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

 ** ویژۀ ارزیابان سازمان غذا و دارو **

 تاریخ بازدید:          نام دانشگاه:                                      شهرستان:                       نام بیمارستان:                              

 کار داروخانه: ساعات                                           تعداد تخت مصوب:                        تعداد تخت فعال:     

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

 ، سایر   ICU   ،CCU   ،NICU   ،PICU   ، BICU  ،Cat Labبخش های ویژه:  

 

 

  دارد. تخت یک داروساز بالینی وجود 100مطابق استاندارد به ازای هر  (1

   تخت یک داروساز عمومی وجود دارد. 30مطابق استاندارد به ازای هر  (2

   . استفعال  ADRبیمارستان دارای نماینده  (3

   .است فعال DPIC بیمارستان دارای (4

 :مالحظات 

 

 

 دو امتیاز()هر مورد  نیروی انسانی

 



 

 

 
  



 

 آیا مسئول فنی حضورفعال دارد (1

i. تجهیزات پزشکی مصرفی و نسخه پیچی ، ملزومات ونظارت مستقیم بر نگهداشت و توزیع دارو  

ii.  شرکت در کمیته ها و پیگیری مصوبات 

iii. مشاوره به بیمار 

   پروانه مسئول فنی در معرض دید نصب شده است. (2

  اند.پرسنل و مسئول فنی از روپوش و اتیکت استفاده کرده (3

   اند.تکنسین ها دوره آموزشی نسخه پیچی را گذرانده (4

  .باشدمی 25/10/1395در تاریخ  159394/655به شماره نامه  مطابق با استاندارد ابالغیمساحت داروخانه  (5

    .وجود داردمسئول فنی جداگانه در صورت وجود داروخانه اقماری،  (6

i. گردد. یک نمره منفی لحاظ  ،در صورت عدم وجود مسئول فنی جداگانه 

   .شودمیضوابط ابالغی وزارت متبوع در صورت ساخت داروهای ترکیبی رعایت  (7

i.  لحاظ گردددر صورت عدم رعایت ضوابط یک نمره منفی.  

وجود داروهای تاریخ گذشته با برچسب مشخص در فضای  در صورت یا داروی تاریخ گذشته در داروخانه وجود ندارد (8

   است.  جهت امحا قرار گرفته ایجداگانه

i. گردد.یک نمره منفی لحاظ در بین داروها ه تدر صورت وجود داروی تاریخ گذش   

   داروخانه دارای سیستم اعالم و اطفاء حریق مناسب است. (9

   .است انقضا خیتار اساس برداروخانه  در دارو دمانیچ (10

  قفسه بندی داروها به صورت استاندارد است. (11

 وجود دارد. و تهویه مناسب  سرمایش، در داروخانه سیستم گرمایش (12

  .استداروخانه مجهز به دماسنج و رطوبت سنج استاندارد  (13

 امتیاز()هر مورد دو داروخانه 

 



    شود.میانجام در داروخانه  داروهای یخچالیگذاری برچسب (14

   .شودمیانجام گذاری لیست داروهای مشابه در داروخانه وجود دارد و برچسب (15

  . شودمیانجام  بخشنامۀ ابالغیآخرین  گذاری داروهای با هشدار باال طبقبرچسب (16

 (باشد.های ابالغی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، مد نظر میها و دستورالعملآخرین استانداردها، آئین نامه)

   .وجود داردمنابع اطالعات دارویی در داروخانه  (17

i. به دسترسی صورت در Uptodate  شود لحاظ دیگر مثبت نمره یک شده رسانی بروز . 

