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انعكاسات كبيرة  الدوائي  للتدبير  يكون  السبب  لهذا  و   ، عام  الصحية بشكل  املنظومة  داخل  الدواء شيئا محوريا  تعتبر مكانة 
إما سلبا أو إيجابا بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة املواطنني ،و يكون هذا التجسيد جليا بشكل أكبر داخل املستشفيات 
وخصوصا اجلامعية منها، فحسن التسيير و ضبط اآلليات املنظمة لدورة الدواء داخل املستشفى لضمان توفره في الوحدات السريرية  
يحافظ على جودته وكمياته الالزمة وتعقب أثره، بحيث ينعكس أي خلل في التدبير الدوائي على السير العام للمستشفى و مستوى 

اخلدمات الصحية املقدمة للمرضى.

باملركز  االستشفائية  الصيدلة  هي  و  جامعية  صيدالنية  مؤسسة  تخص   بالدنا  في  رائدة  جتربة  على  الضوء  نلقي  املقال  هذا  في 
اجلامعي االستشفائي احلسن الثاني مبدينة فاس.

يعتبر تنظيم األدوية بكفاءة و فعالية في املستشفى مصدر مهم في 
األولى في عالجه. تقع هذه املسؤولية  بالدرجة  و يساهم  املريض  رعاية 
بالدور األول على عاتق صيدلية املستشفى. كما تساهم أيضا املؤسسة 
)مديريها و مقدمي الرعاية و املسؤولني( في وضع هيكلة و قوانني منظمة 

لضبط حركة الدواء بني األطراف املعنية.

خطوات  بفاس  الثاني  احلسن  اجلامعي  االستشفائي  املركز  خطى  لقد 
وحداته  و  أجنحته  كافة  في  ذلك  و  بفعالية،  األدوية  تدبير  في  مهمة 
الطبية في مستشفياته اخلمسة : مستشفى التخصصات، مستشفى 
األم و الطفل، مستشفى مرض السرطان، مستشفى األمراض النفسية 
إلكترونيا  الدواء  تدبير  نظام  بتطبيق  قام  حيث  العيون.  مستشفى  و 

وأوتوماتيكيا بشكل يعتبر هو األول في أفريقيا. 

الثاني  اجلامعي احلسن  االستشفائي  للمركز  املركزية  الصيدلية  تعتمد 

في طريقة عملها على املعايير املنظمة للعناصر التالية : 

املسؤولية املناطة بالصيدلية االستشفائية.- 

موقع، جتهيزات و هيكلة الصيدلية االستشفائية.- 

التوزيع، -  التحضير،  اخلزن،  الطلب،  عمليات  في  الدواء  تدبير  سياسة 

الصرف و مراقبة االستعمال و جتربة املركز االستشفائي اجلامعي احلسن 

الثاني بفاس.

الصيدلة

الصيدلية االستشفائية
للمركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

د. لينا العلمي
دكتوراة في الصيدلة و ماجستير في الصحة العمومية

رئيسة مصلحة الصيدلية املركزية املركز االستشفائي اجلامعي احلسن الثاني فاس

م�ضوؤولياتها و طريقة عملها
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1. المسؤولية المناطة بالصيدلية االستشفائية: 

مسؤولة  إدارية   – تقنية   – طبية  مصلحة  املستشفى  صيدلية  تعتبر 
على احترام عدة معايير معتمدة وطنيا و دوليا لضمان تدبير املنتوجات 

الصيدالنية بجودة عالية ضرورية لسالمة املرضى )مرجع 1، 5(.

املعاجلة  مكّونات  من  ُمهما  مكّونا  الصيدالنية  املنتوجات  تدبير  يعد 
األعراضية، الوقائية و الشفائية لألمراض، و يشمل تدبير األدوية النظام 
ملرضاها.  الدوائية  املعاجلة  لتقدمي  املؤسسة  تستخدمها  التي  اآللية  و 
بحيث  املؤسسة،  في  للعاملني  االختصاصات  متعدد  ذلك جهدا  ويكون 
تطّبق فيه مبادئ عملية التصميم الفعال للمعاجلات الدوائية من تنفيذ 
والصرف  التوزيع  و  الوصف  ثم  اخلزن  و  الشراء  إلى  مرورا  انتقاء  حسن  و 

واإلعطاء ثم التوثيق واملراقبة )مرجع 2(.

يقصد باملنتوجات الصيدالنية حسب القانون 17/04 )مرجع 6(:

ـ األدوية مبا فيها الغازات الطبية.

ـ املستلزمات الطبية املعقمة و غير املعقمة.

ـ املستلزمات الطبية الالزمة لألشعة الطبية.

ـ املستلزمات الطبية الالزمة للتحاليل الطبية.

ـ املواد الكيميائية الالزمة للتحاليل الطبية.

ـ املستلزمات الطبية الالزمة للتعقيم الطبي.

ـ األدوات الالزمة للجراحة.

