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 98سال  چك ليست نظارتي امور دارويي از مراكز بهداشتي درماني داراي داروخانه

امور دفتري -الف 

 1 ب آياآمار  ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد با نسخ مربوطه همخواني دارد؟ 1

 1 ب ال دارويي خوراكي مايع با نسخ مربوطه همخواني دارد؟آيا آمار ثبت شده يك نمونه از اشك 2

 1 ب  آيا آمار ثبت شده يك نمونه از اشكال تزريقي با نسخ مربوطه همخواني دارد؟ 3

 1 ب با نسخ مربوطه همخواني دارد؟ غیر خوراكي موضعيآيا آمار ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي  4

 1 ب ؟با نسخ مربوطه همخواني دارد )سرنگ و لوازم بهداشتي و...( ز ساير اقالمآيا آمار ثبت شده يك نمونه ا 5

 1 م روز يكبار ثبت مي گردد؟ پانزدهموجودي حداكثر  اكسلآيا  6

7 
 م.ب دارويي ثبت شده است؟ اكسل در به طور صحیح و صورت جلسه هاي جابجاييآيا حواله هاي دريافتي از انبار

 موردندارد

1 

8 

 تطابق دارد؟  دارويي يا اكسلودي يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد با دفتر آيا موج

و كنتراسپتتیوها)اگر  . )نمره اي تعلق نمي گیردنمره و باالتر 2عدد  61تا41نمره،1عدد  31تا11)اگر اختالف بین 

 .(گیردباالتر نمره اي تعلق نمي نمره  و 2بلیستر  6تا4نمره بین 1بلیستر  3تا1اختالف بین

 3 ب

9 
 5تپا 2)اگر اختالف بینتطابق دارد؟ دارويي اكسليا آيا موجودي يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي مايع با دفتر

 .(باالتر نمره اي تعلق نمي گیردنمره و 2عدد  11تا6نمره،1عدد 

 3 ب 

11 
عپدد   5تپا 2گپر اخپتالف بپین   ا ) تطپابق دارد؟ دارويپي  اكسل ياآيا موجودي يك نمونه از اشكال تزريقي با دفتر 

 .(باالتر نمره اي تعلق نمي گیردنمره و 2عدد  11تا6نمره،1

 3 ب

11 
اگپر اخپتالف   )تطابق دارد؟ دارويي اكسل يابا دفتر  غیر خوراكي موضعيآيا موجودي يك نمونه از اشكال دارويي 

 .(باالتر نمره اي تعلق نمي گیردنمره و 2عدد  11تا6نمره،1عدد  5تا2بین

 3 ب 

12 
عدد مغايرت امتیپاز   11)سرنگ بیش از تطابق دارد؟ دارويي يااكسل آيا موجودي يك نمونه از ساير اقالم با دفتر

 گیرد( تعلق نمي

 1 ب 

13 
 ب  آيا درخواست ها بر اساس برنامه توزيع به شبكه ارسال مي گردد؟

 موردندارد

1 

14 
درخواست متمم به شبكه ارسپال شپده   (هارف و كنتراستتیو)اقالم پر مصروز قبل از اتمام موجودي  11آيا حداقل 

 است؟

 ب

  موردندارد

1 

51 
 ماهه توزيع بیش از يك درخواست متمم به شبكه ارسال نشده است؟ چهارآيا در فاصله 

)در صورت عدم تحويل داروي درخواستي از طرف انبار درخواست متمم بیش از يكبار امكان پذير است( 

 ب.م

 موردندارد

16 
آيا میزان موجودي ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد در فرم درخواست دارو با توجه به تپاريخ  

 همخواني دارد؟ دارويياكسل  يا تنظیم درخواست با دفاتر

 ب 

 موردندارد

1 

17 
ا توجه به تپاريخ  در فرم درخواست دارو ب مايعآيا میزان موجودي ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسل تنظیم درخواست با دفاتر