 دسترسی به کامپیوتر و اینترنت پرسرعت وجود دارد.  (18

  دسترسی دارد. HISداروساز به سوابق بیمار از طریق سیستم  (19

  .دگیرصورت می HISها در سیستم بروز رسانی قیمت (20

  وجود دارد.( IMED)دسترسی به فهرست اعالمی اداره کل تجهیزات پزشکی  (21

 :مالحظات 

 

 دارودهی به بخش

  گیرد.ساعته صورت می 24تحویل داروها به بخش طبق ضوابط و به صورت  (1

 نحوۀ دارودهی به بخش به صورت (2

 امتیاز(دو )  تک دوز 

 امتیاز( یک)  نایلون دوز

 امتیاز( 0)باشد. می  یکجا 

 داروسازان بیمارستان از بخش موجود است.  های قبلیگزارش از بازدید (3

 :مالحظات 



  مواد تحت کنترلداروهای مخدر و 

 . گیردمیالعمل انجام دستور طبق، داروخانه مخدر در یهادارو ینگهدار (1

  است.های دریافتی مخدر مطابق با نسخ تحویلی و پوکهداروهای دفتر ثبت  (2

 موجودی داروهای مخدر با سیستم تطابق دارد.  (3

 :مالحظات 

 

 مصرفی ملزومات و تجهیزات پزشکی

  :شودانجام میر طبق فرآیند زیرب مصرفی تجهیزات پزشکیملزومات و مین أنیاز سنجی و ت ( 1

 سفارش و خرید                                        یید أاعالم نیاز بخش                           ارسال به داروخانه، بررسی، ت

 باشد. شده و موجود میبیمارستان تدوین مصرفی ملزومات و تجهیزات پزشکی فرموالری ( لیست  2

 :مالحظات 

 امور مالی 

 های بیمارستانسایر حساب ای ازبه حساب جداگانه مصرفی دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی هایپرداخت هزینه (1

       گیرد.میصورت 

  گیرد.صورت می ABC / VENارزیابی بر اساس متد  (2

صورت حساب بررسی  5شود.) صورت حساب بیماران رعایت میدر ( IMEDاداره کل تجهیزات پزشکی )قیمت ابالغی  (3

  شود(

پرونده بررسی  5)  مصرفی تطابق دارند.ملزومات و تجهیزات پزشکی صورت حساب بیمار و پرونده از نظراقالم دارویی و  (4

  شود(

در صورت کسورات بیمه به دلیل عدم رعایت پروتکل های دارویی مصوب سازمان غذا و دارو دو نمره منفی لحاظ گردد.  (5

 



 اعتباربخشی –ها بررسی اعتبارات تخصیص یافته در بیمارستان (6

 ردیف
میزان اعتبار تخصیص یافته ) براساس نامه 

 سازمان (
 شرح هزینه کرد

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 :مالحظات 

 

 

 



  یخچال

 امتیاز شاخص ردیف

  .باشدمی اییخچال مجهز به درب شیشه 1

  باشد.می هادارای قابلیت قفل شدن درب یخچال 2

  باشد.مجاز می تم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف از دماسمجهز به سی یخچال 3

4 
 مجاز از رطوبتتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف سمجهز به سییخچال 

 .باشدمی
 

  اشد.می USBیخچال مجهز به پورت  5

  .باشدمی الگریخچال مجهز به نرم افزار مربوطه برای دیتا 6

 هر مورد دو امتیاز

 امتیاز 12در مجموع 

 :مالحظات 

 

 فرموالری دارویی
  .باشدموجود می فرموالریروش تدوین شده برای تهیه دارو خارج از  (1

  خط مشی مربوط به حذف یا اضافه به فرموالری بیمارستان وجود دارد. (2

  .باشدموجود میدر ماه بر اساس تعداد و به تفکیک بخش و پزشک  فرموالریفهرست دارو های تهیه شده خارج از  (3

  .باشدموجود میید داروساز مستندات مربوط به سفارش پزشک و تائ، فرموالری در صورت درخواست داروی خارج از  (4

 . گیردمیبازنگری فرموالری مصوب به صورت منظم انجام  (5

 :مالحظات 



 گرهای بیمهسازمان

 باشد:گر طرف قرارداد میهای بیمه داروخانه با کدامیک از سازمان – 1

i. مین اجتماعی            تأ 

ii.                   خدمات درمانی 

iii.                 نیروهای مسلح 

iv. )سایر)ذکر شود 

 

 میزان تقریبی کسورات نسخ بیمه در ماه به صورت متوسط: -2

 

