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 دارد

 کلیه معاونین محتزم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

  GDPو   GSPچک لیست ارسیابی  بزرسی وضعیت هوضوع8 

 سالم علیکن؛

دارٍ ٍ  GSP   ٍGDPتیٍض    یتررس    یاتیارزچک لیست تِ پیَست ، 98تا احترام، در راستای اجرای ترًاهِ عولیاتی سال 

هرتَطِ ارسال هی گردد. ضرٍری است چک لیس ت ه ورَر ت رای ّ ر     فرم جوع تٌذی   ٍ ّا وارستاىیت در یپسشک یسٍهات هصرفهل

یک از تیوارستاى ّا تکویل ٍ اطالعات تجویع شذُ رلیِ هرارس تحت پَشش، تَسط آى ه اًٍت هحت رم در ف رم جو ع تٌ ذی ٍارد     

 دد.تِ ایي دفتر ارسال گر 31/8/98شذُ ٍ حذارثر تا 

 رًٍَشت :

 سررار خاًن درتر ایسدپٌاُ هذیر هحترم دارٍخاًِ ّای تیوارستاًی 

 سررار خاًن درتر خیراًذیش هذیر رل هحترم دفتر ارزیاتی ٍ رٌترل تجَیس ٍ هصرف راالّای سالهت 

 اری صٌ تی قشن جٌاب آقای هٌْذس قرتاًی هذیر هحترم ضَاتط تْذاشتی اًساًی حَزُ غوا ٍ دارٍ هٌطقِ آزاد تج

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشکذُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی آتاداى 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی تْراى 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی فارس 

 ارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی شْیذ تْشتی ه اٍى هحترم غوا ٍ د

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی شاّرٍد 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی ایراى 

 ات تْذاشتی ٍ درهاًی فسا ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذه

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی قسٍیي 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی چْارهحال ٍ تختیاری 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی قن 

 جٌاب آقای درتر فالح دتیر هحترم ّواٌّگی سالهت قطة هٌاطق آزاد 

 ه اٍى هحترم غوا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی راشاى 
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 بسمه تعالی

 

 مصرفی ملزومات و دارو GDP  و GSPوضعیت ارزیابی  بررسیچک لیست 

 ها دربیمارستان پزشکی

  

 

 :نام بیمارستان 

 

 (:مهر و امضا مسوول فنی )نام مسوول فنی بیمارستان 

 

 

 

 :تاریخ بازرسی 

 :ساعت بازرسی

 

 

 :نام و نام خانوادگی بازرس اول به همراه امضا
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  دربیمارستانها پزشکی مصرفی ملزومات و دارو GDP  و GSPوضعیت بررسی

