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 :يذٌش ػبو انًسزشفٍبدكهًخ 
 

لبي رؼبٌٝ 
 طذق هللا اٌؼظ١ُ  يٍن﴾﴿ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمبِ  

 األخٛح ٚاألخٛاد اٌضِالء األوبسَ...

 اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ..... 

 2017ئٔٗ ٌّٓ دٚاػٟ عشٚسٞ أْ أضغ ث١ٓ أ٠دذ٠ىُ د١ٌدً اٌشػب٠دخ اٌظد١ذال١ٔخ ثبٌّغزشدف١بد اٌّؾدذس 

اٌخددذِبد ٚاٌددزٞ ٠ؾزددٛٞ ػٍددٝ اٌمٛاػددذ اٌؼبِددخ ٚ اٌخبطددخ ٚ اٌغ١بعددبد ٚ اإلعددشاءاد ٌغ١ّددغ عٛأددت 

اٌظ١ذال١ٔخ اٌّمذِخ ثبٌّغزشف١بد ثىبفخ ألغبِٙب ٚ ِغ١ّبرٙب ثبإلضبفخ اٌٝ اٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد إٌّٛطخ 

ثىً ِٓ ٠مذَ ٘زٖ اٌخذِخ فٟ اٌّغزشف١بد ، ٠ٚؼزجدش ٘دزا اٌدذ١ًٌ ِشعؼدب ل١ّدب ٌٍىدبدس اٌظد١ذالٟٔ  ٠غدزٕذ 

 زٖ اٌخذِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب.ئ١ٌٗ فٟ رمذ٠ُ اٌخذِخ اٌظ١ذال١ٔخ  ٚوزٌه فٟ رم١١ُ ِغزٜٛ عٛدح ٘

ثك اٌزٞ رُ ئػذادٖ فٟ ػبَ ٚلذ عبء ٘زا اٌذ١ًٌ ٔزبعب ٌّشاعؼخ ِغزف١ضخ  ٌذ١ًٌ اٌشػب٠خ اٌظ١ذال١ٔخ اٌغب

) ؽ١ددش وددبْ األٚي ِددٓ ٔٛػددٗ ػٍددٝ ِغددزٜٛ ٚصاسح اٌظددؾخ فددٟ رٌدده اٌٛلددذ ( ٚرددُ ئدساط   2008

 2008رط٠ٛش٘ب خالي اٌفزشح ِب ثد١ٓ ػدبَ  اٌغ١بعبد ٚ اإلعشاءاد ٌغ١ّغ اٌخذِبد اٌظ١ذال١ٔخ اٌزٟ رُ

ِغ سثطٙب ثشؤ٠خ ِٕٙخ اٌظ١ذٌخ ٚسعبٌزٙب ٚل١ّٙب ٚػاللزٙب ثزطج١ك ِفب١ُ٘ ِجبدسح عدالِخ  2017ٚػبَ 

اٌّشضٝ فٟ اٌّغزشف١بد . ٚ لدذ اعدزقشق رؾدذ٠ش اٌدذ١ًٌ ػبِدب ٚ ٔظدف ٚشدبسن فدٟ ػ١ٍّدخ اٌزؾدذ٠ش 

 ّغزشف١بد.ع١ّغ ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ِّض١ٍٓ ثّذساء ط١ذ١ٌبد اٌ

ٚ ٠ؼزجش ٘زا اٌؼًّ اِزذاداً ٌغؼٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد ٌزٛؽ١ذ ٚرٛص١ك ئعشاءاد اٌؼًّ فدٟ ع١ّدغ 

 اٌّغزشف١بد رطٍؼب ٌٍشلٟ ثبٌخذِبد اٌظؾ١خ ثٛعٗ ػبَ ٚاٌخذِبد اٌظ١ذال١ٔخ ثٛعٗ خبص .

ّغزشددف١بد ٚ ِددذساء ٚ فددٟ إٌٙب٠ددخ ال ٠غددؼٕٟ ئال أْ أرمددذَ ثخددبٌض اٌشددىش ٚ اٌزمددذ٠ش ٌددذائشح طدد١ذٌخ اٌ 

طدد١ذ١ٌبد اٌّغزشددف١بد ٚع١ّددغ ِددٓ عددبُ٘ فددٟ أغددبص ٘ددزا اٌؼّددً عددٛاًء فددٟ اإلػددذاد أٚ اٌّشاعؼددخ أٚ 

 اٌطجبػخ ٚاإلخشاط.

 

 

 د. ػجذ انهطٍف انحبج                                                                                     

يذٌش ػبو انًسزشفٍبد                                                                                                   
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 : فشٌق االػذاد وانذساسخ
 

 د. ِبعذح شش٠ف اٌم١شبٚٞ .1

 ؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ اثٛ ِٙبدٞ   أد.  .2

 ؽّذ ػجذ اٌّبعذ اٌخضشٞ     أد.  .3

 أششاػ ِؾّذ اٌىشدد.  .4

 ث١بْ ِظجبػ ششاةد.  .5

 أثٛ اٌؼ١ش خبٌذ ئثشا١ُ٘د.  .6

 سٚال عبِٟ اثٛ ضٍفخد.  .7

 ػجذ اٌغالَ ِؾّذ اثٛ طٗد.  .8

 ػالء ثذساْ ػجذ سثٗد.  .9

 ػالء طمش ؽٍظد.  .10

 ِؾّذ وبًِ اٌٙج١ًد.  .11

 ِٙب ٚطفٟ وؾ١ًد.  .12

 ٔبئً ٘شبَ عى١هد.  .13

 ١٘فبء سشذٞ عبق هللاد.  .14

 االداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد

 ِغزشفٝ ث١ذ ؽبْٔٛ

 االداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد

 االلظٝ ِغزشفٝ شٙذاء

 ِغّغ ٔبطش اٌطجٟ

 ِغزشفٝ اٌٙالي االِبسارٟ

 ِغزشفٝ اٌذسح

 ِغزشفٝ إٌغبس

 ِغزشفٝ االٔذ١ٔٚغٟ

 ِغزشفٝ غضح االٚسٚثٟ

 ِغزشفٝ اٌشٔز١غٟ

 ِغزشفٝ اٌؼ١ْٛ

 ِغّغ اٌشفبء اٌطجٟ

 ِغزشفٝ إٌظش
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 Vision)انشؤٌخ )

 ٝضّٓ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌغٛدح ٚ عالِخ اٌّشضاٌز١ّض ٚط١ٕب فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌظ١ذال١ٔخ ثبٌّغزشف١بد 

 .  ٚ اٌطت اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌذ١ًٌ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌزط٠ٛش اٌزذس٠تِٓ خالي ٚاٌظ١ذٌخ اٌغش٠ش٠خ 

 ((Mission انشسبنخ

رمذ٠ُ خذِبد ط١ذال١ٔخ إِٓخ ٚ فؼبٌخ ثبٌّغزشف١بد ثأػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌىفبءح ٚ اٌشفبف١خ ٚ اٌؼذاٌخ ِٓ خالي 

 سش١ذ ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ. اعزخذاًَ٘ ٚ وبدس ِإ

 (Values) انقٍى

 اإلخالص .1

 اٌغالِخ  .2

 اٌغٛدح  .3

 اٌؼًّ اٌغّبػٟ  .4

 االؽزشاَ   .5

 اٌّغبءٌخ  .6

 اٌىفبءح  .7

 اٌزٛاطً  .8

 اٌىشاِخ .9

 اٌؼذاٌخ .10
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 أهذاف و يهبو انصٍذنٍبد فً انًسزشفٍبد: وال:أ

و خاصػػة الضػػرورية و توفرىػػا  ةاسػػتمراريوفير األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة و العمػػؿ عمػػى ضػػماف تػػ .1
 ( في المستشفى.ABCاإلسعافية ) ضمف قائمة 

تخزيف األدوية و الميمات الطبية بالطرؽ الصحيحة في صيدلية المستشػفى و متابعػة صػالحيتيا و  .2
 التأكد مف مالءمة ظروؼ التخزيف ليا.

بمػا يضػمف  توزيع األدوية و الميمات الطبية داخؿ المستشفى حسب النظاـ المعتمد لذلؾ ومتابعتيػا .3
اسػػػتخداميا فػػػي و وصػػوليا لممػػػريض بالطريقػػة السػػػميمةد مػػع التأكػػػد مػػػف سػػالمة تخزينيػػػا وصػػالحيتيا 

 .بالطريقة الصحيحةاألقساـ الداخمية لممستشفى 
صػػرؼ الوصػػفات الطبيػػة بعػػد التأكػػد مػػف سػػالمتيا مػػف ناحيػػة مالءمػػة الػػدواء الموصػػوؼ و الجرعػػة  .4

 .الضارة الوصفة مف التفاعالت الدوائية)تطابقيما( مع التشخيص وخمو  اوانسجاميم
عطاء معمومات كافية لمطبيب عف الدواء البديؿ. .5  اقتراح البدائؿ الدوائية المناسبة وا 
تنفيػػذ العػػالج بالطريقػػة السػػميمة و تحميػػؿ و تحضػػير و التمػػريض بالمعمومػػات الالزمػػة لكػػادر تزويػػد  .6

 ة بعد فتح عبواتيا األصمية.كذلؾ المعمومات الخاصة بصالحية األدوية و الميمات الطبي
 .المختمفة في أقساـ المستشفىصيدالنية سريرية مداخالت عمؿ  .7
واإلجابػػػة عػػػف ( مػػػف المراجػػػع العمميػػػة الحديثػػػة المحدثػػػة)إمػػػداد الفريػػػؽ الطبػػػي بالمعمومػػػات الدوائيػػػة  .8

 .الدوائية االستفسارات
 .ينوو تخز  ستعمالوالسميمة الطريقة اليخص الدواء و كؿ ما تثقيؼ المريض ب .9

مػػف EXTEMPORANOUS PREPARATIONS) ) صػػيدالنيةعمػػؿ أشػػربة وتحضػػيرات  .10
 .بذلؾاألدوية المتوفرة في المستشفى عند الحاجة لياد طبقًا لما جاء في المراجع العممية الخاصة 

 داخػػؿ المستشػػػفى والتأكػػد مػػػف تيػػاو مراقب تيػػػامتابعو  األدويػػة المخػػػدرة وتوزيعيػػا و صػػرفياتوريػػد  .11
سياسػػة صػػرؼ األدويػػة المخػػدرة الػػواردة فػػي دليػػؿ الرعايػػة الصػػيدالنية  مػػا جػػاء فػػيل طبقػػا اسػػتخداميا

 .المعتمد بالمستشفيات
تحػػت الظػػروؼ المعقمػػة بػػالطرؽ الصػػحيحة لمرضػػى األوراـ تحضػػير وخمػػط العالجػػات الكيمياويػػة  .12

 المعتمدة.
لمخدمات المقدمػة  إعداد المعدؿ الشيري والمشاركة في اختيار األدوية و الميمات الطبية المناسبة .13

 .المعتمدتيف في الوزارة تيفبالمستشفى مف قائمتي األدوية و الميمات الطبية األساسي
 المشاركة في المجاف الطبية المختمفة والتعميـ المستمر لمصيادلة و الفريؽ الطبي. .14
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 القياـ بتدريب الصيادلة العامميف والمتدربيف وطمبة كميات الصيدلة. .15
 ذات العالقة باألدوية و الميمات الطبية بالمستشفى. المشاركة في األبحاث .16
 .في المستشفياتالخاصة باألدوية و الميمات الطبية  المعتمدة التأكد مف تطبيؽ السياسات .17
العمؿ عمى تنفيذ مبادئ اإلستخداـ الرشيد لألدوية و المستيمكات الطبية داخؿ المستشػفى بالتعػاوف  .18

 مع الجيات ذات العالقة.

 اػذ انؼبيخ نزذاول األدوٌخ و انًهًبد انطجٍخ فً انًسزشفٍبد:انقى ثبنٍب:

 المصدر الوحيد لألدوية و الميمات الطبية لممستشفى ىي المستودعات المركزية بالوزارة. .1
األدوية و الميمات وتخزيف مستودع صيدلية المستشفى ىو الجية الوحيدة المخولة بطمب و استالـ  .2

 الطبية الخاصة بالمستشفى. 
تناقػػػػؿ األدويػػػػة و الميمػػػػات الطبيػػػػة بػػػػيف صػػػػيدليات المستشػػػػفيات فقػػػػط و بعػػػػد تنسػػػػيؽ مػػػػدير  يمكػػػػف .3

 الصيدلية مع دائرة صيدلة المستشفيات و المستودعات المركزية بالوزارة. 
المستشػفى تخضػع لمتابعػة الصػيادلة العػامميف أقسػاـ جميع األدوية و الميمات الطبية الموجػودة فػي  .4

 بالمستشفى.
حسػب المعػايير المػذكورة يػتـ المستشػفى أقسػاـ فػي في الصػيدلية و طبية الو الميمات  ف األدويةيتخز  .5

 في دليؿ اإلجراءات المخزنية.
 تصرؼ األدوية و الميمات الطبية مف صيدلية المستشفى بموجب نماذج الصرؼ المعتمدة بالوزارة. .6
ال إذا تطابقػت مػع ال تصرؼ الوصفات الطبية التي تضـ رمػوزًا كيميائيػة أو مصػطمحات مختصػرة إ .7

 .أو المعايير المحمية المعتمدة المعايير الدولية
 فقط.و المغة اإلنجميزية تكتب األدوية عمى جميع نماذج طمب الدواء باإلسـ العممي  .8
تشػػجيع األطبػػاء عمػػى اإللتػػزاـ بوصػػؼ األصػػناؼ المدرجػػة فػػي قػػوائـ  تشػػارؾ فػػي صػػيدلية المستشػػفى .9

 .المعتمدة بالوزارة األدوية و الميمات الطبية األساسية
أو مركػػػز صػػػحي دوف  آخػػػر يمنػػػع تحويػػػؿ الصػػػيدلية لمػػػريض لمحصػػػوؿ عمػػػى دواء مػػػف مستشػػػفى .10

 التنسيؽ المسبؽ مع تمؾ الجية.

 :ثبنثب: أخالقٍبد يهنخ انصٍذنخ

بط ذلػػؾ تسػػالمة المػػريض و ال يػػر  مانػػة لمحفػػاظ عمػػىأبشػػرؼ و  العمػػؿ ىػػو اليػػدؼ األسػػمى لمصػػيدلي .1
 اه.بقيمة الراتب الذي يتقاض
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 يحتـر الصيدلي حياة المريض و يصوف كرامتو. .2
 في معاممة جميع المرضى دوف تمييز. يكوف الصيدلي عادال .3
 يجدد الصيدلي معموماتو المينية باستمرار و يتابع الجديد في عمـو الصيدلة. .4
 يحافظ الصيدلي عمى خصوصية المريض.  .5
 . يقـو الصيدلي بالمياـ الموكمة إليو بحرص و تركيز و إخالص .6
 ال يقمؿ الصيدلي مف شأف مينتو أبدًاد و يدافع عف شرؼ المينة بالوسائؿ المشروعة.  .7
 . بالمستشفيات يمتـز الصيدلي بتنفيذ ما جاء في السياسات و اإلجراءات المنظمة لمينة الصيدلة .8
 يحرص الصيدلي عمى القياـ بدوره في الحفاظ عمى الصحة العامة في مجتمعو.  .9

لممػػريض بمػػا يضػػمف عػػدـ حػػدوث خطػػأ فػػي اإلرشػػادات الدوائيػػة بصػػورة كافيػػة يـ بتقػػد الصػػيدلي يمتػػـز .10
 إستخداـ الدواء.

 دائمًا أف كؿ ما ينشره مف معمومات دوائية صحيح و موثؽ. يحرص الصيدلي  .11
 يحتفظ الصيدلي بعالقات يسودىا جو مف الثقة و التفاىـ مع جميع العامميف بالمستشفى. .12
جميػػػع الفعاليػػػات و المجػػػاف التػػػي ليػػػا عالقػػػة بالمينػػػة داخػػػؿ فػػػي  الصػػػيدلي عضػػػو فعػػػاؿ و مشػػػارؾ .13

 مؤسستو الصحية بيدؼ اإلرتقاء بيا.
فػي أنشػطة النقابػة و الجمعيػات المينيػة المحميػة و العالميػة و التػي  الصيدلي عضو فعاؿ و مشػارؾ .14

 بمستوى المينة. االرتقاءتيدؼ إلى تحسيف ظروؼ العمؿ و 
 بالزي الرسمي ووضع البطاقة التعريفية أثناء العمؿ. الصيادلة ومساعديمتـز الصيادلة و  .15
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  خ انؼبيخ نصٍذنٍبد انًسزشفٍبد:ٍانهٍكهشكم ساثؼب: 

 

 : انىصف انىظٍفً نهصٍبدنخ انؼبيهٍن ثبنًسزشفى:خبيسب

 )دائرة في المستشفيات الكبيرة و المجمعات / قسم في المستشفيات الصغيرة( مدير الصيدلية: (1
 و ياترة ال تقػػؿ عػػف خمػػس سػػنوات فػػي الخدمػػة الصػػيدالنية فػػي المستشػػفخبػػ ولديػػ: صػػيدلي تعريفف  

التخطيط والتطوير لرفع مستوى الخدمات  المتابعة المستمرة و وعنده القدرة عمى و الفنية ممـ بالمسائؿ اإلدارية
 إلماـ بما يستجد في ىذا المجاؿ. الصيدالنية و

صػػيدلية مباشػػرة لمػػدير المستشػػفى فػػي المجمعػػات و يتبػػع مػػدير ال :الهيكففل التنظيمففي و التبعيففة ا داريففة
 . يتبع مباشرة لممدير الطبي في المستشفيات الصغيرةو  المستشفيات الكبيرة
 المهام والواجبات:

اإلشراؼ عمى جميع العامميف في أقساـ و شعب الصيدلية بالمستشفى والتأكد مف مزاولة المينػة بالطريقػة  .1
  .السميمة

بما يتالءـ مع االىداؼ المعتمدة في خطة ات الصيدالنية والخدمات العالجية العمؿ عمى تطوير الخدم .2
 .الوزارة

والمسػتيمكات الطبيػة الالزمػة لممستشػفى مػف المسػتودعات المركزيػة حسػب  األدويػةعمى توفير  اإلشراؼ .3
 بصورة مستمرة.يا من االستراتيجيالتخصصات المتوفرة وتخزينيا بالطريقة السميمة ودعـ المخزوف 
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العمؿ عمى توطيػد عالقػات طيبػة مػع الكػادر العامػؿ بالمستشػفى والتعػاوف لرفػع مسػتوى األداء و العمػؿ  .4
 بروح الفريؽ.

دورات تدريبيػػػة لمصػػػيادلة والعػػػامميف  مػػػف خػػػالؿ عقػػػدالخػػػدمات الصػػػيدالنية  جػػػودة تحسػػػيفالعمػػػؿ عمػػػى  .5
  بالمستشفى لضماف تطوير الخدمات العالجية.

 مف خالؿ التقارير الدورية مف مختمؼ األقساـ.ية المستشفى في صيدلمتابعة وتقييـ العمؿ  .6
 متابعة تطبيؽ السياسات المعتمدة بالوزارة و رفع تقارير بذلؾ إلى الجيات المختصة. .7
 .لموزارة أوداخؿ المستشفى  المشاركة في المجاف المختمفة سواء  .8
 ة والمشاركة فييا.المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى و حضور المؤتمرات العممي  .9

 .بالمستشفى لجنة الصيدلة و العالجيات أعماؿفي  بفاعمية المشاركة .10
 عداد احتياجات المستشفى مف األدوية و الميمات الطبية.ااإلشراؼ عمى  .11
بمػػا يخػػػص سػػير العمػػؿ بصػػػيدلية  دارة العامػػػة لممستشػػفياتبػػاال التنسػػيؽ مػػع دائػػرة صػػػيدلة المستشػػفيات .12

 المستشفى.
 رقابة عمى جودة األدوية و الميمات الطبية المتداولة بالمستشفى.تسييؿ أعماؿ ال .13
 تدوير الكادر الصيدلي داخؿ المستشفى حسب ضرورة العمؿ بالتنسيؽ مع دائرة صيدلة المستشفيات. .14
التأكد مف كفػاءة تجييػزات صػيدليات المستشػفى مثػؿ ) الثالجػاتي المكيفػاتي جيػاز تػدفؽ اليػواء المعقػـ  .15

""LUMINAR FLOW""و غيره(. ي 
التأكد مف فصؿ األصناؼ منتيية الصالحية و الموقوفة بقرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ  .16

 .في جميع اقساـ الصيدلية الصالحة لإلستخداـ
 متابعة تطبيؽ شروط السالمة و األماف داخؿ المرافؽ التابعة لو. .17
 .اصاالختصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير المستشفى ضمف  .18

 مستودع األدوية بالمستشفى: /شعبةرئيس قسم (2
 وتخػػزيف  وتشػػمؿ حفػػظ )المخػػزوف  إدارة: صػػيدلي ذو خبػػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي تعريفف  
و لديػػػو القػػػدرة عمػػػى اإلشػػػراؼ و حػػػؿ المشػػػاكؿ المتعمقػػػة بػػػ دارة المخػػػزوف الػػػدوائي  (األدويػػػة متابعػػػة وصػػػرؼ 

تبػادؿ المعمومػات مػع  ىف بالقسػـ ويجػب أف تتػوفر فيػو القػدرة عمػبالمستشػفى و تطػوير العمػؿ و تػدريب العػاممي
 زمالء العمؿ.



 13 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

 .يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي: الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية
 المهام والواجبات:

 و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ. األدوية اإلشراؼ عمى جميع العامميف بمستودع .1
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية او  القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ .2
إعداد الطمبات الشيرية و اإلضافية لألدوية )ما عػدا األدويػة المخػدرة( و اعتمادىػا مػف اإلشراؼ عمى عممية  .3

 عنو. ينوبمدير الصيدلية أو مف 
 استالـ األدوية. عممية اإلشراؼ عمى .4
 .المعتمد في الوزارة دليؿ اإلجراءات المخزنية تخزيف األدوية حسب ما جاء في عممية اإلشراؼ عمى .5
  .مستودع األدوية والى تسجيؿ األدوية الواردة والمنصرفة مف عممية اإلشراؼ عمى .6
 ألدوية بالمستشفى. الطوارئ مف ااإلشراؼ عمى مخزوف  .7
 كػػدة واألدويػػة التػػي صػػرفت دوف المعػػدؿ و التػػي لػػـ تصػػرؼ و الرا عػػفإعػػداد تقػػارير دوريػػة لمػػدير الصػػيدلية  .8

 األدوية التي اقترب موعد انتياء صالحياتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.كذلؾ 
األدويػػة والمحاليػػؿ فػػي المستشػػفي بكميػػات ال تقػػؿ عػػف الحػػد األدنػػى المعتمػػد  مخػػزوف الحفػػاظ عمػػى مسػػتوى .9

يػا سػعافية بحيػث ال يصػؿ مخزونالاألدويػة ا مػع التركيػز عمػىسير العمؿ بصػورة جيػدة  بما يضمفلمتخزيف 
 لحد النفاذ.

 العمؿ بالطريقة السميمة. استمراريةتوزيع العمؿ في قسـ مستودع األدوية بما يضمف  .10
 المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني. .11
 .مف المستودع صرفةنالمالواردة و متابعة جودة األدوية  .12
وقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الم .13

 الصالحة لإلستخداـ.
 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .14
 .تقديـ الخدمات في مستودع األدوية المشاركة في .15
 متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالوزارة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية. .16
 المعدات بالقسـ.  التأكد مف كفاءة األجيزة و .17
 األماف بالقسـ.و  متابعة تطبيؽ شروط السالمة .18
 .االختصاصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف  .19
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 مستودع األدوية بالمستشفى: /شعبةقسمصيدلي يعمل ب (3
 .لديو الماـ جيد في ادارة المخزوف : صيدليتعري  

صػػػيدلية رئيس قسـ/شػػػعبة مسػػػتودع األدويػػػة بة لػػػيتبػػػع مباشػػػر : الهيكفففل التنظيمفففي و التبعيفففة ا داريفففة
 .المستشفي

 الواجبات: المهام و
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية االقياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و  .1
رئػػيس قسـ/شػػعبة  إعػػداد الطمبػػات الشػػيرية و اإلضػػافية لألدويػػة )مػػا عػػدا األدويػػة المخػػدرة( و اعتمادىػػا مػػف .2

 .ستشفىمستودع األدوية بالم
 .الواردة لممستشفى استالـ األدوية .3
 .المعتمد في الوزارة تخزيف األدوية حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية .4
  .مستودع األدوية و الى تسجيؿ األدوية الواردة والمنصرفة مف .5
 ألدوية بالمستشفى. الطوارئ مف امخزوف  متابعة .6
تخػص األدويػة التػي صػرفت دوف المعػدؿ و التػي لػـ ألدويػة رئيس قسـ/شػعبة مسػتودع اإعداد تقػارير دوريػة لػ .7

 األدوية التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.كذلؾ  تصرؼ و الراكدة و
 المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني. .8
 .عمف المستود صرفةنالم الواردة و متابعة جودة األدوية .9

فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة  .10
 لإلستخداـ.

 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .11
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.  .12
 األماف بالقسـ.و  متابعة تطبيؽ شروط السالمة .13
 .االختصاصضمف  رئيس قسـ/شعبة مستودع األدوية أو مدير الصيدلية القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف .14

  مستودع المهمات الطبية بالمستشفى: /شعبةرئيس قسم (4
 وتخػػزيف  وتشػػمؿ حفػػظ )المخػػزوف  إدارة: صػػيدلي ذو خبػػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي تعريفف  
المشػػػاكؿ المتعمقػػػة بػػػ دارة  و لديػػػو القػػػدرة عمػػػى اإلشػػػراؼ و حػػػؿ (الميمػػػات الطبيػػػة متابعػػػةتسػػػجيؿ و  وصػػػرؼ 

مخػػزوف الميمػػات الطبيػػة بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف بالقسػػـ ويجػػب أف تتػػوفر فيػػو القػػدرة 
 تبادؿ المعمومات مع زمالء العمؿ. ىعم
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 .يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي: الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية
 المهام والواجبات:

 و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ. الميمات الطبية مى جميع العامميف بمستودعاإلشراؼ ع .1
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةالقياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و سياسات صرؼ الميمات الطبية  .2
إعداد الطمبات الشيرية و اإلضافية لمميمات الطبية و اعتمادىا مف مدير الصيدلية أو اإلشراؼ عمى عممية  .3

 .مف ينوب عنو
 استالـ الميمات الطبية. عممية اإلشراؼ عمى .4
المعتمػػػد فػػػي  تخػػػزيف الميمػػػات الطبيػػػة حسػػػب مػػػا جػػػاء فػػػي دليػػػؿ اإلجػػػراءات المخزنيػػػة عمميػػػةاإلشػػػراؼ عمػػػى  .5

 .الوزارة
مسػػػتودع الميمػػػات الطبيػػػة  و الػػػى تسػػػجيؿ الميمػػػات الطبيػػػة الػػػواردة والمنصػػػرفة مػػػف عمميػػػةاإلشػػػراؼ عمػػػى  .6

 باستمرار.
 صرؼ الطمبات إلى األقساـ الداخمية بالمستشفى.  عمميةاإلشراؼ عمى  .7
 لميمات الطبية بالمستشفى. الطوارئ مف ااإلشراؼ عمى مخزوف  .8
إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية تخػص الميمػات الطبيػة التػي صػرفت دوف المعػدؿ و التػي لػـ تصػرؼ و  .9

 تخاذ اإلجراءات الالزمة.الميمات الطبية التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا ال كذلؾ الراكدة و
الميمػػات الطبيػػة فػػي المستشػػفي بكميػػات ال تقػػؿ عػػف الحػػد األدنػػى المعتمػػد  مخػػزوف الحفػػاظ عمػػى مسػػتوى .10

الميمػػات الطبيػػة االسػػعافية بحيػػث ال  مػػع التركيػػز عمػػى أصػػناؼلمتخػػزيف تضػػمف سػػير العمػػؿ بصػػورة جيػػدة 
 يصؿ مخزونيا لحد النفاذ.

