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كهًخ يذٌش ػبو انًسزشفٍبد:
لبي رؼبٌٝ

ص ْي َناهُ ِفي إِ َم ٍام ُم ِب ٍ
ين﴾
َّموا َوَآثَ َارُه ْم َو ُك َّل َ
ش ْي ٍء ْ
﴿إِ َّنا َن ْح ُن نُ ْح ِيي ا ْل َم ْوتَى َوَن ْكتُ ُ
أح َ
ب َما قَد ُ

طذق هللا اٌؼظُ١

األخٛح ٚاألخٛاد اٌضِالء األوبسَ...
اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ.....
ئٔٗ ٌّٓ دٚاػ ٟعشٚس ٞأْ أضغ ث ٓ١أ٠دذ٠ىُ دٌ١دً اٌشػب٠دخ اٌظد١ذالٔ١خ ثبٌّغزشدف١بد اٌّؾدذس 2017
ٚاٌددز٠ ٞؾزدد ٞٛػٍدد ٝاٌمٛاػددذ اٌؼبِددخ  ٚاٌخبطددخ  ٚاٌغ١بعددبد  ٚاإلعددشاءاد ٌغّ١ددغ عٛأددت اٌخددذِبد
اٌظ١ذالٔ١خ اٌّمذِخ ثبٌّغزشف١بد ثىبفخ ألغبِٙب ِ ٚغّ١برٙب ثبإلضبفخ اٌ ٝاٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد إٌّٛطخ
ثىً ِٓ ٠مذَ ٘زٖ اٌخذِخ ف ٟاٌّغزشف١بد ٠ٚ ،ؼزجدش ٘دزا اٌدذٌِ ً١شعؼدب لّ١دب ٌٍىدبدس اٌظد١ذالٔ٠ ٟغدزٕذ
ئٌ ٗ١ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِخ اٌظ١ذالٔ١خ ٚوزٌه ف ٟرمِ ُ١١غز ٜٛعٛدح ٘زٖ اٌخذِخ ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛش٘ب.
ٚلذ عبء ٘زا اٌذٌٔ ً١زبعب ٌّشاعؼخ ِغزف١ضخ ٌذٌ ً١اٌشػب٠خ اٌظ١ذالٔ١خ اٌغبثك اٌز ٞرُ ئػذادٖ ف ٟػبَ
 ( 2008ؽ١ددش وددبْ األٚي ِددٓ ٔٛػددٗ ػٍددِ ٝغددزٚ ٜٛصاسح اٌظددؾخ فدد ٟرٌدده اٌٛلددذ ) ٚرددُ ئدساط
اٌغ١بعبد  ٚاإلعشاءاد ٌغّ١غ اٌخذِبد اٌظ١ذالٔ١خ اٌز ٟرُ رط٠ٛش٘ب خالي اٌفزشح ِب ثد ٓ١ػدبَ 2008
ٚػبَ ِ 2017غ سثطٙب ثشؤ٠خ ِٕٙخ اٌظ١ذٌخ ٚسعبٌزٙب ٚلّٙ١ب ٚػاللزٙب ثزطج١ك ِفبِ٘ ُ١جبدسح عدالِخ
اٌّشض ٝف ٟاٌّغزشف١بد  ٚ .لدذ اعدزقشق رؾدذ٠ش اٌدذٌ ً١ػبِدب ٔ ٚظدف ٚشدبسن فد ٟػٍّ١دخ اٌزؾدذ٠ش
عّ١غ ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ِّضٍ ٓ١ثّذساء ط١ذٌ١بد اٌّغزشف١بد.
٠ ٚؼزجش ٘زا اٌؼًّ اِزذاداً ٌغؼ ٟاإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد ٌزٛؽ١ذ ٚرٛص١ك ئعشاءاد اٌؼًّ فد ٟعّ١دغ
اٌّغزشف١بد رطٍؼب ٌٍشل ٟثبٌخذِبد اٌظؾ١خ ثٛعٗ ػبَ ٚاٌخذِبد اٌظ١ذالٔ١خ ثٛعٗ خبص .
 ٚفدد ٟإٌٙب٠ددخ ال ٠غددؼٕ ٟئال أْ أرمددذَ ثخددبٌض اٌشددىش  ٚاٌزمددذ٠ش ٌددذائشح طدد١ذٌخ اٌّغزشددف١بد ِ ٚددذساء
طدد١ذٌ١بد اٌّغزشددف١بد ٚعّ١ددغ ِددٓ عددبُ٘ فدد ٟأغددبص ٘ددزا اٌؼّددً عددٛا ًء فدد ٟاإلػددذاد أ ٚاٌّشاعؼددخ أٚ
اٌطجبػخ ٚاإلخشاط.

د .ػجذ انهطٍف انحبج
يذٌش ػبو انًسزشفٍبد
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فشٌق االػذاد وانذساسخ :
 .1دِ .بعذح شش٠ف اٌم١شبٞٚ

االداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد

 .2د .أؽّذ ػجذ اٌىش ُ٠اثِٙ ٛبدٞ

ِغزشف ٝث١ذ ؽبْٔٛ

 .3د .أؽّذ ػجذ اٌّبعذ اٌخضشٞ

االداسح اٌؼبِخ ٌٍّغزشف١بد

 .4د .أششاػ ِؾّذ اٌىشد

ِغزشف ٝشٙذاء االلظٝ

 .5د .ث١بْ ِظجبػ ششاة

ِغّغ ٔبطش اٌطجٟ

 .6د .خبٌذ ئثشا٘ ُ١أث ٛاٌؼ١ش

ِغزشف ٝاٌٙالي االِبسارٟ

 .7د .سٚال عبِ ٟاث ٛضٍفخ

ِغزشف ٝاٌذسح

 .8د .ػجذ اٌغالَ ِؾّذ اث ٛطٗ

ِغزشف ٝإٌغبس

 .9د .ػالء ثذساْ ػجذ سثٗ

ِغزشف ٝاالٔذ١ٔٚغٟ

 .10د .ػالء طمش ؽٍظ

ِغزشف ٝغضح االٚسٚثٟ

 .11دِ .ؾّذ وبًِ اٌٙجً١

ِغزشف ٝاٌشٔز١غٟ

 .12دِٙ .ب ٚطف ٟوؾً١

ِغزشف ٝاٌؼْٛ١

 .13دٔ .بئً ٘شبَ عى١ه

ِغّغ اٌشفبء اٌطجٟ

 .14د١٘ .فبء سشذ ٞعبق هللا

ِغزشف ٝإٌظش

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

6

انشؤٌخ ((Vision
اٌزّ١ض ٚطٕ١ب ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد اٌظ١ذالٔ١خ ثبٌّغزشف١بد ضّٓ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌغٛدح  ٚعالِخ اٌّشضٝ
ٚاٌظ١ذٌخ اٌغش٠ش٠خ ِٓ خالي اٌزذس٠ت  ٚاٌزط٠ٛش  ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ٚ ٟاٌطت اٌّجٕ ٟػٍ ٝاٌذٌ.ً١

انشسبنخ ))Mission
رمذ ُ٠خذِبد ط١ذالٔ١خ إِٓخ  ٚفؼبٌخ ثبٌّغزشف١بد ثأػٍِ ٝغز ِٓ ٜٛاٌىفبءح  ٚاٌشفبف١خ  ٚاٌؼذاٌخ ِٓ خالي
وبدس ِإً٘  ٚاعزخذاَ سش١ذ ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ.

انقٍى )(Values
 .1اإلخالص
 .2اٌغالِخ
 .3اٌغٛدح
 .4اٌؼًّ اٌغّبػٟ
 .5االؽزشاَ
 .6اٌّغبءٌخ
 .7اٌىفبءح
 .8اٌزٛاطً
 .9اٌىشاِخ
 .10اٌؼذاٌخ
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أوال :أهذاف و يهبو انصٍذنٍبد فً انًسزشفٍبد:
 .1ت ػوفير األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة و العمػػؿ عمػػى ضػػماف اسػػتم اررية توفرىػػا و خاصػػة الضػػرورية و
اإلسعافية ( ضمف قائمة  )ABCفي المستشفى.
 .2تخزيف األدوية و الميمات الطبية بالطرؽ الصحيحة في صيدلية المستشػفى و متابعػة صػالحيتيا و
التأكد مف مالءمة ظروؼ التخزيف ليا.
 .3توزيع األدوية و الميمات الطبية داخؿ المستشفى حسب النظاـ المعتمد لذلؾ ومتابعتيػا بمػا يضػمف
وصػػوليا لمم ػريض بالطريقػػة السػػميمةد مػػع التأكػػد مػػف سػػالمة تخزينيػػا وصػػالحيتيا واسػػتخداميا فػػي
األقساـ الداخمية لممستشفى بالطريقة الصحيحة.
 .4صػػرؼ الوصػػفات الطبيػػة بعػػد التأكػػد مػػف سػػالمتيا مػػف ناحيػػة مالءمػػة الػػدواء الموصػػوؼ و الجرعػػة
وانسجاميما (تطابقيما) مع التشخيص وخمو الوصفة مف التفاعالت الدوائية الضارة.
 .5اقتراح البدائؿ الدوائية المناسبة واعطاء معمومات كافية لمطبيب عف الدواء البديؿ.
 .6تزويػػد كػػادر التم ػريض بالمعمومػػات الالزمػػة لتحميػػؿ و تحضػػير و تنفيػػذ العػػالج بالطريقػػة السػػميمة و
كذلؾ المعمومات الخاصة بصالحية األدوية و الميمات الطبية بعد فتح عبواتيا األصمية.
 .7عمؿ مداخالت صيدالنية سريرية في أقساـ المستشفى المختمفة.
 .8إم ػػداد الفري ػػؽ الطب ػػي بالمعموم ػػات الدوائي ػػة (المحدث ػػة) م ػػف الم ارج ػػع العممي ػػة الحديث ػػة واإلجاب ػػة ع ػػف
االستفسارات الدوائية.
 .9تثقيؼ المريض بكؿ ما يخص الدواء والطريقة السميمة الستعمالو و تخزينو.
 .10عمػػؿ أش ػربة وتحضػػيرات صػػيدالنية ( (EXTEMPORANOUS PREPARATIONSمػػف
األدوية المتوفرة في المستشفى عند الحاجة لياد طبقاً لما جاء في المراجع العممية الخاصة بذلؾ.
 .11توريػػد األدويػػة المخػػدرة وتوزيعيػػا و ص ػرفيا و متابعتيػػا و مراقبتيػػا داخػػؿ المستشػػفى والتأكػػد مػػف
اسػػتخداميا طبقػػا لمػػا جػػاء فػػي سياسػػة صػػرؼ األدويػػة المخػػدرة الػواردة فػػي دليػػؿ الرعايػػة الصػػيدالنية
بالمستشفيات المعتمد.
 .12تحضػػير وخمػػط العالجػػات الكيمياويػػة لمرضػػى األوراـ تحػػت الظػػروؼ المعقمػػة بػػالطرؽ الصػػحيحة
المعتمدة.
 .13إعداد المعدؿ الشيري والمشاركة في اختيار األدوية و الميمات الطبية المناسبة لمخدمات المقدمػة
بالمستشفى مف قائمتي األدوية و الميمات الطبية األساسيتيف المعتمدتيف في الو ازرة.
 .14المشاركة في المجاف الطبية المختمفة والتعميـ المستمر لمصيادلة و الفريؽ الطبي.
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

8

 .15القياـ بتدريب الصيادلة العامميف والمتدربيف وطمبة كميات الصيدلة.
 .16المشاركة في األبحاث ذات العالقة باألدوية و الميمات الطبية بالمستشفى.
 .17التأكد مف تطبيؽ السياسات المعتمدة الخاصة باألدوية و الميمات الطبية في المستشفيات.
 .18العمؿ عمى تنفيذ مبادئ اإلستخداـ الرشيد لألدوية و المستيمكات الطبية داخؿ المستشػفى بالتعػاوف
مع الجيات ذات العالقة.

ثبنٍب :انقىاػذ انؼبيخ نزذاول األدوٌخ و انًهًبد انطجٍخ فً انًسزشفٍبد:
 .1المصدر الوحيد لألدوية و الميمات الطبية لممستشفى ىي المستودعات المركزية بالو ازرة.
 .2مستودع صيدلية المستشفى ىو الجية الوحيدة المخولة بطمب و استالـ وتخزيف األدوية و الميمات
الطبية الخاصة بالمستشفى.
 .3يمك ػػف تناقػػػؿ األدويػ ػػة و الميمػ ػػات الطبي ػػة بػػػيف صػػػيدليات المستشػ ػػفيات فق ػػط و بعػػػد تنسػ ػػيؽ مػ ػػدير
الصيدلية مع دائرة صيدلة المستشفيات و المستودعات المركزية بالو ازرة.
 .4جميع األدوية و الميمات الطبية الموجػودة فػي أقسػاـ المستشػفى تخضػع لمتابعػة الصػيادلة العػامميف
بالمستشفى.
 .5تخزيف األدوية و الميمات الطبية في الصػيدلية وفػي أقسػاـ المستشػفى يػتـ حسػب المعػايير المػذكورة
في دليؿ اإلجراءات المخزنية.
 .6تصرؼ األدوية و الميمات الطبية مف صيدلية المستشفى بموجب نماذج الصرؼ المعتمدة بالو ازرة.
 .7ال تصرؼ الوصفات الطبية التي تضـ رمػو اًز كيميائيػة أو مصػطمحات مختصػرة إال إذا تطابقػت مػع
المعايير الدولية أو المعايير المحمية المعتمدة.
 .8تكتب األدوية عمى جميع نماذج طمب الدواء باإلسـ العممي و المغة اإلنجميزية فقط.
 .9صػػيدلية المستشػػفى تشػػارؾ فػػي تشػػجيع األطبػػاء عمػػى اإللت ػزاـ بوصػػؼ األصػػناؼ المدرجػػة فػػي ق ػوائـ
األدوية و الميمات الطبية األساسية المعتمدة بالو ازرة.
 .10يمن ػػع تحوي ػػؿ الص ػػيدلية لمػ ػريض لمحص ػػوؿ عم ػػى دواء م ػػف مستش ػػفى آخ ػػر أو مرك ػػز ص ػػحي دوف
التنسيؽ المسبؽ مع تمؾ الجية.

ثبنثب :أخالقٍبد يهنخ انصٍذنخ:
 .1اليػػدؼ األسػػمى لمصػػيدلي ىػػو العمػػؿ بشػػرؼ و أمانػػة لمحفػػاظ عمػػى سػػالمة الم ػريض و ال يػػرتبط ذلػػؾ
بقيمة الراتب الذي يتقاضاه.
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 .2يحترـ الصيدلي حياة المريض و يصوف كرامتو.
 .3يكوف الصيدلي عادال في معاممة جميع المرضى دوف تمييز.
 .4يجدد الصيدلي معموماتو المينية باستمرار و يتابع الجديد في عموـ الصيدلة.
 .5يحافظ الصيدلي عمى خصوصية المريض.
 .6يقوـ الصيدلي بالمياـ الموكمة إليو بحرص و تركيز و إخالص.
 .7ال يقمؿ الصيدلي مف شأف مينتو أبداًد و يدافع عف شرؼ المينة بالوسائؿ المشروعة.
 .8يمتزـ الصيدلي بتنفيذ ما جاء في السياسات و اإلجراءات المنظمة لمينة الصيدلة بالمستشفيات.
 .9يحرص الصيدلي عمى القياـ بدوره في الحفاظ عمى الصحة العامة في مجتمعو.
 .10يمتػػزـ الصػػيدلي بتقػػديـ اإلرشػػادات الدوائيػػة بصػػورة كافيػػة لممػريض بمػػا يضػػمف عػػدـ حػػدوث خطػػأ فػػي
إستخداـ الدواء.
 .11يحرص الصيدلي دائماً أف كؿ ما ينشره مف معمومات دوائية صحيح و موثؽ.
 .12يحتفظ الصيدلي بعالقات يسودىا جو مف الثقة و التفاىـ مع جميع العامميف بالمستشفى.
 .13الص ػػيدلي عض ػػو فع ػػاؿ و مش ػػارؾ ف ػػي جمي ػػع الفعالي ػػات و المج ػػاف الت ػػي لي ػػا عالق ػػة بالمين ػػة داخ ػػؿ
مؤسستو الصحية بيدؼ اإلرتقاء بيا.
 .14الصيدلي عضو فعاؿ و مشػارؾ فػي أنشػطة النقابػة و الجمعيػات المينيػة المحميػة و العالميػة و التػي
تيدؼ إلى تحسيف ظروؼ العمؿ و االرتقاء بمستوى المينة.
 .15يمتزـ الصيادلة و مساعدو الصيادلة بالزي الرسمي ووضع البطاقة التعريفية أثناء العمؿ.
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ساثؼب :شكم انهٍكهٍخ انؼبيخ نصٍذنٍبد انًسزشفٍبد:

خبيسب :انىصف انىظٍفً نهصٍبدنخ انؼبيهٍن ثبنًسزشفى:
 )1مدير الصيدلية( :دائرة في المستشفيات الكبيرة و المجمعات  /قسم في المستشفيات الصغيرة)
تعريف  :صػػيدلي لديػو خبػرة ال تقػػؿ عػػف خمػػس سػػنوات فػػي الخدمػػة الصػػيدالنية فػػي المستشػػفيات و
ممـ بالمسائؿ اإلدارية و الفنية وعنده القدرة عمى المتابعة المستمرة و التخطيط والتطوير لرفع مستوى الخدمات
الصيدالنية و إلماـ بما يستجد في ىذا المجاؿ.
الهيكففل التنظيمففي و التبعيففة ا داريففة :يتبػػع مػػدير الصػػيدلية مباش ػرة لمػػدير المستشػػفى فػػي المجمعػػات و
المستشفيات الكبيرة و يتبع مباشرة لممدير الطبي في المستشفيات الصغيرة.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف في أقساـ و شعب الصيدلية بالمستشفى والتأكد مف مزاولة المينػة بالطريقػة
السميمة.
.2

العمؿ عمى تطوير الخدمات الصيدالنية والخدمات العالجية بما يتالءـ مع االىداؼ المعتمدة في خطة
الو ازرة.

.3

اإلشراؼ عمى توفير األدويػة والمسػتيمكات الطبيػة الالزمػة لممستشػفى مػف المسػتودعات المركزيػة حسػب
التخصصات المتوفرة وتخزينيا بالطريقة السميمة ودعـ المخزوف االستراتيجي منيا بصورة مستمرة.
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.4

العمؿ عمى توطيػد عالقػات طيبػة مػع الكػادر العامػؿ بالمستشػفى والتعػاوف لرفػع مسػتوى األداء و العمػؿ
بروح الفريؽ.

.5

العم ػػؿ عم ػػى تحس ػػيف ج ػػودة الخ ػػدمات الص ػػيدالنية م ػػف خ ػػالؿ عق ػػد دورات تدريبي ػػة لمص ػػيادلة والع ػػامميف
بالمستشفى لضماف تطوير الخدمات العالجية.

.6

متابعة وتقييـ العمؿ في صيدلية المستشفى مف خالؿ التقارير الدورية مف مختمؼ األقساـ.

.7

متابعة تطبيؽ السياسات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى الجيات المختصة.

 .8المشاركة في المجاف المختمفة سواء داخؿ المستشفى أو لمو ازرة.
 .9المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى و حضور المؤتمرات العممية والمشاركة فييا.
 .10المشاركة بفاعمية في أعماؿ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى.
 .11اإلشراؼ عمى اعداد احتياجات المستشفى مف األدوية و الميمات الطبية.
 .12التنسػػيؽ مػػع دائ ػرة صػػيدلة المستشػػفيات بػػاالدارة العامػػة لممستشػػفيات بمػػا يخػػص سػػير العمػػؿ بصػػيدلية
المستشفى.
 .13تسييؿ أعماؿ الرقابة عمى جودة األدوية و الميمات الطبية المتداولة بالمستشفى.
 .14تدوير الكادر الصيدلي داخؿ المستشفى حسب ضرورة العمؿ بالتنسيؽ مع دائرة صيدلة المستشفيات.
 .15التأكد مف كفػاءة تجييػزات صػيدليات المستشػفى مثػؿ ( الثالجػاتي المكيفػاتي جيػاز تػدفؽ اليػواء المعقػـ
""""LUMINAR FLOWي و غيره).
 .16التأكد مف فصؿ األصناؼ منتيية الصالحية و الموقوفة بقرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ
الصالحة لإلستخداـ في جميع اقساـ الصيدلية.
 .17متابعة تطبيؽ شروط السالمة و األماف داخؿ المرافؽ التابعة لو.
 .18القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير المستشفى ضمف االختصاص.
 )2رئيس قسم/شعبة مستودع األدوية بالمستشفى:
تعري ف  :صػػيدلي ذو خبػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي إدارة المخػػزوف (تشػػمؿ حفػػظ و تخػزيف و
ص ػػرؼ و متابع ػػة األدوي ػػة) و لدي ػػو الق ػػدرة عم ػػى اإلشػ ػراؼ و ح ػػؿ المش ػػاكؿ المتعمق ػػة بػ ػ دارة المخ ػػزوف ال ػػدوائي
بالمستشػفى و تطػوير العمػؿ و تػدريب العػامميف بالقسػـ ويجػب أف تتػوفر فيػو القػدرة عمػى تبػادؿ المعمومػات مػع
زمالء العمؿ.
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الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف بمستودع األدوية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.
 .2القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و السياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .3اإلشراؼ عمى عممية إعداد الطمبات الشيرية و اإلضافية لألدوية (ما عػدا األدويػة المخػدرة) و اعتمادىػا مػف
مدير الصيدلية أو مف ينوب عنو.
 .4اإلشراؼ عمى عممية استالـ األدوية.
 .5اإلشراؼ عمى عممية تخزيف األدوية حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.
 .6اإلشراؼ عمى عممية تسجيؿ األدوية الواردة والمنصرفة مف والى مستودع األدوية.
 .7اإلشراؼ عمى مخزوف الطوارئ مف األدوية بالمستشفى.
 .8إعػػداد تقػػارير دوريػػة لمػػدير الصػػيدلية عػػف األدويػػة التػػي صػرفت دوف المعػػدؿ و التػػي لػػـ تصػػرؼ و ال اركػػدة و
كذلؾ األدوية التي اقترب موعد انتياء صالحياتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 .9الحفػػاظ عمػػى مسػػتوى مخػػزوف األدويػػة والمحاليػػؿ فػػي المستشػػفي بكميػػات ال تقػػؿ عػػف الحػػد األدنػػى المعتمػػد
لمتخزيف بما يضمف سير العمؿ بصػورة جيػدة مػع التركيػز عمػى األدويػة االسػعافية بحيػث ال يصػؿ مخزونيػا
لحد النفاذ.
 .10توزيع العمؿ في قسـ مستودع األدوية بما يضمف استم اررية العمؿ بالطريقة السميمة.
 .11المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .12متابعة جودة األدوية الواردة و المنصرفة مف المستودع.
 .13التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .14المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .15المشاركة في تقديـ الخدمات في مستودع األدوية.
 .16متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية.
 .17التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.
 .18متابعة تطبيؽ شروط السالمة واألماف بالقسـ.
 .19القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف االختصاص.
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)3

صيدلي يعمل بقسم/شعبة مستودع األدوية بالمستشفى:
تعري  :صيدلي لديو الماـ جيد في ادارة المخزوف.
الهيكفففل التنظيمفففي و التبعيفففة ا داريفففة :يتب ػػع مباش ػػرة لػ ػرئيس قسـ/ش ػػعبة مس ػػتودع األدوي ػػة بص ػػيدلية
المستشفي.