ف
دی

ر
 

 موضوع ارزشیابی
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

کسب 

 شده

 توضیحات
 

1 
 پزشکی تجهیزات و ملزومات دارویی، های مراقبت بخش آیا

 ؟ دارد وجود بیمارستان در
 5/2= اندازیدرحال راه   5

2 
 و ملزومات ، دارویی های مراقبت بخش رییس کار دفتر

 قرار دارد ؟  داروخانه تا مناسبی فاصله در پزشکی تجهیزات
5/2   

3 
 برای داروخانه داخل مجزا صورت به یا مستقل فضای  آیا

 عوارض پایش و ( DPIC)سموم و دارو رسانی اطالع واحد

 ؟ است شده داده اختصاص(ADR)دارویی ناخواسته

01  
 امتیاز 5/2دارا بودن هر واحد 

 امتیاز 5/2 هر واحد مجزا بودن

4 
 داروی دریافت دسترسی راحت جهت ها بخش کارکنانآیا 

 را دارند؟ داروخانه به بستری بیماران
5   

5 
آیا حداقل مساحت های الزم جهت داروخانه ی بیمارستانی 

ی رعایت غابالبر حسب تعداد تخت و بر اساس ضوابط 

 گردیده است ؟

5   

6 
 داروخانه به دارو دریافت برای بیماران دسترسی آیا

 ؟ است مناسب بیمارستان
5/2   

   5/2 آیا دسترسی اورژانس به داروخانه بیمارستان مطلوب است ؟ 7

   5/2 ؟ باشد می جدا تجهیزات انبار از دارو انبار آیا 8

9 
 مرکزی انبار با  بیمارستان ی داروخانه دسترسی و ارتباط آیا

 ؟ است مناسب
5/2   

11 
 بارانداز و است باالتر اطراف زمینهای سطح ازانبار مرکزی  آیا

 ؟دارد مناسب
5/2   

11 
 و زباله مرکز زباله، امحا محل از انبار استاندارد بین فاصلهآیا 

 ؟است رعایت شده ضایعات
5   

12 
 بدون و صاف آن داخلی سطح و فلز ازجنس  انبارها دربآیا 

 ؟باشد می درز و شکاف
5  

 آن داخلی سطح و فلز ازجنس)مورد  2

 5/2هر مورد  ( درز و شکاف بدون و صاف

 امتیاز

13 
 افراد ورود از جلوگیری خصوص در الزم مراقبتهای آیا

 ؟ است گرفته انبارصورت به غیرمجاز
5/2   

14 
 ها آبرو طرف به و کار جریان برخالف که نحوی به کف آیا

 ؟ است باشد
5/2   

15 
 گرما انتقال از جلوگیری جهت مناسب عایق دارای سقف آیا

 می باشد؟ بتون جنس زو ا سرما و
5  

هر مورد  ( بتون جنس ز، ا عایق)مورد 2

 امتیاز 5/2



16 
 شده رعایت سقف و دیوارها و کف به مربوط ایمنی موارد

 قابلو  بوده روزنه و منفذ گونه هر فاقد و صاف)؟ است

 (باشد نظافت

5  
 و منفذ گونه هر فاقد و صاف)مورد 2

 امتیاز 5/2هر مورد  ( نظافت قابلو  روزنه

17 
 وضعیت و درپوش دارای انبارها در فاضالب های چاهكآیا 

 است؟ مناسب ظاهری
5/2   

18 
 که است بصورتی انبار بندی قفسه و گذاری پالت یاآ

کمك به نظافت و  پالتها و ها بسته برگشت از جلوگیری

 ؟ شودانبار تر  راحت

5  

 و ها بسته برگشت از جلوگیری)مورد  2

هر مورد (  کمك به نظافت راحت،  پالتها

 امتیاز 5/2

19 
                                                    سیستم که استای  گونه به چیدمان روش آیا

First Expired- First Out باشد؟ اجراء قابل راحتی به 
5   

21 
 کننده ضدعفونی و شیمیایی محلولهای نگهداری محل آیا

 ؟است  مجزا
5/2   

   5/2 ؟است مجزا ریکال داروهای نگهداری محل آیا 21

   5/2 ؟است ضایعاتی مجزا داروهای نگهداری محل آیا 22

23 
 مجزا بایوداروها و سایتوتوکسیك داروهای نگهداری محل آیا

 ؟است
5   

   5 است؟مناسب  انبار نور و روشنایی میزان 24

25 

 است چگونه اشتعال قابل محصوالت نگهداریشرایط 

 آتش زون دارای مجزا انباری)؟

 حریق اطفاء و اعالم سیستم شامل مناسب ایمنی

 از خارج جرقه ضد برق کلیدهایو جرقه ضد المپهای

 ( مناسب هوای تهویه و گردش و انبار محوطه

01 

 
 

 آتش زون دارایمجزا انباری)مورد  4

 ،حریق اطفاء و اعالم سیستم

 ضد برق کلیدهایو  جرقه ضد المپهای

هر مورد (   مناسب هوای تهویه ،  جرقه

 امتیاز 5/2

   5 ؟ باشد می مرکزی تهویه سیستم به مجهز انبار آیا 26

27 

  مختلف نقاط در سنج رطوبت و دماسنج مناسب تعداد آیا

 مشخص زمانی فواصل در آنها تمامی و شده نصب انبار

 دما الکترونیکی هشدار و ثبت سیستم از و. شوند می کالیبره

 ؟ استفاده میشود  رطوبت و

5/7  

 رطوبت و دماسنج مناسب تعداد) مورد3

 ، کالیبره مشخص زمانی فواصل سنج ، در

 و دما الکترونیکی هشدار و ثبت سیستم

 امتیاز 5/2هر مورد  (رطوبت

28 

 سیستم سرمایش و گرمایش انبار چگونه است؟

 بوده مناسب گرمایش و سرمایش سیستم دارای نبارا)

