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1.  مقدمة

الصحــة، حســب دســتور منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( هــي »حالــة اكتمــال الســامة 
البدنيــة والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة فــي اإلنســان، ال مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز« 
ــة  ــدأ »الرعاي ــا مب ــد اعتماده ــة عن ــه المنظم ــع تبنت ــان وللمجتم ــي لإلنس ــق أساس ــي ح وه
ــال  ــع Health for All« خ ــة للجمي ــعارها »الصح ــداف ش ــق أه ــيلة لتحقي ــة« كوس الصحي

ــي 1978. ــا« العالمــي ف ــر »ألما-آت مؤتم
وبالتالــي يعتبــر عــدم توفــر النوعيــة الجيــدة مــن المســتحضرات الطبيــة وعــدم توفــر 
الكفــاءات الصحيــة المهنيــة المدربــة، إضافــة إلــى تدنــي مســتوى التعليــم الصحــي، مــن 
ــة  ــة الصحــة العالمي ــد أكــدت منظم ــذا فق ــع، ل ــة للمجتم ــر الصحــة والرفاهي ــق توفي عوائ
 )FIP( ــة ــي للصيدل ــع االتحــاد الدول ــا أصــدرت م ــة، كم ــة الخدمــات الصيدالني ــى أهمي عل
عــددا مــن الوثائــق واإلعانــات التــي تبيــن دور وأهميــة مهنــة الصيدلــة علــى صحــة المريــض 

ــام. ــع بشــكل ع ــة المجتم ــى صحــة ورفاهي ــك عل وانعــكاس ذل

تهــدف هــذه المدونــة للتعريــف بمفاهيــم »الرعايــة الصيدالنيــة« و »الممارســة الجيــدة 
للصيدلــة«، كمــا تحتــوي علــى وصــف مفّصــل »ألخاقيــات مهنــة الصيدلــة«، »مهــام 
ومســؤوليات الصيدلــي« و »معاييــر الصــرف الجيــد للــدواء«، وصــواًل إلــى »معاييــر الممارســة 
الجيــدة للصيدلــة« والتــي تمثــل مجموعــة األســس والعناصــر ومتطلبــات األداء الواجــب 
تطبيقهــا فــي صيدليــات المجتمــع األردنــي للوصــول إلــى ممارســة صيدالنيــة مهنيــة وأخاقيــة 
تقــّدم رعايــة صحيــة مميــزة للمرضــى وتنعكــس آثارهــا اإليجابيــة علــى المرضــى والمجتمــع 
ــة الصحيــة  ــه الصيدلــي فــي مجــال الرعاي ــة علــى حــد ســواء، فالــدور الــذي يقــوم ب والمهن

ــة. ــع األدوي ــر مجــّرد بي ــّم ويتجــاوز بكثي مه
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2.  مهنة ال�صيدلة بين الما�صي والم�صتقبل
ــة  ــي نتيج ــرن الماض ــينات الق ــذ خمس ــة من ــة الصيدل ــى مهن ــور عل ــن التط ــر م ــرأ الكثي ط
هجــرة تحضيــر الــدواء مــن مختبــر الصيدليــة إلــى مصنــع األدويــة، فبتوّفــر األدويــة الجاهــزة 
ــر وصــارف  ــى موّف ــدواء إل ــع لل ــب وصان ــدي كمرّك ــي التقلي ــّور دور الصيدل ــا، تط وتنوعه
للــدواء، ثــم شــمل تقديــم المزيــد مــن الخدمــات الحديثــة المتعلقة بالرعايــة الصحيــة، بما في 
ذلــك المشــورة الصيدالنيــة، رصــد واحتــواء اآلثــار الجانبيــة لألدويــة وتداخاتهــا الدوائيــة، 
اســتعراض ســامة وفعاليــة األدويــة، توفيــر المعلومــات الدوائيــة والخدمــات الســريرية وصوال 

إلــى ترشــيد اســتهاك األدويــة.
أمــا اهــم التحديــات والتوجهــات العصريــة التــي فرضــت وجودهــا علــى األســواق الصيدالنيــة 

العالميــة فهــي:
التغيرات الديموغرافية واالجتماعية، كالفقر وزيادة متوسط أعمار السّكان.  .1

عبء األمراض الوبائية وغير الوبائية.  .2
العوامل االقتصادية وارتفاع كلفة العاج ومن ضمنها كلفة الدواء.  .3

النظام الصحي الخاص بكل مجتمع.  .4
الهيئــات  قبــل  مــن  الموضوعــة  التنظيميــة  القوانيــن   .5

الصحية.
الصناعات الدوائية واألدوية األصيلة والمزورة.  .6

ــة  ــم الخدمــات الصيدالني ــة فــي تقدي ــات الحديث التوجه  .7
وارتكازها على مفهوم الرعاية الصيدالنية.

إضافــة إلــى العديــد مــن التطــورات والتغيــرات التــي طــرأت 
ــدة  ــة الجدي ــة والتداخــات الدوائي ــة الحديث ــات العاجي ــث المجموع ــدواء حي ــم ال ــى عال عل
والجوانــب الضــارة الســتعماالت بعــض األدويــة، عــدا عــن انخفاض التــزام المرضى باســتعمال 

العاجــات الموصوفــة لهــم بالطريقــة الصحيحــة والجرعــات المناســبة وللمــدة المحــددة. 
لــكل هــذه األســباب مجتمعــة أصبــح لزامــًا علــى الصيادلــة العمــل على تطوير شــكل ممارســة 
ــة  ــي هيكلي ــرًا ف ــك تغيي ــب ذل ــث يتطل ــة، حي ــة الصيدالني ــع نظــام الرعاي ــة لينســجم م المهن
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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3.  مفهوم الرعاية ال�صيدالنية
ــا  ــر فيه ــض، يوف ــي والمري ــن الصيدل ــة بي ــة مهني ــا عاق ــة« بانه ــة الصيدالني ــّرف »الرعاي تع
ــج محــدده  ــى نتائ ــدف الوصــول إل ــض به ــة مباشــرة ومســؤولة للمري ــة دوائي ــي رعاي الصيدل

ــض. ــاة المري ــة حي ــن نوعي تحّس
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:
إقامة عاقة مباشرة بين الصيدلي والمريض وبقية أعضاء الفريق الصحي.   .1

جمــع كل المعلومــات الخاصــة بحالــة المريــض الصحيــة واألدويــة التــي يتناولهــا، مــن   .2
ــة خاصــة بالمريــض. ــات صحي ــاء قاعــدة بيان أجــل بن

ــق بعاجــه  ــة مشــاكل تتعل ــد أي ــض مــن أجــل تحدي ــم المعلومــات الخاصــة بالمري تقيي  .3
وتحديــد المداخــات الصيدالنيــة الازمــة لتصويبهــا.