 العمؿ بالطريقة السميمة. استمرارالطبية بما يضمف  توزيع العمؿ في قسـ مستودع الميمات .11
 المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني. .12
 .مف المستودع صرفةنالمالواردة و  متابعة جودة الميمات الطبية  .13
يػػة عػػف األصػػناؼ التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائ .14

 الصالحة لإلستخداـ.
 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .15
 تقديـ الخدمات في المستودع. المشاركة في .16
 متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالوزارة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية. .17
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.  .18
 مة األماف بالقسـ.متابعة تطبيؽ شروط السال .19
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 .االختصاصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف  .20

  مستودع المهمات الطبية بالمستشفى: /شعبةقسم صيدلي يعمل في (5
  لديو الماـ جيد في ادارة المخزوف.: صيدلي تعري  

صػػػيدلية ب رئيس قسـ/شػػػعبة مسػػػتودع األدويػػػةيتبػػػع مباشػػػرة لػػػ: الهيكفففل التنظيمفففي و التبعيفففة ا داريفففة
 .المستشفي

 الواجبات: المهام و
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات االقياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و  .1
رئػػيس قسـ/شػػعبة مسػػتودع الميمػػات  و اعتمادىػػا مػػف ميمػػات الطبيػػةإعػػداد الطمبػػات الشػػيرية و اإلضػػافية لم .2

 .الطبية بالمستشفى
 .الميمات الطبية الواردة لممستشفىاستالـ  .3
 .المعتمد في الوزارة حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية الميمات الطبيةف تخزي .4
  الميمات الطبية.مستودع  و الى الواردة والمنصرفة مف الميمات الطبيةتسجيؿ  .5
 بالمستشفى.  الطوارئ مف الميمات الطبيةمخزوف  متابعة .6
التي صرفت دوف المعدؿ و  صناؼص األتخرئيس قسـ/شعبة مستودع الميمات الطبية إعداد تقارير دورية ل .7

 التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة. صناؼاألكذلؾ  التي لـ تصرؼ و الراكدة و
 المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني. .8
 .مف المستودع صرفةنالم الميمات الطبية الواردة ومتابعة جودة  .9

فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة  .10
 لإلستخداـ.

 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .11
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.  .12
 األماف بالقسـ.و  متابعة تطبيؽ شروط السالمة .13
ضػػػمف  ئػػػيس قسـ/شػػػعبة مسػػػتودع الميمػػػات الطبيػػػة أو مػػػدير الصػػػيدليةر القيػػػاـ بػػػأي ميػػػاـ يكمػػػؼ بيػػػا مػػػف  .14

 .االختصاص
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 رئيس قسم/ شعبة األدوية المخدرة بالمستشفى: (6
تشػمؿ حفػظ )األدويػة المخػدرة  إدارة مخػزوف: صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عف ثالث سنوات في تعري  

ى اإلشػراؼ و حػؿ المشػاكؿ المتعمقػة و لديو القدرة عم المخدرة( األدوية متابعةتسجيؿ و  وصرؼ  وتخزيف  و
 تبادؿ المعمومات مع زمالء العمؿ. ىب دارة األدوية المخدرة بالمستشفى ويجب أف تتوفر فيو القدرة عم

 .يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي: الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية
 المهام والواجبات:

 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةدوائية لسياسات الاالقياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و  .1
 المستشفى. احتياجاإلضافية و الطارئة حسب  الطمباتإعداد طمبات األدوية المخدرة الشيرية و كذلؾ  .2
 استالـ األدوية المخدرة مف مستودعات الوزارة حسب النظاـ و مراجعتيا و مطابقتيا مع مستندات الصرؼ. .3
بطريقػػة آمنػػة مػػع  صػػة بيػػا و كػػذلؾ العبػػوات الفارغػػة المسػػتخدمة منيػػاو النمػػاذج الخاتخػػزيف األدويػػة المخػػدرة  .4

 حسب تاريخ الصالحية األقرب.األدوية  مراعاة ظروؼ التخزيف وترتيب
تسجيؿ األدوية المخدرة الواردة والمنصرفة عمى النماذج المعدة لػذلؾ أواًل بػأوؿ و االحتفػاظ بالسػجالت بشػكؿ  .5

 آمف حسب النظاـ.
 ستشفى.ة لألقساـ المختمفة بالمصرؼ األدوية المخدر  .6
 المتابعة الدورية لألدوية المخدرة في األقساـ. .7
صػػالحيتيا و  انتيػػاءالمتابعػػة الدوريػػة ألرصػػدة ىػػذه األصػػناؼ بالصػػيدلية و النػػاقص و الراكػػد منيػػا و تػػاريخ  .8

 منيا. الطوارئ مخزوفكذلؾ 
الدوائيػػػة عػػػف األصػػػناؼ الصػػػالحة  فصػػػؿ األصػػػناؼ منتييػػػة الصػػػالحية و الموقوفػػػة بقػػػرار مػػػف دائػػػرة الرقابػػػة .9

 لإلستخداـ.
إعػػداد تقػػارير دوريػػة و طارئػػة لمػػدير الصػػيدلية عػػف سػػير العمػػؿ و المشػػاكؿ الفنيػػة و المشػػاركة فػػي وضػػع  .10

 الحموؿ ليا.
 . االختصاصيكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف  أخرىالقياـ بأي مياـ  .11
 العمؿ الصيدالني. المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير .12
 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .13
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.  .14
 األماف بالقسـ.و  متابعة تطبيؽ شروط السالمة .15
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 رئيس قسم/شعبة الصيدلية الداخمية: (7
ة صػػيدلي و ذو خبػػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي صػػيدليات المستشػػفيات و لديػػو القػػدر  :تعريفف  

عمػػى اإلشػػراؼ و حػػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة بتوزيػػع الػػدواء داخػػؿ المستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف 
 ىبالقسـ و لديو خبرة في خدمػة الصػيدلة السػريرية و لديػو إلمػاـ بطبيعػة العمػؿ ويجػب أف تتػوفر فيػو القػدرة عمػ

 صادرة مف الكادر الطبي.حؿ المشاكؿ ال ىمناقشة األطباء وتبادؿ المعمومات معيـ والقدرة عم
 .يتبع مباشرة لمدير صيدلية المستشفي: الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية

 المهام والواجبات:
 اإلشراؼ عمى جميع العامميف بالصيدلية الداخمية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ. .1
 اإلشراؼ المباشر عمى جميع عمميات صرؼ الدواء داخؿ المستشفي. .2
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية اليات العمؿ و القياـ بتطبيؽ آ .3
بمػػػا يضػػػمف  المسػػػائية و الميميػػػة و المناوبػػػات فػػػي الفتػػػرة الصػػػباحية توزيػػػع العمػػػؿ فػػػي الصػػػيدلية الداخميػػػة .4

  العمؿ بطريقة سميمة. استمرارية
قسػاـ و فػي األ نػوميفكذلؾ المرور عمى المرضػى الم المشاركة اليومية في المقاء الصباحي مع األطباء و .5

 التأكد مف إلتزاـ جميع العامميف في الصيدلية الداخمية بيذه السياسة.
 و د تػاريخ صػالحيتياد تخزينيػاداألدويػة مػف حيػث توفيرىػاب تنفيذ السياسػات و اإلجػراءات الخاصػة متابعة .6

 صرفيا بالطريقة الصحيحة.
 .بالمستشفى عمؿ الصيدالنيالمشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير ال .7
إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنية التي تواجيو و المشاركة في وضػع  .8

 ليا.المناسبة الحموؿ 
رصػػػػد و متابعػػػػة ااثػػػػار الجانبيػػػػة لألدويػػػػة المصػػػػروفة لممرضػػػػى المنػػػػوميف بأقسػػػػاـ متابعػػػػة تنفيػػػػذ سياسػػػػة  .9

 المستشفى.
 ث الدوائية بالمستشفى.المشاركة في األبحا .10
التأكد مف فصؿ األصناؼ منتييػة الصػالحية و الموقوفػة بقػرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ  .11

 الصالحة لإلستخداـ.
 عداد احتياجات المستشفى مف األدوية.االمشاركة في  .12
 ة.متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالوزارة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلي .13
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية الداخمية  .14
 األماف بالصيدلية. و متابعة تطبيؽ شروط السالمة .15
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 تقديـ الخدمات في الصيدلية. المشاركة في .16
 .االختصاصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف  .17

 :صيدلي الصيدلية الداخمية (8
الجرعػػة الواحػػدة فػػي صػػيدلية مستشػػفى و لديػػو القػػدرة عمػػى : صػػيدلي تمقػػى تػػدريب فػػي نظػػاـ تعريفف  

 مناقشة األطباء و التواصؿ معيـ.
 المهام و الواجبات:

الناقصػة  األصناؼ مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا األصناؼطمب  .1
 الصالحية أوال بأوؿ. انتياءو الراكدة و قريبة 

ي بطاقػػة الػػدواء و التأكػػد مػػف سػػالمة الوصػػفة الطبيػػة مػػف ناحيػػة التػػداخالت مراجعػػة الػػدواء الموصػػوؼ فػػ .2
 الدوائية و الجرعة و غيرىا.

التأكػد مػف توزيػع األدويػة و تعبئتيػا  وصرؼ الدواء لممرضى المنوميف بالمستشفي بنظػاـ الجرعػة الواحػدة  .3
ألخػرى التػي ال تصػرؼ األدويػة ا طمبػاتصػرؼ  إلػىباإلضػافة  مناسب و كتابة المعمومات الالزمػةبشكؿ 

 بيذا النظاـ.
 عرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية لمطاقـ الطبي و المعمومات الكاممة عنيا.  .4
 التأكػدالنمػاذج المخصصػة لػذلؾ و  باسػتخداـمتابعة األصناؼ الموجودة فػي محطػات التمػريض باألقسػاـ  .5

 مف تخزينيا و استخداميا بالطريقة الصحيحة و الرشيدة.  
العمػػؿ بطريقػػة  اسػػتمراريةبمػػا يضػػمف  المسػػائية و الميميػػة بالعمػػؿ بالصػػيدلية الداخميػػة و المناوبػػات لتػػزاـاال .6

 سميمة.
 .المعتمد دليؿ اإلجراءات المخزنية ا لما جاء فيوفق تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية الداخمية .7
يػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائ .8

 لإلستخداـ.
  .عداد معدالت الصرؼ الشيرية لألصناؼ مف الصيدلية الداخميةاالمشاركة في  .9

 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية اتطبيؽ آليات العمؿ و  .10
 تسجيؿ و ترصيد الوارد و المنصرؼ مف الصيدلية حسب النظاـ. .11
 بالصيدلية الداخمية. صائياتفي إعداد التقارير و اإلح المشاركة .12
رصػػد و متابعػػة ااثػػار الجانبيػػة لألدويػػة المصػػروفة لممرضػػى المنػػوميف بأقسػػاـ المستشػػفى عمػػى النمػػاذج  .13

 المخصصة لذلؾ.
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 قساـ.في األ المرضى المنوميفالمشاركة اليومية في المقاء الصباحي مع األطباء و كذلؾ المرور عمى  .14
 .االختصاص المدير المباشر ضمفيكمؼ بيا مف  أخرىالقياـ بأي مياـ  .15

 رئيس قسم/شعبة الصيدلية الخارجية: (9
صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عػف ثػالث سػنوات فػي صػيدليات المستشػفيات و لديػو القػدرة عمػى تعري :  

اإلشػػراؼ و حػػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة بصػػرؼ الػػدواء لمرضػػى العيػػادات الخارجيػػة بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و 
عمػؿ ويجػب أف تتػوفر سـ و لديو خبرة في خدمػة الصػيدلة السػريرية و لديػو إلمػاـ بطبيعػة التدريب العامميف بالق

و حػػؿ المشػػاكؿ  ضػػغط العمػػؿ تحمػػؿ ىتبػػادؿ المعمومػػات معيػػـ والقػػدرة عمػػمناقشػػة األطبػػاء و  ىفيػػو القػػدرة عمػػ
 تثقيؼ المريض بما يخص الدواء. ىمف المرضي والمراجعيف والقدرة عمالصادرة 

 .يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي: ي و التبعية ا داريةالهيكل التنظيم
 المهام والواجبات:

 جميع العامميف بالصيدلية الخارجية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ. اإلشراؼ عمى .1
 د تاريخ صالحيتياد تخزينيا بالطريقة الصحيحة.متابعة األدوية مف حيث توفيرىا .2
السػػميمة بعػػد التأكػػد مػػف سػػالمتيا النظاميػػة والفنيػػة مػػف ناحيػػة  التأكػػد مػػف صػػرؼ الوصػػفة الطبيػػة بػػالطرؽ .3

عطاء المعمومات الكافية  الجرعة وخموىا مف التداخالت الدوائية واقتراح البدائؿ  لممريض.وا 
 السميمة مع ذكر االحتياطات الالزمة. بالطريقةالتأكد مف شرح طريقة استعماؿ الدواء لممريض  .4
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية االقياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و  .5
مػف حيػث تػوفير العػالج الخػاص  ـمعيػيػتـ التعامػؿ  الػذيفمف المرضى  التخصصيةمتابعة تقارير الفئات  .6

 .سيؿ عممية المتابعة العالجية ليـبصفة مستمرة و أرشفة تقاريرىـ الطبية بطريقة سميمة ت ـبي
 .العمؿ بالطريقة السميمة استمراريةا يضمف بم وزيع العمؿ في الصيدلية الخارجيةت .7
 .ير العمؿ الصيدالنيالمشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطو  .8
إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنية التي تواجيو و المشاركة في وضػع  .9

 الحموؿ ليا.
 صروفة لممرضى.رصد و متابعة ااثار الجانبية لألدوية الم .10
التأكد مف فصؿ األصػناؼ منتييػة الصػالحية و الموقوفػة بقػرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ  .11

 الصالحة لإلستخداـ.
 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .12
 .المشاركة في إعداد معدالت الصرؼ حسب التخصص و متابعتيا و إجراء التعديالت الالزمة عمييا .13



 21 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

 .ع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدليةة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالوزارة و رفمتابع .14
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية الخارجية.  .15
 األماف بالصيدلية.و متابعة تطبيؽ شروط السالمة  .16
 .االختصاصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف  .17

 صيدلي الصيدلية الخارجية: (10
يات ويجػػب أف تتػوفر فيػػو القػػدرة إلمػػاـ بطبيعػة العمػػؿ فػػي صػيدليات المستشػػف لديػػو: صػيدلي تعريفف  

مػػػف المرضػػػي المشػػػاكؿ الصػػػادرة  التعامػػػؿ مػػػع ىالقػػػدرة عمػػػ مناقشػػػة األطبػػػاء وتبػػػادؿ المعمومػػػات معيػػػـ و ىعمػػػ
 تثقيؼ المريض بما يخص الدواء. ىوالمراجعيف والقدرة عم

 المهام و الواجبات:
الناقصة و  األصناؼ مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا ؼاألصناطمب  .1

 الصالحية أوال بأوؿ. انتياءالراكدة و قريبة 
مراجعة الوصفة الطبية و التأكد مف سػالمتيا مػف ناحيػة التػداخالت الدوائيػة و الجرعػة و اسػتكماليا لشػروط  .2

 واءد التعرفة المالية الدوائية(.صرؼ الوصفة الطبية )بيانات المريضد الد
التأكد مف خموه مػف التفػاعالت الدوائيػة و الغذائيػة  بعدصرؼ الدواء لمرضى العيادات الخارجية بالمستشفى  .3

و مالءمتو لمتشخيص و حساب الجرعات و تكرارىا و تعبئتو لممريض في عبوات مناسبة لمصرؼ و كتابة 
 التعميمات و التأكد مف فيـ المريض ليا. إعطاءالدواء و تعميمات االستخداـ بشكؿ واضح عمى عبوات 

 عرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية لمطبيب و المعمومات الكاممة عنيا.  .4
 العمؿ بطريقة سميمة. استمراريةبالعمؿ بالصيدلية بما يضمف  االلتزاـ .5
 التأكد مف سالمة تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية. .6
 دالت الصرؼ الشيرية لألصناؼ مف الصيدلية الخارجية. المشاركة في إعداد مع .7
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية اتطبيؽ آليات العمؿ و  .8
 تسجيؿ و ترصيد الوارد و المنصرؼ مف الصيدلية حسب النظاـ. .9

 بالصيدلية الخارجية. في إعداد التقارير و اإلحصائيات المشاركة .10
 .الناتجة عنياو ااثار الجانبية  المنصرفة مف الصيدلية الخارجية رصد و متابعة جودة األدوية .11
فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة  .12

 لإلستخداـ.
 التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ. .13
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 .االختصاصلمباشر ضمف يكمؼ بيا مف المدير ا أخرىالقياـ بأي مياـ  .14

 )يعمل ضمن الصيدلية الخارجية( صيدلي معمل الصيدلية: (11
مستشػػػفي واف صػػػيدلي ذو خبػػػرة فػػػي تصػػػنيع األدويػػػة و التركيبػػػات الدوائيػػػة فػػػي صػػػيدلية ال تعريففف : 

 التأكد مف الجودة والنوعية لممستحضرات الطبية. ىيتوفر لديو القدرة عم
 :واجباتالمهام و ال

طبية و التأكد مف سػالمتيا مػف ناحيػة التػداخالت الدوائيػة و الجرعػة و اسػتكماليا لشػروط مراجعة الوصفة ال .1
 صرؼ الوصفة الطبية.

 بدقة. الخاصة باألدوية عمؿ الحسابات الالزمة و التحويالت المطموبة في األوزاف واألحجاـ .2
 ع المعتمد في الوزارة.التأكد مف مطابقتيا لممرج تحضير التركيبات الدوائية المطموبة بعد مراجعتيا و .3
األدوات لممكػػاف المخصػػص ليػػا بعػػد  إرجػػاعالتأكػػد مػػف نظافػػة األدوات و المكػػاف الػػذي يػػتـ التحضػػير فيػػو و  .4

 مف التحضير. االنتياء
الرقاع الخاص بالتحضيرات الدوائية و التأكد مف احتوائو جميع البيانات المحددة في سياسة التحضير  كتابة .5

 .المعتمدة
مة تخزيف المواد الخاـ الكيميائية المستخدمة فػي التحضػير فػي المكػاف المخصػص ليػا داخػؿ التأكد مف سال .6

 الصيدلية.
 الشيرية لألصناؼ.  االحتياجعداد معدالت االمشاركة في  .7
 .يؿ و ترصيد التحضيرات حسب النظاـتسج .8
 الناتجة عنيارصد و متابعة جودة التحضيرات و ااثار الجانبية  .9

الصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة  .10
 لإلستخداـ.

 التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ. .11
 .االختصاصيكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف  أخرىالقياـ بأي مياـ  .12

 صيدلية األورام و خمط المحاليل الوريدية: /شعبةرئيس قسم (12
: صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عف ثالث سنوات في مجاؿ العمؿ و المعرفة العميقػة بالتػداخالت تعري  

الدوائيػػػة و الطػػػرؽ الصػػػحيحة لتحضػػػير العالجػػػات الكيميائيػػػة و لديػػػو القػػػدرة عمػػػى اإلشػػػراؼ و حػػػؿ المشػػػاكؿ 
لقسػػـ و لديػػو المتعمقػػة بصػػرؼ الػػدواء لمرضػػى الػػدـ و األوراـ بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف با
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 تبادؿ المعمومات معيـ و مناقشة األطباء و ىخبرة في خدمة الصيدلة السريرية ويجب أف تتوفر فيو القدرة عم
 القدرة عمي تثقيؼ المريض.

 .يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي: الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية
 المهام والواجبات:

 و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.قسـ/الشعبة لاإلشراؼ عمى جميع العامميف با .1
 متابعة األدوية مف حيث توفيرىاد تاريخ صالحيتياد تخزينيا بالطريقة الصحيحة. .2
التأكد مف حصوؿ المريض عمى مستحضر جاىز لمحقف و مناسب لممريض بعد مراجعتو و عمؿ الحسابات  .3

كيميائيػػػػة و الفيزيائيػػػػة و ثبػػػػات كػػػػؿ الصػػػػحيحة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالجرعػػػػة و طريقػػػػة االسػػػػتعماؿ و التػػػػداخالت ال
 مستحضر.

التأكد مف صرؼ الوصفة الطبية بالطرؽ السميمة بعد التأكد مف سالمتيا النظامية والفنيػة مػف ناحيػة الجرعػة  .4
 وخموىا مف التداخالت الدوائية واقتراح البدائؿ.

 الزمة.السميمة مع ذكر االحتياطات ال بالطريقةالتأكد مف شرح طريقة استعماؿ الدواء  .5
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية اتطبيؽ آليات العمؿ و التأكد مف  .6
 ـبيػمف حيث تػوفير العػالج الخػاص  ـمعييتـ التعامؿ  فيذالمف المرضى  التخصصيةمتابعة تقارير الفئات  .7

 .بصفة مستمرة و أرشفة تقاريرىـ الطبية بطريقة سميمة تسيؿ عممية المتابعة العالجية ليـ
 العمؿ بالطريقة السميمة. استمراريةتوزيع العمؿ في الصيدلية بما يضمف  .8
 .تقديـ الخدمات في الصيدلية المشاركة في .9

 .المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني برنامج التعميـ الصيدالنيالمشاركة في  .10
لمشػاركة فػي وضػع إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنيػة التػي تواجيػو و ا .11

 الحموؿ ليا.
 رصد و متابعة ااثار الجانبية لألدوية المصروفة لممرضى. .12
 المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى. .13
 .اإلشراؼ عمى إعداد معدالت الصرؼ حسب التخصص و متابعتيا و إجراء التعديالت الالزمة عمييا .14
 .ع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدليةرة و رفالمعتمدة بالوزا و اإلجراءات متابعة تطبيؽ السياسات .15
 التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية.  .16
فػي المكػاف المخصػص  الناتجػة عػف عمميػة تحضػير العالجػات الكيماويػةالتأكد مػف فصػؿ النفايػات الطبيػة  .17

 .ليا و التأكد مف إتالفيا بالطريقة الصحيحة المعتمدة
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لصػػالحية و الموقوفػػة بقػػرار مػػف دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة ا .18
 الصالحة لإلستخداـ.

 متابعة تطبيؽ شروط السالمة األماف بالصيدلية. .19

 :و خمط المحاليل الوريدية يعمل في صيدلية األورامصيدلي  (13
تتػوفر فيػو  ويجػب أفة األوراـ أو تمقػى تػدريب : صيدلي لديو إلماـ بطبيعة العمؿ في صيدليتعري  
مػػػف المرضػػػي تحمػػػؿ المشػػػاكؿ الصػػػادرة  ىتبػػػادؿ المعمومػػػات معيػػػـ والقػػػدرة عمػػػ مناقشػػػة األطبػػػاء و ىالقػػػدرة عمػػػ

 تثقيؼ المريض بما يخص الدواء. ىوالمراجعيف والقدرة عم
 المهام و الواجبات:

الراكدة و مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا الناقصة و  األصناؼطمب  .1
 أوال بأوؿ. الصالحية انتياءقريبة 

و التأكػػد مػػف سػػالمتيا مػػف ناحيػػة التػػداخالت  و طمبػػات تحضػػير العػػالج الكيمػػاوي مراجعػػة الوصػػفة الطبيػػة .2
 الدوائية و الجرعة و استكماليا لشروط صرؼ الوصفة الطبية.

فػاعالت الدوائيػة و الغذائيػة مػف الت االتأكد مف خموى بعدبالمستشفى األوراـ لمرضى دوية األوصفات صرؼ  .3
و مالءمتيػػا لمتشػػخيص و حسػػاب الجرعػػات و تكرارىػػا و تعبئتيػػا لممػػريض فػػي عبػػوات مناسػػبة لمصػػرؼ و 

التعميمػات و التأكػد مػف فيػـ المػريض  إعطػاءكتابة تعميمات االستخداـ بشكؿ واضح عمى عبوات الدواء و 
 ليا.

التأكػػد مػػف تشػػغيؿ و  وفػػؽ المعػػايير المعتمػػدة لػػذلؾ تحضػػير العالجػػات الكيماويػػة داخػػؿ الجيػػاز الخػػاص بػػذلؾ .4
 . بمعايير الصيانة الوقائية بشكؿ مستمر االلتزاـجياز تحضير العالج الكيماوي بشكؿ صحيح و 

 . لمطبيب و المعمومات الكاممة عنياعرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية  .5
 طريقة سميمة.العمؿ ب راستمرابما يضمف الصيدلية في بالعمؿ  االلتزاـ .6
 التأكد مف سالمة تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية. .7
فصػػػؿ األصػػػناؼ منتييػػػة الصػػػالحية و الموقوفػػػة بقػػػرار مػػػف دائػػػرة الرقابػػػة الدوائيػػػة عػػػف األصػػػناؼ الصػػػالحة  .8

 لإلستخداـ.
 لما جاء في دليؿ التخمص اامف مف النفايات االناتجة عف صيدلية األوراـ وفق الطبية التخمص مف النفايات .9

 .المعتمد في الوزارة الطبية السامة
 . األوراـ صيدلية األدوية في صناؼإعداد معدالت الصرؼ الشيرية أل .10
 .المعتمدة لمعمؿ في الصيدليةلسياسات الدوائية اتطبيؽ آليات العمؿ و  .11
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 .الصيدلية حسب النظاـ حركة األصناؼ في تدقيؽتسجيؿ و  .12
 لصيدلية.با في إعداد التقارير و اإلحصائيات المشاركة .13
 .الناتجة عنيارصد و متابعة جودة األدوية و ااثار الجانبية  .14
 التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ. .15
 .االختصاصيكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف  أخرىالقياـ بأي مياـ  .16

 رئيس قسم الصيدلة السريرية: (14
ذو خبػرة ال تقػؿ عػف ثػالث  و السريريةشيادة ماجستير في الصيدلة حاصؿ عمى : صيدلي تعري  

ي الػدـ و سنوات في صيدلة المستشفياتي لديو خبػرة  سػريرية فػي أقسػاـ المستشػفيي خبػرة فػي مراقبػة األدويػة فػ
رشػػػاد المرضػػػي )نيخبػػػرة فػػػي الخػػػدمات الصػػػيدال القػػػدرة عمػػػى  و( و لديػػػPatient Counselingة ونصػػػح وا 

مى حؿ المشاكؿ المتعمقة بتوزيػع الػدواء داخػؿ المستشػفى و تطػوير اإلشراؼ و التعامؿ مع العامميف و القدرة ع
 العمؿ و تدريب العامميف بالقسـ.

 يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي. :الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية
 المهام والواجبات:

 ىور األطبػػاء عمػػمػػر  المشػػاركة فػػيمشػػاركة الطبيػػب فػػي اختيػػار الػػدواء اامػػف والفعػػاؿ لممػػريض مػػف خػػالؿ  .1
 الصباحي لألطباء. لمقاءالمرضي وكذلؾ ا

 .جة عف الدواءتالنامنع وتقميؿ حدوث األعراض الجانبية  .2
عطاء المعمومات الكافية عف العالج  .3 اقتراح البدائؿ العالجية المناسبة في حالة عدـ توفر الدواء المطموب وا 

 البديؿ.
حدوث أخطار نتيجة التفاعالت الدوائية وتفاعالت الدواء مع لمتقميؿ مف  ىالمرض ىمراقبة الدواء وتأثيره عم .4

 .ةالغذاء وتعارض استخداـ الدواء في حاالت مرضية معين
ف مػػػمػػف خػػػالؿ تزويػػػد الفريػػؽ الطبػػػي بأحػػدث مػػػا توصػػػؿ إليػػو العمػػػـ  ىتقػػديـ خدمػػػة صػػيدالنية بػػػأعمى مسػػػتو  .5

 المعمومات الدوائية والصيدالنية.
الزمة عف طريقة إعطاء األدوية وتعارض األدوية مع المحاليؿ المختمفػة تزويد قسـ التمريض بالمعمومات ال .6

 .سميمة و اامنةبما يضمف إعطاء الدواء لممريض بالطريؽ ال
 التأكد مف توثيؽ المداخالت الصيدالنية المختمفة بالطريقة الصحيحة. .7
 المساىمة في تفعيؿ استخداـ قائمة األدوية األساسية. .8
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 ىداـ األدوية مف خالؿ االستعماؿ األمثؿ لمدواء وبالتالي تقميػؿ العػبء المػالي عمػالمساىمة في ترشيد استخ .9
 وزارة الصحة. 