المهام و الواجبات:
 .1القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و السياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .2إعػػداد الطمبػػات الشػػيرية و اإلضػػافية لألدويػػة (مػػا عػػدا األدويػػة المخػػدرة) و اعتمادىػػا مػػف رئػػيس قسـ/شػػعبة
مستودع األدوية بالمستشفى.
 .3استالـ األدوية الواردة لممستشفى.
 .4تخزيف األدوية حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.
 .5تسجيؿ األدوية الواردة والمنصرفة مف و الى مستودع األدوية.
 .6متابعة مخزوف الطوارئ مف األدوية بالمستشفى.
 .7إعداد تقػارير دوريػة لػرئيس قسـ/شػعبة مسػتودع األدويػة تخػص األدويػة التػي صػرفت دوف المعػدؿ و التػي لػـ
تصرؼ و الراكدة و كذلؾ األدوية التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 .8المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .9متابعة جودة األدوية الواردة و المنصرفة مف المستودع.
 .10فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .11المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .12التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.
 .13متابعة تطبيؽ شروط السالمة واألماف بالقسـ.
 .14القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف رئيس قسـ/شعبة مستودع األدوية أو مدير الصيدلية ضمف االختصاص.
 )4رئيس قسم/شعبة مستودع المهمات الطبية بالمستشفى:
تعري ف  :صػػيدلي ذو خبػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي إدارة المخػػزوف (تشػػمؿ حفػػظ و تخػزيف و
صػػرؼ و تسػػجيؿ و متابعػػة الميمػػات الطبيػػة) و لديػػو القػػدرة عمػػى اإلش ػراؼ و حػػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة ب ػ دارة
مخػػزوف الميمػػات الطبيػػة بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف بالقسػػـ ويجػػب أف تتػػوفر فيػػو القػػدرة
عمى تبادؿ المعمومات مع زمالء العمؿ.
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الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف بمستودع الميمات الطبية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.
 .2القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و سياسات صرؼ الميمات الطبية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .3اإلشراؼ عمى عممية إعداد الطمبات الشيرية و اإلضافية لمميمات الطبية و اعتمادىا مف مدير الصيدلية أو
مف ينوب عنو.
 .4اإلشراؼ عمى عممية استالـ الميمات الطبية.
 .5اإلش ػراؼ عمػػى عمميػػة تخ ػزيف الميمػػات الطبيػػة حسػػب مػػا جػػاء فػػي دليػػؿ اإلج ػراءات المخزنيػػة المعتمػػد فػػي
الو ازرة.
 .6اإلشػ ػراؼ عم ػػى عممي ػػة تس ػػجيؿ الميم ػػات الطبي ػػة الػ ػواردة والمنصػ ػرفة م ػػف و ال ػػى مس ػػتودع الميم ػػات الطبي ػػة
باستمرار.
 .7اإلشراؼ عمى عممية صرؼ الطمبات إلى األقساـ الداخمية بالمستشفى.
 .8اإلشراؼ عمى مخزوف الطوارئ مف الميمات الطبية بالمستشفى.
 .9إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية تخػص الميمػات الطبيػة التػي صػرفت دوف المعػدؿ و التػي لػـ تصػرؼ و
الراكدة و كذلؾ الميمات الطبية التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 .10الحفػػاظ عمػػى مسػػتوى مخػػزوف الميمػػات الطبيػػة فػػي المستشػػفي بكميػػات ال تقػػؿ عػػف الحػػد األدنػػى المعتمػػد
لمتخ ػزيف تضػػمف سػػير العمػػؿ بصػػورة جيػػدة مػػع التركيػػز عمػػى أصػػناؼ الميمػػات الطبيػػة االسػػعافية بحيػػث ال
يصؿ مخزونيا لحد النفاذ.
 .11توزيع العمؿ في قسـ مستودع الميمات الطبية بما يضمف استمرار العمؿ بالطريقة السميمة.
 .12المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .13متابعة جودة الميمات الطبية الواردة و المنصرفة مف المستودع.
 .14التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .15المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .16المشاركة في تقديـ الخدمات في المستودع.
 .17متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية.
 .18التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.
 .19متابعة تطبيؽ شروط السالمة األماف بالقسـ.
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 .20القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف االختصاص.
 )5صيدلي يعمل في قسم/شعبة مستودع المهمات الطبية بالمستشفى:
تعري  :صيدلي لديو الماـ جيد في ادارة المخزوف.
الهيكفففل التنظيمفففي و التبعيفففة ا داريفففة :يتب ػػع مباشػ ػرة لػ ػرئيس قسـ/ش ػػعبة مس ػػتودع األدوي ػػة بص ػػيدلية
المستشفي.
المهام و الواجبات:
 .1القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و السياسات المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .2إعػػداد الطمبػػات الشػػيرية و اإلضػػافية لمميمػػات الطبيػػة و اعتمادىػػا مػػف رئػػيس قسـ/شػػعبة مسػػتودع الميمػػات
الطبية بالمستشفى.
 .3استالـ الميمات الطبية الواردة لممستشفى.
 .4تخزيف الميمات الطبية حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.
 .5تسجيؿ الميمات الطبية الواردة والمنصرفة مف و الى مستودع الميمات الطبية.
 .6متابعة مخزوف الطوارئ مف الميمات الطبية بالمستشفى.
 .7إعداد تقارير دورية لرئيس قسـ/شعبة مستودع الميمات الطبية تخص األصناؼ التي صرفت دوف المعدؿ و
التي لـ تصرؼ و الراكدة و كذلؾ األصناؼ التي اقترب موعد انتياء صالحيتيا التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 .8المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .9متابعة جودة الميمات الطبية الواردة و المنصرفة مف المستودع.
 .10فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .11المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .12التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.
 .13متابعة تطبيؽ شروط السالمة واألماف بالقسـ.
 .14القيػػاـ بػػأي ميػػاـ يكمػػؼ بيػػا مػػف رئػػيس قسـ/شػػعبة مسػػتودع الميمػػات الطبيػػة أو مػػدير الصػػيدلية ضػػمف
االختصاص.
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رئيس قسم /شعبة األدوية المخدرة بالمستشفى:
تعري  :صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عف ثالث سنوات في إدارة مخػزوف األدويػة المخػدرة (تشػمؿ حفػظ

و تخزيف و صرؼ و تسجيؿ و متابعة األدوية المخدرة) و لديو القدرة عمى اإلشػراؼ و حػؿ المشػاكؿ المتعمقػة
ب دارة األدوية المخدرة بالمستشفى ويجب أف تتوفر فيو القدرة عمى تبادؿ المعمومات مع زمالء العمؿ.
الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ والسياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .2إعداد طمبات األدوية المخدرة الشيرية و كذلؾ الطمبات اإلضافية و الطارئة حسب احتياج المستشفى.
 .3استالـ األدوية المخدرة مف مستودعات الو ازرة حسب النظاـ و مراجعتيا و مطابقتيا مع مستندات الصرؼ.
 .4تخػزيف األدويػػة المخػػدرة و النمػػاذج الخاصػػة بيػػا و كػػذلؾ العبػوات الفارغػػة المسػػتخدمة منيػػا بطريقػػة آمنػػة مػػع
مراعاة ظروؼ التخزيف وترتيب األدوية حسب تاريخ الصالحية األقرب.
 .5تسجيؿ األدوية المخدرة الواردة والمنصرفة عمى النماذج المعدة لػذلؾ أوالً بػأوؿ و االحتفػاظ بالسػجالت بشػكؿ
آمف حسب النظاـ.
 .6صرؼ األدوية المخدرة لألقساـ المختمفة بالمستشفى.
 .7المتابعة الدورية لألدوية المخدرة في األقساـ.
 .8المتابعػػة الدوريػػة ألرصػػدة ىػػذه األصػػناؼ بالصػػيدلية و النػػاقص و ال اركػػد منيػػا و تػػاريخ انتيػػاء صػػالحيتيا و
كذلؾ مخزوف الطوارئ منيا.
 .9فص ػػؿ األص ػػناؼ منتيي ػػة الص ػػالحية و الموقوف ػػة بقػ ػرار م ػػف دائػ ػرة الرقاب ػػة الدوائي ػػة ع ػػف األص ػػناؼ الص ػػالحة
لإلستخداـ.
 .10إعػػداد تقػػارير دوريػػة و طارئػػة لمػػدير الصػػيدلية عػػف سػػير العمػػؿ و المشػػاكؿ الفنيػػة و المشػػاركة فػػي وضػػع
الحموؿ ليا.
 .11القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف االختصاص.
 .12المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .13المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .14التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالقسـ.
 .15متابعة تطبيؽ شروط السالمة و األماف بالقسـ.
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 )7رئيس قسم/شعبة الصيدلية الداخمية:
تعري ف  :صػػيدلي و ذو خب ػرة ال تقػػؿ عػػف ثػػالث سػػنوات فػػي صػػيدليات المستشػػفيات و لديػػو القػػدرة
عمػػى اإلش ػراؼ و حػػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة بتوزيػػع الػػدواء داخػػؿ المستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف
بالقسـ و لديو خبرة في خدمػة الصػيدلة السػريرية و لديػو إلمػاـ بطبيعػة العمػؿ ويجػب أف تتػوفر فيػو القػدرة عمػى
مناقشة األطباء وتبادؿ المعمومات معيـ والقدرة عمى حؿ المشاكؿ الصادرة مف الكادر الطبي.
الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير صيدلية المستشفي.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف بالصيدلية الداخمية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.
 .2اإلشراؼ المباشر عمى جميع عمميات صرؼ الدواء داخؿ المستشفي.
 .3القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ و السياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .4توزي ػػع العم ػػؿ ف ػػي الص ػػيدلية الداخمي ػػة ف ػػي الفتػ ػرة الص ػػباحية و المناوب ػػات المس ػػائية و الميمي ػػة بم ػػا يض ػػمف
استم اررية العمؿ بطريقة سميمة.
 .5المشاركة اليومية في المقاء الصباحي مع األطباء و كذلؾ المرور عمى المرضػى المنػوميف فػي األقسػاـ و
التأكد مف إلتزاـ جميع العامميف في الصيدلية الداخمية بيذه السياسة.
 .6متابعة تنفيذ السياسػات و اإلجػراءات الخاصػة باألدويػة مػف حيػث توفيرىػاد تػاريخ صػالحيتياد تخزينيػاد و
صرفيا بالطريقة الصحيحة.
 .7المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني بالمستشفى.
 .8إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنية التي تواجيو و المشاركة في وضػع
الحموؿ المناسبة ليا.
 .9متابعػػػة تنفيػ ػػذ سياسػ ػػة رصػ ػػد و متابعػ ػػة ااثػ ػػار الجانبيػ ػػة لألدويػ ػػة المصػ ػػروفة لممرضػ ػػى المنػ ػػوميف بأقسػ ػػاـ
المستشفى.
 .10المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .11التأكد مف فصؿ األصناؼ منتييػة الصػالحية و الموقوفػة بقػرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .12المشاركة في اعداد احتياجات المستشفى مف األدوية.
 .13متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية.
 .14التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية الداخمية
 .15متابعة تطبيؽ شروط السالمة و األماف بالصيدلية.
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

18

 .16المشاركة في تقديـ الخدمات في الصيدلية.
 .17القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف االختصاص.
 )8صيدلي الصيدلية الداخمية:
تعريف  :صػػيدلي تمقػػى تػػدريب فػػي نظػػاـ الجرعػػة الواحػػدة فػػي صػػيدلية مستشػػفى و لديػػو القػػدرة عمػػى
مناقشة األطباء و التواصؿ معيـ.
المهام و الواجبات:
 .1طمب األصناؼ مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا األصناؼ الناقصػة
و الراكدة و قريبة انتياء الصالحية أوال بأوؿ.
 .2مراجعػػة الػػدواء الموصػػوؼ ف ػي بطاقػػة الػػدواء و التأكػػد مػػف سػػالمة الوصػػفة الطبيػػة مػػف ناحيػػة التػػداخالت
الدوائية و الجرعة و غيرىا.
 .3صرؼ الدواء لممرضى المنوميف بالمستشفي بنظػاـ الجرعػة الواحػدة و التأكػد مػف توزيػع األدويػة و تعبئتيػا
بشكؿ مناسب و كتابة المعمومات الالزمػة باإلضػافة إلػى صػرؼ طمبػات األدويػة األخػرى التػي ال تصػرؼ
بيذا النظاـ.
 .4عرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية لمطاقـ الطبي و المعمومات الكاممة عنيا.
 .5متابعة األصناؼ الموجودة فػي محطػات التمػريض باألقسػاـ باسػتخداـ النمػاذج المخصصػة لػذلؾ و التأكػد
مف تخزينيا و استخداميا بالطريقة الصحيحة و الرشيدة.
 .6االلت ػزاـ بالعمػػؿ بالصػػيدلية الداخميػػة و المناوبػػات المسػػائية و الميميػػة بمػػا يضػػمف اسػػتم اررية العمػػؿ بطريقػػة
سميمة.
 .7تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية الداخمية وفقا لما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد.
 .8فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .9المشاركة في اعداد معدالت الصرؼ الشيرية لألصناؼ مف الصيدلية الداخمية.
.10

تطبيؽ آليات العمؿ والسياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.

 .11تسجيؿ و ترصيد الوارد و المنصرؼ مف الصيدلية حسب النظاـ.
 .12المشاركة في إعداد التقارير و اإلحصائيات بالصيدلية الداخمية.
 .13رصػػد و متابعػػة ااثػػار الجانبيػػة لألدويػػة المصػػروفة لممرضػػى المنػػوميف بأقسػػاـ المستشػػفى عمػػى النمػػاذج
المخصصة لذلؾ.
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 .14المشاركة اليومية في المقاء الصباحي مع األطباء و كذلؾ المرور عمى المرضى المنوميف في األقساـ.
 .15القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف االختصاص.
 )9رئيس قسم/شعبة الصيدلية الخارجية:
تعري  :صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عػف ثػالث سػنوات فػي صػيدليات المستشػفيات و لديػو القػدرة عمػى
اإلشػراؼ و حػػؿ المشػػاكؿ المتعمقػػة بصػػرؼ الػػدواء لمرضػػى العيػػادات الخارجيػػة بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و
تدريب العامميف بالقسـ و لديو خبرة في خدمػة الصػيدلة السػريرية و لديػو إلمػاـ بطبيعػة العمػؿ ويجػب أف تتػوفر
فيػػو القػػدرة عم ػى مناقشػػة األطبػػاء وتبػػادؿ المعمومػػات معيػػـ والقػػدرة عم ػى تحمػػؿ ضػػغط العمػػؿ و حػػؿ المشػػاكؿ
الصادرة مف المرضي والمراجعيف والقدرة عمى تثقيؼ المريض بما يخص الدواء.
الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف بالصيدلية الخارجية و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.
 .2متابعة األدوية مف حيث توفيرىاد تاريخ صالحيتياد تخزينيا بالطريقة الصحيحة.
 .3التأكػػد مػػف صػػرؼ الوصػػفة الطبيػػة بػػالطرؽ السػػميمة بعػػد التأكػػد مػػف سػػالمتيا النظاميػػة والفنيػػة مػػف ناحيػػة
الجرعة وخموىا مف التداخالت الدوائية واقتراح البدائؿ واعطاء المعمومات الكافية لممريض.
 .4التأكد مف شرح طريقة استعماؿ الدواء لممريض بالطريقة السميمة مع ذكر االحتياطات الالزمة.
 .5القياـ بتطبيؽ آليات العمؿ والسياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .6متابعة تقارير الفئات التخصصية مف المرضى الػذيف يػتـ التعامػؿ معيػـ مػف حيػث تػوفير العػالج الخػاص
بيـ بصفة مستمرة و أرشفة تقاريرىـ الطبية بطريقة سميمة تسيؿ عممية المتابعة العالجية ليـ.
 .7توزيع العمؿ في الصيدلية الخارجية بما يضمف استم اررية العمؿ بالطريقة السميمة.
 .8المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .9إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنية التي تواجيو و المشاركة في وضػع
الحموؿ ليا.
 .10رصد و متابعة ااثار الجانبية لألدوية المصروفة لممرضى.
 .11التأكد مف فصؿ األصػناؼ منتييػة الصػالحية و الموقوفػة بقػرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة عػف األصػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .12المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .13المشاركة في إعداد معدالت الصرؼ حسب التخصص و متابعتيا و إجراء التعديالت الالزمة عمييا.
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 .14متابعة وتطبيؽ السياسات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية.
 .15التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية الخارجية.
 .16متابعة تطبيؽ شروط السالمة و األماف بالصيدلية.
 .17القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية ضمف االختصاص.
 )10صيدلي الصيدلية الخارجية:
تعريف  :صػيدلي لديػػو إلمػػاـ بطبيعػة العمػػؿ فػػي صػيدليات المستشػػفيات ويجػػب أف تتػوفر فيػػو القػػدرة
عم ػى مناقشػػة األطبػػاء وتبػػادؿ المعمومػػات معيػػـ و القػػدرة عم ػى التعامػػؿ مػػع المشػػاكؿ الصػػادرة مػػف المرضػػي
والمراجعيف والقدرة عمى تثقيؼ المريض بما يخص الدواء.
المهام و الواجبات:
 .1طمب األصناؼ مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا األصناؼ الناقصة و
الراكدة و قريبة انتياء الصالحية أوال بأوؿ.
 .2مراجعة الوصفة الطبية و التأكد مف سػالمتيا مػف ناحيػة التػداخالت الدوائيػة و الجرعػة و اسػتكماليا لشػروط
صرؼ الوصفة الطبية (بيانات المريضد الدواءد التعرفة المالية الدوائية).
 .3صرؼ الدواء لمرضى العيادات الخارجية بالمستشفى بعد التأكد مف خموه مػف التفػاعالت الدوائيػة و الغذائيػة
و مالءمتو لمتشخيص و حساب الجرعات و تكرارىا و تعبئتو لممريض في عبوات مناسبة لمصرؼ و كتابة
تعميمات االستخداـ بشكؿ واضح عمى عبوات الدواء و إعطاء التعميمات و التأكد مف فيـ المريض ليا.
 .4عرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية لمطبيب و المعمومات الكاممة عنيا.
 .5االلتزاـ بالعمؿ بالصيدلية بما يضمف استم اررية العمؿ بطريقة سميمة.
 .6التأكد مف سالمة تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية.
 .7المشاركة في إعداد معدالت الصرؼ الشيرية لألصناؼ مف الصيدلية الخارجية.
 .8تطبيؽ آليات العمؿ والسياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .9تسجيؿ و ترصيد الوارد و المنصرؼ مف الصيدلية حسب النظاـ.
 .10المشاركة في إعداد التقارير و اإلحصائيات بالصيدلية الخارجية.
 .11رصد و متابعة جودة األدوية المنصرفة مف الصيدلية الخارجية و ااثار الجانبية الناتجة عنيا.
 .12فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .13التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ.
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 .14القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف االختصاص.
 )11صيدلي معمل الصيدلية( :يعمل ضمن الصيدلية الخارجية)
تعريففف  :صػػيدلي ذو خب ػرة فػػي تصػػنيع األدويػػة و التركيبػػات الدوائيػػة فػػي صػػيدلية المستشػػفي واف
يتوفر لديو القدرة عمى التأكد مف الجودة والنوعية لممستحضرات الطبية.
المهام و الواجبات:
 .1مراجعة الوصفة الطبية و التأكد مف سػالمتيا مػف ناحيػة التػداخالت الدوائيػة و الجرعػة و اسػتكماليا لشػروط
صرؼ الوصفة الطبية.
 .2عمؿ الحسابات الالزمة و التحويالت المطموبة في األوزاف واألحجاـ الخاصة باألدوية بدقة.
 .3تحضير التركيبات الدوائية المطموبة بعد مراجعتيا و التأكد مف مطابقتيا لممرجع المعتمد في الو ازرة.
 .4التأكػػد مػػف نظافػػة األدوات و المكػػاف الػػذي يػػتـ التحضػػير فيػػو و إرجػػاع األدوات لممكػػاف المخصػػص ليػػا بعػػد
االنتياء مف التحضير.
 .5كتابة الرقاع الخاص بالتحضيرات الدوائية و التأكد مف احتوائو جميع البيانات المحددة في سياسة التحضير
المعتمدة.
 .6التأكد مف سالمة تخزيف المواد الخاـ الكيميائية المستخدمة فػي التحضػير فػي المكػاف المخصػص ليػا داخػؿ
الصيدلية.
 .7المشاركة في اعداد معدالت االحتياج الشيرية لألصناؼ.
 .8تسجيؿ و ترصيد التحضيرات حسب النظاـ.
 .9رصد و متابعة جودة التحضيرات و ااثار الجانبية الناتجة عنيا
 .10فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .11التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ.
 .12القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف االختصاص.
 )12رئيس قسم/شعبة صيدلية األورام و خمط المحاليل الوريدية:
تعري  :صيدلي ذو خبرة ال تقؿ عف ثالث سنوات في مجاؿ العمؿ و المعرفة العميقػة بالتػداخالت
الدوائي ػػة و الط ػػرؽ الص ػػحيحة لتحض ػػير العالج ػػات الكيميائي ػػة و لدي ػػو الق ػػدرة عم ػػى اإلشػ ػراؼ و ح ػػؿ المش ػػاكؿ
المتعمقػػة بصػػرؼ الػػدواء لمرضػػى الػػدـ و األوراـ بالمستشػػفى و تطػػوير العمػػؿ و تػػدريب العػػامميف بالقسػػـ و لديػػو
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خبرة في خدمة الصيدلة السريرية ويجب أف تتوفر فيو القدرة عمى مناقشة األطباء و تبادؿ المعمومات معيـ و
القدرة عمي تثقيؼ المريض.
الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1اإلشراؼ عمى جميع العامميف بالقسـ/الشعبة و العمؿ عمى تحسيف أدائيـ.
 .2متابعة األدوية مف حيث توفيرىاد تاريخ صالحيتياد تخزينيا بالطريقة الصحيحة.
 .3التأكد مف حصوؿ المريض عمى مستحضر جاىز لمحقف و مناسب لممريض بعد مراجعتو و عمؿ الحسابات
الصػػػحيحة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالجرعػػػة و طريقػ ػػة االسػ ػػتعماؿ و التػ ػػداخالت الكيميائي ػػة و الفيزيائيػ ػػة و ثبػ ػػات كػ ػػؿ
مستحضر.
 .4التأكد مف صرؼ الوصفة الطبية بالطرؽ السميمة بعد التأكد مف سالمتيا النظامية والفنيػة مػف ناحيػة الجرعػة
وخموىا مف التداخالت الدوائية واقتراح البدائؿ.
 .5التأكد مف شرح طريقة استعماؿ الدواء بالطريقة السميمة مع ذكر االحتياطات الالزمة.
 .6التأكد مف تطبيؽ آليات العمؿ والسياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
 .7متابعة تقارير الفئات التخصصية مف المرضى الذيف يتـ التعامؿ معيـ مف حيث تػوفير العػالج الخػاص بيػـ
بصفة مستمرة و أرشفة تقاريرىـ الطبية بطريقة سميمة تسيؿ عممية المتابعة العالجية ليـ.
 .8توزيع العمؿ في الصيدلية بما يضمف استم اررية العمؿ بالطريقة السميمة.
 .9المشاركة في تقديـ الخدمات في الصيدلية.
 .10المشاركة في برنامج التعميـ الصيدالني المستمر وتطوير العمؿ الصيدالني.
 .11إعداد تقارير دورية لمدير الصيدلية عف سير العمؿ و المشاكؿ الفنيػة التػي تواجيػو و المشػاركة فػي وضػع
الحموؿ ليا.
 .12رصد و متابعة ااثار الجانبية لألدوية المصروفة لممرضى.
 .13المشاركة في األبحاث الدوائية بالمستشفى.
 .14اإلشراؼ عمى إعداد معدالت الصرؼ حسب التخصص و متابعتيا و إجراء التعديالت الالزمة عمييا.
 .15متابعة تطبيؽ السياسات و اإلجراءات المعتمدة بالو ازرة و رفع تقارير بذلؾ إلى مدير الصيدلية.
 .16التأكد مف كفاءة األجيزة و المعدات بالصيدلية.
 .17التأكد مػف فصػؿ النفايػات الطبيػة الناتجػة عػف عمميػة تحضػير العالجػات الكيماويػة فػي المكػاف المخصػص
ليا و التأكد مف إتالفيا بالطريقة الصحيحة المعتمدة.
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 .18التأكػػد مػػف فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .19متابعة تطبيؽ شروط السالمة األماف بالصيدلية.
 )13صيدلي يعمل في صيدلية األورام و خمط المحاليل الوريدية:
تعري  :صيدلي لديو إلماـ بطبيعة العمؿ في صيدلية األوراـ أو تمقػى تػدريب ويجػب أف تتػوفر فيػو
القػػدرة عم ػى مناقشػػة األطبػػاء و تبػػادؿ المعمومػػات معيػػـ والقػػدرة عم ػى تحمػػؿ المشػػاكؿ الصػػادرة مػػف المرضػػي
والمراجعيف والقدرة عمى تثقيؼ المريض بما يخص الدواء.
المهام و الواجبات:
 .1طمب األصناؼ مف مستودع الصيدلية بالمستشفي و المتابعة الدورية ليا و خصوصا الناقصة و الراكدة و
قريبة انتياء الصالحية أوال بأوؿ.
 .2مراجعػػة الوصػػفة الطبيػػة و طمبػػات تحضػػير العػػالج الكيمػػاوي و التأكػػد مػػف سػػالمتيا مػػف ناحيػػة التػػداخالت
الدوائية و الجرعة و استكماليا لشروط صرؼ الوصفة الطبية.
 .3صرؼ وصفات األدوية لمرضى األوراـ بالمستشفى بعد التأكد مف خموىا مػف التفػاعالت الدوائيػة و الغذائيػة
و مالءمتيػػا لمتشػػخيص و حسػػاب الجرعػػات و تكرارىػػا و تعبئتيػػا لمم ػريض فػػي عب ػوات مناسػػبة لمصػػرؼ و
كتابة تعميمات االستخداـ بشكؿ واضح عمى عبوات الدواء و إعطػاء التعميمػات و التأكػد مػف فيػـ المػريض
ليا.
 .4تحضػػير العالجػػات الكيماويػػة داخػػؿ الجيػػاز الخػػاص بػػذلؾ وفػػؽ المعػػايير المعتمػػدة لػػذلؾ والتأكػػد مػػف تشػػغيؿ
جياز تحضير العالج الكيماوي بشكؿ صحيح و االلتزاـ بمعايير الصيانة الوقائية بشكؿ مستمر.
 .5عرض البدائؿ الدوائية المتاحة بالصيدلية لمطبيب و المعمومات الكاممة عنيا.
 .6االلتزاـ بالعمؿ في الصيدلية بما يضمف استم ارر العمؿ بطريقة سميمة.
 .7التأكد مف سالمة تخزيف األدوية داخؿ الصيدلية.
 .8فصػػؿ األصػػناؼ منتييػػة الصػػالحية و الموقوفػػة بق ػرار مػػف دائ ػرة الرقابػػة الدوائيػػة عػػف األصػػناؼ الصػػالحة
لإلستخداـ.
 .9التخمص مف النفايات الطبية الناتجة عف صيدلية األوراـ وفقا لما جاء في دليؿ التخمص اامف مف النفايات
الطبية السامة المعتمد في الو ازرة.
 .10إعداد معدالت الصرؼ الشيرية ألصناؼ األدوية في صيدلية األوراـ.
 .11تطبيؽ آليات العمؿ و السياسات الدوائية المعتمدة لمعمؿ في الصيدلية.
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

24

 .12تسجيؿ و تدقيؽ حركة األصناؼ في الصيدلية حسب النظاـ.
 .13المشاركة في إعداد التقارير و اإلحصائيات بالصيدلية.
 .14رصد و متابعة جودة األدوية و ااثار الجانبية الناتجة عنيا.
 .15التأكد مف حفظ المستندات الخاصة بالصيدلية بشكؿ سميـ.
 .16القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف المدير المباشر ضمف االختصاص.
 )14رئيس قسم الصيدلة السريرية:
تعري  :صيدلي حاصؿ عمى شيادة ماجستير في الصيدلة السريرية و ذو خبػرة ال تقػؿ عػف ثػالث
سنوات في صيدلة المستشفياتي لديو خبػرة سػريرية فػي أقسػاـ المستشػفيي خبػرة فػي مراقبػة األدويػة فػي الػدـ و
خبػ ػرة ف ػػي الخ ػػدمات الص ػػيدالنية ونص ػػح وارش ػػاد المرض ػػي (Counseling

 )Patientو لديػ ػو الق ػػدرة عم ػػى

اإلشراؼ و التعامؿ مع العامميف و القدرة عمى حؿ المشاكؿ المتعمقة بتوزيػع الػدواء داخػؿ المستشػفى و تطػوير
العمؿ و تدريب العامميف بالقسـ.
الهيكل التنظيمي و التبعية ا دارية :يتبع مباشرة لمدير الصيدلية بالمستشفي.
المهام والواجبات:
 .1مشػػاركة الطبيػػب فػػي اختيػػار الػػدواء اامػػف والفعػػاؿ لمم ػريض مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي مػػرور األطبػػاء عم ػى
المرضي وكذلؾ المقاء الصباحي لألطباء.
 .2منع وتقميؿ حدوث األعراض الجانبية الناتجة عف الدواء.
 .3اقتراح البدائؿ العالجية المناسبة في حالة عدـ توفر الدواء المطموب واعطاء المعمومات الكافية عف العالج
البديؿ.
 .4مراقبة الدواء وتأثيره عمى المرضى لمتقميؿ مف حدوث أخطار نتيجة التفاعالت الدوائية وتفاعالت الدواء مع
الغذاء وتعارض استخداـ الدواء في حاالت مرضية معينة.
 .5تقػػديـ خدمػػة صػػيدالنية بػػأعمى مسػػتوى مػػف خػػالؿ تزويػػد الفريػػؽ الطبػػي بأحػػدث مػػا توصػػؿ إليػػو العمػػـ م ػف
المعمومات الدوائية والصيدالنية.
 .6تزويد قسـ التمريض بالمعمومات الالزمة عف طريقة إعطاء األدوية وتعارض األدوية مع المحاليؿ المختمفػة
بما يضمف إعطاء الدواء لممريض بالطريؽ السميمة و اامنة.
 .7التأكد مف توثيؽ المداخالت الصيدالنية المختمفة بالطريقة الصحيحة.
 .8المساىمة في تفعيؿ استخداـ قائمة األدوية األساسية.
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 .9المساىمة في ترشيد استخداـ األدوية مف خالؿ االستعماؿ األمثؿ لمدواء وبالتالي تقميػؿ العػبء المػالي عمػى
و ازرة الصحة.
 .10المشاركة في عمؿ األبحاث الطبية في المجاالت العممية المختمفة.
 .11المشاركة في المجاف الطبية المختمفة مثؿ لجنة مراقبة الدواء ولجنة مكافحة العدوى.
 .12المشاركة في المحاضرات العممية والتعميـ المستمر في المستشفي.
 .13القياـ بأي عمؿ يكمؼ بو مف قبؿ مدير الصيدلية.
 )15مساعد الصيدلي:
تعري  :ىو مف يحمؿ شيادة دبموـ في الصيدلة.
المهام و الواجبات:
 .1تق ػػديـ الخ ػػدمات الص ػػيدالنية مث ػػؿ التعبئ ػػة و التغمي ػػؼ و التحض ػػير و تجيي ػػز و ص ػػرؼ الوص ػػفة الطبي ػػة و
تحضير العالجات الكيميائية بتوجيو مف الصيدلي و تحت إشرافو.
 .2إتباع تعميمات و توجييات الصيدلي فيما يخص العمؿ.
 .3المشاركة في تسجيؿ الوصفات و ترتيبيا و جمعيا و إحصائيا و حفظيا حسب النظاـ.
 .4المشاركة في مراقبة تواريخ انتياء الصالحية لألدوية و الميمات الطبية.
 .5المشاركة في متابعة حركة األصناؼ بالصيدلية و مالحظة الزيادة و النقصاف في األرصدة.
 .6المشػػاركة فػػي ترتيػػب األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة عمػػى األرفػػؼ بالطريقػػة الصػػحيحة و جػػرد األصػػناؼ نيايػػة
الشير و عند الحاجة.
 .7المشاركة في استالـ طمبات األدوية و الميمات الطبية مف المستودعات المركزية.
 .8فص ػػؿ األص ػػناؼ منتيي ػػة الص ػػالحية و الموقوف ػػة بقػ ػرار م ػػف دائػ ػرة الرقاب ػػة الدوائي ػػة ع ػػف األص ػػناؼ الص ػػالحة
لإلستخداـ.
 .9المشاركة في توزيع األدوية و الميمات الطبية مف مستودع المستشفى إلى الصيدليات الفرعية.
 .10القياـ بأي مياـ يكمؼ بيا مف مدير الصيدلية أو رئيس القسـ ضمف االختصاص.