ــكال  ــة، األش ــار األدوي ــث اختي ــن حي ــض م ــة للمري ــة الصيدالني ــة الرعاي ــم خط تصمي  .4
ــى  ــة إل ــم إضاف ــة والتقيي ــدة اســتخدامها، المراقب ــة وم ــة، الجرعــات، طريق الصيدالني
ــب  ــة أو بالتطبي ــة طبي ــة بموجــب وصف ــة المصروف ــن األدوي ــكل م ــم االستشــارة ل تقدي

ــض(. ــار المري ــي )أي باختي الذات
تنفيــذ خطــة الرعايــة الصيدالنيــة ومراقبتهــا ســعيًا إلــى تحقيــق أفضــل النتائــج الصحيــة   .5
للمريــض مــن خــال اســتخدام األدويــة علــى نحــو فعــال وعقانــي ومأمــون واقتصــادي.

وتهدف الرعاية الصيدالنية للوصول إلى:
شفاء المريض.   .1

تحسين نوعية حياة المريض.   .2
تخليــص المريــض مــن األعــراض أو تخفيــف حدتهــا أو   .3

ــا.  ــدل حدوثه ــل مع تقلي
نشــر الوعــي الصحــي للمســاهمة فــي الوقايــة مــن   .4

صحيحــة.   بطريقــة  معهــا  والتعامــل  األمــراض 
ويطّبــق مفهــوم »الرعايــة الصيدالنيــة« فــي كل مجــاالت مهنــة الصيدلــة وبخاصــًة فــي 
ــر  ــا تعتب ــفيات، فيم ــة للمستش ــة والخارجي ــات الداخلي ــي الصيدلي ــع وف ــات المجتم صيدلي
»الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة« هــي األداة لتطبيــق مفاهيــم الرعايــة الصيدالنيــة.
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4.  الممار�صة الجيدة لل�صيدلة

تعــّرف »الممارســة الجيــدة للصيدلــة« بانهــا الممارســة المهنّيــة التــي تســتجيب الحتياجــات الناس 
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:
أن يكــون المريــض »بشــكل خــاص« وصحــة المجتمــع »بشــكل عــام«، همــا محــور   .1

ــي.  ــي الرئيس ــام الصيدل اهتم
أن يكــون محــور نشــاط الصيدلــي الرئيســي هــو تأميــن الــدواء والمســتحضرات الطبيــة   .2
الجيــدة إلــى جانــب تقديــم المعلومــات الدوائيــة والنصائــح المناســبة للمريــض، ومــن ثــم 

مراقبــة تأثيــرات اســتخدام األدويــة وإجــراء المداخــات الازمــة. 
أن يراعي الصيدلي أسس ترشيد صرف الدواء.   .3

أن يطّبــق الصيدلــي معاييــر الممارســة الجيــدة للصيدلــة بحيــث تكــون أهــداف الرعايــة   .4
الصيدالنيــة واضحــة ومقبولــة لــه ولجميــع أصحــاب العاقــة. 

وصوال إلى أن يصبح للصيدلي مساهمة في قرار استعمال الدواء.  .5

ولتحقيق هذه المتطلبات فيجب على الصيدلي:
أن يقبل المسؤولية الشخصية عن تقديم الرعاية الصيدالنية.  .1

أن تكون فلسفة ممارسته لمهنة الصيدلة مهنية ال تجارية.  .2
أن يفّعــل عاقتــه مــع األطبــاء )ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن( لتكــون مبنيــة علــى   .3

الثقــة المتبادلــة. 
أن تكون عاقته مع باقي الصيادلة عاقة مهنية ال تنافسية.   .4
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أن يؤسس عاقة مهنية مع الجهات التي تدفع ثمن الخدمات الصيدالنية.   .5
ــات  ــض( المعلوم ــة المري ــع )بموافق ــث يجم ــض بحي ــع المري ــة م ــة مهني ــئ عاق أن ينش  .6
ــي يســتخدمها  ــة الت ــل تاريخــه الطبــي، التشــخيص، األدوي ــه، مث ــة األساســية عن الطبي

ونتائــج الفحوصــات المخبريــة.
أن يحرص على توفير معلومات شاملة ومحدثة عن األدوية والمستحضرات الصيدالنية.  .7

أن يحــرص علــى توفيــر التقاريــر المحدثــة عــن التأثيــرات الســلبية لألدويــة، المشــاكل   .8
المتعلقــة باألدويــة، األخطــاء فــي اســتعمال االدويــة، عيــوب فــي جــودة األدوية والكشــف 

عــن األدويــة المــزورة.
أن يلتزم بالمعايير األردنية للممارسة الجيدة للصيدلة.  .9

أن يلتزم بالمشاركة في برامج التطوير المهني والتعليم الصيدالني المستمر.  .10

وفــي ســبيل الوصــول إلــى »معاييــر الممارســة الجيــدة للصيدلــة« التــي تتناســب مــع مجتمعنــا 
ــدة  ــة الجي ــة الممارس ــة بهيئ ــة األردن ممثل ــة صيادل ــى نقاب ــا عل ــد كان لزام ــي، فق األردن
للصيدلــة تقديــم الوثائــق والتعريفــات لمفهومــّي: »أخاقيــات مهنــة الصيدلــة« و »مهــام 

ــي: ــو التال ــى النح ــت عل ــة«، فكان ــة الصيدل ــزاول لمهن ــي الم ــؤوليات الصيدل ومس
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أ. أخالقيات مهنة الصيدلة
تقــدم »مدونــة أخاقيــات مهنــة الصيدلــة« مبــادئ الســلوك األخاقــي للصيادلــة فــي عاقاتهم 
مــع المرضــى ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن ومــع المجتمــع بشــكل عــام وذلــك مــن 

