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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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الصحي  النظام  في  أساسي  بناء  الدواء حجر  الصيدلة وصناعة  مهنة  تشّكل 
لكل دول العالم، وتتعدد املجاالت الصيدالنية بدءاً من تطوير وتصنيع الدواء مروراً 
إلى  )اإلكلينيكية(، واملساعدة في تشخيص األمراض وصوالً  باملمارسات السريرية 
صرف األدوية وتقديم املشورة الطبية. وقد خضعت الصيدلة كمهنة لتغيرات سريعة 
املوجهة  السريرية  األدوار  نحو  الدول  من  عديد  توجهت  حيث  الحديثة،  العقود  في 
يقوم  الذي  الصيدلة  فروع  من  كفرع  اإِلكلينيكية  الصيدلة  مفهوم  وتطوير  للمريض، 
الطبية املثلى للمرضى  الرعاية  بتقديم  )السريري(  من خالله الصيدالني اإلكلينيكي 
داخل املستشفيات أو العيادات والتأكد من امتثال املريض للمعالجة الدوائية بالجرعة 
املناسبة والشكل املناسب، وذلك بالتعاون مع أعضاء فريق الرعاية الصحية اآلخرين. 
وُيعد تطبيق الصيدلة اإلكلينيكية عاماًل من أهم عوامل الرعاية الصحية في البلدان 
املتقدمة، كما يساهم في تقليل التعّرض لآلثار الجانبية لألدوية، ومن َثم تقليل التكلفة 

الكلية للعالج وتقليل نسبة الوفيات بشكل عام.

يتطلب الحصول على شهادة الصيدلة اإلكلينيكية من ست إلى ثماني سنوات من 
الدراسة، وتشمل السنة األخيرة عادة التدريب السريري من خالل برنامج اإلقامة في 
املستشفيات، ومن ثم يستطيع الصيدالني أن يختار التخصص في أحد تخصصات 
من  عديد  في  دوره  اإلكلينيكي  الصيدالني  ويمارس  املتعددة،  اإلكلينيكية  الصيدلة 
منْشآت الرعاية الصحية املختلفة مثل: املستشفيات والعيادات الخارجية التابعة لها، 
وأقسام الطوارئ، والصيدليات املجتمعية، وعيادات األطباء، ومنظمات الرعاية الصحية 
املدارة، وَيُمد كاًل من الطبيب واملريض وهيئة التمريض باملعلومات الدوائية األساسية 

التي من شأنها إنجاح عمل الفريق الطبي املعالج في أداء رسالته.

ثمانية  يشمل  حيث  اإلكلينيكية  الصيدلة  عن  أيدينا  بني  الذي  الكتاب  ويتحدث 
فصول، يعرض الفصل األول مقدمة عن تاريخ الصيدلة ومفهوم الصيدلة اإلكلينيكية، 
ويناقش الفصل الثاني كفاءات ومؤهالت الصيدالني اإلكلينيكي، أما الفصل الثالث 

املــــقـــدمــــة

ـــ ج ـــ



ـــ د ـــ

فيوضح التخصصات املعتمدة من مجلس تخصصات الصيدلة في مجال الصيدلة 
الفصل  ويناقش  املتعددة،  الصيدليات  أنواع  الرابع  الفصل  ويتناول  اإلكلينيكية، 
الفصل  بإدارة استعمال األدوية، ويتحدث  التي تختص  الدوائية  املعلومات  الخامس 
موضوع  السابع  الفصل  ويناقش  األدوية،  واستعمال  اختيار  معايير  عن  السادس 
الجرعة الدوائية والعوامل املؤثرة في تحديدها، وُيخَتتم الكتاب بفصله الثامن للحديث 

عن موضوع أخطاء املداواة )املعالجة باألدوية(.

نأمل أن يستفيد من هذا الكتاب الصيادلة والعاملون في املجال الصحي والطبي، 
وأن يكون إضافة للمكتبة الطبية العربية.

وهلل ولي التوفيق،،،

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
 األمني العام املساعد
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ـــ هـ ـــ ـــ د ـــ

• أ. د. خالد محسن حسن	

سوري الجنسية من مواليد عام 1965م . _

جامعة  _ ـــ  الطب  كلية  ـــ  البشري  الطب  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 
دمشق ــ سوريا ــ عام 1990م.

حاصل على شهادة املاجستير في ِعلْم األَْدِوَية الَسريِرّي ــ كلية الطب ــ جامعة  _
دمشق ــ سوريا ــ عام 1998م.

حاصل على شهادة الدراسات العليا في ِعلْم األَْدِوَية الَسريِرّي "الفاْرماُكوُلوْجيا  _
اإلكلينيكية" ــ كلية الطب ــ مستشفى سانت جورج ــ جامعة لندن ــ بريطانيا ــ 

اململكة املتحدة ــ عام 2000م. 

الِجهاُز  _ فاْرماُكوُلوْجية  ِعلْم األدوية السريري،  الدكتوراه في  حاصل على درجة 
ـــ  لندن  ـــ جامعة  ـــ مستشفـى سانـت جورج  الطـب  ـــ كليـة  الِوعاِئـّي  الَقلِْبـيُّ 

بريطانيا ــ اململكة املتحدة ــ عام 2002م.

يعمل حاليًا: _

يَدلَـة والعلـوم الصحيـة املهنية ـــ  _ أستاذ ِعلْم األَْدِوَيـة الَسريِرّي ـــ كلية الصَّ
جامعة مريالند ــ الواليات املتحدة األمريكية.

أستاذ تدريس املهارات السريرية وعديد من ُمَقرَّرات علم األدوية السريري  _
يَدلَُة اإلكلينيكية، ورئيس لجنة التطوير األكاديمي، وعضو في مجلس  والصَّ

كلية الصيدلة ــ جامعة مريالند ــ الواليات املتحدة األمريكية.

املؤلف فـي سطور





ـــ ز ــ

ُيعد وصف واستعمال األدوية في كل من الرعاية األولية والثانوية التدخل األكثر 
شيوعًا في الرعاية الصحية، مع ذلك ال يخلو استعمال الدواء من اْحِتمال الَخَطر. إَن 
اْنِتقاء األدوية وَوْصُف الِعاَلجات ُيعتبر من اإلجراءات املَُعقََّدة التي تزداد عليها الطلبات 
على نحو ُملح. كما أنها ُتعد جزءًا من عملية ُمَتَعدِّدة التخصصات حيث تْكَتَنف فريق 
عمل متكامل من الَصياَدلة الذين يقوم بعضهم اآلن بَوْصف الِعاَلجات الدوائية جنبًا 
فريق  على  يجب  يَِّة.  حِّ الصِّ الرِّعاَيِة  فريق  من  آخرين  وأعضاء  األطباء  مع  جنب  إلى 
يَِّة السعي لتشجيع الوصف اآلمن واملناسب والفعال مع األخذ باالعتبار  حِّ الرِّعاَيِة الصِّ

تكلفة الدواء بما يحترم اْخِتيار املَريض وُيعزز ِاْمِتَثاله نحو العالج الدوائي. 
مع  يتعاملون  يَِّة  حِّ الصِّ الرِّعاَيِة  فريق  من  يعدون جزءًا  الذين  الَصياَدلة  أن  بما 
وحالته  املريض  على  التركيز  يتم  أن  األهمية  من  لذا  ــرْض،  املَ مع  وليس  املَرضى 
السريرية وليس فقط على املَرْض الذي يعانيه، حيث يؤخذ باالعتبار حالته املرضية 
حالياً  املريض  يعانيها  أخرى  أمراض  أي  مع  وتداخالتها  املرضية  وقصته  الحالية، 
يَدلَُة اإلكلينيكية دراسة حالة  الَصياَدلة في تخصص الصَّ أو سابقاً. كما يجب على 
األعضاء املسؤولة عن أيض الدواء وطرقه السيما الكبد والكليتني قبل إعطاء ووصف 

العالجات للمرضى. 
يحفز  ريِريَّة  السَّ يَدلَُة  بالصَّ ُيعرف  ما  أو  اإلكلينيكية  يَدلَُة  الصَّ تخصص  إَن 
الَصيَدالَِنّي على َتداُول املعلومات واملهارات التي تلقاها أثناء تحصيله العلمي وتدريبه 
ريِري  يَدلَُة اإلكلينيكية أثناء فترة اإلقامة. كما تمنح الفرصة للصيدالني السَّ على الصَّ
التدخالت  أفضل  لتقديم  الطبية  التخصصات  مختلف  في  املرضى  مع  التعامل  في 
العالجية الدوائية مع التركيز على دوره في تثقيف املرضى حول االستعمال األمثل 
احتمال  من  تزيد  التي  األدوية  من  عديدًا  املرضى  يستعمل  عندما  سيما  ال  لألدوية 

األعراض الجانبية أو التفاعالت الدوائية الضارة. 
تم اعتماد عديد من الكتب الطبية والصيدالنية الحديثة واملقاالت املنشورة في 
والصيدالنية  الطبية  للجمعيات  اإلرشادية  الدالئل  ُاعتمدت  وكذلك  الطبية  املجالت 
يَدلَُة اإلكلينيكية تتيح للقارئ العودة إليها  األمريكية والعاملية إلعداد مؤلفات في الصَّ

للحصول على مزيد من املعلومات التي في املجال املنشود. 

مقـــدمـــة الكتـــاب



يَدلَُة اإلكلينيكية عدة فصول تسلط الضوء على التخصصات  يتضمن كتاب الصَّ
املتوافرة وعلى املهارات التي يكتسبها الَصيَدالَِنّي اإلكلينيكي خالل تدريبه أثناء فترة 
التدريب )اإلقامة(اعتمادًا على التخصص الذي ُقبل فيه للتدريب )لإلقامة(. لقد أتاح 
في  ومحوري  مهم  دور  بلعب  للَصياَدلة  املجال  اإلكلينيكية  يَدلَُة  الصَّ في  تخصص 
يَِّة. يتضمن الفصل األول  حِّ املمارسة الطبية جنبًا إلى جنب مع باقي فريق الرِّعاَيِة الصِّ
يَدلَة اإلكلينيكّية وتطور مفهومها ودراسة الفرق بني الصيدلة  مقدمة تعريفية عن الصَّ
والصيدلة اإلكلينيكية، كما تم إلقاء الضوء على منهاج كليات الصيدلة في الجامعات 
املعتمدة ملنح شهادة ُدْكتور َصيَدالَِنّي. بينما تشرح الفصول املتتالية في هذا الكتاب 
وتخصصات  املقيم،  الصيدالني  وبرنامج  السريري،  الَصيَدالَِنّي  ومؤهالت  كفاءات 
َواِئيَّة، واختيار األدوية، وتقييم  يَدلَُة اإلكلينيكية، وأنواع الصيدليات، واملَْعلوماِت الدَّ الصَّ

استعمال الدواء، ومراجعة تعاطي ُجْرعات الَدواء، وأخيرًا َأْخَطاُء املَُداَواة. 
نأمل أن يكون هذا الكتاب رديفًا ملكتبتنا العربية الطبية والَصيَدالَِنّية وداعمًا للغتنا 
يَدلَُة اإلكلينيكية هذا التخصص الحديث املتوافر في  العربية، وأْن يوضح تفاصيل الصَّ
بعض البلدان، بينما ال يزال بعضها اآلخر ينشد إدخال هذا التخصص إلى منهاج 

كليات الصيدلة. 
وأخيرًا أتوجه بالشكر واالمتنان للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
لغتنا  لدعم  املركز  نشاطات  في  للمساهمة  لي  الفرصة  إلتاحة  فيه  العاملني  ولجميع 

يَدلَُة اإلكلينيكية. العربية بتأليف كتاب الصَّ

وهلل ولي التوفيق،،،

أ. د. خالد محسن حسن

ـــ ح ــ
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ُتعد الصيدلة من أقدم العلوم التي ُاكِتشفت، حيث ترجع أصول علم الصيدلة إلى 
الثلث األول من القرن الثاني عشر، وكانت الصيدلة ال تمس جميع الجوانب العملية 
الحالية، لكنها كانت مجرد بداية لعلم جديد، حتى ولدت الصيدلة كعلم مستقل واسع، 
وهنا حدث تطور تاريخي من العصور القديمة إلى يومنا هذا الذي يوافق بالطبع هذا 
العلـم ويكـون مرتبـطاً دائماً بالدواء، ففي العصر الحديث ُتعد الصيدلة علمًا وتقنية 
الصيدلة،  مهنة  وترتبط  الصيدالنية،  واملستحضرات  األدوية  وتوزيع  وتصنيع  إعداد 
والفعال  اآلمن  االستعمال  إلى ضمان  وتهدف  الكيميائية،  بالعلوم  الصحية  والعلوم 
لألدوية الصيدالنية. ويشمل نطاق ممارسة الصيدلة أدواراً تقليدية مثل: تركيب األدوية 
وتوزيعها، كما يشمل أيضاً املزيد من الخدمات الحديثة املتعلقة بالرعاية الصحية، بما 
في ذلك الخدمات السريرية )اإلكلينيكية(، ومراجعة األدوية من أجل سالمة استخدام 
الدواء وضمان فاعليته، وتوفير معلومات عن األدوية؛ لذا ُيعد الصيادلة هم الخبراء 
في العالج الدوائي، واملتخصصون في مجال الصحة الذين يعنون باالستعمال األمثل 
الصيدالني  فيها  يمارس  التي  املنشأة  وتسمى  املرضى.  منفعة  يحقق  بما  لألدوية 
مهنته بالصيدلية وهي مصطلح شائع في عديد من البلدان بما فيها الواليات املتحدة 

األمريكية.
توجهت  حيث  الحديثة،  العقود  في  سريعة  لتغيرات  كمهنة  الصيدلة  خضعت 
اململكة املتحدة، وكندا، والواليات املتحدة األمريكية، وأستراليا  عديد من الدول مثل: 
الصيادلة  ودمج  للمريض،  املوجهة  )اإلكلينيكية(  السريرية  األدوار  نحو  ونيوزيلندا. 
مع فرق متعددة التخصصات جنباً إلى جنب مع األطباء، واملمرضات، واملتخصصني 
مع  التواصل  على  مجتمعاتهم  في  الصيادلة  يعمل  الصحية.  الرعاية  في  اآلخرين 
ظهر  املتحدة  اململكة  ففي  أدويتهم.  حول  واملشورة  النصح  يقدمون  حيث  املرضى، 
تستعمل  حيث  املمارسني،  األطباء  مع  جنب  إلى  جنباً  بالعمل  للصيادلة  جديد  دور 
املتحدة  اململكة  في  الصيدالنية"  و"الرعاية  اإلكلينيكية"  "الصيدلة  مثل:  مصطلحات 

للمساعدة على تعريف وتحديد دور الصيادلة في منظومة الرعاية الصحية. 

الفصل األول
يَدَلة اإلكلينيكّية َمة فـي الصَّ ُمَقدِّ
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وراء  يقف  شخص  في  املُْجَتَمعي  الَصْيَدالِنّي  دور  ينحسر  كان  السابق  في 
منضدة وصف األدوية ويقوم بالطباعة على جهاز الَحاسوب، ويخرج أقراص الدواء 
من زجاجة كبيرة ليضعها في زجاجة صغيرة، ثم يضع عليها ملصق يحمل اسم 
الدواء وطريقة استخدامه، ويعطيها ملساعد الصيدالني الذي بدوره ُيسلمها للمريض، 
فقبل أربعني عاماً تقريباً كان ذلك يشكل جزءاً كبيراً من عمل الَصْيَدالِنّي املُْجَتَمعي، 
التحقق  وكانت هناك بالتأكيد مسؤوليات أخرى ال يراها املرضى في الغالب، مثل: 
من الجرعات املناسبة، والبحث عن الَتآُثرات )التفاعالت( الدوائية، وتركيب األشكال 
الُجْرعية غير املتوافرة تجارياً، ومن النادر أن يخرج الصيدالني من وراء منضدته 

ليتعامل ويتفاعل مباشرة مع املرضى. 
الصيدلة،  دراسة  متطلبات  في  تغيرات  املاضية حدثت  األربعني سنة  خالل 
َصيَداِلني  ُدْكــتــور  إلــى  سنوات  خمس  دراســة  يحتاج  صيدالني  من  فانتقلت 
يحتاج دراسة من ست إلى ثماني سنوات، وقد   )Pharmacia Doctor; ph D(
أدت الزيادة في الَتْعِلْيم إلى زيادة التركيز على الَتَعلُّم حول التطبيق املاُلِئم الستخدام 
األدوية في حاالت األمراض املختلفة والتطبيق العملي من خالل التجارب السريرية في 
مجاالت الرعاية الصحية. يعني ذلك أن الصيادلة أصبحت لديهم تجهيزات وخبرات 
تمكنهم من إعطاء اللقاحات، ومراجعة األنظمة العالجية للمرضى، وتعليم األفراد كيفية 
استخدام أدويتهم بأمان وفعالية، والتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ملنع 
الَتآُثرات الدوائية الضارة. يدير بعض الصيادلة حالياً عيادات ملعالجة قضايا األدوية 
الخاصة، مثل: كيفية استخدام أدوية مواِنع التجلط بأمان، وتقديم املشورة حول كيفية 
يشترك  كما  ِري.  كَّ السُّ وداء  االْحِتقاِني  الَقلِْب  كَفَشل  املزمنة  الطبية  الحاالت  إدارة 
وطرح  تبني  خالل  من  مجتمعاتهم  في  الصحة  َتْعزيز  حمالت  في  املُْجَتَمع  صيادلة 
مجموعة واسعة من املواضيع، بما في ذلك تعاطي الَتْبغ والكحول وُمعاَقَرُة املَُخدِّرات، 

واستخدام األدوية أثناء الحمل والوقاية من السموم.

املجاالت واألدوار الصيدالنية املختلفة
مع أن غالبية الصيادلة يمارسون عملهم في الصيدليات املُْجَتَمعية، إال أن هناك 
عديداً من األدوار الصيدالنية التقليدية وغير التقليدية، حيث يتشابه الدور الرئيسي 
االستعمال  وهو ضمان  املُْجَتَمع،  لصيادلة  األساسي  الدور  مع  املُْسَتْشَفى  لصيادلة 
اآلمن والفعال لألدوية من خالل التأكد من حصول املريض املناسب على الدواء املناسب 
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الوصول  املُْسَتْشَفى  في  الصيادلة  ويستطيع  املناسب.  الوقت  في  املناسبة  بجرعته 
إلى السجالت الطبية وهم في وضع يمكنهم من التأثير على اختيار األدوية وَتْدبير 
الُجْرعات، ومراقبة ُمطاَوَعة املريض واستجابته للمعالجة الدوائية، وتمييز الَتفاُعالت 
الجرعات  بحساب  أيضاً  املُْسَتْشَفى  يقوم صيادلة  عنها.  واإلبالغ  الضارة  الدوائية 
الدوائية للمرضى، حيث يوجد احتمال كبير للسمية إذا كانت الجرعة غير صحيحة، 
ويقومون بتثقيف املرضى حول االستخدام السليم لألدوية قبل السماح لهم بالخروج 
السياسات  صنع  لجان  في  أعضاء  املُْسَتْشَفى  صيادلة  يعتبر  كما  املُْسَتْشَفى.  من 

املعنية باختيار األدوية، واستخدام املُضادَّاٌت الَحَيِويَّة، وَعداوى املُْسَتْشَفيات. 
تطورت عديد من التخصصات الصيدالنية، إضافة إلى األدوار التقليدية لصيادلة 
الَحِرَجة،  الرِّعاَية  وصيادلة  الدواء،  تركيب  صيادلة  فهناك  واملستشفيات،  املُْجَتَمع 
واِرئ، وصيادلة َمأَْوى ِرَعاَيُة  واملتخصصون في املعلومات الدوائية، وصيادلة قسم الطَّ
املُْحَتَضرين، وصيادلة األمراض املعدية، وصيادلة الرعاية الصيدالنية طويلة األجل، 
أو الصيادلة االستشاريون، وصيادلة الرعاية املدارة، وصيادلة دعم التغذية، وصيادلة 
األورام، وصيادلة جناح الَعمِليَّات، وصيادلة ِطبِّ األَْطفال. تتطلب كل من هذه املجاالت 
املتخصصة من الصيدالني مزيد من التدريب والخبرات لتوفير رعاية تخصصية عالية 

للمرضى.
ُتعد مهنة الصيادلة األكاديمّيني من األدوار غير التقليدية، حيث يعمل الصيادلة 
في كليات الصيدلة والطب فُيدِرسون الرعاية الصحية املهنية، ويشتركون في رعاية 
املرضى املصابني بمختلف الحاالت السريرية ويسهمون بإدارة البحوث العلمية. كما 
يعمل بعض الصيادلة في الِصَناَعة الدوائية بمختلف املستويات من مستوى مبتدئ 
إلى أعلى مستويات اإلدارة. وتتواجد ضمن ِإداَرُة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية األمريكية عديد من 
األدوار التي يقوم بها الصيادلة، بما في ذلك ِاْخِتصاِصي علم األَْدِوَية أو ما يعرف 
بِاْخِتصاِصّي الفارماكولوجيا وموظفي سالمة املُْسَتْهِلك وُمراجعي البيانات الخاصة 
باألدوية الجديدة التي ُينظر فيها للموافقة. كما يتواجد لدى منظمات الصيدلة املهنية 
إثارة في األفق  الفرصة األكثر  صيادلة يقومون باإلدارة وباألدوار السياسية. وتعد 
الفرصة  العالجية  املُداواة  ِإداَرة  تقدم  حيث  العالجية،  املُداواة  ِإداَرة  هي  للصيادلة 
للصيادلة ليكون لهم دور كمقـدمني مستقلـني للرعايـة الصحيـة، واملساعدة في تحسني 

الرعاية الصحية.
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ومن الجدير بالذكر أن دور الصيدالني قد توسع بشكل كبير في األربعني سنة 
املاضية من شخص يقوم بتعبئة الوصفات الطبية مع اتصال محدود مع املرضى إلى 
عضو ُمَتَكاِمَل مندمج مع فريق الرعاية الصحية، حيث لم َيعد الَصيَدالَِنّي يقوم فقط 
بتزويد املرضى باألدوية، بل يقوم أيضاً بالتثقيف الدوائي حول كيفية استخدام األدوية 
ُيِقدرون  فالصيادلة  الضارة.  والَتفاُعالت  املحتملة  الجانبية  وآثارها  بشكل صحيح، 

مرضاهم ويسعون لتحسني خيارات الرعاية الصحية املتاحة ملجتمعهم. 

يَدَلة اإلكلينيكّية  تطور مفهوم الصَّ
ريِرّية  السَّ املُداواة  تضمني  مفهوم  سمح  العشرين  القرن  سبعينيات  أوائل  في 
)اإلكلينيكّية( بنشوء مصطلح "الصيدلة اإلكلينيكّية"، حيث تم تطوير الدور السريري 
للصيادلة استجابة للحاجة املجتمعية لتحسني استخدام األدوية في سياق ممارسة 
ورعاية  إدارة  للمرضى  يقدمون  ممارسني  اإلكلينيكيون  الصيادلة  فأصبح  الصيدلة، 
املتخصص  والتدريب  التثقيف  الرعاية الصحية مع  أماكن  شاملة لألدوية في جميع 
املتطور، ويمتلك الصيادلة الكفاءات السريرية الالزمة ملمارسة رعاية املرضى املباشرة 

املعتمدة على الفريق متعدد التخصصات. 
ُتَعرِّف الكلية األمريكية الصيدلة اإلكلينيكّية ـــ وهي جمعية صيدالنية متخصصة 
يجسد  الصحية  العلوم  في  تخصص  بأنها  ــ  كانساس  بوالية  ينيكسا  في  مقرها 
الدَّواِئيَُّة  والَحراِئُك  ُموميَّات  والسُّ للفاْرماُكوُلوْجيا  العلمية  للمبادئ  الصيادلة  بتطبيق 
واملُداواة لتقديم الرعاية للمرضى. كما تم تقديم تعريفات أكثر دقة للصيدلة اإلكلينيكّية، 
مختصرة وغير مختصرة من قبل الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكية لتكون بمثابة 
قاِعَدة لالختصاصات األساسية للصيادلة اإلكلينيكّيني. في شكلها املُْخَتَصر، ُترجع 
الصيدلة اإلكلينيكّية إلى مجالها الذي يهتم بعلم وممارسة استخدام األدوية الَرِشْيد، 
في  بأنها تخصص  اإلكلينيكية  الصيدلة  ف  ُيعِرّ املختصر  غير  التعريف  أن  في حني 
ي املُداواة العالجية  العلوم الصحية يقدم فيه الصيادلة رعاية للمرضى من خالل ََتَوخَّ

األَْمَثل، وتعزيز الصحة، والَعاِفَية، والِوقاَية من األمراض. 
تم توثيق قيمة وقبول خدمات الصيدلة اإلكلينيكّية ألول مرة في السبعينيات من 
رعاية  في  ومشاركتهم  الصيادلة  خدمات  ارتبطت  الوقت  ذلك  ومنذ  املاضي،  القرن 
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املرضى بتحسن النتائج الصحية واالقتصادية، والحد من الَتفاُعالت الَدواِئيٌَّة الضاَرة، 
وتحسني جودة الحياة، وانخفاض معدل املَراَضة )انتشار املرض( والَوَفيات. وقد تم 
تحقيق هذه اإلنجازات من خالل التوسع التدريجي لألدوار التقليدية، وكذلك من خالل 
ظهور برامج تعاونية إلدارة املُعالََجة الدوائية. ومع ذلك، فإن قدرة الصيادلة على إجراء 
تحسينات ملحوظة في الصحة العامة في أجزاء كثيرة من العالم ال تزال غير مستغلة 

إلى حد كبير.
إن ممارسة الصيدلة اإلكلينيكّية ترتكز بشكل كامل على تعزيز االستخدام الرشيد 
لألدوية الذي يؤدي إلى الصحة والَعاِفَية والوقاية من األمراض، وفي النهاية تحسني 
َجْوَدة حياة املريض. بما أن التركيز الرئيسي للصيدلة اإلكلينيكّية يكون على رعاية 
الصيدالنية،  الرعاية  ومفهوم  اإلكلينيكية  الصيدلة  بني  وثيق  ارتباط  فهناك  املرضى، 
حيث تم تعريف الرعاية الصيدالنية من قبل األكاديمّيني الصيدالنّيني "تشارلز هيبلر" 
"وليندا ستراند" بأنها توفير املُعالََجة الدوائية املَْسؤولَة بَقْصد تْحِصْيل نتائج محددة 
تؤدي إلى تحسني َجْوَدة حياة املرضى. ويغطي مفهوم الرعاية الصيدالنية مسؤوليات 
مراقبة الدواء على مستوى الفرد واملَْجموعات، وتقديم املشورة أو الُنْصح، وتقييم نتائج 

الرِّعاَية الصيدالنية. 
يتفق عديد من الصيادلة على أن الرعاية الصيدالنية هي جزء ال يتجزأ من ممارسة 
الصيدلة اإلكلينيكّية، ألنه يتم توفيرها من قبل الصيادلة الذين يشجعون االستخدام 
للصيدلة  األصلية  الغاَية  الصيدالنية  الرعاية  تصف  الواقع  وفي  لألدوية،  الَرِشْيد 
اإلكلينيكّية،  للصيدلة  املهنية  للممارسة  كالتزام  بها  االعتراف  يجب  التي  اإلكلينيكّية 
ولذلك، فإن مفهوم الصيدلة اإلكلينيكّية يضيف وضوحًا حول دور الصيادلة ويعزز 
للصيدلة  األمريكية  الكلية  تعريف  ويصف  الصيدالنية.  للرعاية  األكاديمي  األساس 
اإلكلينيكّية دور الصيدالني اإلكلينيكي في مجال الرعاية الصحية، حيث تعتنق الصيدلة 
اإلكلينيكّية فلسفة الرعاية الصيدالنية، والَغَرض األَوَِّلّي للممارسة هو الرعاية املوجهة 
للمريض. كما ُتعد الصيدلة اإلكلينيكّية تخصصاً يعتمد على املعرفة العميقة باملُداواة 
والخْبَرة اإلكلينيكّية واملُحاَكَمة الَخبيرة. وتعتبر األبحاث العلمية الصيدالنية أيضاً جزءاً 

مهماً في َتَولُّيد املعرفة الجديدة لتحسني صحة املرضى وَجْوَدة حياتهم.
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الخدمات  من  أبعد  النظر  إلى  اإلكلينيكّية  الصيدلة  وخدمات  ممارسة  تحتاج 
املؤسسية، ألنه في غالبية البلدان ُتعطى عالمة، أو واسمة "الصيدالني اإلكلينيكي" 
الرعاية  عيادات  أو  املستشفيات،  مثل:  فقط،  املؤسسات  في  العاملني  الصيادلة  إلى 
األولية. يحتاج الصيادلة إلى التركيز أكثر على الرعاية الوقائية للمساهمة في برامج 
دورهم  تطوير  اإلكلينيكيني  الصيادلة  على  ويجب  العامة.  الصحة  أعمال  وجــداول 
من  والحد  لألدوية،  األمثل  االستخدام  لضمان  حية  الصِّ الرِّعاية  خدمات  كُمَقدِّمي 
َأْخَطاء املَُداَواة. كما يحتاج ممارسو الصيدلة اإلكلينيكّية ضمن هذا السياق أيضاً إلى 
فهم املَُحدِّدات االجتماعية للصحة، مثل: الوضع االجتماعي ـــ االقتصادي للمرضى، 
والثقافة الصحية للمرضى، والتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية األخرى، ألن هذه 

املكونات يمكن أن يكون لها َأَثر َعِمْيق على الصحة. 

