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  : علوم پزشكي كاشان  انبار داروئي دانشگاه  شرايط 
   متر مربع600  فضاي سوله به مساحت تقريبي •
         متر مكعب 75  سردخانه دارويي به مساحت •
    متر مربع120واحد اداري به مساحت تقريبي  •
متـر مربـع در دو      1000قفسه بندي با فضاي كـاربري مفيـد حـدود          •

  هطبق
  انبار مواد مخدر  •
 دنصب سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي استاندار •

  
  :ساختمان 

نبار بتوني و يـا داراي      انبارها بايد داراي ساختمان مستحكم با وسعت كم بوده و كف ا           
  . نظافت شود) با جاروي برقي صنعتي ( پوش مقاوم باشد و همه روزه كف انبار به روش خشك  كف

نظافت كليه انبارهـا بايـد هـر        . هاو داروها خودداري گردد     از شستن كف انبارها و مرطوب كردن آنها به علت ايجاد رطوبت و رسيدن صدمه به كارتن                
  . سرپرست نظافت داشته باشدروز انجام و انبارها

زير درب و ديوارها و سقف انبارها بايد فاقد روزنه و منفذ بوده و از ورود حشرات و حيوانات موذي و پرندگان به داخل انبارها بايد جلوگيري به عمل                             
  .آيد

  .زي و يا چيلر  استفاده شودسقف انبارها بايد عايق بوده و براي خنك كردن در ايام تابستان از هواكشهاي متعدد، كولرهاي گا
  :دفتر انبار 

براي هر دارو بايد كارت موجودي داشته و موجودي روز بـا    .  جدا شود  اي از محوطه انبار     دفتر انبار بايد جداگانه بوده و يا بوسيله ديوار و سقف شيشه           
كارت تطبيق شده و چنانچه بتوانند در هر فاكتور فروش شماره سري ساخت دارو را نيـز                 

  .ثبت بنمايند ارجحيت دارد
  :بندي  قفسه

بندي فلزي نصب و از ظرفيت انبار در چند طبقـه             بايد قفسه   در كليه انبارهاي دارويي مي    
  . با استفاده از باال بر استفاده شود

قرص، كپسول، شربت، آمپول،    : كليه اجناس و داروهاي موجود در انبار دارويي كه شامل           
بندي شـوند و      ها و لوازم پزشكي است باستي به نحو مطلوب طبقه           ضدعفوني كننده سرم،  

به هر كدام قسمت معيني از فضاي انبـار اختـصاص داده و بـر اسـاس تـاريخ انقـضاء در                      
به طوري كه داروهاي با تاريخ مصرف نزديك در جلو و به همـين              . ها جا داده شوند     قفسه

   )FEFO. ( تري دارند، زودتر توزيع شوند تا داروهايي كه تاريخ مصرف كوتاهترتيب بقيه در پشت آنها چيده شوند 
  :چيدن 

  .اي باشد كه برداشتن آنها آسان بوده و به بقيه ضرر نرساند چيدن بايد به گونه
اي فوقـاني قـرار   هـ  ها توجه به وزن و حجم اجناس است به طوريكه اجناس كـم حجـم و سـبك در طبقـه                 از نكات عمده در چيدن اجناس در قفسه       

  .گيرند مي
هـا و بـه       چيدن صحيح كاال در انبار در باال بردن راندمان و ايجـاد نظـم و كـاهش هزينـه                  

  :باشد  مهمترين عوامل در چيدن، موارد زير مي.خصوص وقت، بسيار مؤثر است
 بايـستي در دسـترس و نزديـك         حمل و نقل بيشتر     تقاضاي زياد    : ميزان تقاضا    -1

  .شدمحل كار با
   وجه تشابه -2
اين مورد در مورد مواد و داروهـايي كـه كنـار هـم بـودن آنهـا،          : مشخصات كيفي كاال     -3

  .بسيار حائز اهميت است. امكان ضرر و زيان زدن دارد



ناس كوچك با حجم كم     اج. اجناس كوچك با حجم زياد بايستي با پالت و در نزديكي محل ورود و خروج اجناس انبار شوند                  : اندازه و حجم كاال      -4
  .هاي كوچك يا ظروف پالستيكي گذاشته شوند و كوچك بهتر است در نقاط دورتر انبار شوند همينطور بايد در كارتن

  .هاي پايين چيده شوند دارند در قسمت) نشتي دادن ( اجناس سنگين و يا ظروف حاوي موادي كه امكان ليك كردن 
  : نكات مورد توجه 

  :ز حداكثر فضاي باالي سر  استفاده ا-1
بندي و يا استفاده از پالت بر روي هم قرار داد، تا در مواقع خاص چون حريق يا تعميرات                     االمكان اجناس را نبايد پخش چيد بلكه بوسيله قفسه          حتي