سبدسب :يؼبٌٍش ػبيخ نزخضٌن األدوٌخ و انًهًبد انطجٍخ ثبنًسزشفى:
 .1يجب أف يتوفر في المستودع نسخة محدثة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.
 .2األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة التػػي يجػػب أف تتػػوفر فػػي المستشػػفى ىػػي األصػػناؼ المشػػمولة فػػي القائمػػة
األساسية أو التكميمية الممحقة المعتمدة مف قبؿ الو ازرة.
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 .3تػػوفير األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة لممستشػػفى يػػتـ فقػػط بواسػػطة مسػػتودع األدويػػة و مسػػتودع الميمػػات
الطبية بالمستشفى و مف خالؿ المستودعات المركزية بالو ازرة.
 .4عمى أميف المستودع (رئيس القسـ) المحافظة عمى رصيد مناسب مف جميع األصػناؼ فػي المسػتودع
و العمػؿ عمػى تػوفير أصػناؼ األدويػة و الميمػات الطبيػة عنػد وصػوؿ الرصػيد لمحػد األدنػى لمطمػب و قبػؿ
نفاد الرصيد.
 .5يعتب ػػر الح ػػد األقص ػػى لمرص ػػيد المس ػػموح تواج ػػده داخ ػػؿ المس ػػتودع ى ػػو  %130م ػػف المع ػػدؿ الش ػػيري
المعتمػػد فػػي الصػػرؼ داخػػؿ المستشػػفى و يعتبػػر الحػػد األدنػػى لمرصػػيد ىػػو  %30مػػف ذات المعػػدؿ و ال
يشمؿ ىذا الرصيد الكمية المخزنة في مخزوف الطوارئ.
 .6فػػي الحػػاالت الطارئػػة يػػتـ طمػػب أو اسػػتبداؿ دواء بػػيف مسػػتودع المستشػػفي و مستشػػفى آخػػر أو مركػػز
صحي مف خالؿ مدير الصيدلية و بالتنسيؽ مع مدير دائرة صػيدلة المستشػفيات و المسػتودعات المركزيػة
بالو ازرة.
 .7يجب أف توضع أصناؼ األدوية و الميمػات الطبيػة عمػى أرفػؼ و فػي حػاؿ كانػت الكميػة كبيػرة ف نيػا
توضع عمى حوامؿ خشبية و يجب أف ال توضع األصناؼ عمى األرض مطمقا.
 .8يتـ التأكد مف درجة ح اررة جميع أماكف تخزيف األدوية و الميمات الطبية بالمستشفى و متابعتيا يوميا
( 25درجة مئوية كحد أقصى لألصناؼ التي ال تحتػاج ثالجػةي  8-2درجػة مئويػة لألصػناؼ التػي تحتػاج
لمثالجػػة) و توثػػؽ ىػػذه المتابعػػات عمػػى النمػػوذج المخصػػص لػػذلؾ و الػػذي يعمػػؽ فػػي مكػػاف ظػػاىر و يػػتـ
االحتفاظ بيذه النماذج في ممؼ خاص لدى أميف المستودع.
 .9يجػػب أف يكػػوف المسػػتودع عمػػى مسػػتوى عػػالي مػػف النظافػػة و ال يوجػػد فيػػو غبػػار أو أيػػة مخمفػػات أو
حاويات عمى األرض.
 .10يجب أف تخزف المواد المتطايرة أو المشتعمة في أماكف خاصة بيا بعيدا عف األصناؼ األخرى.
 .11يجب أف يتوفر في المستودع شروط التخزيف و السالمة الكاممة لألصناؼ و العامميف حسػب القػوانيف
المنظمة لذلؾ.
 .12ال يتـ إعادة استخداـ األصناؼ غير المطابقة لممواصفات (منتيية الصالحيةد موقوفةد .)....
 .13يش ػػترط إلس ػػتخداـ األدوي ػػة الت ػػي ت ػػـ تمدي ػػد ص ػػالحيتيا بواس ػػطة دائػ ػرة الرقاب ػػة الدوائي ػػة ب ػػاالدارة العام ػػة
لمصيدلة وجود كتاب رسمي يفيد بذلؾ و أف تحمؿ ىػذه األصػناؼ رقػاع بتػاريخ الصػالحية الجديػد و كػذلؾ
رقـ التشغيمة بدال مف القديـ.
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سبثؼب :انسٍبسبد و اإلجشاءاد:
اسم السياسة /حساب معدالت األدوية و المهمات الطبية و
اعتمادها

رقم السياسة(1) /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :الحصوؿ عمى معدالت شيرية فعمية و دقيقة لألدوية و الميمات الطبية بالمستشفى.
ا جراءات:
 .1يقوـ مدير الصيدلية و بالتعػاوف مػع رئػيس قسػـ مسػتودع األدويػة و رئػيس قسػـ مسػتودع الميمػات الطبيػة
بالمستشفى بحساب المعدالت الشيرية لألدوية و الميمات الطبية حسب المعايير التالية:
 .Iعدد المرضى و عدد األسرة و نسبة اإلشغاؿ و عدد أياـ مكوث المرضى في المستشفى.
 .IIالخدمات المقدمة في المستشفى.
 .IIIالخدمات التي تـ استحداثيا أو االستغناء عنيا في فترات محددة.
 .IVحساب المعػدالت الفعميػة لألدويػة و الميمػات الطبيػة يسػاوي مجمػوع مػا صػرؼ مػف مسػتودعات
األدويػػة و الميمػػات الطبيػػة لألقسػػاـ داخػػؿ المستشػػفى فػػي السػػنة السػػابقة مقسػػوما عمػػى  12و
يستثنى مف ذلؾ الزيادة في المعدالت التي نتجت عف أوضاع الطوارئ و الػنقص خػالؿ فتػرات
انقطاع الصنؼ و إغالؽ المعابر.
 .Vحساب المعدالت الفعمية لألدوية التخصصية يمثؿ حاصػؿ ضػرب معػدؿ عػدد المرضػى لمػرض
مع ػ ػػيف م ػ ػػع الجرع ػ ػػة العالجي ػ ػػة المطموب ػ ػػة ش ػ ػػيريا لك ػ ػػؿ مػ ػ ػريض حس ػ ػػب ال ػ ػػدالئؿ اإلرش ػ ػػادية أو
" "Guidelinesالمعتمدة في الو ازرة المذكورة في الجدوؿ المرفؽ.
 .VIعند حدوث انخفاض في معدؿ صرؼ صػنؼ داخػؿ المستشػفى بمػا نسػبتو أكثػر مػف  %20مػف
الكميػػة الش ػػيرية لمص ػػنؼ و اس ػػتمرار الرك ػػود لم ػػدة زمنيػػة تزي ػػد ع ػػف ش ػػيريف يج ػػب إعػ ػادة تقي ػػيـ
استخداـ ىذا الصنؼ مف خالؿ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى.
 .VIIعنػػد حػػدوث زيػػادة فػػي معػػدؿ صػػرؼ صػػنؼ داخػػؿ المستشػػفى بمػػا نسػػبتو أكثػػر مػػف  %20مػػف
الكميػػة الش ػػيرية لمص ػػنؼ و اس ػػتمرار الزي ػػادة لم ػػدة زمنيػػة تزي ػػد ع ػػف ش ػػيريف يج ػػب إع ػػادة تقي ػػيـ
استخداـ ىذا الصنؼ مف خالؿ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى.
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 .VIIIبالنسػػبة لألصػػناؼ التػػي تسػػتخدـ لحػػاالت خاصػػة حيػػث مػػف الصػػعب تقػػديرىا بمعػػدؿ شػػيري يػػتـ
تحديػػد الكميػػات المطموبػػة ليػػا بتحديػػد كميػػات متوقػػع اسػػتخداميا خػػالؿ فت ػرة زمنيػػة معينػػة (سػػتة
أشػػير مػػثال) مػػع م ارعػػاة تقيػػيـ اسػػتخداميا دوري ػاً (كػػؿ ثالثػػة أشػػير) و مخاطبػػة دائ ػرة صػػيدلة
المستشفيات حسب النظػاـ عنػد الحاجػة لكميػة اضػافية قبػؿ فتػرة زمنيػة ال تقػؿ عػف شػيريف ليػتـ
عمؿ الترتيبات الالزمة لتوفيرىا مع المستودعات المركزية.
 .2يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية ب رسػػاؿ المعػػدالت الشػػيرية الػػى دائ ػرة صػػيدلة المستشػػفيات و ذلػػؾ قبػػؿ نيايػػة شػػير
فبراير مف العاـ الجديد.
 .3تق ػػوـ دائػ ػرة ص ػػيدلة المستش ػػفيات بد ارس ػػة المع ػػدالت الش ػػيرية الػ ػواردة م ػػف المستش ػػفيات و مناقش ػػة م ػػدراء
الصػيدليات فػػي مبػػررات أيػة زيػػادة أو نقػػص فػػي المعػدالت و مػػف ثػػـ تقػػوـ بارسػاليا لػػإلدارة العامػػة لمصػػيدلة
لتحديث المعدالت الشيرية.

إسم السياسة /توريد األدوية و المهمات الطبية لممستشفى

رقم السياسة)2( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :توفير االدوية و الميمات الطبية بالمستشفى و ضماف استم اررية توفرىا.
ا جراءات:
.1

تقوـ المسػتودعات المركزيػة ب عػداد جػدوؿ مواعيػد الطمبػات الشػيرية لممستشػفيات و مخاطبػة ادارة النقػؿ و
المواصػػالت بػػالو ازرة لتػػوفير وسػػائؿ النقػػؿ المناسػػبة و ارسػػاؿ نسػػخة مػػف الجػػدوؿ لػػدائرة الصػػيدلة بػػاإلدارة العامػػة
لممستشفيات و التي تقوـ بدورىا بتعميميا عمى جميع مدراء صيدليات المستشفيات عبر الفاكس أو اإليميؿ أو
أي وسيمة أخرى ممكنة لتعميميا عمى رؤساء اقساـ المستودعات لدييـ.

.2

يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية بالتنسػػيؽ مػػع مس ػئوؿ النقػػؿ و المواصػػالت بالمستشػػفى لتػػوفير سػػيارة مناسػػبة لنقػػؿ
الص ػػيادلة إلس ػػتالـ األدوي ػػة و الميم ػػات الطبي ػػة م ػػف المس ػػتودعات المركزي ػػة آخ ػػذيف باإلعتب ػػار ظ ػػروؼ النق ػػؿ
الصحيحة لمدواء في حاؿ نقؿ األدوية في ذات السيارة.

.3

يقػوـ الصػيدلي (أمػيف المسػتودع) بعمػؿ طمبػات األدويػة و الميمػات الطبيػة عمػى النظػاـ المػالي المحوسػػب
المعتمد بالو ازرة و مف ثـ يرحميا لمدير الصيدلية العتمادىا.
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.4

يقوـ مػدير الصػيدلية بد ارسػة واعتمػاد و ترحيػؿ الطمبػات لممسػتودعات المركزيػة قبػؿ موعػد الطمبيػة بخمسػة
اياـ و بما ال يقؿ عف ثالثة أياـ مف موعد الصرؼ المحدد في الجدوؿ المذكور أعاله إلعدادىا لمصرؼ.

.5

يقػػوـ أمػػيف المسػػتودع بمتابعػػة الطمبػػات عمػػى البرنػػامج المػػالي لمتأكػػد مػػف جاىزيتيػػا لمصػػرؼ قبػػؿ تحػػرؾ
الصػػيادلة مػػف المستشػػفى و فػػي حػػاؿ وجػػود أيػػة مالحظػػات عمػػى الكميػػات التػػي تػػـ اعتمادىػػا لمصػػرؼ مػػف قبػػؿ
المسػػتودعات المركزيػػة يقػػوـ برفعيػػا لمػػدير الصػػيدلية لمتواصػػؿ مػػع المسػػتودعات المركزيػػة لتعػػديؿ الكميػػات قبػػؿ
موعد الطمبية بيوـ عمى األقؿ و يمكف اإلتصاؿ بدائرة صيدلة المستشفيات إذا لزـ األمر.

.6

بعد وصوؿ الصػيادلة لممسػتودعات المركزيػة السػتالـ االدويػة والميمػات الطبيػة يقػوـ الصػيدلي بػاإلجراءات
التالية قبؿ تأكيد اإلستالـ:
 التأكد مػف مطابقػة األصػناؼ و الكميػات المصػروفة فػي اإلسػتمارات مػع األصػناؼ و الكميػات المعػدةلإلستالـ مف خالؿ نسخة ورقية أو إلكترونية.
 التأكد مف خموىا مف أي مالحظات تتعمؽ بجودة األصناؼ. -التأكد مف تاريخ الصالحية.

.7

بعد اتماـ عممية المعاينة و االسػتالـ و انتيػاء اإلجػراءات الخاصػة بالمسػتودعات المركزيػة يقػوـ الصػيدلي
المستمـ باإليعاز لمعماؿ بتحميؿ األصناؼ في سيارة النقؿ.

.8

في حاؿ استالـ أي صنؼ يختمؼ في مواصػفاتو أو شػكمو عػف الصػنؼ المعتػاد أو اسػتالـ بػدائؿ عالجيػة
اخرى يقوـ رئيس قسـ المستودع ب عداد قائمة بيذه األصػناؼ و المالحظػات قػريف كػؿ صػنؼ و رفعيػا لمػدير
الصيدلية ليقوـ بعمؿ تعميـ عمى جميع األقساـ ذات العالقة بالمستشفى مف أطباء و صيادلة و تمريض.

.9

يقوـ الصيدلي بالتأكد مف نقؿ أصناؼ الثالجة في ثالجات أو حاويات مناسبة حتى وصوليا لممستشفى.

 .10عنػػد وصػػوؿ األصػػناؼ لممستش ػػفى يقػػوـ العػػامموف ف ػػي مسػػتودع األدويػػة و الميم ػػات الطبيػػة بوضػػعيا ف ػػي
األماكف المخصص ليا حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.
 .11في حاؿ الحاجة لطمب صنؼ إضافي يتوجب عمى أميف المستودع التواصؿ مع المستودعات المركزية قبؿ
التوجو إلييـ.
 .12يستثنى مما سبؽ األدوية المخدرة حيث يقوـ الصيدلي المختص باألدوية المخدرة بالقياـ بالمراحؿ السابقة.

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

30

اسم السياسة /تخزين األدوية والمهمات الطبية بالمستشفى

رقم السياسة)3( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :تخزيف األدوية والميمات الطبية في ظروؼ مناسبة مطابقة لمعايير التخزيف الصحيحة حرصػا عمييػا
مف أي مؤثرات سمبية كالح اررة و الضوء و الرطوبةي مع ضماف التيوية و العزؿ و األماف و سيولة التداوؿ.
االجراءات:
 .1قبؿ إتماـ عممية إستالـ األصناؼ و نقؿ كؿ الصنؼ لمكانو المحدد في المستودع يقوـ الصيدلي
بالتالي:
 .1.1التأكد مف نظافة المكاف أو األرفؼ المخصصة لذلؾ في المستودع قبؿ إدخاؿ األصناؼ.
 .1.2التأكد مف سالمة الصناديؽ المحتوية ليذه األصناؼ قبؿ رصيا في أماكنيا.
 .2بعد إتماـ عممية إدخاؿ األصناؼ لمستودع الصيدلية يقوـ العامموف بترتيب األصناؼ في األماكف المخصصة
ليا وفؽ الخطوات التالية:
 .2.1ترتيب األصناؼ بحيث تكوف البيانات الخاصة بالصنؼ و الكمية و تاريخ الصالحية عمى
الجية الظاىرة لمعامميف بالمخزف و البيانات غير الواضحة تكتب بخط اليد عمى كؿ صنؼ.
 .2.2ترتيب األصناؼ بحيث يصرؼ الصنؼ ذو التاريخ األقرب أوال ( )FEFOو في حاؿ كانت
األصناؼ ليا نفس تاريخ الصالحيةد يتـ صرؼ األصناؼ الموردة أوال (.)FIFO
FEFO= First Expiry First Out
FIFO= First In First Out
 .3بالنسبة لألصناؼ التي ال يمكف وضعيا عمى أرفؼد توضع عمى حوامؿ خشبية (طبميات تحميؿ) وفؽ
القواعد التالية:
 .3.1ترتفع رصة الكراتيف عف األرض  10سـ كحد أدني و تبتعد عف الحائط مسافة  30سـ كحد
أدنى.
 .3.2يجب أف ال ترتفع رصة الكراتيف عف ما ىو مدوف عمى الكرتونة الخارجية مف تعميمات
تخص رص الصناديؽد و في حالة عدـ وجود تعميمات يتـ مراعاة طبيعة الصنؼ المخزف بحيث
ال يزيد إرتفاع رصة الكراتيف عف  2متر بحد أقصى.
 .3.3أف يكوف عرض الممرات بيف األصناؼ  90سـ كحد أدنى.
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 .4توضع األصناؼ السائمة في األرفؼ السفمية دائما.
 .5توضع األصناؼ الثقيمة في األرفؼ السفمية دائما و توضع األصناؼ الخفيفة في األرفؼ العموية في حالة
وجود أكثر مف صنؼ في نفس الرصة أو األرفؼ.
 .6يمكف ترتيب األصناؼ في المخزف بأحد الطرؽ ااتية:
 حسب رقـ الصنؼ (الترميز المعتمد في الو ازرة). 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. حسب الترتيب األبجدي ألسماء االصناؼ. .7العوامؿ التي تؤخذ في االعتبار عند القياـ بعممية الرص والترتيب:
-

يجب أف يكوف لكؿ صنؼ (بطاقة رؼ أو الفتة) بيا وصؼ موجز لمصنؼ ورقـ التصنيؼ و
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 حديثاً الى جانب مثيالتيا الموجودة بالمستودع.

-

ينبغي أف تكوف المخازف واألفنية واألرفؼ واألرضيات عمى درجة عالية مف النظافة وحسنة
الترتيب مما يقمؿ مف احتماالت وقوع الحوادث.

-

يجب أف تؤخذ تعميمات الشركة المصنعة ( بما يخص عدد الوحدات المسموح برصيا رأسيا)
عند عممية رص و ترتيب ىذه األصناؼ في المخزف.

.8

شروط التخزين بالثالجة :توضع األدوية التي تحتاج الى تبريد في ثالجة مخصصة لذلؾي وال يخزف في
الثالجة أي شيء سوى األدوية.
-

درجة الح اررة المناسبة ألدوية الثالجة ىي  8-2درجة مئوية.

-

يوضع في الثالجة مقياس لدرجة الح اررة لمتابعة درجة ح اررة الثالجة التي تدوف باستمرار عمى
جدوؿ لدرجات الح اررة ممصؽ عمى واجية الثالجة.

-

يقوـ الصيدلي ب ستدعاء الصيانة مباشرة إذا كاف ىناؾ أي خمؿ في درجة ح اررة الثالجة.

-

يقوـ العامموف في أقساـ الصيدلية بفحص درجة ح اررة الثالجة مرتيف يوميا وتسجيؿ القراءات
عمى الجدوؿ.
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.9

شروط الحماية من الضوء :جميع األدوية تتطمب حماية مف الضوء أثناء التخزيف و أف تبقى في
عبواتيا األصمية في أدراج بعيدة عف الضوء.