خــال ممارســتهم اليوميــة لمهنــة الصيدلــة.
حيث ترّوج المدونة ألخاقيات مهنة الصيدلة التالية:

العمل بعدالة ومساواة على تأمين االحتياجات الصحية للجميع.  .1
العمــل علــى أن تكــون أولويــة تقديــم الرعايــة الصيدالنيــة هــي لضمــان ســامة وصحــة   .2

ومصلحــة المســتفيد مــن الرعايــة الصيدالنيــة بشــكل دائــم ونزيــه.
التعــاون مــع باقــي أعضــاء الفريــق الطبــي لتأميــن أفضــل رعايــة صحيــة لألفــراد   .3

عــام. بشــكل  والمجتمــع 
ــة وتشــجيعه  ــق باألدوي ــرار المتعل ــي المشــاركة باتخــاذ الق ــض ف ــوق المري ــرام حق احت  .4

ــه(. ــق مصلحت ــا يحق ــك )بم ــى ذل عل
العمــل علــى إدراك واحتــرام الفــوارق الثقافيــة، معتقــدات وقيــم المريــض وخاصــة التــي   .5

تؤثــر علــى موقــف المريــض تجــاه عاجــه. 
ــة  ــم الرعاي ــرة تقدي ــرام وحمايــة ســرية المعلومــات المأخــوذة خــال فت ــى احت العمــل عل  .6
الصيدالنيــة والعمــل علــى عــدم إفشــاءها، إال إذا وافــق المريــض علــى ذلــك أو فــي بعــض 

الحــاالت االســتثنائية.  
العمل على التصرف وفقًا للمعايير المهنية والمبادئ العلمية.   .7

اإللتــزام  باألمانــة والنزاهــة فــي العاقــات مــع باقــي المهــن الصحيــة بمــا فيهــم الزمــاء   .8
الصيادلــة، واالمتنــاع عــن ممارســة أي تصــرف مــن شــأنه اإلســاءة إلــى المهنــة. 

العمل على تطوير المعرفة والمهارات المهنية بواسطة التطوير المهني المستمر.  .9
االمتثــال وتطبيــق القوانيــن واألنظمــة والمعاييــر المتعلقــة بالمهنــة والعمــل علــى توفيــر   .10

ــن.  ــوات النقــل والتخزي ــة مــن مصادرهــا الرســمية الموثوقــة بمــا فيهــا قن األدوي
العمل على تأمين وتوفير القوى العاملة المؤهلة ألداء األعمال الموكل لهم بمهارة وكفاءة.  .11

العمــل علــى التأكــد مــن أن جميــع المعلومــات المقدمــة للمريــض والمهتميــن والعامليــن   .12
فــي المهــن الصحيــة دقيقــة، موضوعيــة وســهلة الفهــم.

التعامل مع المستفيدين من الرعاية الصيدالنية بكل كياسة واحترام.  .13
العمــل علــى ضمــان اســتمرارية تقديــم الرعايــة الصيدالنيــة للمســتفيد منهــا حتــى فــي   .14

ــة تعــارض ذلــك مــع مصالــح الصيدلــي الشــخصية )إن وجــدت(. حال
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الــمــدونــة الــبـيــضـــاء
الممـار�صـة الجـيـدة للــ�صيدلـة

ب. مهام ومسؤوليات الصيدلي
يعــّرف »الصيدلــي« بانــه: الشــخص المختــص صحيــًا والمــدّرب والمؤهــل قانونيــًا إلدارة عمليــة 
ــج  ــق نتائ ــم المســاعدة المناســبة للمرضــى بهــدف تحقي ــى تقدي ــة إل ــة، إضاف صــرف األدوي

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 

القــرار، مــرّوج المعلومــات، الموّجــه، طالــب العلــم مــدى الحيــاة، القائــد والمديــر.
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 المشــكات، وذلــك بســبب:
سهولة الحصول على الخدمات الصيدالنية بدون موعد.  .1

سهولة الدخول إلى الصيدلية من خال موقعها على الشارع العام.  .2
توفر األدوية والمستحضرات الصيدالنية مضمونة الجودة.  .3

توفر منطقة خاصة لتقديم المشورة الصيدالنية بكل خصوصية.  .4
اهتمام الصيدلي بحماية المرضى من سوء استعماالت الدواء ما أمكن.  .5

اهتمام الصيدلي بالترويج لمفاهيم الصحة العامة.  .6
ــاج  ــي تحت ــك الت ــل تل ــة، وتحوي ــد وإدارة المشــاكل الصحي ــى تحدي ــي عل ــدرة الصيدل ق  .7

ــن. ــة اآلخري ــة الصحي ــي الرعاي ــى مقدم ــخيص إل ــن التش ــد م للمزي

وبذلك فان الصيدلي يؤدي المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية:
التحضيــر، التزويــد، التخزيــن، الحفــظ بأمــان، التوزيــع، إدارة وصــرف األدويــة   .1

الصاحيــة. المنتهيــة  األدويــة  مــن  والتخلــص 
إدارة الخدمات الدوائية  .2

المحافظة والعمل على تطوير أداؤه المهني.  .3
المساهمة في تحسين فعالية نظام الرعاية الصحية والصحة العامة.  .4
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مهام ومسؤوليات الصيدلي
ــرف  ــع، إدارة وص ــان، التوزي ــظ بأم ــن، الحف ــد، التخزي ــر، التزوي التحضي  .1

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 
بأمــان. الصيدالنيــة 

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.  ●
ــدواء للمريــض،  ــة قبــل صــرف ال ــواردة للصيدلي ــق وتقييــم كل الوصفــات ال تدقي  ●
ــار. ــن االعتب ــض بعي ــة للمري ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــي العاجي ــذ النواح ــع اخ م
تطبيــق أســس الصــرف الجيــد للــدواء وبخاصــًة 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   ●

ــا. ــض له ــم المري ــة وضمــان فه للمريــض شــفهيا أو كتاب
القيام بإجراءات توثيق صرف األدوية.  ●

المهمة السادسة: التخلص من األدوية منتهية الصالحية.
حيث يقوم الصيدلي بإجراء:

الجرد المنتظم للتأكد من تواريخ انتهاء صاحية األدوية وإتاف المنتهي منها.  ●
فصل األدوية المسحوبة من الصيدليات ومنع صرفها للمرضى.  ●

التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة فــي الصيدليــة وتزويــد المرضــى بالمعلومــات   ●
ــة  ــزة الطبي ــة واألجه ــة الصاحي ــة منتهي ــن األدوي ــن م ــص اآلم ــة التخل ــن كيفي ع

ــم. ــة الموجــودة لديه التالف
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إدارة الخدمات الدوائية  .2

المهمة األولى: تقييم حالة المريض الصحية واحتياجاته.
حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من:

إدراج أسس أنماط الحياة الصحية وأساليب الوقاية من األمراض ضمن خطة العاج.  ●
اخــذ المســتوى التعليمــي للمريــض ومعتقداتــه الثقافيــة وقدراتــه الجســدية والعقليــة   ●

بعيــن االعتبــار فــي خطتــه العاجيــة.

