األوراق المطلوبة إلذن فتح صيدلية في المدينة أو الريف
====================================
 -1طلب ملصق عليه طابع مالي بقيمة  /25/ل0س+طابع هالل أحمر/25/ل س  +طابع شهيد ويسجل بديوان مديرية الصحة 0 / /

 -2وثيقة نقابية من نقابة الصيادلة إلذن الفتح لم يمضي عليها أكثر من ثالثة أشهر .

 -3صورة عن الترخيص الدائم أو المؤقت  +صورة شخصية  -4ال حكم عليه لم يمضي عليه أكثر من ثالثة أشهر .

 -5بيان غير عامل بالدولة من بالبريد لم يمضي عليه أكثر من ثالثة أشهر .

 -6عقد إيجار مصدق من البلدية أصوالا أو وثيقة تثبت الملكية يلصق عليه طابع مكافحة السل0

 -7تعهد بملكية الصيدلية وفق النموذج يلصق عليه طابع مالي  /25 /ل0س .

 -8تعهد بعدم التوظيف أو التعاقد وفق النموذج يلصق عليه طابع مالي  /25/ل0س .
 -9ضبط كشف نهائي من قبل اللجنة المختصة بمديرية الصحة((علما بأن ا لكشف على الصيدليات مجاني))0
 - 10مخطط للصيدلية عدد  / 3/مصدق من نقابة المهندسين والبلدية على أن تكون مساحة الصيدلية من الداخل بدون سماكة الجدران  /25/م 2في مركز
المدينة و  /20/م 2في الريف وما فوق على أن يكــون مساحة المخبر في المدينة  /6/م 2و ما فوق في الريف  /5/م 2وما فوق وال تدخل السقيفة والقبو
في المساحة المطلوبة(0المساحة الكلية  :الطول × العرض =  /مساحة المخبر  :الطول × العرض = /مساحة مكان العرض  :الطول × العرض )أن
يسجل اسم الصيدلي على المخطط 0
 -11مخطط مسافة مابين الصيدلية واقرب صيدلية موجودة بالقرب منها عدد  /2/من البلدية مصدق حسب األصول مع كتاب البلدية على نسختين على أن
التقل المسافة في مركز المدينة عن  /50/م وفي مركز المناطق والمدن التي تحتاج الى مزاولة المهنة فيه تراخيص دائمة  ((/50/تلبيسة -الرستن-تـدمر-
السخنة -المخرم الفوقاني -القريتين -القصير -تلكلخ-الحصن -تلدو -كفرالها)) وفي باقي البلدان والقرى  /35/م0

الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية من الناحية الفنية والصحية:
 -1أن يكون للصيدلية واجهة زجاجية شفافة على الطريق العام عرضهاال يقل عن/200/سم وان ال يقل أي بعد من بعـدي الصـيدلية طـول أو عـرض عـن
 /250/سم وارتفاعها يجب أن ال يقل عن/250/سم بعد الديكور.
 -2يعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها بأحرف عربية وتسمى الصـيدلية باسـم صـاحبها الثالثـي علـى أن ال يقـل طـول
اللوحة عن  /200/سم وعرضها  /60/سم وشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلية وفق النموذج المعتمد في نقابة ال صيادلة بحيث توضع بشكل عامودي على
لوحة الصيدلية ويعلق بجانب باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة0
 -3أن ال تكون الصيدلية متصلة من الداخل بأي مكان آخر( مستودع -منزل-عيادة-أو غيره أي باب داخلي متصل )
 -4أن تكون الجدران مطلية بمواد قابلة للتنظيف واألرض مصقولة .
 -5على أن تكون فيها مكيف يعمل على الكهرباء وميزان لقياس الحرارة وميزان لقياس الرطوبة .
 -6على أن يكون فيها مغسلة ومياه صالحة لالستعمال وما يلزمها من تمديدات .
 -7أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع األدوية .
 -8خزانة صغيرة لحفظ األدوية السامة الشديدة مدهونة باللون األحمر – خزانة صغيرة لحفظ األدوية السـامة الخفيفـة مدهونـة بـاللون األخضـر – خزانـة
صغيرة لحفظ المخدرات مدهونة باللون األسود .
 -9المخبر مجهز باألدوات التالية  /براد – ميزان حساس وأوزان – قمعان بللور .مالحظات -يجوز تأسيس صـيدلية بارتفـاع أو انخفـاض/200/سـم عـن
مستوى الطريق العام شريطة أن تكون واجهتها ومدخلها مستقل وعلى الطريق العام  -.يسمح بإنشاء صيدليات في المراكز التجارية على أن ال تكون هـذه
المراكز ضمن األنفاق ويعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وتقاس األبعاد في حال تعدد الطبقات وفـق مسـاقط مراكزهـا علـى أن تتـوافر
فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة األولى من هذا القرار السيما الفقرات  /أ – ب  -ج -د – هـ  -ح  -. /مدة الحجز شهر واحد ويمدد شهر
آخر بطلب خطي يتقدم به صاحب العالقة مع بيان األسباب0

معاون رئيس شعبة السجل

رئيس شعبة السجل

حمص في 2010/6/29
مدير صحة حمص

