
  جامع سالمتمركز دولتي چك ليست بازديد از داروخانه                                  

  تاريخ بازديد : ........................... جامع سالمتمركز     ...................مركز بهداشت شهرستان                                            

  بهداشتيامور دارويي معاونت      

شرايط   شرح فعاليت                                رديف
  مطلوب

نحوه   
امتياز        امتياز   سنجش

 كسب شده 
  آيا خدمات دارويي توسط افراد دوره ديده  انجام مي پذيرد؟  1

    5  مشاهده   بله (ماماي پزشك خانواده ،تكنسين دارويي )

  5 مشاهده   بله  مطلوبي مي باشد؟آيا نظم و نظافت داروخانه در شرايط   2

  5 مشاهده   بله  آيا ثبت داروها در دفتر دارويي يا سيستم كامپيوتري در داروخانه صورت ميگيرد؟  3

در پايان سال تكميل و در زمان مقرر به ستاد شبكه  به طور صحيح آيا فرمهاي انبارگرداني  4
    بله   (باخودكار)ارسال شده است؟

  مشاهده
5  

موجودي ثبت شده دفتر دارويي در ابتداي سال با موجودي طبق شمارش انبارگرداني و آيا   5
    بله   موجودي ثبت شده در پايان سال گذشته همخواني دارد؟

  مشاهده
5  

آيا نسخه بطور صحيح و در حضور مراجعه كننده قيمت گذاري مي گردد و مطابقت با قبض   6
  صادرشده براي بيمار دارد؟             

  5 مشاهده   بله

  5 مشاهده   بله آيا ثبت دستورات دارويي بر روي دارو ها وتوضيحات براي بيمار صورت مي پذيرد؟  7

  5 مشاهده   بله  آيا بايگاني نسخ بطور صحيح و روزانه  انجام مي شود؟(قبض ، ليست داروها)  8

 outfirst(آيا چيدمان قفسه دارويي مطابق  با رعايت اولويت مصرف   9 to  expire  , 

first( 5 مشاهده   بله  نزديكترين تاريخ انقضا) مي باشد؟ روش اولين صادره از  

  5 مشاهده   خير  آيا داروي تاريخ گذشته در داروخانه موجود مي باشد؟                                              10

آيا شرايط نگهداري دارو در داروخانه رعايت ميگردد؟ (كنترل دما ،رطوبت و نور سيستم   11
  5 مشاهده   بله  تهويه مناسب ) 

آيا تجهيزات الزم و كافي در داروخانه وجود دارد ؟( ترمومتر ،پالت ، قفسه مناسب ،  تهويه   12
  5 مشاهده   بله  مناسب ،كولر ، كپسول آتش نشاني و ...)

  5 مشاهده   بله  آيا دارو هاي يخچالي در درون يخچال نگهداري مي شود ؟                                        13

آيا اقالم دارويي كافي و مطابق با ليست در خواست فصلي پزشك از ليست داروهاي  بيمه   14
    بله  روستايي در داروخانه وجود دارد ؟

 مشاهده 

5  

  بندي مشخصي براي درخواست دارو وجود دارد؟آيا برنامه زمان   15
مشاهده   بله

 ومصاحبه

5  

  5  مشاهده  بله آيا دسترسي به نرم افزار تحت وب انبار وجود دارد؟  16

در فرم درخواست دارو با توجه به تاريخ  داروها و اقالم بهداشتيآيا ميزان مصرفي ثبت شده   17
  5  مشاهده  بله  تنظيم درخواست با دفاتر همخواني دارد؟

آيا مسئول داروخانه از آخرين تغييرات قيمت(مطابق با آخرين تغييرات قيمت سايت بيمه   18
مشاهده   بله  سالمت) اطالع دارد ؟

 ومصاحبه

5  

  آيا مسئول داروخانه از قوانين  سازمان هاي بيمه گر اطالعات كافي دارد؟  19
مشاهده   بله

 ومصاحبه

5  

همكاري الزم با مسئول مركز  در خصوص تهيه آمار وتكميل شاخص هاآيا مسئول داروخانه   20
مشاهده   بله  را دارد؟

 ومصاحبه

5  

    100  جمع امتيازات

  

  

  



  

  عالي  خوب  متوسط  ضعيف
  100تا  75از  75تا50از 50تا 25از  25تا0از          

  

  

  

  

  امضاء   روخانه :                مسئول دا:                                                            بازديد كنندگان :                                  امضاء

  مهر داروخانه                                                                                                                                     