المهمة الثانية: إدارة الخطط العالجية.
حيث يقوم الصيدلي:

ــع  ــة، المواق ــات الصيدالني ــة، المج ــب المرجعي ــى الكت ــتمر عل ــاع المس باالط  ●
اإللكترونيــة الصيدالنيــة وقوائــم األدويــة الرشــيدة والبروتوكــوالت األردنيــة 
لعــاج األمــراض، للتعــرف علــى أحــدث األدويــة اآلمنــة، الفعالــة واألقــل كلفــة.

ــدواء أو  ــب لل ــار األنس ــن االختي ــة ع ــات الصحي ــي الخدم ــورة لمقدم ــم المش تقدي  ●
المناســبة. الجرعــات 

االطــاع علــى البيانــات الســريرية للمرضــى ونتائج الفحوصــات والتحاليــل المخبرية   ●
ألغــراض تنســيق العاجــات.

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 الرابعة: يوّفر المعلومات عن األدوية والقضايا الصحية.
حيث يقوم الصيدلي:

بتوفيــر مــكان مناســب لتقديــم المشــورة الصيدالنيــة والمعلومــات الصحيــة   ●
بعاجاتهــم. التزامهــم  دعــم  بهــدف  خصوصيــة  وبــكل  للمرضــى  والدوائيــة 
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المحافظة والعمل على تطوير أداؤه المهني  .3
حيث يقوم الصيدلي:

باالطــاع وباســتمرار علــى الكتــب المرجعيــة،   ●
المجــات الصيدالنيــة، المواقــع اإللكترونيــة 
الرشــيدة  األدويــة  وقوائــم  الصيدالنيــة 
والبروتوكــوالت األردنيــة لعــاج األمــراض، 
ــم  ــي عال ــد ف ــو جدي ــا ه ــى كل م ــرف عل للتع

الصيدلــة.
بتحديــث معارفــه وتطويــر مهاراتــه الصيدالنيــة   ●

ــتمر. ــي المس ــر المهن ــج التطوي ــي برام ــاركته ف ــال مش ــن خ م
باالطــاع علــى أســاليب العاجــات التقليديــة، الطــب البديــل، العــاج باألعشــاب،   ●

ــي. ــة والعــاج الطبيع ــر الصيني اإلب

المساهمة في تحسين فعالية نظام الرعاية الصحية والصحة العامة   .4

ــة المناســبة  ــة الصحي ــة والثقاف ــى: نشــر المعلومــات الدوائي المهمــة األول
ــي. ــب الذات للتطبي
حيث يقوم الصيدلي:

ــة،  ــة، مفهوم ــي دقيق ــع المحل ــا للمجتم ــي يقدمه ــات الت ــن أن المعلوم بالتأكــد م  ●
مناســبة وال يقصــد منهــا الترويــج ألي صنــف دون غيــره.

يصنــع أو يســتخدم الوســائل التعليميــة المناســبة للفئــة المســتهدفة مــن المعلومــات   ●
ــم.   ــة والمســتوى التعليمــي له ــات العمري ــا الفئ مراعي

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــتخدام معلوم ــم واس ــة تقيي ــول كيفي ــع ح ــف المجتم تثقي  ●
المنشــورة علــى شــبكة اإلنترنــت وتشــجيعهم علــى التأكــد منهــا مــن خالــه.
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المهمة الثانية: يشارك في الحمالت الصحية األردنية.
حيث يقوم الصيدلي:

يدعم السياسات الصحية األردنية الرامية لتحسين الصحة العامة.  ●
بالمشــاركة بالحمــات الصحيــة الوطنيــة )مثــل حمات وقــف التدخيــن، التطعيم،   ●
ــة  ــادئ الصحــة العام ــج لمب ــك مــن خــال التروي ــة( وذل ــن أمــراض معين ــة م الوقاي

واإلجــراءات الوقائيــة الخاصــة بتلــك األنشــطة الصحيــة فــي صيدليتــه.

المهمة الثالثة: يلتزم بالقوانين والتشريعات الصيدالنية األردنية.
حيث يلتزم الصيدلي:

بأخاقيات 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 
فــي صيدليــات المجتمــع األردنــي للوصــول إلــى ممارســة صيدالنيــة مهنيــة وأخاقيــة تطّبــق 
مفهــوم الرعايــة الصيدالنيــة وتنعكــس آثارهــا اإليجابيــة علــى المهنــة والمجتمــع علــى حــد 

ســواء.
وعليــه، فقــد قامــت نقابــة صيادلــة األردن ممثلــًة بهيئــة الممارســة الجيــدة للصيدلــة بوضــع 

مدونــة معاييــر الممارســة الجيــدة لمهنــة الصيدلــة باالســتناد إلــى األســس التاليــة: 
ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة مهنية وأخاقية.  .1
إدارة شؤون العمل والعاقات ما بين الموظفين.  .2

التوفير األمثل للدواء.  .3
الصرف األمثل للدواء.  .4

مساهمة الصيدلي في تحسين النتائج المرجوة من العاج.  .5

تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية.  .6
مساهمة الصيدلي في الرعاية الصحية األولية.  .7

معايير الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة

أواًل: ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة مهنية وأخالقية

العنصر األول: ممارسة المهنة حسب القوانين.
* متطلبات األداء:

االطــاع علــى جميــع القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بممارســة مهنــة الصيدلــة   .1
فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وهــي:

قانون الدواء والصيدلة*.  .1
قانون نقابة الصيادلة*.  .2
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قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعدياته*.  .3
قانون الصحة العامة*.  .4

نظام ترخيص المؤسسات الصيدالنية   .5
وتعدياته*.