  .كشي و تعمير سقف، بتوان فضاي كافي در اختيار داشت لوله و سيم
  : رعايت اندازه اجناس -2

  .ها برد ي طوري نصب شوند كه اندازه ابعاد آن ضريبي از اندازه كاال باشد تا بتوان حداكثر بهره را از فضاي داخل قفسهها بايست قفسه
  :ها   فواصل قفسه-3

افي فضا بايـد  اي باشد كه دو نفر به راحتي از آن عبور نمايند و در صورت استفاده از ميزهاي چرخدار و يا وسايل ديگر به اندازه ك                      فاصله بايد به گونه   
  . وجود داشته باشد

  :اصول ايمني انبارهاي دارويي 
  . سوزي شود در انبار بايستي جلوگيري گردد زا و چيزهايي كه ممكن است با يك جرقه باعث آتش از قرار دادن اجناس آتش 

  .كي درها، جلوگيري گرددشود در نزدي هاي انبار مي  از قرار دادن اجناسي كه در مواقع اضطراري باعث مسدود شدن درب
باشند استفاده گردد     هاي كه روكش داشته     بايد از كابل و كانال و مهتابي        مي. كشي انبار بايستي در نهايت دقت توسط متخصصين انجام شود           سيم 

 سيستم برق انبار به يـك كليـد   و كل. ها جا داده شوند و براي هر قسمت فيوز جداگانه نصب شود             و كليه كليد پريزها در كنار درب ورودي در جعبه         
  .اصلي مجهز باشد كه در موقع خروج خاموش شود

  . انباردارها بايستي موقع خروج از خاموش بودن كليه لوازم برقي مطمئن شوند 
  .هاي قابل اطمينان استفاده شود بايست حفاظ و دزدگير نصب شود و از قفل  پشت پنجره و درب انبارها مي

  .هاي آن جلوگيري گردد ، گاز  فاضالب ، در داخل انبار و سقفكشي آب   از لوله
اي باشد كه مقداري از سطح فضاي بيرون باالتر باشد تا در موقع بارندگي شـديد از ورود آب بـه داخـل انبـار جلـوگيري           كف انبارها بايد به گونه     

  .شود
  .ستفاده شودهاي فلزي و چوبي براي كف انبارها ا  تا آنجا كه ممكن است از پالت

در كنار درب ورودي انبار، شيلنگ آب و دسـتگاههاي خبـر دهنـده و تـابلوي راهنمـاي                   )  پودر يا گاز    ( نشاني     در كليه انبارها بايد كپسول آتش      
انيـات يـا    هاي كاري حضور داشته باشند و تابلوي عدم مـصرف دخ            اطفاي حريق نصب و به موقع سرويس شود  و افراد آموزش ديده در تمام شيفت               

  .ها نصب گردد سيگار در كليه قسمت
  :حرارت و رطوبت انبار 

الحراره بوده و درجه حرارت و رطوبت همه روزه در وقت معين كنترل و در كارت مخصوص     سنج و ميزان    كليه انبارهاي دارويي بايد داراي رطوبت      
  .ماهيانه ثبت شود و در محل انبار بايگاني گردد

براي اين منظور چند انبار بـه       . ل انبارها بايد داراي شرايط ويژه خود بوده و شرايط نگهداري داروها رعايت شود              در كليه مواقع حتي در ايام تعطي       
  . باشند شرح زير مورد نياز مي

  )  درجه 2-8درجه استاندارد ( شوند    نگهداري مي0C 8سردخانه براي داروهايي كه زير 
   )0C 15-8 ) Cool placeانبار خنك با درجه حرارت  
  0C 30-15انبار معمولي با درجه حرارت  

  
  :هداري داروها در شرايط مناسب و استاندارد نگ

توان مطمئن بود كـه شـرايط نگهـداري           در صورت رعايت استانداردهاي نگهداري دارو مي      
  . وردار هستندآنها مناسب بوده و داروها از كيفيت مطلوب برخ

  :نظافت و نگهداري 
    :حشرات و جوندگان

رسانند تميز كـردن      خورند و آسيب مي     بندي آنها را مي     حشرات و جوندگان داروها و بسته     



ها، باعث كاهش تمايل حـشرات و جونـدگان بـراي ورود بـه محلهـاي نگهـداري                 محل نگهداري داروها و نيز قرار ندادن غذا و نوشيدني در اين محل            
  . اگر جانوراني مانند موش مشكل اساسي براي انبارها بوجود آورد بايد تمهيداتي صورت گيرد. شود داروها مي

    :گرماي شديد و نور
  .شود داروها را در پي دارد و سبب كاهش عمر مفيد آنها مي) فيزيكي و شيميايي ( قرار گرفتن در معرض نور مستقيم، تغيير ماهيت 