 .10يقوـ العامموف في أقساـ الصيدلية بجرد روتيني شيريا الستبعاد األدوية منتيية الصالحية و التالفة أو التي
ال يوجد عمييا الصؽ تعريؼ وتحفظ في مكاف منفصؿي وتسجؿ عمى سند اإلتالؼ ليتـ تسميميا لمجنة
اإلتالؼ عند اإلعالف عف موعد اإلتالؼ لدى اإلدارة العامة لمصيدلة أو تعاد لممستودعات المركزية بالو ازرة
في حاؿ تمديد صالحيتيا لفحصيا و وضع رقاع تاريخ الصالحية الجديد عمييا.
 .11األدوية عالية الخطورة تميز بممصؽ خاص)High alert medications(.
 .12األدوية ذات االسماء المتشابية بالمفظ أو المتشابية بالشكؿ يتـ تمييزىا وابعادىا عف بعضيا ومعاممتيا
بحذر لمنع الخطأ.
النماذج المرفقة:
 مرفؽ رقـ ( :)1نموذج توثيؽ درجات الح اررة بالصيدلية.إسم السياسة /طمب و توريد األدوية المخدرة لممستشفى

رقم السياسة)4( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهففد  :تػػوفير و تخ ػزيف و صػػرؼ األدويػػة المخػػدرة بالمستشػػفى و ضػػماف اسػػتم اررية توفرىػػا و التعامػػؿ معيػػا
بشكؿ صحيح.
ا جراءات:
 .1يحتفظ الصيدلي المسئوؿ عف عيدة األدوية المخدرة بالمستشفى في خزانة خاصة محكمة اإلغالؽ بما
يمي:
 .aجميع األدوية المخدرة.
 .bجميع سجالت ووصفات األدوية المخدرة.
 .cجميع استمارات أو سندات الطمب و الصرؼ الخاصة باألدوية المخدرة.
 .dجميع األمبوالت الفارغة التي تـ إستخداميا.
 .2يقػوـ الصػػيدلي بالتأكػد مػػف مطابقػػة وصػفات األدويػػة المخػدرة لعػػدد األمبػوالت الفارغػة المسػػتخدمة و سػػجؿ
األدوية المخدرة و التأكد مف مطابقة األرصدة المتبقية في المستشفى.
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 .3يقوـ الصيدلي بعمؿ طمب لألدوية المخدرة عمى النظاـ المحوسب و ارساليا لمدير الصيدلة لإلعتماد.
 .4يقوـ مدير الصيدلية باعتماد الطمب و ترحيمو لممستودعات المركزية.
 .5يقوـ الصيدلي بالتواصؿ مع المستودعات المركزية و قسـ األدوية المخػدرة بػاإلدارة العامػة لمصػيدلة لتحديػد
موعد االستالـ.
 .6يقػػوـ الصػػيدلي المس ػئوؿ عػػف عيػػدة األدويػػة المخػػدرة بطمػػب سػػيارة النقػػؿ و التوجػػو لممسػػتودعات المركزيػػة
مصطحبا معو األمبوالت الفارغة و الوصفات و السجؿ الخاص باألدوية المخدرة.
 .7يقوـ الصيدلي بتسميـ األمبوالت الفارغة و الوصفات الطبيػة لقسػـ األدويػة المخػدرة بػاإلدارة العامػة لمصػيدلة
و الحصوؿ عمى مطابقة لألرصدة و تسميميا لمستودعات األدوية المركزية.
 .8يقوـ الصيدلي ب ستالـ األدوية المخدرة بعد التأكد مف:
 مطابقة األصناؼ و الكميات المصروفة في اإلسػتمارات مػع األصػناؼ و الكميػات المعػدة لإلسػتالـمف خالؿ نسخة ورقية أو إلكترونية.
 التأكد مف خمو األصناؼ مف أي مالحظات تتعمؽ بجودة األصناؼ. مالحظة تاريخ الصالحية..9

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

 .10عند وصوؿ الصيدلي و األصناؼ لممستشفى يقوـ بوضعيا في الخزنة المخصصة ليا.
 .11في حاؿ استالـ أي أصناؼ تختمؼ في مواصفاتيا أو شكميا عف الصنؼ المعتاد أو استالـ بػدائؿ عالجيػة
اخرى يقوـ ب عداد قائمة بيذه األصناؼ و المالحظات قريف كػؿ صػنؼ و رفعيػا لمػدير الصػيدلية ليقػوـ بعمػؿ
تعمػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى جميػ ػ ػ ػ ػ ػػع األقسػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ذات العالقػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالمستشػ ػ ػ ػ ػ ػػفى مػ ػ ػ ػ ػ ػػف أطبػ ػ ػ ػ ػ ػػاء و صػ ػ ػ ػ ػ ػػيادلة و تم ػ ػ ػ ػ ػ ػريض.
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إسم السياسة /صر األدوية المخدرة و متابعتها بالمستشفى

رقم السياسة)5( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهفففد  :ص ػػرؼ االدوي ػػة المخ ػػدرة بالمستش ػػفى و ض ػػماف اس ػػتم اررية توفرى ػػا باألقس ػػاـ و التعام ػػؿ معي ػػا بشػ ػكؿ
صحيح.
ا جراءات:
 .1يقوـ مدير الصيدلية باالتفاؽ مع األطباء رؤساء األقساـ و مشرفي التمريض ذوي العالقة بصرؼ األدوية
المخدرة بالمستشفى لتحديد الرصيد الواجب توفره مف األدوية المخدرة في ىذه األقساـ.
 .2يقوـ رئيس تمريض القسـ الذي يحتاج لصرؼ أدوية مخدرة بطمب الكمية التي يحتاجيا القسـ كرصيد
افتتاحي و ذلؾ عمى سند صرؼ األدوية المخدرة مف أصؿ وصورة ومؤشر عمييا مف الطبيب رئيس
القسـ حسب اإلتفاؽ المذكور في البند رقـ .1
 .3يقوـ الصيدلي المسئوؿ عف عيدة األدوية المخدرة بتزويد كؿ قسـ بالمستشفى بدفتر وصفة مخدر برقـ
مسمسؿ صادر مف اإلدارة العامة لمصيدلة وتدوف أرقاميا التسمسمية عند الجية التي قامت بصرؼ ىذه
الدفاتر.
 .4يقوـ الصيدلي المسئوؿ عف عيدة األدوية المخدرة بصرؼ الكمية المطموبة والتوقيع عمى سند الصرؼ
وتكوف ىذه الكمية عيدة رئيس القسـ ويتـ االحتفاظ باألصؿ مع الصيدلي مسئوؿ عيدة األدوية المخدرة
والصورة لدى تمريض القسـ.
 .5بعد وصؼ الطبيب المعالج لمدواء المخدر عمى تذكرة المريضد يقوـ الطبيب بتحرير ذلؾ عمى الوصفة
الخاصة باألدوية المخدرة لممرضى المقيميف داخؿ المستشفىد محدداً فييا الكمية التي أعطيت لممريضد
ثـ يقوـ بتوقيع اسمو و ختمو عمييا.
 .6يقوـ الممرض ب عطاء الدواء المخدر لممريض تحت إشراؼ الحكيـ المسئوؿد ويقوـ كؿ منيما بكتابة اسمو
وتوقيعو بالمكاف المخصص عمى وصفة األدوية المخدرة و يقوـ باالحتفاظ باألمبوؿ الفارغ بالخزانة
الخاصة برفقة النسخة البيضاء مف وصفة األدوية المخدرة ليتـ استبداليا الحقاً مف الصيدليةد أما النسخة
الصفراء فتحفظ في ممؼ المريض والنسخة الوردية تبقي في الدفتر و تحفظ في القسـ لطمبيا عند
الحاجة.
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 .7تجمع النسخ البيضاء مف وصفة األدوية المخدرة مع االمبوالت الفارغة لدى الممرض المسئوؿ ويقوـ
بكتابة سند صرؼ األدوية المخدرة (مف أصؿ وصورة) بكمية مساوية لمتي صرفت ومف ثـ يقوـ بتسميـ
الوصفات و االمبوالت الفارغة أوال بأوؿ لمصيدلية الستبداليا وعندىا يقوـ الصيدلي المسئوؿ بتدقيؽ
الكمية وبعد التأكد مف صحتيا يقوـ بصرؼ كمية مساوية لعدد االمبوالت الفارغة والمطابقة لوصفات
األدوية المخدرة ومف ثـ يقوـ بالتوق يع عمى سند الصرؼ ويحتفظ الصيدلي بأصؿ سند الصرؼد بينما
يحتفظ الممرض المسئوؿ بصورة سند الصرؼ لطمبيا عند الحاجة.
 .8يحفظ السجؿ الخاص بعيدة األدوية المخدرة لدى الصيدلي المسئوؿ عف العيدة و يكوف السجؿ عرضة
لمتفتيش مف قبؿ مدير الصيدلية في أي وقتد وكذلؾ مف أي جية رقابية يصرح ليا الوزير بذلؾ.
 .9يقوـ الصيدلي بصرؼ أو تكممة عيدة أرصدة األقساـ عمى النماذج المخصصة لذلؾ ثـ يقوـ بتسجيؿ
الكميات المصروفة يومياً أوال بأوؿ في السجؿ الخاص باألدوية المخدرة الذي تـ استالمو مف اإلدارة
العامة لمصيدلة و يقوـ بمتابعتيا بشكؿ دوري في األقساـ مستخدما نموذج مرفؽ رقـ .16
 .10يتـ االحتفاظ بالمستندات الخاصة باألدوية المخدرة لمدة  5سنواتد ويتـ إتالؼ ىذه المستندات بعد
الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة العامة لمصيدلة بحضور مندوب منيا.
 .11يقوـ التمريض بنقؿ دفاتر وصفات األدوية المخدرة التي تـ استخداـ جميع النسخ الموجودة بداخميا الى
المكاف المخصص ليا في األرشيؼ الطبي لحيف إستكماؿ عممية اتالفيا حسب النظاـ.
اسم السياسة /طمب و صر األدوية و المهمات الطبية من
مستودعات صيدلية المستشفى

رقم السياسة )6( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :ضماف استمرار توفير األدوية و الميمات الطبية بالمستشفى.
ا جراءات:
 .1يقوـ رئيس القسـ/الشعبة في الصيدليات الفرعية (الداخمية /الخارجية/العالج الكيماوي) بتكميؼ الصيدلي أو
مساعد الصيدلي بمتابعة مجموعة مف األصناؼد أما بالنسبة لممحاليؿ والمطيرات و الميمات الطبية
فتصرؼ مف المستودع مباشرة إلى األقساـ الداخمية.
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 .2يقوـ الموظؼ المكمؼ بتعبئة نموذج طمب الصرؼ مف حسابو عمى النظاـ المحوسب و تحديد الكميات
الالزمة طبقا لمعدالت الصرؼ وامكانية التخزيف ثـ يقوـ بترحيمو إلى حساب أميف المستودع وذلؾ مرتيف
شيريا بحد أقصى وفي أي وقت بالنسبة لمحاالت الطارئة.
 .3يقوـ أميف المستودع بتدقيؽ الطمب و تحديد الكمية المسموح بصرفيا حسب معدالت الصرؼ المعتمدة و
حسب حجـ العمؿ و الرصيد المتبقي في المستودع و الصيدلية.
 .4يقوـ العامموف بالمستودع بتحضير األدوية المقرر صرفيا و تجييزىا لإلستالـ.
 .5يقوـ العامموف في الصيدلية الفرعية باستالـ الطمب و معاينة األدوية المصروفة ليـ مف حيث العدد والنوع
والشكؿ الصيدالني وتاريخ الصالحية و المواصفات (في حاؿ تغير الشكؿ الخارجي لمصنؼ) ثـ تأكيد
استالميا عمى النظاـ المحوسب.
 .6يقوـ العامموف في الصيدلية الفرعية بوضع األدوية التي تـ إستالميا في الصيدلية في األماكف المخصصة ليا
والمناسبة لتخزينيا.
اسم السياسة /كتابة الطمبية الشهرية لألدوية والمهمات الطبية
واعتمادها

رقم السياسة)7( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد :
توفير األدوية و الميمات الطبية في المستشفى و ضماف استمرارىا.
ا جراءات:
 .1يقػػوـ أمػػيف المسػػتودع بكتابػػة الطمبيػػة الشػػيرية بعػػد معرفػػة الميعػػاد المقػػرر لص ػرفيا مػػف مخػػازف األدويػػة و
الميمات الطبية عمى أف تكوف جاىزة قبؿ فترة ال تقؿ عف خمسة أياـ مف موعد اإلستالـ.
 .2يقوـ أميف مستودع األدوية/الميمات الطبيػة بكتابػة الطمبيػة الشػيرية عمػى النظػاـ المحوسػب ووفػؽ سياسػة
حساب المعدالت الشيرية المذكورة سابقا في الدليؿ (تحت عنواف :حسبة يؼذالد األدوٌخ و انًهًبد انطجٍ خ و

اػزًبدهب) مع مراعاة ما يمي:
 .aتكوف االصناؼ المطموبة مف ضػمف قائمػة األدويػة/الميمات الطبيػة األساسػية الخاصػة بالمستشػفى
و المحددة مف لجنة الصيدلة و العالجيات فييا.
 .bيجب أف يتطابؽ الرصيد الفعمي الموجود عمى أرفؼ المستودع مع الرصيد المحوسب.
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 .cيجب التأكد مف عدـ تراكـ كميات كبيرة مف الصنؼ داخؿ الصيدليات الفرعية بالمستشفى.
 .dالكميات تكوف متوافقة مع المعدؿ الشيري المعتمد لصرؼ األدوية/الميمات الطبية.
 .eتاريخ صالحية األدوية/الميمات الطبية الموجودة في مخزوف الطوارئ بالمستشفى.
 .fطبيعة العمؿ الموسمي لممستشفى.
 .gيعتبر الرصيد الصفري ألي صنؼ مساويا لثمث المعدؿ الشيري لمصنؼ.
 .hيتـ تحديد الكمية المطموبة بعد خصـ الباقي في العيدة مف المعدؿ الشيري مضػافا إليػو  %30مػف
المعػػدؿ الشػػيري ثػػـ كتابػػة النػػاتج فػػي خانػػة الكميػػة المطموبػػة (الكميػػة المطموبػػةه المعػػدؿ الشػػيري +
 %30المعدؿ الشيري – الباقي في العيدة)
.iاألصناؼ التي ال تطمب بشكؿ مستمر يتـ طمبيا عنػد الحاجػة فقػط و لػيس بشػكؿ شػيري مػع ضػرورة
التأكد مف وجود رصيد احتياطي منيا في المخزف.
.jطمب إجمالي الجرعات ألدوية لجنة العالجات التخصصية التي يحتاجيا المرضى حتى نياية العالج
المقررة لمحاالت الحاصمة عمى موافقة حديثة.
 .3يقػػوـ أمػػيف المسػػتودع بعػػد إتمػػاـ كتابػػة الطمبيػػة الشػػيرية بترحيمي ػا لمػػدير الصػػيدلية لالطػػالع و اإلعتمػػاد
النيائي.
 .4يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية بتػػدقيؽ الطمبيػػة الشػػيرية و اعتمادىػا بعػػد مناقشػػة أمػػيف المسػػتودع عػػف األصػػناؼ و
كمياتيا و المبررات عنػد الزيػادة أو الػنقص أو عػدـ طمبيػا عمػى أف ال تتجػاوز الفتػرة ثالثػة أيػاـ مػف موعػد
الطمبية الشيرية.
اسم السياسة /التعامل مع األدوية التالفة و الموقوفة

رقم السياسة)8( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :التعامؿ السميـ مع األدوية/الميمات الطبية التالفة و الموقوفة.
ا جراءات:
 .1األدوية/الميمات الطبية التالفة و التي تشمؿ االصػناؼ التالفػة نتيجػة سػوء التخػزيف فػي المستشػفى أو
منتيية الصالحية.
 .aاألدوية/المهمات الطبية التالفة نتيجة سوء التخزين:
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 .iعن ػػد مالحظ ػػة الص ػػيدلي لوج ػػود تغي ػػر ف ػػي أي مػ ػف مواص ػػفات الص ػػنؼ نتيج ػػة س ػػوء
تخزينػػو فػػي المستشػػفى (اخػػتالؼ فػػي الشػػكؿ نتيجػػة التعػػرض لمشػػمس أو الح ػ اررة أو
البػػرودة ال ازئػػدة أو عطػػؿ الثالجػػة أو الرطوبػػة أو مػػا شػػابو ذلػػؾ) يقػػوـ ب ػالتحفظ عمػػى
الصنؼ في مكاف خاص في المستودع بعيدا عف االصناؼ الصالحة لإلستخداـ.
 .iiيقػوـ الصػيدلي بتعبئػة نمػوذج ( )Pharmacovigilance Quality Formالخػاص
بجودة الصنؼ و برفعو لمدير الصيدلية.
 .iiiيقوـ رئيس قسـ/شعبة الصيدلية الفرعيػة أو القسػـ الػداخمي بصػرؼ الصػنؼ (إرجػاع)
الى مستودع التالؼ في صيدلية المستشفى مف خالؿ نموذج صرؼ رسمي.
 .ivيقوـ رئيس قسـ/شعبة المستودع (المسئوؿ عف مستودع التالؼ) بعمؿ تأكيد إلستالـ
الصنؼ بعد استالمو و وضعو في المكاف المخصص لو.
 .bاألدوية/المهمات الطبية منتهية الصالحية:
 .iيقوـ الصيدلي في الصيدلية الفرعية بػالمرور الػدوري عمػى جميػع أقسػاـ المستشػفى و
سحب المتبقي مف األصناؼ منتيية الصالحية باإلضافة الى حصػر الكميػة المتبقيػة
منيا في الصيدلية الداخمية.
 .iiيقوـ الصيدلي الذي يعمؿ في الصيدلية الفرعية أو أي موظؼ يعمؿ في قسـ داخمػي
بالمستشفى بصرؼ (إرجػاع) الصػنؼ منتيػي الصػالحية لمسػتودع اإلتػالؼ بصػيدلية
المستشفى مف خالؿ نموذج الصرؼ المعتمد.
 .iiiفي حالة الميمات الطبية و المحاليؿ و المطيرات منتيية الصالحية يكوف الصػيدلي
الذي يعمؿ في المستودع ىو المسئوؿ عف عممية سحب األصناؼ مف األقساـ.
 .ivيقوـ رئيس قسـ/شعبة المستودع (المسئوؿ عف مستودع التالؼ) بعمؿ تأكيد إلستالـ
الص ػػنؼ بع ػػد اس ػػتالمو و وض ػػعو ف ػػي المك ػػاف المخص ػػص ل ػػو بعي ػػدا ع ػػف األص ػػناؼ
الصالحة لإلستخداـ.
 .vي ػتـ الػػتحفظ عمػػى جميػػع األصػػناؼ التالفػػة أو المنتييػػة الصػػالحية فػػي مكػػاف خػػاص
لذلؾ حتى يتـ إتالفيا عف طريؽ لجنة اإلتالؼ المركزية.
 .viيقػػوـ رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع ب عػػداد تقريػػر بمبػػررات انتيػػاء صػػالحية الصػػنؼ
عنده و يحتفظ بو مع إرساؿ نسخة منو لمدير الصيدلية.
 .viiيق ػػوـ رئػ ػػيس قسـ/ش ػػعبة المسػػػتودع باالحتف ػػاظ باألدويػػػة و الميم ػػات الطبيػ ػػة منتييػػػة
الصػػالحية و تخزينيػػا فػػي أمػػاكف تخ ػزيف مناسػػبة لظػػروؼ و خصوصػػية كػػؿ صػػنؼ
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(بعي ػػدة ع ػػف أش ػػعة الش ػػمسي األص ػػناؼ الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى تبري ػػد تحف ػػظ ف ػػي الثالج ػػةي
.)......
 .2األدوية/الميمات الطبية الموقوفة عف التداوؿ في المستشػفى بقػرار مػف دائػرة الرقابػة الدوائيػة أو نتيجػة
مالحظة أية تغيرات في خصائص الصنؼ أو شكوى طبيب أو ممرض أو مريض.
 .aاألدوية/المهمات الطبية الموقوفة بقرار من دائرة الرقابة الدوائية:
 .iعند ورود تعمػيـ مػف اإلدارة العامػة لممستشػفيات ب يقػاؼ صػنؼ يقػوـ مػدير الصػيدلية
بتعميـ القرار عمػى جميػع العػامميف فػي الصػيدلية و اإليعػاز لمصػيدلي المعنػي بػالقرار
لعمؿ الالزـ.
 .iiيقػػوـ الصػػيدلي بػػالمرور عمػػى جميػػع أقسػػاـ المستشػػفى و سػػحب الصػػنؼ الموقػػوؼ و
اإليعاز لألقساـ بعمؿ طمبية صرؼ موجية لمستودع التالؼ و الموقوؼ في صيدلية
المستشفى.
 .iiiيقوـ رئيس قسـ/شعبة المستودع (المسئوؿ عف مستودع التالؼ) بعمؿ تأكيد إلستالـ
الصنؼ بعد استالمو و وضعو في المكاف المخصص ليذه األصناؼ عنده.
 .ivيحػػتفظ أمػػيف المسػػتودع باألصػػناؼ الموقوفػػة فػػي المكػػاف خػػاص بػػذلؾ مػػع اإلحتفػػاظ
بنسخة مف قرار اإليقاؼ.
 .vتقوـ الصيدلية بصرؼ كميات مناسػبة مػف الصػنؼ لألقسػاـ التػي سػحب منيػا حسػب
إمكانية المستودع.
 .viعند ورود تعميـ بالسماح ب عادة استخداـ الصنؼ مرة اخرى يقوـ صػيادلة المسػتودع
بصػ ػػرؼ الصػ ػػنؼ مػ ػػف مسػ ػػتودع التػ ػػالؼ و الموقػ ػػوؼ الػ ػػى مسػ ػػتودع المستشػ ػػفى مػ ػػع
االحتفاظ بنسخة عف تعميـ إعادة االستخداـ.
 .viiبالنسػػبة لألصػػناؼ التػػي تمػػت الموافقػػة عمػػى تمديػػد صػػالحيتياد يقػػوـ أمػػيف المسػػتودع
بارجػاع ىػذه االصػناؼ الػى المسػتودعات المركزيػػة بػالو ازرة لوضػع رقػاع يحتػوي عمػػى
البيانات الجديدة لمصنؼ و التي تشمؿ تاريخ الصالحية و رقـ التشغيمة الجديديف.
 .viiiف ػػي ح ػػاؿ تفعي ػػؿ عم ػػؿ المجن ػػة المركزي ػػة إلت ػػالؼ المستحضػ ػرات الطبي ػػة يق ػػوـ رئ ػػيس
قسـ/شعبة المسػتودع بصػرؼ الكميػات المتػوفرة لديػو مػف الصػنؼ الػى حسػاب المجنػة
المركزية بالو ازرة حسب التعميمات الواردة في الكتاب.
 .bاألدويففة/المهمات الطبيففة الموقوفففة نتيجففة المالحظ فات الصففيدالنية أو شففكوا المرضففى أو
التمريض أو األطباء:
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 .iيقوـ الصيدلي بالتعامػؿ بجديػة مػع أي شػكوى مػف المرضػى أو التمػريض أو األطبػاء
أو في حاؿ مالحظتو ألي خمؿ في مواصفات الصنؼ.
 .iiيقوـ الصيدلي بالتحقؽ مف الشكوى و مراجعة اقساـ أخرى بالمستشػفى تسػتخدـ نفػس
الصنؼ ثػـ يقػوـ بتعبئػة نمػوذج المالحظػة الصػيدالنية ( )Pharmacovigilanceو
رفعو لمدير الصيدلية مع ارفاؽ عينة مف الصنؼ المشكو عميو.
 .iiiيقػػوـ مػػدير الصػػيدلية بػػالتحقؽ مػػف الشػػكوى و مراجعػػة التقريػػر و إرسػػاؿ نسػػخة منػػو
عمػػى الفػػاكس لػػدائرة الرقابػػة الدوائيػػة و يقػػوـ ب رسػػاؿ النمػػوذج األصػػمي و عين ػة مػػف
الصنؼ إلييـ في أقرب وقت ممكف مع إبالغ دائرة صيدلة المستشفيات لممتابعة.
 .ivتقوـ الصيدلية بسحب الصنؼ (نفس التشغيمة أو عػدة تشػغيالت) مػف جميػع األقسػاـ
و يتـ التعامؿ معو كصنؼ موقوؼ مف الو ازرة حتى يتـ الرد عمى شكوى الصيدلية.
النماذج المرفقة:
 مرفؽ رقـ ( :)2نموذج Adverse Drug Reaction مرفؽ رقـ ( :)3نموذج Drug Quality Reporting Form مرفؽ رقـ ( :)4نموذج Medication Errors Form مرفؽ رقـ ( :)5نموذج متابعة جودة الميمات الطبيةاسم السياسة /صر الدواء بنظام الجرعة الواحدة لممرضى
المنومين بالمستشفى

رقم السياسة )9( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

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

تعري

النموذج المخصص لذلؾ بكمية تكفي مدة  24ساعة وذلؾ بشكؿ يومي.
الهد :
 .1ضماف وصوؿ الدواء المناسب بالوقت المناسب بالكمية المناسبة لممريض المناسب بالشكؿ وطريقة
اإلعطاء المناسبتيف.
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 .2تقميؿ األخطاء المحتمؿ حدوثيا عند تناوؿ الدواء حيث أف كؿ مف الطبيب والصيدلي والممرض
يستطيعوف متابعة العممية العالجية مف خالؿ ىذا النظاـ و اعطاء الفرصة لمصيدلي لعمؿ
المداخالت الصيدالنية المناسبة.
 .3تقميؿ كمية األدوية المخزنة في وحدات التمريض و تسييؿ متابعة تاريخ الصالحية وسالمة التخزيف.
 .4ضماف توزيع األدوية بالمستشفى حسب ما تستدعيو حاجة المرضى في األقساـ.
ا جراءات:
 .1يقوـ الصيدلي باستالـ الكارديكسات مكتممة البيانات فقط وىي:


اسـ المريض

 اسـ القسـ
 رقـ الممؼ
 تاريخ الميالد
 وزف المريض
 رقـ الغرفة
 التشخيص الطبي لممريض
 كتابة العالج لممريض في المكاف المخصص لو في بطاقة الدواء
 ختـ الطبيب و توقيعو
 .2يقوـ صيدلي مف الصيدلية الداخمية بػالتأكد مف:
 اكتماؿ بيانات بطاقة الدواء.
 مالءمة الدواء الموصوؼ لمتشخيص.
 دقة حساب الجرعة.
 عدـ وجود تعارضات بيف األدوية الموصوفة مف حيث التفاعالت الدوائية و الغذائية مع
المرض.
 .3يقوـ الصيدلي باالتصاؿ بالطبيب المعالج واقتراح الحموؿ المناسبة واجراء التعديؿ الالزـ في حاؿ
مالحظة خمؿ في أي مف البيانات المذكورة أعاله.
 .4يقوـ الصيدلي بصرؼ العالج الالزـ لمدة  24ساعة في أكياس ورؽ تحمؿ اسـ المريض و إسـ
الدواء و تركيزه في حاؿ كانت األدوية غير معبأة في أشرطة (نفؿ) أو ال تحمؿ إسـ واضح ويسجؿ
عمى كارت المريض عدد الجرعات المصروفة و توقيعو بجوارىا.
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 .5في حاؿ وصؼ دواء يكفي محتواه ألكثر مف مريض في نفس الوقت كما في أقساـ األطفاؿ يقوـ
الصيدلي بعمؿ مشاركة بيف جرعات المرضى في ىذا الدواء.
 .6يقوـ الصيدلي ب رساؿ االدوية التي قاـ بتحضيرىا مع المراسؿ إلى أقساـ التمريض مرفقا معيا
بطاقات صرؼ الدواء الخاصة بالمرضى.
 .7قبؿ انتياء الدواـ الرسمي يقوـ صيادلة الصيدلية الداخمية بصرؼ الدواء الالزـ لجميع المرضى
المنوميف في المستشفى لمدة  24ساعة.
 .8بعد انتياء الدواـ الرسمي يقوـ الصيدلي الذي يعمؿ خالؿ فترة الدواـ المسائي أو الميمي (تحت
االستدعاء أو الصيدلي المناوب) بصرؼ الدواء الالزـ لحاالت الدخوؿ الجديدة و حسب سياسة
العمؿ بالمستشفى و كذلؾ الحاالت التي تـ تغيير العالج او جرعاتو ليا و يكوف الصرؼ بعدد
جرعات تكفي حتى موعد بدء العمؿ في الصيدلية الداخمية صباح اليوـ التالي.
 .9يقوـ الصيدلي في الفترة الصباحية بمراجعة تنفيذ الجرعات الدوائية التي قاـ بصرفيا لممريض
الصيدلي في الفترة المسائية و الميمية في اليوـ السابؽ مف خالؿ التأكد مف توقيع التمريض بتنفيذ
العالج في المكاف المخصص ليـ عمى بطاقة العالج.
.10

ال يسمح لمطبيب أو التمريض بعمؿ اكثر مف بطاقة دواء لممريض الواحد إال بعد اكتماؿ

بطاقة الدواء القديمة أو نقؿ المريض مف قسـ اخر وعند الصرؼ يجب إرفاؽ كمييما حتى يتمكف
الصيدلي مف معرفة التاريخ العالجي لممريض قبؿ عممية الصرؼي و يجب نقؿ األدوية التي صرفت
لممريض إلى القسـ ااخر أو ارجاعيا لمصيدلية.
 .11عند خروج المريض تحفظ بطاقة الدواء في الممؼ الطبي لممريض.
النماذج المرفقة:
 -مرفؽ رقـ ( :)6نموذج بطافة صرؼ دواء بنظاـ الجرعة الواحدة
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اسم السياسة /توفير و متابعة األدوية و المهمات الطبية
الموجودة في عربة ا نعاش القمبي (ترولمي الطوارئ)