 ؟گرددجهت رفع مشکالت چگونه ارزیابی میگر های بیمهرایزنی مسئول فنی با نماینده ی سازمان -3

 خیلی ضعیف /  ضعیف   /مطلوب       /بسیارمطلوب  

 

 97: مجموع امتیاز

 





 

 

ستهای کلی در ویژگی (1 شده ا ستاندارد ابالغی ذکر  سازی محل نگهداری داروهای ریکالشامل  ،طراحی انبار که در ا  جدا

ضایعات  سیک  ،  سایتوتوک شیمیاییمحلول ،  بایوداروها و ،  شتعال  های    ضد عفونی کننده  ،و قابل ا

 انجام گرفته است. 

  تر  (کمک به نظافت راحتباشد. ) پالت گذاری و میمطابق استاندارد ها قفسه بندی (2

 وجود دارد.  و تهویۀ مناسب  و سرمایش  سیستم گرمایش  (3

 صورت گرفته است.  در خصوص جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز های الزممراقبت (4

  .در نقاط مناسب قرار گرفته استو رطوبت نشانگرهای دما   (5

  .شودمیداروهای حساس به دما به صورت مناسب نگهداری  (6

 شامل : تقسیم بندی فضای فیزیکی انبار طبق استاندارد ابالغی  (7

i.  قسمت انبارش  

ii.  قسمت آماده سازی کاال قبل از انبارش 

iii.  قسمت آماده سازی کاال قبل از ارسال 

iv. های خالی و سایر ادوات بسته بندی قسمت نگهداری کارتن 

v.  باشدمی قسمت اداری. 

  .است انقضا خیتار اساس بر انبار در دارو دمانیچ (8

داروهای تاریخ گذشته با برچسب مشخص در فضای جداگانه  وجود یا در صورت وجود نداردانبار داروی تاریخ گذشته در  (9

   گرفته است.جهت امحا قرار 

i. گردد.یک نمره منفی لحاظ در بین داروها ه تدر صورت وجود داروی تاریخ گذش   

  اطفاء حریق مناسب است.دارای سیستم اعالم و انبار  (10

 ) هر مورد دو امتیاز(انبار



  شود.ثبت می HISورودی به انبار بالفاصه در سیستم  هایفاکتور (11

 :مالحظات 

 

  یخچال

 امتیاز شاخص ردیف

  .باشدمی اییخچال مجهز به درب شیشه 1

  باشد.می هادارای قابلیت قفل شدن درب یخچال 2

  باشد.مجاز می در صورت انحراف از دماتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری سمجهز به سی یخچال 3

  .باشدمی مجاز از رطوبتتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف سمجهز به سییخچال  4

  باشد.می USBیخچال مجهز به پورت  5

  .باشدمی الگرز به نرم افزار مربوطه برای دیتایخچال مجه 6

 هر مورد دو امتیاز 

 امتیاز 12در مجموع 

 :مالحظات 

 

 داروهای مخدر و مواد تحت کنترل

 . گیردمیدستور العمل انجام  طبقانبار مخدر در  یهادارو ینگهدار (1

 موجودی داروهای مخدر با سیستم تطابق دارد.  (2

 :مالحظات 

 

  : 60مجموع امتیاز 





 

 

 

 

  .باشدبیمارستان دارای اتاق تمیز آماده سازی فرآورده های سایتوتوکسیک می (1

i. گرددجود اتاق تمیز یک نمره منفی لحاظ در صورت وجود سانتر انکولوژی و عدم و  

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

  باشد.ز، مطابق با استاندارد ابالغی میفضای فیزیکی اتاق تمی (2

  د.باشها میمسئول نظارت بر آماده سازی و ساخت فرآورده داروساز، (3

i.  گردد.نمره منفی لحاظ یک در صورت عدم وجود داروساز  

  مانند: کننداستفاده می حفاظت فردیکارکنان در اتاق تمیز از تجهیزات  (4

  ماسک          دستکش         عینک         گان  

  .شودمی و نگهداری اتاق تمیز ثبتهای اطالعات آماده سازی فرآورده (5

  .باشدمی های تهیه شده مطابق استاندارد ابالغیبرچسب فرآورده (6

   گردد.گیرد و مستندات ثبت میمی غذا و دارو انجامبر اساس ضوابط ابالغی سازمان نظارت و بازرسی  (7

