األوراق المطلوبة لنقل صيدلية
===================================
 -1طلب ملصق عليه طابع مالي بقيمة  /10/ل0س +طابع هالل أحمر بقيمة  10ل.س ويسجل بديوان مديرية الصحة  /مكتب النافذة الواحدة 0 /
 -2وثيقة نقابية من نقابة الصيادلة إلذن النقل بعد إجراء الكشف .
 -3صورة عن إذن فتح الصيدلية السابق  - .صورة عن الترخيص  +صورة شخصية0
 عقد إيجار مصدق من البلدية أصولا أو وثيقة تثبت الملكية يلصق عليه طابع مكافحة السل0
 - 5تعهد بملكية الصيدلية وفق النموذج يلصق عليه طابع مالي  /10 /ل0س .
 -6براءة ذمة من فارمكس للصيدلية القديمة0
 - 7ضبط كشف نهائي من قبل اللجنة المختصة بمديرية الصحة لدى استكمال الوراق (( علما بأن ا لكشف على الصيدليات مجاني))0
 - 8مخطط للصيدلية عدد  /3/مصدق من نقابة الم هندسين 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 يكززون مساحة المخبر في المدينة  /6/م 2و ما فوق في الريف  /5/م 2وما فوق ول تدخل السقيفة والقبو
في المساحة المطلوبة(0المساحة ال كلية  :الطول × العرض =  /مساحة المخبر  :الطول × العرض = /مساحة مكان العرض  :الطول × العرض )أن
يسجل اسم الصيدلي على المخطط 0
 -9مخطط مسافة مابين الصيدلية واقرب صيدلية موجودة بالقرب منها عدد  / 2/من البلدية مصدق حسب األصول مع كتاب البلدية علزى نسزختين علز ى أن
لتقل المسافة في مرك المدينة عن  /65/م وفي مرك المنزاطق والمزدن التزي تحتزاج الزى م اولزة المهنزة فيهزا تزراخيص دائمزة /55/م وهزي(( تلبيسزة-
الرستن-تدمر-السخنة -المخرم الفوقاني -القريتين -القصير -تلكلخ-الحصن -تلدو -كفرلها)) وفي باقي البلدان والقرى /35/م

الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية من الناحية الفنية والصحية :
 -1أن يكون للصيدلية واجهة جاجية شفافة على الطريق العام عرضها ل يقل عن/200/سم وان ل يقل أي بعد من بعدي الصزيدلية طزول أو عزرض عزن
 /225/سم وارتفاعها يجب أن ل يقل عن/250/سم بعد الديكور.
 -2يعلق فوق با ب الصيدلية لوحة يكتب عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها بأحرف عربية وتسمى الصزيدلية باسزم صزاحبها الثالثزي علزى أن ل يقزل طزول
اللوحة عن  /200/سم وعرضها  /60/سم وشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلية وفق النموذج المعتمد في نقابة الصيادلة بحيث توضع بشكل عامودي على
لوحة الصيدلية ويعلق بجانب باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة0
 -3أن يعلق بجانب باب الصيدلية لوحة للصيدليات المناوبة  /منارة كهر بائيا ا . /
 -4أن ل تكون الصيدلية متصلة من الداخل بأي مكان آخر( مستودع -من ل-عيادة-أو غيره وعدم وجود باب من الداخل بمكان أخر )
 -5أن تكون الجدران مطلية بمواد قابلة للتنظيف واألرض مصقولة .
 -6على أن تكون فيها مكيف يعمل على الكهرباء ومي ان لقياس الحرارة ومي ان لقياس الرطوبة .
 -7على أن يكون فيها مغسلة ومياه صالحة لالستعمال وما يل مها من تمديدات .
 -8أن تكون مجه ة بالخ ائن والرفوف الكافية لوضع األدوية .
 -9خ انة صغيرة لحفظ األدوية السامة الشديدة مدهونة باللون األحمر – خ انة صغيرة لحفظ األدوية السزامة الخفيفزة مدهونزة بزاللون األخضزر – خ انزة
صغيرة لحفظ المخدرات مدهونة باللون األسود .
 -10المخبر مجه باألدوات التالية  /براد – مي ان حساس وأو ان – قمعان بللور . /

مالحظات  - :مدة الحج ثالثة أشهر ويمدد شهر آخر بطلب خطي يتقدم به صاحب العالقة مع بيان األسباب .
رئيس شعبة السجالت و التراخيص
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