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الممـار�سـة الجـيـدة للــ�صيدلـة

الــمــدونــة الــبـيــضـــاء

 .1مقدمة

الصحــة ،حســب دســتور منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOهــي «حالــة اكتمــال الســامة
البدنيــة والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة فــي اإلنســان ،ال مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز»
وهــي حــق أساســي لإلنســان وللمجتمــع تبنتــه المنظمــة عنــد اعتمادهــا مبــدأ «الرعايــة
الصحيــة» كوســيلة لتحقيــق أهــداف شــعارها «الصحــة للجميــع  »Health for Allخــال
مؤتمــر «ألما-آتــا» العالمــي فــي .1978
وبالتالــي يعتبــر عــدم توفــر النوعيــة الجيــدة مــن المســتحضرات الطبيــة وعــدم توفــر
الكفــاءات الصحيــة المهنيــة المدربــة ،إضافــة إلــى تدنــي مســتوى التعليــم الصحــي ،مــن
عوائــق توفيــر الصحــة والرفاهيــة للمجتمــع ،لــذا فقــد أكــدت منظمــة الصحــة العالميــة
علــى أهميــة الخدمــات الصيدالنيــة ،كمــا أصــدرت مــع االتحــاد الدولــي للصيدلــة ()FIP
عــددا مــن الوثائــق واإلعالنــات التــي تبيــن دور وأهميــة مهنــة الصيدلــة علــى صحــة المريــض
وانعــكاس ذلــك علــى صحــة ورفاهيــة المجتمــع بشــكل عــام.

تهــدف هــذه المدونــة للتعريــف بمفاهيــم «الرعايــة الصيدالنيــة» و «الممارســة الجيــدة
مفصــل «ألخالقيــات مهنــة الصيدلــة»« ،مهــام
للصيدلــة» ،كمــا تحتــوي علــى وصــف ّ
ومســؤوليات الصيدلــي» و «معاييــر الصــرف الجيــد للــدواء» ،وصــو ًال إلــى «معاييــر الممارســة
الجيــدة للصيدلــة» والتــي تمثــل مجموعــة األســس والعناصــر ومتطلبــات األداء الواجــب
تطبيقهــا فــي صيدليــات المجتمــع األردنــي للوصــول إلــى ممارســة صيدالنيــة مهنيــة وأخالقيــة
ـدم رعايــة صحيــة مميــزة للمرضــى وتنعكــس آثارهــا اإليجابيــة علــى المرضــى والمجتمــع
تقـ ّ
والمهنــة علــى حــد ســواء ،فالــدور الــذي يقــوم بــه الصيدلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة
ـرد بيــع األدويــة.
مهـ ّ
ـم ويتجــاوز بكثيــر مجـ ّ
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 .2مهنة ال�صيدلة بين الما�ضي والم�ستقبل
طــرأ الكثيــر مــن التطــور علــى مهنــة الصيدلــة منــذ خمســينات القــرن الماضــي نتيجــة
هجــرة تحضيــر الــدواء مــن مختبــر الصيدليــة إلــى مصنــع األدويــة ،فبتو ّفــر األدويــة الجاهــزة
كمركــب وصانــع للــدواء إلــى مو ّفــر وصــارف
تطــور دور الصيدلــي التقليــدي
وتنوعهــا،
ّ
ّ
للــدواء ،ثــم شــمل تقديــم المزيــد مــن الخدمــات الحديثــة المتعلقة بالرعايــة الصحيــة ،بما في
ذلــك المشــورة الصيدالنيــة ،رصــد واحتــواء اآلثــار الجانبيــة لألدويــة وتداخالتهــا الدوائيــة،
اســتعراض ســامة وفعاليــة األدويــة ،توفيــر المعلومــات الدوائيــة والخدمــات الســريرية وصوال
إلــى ترشــيد اســتهالك األدويــة.
أمــا اهــم التحديــات والتوجهــات العصريــة التــي فرضــت وجودهــا علــى األســواق الصيدالنيــة
العالميــة فهــي:
السكان.
 .1التغيرات الديموغرافية واالجتماعية ،كالفقر وزيادة متوسط أعمار
ّ
 .2عبء األمراض الوبائية وغير الوبائية.
 .3العوامل االقتصادية وارتفاع كلفة العالج ومن ضمنها كلفة الدواء.
 .4النظام الصحي الخاص بكل مجتمع.
 .5القوانيــن التنظيميــة الموضوعــة مــن قبــل الهيئــات
الصحية.
 .6الصناعات الدوائية واألدوية األصيلة والمزورة.
 .7التوجهــات الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات الصيدالنيــة
وارتكازها على مفهوم الرعاية الصيدالنية.
إضافــة إلــى العديــد مــن التطــورات والتغيــرات التــي طــرأت
علــى عالــم الــدواء حيــث المجموعــات العالجيــة الحديثــة والتداخــات الدوائيــة الجديــدة
والجوانــب الضــارة الســتعماالت بعــض األدويــة ،عــدا عــن انخفاض التــزام المرضى باســتعمال
العالجــات الموصوفــة لهــم بالطريقــة الصحيحــة والجرعــات المناســبة وللمــدة المحــددة.
لــكل هــذه األســباب مجتمعــة أصبــح لزامـ ًا علــى الصيادلــة العمــل على تطوير شــكل ممارســة
المهنــة لينســجم مــع نظــام الرعايــة الصيدالنيــة ،حيــث يتطلــب ذلــك تغييــراً فــي هيكليــة
وأنظمــة الصيدليــة وفــي طريقــة مزاولتهــم لمهنتهــم ،إضافــة إلــى التطويــر المســتمر لمعلوماتهم
ومهاراتهــم ،كمــا يتطلــب إيجــاد معاييــر جديــدة لقيــاس جــودة الرعايــة الصيدالنيــة المقدمــة
للمرضــى ،ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة لتطبيــق مبــادئ الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة.
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الممـار�سـة الجـيـدة للــ�صيدلـة

الــمــدونــة الــبـيــضـــاء

 .3مفهوم الرعاية ال�صيدالنية
تعــرف «الرعايــة الصيدالنيــة» بانهــا عالقــة مهنيــة بيــن الصيدلــي والمريــض ،يوفــر فيهــا
ّ
الصيدلــي رعايــة دوائيــة مباشــرة ومســؤولة للمريــض بهــدف الوصــول إلــى نتائــج محــدده
تحســن نوعيــة حيــاة المريــض.
ّ
Pharmaceutical Care: is the direct responsible provision of medication-related care
for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient’s quality of life.