أسس الوصفات الطبية والسجات*.  .6
ــن واألنظمــة والتعليمــات  ــق القواني ــزام بتطبي االلت  .2

المتعلقــة بممارســة مهنــة الصيدلــة.
معرفــة المســؤوليات المهنيــة للصيدلــي تجــاه   .3

بهــا. المعمــول  والتعليمــات  واألنظمــة  القوانيــن  حســب  الصيدالنيــة  الرعايــة  طالبــي 

العنصر الثاني: ممارسة المهنة حسب المعايير.
* متطلبات األداء:

تبني السلوك التعاطفي مع طالبي الرعاية الصيدالنية.  .1
تحمل مسؤولية القرارات والمهام والنتائج المترتبة على الرعاية الصيدالنية المقدمة.  .2

العمل ضمن المهارات والخبرات المهنية المتوفرة.  .3
المحافظة على عاقات المريض بمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين واحترامها.  .4

االلتزام بأخاقيات المهنة وتطبيقها عمليًا.  .5
التركيز على جعل المريض محور الرعاية الصحية.  .6

احترام حق المريض بالمشاركة بأخذ القرار.  .7
التعاون مع بقية مقدمي الرعاية الصحية للمريض لتحقيق أفضل النتائج الصحية.  .8

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض.  .9
تحمل مسؤولية متابعة األداء في منظومة العمل.  .10

تسهيل تطبيق معايير العمل.  .11
التعرف على فرص التحسين والمبادرة لتطبيقها في موقع العمل.  .12

www.jpa.org.jo متوفر على موقع النقابة اإللكتروني *
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ــة  ــرة ممارس ــة فت ــتمر طيل ــي المس ــر المهن ــة التطوي ــر الثالــث: متابع العنص
المهنــة والمســاهمة فــي تطويــر اآلخريــن.

* متطلبات األداء:
استيعاب مفهوم التطوير الصيدالني المستمر ومتابعة المستجدات في مجال المهنة.  .1

ــا  ــك وتطبيقه ــبة لذل ــة مناس ــع خط ــتمر ووض ــي المس ــر المهن ــؤولية التطوي ــل مس تحّم  .2
ضمــن منظومــة العمــل.

ــل  ــتمر والتعدي ــي المس ــر المهن ــة التطوي ــق خط ــد تطبي ــدث بع ــذي ح ــر ال ــاس التطوي قي  .3
ــي  ــول األداء ف ــات ح ــن والماحظ ــن الموظفي ــن م ــات المعنيي ــى ماحظ ــاًء عل ــا بن عليه

ــل. ــة العم منظوم

ثانيًا: إدارة شؤون العمل والعالقات ما بين الموظفين

العنصر األول: تطبيق مهارات التواصل
* متطلبات األداء:

التواصل مع بقية الموظفين باحترام وذوق ومراعاة الفروقات الفردية بينهم.  .1
االهتمــام بمــا يطرحــه بقيــة الموظفيــن والتجــاوب مــع أفكارهــم، وتوظيــف مهاراتهــم   .2

ــة. ــم المكمل ــل أدواره وتفعي
التعبيــر عــن اآلراء واألفــكار وإيصــال المعلومــات بوضوح وباســتخدام الوســائل المناســبة   .3

للمســتمع والتأكــد مــن فهــم اآلخريــن للمعلومــات فهمــا صحيحــا.

ثالثًا: التوفير األمثل للدواء

العنصــر األول: توفيــر األدويــة المناســبة واآلمنــة 
ضى للمر

* متطلبات األداء:
ــد  ــة والتأك ــادر الموثوق ــن المص ــة م ــر األدوي توفي  .1

مــن توفرهــا فــي مخــزن الصيدليــة.
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ــتحضر أو  ــوة المس ــى عب ــو وارد عل ــا ه ــتحضر كم ــن كل مس ــروف تخزي ــاة ظ مراع  .2
النشــرة الداخليــة لــه.

االمتناع عن تداول األدوية المزورة أو المهربة أو التالفة أو العائدة إلى جهات رسمية.  .3
التعاون مع األطباء في حال انقطاع دواء ما وتوفير البديل.  .4

تحمــل مســؤولية إعــام المريــض ومقــدم الرعايــة الصحيــة عــن أي أمــر مــن شــأنه تأخير   .5
توفيــر العــاج لــه.

رابعًا: تعزيز الصرف األمثل للدواء

عمليــة صــرف الــدواء هــي أهــم خطــوة فــي العمليــة العاجيــة ويقــوم بهــا الصيدلــي فــي إطــار 
قانونــي بحيــث تتــم العمليــة بإعطــاء الــدواء الصحيــح للمريــض الصحيــح فــي الوقــت الصحيــح 
وبالجرعــة الصحيحــة مــع إعطــاء المعلومــات الازمــة لاســتعمال الجيــد، وصــواَل إلــى أفضــل 

ــج العاجية.  النتائ
ويتناسب هذا التعريف مع صرف الدواء بواسطة:

.)medical prescription( وصفة طبية  .1
.)Controlled Drugs( وصفة خاصة محتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية  .2

.)Self Medication, OTC( »بدون وصفة طبية »تطبيب ذاتي  .3

صرف األدوية بوصفة طبية  .1

العنصر األول: تقييم الوصفات.