هاي بسيار مناسب براي متعادل نگهداشتن دماي محل نگهداري داروها است كه با توجه به گراني در همه جا مقـدور بـه                         روشتهويه مطبوع يكي از     
ابزاري مانند پنكه هاي سقفي و دستگاههاي تهويه با فشار با توجه به ارزان بودن و نظر به اينكه گردش هواي مناسبي را در                   .بكارگيري از آن نيستيم   

هاي تهويه مطبـوع بـه        توانند جايگزين مناسبي براي سيستم      دهند، و مي    كند و از اين طريق دماي محيط را كاهش مي           اري ايجاد مي  هاي نگهد   محل
  . شمار آيند

بـدين منظـور بايـستي داروهـا در         . دهـد   نور مستقيم آفتاب نيز از عواملي است كه از طريق افزايش دما، كيفيت آن را در معـرض تهديـد قـرار مـي                       
هاي نگهداري داروها جلوگيري بـه عمـل          شوند نگهداري شود و نيز از تابش مستقيم نور آفتاب به درون محوطه محل               هايي كه با آنها حمل مي       جعبه
  . آيد
  

   :حذف خطر نفوذ آب به انبارها
بندي توسط آب و نـامطلوب شـدن           بسته حتي اگر خود داروها با نفوذ آب تخريب نشوند، تخريب         . كند  بندي آنها را خراب مي      نفوذ آب داروها و بسته    

  . را در پي دارد) بيمار ( شكل ظاهري آنها، عدم پذيرش گيرنده خدمت 
  . ها اين مشكل را تا حد قابل توجهي حل خواهد كرد كند و نيز جلوگيري از نشت آب از پنجره ها و ديوارهايي كه آب از آنها نشت مي ترميم سقف

  .  از ديوارها مانع تخريب آنها توسط آب خواهد شدcm 30 از سطح زمين و فاصله cm 10ي با ارتفاع هاي قرار دادن داروها روي پالت
  

   :نشاني ابزار آتش
هـاي    ر دوره كـه د  ( نـشاني     هـاي آتـش     وجود كپسول كه  ال زم به ذكر است      مچنين   ه .وجود پرسنل آموزش ديده است     مسئلهنكته در اين    مهمترين  

در صـورت عـدم دسترسـي بـه     . از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت    ) نزديك درهاي ورود و خـروج  ( شده است در محلهاي مناسب      ) مناسب شارژ   
  .نشاني، سطلهاي آماده شن جايگزين مناسبي براي آنهاست هاي آتش كپسول

  
   :مواد قابل اشتغال و رعايت نكات ايمنينگهداري داروها جدا از 

بايـد جـدا از داروهـا و    . و ممكن است كه در محل نگهـداري داروهـا نگهـداري شـوند    ) مانند الكل ( بعضي از موادي كه قابليت اشتعال بااليي دارند  
  .نزديك به ابزار اطفاي حريق نگهداري گردند

 از ديوارهـا و     cm 30له   باالتر از سطح زمـين و بـه فاصـ          cm 10داروها بايستي   
  .  نگهداري شوندcm 250هاي ديگر و رعايت حداكثر ارتفاع  كارتن

با اين كار از آسيب احتمالي ناشي از ورود آب، حيوانات جونده و خـاك و گـرد و                  
  .توان پيشگيري نمود غبار مي

هـاي دارويـي، بازديـد از         هـا و سـاير كـارتن          از وسـيله    cm 30 با حفظ فاصـله     
ها امكانپذير    ، تميز كردن فاصله بين آنها و جريان يافتن هوا بين محموله           ها  كارتن

شـود كـه نظافـت        هـا سـبب مـي       گردد و امكان رفـت و آمـد در بـين كـارتن              مي
هايي كه بر اساس تـاريخ        ها و مشخص كردن محموله      ها، خواندن برچسب    محموله

  . تر گردد انقضاي مصرف بايد سريعتر توزيع شوند عملي
هـا بيـشتر قابـل        ها در مقايسه بـا قفـسه        ست كه در انبارهاي بزرگ پالت     بديهي ا 

ها همينطور بيشترين فضاي      پالت. شود  هاي بزرگ به راحتي انجام مي       استفاده هستند پالت ارزان قيمت است و با استفاده از آن حمل و نقل محموله              
  .كنند ها ايجاد مي ي محولهكنند، براي نگهدار استاندارد را در مقايسه، با فضايي كه اشغال مي

هايي با ارتفاع بيشتر از اين سـبب          نگهداري محموله .  شود cm 250ها، چه با استفاده از پالت و چه بدون آن، نبايد بيش از                 ارتفاع نگهداري محموله  
 از اين سبب آسيب كمتر به پرسنل محـل          ها با اين مقدار ارتفاع يا كمتر        همچنين نگهداري محموله  . شود  تر مي   هاي پايين   هاي رديف   آسيب به كارتن  

  . ها خواهد شد نگهداري داروها در صورت سقوط كارتن
  


