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دور الصيدلي في التربية 
العالجية

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

المقدمة:

لقد أصبح من املسلم به اليوم أن العلم والتكنولوجيا ال ميكن أن يساهام يف تحسني املستويات الصحية، إال إذا أصبح الناس 

أنفسهم رشكاء مع القامئني عىل توفري الرعاية الصحية يف الحفاظ عىل الصحة والنهوض بها.  فنجاح الخطة العالجية للمريض 

ال يقع عىل عاتق جهات الرعاية الصحية وحدها، ولكنه يشمل مسؤولية األفراد أيضا.

إن التغري الكبري يف أمناط األمراض، من األمراض املعدية إىل األمراض املزمنة  كأمراض القلب والرشايني والسكري والرسطان، 

أدى إىل تغيري برامج الطب العالجي والوقايئ، واستدعى رضورة تفعيل الرتبية العالجية إلدماج املريض يف العملية العالجية 

ومتكينه من التحكم يف املرض و مضاعفاته.

املدى  عىل  االلتزام  عدم  متوسط  ويقدر  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الفتة  مشكلة  املزمنة  األمراض  بعالج  االلتزام  عدم  ويعد 

الطويل يف البلدان املتقدمة ب % 50.  يف البلدان النامية تكون املعدالت أقل، فالعديد من املرىض يجدون صعوبات يف اتباع 

التوصيات العالجية. 

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العاملية الذي نرش سنة 2003 م، يعترب حل مشكلة االلتزام الصحي تطوراً اكرث أهمية من أي 

اكتشاف طبي. فاالستهالك غري املنتظم، االنقاص أو االفراط يف تناول االدوية قد يؤثر عىل تحقيق الفائدة املرجوة من العالج 

أو قد يزيد من مضاعفات املرض أو قد يؤدي اىل ظهور الآلااثار الجانبية للدواء. لذا فالتثقيف الدوايئ يلعب دورا أساسيا يف 

تحسني االلتزام ونرش مفهوم السالمة الدوائية.

)Observance ou campliance( االلتزام الصحي

يف مجال الطب، يشري مصطلح االلتزام )وكذلك أيًضا االمتثال أو االتفاق( إىل مدى اتباع املريض للتعليامت واإلرشادات الطبية 

بشكل صحيح. ويف أغلب األحيان، ال يشري هذا املصطلح إىل إلتزام املريض بتناول العالج أو الدواء الذي حدده له الطبيب 

املعالج يف الوصفة الطبية فحسب، ولكنه يشمل أيًضا التوصيات والتوجيهات التي يجب اتباعها كالحمية أو مامرسة النشاط 

البدين أو السيطرة عىل الوزن مثال. 

من بني أهم العوامل املسببة لعدم االلتزام الدوايئ نذكر:

1. النسيان: قد يكون العامل األهم و األشهر و هو يتسبب يف فقدان العالج لفاعليته يف أحيان كثرية.

2. صعوبة إتباع املواعيد التي حددها الطبيب لتعارضها مع الحياة اليومية للمريض.

3. مقاومة املريض و خاصة األطفال و كبار السن 

4. عدم املعرفة السليمة لطريقة أخذ الدواء و هو يحدث كثرياً عند استعامل البخاخات أو قلم األنسولني

5. خواص الدواء نفسه مثل املرارة أو صعوبة البلع أو أمل الحقن

6. بعض األدوية قد يكون لها آثار جانبية صعبة تجعل املريض يتجنب تناولها    

الدواء من طرف  تردد  أنواع حسب  أربعة  إىل  االلتزام  إكلينيكية،  ميكن تصنيف عدم  ومن جهة أخرى، و حسب دراسة 

املريض. الجدول املوايل يبني خصائص كل نوع.

األستاذة أمل آيت الحاج

أستاذة بكلية الطب والصيدلة

بالدار البيضاء

صيدالنية، مستشفى األطفال عبد الرحيم 

الهروشي، المركز الصحي الجامعي ابن 

رشد، الدار البيضاء
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 :)pharmacien d’officine( أ- الصيديل الذي يرصف الدواء

األشياء  لالستعالم عن  املريض  واملتكررة مع  األوىل  االلتقاء  نقطة  الصيدىل هو 

املتعلقة بالصحة واملرض، و هو أيًضا الخبري األول يف الدواء. هذه الحقيقة تجعل 

للصيدىل دورا كبريا يف الرعاية الصحية للمريض.

ينبغي عىل الصيديل دامئاً أن يتأىن قبل رصف الدواء ويذكر إسم املريض وعمره 

دواء  كل  عن  مفصل  بإعطاء رشح  يقوم  ثم  الوصفة،  عائدية  من  يتأكد  حتى 

والذي يشمل: 

- ماهية الدواء املوصوف وملاذا يستخدم. 

