
  
  

  .................فرم ارزشيابی داروخانه در سال
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گيالن                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگی موسس  :                                                                      نام داروخانه
  

               نيمه وقت عصر                   روزانه               شبانه روزینيمه وقت صبح:           وضعيت ارائه خدمات دارويی
  

  :شماره و تاريخ مجوز تاسيس داروخانه
  

  :شماره و تاريخ پروانه تاسيس داروخانه
  

:                      روستا  / دهستان/ بخش:                شهر:                      گيالن          شهرستاناستان   : محل داروخانه واقع در
             

  :آدرس دقيق محل داروخانه
  

  :E_MAIL      :                               فاکس:                                        تلفن داروخانه 
  

 :مساحت کف داروخانه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کروکی دقيق محل داروخانه :  
 

  
  خيریه/ داخل  درمانگاه    /     دولتی/       حقوقی  /    حقيقی  : نوع  داروخانه

  
   شب------- الی -------/  عصر--------الی ----------/    صبح------- الی ------ :ساعات دقيق فعاليت داروخانه

  
  ):با توجه به پروانه های مسئوليت فنی نصب شده در داروخانه ( داروخانه  تمام ساعات فعاليتنام و نام خانوادگی مسئولين فنی

  
٣ )١( 
٤ )٢( 
  
  

 :مالحظات
  
  
  



  توضيحات  خير  بلی   موضوع ردیف

        )١٥(رعایت حداقل مساحت کف داروخانه   ١
       )٥(ی پروانه تاسيس و مسئول فنی در داروخانهنصب تابلو  ٢
        )٢٠(رعایت دمای مناسب نگهداری دارو  ٣
        )١٠(نگهداری دارو دور از تابش مستقيم آفتاب  ٤
        )٢٠(نگهداری داروهای یخچالی در یخچال   ٥
        )١٠) (درجه سانتيگراد٢٣-٢٧( مناسباسيستم گرمازا و سرما ز  ٦
        )٥(م نصب شده در جای مناسب سالجوجود دما سن  ٧
        )٢٠(قابل شستشو بودن کف داروخانه  ٨
        )١٠(رعایت نظافت شخصی توسط پرسنل داروخانه  ٩
        )٢٠(فضای کافی جلوی پيشخوان جهت حضور مراجعين  ١٠
        )١٠(تابلوی مناسب برای سر درب داروخانه  ١١
        )٢٠(قفسه بندی و چيدمان مناسب دارو در داروخانه  ١٢
        )٢٠(فضای مشاوره با بيماران و محل مجزا ارائه خدمات  ١٣
        )٢٠(فضای تفکيک شده ساخت داروی ترکيبی در داروخانه  ١٤
        )٥(نصب ساعات فعاليت داروخانه در معرض دید عموم  ١٥
        )٥(عدم نصب آگهی تبليغاتی نامناسب در داروخانه  ١٦
        )٥(به هنگام عدم حضور مسئول فنینصب تابلوی نسخه پيچی ندارم   ١٧
        )٥(نصب شماره تلفن رسيدگی به شکایات توسط دانشگاه  ١٨
  :امتياز کسب شده      )٥(نصب منشور حقوق بيمار در داروخانه   ١٩
         )٨٠(حضور فيزیکی و فعال مسئول فنی  ٢٠
        )٢٠( مشاوره با بيمار  ٢١
         )١٠٠(ز در داروخانه و فروش  آنعدم وجود داروهای خارج شبکه و غيرمجا  ٢٢
        )٥٠..) (  کنترل علمی نسخه-مهرنمودن(روند مناسب نسخه پيچی  ٢٣
         )٣٠(پوشيدن روپوش و نصب اتيکت برای پرسنل داروخانه  ٢٤
         )٣٠(قيمت گذاری صحيح و رعایت تعرفه مصوب حق فنی  ٢٥
         )٣٠(بسته بندی مجدد داروها  ٢٦
         )٣٠(قيمت بر اقالم غير دارویی موجود در داروخانهنصب برچسب   ٢٧
        )٥٠( دارا بودن رایانه و ارائه خدمات مکانيزه به بيماران   ٢٨
        )٣٠( وجود کتب یا منابع داروسازی جهت ارائه خدمات دارویی   ٢٩
        )٢٠( نگهداری صحيح اسناد و مدارک خدمات داروخانه   ٣٠
        )٥٠(ل در یک شيفت فعاليت داروخانهحضور موسس حقيقی حداق  ٣١
         )٥٠(عدم نگهداری و فروش داروهای تاریخ گذشته در داروخانه  ٣٢
         )١٠(رعایت شئون حرفه ای و اخالقی توسط پرسنل داروخانه  ٣٣
        )١٠( همکاری متقابل با سازمانهای بيمه گر  ٣٤
  :متياز کسب شدها      )١٠( همکاری مناسب با شرکتهای مجاز پخش دارو  ٣٥
         )١٠(ساخت و کنترل نهایی فرآورده توسط داروساز مسئول  ٣٦
        )٥( رعایت زمان ساخت داروی ترکيبی  ٣٧
        )٥( وجود ميز و لوازم مناسب برای ساخت   ٣٨
        )١٠( رعایت تاریخ مصرف-نگهداری مناسب-خرید از منابع معتبر: مواد اوليه  ٣٩
         )٥(رکيبی براساس ضوایط دفتر ساخت داروهای ت  ٤٠
        )٥( برچسب زنی مناسب  ٤١
         )٥(نظم و نظافت مکان ساخت و لوازم مربوطه  ٤٢
  :امتياز کسب شده       )٥(عدم انبوه سازی و رعایت شرایط نگهداری فرآورده  ٤٣
         )٢٠(قفسه بندی و چيدمان مناسب داروها و لوازم در انبار  ٤٤
         )١٥(دمای مناسب در انبارنگهداری داروها در   ٤٥
        )٥( وجود دماسنج در انبار  ٤٦
        )٢٠( لوازم  خارج شبکه ، غيرمجاز  و تاریخ گذشته در انبار-عدم وجود دارو  ٤٧
  :امتياز کسب شده       )١٠(قابل نظافت بودن کف انبار  ٤٨
  :ز کسب شدهامتيا      )٥٠(همکاری با معاونت غذا و دارو جهت ارتقای خدمات دارویی  ٤٩