رقم السياسة )10( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :توفير الوقت والمجيود في إحضار الدواء الالزـ لممريض مف الصيدلية وذلؾ في الحاالت الطارئة
حرصا عمى حياة المرضى وضماف عدـ تأخر وصوؿ األدوية الطارئة في حاؿ احتياج المرضى إلييا.
ا جراءات:
 .1يقوـ مدير الصيدلية و مدير التمريض و المدير الطبي بتحديد االقساـ الواجب توفر عربة اإلنعاش
القمبي فييا.
 .2يقوـ الفريؽ المكوف مف صيدلي الصيدلية الداخمية والصيدلي المسئوؿ عف الميمات الطبية
بالمشاركة مع تمريض رؤساء األقساـ ب ختيار نوع عربة اإلنعاش القمبي (ترولمي الطوارئ) المناسب
لمقسـ مف ضمف األنواع الواردة في تعميـ اإلدارة العامة لممستشفيات ذي العالقة بالموضوع.
 .3يقوـ الفريؽ المذكور أعاله بوضع كميات األدوية و الميمات الطبية الالزمة في عربة اإلنعاش
القمبي في كؿ قسـ مف أقساـ المستشفى.
 .4يقوـ الصيدلي بتجييز العربة باألصناؼ والكميات التي تـ االتفاؽ عمييا مع الجيات ذات العالقة.
 .5يقوـ حكيـ القسـ بوضع قائمة باألدوية والميمات الطبية الموجودة داخؿ دواليب العربة ويوضح في
القائمة تاريخ صالحية كؿ صنؼ.
 .6في حاؿ احتياج أحد المرضى ألحد األصناؼ الطارئة بشكؿ عاجؿ يقوـ الممرض المسئوؿ بتنفيذ
أمر الطبيب و إعطائو في الحاؿ و يقوـ بعمؿ طمب الصرؼ و تسميمو لمصيدلية الحقا لتعويض
الدواء بآخر بدال منو.
 .7يقوـ الصيدلي بالمتابعة الدورية لألدوية الموجودة في العربة باستخداـ نموذج المتابعة ويقوـ بتعويض
األدوية التي تـ استخداميا بعد طمبيا مف التمريض عمى نموذج الصرؼ و يقوـ الصيدلي بشكؿ
دوري باستبداؿ األدوية التي قاربت عمى االنتياء في العربة الستخداميا في أماكف أخرى وذلؾ
بالتنسيؽ مع التمريض رئيس القسـ.
 .8األدوية و الميمات الطبية في قسـ الطوارئ تكوف متوفرة بكمية تكفي  24ساعة و يتـ تعويضيا
يوميا في الفترة الصباحية مف دواـ الصيدلية.
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اسم السياسة /متابعة الصيدلية لألدوية و المهمات الطبية
الموجودة في محطات التمريض في أقسام المستشفى

رقم السياسة )11(/

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :ضماف تخزيف و تحضير األدوية في األقساـ الطبية بالطرؽ الصحيحة حرصا عمييا مف التمؼ.
االجراءات:
 .1تقوـ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى بتحديد قوائـ تشمؿ أرصدة األدوية و الميمات الطبية
الواجب توافرىا في األقساـ مع تحديد الحد األدنى و الحد االقصى لكؿ منيا و اعطاء نسخة مف ىذه
القوائـ لمصيدلية و القسـ صاحب العالقة.
 .2يقوـ الصيدلي بتسميـ األقساـ الطبية الوثائؽ التالية:
 .2.1الطريقة الصحيحة إلعطاء األدوية.
 .2.2الطريقة الصحيحة لتحميؿ و تخفيؼ األدوية المصروفة لمقسـ.
 .2.3صالحية األصناؼ بعد فتح عبواتيا أو تحضيرىا أو تحميميا.
 .2.4طريقة و ظروؼ الحفظ الصحيحة لألصناؼ بعد فتح عبواتيا.
 .2.5تعميمات تخص تفاعؿ األدوية مع بعضيا و تفاعالتيا مع الغذاء.
 .3يقوـ الصيدلي مستخدما نموذج متابعة األدوية في محطات التمريض Nursing unit check list
بالتأكد مف:
 .3.1وضع األدوية في الخزانة المخصصة لذلؾ وفصؿ االدوية التي تستخدـ عف طريؽ الفـ عف
االدوية التي تعطى بالوريد.
 .3.2وضع األدوية التي تحتاج تبريد في الثالجة و كذلؾ األدوية المحممة في حاؿ وجود تعميمات
لمشركة المصنعة ليا.
 .3.3كتابة وقت و تاريخ فتح أو تحميؿ العبوة ألوؿ مرة.
 .3.4أف جميع العبوات التي تفتح يتـ التخمص منيا بعد انتياء صالحيتيا لإلستخداـ حسب تعميمات
الشركة المنتجة.
 .3.5األدوية والعبوات المعدة لالستخداـ مرة واحدة تتمؼ بعد استخداـ الجرعة مباشرة.
 .3.6التخمص الفوري مف أي فياؿ مفتوح ال يوجد عميو تاريخ الفتح أو التحميؿ.
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 .4يقوـ الصيادلة بعمؿ متابعة دورية لألدوية و الميمات الطبية في جميع أماكف تخزينيا في المستشفيات
بشكؿ أسبوعي و كمما دعت الحاجة مستخدميف نماذج المتابعة الخاصة بيا.
 .5يقوـ الصيدلي بمراجعة تواريخ الصالحية لألدوية و الميمات الطبية في بداية كؿ شير لمتأكد مف فصؿ
األدوية و الميمات الطبية منتيية الصالحية و تسميميا لمصيدلية.
 .6يقوـ الصيدلي بعمؿ اإلجراءات السابقة بالتعاوف مع الممرض رئيس القسـ و يقوـ بتدويف أية مالحظات
أو إجراءات تـ اإلتفاؽ عمييا خالؿ عممية المتابعة عمى النموذج المذكور أعاله و أخذ توقيعو عمييا.
 .7في حاؿ وجود أي مشكمة تتعمؽ بأحد اإلجراءات التي سبؽ ذكرىا يقوـ الصيدلية برفع تقرير لمدير
الصيدلية يقوـ مدير الصيدلية بمناقشتيا مع مشرؼ أو مدير التمريض.
النماذج المرفقة:
 مرفؽ رقـ ( :)7نموذج NURSING UNITS CHECKLIST مرفؽ رقـ ( :)8نموذج & NURSING UNITS CHECKLIST FOR FLUIDSANTISEPTICS
 -مرفؽ رقـ ( :)9نموذج MEDICAL DISPOSABLE CHECKLIST

اسم السياسة /تحضير و صر العالجات الكيماوية و أدوية
األورام

رقم السياسة)12( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهفففد  :الحصػػوؿ عم ػػى مستحض ػػر لمحق ػػف أو محمػػوؿ أو مخم ػػوط فعفففال خفففالي مفففن الميكروبفففات والشفففوائب
ومناسب لممريض.
ا جراءات:
 .1يقوـ أحد الصيادلة العامموف بصػيدلية األوراـ بالتأكػد مػف تػوفير مػا يمػزـ مػف ميمػات طبيػة و محاليػؿ و
أدوية قبؿ بدء عممية التحضير لمف سيقوـ بعممية التحضير.
 .2يقػػوـ المكم ػػؼ بالتحض ػػير (صػػيدلي أو مس ػػاعد ص ػػيدلي) بتنفي ػػذ جميػػع الت ػػدابير و اإلس ػػتعدادت الالزم ػػة
لعمميػ ػ ػػة التحضػ ػ ػػير مػ ػ ػػف غسػ ػ ػػيؿ لاليػ ػ ػػدي و األعػ ػ ػػيف و إرتػ ػ ػػداء لجميػ ػ ػػع متطمبػ ػ ػػات عمميػ ػ ػػة التحضػ ػ ػػير
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( )EYE GLASS GOWN,FAC MASK,GLOVES,حسب ما توصي بػو لجنػة مكافحػة العػدوى
المركزية بالو ازرة.
 .3يقوـ المكمؼ بالتحضير قبؿ البدء بتحضػير العػالج الكيمػاوي بالتأكػد مػف فعاليػة جيػاز تحضػير العػالج
الكيماوي وذلؾ مف خالؿ:
 فتح الجياز قبؿ فترة ال تقؿ عف نصؼ ساعة مف بدء عممية التحضير أو حسػب مػا ىػو مػذكور
في دليؿ تشغيؿ الجياز.
 مسػػح منطقػػة التحضػػير الداخميػػة فػػي جيػػاز التحضػػير بقطعػػة شػػاش مبممػػة بػػالكحوؿ بعػػد تشػػغيؿ
الجياز مباشرة.
 وضػػع ورؽ مػػاص معقػػـ ( )Sheetعمػػى سػػطح التحضػػير داخػػؿ الجيػػاز مػػع تجنػػب تغطيػػة منافػػذ
شفط اليواء في سطح حجرة التحضير داخؿ الجياز.
 .4يقوـ معاوف الصيدلي في عممية التحضير عند اسػتالمو طمػب تحضػير العػالج الكيمػاوي مػف التمػريض
بعمؿ التالي:
 مراجعة الطمب بدقة و التأكد مف مناسػبة العػالج الموصػوؼ لمتشػخيص و مطابقتػو لمبروتوكػوالتالعالجية المعتمدة في و ازرة الصحة.
 التأكد مف عدـ وجود أيػة تػداخالت دوائيػة أو تػداخالت بػيف األدويػة و المحاليػؿ المػراد خمطيػا أوتحضيرىا.
 .5يقػػوـ الموظػػؼ المعػػاوف بعػػد االنتيػػاء مػػف مراجعػػة طمػػب العػػالج الكيمػػاوي بكتابػػة البيانػػات كاممػػة عمػػى
ممصػػؽ تحضػػير العػػالج الكيمػػاوي المعتمػػد و تسػػميمو لمموظػػؼ المكمػػؼ بعمميػػة التحضػػير تمييػػدا لبػػدء
عممية التحضير.
 .6يقػوـ الموظػؼ المكمػؼ بتحضػير العػالج الكيمػاوي بالبػػدء بالتحضػير بنػاء عمػي التعميمػات المدونػة عمػػى
ممصؽ العالج الكيماوي بعد مراجعتو.
 .7فػػي حػػاؿ وجػػود اشػػتباه بوجػػود خطػػأ فػػي محتويػػات أحػػد الممصػػقات يقػػوـ الموظػػؼ المكمػػؼ بالتحضػػير
ب رجاعو لمموظؼ المساعد لمتأكد مف دقة البيانات.
 .8يقػوـ الموظػؼ ب بقػاء الجيػاز فػػي وضػعية التشػغيؿ لحػيف التأكػد مػػف عػدـ وجػود تحضػيرات جديػدة سػػيتـ
طمبيا خالؿ فترة دواـ العمؿ.
 .9يقوـ الموظؼ عند االنتياء مف التحضير بالتأكد مف أف:
 جميػع األدويػػة التػػي تػػـ تجييزىػػا قػػد اسػػتمميا التمػريض فػػي الوقػػت المناسػػب مػػع إعطػػاء التعميمػػاتالخاصة بذلؾ لمقسـ.
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 الػػتخمص مػػف أف نفايػػات تحضػػير العػػالج الكيمػػاوي قػػد تػػـ الػػتخمص منيػػا وفػػؽ مػػا جػػاء فػػي دليػػؿالتخمص اامف مف نفايات العالج الكيماوي المعتمد بالو ازرة.
 .10يقػوـ رئػيس قسـ/شػعبة صػيدلية العػالج الكيمػاوي بطمػب عمػؿ مسػحات مخبريػة شػيريا لجيػاز تحضػػير
العالج الكيماوي (مف الداخؿ و الخارج) في مختبر المستشفى و االحتفاظ بالنتائج.
 .11يقػػوـ رئػػيس قسـ/شػػعبة صػػيدلية العػػالج الكيمػػاوي بطمػػب فحػػص كفػػاءة الجيػػاز بشػػكؿ روتينػػي مػػف قبػػؿ
اليندسة والصيانة.
 .12يقوـ رئيس قسـ/شعبة صيدلية العالج الكيماوي بالتاكد مف أف عممية تنظيؼ صيدلية العالج الكيماوي
تتـ حسب ما جاء في توصيات لجنة مكافحة العدوي.
اسم السياسة /إرجاع األدوية غير المستعممة باألقسام

رقم السياسة )13( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :تنظيـ عممية استرجاع األدوية داخؿ المستشفى.
ا جراءات:
 .1يقوـ الصيدلي باستالـ األدوية المرجعة مف األقساـ التي لـ يتـ تنفيذىا لممرضى و عمؿ إرجاع
بكميتيا مف خالؿ البرنامج المحوسب في حاؿ كاف اسـ المريض الذي صرؼ لو الدواء معروؼ.
 .2يقوـ الصيدلي ب رجاع األدوية مف خالؿ شاشة إرجاع األرصدة المخصصة إلرجاع األدوية مف
األقساـ الداخمية في حاؿ عدـ معرفة اسـ المريض الذي صرؼ لو الدواء.
اسم السياسة /تناقل األدوية و المهمات الطبية بين المستشفيات
أو بين المستشفيات و مراكز الرعاية الصحية األولية

رقم السياسة)14( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :إعادة توزيع بعض األصناؼ لمنع توقؼ الخدمات أو التأكد مف عدـ إتالؼ أصناؼ قريبة انتياء
الصالحية يمكف االستفادة منيا في أماكف أخرى في الو ازرة.
قواعد عامة:
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 يعتبر ىذا اإلجراء استثنائي و يجب أف ال يحدث إال في أضيؽ الحدود. نقؿ األصناؼ يتـ بواسطة رئيس قسـ/شعبة المستودع و بعد موافقة مدير الصيدلية. يتـ نقؿ األصناؼ بيف المستشفيات مف خالؿ مستودعات الصيدليات فقػط و لػيس مػف خػالؿ األقسػاـالداخمية فييا.
 ال يتـ مخالفة أي بروتوكوؿ عالجي معتمد كمحاولة لصرؼ العالج الراكد.ا جراءات:
أوال :التعامؿ مع األصناؼ الراكدة:
 .1في حالة وجود صنؼ راكد أو قريب انتياء الصالحية و ال يمكف استيالكو خالؿ فترة صالحيتو يقوـ
رئ ػػيس قسـ/ش ػػعبة المس ػػتودع بػ ػ بالغ م ػػدير الص ػػيدلية ببيان ػػات الص ػػنؼ و األم ػػاكف المقترح ػػة لص ػػرؼ
الصنؼ.
 .2يقوـ مدير الصيدلية بالتواصؿ مع دائرة صيدلة المستشفيات ألخذ القرار المناسب لمتصرؼ بالصنؼ.
 .3بعػػد تحديػػد مػػدير الصػػيدلية لمجيػػة التػػي سػػيتـ صػػرؼ الصػػنؼ ليػػا يقػػوـ رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع
بصرؼ الدواء عمى البرنامج المحوسب حسب النظاـ لمجية المحددة.
 .4يمنع تبديؿ األصناؼ بيف المستشفيات بدوف استمارات صرؼ.
 .5يػػتـ إبػػالغ المسػػتودعات المركزيػػة بالعمميػػة و يػػتـ رفػػع كتػػاب بمبػػررات ركػػود الصػػنؼ لػػإلدارة العامػػة
لممستشفيات.
ثانيا :التعامؿ مع األصناؼ التي بيا نقص شديد:
 .1في حالة وجود حاجة ماسة لصنؼ غير متوفر بالمستشفى و المستودعات المركزيػة بػالو ازرة و يوجػد
فػ ػػي أمػ ػػاكف أخػ ػػرى يقػ ػػوـ رئػ ػػيس قسـ/شػ ػػعبة المسػ ػػتودع ب ػ ػ بالغ مػ ػػدير الصػ ػػيدلية بحاجتػ ػػو لمصػ ػػنؼ و
المستشفى المقترح الحصوؿ منيا عمى الصنؼ.
 .2يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية بالتواصػػؿ مػػع دائػرة صػػيدلة المستشػػفيات لمعرفػػة أمػػاكف وجػػود الصػػنؼ لمحاولػػة
تػػوفير الصػػنؼ مػػف المستشػػفيات و مػػف ثػػـ إبػػالغ رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع بػػاإلجراءات التػػي سػػيتـ
عمميا.
 .3يقوـ رئيس قسـ/شعبة المستودع باالتصػاؿ بنظيػره فػي المستشػفى المػراد الحصػوؿ عمػى الصػنؼ منيػا
و التنسيؽ معو الستالـ الصنؼ.
 .4يتـ عمؿ طمب لمصنؼ و اسػتكماؿ اإلجػراءات السػتالـ الصػنؼ و مػف ثػـ إبػالغ مػدير الصػيدلية بعػد
إتماـ اإلجراءات.
 .5يتـ إبالغ المستودعات المركزية بيذا اإلجراء.
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اسم السياسة /تعديل األرصدة التي بها خمل بزيادة أو نقصان
في الصيدلية

رقم السياسة)15( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :التعامؿ بشفافية مع أي خمؿ في أرصدة أصناؼ الصيدلية ضمف معايير موحدة و واضحة.
ا جراءات:
 .1في حاؿ وجود خمؿ في األرصدة يقوـ رئيس قسـ/شعبة المستودع أو رئيس قسـ/شعبة الصػيدلية الفرعيػة
التي بيا الخمؿ بعمؿ التالي:
 .aمراجعة جميع السجالت و الطمبات و الوصفات ذات العالقة بالصنؼ.
 .bمقارنة األصناؼ التي بيا خمؿ في األرصدة لمحاولة إيجاد عالقة بينيا.
 .2فػي حػاؿ اكتشػػاؼ أف سػبب الخمػػؿ كػاف فػػي عمميػة التسػػجيؿ يػتـ تعديمػػو و عمػؿ اإلجػراءات التػي تضػػمف
عدـ تك ارره في المستقبؿ.
 .3فػػي حػػاؿ عػػدـ معرفػػة سػػبب الخمػػؿ فػػي رصػػيد الصػػنؼ يقػػوـ رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع ب ػ بالغ مػػدير
الصيدلية بيذا األمر كتابيا.
 .4يق ػػوـ م ػػدير الص ػػيدلية بتش ػػكيؿ لجن ػػة لمتابع ػػة الس ػػجالت و الوص ػػفات و الطمب ػػات الخاص ػػة بالص ػػنؼ و
التعديؿ في حاؿ اكتشاؼ الخمؿ منذ تاريخو.
 .5في حاؿ لـ تتمكف المجنة مف اكتشػاؼ الخمػؿ و كػاف الخمػؿ بزيػادة فػي الرصػيد يػتـ تصػحيح الرصػيد مػف
خالؿ تحرير طمب إرجاع يعتمده مدير الصيدلية و تحفظ نسخة منو في ممؼ خاص بذلؾ.
 .6في حاؿ كاف الخمؿ في الرصيد بنقص في الصنؼ يتـ تعديؿ الرصيد بعمؿ سند صرؼ يعتمد مف مدير
الصيدلية و يحفظ نسخة منو في ممؼ خاص.
 .7فػػي حػػاؿ تكػرار ىػػذا الخمػػؿ خػػالؿ العػػاـ ألكثػػر مػػف مػرتيف يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية بػ بالغ مػػدير المستشػػفى
الستكماؿ اإلجراءات القانونية.
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اسم السياسة /صر األدوية من الصيدلية الخارجية

رقم السياسة )16( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :صرؼ األدوية لممرضى غير المنوميف بالمستشفى بطريقة صحيحة وآمنة.
ا جراءات:
 .1قبؿ بدء إجراءات الصرؼ يقوـ الصػيدلي بالتأكػد مػف أف األدويػة الخاصػة بالعيػادات التػي سػتعمؿ خػالؿ
ىػػذا اليػػوـ متػػوفرة فػػي الصػػيدلية و يقػػوـ بػ بالغ االطبػػاء بيػػذه األدويػػة مػػف خػػالؿ كشػػب يقػػوـ بطباعتػػو و
توزيعو عمييـ.
 .2بالنسػػبة لمحػػاالت التػػي يوجػػد ليػػا إعفػػاء مػػف الجيػػات المختصػػة بػػالو ازرة يتوجػػب عمػػى الصػػيدلية اإلحتفػػاظ
بنسػػخة مػػف تقريػػر اإلعفػػاء فػػي ممػػؼ خػػاص باإلعفػػاءات السػػارية المفعػػوؿ مرفقػػا معيػػا تقريػػر باألصػػناؼ
المعفاة.
 .3تقوـ الصيدلية باالحتفاظ بنسخة محدثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية لمعرفة تحديث التعرفػة الخاصػة
باألدوية و األصناؼ المعفاة.
 .4يسػػتمـ الصػػيدلي الوصػػفة الطبيػػة مكتممػػة البيانػػات و الشػػروط فقػػط و الػوارد تفصػػيميا فػػي شػػروط الوصػػفة
الطبيػػة المػػذكورة تحػػت عن ػواف (ض ػوابط وصػػؼ و صػػرؼ الػػدواء بالمستشػػفيات) المػػذكور أدنػػاه و يقػػوـ
بتحديد التعرفة التي سيقوـ المريض بدفعيا ليقوـ بوضع الدمغات (التعرفة الدوائية) عند المحاسب.
 .5بعد استالـ الوصفة الطبيػة المسػتوفية لكافػة الشػروط و كػذلؾ التعرفػة الدوائيػة يقػوـ الصػيدلي بالتأكػد مػف
أف األدوية الموصوفة صحيحة مف ناحية الجرعة و موافقتيػا لمتشػخيص المكتػوب و مػدة العػالج و عػدـ
وجود أية تعارضات أو تفاعالت.
 .6يق ػػوـ الص ػػيدلي بتحض ػػير الوص ػػفة بدق ػػة و عناي ػػة و يق ػػوـ بكتاب ػػة اس ػػـ المػ ػريض عم ػػى عبػ ػوات األدوي ػػة
المصروفة و كذلؾ التعميمات و بخط واضح باألرقاـ و الحروؼ كما ىو مبيف في الوصفة.
 .7يتوجب عمى الصيدلي عدـ التعامؿ مع أكثر مف مريض في نفس الوقت أثناء عممية الصرؼ.
 .8يقػػوـ الصػػيدلي عنػػد صػػرؼ دواء عػػالي الخطػػورة ( (High Alert Medicationلمم ػريض بفحػػص

األدوية والتأكد مف صحة األدوية المصروفة مرتيف قبؿ صرفيا.
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 .9يقوـ الصػيدلي باسػتخداـ المعػدات المناسػبة مثػؿ القفػازات و العبػوات النظيفػة و أجيػزة عػد األقػراص عنػد
التعامؿ مع األدوية غير المعبأة في أشرطة.
 .10يق ػػوـ الص ػػيدلي بكتاب ػػة اس ػػـ المػ ػريض و ت ػػاريخ الص ػػرؼ و التعميم ػػات عم ػػى الزجاج ػػة ف ػػي ح ػػاؿ ص ػػرؼ
االشربة.
 .11يقوـ الصيدلي بتسميـ العالج و يعطي التعميمات لممريض عف كؿ دواء عمى حدة و االحتياطات الالزمة
إف وجػػدت و ظػػروؼ التخ ػزيف و ال يكتفػػي بالتعميمػػات المكتوبػػة و يقػػوـ بػػالرد عمػػى استفس ػارات الم ػريض
فيما يتعمؽ باستعماؿ الدواء.
 .12يقوـ الصيدلي بصرؼ األدويػة لمعػامميف فػي المستشػفى مػف خػالؿ نظػاـ صػرؼ األدويػة لممػوظفيف داخػؿ
المستشفى.
 .13يقوـ الصيدلي بالتوقيع باسمو عمػى كػؿ وصػفة قػاـ بصػرفيا و يقػوـ بتسػجيميا و ترصػيدىا حسػب النظػاـ
المعتمد في التسجيؿ.
 .14يقوـ الصيدلي بكتابة كمية األدوية المصػروفة بجانػب كػؿ صػنؼ دوائػي (فػي حػاؿ عػدـ تطػابؽ الكميػات
المصروفة مع الكميات الموصوفة).
 .15في نياية الدواـ الرسمي اليومي يقوـ الصػيدلي بجمػع الوصػفات و ترتيبيػا و تصػنيفيا و مػف ثػـ تخزينيػا
في مكاف آمف لمعودة ليا عند الحاجة.
 .16يقوـ الصيدلي بتدويف البيانات الرقمية المتعمقة بعدد الوصفات و تصنيفيا حسب التقرير الػذي يػتـ طمبػو
في اإلدارة العامة لممستشفيات.
اسم السياسة /عمل الصيدلية المناوبة

رقم السياسة )17( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :ضماف وصوؿ الدواء المناسب بالوقت المناسب.
لتفعيل الصيدلية المناوبة يتوجب:
 -1اف تكوف ىناؾ حاجة لتشغيؿ صيدلية مناوبة عمى مدار الساعة بناء عمى ما تقره اإلدارة
العامة لممستشفيات.
 -2توفير عدد كافي مف الكوادر الصيدالنية لتشغيؿ الصيدلية المناوبة عمى مدار الساعة.
ا جراءات:
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 -1يقوـ مدير الصيدلية ب عداد جدوؿ تشغيؿ الصيدلية المناوبة بمشاركة رؤساء األقساـ/الشعب بشكؿ شيري.
 -2يقػوـ مػػدير الصػيدلية بتكميػػؼ صػيدلي بمتابعػػة العمػؿ بالصػػيدلية المناوبػة و تػػوفير احتياجاتيػا و رفػػع تقريػػر
عف سير العمؿ فييا.
 -3يق ػػوـ م ػػدير الص ػػيدلية بتعم ػػيـ ج ػػدوؿ مناوب ػػات الص ػػيدلية عم ػػى جمي ػػع الجي ػػات ذات العالق ػػة بالمستش ػػفى
(األطباءد التمريضد التحويمة د شؤوف الموظفيف).
 -4يكوف مكاف الصيدلية المناوبة منفصؿ عف الصيدليات الداخميػة فػي المجمعػات و يقػوـ مػدير الصػيدلية و
بالتعاوف مع مدير المستشفى بتوفير احتياجات تجييز الصيدلية المناوبة أما بالنسبة لممستشفيات الكبيػرة و
الصغيرة فيكوف مكانيا الصيدلية الداخمية بالمستشفى.
 -5يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية مػػف خػػالؿ إدارة المستشػػفى بتػػوفير جيػػاز خمػػوي مخصػػص لمصػػيدلية المناوبػػةد و يػػتـ
إدراج ال ػرقـ عمػػى جػػداوؿ عمػػؿ الصػػيدلية المناوبػػة بشػػكؿ دائػػـد و يمتػػزـ الصػػيدلي المنػػاوب بحيػػازة اليػػاتؼ
الخموي و الرد عمى المكالمات الواردة عميو خالؿ فترة مناوبتو.
 -6يقػػوـ الصػػيدلي بتسػػميـ اليػػاتؼ الخمػػوي لمصػػيدلي المنػػاوب فػػي الفتػرة التػػي تميػػو و فػػي الفتػرة الصػػباحية يقػػوـ
الصيدلي تسميمو لمدير الصيدلية أو مف يتـ تكميفو بذلؾ.
 -7لضماف حسف سير العمؿ يتـ ترتيب المناوبات بحيث يكوف ىناؾ تداخؿ لمدة نصؼ ساعة بيف المناوبة و
التي تمييا.
 -8يشتمؿ جػدوؿ عمػؿ الصػيدلية المناوبػة عمػى البيانػات التاليػة (اليػوـ د التػاريخ د إسػـ الصػيدلي المنػاوب فػي
كػػؿ فتػرة و اسػػـ المكمػػؼ بميػػاـ مػػدير الصػػيدلية بالمستشػػفى خػػالؿ فتػرة المناوبػػة و الػػذي يكػػوف أحػػد رؤسػػاء
أقساـ/شعب الصيدليات الداخمية بالمستشفى).
 -9تكوف ميمة المكمؼ بمياـ مدير الصيدلية بالمستشفى خػالؿ الفتػرة المناوبػة ىػي حػؿ المشػاكؿ التػي يمكػف
أف تحدث في فترات المناوبة أو المشاكؿ التي يتعذر عمى الصيدلي المناوب حمياد و في حاؿ تعػذر عميػو
حؿ مشكمة ما يقوـ بالرجوع إلى مدير الصيدلية إليجػاد الحمػوؿ المناسػبةد و فػي صػبيحة اليػوـ التػالي يقػوـ
ب طالع مدير الصيدلية عمى أبرز ما حدث خالؿ مناوبة اليوـ السابؽ.
-10