فالرعاية الصيدالنية تشمل:
 .1إقامة عالقة مباشرة بين الصيدلي والمريض وبقية أعضاء الفريق الصحي.
 .2جمــع كل المعلومــات الخاصــة بحالــة المريــض الصحيــة واألدويــة التــي يتناولهــا ،مــن
أجــل بنــاء قاعــدة بيانــات صحيــة خاصــة بالمريــض.
 .3تقييــم المعلومــات الخاصــة بالمريــض مــن أجــل تحديــد أيــة مشــاكل تتعلــق بعالجــه
وتحديــد المداخــات الصيدالنيــة الالزمــة لتصويبهــا.
 .4تصميــم خطــة الرعايــة الصيدالنيــة للمريــض مــن حيــث اختيــار األدويــة ،األشــكال
الصيدالنيــة ،الجرعــات ،طريقــة ومــدة اســتخدامها ،المراقبــة والتقييــم إضافــة إلــى
تقديــم االستشــارة لــكل مــن األدويــة المصروفــة بموجــب وصفــة طبيــة أو بالتطبيــب
الذاتــي (أي باختيــار المريــض).
 .5تنفيــذ خطــة الرعايــة الصيدالنيــة ومراقبتهــا ســعي ًا إلــى تحقيــق أفضــل النتائــج الصحيــة
للمريــض مــن خــال اســتخدام األدويــة علــى نحــو فعــال وعقالنــي ومأمــون واقتصــادي.
وتهدف الرعاية الصيدالنية للوصول إلى:
 .1شفاء المريض.
 .2تحسين نوعية حياة المريض.
 .3تخليــص المريــض مــن األعــراض أو تخفيــف حدتهــا أو
تقليــل معــدل حدوثهــا.
 .4نشــر الوعــي الصحــي للمســاهمة فــي الوقايــة مــن
األمــراض والتعامــل معهــا بطريقــة صحيحــة.
ويطبــق مفهــوم «الرعايــة الصيدالنيــة» فــي كل مجــاالت مهنــة الصيدلــة وبخاصــ ًة فــي
ّ
صيدليــات المجتمــع وفــي الصيدليــات الداخليــة والخارجيــة للمستشــفيات ،فيمــا تعتبــر
«الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة» هــي األداة لتطبيــق مفاهيــم الرعايــة الصيدالنيــة.
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 .4الممار�سة الجيدة لل�صيدلة
المهنيــة التــي تســتجيب الحتياجــات الناس
ـرف «الممارســة الجيــدة للصيدلــة» بانهــا الممارســة
ّ
تعـ ّ
الذيــن يطلبــون خدمــات الصيدلــي للحصــول علــى عنايــة صيدالنيــة فضلــى ،مثبتــة بالبراهين.
Good Pharmacy Practice: is the practice of pharmacy that responds to the needs of
the people who use the pharmacists services to provide optimal, evidence-based care.

أي إنهــا ممارســة صيدالنيــة« ،المريــض» محورهــا ،ويتحمــل فيهــا الصيدلــي مســؤولية تلبيــه
احتياجــات المريــض ذات الصلة باألدوية واختيــار العــاج المناســب لــه.
ومن اهم متطلبات الممارسة الجيدة للصيدلة:
 .1أن يكــون المريــض «بشــكل خــاص» وصحــة المجتمــع «بشــكل عــام» ،همــا محــور
اهتمــام الصيدلــي الرئيســي.
 .2أن يكــون محــور نشــاط الصيدلــي الرئيســي هــو تأميــن الــدواء والمســتحضرات الطبيــة
الجيــدة إلــى جانــب تقديــم المعلومــات الدوائيــة والنصائــح المناســبة للمريــض ،ومــن ثــم
مراقبــة تأثيــرات اســتخدام األدويــة وإجــراء المداخــات الالزمــة.
 .3أن يراعي الصيدلي أسس ترشيد صرف الدواء.
يطبــق الصيدلــي معاييــر الممارســة الجيــدة للصيدلــة بحيــث تكــون أهــداف الرعايــة
 .4أن ّ
الصيدالنيــة واضحــة ومقبولــة لــه ولجميــع أصحــاب العالقــة.
 .5وصوال إلى أن يصبح للصيدلي مساهمة في قرار استعمال الدواء.
ولتحقيق هذه المتطلبات فيجب على الصيدلي:
 .1أن يقبل المسؤولية الشخصية عن تقديم الرعاية الصيدالنية.
 .2أن تكون فلسفة ممارسته لمهنة الصيدلة مهنية ال تجارية.
يفعــل عالقتــه مــع األطبــاء (ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن) لتكــون مبنيــة علــى
 .3أن ّ
الثقــة المتبادلــة.
 .4أن تكون عالقته مع باقي الصيادلة عالقة مهنية ال تنافسية.
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 .5أن يؤسس عالقة مهنية مع الجهات التي تدفع ثمن الخدمات الصيدالنية.
 .6أن ينشــئ عالقــة مهنيــة مــع المريــض بحيــث يجمــع (بموافقــة المريــض) المعلومــات
الطبيــة األساســية عنــه ،مثــل تاريخــه الطبــي ،التشــخيص ،األدويــة التــي يســتخدمها
ونتائــج الفحوصــات المخبريــة.
 .7أن يحرص على توفير معلومات شاملة ومحدثة عن األدوية والمستحضرات الصيدالنية.
 .8أن يحــرص علــى توفيــر التقاريــر المحدثــة عــن التأثيــرات الســلبية لألدويــة ،المشــاكل
المتعلقــة باألدويــة ،األخطــاء فــي اســتعمال االدويــة ،عيــوب فــي جــودة األدوية والكشــف
عــن األدويــة المــزورة.
 .9أن يلتزم بالمعايير األردنية للممارسة الجيدة للصيدلة.
 .10أن يلتزم بالمشاركة في برامج التطوير المهني والتعليم الصيدالني المستمر.

وفــي ســبيل الوصــول إلــى «معاييــر الممارســة الجيــدة للصيدلــة» التــي تتناســب مــع مجتمعنــا
األردنــي ،فقــد كان لزامــا علــى نقابــة صيادلــة األردن ممثلــة بهيئــة الممارســة الجيــدة
لمفهومــي« :أخالقيــات مهنــة الصيدلــة» و «مهــام
للصيدلــة تقديــم الوثائــق والتعريفــات
ّ
ومســؤوليات الصيدلــي المــزاول لمهنــة الصيدلــة» ،فكانــت علــى النحــو التالــي:
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تقــدم «مدونــة أخالقيــات مهنــة الصيدلــة» مبــادئ الســلوك األخالقــي للصيادلــة فــي عالقاتهم
مــع المرضــى ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن ومــع المجتمــع بشــكل عــام وذلــك مــن
خــال ممارســتهم اليوميــة لمهنــة الصيدلــة.
تروج المدونة ألخالقيات مهنة الصيدلة التالية:
حيث ّ

