
  وزارة الصحة والسكان
  مدیریة الشئون الصحیة والسكان بالجیزة

  اإلدارة العامة للصیدلة
  إدارة الصیدلة

  طلب الموافقة علي صرف بعض المواد والمستحضرات الصیدلیة
  المؤثرة علي الحالة النفسیة

  ...............................................................مدیر / السید الدكتور 
  ،،  تحیة طیبة وبعد

  المستشفي من أدویة الجدول األول والثاني / برجاء التكرم بالموافقة علي صرف الصحة المقررة للصیدلیة 

  : قًا للبیانات التالیة وذلك من الشركة المصریة لتجارة األدویة وف............................. عن شھر 

  .......................................................................................المستشفي / أسم الصیدلیة 

  ....................................................................................المستشفي  /عنوان الصیدلیة 

  .......................................................................................المستشفي  /لیة مدر الصید

  ..................................................................................... رقم ترخیص مزاولة المھنة 

  المستشفي/ ختم الصیدلیة 

  توقیع                                                                                                 ٢٠٠/   /  تحریرًا في     

  المستشفي/ مدیر الصیدلیة                                                                                                               

                                                                                                         (............................... )  

.............................................................................................................................................  

  ................................................مدیریة الشئون الصحیة بمحافظة 

  اإلدارة العامة للصیدلیة

  إدارة الصیدلیة 

  إیصال

  ............................................الطلب المقدم من السید ......................................................... استلمت أنا 

  بشأن طلب الموافقة لي صرف بعض المواد المستحضرات الصیدلیة المؤثرة علي الحالة النفسیة كافة 

  .بتاریخ ........................ متطلبات الحصول علي الخدمة وقید الطلب برقم 

  .التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 

  مختص توقیع الموظف ال

 (................... )  

  أ . طبعت بمطابع وزارة الصحة والسكان م 

  

  



 القواعد الحاكمة ألجراءات الحصول على الخدمة

٤٢٤٨وفقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  لسنة   ١٩٩٨ في شأن تبسیط إجراءات حصول على الخدمات  

.الجماھیریة ومنھا طلب الموفقةعلى صرف بعض المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسیة بوزارة الصحة والسكان   

/   /    تلتزم الجھات األداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقًا بالوارد بھذا النموذج الصادر بتاریخ     ٢٠٠  كثمرة(  

للتعاون بین وزارتى التنمیة اإلداریة ، والصحة والسكان والمحافظات من تحدید المستحقات والمبالغ المطلوبة للحصول على 

 الخدمة والتوقیتات المحددة إلنجازات أو األعالن عن المقدم للحصول علیھا وأى مخالفة لذلك ترتب المسؤلیة على النحو التالي 

: المطلوبة  المستندات واألوراق: أوًال   

 ) لألطالع ( ترخیص مزاولة المھنة  -

 ) األطالع ÷ المستشفي األصل / صورة ترخیص الصیدلیة  -

:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا   

  یتم إنجاز الخدمة مجانًا -

:التوقیتات المحددة النجاز الخدمة : ثالثًا   

  المسشفي / یتم الموافقة على الطلب فور تقدیمة في حالة عدم المخالفات تمنع الصرف للصیدلیة  -

  

 

 

في حالة عدم الحصول الخدمة في التوقیت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم إضافیة أو مبلغ تحت أى مسمى یمكنك االتصال 

: بإحدى الجھات التالیة   

ت : المحافظة   

: ة المركز الئیسى بالقاھرة ت ھیئة الرقابة اإلداری ٢٩٠٢٧٢٨  

:مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت   

 

  

 