يقػ ػػوـ الصػ ػػيدلي المنػ ػػاوب ب ػ ػ بالغ قسػ ػػـ تحويمػ ػػة المستشػ ػػفى بأيػ ػػة تحركػ ػػات يرغػ ػػب فػ ػػي عمميػ ػػا داخػ ػػؿ

المستشفى.
-11

ينحصر وقت عمؿ الصيدلية المناوبة مف الساعة  2:00ظي ار و حتى  8:00مف صباح اليوـ التالي

و يقتصػ ػر عم ػػى ص ػػرؼ األدوي ػػة لح ػػاالت ال ػػدخوؿ الجدي ػػدة أو لمح ػػاالت الت ػػي ت ػػـ تغيي ػػر الخط ػػة العالجي ػػة
الخاصة ليا بعد انتياء الدواـ الصباحي.
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 -12في حالة نقص دواء معيف في قسـ االستقباؿ و الطوارئ بعػد انتيػاء الػدواـ الصػباحي يمكػف تعويضػو مػف
الصيدلية المناوبة بموجب تذاكر المرضى و بعد الختـ عمييا بالصرؼ في حاؿ عدـ وجود صيدلية خاصة
بالطوارئ.
 -13تمتزـ الصيدلية بصرؼ بطاقات دواء المرضى المنوميف ( )CARDEXمكتممة البيانات فقط.
 -14يحؽ لمصيادلة االعتراض عمى أي ترتيبات ضمف جدوؿ المناوبة بشكؿ كتابي مع ذكر المبررات و ترفػع
مف خالؿ رؤساء األقساـ.
 -15يقوـ الصيدلي المناوب في الفترة المسائية و الميمية بكتابة تقرير مفصؿ يشرح فيػو سػير العمػؿ خػالؿ فتػرة
دوامو و يسمـ لمدير الصيدلية.
اسم السياسة /التعامل مع مخزون الطوارئ في صيدليات
المستشفيات

رقم السياسة)18( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :ضماف توفر جميع األصناؼ الالزمة الستمرار الخدمات األساسية المقدمة في صيدليات
المستشفيات بمخزوف يكفي لمدة شير لتغطية حالة الطوارئ.
أوال :تعري

مخزون الطوارئ :ىو مجموعة مف األصناؼ (مف ضمف قائمة األدوية/الميمات الطبية

األساسية) يتـ اختيارىا حسب التخصصات في كؿ مستشفىد و ىذه األصناؼ ضرورية الستمرار الخدمات
األساسية داخؿ المستشفى و نفاذىا أو شحيا يوقؼ الخدمة أو يؤثر عمى جودتيا.
تعري

الخدمات األساسية :ىػي الخػدمات التػي تقػدـ بالمستشػفيات بمػا فييػا الخػدمات التخصصػية وتشػمؿ

الخػػدمات المقدمػػة لكػػؿ مػػف المرضػػى المنػػوميف فػػي األقسػػاـ الداخميػػةد مرضػػى الرعايػػة اليوميػػةد االسػػتقباؿ و
الط ػوارئد مرضػػى الغسػػيؿ الػػدمويد مرضػػى ز ارعػػة األعضػػاءد مرضػػى الييموفيميػػا و الثالسػػيمياد مرضػػى
األوراـ و الدـد مرضى العيوف و أي خدمات أخرى تخصصية يتـ إضافتيا في المستشفيات.
معايير عامة:
 .1الكميػة المعتمػدة فػي مخػػزوف الطػوارئ ىػي معػػدؿ اسػتيالؾ شػير واحػد مػػف الصػنؼ (حسػب المعػػدالت
الش ػػيرية المعتم ػػدة اخ ػػر س ػػنة م ػػف الص ػػنؼ) أو م ػػا يكف ػػي لجرع ػػة كامم ػػة لمريض ػػيف عم ػػى األق ػػؿ م ػػف
األصناؼ التخصصية التي يصعب تحديد معدؿ شيري ليا وتطمب حسب الحاالت.
 .2فػػي ح ػػاؿ وجػػود ف ػػائض لػػدى مس ػػتودع المستشػػفى ع ػػف االسػػتيالؾ الش ػػيري مػػف ص ػػنؼ غيػػر مكتم ػػؿ
الرصيد في مخزوف الطوارئ يمكف تحويؿ الصنؼ الػى رصػيد مخػزوف الطػوارئ حتػى يكتمػؿ و ال يػتـ
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رفػػع طمػػب لتعزي ػزه مػػف المسػػتودعات المركزيػػة (يقػػوـ الصػػيدلي بتحريػػؾ الصػػنؼ مػػف رصػػيد مسػػتودع
المستشػػفى إلػػى رصػػيد مسػػتودع الط ػوارئ بطمبيػػة محوسػػبة و يقػػوـ البرنػػامج المػػالي المحوسػػب ب رسػػاؿ
نسخة مف جميع حركات مخزوف الطوارئ (الطمبات) لمدير المستودعات المركزية).
 .3فػػي حػػاؿ اكتمػػاؿ مخػػزوف الط ػوارئ ال يػػتـ نقػػؿ أي كميػػات فائضػػة عػػف الطمبيػػة الشػػيرية إلػػى مخػػزف
الط ػوارئ و لكػػف تبقػػى ىػػذه الكميػػة فػػي رصػػيد مسػػتودع الصػػيدلية و تظيػػر فػػي الرصػػيد المتبقػػي مػػف
الصنؼ.
 .4في حاؿ وجدت أية مالحظات لدي مدير المستودعات المركزية عمى حركة أصػناؼ مخػزوف الطػوارئ
يقوـ بالتواصؿ مع دائرة صيدلة المستشفيات لمناقشتيا و وضع الحموؿ المناسبة ليا.
 .5فػػي حػػاؿ اقت ػراب تػػاريخ انتيػػاء صػػالحية أحػػد األصػػناؼ الموجػػودة فػػي مخػػزوف الط ػوارئ (ووجػػود نفػػس
تاريخ الصالحية لدى المستودعات المركزية بالو ازرة) يقوـ رئػيس قسـ/شػعبة مسػتودع األدويػة/الميمات
الطبية ب بالغ مدير الصيدلية قبؿ شيريف مف تاريخ انتياء الصالحية و الذي بدوره بقػوـ بػ بالغ مػدير
المستودعات المركزية كتابيا بأنو سيتوقؼ عف طمب الصنؼ لحيف استيالؾ الكمية المتوفرة لدييـ مف
الصنؼ في مخزوف الطوارئد و االتفاؽ عمى آلية التعويض بعد نفاذ الصنؼ.
 :ا جراءات:
 .1تقوـ لجنة الصيدلة و العالجيات بالمستشفى بتحديد األصناؼ الواجب توفيرىا في مخزوف الطوارئ حسب
الخدمات المقدمة بالمستشفى والمعتمدة ليا مف قبؿ اإلدارة العامة لممستشفياتد ومف ثـ إقرارىا و رفعيا
لمجنة المركزية لمصيدلة و العالجيات باإلدارة العامة لممستشفيات العتمادىا و إرساليا لإلدارة العامة
لمصيدلة لتوفيرىا وصرفيا لممستشفيات.
 .2يقوـ رئيس قسـ/شعبة مستودع األدوية/الميمات الطبية بالمستشفى (المكمؼ بمتابعة مخزوف الطوارئ
إضافة إلى ميامو) بطمب ىذه األصناؼ مف المستودعات المركزية بطمب منفصؿ عف الطمب الشيري
(طمب مخزوف طوارئ) و يتـ تخزينيا في مستودعات صيدلية المستشفى في مكاف خاص بذلؾ و
برصيد منفصؿ (ببطاقات صنؼ منفصمة عف المخزوف الشيري لممستشفى) مع مراعاة ظروؼ التخزيف
الصحيحة.
 .3عند الحاجة لصنؼ ما مف مخزوف الطوارئ يقوـ مدير الصيدلية (صاحب الصالحية بالتصرؼ برصيد
الطوارئ) بعمؿ التالي:
 .Aالتأكد مف وجود مبرر واضح لذلؾ.
 .Bالتأكد مف عدـ توفر بدائؿ عالجية أخرى لمصنؼ المطموب بالمستشفى.
 .Cالتأكد مف عدـ توفر الصنؼ بمستودع المستشفى.
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 .Dاالتصاؿ ىاتفياً بمدير المستودعات المركزية لمعرفة مدى توفر ىذا الصنؼ في المستودعات
المركزية وامكانية تعويض ما سيصرؼ منو ومتى سيتـ ذلؾ و الذي بدوره يقوـ ب بالغ رئيس
قسـ/شعبة المستودع ذي العالقة بالصنؼ لتعويض ما تـ صرفو الحقا.
 .Eيقوـ مدير الصيدلية بتكميؼ رئيس قسـ/شعبة المستودع بصرؼ الصنؼ المطموب مف مخزوف
الطوارئ واتماـ اإلجراءات الالزمة لتعويض الكمية المصروفة بناء عمى ما تـ االتفاؽ عميو مع
مدير المستودعات المركزية.
اسم السياسة /التقييم األساسي لصيدليات المستشفيات

رقم السياسة )19( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :استخداـ نماذج دليؿ التقييـ األساسي في تقييـ أقساـ الصيدلية بشكؿ دوري و بطريقة صحيحة
ا جراءات:
 -1يقػػوـ مػػدير الصػػيدلية/رئيس القسػػـ/رئيس الشػػعبة ب ػ جراء عمميػػة التقيػػيـ باسػػتخداـ النمػػاذج المدرجػػة
ضمف دليؿ التقييـ األساسي المعمـ مف اإلدارة العامة لممستشفيات مرة واحدة شيريا عمى األقؿ.
 -2بعػػد إتمػػاـ عمميػػة التقيػػيـ يػػتـ مناقشػػة العػػامميف فػػي المك ػاف حػػوؿ نقػػاط الضػػعؼ و الطػػرؽ األمثػػؿ
لمعالجتيا و كذلؾ نقاط القوة و الطرؽ األمثؿ لتعزيزىا.
 -3يػتـ حفػظ النسػػخة األصػمية مػف التقيػػيـ لػدى مػدير الصػػيدلية و تحفػظ صػورة منػػو لػدى المكػاف محػػؿ
التقييـ.
المرسػالت
 -4يقوـ مدير الصيدلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب نقاط الضعؼ مػف خػالؿ عمػؿ ا
الالزمة لذلؾ و متابعتيا.
 -5تؤخذ نقاط التقييـ كمؤشر لمتقييـ السنوي لمموظفيف العامميف في المكاف.
 -6الجيػػات المخول ػػة بػ ػ جراء التقي ػػيـ ى ػػي :م ػػدير المستشػػفىد الم ػػدير الطب ػػيد م ػػدير الص ػػيدليةد رئ ػػيس
القسـد رئيس الشعبةد و صيادلة الرقابة الداخمية بالو ازرة.
النماذج المرفقة:
-

مرفؽ رقـ ( :)10نموذج اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء ط١ذٌ١خ األٚساَ ٚٚؽذح رؾض١ش اٌؼالط
اٌى١ّ١بٞٚ
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 مرفؽ رقـ ( :)11نموذج اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء اٌظ١ذٌ١خ اٌخبسع١خ ثبٌّغزشفٝ مرفؽ رقـ ( :)12نموذج اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء اٌظ١ذٌ١خ اٌذاخٍ١خ ثبٌّغزشفٝ مرفؽ رقـ ( :)13نموذج التقييـ األساسي ألداء مستودع األدوية بالمستشفى مرفؽ رقـ ( :)14نموذج التقييـ األساسي ألداء مستودع الميمات الطبية بالمستشفى-

مرفؽ رقـ ( :)15نموذج تقييـ التجييزات و المعدات الواجب توافرىا بمستودعات صيدليات
المستشفيات

اسم السياسة /التعامل مع المراسالت الصادرة و التعاميم الواردة

رقم السياسة )20( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :تعريؼ العامميف في صيدليات المستشفيات باالية الصحيحة إلرساؿ و استقباؿ المراسالت ذات
العالقة بالعمؿ.
ا جراءات:
 -1عند حاجة العمؿ بالصيدلية إلجراء أي مراسمةد يقوـ الصيدلي بعمؿ مراسمة موجية لمديره المباشر
و الذي يقوـ بدوره بتوجيييا لمجيات ذات العالقة عبر التسمسؿ اإلداري.
 -2بالنس ػػبة لمم ارس ػػالت الت ػػي تتعم ػػؽ بػ ػ جراءات داخ ػػؿ المستش ػػفى يق ػػوـ الص ػػيدلي بمتابعتي ػػا م ػػع م ػػدير
الصيدلية.
 -3بالنسبة لمم ارسػالت التػي تتعمػؽ بجيػات خػارج المستشػفى يقػوـ مػدير الصػيدلية بػ بالغ دائػرة صػيدلة
المستشفيات و متابعة المراسمة مف خالليـ.
 -4يقوـ كؿ قسـ/شعبة في الصيدلية باالحتفاظ بنسخ المراسالت الخاصة بالعمػؿ فػي ممفػيف منفصػميف
األوؿ يخص المراسالت الصادرة و ااخر لممراسالت الواردة لمعودة ليا عند الحاجة.
 -5بالنسبة لمتعميمات الواردة يقوـ مدير الصيدلية بالتعميـ عمى جميع العػامميف فػي الصػيدلية بمحتػوى
الم ارسػ ػػالت و الطمػ ػػب مػػػنيـ بػ ػػالتوقيع بػ ػػالعمـ عمػ ػػى الم ارسػ ػػمة م ػػع تعميػ ػػؽ نسػ ػػخة منيػػػا عمػ ػػى لوحػ ػػة
اإلعالنات الخاصة بالصيدلية.
 -6في حالة التعميمات الخاصة بتنظيـ العمؿ يقوـ مدير/رئيس قسـ/شعبة الصػيدلية بتنفيػذ اإلجػراءات
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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اسم السياسة /التعامل مع المستندات و الوثائق في صيدليات
المستشفيات

رقم السياسة )21( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :حفظ الوثائؽ و المستندات الموجودة في صيدليات المستشفيات و إتالؼ التي تخطت مدة الحفظ
القانونية باالية الصحيحة لإلتالؼ.
ا جراءات:
 .1في نياية كؿ يوـ عمؿ يقوـ الصيادلة بتجميع الوثائؽ و تصنيفيا (وصفات طبية د طمبيات ف و
غيرىا) ووضعيا في رزمة واحدة مكتوبا عمييا عدد كؿ نموذج و تاريخ و مف ثـ وضعيا في المكاف
المخصص لذلؾ في الصيدلية مع التأكد مف مناسبة ىذا المكاف لتخزيف ىذه الوثائؽ بطريقة
صحيحة.
 .2في نياية كؿ شير يقوـ الصيادلة بتجميع رزـ الوثائؽ في صندوؽ واحد تكتب عميو محتويات
الصندوؽ و الشير و السنة.
 .3في بداية شير يناير مف كؿ عاـ يقوـ مدير الصيدلية بالطمب مف رؤساء األقساـ عمؿ قائمة
بالوثائؽ التي تجاوزت المدة القانونية لمحفظ و تحتاج إلى عممية إتالؼ ليقوـ برفعيا لإلدارة العامة
لممستشفيات.
 .4تقوـ اإلدارة العامة لممستشفيات بتجميع المراسالت الواردة مف صيدليات المستشفيات ذات العالقة
ب تالؼ الوثائؽ و إرساليا لإلدارة العامة لمشئوف اإلدارية الستكماؿ إجراءات اإلتالؼ.
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اسم السياسة /التعامل مع األدوية عالية الخطورة ( High Alert
 )Medication-HAMبالمستشفيات

رقم السياسة )22( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :التعامل السميم مع األدوية عالية الخطورة في األقسام المختمفة بالمستشفيات
ا جراءات:
 -1بعد اإلطالع عمى قائمة األدوية المصنفة  HAMالمعممة مف اإلدارة العامة لممستشفيات يقوـ
مدير الصيدلية بعمؿ قائمة باألصناؼ  HAMالخاصة بالمستشفى و التي تكوف مف قائمة
األدوية األساسية الخاصة بالمستشفى و التي تـ اعتمادىا مف لجنة الصيدلة و العالجيات
الخاصة بالمستشفى.
 -2يقوـ الصيدلي عند استالمو أصناؼ األدوية المصنفة  HAMمف المستودعات المركزية بالتأكد
مف وجود الرقاع الخاص ب  HAMعمييا ومف ثـ تخزينيا باألماكف المخصصة ليا مع ضرورة
إبراز الرقاع عمى مكاف تخزينيا أو وضعيا بعيدا عف متناوؿ اليد.
 -3عند توزيع األدوية المصنفة  HAMلمصيدليات واألقساـ الفرعية بالمستشفى يتـ التنبيو عمى
الموظؼ المستمـ بخطورة األدوية المستممة ويتـ فصميا عف باقي األدوية العادية لحيف وصوليا
لألقساـ الفرعية وتخزينيا ىناؾ كما السابؽ.
 -4يجب عمى الصيدلي التعامؿ مع األدوية المصنفة  HAMباىتماـ بالغ ودقة متناىية عند صرفيا
لممرضى أو القسـ و يفضؿ أف يتـ التأكد مف العالج المصروؼ بواسطة صيدلي أخر لضماف
سالمة المريض.
 -5يقوـ الصيدلي بالتأكد مف تخزيف األدوية المصنفة  HAMفي محطات التمريض في أماكنيا
الخاصة ووجود الرقاع الخاص بيا عمى صناديؽ التخزيف.
 -6تقوـ صيدلية المستشفى بعمؿ محاضرات لمطاقـ الطبي العامؿ بالمستشفى لمتعريؼ بمفيوـ
األدوية عالية الخطورة  HAMو الطريقة األمثؿ لمتعامؿ معيا.
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اسم السياسة /تحضير األدوية في معمل الصيدلية الخارجية

رقم السياسة )23( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :تحضير األدوية في معمل الصيدلية الخارجية بطريقة صحيحة.
ا جراءات:
 -1قبؿ البدء بتحضير التركيبات الصيدالنية ( )Extemporaneous Preparationsيتوجب عمى
الصيدلي التأكد مف التالي:
 .aتوفر جميع األدوات و المواد األساسية الالزمة لعممية التحضير بشكؿ الصحيح حسب ما
ىو منصوص عميو في المرجع المعتمد في الو ازرة بدقة.
 .bتوفر قائمة بالتحضيرات المسموح بتحضيرىا في الصيدلية مرفقا بيا البروتوكوؿ المعتمد
الية التحضير الصحيحة وفؽ المراجع العممية الخاصة بيذا المعتمدة في الو ازرة.
 .cال يتـ تحضير أية تركيبة ال تتوفر جميع المواد الالزمة لتصنيعيا بالصيدلية حسب المرجع
المعتمد.
 -2بعد تحرير الطبيب لموصفة الخاصة بالتحضيرة يقوـ المريض أو مرافقو بتسميميا لمعمؿ الصيدلية.
 -3يقوـ الصيدلي بمراجعة محتويات الوصفة و التأكد مف مناسبتيا لمتشخيص و صحة الجرعة
الموصوفة.
 -4يقوـ الصيدلي باإلطالع عمى خطوات التحضير الواردة في البروتوكوؿ المعتمد و مف ثـ مباشرة
عممية التحضير.
 -5يقوـ الصيدلي بالتأكد مف نظافة األدوات قبؿ عممية التحضير.
 -6ال يقوـ الصيدلي بعمؿ أكثر مف نوع مف التحضيرات في نفس الوقت.
 -7يقوـ الصيدلي بكتابة الالصؽ الخاص بالتحضيرة و التأكد مف تعبئة جميع البنود الواردة فيو بطريقة
صحيحة وواضحة عمى أف يحتوي عمى البيانات التالية:
 .aإسـ المريض ثالثيا
 .bاإلسـ العممي لمدواء بالغة اإلنجميزية
 .cحجـ العبوة و تركيز الدواء
 .dالجرعة اليومية
 .eمدة العالج
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 .fتاريخ التحضير و تاريخ صالحية التحضيرة
 .gإسـ المستشفى التي تـ فييا عمؿ التحضيرة
 .hظروؼ التخزيف الصحيحة لمتحضيرة.
 -8يقوـ الصيدلي بصرؼ التحضيرة لممريض بعد تثقيفو بما يخص االستخداـ األمثؿ لمعالج و طريقة
الحفظ الصحيحة.
 -9يقوـ الصيدلي بتسجيؿ الوصفات التي تـ تحضيرىا و حفظيا في ممؼ خاص لمرجوع ليا عند
الحاجة.
اسم السياسة /متابعة سالمة و جودة المستحضرات الصيدالنية
()Pharmacovigilance

رقم السياسة)24( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

الهد  :ضماف حصوؿ المريض عمى مستحضرات صيدالنية (دواء أو ميمات) آمنة و فعالة.
ا جراءات:
 .1يقوـ الصيدلي عند ورود أي شكوى أو مالحظة حوؿ جودة أي صنؼ مف األدوية أوالميمات الطبية
بالتحقؽ مف ىذه الشكوى و تسجيميا عمى نماذج الرقابة الدوائية المرفقة بالتعاوف مع مقدـ الشكوى
(صيدليي طبيبي ممرضي مريض) و مف ثـ إرساليا لمدير الصيدلية.
 .2يقوـ مدير الصيدلية ب رساؿ الشكوى عبر الفاكس لدائرة الرقابة الدوائية بشكؿ عاجؿ و التأكد ىاتفيا
مف استالميـ ليا.
 .3يقوـ مدير الصيدلية برفع الشكوى بمراسمة رسمية عبر مدير المستشفى الى اإلدارة العامة
لممستشفيات مع إرفاؽ عينة مف الصنؼ مع الشكوى في حاؿ وجود إمكانية لذلؾ.
 .4يقوـ مدير الصيدلية بتكميؼ صيدلي لمشاركة دائرة الرقابة الدوائية عند حضورىا لمتابعة الشكوى و
التحقؽ منيا و يمكف ليذا الصيدلي مشاركة دائرة الرقابة في الزيارات التي سوؼ تقوـ بيا لمستشفيات
أخرى بما يخص نفس الصنؼ بعد التنسيؽ مع مديره المباشر.
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النماذج المرفقة:
 مرفؽ رقـ ( :)2نموذج Adverse Drug Reaction مرفؽ رقـ ( :)3نموذج Drug Quality Reporting Form مرفؽ رقـ ( :)4نموذج Medication Errors Form مرفؽ رقـ ( :)5نموذج متابعة جودة الميمات الطبيةاسم السياسة /التعميم المستمر في صيدليات المستشفيات