 .1العمل بعدالة ومساواة على تأمين االحتياجات الصحية للجميع.
 .2العمــل علــى أن تكــون أولويــة تقديــم الرعايــة الصيدالنيــة هــي لضمــان ســامة وصحــة
ومصلحــة المســتفيد مــن الرعايــة الصيدالنيــة بشــكل دائــم ونزيــه.
 .3التعــاون مــع باقــي أعضــاء الفريــق الطبــي لتأميــن أفضــل رعايــة صحيــة لألفــراد
والمجتمــع بشــكل عــام.
 .4احتــرام حقــوق المريــض فــي المشــاركة باتخــاذ القــرار المتعلــق باألدويــة وتشــجيعه
علــى ذلــك (بمــا يحقــق مصلحتــه).
 .5العمــل علــى إدراك واحتــرام الفــوارق الثقافيــة ،معتقــدات وقيــم المريــض وخاصــة التــي
تؤثــر علــى موقــف المريــض تجــاه عالجــه.
 .6العمــل علــى احتــرام وحمايــة ســرية المعلومــات المأخــوذة خــال فتــرة تقديــم الرعايــة
الصيدالنيــة والعمــل علــى عــدم إفشــاءها ،إال إذا وافــق المريــض علــى ذلــك أو فــي بعــض
الحــاالت االســتثنائية.
 .7العمل على التصرف وفق ًا للمعايير المهنية والمبادئ العلمية.
 .8اإللتــزام باألمانــة والنزاهــة فــي العالقــات مــع باقــي المهــن الصحيــة بمــا فيهــم الزمــاء
الصيادلــة ،واالمتنــاع عــن ممارســة أي تصــرف مــن شــأنه اإلســاءة إلــى المهنــة.
 .9العمل على تطوير المعرفة والمهارات المهنية بواسطة التطوير المهني المستمر.
 .10االمتثــال وتطبيــق القوانيــن واألنظمــة والمعاييــر المتعلقــة بالمهنــة والعمــل علــى توفيــر
األدويــة مــن مصادرهــا الرســمية الموثوقــة بمــا فيهــا قنــوات النقــل والتخزيــن.
 .11العمل على تأمين وتوفير القوى العاملة المؤهلة ألداء األعمال الموكل لهم بمهارة وكفاءة.
 .12العمــل علــى التأكــد مــن أن جميــع المعلومــات المقدمــة للمريــض والمهتميــن والعامليــن
فــي المهــن الصحيــة دقيقــة ،موضوعيــة وســهلة الفهــم.
 .13التعامل مع المستفيدين من الرعاية الصيدالنية بكل كياسة واحترام.
 .14العمــل علــى ضمــان اســتمرارية تقديــم الرعايــة الصيدالنيــة للمســتفيد منهــا حتــى فــي
حالــة تعــارض ذلــك مــع مصالــح الصيدلــي الشــخصية (إن وجــدت).
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ب .مهام ومسؤوليات الصيدلي
ـدرب والمؤهــل قانونيـ ًا إلدارة عمليــة
ـرف «الصيدلــي» بانــه :الشــخص المختــص صحيـ ًا والمـ ّ
يعـ ّ
صــرف األدويــة ،إضافــة إلــى تقديــم المســاعدة المناســبة للمرضــى بهــدف تحقيــق نتائــج
صحيــة أفضــل لهــم ،وذلــك مــن خــال ضمــان األمــان والفعاليــة عنــد اســتخدام الــدواء.
فيمــا تضيــف منظمــة الصحــة العالميــة واالتحــاد الدولــي للصيدلــة مفهــوم «األدوار الســبعة»
إلــى الــدور المنــوط بالصيدلــي ،بحيــث يقــوم بــاألدوار التــي يؤديهــا :مقــدم الرعايــة ،صاحــب
الموجــه ،طالــب العلــم مــدى الحيــاة ،القائــد والمديــر.
ـروج المعلومــات،
القــرار ،مـ ّ
ّ
أمــا مجتمعنــا األردنــي فينظــر للصيدلــي علــى انــه :مختــص الرعايــة الصحيــة الــذي يســتطيع
المريــض استشــارته بالمشــاكل الصحيــة التــي يواجههــا والــذي يســتطيع المســاهمة فــي حــل
العديــد مــن تلــك المشــكالت ،وذلــك بســبب:
 .1سهولة الحصول على الخدمات الصيدالنية بدون موعد.
 .2سهولة الدخول إلى الصيدلية من خالل موقعها على الشارع العام.
 .3توفر األدوية والمستحضرات الصيدالنية مضمونة الجودة.
 .4توفر منطقة خاصة لتقديم المشورة الصيدالنية بكل خصوصية.
 .5اهتمام الصيدلي بحماية المرضى من سوء استعماالت الدواء ما أمكن.
 .6اهتمام الصيدلي بالترويج لمفاهيم الصحة العامة.
 .7قــدرة الصيدلــي علــى تحديــد وإدارة المشــاكل الصحيــة ،وتحويــل تلــك التــي تحتــاج
للمزيــد مــن التشــخيص إلــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن.
وبذلك فان الصيدلي يؤدي المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
 .1التحضيــر ،التزويــد ،التخزيــن ،الحفــظ بأمــان ،التوزيــع ،إدارة وصــرف األدويــة
والتخلــص مــن األدويــة المنتهيــة الصالحيــة.
 .2إدارة الخدمات الدوائية
 .3المحافظة والعمل على تطوير أداؤه المهني.
 .4المساهمة في تحسين فعالية نظام الرعاية الصحية والصحة العامة.
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مهام ومسؤوليات الصيدلي
 .1التحضيــر ،التزويــد ،التخزيــن ،الحفــظ بأمــان ،التوزيــع ،إدارة وصــرف
األدويــة والتخلــص مــن األدويــة المنتهيــة الصالحيــة
المهمة األولى :تحضير األدوية والمستحضرات الطبية.
حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من:

●

●

أن منطقة تحضير األدوية مصممة بشكل
يسمح بسهولة تحضير األدوية بشكل نظيف
وآمن وبدون أخطاء.
أن األدوية المحضرة مطابقة للصيغ المكتوبة
ومحضرة من مواد أولية وباستخدام أدوات
مطابقة لمعايير الجودة ومعقمة.

المهمــة الثانيــة :التزويــد ،التخزيــن وحفــظ األدويــة والمســتحضرات
الصيدالنيــة بأمــان.

حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من:
●

أن عملية التزويد وشراء األدوية تسير بشفافية ومهنية وبمساواة.

●

أن األدوية المزودة ذات جودة عالية وليست مغشوشة أو غير مرخصة أو مزورة.

●

وضع خطة طوارئ لحاالت نقص األدوية.

●

أن ظروف التخزين مناسبة وخاصة لألدوية الخاضعة للرقابة.

المهمة الثالثة :توزيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية.

حيث يقوم الصيدلي:
●

●

بالتعامــل مــع جميــع األدويــة والمســتحضرات الصيدالنيــة وتوزيعهــا بطريقــة موثوقــة
وآمنــة.
برصد اآلثار الجانبية لألدوية والتبليغ عنها.
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المهمة الرابعة :إدارة األدوية واللقاحات والحقن.
حيث يكون للصيدلي دور في:
●
●

وضع سياسات وخطط إدارة األدوية ورصد نتائجها.
الوقايــة مــن األمــراض مــن خــال تثقيــف وتوعيــة المجتمــع والمشــاركة فــي برامــج
التطعيــم إضافــة إلــى ضمــان ســامة المطاعيــم.