الدوائية  باملُعالََجة  إن إمكانية الوصول إلى الصيادلة ومعرفة صيادلة املجتمع 
أمام  الفرص  من  عديدًا  يتيح  واملجتمع  األشخاص  ثقة  على  بجدارة  واستحواذهم 
يشكل  أن  وينبغي  العامة،  الصحة  نشاطات  إلى  وصولهم  نطاق  لتوسيع  الصيادلة 
ذلك جزءاً من ممارسة الصيدلة اإلكلينيكّية. ال سيما تلك املتعلقة بتقديم املشورة حول 
َتَبدُّالت نمط الحياة. في عديد من البلدان حول العالم، مع زيادة اْنِتشار األمراض غير 
ِرّي وارتفاع َضْغِط الدَّم، حيث يحتاج عديد من املرضى إلى  اِرَية، مثل: داء السكَّ السَّ
املشورة )اْسِتْنصاح( بقدر ما يحتاجون إلى املُعالََجة الدوائية. على سبيل املثال ُيعد 
التدخني  اإلقالع عن  أو  الَتمارين،  ممارسة  أو  الغذائي،  النظام  املشورة حول  تقديم 

مكمالً مهماً للَتْدبير الِعالِجي للمخاطر الَقلِْبيَُّة الِوعاِئيَّة.

يحتاج الصيادلة املمارسون على جميع املستويات إلى معرفة شاملة بالصيدلة 
ذلك:  يشمل  أن  وينبغي  لألدوية.  واملسؤول  الرشيد  االستخدام  لتعزيز  اإلكلينيكّية 
اختيارياً، كما يجب أن  املمارسة السائدة في الصيدلة بداًل من أن تكون تخصصاً 
يصاغ امِلْنَهاج الِدراِسّي الصيدالني الجامعي حتى يعكس ذلك، ويمكن وضع تعريف  
بسيط للصيدلة اإلكلينيكية بأنها َتْشجيع االستخدام الرشيد لألدوية بكفاءة ومسؤولية 
تجاه املرضى، مع مراعاة الجوانب االجتماعية والنفسية والبيولوجية من أجل إحداث 

تغيير إيجابي في حياتهم اليومية.
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الفرق بني الصيدالني املجتمعي والصيدالني اإلكلينيكي
النظام  في  أساسي  بناء  حجر  تخصصاتهم  اختالف  على  الصيادلة  يشّكل 
الصحي ألي بلد، وتتعـدد فـرص العمـل أمامهـم بدءً من تطوير وتصنيع الدواء مرور 
إلى  األمراض وصوالً  واملساعدة في تشخيص  )اإلكلينيكية(،  السريرية  باملمارسات 
والصيدالنية  الصحية  بالعلوم  اإلملام  ويعتبر  الطبية.  املشورة  وتقديم  األدوية،  صرف 
األساسية شرطًا للعمل في جميع هذه التخصصات، لكن بطبيعة الحال سيتطّلب كّل 

تخصصٍّ امتالك مهاراٍت وخبراٍت دون غيرها.

الصيدالني املجتمعي
هو من حصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة العامة، ويصرح للصيدالني 
وصف عالج لبعض األمراض التي ال تستدعي استشارة الطبيب، وإحالة املرضى إلى 
الطبيب املختص في الحاالت التي تحتاج لذلك، ويتثنى له العمل في صيدليات املجتمع 
وصيدليات املستشفيات. ويعرف أيضاً الصيدالني املجتمعي بمهني الرعاية الصحية 

أو الكيميائي، ويقوم الصيدالني املجتمعي باملهام التالية: 

• مراجعة الجرعات الدوائية. 	
• تركيب األدوية . 	
• تقييم حركية الدواء في الجسم .	
• توعية املريض حيال األدوية ومراحل املرض. 	
• تقديم التوعية والنصائح الصحية للمجتمع . 	
• تقديم االستشارات الدوائية للمرضى. 	
• مراقبة التداخالت بني الدواء ودواء آخر، أو الدواء والطعام والشراب، أو الدواء 	

ومرض آخر.
• املصرح 	 األمــراض  لبعض  األدويــة  وصرف  املرضى  من  معينة  حاالت  معالجة 

إلى  املرضى  وإحالة  الطبيب،  استشارة  تستدعي  ال  والتي  عالجها  للصيدالني 
الطبيب املختص في الحاالت التي تحتاج لذلك.
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الصيدالني اإلكلينيكي
 ،)Pharmacia Doctor; ph D( هـو مــن يحصـل علـى شهـادة دكتـور فـي الصيدلـة
ويمـارس الصيـدالنـي اإلكلينيكـي دوره فـي عديـد مـن منشـآت الرعايـة الصحيـة املختلفـة 
مثـل: املستشفيات والعيادات الخارجية التابعة لها، وأقسام الطوارئ، وصيدليات املجتمع، 
املدارة، ويقوم الصيدالني  الرعاية  ومكاتب األطباء، والعيادات املجتمعية، ومنظمات 

اإلكلينيكي باملهام التالية:

• العمل مباشرة مع األطباء واملهنيني اآلخرين، ويتواصل مع املرضى.	
• تقدم الرعاية السريرية للمرضى التي تسمح لهم باالستعمال املثالي لألدوية وتعزز 	

العافية وتقي من األمراض.
• الرعاية 	 فريق  من  كجزء  باألدوية  املتعلقة  القرارات  من  متكاملة  مجموعة  تنفيذ 

والخبرة  املتخصصة  املعرفة  هذه  اكتساب  يتم  ما  وعــادة  للمريض.  الصحية 
السريرية من خالل التدريب والحصول على شهادة الزمالة. 
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يعـد الَصيـاَدلـة اإلكلينيكيون ِمْهِنيِّني مـرخصـني أكملوا التدريب اإلكلينيكي املعتمد 
للدِّراَسات الُعلْيا )أو حصلوا على خبرة سريرية )إكلينيكية( معادلة للدراسات العليا(، 
  )Board of Pharmacy( وقــد حصلـوا علـى شهـادة الَزمالَـة مـن َمْجِلـُس الصيدلـة
الفريق.  على  القائمة  املباشرة  املرضى  رعاية  وُيماِرسون  اإلكلينيكية،  للتخصصات 
يحقق الَصياَدلة اإلكلينيكيون جدارتهم وأهليتهم من خالل اكتساب معارف ومهارات 
وِخْبَرات إضافية أثناء التدريب اإلكلينيكي في مرحلة الدِّراَساُت الُعلْيا و/ أو بعد دخولهم 
الذي  اإلكلينيكّية  للصيدلة  األمريكية  الكلية  تعريف  خالل  ومن  اإلكلينيكية.  املَُماَرَسة 
يفترض أن الَصياَدلة اإلكلينيكيني يقدمون الرعاية للمرضى كأعضاء في الفرق ذات 
ي  الخبرات املهنية البينية لرعاية املرضى، ويتحملون املَْسؤولَية واملُساَءلَة من أجل َتَوخِّ
املحصالت الدوائية العالجية املَْثلى. يقدم عديد من الصيادلة الخدمات األَساِسّية التي 
تلبية وصف الدواء،  ُتعد جوهر أو صميم مكونات ممارسة الصيدلة اإلكلينيكّية مثل: 
ُة الُعموِميَّة، بما أن  حَّ َواِئيَّة، والخدمات املرتبطة بالصِّ وتثقيف املرضى، واملَْعلوماِت الدَّ
هذه األنشطة قد ال تتطلب تدريباً إكلينيكياً للدراسات العليا، لذلك من املهم التمييز بني 
الكفاءات الالزمة لتوفير خدمات الصيدلة األساسية عن الكفاءات الالزمة لتقديم إدارة 

اِملَة في إطار الرعاية املباشرة للمرضى.  ُمداواة شَّ
تنطبق الكفاءات الست األساسية للكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية التي تم 
اِملَة القائمة على الفريق  وصفها أدناه على املمارسني املندمجني في تدبير املُداواة الشَّ
لتوقعات  أو ُمضاِهئة  الكفاءات مماثلة،  ُتعد هذه  املباشرة.  بيئات رعاية املرضى  في 
كفاءة األطباء املمارسني، لذلك، فهي تتماشى مع الكفاءات التي يتبناها مجلس االعتماد 
لتلك الخاصة  الَصياَدلة اإلكلينيكّية مماثلة  الِطبِّّي الجامعّي. ومع أن كفاءات  للَتْعِلْيم 
َواِئيَّة وضمان  الدَّ املُعالََجِة  أكثر على  تركز بشكل  أنها  إال  الطبية،  الخدمات  بمقدمي 
النتائج املُْثلَى املتعلقة باملحصالت الدوائية العالجية، وتهدف هذه الكفاءات إلى ضمان 
اِملَة كما هو موضح في معايير املمارسة وفقًا  قيام املمارس بتقديم تدبير ُمداواة شَّ

الفصل الثاني
كفاءات ومؤهالت الَصيَداَلِنّي اإلكلينيكي
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للكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية. قد يحتاج الَصياَدلة اإلكلينيكيون إلى إتقان املزيد 
من الكفاءات أثناءَ َترََّقيهم وتقدمهم خالل مسيرتهم املهنية )على سبيل املثال: الِقَياَدة، 

البحث، أو التعليم املهني(. 

َمْياَدين كفاءة الَصيَداَلِنّي اإلكلينيكي
الرعاية املباشرة للمرضى.. 1
َواِئيَّة.. 2 معرفة ِعلْم املُعالََجِة الدَّ
الرعاية القائمة على النظم الصحية وصحة السكان.. 3
االتِّصال )التواصل مع املرضى ومقدمي الرعاية الصحية(.. 4
االحترافية "املهنية".. 5
التطوير املهني املستمر.. 6

1 - الرعاية املباشرة للمرضى 
إن الرعاية املباشرة للمرضى ليست فقط نوعًا من التفاعل املباشر مع املريض، 
لكن كما ُحددت من قبل الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية، فإَن الرعاية املباشرة 
للمرضى تستند على املراقبة املباشرة للمريض مع تقييم احتياجاته املرتبطة باألدوية، 
املُعالََجِة  وُمَراَقَبة  وقفها،  أو  تعديلها  أو  باملريض  الخاصة  َواِئيَّة  الدَّ باملُعالََجِة  كالبدء 

َواِئيَّة املستمرة، ومتابعة املرضى بالتعاون مع غيرهم من اختصاصي الصحة.  الدَّ
إضافة إلى ما ُذِكر سابقًا، فإَن الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية تنص على 
للعمل  الالزمة  والخبرة  والتدريب  التعليم  اإلكلينيكيون  الصيادلة  يمتلك  أن  أنه يجب 
بفعالية وكفاءة ومسؤولية في الرعاية املباشرة للمرضى، لذلك، تعتقد الكلية األمريكية 
للصيدلة اإلكلينيكّية  أن الصيادلة اإلكلينيكني املشاركني في الرعاية املباشرة للمرضى 
يجب أن يكونوا حاصلني على شهادة البورد، أو أن يكونوا مؤهلني إذا لم تكن شهادة  
تكون  وأن  ممارستهم،  مجال  في  موجودة  الصيدلة  اختصاصي  مجلس  من  البورد 
لديهم اتفاقية تعاون فعالة إلدارة املُعالََجة الَدواِئيَّة، أو تم منحهم امتيازات إكلينيكّية  
بشكل رسمي من قبل الَهْيَئُة الّطبِّيَّة، أو نظام االعتمادات داخل بيئة الرعاية الصحية 

التي يمارسون فيها عملهم. 
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يتم تطوير كفاءة الرعاية املباشرة للمرضى في البداية خالل تدريب الصيادلة 
املرضى  رعاية  عملية  تنفيذ  في  بارعني  ويكونوا  مقيمني  يكونوا  لكي  اإلكلينيكيني 
العالج  وتقييم  بدقة،  املرضى  تقييم  على  قادرين  يكونوا  أن  يجب  كما  السريريني، 
الدوائي، ويجب أن يكونوا قادرين على البدء بالخطة العالجية وتطويرها، وُمتاَبَعتها 
وُمَراَقَبة نتائجها. يجب أن يكون لدى الصيادلة اإلكلينيكّيني الخبرة واملهارات الالزمة 
لتثقيف املرضى والعاِئالت ومقدمي الرعاية من خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية 
متنوعة. كما ينبغي للصيادلة اإلكلينيكيني أن يكونوا قادرين على التعاون بثقة كأعضاء 
الفريق  البينية وتطبيق املعرفة بأدوار ومسؤوليات أعضاء  في فرق الرعاية الصحية 
في جميع  هذا  يحدث  أن  ويجب  املريض.  على  تركز  فردية  رعاية  لتحقيق  اآلخرين، 

مراكز رعاية املرضى.

َواِئيَّة  2 - معرفة ِعْلم املُعاَلَجِة الدَّ

"ِعلُْم  الفاْرماُكوُلوْجيا  عن  واسعة  معرفة  اإلكلينيكيون  الصيادلة  يمتلك  أن  يجب 
أساس  تشكل  التي  والعلمية  السريرية،  والَبيِّنات  َواِئيَّة،  الدَّ املُعالََجِة  وِعلُْم  األَْدِوَية"، 
َدة. وتعتبر هذه املعرفة بالغة األهمية في اتخاذ القرارات التي  املُعالََجُة الَدواِئيَّة املَُرشَّ
ي َأْمَثل املحصالت العالجية املتعلقة بأدوية املرضى، كما يجب أن يمتلك  تعمل على َتَوخَّ
الصيادلة اإلكلينيكيون معرفة واسعة بالطب )على سبيل املثال: الفيزيولوجيا املرضية؛ 
التشخيصية،  واالختبـارات  السريريـة،  واألعـراض  األمـراض/االضطرابـات،  وآليات 
واملسار الطبيعي للمرض(. تساهم هذه املعرفة في تقييم املريض بفعالية وكفاءة وتقييم 
ورصد وتحسني العالج الدوائي. يجب أن يكون لدى الصيادلة اإلكلينيكني القدرة على 
الفهم والتحليل، والتقييم النقدي وتطبيق املعرفة من العلوم الطبية الحيوية والسريرية 
والوبائية واالجتماعية على رعاية املرضى، حيث ال يمكنهم بدون هذه املعرفة املساهمة 

ي املحصالت العالجية املُْثلَى املتعلقة باملُداواة.  بشكل كامل في ضمان َتَوخَّ
تؤكد الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية على أن ممارسي الصيدلة اإلكلينيكّية 
الذين يقدمون الرعاية املباشرة للمرضى يجب أن يكونوا اختصاصيني حاِئزين َعلَى 
هاَدة االختصاص هذه دليالً على  الزَّمالَة )مجازين من مجلس االختصاص(، وتقدم شَّ
َواِئيَّة،  الدَّ املُعالََجِة  بِعلْم  املتعلقة  )اإلكلينيكّية(  السريرية  باملعلومات  الصيدالني  معرفة 
َواِئيَّة املسندة إلى  الدَّ بالبينات، واملعايير املسندة إلى األنظمة واملُعالََجِة  والطب املسند 

السكان واملَياَْدين األخرى. 
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3 - الرعاية القائمة على النظم الصحية، وصحة السكان 

ُة الُعموِميَّة، والصحة العاملية  والصحة  حَّ إن مساهمات الصيادلة اإلكلينيكيني في الصِّ
انية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تدبير املُداواة، بما في ذلك الوقاية من  الُسكَّ
يَّة  حِّ األمراض املزمنة ومعالجتها. وقد تم تسهيل ذلك من خالل توسيع املَْعلوِماتية الصِّ
الصيادلة  يستعمل  األبعاد.  متعددة  مهمة  رعاية صحية  أداة  تشكل  أصبحت  التي 
ي الرعاية املَْثلى للمرضى على مستوى النظم  يَّة لَتَوخَّ حِّ اإلكلينيكيون املَْعلوماتية الصِّ
الصحية ومستويات السكان من خالل املشاركة في تطوير وتنفيذ ونشر بروتوكوالت 
بيانات  وتسمح  السريرية.  القرارات  دعم  وأنظمة  وُسُبل سريرية،  واِسَعة،  نظم  ذات 
يَّة بفرص لتحسني ِقياس نتائج أو محصالت الرعاية الصحية وخفض  حِّ املَْعلوماتية الصِّ
التكاليف. ويجب أن يكون لدى الصيادلة اإلكلينيكني القدرة على إجراء عمليات التقييم 

انية. َواِئيَّة، وتفسير البيانات بشكل نقدي لتحسني الصحة الُسكَّ املتعلقة باملُعالََجِة الدَّ

ألنظمة  املختلفة  املتعددة  األوجه  أيضًا  اإلكلينيكيون  الصيادلة  يدرك  أن  يجب 
الرعاية الصحية وكيفية ضبط وظيفتها، وينبغي أن يشمل ذلك تدفق الرعاية السريرية 
واِرئ إلى املرضى، أو انتقال الرعاية إلى املنزل أو َمراِفق الرعاية الالحقة  من قسم الطَّ
)التي تعرف بتقديم الِرعاَية الِوصاِئيَّة لألشخاص الذين ال يستطيعون العيش بشكل 
النفسية(. ال يجب على الصيادلة  العقلية أو  البدنية أو  مستقل بسبب االضطرابات 
اإلكلينيكني فقط فهم املضاعفات املحتملة التي قد تنشأ عند انتقال املرضى بني أنظمة 
الرعاية الصحية، بل يجب أيضًا أن يكونوا قادرين على املساهمة في تطوير عمليات 
مقاييس  فهم  يعد  كما  االنتقاالت.  هذه  والفعال خالل  اآلمن  الدواء  استعمال  تعزيز 

الرعاية الصحية واعتماد أنظمتها مهماً أيضاً.  

يشارك الصيادلة اإلكلينيكيون مع األطباء ومساعدي األطباء واملمرضني واملمرضات 
املمارسني وغيرهم من املهنيني الصحيني في توثيق ااِلمِتثال املؤسسي للتدابير األساسية 
للجنة الجودة الوطنية املشتركة وغيرها من املقاييس. كما يسهم الصيادلة اإلكلينيكيون 
اِليَّة الرعاية الصحية للجنة الوطنية املشتركة لضمان  في أنشطة مماثلة من خالل ْقياس َفعَّ
الجودة، ويجب على الصيدالني اإلكلينيكي املختص أن يعرض القدرات الالزمة لالنخراط 

في هذه األنشطة.
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4 - االتِّصال )التواصل مع املرضى ومقدمي الرعاية الصحية( 

الرعاية  ومقدمي  املرضى  مع  بفعالية  االتِّصال  اإلكلينيكني  الصيادلة  على  يجب 
العاديني من خلفيات متنوعة؛ ومع املهنيني الصحيني اآلخرين؛  والعائالت واألشخاص 
تتوافق جميع أشكال االتصال مع  أن  بالصحة، ويجب  الوكاالت ذات الصلة  وموظفي 
يكون  أن  يجب  كما  للمرضى.  الصحية  الخدمة  تقديم  في  امِلْهِنيَّة  االحترافية  توقعات 
بني  ما  تتراوح  احترافية  كتابية  اتصاالت  تطوير  على  قادرين  اإلكلينيكيون  الصيادلة 
في  رسمية  األقل  اليومية  االتصاالت  إلى  الزمالء  قبل  من  واملراجعة  الرسمية  الوثائق 
البيئات امِلْهِنيَّة. كما يتوقع منهم توثيق أنشطة الرعاية املباشرة للمرضى بشكل مالئم في 

السجالت الطبية. 

املناسبة في سياق  الكتابة  أساليب  السريريني استخدام  الصيادلة  مـن  ُيطلـب 
االتصـال. علـى سبيـل املثال، تعتبـر الرسائـل الدقيقة والواضحة واملوجزة ضرورية 
لتدوين إشعارات السجل الطبي واالتصاالت عبر البريد اإللكتروني، كما قد تكون هناك 
حاجة إلى تقديم معلومات أكثر تفصياًل وشمولية عند دخول املستشفى، أو السماح 
بالخروج منها. وبغض النظر عن الغرض، يجب أن تكون االتصاالت الكتابية للصيادلة 

اإلكلينيكيني دقيقة وُمالِئمة ومناسبة للجمهور وواضحة وموجزة قدر اإلمكان.

املخصصة  )اإلكلينيكية(  البيئة السريرية  اللفظية مع  ينبغي تكييف االتصاالت 
للمريض. ُيتوقع من الصيادلة اإلكلينيكني غالباً تقديم النصح للمريض بطريقة رسمية 
يتم التخطيط لها، وإعدادها، وممارستها بشكل جيد، ومن املتوقع منهم أيضاً امتالك 
القدرة على التفكير والتواصل بفعالية، وُتعد هذه املهارة ضرورية عندما يقوم الصيادلة 
كتابية  بصورة  السريرية  البيئات  في  باملرضى  خاصة  توصيات  بوضع  السريريون 
واضحة  املريض  مع  اللفظية  اتصالتهم  تكون  أن  يجب  بينما  )اتصاالتهم املكتوبة(، 
وموجزة. كما يجب أن توازن هذه االتصاالت بني املستويات املاُلِئمة من الحزم والثقة 
والتعاطف واالحترام. وأخيراً، عند االتِّصال مع املرضى ومقدمي الرعاية والعائالت 
واألشخاص العاديني يجب على الصيادلة اإلكلينيكيني، بينما يوطدون مستويات فهم 

الفرد أو الجمهور تطبيق االستماع التأملي الذي يركز على املريض.



- 14 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

5 - االحترافية " امِلْهِنيَّة"
يؤكد الَقَسُم الَصيَدالَِنّي على االلتزام بخدمة املرضى، وتوخي النتائج الصحية 
املثلى، والتصرف وفًقا ألعلى سلوك أخالقي وقانوني. كما يتوقع االحتراف "امِلْهِنيَّة" 
من جميع مقدمي الرعاية الصحية، ويجب أن يكون مركزًا على الصيادلة اإلكلينيكيني 
يجعلوا  أن  كاحترافيني  اإلكلينيكيني  الصيادلة  على  ويجب  حياتهم.  مدى  املمارسني 
من التزامهم األساسي توطيد عالقة مع أولئك الذين يخدمونهم. في مقابل هذه الثقة، 
يحرصون على العمل ملصلحة املريض املثلى. تكمن هذه العالقة اإللزامية في جوهر 
عالقة الَصْيَدالِنّي اإلكلينيكي مع املريض، يعتبر التدريس واالحترافية مكونني أساسيني 
يكون  أن  املتوقع  من  العليا.  الدراسات  تدريب طالب  وأهداف  وكفاءات  في مجاالت 
املتدربون اإلكلينيكيون من طالب الدراسات العليا قد تلقوا مبادىء االحتراف بدقة. 
كما يجب على الصيادلة اإلكلينيكيني أن يكونوا قدوة يحتذى بها للطالب واملتدربني من 

خالل عرض وتقديم إرشادات حول القيم والسلوكيات االحترافية " امِلْهِنيَّة". 