 استفاده گازوئیلی یا نفتی بخاری و آبی کولر از امکان حد تا /

 (است نشده

5   

   5/2 متر یا بیشتر می باشد ؟ 4آیا ارتفاع انبار در حدود  29

31 
 حداکثر احتمال که نقاطی اکثر در دما نشانگرهای آیا

 ؟ است شده نصب دارد وجود مناطق آن در نوسانات
5/2   

31 
 دما ثبت و حرارتی کامل تجهیزات با مناسب هایی محل آیا

 از بعضی  مانند دما به حساس داروهای نگهداری جهت

 انبار یا و(واکسنها و بیولوژیك داروهای) خاص داروهای

5   



 ؟ دارد وجود خنك

32 

 ؟است گرفته انجام ضوابط طبق انبار فضای بندی تقسیم آیا

 انبارش قسمت(0

                 انبارش از قبل کاال سازی آماده قسمت(2

                  ارسال از قبل کاال سازی آماده قسمت(3

 بسته ادوات سایر و خالی های کارتن نگهداری قسمت(4

 بندی

 اداری قسمت(5

5/02  

 انبارش قسمت(0)مورد 5

  انبارش از قبل کاال سازی آماده قسمت(2

 ارسال از قبل کاال سازی آماده قسمت(3

 و خالی های کارتن نگهداری قسمت(4

 بندی بسته ادوات سایر

 امتیاز 5/2هر مورد (  اداری قسمت(5

33 

 تجهیزات و ملزومات انباردارویی، جهت الزم های مساحتآیا 

 ابالغ شده ضوابط طبق تخت تعداد حسب بر پزشکی

 ؟ باشد می

 

5   

34 
 روپوش و لباس تعویض جهت رختکن عنوان تحت فضایی آیا

 محیط از جداگانه صورت به نظافت واتاق بهداشتی سرویس ،

 ؟ است شده تعبیه داروخانه

5/7  

 و لباس تعویض جهت رختکن)مورد  3

( نظافت واتاق بهداشتی سرویس ، روپوش

 امتیاز 5/2هر مورد 

35 
 قابلیتدارای   و ای شیشه درب به مجهز دارویی یخچال آیا

 باشد؟ می یخچال درب شدن قفل
5  

 و ای شیشه درب به مجهز)مورد  2

هر مورد ( یخچال درب شدن قفل قابلیت

 امتیاز 5/2

36 
 زمان مدت برای دما نگهداری قابلیت دارویی یخچال آیا

 فوری دمایی کاهش و دارد را برق قطع صورت در مشخصی

 ؟ افتد می اتفاق یخچال درب شدن باز با

5  

 مدت برای دما نگهداری قابلیت)مورد  2

 و برق قطع صورت در مشخصی زمان

 درب شدن باز با فوری دمایی کاهش

 امتیاز 5/2هر مورد ( یخچال

37 

 دمای ایجاد و هوا مناسب گردش قابلیت دارویی یخچال آیا

 تنظیم قابلیت و فن یا و پنکه توسط یخچال در یکنواخت

 باشد می دارا  را گراد سانتی درجه 01 تا 1 محدوده در دما

 ؟

5  

 و هوا مناسب گردش قابلیت)مورد  2

 توسط یخچال در یکنواخت دمای ایجاد

 در دما تنظیم قابلیت و فن یا و پنکه

هر ( گراد سانتی درجه 01 تا 1 محدوده

 امتیاز 5/2مورد 

38 
 محدوده تغییر با) دما کنترل نمایشگر دارویی یخچال آیا

 دما خواندن قابلیت و(  گراد سانتی درجه 1/5 حداکثر دمایی

 ؟ باشد می دارا را یخچال درب کردن باز بدون

5  

 قابلیت ، دما کنترل نمایشگر)مورد  2

( یخچال درب کردن باز بدون دما خواندن

 امتیاز 5/2هر مورد 

39 
 باز هنگام هشداربه سیستم به مجهز دارویی یخچال یاآ

 دیتا به مربوط افزار نرم و USB پورت  و یخچال درب ماندن

 ؟ باشد می الگر

5/7  

 هنگام هشداربه سیستم به مجهز)مورد  3

 و USB پورت  و یخچال درب ماندن باز

هر مورد ( الگر دیتا به مربوط افزار نرم

 امتیاز 5/2

   185 جمع نهایی 

 