المهمة الخامسة :صرف األدوية.

حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من:
●
●

●

●

●

وجود المكان المناسب والموظفين المدربين لتقديم الخدمات الصيدالنية.
تدقيــق وتقييــم كل الوصفــات الــواردة للصيدليــة قبــل صــرف الــدواء للمريــض،
مــع اخــذ النواحــي العالجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمريــض بعيــن االعتبــار.
تطبيــق أســس الصــرف الجيــد للــدواء وبخاصـ ًة التأكــد مــن وجــود مبرر الســتعمال
الــدواء ،صــرف الــدواء بالشــكل المناســب وبالجرعــة المناســبة ،كتابــة تعليمــات
اســتعمال الــدواء بشــكل واضــح ،التأكــد مــن عــدم وجــود تفاعــات بيــن األدويــة
الموصوفــة و/أو بيــن األدويــة والغــذاء وكذلــك التأكــد مــن موانــع االســتخدام.
ضمــان خصوصيــة المريــض ،وتقديــم المشــورة والتعليمــات الصيدالنيــة الكافيــة
للمريــض شــفهيا أو كتابــة وضمــان فهــم المريــض لهــا.
القيام بإجراءات توثيق صرف األدوية.

المهمة السادسة :التخلص من األدوية منتهية الصالحية.

حيث يقوم الصيدلي بإجراء:
●

الجرد المنتظم للتأكد من تواريخ انتهاء صالحية األدوية وإتالف المنتهي منها.

●

فصل األدوية المسحوبة من الصيدليات ومنع صرفها للمرضى.

●
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التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة فــي الصيدليــة وتزويــد المرضــى بالمعلومــات
عــن كيفيــة التخلــص اآلمــن مــن األدويــة منتهيــة الصالحيــة واألجهــزة الطبيــة
التالفــة الموجــودة لديهــم.

 .2إدارة الخدمات الدوائية
المهمة األولى :تقييم حالة المريض الصحية واحتياجاته.

حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من:
●
●

إدراج أسس أنماط الحياة الصحية وأساليب الوقاية من األمراض ضمن خطة العالج.
اخــذ المســتوى التعليمــي للمريــض ومعتقداتــه الثقافيــة وقدراتــه الجســدية والعقليــة
بعيــن االعتبــار فــي خطتــه العالجيــة.

المهمة الثانية :إدارة الخطط العالجية.

حيث يقوم الصيدلي:
●

●

●

●

●

باالطــاع المســتمر علــى الكتــب المرجعيــة ،المجــات الصيدالنيــة ،المواقــع
اإللكترونيــة الصيدالنيــة وقوائــم األدويــة الرشــيدة والبروتوكــوالت األردنيــة
لعــاج األمــراض ،للتعــرف علــى أحــدث األدويــة اآلمنــة ،الفعالــة واألقــل كلفــة.
تقديــم المشــورة لمقدمــي الخدمــات الصحيــة عــن االختيــار األنســب للــدواء أو
الجرعــات المناســبة.
االطــاع علــى البيانــات الســريرية للمرضــى ونتائج الفحوصــات والتحاليــل المخبرية
ألغــراض تنســيق العالجــات.
تحويــل الحــاالت التــي تحتــاج إلــى المزيــد من التشــخيص إلــى األطبــاء المتخصصين
أو غيرهــم مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة.
إتاحــة المعلومــات الطبيــة المتوفــرة لديــه عــن المرضــى (وبموافقتهــم) عنــد انتقالهم
بيــن قطاعــات الرعايــة الصحيــة.

المهمة الثالثة :يراقب تقدم الحالة الصحية للمريض.

حيث يقوم الصيدلي:
●

بتوثيق البيانات السريرية ويقارنها ويرصد تقدم الحالة المرضية.

المهمة الرابعةّ :
يوفر المعلومات عن األدوية والقضايا الصحية.

حيث يقوم الصيدلي:
● بتوفيــر مــكان مناســب لتقديــم المشــورة الصيدالنيــة والمعلومــات الصحيــة
والدوائيــة للمرضــى وبــكل خصوصيــة بهــدف دعــم التزامهــم بعالجاتهــم.

11

الممـار�سـة الجـيـدة للــ�صيدلـة

الــمــدونــة الــبـيــضـــاء

 .3المحافظة والعمل على تطوير أداؤه المهني
حيث يقوم الصيدلي:
●

●

●

باالطــاع وباســتمرار علــى الكتــب المرجعيــة،
المجــات الصيدالنيــة ،المواقــع اإللكترونيــة
الصيدالنيــة وقوائــم األدويــة الرشــيدة
والبروتوكــوالت األردنيــة لعــاج األمــراض،
للتعــرف علــى كل مــا هــو جديــد فــي عالــم
الصيدلــة.
بتحديــث معارفــه وتطويــر مهاراتــه الصيدالنيــة
مــن خــال مشــاركته فــي برامــج التطويــر المهنــي المســتمر.
باالطــاع علــى أســاليب العالجــات التقليديــة ،الطــب البديــل ،العــاج باألعشــاب،
اإلبــر الصينيــة والعــاج الطبيعــي.

 .4المساهمة في تحسين فعالية نظام الرعاية الصحية والصحة العامة
المهمــة األولــى :نشــر المعلومــات الدوائيــة والثقافــة الصحيــة المناســبة
للتطبيــب الذاتــي.
حيث يقوم الصيدلي:

●
●

●
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بالتأكــد مــن أن المعلومــات التــي يقدمهــا للمجتمــع المحلــي دقيقــة ،مفهومــة،
مناســبة وال يقصــد منهــا الترويــج ألي صنــف دون غيــره.
يصنــع أو يســتخدم الوســائل التعليميــة المناســبة للفئــة المســتهدفة مــن المعلومــات
مراعيــا الفئــات العمريــة والمســتوى التعليمــي لهــم.
تثقيــف المجتمــع حــول كيفيــة تقييــم واســتخدام معلومــات الرعايــة الصحيــة
المنشــورة علــى شــبكة اإلنترنــت وتشــجيعهم علــى التأكــد منهــا مــن خاللــه.

المهمة الثانية :يشارك في الحمالت الصحية األردنية.

حيث يقوم الصيدلي:
●
●

يدعم السياسات الصحية األردنية الرامية لتحسين الصحة العامة.
بالمشــاركة بالحمــات الصحيــة الوطنيــة (مثــل حمالت وقــف التدخيــن ،التطعيم،
الوقايــة مــن أمــراض معينــة) وذلــك مــن خــال الترويــج لمبــادئ الصحــة العامــة
واإلجــراءات الوقائيــة الخاصــة بتلــك األنشــطة الصحيــة فــي صيدليتــه.

المهمة الثالثة :يلتزم بالقوانين والتشريعات الصيدالنية األردنية.

حيث يلتزم الصيدلي:
●

بأخالقيات مهنة الصيدلة.

