
 محافظة 
 مدیریة الشئون الصحیة

  اإلدارة العامة للصـیدلة
    إدارة الصیدلة 

 
 طلب الموافقة على صرف بعض المواد والمستحضرات الصیدلیة

 المؤثرة على الحالة النفسیة 
 

  /مدیرالسید الدكتور
 ..تحیة طیبة وبعد    

المستش  فى م  ن أدوی  ة الج  دول األول  / برج  اء التك  رم بالموافق  ة عل  ى ص  رف الحص  ة المق  ررة للص  یدلیة        
 - :وذلك من الشركة المصریة لتجارة األدویة وفقا للبیانات التالیة ............................ والثانى عن شھر 

 
 ..............................................................................................المستشفى / اسم الصیدلیة 

 ...........................................................................................المستشفى / عنوان الصیدلیة 

 .............................................................................................المستشفى / مدیر الصیدلیة 

  ...........................................................................................ولة المھنة  رقم ترخیص مزا
                                                                                                      

 
  توقیع   المستشفى / خاتم الصیدلیة     
  المستشفى/ مدیر الصیدلیة                                                   

 :     /       /تحریرا فى 
                                                                    (............................ )    

 
                                    

 
  .............ة بمحافظمدیریة الشئون الصحیة

 اإلدارة العامة للصیدلة
 إدارة الصیدلة

 
 إیصال

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

الحالة النفسیة مستوفیا بشأن طلب الموافقة على صرف بعض المواد والمستحضرات الصیدلیة المؤثرة على 
 /      /بتاریخ    .............. كافة متطلبات الحصول على الخدمة وقید الطلب برقم  

    /      /التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة 
توقیع الموظف المختص                                                     

........ ).......….........(  
 



 د الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواع
 

 حص ول الم واطنین عل ى     تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨زراء رق م  فقا لق رار رئ یس مجل س ال و       و    

الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب الموافقة على صرف بعض المواد والمستحض رات الص یدلیة الم ؤثرة         

 .سكان على الحالة النفسیة بوزارة الصحة وال

 ١/٣/٢٠٠٣تلت  زم الجھ  ات اإلداری  ة المعنی  ة بتقدی  ـم الخدم  ة وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج الص  ادر بتاری  ـخ   

 م  ن تحدی  د المس  تندات   )الص  حة والس  كان والمحافظ  ات  و، وزارت  ى التنمی  ة االداری  ة كثم  رة للتع  اون ب  ین   (

حددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا فى واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقیتات  الم

 - :وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -الطلب المقدم للحصول علیھا 

 
 -:المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  . )  لالطالع (ترخیص مزاولة المھنة -

 .) لالطالع األصل ( المستشفى / صورة ترخیص الصیدلیة  -

 
 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ا ثانی

 .           یتم إنجاز الخدمة مجانا 

 
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

          ت     تم الموافق     ة عل     ى الطل     ب ف     ور تقدیم     ھ ف     ى حال     ة ع     دم وج     ود مخالف     ات تمن     ع الص     رف    

 .المستشفى /  للصیدلیة 

 

 

 

 

 ى مسمى أ أو مبالغ تحت  إضافیةمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى حالة عدم الحصول على الخد

 : یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 : .......................... المحافظة ت

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة ت 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