 ب 

 موردندارد

1 

18 
تنظپیم    در فرم درخواسپت دارو بپا توجپه بپه تپاريخ     تزريقي آيا میزان موجودي ثبت شده يك نمونه از اشكال 

 همخواني دارد؟ دارويياكسل  يا درخواست با دفاتر 

 ب

 موردندارد

1 
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19 
در فرم درخواسپت   غیر خوراكي موضعيدارويي آيا میزان موجودي ثبت شده يك نمونه از اشكال 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسل دارو با توجه به تاريخ تنظیم درخواست با دفاتر

 ب

 1 موردندارد

21 
در فرم درخواست دارو بپا توجپه بپه تپاريخ     م ساير اقالآيا میزان موجودي ثبت شده يك نمونه از 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسلتنظیم درخواست با دفاتر 

 ب

 1 موردندارد

21 
ماهه ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد در فرم درخواست چهارآيا میزان مصرفي 

 مخواني دارد؟ه دارويي يا اكسل دارو با توجه به تاريخ تنظیم درخواست با دفاتر

 ب

 1  موردندارد

22 
در فپرم   مپايع ماهه ثبت شپده يپك نمونپه از اشپكال دارويپي خپوراكي        چهارآيا میزان مصرفي 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسل درخواست دارو با توجه به تاريخ تنظیم درخواست با دفاتر

 ب

 1  موردندارد

23 
در فرم درخواست دارو با توجه  تزريقياشكال  ماهه ثبت شده يك نمونه از چهارآيا میزان مصرفي 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسل به تاريخ تنظیم درخواست با دفاتر

 ب 

 1 موردندارد

24 
در فپرم   غیر خوراكي موضپعي ماهه ثبت شده يك نمونه از اشكال دارويي  چهارآيا میزان مصرفي 

 همخواني دارد؟ دارويي اكسل يا ر درخواست دارو با توجه به تاريخ تنظیم درخواست با دفات

 ب 

 1 موردندارد

25 
در فرم درخواست دارو با توجه بپه   ساير اقالم از ماهه ثبت شده يك نمونه چهارآيا میزان مصرفي 

 همخواني دارد؟ دارويي يا اكسلتاريخ تنظیم درخواست با دفاتر 

 ب

 1 موردندارد

26 
يي خوراكي جامد با توجه به روند مصرف مركز تنظیم آيا مقادير درخواست يك نمونه از اشكال دارو

 )با توجه به فرمول(شده است؟

 ب

 1 موردندارد

27 
با توجه به روند مصرف مركز تنظیم  مايعآيا مقادير درخواست يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي 

 )با توجه به فرمول(شده است؟

 ب

 1 موردندارد

28 
با توجپه بپه رونپد مصپرف مركپز تنظپیم شپده         تزريقيشكال آيا مقادير درخواست يك نمونه ازا

 )باتوجه به فرمول( است؟

 ب

 1 موردندارد

29 
با توجه به روند مصرف مركز  غیر خوراكي موضعيآيا مقادير درخواست يك نمونه از اشكال دارويي 

 )با توجه به فرمول(تنظیم شده است؟

 ب

 1 موردندارد

31 
)با با توجه به روند مصرف مركز تنظیم شپده اسپت؟  ساير اقالم ز آيا مقادير درخواست يك نمونه ا

 توجه به فرمول(

 ب

 1 موردندارد

31 
 ب.م آيا پیگیري سیر درخواست از شبكه و تحويل از انبار انجام مي گیرد؟

 موردندارد
1 

 1 م ؟مشخصات بیمار و نوع بیمه و...برروي قبوض ثبت شده استآيا  32

33 
 ب  ها در لیست قیمت اعمال شده است؟آيا تغییر قیمت دارو

 
1 

34 
 ب  (آزادو نسخه بیمه )آيا تعرفه ها بصورت صحیح دريافت مي گردد؟

 موردندارد
1 

 1 ب  صورت مي پذيرد؟ نسخهبا ارائه  "صرفا آيا تحويل دارو به كاركنان مركز 35
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36 
)از جمله مهپر واماپاي روزانپه نسپخ      داقل رساندن كسورات آيا نظارت بر نسخ بیمه جهت به ح

