بسمه تعالی

« فرم ارزشيايب داروخانه در سال »------
انم داروخانه :
انم و انم خانوادگي مؤسس :
وضعيت ارائه خدمات دارويي :

کد داروخانه:
کد ملی مؤسس:
 نيمه وقت صبح

 نيمه وقت عصر

 روزانه

مشاره و اتريخ جموز أتسيس داروخانه :
مشاره و اتريخ پروانه أتسيس داروخانه

حمل داروخانه واقع در :

آدرس دقيق حمل داروخانه
تلفن داروخانه :
فاكس:
:E.MAIL

كروكي دقيق حمل داروخانه :

استان :

شهرستان :

خبش :

دهستان :

شهر :

روستا :

 شبانه روزي

 حقيقي
نوع داروخانه :

 حقوقي (اب ذکر انم)

 دوليت

ساعات دقيق فعاليت داروخانه

 داخلي درمانگاهي

 ----ـ  ----صبح

 خرييه

 ----ـ  ----عصر

 ----ـ  ----شب

کد ملی و انم و انم خانوادگي مسئولني فين متام ساعات فعاليت داروخانه (اب توجه به پروانه هاي مسئوليت فين نصب شده در
داروخانه) :
)1

)3

)2

)4

مالحظات :

ردیف

موضوع گزارش گریی

در برانمه نرم افزاری مربوطه

موضوع ارزشيايب در داروخانه

حداكثر
امتياز

فضای داروخانه
1

 .1نصب پروانه اتسيس معترب

2

 )1نصب اتبلوي پروانه أتسيس و مسئول فين در داروخانه
( 5امتياز)

 .2نصب پروانه مسئول فنی معترب

3

 )2رعايت شرايط نگهداري داروها در قفسه ( )25±2ºcو
خيچال ()5±3ºc
( 40امتياز)

 .3رعايت دماي مناسب براي نگهداري داروها

20

 .4نگهداري داروها دور از اتبش مستقيم آفتاب

10

 .5نگهداري داروهاي خيچايل در خيچال

10

 )3وجود دماسنج و ديتاالگر ( 15امتياز)

 .6دماسنج سامل و در جاي مناسب نصب شده

5

 .7ديتاالگر در خيچال

5

 .8وجود مستندات ديتاالگر

5

 )4رعايت نظافت و هبداشت عمومي ( 20امتياز)

 .9رعايت نظافت و هبداشت عمومي (20
امتياز)

20

 )5فضاي كايف جلوي پيشخوان جهت حضور بيماران و
مراجعني (منوط به اختصاص فضا جهت رعايت حقوق

 .10فضاي كايف جلوي پيشخوان جهت حضور
بيماران و وجود امکاانت مناسب برای

10

امتياز كسب

شده

بيمار) ( 10امتياز)
 )6اتبلوي مناسب براي سردرب داروخانه( 20امتياز)

مراجعني مانند صندلی
 .11درج انم موسس

10

 .12بدون تبليغات

10

 )7داشنت کپسول آتش نشانی ( 10امتياز)

 .13کپسول شارژ شده

10

 )8قفسه بندي و چيدمان مناسب دارو در داروخانه (10
امتياز)

 .14قفسه بندي و چيدمان مناسب دارو در
داروخانه

10

 )9فضاي مشاوره اب بيماران و حمل جمزاي ارائه خدمات
( 20امتياز)

 .15فضاي مشاوره اب بيماران و حمل جمزاي ارائه
خدمات

20

 )10فضاي تفکيک شده ساخت داروي ترکييب در
داروخانه ( 10امتياز)

 .16فضاي تفکيک شده ساخت داروي ترکييب
در داروخانه

10

 )11نصب ساعات فعاليت داروخانه در معرض ديد عموم
( 5امتياز)

 .17نصب ساعات فعاليت داروخانه در معرض
ديد عموم

5

 )12عدم نصب آگهي تبليغايت انمناسب در داروخانه
( 20امتياز)

 .18عدم نصب آگهي تبليغايت انمناسب در
داروخانه

20

 )13وجود اتبلوي نسخه پيچي ندارمي ( 5امتياز)

 .19وجود اتبلوي نسخه پيچي ندارمي(هنگام عدم
حضور مسئول فين)

5

 )14نصب مشاره تلفن رسيدگي به شکاايت توسط
دانشگاه ( 5امتياز)

 .20نصب مشاره تلفن رسيدگي به شکاايت توسط 5
دانشگاه

 )15نصب منشور حقوق بيمار در داروخانه
( 5امتياز)

 .21نصب منشور حقوق بيمار در داروخانه

جمموع

5
200

حنوه ارائه خدمات
2

 )1حضور فعال مسئولفين و مشاوره اب بيمار
( 100امتياز)

