األوراق الالزمـــة إلذن فتـح مخبر طبي خاص

================================
 -1طلب يقدم من صاحب المخبر وفق النموذج يسجل بديوان مديرية الصحة  /مكتب النافذة الواحدة  /يلصق عليه طــا
 / 25ل س  +.طا

هالل أحمر قيمة  25ل .س  +طا

شهيد  25ل 0س 0

مــالي قيمــة /


 -2وثيقة نقابية من أجل إذن فتح المخبر من فرع النقا ة المختصة لم يمضي على استخراجها أكثر من ثالثة أشهر 0
 -3صورة عن الترخيص الدائم مصدقة حسب األصول عدد ./ 2 /
 -4صورة عن شهادة البورد السوري مصدقة حسب األصول عدد ./ 2 /

 -5مخطط يوضح موق المخبر مصدق حسب األصول من نقا ة المهندسين عدد ./ 3 /
 -6بيان الوض العسكري من شعبة التجنيد المختصة أو موافقة القائد العام النسبة للمتطوعين الجيش العربي السوري .
 -7وثيقة من السجل العام للعا ملين في الدولة تثبت أنه غير موظف في الدولة لــم يمضــي علــى اســتخراجها أكثــر مــن ثالثــة أشــهر أو موافقــة
وزير الصحة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي النسبة للموظفين في الدولة .

 -8موافقة اللجنة المركزية للمخابر بو ازرة الصحة
 -9موافقة هيئة المخابر حمص  +صورة شخصية عدد /2 /
 -10كالسور أسود عريض  4 /سم  /عدد  + . / 2 /غير محكوم  +عقد إيجار أقل مدة خمس سنوات  +صورة عن الهوية 0
 -11محضر ضبط كشف موق من قبل اللجنة الخاصة المكلفة الكشف على المخابر حسب الق اررات النافذة .
مالحظـــة-1 :في حال فتح المخبر ضمن مشفى خاص يطلب عقد استثمار مابين الطبيب وادارة المشفى أو الجمعية
مصدق من كاتب العدل عدد  /2/على ان يكون عدد أسرة المشفى المرخص له أكثر من  /50/سرير.

بناء على تعميم وزارة الصحة رقم  1/5-17/3/9544تاريخ .2006/4/4
 -2يتم تسمية المخبر اسم المخبري و كنيته معاً شكل حصري ً
 -3المساحة الكلية للمخبر الخاص  / 50 /م 2و ما فوق بدون سماكة الجدران .
 -4المساحة الكلية للمخبر العام  / 60 /م 2و ما فوق بدون سماكة الجدران .
 -5علــى صــاحب التــرخيص إعــالم و ازرة الصــحة و نقابتــه و هيئــة المخــابر عــن تــاريخ افتتــاش المخبــر و عنوانــه خــالل شــهر واحــد مــن تــاريخ
مباشرته العمل في المخبر .

 -6ايصال مالي قيمة  / 50000 /ل0س

** أما النسبة لتعديل ترخيص مخبر إيصال مالي  /25000 /ل0س

حمص في 2017/7/11
رئيس شعبة السجالت و الترخيص

رئيس دائرة الموارد البشرية

مدير صحة حمص

الدكتور حسان الجندي

