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 نبيمارستا فرم بازرسي از داروخانه
 درمان و آموزش پزشكي     وزارت بهداشت

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
 

 شبانه روزي      روزانه       نيمه وقت:  نوع داروخانه                                                                                                         :    بيمارستاننام 

 :تاريخ بازرسي قبلي دانشگاه                                       :      مورخ                              :    تاريخ بازرسي فعلي روز 

 شب       عصر       صبح :  ساعت خروج از داروخانه                               شب            عصر         صبح:  ساعت ورود به داروخانه 
 :شماره و تاريخ پروانه تاسيس     :                           كد ملي                  :                              نام و نام خانوادگي موسس 

 :شماره و تاريخ پروانه مسئول فني                            :    كد ملي                    :           نام و نام خانوادگي مسئول فني صبح 

 :شماره و تاريخ پروانه مسئول فني                            :    كد ملي                            :   نام و نام خانوادگي مسئول فني عصر 

 :شماره و تاريخ پروانه مسئول فني                             :   كد ملي                             :   شب نام و نام خانوادگي مسئول فني 

 :                                             )نام شركت طرف قرارداد( دولتي واگذارشده       دولتي        خصوصي : نوع مديريت داروخانه 

 :ه نشاني داروخان

 :تلفن                                                                                                               :      كد پستي 

 :فاكس                                                                      : نشاني انبار دارو و لوازم داروخانه 
 »بهداشتي و فيزيكي ،فنيوضعيت « 

  خير  بلي )علت عدم حضور(آيا مسئول فني در داروخانه حضور دارد؟  1
  خير  بلي آيا تابلوي اعالم ساعات فعاليت داروخانه در معرض ديد نصب شده است؟  2
  خير  بلي آيا ساعات فعاليت داروخانه با توجه به آئين نامه داروخانه ها رعايت مي گردد؟ 3
  خير  بلي فني داروخانه در معرض ديد مراجعين نصب شده است؟ ينآيا پروانه هاي مسئول 4
  خير  بلي آيا پروانه هاي مسئولين فني داروخانه اعتبار قانوني دارد؟ 5
  خير  بلي توسط مسئول فني انجام مي گيرد؟... تداخالت دارويي و   ،آيا كنترل نسخ از نظر اشكاالت نسخه نويسي 6
  خير  بلي و مشاوره با بيمار توسط مسئول فني صورت مي پذيرد؟) مطابقت با نسخه(آيا نظارت در تحويل دارو  7
  خير  بلي آيا افراد فاقد صالحيت علمي و فني در تحويل دارو به بيمار دخالت دارند؟ 8
  خير  بلي آيا نسخه پيچي در غياب مسئول فني صورت مي پذيرد؟ 9
  خير  بلي آيا داروي خارج از فهرست رسمي داروهاي ايران در داروخانه نگه داري شده و به فروش مي رسد؟ 10
  خير  بلي آيا اقالم بدون پروانه و مجوز  در داروخانه نگهداري شده و به فروش مي رسد؟ 11
  خير  بلي داري شده و به فروش مي رسد؟آيا اقالم دارويي و مواد اوليه تاريخ گذشته در داروخانه نگه  12
  خير  بلي آيا اقالم دارويي و مواد اوليه تاريخ گذشته در انبار نگه داري مي شود؟ 13
  خير  بلي آيا كاركنان و مسئول فني از روپوش استفاده مي نمايند؟ 14
  خير  بلي آيا مسئول فني اتيكت مخصوص بر روپوش خود نصب نموده است؟ 15
  خير  بلي )OTCبه جز داروهاي (آيا فروش دارو بدون نسخه معتبر انجام مي پذيرد؟  16
  خير  بلي آيا وضعيت ظاهري داروخانه و محل ساخت داروهاي تركيبي از نظر نظم و نظافت مناسب است؟ 17
  خير  بلي آيا وضعيت ظاهري انبار از نظر نظافت و شرايط فيزيكي مناسب است؟ 18
  خير  بلي در دسترس داروخانه مي باشد؟... و  تجهيزات پزشكي ،فاكتور خريد اقالم دارويي آيا 19
  خير  بلي آيا داروهاي تركيبي در داروخانه ساخته مي شود؟ 20
  خير  بلي آيا فضاي كافي و شرايط فيزيكي مناسب جهت ساخت داروهاي تركيبي در نظر گرفته شده است؟ 21
  خير  بلي آيا مواد اوليه ساخت داروهاي تركيبي از منابع معتبر قانوني تهيه مي گردد؟ 22
  خير  بلي آيا مواد اوليه تجويزشده در نسخه براي ساخت داروهاي تركيبي در داروخانه موجود است؟ 23
  خير  بلي آيا براي ساخت داروهاي تركيبي از آب مقطر استفاده مي شود؟ 24
  خير  بلي در داروخانه موجود است؟) با درج نام سازنده و تائيد مسئول فني ( آيا دفتر ساخت داروي تركيبي  25
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  :نوع همكاري با سازمان هاي بيمه گر 
 ) با ذكر مورد( ساير        كميته امداد امام خميني     خدمات درماني نيروهاي مسلح       خدمات درماني        تامين اجتماعي 

 :تعداد نسخ در ماه                  :تعداد نسخ در ماه                          :تعداد نسخ در ماه       :تعداد نسخ در ماه        :تعداد نسخ در ماه 
 
 