 )2عدم وجود داروهاي خارج از فهرست داروهاي
رمسي ايران و ساير اقالم غريجماز(طبق آيني انمه داروخانه
ها) و عدم فروش آن ( 100امتياز)
 ) 3روند مناسب نسخه پيچي ( 50امتياز)

 -1حضور فيزيکي در داروخانه
(درصورت نبودن مسئول فنی کسر 100امتياز)

50

 -2زمان مشاوره اب بيمار حداقل  2دقيقه

20

 -3اپسخگويي به سئواالت بيماران
(تلفين،مکتوب)...،

10

 -4ارزايبی ماهانه فعاليت داروخانه

20

 -5عدم وجود داروی غريجماز

50

 -6عدم فروش آن

10

 -7عدم درايفت دارو از شبکه غريجماز توزيع

10

 -8عدم وجود ساير اقالم غريجماز

30

 -9سرعت و دقت در نسخهپيچي(اپيش نسخ بر
اساس تداخالت دارويی،نسخه پيچي مناسب و
مهرمنودن نسخه بيمار)

10

 -10عدم فروش دارو بدون نسخه معترب

10

 -11نسخه پيچی صحيح OTC

10

 -12حتويل دارو اب توجه به موجودی واي فروش
اضافی

10

 -13عدم دخالت غريمسئول فنی در نسخه پيچی

10

 -14نسخه پيچی درزمان عدم حضور مسئول فنی

10

 -15روپوش مسئول فنی و پرسنل هريک 5امتياز

10

 -16اتيکت مسئول فنی بر روپوش خود

10

 -17قيمت گذاری صحيح دارو

10

 -18سايراقالم

10

 -19رعايت تعرفه ارائه خدمات

10

 -20بسته بندی جمدد مناسب

10

 -21برچسب زنی مناسب

10

-22حتويل هبداشتی دارو

10

 -23نصب برچسب قيمت

10

 -24فروش براساس قيمت مصوب

10

 -25ضبط سوابق نسخ دارويي بيمه بيماران

10

 -26ثبت نسخ آزاد بيماران

10

 -27اطالعات دارويی و مشاوره مکانيزه

10

 -28به روز بودن اطالعات نسخ

20

 )9وجود كتب اي منابع داروسازي مورد نياز در داروخانه
جهت به روزسازي اطالعات ارائه شده به مراجعني و
منابع مورد نياز ساخت داروهاي ترکييب ( 20امتياز)

 -29وجود كتب اي منابع داروسازي مورد نياز در
داروخانه جهت به روزسازي اطالعات ارائه
شده به مراجعني و منابع مورد نياز ساخت
داروهاي ترکييب

20

 )10نگهداري صحيح اسناد و مدارک خدمات
داروخانه(فاکتور خريد اقالم دارويي و غريدارويي)....،
( 10امتياز)

 -30نگهداري صحيح اسناد و مدارک خدمات
داروخانه(فاکتور خريد اقالم دارويي و
غريدارويي)....،

10

 )11حضور موسس حقيقي حداقل در يک شيفت

 -31حضور موسس حقيقي حداقل در يک شيفت

50

 )4پوشيدن روپوش و نصب اتيكت براي كليه شاغلني
داروخانه ( 20امتياز)
 )5قيمت گذاري صحيح و رعايت تعرفه هاي مصوب
حق فين نسخ ( 30امتياز)
 )6بسته بندي جمدد داروها ( 30امتياز)

 )7نصب برچسب قيمت بر اقالم غريدارويي موجود در
داروخانه ( 20امتياز)
 )8دارا بودن رااينه و ارائه خدمات مكانيزه به بيماران
( 50امتياز)

فعاليت داروخانه
(اجنام وظايف طبق آيني انمه) ( 50امتياز)

فعاليت داروخانه
(اجنام وظايف طبق آيني انمه)

 )12عدم نگهداري و فروش داروهاي اتريخ گذشته در
داروخانه ( 50امتياز)

 -32عدم نگهداري و فروش داروهاي اتريخ گذشته
در داروخانه

50

 )13رعايت شئون حرفه اي و اخالقي توسط کليه
پرسنل داروخانه ( 10امتياز)

 -33بکارگريی تکنسني آموزش ديده

5

 -34وضعيت ظاهری و برخورد مناسب اب
مراجعني5امتياز

5

 )14مهکاري متقابل اب سازماهناي بيمه گر ( 10امتياز)

 -35مهکاري متقابل اب سازماهناي بيمه گر

10

 )15مهکاري مناسب اب شرکتهاي جماز پخش دارو

 -36صدورچک و تيادالت مالی داروخانه فقط به

5

( 10امتياز)

انم موسس
 -37عدم مشارکت در ارائه ختفيفات دارويی

5

 )16رعايت حقوق بيماران در داروخانه ( 10امتياز)

