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Giza erabilera duten sendagaiak eskuratzeko  
farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko 

hornidura-akordioa  

FARMAZIA-BULEGOAREN DATUAK 

Farmazia-bulegoaren (FB) titulartasuna: Farmazia-bulegoaren zk.:

Helbide osoa:

Tel.: Helbide elektronikoa:

OSASUN-ZENTROAREN DATUAK 

Osasun-zentroaren izena: Erregistro-zenbakia:

Osasun-zentroaren titulartasuna: IFK/IFZ:

Osasun-zentroaren ordezkaria:

Helbide osoa:

Tel.: Helbide elektronikoa:

Antolaketa eta asistentziako arduraduna:

Zentro mota/Eskaintza asistentziala/Baimenaren iraungipena:

Dokumentu horren bidez, goian aipatutakoek honako hau adosten dute:

●● Osasun-zentroak (OZ) bere gain hartzen du, alde batetik, zentroan aplikatzeko beharrezkoak izango 
dituen sendagaiak bakarrik eskatzeko konpromisoa, bere eskaintza asistentzialaren arabera, eta, 
bestetik, sendagaien beharrizanaren justiikazioa aurkezteko konpromisoa, gutxi gorabehera hilabeteko 
epean behar dituen kantitateekin. 

●● OZk bere gain hartzen du hornidura bakoitzarentzako gutxienez hilabeterako behar izango dituen 
sendagaien eskaera-agindua aurkezteko konpromisoa; eskaera-agindu hori osasun-zentroko 
antolaketako-asistentziako arduradunak sinatuko du.

●● OZk bere gain hartzen du behar dituen sendagaiak akordio hau sinatzen duen farmazia-bulegoaren 
(FB) bidez bakarrik eskuratzeko konpromisoa. Hala balegokio, eta sendagaiak beste farmazia-bulego 
baten bidez eskuratzeko, aurreko farmazia-bulegoari akordioa amaitu egin dela jakinaraziko dio eta 
beste akordio berri bat sinatu beharko du.

●● OZk bere gain hartzen du behar dituen sendagaiak behar bezala zaindu eta FBk esandako baldintzetan 
gordetzeko konpromisoa.

●● FBk bere gain hartzen du OZk eskatutako sendagaien hornidura behar bezala justiikatuta dagoela 
egiaztatzeko konpromisoa, zentroaren eskaera asistentzialaren arabera.

●● FBk bere gain hartzen du entregatzen dituen beharrezko sendagaiak gordetzeko baldintzak jakinarazteko 
eta loteak merkatutik kentzen direnean jakinarazteko konpromisoa, berak emandakoak baldin badira.

●● FBk bere gain hartzen du OZrekin gauzatutako akordioa jakinarazteko konpromisoa eta akordioa 
amaitu dela jakinarazteko konpromisoa, Osasun Sailaren egoitza elektronikoaren bidez, akordio hau 
edo akordioaren amaiera erantsiz, eskaneatuta eta sinatuta.

Eta dagozkion ondorioetarako jasota gera dadin, dokumentu hau sinatu dute, 

_________________(e)n,_____________(e)ko ___________________aren________(e)(a)n

FARMAZIA-BULEGOAREN TITULARRA

Izena:

OSASUN-ZENTROAREN TITULARRA

Izena:
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Osasun-zentroak gizakiekin erabiltzeko  
sendagai-horniduraren beharraren justiikazioa,  

haren eskaintza asistentzialaren arabera  

OSASUN-ZENTROAREN DATUAK 

Osasun-zentroaren izena: Erregistro-zenbakia:

Osasun-zentroaren titulartasuna: IFK/IFZ:

Tel.: Helbide elektronikoa:

Antolaketa eta asistentziako arduraduna:

Zentro mota/Eskaintza asistentziala/Baimenaren iraungipena:

 HILABETERAKO AURREIKUSTEN  
DIREN SENDAGAIAK ETA KANTITATEAK

  BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA

   Data: 

Izena:

OSASUN-ZENTROAREN TITULARRA
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Giza erabilera duten sendagaiak eskuratzeko  
farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko 

hornidura-akordioaren amaiera  

HORNITZEARI UTZIKO DION FARMAZIA-BULEGOAREN DATUAK 

Farmazia-bulegoaren (FB) titulartasuna: Farmazia-bulegoaren zk.:

Helbide osoa:

Tel.: Helbide elektronikoa:

OSASUN-ZENTROAREN DATUAK 

Osasun-zentroaren izena: Erregistro-zenbakia:

Osasun-zentroaren titulartasuna: IFK/IFZ:

Osasun-zentroaren ordezkaria:

Helbide osoa:

Tel.: Helbide elektronikoa:

Antolaketa eta asistentziako arduraduna:

Zentro mota/Eskaintza asistentziala/Baimenaren iraungipena:

Dokumentu horren bidez, osasun-zentroaren titularrak goian adierazten den farmazia-bulegoari 
jakinarazten dio amaitu dela orain arte zeukaten giza erabilerarako sendagaien hornidura-akordioa. 

Eta dagozkion ondorioetarako jasota gera dadin, dokumentu hau sinatu dute, 

_________________(e)n,_____________(e)ko ___________________aren________(e)(a)n

OSASUN-ZENTROAREN TITULARRA

Izena:

Azalpenak: 

●● Osasun-zentroak (OZ) farmazia-bulegoari (FB) dokumentu-eredu honen bidez jakinaraziko dio akordioa 
amaitu egin dela.

●● FBk akordioaren amaiera, eta horrekin batera horniduran izan duen arduraren amaiera, Osasun Sailaren 
egoitza elektronikoaren bidez jakinaraziko du, OZko titularrak emango dion dokumentu hau erantsiz.
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