 دارو GDP و  GSPبررسی وضعیت

و ملزومات مصرفی پزشکی 

دربیمارستانها  

حداکثر 

امتیاز

تعداد بیمارستان 

امتیاز هایی که 

کامل سوال را 

گرفته اند

 امتیاز کامل  هایی کهنام بیمارستان

سوال را نگرفته اند

 از هیچ امتیازیهایی که نام بیمارستان 

سوال  نگرفته اند

1
آیا بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و 

تجهیزات پزشکی در بیمارستان وجود دارد ؟
 بیمارستان5:مثال 5

بیمارستان الزهرا ،  بیمارستان سینا ، : مثال

بیمارستان بوعلی
بیمارستان شهید مطهری ،  بیمارستان قلب:مثال 

2
دفتر کار رییس بخش مراقبت های دارویی ، 

ملزومات و تجهیزات پزشکی در فاصله مناسبی تا 

داروخانه  قرار دارد ؟

-بیمارستان بوعلی:مثال  بیمارستان8مثال 2.5

3

آیا  فضای مستقل یا به صورت مجزا داخل 

داروخانه برای واحد اطالع رسانی دارو و 

و پایش عوارض ناخواسته  ( DPIC)سموم

اختصاص داده شده است ؟(ADR)دارویی

مثال  بیمارستان سینا- بیمارستان7مثال 10

4
آیا کارکنان بخش ها دسترسی راحت جهت 

دریافت داروی بیماران بستری به داروخانه را 

دارند؟

5

5
آیا حداقل مساحت های الزم جهت داروخانه ی 

بیمارستانی بر حسب تعداد تخت و بر اساس 

ضوابط ابالغی رعایت گردیده است ؟

5

 و دارو GDP  و GSPوضعیت بررسی لیست چک بندی جمع فرم

ها بیمارستان در پزشکی مصرفی ملزومات
:تاریخ:                         معاونت نام



6
آیا دسترسی بیماران برای دریافت دارو به 

داروخانه بیمارستان مناسب است ؟
2.5

7
آیا دسترسی اورژانس به داروخانه بیمارستان 

مطلوب است ؟
2.5

2.5آیا انبار دارو از انبار تجهیزات جدا می باشد ؟8

9
آیا ارتباط و دسترسی داروخانه ی بیمارستان  با 

انبار مرکزی مناسب است ؟
2.5

10
آیا انبار مرکزی از سطح زمینهای اطراف باالتر 

است و بارانداز مناسب دارد؟
2.5

11
آیا فاصله استاندارد بین انبار از محل امحا زباله، 

مرکز زباله و ضایعات رعایت شده است؟
5

12
آیا درب انبارها  ازجنس فلز و سطح داخلی آن 

صاف و بدون شکاف و درز می باشد؟
5

13
آیا مراقبتهای الزم در خصوص جلوگیری از ورود 

افراد غیرمجاز به انبارصورت گرفته است ؟
2.5

14
آیا کف به نحوی که برخالف جریان کار و به 

طرف آبرو ها باشد است ؟
2.5

15
آیا سقف دارای عایق مناسب جهت جلوگیری از 

انتقال گرما و سرما و از جنس بتون می باشد؟
5

16
موارد ایمنی مربوط به کف و دیوارها و سقف 

صاف و فاقد هر گونه منفذ و )رعایت شده است ؟

(روزنه بوده و قابل نظافت باشد

5



17
آیا چاهك های فاضالب در انبارها دارای درپوش 

و وضعیت ظاهری مناسب است؟
2.5

18
آیا پالت گذاری و قفسه بندی انبار بصورتی است 

که جلوگیری از برگشت بسته ها و پالتها و کمك 

به نظافت راحت تر انبار شود ؟

5

19

آیا روش چیدمان به گونه ای است که سیستم    

                                                First 

Expired- First Out به راحتی قابل اجراء 

باشد؟

5

20