6 - التطوير املهني املستمر
يعتبر االندماج في التطوير املهني املستمر من الكفاءات األساسية ألي ِمْهِنّي، ألنه 
يعكس الحاجة بااللتزام والتميز والوعي إلى التعلم ِطَواَل الُعْمر. من املتوقع أن يمتلك 
الصيادلة اإلكلينيكيون مهارات الوعي والتقييم والَتْطوير الذاتي. ويتم اكتساب هذه 
املهارات غالباً من خالل التقييم واإلرشاد املقدّمني للصيادلة أثناء تدريب الدِّراَساُت 
املستمر  الذاتي  التقييم  يقوم  أن  ويجب  الوظيفية.  تطويرها خالل حياتهم  ثم  الُعلْيا، 

ببيان وإظهار األولويات الَفْرِدّية للتطوير املهني املستمر.
هو  اإلكلينيكي  للَصْيَدالِنّي  املستمر  املهني  التطوير  في  املهمة  املكونات  أحد  إَن 
السعي للحصول على شهادة البورد من مجلس االختصاص، حيث يصبح الَصْيَدالِنّي 
حاِئًزا َعلَى الزَّمالَة وُتعد هذه الشهادة من إنجازات التطوير املهني املستمر، كما تقدم َبيَِّنة 
على الكفاءة وُتسهل فرص ُمماَرَسة الصيادلة اإلكلينيكيني على مستوى يعكس َتْعِلْيمهم 
وتدريبهم وخبرتهم، وقد تعزز األنشطة والشهادات األخرى من التطوير املهني املستمر.  
إن توفير التعليم املهني للطالب أو املتدربني أو غيرهم من املهنيني الصحيني يمكن أن 
يعزز التطوير املهني للَصْيَدالِنّي السريري. ويمنح االندماج في املنظمات املهنية الفرصة 
املمارسات،  أفضل  على  والتعّرف  معاصرة،  سريرية  وممارسات  ابتكارات  الكتساب 

وإقامة عالقات تعاونية، كما ُيعد وسيلة فّعالة أيضاً إلنجاز التطوير املهني املستمر.  
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واملهارات  املعرفة  اكتساب  ضــرورة  أعاله  املذكورة  الست  الكفاءات  تصف 
الشاملة  يقدمون اإلدارة  الذين  للصيادلة اإلكلينيكيني  الالزمة  واملواقف والسلوكيات 
في  املبينة  املعايير  باستخدام  املمارسني  اإلكلينيكيني  الصيادلة  تقييم  يمكن  للدواء. 
نموذج الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية املحدث لتقييم الصيدلة. يتمثل هدف الكلية 
األمريكية للصيدلة اإلكلينيكّية في ضمان امتالك الصيادلة للكفاءات األساسية الالزمة 
قبل  من  املقدم  االلتزام  إن  لألدوية.  األَْمَثل  االستخدام  في  مفيد  بشكل  للمساهمة 
سات  وُمَؤسَّ الُعلْيا،  الدِّراَسات  في  التدريب  برامج  قبل  ومن  اإلكلينيكي،  الصيدالني 
ضروريًا  سيكون  عليها  والحفاظ  الكفاءات  هذه  إِلْنجاز  الصحية  الرعاية  َمات  وُمَنظَّ

لتحصيل هذا الهدف. 
املثالي  االستعمال  تعزز  التي  املهارات  من  مجموعة  اإلكلينيكية  يَدلَُة  الصَّ تضم 
لألدوية عند املرضى، حيث يتطلب االستعمال املثالي لألدوية نهجًا يركز على املريض 
من حيث مبادئ الَساَلَمة الدوائية املستندة على البينات، واملمارسة املنسجمة املعتمدة 
على معاناة املريض. نشرت الكلية األمريكية للصيدلة اإلكلينيكية ــ في محاولة لضمان 
ـ تعريفاً للصيدلة  يَدلَُة اإلكلينيكيةـ  وجود قوى عاملة متعلمة خبيرة بشكل مناسب في الصَّ
اإلكلينيكية يوضح الكفاءات التي على أساسها يمكن قياس أداء الصيادلة اإلكلينيكيني. 

مهام الَصيَدالني اإلكلينيكي 
إن الصيادلة اإلكلينيكيني يعملون بشكل مباشر مع األطباء وغيرهم من املهنيني 
الصحيني للتأكد من أن األدوية املوصوفة للمرضى تسهم في تحقيق أفضل النتائج 
الصحية املمكنة. يمارس الصيادلة اإلكلينيكيون في أماكن الرعاية الصحية تفاعلهم 
تحسني  في  يسهم  مما  الصحيني؛  املهنيني  من  وغيرهم  األطباء  مع  واملنتظم  املتكرر 

تنسيق الرعاية الصحية.
املرضى  رعاية  بيئات  من  عديد  في  اإلكلينيكيني  الصيادلة  وتدريب  تثقيف  يتم 
املباشرة، بما في ذلك املراكز الطبية والعيادات واملشافي. ُيمنح الصيادلة اإلكلينيكيون 
في كثير من األحيان امتيازات رعاية املرضى بالتعاون مع األطباء واألنظمة الصحية 
التي تسمح لهم بإنجاز مجموعة كاملة من وظائف اتخاذ القرارات املتعلقة باألدوية 
معرفة  على  بناًء  االمتيازات  هذه  ُتمنح  للمريض.  الصحية  الرعاية  فريق  من  كجزء 
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يكتسب  حيث  السريرية،  الخبرة  من  وسجله  الدوائي،  للعالج  الجلية  الصيدالني 
الصيدالني هذه املعرفة املتخصصة والخبرة السريرية عادة من خالل التدريب على 

اإلقامة )صيدالني مقيم( وشهادة البورد املختصة . 
اإلكلينيكي  الصيدالني  يقوم  اإلكلينيكية  للصيدلة  األمريكية  الكلية  إلى  واستنادًا 

باملهام اآلتية:
• تقييم املشكالت الصحية للمريض، وتحديد ما إذا كانت األدوية املوصوفة تلبي 	

احتياجات املريض والرعاية به على النحو األمثل.
• تقييم مدى مالءمة وفعالية أدوية املريض.	
• حلها 	 أو  تحسينها،  يمكن  التي  املعالجة  غير  الصحية  املشكالت  على  التعّرف 

باستعمال العالج الدوائي املناسب.
• متابعة حالة املريض لتحديد آثار األدوية على صحته.	
• التشاور مع أطباء املريض وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية في اختيار العالج 	

الدوائي الذي يلبي احتياجات املريض على أفضل وجه ويسهم بشكل فعال في 
أهداف املعالجة الشاملة.

• تقديم املشورة للمريض حول أفضل طريقة لتناول أدويته. 	
• دعم جهود فريق الرعاية الصحية لتثقيف املريض بخطوات مهمة أخرى لتحسني 	

صحته أو الحفاظ عليها، مثل: التمارين الرياضية، والنظام الغذائي، والخطوات 
الوقائية مثل: التحصني وإكساب املناعة.

• إحالة املريض إلى الطبيب أو غيره من العاملني في املجال الصحي ملعالجة أية 	
مشكالت تتعلق بحالته الصحية، أو الخدمات االجتماعية عند ظهورها.

تحث الصيدلة اإلكلينيكية الصيادلة وفريق دعم الصيدلة إلى تحول تركيزهم من 
جهة املنتج إلى التواصل املباشر مع املرضى، لتحقيق أكبر قدر من املنافع التي يمكن 
أن يحصل عليها املرضى من األدوية التي يتناولونها. لقد نمت الصيدلة اإلكلينيكية منذ 
أواخر الثمانينيات من مجموعة وظائف متعلقة باملريض إلى مجموعة من األفعال املتخذة 
التي تهدف إلى إنجاز نتائج واضحة للمريض. ومن أجل ذلك تحولت الصيدلة اإلكلينيكية 

لبناء فلسفة الرعاية الصيدالنية، والحفاظ على مبادئ املداواة العالجية املَثلي.
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كفاءات ومؤهالت الَصيَداَلِنّي اإلكلينيكي

برنامج الصيدالني املقيم
بدأ العمل ببرنامج "الصيدالني املقيم" أو ما ُيعرف بفترة التدريب باملُْسَتْشَفى 
في أوائل الثالثينيات، حيث كانت الغاَية الرئيسية منه تدريب الصيادلة من أجل إدارة 
ُيعتقد أن أول برنامج إقامة غير أكاديمّي  املُْسَتْشَفيات. كما  خدمات الصيدلية  في 
تم إطالقه من قبل "هارفي ويتني" )Harvey A.K.Whitney( في ُمْسَتْشَفى جامعة 
ميشيجان. وُتعرف اإلقامة بأنها برنامج دِّراَسات ُعلْيا منظم، وموجه لتدريب الصيادلة 
ما بعد تخرجهم من الجامعة في مجال محدد من ممارسة الصيدلة. تتواجد برامج 
تزود  كما  واإلدارية،  املهنية  األنشطة  الصيادلة على  لتدريب  األول  املقام  في  اإلقامة 
بالخبرة لدمج خدمات الصيدلة مع االحتياجات الشاملة إلعدادات املمارسة الفردية 
وتوفر تجارب عميقة تؤدي إلى اكتساب مهارات ومعرفة متطورة، ويعزز برنامج اإلقامة 
القدرة على وضع تصور للخدمات الصيدالنية الجديدة واملحسنة. إضافة إلى ذلك، 
قبل  املقيم من  الصيدالني  لبرنامج  اإِلْرَشاِديَّة  والَدالِئل  االعتمادية  توافر معايير  فإن 
جمعيات الصيدلة الوطنية يزود بتفاصيل كبيرة عن محتوى البرنامج ويعزز التوافق 

بني هذه البرامج. 
تنقسم فترة التدريب للصيدالني املقيم إلى سنتني بعد التخّرج. تقدم السنة األولى 
من الدراسات العليا تدريباً أكثر تعميماً، مما يتيح للصيادلة املقيمني التعّرض لنطاق 
واِسع من سيناريوهات الحاالت السريرية، بينما ُتشدد السنة الثانية من الدراسات 
العليا على مجال تخصصي محدد، وُتساعد على الوصول إلى التخصص في هذا 
املجال. بعد التدريب على اإلقامة، يختار عديد من املمارسني أن يميزوا أنفسهم من 

خالل الحصول على شهادة َمْجِلس البورد.

برنامج الصيدالني املقيم خالل السنة األولى من الدراسات العليا
ُيعد برنامج الدراسات العليا للصيدالني املقيم برنامجًا منظمًا وموجهًا ُمْعَتَمدًا 
يَدلَة  ُيبنى على املعرفة واملهارات واملواقف واملقدرات املكتسبة من برنامج درجة الصَّ
املهنية املُْعَتَمد. ويعزز برنامج اإلقامة املُدرس خالل السنة األولى الكفاءات العامة في 
إدارة أنظمة استخدام الدواء ويدعم ُمحصالت العالج الدوائي األمثل للمرضى الذين 

يعانون مجموعة واسعة من الحاالت املرضية.
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يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

الغرض من دراسة برنامج الصيدالني املقيم في السنة األولى من الدراسات العليا

يوفر برنامج الصيدالني املقيم في السنة األولى فرصة لتسريع تطور الصيادلة 
بعد إنهاء مستوى املبتدئ في الكفاءة املهنية التي تركز على رعاية املريض والخدمات 
الصيدالنية املَيداِنّية، وتعزيز تنمية املهارات القيادية التي يمكن تطبيقها في أي موضع 
أثناء ممارستهم السريرية. يكتسب الصيدالني املقيم في السنة األولى معرفة جوهرية 
حل  استراتيجيات  لديهم  تصقل  كما  بارع،  بأسلوب  املشكالت  لحل  مطلوبة  مهمة 

املشكالت، وَتْقِوي قيمهم املهنية ومواقفهم، وتتطور لديهم القدرة على املحاكمة. 

تركز التوجيهات التعليمية على الَتْطوير املَُتَرقِّي للمحاكمة السريرية، وهي عملية 
بدأت مسبقاً من خالل تطبيق وممارسة ِخْبَرة الصيدلة املتقدَِّمة أثناء سنوات الدراسة 
املهنية للحصول على لقب ُدْكتور َصيَداِلني، لكن هذه املحاكمة السريرية تتطلب املزيد 
من املمارسة املكثفة، والتأمل الذاتي، وتشكيل مهارات صنع القرار املبنية على مراجعة 
اإِلْنجازات السابقة. توفر سنة اإلقامة بيئة خصبة لتسريع النمو إلى ما هو أبعد من 
الكفاءة املهنية للمبتدئني من خالل املمارسة التي ُيشرف عليها ُمماِرسون نَُّموَذجيون. 

تتـركـز مسؤوليـة الصيادلـة املقيميـن خـالل هـذه املرحلـة علـى اكتسـاب كفـاءات 
تحصيلية في املجاالت اآلتية: 

• إدارة وتحسني عملية استخدام الدواء.	

• بالبّينات مع 	 واملسندة  املريض،  تركز على  التي  العالجية  الَتْدابير  وإدارة  تقديم 
فريق عمل متعدد التخصصات. 

• ممارسة القيادة واإلدارة.	

• إظهار مهارات إدارة املشاريع.	

• توفير مهارات التدريب والتثقيف املتعلقة باملَُداَواة واملمارسة املهنية.	

• استخدام املَْعلوِميَّات الطبية.	
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كفاءات ومؤهالت الَصيَداَلِنّي اإلكلينيكي

برنامج الصيدالني املقيم خالل السنة الثانية من الدراسات العليا

تم تصميم برامج إقامات الصيدلة خالل السنة الثانية من الدراسات العليا لتطوير 
املساءلة وأنماط املمارسة والعادات واملعرفة الخبيرة واملهارات واملواقف واملقدرات في 
مجال املمارسة الصيدالنية املتقدمة. ُيبنى برنامج الصيدالني املقيم خالل السنة الثانية 
على الكفاءات الواسعة التي تحققت أثناء اإلقامة خالل السنة األولى، مما يعمق قدرة 
املقيم على توفير، أو دعم الرعاية في أكثر الحاالت تعقيداً من خالل ممارسته القيادية. 
لذلك، توفر برامج إقامات الصيدلة السنة الثانية للمقيمني فرصاً للعمل بشكل مستقل 
كممارسني من خالل وضع املفاهيم وإدماج الخبرات واملعرفة املتراكمة وتحويلهما إلى 
ُمعالََجة َدواِئّية محسنة مطورة للمرضى. يجب على الصيدالني املقيم الذي أتم بنجاح 
هاَدة  شَّ على  الحصول  من  تمكنه  كفاءات  يكتسب  أن  الثانية  للسنة  املُْعَتَمدة  اإلقامة 

الَزمالَة في مجال املمارسة املتوافرة. 

ياَدَلُة اإلكلينيكية برامج تدريب إضافية في الصَّ

• َزماَلــة الصيدلة اإلكلينيكية	

الزمالة هي شكل من أشكال التدريب بعد التخّرج، حيث تعتمد بشكل أكثر على 
األبحاث العلمية وعلى نحو أقل على املجال السريري. قد يختار الَصيَدالني القيام 
بالزمالة في َميدان تخصص معني بعد االنتهاء من اإلقامة حتى يتمكن من الحصول 
على تدريب إضافي في البحث بذلك املَيدان من التخصص. ُتعرف الَزمالَة على أنها 
برنامج دِّراَسات ُعلْيا موجه، عالي التخصص مصمم إلعداد املشارك ليصبح باحثاً 
مستقالً. تتواجد برامج الزماالت في املقام األول لتطوير الكفاءات في عملية البحث 
التقارير.  وإعداد  البحوث،  وإجراء  والتخطيط،  املفاهيم،  ذلك وضع  في  بما  العلمي، 
تحت إشراف وتوجيهات باحث مؤهل، حيث يتلقى املشارك خبرة تعليمية فردية للغاية 
تستخدم االهتمامات البحثية واحتياجات املعرفة كمركز لتعليمه وتدريبه. ويجب على 
باحث  وظيفة  أداء  أو  تعاونية  بحوث  إجراء  على  قادرين  يكونوا  أن  الزمالة  خريجي 

رَّئيِسي.   
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يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

• ناِعيَّة 	 يَدَلُة الصِّ زمالة الصَّ

ناِعيَّة سنة واحدة، أو سنتني وقد تكون  يَدلَة الصِّ يمكن أن تكون الزمالة في الصَّ
أنماط  قد تشمل  كليهما معاً.  أو  الجامعة،  ُمشاِرَكة مع  أو  األدوية،  في موقع شركة 
َواِئيَّة، والَتْطوير الَسريِرّي،  ناِعيَّة ما يلي: الَتْسويق، واملَْعلوماِت الدَّ يَدلَة الصِّ زمالة الصَّ

ؤوِن الَتْنظيِمّية. ومأمونية األدوية، والشُّ
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يَدلَة بتحسني نتائج املرضى  قام الصيادلة املعتمدون من َمْجِلس تخصصات الصَّ
من خالل الرعاية املتخصصة منذ عام 1976م. وتعتبر شهادة )البورد( املمنوحة من 
يَدلَة معياراً مرجعياً لتحديد الصيادلة املؤهلني للمساهمة في  َمْجِلس تخصصات الصَّ
يَدلَة،  مستويات املمارسة املَُتَقدِّمة من خالل املعايير الصارمة ملَْجِلس تخصصات الصَّ
التوقعات  لتلبية  املؤهلني  كأفضل  )البورد(  شهادة  على  الحاصلني  الصيادلة  ويبرز 
يدركون  ممن  وغيرهم  العمل  وأصحاب  واألطباء  املرضى،  قبل  من  الحالية  املتزايدة 
حية.  الحاجة املتزايدة أُلْسلوب فريق الرعاية الصحية من املريض إلى ُمَقدِّم الرِّعاية الصِّ
يَدلَة في جميع مراحل  وتسجل قيَمة الَصيَدالَِنّي املعتمد من َمْجِلس تخصصات الصَّ
َصة واملهارات ملهني الصيدلة إلى  الرعاية الصحية، كما يؤدي توثيق الخبرة املَُتَخصِّ

منافع إضافية تتمثل في الرضا الشخصي واملكافآت املالية، والتقدم الوظيفي.

يَدَلة املعتمدة حاليًا من َمْجِلس تخصصات  تخصصات الصَّ
يَدَلة:  الصَّ

يَدلَة الرعاية الجوالة – رعاية مرضى العيادات الخارجية.. 1 صَّ

يَدلَة املتخصصة في ِطبِّ الَقلْب .. 2 الصَّ

يَدلَة املتخصصة في الرِّعاَيُة الَحِرَجة.. 3 الصَّ

يَدلَة املتخصصة في ِرعاَيِة املُِسنِّني.. 4 الصَّ

يَدلَة املتخصصة في األَمرَاض املُْعِدية.. 5 الصَّ

ّب النََّوِوّي.. 6 يَدلَة املتخصصة في الطِّ الصَّ

الفصل الثالث
يَدَلُة اإلكلينيكية تخصصات الصَّ
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يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

يَدلَة املتخصصة في دَُّعِم التَّْغِذَية.. 7 الصَّ

يَدلَة املتخصصة بِعلْم األَْوَرام.. 8 الصَّ

يَدلَة املتخصصة بِطبِّ األَْطفال.. 9 الصَّ

َواِئيَّة.. 10 يَدلَة املتخصصة بِعلُْم املُعالََجِة الدَّ الصَّ

بِّ النَّْفِسي.. 11 يَدلَة املتخصصة بالطِّ الصَّ

يَدَلة الرعاية الجوالة – رعاية مرضى العيادات الخارجية صَّ
اإلقامة    َنُموَذج  اعتماد دراسة  الصيدلة منذ  الَجوَّالَة في  الرِّعاَيِة  تطور تخصص 
إلى  الجوالة  الرعاية  السابق كان من املمكن فصل  السنة األولى والثانية. ففي  خالل 
تخصص الِرعاَية األَوَِّليَّة وتخصص ِطبُّ اأُلْسَرة ". ويمكن استكمال هذه البرامج أثناء 
إقامة السنة األولى أو الثانية، اعتمادًا على معايير تطبيق البرنامج. وتم بناء برامج إقامة 
يتوقع من  الَجوَّالَة.  والرِّعاَيِة  الباِطِنّي  بُّ  الطِّ بني  أنها َهجني  اأُلْسَرة على  ِطبُّ  صيدلية 
املقيمني أداء )50-70%( من واجباتهم نحو مرضى الِعياَداِت الخاِرِجيَّة، و)%50-30( 
في  باملرونة  النموذج  هذا  ويسمح  باملستشفى.  الدَّاِخِليِّني  املَْرَضى  نحو  واجباتهم  من 

االهتمام والتنوع في التدابير العالجية املختلفة للمرض منذ الوالدة وحتى الَوفاة.

كما تأثرت برامج الرعاية األولية بشكل كبير مع التحول إلى َنُموَذج اإلقامة للسنة 
حت عديد من برامج الرعاية األولية معاييرها لتتوافق مع  األولى والثانية، حيث َصحَّ
معايير إقامة السنة األولى في عام 2007م. وبقيت بعض هذه البرامج محافظة على 
االهتمام بالرعاية األولية عن طريق إدراجها في برنامج الصيدالني املقيم في السنة 
األولى. في البداية، كان هذا النوع من التدريب كافياً للتوظيف بعد االنتهاء من دراسة 
برنامج الصيدالني املقيم في السنة األولى. لكن الزيادة في عدد الصيادلة املمارسني 
بعد االنتهاء من دراسة السنة األولى في برنامج الصيدالني أدت إلى تناقص التوظيف 
برنامج  ممارسة  أثناء  تكتسب  أن  املمكن  من  التي  الخبرات  غياب  نتيجة  الخارجي 
الصيدالني املقيم في السنة الثانية. لذلك أصبحت برامج الصيدالني املقيم في السنة 

الثانية أكثر بروزاً ومطلوبة من قبل كل من املرشحني وأصحاب العمل. 
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يَدَلُة اإلكلينيكية تخصصات الصَّ

حددت الجمعية األمريكية لصيادلة النظام الصحي ستة ُمحصالت مطلوبة 
اَلة ملقيمي السنة الثانية تخصص رِّعاَيِة َجوَّ

إنشاء ممارسة َتَعاُوِنّية ُمَتَعدِّدة االختصاصات .. 1

توفر ممارسة الرِّعاَيِة الَجوَّالَة الَتَعاُوِنّية ُمَتَعدِّدة االختصاصات عالجًا فعااًل مجديًا . 2
قائماً على البينة، وَمْرَكَزًا على املريض وعلى األمراض املزمنة و/ أو الحادة بكل 

درجاتها املَُعقَّدة. 

إظهار املهارات في القيادة وممارسة اإلدارة.. 3

تعزيز الصحة، والعافية، والوقاية من األمراض.. 4

إظهار التميز في توفير التدريب، أو األنشطة التعليمية مِلْهِنيِّي الرعاية الصحية.. 5

تقديم مصادر موثوقة حول االستعمال األَْمَثل لألدوية.. 6

اَلة( املظاهر املميزة لبرنامج اإلقامة في السنة الثانية )تخصص الرِّعاَيِة َجوَّ

يتم تنظيم برامج اإلقامة خالل السنة الثانية )تخصص رِّعاَيِة َجوَّالَة( على نحو 
من حيث األهداف  شبيه مع برنامج املقيم في السنة الثانية )تخصص طب باطني( 
واملُحصالت، ولكن تشمل الدراسة في الغالب عناصر من مرضى الِعياَدات الخاِرِجيَّة. 
هناك أسلوب عام ُمعتمد لتعليم املقيم، ال سيما في األشهر القليلة األولى من السنة. 
يعتبر التخصص أكثر شيوعاً في النصف الثاني من العام، ويمكن أن يختلف اختالًفا 
كبيًرا بناًء على قوة البرنامج الفردي. هناك اختالفان رئيسيان بني هذه األنماط من 

برامج اإلقامة في السنة الثانية. 

الصحة  تحسني  تعزيز  على  التركيز  الَجوَّالَة  الرِّعاَيِة  برامج  على  يتعني  أواًل، 
بها  يفسر  أن  يمكن  التي  الطرق  من  عديد  هناك  األم��راض.  من  والوقاية  والعافية 
السريرية  خدماته  لبدء  للمقيم  الفرصة  تتاح  أن  يجب  ولكن  املتطلب،  هذا  البرنامج 
والتعليمية الخاصة. إن إنشاء خدمات مستقلة يساعد على تعزيز تطور املقيمني وزيادة 

القدرة التنافسية للتوظيف الخارجي بعد إكمال البرنامج.
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الباطني على تحسني عملية استخدام  الطب  برنامج  ز نماذج  ُتَركِّ بينما  ثانيًا، 
الدواء واملساهمة في مجموعة املعرفة الصيدلية، فإن برامج الرِّعاَيِة الَجوَّالَة ُتَركِّز على 
الرعاية طويلة األمد املَْرَكَزة على املريض. كما يتضمن نموذج الرِّعاَيِة الَجوَّالَة أيضًا 
تطوراً متدرجاً ُمَتَكاِمالً ومترابطاً )مماثالً لنموذج الطب الباطني(، إضافة إلى تصميم 

أنشطة الرعاية التي تشمل تثقيف املرضى، إضافة إلى املُتاَبَعة طويلة األمد.
بُّ الباِطِني في السنة الثانية على املرضى الداخليني.  تركز معظم برامج إقامة الطِّ
الرِّعاَيِة الَجوَّالَة، كما يجب أن يكون  بُّ الباِطِنّي أيضاً  وتشمل عديدًا من إقامات الطِّ
لدى الصيدالني خبرة واسعة النطاق في موضوعات التخصصات الفرعية. واعتماداً 
على هيكلة الِطّب الباِطِنّي في املؤسسة قد تتاح أيضاً الفرصة للصيدالني الستكمال 
التناوب في التخصصات الفرعية املتعددة للطب الباطني مثل: ِطبُّ الَقلْب وِطبُّ الُكلَى  

َئة، أو األمراض املَِعِدّية امِلَعِويّة. بِّ النَّْفِسي وِطبُّ الرِّ واألَمرَاض املُْعِدية والطِّ

يَدَلة الرعاية الجوالة– رعاية مرضى العيادات الخارجية: َمْيادين ومهام صَّ
الخارجية خمسة  العيادات  �� رعاية مرضى  الجوالة  الرعاية  تتوفر في صيدلة 

َمْيادين بناًء على املخطط التفصيلي:
َواِئيَّة في الرعاية الجوالة )37 %(.. 1 الرعاية املركزة على املريض: املُعالََجِة الدَّ
الرعاية املركزة على املريض: الَتَعاُون ومع عن املرضى )29 %(.. 2
ترجمة الَبيِّنات إلى ممارسة )14 %(. . 3
نماذج املمارسة والسياسة املتبعة )14 %(.. 4
السكان والصحة العامة )6 %(.. 5

اَلة  املسؤوليات في الرِّعاَيِة الَجوَّ
نمط  حسب  كبيراً  اختالفاً  الحالي  الوقت  في  الَجوَّالَة  الرِّعاَيِة  خدمة  تختلف 
دائماً  الحال  هو  هذا  يكن  لم  ولكن  معالجتها،  يتم  التي  املرضية  والحاالت  املرضى 
أربعة  يعانون  الذين  املرضى  إال  الصيادلة  يشاهد  لم  حيث  سابقة،  عديدة  لسنوات 
ِرّي واضطراب أيض الدهون واضطرابات تجلط الدم  كَّ أمراض مزمنة محددة كداء السُّ
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وارتفاع ضغط الدم، ما لم تكن خدمة الرِّعاَيِة الَجوَّالَة قائمة على طب األسرة. وعلى 
مدى العقد املاضي نمت صيدلية الرِّعاَيِة الَجوَّالَة لتشمل عديداً من األمراض األخرى 
وعيادات  القلب،  وفشل  ومضاعفاته،  الَبَشِرّي  املَناِعيِّ  الَعَوِز  َفيروُس  ذلك  في  بما 
)Teriparatide( في معالجة  التيربراتيد  استخدام مادة  إدارة األدوية املعقدة، مثل: 
ونقص  الَحميَد،  البروستاتة  تضخم  ذلك  في  بما  الرجال  وصحة  العظام،  هشاشة 
هرمون التستوستيرون، وصحة املرأة ال سيما املُعالََجٌة بااِلْسِتعاَضة الهرمونية. ومع 
أن بعض الخدمات السريرية كخدمات مواِنُع تجلط الدم تركز على مرض واحد، إال 
أن الخدمات السريرية األخرى حالياً تضم عديدًا من بروتوكوالت إدارة املرض عند 
مجموعة واسعة من املرضى، وتعد صيدلية الرِّعاَيِة الَجوَّالَة أكثر شمولية اآلن، وهي 

مستمرة في التطور.