●

بجميع القوانين والتعليمات واألسس والمعايير الناظمة لمهنة الصيدلة باألردن.
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جـ .معايير الممارسة الجيدة للصيدلة
تعتبــر معاييــر الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة جــزء مهــم لقيــاس جــودة الخدمــات المقدمة
للمريــض ،حيــث إنهــا تمثــل مجموعــة األســس والعناصــر ومتطلبــات األداء الواجــب تطبيقهــا
تطبــق
فــي صيدليــات المجتمــع األردنــي للوصــول إلــى ممارســة صيدالنيــة مهنيــة وأخالقيــة ّ
مفهــوم الرعايــة الصيدالنيــة وتنعكــس آثارهــا اإليجابيــة علــى المهنــة والمجتمــع علــى حــد
ســواء.
وعليــه ،فقــد قامــت نقابــة صيادلــة األردن ممثل ـ ًة بهيئــة الممارســة الجيــدة للصيدلــة بوضــع
مدونــة معاييــر الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة باالســتناد إلــى األســس التاليــة:
 .1ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة مهنية وأخالقية.
 .2إدارة شؤون العمل والعالقات ما بين الموظفين.
 .3التوفير األمثل للدواء.
 .4الصرف األمثل للدواء.
 .5مساهمة الصيدلي في تحسين النتائج المرجوة من العالج.
 .6تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية.
 .7مساهمة الصيدلي في الرعاية الصحية األولية.

معايير الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة
ال :ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة مهنية وأخالقية
أو ً
العنصر األول :ممارسة المهنة حسب القوانين.
* متطلبات األداء:
 .1االطــاع علــى جميــع القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بممارســة مهنــة الصيدلــة
فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وهــي:
 .1قانون الدواء والصيدلة*.
 .2قانون نقابة الصيادلة*.
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 .3قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديالته*.
 .4قانون الصحة العامة*.
 .5نظام ترخيص المؤسسات الصيدالنية
وتعديالته*.
 .6أسس الوصفات الطبية والسجالت*.
 .2االلتــزام بتطبيــق القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات
المتعلقــة بممارســة مهنــة الصيدلــة.
 .3معرفــة المســؤوليات المهنيــة للصيدلــي تجــاه
طالبــي الرعايــة الصيدالنيــة حســب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.

العنصر الثاني :ممارسة المهنة حسب المعايير.
* متطلبات األداء:
 .1تبني السلوك التعاطفي مع طالبي الرعاية الصيدالنية.
 .2تحمل مسؤولية القرارات والمهام والنتائج المترتبة على الرعاية الصيدالنية المقدمة.
 .3العمل ضمن المهارات والخبرات المهنية المتوفرة.
 .4المحافظة على عالقات المريض بمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين واحترامها.
 .5االلتزام بأخالقيات المهنة وتطبيقها عملي ًا.
 .6التركيز على جعل المريض محور الرعاية الصحية.
 .7احترام حق المريض بالمشاركة بأخذ القرار.
 .8التعاون مع بقية مقدمي الرعاية الصحية للمريض لتحقيق أفضل النتائج الصحية.
 .9المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض.
 .10تحمل مسؤولية متابعة األداء في منظومة العمل.
 .11تسهيل تطبيق معايير العمل.
 .12التعرف على فرص التحسين والمبادرة لتطبيقها في موقع العمل.
* متوفر على موقع النقابة اإللكتروني www.jpa.org.jo
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العنصــر الثالــث :متابعــة التطويــر المهنــي المســتمر طيلــة فتــرة ممارســة
المهنــة والمســاهمة فــي تطويــر اآلخريــن.
* متطلبات األداء:
 .1استيعاب مفهوم التطوير الصيدالني المستمر ومتابعة المستجدات في مجال المهنة.
تحمــل مســؤولية التطويــر المهنــي المســتمر ووضــع خطــة مناســبة لذلــك وتطبيقهــا
.2
ّ
ضمــن منظومــة العمــل.
 .3قيــاس التطويــر الــذي حــدث بعــد تطبيــق خطــة التطويــر المهنــي المســتمر والتعديــل
بنــاء علــى مالحظــات المعنييــن مــن الموظفيــن والمالحظــات حــول األداء فــي
عليهــا ً
منظومــة العمــل.

ثاني ًا :إدارة شؤون العمل والعالقات ما بين الموظفين
العنصر األول :تطبيق مهارات التواصل
* متطلبات األداء:
 .1التواصل مع بقية الموظفين باحترام وذوق ومراعاة الفروقات الفردية بينهم.
 .2االهتمــام بمــا يطرحــه بقيــة الموظفيــن والتجــاوب مــع أفكارهــم ،وتوظيــف مهاراتهــم
وتفعيــل أدوارهــم المكملــة.
 .3التعبيــر عــن اآلراء واألفــكار وإيصــال المعلومــات بوضوح وباســتخدام الوســائل المناســبة
للمســتمع والتأكــد مــن فهــم اآلخريــن للمعلومــات فهمــا صحيحــا.

ثالث ًا :التوفير األمثل للدواء
العنصــر األول :توفيــر األدويــة المناســبة واآلمنــة
للمر ضى
* متطلبات األداء:
 .1توفيــر األدويــة مــن المصــادر الموثوقــة والتأكــد
مــن توفرهــا فــي مخــزن الصيدليــة.
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 .2مراعــاة ظــروف تخزيــن كل مســتحضر كمــا هــو وارد علــى عبــوة المســتحضر أو
النشــرة الداخليــة لــه.
 .3االمتناع عن تداول األدوية المزورة أو المهربة أو التالفة أو العائدة إلى جهات رسمية.
 .4التعاون مع األطباء في حال انقطاع دواء ما وتوفير البديل.
 .5تحمــل مســؤولية إعــام المريــض ومقــدم الرعايــة الصحيــة عــن أي أمــر مــن شــأنه تأخير
توفيــر العــاج لــه.