2. موقع، تجهيزات و هيكلة الصيدلية االستشفائية

يتطلب أن يكون موقع صيدلية املستشفى في الطابق األرضي ليسهل 
املساحة  أما  الدواء(.  حركة   1 )صورة  الدواء من و إلى الصيدلية  حركة 
املطلوبة فهي مبقدار 1.0 – 1.5 م2 لكل سرير طبي و هذه املساحة من 

الضروري أن حتسب بحيث :

أ. يَخصص مكان لكل نوع من املنتوجات الصيدالنية - مثال: 

لالشتعال،  � القابلة  الطبي  للتعقيم  الالزمة  الطبية  املستلزمات 
وتكون منعزلة ملتطلبات السالمة،

مكان مغلق خاص باألدوية اخملدرة،  �

الغرفة املثلجة لألدوية احلساسة للحرارة...  �

ب. يَخصص مكان لكل نوع من العمليات الصيدالنية - مثال : 

التوصل بالدواء،  �

اخلزن املؤقت، �

اخلزن، �

التحضير،  �

التوزيع، �

الصرف،  �

التدوين...)مرجع 1، 3(.  �

ت. تتوفر جميع األسطح، السقف و األرض على وقاية تاّمة من اخملاطر 
- مثال: تسرب املاء، ثقب منفذ، احلرارة أو البرودة الزائدة.

الرفوف   -  2 )صورة  األدوية  لترتيب  الالزمة  التجهيزات  توفير  ث. 
املتحركة(، وكذلك للتحضير )معدات التحضير، جهاز التقطير(، واللوازم 
الهواء  جهاز   ،)isolateur( املُعّقم  ]العازل  الكيميائية  باألدوية  اخلاصة 

املتحرك )hotte à flux laminaire([ ) الصورة 3(.

متخصصة   وحدات  شكل  على  االستشفائية  الصيدلية  هيكلة  تتم 
بالعمليات الصيدالنية )مرجع 5(:

ـ وحدة تدبير األدوية. 

ـ وحدة تدبير األدوية اخملدرة.

ـ وحدة التحضيرات الصيدالنية و الكيميائية.

الصيدلية االستشفائية للمركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني فاس
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صورة 1 - حركة الدواء
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ـ وحدة التعقيم )حتضير أدوات اجلراحة املعقمة(.

ـ وحدة تدبير الغازات الطبية.

ـ وحدة صرف األدوية للمرضى اخلارجيني.

توضع الصيدلية االستشفائية )مرجع 1، 3( حتت إشراف صيدلي مجاز 
و فريق من صيادلة مساعدين و إداريني و محضرين في الصيدلة و تقنيني 

في الصحة االستشفائية و معاونني.

3. سياسة تدبير الدواء في عمليات: طلب، خزن، تحضير، توزيع، 
صرف و مراقبة استعمال الدواء )مرجع 2، 3(:

أ. طلب األدوية : 

حتّدد املؤسسة الئحة معتمدة لألدوية الضروري تواجدها في املستشفى. 
تقوم جلنة الّدواء للمستشفى بدراسة أي تعديل أو إضافة مطلوبة لهذه 
الالئحة. و تصنّف األدوية على أقسام ثالثة: أساسي، ضروري و غير ضروري 
 VEN analysis, vital, essentiel et non essentiel, OMS(

.)standards

التصنيف  هذا  على  بناًء  املمونني  مع  التعاقد  طريقة  املؤسسة  توّجه 
الطبية،  اخليوط  اخملدرة،  األدوية  )مثل:  األساسية  األدوية  تُطلب  بحيث 
مخزون  تكوين  ضرورة  مع  سنوي  بشكل  احلقن...(  املعقمة،  الضمادات 
غير  و  الضرورية  األدوية  أّما  توفرها.  في  أي عجز  بوقوع  ال يسمح  كافي 
على  ويُعَتمد  االستهالك،  حسب  على  دوري  بشكل  فُتطلب  الضرورية 
جهاز معلوماتي مبرمج يعطي اإلشارة مبُجرّد أن يصل مخزون الّدواء إلى 

احلد األدنى.

ب. تخزين األدوية:
للتخزين  قبولها  قبل  األدوية  مبراقبة  خاصة  سياسة  املؤسسة  تدعم   -
من حيث مدة صالحيتها و مطابقتها ملواصفات دفتر التحمالت وإحكام 
اعتمادها  حني  إلى  بها  لالحتفاظ  منعزل  مكان  تخصيص  مع  الغالف 

.)Quarantaine(

- تُعطى شفرة لكل دواء حتمل عند قراءتها كل املعلومات الاّلزمة.

ت. حتضير و توزيع األدوية:

1. حتضير الوصفة الطبية :
واألشخاص 	  توفرها  الضروري  الوصفة  عناصر  املؤسسة  حُتّدد 

املؤهلني لوصفها.

تُدوّن األدوية امّلوصوفة في سجل املريض اإللكتروني و الكتابي بعد 	 
اعتمادها من الصيدالني املسؤول. 

حُتّضر الوصفة في السائل املعُقم املوصوف ثّم تُغّلف بغالف واقي 	 
و تَُعنون باسم املريض و املصلحة الطبية.

تُبعث التحضيرة إلى املصلحة عن طريق جهاز الضغط التوصيلي 	 
)pneumatique( في زمن ال يتعّدى 30 ثانية.