 .....(صورت مي گیرد؟

 ب 
1 

 

 

 

 

  

در و به طور صحیح به تفكیك  درآمد داروخانه..( و آزاد، بیمه و تنظیم خانواده)نسخ كلي آيا تعداد 

ه داروخانه با آمار واحد گزارش آمار عملکرد ماهیان ؟ثبت شده است )زيج(آمار ماهیانه عملكرد

پذیرش هم خوانی دارد؟ (

 ب.م

38 
ماه بعد ارسال شود( موجپود   پنجمآيا گزارش ارسال آمار ماهیانه عملكرد مركز )كه بايد حداكثر تا 

 است؟

 ب
1 

39 
آيا كلیه مكاتبات )آمار و عملكرد و صورتجلسات و....(به طور صحیح تا تاريخ تعیین شده به واحپد  

 ؟ارسال مي گردد دارويي

 م
1 

41 
به طور  با ثبت تاریخ و امضاكلیه نسخه مكاتبات و درخواست هاي دارويي وحواله ها و قبوض... آيا

 منظم در داروخانه بايگاني مي گردد؟

 م
1 

   منابع فیزيكي  –ب  

 1 م آيا يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي جامد تاريخ گذشته در داروخانه موجود است؟ 41

 1 م تاريخ گذشته در داروخانه موجود است؟ مايعآيا يك نمونه از اشكال دارويي خوراكي  42

 1 م آيا يك نمونه از اشكال تزريقي تاريخ گذشته در داروخانه موجود است ؟ 43

 1 م تاريخ گذشته در داروخانه موجود است؟ غیر خوراكي موضعيآيا يك نمونه از اشكال دارويي  44

 1 م تاريخ گذشته در داروخانه موجود است؟ ساير اقالمك نمونه از آيا ي 45

 1 م ماهه در داروخانه موجود مي باشد؟ 6لیست استخراج شده اقالم با مهلت تاريخ انقاا  46

47 
اقالم دارويي مازاد بر مصرف بصورت مكتوب به پزشكان مركز اعالم شده است؟)براسپاس آخپرين    آيا كلیه

 موجودي(

 م

 داردموردن
1 

48 
اقپدامي  مپاه   6حپداقل   تاريخ انقااء داروهاي مازاد بر مصرف با مهلت تاريخ انقااءخصوص تعويض آيا در 

 صورتجلسه جابجايي شامل مهر مركز و تاريخ انقااء باشد())ارسال نامه به ستاد صورتجلسه جابجايي(است؟صورت گرفته 

 م.ب.پ

 موردندارد
1 

49 
)تعداد و تاريخ انقااي اقپالم   ؟ز قفسه داروخانه جمع آوري شده استآيا داروهاي تاريخ گذشته ا

 تاريخ منقاي در قسمت توضیحات دفتر دارويي ثبت گردد(

 م.ب

 1 موردندارد

 1 م آيا ترتیب چیدن داروها در قفسه با اولويت تاريخ انقااء رعايت شده است؟ 51

 1 م ؟نگهداري مي شود باشدمي  دماسنج ي كه داراييخچالي در يخچال آيا داروهاي 51

 1 م نگهداري مي شوند؟ ...آيا داروها در شرايط مناسب از نظر نور، دما و 52

53 
آيا داروهاي بالك در بسته بندي هاي مناسب به بیمار تحويل مي شود؟ )در پاكتهپايي كپه بپر روي آن مهپر     