 -38رعايت حقوق بيماران در داروخانه

10

 )17رعايت ساعات فعالييت داروخانه ( 20امتياز)

 -39رعايت ساعات فعالييت داروخانه

20

 )18مهکاری اب ابزرسني دانشگاه در اپسخ به سواالت
و ابزديد مکاهنای خمتلف داروخانه
( 10امتياز)

 -40مهکاری اب ابزرسني دانشگاه در اپسخ به
سواالت و ابزديد مکاهنای خمتلف داروخانه

10

جمموع

600

حمل ساخت داروهای ترکيبی
3

 -1وجود مهر و امضاي داروساز مسئول روي
برچسب فرآورده

5

 )1ساخت و كنرتل هنايي فرآورده توسط داروساز مسئول
( 15امتياز)

 -2ساخت و نظارت توسط مسئول فنی

10

 )2رعايت زمان ساخت داروي ترکييب
(عدم تداخل اب وظايف حموله مسئول فين) ( 5امتياز)

 -3رعايت زمان ساخت داروي ترکييب

5

 )3وجود ميز و لوازم مناسب براي ساخت ( 5امتياز)

 -4وجود ميز و لوازم مناسب براي ساخت

5

 )4مواد اوليه برای ساخت ( 10امتياز)

 -5خريد از منابع معترب

5

 -6نگهداري مناسب مواد اوليه

2

 -7رعايت اتريخ انقضا مواد اوليه

3

 )6برچسب زين مناسب
(ذكر اتريخ ساخت فرآورده ،تركيبات ،دستور مصرف
وشرايط نگهداري و انم سازنده و انم داروخانه) ( 5امتياز)

 -8برچسب زين مناسب

5

 )7نظم و نظافت مكان ساخت و لوازم مربوطه (5
امتياز)

 -9نظم و نظافت مكان ساخت و لوازم مربوطه

5

 )8عدم انبوه سازي و رعايت شرايط نگهداري فراورده
(کنرتل اتريخ ساخت فراورده هاي موجود) ( 5امتياز)

 -10عدم انبوه سازي و رعايت شرايط نگهداري
فراورده

5

جمموع

50

انبار دارو و لوازم
4

 )1قفسهبندي و چيدمان مناسب داروها و لوازم (10
امتياز)

 -1قفسهبندي و چيدمان مناسب داروها و لوازم

10

 )2نگهداري داروها در دماي مناسب
دماي مناسب  25±2درجه سانتيگراد ( 15امتياز)

 -2نگهداري داروها در دماي مناسب

15

 )3وجود دماسنج در انبار ( 5امتياز)

 -3وجود دماسنج در انبار

5

 )4عدم وجود دارو خارج از فهرست رمسي داروهاي ايران

 -4عدم وجود دارو خارج از فهرست رمسي

10

داروهاي ايران ولوازم و اقالم بدون جموز اي
اتريخ گذشته در انبار

ولوازم و اقالم بدون جموز اي اتريخ گذشته در انبار (10
امتياز)

 -5قابل نظافت بودن كف انبار

 )5قابل نظافت بودن كف انبار ( 10امتياز)
جمموع

10
50

 )1مهكاري اب معاونتهاي غذا و دارو در اجنام
اطالعرساين و ثبت عوارض انخواسته دارويي و اي ساير
فعاليتها كه به ارتقاءخدمات دارويي منجر ميگردد
(اب اتييد معاونت غذا و دارو و ارائه مستندات) (100
امتياز)

 )1مهكاري اب معاونتهاي غذا و دارو در اجنام
اطالعرساين و ثبت اطالعات نسخ بيمه و آزاد و
عوارض انخواسته دارويي و اي ساير فعاليتها كه به
ارتقاءخدمات دارويي منجر ميگردد

مجع كل امتيازات

1000

نظر ابزرسنی:
ارزش رايلی داروهای غري جماز کشف شده داروخانه (طبق ليست پيوست)

ارزش رايلی داروهای اتريخ گذشته کشف شده داروخانه (طبق ليست پيوست)

امتيازات تشويقی داروخانه (امتياز کسب شده اب قيد موضوع) :
-1
-2
-3
امتيازات تنبيهی داروخانه (امتياز کسب شده اب قيد موضوع) :
-1
-2
-3
توضيحات :در مورد حنوه پيگريی ختلف

 تذکر شفاهی اب قيد در صورجتلسه
 اخطار کتبی به موسس اي مسئول فنی
 ارجاع به مراجع ذی صالح اب قيد انم مرجع

و ساير توضيحات....... :

امضای ابزرسنی

100

ُمهر داروخانه و امضای مسئول فنی

أتیيد معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی.... .