 المشاركة في عمؿ األبحاث الطبية في المجاالت العممية المختمفة. .10
 المشاركة في المجاف الطبية المختمفة مثؿ لجنة مراقبة الدواء ولجنة مكافحة العدوى. .11
 مية والتعميـ المستمر في المستشفي.المشاركة في المحاضرات العم .12
 القياـ بأي عمؿ يكمؼ بو مف قبؿ مدير الصيدلية. .13

 :يالصيدل مساعد (15
 شيادة دبمـو في الصيدلة. يحمؿ: ىو مف تعري 

 المهام و الواجبات: 
 وتجييػػػػز و صػػػػرؼ الوصػػػػفة الطبيػػػػة  والتحضػػػػير  والتغميػػػػؼ  وتقػػػػديـ الخػػػػدمات الصػػػػيدالنية مثػػػػؿ التعبئػػػػة  .1

 ت الكيميائية بتوجيو مف الصيدلي و تحت إشرافو.تحضير العالجا
 إتباع تعميمات و توجييات الصيدلي فيما يخص العمؿ. .2
 المشاركة في تسجيؿ الوصفات و ترتيبيا و جمعيا و إحصائيا و حفظيا حسب النظاـ. .3
 الصالحية لألدوية و الميمات الطبية. انتياءالمشاركة في مراقبة تواريخ  .4
 كة األصناؼ بالصيدلية و مالحظة الزيادة و النقصاف في األرصدة. المشاركة في متابعة حر  .5
المشػػاركة فػػي ترتيػػب األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة عمػػى األرفػػؼ بالطريقػػة الصػػحيحة و جػػرد األصػػناؼ نيايػػة  .6

 الشير و عند الحاجة.
 األدوية و الميمات الطبية مف المستودعات المركزية. طمبات استالـالمشاركة في  .7
ؼ منتييػػػة الصػػػالحية و الموقوفػػػة بقػػػرار مػػػف دائػػػرة الرقابػػػة الدوائيػػػة عػػػف األصػػػناؼ الصػػػالحة فصػػػؿ األصػػػنا .8

 لإلستخداـ.
 الصيدليات الفرعية. إلىالمشاركة في توزيع األدوية و الميمات الطبية مف مستودع المستشفى   .9

 .االختصاصالقياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية أو رئيس القسـ ضمف  .10

 بٌٍش ػبيخ نزخضٌن األدوٌخ و انًهًبد انطجٍخ ثبنًسزشفى:يؼسبدسب: 

 .المعتمد في الوزارةيجب أف يتوفر في المستودع نسخة محدثة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية  .1
األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة التػػي يجػػب أف تتػػوفر فػػي المستشػػفى ىػػي األصػػناؼ المشػػمولة فػػي القائمػػة  .2

 تمدة مف قبؿ الوزارة.األساسية أو التكميمية الممحقة المع
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تػػوفير األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة لممستشػػفى يػػتـ فقػػط بواسػػطة مسػػتودع األدويػػة و مسػػتودع الميمػػات  .3
 الطبية بالمستشفى و مف خالؿ المستودعات المركزية بالوزارة.

فػي المسػتودع  مف جميع األصػناؼ المحافظة عمى رصيد مناسب )رئيس القسـ( عمى أميف المستودع .4
األدويػة و الميمػات الطبيػة عنػد وصػوؿ الرصػيد لمحػد األدنػى لمطمػب و قبػؿ  أصػناؼعمػى تػوفير و العمػؿ 

 الرصيد. ادنف
% مػػػف المعػػػدؿ الشػػػيري 130يعتبػػػر الحػػػد األقصػػػى لمرصػػػيد المسػػػموح تواجػػػده داخػػػؿ المسػػػتودع ىػػػو  .5

 % مػػػف ذات المعػػػدؿ و ال30لمرصػػػيد ىػػػو  األدنػػػىالمعتمػػػد فػػػي الصػػػرؼ داخػػػؿ المستشػػػفى و يعتبػػػر الحػػػد 
 .الطوارئيشمؿ ىذا الرصيد الكمية المخزنة في مخزوف 

آخػػر أو مركػػز مستشػػفى مستشػػفي و مسػػتودع الدواء بػػيف  اسػػتبداؿفػػي الحػػاالت الطارئػػة يػػتـ طمػػب أو  .6
صحي مف خالؿ مدير الصيدلية و بالتنسيؽ مع مدير دائرة صػيدلة المستشػفيات و المسػتودعات المركزيػة 

 بالوزارة.
وية و الميمػات الطبيػة عمػى أرفػؼ و فػي حػاؿ كانػت الكميػة كبيػرة ف نيػا يجب أف توضع أصناؼ األد .7

 توضع عمى حوامؿ خشبية و يجب أف ال توضع األصناؼ عمى األرض مطمقا.
ية بالمستشفى و متابعتيا يوميا يتـ التأكد مف درجة حرارة جميع أماكف تخزيف األدوية و الميمات الطب .8
مئويػة لألصػناؼ التػي تحتػاج درجػة  8-2ال تحتػاج ثالجػةي  درجة مئوية كحد أقصى لألصناؼ التي 25)

لمثالجػػة( و توثػػؽ ىػػذه المتابعػػات عمػػػى النمػػوذج المخصػػص لػػذلؾ و الػػذي يعمػػػؽ فػػي مكػػاف ظػػاىر و يػػػتـ 
 بيذه النماذج في ممؼ خاص لدى أميف المستودع. االحتفاظ

أو  أيػػة مخمفػػات يجػػب أف يكػػوف المسػػتودع عمػػى مسػػتوى عػػالي مػػف النظافػػة و ال يوجػػد فيػػو غبػػار أو .9
 حاويات عمى األرض.  

 يجب أف تخزف المواد المتطايرة أو المشتعمة في أماكف خاصة بيا بعيدا عف األصناؼ األخرى. .10
يجب أف يتوفر في المستودع شروط التخزيف و السالمة الكاممة لألصناؼ و العامميف حسػب القػوانيف  .11

 المنظمة لذلؾ.
 .مطابقة لممواصفات )منتيية الصالحيةد موقوفةد ....(غير ال األصناؼاستخداـ  إعادةال يتـ  .12
دارة العامػػػة يشػػػترط إلسػػػتخداـ األدويػػػة التػػػي تػػػـ تمديػػػد صػػػالحيتيا بواسػػػطة دائػػػرة الرقابػػػة الدوائيػػػة بػػػاال .13

و كػذلؾ  رسمي يفيد بذلؾ و أف تحمؿ ىػذه األصػناؼ رقػاع بتػاريخ الصػالحية الجديػد لمصيدلة وجود كتاب
 . ديـبدال مف الق رقـ التشغيمة
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 و اإلجشاءاد: انسٍبسبدسبثؼب: 
 

حساب معدالت األدوية و المهمات الطبية و اسم السياسة/ 
 اعتمادها

  (1)رقم السياسة/

 1/2017 /تاريخ ا صدار دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022 /تاريخ المراجعة و التحديث وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 .دالت شيرية فعمية و دقيقة لألدوية و الميمات الطبية بالمستشفىمع عمىالحصوؿ  الهد :

 :  ا جراءات
مسػتودع الميمػات الطبيػة  رئػيس قسػـ يقوـ مدير الصيدلية و بالتعػاوف مػع رئػيس قسػـ مسػتودع األدويػة و .1

 المعايير التالية:  حسببحساب المعدالت الشيرية لألدوية و الميمات الطبية  بالمستشفى
I.  في المستشفى. مكوث المرضىو عدد أياـ  سرة و نسبة اإلشغاؿو عدد األعدد المرضى 
II. الخدمات المقدمة في المستشفى. 
III. .الخدمات التي تـ استحداثيا أو االستغناء عنيا في فترات محددة 
IV.  حساب المعػدالت الفعميػة لألدويػة و الميمػات الطبيػة يسػاوي مجمػوع مػا صػرؼ مػف مسػتودعات

و  12لألقسػػاـ داخػػؿ المستشػػفى فػػي السػػنة السػػابقة مقسػػوما عمػػى  األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة
يستثنى مف ذلؾ الزيادة في المعدالت التي نتجت عف أوضاع الطوارئ و الػنقص خػالؿ فتػرات 

 .إغالؽ المعابرو  انقطاع الصنؼ
V.  حساب المعدالت الفعمية لألدوية التخصصية يمثؿ حاصػؿ ضػرب معػدؿ عػدد المرضػى لمػرض

عالجيػػػػػة المطموبػػػػػة شػػػػػيريا لكػػػػػؿ مػػػػػريض حسػػػػػب الػػػػػدالئؿ اإلرشػػػػػادية أو معػػػػػيف مػػػػػع الجرعػػػػػة ال
"Guidelines" .المعتمدة في الوزارة المذكورة في الجدوؿ المرفؽ 

VI.  مػف 20عند حدوث انخفاض في معدؿ صرؼ صػنؼ داخػؿ المستشػفى بمػا نسػبتو أكثػر مػف %
ادة تقيػػػيـ الكميػػػة الشػػػيرية لمصػػػنؼ و اسػػػتمرار الركػػػود لمػػػدة زمنيػػػة تزيػػػد عػػػف شػػػيريف يجػػػب إعػػػ

 استخداـ ىذا الصنؼ مف خالؿ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى.
VII.  مػػف 20عنػػد حػػدوث زيػػادة فػػي معػػدؿ صػػرؼ صػػنؼ داخػػؿ المستشػػفى بمػػا نسػػبتو أكثػػر مػػف %

الكميػػػة الشػػػيرية لمصػػػنؼ و اسػػػتمرار الزيػػػادة لمػػػدة زمنيػػػة تزيػػػد عػػػف شػػػيريف يجػػػب إعػػػادة تقيػػػيـ 
 يدلة و العالجيات بالمستشفى.استخداـ ىذا الصنؼ مف خالؿ لجنة الص
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VIII.  بالنسػػبة لألصػػناؼ التػػي تسػػتخدـ لحػػاالت خاصػػة حيػػث مػػف الصػػعب تقػػديرىا بمعػػدؿ شػػيري يػػتـ
تحديػػد الكميػػات المطموبػػة ليػػا بتحديػػد كميػػات متوقػػع اسػػتخداميا خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة )سػػتة 

دائػػػرة صػػػيدلة و مخاطبػػػة  (كػػػؿ ثالثػػػة أشػػػير)أشػػػير مػػػثال( مػػػع مراعػػػاة تقيػػػيـ اسػػػتخداميا دوريػػػًا 
المستشفيات حسب النظػاـ عنػد الحاجػة لكميػة اضػافية قبػؿ فتػرة زمنيػة ال تقػؿ عػف شػيريف ليػتـ 

 عمؿ الترتيبات الالزمة لتوفيرىا مع المستودعات المركزية.
يقػػـو مػػدير الصػػيدلية ب رسػػاؿ المعػػدالت الشػػيرية الػػى دائػػرة صػػيدلة المستشػػفيات و ذلػػؾ قبػػؿ نيايػػة شػػير  .2

 لجديد.فبراير مف العاـ ا
تقػػػػـو دائػػػػرة صػػػػيدلة المستشػػػػفيات بدراسػػػػة المعػػػػدالت الشػػػػيرية الػػػػواردة مػػػػف المستشػػػػفيات و مناقشػػػػة مػػػػدراء  .3

الصػيدليات فػػي مبػػررات أيػة زيػػادة أو نقػػص فػػي المعػدالت و مػػف ثػػـ تقػػـو بارسػاليا لػػإلدارة العامػػة لمصػػيدلة 
 لتحديث المعدالت الشيرية. 

 

 (2)رقم السياسة/  طبية لممستشفى/ توريد األدوية و المهمات الإسم السياسة

 1/2017 /تاريخ ا صدار دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022 /تاريخ المراجعة و التحديث وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 .توفير االدوية و الميمات الطبية بالمستشفى و ضماف استمرارية توفرىا الهد :

 :  ا جراءات
النقػؿ و  ادارة الشػيرية لممستشػفيات و مخاطبػة طمبػاتمركزيػة ب عػداد جػدوؿ مواعيػد التقوـ المسػتودعات ال .1

المواصػػالت بػػالوزارة لتػػوفير وسػػائؿ النقػػؿ المناسػػبة و ارسػػاؿ نسػػخة مػػف الجػػدوؿ لػػدائرة الصػػيدلة بػػاإلدارة العامػػة 
فاكس أو اإليميؿ أو لممستشفيات و التي تقوـ بدورىا بتعميميا عمى جميع مدراء صيدليات المستشفيات عبر ال

 المستودعات لدييـ. رؤساء اقساـأي وسيمة أخرى ممكنة لتعميميا عمى 
ؿ النقػػػؿ و المواصػػػالت بالمستشػػػفى لتػػػوفير سػػػيارة مناسػػػبة لنقػػػؿ ئو يقػػػـو مػػػدير الصػػػيدلية بالتنسػػػيؽ مػػػع مسػػػ .2

ؼ النقػػػؿ الصػػػيادلة إلسػػػتالـ األدويػػػة و الميمػػػات الطبيػػػة مػػػف المسػػػتودعات المركزيػػػة آخػػػذيف باإلعتبػػػار ظػػػرو 
 الصحيحة لمدواء في حاؿ نقؿ األدوية في ذات السيارة.

األدويػة و الميمػات الطبيػة عمػى النظػاـ المػالي المحوسػػب  طمبػاتيقػـو الصػيدلي )أمػيف المسػتودع( بعمػؿ  .3
 .العتمادىاالمعتمد بالوزارة و مف ثـ يرحميا لمدير الصيدلية 
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لممسػتودعات المركزيػة قبػؿ موعػد الطمبيػة بخمسػة  طمبػاتترحيػؿ الاعتمػاد و دراسػة و يقوـ مػدير الصػيدلية ب .4
 إلعدادىا لمصرؼ. مف موعد الصرؼ المحدد في الجدوؿ المذكور أعاله اياـ و بما ال يقؿ عف ثالثة أياـ

عمػػػى البرنػػػامج المػػػالي لمتأكػػػد مػػػف جاىزيتيػػػا لمصػػػرؼ قبػػػؿ تحػػػرؾ  طمبػػػاتيقػػػـو أمػػػيف المسػػػتودع بمتابعػػػة ال .5
التػػي تػػـ اعتمادىػػا لمصػػرؼ مػػف قبػػؿ وجػػود أيػػة مالحظػػات عمػػى الكميػػات و فػػي حػػاؿ  الصػػيادلة مػػف المستشػػفى
يقػػوـ برفعيػػا لمػػدير الصػػيدلية لمتواصػػؿ مػػع المسػػتودعات المركزيػػة لتعػػديؿ الكميػػات قبػػؿ  المسػػتودعات المركزيػػة

 .موعد الطمبية بيوـ عمى األقؿ و يمكف اإلتصاؿ بدائرة صيدلة المستشفيات إذا لـز األمر
يقػـو الصػيدلي بػاإلجراءات  االدويػة والميمػات الطبيػةلممسػتودعات المركزيػة السػتالـ بعد وصوؿ الصػيادلة  .6

 التالية قبؿ تأكيد اإلستالـ: 
التأكد مػف مطابقػة األصػناؼ و الكميػات المصػروفة فػي اإلسػتمارات مػع األصػناؼ و الكميػات المعػدة  -

 .لإلستالـ مف خالؿ نسخة ورقية أو إلكترونية
 جودة األصناؼ.تتعمؽ بأي مالحظات التأكد مف خموىا مف  -
 تاريخ الصالحية. التأكد مف -

الصػيدلي يقػـو سػتالـ و انتيػاء اإلجػراءات الخاصػة بالمسػتودعات المركزيػة بعد اتماـ عممية المعاينة و اال .7
 .ؿ بتحميؿ األصناؼ في سيارة النقؿالمستمـ باإليعاز لمعما

و عػف الصػنؼ المعتػاد أو اسػتالـ بػدائؿ عالجيػة و شػكمأتمؼ في مواصػفاتو يخ صنؼ أيفي حاؿ استالـ  .8
مػدير ل رفعيػاعداد قائمة بيذه األصػناؼ و المالحظػات قػريف كػؿ صػنؼ و  ب المستودع رئيس قسـاخرى يقوـ 

 الصيدلية ليقوـ بعمؿ تعميـ عمى جميع األقساـ ذات العالقة بالمستشفى مف أطباء و صيادلة و تمريض. 
 .حتى وصوليا لممستشفى الجة في ثالجات أو حاويات مناسبةصناؼ الثبالتأكد مف نقؿ أ الصيدلي يقوـ .9

األدويػػػة و الميمػػػات الطبيػػػة بوضػػػعيا فػػػي مسػػػتودع فػػػي  وفؿ األصػػػناؼ لممستشػػػفى يقػػػـو العػػػاممعنػػػد وصػػػو  .10
 .في الوزارة األماكف المخصص ليا حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد

ب عمى أميف المستودع التواصؿ مع المستودعات المركزية قبؿ إضافي يتوج في حاؿ الحاجة لطمب صنؼ .11
 التوجو إلييـ.

 بالقياـ بالمراحؿ السابقة. باألدوية المخدرة يستثنى مما سبؽ األدوية المخدرة حيث يقـو الصيدلي المختص .12
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 (3) رقم السياسة/ بالمستشفى والمهمات الطبية األدويةتخزين السياسة/  اسم

 1/2017 /تاريخ ا صدار رة صيدلة المستشفياتدائ /معد السياسة
 1/2022 /تاريخ المراجعة و التحديث وزير الصحة /معتمد السياسة

 
في ظروؼ مناسبة مطابقة لمعايير التخزيف الصحيحة حرصػا عمييػا  والميمات الطبية تخزيف األدوية الهد :

  .سيولة التداوؿ األماف و والعزؿ  و يويةالت مع ضماف الرطوبةي والضوء  والحرارة كمف أي مؤثرات سمبية 
 االجراءات:

يقوـ الصيدلي في المستودع الصنؼ لمكانو المحدد  كؿ و نقؿ إستالـ األصناؼقبؿ إتماـ عممية  .1
 بالتالي:
 قبؿ إدخاؿ األصناؼ. المخصصة لذلؾ في المستودع و األرفؼأالتأكد مف نظافة المكاف  .1.1
 ليذه األصناؼ قبؿ رصيا في أماكنيا.التأكد مف سالمة الصناديؽ المحتوية  .1.2

ف بترتيب األصناؼ في األماكف المخصصة و يقـو العامم إدخاؿ األصناؼ لمستودع الصيدليةبعد إتماـ عممية  .2
 ليا وفؽ الخطوات التالية:

ترتيب األصناؼ بحيث تكوف البيانات الخاصة بالصنؼ و الكمية و تاريخ الصالحية عمى  .2.1
 لمخزف و البيانات غير الواضحة تكتب بخط اليد عمى كؿ صنؼ.الجية الظاىرة لمعامميف با

 ( و في حاؿ كانتFEFOترتيب األصناؼ بحيث يصرؼ الصنؼ ذو التاريخ األقرب أوال ) .2.2
 (.FIFOد يتـ صرؼ األصناؼ الموردة أوال )األصناؼ ليا نفس تاريخ الصالحية

 FEFO= First Expiry First Out  
FIFO= First In First Out 

وفؽ  )طبميات تحميؿ( خشبية حوامؿلنسبة لألصناؼ التي ال يمكف وضعيا عمى أرفؼد توضع عمى با .3
 القواعد التالية:
سـ كحد  30سـ كحد أدني و تبتعد عف الحائط مسافة  10ترتفع رصة الكراتيف عف األرض  .3.1

 أدنى.
ات ىو مدوف عمى الكرتونة الخارجية مف تعميمما عف يجب أف ال ترتفع رصة الكراتيف  .3.2

د و في حالة عدـ وجود تعميمات يتـ مراعاة طبيعة الصنؼ المخزف بحيث رص الصناديؽتخص 
 متر بحد أقصى. 2ال يزيد إرتفاع رصة الكراتيف عف 

 سـ كحد أدنى. 90أف يكوف عرض الممرات بيف األصناؼ  .3.3
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 دائما.  يةالسفمتوضع األصناؼ السائمة في األرفؼ  .4
العموية في حالة  األرفؼالخفيفة في  توضع األصناؼ دائما و لسفميةاألرفؼ اتوضع األصناؼ الثقيمة في  .5

 وجود أكثر مف صنؼ في نفس الرصة أو األرفؼ. 
 يمكف ترتيب األصناؼ في المخزف بأحد الطرؽ ااتية: .6

 حسب رقـ الصنؼ )الترميز المعتمد في الوزارة(.  -
 ....(.حسب مجموعة االستخداـ )أغذيةد أدويةد أجيزة طبيةد قرطاسيةد .. -
 حسب مجموعات خاصة يتـ فرزىا بمعرفة أميف المستودع. -
 حسب سرعة تداوؿ األصناؼ بحيث تكوف األصناؼ األكثر تداوال قريبة مف بوابة المخزف. -
 سماء االصناؼ.حسب الترتيب األبجدي أل -

 :العوامؿ التي تؤخذ في االعتبار عند القياـ بعممية الرص والترتيب .7
اقة رؼ أو الفتة( بيا وصؼ موجز لمصنؼ ورقـ التصنيؼ و يجب أف يكوف لكؿ صنؼ )بط -

أي معمومات أخرى توضح ما إذا كانت األصناؼ خاصة بمشروع معيف أو محجوزة ألى غرض 
 آخر أو عدـ جواز صرفيا اال بعد الرجوع إلى إدارة معينة. 

  يجب أف تتخذ جميع تدابير الوقاية الالزمة لألصناؼ عند استالميا وقبؿ تخزينيا. -
 يجب مراعاة تخزيف األصناؼ المستممة حديثًا الى جانب مثيالتيا الموجودة بالمستودع.  -
 ةينبغي أف تكوف المخازف واألفنية واألرفؼ واألرضيات عمى درجة عالية مف النظافة وحسن -

 الترتيب مما يقمؿ مف احتماالت وقوع الحوادث.
لوحدات المسموح برصيا رأسيا( يجب أف تؤخذ تعميمات الشركة المصنعة ) بما يخص عدد ا -

 عند عممية رص و ترتيب ىذه األصناؼ في المخزف.
في  في ثالجة مخصصة لذلؾي وال يخزف توضع األدوية التي تحتاج الى تبريد شروط التخزين بالثالجة: .8

 .الثالجة أي شيء سوى األدوية
 .درجة مئوية 8-2دوية الثالجة ىي درجة الحرارة المناسبة أل -
باستمرار عمى التي تدوف  درجة حرارة الثالجة لمتابعةالحرارة  لدرجة مقياسثالجة اليوضع في  -

 الثالجة. واجية لدرجات الحرارة ممصؽ عمى جدوؿ
 الصيانة مباشرة إذا كاف ىناؾ أي خمؿ في درجة حرارة الثالجة. يقـو الصيدلي ب ستدعاء -
 القراءات ؿيمرتيف يوميا وتسجدرجة حرارة الثالجة يقوـ العامموف في أقساـ الصيدلية بفحص  -

 عمى الجدوؿ.



 33 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

تبقى في أف  وجميع األدوية تتطمب حماية مف الضوء أثناء التخزيف  :شروط الحماية من الضوء .9
 .ضوءعبواتيا األصمية في أدراج بعيدة عف ال

ة أو التي التالف وجرد روتيني شيريا الستبعاد األدوية منتيية الصالحية بأقساـ الصيدلية يقوـ العامموف في  .10
ال يوجد عمييا الصؽ تعريؼ وتحفظ في مكاف منفصؿي وتسجؿ عمى سند اإلتالؼ ليتـ تسميميا لمجنة 

أو تعاد لممستودعات المركزية بالوزارة  اإلدارة العامة لمصيدلة لدىاإلتالؼ عند اإلعالف عف موعد اإلتالؼ 
 .يد عمييافي حاؿ تمديد صالحيتيا لفحصيا و وضع رقاع تاريخ الصالحية الجد

 (High alert medications)األدوية عالية الخطورة تميز بممصؽ خاص. .11
بعادىا عف بعضيا ومعاممتيا  ةبالمفظ أو المتشابي ةشابيتالم اءاألدوية ذات االسم .12 بالشكؿ يتـ تمييزىا وا 

 بحذر لمنع الخطأ.