در صورت مشاهده تخلفاتي نظير وجود داروهاي تاريخ گذشته يا اقالم فاقد پروانه و مجوز در : (بازديد توضيحات بازرسي در مورد تخلفات گزارش شده در اين 
 )نوع و تعداد اقالم بايد ذكر شود داروخانه 

 
 

  خير  بلي آيا داروهاي تركيبي در حجم زياد تهيه و نگهداري مي شود؟ 26
  خير  بلي آيا برخورد و همكاري داروخانه با بيماران و مراجعين مناسب است؟ 27
  خير  بلي آيا موسس و مسئول فني در پاسخ به سواالت و بازديدها همكاري الزم را با بازرسين دارند؟ 28

  خير  بلي آيا تابلوي منشور حقوق بيماران در معرض ديد نصب شده است؟ 29
  خير  بلي آيا هتلينگ رعايت مي شود؟ 30
  خير  بلي بخشنامه يكبار در روز رعايت مي شود؟به استناد  آيا دريافت حق فني از بيمار بستري 31
  خير  بلي رعايت مي شود؟ ) ٪12-8(آيا نرخ سود تجهيزات مطابق با آخرين بخشنامه وزارت متبوع  32
  خير  بلي آيا مبلغ تعرفه حق فني مطابق آخرين مصوبه رعايت مي شود؟  33
  خير  بلي صورت مي گيرد؟ HISبه روز رساني قيمت  اقالم تحت پوشش بيمه در سيستم  آيا 34
  خير  بلي آيا ثبت روزانه دماي يخچال داروخانه در چك ليست هاي مربوطه انجام مي شود؟ 35
  خير  بلي آيا ثبت روزانه دماي يخچال انبار در چك ليست هاي مربوطه انجام مي شود؟ 36
  خير  بلي آيا داروخانه اقدام به نسخه پيچي خارج از بيمارستان مي نمايد؟  37
  خير  بلي آيا انبار دارو و تجهيزات از پالت بندي مناسب و كافي برخوردار است؟ 38
  خير  بلي آيا داروخانه از پالت بندي مناسب و كافي برخوردار است؟ 39
  خير  بلي .)چك شود شارژدر صورت وجود (آيا كپسول آتش نشاني در داروخانه و انبار وجود دارد؟  40
  خير  بلي آيا شرايط نگه داري داروها در معرض نور رعايت مي گردد؟ 41
  خير  بلي ) كنترل تعداد با توجه به وسعت(آيا دماسنج و رطوبت سنج در داروخانه وجود دارد؟  42
  خير  بلي ) كنترل تعداد با توجه به وسعت (آيا دماسنج و رطوبت سنج در انبار وجود دارد؟  43
  خير  بلي آيا دماسنج و رطوبت سنج در يخچال داروخانه وجود دارد؟ 44
  خير  بلي آيا دماسنج و رطوبت سنج در يخچال انبار وجود دارد؟ 45
 شود؟ آيا سهميه ميزوپروستول دريافت مي 46

 .)فاكتور خريد، مقدار مصرفي و موجودي، نحوه مصرف و شرايط نگه داري چك شود(
  خير  بلي

  خير  بلي آيا فاكتورهاي خريد دارو و تجهيزات به لحاظ قانوني معتبر است؟ 47
  خير  بلي آيا الكل از منابع معتبر خريداري مي شود؟   48
  خير  بلي نصب مي شود؟ ” نسخه پيچي نداريم  “آيا هنگام عدم حضور مسئول فني تابلوي  49
  خير  بلي مراجعين وجود دارد؟ و بيماران حضور جهت كافي فضاي پيشخوان آيا جلوي 50
  خير  بلي داروخانه نصب شده است؟ در موجود غيردارويي اقالم قيمت روي آيا برچسب 51
  خير  بلي موجود مي باشد؟ Recallآيا داروهاي اعالم شده به عنوان داروي  52
  خير  بلي آيا درب و تابلوي مستقل به خارج از بيمارستان وجود دارد؟  53
  خير  بلي )تاريخ تشكيل آخرين كميته(آيا كميته هاي دارو و درمان به طور مرتب تشكيل مي شود؟  54
  خير  بلي داروهاي تحويلي به بخش توسط مسئول فني انجام مي گيرد؟آيا نظارت بر  55
  خير  بلي آيا موجودي ثبت شده داروها در رايانه با موجودي واقعي مطابقت دارد؟ 56
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 )داروخانه  –نسخه دوم . دانشگاه –نسخه اول . ( گزارش بازرسي انجام شده در دو نسخه تنظيم و ارائه مي گردد -1تذكر 
 .نسخه بازرسي مربوط به داروخانه به مسئول فني حاضر تحويل شده و بايد به اطالع موسس نيز برسد -2تذكر 

 
 :نام و نام خانوادگي و امضاء بازرسين 

 

1-                                2-                                     3- 

 

 

 

 

 

 

 

 :به داروخانه جهت رفع موارد تخلف گزارش شده به شرح زير تذكر داده شده تا در مراجعه بعدي نسبت به رفع آن اقدام نمايد 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 .دبديهي است در موارد فوق الذكر توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مربوطه طبق آئين نامه داروخانه ها برخورد خواهد ش

 :اروخانه در مورد تخلفات گزارش شده در اين بازديد توضيحات د

 مهر و امضاء مسئول فني داروخانه                                                                                                 

                                                                                                  

 

 مهر داروخانه                                                                                                  