سقى انسٍبسخ )25( /

معد السياسة /دائرة صيدلة المستشفيات

تاريخ ا صدار2017/1 /

معتمد السياسة /وزير الصحة

تاريخ المراجعة و التحديث2022/1 /

انهذف :اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌّٙبساد  ٚلذساد ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ثّب ٠إصش ئ٠غبثب ػٍ ٝأدائ ُٙف ٟاٌّغزشف.ٟ
اإلجشاءاد:
 .1رم َٛدائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ثاػذاد خطخ رذس٠ج١خ عٕ٠ٛخ ٌظ١بدٌخ اٌّغزشف١بد ٚرؾذ٠ذ اٌؾضَ اٌزذس٠ج١خ
اٌز٠ ٟغت أْ ٠زٍمب٘ب ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ٚوزٌه األ٠بَ اٌؼٍّ١خ  ٚاٌّإرّشاد.
٠ .2مِ َٛذ٠ش دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ثزشىٌ ً١غٕخ ػٍّ١خ ِٓ ط١بدٌخ اٌّغزشف١بد ِّٙ ٚزٙب:
 ئػذاد اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٌٍ ٟخطخ اٌّؼزّذح ِٓ دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ٚاٌز٠ ٞؾز ٞٛػٍ ٝاٌّؾبٚس
اٌّزوٛسح ادٔبٖ.
 رؾذ٠ذ اٌّشاعغ اٌؼٍّ١خ اٌزّ٠ ٟىٓ االعزؼبٔخ ثٙب.
 ػًّ عذٚي ثبٌّؾبضشاد ٚأعّبء اٌّؾبضشٚ ٓ٠ربس٠خ ٚٚلذ وً ِؾبضشح.
 رؼّ ُ١اٌغذٚي ػٍ ٝاٌّؾبضشٚٚ ٓ٠ضغ آٌ١خ ٌززو١شُ٘ ثّٛاػ١ذ اٌّؾبضشاد ثبعزّشاس.
 رؾض١ش األدٚاد اٌالصِخ ٌٍّؾبضشح ٚاٌزأوذ ِٕٙب لجً ِٛػذ اٌّؾبضشح ثٛلذ وبف.
 رؼّ ُ١عذٚي اٌّؾبضشاد ػٍ ٝاٌفئخ اٌّغزٙذفخ ِٓ اٌظ١بدٌخ  ٚاٌزأو١ذ ػٍ ٝاٌؾضٛس ف ٟاٌّٛػذ
اٌّؾذد ٌٍّؾبضشح.
 أسشفخ اٌّؾبضشاد
 سفغ رمش٠ش ٌّذ٠ش دائشح ط١ذٌخ اٌّغزشف١بد ثبٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب ٚأعّبء اٌظ١بدٌخ اٌزٓ٠
ؽضشٚا ٘زٖ اٌجشاِظ ٔٚزبئظ اٌزمٌ ُ١١ىً ثشٔبِظ ثشىً دٚس.ٞ
اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ رشًّ:
دٌ ً١اٌشػب٠خ اٌظ١ذالٔ١خ
Communication skills
)BLS (CPR
Basics infection control
Patient safety concept
Clinical pharmacotherapy outlines:
 Definition of disease.
 Epidemiology.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ثبينب :ضىاثط وصف و صشف انذواء ثبنًسزشفٍبد:
 .1تنطبػػؽ المعػػايير المػػذكورة أدنػػاه عمػػى األدويػػة المصػػروفة مػػف الصػػيدلية الداخميػػة و الخارجيػػة و صػػيدلية
العالج الكيماوي و خمط المحاليؿ الوريدية بالمستشفى.
 .2تصرؼ الوصفة المحررة مف قبؿ األطباء العامميف بالمستشفى فقط.
 .3تصرؼ األدوية المحررة بواسطة أطباء ذوي العالقة بالتخصص العالجي فقط.
 .4بالنسػػبة لػػبعض األدويػػة التخصصػػية يػػتـ إتبػػاع جميػػع التعميمػػات الصػػادرة مػػف اإلدارة العامػػة لممستشػػفيات
بما يخص كمية العالج أو قصر صالحية وصؼ بعض األدوية عمى األطباء ذوي التخصص المناسب
ليذه األدوية.
 .5تصرؼ فقط الوصفة الطبية التي تحتوي عمى جميػع البيانػات التاليػة :اسػـ المػريض ثالثيػا – رقػـ الممػؼ
أو رقػػـ اليويػػة  -العمػػر – التشػػخيص – اسػػـ الػػدواء العممػػي (بالمغػػة اإلنجميزيػػة) – الجرعػػة – الشػػكؿ
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الصػػيدالني – مػػدة العػػالج – اسػػـ الطبيػػب و توقيعػػو و ختمػػو – تػػاريخ وصػػؼ الػػدواء و التعرفػػة الدوائيػػة
الخاصة بو.
 .6تصرؼ الوصفة الطبية المكتوبة بخط واضح لمتقميؿ مف إمكانية الوقوع في الخطأ.
 .7ال يحؽ لمصيدلي صرؼ دواء بديؿ مف نفس المجموعػة و لػو نفػس التػأثير و الفاعميػة و االسػتخداـ دوف
الرجوع إلى الطبيب المعالج ليقوـ بتعديؿ الوصفة.
 .8ال تصرؼ أي وصفة تحمؿ كشط أو تغيير دوف وجود توقيع و ختـ إضافييف لمطبيب الذي قاـ بذلؾ.
 .9عمى الصيدلي أف يوقع عمى كؿ وصفة طبيب قاـ بصرفيا.
 .10في حاؿ توفر الصنؼ بتركيز مخالؼ لمتركيز الموصوؼ يمكف لمصيدلي صػرؼ كميػة تعػادؿ الجرعػة
الموصوفة.
 .11تشػػمؿ طمبػػات الصػػرؼ المعتمػػدة بػػالو ازرة جميػػع الوصػػفات الطبيػػة بأنواعيػػا (وصػػفة مخػػدرد وصػػفات
أدويػػة مراقبػػة د طمبػػات تحضػػير عػػالج كيميػػاويد وصػػفات مرضػػى خارجيػػة) أو بطاقػػة صػػرؼ عػػالج
المريض المنوـ أو أي طمبات مكتوبة مف ِقبؿ أشخاص ليـ ىذه الصالحيات في المستشفى.
 .12يقوـ الصيدلي ب يقاؼ صرؼ الطمب عند وجود خطأ فيو و يقوـ بمراجعة الطبيب محرر الوصفة.
 .13ال تصرؼ الوصفات الطبية التي تضـ رمو اًز كيميائية أو مصطمحات مختصرة إال إذا تطابقت مع مػا
جاء في دليؿ االختصارات الطبية المعتمد مف اإلدارة العامة لممستشفيات.
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ربسؼب :قىاػذ ػبيخ نًسزىدػبد صٍذنٍخ انًسزشفى:
.1

األدوية و الميمات الطبية التي يجػب أف تتػوفر فػي المستشػفى ىػي األصػناؼ الػواردة مػف المسػتودعات
المركزية بالو ازرة و يتـ توريدىا لممستشفى مف خالؿ مستودع صيدلية المستشفى فقط.

.2

عمى رئيس قسـ/شعبة المستودع بصيدلية المستشفى المحافظة عمى الحد األدنى لمرصيد في المسػتودع
و أف يعمؿ عمى توفير األصناؼ قبؿ نفاد الرصيد.

.3

يتـ تخزيف األصناؼ في المستودع حسب ما جاء في دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد بالو ازرة.

.4

يػػتـ المحافظػػة عمػػى درجػػة ح ػ اررة أمػػاكف التخ ػزيف و التأكػػد منيػػا يوميػػا ( 25درجػػة مئويػػة كحػػد أقصػػى
لممستودعي  8-2مئوية لمثالجة) بصورة دورية و توثؽ ىذه البيانػات عمػى النمػوذج المخصػص لػذلؾ (مرفػؽ
رقـ  )1و يعمػؽ نمػوذج تػدويف درجػات الحػ اررة فػي مكػاف ظػاىر فػي المسػتودع أو عمػى الثالجػة و يػتـ حفػظ
النمػػاذج الخاصػػة باألشػػير السػػابقة فػػي ممػػؼ خػػاص بػػذلؾ لػػدى رئػػيس قسـ/شػػعبة المسػػتودع أو الصػػيدليات
الفرعية بالمستشفى.

.5

يجب المحافظة عمى المستودع نظيفا وخاليا مف الغبار والصناديؽ الفارغة.

.6

يجب أف تخزف المواد المتطايرة أو المشتعمة بعيدا عف لوحة الكيرباء و في أماكف خاصة بيا بعيدا عف
األصناؼ األخرى التي قد تتفاعؿ معيا و ذلؾ حسب دليؿ اإلجراءات المخزنية المعتمد في الو ازرة.

.7

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

ػبششا :قىاػذ ػبيخ نهؼًم فً صٍذنٍخ انؼالج انكًٍٍبئً و خهط انًحبنٍم انىسٌذٌخ:
 .1األدوية المحضرة في ىذه الصيدلية تشمؿ محاليؿ التغذية الوريدية و العالجات الكيميائية.
 .2يجب أف تتوفر في صيدلية العالج الكيماوي المواصفات التالية:
 .1أرضية جمدية PVC
 .2تكوف مجيزة بمكيؼ يجدد ىواء الغرفة  15مرة في الساعة و يجعؿ ضغط الغرفة أعمى مف
خارجيا.
 .3مجيزة بجياز تدفؽ اليواء المعقـ العامودي Vertical Air Laminar Flow
 .4يجب اف ال تحتوي الغرفة عمى مغاسؿ أو مصارؼ مياه أو مجاري مطمقا.
 .3جميع التحضيرات يجب أف تتـ في ظروؼ معقمة و باستخداـ جياز .Laminar Flow
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 .4تحضير محاليػؿ التغذيػة الوريديػة و العالجػات الكيميائيػة يكػوف بنػاء عمػى وصػفات مكتوبػة مسػتوفية
جميع شروط الوصفة الطبية المذكورة سابقا.
 .5في حاؿ وجود شؾ في عقامة أي مستحضر يتـ التخمص منو لتجنب ىذا الشؾ.
 .6عمػػى جميػػع العػػامميف فػػي صػػيدلية العػػالج الكيمػػاوي اجتيػػاز دورة تدريبيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع األدويػػة
الوريدية و العالجات الكيماوية.
 .7يجب أف يتوفر في الصيدلية دليؿ سياسات و إجراءات معتمػد و مطبػوع لجميػع العمميػات التػي تقػوـ
بيا الصيدلية و أف يتوفر مستندات تتعمؽ بثبات المستحضر في المحاليؿ المختمفة.
 .8عمميػػة تحضػػير العالجػػات الكيماويػػة و المحاليػػؿ الوريديػػة تكػػوف طبقػػا لمػػا جػػاء فػػي دليػػؿ إج ػراءات
تحضير العالج الكيماوي المعتمد بالو ازرة.
 .9ال يتـ تحضير طمبات العالجات الكيميائية التي مر عمى تحريرىا أكثر مف  48ساعة.
 .10جميػػع التحضػػيرات التػػي تػػـ تحضػػيرىا فػػي الصػػيدلية يجػػب أف يوضػػع عمييػػا الصػػؽ بشػػكؿ عكسػػي
يحتوي البيانات التالية (اسـ المريض ي القسـ ي المحموؿ األساسي و حجمو ي الػدواء المضػاؼ إليػو ي
اإلض ػ ػافات األخػ ػػرى (إف وجػػػدت) و كمياتيػ ػػاي وقػػػت و ت ػػاريخ التحضػ ػػيري ت ػػاريخ الصػ ػػالحيةي معػ ػػدؿ
اإلعطاءي توقيع مف قاـ بالتحضير و مف قاـ بالمراجعة).
 .11التخمص مف المخمفات الناتجة عف عممية عممية تحضير العالجات الكيماوية يتـ حسب ما جاء في
دليؿ التخمص اامف مف نفايات العالج الكيماوي المعتمد بالو ازرة.
 .12تحتفظ الصيدلية بالمعمومات الالزمة عف المرضى لضماف متابعتيـ سريريا.

انحبدي ػشش :نجنخ انصٍذنخ و انؼالجٍبد ثبنًسزشفى:
)(PHARMACY & THERAPEUTIC COMMITTEE OF HOSPITAL
الهد :
ضماف االستخداـ األمثؿ لمدواء و متابعة استخداـ األدوية داخؿ المستشػفى بالطريقػة الصػحيحة و العمػؿ
عمى توحيد السياسات العالجية بالمستشفيات.
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تشكيل المجنة:
رئيسا

 .1المدير الطبي

عضوا

 .2مدير الصيدلية

 .3استشاري باطنة

عضوا

 .4استشاري جراحة

عضوا

 .5مدير التمريض /او مف ينوب عنو

عضوا

 .6صيدلي يرشح مف مدير الصيدلية

مقرر المجنة

المهام:
 .1إعداد قائمة األدوية و الميمات الطبية األساسية الخاصة بالمستشفى و متابعة تحديثيا بشكؿ دوري
بما يتناسب مع ما ىو مدرج في القوائـ األساسية المعتمدة بالو ازرة.
 .2تقديـ المشورة لمفريؽ الطبي بالمستشفى فيما يخص الدواء.
 .3وضع سياسات داخؿ المستشفى فيما يخص االستعماؿ اامف و الفعاؿ لمدواء و الميمات الطبية.
 .4عمؿ تقييـ دوري الستخداـ األدوية و الميمات الطبية بالمستشفى و معالجة قضايا تتعمؽ بركود أو
زيادة استيالؾ صنؼ مف الناحية العممية.
 .5دراسة المضاعفات الجانبية و أي مالحظة أو مشكمة تسجؿ مف خالؿ إعطاء الدواء بالمستشفى و
بالتنسيؽ مع قسـ الػ( )PHARMACOVEGILANCEفي دائرة الرقابة و التسجيؿ
بالو ازرة.
 .6عمؿ آلية لتطبيؽ و متابعة السياسات العالجية الصادرة عف لجنة الصيدلة و العالجيات بالو ازرة و
المعتمدة مف معالي الوزير.
 .7تنفيذ برنامج متكامؿ لمتعميـ المستمر لجميع أفراد الطاقـ الطبي العامؿ بالمستشفى بالتنسيؽ مع
المجنة العممية بالمستشفى (إف وجدت).
ا جراءات:
 .1تجتمع المجنة بصورة دورية كؿ شير بالمستشفى و يمكف أف تجتمع بصورة استثنائية بناء عمى دعوة
رئيس المجنة.
 .2ترفع تقرير نشاطيا و أعماليا كؿ شير لمدير المستشفى.
 .3يرفع مدير المستشفى التقرير لمدير عاـ المستشفيات لدراسة ما جاء في التقرير و في حالة وجود
مشكمة فنية دوائية يتـ تحويؿ الموضوع لمجنة الصيدلة و العالجيات عمى مستوى الو ازرة .
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 .4يكوف عنواف المراسالت الخاصة بيذه المجنة دائما ( P & T COMMITTEE OF
.)HOSPITAL
 .5تقوـ المجنة ب عداد الالئحة اإلجرائية التي تنظـ عمميا و تشمؿ تنظيـ جداوؿ العمؿ و عقد الجمسات
و إعداد المحاضر و اعتمادىا و متابعة تنفيذىا و جميع األعماؿ الخاصة بالمجنة.
 .6تستعيف المجنة بمف تراه مف المختصيف لالشتراؾ في مناقشة أي موضوع مف المواضيع المدرجة
عمى جدوؿ أعماليا.

انثبنً ػشش :دائشح صٍذنخ انًسزشفٍبد:
األهذاف:
اٌؼًّ ػٍ ٝرمذ ُ٠خذِبد ط١ذالٔ١خ إِٓخ  ٚفؼبٌخ ثبٌّغزشف١بد ثأػٍِ ٝغز ِٓ ٜٛاٌىفبءح  ٚاٌشفبف١خ  ٚاٌؼذاٌخ
ثّب ٠زالءَ ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذح ػبٌّ١ب  ِٓ ٚخالي وبدس ِإً٘  ٚثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ  ٚضّبْ
االعزخذاَ اٌشش١ذ ٌٙزٖ اٌّٛاسد.
انًهبو:

 .1اإلشراؼ اإلداري و الفني عمى أقساـ دائرة صيدلة المستشفيات و عمى جميع العامميف في صيدليات
المستشفيات بالو ازرة و متابعة تطبيؽ المياـ المنوطة بيـ.
 .2وضع خطة العمؿ اإلستراتيجية و المرحمية لمخدمات الصيدالنية لتطوير العمؿ الصيدالني داخؿ
المستشفيات.
 .3وضع سياسات و إجراءات العمؿ المالئمة لتنظيـ العمؿ الصيدالني داخؿ المستشفيات والنماذج الخاصة
بيا بما يتماشى مع قوانيف و أنظمة المينة وبما يحقؽ صرؼ الدواء اامف والفعاؿ وضماف ممارستيا
بالطريقة السميمة.
 .4العمؿ عمى توحيد نظـ العمؿ و السياسات الدوائية المطبقة في جميع صيدليات المستشفيات.
 .5تحديد احتياجات صيدليات المستشفيات مف القوى العاممة و التجيي ازت واإلشراؼ عمى توزيعيا حسب ما
تقتضيو مصمحة العمؿ.
 .6تحديد احتياجات التدريب و التطوير والتعميـ المستمر لمقوى العاممة الصيدالنية في المستشفيات و
الترشيح لمدورات و البعثات.
 .7تشكيؿ المجاف و فرؽ العمؿ الصيدالنية الالزمة لدعـ الدائرة في تأدية مياميا.
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 .8اإلشراؼ عمى عممية تحديد احتياجات المستشفيات مف األدوية حسب تخصص المستشفى وحجـ الخدمة
المقدمة فييا والبروتوكوالت العالجية المعتمدة وكذلؾ احتياجاتيا مف المستيمكات الطبية ومتابعة توفيرىا
وتخزينيا و صرفيا بشكؿ صحيح لمتخصصات المختمفة في كؿ مستشفى.
 .9التعامؿ مع المشاكؿ اإلدارية و الفنية المتعمقة بتداوؿ األدوية داخؿ المستشفيات د ووضع الحموؿ المناسبة
ليا.
 .10متابعة تطبيؽ البروتوكوالت العالجية المعتمدة مف خالؿ وضع مؤشرات خاصة لكؿ بروتوكوؿ.
 .11المشاركة في وضع قاعدة بيانات محوسبة شاممة لجميع األدوية والميمات الطبية المستخدمة في
المستشفيات لالستفادة منيا في تطوير جودة الخدمات الصيدالنية المقدمة في المستشفيات.
 .12إعداد التقارير الدورية والطارئة المتعمقة بالخدمات الصيدالنية في المستشفيات.
 .13المشاركة في المجاف و المؤتمراتي الندواتي المحاضرات و .ورشات العمؿ المتعمقة بالعمؿ الصيدالني
في المستشفيات.
 .14تعزيز البحث العممي وتحديد أولوياتو في صيدلة المستشفيات.
 .15القياـ بأي مياـ أخرى يكمؼ بيا مف مدير عاـ المستشفيات ضمف االختصاص.
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يشفق سقى ( :)1نًىرج رىثٍق دسجبد انحشاسح ثبنصٍذنٍخ
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يشفق سقى ( :)2نًىرج Adverse Drug Reaction

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)3نًىرج Drug Quality Reporting Form

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

73

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)4نًىرج Medication Errors Form

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)5نًىرج يزبثؼخ جىدح انًهًبد انطجٍخ

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)6نًىرج ثطبفخ صشف دواء ثنظبو انجشػخ انىاحذح
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دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)7نًىرج قبئًخ يزبثؼخ األدوٌخ فً أقسبو انزًشٌض

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)8نًىرج قبئًخ يزبثؼخ انًحبنٍم انىسٌذٌخ و انًطهشاد فً األقسبو

دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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يشفق سقى ( :)9نًىرج قبئًخ يزبثؼخ انًهًبد انطجٍخ فً األقسبو
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يشفق سقى ( :)10نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء صٍذنٍخ األوساو ووحذح رحيٍش انؼالج
انكًٍٍبوي ثبنًسزشفى
اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء ط١ذٌ١خ األٚساَ ٚٚؽذح رؾض١ش اٌؼالط اٌى١ّ١ب ٞٚثبٌّغزشف2014 ٝ
الدرجة

المعيار

( 0د 1د ) 2

طريقة التقييـ

الػ ػ ػػزي

1
 1.1يرتدي المعطؼ األبيض

مشاىدة

 1.2يضع البطاقة التعريفية

مشاىدة
النظافة

2
 2.1األرضيات نظيفة

مشاىدة

 2.2األرفؼ نظيفة

مشاىدة

 2.3الثالجات نظيفة

مشاىدة

 2.4األثاث نظيؼ

مشاىدة

 2.5جياز تدفؽ اليواء المعقـ نظيؼ

مشاىدة
ترتيب الصيدلية

3

 3.1محتويات الصيدلية موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ

مشاىدة

 3.2أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح

مشاىدة

 3.3تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ

مشاىدة

 3.4األدوية مرتبة ابجديا

مشاىدة

 3.5األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية

مشاىدة

 3.6كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف

مشاىدة

 3.7فياالت العالج الكيمياوي والمحاليؿ مرتبة في أماكنيا المخصصة في غرفة التحضير

مشاىدة

االنضباط

4

 4.1رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة

مقابمة

 4.2كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو (ممحؽ رقـ )8

وثائؽ

 4.3كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية

وثائؽ

 4.4يتـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو
5

مقابمة ,وثائؽ

األداء  /اإلشراؼ

 5.1يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ الرعاية الصيدالنية بالمستشفيات

وثائؽ

 5.2يوجد ممؼ يحتوي عمى جميع التعاميـ المنظمة لصرؼ أدوية األوراـ

وثائؽ

 5.3يوجد في الصيدلية نسخة حديثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية (ممحؽ رقـ )11

وثائؽ

 5.4يوجد جدوؿ محاضرات خاصة بالصيدلية في مجاؿ العمؿ on-job training

وثائؽ

5.5

يوجد في الصيدلية نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ( Hospital

)formulary

 5.6يتـ توثؽ درجة الح اررة في الغرؼ و الثالجات (ممحؽ رقـ )3

وثائؽ

تصرؼ طمبات الصرؼ (وصفات و طمبات تحضير) مكتممة البيانات (اسـ المريض د

 5.7تاريخ الميالد د التشخيص د ختـ الطبيب د القسـد تاريخ الوصفةد ختـ المالية) حسب
تعميـ شروط الوصفة الطبية

 5.8تصرؼ الوصفات حسب ما جاء في التعرفة الدوائية (ممحؽ رقـ )11
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

وثائؽ
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وثائؽ
وثائؽ

وثائؽ

 5.9أسماء األدوية في الوصفات الطبية و طمبات التحضير مكتوبة باإلسـ العممي
 5.10يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة إستعماؿ الدواء

مشاىدة مقابمة

 5.11يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة تخزيف الدواء في المنزؿ

مشاىدة مقابمة

 5.12يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص تفاعالت الدواء مع الغذاء

مشاىدة مقابمة

 5.13يصرؼ الدواء في ظرؼ يتضمف اسـ الدواء و طريقة االستخداـ ومدة العالج

مشاىدة

 5.14يوجد لدى الصيدلية قاعدة بيانات حديثة عف مرضى الصرؼ الداخمي و الخارجي

وثائؽ

 5.15نماذج الصرؼ المصروفة مرتبة في مجموعات حسب النوع التخصصات و التاريخ

وثائؽ

 5.16عدد طمبات الصرؼ المنصرفة يوميا مسجمة عمى كؿ مجموعة مف الوصفات

وثائؽ

 5.17يوجد لدي الصيدلية احصائية عف طمبات الصرؼ المنصرفة و تخصصاتيا

وثائؽ

 5.18يتـ ترصيد الطمبات المنصرفة بشكؿ يومي

وثائؽ

 5.19يتـ وضع الصؽ التعريؼ عمى المحموؿ المحضر قبؿ صرفو لمقسـ

مشاىدة

 5.20رقاع التعريؼ الالصؽ الموجود عمى األدوية المحضرة مكتمؿ البيانات

مشاىدة

 5.21يوجد مراجع عممية حديثة  2011فما فوؽ (ورقية أو الكترونية)
6
6.1

وثائؽ ,مشاىدة

التعامؿ اامف مع النفايات الطبية و مكافحة العدوي في وحدة تحضير العالج الكيمياوي
الموظؼ ممتزـ باستخداـ و ارتداء وسائؿ الحماية الشخصية ( Gloves, face mask,

مشاىدة

)gown, cap, eye glass

مشاىدة

 6.2باب غرؼ التحضير مغمؽ اثناء التحضير
نعـ /

ال

 6.4يوجد حاويات خاصة بالنفايات العامة (ورؽ د كرتوف د أخرى) (ممحؽ رقـ )14

نعـ /

ال

مشاىدة

 6.5يوجد أكياس سوداء (خاصة بالنفايات العامة)

نعـ /

ال

مشاىدة

6.3

يوجد حاويات بالستيكية لممخمفات الحادة و الفياالت الفارغة (( )safety boxممحؽ رقـ

)13

مشاىدة

 6.6يتـ وضع المخمفات الحادة و الفياالت الفارغة في الحاويات البالستيكية

مشاىدة

 6.7يتـ وضع المخمفات العامة في الحاويات المخصصة ليا

مشاىدة

 6.8ال يسمح بالدخوؿ أثناء عممية التحضير اال لمشخص المخوؿ بذلؾ

مشاىدة

6.9

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

مشاىدة

التحضير

 6.10جياز تدفؽ اليواء المعقـ يعمؿ أثناء تحضير العالج الكيمياوي
6.11
6.12

مشاىدة

يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ اإلدارة اامنة لمنفايات الطبية بالمستشفيات (ممحؽ

مقابمة وثائؽ

رقـ )12

يوجد ممؼ يوضح تواريخ أخذ المختبر لمسحات مف جياز التحضير لمتأكد مف عقامة

مقابمة وثائؽ

الجيازو كذلؾ نتائج كؿ مسحة

عدد البنود التي حصمت عمى ()2

عدد البنود التي حصمت عمى ()1

ال رنطجق 0 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()0

ٌنطجق كهٍب 2 :

ٌنطجق جضئٍب 1 :

لبَ ثبٌزم: ُ١١
ِذ٠ش اٌظ١ذٌ١خ
اإلعُ /

□

فش٠ك اٌؼًّ
اٌظ١ذالٟٔ

□

ِفزش ٟاٌشلبثخ
اٌذاخٍ١خ

.........................................
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□

ِذ٠ش اٌّغزشفٝ

□

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

يشفق سقى ( :)11نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء انصٍذنٍخ انخبسجٍخ ثبنًسزشفى
اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء اٌظ١ذٌ١خ اٌخبسع١خ ثبٌّغزشف2014 ٝ
الدرجة

المعيار

( 0د 1د ) 2

طريقة التقييـ

الػ ػ ػػزي

1
 1.1يرتدي المعطؼ األبيض

مشاىدة

 1.2يضع البطاقة التعريفية

مشاىدة
النظافة

2
 2.1األرضيات نظيفة

مشاىدة

 2.2األرفؼ نظيفة

مشاىدة

 2.3الثالجات نظيفة

مشاىدة

 2.4األثاث نظيؼ

مشاىدة
ترتيب الصيدلية

3

 3.1محتويات الصيدلية موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ

مشاىدة

 3.2أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح

مشاىدة

 3.3تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ

مشاىدة

 3.4األدوية مرتبة ابجديا

مشاىدة

 3.5األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية

مشاىدة

3.6

كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف ( بحد أقصى

اسبوعيف)

 3.7مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف
3.8

تقوـ الصيدلية بالتمييز بيف األدوية المختمفة التي تتشابة في الشكؿ الخارجي ( look
)a like

مشاىدة
مشاىدة
مقابمة ,مشاىدة

االنضباط

4

 4.1رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة

مقابمة

 4.2كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو (ممحؽ رقـ )8

وثائؽ

 4.3كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية

وثائؽ
مقابمة ,وثائؽ

 4.4تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو
األداء  /اإلشراؼ

5

وثائؽ

 5.1يتـ توثؽ درجة الح اررة في الغرؼ و الثالجات (ممحؽ رقـ )3
تصرؼ الوصفة الطبية مكتممة البيانات االدارية وحسب التعرفة الدوائية (اسـ المريض

 5.2د الطبيب د تاريخ الميالد د التشخيص د القسـ د تاريخ الوصفة د ختـ المالية) حسب
تعميـ شروط الوصفة الطبية

 5.3يقوـ الصيادلة بالتأكد مف صحة الجرعة و مدة العالج

وثائؽ
مقابمة وثائؽ

 5.4يصرؼ الدواء مكتوبا باإلسـ العممي

وثائؽ

 5.5يصرؼ الدواء في ظرؼ يتضمف اسـ الدواء و طريقة االستخداـ ومدة العالج

مشاىدة

 5.6يوجد لدى الصيدلية قاعدة بيانات حديثة عف المرضى لمتابعة الصرؼ

وثائؽ

 5.7جميع األدوية المكتوبة في الوصفة الطبية مف داخؿ قائمة األدوية األساسية
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -
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مشاىدة مقابمة