  :مجموع امتيازات کسب شده
  
  

  

  



  
  Aموارد تخلف سری 

  
عدم رعایت حقوق بيماران و عدم همکاری پرسنل داروخانه با   عدم حضور مسئول فنی داروخانه

  بيماران و مراجعين
عدم رعایت اصول بسته بندی مجدد داروها و برچسب زنی آنها 

  طبق ضوابط
  عدم همکاری موسس و مسئول فنی با بازرسان 

 تداخالت دارویی -عدم کنترل نسخ از نظر اشکاالت نسخه نویسی
  توسط مسئول فنی..

  گرا نفروشی در داروخانه
  

و مشاوره با بيمار ) مطابقت با نسخه(عدم نظارت در تحویل دارو 
  توسط مسئول فنی

  دن داروعدم تحویل دارو به بيمار با توجه به موجود بو

وجود اقالم دارویی و مواد اوليه تاریخ گذشته و فروش آنها در   دخالت افراد فاقد صالحيت علمی و فنی در تحویل دارو به بيمار
  داروخانه

  )OTCبه جز داروهای (فروش دارو بدون نسخه معتبر  انجام نسخه پيچی در غياب مسئول فنی
 و یخچال از عدم رعایت شرایط نگهداری داروها در قفسه ها

   دما– نور –نظر رطوبت 
..)  بهداشتی- آرایشی–دارویی (وجود اقالم بدون پروانه و مجوز 

  و فروش آنها در داروخانه
وجود داروهای خارج فهرست رسمی کشور و فروش آنها در 

  داروخانه
  عدم تهيه مواد اوليه ساخت داروهای ترکيبی از منابع قانونی

  
  Bموارد تخلف سری 

  
 نصب تابلوی ساعات فعاليت داروخانه در معرض دید عدم

  مراجعين
عدم وجود فضای کافی و شرایط فيزیکی مناسب جهت ساخت 

  دارهای ترکيبی در داروخانه
عدم رعایت ساعات فعاليت داروخانه با توجه به آیين نامه 

  داروخانه ها
نامناسب بودن وضعيت ظاهری انبار از نظر نظافت و شرایط 

  فيزیکی
دم نصب پروانه های تاسيس و مسئول فنی فعاليت داروخانه در ع

  معرض دید مراجعين
  وجود اقالم دارویی ومواد اوليه تاریخ گذشته در انبار

  فنی بر روپوش خودعدم نصب اتيکت مسئول  عدم استفاده کارکنان و مسئول فنی داروخانه از روپوش
اروهای نامناسب بودن وضعيت ظاهر داروخانه و محل ساخت د

  ترکيبی از نظر نظم و نظافت
نام سازنده (عدم درج مشخصات در دفتر ساخت داروهای ترکيبی 

 نام - نام بيمار– مواد بکار رفته و ميزان – تاریخ ساخت –
  پزشک و شماره نظام پزشکی

   در داروخانهعدم وجود فاکتور خرید اقالم دارویی و غيردارویی  تهيه و نگهداری داروهای ترکيبی در حجم زیاد 
  
  
  

  تاریخ بازدیدهای انجام شده از داروخانه در سال  تعداد موارد تخلف
  Bسری  Aسری 

١(      
٢(      
٣(      
٤(      
٥(      
٦(      
  

امتياز از مجموع ------------- مورد بوده و با توجه به ميانگين دفعات بازدید طول سال -------------مجموع موارد تخلف داروخانه 
  زات ارزشيابی داروخانه کسر ميگردد،امتيا

  . می باشد-----------بنابراین امتياز ارزشيابی داروخانه
  معاون غذا و دارو

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گيالن
  
  
  
  
  
  