2. حتضير طلب مجموعة من األدوية للمصلحة الطبية :
تتوّصل الصيدلية يومياْ بطلبية من املصلحة بشكل أوتوماتيكي 	 

في  يتوّفر،  الثّاني  احلسن  اجلامعي  املستشفى  )مثال:  إلكتروني  و 
جميع املصالح الطبية، على صيدليات أوتوماتيكية و معلوماتية(، 
بحيث  مبرمجة  و   )4 )صورة  معلوماتية  بشبكة  مترابطة  هي  و 
بني  الّدواء  حركة  في  األساسية  العمليات  تدوين  و  تدبير  تضمن 

الصيدلية و املصلحة و املريض.  

حُتّضر هذه الطلبية على شكل مجموعة من األدوية جملموعة من 	 
قبل  للصيدلية  املعلوماتي  النظام  من  إسقاطها  يتم  و  املرضى، 

خروجها. 

متّ 	  الذي  الّدواء  بتعويض  بالصيدلية  احملّضر اخلاص  أو  املمرّض  يقوم 
صرفه للمرضى في صيدلية املصلحة. هذا التعويض يَوفر الّدواء 
الكمية  توفر  على  دوما  محافظا  مستمر  بشكل  املصلحة  في 

القصوى املبرمجة لكل دواء. 

ث. صرف و مراقبة استعمال الدواء :

تُراجع وصفة الّدواء قبل صرفها و ذلك إما بشكل الكتروني وأوتوماتيكي  �

الصيدلة

)isolateur( صورة 3 - العازل املُعّقم صورة 2 - الرفوف املتحركة
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األدوية  بني  تضارب  أي  عن  بالكشف  املعلوماتي  النظام  يقوم  حيث 
املوصوفة أو أي تضارب بني حالة املريض و الّدواء املوصوف )مثال الّدواء و 
احلمل أو الّدواء و نتيجة التحليل الطبي( خالل كتابة الطبيب للوصفة 
في النظام و ذلك بناًء على برمجة َمسبقة. و هذا املشروع يتم تطويره 
نفس  فعل  ميكن  كما  بفاس،  الثاني  احلسن  اجلامعي  املستشفى  في 

املراقبة بشكل عادي غير الكتروني. 

املريض  � إلى  الصحيحة  باجلرعة  الّدواء  صرف  لتدوين  نظام  يستخدم 
املقصود في الوقت الصحيح. 

حتّدد املؤسسة األشخاص املؤهلني الذين يسمح لهم بإعطاء األدوية. �

بعد  � األوتوماتيكية  املصلحة  صيدلية  من  الّدواء  بأخذ  املمرّض  يقوم 
ليضمن  وهذا  املبرمجة  الطبيب  وصفة  طبق  و  املريض  اسم  اختيار 
صرف الّدواء بطريقة: الّصرف اليومي الفردي واالسمي املوصى بها دولياً 
 Dispensation journalière individuelle et nominative(

 .)DJIN

فور أخذ الّدواء يقوم النظام : �
و كمية الّدواء و املمرض املسؤول و الطبيب الواصف  1. بتدوين وقت 
األدوية  و  اجلرعات  اعتمد  الّذي  الّصيدالني  و  الّدواء  مّون  الذي  احملضر  و 

البديلة.
2. بتسجيل الّدواء في فاتورة املريض.

3. بإعطاء إشارة للصيدلية املركزية بطلب تعويض الّدواء.

تضع جلنة مراقبة استعمال األدوية للمستشفى املطبوع الالزم ملؤه  �
حتليل  يتم  ثّم  الّدواء.  استعمال  جانبية عقب  أعراض  وقوع  حالة  في 

ومعاجلة املعلومات و أخذ اإلجراءات الالزمة.

و نكون بهذا قدمنا ملخصا لتجربة صيدلية املركز االستشفائي اجلامعي 
احلسن الثاني بفاس في جعل حركة دورة الّدواء أوتوماتيكية ومعلوماتية، 

حرصا على ضمان توفر الّدواء وضبط حركته )صورة 5(.

الخالصة:

من خالل هذا العرض يبدوا جليا أن التدبير السليم للدواء يجعله متوفرا 
باستمرار و بدون انقطاع في املؤسسة الصحية، و يجنبها جميع احتماالت 
الذي  الشيء  املستشفى،  داخل  الصيدالنية  للمواد  الضياع  و  الهدر 

ينعكس اقتصاديا بشكل كبير على خزينة الدولة و األهم من ذلك على 
اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني، كما نقدم مثاال معاشا ملؤسسة 
إجناح  إمكانية  برهنت على  إطار استشفائي جامعي كبير  صيدلية في 
نظام تدبير و حتضير األدوية بشكل يضمن توفر الدواء وسالمته للمريض 
تطلعات  مواكبة  في  يساهم  الذي  الشيء  عالية،  كفاءة  و  فعالية  مع 
البحث العلمي و التسيير العقالني العصري للمؤسسات الصحية، هذا 
النموذج ميكن درسه و تطويره و اقتراح تعميمه داخل الوطن و في احمليط 

العربي و اإلفريقي .
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