- عدد مرات االستخدام ومدته. 

- مراجعة الجرعات الدوائية.

تحت  لإلبر  املوضعية،  للرتكيبات  بعده،  أو  األكل  )قبل  االستخدام  طريقة   -

عن  بعيداً  مظلم،  مكان  يف  الثالجة،  )يف  الدواء  حفظ  طريقة  وغريها(.  الجلد 

بالتشخيص  واملتعلقة  لألدوية  الجانبية  اآلثار  بعض  وغريها(.  األطفال  متناول 

لدى املريض.  

- تعارض األدوية مع أدوية أخرى أو مع الغذاء.

- عدد مرات تكرار الرصف وطريقة طلب تكرار الرصف.   

- مدى تأثري العالج عىل أشخاص معينني كالحوامل أو املرضعات،

- تزويد املريض بنرشات توعية عن الدواء )األدوية( املرصوفة عند الحاجة لذلك

توعية املريض حيال األدوية ومراحل املرض.

وإذا شك الصيدىل يف نوع الدواء أو جرعته أو مدته عليه االتصال بالطبيب قبل 

إمتام رصفه. 

 :)pharmacien clinicien( ب-الصيديل الرسيري

للصيديل الرسيري دور حيوي ضمن نظام الرعاية الصحية ، فالصيادلة الرسيريون 

يقدمون بشكل يومي التقييامت والتوصيات بخصوص العالج الدوايئ للمرىض 

وغريهم من أخصائيي الرعاية الصحية. والصيادلة الرسيريون هم مصدر رئييس 

للمعلومات وتقديم املشورة بشأن استخدام األدوية املأمونة واملالمئة ، وكذلك 

الفعالية من حيث تكلفة األدوية العالجية.

وتشمل خدمة الصيدلة الرسيرية الخدمات التالية :  

1. التحقق من توافق األدوية العالجية : وهو إجراء الزم ورضوري يقوم الصيديل 

الرسيري به لضامن منع األخطاء الدوائية يف نقاط تحول وانتقال املريض ، وذلك 

عن طريق إنشاء قامئة دقيقة لجميع األدوية التي يتناولها املريض قبل دخوله 

إىل املستشفى، خالل فرتة عالجە،و عند مغادرتە للمستشفى. 

2. تقديم االستشارة عند مغادرة املريض للمستشفى : يقوم الصيديل الرسيري 

رفع  لضامن  املستشفى  من  خروجهم  عند  للمرىض  استشارة  جلسة  بتوفري 

املهام  فمن   : دوايئ  معلومـات  مصـدر   .3 الصحة.  وتحسني  العالج  مستوى 

أية معلومات أو استفسارات قد  أنه يوفر ويقدم  األساسية للصيديل الرسيري 

وهو  الدوائية.  واملعدات  الدواء  بخصوص  الصحية  الرعاية  أخصائيوا  يحتاجها 

يوفر ويقدم وسائل االستخدام الرشيد واملناسب لجميع األدوية.

 4. دور تعليمي ألخصائيي الرعاية الصحية وللمرىض : يقوم الصيديل الرسيري 

مع  املناقشات  وطرح   ، تعليمية  محارضات  تقديم  خالل  من  تثقيفي  بدور 

أو  الدوايئ  العالج  حول  وعائالتهم  املرىض  ومع   ، الصحية  الرعاية  أخصائيي 

الحاالت الطبية.

 5. دور أسايس للتحقق من أسباب التفاعالت واألعراض الدوائية الضارة : ففي 

حال حدوث أي من هذه التفاعالت واألعراض الضارة ، يقوم الصيديل الرسيري 

ومتابعتها  وتوثيقها  واألعراض  التفاعالت  هذه  من  التحقق  يف  أسايس  بدور 

لضامن تفاديها يف املرات املقبلة ، ولضامن رفع مستوى الرعاية الصحية املقدمة 

للمريض

المراجع

رسالة   – الدم  ارتفاع ضغط  ملرىض  الصحي  االلتزام  عىل  الصحية  الرتبية  رفيقة. تأثري  لكحل 
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)Aurélie Gauchet, 2008( أنواع عدم االلتزام حسب دراسة اكلينيكية 

خصائصه نوع عدم االلتزام

أشد أنواع االلتزام حدة

األكرث مالحظة

التوقف الكيل

Arrêts définitifs

سلوك متعمد من طرف املريض

أكرث صعوبة للقياس من طرف الطبيب

 التوقف املؤقت

Arrêts momentanés

السلوك األكرث شيوعا

 معظم املرىض ينسون ادواتهم دامئا او

أحيانا

النسيان

Oublis

سلوك أقل شيوعا

 يأخذ املريض االدوية عىل دفعة أو

دفعتني بدل ثالث مرات

الجرعات املجتمعة

Prise groupées