فرص ما بعد تمضية فترة اإلقامة باملستشفى
اَلة الرِّعاَيِة الَجوَّ

السنة  دراسة  من  االنتهاء  بعد  الصيدلة  ممارسي  عدد  يزداد  ُذِكر سابقاً  كما 
مقابل  اإِلقاَمة  بعد  ما  العمل  لوظيفة  التنافس  وينخفض  اإلقامة،  برنامج  في  األولى 
املرشحني املدربني من السنة الثانية. وفي كثير من األحيان تشجع وظائف أعضاء هيئة 
الحصول على تدريب السنة  التدريس املتفرغني على األقل )إن لم يكن يتطلب ذلك( 
الثانية من اإلقامة ملرشحي الرِّعاَيِة الَجوَّالَة، حيث ُتعد وظائف أعضاء هيئة التدريس 
املتفرغني هي األكثر طلباً بعد التخّرج من اإلقامة. كما تتوفر أيضاً وظائف سريرية 
لغير أعضاء هيئة التدريس لألشخاص املدربني من السنة الثانية، ولكنها تعتمد على 

املنح أو مصادر التمويل األخرى. 
إَن إنشاء خدمات سريرية، أو أبحاث إقامة بارزة في السنة الثانية من الرِّعاَيِة 
الَجوَّالَة يمكن أن تسّرع بالوصول إلى مهنة منسق سريري، أو وظيفة ذات عقد طويل 
األمد. بعد االنتهاء من برنامج اإلقامة في الرِّعاَيِة الَجوَّالَة يجب الحصول على شهادة 
استقاللية  أكثر  أخرى  أيضاً شهادات  وتوجد  الَجوَّالَة.  الرِّعاَيِة  في  مجلس"البورد" 

وذات خبرة سريرية مستهدفة يمكن أخذها باالعتبار نذكر منها على سبيل املثال:
• ِرّي.	 كَّ ُمَثقِّف معتمَد للتوعية عن داء السُّ
• ِرّي من قبل َمْجِلس البورد.	 كَّ مدير حاِئٌز َعلَى الزَّمالَة املَُتَقدِّمة لداء السُّ
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• َصيَدالَِنّي معتمد لِرعاَيِة املُِسنِّني.	
• ُمَقدَُّم ِرعاَية معتمد في مواِنع التجلط.	
• ِاْخِتَصاِصّي إكلينيكي في دهون الدم. 	
• َصيَدالَِنّي متخصص بَفيروُس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِرّي )اإليدز(.	

يَدَلة الَفْرِعّية ِاْخِتصاصات الصَّ
اإلقامة   برنامج  من  الثانية  السنة  في  الَفْرِعّية  يَدلَة  الصَّ ِاْخِتصاصات  تشمل 
األَمرَاض املُْعِدية بما فيها َفيروُس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِرّي )اإليدز(، وِطبِّ الَقلْب، وِعلْم 

بِّ النَّْفِسي، وِطبُّ الُكلَى.  األَْوَرام، والطِّ
يجد عديد من الدارسني صعوبة في تحديد التخصص الذي يريدون متابعته، وفي 
الواقع، هناك عدد غير قليل من األفراد يجدون أنفسهم في مفترق الطرق يريدون التدريب 
املقرر  التخصص   بشأن  النهائي  القرار  اتخاذ  وعند  واحد،  تخصص  من  أكثر  في 
التدريب فيه يجب على الدارس أن يقّيم بشكل كامل ماهية اهتماماته واختيار تخصص 
املمارسة األنسب لشخصيته وشغفه. على سبيل املثال، إذا كان املرء يتمتع بعلم النفس، 
وقادراً على التعامل مع مختلف الشخصيات، وصبوراً قد يكون الطب النفسي خياراً 
له. إذا كان املرء يشعر بالرضا من رؤية آثار الدواء تعمل بسرعة أو يحب حل  جيداً 
املشكالت املعقدة، واأللغاز أو املعضالت قد تكون األمراض املُْعِدية أو ِطبِّ الَقلْب الخيار 
بُّ الباِطِنّي وإدارة املرضيات املعقدة  التخصصي املثالي، بينما الشخص الذي يحب الطِّ
قد يكون ِاخِتصاصاً بَفيروس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِرّي، أو ِطّب الُكلَى هو الخيار الصحيح. 
لصيادلة  األمريكية  الجمعية  فإن  اإلقامة،  برامج  من  األولى  السنة  في  الحال  هو  كما 
الثانية  السنه  في  االعتماد  معايير  من  عاملية  مجموعة  عموماً  لديها  الصحي  النظام 
من برامج اإلقامات التخصصية للدراسات العليا، إضافة إلى معايير نوعية لعدد من 
التخصصات. على النقيض من السنة األولى في برامج اإلقامات، ال تعد السنة الثانية 
ُمْعَتَمدة، وهذه ليست مشكلة في العادة ألن غالبية برامج اإلقامات املُدرَّسة في السنة 
الثانية غير املعتمدة تتبع الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة للجمعية األمريكية لصيادلة النظام الصحي، 
ومن املهم أن يقوم الصيدالني بالبحث بشكل مناسب في مجال التخصص الذي قرر أن 
يسلكه ليصبح على دراية باملجاالت والخيارات املختلفة للممارسة، واملجموعات املختلفة 

من املرضى، وتنوع الفرص املتاحة لتوسيع معارفه، ومهاراته وقدراته.
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يَدَلة املتخصصة في األمراض املُْعِدية  الصَّ
الَسريِرّي )اإلكلينيكي(  املُْعِدية املعالج  يزود التدريب املتخصص في األمراض 
بأسس ممارسة سريرية كبيرة، وقد ازدادت الفرص املتاحة للصيادلة املدربني على 
املُْعِدية باستمرار في السنوات الخمس إلى العشر املاضية، حيث أصبح  األمراض 
اإلشراف  ممارسة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  املُْعِدية  األمراض  في  املتخصص  الصيدالني 
يَّة. ونظراً ألن اإلشراف أصبح  حِّ َمات الرِّعاَية الصِّ على ُمضاّدات امِلكروبات في ُمَنظَّ
مركزاً رئيسياً ملمارسة تخصص األمراض املُْعِدية يمكن أن يساء فهم ذلك بأن يكون 
الصيدالني مشرفاً فقط على إعطاء املضادات الحيوية. ومع أنه جزء مهم للغاية من 
املمارسة العامة ملنع تطور وانتشار املقاومة نحو املُضادَّات الَحَيِويَّة، إال أن اإلشراف 
معظم  إن  املُْعِدية.  األمراض  في  املتخصص  للصيدالني  الوحيدة  املمارسة  هو  ليس 
الصيادلة اإلكلينيكيني هم جزء من فريق األمراض املُْعِدية، وفي إطار املرضى الداخليني، 
اليومية  األنشطة  في  يشاركون  حيث  املرضى،  لرعاية  اليومي  النشاط  من  جزء  هم 
دوراً  اإلكلينيكيني  الصيادلة  من  عديد  ويلعب  املُْعِدية،  األمراض  استشارة  فريق  مع 
)املقيمني والزمالء(، واملمرضني، واملعالجني  املتدربني من األطباء  تعليم  أساسياً في 
الََنفُِّسّيني، والصيادلة اآلخرين على الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة ومعلومات عن األمراض املُْعِدية. 
الَوْصفات ونتائج األبحاث  ُكَتيِّب  البروتوكوالت العالجية وقرارات  كما ُيشكل تطوير 
جزءاً كبيراً من واجبات الصيدالني املمارس. ويعد حساب الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة الخاصة 
باملريض وتوخي املُعالََجة بُمضاّدات امِلكروبات اعتماداً على الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة من بني 

التحديات اليومية التي تواجه الصيدالني املمارس.  
يمكن للصيادلة املتخصصني باألمراض املُْعِدية العاملني باملشافي أيضًا ممارسة 
مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية مع مجموعات مختلفة من املرضى في ُمْسَتْشَفى 
َزة، وجناح طب األَْوَرام، وطب الشيخوخة، أو  َعاَيِة املَُركَّ األَْمراِض الحادَّة، وَوْحَدُة الرِّ
جناح ِطبِّ األَْطفال. يمكن أيضاً للصيادلة املتخصصني في األمراض املُْعِدية العمل 
في مستشفى تخصصي يركز على مجموعة معينة من املرضى مثل املرضى َمْنقوصو 
 )Memorial Sloan املَناَعة كما هو الحال ف�ي مستشف�ى ميموريال سل�ون كيترين�ج
Kettering(i ف�ي نيوي�ورك، ومرك�ز إم دي اندرس�ون )MD Anderson( للسرط�ان 
 )St. Jude's Hospital( بجامعة تكساس ف�ي هي�وس�نت، أو مستشف�ى س�ان�ت ج��ود
املتخصصون  الصيادلة  يكون  قد  كما  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  ممفيس  في 
باألمراض املُْعِدية جزًءا من فريق العمل في العيادات الخارجية، ال سيما املتخصصة 

بَفيروُس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِري )اإليدز(. 



- 28 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

جدول يبني بعض األمثلة من األمراض املشاهدة، أو التي يتم مناقشتها 
في برنامج اإلقامة الطبية الصيدالنية التخصصية

•األمراض املُْعِدية الِْتهاُب الَعْظِم والنِّْقي/ التهاب املفاصل اإِلْنتاِنّي.	
• غاف.	 الِْتهاُب الشَّ
• َعداوى الجهاز العصبي املركزي.	
• الَعداوى الفطرية.	
• َعداوى داِخَل الَبْطن.	
• االلِْتهابات الِرَئِوّية.	
• األمراض املنقولة جنسيًا.	
• عداوى الجلد واألنسجة الرخوة.	
• السل وأنواع البكتيريا األخرى.	
• عداوى املسالك البولية.	
• الَعداوى الَفيروِسّية.	
• َفيروُس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِرّي )اإليدز(.	

•ِطبُّ الُكَلى الداء الُكلِْوّي املُْزِمن.	
• ِإصاَبة الُكلَْية الحاّدة.	
• ِإصاَبة الُكلَْية املُْحَدَثٌة بالدَّواء.	
• املَْرَحلَة االنتهائية من الداء الُكلِْوّي.	
• الِديال الِصفاِقّي.	
• الِديال الَدَمِوّي.	
• َتْرشيُح الدَّم. 	
• اعتالل الكلى السكري.	
• اضطراب اإللكتروليات )الَكهاِرل(.	
• أمراض الكلية املَوروثة.	
•  َزْرُع الُكلَْية.	
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ط���ب ال��ق��ل��ب واألوع���ي���ة 
الدموية

• متالزمة الشريان التاجي الحادة.	
• فشل القلب.	
• دعم الحياة القلبية املتقدم. 	
• األمراض الِدَماِغّية الِوَعاِئّية.	
• اْضِطرابات نَّْظم القلب.	
• ارتفاع َضْغِط الدَّم.	
• أمراض األَوِعَيِة املُحيِطيَّة.	
• األَجهزة القلبية.	
• االختبارات القلبية الِوَعاِئّية.	
• اْعِتاَلُل َعَضلَِة الَقلْب.	
• الَصْدَمٌة َقلِْبيَُّة املَْنَشأ.	
• اضطراب تجلط الدم.	
• َفْقُر الدَّم. 	

بُّ النَّْفِسّي •الطِّ الُفَصام.	

• اْضِطراٌب ثنائي القطب .	

• اْكِتئاب .	

• الَقلَق .	

• اضطرابات النوم .	

• ْخِصيَّة .	 اْضِطرابات الشَّ

• ُمعاَقَرُة املَُخدِّرات.	

• اضطرابات الُنُمو.	

• االضطرابات العصبية.	
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يَدَلة املتخصصة في ِطبِّ الَقْلب الصَّ
يوفر التخصص في ِطبِّ الَقلْب مجموعة متنوعة من فرص املمارسة في عيادات 
اإلقامة   برنامج  من  الثانية  السنة  توطد  أن  يجب  والخارجيني.  الداخليني  املرضى 
الداخليني  املرضى  عند  الخبرات  هذه  من  أيٍّ  ملمارسة  للمتدرب  قاِعَدة  الَقلْب  بِطبِّ 

والخارجيني. 

•علم األورام  َسَرطان الثَّْدي.	
• الَسَرطان الَقولونّي املُْسِتقيِمّي.	
• السرطانات الِنَساِئّية.	
• َسَرطان البُروْستاَتة.	
• َسَرطان الرئة.	
• َسَرطان الدماغ.	
• ساركومات )األورام اللحمية( .	
• اْبِيضاضات الدَّم )اللوكيميا(.	
• الِلْمُفومات.	
• َوَرٌم ِنْقِيّي .	
• زرع الخاليا الجذعية.	
• العالج الكيميائي.	
• السرطان واضطرابات العالج الكيميائي.	
• متالزمة ااِلْنِحالل الَوَرمي.	
• َكْبُت نِّْقي العظمي.	
• العداوى.	
• معالجة اآلالَم.	

تابع/ جدول يبني بعض األمثلة من األمراض املشاهدة، أو التي يتم
مناقشتها في برنامج اإلقامة الطبية الصيدالنية التخصصية
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في إطار الرعاية الحادة سيكون الصيدالني السريري املتخصص بِطب الَقلْب 
يعانون  الذين  باملرضى  يعتني  الذي  َصَصات  التْخِ ُمَتَعدِّد  الَقلْب  جزءاً من فريق ِطبِّ 
مشكالت قلبية عديدة ومختلفة. ويشارك الصيدالني اإلكلينيكي املتخصص بِطب الَقلْب 
في ُمعالََجة املتالزمات التَّاِجيَّة الحادة واملزمنة، وفي ُمعالََجة َفَشُل الَقلِْب االْحِتقاِنّي، 
وأمراض األوعية الدموية الدماغية، واْضِطرابات النَّْظم القلبي. ويمكن أن يتخصص 
َصيَدالَِنّي ِطب الَقلْب في ِرعاَية مرضى العمليات الجراحية أو الرِّعاَية الَحِرَجة، أو في 
النَّْظم،  واْضِطرابات  الالُمعاَوض،  القلب  فشل  أو  الجراحية  املَجاَزات  َتْدبير مرضى 

والصدمة َقلِْبيُّة املَْنَشأ، وجهاز مساعدة البطني األيسر، و َزْرع القلب. 

يتمتع الصيدالني اإلكلينيكي بخبرة كبيرة في األدوية القلبية الوعائية، إضافة 
إلى عديد من األمراض املرتبطة باألمراض القلبية الوعائية. كما يلعب الصيدالني دورًا 
على  الَبيِّنات.  على  وبروتوكوالت عالجية مستندة  ِإْرَشاِديَّة  َدالِئل  تطوير  في  رئيسيًا 
نحو شبيه باختصاص َفيروس الَعَوِز املَناِعيِّ الَبَشِرّي )اإليدز(، فإن الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة 
الَبيِّنات  أحدث  بمواكبة  الَصيَدالَِنّي  يلتزم  أن  املهم  من  لذا  بسرعة،  تتغير  العالجية 
واألبحاث. وعادة ما يكون من الصيادلة السريريني املتخصصني بِطب الَقلْب من هم 
التهم بِطب الَقلْب. َواِئيَّة إضافة ملَُؤهَّ حاِئزون َعلَى الزَّمالَة باختصاص ِعلُْم املُعالََجِة الدَّ

األمراض  على  املدربني  للصيادلة  الفرص  من  متنوعة  مجموعة  أيضًا  هناك 
القلبية لالنخراط في العيادات الخارجية، سواء متعددة التخصصات أو القائمة على 
القلبية  والعيادات  التجلط،  ومواِنع  والثانوية،  األولية  الوقاية  تعتبر  وحيد.  تخصص 
األخرى طرقاً متميزة للَصيَدالَِنّي للقيام بدور مهم في إدارة املشكالت القلبية الوعائية. 
اتفاقيات  الِعياَدة بموجب  لتشغيل  للَصيَدالَِنّي  العيادات فرصة  وتوفر عديد من هذه 

ممارسة تعاقدية. 

كما يجب أن تستند الدراسة في السنة الثانية من برنامج اإلقامة في طب القلب 
َسة التي يمكن أن تقدم للمقيم مجموعة متنوعة من مرضى القلب واألوعية  على املَُؤسَّ
الدموية في كل من العيادات الداخلية والخارجية. ومع أن وجود إقامات بطب القلب في 
مستشفيات متخصصة باألمراض القلبية، إال أنه ليس من الضروري أن تكون اإلقامة 

في مستشفى متخصص بأمراض القلب. 
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ينبغي أن يكون املقيم قادرًا على بناء قاعدة معرفية من الخبرات، مثل: التعامل 
مع املشكالت التاجية الحادة بشكل منتظم، ويمكن أن يمارس عمله كجزء من الفريق 
واْنِفصال  القلبية  الَقْثَطَرة  مثل:  إلجراءات  التعّرض  أن  بما  القلب.  بطب  املتخصص 
الِفيْزُيوُلوْجيا الَكْهَرِبيَّة مهماً، لذا يجب أن يصبح املقيم جزءاً من فريق أمراض القلب 
وممارسته في كل من املرضى الداخليني والخارجيني. وتم إدراج الباحات املذكورة 
في الجدول السابق التي يجب تغطيتها أثناء برنامج اإلقامة إما من خالل الخبرات أو 
املناقشات، وتوجد معايير َنوِعيَّة الْعِتماد السنة الثانية من برنامج اإلقامة بطب القلب. 

يَدَلة املتخصصة في ِعْلم اأَلْوَرام الصَّ
يَدلَ�ة املتخصص�ة ف�ي علْ�م األَْوَرام م�ن التخصص�ات الت�ي ينشده�ا  تع�د الصَّ
الصيدالن�ي أو يسعى إليه�ا، حي�ث ُيع�د ِعلْ�م األَْوَرام أحد املمارسات التخصصية التي 
لديها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص واملمارسات التي تسمح للصيادلة باملشاركة 
فيها. فهناك عدد من املراكز الطبية الكبيرة املتخصصة فقط في علم األورام، وعديد 
من املستشفيات التي لديها مراكز متخصصة بِعلْم األَْوَرام، إضافة إلى أن كثيراً من 

املستشفيات تعمل مع مرضى األورام بشكل يومي. 
صيادلة  يتعاون  حيث  الخارجية،  املرضى  عيادات  هناك  ذل��ك،  إلى  إضافة 
وُتعد  املَْرَضى،  رعاَية  في  الطبي  الفريق  مع  روتيني  بشكل  األَْوَرام  بِعلْم  التخصص 
فرص املمارسة للصيادلة املتخصصني بِعلم األَْوَرام املدربني سريرياً وفيرة، كما يمكن 
للصيدالني أن يتخصص في نوع معني من السرطان مثل: سرطان الثدي، وسرطان 
الرئة، وسرطان الدم، أو زرع الخاليا الجذعية، وُيمَّارس هذا التخصص النوعي يومياً 
في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، حيث يتم تكريس اختصاصيي 
يَدلَة اإلكلينيكية لخدمة معينة ويعتبرون خبراء في تخصص ِعلْم األَْوَرام الخاص  الصَّ
بهم. على سبيل املثال، يقوم الَصيَدالَِنّي املتخصص في اللوكيميا )اْبِيضاُض الدَّم(، 
أو سرطان الثدي بجولة يومية مع فريق ُمَتَعدِّد االْخِتَصاَصات في تخصصهم النوعي، 
مما يساعد على إدارة امللف الطبي للمريض بشكل كامل، وعلى إدارة املُعالََجة الَدوائية، 

واملُعالََجة الِكيْمياِئيَّة، وعلى إدارة ُمضاَعفات السرطان. 
تحديد  في  األَْوَرام  ِعلْم  في  املتخصصون  الصيادلة  يساعد  ذلك  إلى  إضافة 
جرعات املُعالََجة الِكيْمياِئيَّة املاُلِئمة ويشاركون مع املتخصصني باْسِتْقَصاء الحاالت 
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ِعلْم  في  املتخصص  الَصيَدالَِنّي  يعمل  كما  العالجية.  البروتوكوالت  ووضع  الورمية 
األَْوَرام بشكل يومي مع مجموعة متنوعة من املرضى املصابني باألورام الخبيثة. أيًا 
كان وضع املمارسة، فإن الَصيَدالَِنّي املتخصص بِعلْم األَْوَرام يعد جزءًا ال يتجزأ من 
فريق األورام ولديه عديد من التفاعالت مع املرضى وعائالتهم أثناء خضوعهم ملعالجة 
السرطان. ويمكن أن يشارك الصيادلة املتخصصون بِعلْم األَْوَرام في ِرعاَيِة املَريض في 
َزة. يساعد  َعاَيِة املَُركَّ الرِّعاَيِة الَجوَّالَة، والِرعاَيِة الطبية العامة، كما يشارك في َوْحَدُة الرِّ
الصيادلة املتخصصون في عيادات صرف العالج الِكيْمياِئي للمرضى الخارجيني في 

اإلدارة اليومية ألنظمة العالج الكيميائي ولآلثار الدوائية الجانبية وُمضاَعفاتها. 
ُيسه�م  الَقلْ�ب  ِط�بِّ  املُْعِدي�ة وتخص�ص  األَمرَاض  بتخص�ص  نح�و شبي�ه  عل�ى 
الصيادل�ة اإلكلينيكي�ون املتخصصون بِعلْم األَْوَرام في تطوير البروتوكوالت السريرية، 
تتعل�ق  الت�ي  َواِئي�َّة  ال�دَّ واملَ�ْعلوم�اِت  ال�َوْصف�ات،  وإدارة  العالجي�ة،  واالستقص�اءات 
باختصاصه�م. وهناك فرص أخرى للصيادلة املدربني واملتخصصني في ِعلم األَْوَرام 
للعمل واالندماج في مجموعات ذات التخصص العالي الدقيق مثل علم األورام في 
تقديم  ويتم  َنوِعيَّة  سات  ملَُؤسَّ بروتوكوالت عالجية  تطوير  يتم  املتحدة، حيث  الواليات 
املساعدة في تنفيذها. ويتم منح شهادة البورد النوعية من مجلس االختصاص في ِعلْم 

األَْوَرام للصيادلة الحاِئزين َعلَى زَّمالَة التخصص بِعلْم األَْوَرام. 
تتوافر دراسة السنة الثانية من برنامج اإلقامة تخصص ِعلْم األَْوَرام في مجموعة 
متنوعة من املؤسسات واملستشفيات، ويجب أن تقدم للمقيم خبرة ومهارة متعلقة بِعلْم 
األَْوَرام عند مجموعات متنوعة من مرضى األورام، حيث يمكن أن تركز اإلقامة على 
املرضى الباِلغني أو األطفال أو كالهما. ففي اإلقامات التي تركز على البالغني يجب أن 
تشتمل الخبرات التي يكتسبها الَصيَدالَِنّي: األورام الخبيثة الشائعة عند البالغني بما 
في ذلك سرطان الثدي، وسرطان الَقولوِن، واملُْسَتقيم، واْبِيضاُض الدَّم )اللوكيميا(، 
وسرطان الرئة، واألورام الِلْمُفاوية، وَسَرطان املبيض، وَسَرطان البُروْستاَتة. ويجب أن 
تشمل اإلقامة التي تركز على طب األطفال: األورام الخبيثة الشائعة لدى األطفال مثل: 
َسَرطان الدماغ، واْبِيضاُض الدَّم، واألورام الِلْمُفاوية، والَوَرم األَُرْوِمي الَعَصِبي، والَوَرم 

األرومي الَشَبِكّي، والساركومات. 
املَْرَضى  ِرعاَيِة  في  مباشرة  تجارب  األَْوَرام  ِعلْم  في  اإلقامة  تشمل  أن  يجب 
الِكيْمياِئيَّة واالضطرابات املرتبطة بالسرطان مثل:  وإشراك املقيم في إدارة املُعالََجة 
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الَتَعب والَعداوى، والِْتهاُب الِغشاِء املُخاِطّي، وَكْبت نِّْقي العظم )النخاع(، والَثْعلََبة )َفْقُد 
العمود  واْنِضغاط  الورمي،  ااِلْنِحالل  ومتالزمات  ِهيَّة،  الشَّ وَفْقُد  عي(،  املُوضَّ ْعِر  الشَّ
الفقري، واأللم والتغذية. يجب أن يتملك الصيادلة املقيمون للتخصص بِعلْم األَْوَرام 

أيضًا خبرة في َتْدبير مرضى زرع الخاليا الجذعية املَُكوِّنة للدَّم. 