 5.8التشخيص المدوف في الوصفة الطبية ينسجـ مع األدوية المكتوبة

مشاىدة وثائؽ

 5.9يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة إستعماؿ الدواء

مشاىدة مقابمة

 5.10يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص طريقة تخزيف الدواء في المنزؿ

مشاىدة مقابمة

 5.11يقوـ طاقـ الصيدلية بتثقيؼ المريض بما يخص تفاعالت الدواء مع الغذاء

مشاىدة مقابمة

 5.12الوصفات المصروفة مرتبة في مجموعات حسب التخصصات و التاريخ

وثائؽ

 5.13عدد الوصفات المنصرفة يوميا مسجمة عمى كؿ مجموعة مف الوصفات

وثائؽ

 5.14يوجد لدي الصيدلية احصائية عف الوصفات المنصرفة و تخصصاتيا

وثائؽ

 5.15يتـ ترصيد الوصفات المنصرفة بشكؿ يومي

وثائؽ

 5.16يوجد عمى الوصفات المصروفة توقيع لمصيدلي الذي قاـ بصرفيا

مشاىدة

5.17

ال تصرؼ الوصؼ الطبية التي تحتوي رمو از كيميائية أو مصطمحات مختصرة غير

مشاىدة مقابمة

مطابقة لممعايير الدولية

 5.18تصرؼ األدوية مف الصيدلية طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية

مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

 5.19األدوية التي تؤثر عمى الكمى ال تصرؼ إال بعد التأكد مف تحاليؿ وظائؼ الكمى

مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

 5.20يوجد في الصيدلية ممؼ يحتوي جميع التعاميـ المنظمة لصرؼ األدوية الخارجية

وثائؽ

 5.21يوجد في الصيدلية نسخة حديثة مف نظاـ التعرفة المالية الدوائية (ممحؽ رقـ )11

وثائؽ

5.22

يشارؾ الصيادلة في جدوؿ محاضرات عممية خاصة بالصيدلية ذات عالقة بمجاؿ

مقابمة وثائؽ

العمؿ في الصيدلية الخارجية on-job training

وثائؽ  :عدد المحاضرات التي
تم إلغائها بسبب عدم وجود

 5.23االلتزاـ بجدوؿ المحاضرات

المحاضر او بسبب عدم
حضور عدد مناسب
وثائؽ ,مشاىدة

 5.24يوجد مراجع عممية حديثة  2011فما فوؽ (ورقية أو الكترونية)
معمؿ الصيدلية

6

 6.1أدوات المعمؿ مرتبة و موجودة في األماكف المخصصة ليا

مشاىدة

 6.2األدوات و المعدات الخاصة بالمعمؿ نظيفة

مشاىدة

 6.3يوجد في المعمؿ دليؿ خاص بالتحضيرات التي يقوـ بتحضيرىا

مقابمة ,وثائؽ

 6.4يوجد في المعمؿ سجالت لمتحضيرات و المرضى و مواعيد التحضير

مقابمة ,وثائؽ

 6.5المواد الخاـ محفوظة في عبوات محكمة اإلغالؽ و غير منفذة لمضوء

مشاىدة

 6.6عبوات المواد الخاـ تحمؿ بيانات كاممة عف الصنؼ و مواصفاتو

مشاىدة

 6.7األدوية المحضرة في المعمؿ موضوعة في عبوات محكمة اإلغالؽ و عنبرية الموف

مشاىدة

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)

عدد البنود التي حصمت عمى ()1

عدد البنود التي حصمت عمى ()2

ٌنطجق جضئٍب 1 :

ال رنطجق 0 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()0

ٌنطجق كهٍب 2 :

لبَ ثبٌزم: ُ١١
يذٌش انصٍذنٍخ

□

فشٌق انؼًم
انصٍذالنً

□

يفزشً انشقبثخ
انذاخهٍخ

اإلسى ......................................... /
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سئٍس قسى/شؼجخ
انصٍذنٍخ انذاخهٍخ

□
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يشفق سقى ( :)12نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء انصٍذنٍخ انذاخهٍخ ثبنًسزشفى
اٌّؼب١٠ش االعبع١خ ٌزم ُ١١أداء اٌظ١ذٌ١خ اٌذاخٍ١خ ثبٌّغزشف2014 ٝ
الدرجة

المعيار

(0د1د)2

طريقة التقييـ

الػ ػ ػػزي

1
 1.1يرتدي المعطؼ األبيض

مشاىدة

 1.2يضع البطاقة التعريفية

مشاىدة
النظافة

2
 2.1األرضيات نظيفة

مشاىدة

 2.2األرفؼ نظيفة

مشاىدة

 2.3الثالجات نظيفة

مشاىدة

 2.4األثاث نظيؼ

مشاىدة
ترتيب الصيدلية

3

 3.1محتويات الصيدلية موضوعة في أماكنيا بشكؿ منظـ

مشاىدة

 3.2أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح

مشاىدة

 3.3تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ

مشاىدة

 3.4األدوية مرتبة ابجديا

مشاىدة

 3.5األصناؼ مرتبة حسب تاريخ الصالحية

مشاىدة

3.6

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

 3.7مكتوب عمى كؿ صنؼ الحد األدنى لمطمب و الحد األقصى لمتخزيف
3.8

تقوـ الصيدلية بالتمييز بيف األدوية المختمفة التي تتشابة في الشكؿ الخارجي ( look
)a like

4

مشاىدة ,مقابمة ,وثائؽ
مشاىدة
مقابمة ,مشاىدة

االنضباط

 4.1رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة

مقابمة

 4.2تمتزـ الصيدلية بحضور المقاء الصباحي مع األطباء

مقابمة

 4.3تمتزـ الصيدلية بالمرور مع األطباء عمى األقساـ

مقابمة

 4.4كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو (ممحؽ رقـ )8

وثائؽ

 4.5كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية

وثائؽ

 4.6تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو

وثائؽ

األداء  /اإلشراؼ

5

 5.1يتـ توثؽ درجة الح اررة في الغرؼ و الثالجات (ممحؽ رقـ )3
5.2
5.3

تستخدـ بطاقة صرؼ العالج بنظاـ  UDDDSفي صرؼ الدواء لممرضى المنوميف

)( (Unit Dose Drug Dispensing Systemممحؽ رقـ )10

يصرؼ بطاقة صرؼ العالج مكتممة البيانات (اإلسـ د الطبيب اإلستشاري د الوزف د

القسـ د رقـ الغرفة د تاريخ الميالد د رقـ الممؼ د التشخيص )

وثائؽ
وثائؽ ,مقابمة
مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

 5.4جميع األدوية الموصوفة عمى بطاقة صرؼ العالج مكتوبة باإلسـ العممي

مشاىدة

 5.5يصرؼ دواء كؿ مريض عمى حده

مشاىدة
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وثائؽ ,مقابمة ,مشاىدة

 5.6تصرؼ المضادات الحيوية عمى الكاردكس فقط
 5.7يوجد في الصيدلية نسخة مف قائمة األدوية األساسية المعتمدة بالو ازرة

وثائؽ د مقابمة

 5.8يوجد في الصيدلية نسخة مف دليؿ الرعاية الصيدالنية بالمستشفيات (ممحؽ رقـ )9

وثائؽ د مقابمة

5.9
5.10

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

وثائؽ  ,مقابمة

الموجودة في الصيدلية

يوجد في الصيدلية نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ( hospital

وثائؽ د مقابمة

)formulary

 5.11يوجد في الصيدلية قائمة محدثة باألصناؼ المطموب تواجدىا في كؿ قسـ عمى حده
5.12

وثائؽ د مقابمة

يوجد في الصيدلية قائمة محدثة باألصناؼ الموجودة في عربة اإلنعاش القمبي الرئوي

وثائؽ د مقابمة

الموجودة في األقساـ

 5.13تصرؼ األدوية مف الصيدلية طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية

مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

 5.14األدوية التي تؤثر عمى الكمى ال تصرؼ إال بعد التأكد مف تحاليؿ وظائؼ الكمى

مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

5.15
5.16

يقوـ الصيدلي بمتابعة األدوية الموجودة في جناح التمريض باستخداـ نموذج

وثائؽ

( )Check listرقـ ( )W170170004المذكور في الدليؿ (ممحؽ رقـ )6

يشارؾ الصيادلة في جدوؿ محاضرات عممية خاصة بالصيدلية ذات عالقة بمجاؿ

وثائؽ

العمؿ في الصيدلية الداخمية on-job training

وثائؽ

 5.17االلتزاـ بجدوؿ المحاضرات

قياس عدد المحاضرات
التي تم إلغائها
وثائؽ ,مشاىدة

 5.18يوجد مراجع عممية حديثة  2011فما فوؽ (ورقية أو الكترونية)
المداخالت

6

وثائؽ ,مقابمة

 6.1يوجد مداخالت موثقة تخص الدواء (جرعة و تكرار و التشخيص) خالؿ آخر شير
 6.2يوجد مداخالت موثقة لطمب التحاليؿ المخبرية ألدوية قبؿ صرفيا خالؿ آخر شير
6.3

وثائؽ ,مقابمة
وثائؽ ,مقابمة

يوجد مداخالت موثقة تخص عدـ موافقة العالج الموصوؼ لمبروتوكوؿ المعتمد خالؿ

آخر شير

 6.4توجد مداخالت موثقة خاصة بتحويؿ الدواء الوريدي الى فموي خالؿ آخر شير

وثائؽ ,مقابمة

 6.5يتوفر في الصيدلية نموذج توثيؽ لممداخالت الصيدالنية

وثائؽ ,مقابمة

 6.6يوجد مداخالت موثقة ليا عالقة بالتفاعالت بيف األدوية خالؿ آخر شير

وثائؽ ,مقابمة

 6.7يوجد مداخالت موثقة لتفاعؿ الدواء مع الغذاء خالؿ آخر شير

وثائؽ ,مقابمة

عدد البنود التي حصمت عمى ()2

ال رنطجق 0 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()1

ٌنطجق جضئٍب 1 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()0

ٌنطجق كهٍب 2 :

اٌغٙبد اٌزّ٠ ٟىٕٙب ئعشاء اٌزم: ُ١١
يذٌش انصٍذنٍخ

□

فشٌق انؼًم
انصٍذالنً

□

يفزشً انشقبثخ
انذاخهٍخ

اإلسى ......................................... /
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يشفق سقى ( :)13نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء يسزىدع األدوٌخ ثبنًسزشفى
التقييـ األساسي ألداء مستودع األدوية بالمستشفى 2014
الدرجة

المعيار

1

( 0د 1د ) 2

طريقة التقييـ

الػ ػ ػػزي

 1.1يرتدي المعطؼ األبيض

مشاىدة

 1.2يضع البطاقة التعريفية

مشاىدة

2

النظافة

 2.1األرضيات نظيفة

مشاىدة

 2.2األرفؼ نظيفة

مشاىدة

 2.3الثالجات نظيفة

مشاىدة

 2.4األثاث نظيؼ

مشاىدة

3

ترتيب المستودع

 3.1محتويات المستودع موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ

مشاىدة

 3.2أسماء األدوية مكتوبة باإلسـ العممي عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح

مشاىدة

 3.3تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ

مشاىدة

 3.4األدوية مرتبة ابجديا

مشاىدة

 3.5الصنؼ مرتب حسب تاريخ الصالحية

مشاىدة

 3.6كمية االدوية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف

مشاىدة

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

مشاىدة

 3.8الرصيد اإلستراتيجي مفصوؿ عف الرصيد الشيري لممستودع

مشاىدة

 3.9البنود المذكورة أعاله مطبقة عمى الرصيد اإلستراتيجي

مشاىدة

3.10

يتـ اإلحتفاظ باألدوية منتيية الصالحية/أو الموقوفة في مكاف منفصؿ عف االرصدة

الصالحة لإلستخداـ

 3.11يوجد لدى المستودع مبررات موثقة لسبب تمؼ االصناؼ

3.12

وثائؽ

المستودع مناسب مف حيث توفر التجييزات الالزمة لتخزيف األصناؼ فيو حسب نتيجة

التقييـ في الممحؽ رقـ 1

 3.13يوجد في المستودع نماذج متابعة أقساـ و شعب المستشفى ذات العالقة بعمميـ

4

مشاىدة

مشاىدة د وثائؽ
وثائؽ ,مقابمة

االنضباط

 4.1رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة

مقابمة

 4.2كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو (ممحؽ رقـ )8

وثائؽ

 4.3كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية

وثائؽ

 4.4يتـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو

مقابمة

5

األداء  /اإلشراؼ

 5.1يتـ توثيؽ درجة الح اررة في الغرؼ و الثالجات (ممحؽ رقـ )3
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وثائؽ

5.2

يوجد ممؼ يحتوي عمى تعميمات الرقابة الدوائية الخاصة بوقؼ أو سحب او إعادة

وثائؽ

استخداـ أصناؼ دوائية (الواردة مف اإلدارة العامة لممستشفيات)

مشاىدة

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

5.4

يقوـ الصيدلي بمتابعة المحاليؿ الوريدية و السوائؿ في األقساـ المختمفة بالمستسفى

مقابمة د وثائؽ

باستخداـ نموذج ( )Check listرقـ ( )W170170005ممحؽ رقـ 4

 5.5يقوـ الصيدلي بمتابعة اسبوعية لألدوية في أقساـ و شعب الصيدلية بالمستشفى

6

مقابمة

البروتوكوالت المخزنية

 6.1يوجد في المستودع نسخة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية المحدث (ممحؽ رقـ )2

وثائؽ

 6.2جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمى دليؿ اإلجراءات المخزنية

مقابمة

 6.3يوجد في المستودع نسخة مف قائمة األدوية األساسية المعتمدة بالو ازرة

وثائؽ

 6.4جميع الصيادلة العامميف في المستودع مطمعيف عمييا

مقابمة

6.5
6.6

يوجد في المستودع نسخة مف قائمة األدوية المعتمدة بالمستشفى ( hospital

وثائؽ

)formulary

يوجد في المستودع قائمة باألصناؼ المطموب صرفيا لكؿ قسـ عمى حده و معدالت

وثائؽ

الصرؼ الشيرية

7

األدوية المخدرة

 7.1األدوية المخدرة موجودة في الخزانات المخصصة ليا بالمستودع

7.2

مشاىدة

يوجد نسخة مف آلية تداوؿ االدوية المخدرة بالمستشفيات لدي مسئوؿ العيدة (ممحؽ رقـ

وثائؽ

)7

 7.3الصيدلي المسئوؿ مدرب عمى آلية تداوؿ االدوية المخدرة بالمستشفيات

مقابمة

 7.4تصرؼ األدوية المخدرة طبقا لمبروتوكوالت العالجية في المراجع العممية

مشاىدة ,وثائؽ ,مقابمة

7.5

يقوـ الصيدلي بمتابعة األدوية المخدرة الموجودة في األقساـ المختمفة بالمستشفى

وثائؽ

باستخداـ نموذج ( )Check listرقـ (( )W170170004ممحؽ رقـ )6

 7.6يوجد قائمة بأرصدة االدوية المخدرة الموجودة باالقساـ وأسماء اصحاب العيدة

وثائؽ

 7.7يوجد مراجع عممية حديثة  2011فما فوؽ (ورقية أو الكترونية)

وثائؽ

عدد البنود التي حصمت عمى ()1

عدد البنود التي حصمت عمى ()2

ينطبق جزئيا 1 :

ال تنطبق 0 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()0

ينطبق كميا 2 :

قاـ بالتقييـ :
مدير الصيدلية

□

فريق العمل
الصيدالني

□

مفتشي الرقابة
الداخمية

ا سم ......................................... /
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□

رئيس

قسم/شعبة

الصيدلية

□

مدير المستشفى

□

التاريخ ......................................... /

يشفق سقى ( :)14نًىرج انزقٍٍى األسبسً ألداء يسزىدع انًهًبد انطجٍخ ثبنًسزشفى
اٌزم ُ١١األعبع ٟألداء ِغزٛدع اٌّّٙبد اٌطج١خ ثبٌّغزشف2014 ٝ
الدرجة

المعيار

( 0د 1د ) 2

طريقة التقييـ

الػ ػ ػػزي

1
 1.1يرتدي المعطؼ األبيض

مشاىدة

 1.2يضع البطاقة التعريفية

مشاىدة
النظافة

2
 2.1األرضيات نظيفة

مشاىدة

 2.2األرفؼ نظيفة

مشاىدة

 2.3األثاث نظيؼ

مشاىدة
ترتيب المستودع

3

 3.1محتويات المستودع موضوعة في أماكنيا الصحيحة بشكؿ منظـ

مشاىدة

 3.2أسماء أصناؼ الميمات الطبية مكتوبة عمى رؼ كؿ صنؼ بخط واضح

مشاىدة

 3.3تاريخ الصالحية مكتوب بشكؿ واضح عمى كؿ صنؼ

مشاىدة

 3.4االصناؼ مرتبة ابجديا او حسب التخصصات

مشاىدة

 3.5الصنؼ مرتب حسب تاريخ الصالحية

مشاىدة

 3.6الكمية الموجودة تتناسب مع حجـ العمؿ ومساحة المكاف

مشاىدة

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

مشاىدة

 3.8الرصيد اإلستراتيجي مفصوؿ عف الرصيد الشيري لممستودع

مشاىدة

 3.9البنود المذكورة أعاله مطبقة عمى الرصيد اإلستراتيجي

مشاىدة

3.10

يتـ اإلحتفاظ باالصناؼ منتيية الصالحية/أو الموقوفة في مكاف منفصؿ عف
االرصدة الصالحة لإلستخداـ

 3.11يوجد لدى المستودع مبررات موثقة لسبب تمؼ االصناؼ
3.12

وثائؽ

المستودع مناسب مف حيث توفر التجييزات الالزمة لتخزيف األصناؼ فيو

حسب نتيجة التقييـ في الممحؽ رقـ 1

مشاىدة د وثائؽ

االنضباط

4

 4.1رئيس القسـ عمى دراية بتحركات جميع الصيادلة
4.2

مشاىدة

مقابمة

كؿ صيدلي موقع بالعمـ عمى الوصؼ الوظيفي المعتمد الخاص بو(ممحؽ

رقـ)8

وثائؽ

 4.3كؿ صيدلي لو بديؿ مبيف في الجدوؿ الخاص بتوزيع مياـ العمؿ في الصيدلية

وثائؽ

 4.4يتـ تنسيؽ اإلجازات العادية مسبقا بيف الصيدلي و بديمو

مقابمة

األداء  /اإلشراؼ

5

 5.1يتـ توثيؽ درجة الح اررة في كؿ غرفة (ممحؽ رقـ )3
5.2

وثائؽ

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

 5.3أرصدة المستودع مف االصناؼ مطابقة لالرصدة المحوسبة (عينة عشوائية)
 5.4يوجد نموذج متابعة لمميمات الطبية في االقساـ الداخمية بالمستشفى
دنٍم انشػبٌخ انصٍذالنٍخ ثبنًسزشفٍبد 2017 -

90

وثائؽ
مشاىدة
مشاىدة د وثائؽ

5.5

يقوـ الصيدلي بمتابعة اسبوعية لمميمات الطبية في أقساـ المستشفى باستخداـ

نموذج (( )Check listممحؽ رقـ )5

البروتوكوالت المخزنية

6
6.1

وثائؽ

يوجد في المستودع نسخة مف دليؿ اإلجراءات المخزنية المحدث (ممحؽ رقـ

وثائؽ

)2

 6.2جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمى دليؿ اإلجراءات المخزنية

مقابمة

 6.3يوجد في المستودع نسخة مف قائمة الميمات الطبية األساسية المعتمدة بالو ازرة

وثائؽ

 6.4جميع الصيادلة العامميف في المستودع مدربيف عمييا وعمى تطبيقيا

مقابمة

6.5
6.6

يوجد في المستودع نسخة مف قائمة الميمات الطبية المعتمدة بالمستشفى

وثائؽ

()hospital formulary

يوجد في المستودع قائمة بأصناؼ الميمات الطبية المطموب صرفيا لكؿ قسـ

وثائؽ

عمى حده و معدالت الصرؼ الشيرية

عدد البنود التي حصمت عمى ()2

ال رنطجق 0 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()1

ٌنطجق جضئٍب 1 :

عدد البنود التي حصمت عمى ()0

ٌنطجق كهٍب 2 :

لبَ ثبٌزم: ُ١١
يذٌش انصٍذنٍخ

□

فشٌق انؼًم
انصٍذالنً

□

يفزشً انشقبثخ
انذاخهٍخ

اإلسى ......................................... /
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انصٍذنٍخ

□

يذٌش انًسزشفى

□

انزبسٌخ ......................................... /
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يشفق سقى ( :)15نًىرج رقٍٍى انزجهٍضاد و انًؼذاد انىاجت رىافشهب ثًسزىدػبد صٍذنٍبد
انًسزشفٍبد
State of Palestine
دونـــخ فهســـــطٍن
انصحـــخ
وصاسح
ّ

Ministry of Health

اإلداسح انؼبيـــخ نهًسزشفٍبد

Hospitals General Administration

نًىرج رقٍٍى انزجهٍضاد و انًؼذاد انىاجت رىافشهب ثًسزىدػبد صٍذنٍبد
انًسزشفٍبد
انقسى ..................................... :

انزبسٌخ ................................ :

رجهٍضاد خبصخ ثبنزخضٌن

1

.1.1

أسفف

.1.2

لٛاػذ خشج١خ (ِشبط١ؼ)

.1.3

طٕبد٠ك رخضٓ٠

.1.4

خضأبد

.1.5

خضٔبد ِؼذٔ١خ ٌألد٠ٚخ اٌّخذسح

.1.6

ِؼذاد إٌمً  ٚإٌّبٌٚخ إٌّبعجخ ٌألطٕبف

.1.7

صالعبد رجش٠ذ  ٚرغّ١ذ ؽغت طج١ؼخ اٌّٛاد اٌّخضٔخ

.1.8

ِى١فبد رجش٠ذ اٌٛٙاء

.1.9

فالرش ر٠ٛٙخ

.1.10

أدٚاد فزؼ اٌظٕبد٠ك

.1.11

ِٛاد رقٍ١ف ِٕبعجخ

.1.12

أعٙضح ل١بط دسعخ اٌؾشاسح

.1.13

أعٙضح ل١بط دسعخ اٌشطٛثخ .

2

رغ١ٙضاد اٌغالِخ ضذ اٌؾش٠ك

.2.1

شفبط ٘ٛاء

.2.2

أعٙضح ئطفبء رار١خ اٌزشقً١

.2.3

أعطٛأبد اطفبء سغ٠ٛخ

.2.4

أعطٛأبد اطفبء ثٛدسح

.2.5

ِضبسة اٌؾش٠ك  ٚعشادي سٍِ١خ

3

رغ١ٙضاد األِٓ ضذ اٌغشلخ
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انىقذ ...................... :

2

1

0

--

يزىفش
ثشكم كبيم

يزىفش
ثشكم جضئً

غٍش يزىفش

ال ٌنطجق

.3.1

أعٙضح ئٔزاس ضذ اٌغشلخ

.3.2

األلفبي راد اٌىفبءح

.3.3

وبِ١شاد ِشالجخ

4

رغ١ٙضاد خبطخ ثبٌّٛظفٓ١

.4.1

اٌمشطبع١خ  ٚإٌّبرط اٌٛسل١خ

.4.2

األصبس اٌّىزجٟ

.4.3

ؽبعٛة

.4.4

ثشاِظ ِؾٛعجخ

.4.5

ٌٛؽبد رؼش٠ف١خ ثألغبَ اٌّغزٛدع .

.4.6

عٙبص ئرظبي

.4.7

PROCESS FLOW CHART
اننزٍجخ اإلجًبنٍخ

ال رٕطجك  :أقم ين 40

ٕ٠طجك عضئ١ب 48 -40 :

ٕ٠طجك وٍ١ب  :أكثش ين 48

اٌّالؽظبد  ٚاٌزٛط١بد ثؼذ ِٕبلشخ اٌؼٕبطش غ١ش اٌّزٛفشح ثشىً وبًِ ِغ اٌظ١بدٌخ أطؾبة اٌؼاللخ :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

اسى و رىقٍغ انصٍذنً صبحت انؼالقخ
...............................................

اسى و رىقٍغ ين قبو ثزؼجئخ انزقٍٍى
...............................................

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

...............................................
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يشفق سقى ( :)16نًىرج قبئًخ يزبثؼخ األدوٌخ انًخذسح فً األقسبو
دونـــخ فهســـــطٍن

State of Palestine

انصحـــخ
وصاسح
ّ

Ministry of Health

اإلداسح انؼبيـــخ نهًسزشفٍبد

Hospitals General Administration

قائمة متابعة األدوية المخدرة في األقسام
انقسى.........................................:

انىقذ.................:

انزبسٌخ......................:

الوص

نعـ

ال

دسط األد٠ٚخ اٌّخذسح ِقٍك ِ ٚإِٓ ثشىً ع١ذ
األد٠ٚخ اٌّخذسح رؾز ٞٛث١بٔبد ٚاضؾخ (اعُ اٌظٕف ,اٌّبدح اٌفؼبٌخ ,اٌزشو١ض ,ربس٠خ
اٌظالؽ١خ)......,
ِفزبػ دسط األد٠ٚخ اٌّخذسح ِغ سئ١ظ اٌمغُ أِ ٚغ ِٓ ٕٛ٠ة ػٕٗ
٠زُ االؽزفبظ ثبٌٕغخخ اٌٛسد٠خ ِٓ ٚطفخ األد٠ٚخ اٌّخذسح فِ ٟىبْ ِٕبعت ف ٟلغُ
اٌزّش٠ض
٠زُ االؽزفبظ ثبٌٕغخخ اٌظفشاء ِٓ ٚطفخ األد٠ٚخ اٌّخذسح فٍِ ٟف اٌّش٠ض
سط١ذ األد٠ٚخ اٌّخذسح ِىزًّ ِٕ ٚبعت ٌؾغُ  ٚطج١ؼخ اٌؼًّ ف ٟاٌمغُ
وّ١خ األد٠ٚخ اٌّخذسح اٌّٛعٛدح ف ٟاٌمغُ ِطبثمخ ٌٍشط١ذ اٌّؼزّذ ٌٗ (األِجٛالد اٌفبسغخ
 +اٌٛطفبد اٌج١ضبء  +األِجٛالد اٌّّزٍئخ)
يالحظبد و رؼهٍقبد سئٍس انقسى ثؼذ اننقبش حىل انجنىد انًزكىسح فً قبئًخ انًزبثؼخ يغ رجشٌش اإلجبثخ ة
(ال) نهجنىد انسبثقخ

رىقٍغ
انزًشٌض:

……………………….
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انصٍذنً:
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……………………….