 :النماذج المرفقة
 .توثيؽ درجات الحرارة بالصيدلية نموذج (: 1مرفؽ رقـ ) -

 (4)رقم السياسة/  ممستشفىلاألدوية المخدرة  طمب و توريد/ سم السياسةإ

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
توفرىػػا و التعامػػؿ معيػػا  المخػػدرة بالمستشػػفى و ضػػماف اسػػتمرارية األدويػػة و تخػػزيف و صػػرؼ تػػوفير الهففد :

 .بشكؿ صحيح
  :ا جراءات

يحتفظ الصيدلي المسئوؿ عف عيدة األدوية المخدرة بالمستشفى في خزانة خاصة محكمة اإلغالؽ بما  .1
 يمي:

a. جميع األدوية المخدرة.  
b. جميع سجالت ووصفات األدوية المخدرة.  
c.  رةو الصرؼ الخاصة باألدوية المخدجميع استمارات أو سندات الطمب. 
d. .جميع األمبوالت الفارغة التي تـ إستخداميا 

 و سػػجؿ المسػػتخدمة بالتأكػد مػػف مطابقػػة وصػفات األدويػػة المخػدرة لعػػدد األمبػػوالت الفارغػة الصػػيدلييقػـو  .2
 األدوية المخدرة و التأكد مف مطابقة األرصدة المتبقية في المستشفى.
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 وسب و ارساليا لمدير الصيدلة لإلعتماد.ألدوية المخدرة عمى النظاـ المحل يقـو الصيدلي بعمؿ طمب .3
 و ترحيمو لممستودعات المركزية. ـو مدير الصيدلية باعتماد الطمبيق .4
يقوـ الصيدلي بالتواصؿ مع المستودعات المركزية و قسـ األدوية المخػدرة بػاإلدارة العامػة لمصػيدلة لتحديػد  .5

 .االستالـموعد 
بطمػػب سػػيارة النقػػؿ و التوجػػو لممسػػتودعات المركزيػػة  رةعػػف عيػػدة األدويػػة المخػػد ؿئو الصػػيدلي المسػػيقػػـو  .6

 مصطحبا معو األمبوالت الفارغة و الوصفات و السجؿ الخاص باألدوية المخدرة.
و الوصفات الطبيػة لقسػـ األدويػة المخػدرة بػاإلدارة العامػة لمصػيدلة  الفارغةيقوـ الصيدلي بتسميـ األمبوالت  .7

 ا لمستودعات األدوية المركزية.و الحصوؿ عمى مطابقة لألرصدة و تسميمي
 : يقـو الصيدلي ب ستالـ األدوية المخدرة بعد التأكد مف .8

مطابقة األصناؼ و الكميات المصروفة في اإلسػتمارات مػع األصػناؼ و الكميػات المعػدة لإلسػتالـ  -
 .مف خالؿ نسخة ورقية أو إلكترونية

 صناؼ.جودة األتتعمؽ بمف أي مالحظات األصناؼ  التأكد مف خمو -
 مالحظة تاريخ الصالحية. -

 الصػػيدلي يقػػوـ بعػد اتمػػاـ عمميػػة المعاينػػة و اإلسػتالـ و انتيػػاء اإلجػػراءات الخاصػػة بالمسػتودعات المركزيػػة .9
 .باصطحاب األصناؼ معو لممستشفى

 عند وصوؿ الصيدلي و األصناؼ لممستشفى يقـو بوضعيا في الخزنة المخصصة ليا. .10
شكميا عف الصنؼ المعتاد أو استالـ بػدائؿ عالجيػة  أوفي مواصفاتيا  تمؼخت أصناؼ أيفي حاؿ استالـ  .11

مػدير الصػيدلية ليقػوـ بعمػؿ ل ب عداد قائمة بيذه األصناؼ و المالحظات قريف كػؿ صػنؼ و رفعيػااخرى يقوـ 
تعمػػػػػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػػػع األقسػػػػػػػػػػػػاـ ذات العالقػػػػػػػػػػػػة بالمستشػػػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػػػف أطبػػػػػػػػػػػػاء و صػػػػػػػػػػػػيادلة و تمػػػػػػػػػػػػريض. 
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 (5)رقم السياسة/  بالمستشفى و متابعتها ة المخدرة/ صر  األدويإسم السياسة 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
كؿ صػػػرؼ االدويػػػة المخػػػدرة بالمستشػػػفى و ضػػػماف اسػػػتمرارية توفرىػػػا باألقسػػػاـ و التعامػػػؿ معيػػػا بشػػػ الهفففد :
 .صحيح

 ا جراءات:  
بصرؼ األدوية  العالقة مشرفي التمريض ذوي و رؤساء األقساـ باالتفاؽ مع األطباءيقـو مدير الصيدلية  .1

 مف األدوية المخدرة في ىذه األقساـ. هالمخدرة بالمستشفى لتحديد الرصيد الواجب توفر 
كرصيد  التي يحتاجيا القسـة كميالبطمب مخدرة يقـو رئيس تمريض القسـ الذي يحتاج لصرؼ أدوية  .2

ذلؾ عمى سند صرؼ األدوية المخدرة مف أصؿ وصورة ومؤشر عمييا مف الطبيب رئيس  افتتاحي و
 .1حسب اإلتفاؽ المذكور في البند رقـ  القسـ

زويد كؿ قسـ بالمستشفى بدفتر وصفة مخدر برقـ بت قوـ الصيدلي المسئوؿ عف عيدة األدوية المخدرةي .3
إلدارة العامة لمصيدلة وتدوف أرقاميا التسمسمية عند الجية التي قامت بصرؼ ىذه مسمسؿ صادر مف ا

 الدفاتر.  
بصرؼ الكمية المطموبة والتوقيع عمى سند الصرؼ خدرة عيدة األدوية الم عف مسئوؿاليقـو الصيدلي  .4

 خدرةية المويتـ االحتفاظ باألصؿ مع الصيدلي مسئوؿ عيدة األدو  رئيس القسـوتكوف ىذه الكمية عيدة 
  .تمريض القسـوالصورة لدى 

عمى تذكرة المريضد يقوـ الطبيب بتحرير ذلؾ عمى الوصفة  خدربعد وصؼ الطبيب المعالج لمدواء الم .5
 لممرضى المقيميف داخؿ المستشفىد محددًا فييا الكمية التي أعطيت لممريضد مخدرةالالخاصة باألدوية 

  .ختمو عمييا ثـ يقوـ بتوقيع اسمو و
لممريض تحت إشراؼ الحكيـ المسئوؿد ويقـو كؿ منيما بكتابة اسمو  خدرالمـو الممرض ب عطاء الدواء يق .6

االحتفاظ باألمبوؿ الفارغ بالخزانة ب يقـو و خدرةوتوقيعو بالمكاف المخصص عمى وصفة األدوية الم
ف الصيدليةد أما النسخة ليتـ استبداليا الحقًا م خدرةالمالخاصة برفقة النسخة البيضاء مف وصفة األدوية 

تحفظ في القسـ لطمبيا عند  تبقي في الدفتر و الصفراء فتحفظ في ممؼ المريض والنسخة الوردية
 الحاجة. 
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المسئوؿ ويقـو  الممرضمع االمبوالت الفارغة لدى  خدرةالمتجمع النسخ البيضاء مف وصفة األدوية  .7
ية مساوية لمتي صرفت ومف ثـ يقوـ بتسميـ )مف أصؿ وصورة( بكم خدرةالمبكتابة سند صرؼ األدوية 

الوصفات و االمبوالت الفارغة أوال بأوؿ لمصيدلية الستبداليا وعندىا يقوـ الصيدلي المسئوؿ بتدقيؽ 
الكمية وبعد التأكد مف صحتيا يقـو بصرؼ كمية مساوية لعدد االمبوالت الفارغة والمطابقة لوصفات 

يع عمى سند الصرؼ ويحتفظ الصيدلي بأصؿ سند الصرؼد بينما التوقب يقوـ ومف ثـ خدرةاألدوية الم
 . ورة سند الصرؼ لطمبيا عند الحاجةالمسئوؿ بص الممرضيحتفظ 

عرضة  و يكوف السجؿ لدى الصيدلي المسئوؿ عف العيدة خدرةالسجؿ الخاص بعيدة األدوية الم يحفظ .8
 ابية يصرح ليا الوزير بذلؾ.  ة في أي وقتد وكذلؾ مف أي جية رقيلمتفتيش مف قبؿ مدير الصيدل

يقوـ الصيدلي بصرؼ أو تكممة عيدة أرصدة األقساـ عمى النماذج المخصصة لذلؾ ثـ يقوـ بتسجيؿ   .9
الكميات المصروفة يوميًا أوال بأوؿ في السجؿ الخاص باألدوية المخدرة الذي تـ استالمو مف اإلدارة 

 .16قساـ مستخدما نموذج مرفؽ رقـ و يقوـ بمتابعتيا بشكؿ دوري في األ العامة لمصيدلة
سنواتد ويتـ إتالؼ ىذه المستندات بعد  5لمدة  خدرةالميتـ االحتفاظ بالمستندات الخاصة باألدوية  .10

 .مندوب منيا بحضورالحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العامة لمصيدلة 
الموجودة بداخميا الى دفاتر وصفات األدوية المخدرة التي تـ استخداـ جميع النسخ  نقؿيقـو التمريض ب .11

 تالفيا حسب النظاـ.االمكاف المخصص ليا في األرشيؼ الطبي لحيف إستكماؿ عممية 

من  و المهمات الطبية طمب و صر  األدوية /السياسةاسم 
 صيدلية المستشفى اتمستودع

 (6) رقم السياسة /

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /لسياسةمعتمد ا

 
 .و الميمات الطبية بالمستشفى ر األدويةيتوف ضماف استمرار الهد :

 :ا جراءات
بتكميؼ الصيدلي أو  )الداخمية/ الخارجية/العالج الكيماوي( يقوـ رئيس القسـ/الشعبة في الصيدليات الفرعية .1

 و الميمات الطبية بالنسبة لممحاليؿ والمطيراتأما د ف األصناؼممجموعة  بمتابعةمساعد الصيدلي 
 إلى األقساـ الداخمية. مباشرة تصرؼ مف المستودعف
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يقوـ الموظؼ المكمؼ بتعبئة نموذج طمب الصرؼ مف حسابو عمى النظاـ المحوسب و تحديد الكميات  .2
حساب أميف المستودع وذلؾ مرتيف الالزمة طبقا لمعدالت الصرؼ وامكانية التخزيف ثـ يقوـ بترحيمو إلى 

 محاالت الطارئة.بالنسبة لشيريا بحد أقصى وفي أي وقت 
و  الصرؼ المعتمدة حسب معدالتو تحديد الكمية المسموح بصرفيا  قوـ أميف المستودع بتدقيؽ الطمبي .3

 الصيدلية.المستودع و الرصيد المتبقي في و  حسب حجـ العمؿ
 صرفيا و تجييزىا لإلستالـ.  راألدوية المقر  يقـو العامموف بالمستودع بتحضير .4
يقوـ العامموف في الصيدلية الفرعية باستالـ الطمب و معاينة األدوية المصروفة ليـ مف حيث العدد والنوع  .5

ثـ تأكيد و المواصفات )في حاؿ تغير الشكؿ الخارجي لمصنؼ( والشكؿ الصيدالني وتاريخ الصالحية 
 .استالميا عمى النظاـ المحوسب

في الصيدلية في األماكف المخصصة ليا التي تـ إستالميا يقـو العامموف في الصيدلية الفرعية بوضع األدوية  .6
 والمناسبة لتخزينيا.

 الطبية لألدوية والمهمات ةالشهري يةكتابة الطمب اسم السياسة/
 واعتمادها

 (7) رقم السياسة/

 1/2017ر/ تاريخ ا صدا دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 :الهد 

  .توفير األدوية و الميمات الطبية في المستشفى و ضماف استمرارىا
 ا جراءات:

مػػف مخػػازف األدويػػة و لصػػرفيا ر بعػػد معرفػػة الميعػػاد المقػػر  ةالشػػيري يػػةقػػـو أمػػيف المسػػتودع بكتابػػة الطمبي .1
 .مف موعد اإلستالـ بية عمى أف تكوف جاىزة قبؿ فترة ال تقؿ عف خمسة أياـالميمات الط

ووفػؽ سياسػة  المحوسػبعمػى النظػاـ  ةالشػيري يػةات الطبيػة بكتابػة الطمبيقوـ أميف مستودع األدوية/الميم .2
خ و حسبة يؼذالد األدوٌخ و انًهًبد انطجٍ )تحت عنواف:  الدليؿسابقا في حساب المعدالت الشيرية المذكورة 

 مع مراعاة ما يمي: (اػزًبدهب
a. الخاصػة بالمستشػفى  األساسػية تكوف االصناؼ المطموبة مف ضػمف قائمػة األدويػة/الميمات الطبيػة

 لجنة الصيدلة و العالجيات فييا. مف المحددةو 
b.  مع الرصيد المحوسب ؼ المستودعرفأعمى الموجود يجب أف يتطابؽ الرصيد الفعمي.  
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c.  الصنؼ داخؿ الصيدليات الفرعية بالمستشفى كميات كبيرة مف ـالتأكد مف عدـ تراكيجب.  
d.  المعدؿ الشيري المعتمد لصرؼ األدوية/الميمات الطبيةالكميات تكوف متوافقة مع. 
e. اريخ صالحية األدوية/الميمات الطبية الموجودة في مخزوف الطوارئ بالمستشفىت. 
f.  .طبيعة العمؿ الموسمي لممستشفى 
g. ألي صنؼ مساويا لثمث المعدؿ الشيري لمصنؼ يعتبر الرصيد الصفري. 
h.  مػف  %30مضػافا إليػو مف المعدؿ الشيري العيدة في يتـ تحديد الكمية المطموبة بعد خصـ الباقي

 + فػػي خانػػة الكميػػة المطموبػػة )الكميػػة المطموبػػةه المعػػدؿ الشػػيري النػػاتجكتابػػة  معػػدؿ الشػػيري ثػػـال
 الباقي في العيدة( –المعدؿ الشيري  30%

i.ضػرورة مػع  فقػط و لػيس بشػكؿ شػيري يتـ طمبيا عنػد الحاجػة بشكؿ مستمرتطمب ال صناؼ التي األ
 .في المخزفيا منوجود رصيد احتياطي  التأكد مف

j.  طمب إجمالي الجرعات ألدوية لجنة العالجات التخصصية التي يحتاجيا المرضى حتى نياية العالج
 المقررة لمحاالت الحاصمة عمى موافقة حديثة.

عتمػػػاد اإلطػػػالع و الللمػػػدير الصػػػيدلية  ابترحيميػػػ ةالشػػػيري يػػػةبعػػػد إتمػػػاـ كتابػػػة الطمب أمػػػيف المسػػػتودع يقػػػوـ .3
 .النيائي

األصػػناؼ و  عػػفبعػػد مناقشػػة أمػػيف المسػػتودع  االشػػيرية و اعتمادىػػ يػػةيقػػـو مػػدير الصػػيدلية بتػػدقيؽ الطمب .4
 موعػداوز الفتػرة ثالثػة أيػاـ مػف كمياتيا و المبررات عنػد الزيػادة أو الػنقص أو عػدـ طمبيػا عمػى أف ال تتجػ

 ة الشيرية.يالطمب

 (8) رقم السياسة/ التعامل مع األدوية التالفة و الموقوفةاسم السياسة/ 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 .التالفة و الموقوفة الطبية ـ مع األدوية/الميماتالتعامؿ السمي :الهد 

 :ا جراءات
التالفػة نتيجػة سػوء التخػزيف فػي المستشػفى أو  االصػناؼتشمؿ التي  األدوية/الميمات الطبية التالفة و .1

  .منتيية الصالحية
a. :األدوية/المهمات الطبية التالفة نتيجة سوء التخزين 
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i.  نتيجػػػة سػػػوء الصػػػنؼ  ف مواصػػػفاتتغيػػػر فػػػي أي مػػػعنػػػد مالحظػػػة الصػػػيدلي لوجػػػود
تخزينػػػو فػػػي المستشػػػفى )اخػػػتالؼ فػػػي الشػػػكؿ نتيجػػػة التعػػػرض لمشػػػمس أو الحػػػرارة أو 

التحفظ عمػػى يقػػوـ بػػالبػػرودة الزائػػدة أو عطػػؿ الثالجػػة أو الرطوبػػة أو مػػا شػػابو ذلػػؾ( 
 .بعيدا عف االصناؼ الصالحة لإلستخداـالصنؼ في مكاف خاص في المستودع 

ii.  يقػـو الصػيدلي بتعبئػة( نمػوذجPharmacovigilance Quality Form الخػاص )
 لمدير الصيدلية. ورفعو ببجودة الصنؼ 

iii.  الصػنؼ )إرجػاع( بصػرؼ الصيدلية الفرعيػة أو القسػـ الػداخمي  رئيس قسـ/شعبةيقوـ
  .في صيدلية المستشفى مف خالؿ نموذج صرؼ رسمي ستودع التالؼمالى 

iv.  ستودع التالؼ( بعمؿ تأكيد إلستالـ المستودع )المسئوؿ عف م رئيس قسـ/شعبةيقوـ
  .لوالصنؼ بعد استالمو و وضعو في المكاف المخصص 

b. األدوية/المهمات الطبية منتهية الصالحية: 
i. عمػى جميػع أقسػاـ المستشػفى و  الػدوري يقوـ الصيدلي في الصيدلية الفرعية بػالمرور

المتبقيػة  الى حصػر الكميػةباإلضافة  األصناؼ منتيية الصالحيةسحب المتبقي مف 
 .الصيدلية الداخمية فيا مني

ii.  قسـ داخمػي  موظؼ يعمؿ في الصيدلية الفرعية أو أي الصيدلي الذي يعمؿ فييقوـ
صػيدلية ب الصػنؼ منتيػي الصػالحية لمسػتودع اإلتػالؼ )إرجػاع( بالمستشفى بصرؼ

  .الصرؼ المعتمدنموذج مف خالؿ  المستشفى
iii. صػيدلياليرات منتيية الصالحية يكوف في حالة الميمات الطبية و المحاليؿ و المط 

 .مف األقساـ األصناؼالمستودع ىو المسئوؿ عف عممية سحب  الذي يعمؿ في
iv.  المستودع )المسئوؿ عف مستودع التالؼ( بعمؿ تأكيد إلستالـ  رئيس قسـ/شعبةيقوـ

لػػػو بعيػػػدا عػػػف األصػػػناؼ الصػػػنؼ بعػػػد اسػػػتالمو و وضػػػعو فػػػي المكػػػاف المخصػػػص 
 .الصالحة لإلستخداـ

v. تـ الػػتحفظ عمػػى جميػػع األصػػناؼ التالفػػة أو المنتييػػة الصػػالحية فػػي مكػػاف خػػاص يػػ
 .عف طريؽ لجنة اإلتالؼ المركزية إتالفيالذلؾ حتى يتـ 

vi.  المسػػػتودع ب عػػػداد تقريػػػر بمبػػػررات انتيػػػاء صػػػالحية الصػػػنؼ  رئػػػيس قسـ/شػػػعبةيقػػػـو
 .مع إرساؿ نسخة منو لمدير الصيدلية عنده و يحتفظ بو

vii.  باالحتفػػػػاظ باألدويػػػػة و الميمػػػػات الطبيػػػػة منتييػػػػة  سػػػػتودعالمة رئػػػػيس قسـ/شػػػػعبيقػػػػـو
ظػػروؼ و خصوصػػية كػػؿ صػػنؼ لالصػػالحية و تخزينيػػا فػػي أمػػاكف تخػػزيف مناسػػبة 
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)بعيػػػدة عػػػف أشػػػعة الشػػػمسي األصػػػناؼ التػػػي تحتػػػاج إلػػػى تبريػػػد تحفػػػظ فػػػي الثالجػػػةي 
  .)...... 

مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة أو نتيجػة في المستشػفى بقػرار ؿ او عف التداألدوية/الميمات الطبية الموقوفة  .2
 .مالحظة أية تغيرات في خصائص الصنؼ أو شكوى طبيب أو ممرض أو مريض

a. األدوية/المهمات الطبية الموقوفة بقرار من دائرة الرقابة الدوائية: 
i.  عند ورود تعمػيـ مػف اإلدارة العامػة لممستشػفيات ب يقػاؼ صػنؼ يقػـو مػدير الصػيدلية

 مصػيدلي المعنػي بػالقرارميػع العػامميف فػي الصػيدلية و اإليعػاز لبتعميـ القرار عمػى ج
 .لعمؿ الالـز

ii.  يقػػـو الصػػيدلي بػػالمرور عمػػى جميػػع أقسػػاـ المستشػػفى و سػػحب الصػػنؼ الموقػػوؼ و
في صيدلية لمستودع التالؼ و الموقوؼ  موجية اإليعاز لألقساـ بعمؿ طمبية صرؼ

 .المستشفى
iii.  عف مستودع التالؼ( بعمؿ تأكيد إلستالـ  المستودع )المسئوؿ رئيس قسـ/شعبةيقوـ

 .الصنؼ بعد استالمو و وضعو في المكاف المخصص ليذه األصناؼ عنده
iv.  يحػػتفظ أمػػيف المسػػتودع باألصػػناؼ الموقوفػػة فػػي المكػػاف خػػاص بػػذلؾ مػػع اإلحتفػػاظ

 .بنسخة مف قرار اإليقاؼ
v. ب صرؼ كميات مناسػبة مػف الصػنؼ لألقسػاـ التػي سػحب منيػا حسػب تقوـ الصيدلية

 .المستودع إمكانية
vi. يقوـ صػيادلة المسػتودع  مرة اخرى استخداـ الصنؼ عادة عند ورود تعميـ بالسماح ب

بصػػػػرؼ الصػػػػنؼ مػػػػف مسػػػػتودع التػػػػالؼ و الموقػػػػوؼ الػػػػى مسػػػػتودع المستشػػػػفى مػػػػع 
 االستخداـ. إعادةحتفاظ بنسخة عف تعميـ اال

vii. مػػيف المسػػتودع بالنسػػبة لألصػػناؼ التػػي تمػػت الموافقػػة عمػػى تمديػػد صػػالحيتياد يقػػـو أ
لوضػع رقػاع يحتػوي عمػػى  بػالوزارة المركزيػػةالػى المسػتودعات بارجػاع ىػذه االصػناؼ 

 البيانات الجديدة لمصنؼ و التي تشمؿ تاريخ الصالحية و رقـ التشغيمة الجديديف.
viii.  رئػػػيس يقػػػـو  تػػػالؼ المستحضػػػرات الطبيػػػةإل مجنػػػة المركزيػػػةالتفعيػػػؿ عمػػػؿ فػػػي حػػػاؿ

مجنػة حسػاب الفرة لديػو مػف الصػنؼ الػى و ات المتػالمسػتودع بصػرؼ الكميػ قسـ/شعبة
 .المركزية بالوزارة حسب التعميمات الواردة في الكتاب

b.  و شففكوا المرضففى أو أالصففيدالنية  اتالمالحظففاألدويففة/المهمات الطبيففة الموقوفففة نتيجففة
 :التمريض أو األطباء
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i. طبػاءمػف المرضػى أو التمػريض أو األأي شػكوى  مػعبجديػة تعامػؿ يقوـ الصيدلي بال 
 .مواصفات الصنؼ ألي خمؿ في توفي حاؿ مالحظ أو

ii.  و مراجعة اقساـ أخرى بالمستشػفى تسػتخدـ نفػس بالتحقؽ مف الشكوى الصيدلي يقوـ
( و Pharmacovigilanceتعبئػة نمػوذج المالحظػة الصػيدالنية )ب ثػـ يقػوـالصنؼ 

 .رفعو لمدير الصيدلية مع ارفاؽ عينة مف الصنؼ المشكو عميو
iii.  الصػػػيدلية بػػالتحقؽ مػػف الشػػػكوى و مراجعػػة التقريػػر و إرسػػػاؿ نسػػخة منػػػو يقػػـو مػػدير

مػػػف  ةعمػػػى الفػػػاكس لػػػدائرة الرقابػػػة الدوائيػػػة و يقػػػـو ب رسػػػاؿ النمػػػوذج األصػػػمي و عينػػػ
 .في أقرب وقت ممكف مع إبالغ دائرة صيدلة المستشفيات لممتابعة إلييـ الصنؼ

iv. الت( مػف جميػع األقسػاـ تقوـ الصيدلية بسحب الصنؼ )نفس التشغيمة أو عػدة تشػغي
 و يتـ التعامؿ معو كصنؼ موقوؼ مف الوزارة حتى يتـ الرد عمى شكوى الصيدلية.

 :النماذج المرفقة
 Adverse Drug Reaction  نموذج(: 2مرفؽ رقـ ) -
 Drug Quality Reporting Form   نموذج(: 3مرفؽ رقـ ) -
 Medication Errors Form   نموذج(: 4مرفؽ رقـ ) -
 متابعة جودة الميمات الطبية  نموذج(: 5) مرفؽ رقـ -

بنظام الجرعة الواحدة لممرضى  الدواء صر / اسم السياسة
 بالمستشفى المنومين

 (9)رقم السياسة / 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
ىو صرؼ الدواء لممرضى المنوميف بجرعات محددة مف قبؿ الطبيب عمى  :نظام الجرعة الواحدةتعري  

 ساعة وذلؾ بشكؿ يومي. 24تكفي مدة  بكميةالنموذج المخصص لذلؾ 
 :الهد 
الشكؿ وطريقة ضماف وصوؿ الدواء المناسب بالوقت المناسب بالكمية المناسبة لممريض المناسب ب .1

 .اإلعطاء المناسبتيف
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ميؿ األخطاء المحتمؿ حدوثيا عند تناوؿ الدواء حيث أف كؿ مف الطبيب والصيدلي والممرض تق .2
يستطيعوف متابعة العممية العالجية مف خالؿ ىذا النظاـ و اعطاء الفرصة لمصيدلي لعمؿ 

 المداخالت الصيدالنية المناسبة.
  .متابعة تاريخ الصالحية وسالمة التخزيف تسييؿ األدوية المخزنة في وحدات التمريض وكمية تقميؿ  .3
 ضماف توزيع األدوية بالمستشفى حسب ما تستدعيو حاجة المرضى في األقساـ. .4

 :ا جراءات

 يقـو الصيدلي باستالـ الكارديكسات مكتممة البيانات فقط وىي: .1
  اسـ المريض 
  القسـ اسـ 
  رقـ الممؼ 
  تاريخ الميالد 
 المريض وزف 
  رقـ الغرفة 
 الطبي لممريض  التشخيص 
  كتابة العالج لممريض في المكاف المخصص لو في بطاقة الدواء 
  ختـ الطبيب و توقيعو 

 :التأكد مفيقوـ صيدلي مف الصيدلية الداخمية بػ .2
  اكتماؿ بيانات بطاقة الدواء. 
  الدواء الموصوؼ لمتشخيص.مة ءمال 
  دقة حساب الجرعة . 
  مف حيث التفاعالت الدوائية و الغذائية مع عدـ وجود تعارضات بيف األدوية الموصوفة

 المرض.
جراء التعديؿ الالـزيقـو الصيدلي ب .3 في حاؿ  االتصاؿ بالطبيب المعالج واقتراح الحموؿ المناسبة وا 

 البيانات المذكورة أعاله. خمؿ في أي مف مالحظة
و إسـ  ساعة في أكياس ورؽ تحمؿ اسـ المريض 24يقـو الصيدلي بصرؼ العالج الالـز لمدة  .4

ويسجؿ  الدواء و تركيزه في حاؿ كانت األدوية غير معبأة في أشرطة )نفؿ( أو ال تحمؿ إسـ واضح
 .و توقيعو بجوارىا عمى كارت المريض عدد الجرعات المصروفة
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األطفاؿ يقوـ  أقساـ في حاؿ وصؼ دواء يكفي محتواه ألكثر مف مريض في نفس الوقت كما في .5
 المرضى في ىذا الدواء. عاتبيف جر  مشاركةعمؿ الصيدلي ب

مرفقا معيا المراسؿ إلى أقساـ التمريض  معيقـو الصيدلي ب رساؿ االدوية التي قاـ بتحضيرىا  .6
 .بطاقات صرؼ الدواء الخاصة بالمرضى

قبؿ انتياء الدواـ الرسمي يقوـ صيادلة الصيدلية الداخمية بصرؼ الدواء الالـز لجميع المرضى  .7
 ساعة. 24دة المنوميف في المستشفى لم

تحت الذي يعمؿ خالؿ فترة الدواـ المسائي أو الميمي ) بعد انتياء الدواـ الرسمي يقـو الصيدلي .8
 حسب سياسةو بصرؼ الدواء الالـز لحاالت الدخوؿ الجديدة  (الصيدلي المناوب أواالستدعاء 

بعدد  الصرؼجرعاتو ليا و يكوف تغيير العالج او كذلؾ الحاالت التي تـ  المستشفى وب العمؿ
 جرعات تكفي حتى موعد بدء العمؿ في الصيدلية الداخمية صباح اليـو التالي.

 بمراجعة تنفيذ الجرعات الدوائية التي قاـ بصرفيا لممريضفي الفترة الصباحية يقـو الصيدلي  .9
يذ في اليـو السابؽ مف خالؿ التأكد مف توقيع التمريض بتنف الصيدلي في الفترة المسائية و الميمية

 العالج في المكاف المخصص ليـ عمى بطاقة العالج.
لتمريض بعمؿ اكثر مف بطاقة دواء لممريض الواحد إال بعد اكتماؿ مطبيب أو اال يسمح ل .10

بطاقة الدواء القديمة أو نقؿ المريض مف قسـ اخر وعند الصرؼ يجب إرفاؽ كمييما حتى يتمكف 
 تنقؿ األدوية التي صرفيجب  عممية الصرؼي و الصيدلي مف معرفة التاريخ العالجي لممريض قبؿ

 .و ارجاعيا لمصيدليةأ لممريض إلى القسـ ااخر
 ممريض.ل الطبي ممؼالالدواء في طاقة بعند خروج المريض تحفظ  .11

 :النماذج المرفقة
 بطافة صرؼ دواء بنظاـ الجرعة الواحدة نموذج(: 6مرفؽ رقـ ) -
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و المهمات الطبية  دويةتوفير و متابعة األ/ اسم السياسة
  (الطوارئ الموجودة في عربة ا نعاش القمبي )ترولمي

 (10) رقم السياسة /

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
ـز لممريض مف الصيدلية وذلؾ في الحاالت الطارئة توفير الوقت والمجيود في إحضار الدواء الال الهد :

 حرصا عمى حياة المرضى وضماف عدـ تأخر وصوؿ األدوية الطارئة في حاؿ احتياج المرضى إلييا.
 ا جراءات:

يقـو مدير الصيدلية و مدير التمريض و المدير الطبي بتحديد االقساـ الواجب توفر عربة اإلنعاش  .1
 القمبي فييا.

