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 **ها  ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان چک لیست ارزیابی فنی بخش مراقبت های دارویی،** 

 **سازمان غذا و دارو ویژۀ ارزیابان ** 

 :     تاریخ بازدید                                   :نام بیمارستان                    :   شهرستان                                  :    نام دانشگاه

   :   تعداد تخت فعال:                        تعداد تخت مصوب

 تک تخصصی ،       فوق تخصصی،        تخصصی،       عمومی :نوع تخصص

  سایر،   ICU  ، CCU  ، NICU  ، PICU  ،  BICU ، Cat Lab:  بخش های ویژه

 :ساعات کار داروخانه

 

 :      در هر شیفت مسئول فنیتعداد 

     :   در هر شیفت داروساز بالینیتعداد 

 :در هر شیفت بیمارستانی  تعداد داروساز

 :                       در هر شیفت تعداد تکنسین های دارویی

 (امتیاز 2)   .می باشد فعال ADRنماینده بیمارستان دارای 

 (امتیاز 2)  .می باشد فعال DPIC بیمارستان دارای

 (امتیاز 2) . مسئول فنی ملزومات و تجهیزات پزشکی غیر سرمایه ای داروساز دارای ابالغ می باشد

 (امتیاز 2)  .الغ می باشدابکارشناس تجهیزات پزشکی سرمایه ای، مهندس پزشکی دارای 

 

 نیروی انسانی
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 بخش انبار داروخانه شاخص ردیف

    .می باشد یخچال مجهز به درب شیشه ای 1

    .می باشد دارای قابلیت قفل شدن درب ها یخچال 2

3 
 مجهز به سیتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف از دما یخچال

 .مجاز می باشد
   

4 
 از رطوبتمجهز به سیتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف یخچال 

 .مجازمی باشد
   

    .می باشد USBیخچال مجهز به پورت  5

    .می باشد یخچال مجهز به نرم افزار مربوطه برای دیتا الگر 6

 

 

  .می باشد مساحت داروخانه مطابق با استاندارد ابالغی (1

   .وجود دارد مستندات مربوط به تایید و همکاری کمیتۀ دارو و تجهیزات ،در صورت وجود داروخانه اقماری (2

 . (ل تعلق گیردنمره کامجود داروخانه اقماری، در صورت عدم و)

دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی و لوازم خل یا خارج بیمارستان جهت ارائۀ بیمارستان مرکز جداگانه ای در دا (3

 .بهداشتی ایجاد کرده است

  .داردرا  22مجوز کمیسیون ماده این مرکز در صورت وجود مرکز جداگانه،  (4

  :شامل موارد زیر می باشد ، ویژگی های کلی در طراحی انبار که در استاندارد ابالغی ذکر شده است  (5

a) بایوداروها و ، سایتوتوکسیک  ، ضایعات  جداسازی محل نگهداری داروهای ریکال  ،  

 (امتیاز 4). انجام گرفته است   ضد عفونی کننده ،   قابل اشتعال و محلولهای شیمیایی

b) (امتیاز 2) ( تر  و کمک به نظافت راحت  پالت گذاری)  .قفسه بندی مطابق استاندارد می باشد 

c)  (امتیاز 2) .وجود دارد   و تهویۀ مناسب و سرمایش  گرمایش سیستم 

 (امتیاز 2 موردهر )یخچال 

 (امتیاز 2 موردهر ) ی داروئی، ملزومات و تجهیزات پزشکیبخش مراقبت هافضای فیزیکی 
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d) صورت گرفته است در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز مراقبتهای الزم . 

  .نشانگرهای دما در نقاط مناسبی قرار گرفته است  (6

  .داروهای حساس به دما به صورت مناسب نگهداری می شود (7

 (امتیاز 4): شامل تقسیم بندی فضای فیزیکی انبار طبق استاندارد ابالغی  (8

a)  قسمت انبارش       

b)  قسمت آماده سازی کاال قبل از انبارش 

c)  قسمت آماده سازی کاال قبل از ارسال 

d)  قسمت نگهداری کارتن های خالی و سایر ادوات بسته بندی 

e)  می باشد  قسمت اداری. 