* متطلبات األداء:
تدقيــق صحــة وصاحيــة الوصفــة الطبيــة ووضوحهــا وهويــة الطبيــب كاتــب الوصفــة   .1

ــة. ــة والقانوني ــات المهني ــع المتطلب ــة لجمي ــة الوصف ومطابق
عدم صرف الوصفات المزورة وغير القانونية وإعادتها للمريض.  .2

مراجعة األدوية الواردة في الوصفة الطبية للتأكد من األمور التالية:  .3
تقييم تطابق شكوى المريض مع استطبابات األدوية الموصوفة له.  .1

التأكد من عدم وجود تداخل بين األدوية أو تكرار في بعضها.  .2

التأكد من أن الشكل الصيدالني والجرعات مناسبة للمريض.  .3
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التأكــد مــن العــادات الحياتيــة / الغذائيــة للمريــض )تحســس مــن أغذيــة أو أدويــة   .4
ــه. / التدخيــن / كحــول( وعــدم تداخلهــا أو تعارضهــا مــع أدويت

مراجعة الفحوصات المخبرية إن وجدت.  .5
تحديد العوامل التي تؤثر سلبا على استخدام العاج.  .6

توثيق المداخات الدوائية على الوصفات.  .7
الرجــوع للطبيــب للتحقــق مــن األدويــة فــي حالــة الشــك بــاي منهــا أو فــي حالــة التوصيــة   .4
بــاي تعديــل ســواء علــى الــدواء أو الجرعــة أو الشــكل الصيدالنــي بنــاًء علــى معلومــات 

جديــدة لألدويــة أو معلومــات تتعلــق بالمريــض.

العنصر الثاني: صرف الدواء بطريقة منهجية.

* متطلبات األداء:
ــا  ــن عليه ــب العاملي ــدواء وتدري ــرف ال ــة ص ــة لعملي ــراءات واضح ــات وإج ــع سياس وض  .1

ــا. ــم به ــن التزامه ــد م والتأك
وضــع الصقــات واضحــة وكاملــة المعلومــات ومفهومــة على األدويــة المصروفــة وتتضمن   .2

مــا يلــي:
اسم المريض  .1

دواعي االستعمال  .2
الجرعة  .3

طريقة االستعمال  .4
النصائح والتعليمات التحذيرية الهامة.  .5

ظروف التخزين.  .6
ــة  ــة الدوائي ــه للوصف ــدواء المصــروف والاصــق الملصــق علي ــة ال ــن مطابق التأكــد م  .3

ــح. ــض الصحي ــح للمري ــدواء الصحي ــرف ال ــم ص ــد ت ــه ق ــا وان وجرعاته
ختم الوصفة بخاتم الصيدلية وكتابة تاريخ صرفها لتحمل مسؤولية الصرف.  .4

توثيق صرف الوصفات الطبية في سجل الوصفات اليومي.  .5
عــدم القيــام بصــرف الــدواء بــدون عبوتــه األصليــة وفــي حــال اضطــرار الصيدلــي لصــرف   .6
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:
شرح المعلومات التالية لطالب الرعاية الصيدالنية:  .1

االختافات التي حدثت على أدوية المريض شكا ومضمونا.  .1
ــد  ــرات خاصــة عن ــة تحذي ــاج وأي ــن الع ــة م ــد المتوقع دواعــي االســتعمال والفوائ  .2
اســتخدام العــاج واآلثــار الجانبيــة األكثــر احتمــاال للحــدوث أو األكثــر خطــورة 

ــا. ــد حدوثه ــه عن ومــا يجــب فعل
ظروف التخزين.  .3

عدد الجرعات ومواعيدها وطريقة تناول الدواء.  .4
أية معلومات أخرى يراها الصيدلي ضرورية.  .5

التأكد من فهم المريض للمعلومة بأن يطلب منه شرح ما فهمه بلغته.  .2
االســتعانة بالنشــرة الداخليــة للــدواء أو المراجــع العلميــة الموثوقــة المتوفــرة لــدى   .3
ــة. ــة المرضي ــدواء أو عــن الحال ــات عــن ال ــن المعلوم ــد م ــه لمزي ــي حــال حاجت ــي ف الصيدل

صرف الوصفات الخاصة المحتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية:  .2

العنصر األول: اإللمام بالقوانين الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

* متطلبات األداء:
ــدرات  ــة بالمخ ــات المتعلق ــس والتعليم ــة واألس ــن واألنظم ــع القواني ــى جمي ــاع عل االط  .1

والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها.
تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.  .2

معرفــة الصيدلــي للمســؤوليات المهنيــة والقانونيــة واإلنســانية المترتبــة علــى التعامــل مــع   .3
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها.
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العنصر الثاني: تقييم الوصفات المحتوية على المخدرات والمؤثرات العقلية.

* متطلبات األداء:
تدقيــق صحــة وصاحيــة الوصفــة الطبيــة ووضوحهــا وهويــة الطبيــب كاتــب الوصفــة   .1

ــي: ــا يل ــث م ــة مــن حي ــة والقانوني ــات المهني ــع المتطلب ــة لجمي ــة الوصف ومطابق
ــن  ــث يتضم ــة بحي ــح للوصف ــوذج الصحي ــي النم ــوف ف ــاج الموص ــون الع أن يك  .1

المطلوبــة. الوصفــة  عناصــر  كافــة 
أن يكون العاج الموصوف منفردًا في الوصفة.  .2

ــا  ــموح به ــات المس ــن الكمي ــة وضم ــددة بالوصف ــاج مح ــة الع ــون كمي أن تك  .٣
والمحــددة بالقانــون والتعليمــات الصــادرة حســب قوائــم مســتحضرات المخــدرات 

ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــم 3 للمخ ــدول رق ــي ج ــة ف المدرج
أن يكون اسم الطبيب وتوقيعه واضحين على الوصفة.  .4

أن يكون ختم الطبيب باللون األزرق وليس األسود.  .5
أن ال يتعدى تاريخ الصرف ثاثة أيام من تاريخ الوصفة.  .6

فــي حــال وجــود أي شــطب أو تعديــل علــى الوصفــة فيجــب التأكــد مــن وجــود توقيــع   .2
ــل. ــى التعدي ــب عل الطبي

الضوئــي  الماســح  علــى  والمســحوبة  والمــزورة  المصــورة  الوصفــات  عــدم صــرف   .3
فــورًا. عنهــا  والتبليــغ  حاملهــا  اســم  ومعرفــة  القانونيــة  وغيــر   )scanner(

العنصر الثالث: صرف الوصفات بطريقة منهجية

* متطلبات األداء:
ــض الســرطان  ــام ولمري ــاث أي ــض لث ــي الســتعمال المري ــة تكف ــد بصــرف كمي التقي  .1

ــام.  لعشــرة أي
توثيــق وصفــات المخــدرات والمؤثــرات العقليــة ومســتحضراتها فــي الســجل الخــاص بهــا   .2

حســب القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بذلــك.
حفــظ الوصفــات التــي يتــم صرفهــا والفواتيــر فــي ملــف خــاص تكــون الوثائــق مرتبــة   .3

ــن. ــدة المحــددة بالقواني ــخ وللم ــه حســب التواري في
االحتفــاظ بجميــع الوثائــق والوصفــات لحيــن إتافهــا مــن قبــل الصيادلــة مفتشــي   .4

والــدواء. للغــذاء  العامــة  المؤسســة 
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إعــام المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء عــن المــواد المخــدرة ومســتحضراتها المنتهيــة   .5
ــون والتعليمــات. ــة لغــرض إتافهــا حســب القان الصاحي

التبليغ عن أي حادث يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مهما كان نوعه.  .6
ــأي معلومــات تتوفــر حــول إســاءة اســتعمال  ــدواء ب ــذاء وال ــد المؤسســة العامــة للغ تزوي  .7

المــواد المخــدرة أو مســتحضراتها.