صيدلي الصيدلية الداخمية والصيدلي المسئوؿ عف الميمات الطبية  المكوف مف الفريؽ يقوـ  .2
المناسب  )ترولمي الطوارئ(رؤساء األقساـ ب ختيار نوع عربة اإلنعاش القمبي تمريض بالمشاركة مع 

 لمقسـ مف ضمف األنواع الواردة في تعميـ اإلدارة العامة لممستشفيات ذي العالقة بالموضوع.
عربة اإلنعاش كميات األدوية و الميمات الطبية الالزمة في بوضع  المذكور أعاله ؽيقـو الفري  .3

 القمبي في كؿ قسـ مف أقساـ المستشفى.
 .الجيات ذات العالقةبتجييز العربة باألصناؼ والكميات التي تـ االتفاؽ عمييا مع  دلييقـو الصي .4
في موجودة داخؿ دواليب العربة ويوضح قائمة باألدوية والميمات الطبية ال بوضعيقـو حكيـ القسـ  .5

 القائمة تاريخ صالحية كؿ صنؼ.
بتنفيذ  عاجؿ يقـو الممرض المسئوؿ في حاؿ احتياج أحد المرضى ألحد األصناؼ الطارئة بشكؿ .6

 تعويضلتسميمو لمصيدلية الحقا  وو يقوـ بعمؿ طمب الصرؼ  في الحاؿ ئوإعطاو  أمر الطبيب
 .بدال منوالدواء بآخر 

العربة باستخداـ نموذج المتابعة ويقوـ بتعويض في الصيدلي بالمتابعة الدورية لألدوية الموجودة يقـو  .7
الصيدلي بشكؿ يقـو  و األدوية التي تـ استخداميا بعد طمبيا مف التمريض عمى نموذج الصرؼ

لؾ الستخداميا في أماكف أخرى وذ في العربة باستبداؿ األدوية التي قاربت عمى االنتياء دوري
 .رئيس القسـ تمريضالبالتنسيؽ مع 

ساعة و يتـ تعويضيا  24تكوف متوفرة بكمية تكفي قسـ الطوارئ  و الميمات الطبية في دويةاأل .8
 يوميا في الفترة الصباحية مف دواـ الصيدلية.
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و المهمات الطبية  متابعة الصيدلية لألدوية /اسم السياسة
 تشفىالمس في أقسامالتمريض  في محطات الموجودة

 (11)رقم السياسة /

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

 ضماف تخزيف و تحضير األدوية في األقساـ الطبية بالطرؽ الصحيحة حرصا عمييا مف التمؼ. :الهد 
 االجراءات:

أرصدة األدوية و الميمات الطبية  تشمؿ يدلة و العالجيات بالمستشفى بتحديد قوائـتقـو لجنة الص .1
منيا و اعطاء نسخة مف ىذه لكؿ الواجب توافرىا في األقساـ مع تحديد الحد األدنى و الحد االقصى 

 قسـ صاحب العالقة.الة و يالقوائـ لمصيدل
 الوثائؽ التالية: الطبية قساـاأليقـو الصيدلي بتسميـ  .2

 .الطريقة الصحيحة إلعطاء األدوية .2.1
 الطريقة الصحيحة لتحميؿ و تخفيؼ األدوية المصروفة لمقسـ. .2.2
 صالحية األصناؼ بعد فتح عبواتيا أو تحضيرىا أو تحميميا. .2.3
 .طريقة و ظروؼ الحفظ الصحيحة لألصناؼ بعد فتح عبواتيا .2.4
  .تعميمات تخص تفاعؿ األدوية مع بعضيا و تفاعالتيا مع الغذاء .2.5

 Nursing unit check listمستخدما نموذج متابعة األدوية في محطات التمريض ـ الصيدلي يقو  .3
 بالتأكد مف:

دوية في الخزانة المخصصة لذلؾ وفصؿ االدوية التي تستخدـ عف طريؽ الفـ عف األوضع   .3.1
 االدوية التي تعطى بالوريد.

ممة في حاؿ وجود تعميمات وضع األدوية التي تحتاج تبريد في الثالجة و كذلؾ األدوية المح .3.2
 لمشركة المصنعة ليا.  

  .مرة ألوؿالعبوة  أو تحميؿ كتابة وقت و تاريخ فتح .3.3
جميع العبوات التي تفتح يتـ التخمص منيا بعد انتياء صالحيتيا لإلستخداـ حسب تعميمات أف  .3.4

 الشركة المنتجة.
 .الجرعة مباشرةبعد استخداـ  تتمؼاألدوية والعبوات المعدة لالستخداـ مرة واحدة  .3.5
 .أو التحميؿ أي فياؿ مفتوح ال يوجد عميو تاريخ الفتحالتخمص الفوري مف  .3.6
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يقـو الصيادلة بعمؿ متابعة دورية لألدوية و الميمات الطبية في جميع أماكف تخزينيا في المستشفيات  .4
 نماذج المتابعة الخاصة بيا. مستخدميفو كمما دعت الحاجة  يأسبوع بشكؿ

مراجعة تواريخ الصالحية لألدوية و الميمات الطبية في بداية كؿ شير لمتأكد مف فصؿ يقـو الصيدلي ب .5
 ألدوية و الميمات الطبية منتيية الصالحية و تسميميا لمصيدلية.ا
 مالحظاتأية تدويف ب يقوـ رئيس القسـ و ممرضيقـو الصيدلي بعمؿ اإلجراءات السابقة بالتعاوف مع ال .6

 و أخذ توقيعو عمييا.  عمى النموذج المذكور أعالهة عيا خالؿ عممية المتابتـ اإلتفاؽ عمي أو إجراءات
ذكرىا يقـو الصيدلية برفع تقرير لمدير  سبؽ بأحد اإلجراءات التيفي حاؿ وجود أي مشكمة تتعمؽ  .7

 .أو مدير التمريض يقـو مدير الصيدلية بمناقشتيا مع مشرؼ الصيدلية
 :النماذج المرفقة

 NURSING  UNITS  CHECKLIST جنموذ(: 7مرفؽ رقـ ) -
 & NURSING  UNITS  CHECKLIST FOR FLUIDS نموذج(: 8مرفؽ رقـ ) -

ANTISEPTICS 
 MEDICAL DISPOSABLE  CHECKLIST نموذج(: 9مرفؽ رقـ ) -

 

أدوية العالجات الكيماوية و تحضير و صر  اسم السياسة/ 
 األورام

 (12) رقم السياسة/

 1/2017تاريخ ا صدار/  مستشفياتدائرة صيدلة ال /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
فعفففال خفففالي مفففن الميكروبفففات والشفففوائب الحصػػػوؿ عمػػػى مستحضػػػر لمحقػػػف أو محمػػػوؿ أو مخمػػػوط  :الهفففد 

 ومناسب لممريض.
 ا جراءات:

ميمػات طبيػة و محاليػؿ و مػف  مػا يمػـزوفير تػ أحد الصيادلة العامموف بصػيدلية األوراـ بالتأكػد مػفيقوـ  .1
 .سيقـو بعممية التحضيرلمف  قبؿ بدء عممية التحضير أدوية

بتنفيػػػذ جميػػػع التػػػدابير و اإلسػػػتعدادت الالزمػػػة  )صػػػيدلي أو مسػػػاعد صػػػيدلي( يقػػػـو المكمػػػؼ بالتحضػػػير .2
جميػػػػػػع متطمبػػػػػػات عمميػػػػػػة التحضػػػػػػير لإرتػػػػػػداء لعمميػػػػػػة التحضػػػػػػير مػػػػػػف غسػػػػػػيؿ لاليػػػػػػدي و األعػػػػػػيف و 
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(GOWN,FAC MASK,GLOVES, EYE GLASS) لجنػة مكافحػة العػدوى  حسب ما توصي بػو
   المركزية بالوزارة.

جيػاز تحضػير العػالج  فعاليػةمػف  بالتأكػدقبؿ البدء بتحضػير العػالج الكيمػاوي يقوـ المكمؼ بالتحضير  .3
 :الكيماوي وذلؾ مف خالؿ

  أو حسػب مػا ىػو مػذكور  يربدء عممية التحض مف ال تقؿ عف نصؼ ساعةفتح الجياز قبؿ فترة
 في دليؿ تشغيؿ الجياز.

  بعػػد تشػػغيؿ  بقطعػػة شػػاش مبممػػة بػػالكحوؿ لتحضػػير الداخميػػة فػػي جيػػاز التحضػػيرا منطقػػةمسػػح
 الجياز مباشرة.

  وضػػع ورؽ مػػاص معقػػـ(Sheet ) عمػػى سػػطح التحضػػير داخػػؿ الجيػػاز مػػع تجنػػب تغطيػػة منافػػذ
 جياز. حجرة التحضير داخؿ الشفط اليواء في سطح 

 عند اسػتالمو طمػب تحضػير العػالج الكيمػاوي مػف التمػريض عممية التحضيرالصيدلي في معاوف وـ يق .4
 :بعمؿ التالي

مراجعة الطمب بدقة و التأكد مف مناسػبة العػالج الموصػوؼ لمتشػخيص و مطابقتػو لمبروتوكػوالت  -
  .العالجية المعتمدة في وزارة الصحة

بػيف األدويػة و المحاليػؿ المػراد خمطيػا أو داخالت تػتػداخالت دوائيػة أو أيػة التأكد مف عدـ وجود  -
 تحضيرىا.

العػػالج الكيمػػاوي بكتابػػة البيانػػات كاممػػة عمػػى  طمػػببعػػد االنتيػػاء مػػف مراجعػػة  عػػاوفالميقػػـو الموظػػؼ  .5
المكمػػؼ بعمميػػة التحضػػير تمييػػدا لبػػدء  موظػػؼممصػػؽ تحضػػير العػػالج الكيمػػاوي المعتمػػد و تسػػميمو لم

 عممية التحضير.
تحضػير بنػاء عمػي التعميمػات المدونػة عمػػى التحضػير العػالج الكيمػاوي بالبػػدء بالمكمػؼ بموظػؼ يقػـو ال .6

  .ممصؽ العالج الكيماوي بعد مراجعتو
 المكمػػؼ بالتحضػػير موظػػؼفػػي حػػاؿ وجػػود اشػػتباه بوجػػود خطػػأ فػػي محتويػػات أحػػد الممصػػقات يقػػـو ال .7

 ب رجاعو لمموظؼ المساعد لمتأكد مف دقة البيانات.
التأكػد مػػف عػدـ وجػود تحضػيرات جديػدة سػػيتـ  لحػيفالتشػغيؿ  يةاء الجيػاز فػػي وضػعب بقػموظػؼ يقػـو ال .8

  .فترة دواـ العمؿطمبيا خالؿ 
 عند االنتياء مف التحضير بالتأكد مف أف: موظؼيقـو ال .9

جميػع األدويػػة التػػي تػػـ تجييزىػػا قػػد اسػػتمميا التمػػريض فػػي الوقػػت المناسػػب مػػع إعطػػاء التعميمػػات  -
 الخاصة بذلؾ لمقسـ.
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وفػػؽ مػػا جػػاء فػػي دليػػؿ  الػػتخمص منيػػا العػػالج الكيمػػاوي قػػد تػػـ تحضػػير نفايػػات أف خمص مػػفالػػت -
 .بالوزارة التخمص اامف مف نفايات العالج الكيماوي المعتمد

بطمػب عمػؿ مسػحات مخبريػة شػيريا لجيػاز تحضػػير  رئػيس قسـ/شػعبة صػيدلية العػالج الكيمػاوييقػـو  .10
 و االحتفاظ بالنتائج. ختبر المستشفىفي مالعالج الكيماوي )مف الداخؿ و الخارج( 

بطمػػب فحػػص كفػػاءة الجيػػاز بشػػكؿ روتينػػي مػػف قبػػؿ  رئػػيس قسـ/شػػعبة صػػيدلية العػػالج الكيمػػاوييقػػـو  .11
 .والصيانة اليندسة

بالتاكد مف أف عممية تنظيؼ صيدلية العالج الكيماوي  رئيس قسـ/شعبة صيدلية العالج الكيماوييقوـ  .12
 .مكافحة العدوي تتـ حسب ما جاء في توصيات لجنة

 (13)رقم السياسة /  مستعممة باألقسامالاألدوية غير  إرجاع /اسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 .وية داخؿ المستشفىتنظيـ عممية استرجاع األد :الهد 

 ا جراءات:
و عمؿ إرجاع  التي لـ يتـ تنفيذىا لممرضى مف األقساـ األدوية المرجعة باستالـيقـو الصيدلي  .1

 المريض الذي صرؼ لو الدواء معروؼ. اسـفي حاؿ كاف  برنامج المحوسبالمف خالؿ بكميتيا 
مف  المخصصة إلرجاع األدوية األرصدة شاشة إرجاعمف خالؿ يقـو الصيدلي ب رجاع األدوية  .2

 .المريض الذي صرؼ لو الدواء اسـفي حاؿ عدـ معرفة  األقساـ الداخمية

تناقل األدوية و المهمات الطبية بين المستشفيات اسم السياسة/ 
 األولية الصحية الرعاية مراكز أو بين المستشفيات و

 (14) رقم السياسة/

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /عتمد السياسةم

 
قريبة انتياء  أصناؼ إتالؼتوزيع بعض األصناؼ لمنع توقؼ الخدمات أو التأكد مف عدـ  إعادة :الهد 

 الوزارة. أماكف أخرى في الصالحية يمكف االستفادة منيا في
 :قواعد عامة
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 .يحدث إال في أضيؽ الحدود يعتبر ىذا اإلجراء استثنائي و يجب أف ال -
 .و بعد موافقة مدير الصيدلية رئيس قسـ/شعبة المستودعنقؿ األصناؼ يتـ بواسطة  -
ألقسػاـ ا مػف خػالؿ مستودعات الصيدليات فقػط و لػيس المستشفيات مف خالؿ يتـ نقؿ األصناؼ بيف -

 .الداخمية فييا
 .الراكد صرؼ العالجلمحاولة كمعتمد بروتوكوؿ عالجي  ال يتـ مخالفة أي -

 ا جراءات:
 أوال: التعامؿ مع األصناؼ الراكدة:

يقوـ  صالحيتوو قريب انتياء الصالحية و ال يمكف استيالكو خالؿ فترة أفي حالة وجود صنؼ راكد  .1
المسػػػتودع بػػػ بالغ مػػػدير الصػػػيدلية ببيانػػػات الصػػػنؼ و األمػػػاكف المقترحػػػة لصػػػرؼ  رئػػػيس قسـ/شػػػعبة

 الصنؼ.
 صؿ مع دائرة صيدلة المستشفيات ألخذ القرار المناسب لمتصرؼ بالصنؼ.يقـو مدير الصيدلية بالتوا .2
المسػػتودع  رئػػيس قسـ/شػػعبةيقػػـو تحديػػد مػػدير الصػػيدلية لمجيػػة التػػي سػػيتـ صػػرؼ الصػػنؼ ليػػا بعػػد  .3

 .لمجية المحددة بصرؼ الدواء عمى البرنامج المحوسب حسب النظاـ
 .صرؼ استماراتبدوف  بيف المستشفيات األصناؼيمنع تبديؿ  .4
يػػػتـ إبػػػالغ المسػػػتودعات المركزيػػػة بالعمميػػػة و يػػػتـ رفػػػع كتػػػاب بمبػػػررات ركػػػود الصػػػنؼ لػػػإلدارة العامػػػة  .5

 .لممستشفيات
 ثانيا: التعامؿ مع األصناؼ التي بيا نقص شديد:

في حالة وجود حاجة ماسة لصنؼ غير متوفر بالمستشفى و المستودعات المركزيػة بػالوزارة و يوجػد   .1
المسػػػػتودع بػػػػ بالغ مػػػػدير الصػػػػيدلية بحاجتػػػػو لمصػػػػنؼ و  س قسـ/شػػػػعبةرئػػػػيفػػػػي أمػػػػاكف أخػػػػرى يقػػػػـو 

 الحصوؿ منيا عمى الصنؼ. المقترحالمستشفى 
لمحاولػػة  لمعرفػػة أمػػاكف وجػػود الصػػنؼ التواصػػؿ مػػع دائػػرة صػػيدلة المستشػػفياتيقػػـو مػػدير الصػػيدلية ب .2

التػػي سػػيتـ المسػػتودع بػػاإلجراءات  رئػػيس قسـ/شػػعبةو مػػف ثػػـ إبػػالغ  تػػوفير الصػػنؼ مػػف المستشػػفيات
 . عمميا

المستودع باالتصػاؿ بنظيػره فػي المستشػفى المػراد الحصػوؿ عمػى الصػنؼ منيػا  رئيس قسـ/شعبةيقوـ  .3
 و التنسيؽ معو الستالـ الصنؼ.

الصػنؼ و مػف ثػـ إبػالغ مػدير الصػيدلية بعػد  السػتالـلمصنؼ و اسػتكماؿ اإلجػراءات  يتـ عمؿ طمب .4
 .اإلجراءات إتماـ

 مركزية بيذا اإلجراء.يتـ إبالغ المستودعات ال .5
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تعديل األرصدة التي بها خمل بزيادة أو نقصان اسم السياسة/ 
 في الصيدلية

 (15) رقم السياسة/

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 .خمؿ في أرصدة أصناؼ الصيدلية ضمف معايير موحدة و واضحة التعامؿ بشفافية مع أي :الهد 

 ا جراءات:
 الفرعيػة ةالصػيدلي رئيس قسـ/شعبةالمستودع أو  رئيس قسـ/شعبةيقـو  األرصدةفي حاؿ وجود خمؿ في  .1

 :التي بيا الخمؿ بعمؿ التالي
a. بالصنؼو الوصفات ذات العالقة  طمباتمراجعة جميع السجالت و ال.  
b.  عالقة بينيا إيجادلمحاولة  األرصدةالتي بيا خمؿ في  اؼاألصنمقارنة. 
الخمػػؿ كػاف فػػي عمميػة التسػػجيؿ يػتـ تعديمػػو و عمػؿ اإلجػػراءات التػي تضػػمف سػبب أف  ؼاكتشػػافػي حػاؿ  .2

 عدـ تكراره في المستقبؿ.
المسػػتودع بػػ بالغ مػػدير  رئػػيس قسـ/شػػعبةفػػي حػػاؿ عػػدـ معرفػػة سػػبب الخمػػؿ فػػي رصػػيد الصػػنؼ يقػػـو  .3

 .ا األمر كتابياالصيدلية بيذ
و  بالصػػػنؼالخاصػػػة  طمبػػػاتيقػػػـو مػػػدير الصػػػيدلية بتشػػػكيؿ لجنػػػة لمتابعػػػة السػػػجالت و الوصػػػفات و ال .4

 .التعديؿ في حاؿ اكتشاؼ الخمؿ منذ تاريخو
د يػتـ تصػحيح الرصػيد مػف في حاؿ لـ تتمكف المجنة مف اكتشػاؼ الخمػؿ و كػاف الخمػؿ بزيػادة فػي الرصػي .5

 في ممؼ خاص بذلؾ. نسخة منو دير الصيدلية و تحفظيعتمده م إرجاع طمب تحرير خالؿ
في حاؿ كاف الخمؿ في الرصيد بنقص في الصنؼ يتـ تعديؿ الرصيد بعمؿ سند صرؼ يعتمد مف مدير  .6

 .في ممؼ خاص نسخة منو الصيدلية و يحفظ
 فػػي حػػاؿ تكػػرار ىػػذا الخمػػؿ خػػالؿ العػػاـ ألكثػػر مػػف مػػرتيف يقػػـو مػػدير الصػػيدلية بػػ بالغ مػػدير المستشػػفى .7

 اإلجراءات القانونية.  الستكماؿ
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 (16) رقم السياسة / من الصيدلية الخارجية األدويةصر   /اسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 
 

  وآمنة.بطريقة صحيحة  ميف بالمستشفىغير المنو لممرضى  األدويةصرؼ  الهد :
 :ا جراءات

الخاصػة بالعيػادات التػي سػتعمؿ خػالؿ  الصرؼ يقوـ الصػيدلي بالتأكػد مػف أف األدويػة إجراءاتقبؿ بدء  .1
و يقػػوـ بػػ بالغ االطبػػاء بيػػذه األدويػػة مػػف خػػالؿ كشػػب يقػػـو بطباعتػػو و  الصػػيدليةفػػي متػػوفرة  ىػػذا اليػػوـ

 توزيعو عمييـ.
مػػف الجيػػات المختصػػة بػػالوزارة يتوجػػب عمػػى الصػػيدلية اإلحتفػػاظ  إعفػػاءالتػػي يوجػػد ليػػا  بالنسػػبة لمحػػاالت .2

 باألصػػناؼبنسػػخة مػػف تقريػػر اإلعفػػاء فػػي ممػػؼ خػػاص باإلعفػػاءات السػػارية المفعػػوؿ مرفقػػا معيػػا تقريػػر 
 .المعفاة

تعرفػة الخاصػة تحديث ال بنسخة محدثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية لمعرفة باالحتفاظتقوـ الصيدلية  .3
  .األصناؼ المعفاة باألدوية و

و الػػوارد تفصػػيميا فػػي شػػروط الوصػػفة  يسػػتمـ الصػػيدلي الوصػػفة الطبيػػة مكتممػػة البيانػػات و الشػػروط فقػػط .4
و يقػػػـو  ( المػػػذكور أدنػػػاهضػػػوابط وصػػػؼ و صػػػرؼ الػػػدواء بالمستشػػػفياتالطبيػػػة المػػػذكورة تحػػػت عنػػػواف )

 عند المحاسب. )التعرفة الدوائية( يقـو بوضع الدمغاتبتحديد التعرفة التي سيقـو المريض بدفعيا ل
يقػـو الصػيدلي بالتأكػد مػف المسػتوفية لكافػة الشػروط و كػذلؾ التعرفػة الدوائيػة  بعد استالـ الوصفة الطبيػة .5

أف األدوية الموصوفة صحيحة مف ناحية الجرعة و موافقتيػا لمتشػخيص المكتػوب و مػدة العػالج و عػدـ 
 اعالت.وجود أية تعارضات أو تف

المػػػػريض عمػػػػى عبػػػػوات األدويػػػػة  اسػػػػـيقػػػػـو الصػػػػيدلي بتحضػػػػير الوصػػػػفة بدقػػػػة و عنايػػػػة و يقػػػػـو بكتابػػػػة  .6
 المصروفة و كذلؾ التعميمات و بخط واضح باألرقاـ و الحروؼ كما ىو مبيف في الوصفة.

 يتوجب عمى الصيدلي عدـ التعامؿ مع أكثر مف مريض في نفس الوقت أثناء عممية الصرؼ. .7
لممػػػريض بفحػػػص  High Alert Medication)) لي عنػػػد صػػػرؼ دواء عػػػالي الخطػػػورةيقػػػـو الصػػػيد .8

 .مرتيف قبؿ صرفيامف صحة األدوية المصروفة األدوية والتأكد 



 52 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

عنػد  األقػراصيقوـ الصػيدلي باسػتخداـ المعػدات المناسػبة مثػؿ القفػازات و العبػوات النظيفػة و أجيػزة عػد  .9
 ة في أشرطة.أمعبالغير  األدويةالتعامؿ مع 

التعميمػػػات عمػػػى الزجاجػػػة فػػػي حػػػاؿ صػػػرؼ  تػػػاريخ الصػػػرؼ و المػػػريض و اسػػػـيقػػػـو الصػػػيدلي بكتابػػػة  .10
 االشربة.

كؿ دواء عمى حدة و االحتياطات الالزمة ممريض عف يقوـ الصيدلي بتسميـ العالج و يعطي التعميمات ل .11
مػػريض ارات الوجػػدت و ظػػروؼ التخػػزيف و ال يكتفػػي بالتعميمػػات المكتوبػػة و يقػػوـ بػػالرد عمػػى استفسػػ إف

 .فيما يتعمؽ باستعماؿ الدواء
يقوـ الصيدلي بصرؼ األدويػة لمعػامميف فػي المستشػفى مػف خػالؿ نظػاـ صػرؼ األدويػة لممػوظفيف داخػؿ  .12

 المستشفى.
النظػاـ  و يقػـو بتسػجيميا و ترصػيدىا حسػب عمػى كػؿ وصػفة قػاـ بصػرفيا باسمويقوـ الصيدلي بالتوقيع  .13

 .المعتمد في التسجيؿ
بكتابة كمية األدوية المصػروفة بجانػب كػؿ صػنؼ دوائػي )فػي حػاؿ عػدـ تطػابؽ الكميػات  يقوـ الصيدلي .14

 المصروفة مع الكميات الموصوفة(.
و مػف ثػـ تخزينيػا  و تصػنيفيا يقـو الصػيدلي بجمػع الوصػفات و ترتيبيػا اليومي في نياية الدواـ الرسمي .15

 .في مكاف آمف لمعودة ليا عند الحاجة
يانات الرقمية المتعمقة بعدد الوصفات و تصنيفيا حسب التقرير الػذي يػتـ طمبػو يقوـ الصيدلي بتدويف الب .16

 في اإلدارة العامة لممستشفيات.

 (17)رقم السياسة /  عمل الصيدلية المناوبة/ اسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022و التحديث/  تاريخ المراجعة وزير الصحة /معتمد السياسة

 
  .ضماف وصوؿ الدواء المناسب بالوقت المناسب :الهد 

 لتفعيل الصيدلية المناوبة يتوجب: 

عمى ما تقره اإلدارة  لية مناوبة عمى مدار الساعة بناءاف تكوف ىناؾ حاجة لتشغيؿ صيد -1
 العامة لممستشفيات.

 .لمناوبة عمى مدار الساعةر عدد كافي مف الكوادر الصيدالنية لتشغيؿ الصيدلية ايتوف -2
 :ا جراءات
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 .بشكؿ شيري /الشعباألقساـيقوـ مدير الصيدلية ب عداد جدوؿ تشغيؿ الصيدلية المناوبة بمشاركة رؤساء  -1
و رفػػع تقريػػر  احتياجاتيػايقػـو مػػدير الصػيدلية بتكميػػؼ صػيدلي بمتابعػػة العمػؿ بالصػػيدلية المناوبػة و تػػوفير  -2

 .عف سير العمؿ فييا
 لصػػػػيدلية بتعمػػػػيـ جػػػػدوؿ مناوبػػػػات الصػػػػيدلية عمػػػػى جميػػػػع الجيػػػػات ذات العالقػػػػة بالمستشػػػػفىيقػػػػـو مػػػػدير ا -3

 .)األطباءد التمريضد التحويمة د شؤوف الموظفيف(
يكوف مكاف الصيدلية المناوبة منفصؿ عف الصيدليات الداخميػة فػي المجمعػات و يقػـو مػدير الصػيدلية و  -4

ييز الصيدلية المناوبة أما بالنسبة لممستشفيات الكبيػرة و بالتعاوف مع مدير المستشفى بتوفير احتياجات تج
 الصغيرة فيكوف مكانيا الصيدلية الداخمية بالمستشفى.

يقػػـو مػػدير الصػػيدلية مػػف خػػالؿ إدارة المستشػػفى بتػػوفير جيػػاز خمػػوي مخصػػص لمصػػيدلية المناوبػػةد و يػػتـ  -5
 اليػػاتؼ الصػػيدلي المنػػاوب بحيػػازة إدراج الػػرقـ عمػػى جػػداوؿ عمػػؿ الصػػيدلية المناوبػػة بشػػكؿ دائػػـد و يمتػػـز

 .خالؿ فترة مناوبتو يوالخموي و الرد عمى المكالمات الواردة عم
يقػػـو و فػػي الفتػػرة الصػػباحية  التػػي تميػػوالخمػػوي لمصػػيدلي المنػػاوب فػػي الفتػػرة  اليػػاتؼ يقػػـو الصػػيدلي بتسػػميـ -6

 تسميمو لمدير الصيدلية أو مف يتـ تكميفو بذلؾ. الصيدلي
و  عمؿ يتـ ترتيب المناوبات بحيث يكوف ىناؾ تداخؿ لمدة نصؼ ساعة بيف المناوبةلضماف حسف سير ال -7

 . التي تمييا
يشتمؿ جػدوؿ عمػؿ الصػيدلية المناوبػة عمػى البيانػات التاليػة )اليػوـ د التػاريخ د إسػـ الصػيدلي المنػاوب فػي  -8

لػػذي يكػػوف أحػػد رؤسػػاء اسػػـ المكمػػؼ بميػػاـ مػػدير الصػػيدلية بالمستشػػفى خػػالؿ فتػػرة المناوبػػة و ا كػػؿ فتػػرة و
 /شعب الصيدليات الداخمية بالمستشفى(.أقساـ

حػؿ المشػاكؿ التػي يمكػف  يىػتكوف ميمة المكمؼ بمياـ مدير الصيدلية بالمستشفى خػالؿ الفتػرة المناوبػة   -9
أف تحدث في فترات المناوبة أو المشاكؿ التي يتعذر عمى الصيدلي المناوب حمياد و في حاؿ تعػذر عميػو 

د و فػي صػبيحة اليػـو التػالي يقػـو الصيدلية إليجػاد الحمػوؿ المناسػبةا يقوـ بالرجوع إلى مدير حؿ مشكمة م
 ب طالع مدير الصيدلية عمى أبرز ما حدث خالؿ مناوبة اليـو السابؽ.