آیا محل نگهداری محلولهای شیمیایی و 

ضدعفونی کننده مجزا است ؟
2.5

2.5آیا محل نگهداری داروهای ریکال مجزا است؟21

2.5آیا محل نگهداری داروهای ضایعاتی مجزا است؟22

23
آیا محل نگهداری داروهای سایتوتوکسیك و 

بایوداروها مجزا است؟
5

5میزان روشنایی و نور انبار مناسب است؟24

25

شرایط نگهداری محصوالت قابل اشتعال چگونه 

انباری مجزا دارای زون  آتش ایمنی )است ؟  

مناسب شامل سیستم اعالم و اطفاء حریق 

المپهای ضد جرقه وکلیدهای برق ضد جرقه 

خارج از محوطه انبار و گردش و تهویه هوای 

(مناسب 

10



26
آیا انبار مجهز به سیستم تهویه مرکزی می باشد 

؟
5

27

آیا تعداد مناسب دماسنج و رطوبت سنج در نقاط 

مختلف  انبار نصب شده و تمامی آنها در فواصل 

و از سیستم . زمانی مشخص کالیبره می شوند

ثبت و هشدار الکترونیکی دما و رطوبت استفاده 

میشود  ؟

7.5

28

سیستم سرمایش و گرمایش انبار چگونه است؟

انبار دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب )

بوده

تا حد امکان از کولر آبی و بخاری نفتی یا / 

(گازوئیلی استفاده نشده است

5

29
 متر یا بیشتر می باشد 4آیا ارتفاع انبار در حدود 

؟
2.5

30
آیا نشانگرهای دما در اکثر نقاطی که احتمال 

حداکثر نوسانات در آن مناطق وجود دارد نصب 

شده است ؟

2.5

31

آیا محل هایی مناسب با تجهیزات کامل حرارتی 

و ثبت دما جهت نگهداری داروهای حساس به 

داروهای )دما مانند  بعضی از داروهای خاص 

و یا انبار خنك وجود دارد ؟(بیولوژیك و واکسنها

5



32

آیا تقسیم بندی فضای انبار طبق ضوابط انجام 

گرفته است؟

قسمت آماده سازی کاال قبل (2قسمت انبارش (1

قسمت آماده سازی کاال قبل از (3از انبارش 

قسمت نگهداری کارتن های خالی و (4ارسال  

سایر ادوات بسته بندی

قسمت اداری(5

12.5

33

آیا مساحت های الزم جهت انباردارویی، ملزومات 

و تجهیزات پزشکی بر حسب   تداد تخت طبق 

ضوابط ابالغ شده می باشد ؟
5

34

آیا فضایی تحت عنوان رختکن جهت تعویض 

لباس و روپوش ، سرویس بهداشتی واتاق نظافت 

به صورت جداگانه از محیط داروخانه تعبیه شده 

است ؟

7.5

35
آیا یخچال دارویی مجهز به درب شیشه ای و 

دارای قابلیت قفل شدن درب یخچال می باشد؟
5

36

آیا یخچال دارویی قابلیت نگهداری دما برای 

مدت زمان مشخصی در صورت قطع برق را دارد 

و کاهش دمایی فوری با باز شدن درب یخچال 

اتفاق می افتد ؟

5



37

آیا یخچال دارویی قابلیت گردش مناسب هوا و 

ایجاد دمای یکنواخت در یخچال توسط پنکه و یا 

 10 تا 0فن و قابلیت تنظیم دما در محدوده 

درجه سانتی گراد را  دارا می باشد ؟

5

38

با تغییر )آیا یخچال دارویی نمایشگر کنترل دما 

 ( درجه سانتی گراد 0/5محدوده دمایی حداکثر 

و قابلیت خواندن دما بدون باز کردن درب 

یخچال را دارا می باشد ؟

5

39
آیا یخچال دارویی مجهز به سیستم هشداربه 

 و USBهنگام باز ماندن درب یخچال و  پورت 

نرم افزار مربوط به دیتا الگر می باشد ؟

7.5

185جمع نهایی