بِّ النَّْفِسي يَدَلة املتخصصة في الطِّ الصَّ
الصحة  بصيدلية  أيضاً  املعروفة  النَّْفِسّي،  بِّ  الطِّ في  املتخصصة  الصيدلة  إن 
املصابني  املتخصصة في عالج األشخاص  اإلكلينيكية  يَدلَة  الصَّ العقلية، هي مجال 
بأمراض نَّفِسيَّة من خالل استخدام األدوية النفسية. وهو فرع من الصيدلة العصبية 

النفسية والذي يتضمن الصيدلة العصبية.
إن الصيدالني املتخصص في الطب النفسي تكون لديه معرفة واسعة فيما يتعلق 
باألدوية النفسية والعصبية. كما أن جميع الصيادلة الذين أكملوا مدرسة الصيدلة  
واجتازوا االختبار الوطني يصبحون مرخصني، وبعد الترخيص يمكن للممارس إكمال 
السنة األولى من اإلقامة العامة، وقد يختار إكمال السنة الثانية من اإلقامة التي تركز 
على الصيدلة النفسية أو العصبية. ويوجد مسار آخر قد يختاره الصيدالني هو إكمال 
زمالة الصيدلة العصبية ملدة عامني وتركز عادة على البحوث املتعلقة باألدوية النفسية 
أو العصبية. وبمجرد استيفاء الصيدالني للمعايير املطلوبة يجب أن يجتاز امتحاناً 

يؤهل لتقديم أوراق اعتماده كصيدالني متخصص في الطب النفسي.   
تلتزم كلية الصيادلة النَّْفِسّية والعصبية أن تقدم للمرضى وعائالتهم باستمرار 
والعصبية هي منظمة  النَّْفِسّية  الصيادلة  كلية  إن  تثقيفاً حول األمراض ومعالجتها. 
بِّ النَّْفِسي في الواليات املتحدة. وقد اعترف  مهنية تمثل الصيادلة املتخصصني بالطِّ
والعصبية  النفسية  الصيادلة  كلية  رئيس   )Mathew Fuller( فولر"  "ماثيو  الدكتور 
خالل عامي )2006-2007م( بأن الدكتور "جلني ستمل" )Glen Stimmel( هو أب 
الصيدلة النفسي�ة. وق�د ت�م االعت�راف بتخص�ص الصيدل�ة النفسي�ة م�ن قب�ل مجل�س 

التخصص�ات الصيدلية )البورد األمريكي( في عام 1992م. 
وليست  نَّْفِسيَّة  معالجة  ُتعالََج  سابقة  عديدة  لسنوات  النفسية  األمراض  كانت 
َواِئيَّة، ولكن مع ازدياد فهم الِفيْزُيوُلوْجيا املََرِضيَّة لألمراض النفسية، إضافة  ُمعالََجِة دَّ
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مهماً  تخصصاً  النفسية  الصيدلة  أصبحت  الدوائية  العالجية  األدوي��ة  زي��ادة  إلى 
ّب النَّْفِسّي جزءاً مهماً من فريق  للصيادلة. يعد الصيادلة املتدربون على تخصص الطِّ
الطب  في  السريرية  املمارسة  تشمل  أيضاً.  العصبية  االضطرابات  ومعالجة  تدبير 
العمل مع فرق متعددة التخصصات في عالج املرضى املصابني بأمراض  النفسي 

نفسية حادة سواء داخل املستشفى، أو في العيادات الخارجية. 
ب النَّْفِسي يقدم للممارس السريري فرصة ليتعامل مع املرضى املصابني  إن الطِّ
بأمراض نفسية متنوعة على أساس التدبير العالجي املرتكز على املريض. كما أن توفر 
األدوية النَّْفِسيَّة، وَتآُثرات األَْدِوَية، ومواضيع الحرائك الدوائية يتطلب من الصيدالني 
أن يلعب دوراً مهماً بتقديم املعالجة الدوائية ومراقبة املريض من أجل سالمة وفعالية 
املرضى  عند  مهماً  حتمياً  أمراً  الدواء  تناول  لتعليمات  االمتثال  أهمية  وتعد  العالج. 
املصابني باألمراض النفسية، ويعد الصيدالني جزءاً ال يتجزأ من فريق العمل لتثقيف 
ريِريَّون في بدء العالج الدوائي وُمَراَقَبة  املرضى النفسيني. كما يساعد الصيادلة السَّ

الَتأْثيرات الجاِنِبّية والَتآُثرات الدوائية. 
تشم�ل االضطراب�ات النَّْفِسيَّ�ة الت�ي ق�د يش�ارك الصيادل�ة املتخصص�ون ف�ي 
الصرعية،  والنوبات  الحادة،  الُذهاِنيَّة  الُنَوبات  الِعالِجي:  َتْدبيرها  في  النَّْفِسي  بِّ  الطِّ
وتعاطي ُجْرَعات دوائية ُمْفِرَطة. تتوافر أيضاً مجموعة متنوعة من العيادات الخارجية 
التخصصية كعيادة الكلوزابني )دواء مهدئ(، واضطرابات الحركة، والقضايا النفسية 
عند مرضى فيروس نقص املناعة البشرية )اإليدز(، واضطرابات املزاج، واضطرابات 
مصدراً  النَّْفِسي  بِّ  بالطِّ املتخصص  الصيدالني  ُيعد  األل��م.  واضطرابات  األك��ل، 
للمعلومات العالجية الدوائية والتثقيفية في الطب النفسي والعصبي في املؤسسة التي 
يعمل بها، كما يساعد في القضايا القانونية واالعتمادية والبحوث السريرية، وتطوير 

الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة والبروتوكوالت العالجية. 

يَدَلة املتخصصة في ِرعاَيِة املُِسنِّني الصَّ
مع تقدم عمر السكان في العالم ستواجه النظم الصحية على مستوى العالم عبء 
األمراض املزمنة، وإدارة َتْعديد األَْدِوَية لدى كبار السن من املرضى. في إطار الجهود 
الرعاية  فرق  تكوين  وزيادة  السن  كبار  لرعاية  األمثل  النموذج  تحديد  إلى  الرامية 
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الصيادلة  يشترك  ومتميزة.  مهمة  أدواراً  الصيادلة  يلعب  املهن  بني  الفعالة  الصحية 
على  تركز  التي  الطبية  املنازل  مثل  األَوَِّليَّة،  الِرعاَية  تقديم  نماذج  في  متزايد  بشكل 
على  معتمدة  ومنسقة  وشاملة  املريض  على  مركزة  رعاية  توفير  يتم  حيث  املريض، 

الفريق، ويسهل الوصول إليها مع التركيز على الجودة والسالمة. 
كما يتعاون الصيادلة في فرق الرعاية الصحية املهنية األخرى لتقديم ِاْسِتَشاَرات 
خدمية تؤدي إلى ُمداَخاَلت تركز على رعاية املرضى الرائدة، وتكون ذات محصالت 
مفيدة للمسنني. بما أن كبار السن يعانون حاالت مزمنة متعددة وغالباً ما يستخدمون 
ْعديداً من األَْدِوَية )من أربعة إلى ستة أدوية طبقاً لحالتهم الصحية(، فإنهم يمثلون 
إلى  الدراسات  ُمداَخاَلت الصيادلة. تشير عديد من  للمرضى من أجل  عدداً مثالياً 
مخاطر َتْعديد األَْدِوَية بني كبار السن، بما في ذلك األدوية التي يحتمل أن تكون غير 
مالئمة، واألدوية ُمَضاّدة الكولينيات )Anticholinergic(، والَتآُثرات الدوائية-الدوائية 
املسببة لَتفاُعالت َدواِئيَّة ضاَرة. إن انتشار استخدام عديد من األَْدِوَية ووصف األدوية 
غير املالئمة عند كبار السن ظاهرة عاملية تم اإلبالغ عنها في عديد من البلدان. ترتب 
األخرى،  الصحية  الرعاية  واستخدام خدمات  املُْسَتْشَفى،  املُِسنِّني  إدخال  ذلك  على 

وإلحاق األذى باملرضى )مثل: السقوط والكسور(.
تناولت عديد من الدراسات املرجعية تقييم برامج إدارة األمراض التي يقدمها 
الصيدالني، حيث تم تقييم الرعاية املقدمة من قبل الصيادلة في إدارة عوامل خطر 
اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية، فتبني وجود تأثير إيجابي مفضل للصيدالني في 
الرعاية الصحية من بني 30 دراسة في خفض ضغط الدم، والكوليستيرول اإِلْجماِلّي، 
قيام  األدبيات  والتدخني. استعرضت مراجعة  الَكثاَفة،  ُمْنَخِفض  الَشْحِمي  والبروتني 
الصيادلة بمتابعة وتدبير مرضى فشل القلب بعد السماح لهم بالخروج من املستشفى 
عن طريق املكاملات الهاتفية أو متابعة زيارة املنزل، زيارة العيادات الخارجية لفشل 
القلب، وأسفرت زيارة املنزل عن نتائج إيجابية للمرضى، حيث تناقصت حاالت إعادة 
باألداء  االلتزام  وتحسن  املستشفى،  خارج  الوفاة  وتناقصت  املستشفى،  إدخالهم 
والقدرة على ممارسة التمارين الرياضية، والحد من األحداث السريرية، وانخفاض 

االْسِتْشفاء. 
إن املتخصصني في صيدلة ِرعاَيِة املُِسنِّني هم صيادلة لديهم معرفة خاصة في 
رعاية كبار السن. ولكي تصبح صيدالنياً إكلينيكياً متخصصًا برعاية املسنني يجب 
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التي تحتاج ثالث إلى   )Pharm.D.( الدكتوراه في الصيدلة  أن تحصل على درجة 
يَدلَية  أربع سنوات من الدراسة. تقدم معظم املناهج الدراسية معلومات تمهيدية عن الصَّ
املتخصصة بِرعاَيِة املُِسنِّني وحاالت األمراض التي غالباً ما تصيب كبار السن، في 
حني قد تقدم مدارس أخرى دورات دراسية اختيارية تركز على املُِسنِّني التي تسمح 

للطالب بالتعّرف على ُأْسلوُب رعاية كبار السن. 
يكون معظم التدريب للصيادلة املتخصصني برعاية املسنني بعد التخّرج من كلية 
يَدلَية ِرعاَيِة املُِسنِّني، حيث تسمح إقامات  الصيدلة، ومن خالل إكمال اإلقامة في صَّ
صيدلية رعاية املُِسنِّني للمتعلم بأن يكون مغموراً في مجال طب املُِسنِّني من خالل تقديم 
خبرات في الرعاية طويلة األمد والِرعاَية الَجوَّالَة والِرَعاَية الحادَّة والتي تركز جميعها 

على توفير الرعاية لكبار السن.  

بالنسبة للصيادلة الذين اختاروا اختصاص ِرعاَيِة املُِسنِّني، هناك مجموعة متنوعة 
من الوظائف واملؤسسات يمكنهم العمل بها عادة، ويعتبر الصيادلة الذين يمارسون 
الرعاية الطويلة خبراء في ِطّب املُِسنِّني. يقدم هؤالء الصيادلة مراجعة شاملة شهرياً 
يختار  قد  السن.  كبار  احتياجات  وَوْعي  إدراك  على  تدريبهم  ويتم  املرضى،  ألدوية 
الصيادلة اآلخرون التدرب على الِرعاَية الَجوَّالَة، حيث يعملون إلى جانب الوصفات 
الطبية على عالج كبار السن الذين ما زالوا يعيشون في مجتمعاتهم. أما في إطار 
املرضى  يتلقى  املُِسنِّني، حيث  لوحدات  العناية  على  الصيادلة  يعمل  الجادَّة  الِرَعاَية 

املُِسنِّون رعاية الحاالت الطاِرئة.

َعِدْيمة  الحاالت  ذلك  في  بما  املزمنة،  األمراض  غالبًا  املُِسنِّون  املرضى  يعاني 
األَْعَراِض، مثل: ارتفاع َضْغِط الدَّم واضطرابات التمثيل الغذائي )األيض( اْسِتْقاَلِب 
للدهون، حيث يمكن للصيادلة الذين لديهم معرفة واسعة باألدوية تقديم َدالِئل ِإْرَشاِديَّة 
عالجية حديثة لتدبير األمراض املزمنة التي تصيب املُِسنِّني من السكان. يشمل دور 
الصيدالني تثقيف املريض، والتأكد من امتثال املسن بتناول أدويته، وتقييم املخاطر 
مقدمي  أو  اآلخرين  الرعاية  بمقدمي  االتصال  مع  الدواء  إدارة  أو  الوعائية،  القلبية 
التي يعانيها كبار السن يعد ارتفاع  التعليمية. من بني عديد من الحاالت  الخدمات 
َضْغِط الدَّم من أكثر األمراض املزمنة شيوعاً. ولقد ثبت بوضوح أن التدبير الفّعال 
االنقباضي.  الدم  انخفاض ضغط  إلى  يؤدي  الصيادلة  قبل  الدَّم من  َضْغِط  الرتفاع 
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كما أن داء السكري، وفشل القلب، والدَّاُء الرَِّئِويُّ املُِسدُّ املُْزِمن، وموانع تجلط الدم، 
وهشاشة الَعْظام ُتعد أيضًا من األمراض املزمنة التي قد يعانيها معظم كبار السن. 
من الواضح أن هناك دوراً للصيادلة بتقديم تدبير وإدارة لألمراض املزمنة لكبار السن 

في مختلف نظم الرعاية والفرق الصحية. 

ُتعد السنة الثانية من برنامج إقامة الّصيدلة )تخصص ِرعاَيِة املُِسنِّني( برنامجاً 
يَدلَُة اإلكلينيكية تم تصميمه لتنتج عنه خبرات  تدريبياً شامالً ملا بعد الدكتوراه في الصَّ
الرعاية الصيدلية الشاملة للمرضى املسنني في مجموعة  سريرية تستطيع أن تقدم 
متنوعة من أماكن الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية األولية للشيخوخة، والرعاية 
طويلة األمد، والرعاية املنزلية األولية، والرعاية الحادة. وغالباً ما تتضمن برامج إقامة 
ُمَتَعدِّدة  ِرعاَيِة املُِسنِّني قدرة الصيدالني على االندماج كعضو فعال مع فرق العالج 
للمريض  كُمثقف  أيضًا  الصيدالني  ويخدم  للُمِسنِّني  الرعاية  لتقديم  االختصاصات 

املُسن، ولعائلة املريض، وملقدمي الرعاية الصحية اآلخرين.  
من  يتضمن عديداً  ِرعاَيِة املُِسنِّني تشمل تخصصاً  إن الّصيدلة املتخصصة في 
الحاالت املرضية واالضطرابات مثل: األمراض القلبية، واألمراض الدموية، واالضطرابات 
النفسية والعصبية، والحاالت الورمية الكلوية والسبيل البولي. كما تتضمن اضطرابات 
املش�ي، والسق�وط، وسل�س الب�ول، وتناق�ص اإلدراك، والغش�ي، واألع�راض السلوكي�ة 
والَسْيكولوجّية للَخَرف، لذا يتوجب على الصيدالني املقيم واملتخصص بِرعاَيِة املُِسنِّني 

أن يكون على دراية وعلم بتدبير هذه األمراض واالضطرابات. 

يَدَلة املتخصصة بدَّعِم التَّْغِذَية  الصَّ
تم تصميم إقامة السنة الثانية في اختصاص الصيدلة في دعم التغذية كمرحلة 
انتقالية من السنة األولى إلى السنة الثانية مقيم، حيث يتخرج الصيدالن�ي املقيم من 
السنة األولى كممارس عام ليتخصص برعاية املرضى الذين يتطلبون دعماً َتْغَذِوّياً. تم 
تجهيز الخريجني املقيمني للمشاركة كأعضاء مهمني من الفرق متعددة التخصصات 
ص بدعم االحتياجات الَتْغَذِوّية لألفراد الذين لديهم مجموعة  التي تهتم بشكل ُمَتَخصِّ
واسعة من التشاخيص املرضية، وفي مختلف مستويات الرعاية، وعبر مراحل التطور 

ْيخوَخة.  والنمو منذ الوالدة حتى الشَّ
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َتْركيَبات  إن الصيادلة املتخصصني بدَّعِم التَّْغِذَية هم خبراء في إعداد وتوزيع 
فإن  ذلك،  على  عالوة  إعطائها.  في  املستخدمة  واألجهزة  املتخصصة  التغذية  دعم 
تؤهلهم  تعقيداً  األكثر  املتخصصة  التغذوي  الدعم  احتياجات  مع  الواسعة  خبرتهم 
لخدمة مؤسسات الرعاية الصحية كَمْوِرد موثوق به لرعاية املرضى الذين يتلقون دعماً 
غذائياً متخصصاً، بما في ذلك املشاركة في اتخاذ قرار الِنظام الِغذاِئي بشأن املنتجات 
التي تعطى ِمَعِوّياً أو عن طريق الحقن، واملشاركة في تطوير، وتنفيذ السبل السريرية 
والَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة. يعد الصيادلة املتخصصون بدَّعِم التَّْغِذَية ُمَهيََّأين للمساهمة مع 
إلعطاء  املخصصة  األجهزة  اختيار  في  األخرى  يَّة  الِصحِّ الِرعاَية  فرق  من  امِلْهِنيَّني 

منتجات الدعم التغذوية، وفي تصميم وتنفيذ نظم التكنولوجيا واملعلومات.
يبدي الصيادلة املقيمون املتخصصون بدَّعِم التَّْغِذَية خصائص القادة املمارسني، 
فهم خبراء متخصصون في الكتابة عن مواضيع الدعم التغذوية. كما يؤيدون ويدافعون 
منهم  يتوقع  كما  متخصصاً.  تغذوياً  دعماً  يتطلبون  الذين  املرضى  احتياجات  عن 
متابعة سعيهم الكتساب الخبرات في املمارسة واملعالجة الدوائية، إضافة الكتساب 
يَّة  مهارات متطورة لتحديد احتياجات استعمال األدوية من قبل ِمْهِنيَّ الِرعاَية الِصحِّ
مِلْهِنيي  فَعال  تدريب  ولتقديم  متخصصاً،  تغذوياً  دعماً  يحتاجون  الذين  لألشخاص 
العامة والعافية  الرعاية الصحية اآلخرين. كما يسهمون في جهود تحسني الصحة 

والوقاية من املشكالت التغذوية. 
الرعاية  في  ُتقدم  التي  اإلكلينيكّية  الصيدلة  خدمات  أهم  من  التَّْغِذَية  دعِم  إن 
الحادة.  حيث يتواجد في عديد من املشافي العشرات من املرضى غير القادرين على 
ُأْنبوب اإِلْطعام إلعطاء  تلقي التغذية الفموية. ويتطلب عديد من هؤالء املرضى وضع 
التغذية  عبر طريق امِلَعى، فيتم عادة تدبير الَتراكيب املعوية واإِلضاِفات الغذائية لهؤالء 
املعوية،  التغذية  تقديم  الِغذاِئيَّة. عندما ال يمكن  النُّْظِم  ِاْخِتَصاِصّي  املرضى من قبل 

فيجب تقديم التغذية عبر الطريق الوريدي الذي يسمى الَتْغِذَيٌة بالَحْقن .
يتضمن الدور الرئيسي للصيادلة فيما يتعلق بدعم التغذية في املستشفى تدبير 
الصيدالنية  الخدمات  قليل من  بالَحْقن. هناك عدد  الَتْغِذَيٌة  الذين يحتاجون  املرضى 
التخصص، حيث  هذا  في  مستقل  بشكل  بالعمل  للصيدالني  يسمح  املستشفى  في 
يرجع ذلك إلى مجال الخبرات التي يمتلكها الصيادلة، من األمثلة على ذلك: يعد َثبات 
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املَُغذِّيَّاُت زَّهيدُة امِلْقَدار واملَُغذِّيات َكِبْيَرة امِلْقدار، إضافة إلى الَتواُفق الغذائي الدوائي 
أو  يمتلك األطباء  يَدلَة. قد ال  بِمْهَنة الصَّ بالَحْقن مرتبطاً بشكل رئيسي  الَتْغِذَيٌة  أثناء 
اختصاصيو التغذية، أو املمرضات ما يكفي من املعرفة أو التدريب لصياغة الَتْغِذَيٌة 
بالَحْقن على نحو مثالي، لكن يمتلك الصيدالني املتدرب على دعم التغذية ملدة سنتني 
أثناء اإلقامة كثيرًا من الخبرة، بينما من النادر تواجد برامج مماثلة لألطباء ومقدمي 

الرعاية الصحية اآلخرين.
يقوم الصيدالني يوميًا بجمع البيانات عن املرضى الخاضعني للَتْغِذَيٌة بالَحْقن 
التغذوية،  الَتْركيَبة  لتغيير  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  تحديد  أجل  من  املُْسَتْشَفى  في 
ويشمل ذلك: إلكترولتات )َكهاِرل( املَْصل والقيم املخبرية، والحالة الحامضية القاعدية، 
واِئل، وتقييم استعمال األدوية التي يمكن أن  ووظيفة الكلية والكبد، وَمْدخول ونتاج السَّ
تؤثر على هذه املَُتثاِبتات. ُتقيم الحاجة للَتْغِذَيٌة بالَحْقن يومياً من خالل تقييم تحسن 
حالة املريض. يلعب الصيدالني دوراً مهماً في نقل املريض من الَتْغِذَيٌة بالَحْقن إلى 
الَتْغِذَيٌة املعوية أو الفموية. يحتاج املريض في بعض الحاالت بعد السماح بالخروج من 
املُْسَتْشَفى للرعاية طويلة األمد أو الرعاية املنزلية، لذا يقوم الصيدالني بالتواصل لنقل 
التفاصيل املتعلقة بالرعاية الغذائية من املُْسَتْشَفى إلى املَراِفق خارج املُْسَتْشَفى، حيث 
يعد هذا النوع من االتِّصال ضرورياً الجتناب أي خطأ، أو خلل في الَتْغِذَية بالَحْقن 

أثناء االْنِتقال. 

يَدَلة املتخصصة بالرِّعاَيُة الَحِرَجة  الصَّ
يقع عبء اتخاذ قرار املعالجة الدوائية في املُْسَتْشَفيات التقليدية على الطبيب، 
حي�ث ُتظِه�ر الدراس�ات أن األطب�اء يرتكب�ون األخط�اء الت�ي تك�ون غي�ر ض�ارة أحيان�اً 
الدوائية من  الوصفات  بمراجعة  الصيدالني  يقوم  َدواِئيَّة ضاَرة.  َتفاُعالت  تسبب  أو 
األخطاء الطبية الدوائية ال سيما في حال تدخل الصيدالني املبكر عند وصف الدواء. 
إن ِاْسِتَشاَرة الصيدالني من قبل الطبيب أو اختصاصي الرعاية الحرجة اآلخرين ينتج 

عنه تناقص استعمال الدواء وتناقص الَتفاُعالت الَدواِئيٌَّة الضاَرة.  

إن رعاية املريض تتطلب تآثر اختصاصات متعددة، تتضمن األطباء، واملمرضات، 
واملعالجني النفسيني، وِاْخِتَصاصِييُّ النُّْظِم الِغذاِئيَّة، والعاملني االجتماعيني، والصيادلة. 
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في معظم املعاهد األكاديمية يتألف فريق الرعاية الحرجة من طبيب مقيم من اختصاصات 
بُّ  الطِّ وطبيب  الَطواِرئ،  وطبيب  َئة،  الرِّ وَطبيُب  التَّْخدير،  وَطبيُب  الجّراح،  مثل:  مختلفة 
َيتوقع أن تكون لدى صيدالني الرِّعاَية الَحِرَجة املعرفة حول الخطة العالجية  الباِطِنّي. 
للمريض، وأن يكون قادرًا على إعطاء التوصيات، والتزويد باملعلومات التي تساعد فريق 

العمل على اتخاذ القرار املستند على البينات. 

ّب النََّوِوّي  يَدَلة املتخصصة بالطِّ الصَّ
ف الصيدلة النََّوِوّية بأنها خدمة موجهة نحو املريض تجسد املعرفة العلمية،  ُتعَرّ
اآلمن  االستخدام  خالل  من  وتعزيزها  الصحة  لتحسني  املطلوبة  املهنية  واملُحاَكَمة 
والنافع لألدوية املُِشّعة )Radioactive drugs( من أجل التشخيص واملُعالََجة. تتضمن 
بعض  وعالج  تشخيص  في  استخدامها  يتم  مشعة  مواد  تحضير  النووية  الصيدلة 
التخصصات  قبل مجلس  من  1978م  عام  في  التخصص  هذا  إنشاء  تم  األمراض. 
الصيدالنية. تسعى الصيدلة النََّوِوّية إلى تحسني وتعزيز الصحة من خالل االستخدام 

اآلمن والفعال للمواد املشعة ليس فقط ألجل التشخيص وإنما للعالج أيضًا. 

تاريخ الصيدلة النََّوِوّية 

كان أول َمن وصف ملفهوم الصيدلة النووية عام 1960م، العالم كابنت "ويليام 
مدينة  في  العاملية  أثناء عمله في معاهد الصحة    )William H. Briner( براينر" 
بيثيسدا،  والية ماريالند في الواليات املتحدة األمريكية. جنباً إلى جنب مع السيد 
"براينر" كتب "جون كريستيان" )John E. Christian( الذي كان أستاذاً في كلية 
الصيدلة  مرحلة  بتحديث  ساهمت  التي  املقاالت  من  عديداً  بوردو  بجامعة  الصيدلة 
النووية. بدأ "ويليام براينر" صيدلة املواد املشعة الخاصة بمعاهد الصحة العاملية عام 
1958م. كان كل من "ويليام براينر" و"جون كريستيان" نشطاً في لجان عاملية رئيسية 
مسؤولة عن تطوير وتنظيم واستخدام املواد الصيدالنية املشعة. كان هناك مولد للمواد 
)Technetium-99m( )العنصر  التيكنيشيوم  يستخدم مادة  تجارياً  املشعة متوفراً 

التاسع والتسعون( الذي تاله توفر عدد من املواد الصيدالنية املشعة. 



- 42 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

هناك بعض االحتياطات التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع املواد 
مختلفة  مجموعة  على  مكثفاً  تدريباً  النوويون  الصيادلة  يتلقى  يومي.  بشكل  املشعة 
من املواد املشعة التي يتعاملون معها. يتم تدريبهم حول مجال السالمة من اإلشعاع 
وغيره من الجوانب املتخصصة في تركيب وتحضير املواد املشعة. هناك أشياء كثيرة 
أن يخضع  يجب  النََّوِوّية  الصيدلة  في  الصيدالني متخصصاً  فلكي يصبح  مطلوبة، 
لتدريبات عن تقنيات التعامل مع النظائر املشعة. يتضمن التدريب محاضرات وتجارب 
عملية في مجال فيزياء األشعة واألجهزة، والحماية من اإلشعاع، والرياضيات الخاصة 
بنشاط املواد املشعة، وحيوية اإلشعاع، وكيمياء املواد املشعة. إضافة لتدريبات على 
املواد املشعة املكشوفة بإشراف مدرب مؤهل. يتضمن ذلك طلب  التعامل مع  كيفية 
وتلقي وإجراء مسح وإخراج املواد املشعة من حاوياتها بشكل آمن، ومعايرة األجهزة 
املخصصة لقياس الجرعات، وحساب وتحضير ومعايرة الجرعات الخاصة باملرضى.