تحويمػػػػة المستشػػػػفى بأيػػػػة تحركػػػػات يرغػػػػب فػػػػي عمميػػػػا داخػػػػؿ قسػػػػـ يقػػػػـو الصػػػػيدلي المنػػػػاوب بػػػػ بالغ  -10
 المستشفى.

مف صباح اليـو التالي  8:00تى ظيرا و ح 2:00دلية المناوبة مف الساعة ينحصر وقت عمؿ الصي -11
أو لمحػػػاالت التػػػي تػػػـ تغييػػػر الخطػػػة العالجيػػػة  الجديػػػدة ر عمػػػى صػػػرؼ األدويػػػة لحػػػاالت الػػػدخوؿيقتصػػػو 

 الخاصة ليا بعد انتياء الدواـ الصباحي.
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الصػباحي يمكػف تعويضػو مػف  و الطوارئ بعػد انتيػاء الػدواـ االستقباؿفي حالة نقص دواء معيف في قسـ  -12
 ةفي حاؿ عدـ وجود صيدلية خاص الصيدلية المناوبة بموجب تذاكر المرضى و بعد الختـ عمييا بالصرؼ

 .بالطوارئ
 ( مكتممة البيانات فقط.CARDEXتمتـز الصيدلية بصرؼ بطاقات دواء المرضى المنوميف ) -13
 ترفػع بشكؿ كتابي مع ذكر المبررات و المناوبة ترتيبات ضمف جدوؿ أيعمى  االعتراضيحؽ لمصيادلة  -14

 .األقساـمف خالؿ رؤساء 
العمػؿ خػالؿ فتػرة  سػير بكتابة تقرير مفصؿ يشرح فيػو في الفترة المسائية و الميمية يقوـ الصيدلي المناوب -15

 .لمدير الصيدليةيسمـ و  دوامو

التعامل مع مخزون الطوارئ في صيدليات / اسم السياسة
 المستشفيات

 (18) رقم السياسة/

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

الخدمات األساسية المقدمة في صيدليات  الستمرارجميع األصناؼ الالزمة  توفرضماف  :الهد 
 .طوارئالمستشفيات بمخزوف يكفي لمدة شير لتغطية حالة ال

ىو مجموعة مف األصناؼ )مف ضمف قائمة األدوية/الميمات الطبية  : تعري  مخزون الطوارئ:أوال
الخدمات  الستمراراألساسية( يتـ اختيارىا حسب التخصصات في كؿ مستشفىد و ىذه األصناؼ ضرورية 

 ىا أو شحيا يوقؼ الخدمة أو يؤثر عمى جودتيا.ذداخؿ المستشفى و نفا األساسية

: ىػي الخػدمات التػي تقػدـ بالمستشػفيات بمػا فييػا الخػدمات التخصصػية وتشػمؿ   الخدمات األساسيةتعري
الخػػدمات المقدمػػة لكػػؿ مػػف المرضػػى المنػػوميف فػػي األقسػػاـ الداخميػػةد مرضػػى الرعايػػة اليوميػػةد االسػػتقباؿ و 

 اد مرضػػػىالطػػػوارئد مرضػػػى الغسػػػيؿ الػػػدمويد مرضػػػى زراعػػػة األعضػػػاءد مرضػػػى الييموفيميػػػا و الثالسػػػيمي
 خدمات أخرى تخصصية يتـ إضافتيا في المستشفيات. و أي د مرضى العيوفاألوراـ و الدـ

 :معايير عامة
فػي مخػػزوف الطػوارئ ىػي معػػدؿ اسػتيالؾ شػير واحػد مػػف الصػنؼ )حسػب المعػػدالت  ةالكميػة المعتمػد .1

مػػػف  الشػػػيرية المعتمػػػدة اخػػػر سػػػنة مػػػف الصػػػنؼ( أو مػػػا يكفػػػي لجرعػػػة كاممػػػة لمريضػػػيف عمػػػى األقػػػؿ
 األصناؼ التخصصية التي يصعب تحديد معدؿ شيري ليا وتطمب حسب الحاالت.

الشػػػيري مػػػف صػػػنؼ غيػػػر مكتمػػػؿ  االسػػػتيالؾفػػػي حػػػاؿ وجػػػود فػػػائض لػػػدى مسػػػتودع المستشػػػفى عػػػف  .2
حتػى يكتمػؿ و ال يػتـ  الطػوارئ رصػيد مخػزوفالػى الصنؼ  يمكف تحويؿ الطوارئالرصيد في مخزوف 
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المركزيػػة )يقػػػـو الصػػيدلي بتحريػػؾ الصػػػنؼ مػػف رصػػيد مسػػػتودع  رفػػع طمػػب لتعزيػػزه مػػػف المسػػتودعات
مسػػتودع الطػػوارئ بطمبيػػة محوسػػبة و يقػػـو البرنػػامج المػػالي المحوسػػب ب رسػػاؿ رصػػيد المستشػػفى إلػػى 

 ( لمدير المستودعات المركزية(.طمباتنسخة مف جميع حركات مخزوف الطوارئ )ال

مخػػػزف  إلػػػىفائضػػػة عػػػف الطمبيػػػة الشػػػيرية كميػػػات  مػػػاؿ مخػػػزوف الطػػػوارئ ال يػػػتـ نقػػػؿ أيفػػػي حػػػاؿ اكت .3
الطػػػوارئ و لكػػػف تبقػػػى ىػػػذه الكميػػػة فػػػي رصػػػيد مسػػػتودع الصػػػيدلية و تظيػػػر فػػػي الرصػػػيد المتبقػػػي مػػػف 

 الصنؼ.
مخػزوف الطػوارئ  أصػناؼفي حاؿ وجدت أية مالحظات لدي مدير المستودعات المركزية عمى حركة  .4

 وضع الحموؿ المناسبة ليا. يقـو بالتواصؿ مع دائرة صيدلة المستشفيات لمناقشتيا و

الموجػػودة فػػي مخػػزوف الطػػوارئ )ووجػػود نفػػس  األصػػناؼفػػي حػػاؿ اقتػػراب تػػاريخ انتيػػاء صػػالحية أحػػد  .5
تاريخ الصالحية لدى المستودعات المركزية بالوزارة( يقـو رئػيس قسـ/شػعبة مسػتودع األدويػة/الميمات 

صالحية و الذي بدوره بقػوـ بػ بالغ مػدير الطبية ب بالغ مدير الصيدلية قبؿ شيريف مف تاريخ انتياء ال
بأنو سيتوقؼ عف طمب الصنؼ لحيف استيالؾ الكمية المتوفرة لدييـ مف  كتابيا المستودعات المركزية

 الصنؼ. عمى آلية التعويض بعد نفاذ االتفاؽالصنؼ في مخزوف الطوارئد و 

 : ا جراءات:

صناؼ الواجب توفيرىا في مخزوف الطوارئ حسب تقـو لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى بتحديد األ .1
العامة لممستشفياتد ومف ثـ إقرارىا و رفعيا  اإلدارةالخدمات المقدمة بالمستشفى والمعتمدة ليا مف قبؿ 

لإلدارة العامة  إرساليالمجنة المركزية لمصيدلة و العالجيات باإلدارة العامة لممستشفيات العتمادىا و 
 فيا لممستشفيات.لمصيدلة لتوفيرىا وصر 

يقـو رئيس قسـ/شعبة مستودع األدوية/الميمات الطبية بالمستشفى )المكمؼ بمتابعة مخزوف الطوارئ  .2
اؼ مف المستودعات المركزية بطمب منفصؿ عف الطمب الشيري ميامو( بطمب ىذه األصن إلىإضافة 
خاص بذلؾ و  مخزوف طوارئ( و يتـ تخزينيا في مستودعات صيدلية المستشفى في مكاف )طمب

برصيد منفصؿ )ببطاقات صنؼ منفصمة عف المخزوف الشيري لممستشفى( مع مراعاة ظروؼ التخزيف 
 الصحيحة.

عند الحاجة لصنؼ ما مف مخزوف الطوارئ يقـو مدير الصيدلية )صاحب الصالحية بالتصرؼ برصيد  .3
 الطوارئ( بعمؿ التالي:

A. .التأكد مف وجود مبرر واضح لذلؾ 

B. وفر بدائؿ عالجية أخرى لمصنؼ المطموب بالمستشفى.التأكد مف عدـ ت 

C.  .التأكد مف عدـ توفر الصنؼ بمستودع المستشفى 
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D.  االتصاؿ ىاتفيًا بمدير المستودعات المركزية لمعرفة مدى توفر ىذا الصنؼ في المستودعات
مكانية تعويض ما سيصرؼ منو ومتى سيتـ ذلؾ و الذي بدوره يقوـ ب بالغ رئيس  المركزية وا 

 .الحقاالمستودع ذي العالقة بالصنؼ لتعويض ما تـ صرفو  /شعبةـقس

E.  يقـو مدير الصيدلية بتكميؼ رئيس قسـ/شعبة المستودع بصرؼ الصنؼ المطموب مف مخزوف
تماـ اإلجراءات الالزمة لتعويض الكمية المصروفة بناء عمى ما تـ االتفاؽ عميو مع  الطوارئ وا 

 مدير المستودعات المركزية.

 (19)رقم السياسة /  / التقييم األساسي لصيدليات المستشفياتياسةاسم الس

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

 ي و بطريقة صحيحة استخداـ نماذج دليؿ التقييـ األساسي في تقييـ أقساـ الصيدلية بشكؿ دور  :الهد 
 ا جراءات:

النمػػاذج المدرجػػة  باسػػتخداـيقػػـو مػػدير الصػػيدلية/رئيس القسػػـ/رئيس الشػػعبة بػػ جراء عمميػػة التقيػػيـ  -1
 .األقؿمرة واحدة شيريا عمى  المعمـ مف اإلدارة العامة لممستشفيات األساسيضمف دليؿ التقييـ 

اف حػػػوؿ نقػػػاط الضػػػعؼ و الطػػػرؽ األمثػػػؿ عمميػػػة التقيػػػيـ يػػػتـ مناقشػػػة العػػػامميف فػػػي المكػػػ إتمػػػاـبعػػػد  -2
 لمعالجتيا و كذلؾ نقاط القوة و الطرؽ األمثؿ لتعزيزىا.

منػػو لػدى المكػاف محػػؿ صػورة يػتـ حفػظ النسػػخة األصػمية مػف التقيػػيـ لػدى مػدير الصػػيدلية و تحفػظ  -3
 التقييـ.

اسػالت اإلجراءات الالزمة لتصويب نقاط الضعؼ مػف خػالؿ عمػؿ المر  باتخاذيقوـ مدير الصيدلية  -4
 الالزمة لذلؾ و متابعتيا.

 تؤخذ نقاط التقييـ كمؤشر لمتقييـ السنوي لمموظفيف العامميف في المكاف. -5

الجيػػػات المخولػػػة بػػػ جراء التقيػػػيـ ىػػػي: مػػػدير المستشػػػفىد المػػػدير الطبػػػيد مػػػدير الصػػػيدليةد رئػػػيس  -6
 القسـد رئيس الشعبةد و صيادلة الرقابة الداخمية بالوزارة.

 

 :النماذج المرفقة
ٚساَ ٚٚؽذح رؾض١ش اٌؼالط اٌزم١١ُ األعبعٟ ألداء ط١ذ١ٌخ األ نموذج(: 10مرفؽ رقـ )  -

 اٌى١ّ١بٚٞ
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 ثبٌّغزشفٝ اٌخبسع١خاٌظ١ذ١ٌخ  اٌزم١١ُ األعبعٟ ألداء  نموذج(: 11مرفؽ رقـ ) -
 ثبٌّغزشفٝ اٌذاخ١ٍخاٌظ١ذ١ٌخ  اٌزم١١ُ األعبعٟ ألداء  نموذج(: 12مرفؽ رقـ ) -
 قييـ األساسي ألداء  مستودع األدوية بالمستشفىالت نموذج(: 13مرفؽ رقـ ) -

 بالمستشفى الميمات الطبيةالتقييـ األساسي ألداء  مستودع  نموذج(: 14مرفؽ رقـ ) -
 صيدليات بمستودعات توافرىا الواجب المعدات و التجييزات تقييـ (: نموذج15مرفؽ رقـ )  -

 المستشفيات

 (20)رقم السياسة /  التعاميم الواردة / التعامل مع المراسالت الصادرة واسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

ذات المراسالت  استقباؿتعريؼ العامميف في صيدليات المستشفيات باالية الصحيحة إلرساؿ و  :الهد 
 بالعمؿ. العالقة

 ا جراءات:
المباشر لمديره مراسمةد يقوـ الصيدلي بعمؿ مراسمة موجية  أيعند حاجة العمؿ بالصيدلية إلجراء  -1

 التسمسؿ اإلداري.عبر و الذي يقـو بدوره بتوجيييا لمجيات ذات العالقة 

ير بالنسػػػبة لممراسػػػالت التػػػي تتعمػػػؽ بػػػ جراءات داخػػػؿ المستشػػػفى يقػػػـو الصػػػيدلي بمتابعتيػػػا مػػػع مػػػد -2
 الصيدلية.

بالنسبة لممراسػالت التػي تتعمػؽ بجيػات خػارج المستشػفى يقػـو مػدير الصػيدلية بػ بالغ دائػرة صػيدلة  -3
 المستشفيات و متابعة المراسمة مف خالليـ.

بنسخ المراسالت الخاصة بالعمػؿ فػي ممفػيف منفصػميف  باالحتفاظصيدلية في اليقوـ كؿ قسـ/شعبة  -4
 اخر لممراسالت الواردة لمعودة ليا عند الحاجة.األوؿ يخص المراسالت الصادرة و ا

جميع العػامميف فػي الصػيدلية بمحتػوى عمى التعميـ ب ةالصيدليمدير بالنسبة لمتعميمات الواردة يقـو  -5
المراسػػػػالت و الطمػػػػب مػػػػنيـ بػػػػالتوقيع بػػػػالعمـ عمػػػػى المراسػػػػمة مػػػػع تعميػػػػؽ نسػػػػخة منيػػػػا عمػػػػى لوحػػػػة 

 اإلعالنات الخاصة بالصيدلية.

الخاصة بتنظيـ العمؿ يقوـ مدير/رئيس قسـ/شعبة الصػيدلية بتنفيػذ اإلجػراءات  عميماتالتفي حالة  -6
 المذكورة في التعميـ و إرفاؽ ما يدؿ عمى تنفيػذ ىػذه اإلجػراءات مػع الكتػاب الػوارد فػي نفػس الممػؼ

 .و رفعيا لمدير المستشفى في حاؿ تـ طمب ذلؾ منيـ
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في صيدليات  التعامل مع المستندات و الوثائق/ اسم السياسة
 المستشفيات

 (21)رقم السياسة / 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

حفظ الوثائؽ و المستندات الموجودة في صيدليات المستشفيات و إتالؼ التي تخطت مدة الحفظ  :الهد 
 .الصحيحة لإلتالؼ بااليةانونية الق

 :ا جراءات
و تصنيفيا )وصفات طبية د طمبيات ف و  في نياية كؿ يوـ عمؿ يقوـ الصيادلة بتجميع الوثائؽ .1

و مف ثـ وضعيا في المكاف   و تاريخ كؿ نموذجووضعيا في رزمة واحدة مكتوبا عمييا عدد  غيرىا(
ة ىذا المكاف لتخزيف ىذه الوثائؽ بطريقة المخصص لذلؾ في الصيدلية مع التأكد مف مناسب

 صحيحة.
في نياية كؿ شير يقـو الصيادلة بتجميع رـز الوثائؽ في صندوؽ واحد تكتب عميو محتويات  .2

 الصندوؽ و الشير و السنة. 
شير يناير مف كؿ عاـ يقـو مدير الصيدلية بالطمب مف رؤساء األقساـ عمؿ قائمة  في بداية .3

ليقوـ برفعيا لإلدارة العامة  عممية إتالؼ إلىالمدة القانونية لمحفظ و تحتاج بالوثائؽ التي تجاوزت 
 لممستشفيات.

تقـو اإلدارة العامة لممستشفيات بتجميع المراسالت الواردة مف صيدليات المستشفيات ذات العالقة  .4
 .إجراءات اإلتالؼ الستكماؿف اإلدارية ئو ب تالؼ الوثائؽ و إرساليا لإلدارة العامة لمش
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 High Alertالتعامل مع األدوية عالية الخطورة )/ اسم السياسة
Medication-HAMبالمستشفيات ) 

 (22)رقم السياسة / 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

 المختمفة بالمستشفيات  األقسامعالية الخطورة في  ألدويةاالتعامل السميم مع  :الهد 
 ا جراءات:
المعممة مف اإلدارة العامة لممستشفيات يقوـ  HAM األدوية المصنفة بعد اإلطالع عمى قائمة -1

الخاصة بالمستشفى و التي تكوف مف قائمة   HAMمدير الصيدلية بعمؿ قائمة باألصناؼ
فى و التي تـ اعتمادىا مف لجنة الصيدلة و العالجيات األدوية األساسية الخاصة بالمستش

 الخاصة بالمستشفى.
مف المستودعات المركزية بالتأكد  HAM المصنفة أصناؼ األدوية واستالميقـو الصيدلي عند  -2

المخصصة ليا مع ضرورة  باألماكفعمييا ومف ثـ تخزينيا   HAMمف وجود الرقاع الخاص ب
 وضعيا بعيدا عف متناوؿ اليد. أوا الرقاع عمى مكاف تخزيني إبراز

الفرعية بالمستشفى يتـ التنبيو عمى  واألقساـلمصيدليات  HAM األدوية المصنفة عند توزيع -3
العادية لحيف وصوليا  األدويةالمستممة ويتـ فصميا عف باقي  األدويةخطورة بالموظؼ المستمـ 

 الفرعية وتخزينيا ىناؾ كما السابؽ. لألقساـ
باىتماـ بالغ ودقة متناىية عند صرفيا  HAM األدوية المصنفة دلي التعامؿ معيجب عمى الصي -4

لضماف  أخرالقسـ و يفضؿ أف يتـ التأكد مف العالج المصروؼ بواسطة صيدلي  أولممرضى 
 سالمة المريض.

نيا كفي محطات التمريض في أما HAM األدوية المصنفة يقـو الصيدلي بالتأكد مف تخزيف -5
 .اع الخاص بيا عمى صناديؽ التخزيفرقالخاصة ووجود ال

تقوـ صيدلية المستشفى بعمؿ محاضرات لمطاقـ الطبي العامؿ بالمستشفى  لمتعريؼ بمفيوـ  -6
 و الطريقة األمثؿ لمتعامؿ معيا. HAMاألدوية عالية الخطورة 
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 (23)رقم السياسة /  تحضير األدوية في معمل الصيدلية الخارجية/ اسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /ةمعد السياس
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

 .تحضير األدوية في معمل الصيدلية الخارجية بطريقة صحيحة :الهد 
 ا جراءات:

عمى يتوجب  (Extemporaneous Preparationsقبؿ البدء بتحضير التركيبات الصيدالنية ) -1
 الصيدلي التأكد مف التالي:

a.  حسب ما  الالزمة لعممية التحضير بشكؿ الصحيح األساسيةتوفر جميع األدوات و المواد
 .بدقةالمعتمد في الوزارة ىو منصوص عميو في المرجع 

b.  توفر قائمة بالتحضيرات المسموح بتحضيرىا في الصيدلية مرفقا بيا البروتوكوؿ المعتمد
 .المعتمدة في الوزارة حة وفؽ المراجع العممية الخاصة بيذاالية التحضير الصحي

c. حسب المرجع بالصيدليةلتصنيعيا المواد الالزمة  ضير أية تركيبة ال تتوفر جميعحال يتـ ت 
 .المعتمد

 بعد تحرير الطبيب لموصفة الخاصة بالتحضيرة يقـو المريض أو مرافقو بتسميميا لمعمؿ الصيدلية. -2
محتويات الوصفة و التأكد مف مناسبتيا لمتشخيص و صحة الجرعة  يقـو الصيدلي بمراجعة -3

 الموصوفة.
يقـو الصيدلي باإلطالع عمى خطوات التحضير الواردة في البروتوكوؿ المعتمد و مف ثـ مباشرة  -4

 عممية التحضير.
 يقـو الصيدلي بالتأكد مف نظافة األدوات قبؿ عممية التحضير. -5
 ع مف التحضيرات في نفس الوقت.ال يقـو الصيدلي بعمؿ أكثر مف نو  -6
يقـو الصيدلي بكتابة الالصؽ الخاص بالتحضيرة  و التأكد مف تعبئة جميع البنود الواردة فيو بطريقة  -7

 صحيحة وواضحة عمى أف يحتوي عمى البيانات التالية:
a. إسـ المريض ثالثيا 
b. اإلسـ العممي لمدواء بالغة اإلنجميزية 
c. حجـ العبوة و تركيز الدواء 
d. ة اليومية الجرع 
e. مدة العالج 
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f. تاريخ التحضير و تاريخ صالحية التحضيرة 
g. إسـ المستشفى التي تـ فييا عمؿ التحضيرة 
h. .ظروؼ التخزيف الصحيحة لمتحضيرة 

و طريقة  األمثؿ لمعالج االستخداـيقـو الصيدلي بصرؼ التحضيرة لممريض بعد تثقيفو بما يخص  -8
 .الحفظ الصحيحة

ت التي تـ تحضيرىا و حفظيا في ممؼ خاص لمرجوع ليا عند يقـو الصيدلي بتسجيؿ الوصفا -9
 الحاجة.

 

متابعة سالمة و جودة المستحضرات الصيدالنية  /اسم السياسة
(Pharmacovigilance) 

 (24)رقم السياسة/ 

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022التحديث/  تاريخ المراجعة و وزير الصحة /معتمد السياسة

 

   .ضماف حصوؿ المريض عمى مستحضرات صيدالنية )دواء أو ميمات( آمنة و فعالة :الهد 
 ا جراءات:

والميمات الطبية أيقـو الصيدلي عند ورود أي شكوى أو مالحظة حوؿ جودة أي صنؼ مف األدوية  .1
قة بالتعاوف مع مقدـ الشكوى بالتحقؽ مف ىذه الشكوى و تسجيميا عمى نماذج الرقابة الدوائية المرف

 و مف ثـ إرساليا لمدير الصيدلية. )صيدليي طبيبي ممرضي مريض(
 ىاتفيا ؿ عاجؿ و التأكديقـو مدير الصيدلية  ب رساؿ الشكوى عبر الفاكس لدائرة الرقابة الدوائية بشك .2

 .ليا استالميـمف 
امة اإلدارة العالى شفى بمراسمة رسمية عبر مدير المست الشكوىيقـو مدير الصيدلية برفع  .3

 الصنؼ مع الشكوى في حاؿ وجود إمكانية لذلؾ. لممستشفيات مع إرفاؽ عينة مف
يقـو مدير الصيدلية بتكميؼ صيدلي لمشاركة دائرة الرقابة الدوائية عند حضورىا لمتابعة الشكوى و  .4

ؼ تقـو بيا لمستشفيات التحقؽ منيا و يمكف ليذا الصيدلي مشاركة دائرة الرقابة في الزيارات التي سو 
 أخرى بما يخص نفس الصنؼ بعد التنسيؽ مع مديره المباشر. 

 
 
 



 62 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

 :النماذج المرفقة
 Adverse Drug Reaction  نموذج(: 2مرفؽ رقـ ) -
 Drug Quality Reporting Form   نموذج(: 3مرفؽ رقـ ) -
 Medication Errors Form   نموذج(: 4مرفؽ رقـ ) -
 ابعة جودة الميمات الطبيةمت  نموذج(: 5مرفؽ رقـ ) -

 (25) /سقى انسٍبسخ  التعميم المستمر في صيدليات المستشفيات /اسم السياسة

 1/2017تاريخ ا صدار/  دائرة صيدلة المستشفيات /معد السياسة
 1/2022تاريخ المراجعة و التحديث/  وزير الصحة /معتمد السياسة

 

 أدائُٙ فٟ اٌّغزشفٟ. ػٍٝ ئ٠غبثب١بدٌخ اٌّغزشف١بد ثّب ٠إصش لذساد طّٙبساد ٚ اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌانهذف: 

 اإلجشاءاد: 

ٚرؾذ٠ذ اٌؾضَ اٌزذس٠ج١خ  ذس٠ج١خ ع٠ٕٛخ ٌظ١بدٌخ اٌّغزشف١بدرمَٛ دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ثاػذاد خطخ ر .1

 اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٍمب٘ب ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ٚوزٌه األ٠بَ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّإرّشاد.

 خ اٌّغزشف١بد ثزشى١ً ٌغٕخ ػ١ٍّخ ِٓ ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ٚ ِّٙزٙب:٠مَٛ ِذ٠ش دائشح ط١ذٌ .2

 ٚس اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ٌٍخطخ اٌّؼزّذح ِٓ دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ٚاٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّؾب ئػذاد

 اٌّزوٛسح ادٔبٖ.

  ٓثٙب. االعزؼبٔخرؾذ٠ذ اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ّى 

 خ ٚٚلذ وً ِؾبضشح.ػًّ عذٚي ثبٌّؾبضشاد ٚأعّبء اٌّؾبضش٠ٓ ٚربس٠ 

 .رؼ١ُّ اٌغذٚي ػٍٝ اٌّؾبضش٠ٓ ٚٚضغ آ١ٌخ ٌززو١شُ٘ ثّٛاػ١ذ اٌّؾبضشاد ثبعزّشاس 

 ِٕ جً ِٛػذ اٌّؾبضشح ثٛلذ وبف.ل ٙبرؾض١ش األدٚاد اٌالصِخ ٌٍّؾبضشح ٚاٌزأوذ 

  رؼ١ُّ عذٚي اٌّؾبضشاد ػٍٝ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌظ١بدٌخ ٚ اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌؾضٛس فٟ اٌّٛػذ

 ٍّؾبضشح.اٌّؾذد ٌ

  أسشفخ اٌّؾبضشاد 

  ٓسفغ رمش٠ش ٌّذ٠ش دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ثبٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رُ رٕف١ز٘ب ٚأعّبء اٌظ١بدٌخ اٌز٠

 .ؽضشٚا ٘زٖ اٌجشاِظ ٚٔزبئظ اٌزم١١ُ ٌىً ثشٔبِظ ثشىً دٚسٞ

 :رشًّ خ١اٌجشاِظ اٌزذس٠ج

 د١ًٌ اٌشػب٠خ اٌظ١ذال١ٔخ .1

2. Communication skills  

3. BLS (CPR) 

4. Basics infection control 

5. Patient safety concept 

6. Clinical pharmacotherapy outlines:  

 Definition of disease. 

 Epidemiology. 
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 Pathogenesis. 

 Clinical manifestation. 

 Investigations. 

 Treatment. 

 Prevention & prophylaxis. 

