
خیربلیعناوین مورد بررسیردیف

داروخانه بیمارستان دارای پروانه تاسیس از سازمان غذا و دارو دارد ؟1

مسئولین فنی داروخانه دارای پروانه مجاز و معتبر هستند ؟2

پروانه داروخانه و مسئولین فنی در معرض دید مراجعین قرار دارد ؟3

مسئول فنی در داروخانه حضور داشته و پاسخگوی مراجعین می باشد؟4

چیدمان داروها در داروخانه مرتب و منظم بوده و تفکیک شده می باشد؟5

نظافت داروخانه و انبار دارویی شرایط مطلوب دارد؟6

تحویل دارو در داروخانه با ارائه نسخه انجام می شود؟7

پرسنل داروخانه دارای اتیکت و روپوش سفید مناسب می باشند؟8

نسخ بیمه ها بصورت منظم و روزانه ثبت شده و در محل مناسب نگهداری می شود؟9

آمار موجودی دارو در داروخانه در نرم افزار مربوطه بروز ثبت شده و با موجودی تطابق دارد؟10

نحوه برخورد مسئول فنی و پرسنل با مراجعین با احترام بوده و راهنمایی های الزم صورت می گیرد؟11

دارو یا اقالم تاریخ گذشته در داروخانه موجود است ؟12

داروها در انبار داروخانه طبق استاندارد انبار بوده و چیدمان داروها مناسب است ؟13

تعرفه های نسخه پیچی طبق دستورالعمل مربوطه می باشد؟14

برچسب تاریخ انقضاء هر دارو روی قفسه داروها نصب شده است؟15

برچسب تاریخ انقضاء با تاریخ انقضاء دارو هم خوانی دارد؟16

پرسنل داروخانه توانایی کار با رایانه و سایت های مربوطه را دارند؟17

همکاری داروخانه با بازدید کنندگان و سایر پرسنل مطلوب است؟18

 ماهه از هر دارو می باشد؟6دپوی دارویی سرپایی و بستری طبق قرارداد و حداقل 19

نحوه توزیع دارو به بخشها و پاسخگویی بخشهای بستری مطلوب است؟20

داروهای یخچالی در یخچالهای مناسب با ثبت دمای روزانه و با چیدمان منظم نگهداری می شود؟21

نسخ بیمه ها ماهانه به سازمانهای بیمه گر ارسال می گردد؟22

محدودیت رفت و آمد افراد متفرقه به داخل داروخانه و انبار دارویی رعایت می شود؟23

حضور و غیاب پرسنل داروخانه منظم و طبق برنامه از پیش تعیین شده می باشد؟24

اقالم آرایشی در داروخانه مشاهده می شود؟25

شرایط دمایی ، رطوبت ، نور ، سرمایش و گرمایش محیط داروخانه و انبار مناسب است؟26

 بوده و در کوتاه ترین زمان انجام می شود؟HISتحویل دارو به بخشها طبق 27

داروخانه دارای اتاق تمیز بوده و داروهای ساختنی توسط داروساز و در محل مناسب انجام می شود؟28

داروهای ریکال در محل جداگانه نگهداری می گردد؟29

تقسیم بندی فضای انبار داروخانه طبق دستورالعمل انجام شده است؟30

صورتحساب های مالی داروخانه ، فاکتور های خرید و فروش جداگانه نگهداری می گردد؟31

مسئولین فنی و پرسنل داروخانه در کارگاهها و کنفرانس های آموزشی بیمارستان شرکت می کنند؟32

داروهای مخدر و مواد تحت کنترل در محل مناسب و جداگانه با رعایت شرایط نگهداری می گردد؟33

همکاری پرسنل داروخانه در اعتباربخشی بیمارستان مطلوب است ؟34

در داروخانه موجود است؟... لیست داروهای پرخطر ، مشابه ، یخچالی و 35

لیبلینگ داروها طبق دستورالعمل مربوطه در داروخانه انجام و سپس تحویل بخش می شود؟36

فارماکوپه دارویی و تجهیزات ، داروهای حیاتی و ضروری بخش ها در داروخانه موجود و پرسنل از آن آگاهی دارند؟37

خرید دارو از شرکتهای مجاز و معتبر مورد تایید سازمان غذا و دارو انجام می شود؟38

انتقال دارو از داروخانه به بخشها با حفظ شرایط دمایی دارو انجام می شود؟39

فروش دارو بصورت آزاد در داروخانه انجام می شود؟40

چک لیست بازدید و ارزشیابی داروخانه مرکز درمانی

:    اسامی پرسنل و مسئول فنی حاضر در داروخانه 

:    اسامی بازدید کنندگان 
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