األدويٌة املُِشّعة
ُجْزء بيولوجي، وُعْنُصر مشع يستهدف  املُِشّعة هي أدوية تحتوي على  األدويٌة 
الُجْزء البيولوجي للعملية الفيزيولوجية أو الِفيْزُيوُلوْجيا املََرِضيَّة في جسم اإلنسان؛ 
مما يسمح بتوطني اإلشعاع الذي يمكن تصويره أو استخدامه في التأثير العالجي. 
وتستخدم معظم األدوية اإلشعاعية في التصوير الطبي التشخيصي، وكذلك تستخدم 
َرِقيَّة، وسرطان الغدة  أيضاً في التطبيقات العالجية، كما في عالج َفْرُط نشاط الغدة الدَّ

َرِقّية، وَكْثَرُة الخاليا الحمر، وفي تخفيف آالم العظام. الدَّ

ّب النََّوِوّي مهام الصيدالني املتخصص بالطِّ
تتضمن املهام األولية املنصوص عليها من قبل نقابة الصيادلة األمريكية ما يلي:

• طلب واستالم وتخزين ومراقبة األدوية املشعة )املواد املشعة(، واألدوية األخرى 	
املستخدمة في الطب النووي )تدبير األدوية املشعة(.

• تحضير املواد املشعة عن طريق عمل تركيبات من النظائر املشعة واملتفاعالت، 	
وتركيب املواد املشعة غير املتوافرة تجاريًا )تركيب األدوية املشعة(.

• فحص املواد واملعدات واألجهزة وتحديد جودة ونقاء املواد املشعة )تنفيذ إجراءات 	
مراقبة الجودة الروتينية(.
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• تحضير الوصفات الطبية.	
• تعبئة املواد املشعة في الحاويات ووضع امللصقات عليها ونقلها.	
• التعامل السليم مع الكيماويات الخطرة والعينات الحيوية.	
• إيصال املواد املتعلقة باملواد املشعة إلى اآلخرين.	
• ضمان حصول املريض على التركيبة السليمة قبل إعطائه املادة املشعة.	
• مواكبة التجارب العملية للمواد املشعة الجديدة، وطرق التركيب الجديدة، وطرق 	

مراقبة الجودة واملشاركة في التجارب السريرية.
• تنفيذ اإلجراءات واملمارسات األساسية للحماية من اإِلْشعاع.	
• من 	 وغيرهم  والصيادلة،  واملرضى،  النووي،  الطب  مجتمع  وتثقيف  ِاْسِتَشاَرة 

املهنيني الصحيني.

َواِئيَّة يَدَلة املتخصصة باملَْعلوماِت الدَّ الصَّ
َمْعلومات  اإلقامة  برنامج  من  الثانية  السنة  في  ال��دارس  الصيدالني  يكتسب 
َواِئيَّة دقيقة وصالحة في  َواِئيَّة متفوقة من حيث املوقع، وتوفير واسترجاع َمْعلومات دَّ دَّ
الوقت املناسب. تتوفر في معظم حاالت الدراسة في السنة الثانية من برنامج اإلقامة 
عمليات  إدارة  كيفية  لتعلم  إضافة  َواِئيَّة،  الدَّ املَْعلوماِت  مركز  داخل  للتوظيف  فرص 
املركز. اعتماداً على تصميم البرنامج، قد تتاح الفرصة لقضاء وقت إضافي في قسم 
املعلومات الطبية لشركات األدوية أو التقنيات الحيوية. كما يتعلم الصيدالني املقيم 
أيضاً تدبير وإدارة كتيب األدوية املؤسسي وأنشطة لجنة الصيدلة والعالج مثل: إعداد 
َواِئيَّة، وإجراء تقييمات لالستخدام الدوائي، وتطوير معايير  دراسات عن اأُلْفروَدات الدَّ

مناسبة الستخدام األدوية. 

يَدَلة املتخصصة باملَْعلوِماتية   الصَّ
إن نشوء تخصص صيدلة املَْعلوِماتية يعتمد على نقل مجال املَْعلوِماتية الصحية 
أكثر  وإدارتها  األدوية  ممارسة وصف  إلى مستوى جديد من خالل جعل  املختلطة 
دقة. باالعتماد على املعرفة الطبية وعلوم الَحاسوب يستخدم هذا املجال تكنولوجيا 

الَحاسوب املعقدة لتحسني نتائج املرضى.
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يتم تعريف صيدلة املعلوماتية من قبل الجمعية األمريكية لصيادلة النظام الصحي 
)التشغيل  واألتمتة  اآللي  واألداء  والتكنولوجيا  واملعلومات  املعرفة  واستخدام  كدمج 
املرضى  رعاية  تنظيم  إلى  املمارسة  هذه  تهدف  الدواء،  استخدام  عملية  في  اآللي( 

وتحسني محصالتها مع تعزيز الكفاءة والدقة في إعطاء األدوية.
ما تستخدم صيدلة  غالبًا  اإللكترونية  الصحية  السجالت  تزامن استخدام  مع 
املَْعلوِماتية لتحل محل وصفات الورقة والقلم، وذلك لتوفير مزيد من الدقة والوضوح 
ملوردي األدوية. ومع أنها ليست مثالية، إال أن هذه املمارسة التكنولوجية أثبتت فعاليتها 
العمليات  بتبسيط  فيه  تقوم  الذي  الوقت  في  األخطاء  من  بالوقاية  تساعد  أنها  على 

وتبادل املزيد من املعلومات.
من األمثلة على االستخدام الفّعال لصيدلة املَْعلوِماتية، واستخدام ِعياَدة كليفالند 
للتكنولوجيا لجعل مضخات التسريب الذكية أكثر ذكاًء استخدمت عيادة املَْعلوِماتية 
من أجل برمجة إنذارات التنبيه بشكل أفضل مع تقليل مخاطر أخطاء برمجة مضخة 
التسريب في الوريد التي تستخدم لحقن السوائل، أو األدوية، أو املواد املغذية إلى 
الدورة الدموية للمريض املتعلقة باألدوية عالية الخطورة، حيث تمت برمجة هذه األدوية 

في مضخات العيادة لتشغيلها كمسربات أولية.

شكل يوضح مضخة التسريب الذكية في الوريد.
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ُتعرَّف الَصيَدِليَّة بأنها مكان ُتباع فيه األدوية املَوصوفة، وُيشِرف عليها َصيَدالَِنّي 
أو َصيدالَِنيَّة يحمل ترخيصًا بمزاولة املهنة.

أنواع الصيدليات
قد  التي  األخرى  الصيدالنية  واملجاالت  الَصيَدِليَّات،  من  مختلفة  أنواع  تتوافر 

يعمل فيها الصيدالني املُتدرب وتتضمن:
• الصيدلية املجتمعية.	
• صيدلية املُْسَتْشَفى.	
• يَدلَيُة اإلكلينيكية.	 الصَّ
• يَدلَيُة الصناعية.	 الصَّ
• يَدلَيُة التركيبية.	 الصَّ
• يَدلَيُة االستشارية.	 الصَّ
• صيدلية الِرعاَية الَجوَّالَة .	
• يَدلَيُة التنظيمية.	 الصَّ
• صيدلية الرعاية املنزلية.	

ويركز هذا الفصل على أكثر أنواع الَصيَدِليَّات شيوعًا.

الصيدلية املُْجَتَمعية
الصيدليـة هـي املكــان الـذي يمـارس فيـه كثيـر مـن الصيادلـة مهنتهـم. تتكـون 
لتخزين  أماكن  إلى  إضافة  األدويــة،  وصرف  للبيع  واجهة  من  املجتمعية  الصيدلية 

الفصل الرابع
الصيدليات وأنواعها
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األدوية وحفظها بشكل مناسب. كان الصيدالني هو من يقوم بأعمال تحضير األدوية 
املهام،  ُيكلف املساعد الصيدالني بهذه  الحالي  الوقت  وتجهيزها وصرفها، لكن في 
الصيدليات  املرضى. تشمل متطلبات  للتواصل مع  أكبر  وقتاً  الصيدالني  يمنح  مما 
تواجد الصيدالني طوال وقت الخدمة في الصيدلية. كما أن على صاحب الصيدلية 
أن يكون في األساس صيدالنياً مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، لكن هذا األمر ال 
يتم تطبيقه في بعض الحاالت مثل املراكز التجارية التي تبيع بعض األدوية. في الوقت 
الحالي نجد أن خدمات الصيدلية ال تقتصر على بيع األدوية فقط بل امتدت لتشمل 
الطبية ومستحضرات  املعدات  وبعض  والحلويات،  والشامبو  التجميل  مستحضرات 

األطفال وغيرها.
يرى الصيادلة في الصيدلية املُْجَتَمعية املرضى بشكل مباشر، ويشمل دورهم 
الدواء  وأن  وصفه،  تم  الذي  الــدواء  على  يحصل  املريض  أن  من  التأكد  الرئيسي 
املوصوف آمن وفَعال. وتشمل الوظائف األخرى للصيدلية املجتمعية استشارات عن 
األدوية املَُتاَحٌة بُدوِن َوْصَفة، وإدارة املعالجة الدوائية، وطلبات إعادة التعبئة والتنسيق 
مع األطباء من مختلف االختصاصات، كما يقوم الصيدالني بتقديم املشورة الَدواِئّية 

املهمة ألي عالج جديد يحتاجه املريض.  
ثالث  املتحدة  الواليات  في  الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق  بلغ  2014م  عام  في 
املتحدة  الواليات  في  َصيَدالَِنّي  ألف  ثالثمائة  من  يقرب  ما  هناك  دوالر.  تريليونات 
يَدلَة أصبح الدور الذي يلعبه الصيادلة في  األْمريِكّية، ومع استمرار تطور مهنة الصَّ
َنُموَذج  إلى  الصحية  الرعاية  تحولت  فقد  أيضاً،  مهماً  الصحية  الرعاية  نظام  تطور 
نتيجة  أيضاً  ولكن  التشريعي،  للِفْعل  نتيجة  فقط  ليس  أقل،  بتكلفة  الجيدة  للرعاية 
زيادة التركيز على النتائج اإليجابية للمرضى، مع محاولة معالجة النقص اإلجمالي 
في ُمَقدِّمي الرعاية الصحية. وقد أتاح هذا األمـر للصيادلـة املُْجَتَمـعني الذيـن كانـوا 
مسبقاً على تواصل كبير مع املرضى فرصة ليصبحوا أكثر من موزعي لألدوية. يمكن 
النتائج السريرية، إضافة إلـى  قياس تأثير الصيادلة على رعاية املرضى من خالل 
قياس مدى ارتياح ورضا املرضى عن هذه الخدمة. تقدم هذه املراجعة إلى تحليل 
األدبيات املتوافرة حول خدمات الصيدلية املجتمعية ليس فقط لتحديد وتقييم ما تفعله 
الصيدليات حالياً بشكل جيد لتوفير رضا املرضى، بل أيضاً لتحديد فرص تحسني 

هذه املهنة. 
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من خالل مراجعة عديد من الدراسات التي قامت بتقصي الخدمات الصيدالنية، 
بما فيها الدراسات التي تمت في الواليات املتحدة، وبعض البلدان التي لديها رعاية 
صحية وطنية، مثل أستراليا واململكة املتحدة وكندا. يعد صيادلة املُْجَتَمع متخصصني 
مهنيني في الرعاية الصحية يسهل التواصل معهم، وغالبًا ما يكون َصيَدالَِنّي املُْجَتَمع 
هو امللجأ األول للمريض، وال سيما للمنتجات املَُتاَحٌة بُدوِن َوْصَفة، واملرضى راضون 
بشكل عام عن الَتآُثر مع الَصيَدالَِني. يعتمد املرضى أيضاً على الصيادلة للحصول 
على معلومات عن األدوية عندما ال يستطيعون الحصول عليها من أطبائهم، مما يسمح 

للصيادلة بأن يكون لهم َأَثر على ِاْمِتَثال املرضى بتناول أدويتهم.
يعمل الصيادلة في الصيدلة املُْجَتَمعية على ِإْمَداد املرضى باألدوية وفقًا للوصفة 
الطبية، أو دون وصفة طبية أحياناً عندما يسمح بها قاُنوِنّياً، إضافة إلى تقديم إمدادات 
تقديم االْسِتْنصاح  صحيحة عن األدوية املاُلِئمة، فإن أنشطتهم املهنية تشمل أيضاً 
يقدمون  كما  طبية،  وصفة  تتطلب  ال  أو  تتطلب  التي  الــدَّواء  َصــْرُف  أثناء  للمرضى 
َواِئيَّة إلى االختصاصني الصحيني واملرضى وعامة الجمهور، ويشاركون  املَْعلوماِت الدَّ
في برامج َتْعزيز الصحة. كذلك يكونون على تواصل مع اختصاصي الصحة اآلخرين 

في الرعاية الصحية األولية.
ُمَتَرقِّ مهامًا إضافية لضمان  تولي الصيادلة في الصيدلة املُْجَتَمعية على نحو 

جودة الخدمات التي يوفرونها، تشمل املهام الرَّئيِسيَّة اآلتي:
• تدبير الوصفات الطبية.   	
• رعاية املرضى. 	
• ُمَراَقَبة اْسِتْعَمال الدواء. 	
• التركيبات الدوائية وصناعة األدوية على نطاق صغير. 	
• ْعِبَية الَبديلة. 	 األدوية الشَّ
• االستجابة ألعراض الَوْعَكات البسيطة. 	
• إعالم اختصاصي الرعاية الصحية والجمهور بأحدث األدوية. 	
• املشاركة في حمالت َتْعزيز الصحة.   	
• الخدمات املَْنِزِليَّة. 	
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تدبير الوصفات الطبية

يتحقق الَصيَدالَِني من شرعية وَساَلَمة ومالءمة أمر الَوْصَفة الطبية، ويتحقق من 
سجل أدوية املريض قبل صرف الوصفة الطبية حيث يتم االحتفاظ بهذه السجالت في 
الصيدلية، ويضمن أن كميات الدواء يتم توزيعها بدقة، ويقرر ما إذا كان الدواء يجب 
أن يتم تسليمه للمريض، مع تقديم النصائح املناسبة من قبل الَصيَدالَِني. في عديد من 
البلدان يكون الَصيَدالَِني املُْجَتَمعي على دراية تامة بالتاريخ الدوائي املاضي والحالي 
للمريض، ومن ثم يمكن أن يمد الطبيب الذي يصف الدواء باملعلومات األساسية حول 

األدوية التي يستطيع وصفها في تخصصه .

رعاية املرضى 

يسعى الَصيَدالَِني إلى جمع ودمج املعلومات حول تاريخ املريض الدوائي، ويتأكد 
من فهم املريض لنظام الجرعة وطريقة اإلعطاء املقصودة، وينصح املريض باالْحِتياطات 

املتعلقة بالدواء، وفي بعض البلدان يقوم بمراقبة وتقييم االستجابة العالجية.

ُمَراَقَبة اْسِتْعَمال الدواء

الدواء،  اْسِتْعَمال  بُمَراَقَبة  الخاصة  الترتيبات  في  املشاركة  للَصيَدالَِني  يمكن 
لرصد  الطبية  الوصفات  تحليل  ومخططات  العملية،  البحوث  مشاريع  ُمماَرَسة  مثل: 

الَتفاُعالت الدوائية الضاَرة.

التركيبات الدوائية وصناعة األدوية على نطاق صغير 

لهم  يتيح  وهذا  الصيدلية،  في  األدوية  إعداد  مكان  كل  في  الصيادلة  يواصل 
التكيف مع َتْركيب املُْسَتْحَضرات التي تلبي احتياجات املريض الفردية. إَن التطورات 
الجديدة في األدوية إضافة إلى أنظمة اإليصال الجديد قد تؤدي إلى زيادة الحاجة 
إلى األدوية املالئمة بشكل فردي، ومن ثم زيادة حاجة الصيدلي إلى مواصلة َتْركيب 
األدوية. في بعض البلدان النامية واملتطورة يندمج الصيادلة في صناعة األدوية على 
نطاق صغير، وهو ما يجب أن يتوافق مع ممارسة الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة الجيدة في مجال 

التصنيع والتوزيع الدوائي.
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ْعِبَية الَبديلة  األدوية الشَّ
في بعض البلدان يقدم الصيادلة األدوية التقليدية ويوزعون الوصفات الشعبية 

املعتمدة على األعشاب الطبيعية والوصفات التقليدية القديمة.

االستجابة ألعراض الَوْعَكات البسيطة
يتلقى الصيدالني طلبات من عامة األفراد للحصول على املشورة بشأن مجموعة 
متنوعة من األعراض، ينصح الصيدالني املريض بمراجعة طبيب إذا استدعت الحالة. 
أما إذا كانت األعراض تتعلق بَوْعَكة َصغيرة محدودة ذاتياً يمكن أن يزود الصيدالني  
املريض بدواء ال يحتاج وصفة طبية، مع نصح املريض بمراجعة طبيبه إذا استمرت 
األعراض ألكثر من بضعة أيام. بدالً من ذلك، كما يمكن للصيدالني أن يقدم النصيحة 

دون الحاجة إلى الدواء.

إعالم اختصاصي الرعاية الصحية والجمهور 

يمكن للصيدالني أن يجمع املعلومات عن جميع األدوية، وعلى وجه الخصوص 
من  لغيره  الضرورة  عند  املعلومات  هذه  ويوفر  حديثًا،  إدخالها  تم  التي  األدوية  على 
لالستخدام  الترويج  في  ويستخدمها  واملرضى،  الصحية  الرعاية  في  املتخصصني 

الرشيد لألدوية من خالل تقديم املشورة والتوضيحات لألطباء ولعموم األفراد.

َتْعزيز الصحة
يمكن للصيدالني املشاركة في حمالت َتْعزيز الصحة، محليًا ووطنيًا، في مجاالت 
سبيل  على  باألدوية  املتعلقة  سيما  وال  بالصحة،  الَعاَلَقة  ذات  املواضيع  من  واسعة 
االستخدام الرشيد لألدوية، وُمعاَقَرُة الُكحول، وتعاطي التََّبغ، وعدم التشجيع  املثال: 
على تناول األدوية أثناء الحمل أو الوقاية من الُسموم أو املوضوعات املتعلقة باملشكالت 
املَناِعيِّ  الَعَوِز  وُمَتالِزَمُة  والجذام،  والسل،  اإلسهال،  )كأمراض  األخرى  الصحية 
املُْكَتَسب وتنظيم األسرة(. قد يشارك الصيادلة املجتمعيني أيضاً في تثقيف مجموعات 
املجتمع املحلي في مجال تعزيز الصحة، وفي حمالت الَتْحِصني من األمراض، مثل: 

برنامج التحصني املوسع، وبرامج مكافحة املاََلْريا والَعَمى )فقد البصر(.
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الخدمات املَْنِزِليَّة
في عدد من البلدان يقدم الَصيَدالَِني االستشارات إضافة إلى خدمة دور اإِلقاَمة 
السكنية لكبار السن، وغيرهم من مرضى الرِّعاَيِة الطويلة. كما يتم تطوير السياسات 
باملنزل  املقيمني  املرضى  من  معينة  فئات  بزيارة  خاللها  من  الصيادلة  سيقوم  التي 
لتوفير خدمة االستشارات الطبية الدوائية التي كان من املمكن أن يتلقاها املرضى لو 

كانوا قادرين على زيارة الصيدلية.

صيدلية املُْسَتْشَفى
ُيعد كل صيدالني في املُْسَتْشَفى مديراً، حيث يجب على كل صيدالني أن يكتسب 
مجموعة فريدة ومتخصصة من املعرفة ويحافظ عليها ويحدثها باستمرار. كما يجب 
التوجه والدعم واإلقناع واالنضباط والتعاون مع  على كل صيدالني أن يتعلم كيفية 
اآلخرين. يتوقع من كل صيدالني أن يفهم ويطبق مبادئ املحاسبة، واملالية، واالقتصاد، 
والتسويق، واملَْعلوِماتية. في الواقع تعتمد الرعاية املثلى للمرضى على مقدرة الصيدالني 
في  واملعلومات.  األشخاص  إدارة  على  قدرته  وعلى  بتمعن  املُداواة  ِعلْم  تطبيق  على 
عديد من الحاالت يكون الصيدالني ذو املهارات اإلدارية املمتازة واملعرفة اإلكلينيكية 
املتوسطة أكثر فعالية من الصيدالني ذي املهارات اإلدارية الضعيفة وقاعدة املعرفة 
املمتازة، حيث يؤخذ باالعتبار الصيدالني السريري الذي يبدو أنه يتبع ُأْسلوب حل 
املشكالت بسهولة، مقارنة بالصيدالني الذي يجد صعوبة في جمع حتى املعلومات 

األساسية التخاذ قرار مستنير.
 وقد دفع هذا الَتَناِقض بعضهم إلى إسناد هذه املهارة إلى إدارة " الِخْبَرة" أو 
"املُحاَكَمة". من املؤكد أن القدرة على اإلدارة تتحسن مع الدراسة والِخْبَرة.  ومع ذلك، 
فإن إدارة امليزانية أو إدارة مجموعة من األفراد ليست عملية غامضة. بل إنها طريقة 
توازي عملية حل املشكالت السريرية. كما أنها َطريَقة يمكن تعليَمها وَتعُلمها. ويمكن 

صقل هذه املهارات فقط من خالل املمارسة. 
سيناقش هذا القسم املواضيع التالية:

• وصف املخطط الَتْنظيمي النموذجي، والِبْنَية اإلدارية، وِجْرياِن املعلومات للمستشفى 	
ولقسم الصيدلة في املُْسَتْشَفى.
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• إطار 	 في  الصيادلة  يفترضها  التي  واإلداريــة  السريرية  األدوار  َتكاُمل  وصف 
املُْسَتْشَفى.

• تحديد ووصف نماذج إلدارة الخدمات الصيدالنية اإلكلينيكية في املُْسَتْشَفى.	
• تحديد 	 املُْسَتْشَفى.  في  الصيدلية  إدارة  تواجه  التي  امليزانية  قضايا  وصف 

تكاليف  لتقليل  املوظفون  والصيادلة  القسم  مدير  بها  يقوم  التي  االستراتيجيات 
التشغيل دون املساس برعاية املرضى.

• تحديد استراتيجيات إلدارة الَعاِملني، بما في ذلك الصيادلة في صيدلية املُْسَتْشَفى.	

ِبيئـَة املُْسَتْشَفـى

يجب على الصيدالني فهم كيفية تنظيم املُْسَتْشَفى، حيث يوضح الشكل الالحق 
االتِّصال  وخطوط  التقارير  بنية  يبني  كما  للُمْسَتْشَفى.  النموذجي  الَتْنظيمي  املخطط 
َسة. ُيعد من املهم إدراك َوْضع قسم الصيدلة ومعرفة اإِلداِرّي  الرسمية داخل املَُؤسَّ
الذي يجب على مدير الصيدلية أن يقدم له التقارير، ألن ذلك يؤثر بشكل كبير على 
ُمدير الصيدلة  كيفية رؤية كبار املديرين وآخرين للصيدلة. فعلى سبيل املثال، يقوم 
والِصياَنة  والتَّْنظيف  الِخْدَمِة  إلى  إضافة  الخدمات،  مدير  ُمعاِون  إلى  تقارير  بتقديم 
واألَْمان، فمن املرجح أن يتم النظر إلى الصيدلة كقسم خدمة؛ ال يشارك على نحو 
مباشر في رعاية املرضى. لكن من ناحية أخرى، إذا كانت الصيدلية تندرج تحت قسم 
رعاية املرضى إلى جانب األشعة، واملختبر السريري، وقسم الطوارئ، فمن املرجح أن 

ينظر إلى الصيدالني كمشارك في الرعاية املباشرة للمرضى. 

يبني الشكل الالحق املخطط الَتْنظيمي لقسم الصيدلة النموذجي، حيث يعرض 
املخطط طبيعة املعلومات، واملنتجات، والنتائج املهنية املوجهة، كما يعطي بعض الدالالت 
على املَْرَمى الرئيسي للصيدلة الذي يضم ُمراَقَبٌة األدوية، واستعمال األدوية، واْكِتساب 
األدوية. يساعد هذا التركيز على ضمان أن املُعالََجُة الَدواِئيَّة للمريض ُمالِئمة، وآمنة، 

وفعالة من حيث التكلفة وتحقق النتيجة املرغوبة منها.
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عندما يقبل الَصيَدالَِنّي "أو الَصيدالَِنيَّة" وظيفة العمل األولي في املستشفى من 
املهم أن يفهم بشكل كامل بنية نظام املُراَقَبة الدوائية. إن املُراَقَبة الدوائية تنطوي على 
اِليَّة واملسؤولية  املُساَءلَة، وليس من أجل املصلحة الخاصة، ولكن لتعزيز الَساَلَمة والَفعَّ
املالية يمكن تحقيق هذه املساءلة عن املُعالََجة الَدواِئيَّة من خالل مجموعة متنوعة من 
وظائف الصيدلة، حيث يقرر الصيادلة كيفية اختيار األدوية والحصول عليها، وكيفية 
املََناِفع  الصيادلة  يراقب  َفــْرِدّي.  بشكل  للمرضى  وإعطائها  وإعدادها  األدوية  طلب 
املرتبطة  والتكاليف  األدوية  استخدام  عن  ينتج  قد  الذي  املحتمل  والضرر  الِعاَلِجّية 

بهذه الخدمات.
في حني أن نطاق خدمات الصيدلية يختلف من مستشفى إلى آخر اعتماًدا على 
ْغَرى التي يجب أن  احتياجات املرضى الذين يتم خدمتهم، فهناك بعض املَعايير الصُّ
يتقيد بها املستشفى. توفر هذه املعايير املنشورة ُأسس تقييم وتحديد األهداف ملدير 
صيدلية املستشفى. وضعت الجمعية األمريكية لصيادلة النظام الصحي قائمة بَمعايير 
املمارسة التي تحدد املمارسات املهنية املقبولة وتشمل املعايير األساسية الستة اآلتي:

شكل يوضح املخطط التنظيمي لقسم الصيدلة النموذجي في املستشفى.

