
  
  جمهوري اسالمی ایران

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  فرم بازرسی از داروخانه

  
  دانشگاه علوم پزشکی جهرممعاونت غذا و دارو 

  □روزي  شبانه □ روزانه □نوع داروخانه: نیمه وقت   نام داروخانه:
  □شب □عصر □.........    صبحساعت ورود به داروخانه:   بازرسی فعلی: ................تاریخ 

  شماره و تاریخ پروانه تاسیس و مسئول فنی:  □شب □عصر □ساعت خروج از داروخانه: ...........   صبح
    نام و نام خانوادگی مسئول فنی صبح:
    نام و نام خانوادگی مسئول فنی عصر:

    نام و نام خانوادگی مسئول فنی شب:

  تلفن ثابت:  نام و نام خانوادگی قائم مقام:

  تلفن همراه:  آدرس و کد پستی داروخانه:

    آدرس انبار:
  

  3سطح   2سطح   1سطح   مسئول فنی
        حضور مسئول فنی در داروخانه (علت عدم حضور)  1
        وضعیت کنترل نسخ از نظر اشکاالت نسخه نویسی، تداخالت دارویی و ... توسط مسئول فنی  2
        (مطابقت با نسخه) و مشاوره با بیمار توسط مسئول فنینظارت در تحویل دارو   3
        دخالت افراد فاقد صالحیت علمی و فنی در تحویل دارو به بیمار  4
        انجام نسخه پیچی در غیاب مسئول فنی  5
        و ...) گرانفروشی در داروخانه (سود بر اساس فاکتور خرید، دریافت حق فنی در غیاب مسئول فنی  6
        استفاده مسئول فنی داروخانه از روپوش و اتیکت  7

  شاخص هاي کلی داروخانه
        ن نامه داروخانه هانصب تابلوي اعالم ساعات در معرض دید و رعایت ساعات فعالیت داروخانه با توجه به آئی  8
        پروانه هاي تاسیس و مسئول فنی داروخانه و نصب در معرض دید مراجعیناعتبار قانونی   9
        نصب منشور حقوق بیمار و تلفن رسیدگی به شکایات، در محل مناسبی از داروخانه  10
        شرایط نگهداري داروها در یخچال از نظر دما و رطوبت و ثبت دستی روزانه دما  11
        دما رکافی، رطوبت وشرایط فیزیکی داروخانه اعم از نظافت داروخانه، عدم وجود گرد و غبار در قفسه ها، نو  12
        هنگهداري و فروش داروها و فرآورده هاي خارج از فهرست رسمی داروهاي ایران در داروخان  13
        نگهداري و فروش اقالم دارویی تاریخ گذشته در داروخانه  14
        نگهداري و فروش اقالم دارویی تاریخ گذشته در داروخانه  15
        )OTCفروش داروهاي نسخه اي بدون نسخه معتبر (به جز داروهاي   16
        درج قیمت و مهر نمودن نسخه بیمار  17
تاریخ انقضاء و  وضعیت بسته بندي مجدد داروها از نظر بهداشتی و برچسب زنی (نام دارو، داروخانه، درج  18

(...  
      

        قبلاقدام به رفع نواقص تذکر داده شده در بازدیدهاي   19

 



  داروهاي ترکیبی
        ساخت داروهاي ترکیبی در داروخانه  20
ابل شستشو وضعیت فیزیکی ساخت داروهاي ترکیبی از نظر فضاي فیزیکی و تجهیزات شامل میز با سطح ق  21

  ، روشویی و ...
      

        منابع معتبر و ...) وضعیت مواد اولیه و فرآورده هاي ساختنی در داروخانه (از نظر تاریخ انقضاء، خرید از  22
هداري و دستور برچسب زنی داروهاي ترکیبی (نام داروخانه، بیمار، فرموالسیون، تاریخ ساخت، شرایط نگ  23

  مصرف)
      

  انبار
        سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب و دماسنج و رطوبت سنج در انبار  24
        وجود گرد و غبارشرایط فیزیکی انبار اعم از قفسه بندي، نظافت، عدم   25

  پرسنل
        تعامل داروخانه با بیماران و مراجعین  26
        همکاري کارکنان داروخانه با بازرسین  27
        استفاده کارکنان داروخانه از روپوش و اتیکت مخصوص  28
        رعایت آئین نامه آراستگی و حجاب کارکنان در داروخانه  29
زان و همراه داروخانه (گذراندن دوره هاي برگزار شده انجمن داروسا فعالیت پرسنل داراي صالحیت در  30

  داشتن مدرك معتبر)
      

  پزشک خانواده و بیمه
        قرارداد داروخانه با برنامه پزشک خانواده و سازمان هاي بیمه گر  31

  
جهت رفع موارد تخلف گزارش شده به شرح زیر تذکر داده شده تا در مراجعه بعدي نسبت به رفع آن اقدام نماید؛ بدیهی است  به داروخانه

  در صورت مشاهده عدم رفع این نواقص در بازرسی هاي آتی طبق مقررات برخورد قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت.
  

  مهر داروخانه، امضا و مهر مسئول فنی حاضر

  

  و نام خانوادگی بازرسین: نام

1(    

2(         

  

  

  انجام شده:مکاتبه 

  شماره نامه:

  تاریخ:

 