 

 

 به اتاق تمیز، نیاز عدم صورت رد)   .بیمارستان دارای اتاق تمیز آماده سازی فرآورده های سایتوتوکسیک می باشد (1

 . (گیرد تعلق کامل نمره

 : .................تعداد فرآورده های آماده سازی شده جهت تحویل به بخش در روز (2

  .فضای فیزیکی اتاق تمیز، مطابق با استاندارد ابالغی می باشد (3

  .ورده ها می باشندمسئول آماده سازی و ساخت فرآآموزش دیده طبق دوره مصوب سازمان، داروساز  (4

  .ورده ها می باشندمسئول آماده سازی و ساخت فرآدوره مصوب سازمان، طبق  پرستار آموزش دیده (5

  .می باشند دارای گواهی آموزشیکارکنان اتاق تمیز  (6

 (امتیاز 3) :مانند می کنند  استفاده کارکنان در اتاق تمیز از تجهیزات حفاظت فردی (7

  ماسک          دستکش          عینک        گان  

  .می شود و نگهداری برای تمام کارکنان اتاق تمیز ثبت در هفته آمار آماده سازی فرآورده ها (8

  .می شود و نگهداری ثبت برای تمام کارکنان اتاق تمیز ی ساخته شدهداروهانام   (9

 (امتیاز 3 موردهر ) سایتوتوکسیک های فرآورده سازی آماده تمیز اتاق
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  .می باشد برچسب فرآورده های تهیه شده مطابق استاندارد ابالغی (12

 .  گیرد می انجام ماه 6 تا 3 های دوره صورت به الزم های ارزیابی (11

 . دارد وجود ماه 3-6 هر تمیز اتاق ارزیابی به مربوط مستندات (12

 (فاقد امتیاز می باشد مورداین )  . ساخت فرآورده ها در اتاق تمیز به صورت اتوماتیک انجام می گیرد. 

 در صورتیکه افراد آموزش ندیده در این بخش فعالیت دارند، ذکر شود. 

 

 

 صورت در)   .می باشدتزریقی و محلول های تغذیه وریدی بیمارستان دارای اتاق تمیز آماده سازی فرآورده های  (1

 . (گیرد تعلق کامل نمره نیاز به اتاق تمیز، عدم

 : .................تعداد فرآورده های آماده سازی شده جهت تحویل به بخش در روز (2

  .استاندارد ابالغی می باشدفضای فیزیکی اتاق تمیز، مطابق با  (3

  .ورده ها می باشندمسئول آماده سازی و ساخت فرآطبق دوره مصوب سازمان،  آموزش دیده داروساز (4

  .ورده ها می باشندمسئول آماده سازی و ساخت فرآ دوره مصوب سازمان، طبق پرستار آموزش دیده (5

  .می باشند کارکنان اتاق تمیز دارای گواهی آموزشی (6

 (امتیاز 3) :مانند می کنند  استفاده کارکنان در اتاق تمیز از تجهیزات حفاظت فردی (7

  ماسک       دستکش         عینک        گان  

  .می شود و نگهداری برای تمام کارکنان اتاق تمیز ثبت در هفته آمار آماده سازی فرآورده ها (8

  .می شود و نگهداری ثبت برای تمام کارکنان اتاق تمیز ی ساخته شدهنام داروها  (9

  .می باشد برچسب فرآورده های تهیه شده مطابق استاندارد ابالغی (12

 .  گیرد می انجام ماه 6 تا 3 های دوره صورت به الزم های ارزیابی (11

 . دارد وجود ماه 3-6 هر تمیز اتاق ارزیابی به مربوط مستندات (12

 (فاقد امتیاز می باشد مورداین )  . ساخت فرآورده ها در اتاق تمیز به صورت اتوماتیک انجام می گیرد. 

 ر صورتیکه افراد آموزش ندیده در این بخش فعالیت دارند، ذکر شودد. 