نائب رئيس الدعم السريري

قسم السكرتاريةمدير الصيدلةمقيمو الصيدلة املمارسون

مساعد مدير الرعاية مساعد مدير العمليات
الجوالة

مساعد مدير الخدمات
السريرية

منسق
العمليات

اختصاصي
تكنولوجيا
املعلومات

مشرف الصيدلة
 ملرضى العيادات

 الخارجية

موظف
 السالمة
الطبية

منسق 
سريري
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ل مهنيًا وقاُنوِنّيًا. ويجب أن يكون مدير . 1 يجب أن تدار الصيدلية من قبل صيدالني ُمَؤهَّ
خدمة الصيدلية على معرفة كاملة بُمماَرَسة الصيدلة وإدارتها في املستشفيات.

يجب على الصيدالني أن يقدم املعلومات الدوائية الخاصة باملريض ويزود بمعلومات . 2
دقيقة وشاملة عن األدوية للصيادلة وغيرهم من املهنيني الصحيني واملرضى حسب 

املاُلِئَمة.

يجب على الصيدالني بالتنسيق مع الطاقم الطبي والتمريضي تطوير سياسات . 3
وإجراءات لضمان جودة العالج الدوائي. ويجب أن يشمل ذلك: العمليات املصممة 
لضمان االستعمال اآلمن والفعال لألدوية، وزيادة احتمال النتائج املرغوبة للمريض.

تكـون الصيدليـة مسؤولـة عـن شـراء، وتوزيع، ومراقبـة جميـع املنتجـات الدوائيـة . 4
املستعملة في املستشفى.

لضمان اإِلْنجاز الَعَمِلي األمثل لَجْوَدة رعاية املرضى يجب توفير املساحة الكافية، . 5
واملَُعدَّات، والَتْجهيزات لجميع الوظائف املهنية واإلدارية املتعلقة باستعمال الدواء. 

يجب على الصيدالني البدء في البحوث الطبية والصيدالنية واملشاركة فيها ودعمها . 6
بما يتالءم مع أهداف املستشفى وَأْغراضه وموارده.

تؤثر أقسام الصحة الُعموِميَّة أيضاً على ممارسة الصيدلة في املستشفيات، حيث 
العامة من خالل ضمان جودة  بالحفاظ على املصلحة  لها  الواجب األساسي  يتمثل 
يؤكد مجلس  االلتزامات  بهذه  وللوفاء  الِوالََية.  خدمة الصيدلية ضمن قوانني وأنظمة 
املمارسة.  معايير  من  األدنى  الحد  استيفاء  على  ُالعُمْوِميَّة  ة  حَّ الصِّ وقسم  الصيدلة 
وتقوم هذه الهيئات التنظيمية أيضاً بمراجعة شكاوى املواطنني والَتْحِقْيق في التقارير 

الخاصة بفقدان الدواء وتحويله.

تتوافق معها عديد  أن  التي يجب  الرئيسية  الحكومية  التنظيمية غير  الهيئة  إَن 
من املستشفيات هي الَهْيَئُة املُْشَتَركة. تعـد الَهْيَئُة املُْشَتَركة منظمة مستقلة غير ربحية 
يحكمها مجلس يضم أطباء وممرضني ومستهلكني. تحدد الَهْيَئُة املُْشَتَركة املعايير التي 
يتم من خاللها قياس جودة الرعاية الصحية. يزور فريق من املساحني التابعني للَهْيَئُة 
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املُْشَتَركة عادة ُمْسَتْشَفيات األَْمراِض الحادَّة مرة كل ثالث سنوات. يقارن املساحون 
ِإْنجاز القسم مع مجموعة من املعايير املنشورة في سياق منظمة املستشفيات األكبر. 
إَن الغرض من هذه املراجعة هو تقييم أداء املستشفى وتحسني سالمة وجودة الرعاية 

يَّة.  املقدمة للجمهور من خالل اعتماد الِرعاَية الِصحِّ
تحدد منظمة املستشفيات والهيئات التنظيمية الخارجية ومعايير ممارسة الصيدلة 
بيئة  التي يجب على مدير الصيدلية أن يعمل بها. مع ذلك، فإن  الرسمية  للِبْنَية  وفقاً 
املستشفى الحقيقية أكثر تعقيداً. كما يجب على املدير املاهر أن يميز ويستطلع العالقات 
املؤثرين  األطباء  مع  جيدة  عالقة  تطوير  على  ويعمل  املستشفى،  داخل  الرسمية  غير 
وإداريي املُْسَتْشَفيات املهمني، واألطباء الِقياِدّيني. يمكن ملديري الصيدليات الذين يبدون 
اِليَّة مع املوظفني الفنيني في املستشفى؛ مما يسهم  اهتمـامـاً حقيقياً باملرضى العمل بَفعَّ
في تحقيق مهمة الصيدلية بسهولة كبرى. يجب أن يكون تطوير مثل هذه العالقات أولوية 
لكل صيدالني. تتمثل إحدى طرق إْيَضاح املعرفة وزراعة روابط قوية مع امِلْهِنيِّني اآلخرين 
من خالل املشاركة في مجموعة متنوعة من لجان رعاية املرضى. يرجع  جزء من نجاح 
في  واملداواة  الصيدلة  لجان  أعضاء  مع  العالقات  تطوير  على  قدرته  إلى  الصيدالني 
املستشفى ومع لجنة سالمة الدواء ولجنة ُمراَقَبة املُضادِّات الَحَيِوية. ومن اللجان التي 

يشترك بها الصيدالني في عديد من املستشفيات:
• لجنة اإلشراف على مضادات امِلْكروبات.	
• لجنة رعاية مرضى السرطان.	
• لجنة مجلس مراجعة البحث البشري.	
• لجنة ُمَكاَفَحُة األَْمَراِض املُْعِدَية.	
• لجنة سالمة املرضى والجودة.	
• يَدلَة واملُداواة.	 لجنة الصَّ

بِّيَّة.   تشمل اللجان التي تتعامل مع رعاية املرضى دائمًا أعضاء من الَهْيَئة الطِّ
فني وتنظم  بِّيَّة بموافقة مجلس األمناء بانتخاب ُمَوظَّ لتسيير أعمالها، وتقوم الَهْيَئة الطِّ
نفسها في مجموعات مختلفة، كما هو موضح في قراراتها التَّْنفيِذيَّة. عادة ما يكون 
أو  املخصصة  أو  الخاصة،  واللجان  الدائمة  اللجان  اللجان،  من  نوعان  للمستشفى 
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املؤقتة. إن اللجان الدائمة يمكن حلها دون تغيير القرارات التَّْنفيِذيَّة، وعادة ما يكون 
لهذه اللجان أعمال مستمرة على مدار العام، ومن ثم يجب أن تجتمع بانتظام. وتشمل 
يتم  باالْعِتمادية، ولجنة الصيدلة واملُداواة.  املعنية  لجنة املستشفى  األمثلة على ذلك: 
يتم حلها عند  ثم  الخاصة،  الحاجة لحل املشكالت  اللجان املخصصة حسب  تعيني 
بِّيَّة باإلبالغ عن نشاطها وتقديم توصيات  اكتمال املهمة. تقوم جميع لجان الَهْيَئات الطِّ

إلى املجلس الطبي أو اللجنة التنفيذية. 
تتكون  التي  واملُداواة  الصيدلة  لجنة  إلى  املوظفني  بِّيَّة  الطِّ الَهْيَئات  معظم  تدعو 
من أطباء وممرضني، وصيادلة، وإداريني. تشمل األهداف األساسية للجنة الصيدلة 

واملُداواة حسب النُُّظِم الصحيَِّة للجمعية األمريكية للصيادلة ما يلي:
V  . ياِسّي التطوير السِّ
V  .)الَتْعليم )التثقيف
V  .إدارة الوصفات

ياِسّي التطوير السِّ
العالجي  واالستخدام  واالْنِتقاء  بالتقييم  املتعلقة  السياسات  اللجنة  هذه  تضع 

لألدوية واألجهزة ذات الصلة.

الَتْعليم )التثقيف(
احتياجات  لتلبية  املصممة  البرامج  في صياغة  تساعد  أو  اللجنة  هذه  توصي 
الرعاية  وغيرهم من ممارسي  والصيادلة  واملمرضات  األطباء  مثل:  امِلْهِنيَّني  املوظفني 
املتعلقة  املسائل  بشأن  والكاملة  املستجدة  الحديثة  املعرفة  على  للحصول  الصحية 

باألدوية واستعماالتها.

إدارة ُكَتيِّب الَوْصفاِت 
تطور اللَجَنة قائمة ُكَتيِّب الَوْصفات الدوائية املقبول استعمالها في املُْسَتْشَفى. يعد 
ُكَتيِّب الَوْصفات عبارة عن مجموعة منقحة باستمرار من املنتجات الدوائية التي تعكس 
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بِّيَّة والصيدلية. يستند انتقاء البنود في  الُحْكم السريري الحاِلّي ملوظفي الَهْيَئات الطِّ
ُكَتيِّب الَوْصفات الدوائية على مراجعة واسعة لألدبيات والتقييم. كما تشمل اأُلْفروَدات 
)ِدراَسة في َموضوِع واِحد( املكتوبة املقدمة إلى اللَجَنة لتحليل املزايا العالجية للدواء 
أو  األساسية  األدوية  أنواع  َتضاُعف  من  اإلقالل  اللَجَنة  تحاول  وتكلفته.  وسالمته 
الكيانات الدوائية أو املنتجات الدوائية. يمكن أن يؤدي الحد من عدد املنتجات الدوائية 

املتوفرة في الصيدلية إلى توفير رعاية كبرى للمرضى وفوائد مالية إضافية. 

تزداد هذه املنافع بدرجة كبيرة من خالل استخدام األدوية غير محدودة امللكية 
دوائية  منتجات  بأنها  املُكاِفئة  الَجنيسة  األدوية  تعرف  العالجية.  واملكافئات  املُكاِفئة 
ِتجاِريان  اسمان  يتوافر  املثال،  سبيل  على  الة،  الَفعَّ بمكوناتها  يتعلق  فيما  ُمَتماِثلَة 
دوائية  منتجات  بأنها  العالجية  املكافئات  تُعرف  بينما  أموكسيسيلني،  كبسوالت  من 
مختلفة في تركيبها، لكنها تمتلك َأْنِشَطة فاْرماُكوُلوِجّية وِعالِجّية متشابهة جداً، على 
سبيل املثال، دواءان من الجيل األول للسيفالوْسبورينات الفموية. يجب أن تضع لجنة 
الصيدلة واملُداواة سياسات وإجراءات واضحة جلية تحكم َتْوِزْيِع األدوية غير محدودة 
لجنة  من خالل  العمل  الصيدلة  قسم  على  يجب  العالجية.  وكفاءتها  املُكاِفئة  امللكية 
ُكَتيِّب  نظام  بوجود  والتمريضية  بِّيَّة  الطِّ الَهْيَئات  إبالغ  للتأكد من  واملُداواة،  الصيدلة 

الَوْصفاِت ووجود سياسات وِإْجراءات تحكم العمل به. 

تعد سالمة نظام املَُداَواة من االهتمامات األولية لكل صيدلي في املُْسَتْشَفى. لقد 
أدت عديد من التقارير املنشورة عن ُوقوع َأْخَطاء املَُداَواة وأسبابها وتكلفة اإلصابات 
الجودة.   ألنظمة ضمان  دقيق  بتقييم  املستشفيات  من  عديد  قيام  إلى  عنها  الناجمة 
كانت تقارير الُوُقْوع املكتوبة هي املعيار لجمع املعلومات عن َأْخَطاء املَُداَواة. لكن ُيعتقد 
اآلن أن هذه الطريقة تفتقر إلى االكتمال واملوثوقية الكافية لتحديد نقاط الضعف في 

نظام املَُداَواة.

ُينظر اآلن إلى مأمونية األدوية على نطاق واسع تحت رعاية عديد من مبادرات 
دوراً  الصيدلية  تلعب  حيث  بأكمله،  املستشفى  قبل  من  للجودة  املستمر  التحسني 
أساسياً مع غيرها من العاملني في مجال الرعاية الصحية بهدف زيادة املحصالت 
العالجية والحد من األخطاء واالمتثال للمعايير الصارمة على نحو متزايد من مختلف 
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الَوكااَلت التنظيمية، لذا يعد القيام بذلك أمراً جيداً للمرضى واملُْسَتْشَفى والَصيَدِليَّة. 
لقد أدى الخلل في اإلبالغ عن َأْخَطاء املَُداَواة إلى تشكيل لجان دائمة جديدة في عديد 

من املستشفيات. 

يتم تكليف لجان سالمة األدوية بتطوير طرق لتحديد كل من األخطاء الدوائية 
والَتفاُعالت الَدواِئيَّة الضاَرة. يعمل كلٌّ من الصيادلة، واألطباء، واملمرضات، وموظفو 
تنفيذ  على  معاً  واملرضى  ــون،  واإِلداِرّي القانوني،  واملستشار  املحتمل،  الخط  َتْدِبْيُر 
املعلومات  لجمع  البرامج  تم تصميم معظم  اَواة.  املُــدَ نظام  لتحسني  تغييرات محددة 
حول أخطاء املَُداَواة املحتملة )مثل: األخطاء التي يتم اكتشافها وتصحيحها قبل إعطاء 
الدواء فعليًا للمريض(، واألخطاء الفعلية )أي: األخطاء التي يتم تحديدها بعد إعطاء 

الدواء أو بعد فشل  إعطاء الدواء(.

يمكن لألنظمة املصممة جيداً وصف مرحلة عملية الدواء التي حدث فيها الخطأ 
)مثل: خطأ وصف الدواء، وخطأ النسخ، وخطأ إدخال البيانات إلى َحاسوب الصيدلية، 
وخطأ التوزيع، أو خطأ اإلدارة(، وتحديد طبيعة الخطأ بكل مرحلة من مراحل العملية 
العالجية، و تحديد الفئة العالجية من األدوية املعنية. ُتزود هذه األنظمة ببيانات ذات 
معنى عن األخطاء الدوائية والتفاعالت الدوائية الضارة وتسمح بوضع استراتيجيات 

متطورة ملنع تكرارها.
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َواِئيَّـة بأنهـا معلومـات، أو َمْعلوِميَّـات دوائيـة تستنـد علــى  ُتعـّرف املَْعلومـاِت الدَّ
اكتشـاف، وإدارة معلومـات استعمـال األدويـة، وتغطـي املعلومات الدوائية السلسلة 
الُجْرعات، والَتفاُعالت الضاَرة. وقد  وَتْقدير  الدَّواِئيَّة،  الَتْكِلَفة، والَحراِئك  الكاملة من 
يحتاج الصيدالني معرفة معلومات عن جسم اإلنسان في حالة الصحة واملرض حتى 

يتجه إلى االستعمال األفضل للمعلومات الدوائية. 

َواِئيَّة من بني املسؤوليات األساسية للصيادلة. قد تكون  ُيَعد توفير املَْعلوماِت الدَّ
املعلومات إما ملريض معني، أو ملجموعة من املرضى، أو كجزء ال يتجزأ من الرعاية 
الصيدالنية، قد تشمل هذه املعلومات وضع إرشادات عالجية، أو نشر رسالة إخبارية 
إلكترونية، أو تحديث موقع إلكتروني. يمكن للصيدلي أن يعمل كمصدر للمواضيع التي 
تتعلق باختيار واستخدام األدوية بناًء على فعاليتها وكلفتها، وقرارات سياسة الدواء 
التي تسلط الضوء على فوائد األدوية، أو اختيار موارد معلومات الدواء، أو املشكالت 
املتعلقة باملمارسة. إن فرص املعلومات العالجية تتطور، وتتوسع لتواكب التغيرات في 
بيئة الرعاية الصحية. مع الجهود املوجهة نحو توسيع نطاق الرعاية الصحية والحد 
من تكاليفها، ومع تدخل التكنولوجيات الجديدة تتنامى فرص املعلومات عن األدوية 
في عديد من املجاالت بما في ذلك منظمات الرعاية املدارة، والِصَناَعات الَصْيَدالِنيَّة، 
والعيادات الطبية املتخصصة، والكتابة العلمية. وشركات االتصاالت الطبية، وشركات 

التأمني. 

تم افتتاح أول مركز معلومات دوائية في أوائل الستينيات من القرن العشرين 
في املركز الطبي في جامعة كنتاكي بأمريكا. كان هذا املركز منفصاًل عن الصيدلية 
املركز مصدراً  يكون هذا  أن  املفترض  من  كان  َواِئيَّة.  الدَّ املَْعلومات  لتوفير  ومكرساً 
األدوية  ومقارنة  لتقييم  األسنان  وأطباء  لألطباء  َواِئيَّة  الدَّ للَمْعلومات  انتقائياً وشامالً 

الفصل اخلامس
ة َواِئيَّ املَْعلوماِت الدَّ



- 60 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

َواِئيَّة للممرضات. كما كان من املتوقع أن يقوم املركز  وموفرًا الحتياجات املَْعلومات الدَّ
األسنان  الطب وطب  ذلك طالب  في  بما  الصحية  املهن  تعليم طالب  في  نشط  بدور 
والتمريض والصيدلة. كان الهدف املعلن هو التأثير على طالب الصيدلة في تطوير 

دورهم كمستشارين لألدوية. 

خمسني  من  أكثر  تأسيس  تم  العشرين  القرن  من  السبعينيات  ــل  أوائ في 
املَْعلومات  بخدمات  للتزويد  مختلفة  أساليب  اتخذت  التي  َواِئيَّة  الدَّ للَمْعلومات  مركزًا 
َواِئيَّة التي تشمل: عدم مركزية الصيادلة في املستشفى، وتقديم خدمة االستشارة  الدَّ
بناًء على املنطقة الجغرافية من خالل املراكز اإلقليمية.  السريرية، وتقديم الخدمات 
َواِئيَّة، حيث يتم  ُيسمى الشخص املسؤول عن إدارة املركز بِاْخِتَصاِصّي املَْعلومات الدَّ
َواِئيَّة واستردادها واختبارها وتقييمها ونشرها من  في هذا املركز تخزين املَْعلومات الدَّ

َواِئيَّة.  قبل ِاْخِتَصاِصّي املَْعلومات الدَّ

َواِئيَّة،  الدَّ للَمْعلومات  خدمات  لتصبح  املراكز  بعض  تطورت  املمارسة  تقدم  مع 
َواِئيَّة إلى خارج املركز الرسمي. تطورت مع الوقت  حيث تزود بأنشطة للَمْعلومات الدَّ
َواِئيَّة، والتنسيق مع  وظائف محددة أخرى مثل: دعم الخدمات السريرية باملَْعلومات الدَّ
اللجان الصيدالنية واملعالجة الدوائية، تطوير سياسات استعمال الدواء، نشر وتحرير 
معلومات عن االستعمال الدوائي باملجالت واملواقع اإللكترونية والوسائط االجتماعية، 
وتحليل تأثير قرارات السياسات الدوائية على الواقع السريري واالقتصادي، وتنسيق 

اإلبالغ عن الَتفاُعالت الَدواِئيَّة الضاَرة.  

املراكز  منظور  من  َواِئيَّة  الدَّ املَْعلومات  ممارسة  تطور  في  النظر  املفيد  من  ُيعد 
املتخصصة بها ومن منظور الصيادلة املمارسني، ويعد حساب األعداد الدقيقة ملراكز 
الدولي أمراً صعبًا، ألنه ال توجد وكالة  َواِئيَّة على الصعيد الوطني أو  الدَّ املَْعلومات 
جيدًا  محددة  معايير  توجد  ال  كما  البيانات،  بهذه  االحتفاظ  عن  مسؤولة  منظمة  أو 
َواِئيَّة أو خدماتها. تتخصص بعض املراكز في  الستخدام عناوين مراكز املَْعلومات الدَّ
املحددة على سبيل  الوظيفة  وقد يعكس اسمها  َواِئيَّة،  الدَّ املَْعلومات  مجال معني من 

املثال: مركز السياسات الدوائية، ومركز معلومات األدوية والسموم.
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 توجه بعض املراكز ممارساتها إلى مجموعة نوعية محددة من العمالء كالصيادلة 
واألطباء واملمرضني وغيرهم من املهنيني الصحيني واملحامني وأعضاء هيئة التدريس 
واملستهلكني بناًء على مصدر تمويلهم الذي قد يكون من قبل الشركات املصنعة لألدوية 
أو الحكومة أو كليات الصيدلة أو منظمة الرعاية املدارة، أو مكاتب املحاماة، أو أقسام 
على  املستهلكني  لجميع  متوافرة  َواِئيَّة  الدَّ املَْعلومات  مراكز  بعض  تعد  القانون.  تنفيذ 
مدار اليوم، وطيلة أيام األسبوع مثال على ذلك مركز معلومات الدواء والسموم، حيث 
يقدم هذا املركز خدماته عبر الهاتف أو عبر املوقع اإللكتروني أو وجهًا لوجه مع عمالئه.

يَدلَة اإلكلينيكية ساعد في تقدم ودفع الصيدلة نحو األمام من خالل  إَن تطور الصَّ
يَدلَة اإلكلينيكية  إدراك قدراتها املساهمة في رعاية املرضى. كان يعتقد أن مهام الصَّ
ولم  واملستشفيات  املؤسسات  في  املريض  رعاية  عملية  على  األول  املقام  في  تقوم 
تحصل على قبول واسع النطاق خارج املستشفيات. مع مرور الوقت اكتسب نشاط 
الصيدالني كخبير دوائي بالنسبة للمرضى قبواًل عند مجموعات متنوعة من املؤسسات 
بما في ذلك الَصيَدِليَّات املُْجَتَمِعيَّة ودور رعاية املُِسنِّني والعيادات األولية والتخصصية. 
يستعمل الصيادلة األدبيات الطبية لدعم اختياراتهم ليزودوا بمعلومات خاصة باملريض 

تهدف إلى تحسني نتائج املرضى.

)مثل:  للمرضى  الصحية  الرعاية  فريق  من  يتجزأ  ال  جــزءًا  الصيادلة  يعد 
حيث  املنزلية(،  الصحية  والرعاية  األجل  طويلة  والرعاية  والعيادات  املستشفيات 
يجيبون عن األسئلة املتكررة املتعلقة باملعلومات الطبية، ويشاركون في تقييم العالج 
الدوائي للمرضى ويقومون بإجراءات تقييم استعمال الدواء. يشارك الصيادلة أيضاً 
في إعداد وتعليم الطالب على رعاية املرضى والتكيف مع البيئات الصيدالنية، لذلك 
والحديثة  الدقيقة  واملهارات  املناسبة  املعلومات  يستعمل  أن  الصيدالني  على  يجب 
التخاذ القرارات حول استعمال الدواء عند املرضى الذين يقومون على خدمتهم. إَن 
َواِئيَّة ال يزال ُمكوناً وجزءًا مهماً  للَمْعلومات الدَّ الدور الذي يلعبه الصيدالني كمزود 
من املحصالت التعليمية التي وضعها مركز َتَقدُّم التعليم الصيدالني. وتحافظ عليها 
وتصونها الجمعية األمريكية لكليات الصيدلة للمساعدة على تطوير امِلْنَهاج الِدراِسّي 

للصيدلة، حيث يدعم التعليم والتثقيف املستقبلي.
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من املهم الحصول على املعلومات األساسية الالزمة بما في ذلك العوامل التي تتعلق 
باملريض، والعوامل التي تتعلق باملرض، والعوامل التي تتعلق باألدوية لتحديد السؤال 
الحقيقي. تعد مهارات االتصال الجيدة ضرورية لإلجابة بطريقة واضحة مالئمة، كما 
َواِئيَّة أن يستعمل ُمْصَطلحات يفهمها  يجب على الصيدالني اختصاصي املَْعلومات الدَّ

املريض، وتتوافق مع مقدمي الرعاية الصحية، أو املهنيني الصحيني. 

َمَواِرد املعلومات الدوائية
تتزايد كمية املعلومات واألدبيات الطبية املتاحة بمعدل مذهل، حيث يتم نشر ماليني 
املقاالت كل عام في أكثر من ثمان وعشرين ألف مجلة علمية باللغة اإِلْنِجليِزيَّة. تقوم 
املكتبة الوطنية األمريكية للطب بمعالجة حوالي مليار عملية بحث عبر اإلنترنت سنوياً 
 )PubMed( موقع  عبر  طبية وصحية  معلومات  عن  يبحثون  الذين  املستخدمني  من 

اإللكتروني. 
تغيير  إلى  اإلنترنت  وَمَواِرد  الذكية  والهواتف  اللوحية  األجهزة  توافر  أدى  لقد 
األساليب التي يتم من خاللها الوصول إلى املعلومات الدوائية بشكل جذري، حيث 
توفر هذه األجهزة املحمولة وصوالً أسرع وأكثر مالءمًة إلى املعلومات الدوائية لإلجابة 
عن األسئلة املتعلقة باملعلومات الدوائية، وذلك عن طريق زيادة إمكانية الوصول إلى 
هذه املعلومات في مراكز الرعاية. كذلك يمكن ملقدمي الرعاية الصحية الوصول إلى 
املعلومات الدوائية عبر عدد كبير من تطبيقات الهاتف املَُتَنقَِّل القابلة للتنزيل بدالً من 
االعتماد على الوصول إلى اإلنترنت. تؤثر هذه التغيرات التكنولوجية ليس فقط على 
إلى  املريض  في وصول  أيضاً  ولكن  املعلومات،  إلى  الصحية  الرعاية  مقدم  وصول 
يستخدمون  املرضى  من   %  80 من  أكثر  أن  حديثاً  تبني  وحيث  الطبية،  املعلومات 
اإلنترنت للوصول إلى املعلومات الطبية، وبسبب هذا االتجاه في استخدام املعلومات 
عبر اإلنترنت من قبل املرضى يتوجب على خبراء الرعاية الصحية ليس فقط اإلجابة 
عن األسئلة املتعلقة بالصحة واألدوية عند حدوثها، ولكن أيضاً البقاء يقظني وُمحدثني 
للمعلومات املتعلقة باملمارسة الطبية واملعالجات. كما يجب عليهم أن يدركوا أنه ليس 
كل املعلومات املنشورة دقيقة أو موثوقة، في حني أن بعض املوارد تعد أكثر دقة وأكثر 

حداثة وأسهل في االستخدام من غيرها.