 :مالحظات 

 

 

 20مجموع امتیاز: 

 

 امتیاز( )هر مورد دو سایتوتوکسیک ایه فرآورده سازی آماده تمیز اتاق

 های دارای سانتر انکولوژیبرای بیمارستان

 





 

 

 دارودهی به بخش
  باشد.و مطابق ضوابط ابالغی می ترالی اورژانس در بخش موجود بوده (1

  .وجود داردهای جداگانه برای داروهای هر بیمار در بخش باکس (2

 . شودمی نگهداری مناسب دارو از لحاظ دما و رطوبت رعایتشرایط  (3

 . ودشو اجرا می داشتهفرآیند عودت داروهای مصرف نشده در بخش به داروخانه وجود  (4

  .یا غیر قابل مصرف در بخش وجود نداردداروی تاریخ گذشته  (5

i.  .در صورت وجود داروی تاریخ گذشته در بخش یک نمره منفی لحاظ گردد 

 :مالحظات 

 یخچال

 امتیاز شاخص ردیف

  .باشدمی اییخچال مجهز به درب شیشه 1

  باشد.می هادارای قابلیت قفل شدن درب یخچال 2

  باشد.مجاز می تم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف از دماسمجهز به سی یخچال 3

  .باشدمی مجاز از رطوبتتم هشداردهنده شنیداری یا دیداری در صورت انحراف سمجهز به سییخچال  4

  باشد.می USBیخچال مجهز به پورت  5

  .باشدمی یخچال مجهز به نرم افزار مربوطه برای دیتاالگر 6

 هر مورد دو امتیاز

 امتیاز 12در مجموع 

 :مالحظات 

 

 ) هر مورد دو امتیاز(بخش



 پروتکل های دارویی 

 .باشدمی های تدوین شده در بیمارستانیا پروتکل های دارویی ارسال شدهپروتکلتجویز داروها بر اساس  (1

i. شوند.ها برای چه داروهایی استفاده میشخص شود که این پروتکلم 

 نام دارو ردیف
مدت زمان اجرای 

 پروتکل

 میزان صرفه جویی حاصل از اجرای پروتکل

 )میلیون ریال(

 دوهر پروتکل 

 امتیاز

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 هر مورد دو امتیاز

 

  .باشدمیداروساز  تائیدبا  دارویی پروتکلبا  تجویز داروها (2

 الحظات:م 

 



  اروهای مخدر و مواد تحت کنترلد

 گیرد. صورت میدستور العمل  طبقبخش مخدر در  یدارو ها ینگهدار (1

 :مالحظات 

 ایمنی دارویی 

  می شود.های ویژه توسط داروساز بالینی انجام پرونده بیماران بخشبررسی  (1

i.  گردددر صورت عدم وجود داروساز بالینی در بخش ویژه یک نمره منفی لحاظ .. 

 . می شودانجام ای بیماران در بخش برتوسط داروساز تلفیق دارویی  (2

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

 تعداد متوسط بیمار ترخیص شده در بیارستان در یک ماه...................... (4

 فهرست داروهای مشابه در بخش موجود است.  (5

 فهرست داروهای با هشدار باال در بخش موجود است.  (6

 . می شودبرچسب گذاری داروهای با هشدار باال در بخش انجام  (7

 در بخش وجود دارد.  ADR (Yellow Card)فرم زرد  (8

 آگاهی دارند.  ADR و تکمیل فرم زرد ADR هایپرسنل از نحوه ثبت آنالین گزارش (9

i. در صورت عدم آگاهی پرسنل یک نمره منفی لحاظ شود.  

 :مالحظات 

 

 فرموالری دارویی

  الکترونیک/نسخه چاپی () فایل  .وجود دارد در بخشی درمان و تجهیزات پزشک کمیته دارو، مصوب ریفرموال (1

 الحظات:م 

 58پروتکل  8مجموع امتیاز : با احتساب 