 Drug-drug-drug-food & drug disease interaction 

 case presentation and discussion (practice)  

7. Approved Clinical practice guidelines  

8. Pharmacoeconomics 

9. Evidence based medicine 

 محاور البرنامج التدريبي:
 الفئة المستيدفة .1
 عدد المشاركيف .2
 عدد الساعات اليومية .3
 مكاف التدريب .4
 مدة البرنامج التدريبي .5
 طرؽ التعميـ .6
 التقييـ لممحاضراتطرؽ  .7
 تقييـ البرنامج التدريبي ككؿ .8

 ضىاثط وصف و صشف انذواء ثبنًسزشفٍبد:ثبينب: 

و صػػيدلية  عمػػى األدويػػة المصػػروفة مػػف الصػػيدلية الداخميػػة و الخارجيػػة المػػذكورة أدنػػاه تنطبػػؽ المعػػايير .1
 بالمستشفى. العالج الكيماوي و خمط المحاليؿ الوريدية

 بؿ األطباء العامميف بالمستشفى فقط.تصرؼ الوصفة المحررة مف ق .2
 ذوي العالقة بالتخصص العالجي فقط. أطباءتصرؼ األدوية المحررة بواسطة  .3
يػػتـ إتبػػاع جميػػع التعميمػػات الصػػادرة مػػف اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات بالنسػػبة لػػبعض األدويػػة التخصصػػية  .4

ذوي التخصص المناسب بعض األدوية عمى األطباء صالحية وصؼ بما يخص كمية العالج أو قصر 
 ليذه األدوية.

رقػـ الممػؼ  –تصرؼ فقط الوصفة الطبية التي تحتوي عمى جميػع البيانػات التاليػة: اسػـ المػريض ثالثيػا  .5
الشػػػكؿ  –الجرعػػػة  –اسػػػـ الػػػدواء العممػػػي )بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة(  –التشػػػخيص  –العمػػػر   -أو رقػػػـ اليويػػػة 
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و التعرفػػة الدوائيػػة  تػػاريخ وصػػؼ الػػدواء –عػػو و ختمػػو اسػػـ الطبيػػب و توقي –مػػدة العػػالج  –الصػػيدالني 
 .الخاصة بو

 الوقوع في الخطأ. إمكانيةالمكتوبة بخط واضح لمتقميؿ مف  الطبية تصرؼ الوصفة .6
ال يحؽ لمصيدلي صرؼ دواء بديؿ مف نفس المجموعػة و لػو نفػس التػأثير و الفاعميػة و االسػتخداـ دوف  .7

 ديؿ الوصفة.الرجوع إلى الطبيب المعالج ليقـو بتع
 ال تصرؼ أي وصفة تحمؿ كشط أو تغيير دوف وجود توقيع و ختـ إضافييف لمطبيب الذي قاـ بذلؾ. .8
 .ى كؿ وصفة طبيب قاـ بصرفياعمى الصيدلي أف يوقع عم .9

في حاؿ توفر الصنؼ بتركيز مخالؼ لمتركيز الموصوؼ يمكف لمصيدلي صػرؼ كميػة تعػادؿ الجرعػة  .10
 الموصوفة.

لمعتمػػدة بػػالوزارة جميػػع الوصػػفات الطبيػػة بأنواعيػػا )وصػػفة مخػػدرد وصػػفات تشػػمؿ طمبػػات الصػػرؼ ا .11
( أو بطاقػػة صػػرؼ عػػالج د وصػػفات مرضػػى خارجيػػةأدويػػة مراقبػػة د طمبػػات تحضػػير عػػالج كيميػػاوي

 مكتوبة مف ِقبؿ أشخاص ليـ ىذه الصالحيات في المستشفى. طمباتالمريض المنـو أو أي 

 .مراجعة الطبيب محرر الوصفةب يقوـ ود خطأ فيو وعند وجطمب صرؼ الب يقاؼ يقـو الصيدلي  .12

ال تصرؼ الوصفات الطبية التي تضـ رموزًا كيميائية أو مصطمحات مختصرة إال إذا تطابقت مع مػا  .13
 جاء في دليؿ االختصارات الطبية المعتمد مف اإلدارة العامة لممستشفيات.
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 :انًسزشفىبد صٍذنٍخ قىاػذ ػبيخ نًسزىدػ ربسؼب:

الػواردة مػف المسػتودعات  صػناؼالتي يجػب أف تتػوفر فػي المستشػفى ىػي األ الميمات الطبية و األدوية .1
 .المركزية بالوزارة و يتـ توريدىا لممستشفى مف خالؿ مستودع صيدلية المستشفى فقط

المحافظة عمى الحد األدنى لمرصيد في المسػتودع  المستشفى بصيدلية مستودعالرئيس قسـ/شعبة عمى  .2
 الرصيد. دنفاقبؿ األصناؼ ى توفير و أف يعمؿ عم

 .بالوزارة المعتمدالمستودع حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية  فياألصناؼ  فيتخز يتـ  .3

درجػػػة مئويػػػة كحػػػد أقصػػػى  25تخػػػزيف و التأكػػػد منيػػػا يوميػػػا )اليػػػتـ المحافظػػػة عمػػػى درجػػػة حػػػرارة أمػػػاكف  .4
)مرفػؽ عمػى النمػوذج المخصػص لػذلؾ البيانػات  مئوية لمثالجة( بصورة دورية و توثؽ ىذه 8-2ي لممستودع

 فػي مكػاف ظػاىر فػي المسػتودع أو عمػى الثالجػة و يػتـ حفػظيعمػؽ نمػوذج تػدويف درجػات الحػرارة  و (1رقـ 
فػػي ممػػؼ خػػاص بػػذلؾ لػػدى رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع أو الصػػيدليات  النمػػاذج الخاصػػة باألشػػير السػػابقة

 .الفرعية بالمستشفى

 فارغة.  الصناديؽ والبار نظيفا وخاليا مف الغستودع المحافظة عمى الميجب  .5

في أماكف خاصة بيا بعيدا عف بعيدا عف لوحة الكيرباء و يجب أف تخزف المواد المتطايرة أو المشتعمة  .6
 .المعتمد في الوزارة المخزنية اإلجراءاتحسب دليؿ التي قد تتفاعؿ معيا و ذلؾ  األخرى األصناؼ

 التخػػزيف شػػروط السػػالمة و األمػػاف لمعػػامميف بالمسػػتودع و كػػذلؾ شػػروط يجػػب أف يتػػوفر فػػي المسػػتودع .7
 .السميـ لألدوية و الميمات الطبية

 صٍذنٍخ انؼالج انكًٍٍبئً و خهط انًحبنٍم انىسٌذٌخ:ػبششا: قىاػذ ػبيخ نهؼًم فً 

 األدوية المحضرة في ىذه الصيدلية تشمؿ محاليؿ التغذية الوريدية و العالجات الكيميائية. .1

 تتوفر في صيدلية العالج الكيماوي المواصفات التالية: أفجب ي .2

 PVCجمدية  أرضية .1

أعمى مف ضغط الغرفة مرة في الساعة و يجعؿ  15كيؼ يجدد ىواء الغرفة تكوف مجيزة بم .2
 خارجيا.

 Vertical Air Laminar Flowمجيزة بجياز تدفؽ اليواء المعقـ العامودي  .3

 أو مصارؼ مياه أو مجاري مطمقا.  يجب اف ال تحتوي الغرفة عمى مغاسؿ .4

 .Laminar Flowظروؼ معقمة و باستخداـ جياز في جميع التحضيرات يجب أف تتـ  .3
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مسػتوفية  عمػى وصػفات مكتوبػة و العالجػات الكيميائيػة يكػوف بنػاءتحضير محاليػؿ التغذيػة الوريديػة  .4
 . ع شروط الوصفة الطبية المذكورة سابقاميج

 مستحضر يتـ التخمص منو لتجنب ىذا الشؾ. في حاؿ وجود شؾ في عقامة أي .5

األدويػػػة  اجتيػػػاز دورة تدريبيػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع فػػػي صػػػيدلية العػػػالج الكيمػػػاويعمػػػى جميػػػع العػػػامميف  .6
 .الوريدية و العالجات الكيماوية

في الصيدلية دليؿ سياسات و إجراءات معتمػد و مطبػوع لجميػع العمميػات التػي تقػـو  توفرييجب أف  .7
 المستحضر في المحاليؿ المختمفة. ثباتمستندات تتعمؽ بأف يتوفر  و بيا الصيدلية

 إجػػػراءاتعمميػػة تحضػػير العالجػػات الكيماويػػػة و المحاليػػؿ الوريديػػة تكػػػوف طبقػػا لمػػا جػػػاء فػػي دليػػؿ  .8
 .تحضير العالج الكيماوي المعتمد بالوزارة

 ساعة. 48أكثر مف تحريرىا العالجات الكيميائية التي مر عمى  طمباتال يتـ تحضير  .9

جميػػع التحضػػيرات التػػي تػػـ تحضػػيرىا فػػي الصػػيدلية يجػػب أف يوضػػع عمييػػا الصػػؽ بشػػكؿ عكسػػي  .10
المريض ي القسـ ي المحموؿ األساسي و حجمو ي الػدواء المضػاؼ إليػو ي  اسـيحتوي البيانات التالية )

ي تػػػػاريخ الصػػػػالحيةي معػػػػدؿ افات األخػػػػرى )إف وجػػػػدت( و كمياتيػػػػاي وقػػػػت و تػػػػاريخ التحضػػػػيراإلضػػػػ
 .(طاءي توقيع مف قاـ بالتحضير و مف قاـ بالمراجعةاإلع

 في ما جاء يتـ حسب العالجات الكيماوية عممية تحضير الناتجة عف عممية مخمفاتالالتخمص مف  .11
 بالوزارة. دليؿ التخمص اامف مف نفايات العالج الكيماوي المعتمد

 .يرياعف المرضى لضماف متابعتيـ سر الزمة الصيدلية بالمعمومات ال تحتفظ .12

 : نجنخ انصٍذنخ و انؼالجٍبد ثبنًسزشفى:حبدي ػششان

(PHARMACY & THERAPEUTIC COMMITTEE OF HOSPITAL) 

 الهد : 
و العمػؿ  األدوية داخؿ المستشػفى بالطريقػة الصػحيحة استخداـاألمثؿ لمدواء و متابعة  االستخداـضماف 

 بالمستشفيات. عمى توحيد السياسات العالجية
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 مجنة:تشكيل ال
 رئيسا المدير الطبي  .1
 عضوا مدير الصيدلية  .2
 عضوا استشاري باطنة  .3
 عضوا استشاري جراحة  .4
 عضوا مدير التمريض/ او مف ينوب عنو  .5
 مقرر المجنة صيدلي يرشح مف مدير الصيدلية  .6

 

 المهام:
بشكؿ دوري  قائمة األدوية و الميمات الطبية األساسية الخاصة بالمستشفى و متابعة تحديثيا إعداد .1

 .المعتمدة بالوزارة األساسيةبما يتناسب مع ما ىو مدرج في القوائـ 
 تقديـ المشورة لمفريؽ الطبي بالمستشفى فيما يخص الدواء. .2
 .و الميمات الطبية اامف و الفعاؿ لمدواء االستعماؿوضع سياسات داخؿ المستشفى فيما يخص  .3
بالمستشفى و معالجة قضايا تتعمؽ بركود أو  لطبيةو الميمات ا األدوية الستخداـعمؿ تقييـ دوري  .4

 صنؼ مف الناحية العممية. استيالؾزيادة 
دراسة المضاعفات الجانبية و أي مالحظة أو مشكمة تسجؿ مف خالؿ إعطاء الدواء بالمستشفى و  .5

( في دائرة الرقابة و التسجيؿ PHARMACOVEGILANCEبالتنسيؽ مع قسـ الػ)
 بالوزارة.

زارة و السياسات العالجية الصادرة عف لجنة الصيدلة و العالجيات بالو  و متابعة بيؽعمؿ آلية لتط .6
 .المعتمدة مف معالي الوزير

تنفيذ برنامج متكامؿ لمتعميـ المستمر لجميع أفراد الطاقـ الطبي العامؿ بالمستشفى بالتنسيؽ مع  .7
 المجنة العممية بالمستشفى )إف وجدت(.

 ا جراءات:
عمى دعوة  بناء استثنائيةيمكف أف تجتمع بصورة و بصورة دورية كؿ شير بالمستشفى  . تجتمع المجنة1

 .رئيس المجنة
 . ترفع تقرير نشاطيا و أعماليا كؿ شير لمدير المستشفى.2
لمستشفيات لدراسة ما جاء في التقرير و في حالة وجود امدير عاـ . يرفع مدير المستشفى التقرير ل3

 تحويؿ الموضوع لمجنة الصيدلة و العالجيات عمى مستوى الوزارة .مشكمة فنية دوائية يتـ 
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 P & T  COMMITTEE OF. يكوف عنواف المراسالت الخاصة بيذه المجنة دائما )4

HOSPITAL.) 
. تقـو المجنة ب عداد الالئحة اإلجرائية التي تنظـ عمميا و تشمؿ تنظيـ جداوؿ العمؿ و عقد الجمسات 5

 و متابعة تنفيذىا و جميع األعماؿ الخاصة بالمجنة. تمادىااعو إعداد المحاضر و 
في مناقشة أي موضوع مف المواضيع المدرجة  لالشتراؾ. تستعيف المجنة بمف تراه مف المختصيف 6

 عمى جدوؿ أعماليا.

 :دائشح صٍذنخ انًسزشفٍبدثبنً ػشش: ان

 األهذاف:

١بد ثأػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌىفبءح ٚ اٌشفبف١خ ٚ اٌؼذاٌخ اٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ خذِبد ط١ذال١ٔخ إِٓخ ٚ فؼبٌخ ثبٌّغزشف

ضّبْ ٚ ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٚ  ثّب ٠زالءَ ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذح ػب١ٌّب ٚ ِٓ خالي وبدس ِإً٘

 ٌّٛاسد.ٙزٖ ااٌشش١ذ ٌ االعزخذاَ

 انًهبو:

 

عامميف في صيدليات اإلشراؼ اإلداري و الفني عمى أقساـ دائرة صيدلة المستشفيات و عمى جميع ال .1
 .المستشفيات بالوزارة و متابعة تطبيؽ المياـ المنوطة بيـ

وضع خطة العمؿ اإلستراتيجية و المرحمية لمخدمات الصيدالنية لتطوير العمؿ الصيدالني داخؿ  .2
 .المستشفيات

خاصة وضع سياسات و إجراءات العمؿ المالئمة لتنظيـ العمؿ الصيدالني داخؿ المستشفيات والنماذج ال .3
بيا بما يتماشى مع قوانيف و أنظمة المينة وبما يحقؽ صرؼ الدواء اامف والفعاؿ وضماف ممارستيا 

 .بالطريقة السميمة

 .العمؿ عمى توحيد نظـ العمؿ و السياسات الدوائية المطبقة في جميع صيدليات المستشفيات .4

ت واإلشراؼ عمى توزيعيا حسب ما تحديد احتياجات صيدليات المستشفيات مف القوى العاممة و التجييزا .5
 .تقتضيو مصمحة العمؿ

تحديد احتياجات التدريب و التطوير والتعميـ المستمر لمقوى العاممة الصيدالنية في المستشفيات و  .6
 .الترشيح لمدورات و البعثات

 .تشكيؿ المجاف و فرؽ العمؿ الصيدالنية الالزمة لدعـ الدائرة في تأدية مياميا .7
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مية تحديد احتياجات المستشفيات مف األدوية حسب تخصص المستشفى وحجـ الخدمة اإلشراؼ عمى عم .8
المقدمة فييا والبروتوكوالت العالجية المعتمدة وكذلؾ احتياجاتيا مف المستيمكات الطبية ومتابعة توفيرىا 

 .وتخزينيا و صرفيا بشكؿ صحيح لمتخصصات المختمفة في كؿ مستشفى

و الفنية المتعمقة بتداوؿ األدوية داخؿ المستشفيات د ووضع الحموؿ المناسبة  التعامؿ مع المشاكؿ اإلدارية .9
 .ليا

 .متابعة تطبيؽ البروتوكوالت العالجية المعتمدة مف خالؿ وضع مؤشرات خاصة لكؿ بروتوكوؿ .10

المشاركة في وضع قاعدة بيانات محوسبة شاممة لجميع األدوية والميمات الطبية المستخدمة في  .11
 .لالستفادة منيا في تطوير جودة الخدمات الصيدالنية المقدمة في المستشفياتالمستشفيات 

 .إعداد التقارير الدورية والطارئة المتعمقة بالخدمات الصيدالنية في المستشفيات .12

المتعمقة بالعمؿ الصيدالني   العمؿ اترش. و المشاركة في المجاف و المؤتمراتي الندواتي المحاضرات و .13
 . في المستشفيات

 . تعزيز البحث العممي وتحديد أولوياتو في صيدلة المستشفيات .14

 .القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف مدير عاـ المستشفيات ضمف االختصاص .15
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 رىثٍق دسجبد انحشاسح ثبنصٍذنٍخ نًىرج (: 1يشفق سقى )
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 Adverse Drug Reaction  نًىرج(: 2يشفق سقى )
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 Drug Quality Reporting Form   ًىرجن(: 3يشفق سقى )
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 Medication Errors Form   نًىرج(: 4يشفق سقى )
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 يزبثؼخ جىدح انًهًبد انطجٍخ  نًىرج(: 5يشفق سقى )
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 ثطبفخ صشف دواء ثنظبو انجشػخ انىاحذح نًىرج(: 6يشفق سقى )
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 انزًشٌض أقسبوقبئًخ يزبثؼخ األدوٌخ فً   نًىرج(: 7يشفق سقى )
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 حبنٍم انىسٌذٌخ و انًطهشاد فً األقسبوقبئًخ يزبثؼخ انً  نًىرج(: 8يشفق سقى )
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 هًبد انطجٍخ فً األقسبوقبئًخ يزبثؼخ انً  نًىرج(: 9يشفق سقى )
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وساو ووحذح رحيٍش انؼالج انزقٍٍى األسبسً ألداء صٍذنٍخ األ نًىرج(: 10يشفق سقى )

 ثبنًسزشفى انكًٍٍبوي
 

 2014 ثبٌّغزشفٝ ٚساَ ٚٚؽذح رؾض١ش اٌؼالط اٌى١ّ١بٚٞاألعبعٟ ألداء ط١ذ١ٌخ األ اٌزم١١ُ
 

 الدرجة المعيار 
 طريقة التقييـ ( 2د 1د  0)

   الػػػػػػزي 1
 مشاىدة  يرتدي المعطؼ األبيض 1.1
 مشاىدة  يضع البطاقة التعريفية 1.2
   النظافة 2
 مشاىدة  األرضيات نظيفة 2.1
 مشاىدة  يفةاألرفؼ نظ 2.2
 مشاىدة  الثالجات نظيفة   2.3
 مشاىدة  األثاث نظيؼ             2.4
 مشاىدة  جياز تدفؽ اليواء المعقـ نظيؼ 2.5
   ترتيب الصيدلية 3
 مشاىدة  محتويات الصيدلية موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ 3.1
 مشاىدة  صنؼ بخط واضح أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ 3.2
 مشاىدة  تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ 3.3
 مشاىدة  األدوية مرتبة ابجديا 3.4
 مشاىدة  األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية 3.5
 مشاىدة  كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف  3.6
 مشاىدة  والمحاليؿ مرتبة في أماكنيا المخصصة في غرفة التحضير فياالت العالج الكيمياوي  3.7
   االنضباط  4
 مقابمة  رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة  4.1
 وثائؽ  (8كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو )ممحؽ رقـ  4.2
 وثائؽ  بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدليةكؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص  4.3
 وثائؽ ,مقابمة  يتـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو 4.4
   األداء / اإلشراؼ 5
 وثائؽ  يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ الرعاية الصيدالنية بالمستشفيات  5.1
 وثائؽ  أدوية األوراـ يوجد ممؼ يحتوي عمى جميع التعاميـ المنظمة لصرؼ 5.2
 وثائؽ  (11)ممحؽ رقـ  يوجد في الصيدلية نسخة حديثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية 5.3
 وثائؽ  on-job trainingيوجد جدوؿ محاضرات خاصة بالصيدلية في مجاؿ العمؿ  5.4

 Hospitalيوجد في الصيدلية نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ) 5.5
formulary)  وثائؽ 

 وثائؽ  ( 3يتـ توثؽ درجة الحرارة في الغرؼ و الثالجات )ممحؽ رقـ  5.6

5.7 
تصرؼ طمبات الصرؼ )وصفات و طمبات تحضير( مكتممة البيانات )اسـ المريض د 
تاريخ الميالد د التشخيص د ختـ الطبيب د القسـد تاريخ الوصفةد ختـ المالية( حسب 

 الطبيةتعميـ شروط الوصفة 
 وثائؽ 

 وثائؽ  (11التعرفة الدوائية )ممحؽ رقـ  ما جاء في تصرؼ الوصفات حسب 5.8
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 وثائؽ  أسماء األدوية في الوصفات الطبية و طمبات التحضير مكتوبة باإلسـ العممي 5.9
 مشاىدة مقابمة  يقـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة إستعماؿ الدواء 5.10
 مشاىدة مقابمة  ـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة تخزيف الدواء في المنزؿيق 5.11
 مشاىدة مقابمة  يقـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص تفاعالت الدواء مع الغذاء 5.12
 مشاىدة  يصرؼ الدواء في ظرؼ يتضمف اسـ الدواء و طريقة االستخداـ ومدة العالج 5.13
 وثائؽ  يوجد لدى الصيدلية قاعدة بيانات حديثة عف مرضى الصرؼ الداخمي و الخارجي  5.14
 وثائؽ  نماذج الصرؼ المصروفة مرتبة في مجموعات حسب النوع التخصصات و التاريخ  5.15
 وثائؽ  عدد طمبات الصرؼ المنصرفة يوميا مسجمة عمى كؿ مجموعة مف الوصفات 5.16
 وثائؽ  احصائية عف طمبات الصرؼ المنصرفة و تخصصاتيا  يوجد لدي الصيدلية 5.17
 وثائؽ  يتـ ترصيد الطمبات المنصرفة بشكؿ يومي 5.18
 مشاىدة  يتـ وضع الصؽ التعريؼ عمى المحموؿ المحضر قبؿ صرفو لمقسـ 5.19
 مشاىدة  رقاع التعريؼ الالصؽ الموجود عمى األدوية المحضرة مكتمؿ البيانات 5.20
 مشاىدة ,وثائؽ  فما فوؽ )ورقية أو الكترونية(  2011جد مراجع عممية حديثة يو  5.21
   التعامؿ اامف مع النفايات الطبية و مكافحة العدوي في وحدة تحضير العالج الكيمياوي 6

6.1 
 ,Gloves, face maskالموظؼ ممتـز باستخداـ و ارتداء وسائؿ الحماية الشخصية )

gown, cap, eye glass)  مشاىدة 

 مشاىدة  باب غرؼ التحضير مغمؽ اثناء التحضير 6.2

6.3 
)ممحؽ رقـ  (safety boxيوجد حاويات بالستيكية لممخمفات الحادة و الفياالت الفارغة )

13) 
 مشاىدة نعـ   /    ال 

 مشاىدة نعـ   /    ال  (14)ممحؽ رقـ  يوجد حاويات خاصة بالنفايات العامة )ورؽ د كرتوف د أخرى( 6.4
 مشاىدة نعـ   /    ال  يوجد أكياس سوداء )خاصة بالنفايات العامة( 6.5
 مشاىدة  يتـ وضع المخمفات الحادة و الفياالت الفارغة في الحاويات البالستيكية 6.6
 مشاىدة  يتـ وضع المخمفات العامة في الحاويات المخصصة ليا  6.7
 مشاىدة  ر اال لمشخص المخوؿ بذلؾ ال يسمح بالدخوؿ أثناء عممية التحضي 6.8

6.9 
يتـ تشغيؿ جياز تدفؽ اليواء المعقـ لمدة نصؼ ساعة الى ساعة قبؿ وبعد عممية 

 مشاىدة  التحضير

 مشاىدة  جياز تدفؽ اليواء المعقـ يعمؿ أثناء تحضير العالج الكيمياوي 6.10

الطبية بالمستشفيات )ممحؽ ت منفايال ةاامناإلدارة يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ  6.11
 مقابمة وثائؽ  (12رقـ 

يوجد ممؼ يوضح تواريخ أخذ المختبر لمسحات مف جياز التحضير لمتأكد مف عقامة  6.12
 مقابمة وثائؽ  الجيازو كذلؾ نتائج كؿ مسحة

(2عدد البنود التي حصمت عمى ) (1عدد البنود التي حصمت عمى )   (0عدد البنود التي حصمت عمى )     
 
 
 
 
 

 2 ٌنطجق كهٍب : 1 ٌنطجق جضئٍب : 0 ال رنطجق :
 

 

 

 لبَ ثبٌزم١١ُ :

فش٠ك اٌؼًّ  □ ِذ٠ش اٌظ١ذ١ٌخ

ِفزشٟ اٌشلبثخ  □ اٌظ١ذالٟٔ

سئ١ظ لغُ/شؼجخ  □ اٌذاخ١ٍخ

 □ ِذ٠ش اٌّغزشفٝ □ اٌظ١ذ١ٌخ اٌذاخ١ٍخ
 ......................................... اٌزبس٠خ / ......................................... اإلعُ /

 
 



 84 2017 -دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 

 ثبنًسزشفى انخبسجٍخانصٍذنٍخ  نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء (: 11يشفق سقى )
 

 2014 ثبٌّغزشفٝ اٌخبسع١خاٌظ١ذ١ٌخ  اٌزم١١ُ األعبعٟ ألداء  
 

 الدرجة المعيار 
 طريقة التقييـ ( 2د 1د  0)

   الػػػػػػزي 1
 ةمشاىد  يرتدي المعطؼ األبيض 1.1
 مشاىدة  يضع البطاقة التعريفية 1.2
   النظافة 2
 مشاىدة  األرضيات نظيفة 2.1
 مشاىدة  األرفؼ نظيفة 2.2
 مشاىدة  الثالجات نظيفة   2.3
 مشاىدة  األثاث نظيؼ 2.4
   ترتيب الصيدلية 3
 مشاىدة  محتويات الصيدلية موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ 3.1
 مشاىدة  األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضحأسماء  3.2
 مشاىدة  تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ 3.3
 مشاىدة  األدوية مرتبة ابجديا 3.4
 مشاىدة  األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية 3.5

3.6 
) بحد أقصى كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف 

 مشاىدة  اسبوعيف(

 مشاىدة  مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف 3.7

3.8 
 lookتقـو الصيدلية بالتمييز بيف األدوية المختمفة التي تتشابة في الشكؿ الخارجي )

a like)  مشاىدة ,مقابمة 

   االنضباط  4
 مقابمة  ميع الصيادلة رئيس القسـ عمى دراية بتحركات ج 4.1
 وثائؽ  (8)ممحؽ رقـ  كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو 4.2
 وثائؽ  كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية 4.3
 وثائؽ ,مقابمة  تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو 4.4
   ألداء / اإلشراؼا 5
 وثائؽ  (  3ممحؽ رقـ )في الغرؼ و الثالجات توثؽ درجة الحرارة يتـ  5.1

5.2 
تصرؼ الوصفة الطبية مكتممة البيانات االدارية وحسب التعرفة الدوائية )اسـ المريض 
د الطبيب د تاريخ الميالد د التشخيص د القسـ د تاريخ الوصفة د ختـ المالية( حسب 

