" شروط مخزن االدوية "
١ـ ان التقل مساحته عن  ١٠٠م٠ ٢
٢ـ ان يكون الئقآ لخزن االدويه ٠
٣ـ في حالة عدم توفر ) رفوف ( للمخزن يجب توفير قواعد بالستيكيه ٠
٤ـ ان يكون مكيفآ مع توفر مولد للكھرباء من شأنه ان يضمن توفير درجة حراره مالئمه
للخزن بشكل مستمر ٠
٥ـ ان تتوفر ثالجه كبيره وفي حالة استيراد ادويه تتطلب خزن بدرجه حرارة واطئه يجب
توفير ) غرفة ثالجه ( ٠
٦ـ ان اليقع المخزن في منطقة السعدون ) البتاوين ( ويستثنى من ذلك المكاتب القائمه حاليآ
في تلك المنطقه ٠

تعليمات استخدام المخزن الدوائي :
١ـ اليجوز خزن أي مادة دوائيه اال اذا كانت مستورده من قبل المكتب نفسه ٠
٢ـ اليجوز استخدام المخزن الغراض التوزيع ٠
٣ـ يمنح اصدار قائمه مبيعات من المخزن ويقتصر ذلك على مقر المكتب ٠
٤ـ قوائم المبيعات تصدر فقط لتجھيز المذاخر ٠
٥ـ اذا قام مندوبو المكتب السباب فنيه ) قرب انتھاء المفعول مثآل ( بتجھيز الصيدليات فيج ب ان تك ون
القوائم الصادره بأسم احد المذاخر المجازة بعد االتفاق معه ٠
٦ـ تنظم ثالث بطاقات توضع على البضاعة الداخله ٠
أ ـ بطاقه صفراء تشير الى ان البضاعه مرسله للتحليل واليجوز التصرف بھا ٠
ب ـ بطاقه خضراء يدون عليھا نتائج التحليل وتكون جاھزة للبيع ٠
جـ ـ بطاقه حمراء للمواد الفاشله بالتحليل واليجوز تجھيزھا ٠
د ـ المواد الفاشله بالتحلي ل تعل م بھ ا نقاب ة الص يادله ووزارة الص حه  /قس م الص يدله خ الل فت رة اس بوع
واح د فق ط عل ى ان تتخ ذ االج راءات الالزم ه لح ل االش كال وم ن خ الل التعليم ات الت ي تص درھا
الوزارة والنقابه ٠
٧ـ اليجوز اطالق صرف أي ماده اال بعد استكمال الفحوصات واالجراءات الفنيه المطلوبه ٠

أستمارة الكشف على المخازن
١ـ

موقع المخزن وعنوانه

٢ـ

مساحة المخزن
) التقل عن  ١٠٠م( ٢

٣ـ

حالة البنايه

٤ـ

عدد اجھزة التبريد

٥ـ

حجم اجھزة التبريد

٦ـ

كفاءة اجھزة التبريد

٧ـ

التھويه

٨ـ

االناره

٩ـ

عدد المحامل االرضيه

١٠ـ

توفر مطافيء الحريق

١١ـ

توفر ثالجه

١٢ـ

خلو المخزن من المنھوالت او فتحات المجاري
الصحيه

١٣ـ

توفير قواعد بالستيكيه

١٤ـ

توفر مولدة حجم

لجنة الكشف
االسم :
التوقيع :

الحي )
)

االسم :
التوقيع :

( المحله )

( الزقاق )

(

مسؤول لجان الكشف
المصادقه :

(

الرقم