 د(دستورالعمل مربوطه به منظور ثبت مشخصات بیمار و دارو زده شده باش

 ب.م

 موردندارد
1 

   امور فني  -ج  

54 
 م.ب آيا دستورات دارويي بطور واضح بر روي برچسب قید مي شود؟

 موردندارد
1 

55 
 م.ب نفر( 3یح داده مي شود؟ )مالك بررسي ضآيا دستورات دارويي به بیمار تو

 موردندارد
2 
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56 

 7)تعداد حپداقل  برگزار مپي شپود؟   …نل و جهت رابطین، بهورزان، پرس فصلي دو بارآيا كالسهاي آموزشي 

 فرم آموزش كه شامل عنوان آموزش ،اسامي افراد همراه با امااء و تلفن مطابقت داشته باشد.( درنفر

 م.ب

 1 موردندارد

 
 

 

  

 است؟آيا گزارش هاي كالسهاي تشكیل شده به ستاد طبق برنامه ريزي آموزشي موجود  57
 ب

 موردندارد
1 

58 

 

 در كلیه جلسات )آموزشي،هماهنگي و غیره(واحد دارويي شركت فعال دارند؟آيا 

 .مب

 1 موردندارد

 م شده است؟ )حداقل سه پیام(ارائه  آيا پیامهاي دارويي مناسب جهت آگاهي مراجعین 59

 موردندارد

1 

 

 

 م ي شود؟آيا پیامهاي دارويي مناسب هر سه ماه يكبار تعويض م 61

 موردندارد

1 

 ب.پ تابعه ماهي يكبار بازديد بعمل مي آورد؟ پايگاهآيا مسئول داروخانه از  61

 موردندارد

1 

 ب ، موجود است؟شدهبه شبكه ارسال كه تابعه  پايگاهآيا گزارش بازديد  62

 موردندارد

1 

)خانپه بهداشپت   ماه 6 قلحپدا تاريخ انقااء  مهلت آيا در صورت وجود داروهاي مازاد بر مصرف با 63

 ؟استتوسط مسئول داروخانه اقدامي جهت انتقال آنها انجام گرفته  تابعه(

 ب.م

 موردندارد

1 

 1 م آيا پرسنل داروخانه روپوش سفید پوشیده اند؟ 64

ممهپور بپا   OTCنسخ توسط داروساز طبق لیست مربوطه انجام مي گیرد؟) OTCارائه داروهاي  آيا 65

 (مهرداروساز

 ب.م

 موردندارد

1 

 ب.م موارد نقص ثبت شده در بازديد قبلي رفع شده است؟ 66

 مورد ندارد

1 

موجودي ثبت شده اكسل دارويي در ابتداي سال با موجودي طبق شمارش انبارگرداني همخپواني   67

 دارد؟

 .بم

 موردندارد

1 

ن سپال گذشپته   موجودي ثبت شده اكسل دارويي در ابتداي سال با موجودي ثبپت شپده در پايپا    68

 همخواني دارد؟

 م.ب

 موردندارد

1 

 م.ب فرم هاي انبار گرداني در پايان سال به طور صحیح تكمیل مي شود؟ 69

 موردندارد

1 

 م.ب فرم هاي انبارگرداني در زمان مقرر به ستاد شبكه ارسال شده است؟)تنظیم با خودكار( 71

 موردندارد

1 

 ب ذشته وجود ندارد؟آيا درقفسه اورژانس داروي تاريخ گ 71

 (مورد ندارد)

3 

 ب آيا درقفسه اورژانس اقالم مصرفي پزشكي تاريخ گذشته وجود ندارد؟ 72

 

 (مورد ندارد)

3 

آيا در صورت تاريخ منقاي شدن اقالم ضروري قفسه اورژانس تا توزيع بعدي میزان نیاز در  73

 درخواست اصلي ثبت شده است؟

 م.ب

 (مورد ندارد)

 

1 

 



 ... شبکه بهداشت و درمان                دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت بهداشتی       

5 
 

                      م: مشاهده                           87تیاز چك لیست: جمع ام

 ب: بررسي                                                                                                                                                                    

 پ: پرسش و پاسخ                         خانوادگي ارزشیابي كننده: نام و نام