 (امتیاز 3 موردهر )اتاق تمیز آماده سازی فرآورده های تزریقی و محلول های تغذیه وریدی 
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 نحوۀ دارودهی به بخش به صورت

 (امتیاز 3)  تک دوز 

 (امتیاز 2)  نایلون دوز

 (امتیاز 0). می باشد  یکجا 

                             

 

  .نحوۀ نگهداری داروهای مخدر در بخش طبق دستورالعمل انجام می شود

 

    

 

  :انجام می شودزیر ر طبق فرآیندتجهیزات پزشکی بسنجی و تامین از نی(  1

 تجهیزات پزشکی کارشناس اعالم نیاز بخش                    ارسال به داروخانه با تایید

 سفارش و خرید                    و کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان 

 . بیمارستان تدوین شده و موجود می باشد ایغیر سرمایه  پزشکی تجهیزاتملزومات و لیست (  4

 

 

       .صورت گرفته است های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی از سایر حسابهای بیمارستان جداسازی حساب (1

 اعتباربخشی –بررسی اعتبارات تخصیص یافته در بیمارستانها  (2

 

 نحوۀ دارودهی به بخش

 (امتیاز 2هر مورد ) امور مالی

 (امتیاز 3) تحت کنترلمواد داروهای مخدر و  

 (امتیاز 3هر مورد ) پزشکی تجهیزاتملزومات و  



6 
 

 ردیف
یافته میزان اعتبار تخصیص 

 (براساس نامه سازمان ) 
 شرح هزینه کرد

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

12   

11   

12   

13   

14   

 

 

 

 

 .تجویز داروها بر اساس پروتکل های دارویی ارسال شده می باشد (1

 . پروتکل دارویی الزامی می باشد 4بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد اجرای حداقل  (2

 

 

 (امتیاز 3اول و اجرای هر پروتکل  مورد) پروتکل های دارویی
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 نام دارو ردیف
مدت زمان اجرای 

 پروتکل

میزان صرفه جویی حاصل از اجرای 

 (میلیون ریال)پروتکل

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

12    

11    

12    

13    

14    

15    
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  .تلفیق دارویی بر اساس استاندارد خدمت انجام می گیرد (1

 . داروساز بیمارستانی انجام می گیردتلفیق دارویی توسط  (2

 ..................تعداد میانگین فرم تکمیل شده در بیمارستان در یک ماه (3

 

 

 

 :خطاهای دارویینحوۀ شناسایی  (1

a)  دارد دستورالعمل/ روش اجرایی.          

b)  دارد ماه گذاشته 6گزارش.         

 : پیشگیری از خطاهای دارویینحوۀ  (2

a)  دارد دستورالعمل/ روش اجرایی.        

b)  دارد ماه گذاشته 6گزارش.         

 : نحوۀ شناسایی عوارض جانبی دارویی (3

a) دارد دستورالعمل/ اجرایی  روش.         

b)  دارد ماه گذاشته 6گزارش.          

  :نحوۀ پیشگیری از عوارض جانبی دارویی (4

a)  دارد دستورالعمل/ روش اجرایی.        

b)  دارد ماه گذاشته 6گزارش.          

 

 

  (امتیاز 2هر مورد ) ایمنی دارویی

  (امتیاز 3هر مورد )تلفیق دارویی 
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 با تاییدیۀ کمیتۀ دارو و درمان (نسخه چاپی /فایل الکترونیک)  بیمارستان فرمولری (1

  .است موجود بخش بالینی/در بخش 

    .وجود داردبخش بالینی /بخشدر ( نسخه چاپی /فایل الکترونیک) لیست داروهای حیاتی، ضروری  (2

   

 

  .گیردمی انجام  مشابه برچسب گذاری داروهای (1

   . گیردی مانجام  داروهای یخچالیبرچسب گذاری  (2

  .می باشد سازمان بخشنامۀ ابالغیآخرین  هشدار باال طبق برچسب گذاری فهرست داروهای با (3

  می باشد و وزارت بهداشت، مد نظر ازمان غذا و داروس استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ابالغیآخرین. 

 امتیاز 175: امتیاز کل ** 

 

 : بازدیدکنندگان/ بازدید کننده مهر و امضا

 

 

 

 

 (امتیاز 2هر مورد ) داروهای پرخطر، مشابه و یخچالی

 

 (امتیاز 3هر مورد ) دارویی فرمولری