رابع ًا :تعزيز الصرف األمثل للدواء
عمليــة صــرف الــدواء هــي أهــم خطــوة فــي العمليــة العالجيــة ويقــوم بهــا الصيدلــي فــي إطــار
قانونــي بحيــث تتــم العمليــة بإعطــاء الــدواء الصحيــح للمريــض الصحيــح فــي الوقــت الصحيــح
وبالجرعــة الصحيحــة مــع إعطــاء المعلومــات الالزمــة لالســتعمال الجيــد ،وصــو َال إلــى أفضــل
النتائــج العالجية.
ويتناسب هذا التعريف مع صرف الدواء بواسطة:
 .1وصفة طبية (.)medical prescription
 .2وصفة خاصة محتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية (.)Controlled Drugs
 .3بدون وصفة طبية «تطبيب ذاتي» ).(Self Medication, OTC

 .1صرف األدوية بوصفة طبية
العنصر األول :تقييم الوصفات.
* متطلبات األداء:
 .1تدقيــق صحــة وصالحيــة الوصفــة الطبيــة ووضوحهــا وهويــة الطبيــب كاتــب الوصفــة
ومطابقــة الوصفــة لجميــع المتطلبــات المهنيــة والقانونيــة.
 .2عدم صرف الوصفات المزورة وغير القانونية وإعادتها للمريض.
 .3مراجعة األدوية الواردة في الوصفة الطبية للتأكد من األمور التالية:
 .1تقييم تطابق شكوى المريض مع استطبابات األدوية الموصوفة له.
 .2التأكد من عدم وجود تداخل بين األدوية أو تكرار في بعضها.
 .3التأكد من أن الشكل الصيدالني والجرعات مناسبة للمريض.
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 .4التأكــد مــن العــادات الحياتيــة  /الغذائيــة للمريــض (تحســس مــن أغذيــة أو أدويــة
 /التدخيــن  /كحــول) وعــدم تداخلهــا أو تعارضهــا مــع أدويتــه.
 .5مراجعة الفحوصات المخبرية إن وجدت.
 .6تحديد العوامل التي تؤثر سلبا على استخدام العالج.
 .7توثيق المداخالت الدوائية على الوصفات.
 .4الرجــوع للطبيــب للتحقــق مــن األدويــة فــي حالــة الشــك بــاي منهــا أو فــي حالــة التوصيــة
ـاء علــى معلومــات
بــاي تعديــل ســواء علــى الــدواء أو الجرعــة أو الشــكل الصيدالنــي بنـ ً
جديــدة لألدويــة أو معلومــات تتعلــق بالمريــض.
العنصر الثاني :صرف الدواء بطريقة منهجية.
* متطلبات األداء:
 .1وضــع سياســات وإجــراءات واضحــة لعمليــة صــرف الــدواء وتدريــب العامليــن عليهــا
والتأكــد مــن التزامهــم بهــا.
 .2وضــع الصقــات واضحــة وكاملــة المعلومــات ومفهومــة على األدويــة المصروفــة وتتضمن
مــا يلــي:
 .1اسم المريض
 .2دواعي االستعمال
 .3الجرعة
 .4طريقة االستعمال
 .5النصائح والتعليمات التحذيرية الهامة.
 .6ظروف التخزين.
 .3التأكــد مــن مطابقــة الــدواء المصــروف والالصــق الملصــق عليــه للوصفــة الدوائيــة
وجرعاتهــا وانــه قــد تــم صــرف الــدواء الصحيــح للمريــض الصحيــح.
 .4ختم الوصفة بخاتم الصيدلية وكتابة تاريخ صرفها لتحمل مسؤولية الصرف.
 .5توثيق صرف الوصفات الطبية في سجل الوصفات اليومي.
 .6عــدم القيــام بصــرف الــدواء بــدون عبوتــه األصليــة وفــي حــال اضطــرار الصيدلــي لصــرف
الــدواء بــدون عبوتــه األصليــة فيجــب االنتبــاه للعوامــل التــي تؤثر ســلبا علــى فاعليــة الدواء
– خاصــة ظــروف التخزيــن – والتأكــد مــن صــرف الــدواء حســب األنظمــة المرعيــة.
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العنصر الثالث :إعطاء المعلومات لطالب الرعاية الصيدالنية
* متطلبات األداء:
 .1شرح المعلومات التالية لطالب الرعاية الصيدالنية:
 .1االختالفات التي حدثت على أدوية المريض شكال ومضمونا.
 .2دواعــي االســتعمال والفوائــد المتوقعــة مــن العــاج وأيــة تحذيــرات خاصــة عنــد
اســتخدام العــاج واآلثــار الجانبيــة األكثــر احتمــاال للحــدوث أو األكثــر خطــورة
ومــا يجــب فعلــه عنــد حدوثهــا.
 .3ظروف التخزين.
 .4عدد الجرعات ومواعيدها وطريقة تناول الدواء.
 .5أية معلومات أخرى يراها الصيدلي ضرورية.
 .2التأكد من فهم المريض للمعلومة بأن يطلب منه شرح ما فهمه بلغته.
 .3االســتعانة بالنشــرة الداخليــة للــدواء أو المراجــع العلميــة الموثوقــة المتوفــرة لــدى
الصيدلــي فــي حــال حاجتــه لمزيــد مــن المعلومــات عــن الــدواء أو عــن الحالــة المرضيــة.

 .2صرف الوصفات الخاصة المحتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية:
العنصر األول :اإللمام بالقوانين الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
* متطلبات األداء:
 .1االطــاع علــى جميــع القوانيــن واألنظمــة واألســس والتعليمــات المتعلقــة بالمخــدرات
والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها.
 .2تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
 .3معرفــة الصيدلــي للمســؤوليات المهنيــة والقانونيــة واإلنســانية المترتبــة علــى التعامــل مــع
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها.
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العنصر الثاني :تقييم الوصفات المحتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية.
* متطلبات األداء:
 .1تدقيــق صحــة وصالحيــة الوصفــة الطبيــة ووضوحهــا وهويــة الطبيــب كاتــب الوصفــة
ومطابقــة الوصفــة لجميــع المتطلبــات المهنيــة والقانونيــة مــن حيــث مــا يلــي:
.1

أن يكــون العــاج الموصــوف فــي النمــوذج الصحيــح للوصفــة بحيــث يتضمــن
كافــة عناصــر الوصفــة المطلوبــة.

.2

أن يكون العالج الموصوف منفرداً في الوصفة.

.٣

أن تكــون كميــة العــاج محــددة بالوصفــة وضمــن الكميــات المســموح بهــا
والمحــددة بالقانــون والتعليمــات الصــادرة حســب قوائــم مســتحضرات المخــدرات
المدرجــة فــي جــدول رقــم  3للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

.٤

أن يكون اسم الطبيب وتوقيعه واضحين على الوصفة.

.٥

أن يكون ختم الطبيب باللون األزرق وليس األسود.

.٦

أن ال يتعدى تاريخ الصرف ثالثة أيام من تاريخ الوصفة.

 .2فــي حــال وجــود أي شــطب أو تعديــل علــى الوصفــة فيجــب التأكــد مــن وجــود توقيــع
الطبيــب علــى التعديــل.
 .3عــدم صــرف الوصفــات المصــورة والمــزورة والمســحوبة علــى الماســح الضوئــي
( )scannerوغيــر القانونيــة ومعرفــة اســم حاملهــا والتبليــغ عنهــا فــوراً.
العنصر الثالث :صرف الوصفات بطريقة منهجية
* متطلبات األداء:
 .1التقيــد بصــرف كميــة تكفــي الســتعمال المريــض لثــاث أيــام ولمريــض الســرطان
لعشــرة أيــام.
 .2توثيــق وصفــات المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها فــي الســجل الخــاص بهــا
حســب القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بذلــك.
 .3حفــظ الوصفــات التــي يتــم صرفهــا والفواتيــر فــي ملــف خــاص تكــون الوثائــق مرتبــة
فيــه حســب التواريــخ وللمــدة المحــددة بالقوانيــن.
 .4االحتفــاظ بجميــع الوثائــق والوصفــات لحيــن إتالفهــا مــن قبــل الصيادلــة مفتشــي
المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء.
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 .5إعــام المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء عــن المــواد المخــدرة ومســتحضراتها المنتهيــة
الصالحيــة لغــرض إتالفهــا حســب القانــون والتعليمــات.
 .6التبليغ عن أي حادث يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مهما كان نوعه.
 .7تزويــد المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء بــأي معلومــات تتوفــر حــول إســاءة اســتعمال
المــواد المخــدرة أو مســتحضراتها.