صرف األدوية بدون وصفة طبية )التطبيب الذاتي(:  .3

العنصر األول: تقدير الرعاية الصيدالنية التي يحتاجها المريض في حالة التطبيب الذاتي.

* متطلبات األداء:
توفير قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الموجودين في المنطقة المحيطة بالصيدلية.  .1

تقييم المعلومات حول األدوية التي كان يتناولها المريض.  .2
تحديد المداخات الدوائية وغير الدوائية.  .3

تحديد احتماالت سوء االستخدام أو االستخدام غير الصحيح لألدوية.  .4
االتصــال بمركــز المعلومــات والســموم بمستشــفى الجامعــة األردنيــة علــى هاتــف )109(   .5

فــي حالــة الحاجــة لذلــك.
تحويــل المريــض إلــى مقــدم رعايــة صحيــة آخــر فــي حالــة الحاجــة لذلــك وشــرح ســبب   .6

ــل للمريــض. التحوي
االلتزام بأخاقيات المهنة عند تحويل المريض.  .7

التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الذي تم تحويل المريض إليه.  .8

العنصر الثاني: تحديد الرعاية الصيدالنية التي يحتاجها المريض عند التطبيب الذاتي:

* متطلبات األداء:
تقديــم النصيحــة للمريــض حــول العاجــات التــي اختارهــا المريــض لنفســه وعــن البدائــل   .1

المتوفــرة.
مســاعدة المريــض فــي اختيــار العــاج األنســب لــه مــن حيــث المــادة الفعالــة، التركيــز،   .2

الشــكل الصيدالنــي والجرعــة.
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تزويد المريض بالعاج بعد كتابة كل المعلومات الازمة على الاصق.  .3
تزويــد المريــض بالمعلومــات الدوائيــة الازمــة مثــل طريقــة االســتخدام، اآلثــار الجانبيــة   .4

شــفويًا وكتابيــًا إذا أمكــن.
االســتعانة بالنشــرة الداخليــة للــدواء أو المراجــع العلميــة الموثوقــة المتوفــرة لــدى   .5
ــة ــة المرضي ــن الحال ــدواء أو ع ــن ال ــات ع ــن المعلوم ــد م ــه لمزي ــي حــال حاجت ــي ف الصيدل

التأكد من فهم المريض للمعلومات التي أعطيت له.  .6
في حال توفر ملف للمريض في الصيدلية، يتم:   .7

تدوين ما تم صرفه من أدوية للمريض.  .1
تحديث البيانات الدوائية الخاصة بالمريض.  .2

علــى  تســاعد  بطريقــة  المعلومــات  توثيــق   .3
المريــض. حالــة  متابعــة 

فــي حــال عــدم صــرف دواء معيــن للمريــض فيجــب   .8
ــة ــر الدوائي ــل غي ــار البدائ شــرح ســبب اختي

تقديم اإلسعاف األولي الازم في الحاالت التي تحتاج لذلك.  .9
تقديم النصيحة حول الغيار المناسب. 	.10
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ر�صم بياني لعملية �صرف الدواء

تحية المريض

تقييم طلب المريض

أدوية بوصفة طبية

هل يوجد وصفة طبية؟

ال

عدم 
الصرف

سؤال 
 المريض

أو الطبيب

إقرار الصرف

)OTC(  أدوية بدون وصفة طبية

معرفة:
من هو المريض.  ●
ما هي العوارض.  ●

ما هي الفترة الزمنية لحدوثها.  ●
ما تم عمله حتى اآلن.  ●

األدوية المستعملة لغيره.  ●

نعم

 هل الوصفة
الطبية صالحة؟

اختيار الدواء

النصيحة الصيدالنية

الفحص العيني للدواء

التغليف والتسليم

التوثيق

 وصفة
طبية معدلة

بعض 
المعلومات 

ناقصة

غير 
واضحة

االلتزام بالمعايير المهنية

إقرار ماذا يتم صرفه

نعم ال

ال نعم

نعم ال
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خامسًا: مساهمة الصيدلي في تحسين النتائج المرجوة من العالج:

العنصر األول: التواصل مع جميع المعنيين لتحسين النتائج المرجوة من العالج
* متطلبات األداء:

التأكيــد علــى دور المريــض فــي تحقيــق األهــداف العاجيــة لــه وذلــك بالتزامــه بعاجــه   .1
مــن حيــث عــدد الجرعــات ومواعيدهــا وطريقة تنــاول الدواء وطريقــة التخزيــن الصحيحة 

. له
مســاعدة المريــض علــى فهــم حالتــه الصحيــة والتأكيــد علــى ضــرورة تعديلــه لعاداتــه   .2

ــاج. ــج الع ــة لتحســين نتائ ــة والحياتي الغذائي
تحديــد المرضــى الذيــن يحتاجــون للمتابعــة والتعــاون معهــم ومــع مــن يعتنــي بهــم ومــع   .3
ــة لهــؤالء المرضــى والتأكــد  ــة الصحي ــة لوضــع خطــة للرعاي ــة الصحي مقدمــي الرعاي

مــن فهــم الجميــع لهــا.
متابعــة المريــض للتأكــد مــن تحقيــق النتائــج العاجيــة أو القتــراح التعديــات الازمــة   .4

ــوب. ــم يتــم تحقيــق المطل ــى الخطــة العاجيــة إن ل عل
ــة  ــة واألدوي ــي الرعاي ــل مقدم ــن قب ــة المتخــذة م ــرارات العاجي ــق إن أمكــن للق التوثي  .5

ــض. ــا المري ــي يتناوله الت

سادسًا: تحضير المستحضرات الصيدالنية من المواد الكيماوية 
)Pharmaceutical Compounding(

العنصر األول: متطلبات تحضير المستحضرات الصيدالنية.
* متطلبات األداء:

تطبيــق أســس وتعليمــات تحضيــر المســتحضرات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للغــذاء   .1
والــدواء.