 ط الوصفة الطبيةتعميـ شرو 
 وثائؽ 

 مقابمة وثائؽ  يقـو الصيادلة بالتأكد مف صحة الجرعة و مدة العالج 5.3
 وثائؽ  يصرؼ الدواء مكتوبا باإلسـ العممي  5.4
 مشاىدة  يصرؼ الدواء في ظرؼ يتضمف اسـ الدواء و طريقة االستخداـ ومدة العالج 5.5
 وثائؽ  ة عف المرضى لمتابعة الصرؼيوجد لدى الصيدلية قاعدة بيانات حديث 5.6
 مشاىدة مقابمة  جميع األدوية المكتوبة في الوصفة الطبية مف داخؿ قائمة األدوية األساسية 5.7
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 مشاىدة وثائؽ  التشخيص المدوف في الوصفة الطبية ينسجـ مع األدوية المكتوبة  5.8
 مشاىدة مقابمة  عماؿ الدواءيقـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة إست 5.9
 مشاىدة مقابمة  يقـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة تخزيف الدواء في المنزؿ 5.10
 مشاىدة مقابمة  يقـو طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص تفاعالت الدواء مع الغذاء 5.11
 وثائؽ  ت و التاريخ الوصفات المصروفة مرتبة في مجموعات حسب التخصصا 5.12
 وثائؽ  عدد الوصفات المنصرفة يوميا مسجمة عمى كؿ مجموعة مف الوصفات 5.13
 وثائؽ  يوجد لدي الصيدلية احصائية عف الوصفات المنصرفة و تخصصاتيا  5.14
 وثائؽ  يتـ ترصيد الوصفات المنصرفة بشكؿ يومي 5.15
 مشاىدة  ي الذي قاـ بصرفيا يوجد عمى الوصفات المصروفة توقيع لمصيدل 5.16

5.17 
ال تصرؼ الوصؼ الطبية التي تحتوي رموزا كيميائية أو مصطمحات مختصرة غير 

 مشاىدة مقابمة  مطابقة لممعايير الدولية

 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  تصرؼ األدوية مف الصيدلية طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية 5.18
 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  التي تؤثر عمى الكمى ال تصرؼ إال بعد التأكد مف تحاليؿ وظائؼ الكمىاألدوية  5.19
 وثائؽ  يوجد في الصيدلية ممؼ يحتوي جميع التعاميـ المنظمة لصرؼ األدوية الخارجية 5.20
 ثائؽو   (11)ممحؽ رقـ  يوجد في الصيدلية نسخة حديثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية 5.21

5.22 
يشارؾ الصيادلة في جدوؿ محاضرات عممية خاصة بالصيدلية ذات عالقة بمجاؿ 

 مقابمة وثائؽ  on-job trainingالعمؿ في الصيدلية الخارجية 

  االلتزاـ بجدوؿ المحاضرات 5.23

عدد المحاضرات التي :  وثائؽ
تم إلغائها بسبب عدم وجود 
المحاضر او بسبب عدم 
 حضور عدد مناسب

 مشاىدة ,وثائؽ  فما فوؽ )ورقية أو الكترونية(  2011يوجد مراجع عممية حديثة  5.24
   معمؿ الصيدلية 6
 مشاىدة  أدوات المعمؿ مرتبة و موجودة في األماكف المخصصة ليا 6.1
 مشاىدة  األدوات و المعدات الخاصة بالمعمؿ نظيفة 6.2
 وثائؽ ,مقابمة  ي يقـو بتحضيرىايوجد في المعمؿ دليؿ خاص بالتحضيرات الت 6.3
 وثائؽ ,مقابمة  يوجد في المعمؿ سجالت لمتحضيرات و المرضى و مواعيد التحضير  6.4
 مشاىدة  المواد الخاـ محفوظة في عبوات محكمة اإلغالؽ و غير منفذة لمضوء 6.5
 مشاىدة  عبوات المواد الخاـ تحمؿ بيانات كاممة عف الصنؼ و مواصفاتو 6.6
 مشاىدة  األدوية المحضرة في المعمؿ موضوعة في عبوات محكمة اإلغالؽ و عنبرية الموف  6.7

6.8 
عبوات التحضيرات المصروفة مف المعمؿ كاممة البيانات )اسـ المريض د اسـ الدواء 

 مشاىدة  د التركيز د طريقة األستخداـ و الحفظ د تاريخ الصالحية(

(2عدد البنود التي حصمت عمى ) (1دد البنود التي حصمت عمى )ع   (0عدد البنود التي حصمت عمى )     
 

 

 

 2 ٌنطجق كهٍب : 1 ٌنطجق جضئٍب : 0 ال رنطجق :
 

 لبَ ثبٌزم١١ُ :

فشٌق انؼًم  □ يذٌش انصٍذنٍخ

يفزشً انشقبثخ  □ انصٍذالنً

سئٍس قسى/شؼجخ  □ انذاخهٍخ

 □ يذٌش انًسزشفى □ انصٍذنٍخ انذاخهٍخ
 ......................................... انزبسٌخ /  ......................................... اإلسى / 
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 ثبنًسزشفى انذاخهٍخانصٍذنٍخ  انزقٍٍى األسبسً ألداء  نًىرج(: 12يشفق سقى )

 

 2014 اٌذاخ١ٍخ ثبٌّغزشفٝاٌّؼب١٠ش االعبع١خ ٌزم١١ُ أداء اٌظ١ذ١ٌخ 
 

 الدرجة المعيار 
 ريقة التقييـط ( 2د  1د  0) 

   الػػػػػػزي 1
 مشاىدة  يرتدي المعطؼ األبيض 1.1
 مشاىدة  يضع البطاقة التعريفية 1.2
   النظافة 2
 مشاىدة  األرضيات نظيفة 2.1
 مشاىدة  األرفؼ نظيفة 2.2
 مشاىدة  الثالجات نظيفة   2.3
 مشاىدة  األثاث نظيؼ 2.4
   ترتيب الصيدلية 3
 مشاىدة  دلية موضوعة في أماكنيا بشكؿ منظـمحتويات الصي 3.1
 مشاىدة  أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح 3.2
 مشاىدة  تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ 3.3
 مشاىدة  األدوية مرتبة ابجديا 3.4
 مشاىدة  األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية 3.5

االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف ) بحد أقصى  كمية 3.6
 وثائؽ ,مقابمة ,مشاىدة  اسبوعيف(

 مشاىدة  مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف 3.7

3.8 
 lookتقـو الصيدلية بالتمييز بيف األدوية المختمفة التي تتشابة في الشكؿ الخارجي )

a like)  مشاىدة ,مقابمة 

   االنضباط  4
 مقابمة  رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة  4.1
 مقابمة  تمتـز الصيدلية بحضور المقاء الصباحي مع األطباء  4.2
 مقابمة  تمتـز الصيدلية بالمرور مع األطباء عمى األقساـ  4.3
 وثائؽ  (8)ممحؽ رقـ  معتمد الخاص بوكؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي ال 4.4
 وثائؽ  كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية 4.5
 وثائؽ  تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو  4.6
   األداء / اإلشراؼ 5
 وثائؽ  (  3ممحؽ رقـ )في الغرؼ و الثالجات توثؽ درجة الحرارة يتـ  5.1

 في صرؼ الدواء لممرضى المنوميف  UDDDSتستخدـ بطاقة صرؼ العالج بنظاـ  5.2
(Unit Dose Drug Dispensing System)  مقابمة ,وثائؽ  (10)ممحؽ رقـ 

يصرؼ بطاقة صرؼ العالج مكتممة البيانات )اإلسـ د الطبيب اإلستشاري د الوزف د  5.3
 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  ميالد د رقـ الممؼ د التشخيص (القسـ د رقـ الغرفة د تاريخ ال

 مشاىدة  جميع األدوية الموصوفة عمى بطاقة صرؼ العالج مكتوبة باإلسـ العممي  5.4
 مشاىدة  يصرؼ دواء كؿ مريض عمى حده  5.5
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 مشاىدة ,مقابمة ,وثائؽ  تصرؼ المضادات الحيوية عمى الكاردكس فقط 5.6
 وثائؽ د مقابمة  دلية نسخة مف قائمة األدوية األساسية المعتمدة بالوزارة يوجد في الصي 5.7
 وثائؽ د مقابمة  (9يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ الرعاية الصيدالنية بالمستشفيات )ممحؽ رقـ  5.8

5.9 
 الدليؿ جميع الصيادلة العامميف في الصيدلية مطمعيف و موقعيف بالعمـ عمى نسخة

 مقابمة , وثائؽ  الصيدلية   الموجودة في

 hospitalيوجد في الصيدلية نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ) 5.10
formulary)  وثائؽ د مقابمة 

 وثائؽ د مقابمة  يوجد في الصيدلية قائمة محدثة باألصناؼ المطموب تواجدىا في كؿ قسـ عمى حده  5.11

5.12 
ثة باألصناؼ الموجودة في عربة اإلنعاش القمبي الرئوي يوجد في الصيدلية قائمة محد

 وثائؽ د مقابمة  الموجودة في األقساـ 

 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  تصرؼ األدوية مف الصيدلية طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية 5.13
 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  وظائؼ الكمىاألدوية التي تؤثر عمى الكمى ال تصرؼ إال بعد التأكد مف تحاليؿ  5.14

5.15 
يقـو الصيدلي بمتابعة األدوية الموجودة  في جناح التمريض  باستخداـ نموذج 

(Check list( رقـ )W170170004 المذكور في الدليؿ ) وثائؽ  (6)ممحؽ رقـ 

يشارؾ الصيادلة في جدوؿ محاضرات عممية خاصة بالصيدلية ذات عالقة بمجاؿ  5.16
 وثائؽ  on-job trainingلعمؿ في الصيدلية الداخمية ا

  االلتزاـ بجدوؿ المحاضرات 5.17
 وثائؽ

قياس عدد المحاضرات 
 التي تم إلغائها 

 مشاىدة ,وثائؽ  فما فوؽ )ورقية أو الكترونية(  2011يوجد مراجع عممية حديثة  5.18
   المداخالت 6
 مقابمة ,وثائؽ    ة و تكرار و التشخيص( خالؿ آخر شيريوجد مداخالت موثقة تخص الدواء )جرع 6.1
 مقابمة ,وثائؽ  يوجد مداخالت موثقة  لطمب التحاليؿ المخبرية ألدوية قبؿ صرفيا خالؿ آخر شير 6.2

6.3 
يوجد مداخالت موثقة تخص عدـ موافقة العالج الموصوؼ لمبروتوكوؿ المعتمد خالؿ 

 مقابمة ,وثائؽ  آخر شير

 مقابمة ,وثائؽ  داخالت موثقة خاصة بتحويؿ الدواء الوريدي الى فموي خالؿ آخر شيرتوجد م 6.4
 مقابمة ,وثائؽ  يتوفر في الصيدلية نموذج توثيؽ لممداخالت الصيدالنية 6.5
 مقابمة ,وثائؽ  يوجد مداخالت موثقة ليا عالقة بالتفاعالت بيف األدوية خالؿ آخر شير 6.6
 مقابمة ,وثائؽ  لتفاعؿ الدواء مع الغذاء خالؿ آخر شير يوجد مداخالت موثقة 6.7

(2عدد البنود التي حصمت عمى ) (1عدد البنود التي حصمت عمى )   (0عدد البنود التي حصمت عمى )     
 

 

 

 2 ٌنطجق كهٍب : 1 ٌنطجق جضئٍب : 0 ال رنطجق :

 

 اٌغٙبد اٌزٟ ٠ّىٕٙب ئعشاء اٌزم١١ُ :

فشٌق انؼًم  □ يذٌش انصٍذنٍخ

يفزشً انشقبثخ  □ انصٍذالنً

سئٍس قسى/شؼجخ  □ انذاخهٍخ

 □ يذٌش انًسزشفى □ انصٍذنٍخ انذاخهٍخ
 ......................................... انزبسٌخ /  ......................................... اإلسى / 
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 بنًسزشفىنًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء  يسزىدع األدوٌخ ث(: 13يشفق سقى )
 

 2014 التقييـ األساسي ألداء مستودع األدوية بالمستشفى
 

 الدرجة المعيار 
 طريقة التقييـ ( 2د 1د  0)

   الػػػػػػزي 1
 مشاىدة  يرتدي المعطؼ األبيض 1.1
 مشاىدة  يضع البطاقة التعريفية 1.2
   النظافة 2
 مشاىدة  األرضيات نظيفة 2.1
 مشاىدة  األرفؼ نظيفة 2.2
 مشاىدة  الثالجات نظيفة   2.3
 مشاىدة  األثاث نظيؼ 2.4
   ترتيب المستودع 3
 مشاىدة  محتويات المستودع موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ 3.1
 مشاىدة  أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح 3.2
 مشاىدة  نؼتاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ ص 3.3
 مشاىدة   األدوية مرتبة ابجديا 3.4
 مشاىدة  الصنؼ مرتب حسب تاريخ الصالحية 3.5
 مشاىدة  كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف  3.6
 مشاىدة  مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف 3.7
 مشاىدة  وؿ عف الرصيد الشيري لممستودعالرصيد اإلستراتيجي مفص 3.8
 مشاىدة  البنود المذكورة أعاله مطبقة عمى الرصيد اإلستراتيجي  3.9

يتـ اإلحتفاظ باألدوية منتيية الصالحية/أو الموقوفة في مكاف منفصؿ عف االرصدة  3.10
 مشاىدة  الصالحة لإلستخداـ

 وثائؽ  الصناؼ يوجد لدى المستودع مبررات موثقة لسبب تمؼ ا 3.11

المستودع مناسب مف حيث توفر التجييزات الالزمة  لتخزيف األصناؼ فيو حسب نتيجة  3.12
 مشاىدة د وثائؽ  1التقييـ في الممحؽ رقـ 

 مقابمة ,وثائؽ    يوجد في المستودع نماذج متابعة أقساـ و شعب المستشفى ذات العالقة بعمميـ 3.13
   االنضباط  4
 مقابمة  قسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة رئيس ال 4.1
 وثائؽ  (8كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو )ممحؽ رقـ  4.2
 وثائؽ  كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية 4.3
 مقابمة  و بديمو يتـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي  4.4
   األداء / اإلشراؼ 5
 وثائؽ  (   3يتـ توثيؽ درجة الحرارة في الغرؼ و الثالجات )ممحؽ رقـ  5.1
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يوجد ممؼ يحتوي عمى تعميمات الرقابة الدوائية الخاصة بوقؼ أو سحب او إعادة  5.2
 وثائؽ  استخداـ أصناؼ دوائية )الواردة مف اإلدارة العامة لممستشفيات(

 مشاىدة  أرصدة المستودع مف األدوية مطابقة لألرصدة المحوسبة )عينة  أصناؼ عشوائية( 5.3

يقـو الصيدلي بمتابعة المحاليؿ الوريدية و السوائؿ في األقساـ المختمفة بالمستسفى  5.4
 مقابمة د وثائؽ  4( ممحؽ رقـ W170170005( رقـ )Check listباستخداـ نموذج )

 مقابمة  بمتابعة اسبوعية لألدوية في أقساـ و شعب الصيدلية بالمستشفى يقـو الصيدلي 5.5
   البروتوكوالت المخزنية  6
 وثائؽ  (2يوجد في المستودع نسخة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية المحدث )ممحؽ رقـ  6.1
 بمةمقا  جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمى دليؿ اإلجراءات المخزنية  6.2
 وثائؽ  يوجد في المستودع نسخة مف قائمة األدوية األساسية المعتمدة بالوزارة  6.3
 مقابمة  جميع الصيادلة العامميف في المستودع مطمعيف عمييا  6.4

 hospitalيوجد في المستودع نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ) 6.5
formulary)  وثائؽ 

ع قائمة باألصناؼ المطموب صرفيا لكؿ قسـ عمى حده و معدالت يوجد في المستود 6.6
 وثائؽ  الصرؼ الشيرية 

   األدوية المخدرة 7
 مشاىدة  األدوية المخدرة موجودة في الخزانات المخصصة ليا بالمستودع 7.1

يوجد نسخة مف آلية تداوؿ االدوية المخدرة بالمستشفيات لدي مسئوؿ العيدة )ممحؽ رقـ  7.2
 وثائؽ  (7

 مقابمة  الصيدلي المسئوؿ مدرب عمى آلية تداوؿ االدوية المخدرة بالمستشفيات 7.3
 مقابمة ,وثائؽ  ,مشاىدة  تصرؼ األدوية المخدرة طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية 7.4

ستشفى يقـو الصيدلي بمتابعة األدوية المخدرة الموجودة  في األقساـ المختمفة بالم 7.5
 وثائؽ  ( 6( )ممحؽ رقـ W170170004( رقـ )Check listباستخداـ نموذج )

 وثائؽ  يوجد قائمة بأرصدة االدوية المخدرة الموجودة باالقساـ وأسماء اصحاب العيدة 7.6
 وثائؽ  فما فوؽ )ورقية أو الكترونية(  2011يوجد مراجع عممية حديثة  7.7

(2عدد البنود التي حصمت عمى ) (1عدد البنود التي حصمت عمى )   (0عدد البنود التي حصمت عمى )     
 

 2 ينطبق كميا : 1 ينطبق جزئيا : 0 ال تنطبق :
 

 قاـ بالتقييـ :

فريق العمل  □ مدير الصيدلية
مفتشي الرقابة  □ الصيدالني

 □ الداخمية
رئيس 
قسم/شعبة 
 الصيدلية 

 □ مدير المستشفى □
 ......................................... التاريخ /  ......................................... ا سم / 
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 ثبنًسزشفى انًهًبد انطجٍخنًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء  يسزىدع (: 14يشفق سقى )
 

 2014 اٌزم١١ُ األعبعٟ ألداء  ِغزٛدع اٌّّٙبد اٌطج١خ ثبٌّغزشفٝ

 

 الدرجة المعيار 
 التقييـطريقة  ( 2د 1د  0)

   الػػػػػػزي 1
 مشاىدة  يرتدي المعطؼ األبيض 1.1
 مشاىدة  يضع البطاقة التعريفية 1.2
   النظافة 2
 مشاىدة  األرضيات نظيفة 2.1
 مشاىدة  األرفؼ نظيفة 2.2
 مشاىدة  األثاث نظيؼ 2.3
   ترتيب المستودع 3
 مشاىدة  منظـ محتويات المستودع موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ 3.1
 مشاىدة  أسماء أصناؼ الميمات الطبية مكتوبة عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح 3.2
 مشاىدة  تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ 3.3
 مشاىدة   االصناؼ مرتبة ابجديا او حسب التخصصات 3.4
 مشاىدة  الصنؼ مرتب حسب تاريخ الصالحية 3.5
 مشاىدة  ناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف الكمية الموجودة تت 3.6
 مشاىدة  مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف 3.7
 مشاىدة  الرصيد اإلستراتيجي مفصوؿ عف الرصيد الشيري لممستودع 3.8
 مشاىدة  البنود المذكورة أعاله مطبقة عمى الرصيد اإلستراتيجي  3.9

3.10 
اظ باالصناؼ منتيية الصالحية/أو الموقوفة في مكاف منفصؿ عف يتـ اإلحتف

 مشاىدة  االرصدة الصالحة لإلستخداـ

 وثائؽ  يوجد لدى المستودع مبررات موثقة لسبب تمؼ االصناؼ  3.11

3.12 
المستودع مناسب مف حيث توفر التجييزات الالزمة  لتخزيف األصناؼ فيو 

 مشاىدة د وثائؽ  1حسب نتيجة التقييـ في الممحؽ رقـ 

   االنضباط  4
 مقابمة  رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة  4.1

4.2 
)ممحؽ كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو

 وثائؽ  (8رقـ

 وثائؽ  كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية 4.3
 مقابمة  ـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو يت 4.4
   األداء / اإلشراؼ 5
 وثائؽ     (3في كؿ غرفة )ممحؽ رقـ  يتـ توثيؽ درجة الحرارة 5.1

يوجد ممؼ يحتوي عمى تعميمات الرقابة الخاصة بوقؼ أو سحب او اعادة  5.2
 وثائؽ  العامة لممستشفيات( استخداـ أصناؼ ميمات طبية )الواردة مف اإلدارة

 مشاىدة  أرصدة المستودع مف االصناؼ مطابقة لالرصدة المحوسبة )عينة عشوائية( 5.3
 د وثائؽ مشاىدة  يوجد نموذج متابعة لمميمات الطبية في االقساـ الداخمية بالمستشفى  5.4
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5.5 
باستخداـ  يقـو الصيدلي بمتابعة اسبوعية لمميمات الطبية في أقساـ المستشفى

 وثائؽ   (5)ممحؽ رقـ ( Check listنموذج )

   البروتوكوالت المخزنية 6

6.1 
)ممحؽ رقـ  يوجد في المستودع نسخة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية المحدث

 وثائؽ  (2

 مقابمة  جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمى دليؿ اإلجراءات المخزنية  6.2
 وثائؽ  لمستودع نسخة مف قائمة الميمات الطبية األساسية المعتمدة بالوزارة يوجد في ا 6.3
 مقابمة  جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمييا وعمى تطبيقيا 6.4

6.5 
يوجد في المستودع نسخة مف قائمة الميمات الطبية المعتمدة بالمستشفى 

(hospital formulary)  وثائؽ 

6.6 
المستودع قائمة بأصناؼ الميمات الطبية المطموب صرفيا لكؿ قسـ  يوجد في

 وثائؽ  عمى حده و معدالت الصرؼ الشيرية 

(2عدد البنود التي حصمت عمى ) (1عدد البنود التي حصمت عمى )   (0عدد البنود التي حصمت عمى )     
 

 2 ٌنطجق كهٍب : 1 ٌنطجق جضئٍب : 0 ال رنطجق :

 

 لبَ ثبٌزم١١ُ :

فشٌق انؼًم  □ ش انصٍذنٍخيذٌ

يفزشً انشقبثخ  □ انصٍذالنً

سئٍس قسى/شؼجخ  □ انذاخهٍخ

 □ يذٌش انًسزشفى □ انصٍذنٍخ 
 ......................................... انزبسٌخ /  ......................................... اإلسى / 
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 صٍذنٍبد ثًسزىدػبد رىافشهب انىاجت انًؼذاد و انزجهٍضاد قٍٍىر (: نًىرج15يشفق سقى )

 انًسزشفٍبد

 State of Palestine  طٍنــــــخ فهســدون
 

 Ministry of Health  خــوصاسح انصّحـ

 Hospitals General Administration  نهًسزشفٍبدخ ـاإلداسح انؼبيــ
 

 
 

رىافشهب ثًسزىدػبد صٍذنٍبد  نًىرج رقٍٍى انزجهٍضاد و انًؼذاد انىاجت

 انًسزشفٍبد
 

   ......................انىقذ :                ................................انزبسٌخ :              ..................................... انقسى :

         
 

  

2 1 0 -- 

 رجهٍضاد خبصخ ثبنزخضٌن 1
 يزىفش

 ثشكم كبيم

 يزىفش

 شكم جضئًث
 ال ٌنطجق غٍش يزىفش

         أسفف  .1.1

         لٛاػذ خشج١خ )ِشبط١ؼ(  .1.2

         طٕبد٠ك رخض٠ٓ  .1.3

         خضأبد  .1.4

         خضٔبد ِؼذ١ٔخ ٌألد٠ٚخ اٌّخذسح  .1.5

         ِؼذاد إٌمً ٚ إٌّبٌٚخ إٌّبعجخ ٌألطٕبف  .1.6

         صالعبد رجش٠ذ ٚ رغ١ّذ ؽغت طج١ؼخ اٌّٛاد اٌّخضٔخ  .1.7

         ِى١فبد رجش٠ذ اٌٙٛاء  .1.8

         فالرش ر٠ٛٙخ  .1.9

         أدٚاد فزؼ اٌظٕبد٠ك  .1.10

         ِٛاد رق١ٍف ِٕبعجخ  .1.11

         أعٙضح ل١بط دسعخ اٌؾشاسح  .1.12

         أعٙضح ل١بط دسعخ اٌشطٛثخ .  .1.13

 رغ١ٙضاد اٌغالِخ ضذ اٌؾش٠ك 2

 
         شفبط ٘ٛاء  .2.1

         زشق١ًأعٙضح ئطفبء رار١خ اٌ  .2.2

         أعطٛأبد اطفبء سغ٠ٛخ  .2.3

         أعطٛأبد اطفبء ثٛدسح  .2.4

         ِضبسة اٌؾش٠ك ٚ عشادي س١ٍِخ  .2.5

   رغ١ٙضاد األِٓ ضذ اٌغشلخ 3
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         أعٙضح ئٔزاس ضذ اٌغشلخ  .3.1

         األلفبي راد اٌىفبءح  .3.2

         وب١ِشاد ِشالجخ  .3.3

   ٓرغ١ٙضاد خبطخ ثبٌّٛظف١ 4

         اٌمشطبع١خ ٚ إٌّبرط اٌٛسل١خ  .4.1

         األصبس اٌّىزجٟ  .4.2

         ؽبعٛة  .4.3

         ثشاِظ ِؾٛعجخ  .4.4

         ٌٛؽبد رؼش٠ف١خ ثألغبَ اٌّغزٛدع .  .4.5

         عٙبص ئرظبي  .4.6

4.7.   PROCESS FLOW CHART         
 

 اننزٍجخ اإلجًبنٍخ    
 

 

  48أكثش ين  ٠ٕطجك و١ٍب :   48 -40 ك عضئ١ب :٠ٕطج  40أقم ين  ال رٕطجك :

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اسى و رىقٍغ انصٍذنً صبحت انؼالقخ                                                   اسى و رىقٍغ ين قبو ثزؼجئخ انزقٍٍى  

...............................................                           ............................................... 

...............................................      ............................................... 

 

 : ؽظبد ٚ اٌزٛط١بد ثؼذ ِٕبلشخ اٌؼٕبطش غ١ش اٌّزٛفشح ثشىً وبًِ ِغ اٌظ١بدٌخ أطؾبة اٌؼاللخاٌّال
.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 
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 األقسبوفً  انًخذسح قبئًخ يزبثؼخ األدوٌخ(: نًىرج 16يشفق سقى )
 

 State of Palestine  طٍنــــــخ فهســدون
 

 Ministry of Health  خــوصاسح انصّحـ

 Hospitals General Administration  نهًسزشفٍبدخ ـاإلداسح انؼبيــ
 

 

 قساماألفي  المخدرة قائمة متابعة األدوية
 

 .............               انىقذ:................. انقسى:.........................................                انزبسٌخ:.........

 

 ال نعـ الوص 
 ٚ ِإِٓ ثشىً ع١ذ دسط األد٠ٚخ اٌّخذسح ِقٍك

  

األد٠ٚخ اٌّخذسح رؾزٛٞ ث١بٔبد ٚاضؾخ )اعُ اٌظٕف, اٌّبدح اٌفؼبٌخ, اٌزشو١ض, ربس٠خ 

 اٌظالؽ١خ,......(

  

 ِٓ ٠ٕٛة ػِٕٗفزبػ دسط األد٠ٚخ اٌّخذسح ِغ سئ١ظ اٌمغُ أٚ ِغ 
  

ثبٌٕغخخ اٌٛسد٠خ ِٓ ٚطفخ األد٠ٚخ اٌّخذسح فٟ ِىبْ ِٕبعت فٟ لغُ  ظ٠زُ االؽزفب

 اٌزّش٠ض 

  

 ثبٌٕغخخ اٌظفشاء ِٓ ٚطفخ األد٠ٚخ اٌّخذسح فٟ ٍِف اٌّش٠ض ظ٠زُ االؽزفب
  

 ٌؾغُ ٚ طج١ؼخ اٌؼًّ فٟ اٌمغُ ِٕبعتسط١ذ األد٠ٚخ اٌّخذسح ِىزًّ ٚ 
  

)األِجٛالد اٌفبسغخ  اٌّؼزّذ ٌٗ شط١ذح اٌّٛعٛدح فٟ اٌمغُ ِطبثمخ ٌٍو١ّخ األد٠ٚخ اٌّخذس

 + اٌٛطفبد اٌج١ضبء + األِجٛالد اٌّّزٍئخ(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رىقٍغ 

 انزًشٌض:

رىقٍغ  ….……………………

 انصٍذنً:

…………………….… 

ش اإلجبثخ ة رجشٌيغ   قبئًخ انًزبثؼخيالحظبد و رؼهٍقبد سئٍس انقسى ثؼذ اننقبش حىل انجنىد انًزكىسح فً 

 )ال( نهجنىد انسبثقخ
 

 

 

 


