آيا بازديد از مراكز بهداشتي درماني طبق برنامه انجام مي شود؟ ٧

مي شود؟ها طبق برنامه انجام  آيا بازديد از پايگاه ٨  ١ ب 

 ١ ب  آيا بازديد از خانه هاي بهداشت طبق برنامه انجام مي شود؟ ٩

بين مسئول دارويي شهرستان با امور دارويي معاونت وجود دارد؟ الزم يکارآيا هم ١٠  ٢ ب 

آيا جابجايي داروهاي تاريخ نزديك و كم مصرف در مراكز بهداشتي درماني تابعه  ١١
 صورت مي گيرد؟

 ٤ ب 

آيا هماهنگي الزم با واحدهاي دارويي ساير شبكه هاي تحت پوشش از نظر مبادالت  ١٢
 دارويي وجود دارد؟

 ٣ ب 
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  ستاد مركز بھداشت شھرستانچك لیست نظارتي امور دارویي از                    

 ١ ب  آيا اعالم وصول اقالم دريافتي از انبار معاونت صورت مي گيرد؟ ١٣

آيا پيگيري نارسايي هايي كه توسط معاونت ضمن بازديد اعالم گرديده انجام  ١٤
شود؟مي  

 ١ م.ب 

 ١ م.ب آيا دستورالعمل هاي به موقع به مراكز اعالم مي شود؟ ١٥

داروسازان مشمول طرح توسط مسئول امور دارويي انجام مي شود؟آيا آموزش  ١٦  ١ ب  

يكبار توسط مسئول دارويي شبكه براي پرسنل  ماههر سه آيا جلسات آموزشي  ١٧
 ذيربط برگزار مي شود؟

 ١ ب 

ار برگزبهورزان توسط مسئول دارويي شبكه براي طبق برنامه آيا جلسات آموزشي  ١٨
 مي شود؟

 ١ ب.پ

مسئول دارويي ستاد در كليه جلسات كه توسط امور دارويي معاونت برگزار آيا  ١٩
گردد شركت دارد؟مي  

 ١ ب 

 ٥ م.ب آيا برنامه عملياتي در انتها جمع بندي و از آن گزارش تهيه گرديده است؟ ٢٠

هاي امور دارويي محاسبه گرديده است؟ آيا شاخص ٢١  ٥ م.ب 

دوره زماني مقرر جمع آوري گرديده است؟هاي امور دارويي طبق  آيا شاخص ٢٢  ١ م.ب 

د؟گيردر فاصله زماني معيني از تاريخ درخواست صورت ميتابعه  يواحدهاآيا تحويل دارو به  ٢٣  ٣ ب 
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  یست نظارتي امور دارویي از ستاد مركز بھداشت شھرستانچك ل                   
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 ١ م.ب آيا پس خوراند پس از هر بار بازديد تهيه مي گردد؟ ٢٤

آيا فرم آمار مصرفي، موجودي و درخواست  اقالم بهداشتي هر سه ماه يكبار در موعد  ٢٥
گردد؟به معاونت ارسال مي وبه طور صحيحمقرر  

 ٣ ب

ده است؟شآيا دستورالعمل ها در واحد بطور منظم بايگاني  ٢٦  ١ م 

امور  آيا رتبه بندي داروخانه ها برحسب درآمد ريالي مربوط به هر فصل، به تفكيك در ٢٧
 دارويي موجود است؟

 ٣ م

يك هر فصل، به تفك آيا رتبه بندي داروخانه ها برحسب تعداد نسخ درماني مربوط به ٢٨
 در امور دارويي موجود است؟

 ٣ م

 ٥ ب آيا فرمهاي انبارگرداني تکميل ودر زمان مقرر به معاونت ارسال شده است ؟ ٢٩

 ١ م.ب آيا اطالعات پرسنلي (داروسازان ، تكنسين ها) در واحد موجود است؟ ٣٠
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