 .3صرف األدوية بدون وصفة طبية (التطبيب الذاتي):
العنصر األول :تقدير الرعاية الصيدالنية التي يحتاجها المريض في حالة التطبيب الذاتي.
* متطلبات األداء:
 .1توفير قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الموجودين في المنطقة المحيطة بالصيدلية.
 .2تقييم المعلومات حول األدوية التي كان يتناولها المريض.
 .3تحديد المداخالت الدوائية وغير الدوائية.
 .4تحديد احتماالت سوء االستخدام أو االستخدام غير الصحيح لألدوية.
 .5االتصــال بمركــز المعلومــات والســموم بمستشــفى الجامعــة األردنيــة علــى هاتــف ()109
فــي حالــة الحاجــة لذلــك.
 .6تحويــل المريــض إلــى مقــدم رعايــة صحيــة آخــر فــي حالــة الحاجــة لذلــك وشــرح ســبب
التحويــل للمريــض.
 .7االلتزام بأخالقيات المهنة عند تحويل المريض.
 .8التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الذي تم تحويل المريض إليه.
العنصر الثاني :تحديد الرعاية الصيدالنية التي يحتاجها المريض عند التطبيب الذاتي:
* متطلبات األداء:
 .1تقديــم النصيحــة للمريــض حــول العالجــات التــي اختارهــا المريــض لنفســه وعــن البدائــل
المتوفــرة.
 .2مســاعدة المريــض فــي اختيــار العــاج األنســب لــه مــن حيــث المــادة الفعالــة ،التركيــز،
الشــكل الصيدالنــي والجرعــة.
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 .3تزويد المريض بالعالج بعد كتابة كل المعلومات الالزمة على الالصق.
 .4تزويــد المريــض بالمعلومــات الدوائيــة الالزمــة مثــل طريقــة االســتخدام ،اآلثــار الجانبيــة
شــفوي ًا وكتابي ـ ًا إذا أمكــن.
 .5االســتعانة بالنشــرة الداخليــة للــدواء أو المراجــع العلميــة الموثوقــة المتوفــرة لــدى
الصيدلــي فــي حــال حاجتــه لمزيــد مــن المعلومــات عــن الــدواء أو عــن الحالــة المرضيــة
 .٦التأكد من فهم المريض للمعلومات التي أعطيت له.
 .٧في حال توفر ملف للمريض في الصيدلية ،يتم:
 .1تدوين ما تم صرفه من أدوية للمريض.
 .2تحديث البيانات الدوائية الخاصة بالمريض.
 .3توثيــق المعلومــات بطريقــة تســاعد علــى
متابعــة حالــة المريــض.
 .٨فــي حــال عــدم صــرف دواء معيــن للمريــض فيجــب
شــرح ســبب اختيــار البدائــل غيــر الدوائيــة
 .٩تقديم اإلسعاف األولي الالزم في الحاالت التي تحتاج لذلك.
 .١٠تقديم النصيحة حول الغيار المناسب.
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ر�سم بياني لعملية �صرف الدواء
تحية المريض
تقييم طلب المريض
أدوية بوصفة طبية

أدوية بدون وصفة طبية ()OTC

هل يوجد وصفة طبية؟
نعم

ال
وصفة
طبية معدلة

عدم
الصرف

سؤال
المريض
أو الطبيب

إقرار الصرف

بعض
المعلومات
ناقصة
غير
واضحة

هل الوصفة
الطبية صالحة؟
ال

نعم

اختيار الدواء

النصيحة الصيدالنية

معرفة:
● من هو المريض.
● ما هي العوارض.
● ما هي الفترة الزمنية لحدوثها.
● ما تم عمله حتى اآلن.
● األدوية المستعملة لغيره.

االلتزام بالمعايير المهنية
إقرار ماذا يتم صرفه

نعم

ال

الفحص العيني للدواء
ال

نعم
التغليف والتسليم
التوثيق

23

الممـار�سـة الجـيـدة للــ�صيدلـة

الــمــدونــة الــبـيــضـــاء

خامس ًا :مساهمة الصيدلي في تحسين النتائج المرجوة من العالج:
العنصر األول :التواصل مع جميع المعنيين لتحسين النتائج المرجوة من العالج
* متطلبات األداء:
 .1التأكيــد علــى دور المريــض فــي تحقيــق األهــداف العالجيــة لــه وذلــك بالتزامــه بعالجــه
مــن حيــث عــدد الجرعــات ومواعيدهــا وطريقة تنــاول الدواء وطريقــة التخزيــن الصحيحة
له .
 .2مســاعدة المريــض علــى فهــم حالتــه الصحيــة والتأكيــد علــى ضــرورة تعديلــه لعاداتــه
الغذائيــة والحياتيــة لتحســين نتائــج العــاج.
 .3تحديــد المرضــى الذيــن يحتاجــون للمتابعــة والتعــاون معهــم ومــع مــن يعتنــي بهــم ومــع
مقدمــي الرعايــة الصحيــة لوضــع خطــة للرعايــة الصحيــة لهــؤالء المرضــى والتأكــد
مــن فهــم الجميــع لهــا.
 .4متابعــة المريــض للتأكــد مــن تحقيــق النتائــج العالجيــة أو القتــراح التعديــات الالزمــة
علــى الخطــة العالجيــة إن لــم يتــم تحقيــق المطلــوب.
 .5التوثيــق إن أمكــن للقــرارات العالجيــة المتخــذة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة واألدويــة
التــي يتناولهــا المريــض.