عدم تحضير المستحضرات في حال عدم توفر أي من متطلبات تحضيرها.  .2
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سابعًا: مساهمة الصيدلي في الرعاية الصحية األولية

العنصر األول: تقديم الرعاية الصحية األولية لجميع أفراد المجتمع
* متطلبات األداء:

تحديد المعلومات المتعلقة بالصحة العامة   .1
والتي يجب توفيرها في الصيدلية لطالبي 

الرعاية الصيدالنية.
توفير المعلومات التي لها عاقة بالقضايا   .2
الصحية الحالية والتي يحتاجها المجتمع.
المشاركة في خطط التثقيف الصحي   .3

وحمات التوعية ذات العاقة بالصحة العامة 
بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين.

تقديــم المعلومــات الازمــة للمجتمــع حــول طــرق   .4
الوقايــة مــن األمــراض وكيفيــة اكتشــافها مبكــرا وعوامــل الخطــورة التــي تزيــد معدل 

اإلصابــة بالمــرض وذلــك لتجنبهــا.
المساعدة في متابعة بعض األمراض في المجتمع.  .5
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5. �صمان جودة الخدمات ال�صيدالنية

الرعايــة  متلّقــي  وتوقعــات  احتياجــات  تلبيــة  علــى  الجيــدة  الصيدلــة  ترّكــز ممارســة 
الصيدالنيــة، لذلــك تســعى للتمّيــز فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصيدالنيــة للحفــاظ علــى 

ــم. ــج له ــل النتائ ــق أفض ــى وتحقي ــامة المرض ــة وس صح
 )Quality Assurance( جــودة  وضمــان  الصيدالنيــة  الرعايــة   )Excellence( تمّيــز  إن 

الخدمــات الصيدالنيــة المقدمــة فــي الصيدليــات هــي عمليــة مســتمرة تعتمــد علــى:
التخطيط قبل تقديم أي نوع من الخدمات.  .1

تنفيــذ وتقديــم الخدمــات بطريقــة تتناســب مــع أهــداف الرعايــة الصيدالنيــة وبمــا   .2
يتماشــى مــع معاييــر الممارســة الصيدالنيــة الجيــدة.

ــزم لتحســين  ــار، أي إجــراء قــد يل ــن االعتب ــن بعي ــذ، آخذي ــة التنفي ــم عملي رصــد وتقيي  .3
ــة. ــذه الخدم ــم ه تقدي

ولتحقيــق اعلــى مســتوى مــن جــودة الخدمــات الصيدالنيــة يجــب علــى الصيدلــي وضــع برنامــج 
ــا  ــة، بم ــي الصيدلي ــة ف ــات المقدم ــات والخدم ــع العملي ــودة أداء جمي ــان ج ــل لضم متكام
فيهــا ذلــك تحضيــر األدويــة، والتزويــد، والتخزيــن والحفــظ والتوزيــع وإدارة وصــرف األدويــة 
ــق  ــّدات ومراف ــن مع ــال دور كل م ــة، ودون إغف ــة الصاحي ــة المنتهي ــن األدوي ــص م والتخل
الصيدليــة والموظفيــن العامليــن فيهــا والمريــض الــذي هــو أساســًا محــور خدمــات الرعايــة 

ــة. الصيدالني
ــر الممارســة  ــق مــع معايي ــات والخدمــات متطاب ــك العملي ــى ضمــان أن مســتوى تل ــة إل إضاف

ــدة المعتمــدة. الجي
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6. دور نقابة �صيادلة االأردن في تطوير مهنة ال�صيدلة

مــع التطــورات والتحّديــات الكثيــرة التــي طــرأت علــى مهنــة الصيدلــة، أصبــح لزامــًا علــى 
ــي  ــر ف ــا الخبي ــو أساس ــذي ه ــي )ال ــا الصيدل ــون فيه ــاد يك ــى أبع ــة إل ــذ المهن ــة أخ النقاب
الــدواء( مرشــدًا لــكل المعلومــات المتعلقــة باســتعماالت الــدواء حتــى يتمكــن المريــض مــن 

الحصــول علــى أفضــل النتائــج مــن العــاج.
ــة، مســؤولية المضــي  ــدة للصيدل ــة الممارســة الجي ــة بهيئ ــة، ممثل ــت النقاب ــه فقــد تبّن وعلي
قدمــًا 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 

)Internship( يؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل فــور تخرجهــم.
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7. الخال�صة

»الصيدلــي« عنصــر ال غنــى عنــه فــي فريــق الرعايــة الصحيــة، وهــو يــؤدي وظائــف مختلفــة، 
ــي  ــة الت ــة الصيدالني ــات الرعاي ــاًء بخدم ــا، وانته ــد المرضــى به ــة وتزوي ــاء األدوي ــدءًا باقتن ب

يســهم مــن خالهــا فــي ضمــان تقديــم أفضــل عــاج للمرضــى. 
ــي  ــن الصيدل ــة مباشــرة بي ــة مهني ــة عاق ــى إقام ــة« عل ــة الصيدالني ــوم »الرعاي ينطــوي مفه
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 تغييــرًا 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 
ــة الصيدالنيــة فــي  ــز فــي تقديــم خدمــات الرعاي ــة، لنضمــن الجــودة والتمّي الجيــدة للصيدل
ــة دور  ــى أهمي ــد عل ــة ويؤك ــوّية المهن ــن س ــيرفع م ــا س ــي، مم ــع األردن ــات المجتم صيدلي

الصيدلــي كعضــو فعــال فــي الفريــق الطبــي.

فالممارسة الصيدالنية الجيدة هي وصفة تمّيز لمهنة الصيدلة

تحقق أفضل عناية صحية للمواطن األردني وتنعكس إيجابًا 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.