سادس ًا :تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية
()Pharmaceutical Compounding

العنصر األول :متطلبات تحضير المستحضرات الصيدالنية.
* متطلبات األداء:
 .1تطبيــق أســس وتعليمــات تحضيــر المســتحضرات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للغــذاء
والــدواء.
 .2عدم تحضير المستحضرات في حال عدم توفر أي من متطلبات تحضيرها.
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سابع ًا :مساهمة الصيدلي في الرعاية الصحية األولية
العنصر األول :تقديم الرعاية الصحية األولية لجميع أفراد المجتمع
* متطلبات األداء:
 .1تحديد المعلومات المتعلقة بالصحة العامة
والتي يجب توفيرها في الصيدلية لطالبي
الرعاية الصيدالنية.
 .2توفير المعلومات التي لها عالقة بالقضايا
الصحية الحالية والتي يحتاجها المجتمع.
 .3المشاركة في خطط التثقيف الصحي
وحمالت التوعية ذات العالقة بالصحة العامة
بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين.
 .4تقديــم المعلومــات الالزمــة للمجتمــع حــول طــرق
الوقايــة مــن األمــراض وكيفيــة اكتشــافها مبكــرا وعوامــل الخطــورة التــي تزيــد معدل
اإلصابــة بالمــرض وذلــك لتجنبهــا.
 .5المساعدة في متابعة بعض األمراض في المجتمع.
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� .5ضمان جودة الخدمات ال�صيدالنية

تركــز ممارســة الصيدلــة الجيــدة علــى تلبيــة احتياجــات وتوقعــات متل ّقــي الرعايــة
ّ
للتميــز فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصيدالنيــة للحفــاظ علــى
الصيدالنيــة ،لذلــك تســعى ّ
صحــة وســامة المرضــى وتحقيــق أفضــل النتائــج لهــم.
تميــز ( )Excellenceالرعايــة الصيدالنيــة وضمــان جــودة ()Quality Assurance
إن ّ
الخدمــات الصيدالنيــة المقدمــة فــي الصيدليــات هــي عمليــة مســتمرة تعتمــد علــى:
 .1التخطيط قبل تقديم أي نوع من الخدمات.
 .2تنفيــذ وتقديــم الخدمــات بطريقــة تتناســب مــع أهــداف الرعايــة الصيدالنيــة وبمــا
يتماشــى مــع معاييــر الممارســة الصيدالنيــة الجيــدة.
 .3رصــد وتقييــم عمليــة التنفيــذ ،آخذيــن بعيــن االعتبــار ،أي إجــراء قــد يلــزم لتحســين
تقديــم هــذه الخدمــة.
ولتحقيــق اعلــى مســتوى مــن جــودة الخدمــات الصيدالنيــة يجــب علــى الصيدلــي وضــع برنامــج
متكامــل لضمــان جــودة أداء جميــع العمليــات والخدمــات المقدمــة فــي الصيدليــة ،بمــا
فيهــا ذلــك تحضيــر األدويــة ،والتزويــد ،والتخزيــن والحفــظ والتوزيــع وإدارة وصــرف األدويــة
معــدات ومرافــق
والتخلــص مــن األدويــة المنتهيــة الصالحيــة ،ودون إغفــال دور كل مــن
ّ
الصيدليــة والموظفيــن العامليــن فيهــا والمريــض الــذي هــو أساس ـ ًا محــور خدمــات الرعايــة
الصيدالنيــة.
إضافــة إلــى ضمــان أن مســتوى تلــك العمليــات والخدمــات متطابــق مــع معاييــر الممارســة
الجيــدة المعتمــدة.
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والتحديــات الكثيــرة التــي طــرأت علــى مهنــة الصيدلــة ،أصبــح لزام ـ ًا علــى
مــع التطــورات
ّ
النقابــة أخــذ المهنــة إلــى أبعــاد يكــون فيهــا الصيدلــي (الــذي هــو أساســا الخبيــر فــي
الــدواء) مرشــداً لــكل المعلومــات المتعلقــة باســتعماالت الــدواء حتــى يتمكــن المريــض مــن
الحصــول علــى أفضــل النتائــج مــن العــاج.
وعليــه فقــد تب ّنــت النقابــة ،ممثلــة بهيئــة الممارســة الجيــدة للصيدلــة ،مســؤولية المضــي
قدم ـ ًا فــي مشــروع تطبيــق الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة وعــن اســتمراريته وذلــك مــن
خــال تقديــم المعاييــر األردنيــة للممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة والتــي ســتضمن االمتيــاز
فــي مزاولــة المهنــة بهــدف خدمــة المواطــن األردنــي.
كمــا التزمــت النقابــة بتقديــم برامــج التطويــر المهنــي والتعليــم الصيدالنــي المســتمر للعمــل
علــى رفــع الكفــاءة المهنيــة للصيادلــة ،فيمــا تعكــف حاليــا وبالتعــاون مــع هيئــة الممارســة
الجيــدة للصيدلــة ،علــى تطويــر برنامــج لتدريــب طــاب الصيدلــة والخريجيــن الجــدد
( )Internshipيؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل فــور تخرجهــم.
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 .7الخال�صة
«الصيدلــي» عنصــر ال غنــى عنــه فــي فريــق الرعايــة الصحيــة ،وهــو يــؤدي وظائــف مختلفــة،
ـاء بخدمــات الرعايــة الصيدالنيــة التــي
بــدءاً باقتنــاء األدويــة وتزويــد المرضــى بهــا ،وانتهـ ً
يســهم مــن خاللهــا فــي ضمــان تقديــم أفضــل عــاج للمرضــى.
ينطــوي مفهــوم «الرعايــة الصيدالنيــة» علــى إقامــة عالقــة مهنيــة مباشــرة بيــن الصيدلــي
والمريــض ،يتحمــل فيهــا الصيدلــي المســؤولية المتعلقــة بعــاج المريــض وصــوال إلــى نتائــج
محــدده ،ومــن أجــل تفعيــل هــذا المفهــوم فــا بــد مــن العمــل علــى تطويــر شــكل ممارســة
المهنــة لينســجم مــع نظــام الرعايــة الصيدالنيــة ،ويتطلــب ذلــك تغييــراً فــي هيكلــة وأنظمــة
الصيدلــة وفــي طريقــة مزاولــة الصيادلــة لمهنتهــم إضافــة إلــى التطويــر المســتمر لمعلومــات
ومهــارات الصيادلــة.
وحتــى نتمكــن ،زميلــي الصيدلــي  /زميلتــي الصيدالنيــة ،مــن المشــاركة فــي تطويــر مهنــة
الصيدلــة ،فــإن علينــا جميعــا العمــل علــى قبــول التغييــر وتبنــي وتطبيــق مبــادئ الممارســة
والتميــز فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصيدالنيــة فــي
الجيــدة للصيدلــة ،لنضمــن الجــودة
ّ
ســوية المهنــة ويؤكــد علــى أهميــة دور
صيدليــات المجتمــع األردنــي ،ممــا ســيرفع مــن
ّ
الصيدلــي كعضــو فعــال فــي الفريــق الطبــي.
تميز لمهنة الصيدلة
فالممارسة الصيدالنية الجيدة هي وصفة ّ
تحقق أفضل عناية صحية للمواطن األردني وتنعكس إيجاب ًا على المجتمع األردني ككل.
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إن هذه المدونة هي نسخة أولية تم
نشرها ألغراض التعريف بأساليب تطوير
ممارسة مهنة الصيدلة باألردن وسوف
يتم تطويرها ومراجعتها باستمرار.
إن ردود فعل الصيادلة على هذه المدونة
مرحب بها كجزء من الشراكة التشاورية
البناءة بين النقابة والصيادلة.
ّ