- 62 -- 63 -

َواِئيَّة املَْعلوماِت الدَّ

مع توفر عالجات جديدة ملعالجة عديد من الحاالت املرضية، ُيطلب من العاملني 
في مجال الرعاية الصحية، وال سيما الصيادلة تقديم إجابات على عديد من الطلبات 
املتعلقة باملعلومات الدوائية ملختلف األشخاص. يعد من السهولة اختيار املوارد األسهل 
واألكثر شيوعاً للعثور على املعلومات دون التأكد من املصدر األصلي للمعلومات أو 
التحقق منها، ولكن قد يؤدي ذلك إلى زيادة إمكانية فقدان املََواِرد الجديدة، أو احتمال 
العثور على معلومات غير صحيحة أو قديمة. إن تقديم معلومات غير دقيقة وقديمة 
لذا يجب توخي  أو ضارة،  نتائج غير متوقعة  إلى  يؤدي  قد  السريرية  املمارسة  في 
الحذر عند استخدام املعلومات من الوسائط املتعددة املتاحة عبر اإلنترنت. إن املعايير 
ليست  الدوائية  للمعلومات  املَُتَنقَِّل  الهاتف  تطبيقات  بشأن  الحالية  الناظمة  والقوانني 
تطبيقات  جميـع  علـى  صرامـة  أكثـر  ناظمـة  قوانني  هنـاك  تصبـح  أن  وإلـى  كافية، 
الهاتف املَُتَنقِّل املتعلقة بالصحة والدواء، يجب على األطباء توخي الحذر عند اختيار 
واستخدام تطبيقات عالية الجودة لرعاية املرضى، ويجب أن يكون املهنُيون في الرعاية 
الصحية على دراية باألنواع املختلفة من املََواِرد الطبية الحيوية وأن يكونوا بارعني في 

استخدامها في البحث والعثور على املعلومات املفيدة بطريقة فعالة. 
الصيادلة  لجميع  مهمة  مهارة  ُيعد  الدوائية  للمعلومات  الفعال  االستخدام  إَن 
تقديم  كيفية  الصيادلة  يعرف  أن  الضروري  من  ممارستهم.  موقع  عن  النظر  بغض 
للصيدلية،  العمل  أماكن  في جميع  الدوائية  املعلومات  لطالبي  وكاملة  دقيقة  إجابات 
حيث ُيعد الصيادلة خبراء باألدوية واملعلومات الدوائية، وُتعتبر محافظة الصيادلة على 
)اإلكلينيكني(  التي تواجه السريريني  التحديات  الدوائية من  املعلومات  حداثة موارد 
بسبب الكميات الكبيرة والجودة املتغايرة للموارد املتوافرة عن املعلومات الدوائية. لقد 
إلى سرير املريض، لذا يجب أن يعرف  جلبت التكنولوجيا املعلومات الدوائية أيضاً 
الصيادلة موارد املعلومات الدوائية املتوافرة، وأن يكونوا قادرين على استخدام هذه 
املصادر بفعالية وكفاءة لخدمة املرضى. ُيعد من املهم معرفة أنماط األدبيات املستخدمة 

للحصول على املعلومات الدوائية. 
تتوافر ثالثة أنماط من َمَواِرد املعلومات في األدب الطبي الحيوي، بحيث تشمل: 

• َمَواِرد َأوَِّليَّة.	
• َمَواِرد ثاَنِويَّة .	
• َمَواِرد ثاِلِثيَّة.	
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ــة ِليَّ املَــَواِرد اأَلوَّ
مقاالت  من  وتتكون  لإلكلينيكني،  املتاحة  املوارد  أحدث  من  األَوَِّليَّة  املـَـَواِرد  إَن 
املجالت التي ُتبلغ عن األبحاث األصلية، أو األفكار الجديدة. ُتعد هذه املوارد مفيدة 
التجارب  املقاالت  هذه  تتضمن  الحالي.  والوعي  والتثقيف  العلمي  البحث  ألغراض 
املَُضبََّطة، وِدراَسُة األَْتراب، والحالة املتَسلسلة، وتقرير الحاالَت. تزود املََواِرد األَوَِّليَّة 
غالباً بمعلومات حديثة ومعمقة حول املوضوع، وتسمح للقارئ بتحليل ونقد املَْنَهِجيَّات 
ليقرر إذا كانت االستنتاجات َمْصُدْوقة. ال تعتبر جميع املقاالت املوجودة في املجالت 
املقاالت  تلخص  التي  املُراَجَعة  مقاالت  تصنيف  يتم  املثال،  على سبيل  َأوَِّليَّة.  َمَواِرد 

املطبوعة واألدبيات كموارد ثاِلِثيَّة. 

املَـَواِرد الثاَنِويَّـة
سهولة  وتوفر  تنظم  التي  والتلخيص  الفهرسة  أنظمة  الثاَنِويَّة  ــَواِرد  املَ تشمل 
استرجاع املوارد األولية. تشتمل أنظمة الفهرسة مقاالت مقتبسة، مع أو بدون نبذة 
مختصرة وملخص عن املقال وبعضها يتضمن َراِبط املقالة بالنص الكامل. إَن املََواِرد 
املجاالت  أنماط  مختلف  من  املعلومات  وتلخص  تفهرس  واإللكترونية سوف  الثاَنِويَّة 
الصيادلة  من  يطلب  واملصادر.  واملطبوعات،  العلمية،  االجتماعات  ومن  وأعدادها، 

التدريب املناسب لالستخدام الفعال لهذه املوارد.

تشتمل املََواِرد الثاَنِويَّة على املوقع وقواعد البيانات اإللكترونية التالية:
• 	 .MEDLINE
• 	.International Pharmaceutical Abstracts
• 	.PubMed ، EBSCO
• 	.Biosis Previews/Biological Abstracts
• 	.CancerLit
• 	.SedBase
• 	.Toxline
• 	.Clin-Alert
• 	.Current Contents
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املََواِرد الثاِلِثيَّة

تعد املََواِرد الثاِلِثيَّة مصادر ُتكثف وُتلخص البيانات من األدبيات األَوَِّليَّة. تشمل 
هذه املصادر الكتب التدريسية وامللخصات، كما تشمل أيضًا قواعد البيانات اإللكترونية 
مثل: موقع شركة )Micromedex(، وموقع شركة )Lexicomp(، ومقاالت املُراَجَعة. 
إَن أفضل املََواِرد الثاِلِثيَّة هي تلك املكتوبة من قبل خبراء في هذا املجال ويتم ُمراَجَعتها 
َمالء. إذا لم تكن املََواِرد الثاِلِثيَّة حديثة أو شاملة، فيجب الرجوع إلى املََواِرد  من قبل الزُّ

الثاَنِويَّة لتحديد مكان األدبيات األولية املتعلق باملوضوع.
إن التحسينات التي طرأت على التكنولوجيا سمحت لعديد من مراجع املعلومات 
العقد  غضون  ففي  اإلعالم،  وسائل  أشكال  مختلف  في  متاحة  تصبح  أن  الدوائية 
املاضي أصبح محتوى موارد الطباعة التقليدية متاحًا ككتب إلكترونية أو قواعد بيانات 
الجمعية األمريكية لصيادلة  مع   )Lexicomp( مثل:  تشارك شركات  قد  إلكترونية. 
النظام الصحي لتنبثق عنها خدمة وصفات املستشفى األمريكية. على نحو شبيه، فإن 
بعض محتوى اأُلْفروَدات من ِعلُْم األَْدِوَية )الفاْرماُكوُلوْجيا( يمكن أن يتواجد في مواقع  
 (AccessMedicine،اElsevier، iMcGraw-Hillʼs ،MD Consult مثل:  اإلنترنت 

(Access Pharmacy و. 

املعلومات الدوائية املفيدة
يتم تدريب طالب الصيدلة ليكونوا مؤهلني لإلجابة عن األسئلة املتعلقة باألدوية 

باستخدام ُأْسلوب َمْنَهِجي. 

خطوات اأُلْسلوب املَْنَهِجي املُعدل للمعلومات الدوائية:
الخطوة 1: طلب معلومات ِديموجراِفيَّة آمنة.

الخطوة 2: الحصول على معلومات أساسية.
الخطوة 3: تحديد وتصنيف السؤال األساسي.
الخطوة 4: تطوير االستراتيجية وإجراء البحث.

الخطوة 5: إجراء التقييم والتحليل .
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جدول يبني موارد املعلومات الدوائية حسب النمط املنهجي.

مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

الخيارات الَتفاُعالت الضاَرة
املفضلة

ــ خدمة املعلومات الدوائيـة: ُكَتيِـُّب َوْصفـات املُْسَتـْشـَفيـات 

.)AHFS Drug Information( األَْمريِكيَّة

 .)Facts & Comparisons( ــ حقائق ومقارنات

 .)MICROMEDEX( ــ موقع إنترنت

ــ موقع إنترنت يتضمن مجموعـة مـن عديـد مـن قواعـد بيانـات 
 ،)Martindale( مارتنـدال  ذلـك  فـي  بمـا  املختلفـة،  األدويـة 
PDR(، واملواقـع اآلخــرى  .Net( واملـرجــع الرقمــي للطبيـــب
 )DRUGDEX ،DISEASEDEX ،POISINDEX( : مثـل

وعديــد مـن قواعـد بيانات الطب البديل.

.)UpToDate( ــ موقع إنترنت

https://www.uptodate.com/home

الخيارات

البديلة
.NCBI ــ موقع إنترنت

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

DailyMed  ــ موقع إنترنت
/https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed.

الخطوة 6: صياغة وتقديم اإلجابة.
الخطوة 7: إجراء املتابعة والتوثيق.

 يبني الجدول الالحق موارد املعلومات الدوائية التي يمكن اعتمادها حسب نمط 
السؤال املراد اإلجابة عنه.  
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

املـُــــــكـــــــاِفـــــــئ 
الَبيولوِجي

الخيارات

املفضلة

ــ خدمة املعلومات الدوائية: ُكَتيُِّب َوْصفات املُْسَتْشَفيات األَْمريِكيَّة 
.)AHFS Drug Information(

.)NLM( ــ املكتبة الوطنية األمريكية للطب ويرمز لها ب

الخيارات 
البديلة  

.)MICROMEDEX( ــ موقع إنترنت

الــــــتــــــجــــــارب 
السريرية

الخيارات 
املفضلة

موقع إنترنت للتجارب السريرية

https://اClinicalTrials.gov

الخيارات 
البديلة  

الخياراتاملعلومات املقارنة

املفضلة

ـُِب َوْصفـات املُْسَتْشَفيـات ــ خدمـة املعلومـات الدوائيـة: ُكَتّي
.(AHFS Drug Information) األَْمريِكّيـة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات

.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

الخيارات 

البديلة

:(Embase:Excerpta Medica database guide) ــ 
لألدبـيــات  بيولـوجيـة  طبيـة،  بليوجرافيـة  بيانـات  قاعــدة  هــي 
واختصاصـي   املعلومـات  مديــري  لدعـم  املصممـة  املنشـورة 
اليقــظة الدوائية (pharmacovigilance) في االمتثال للمتطلبات 

التنظيمية لترخيص الدواء. 
:(PubMed) ــ موقع إنترنت

هـو محـرك بحـث مجانـي يظهر في املقـام األول علـى قاعـدة 
علوم  في  وامللخصات  املراجـع  مـن   (MEDLINE) بيانـات 

الحياة واملوضوعات الطبية الحيوية.
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

الخياراتَمَواِنُع االْسِتْعمال
املفضلة

ـُِب َوْصفـات املُْسَتْشَفيـات ــ خدمـة املعلومـات الدوائيـة: ُكَتّي
.(AHFS Drug Information) األَْمريِكّيـة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات

.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

الخيارات 
البديلة

ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني
.(Manufacturers’ web sites)

.(PubMed) ــ موقع إنترنت
.)NLM( ــ املكتبة الوطنية للطب األمريكية

الخياراتالَتْكِلَفة
 املفضلة

.(UpToDate) ــ موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

.(GoodRX.com) ــ مواقع شبكة اإلنترنت التجارية مثل

معلومات عن حالة 
املرض

الخيارات 
املفضلة

َواِئيَّة: ُأْسلوب الِفيْزُيوُلوْجيا املََرِضيَّة ــ ِعلُْم املُعالََجِة الدَّ
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach

.(UpToDate) ــ موقع إنترنت
.(MEDLINEPlus) ــ موقع إنترنت

 .(DynaMed) ــ موقع إنترنت
/http://www.dynamed.com/home

الخيارات
 البديلة

.(MICROMEDEX)  ــ موقع إنترنت
.(Clinical Key)  ــ موقع إنترنت

https://www.clinicalkey.com/#!/

تابع/ جدول يبني موارد املعلومات الدوائية حسب النمط املنهجي.
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

الخياراتتوصيات الُجْرعات
 املفضلة

ــ خدمـة املعلومــات الدوائيــة: ُكَتيِّـُب َوْصفـات املُْسَتْشَفيـات 
األَْمريِكيَّة. 

 .(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

.(Clinical Key) ــ موقع إنترنت

الخيارات 
البديلة

ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني. 
.(Manufacturers’ web sites)

.(DynaMed) ــ موقع إنترنت

الخياراتإعطاء الدَّواء
 املفضلة

املُْسَتْشَفيات  َوْصفات  ُكَتيُِّب  الدوائية:  املعلومات  خدمة  ــ 
.(AHFS Drug information) األَْمريِكيَّة

 .(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
 .(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

.(Clinical Key) ــ موقع إنترنت

الخيارات 
البديلة

ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني. 
.(Manufacturers’ web sites)

ــ املكتبة الوطنية األمريكية للطب.

 .(NLM Drug Information) 
الخيارات َتآُثُرات األَْدِوَية

املفضلة
 .(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات

.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

.(UpToDate) ــ موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

.(PubMed) ــ موقع إنترنت

.(Clinical Key) ــ موقع إنترنت
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

استعمال األدوية عند 
الحامل واملرضع

الخيارات
 املفضلة

 .(Drugs in Pregnancy and Lactation) ــ موقع انترنت
.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

.(Briggs) ــ املوقع الخاص باألدوية في الحمل والرضاعة
.(LactMed)  ــ تطبيق على الهاتف الخلوي

الخيارات
 البديلة

ــ خدمة املعلومات الدوائيـة: ُكَتيِـُّب َوْصفـات املُْسَتْشَفيات 
األَْمريِكيَّة. 

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
.(Clinical Key)  ــ موقع إنترنت

املـــنـــتـــجـــات الــعــشــبــيــة 
ــة  ــي ــزل ــن ــيــعــيــة وامل والــطــب

واملكمالت الغذائية

الخيارات
املفضلة

.(Natural Medicines) ــ األدوية الَطِبْيِعيَّة
ــ ُمراَجَعة املنتجات الطبيعية )حقائق ومقارنات(.

h.Review of Natural Products   

الخيارات
البديلة

.(BIOSIS Previews) ــ موقع إنترنت
.(EMBASE( ــ قاعدة بيانات
 .(BIOSIS) ــ موقع إنترنت

 .(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت
.(CINAHL Plus) ــ موقع إنترنت

الخيارات الَتواُفق الوريدي
املفضلة

.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

ــ ليبنكوت دليل األدوية في التمريض.

تابع/ جدول يبني موارد املعلومات الدوائية حسب النمط املنهجي.
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

الخياراتجداول التمنيع
 املفضلة

إنترنت  موقع  من  منها  والِوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز 
.(CDC web site)

الخيارات 
البديلة 

.(Clinical Key) ــ موقع إنترنت
اتحاد مبادرة التمنيع.

.(Immunization Action Coalition)

.(UpToDate) ــ موقع إنترنت

ــومــات الــشــركــة  ــل ــع م
املصنعة، كالعناوين 

وأرقام الهواتف وغيرها.

الخيارات 
املفضلة

 .(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني.

 .(Manufacturers’ web sites)  
الخيارات 

البديلة
.(DailyMed) موقع إنترنت

ُلة  األسماء غير ُمَسجَّ
لة امِللِْكيَّة. امِللِْكيَّة وُمَسجَّ

الخيارات
 املفضلة

ــ خدمة املعلومات الدوائية: ُكَتيُِّب َوْصفات املُْسَتْشَفيات 
 .(AHFS Drud Information) األَْمريِكيَّة

ــ موقع إنترنت األدوية إِلداَرة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية.
.(Drugs@FDA(   

الخيارات 
البديلة

.(DailyMed) ــ موقع إنترنت
ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني.

.(Manufacturers’ web sites) 

.(PubMed) ــ موقع إنترنت

املُْنَتجــات املَُتاحة بُدوِن 
َوْصَفة.

الخيارات
 املفضلة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

الخيارات 
البديلة
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

تـــقـــديـــم الــنــصــيــحــة 
للمريض/ تثقيف

املريض

الخيارات
 املفضلة

.(MEDLINEPlus) ــ موقع إنترنت
.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت وتطبيق

.(Natural Medicines) ــ األدوية الَطِبْيِعيَّة

الخيارات
 البديلة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
ــ ِإداَرة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية، معلومات للُمْسَتْهِلكني.

.(FDA for Consumers)

الخياراتالَحراِئُك الدَّواِئيَُّة
 املفضلة

املُْسَتْشَفيات  َوْصفات  ُكَتيُِّب  الدوائية:  املعلومات  ــ خدمة 
 .(AHFS Drud Information) األَْمريِكيَّة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
.(MICROMEDEX)  ــ موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

.(DailyMed)  ــ موقع إنترنت
ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني.

.(Manufacturers’ web sites)

.(PubMe) ــ موقع إنترنت

ِعلُْم األَْدِوَية،
الفاْرماُكوُلوْجيا

الخيارات 
املفضلة

املُْسَتْشَفيات  َوْصفات  ُكَتيُِّب  الدوائية:  املعلومات  خدمة  ــ 
األَْمريِكيَّة 

 .(Facts & Comparisons) ــ حقائق ومقارنات
 i(Basic & وسريريــات  أسـس  األَْدِوَيـة:  ِعلْـُم  كتـاب 

.Clinical Pharmacology)i

ــ كتاب أسس جودمان وجيلمان للمعالجة الدوائية.
.(Goodman & Gilman'sا Basis of therapeutics)

.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

تابع/ جدول يبني موارد املعلومات الدوائية حسب النمط املنهجي.
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مصادر املعلومات املتاحةالخياراتالنمط املنهجي

الخيارات
 البديلة

 .(EMBASE) ــ موقع إنترنت
ــ مواقع شبكة اإلنترنت الخاصة باملصنعني.

.(Manufacturers’ web sites)

في  الدوائية  للمعلومات  األمريكية  الوطنية  املكتبة  ــ 
.(NLM Drug Information) الطب

املعلومات التنظيمية  
القانونية

الخيارات
 املفضلة

ــ موقع إنترنت األدوية إِلداَرة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية.
ــ موقع إنترنت (Nexis Uni) : قاعدة بحث أكاديمية 

للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني.

الخيارات 
البديلة

ــ موقع اإلنترنت الحكومي للواليات املتحدة األمريكية 
.(USA.gov)

االستعمال الِعاَلِجّي 
)َدَواِعي االْسِتْعمال املوافق

 عليها(

الخيارات 
املفضلة

ــ خدمة املعلومات الدوائية: ُكَتيُِّب َوْصفات املُْسَتْشَفيات 
 .(AHFS Drud Information) األَْمريِكيَّة

.(Facts & Comparisons) ــ موقع حقائق ومقارنات
.(MICROMEDEX) ــ موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

.(PubMed) موقع إنترنت

م ُموميَّات/ الَتَسمُّ الخيارات السُّ
املفضلة

.(MICROMEDEX) موقع إنترنت

الخيارات
 البديلة

.(ToxNet) ــ موقع إنترنت
/https://toxnet.nlm.nih.gov
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يتم تحديد اختيار األدوية عادة لالستخدام في املراكز الصحية على املستوى 
الوطني من قبل وزارة الصحة، ويستند ذلك إلى عدد من العوامل، حيث يتم تحديد 
كميات األدوية املطلوبة بناًء على السعر وشروط التسليم والجودة، ثم يتم طلب وتحصيل 
استعمال  ويتطلب  بها.  الخاصة  املخازن  من  املحددة  األدوية  من  املطلوبة  الكميات 
األدوية ووصفها وتعبئتها وتوزيعها وتقديم النصيحة للمريض عن طريق استخدامها. 
ووجود طاقم صحي مؤهل ذي مهارات مالئمة. يتم تنفيذ وظائف إدارة األدوية على 
أربع مراحل رئيسية تكون مترابطة وتعززها نظم دعم اإلدارة املالئمة وتتضمن هذه 
ذلك  ويتطلب  استعمالها،  ثم  وتوزيعها  وتخزينها  وتحصيلها  األدوية  اختيار  املراحل 
مجموعة كاملة من القدرات اإلدارية التي تتم في إطار قانوني وسياسي معني. وتحدد 
اْنِتقاؤها لالستعمال.  وزارة الصحة عادة أنماط األدوية وأشكالها الجرعية التي تم 
وتضمن هذه االختيارات توافر موارد مالية ُتستخدم بحكمة لتقديم قائمة محدودة من 

األدوية وأشكالها الجرعية املناسبة ملعالجة املشكالت الصحية في املُْجَتَمع.  

معايير اختيار األدوية
تشمل املعايير املستخدمة في اختيار األدوية وأشكالها الجرعية ما يلي:

• ي االستعمال األَْمَثل 	 إبقاء األدوية وأشكالها الجرعية َمْيسوُرة التَّْكِلَفة وفَعالة لََتَوخَّ
للموارد املالية.

• توافر األدوية ملعالجة معظم األمراض السائدة على مستويات الرعاية املقدمة.	
• توافر أدوية آمنة وفعالة وذات جودة.	

يمكن  التي  األساسية  الوطنية  األدوية  قوائم  توافر مجموعات مختلفة من  ومع 
استعمالها، تبقى َمعايير اْنِتقاء األدوية نفسها لتكون ذات أهمية كبرى، ويجب التعّرف 

الفصل السادس
اختيار واستعمال األدوية
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على هذه املعايير وتحديدها ونشرها لتكون األدوية األساسية الوطنية موثوقة ومقبولة 
على نحو كبير، يجب أن ُتبنى َمعايير اْنِتقاء األدوية على مناقشة شاملة وقبول من قبل 
لجنة تضم خبراء من مختلف التخصصات. يستطيع ااِلْخَتصاِصيُّون ضمن اللجنة 

املنتقاة تفسير البيانات وتقييم َساَلَمة األدوية التي تقع في مجال خبراتهم.    

أسس اختيار األدوية
إَن َوْصف الِعاَلج مهمة معقدة تتطلب ما يلي:

• مهارة الطبيب في التشخيص.	
• معرفة األدوية.	
• فهم مبادئ ِعلُْم األَْدِوَية، الفاْرماُكوُلوْجيا السريرية.	
• مهارات االتِّصال.	
• تقدير املخاطر املحتملة من تناول الدواء.	

ِإتاَحة  يتطلب  معينة  َصْيَدالِنّية  ُمْسَتْحَضرات  وَساَلَمة  فاعلية  َنجاح  تحديد  إن 
الوصول إلى معلومات حديثة غير َتَحيُّزية، كملخصات الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة السريرية، 
وُمراَجَعة األدبيات املنهجية، ومعايير ضمان الجودة، ويجب أال تستخدم املالحظات 
الشخصية والفردية كوسيلة إقناع في اختيار الدواء، كما يجب أال يتم اختيار الدواء 
بناًء على املبيعات أو على مدى شيوع الدواء في السوق. يمكن أن يعتمد اختيار الدواء 
على موارد املعلومات املوضوعية املتوفرة في املركز الوطني للمعلومات الدوائية، وعلى 
املراجع الدوائية العاملية املعتمدة من قبل الجمعيات والكليات األمريكية، واألوروبية، 

ومنظمة الصحة العاليمة.

الوصف الَرِشْيد للدواء
ريِريَّة  السَّ اِليَّة  الَفعَّ على  الحصول  الدواء  يصف  الذي  الطبيب  يحاول  أن  يجب 
الُقْصَوى، واألقل ضرراً، مع تجنب هدر موارد الرعاية الصحية. عادًة ما تتبع الوصفات 

تسلساًل منطقيًا من التشخيص إلى املتابعة، وفقًا للمراحل اآلتية:
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• التشخيص.	

• تحديد األهداف العالجية التي قد تشمل الشفاء، أو تخفيف األعراض، أو الوقاية. 	

• اعتبار الخيارات العالجية التي تتطلب معرفة الفاْرماُكوُلوْجيا السريرية والِعاَلِجّية.	

• اختيار املُعالََجة، هناك عوامل تؤثر على اختيار العالج يجب أن تؤخذ باالعتبار، 	
الرعاية  بمقدم  تتعلق  وعوامل  باملريض،  تتعلق  وعوامل  الدواء،  خصائص  مثل: 

الصحية الذي يصف الدواء. 

• وصف العالج.	

• املتابعة، وتشمل مراقبة منافع العالج وآثاره الضاَرة.	

ِلة امِلْلِكيَّة )الَجنيسة(  استعمال أسماء األدوية َغير ُمَسجَّ
ِلة  ُمَسجَّ "َغير  الَجنيسة  بأسمائها  األََساِسيَّة  األدوية  قائمة  في  لألدوية  يشار 
امِللِْكيَّة" التي غالبًا ما تستعمل في كتابة الوصفات، ويمتاز استعمال األدوية بأسمائها 

ِلة امِللِْكيَّة" باآلتي: الَجنيسة "َغير ُمَسجَّ

• سهولة تمييز نمط الدواء، ال سيما عند وجود عديد من األدوية املختارة في قائمة 	
ذلك الِصْنف. 

• الدواء بالسعر 	 إمكانية شراء األدوية من موارد متعددة؛ مما يعطي ميزة شراء 
املنافس.

• سهولة تبديل الدواء عندما يشكل التوافر البيولوجي مشكلة سريرية.	

• إمكانية تجنب االرتباك املرتبط باستخدام األسماء التجارية.	

الوطنية  السريرية  اإِلْرَشاِديَّة  بالَدالِئل  مرتبًطا  الدواء  اختيار  يكون  أن  يفضل 
الذي يشكل خطوة حاسمة في ضمان الوصول إلى األدوية األساسية، وفي تشجيع 
االستخدام الرشيد للدواء، ألنه ال يوجد نظام للتأمني الصحي العام، أو القطاع العام 
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يستطيع توفير أو تعويض جميع األدوية املتوفرة في السوق. تشمل قضايا السياسات 
الرئيسية: 

• قطاع 	 في  الحكومة  مشاركة  أولويات  لتحديد  األساسية  األدوي��ة  مفهوم  تبني 
القطاع  في  األدوية  بإمدادات  يتعلق  فيما  وال سيما  الصيدالنية،  املستحضرات 

العام ومخططات السداد.

• إجراءات تعريف وتحديث القائمة أو القوائم الوطنية من األدوية األساسية.	

• وضع آليات الختيار األدوية التقليدية والعشبية. 	

اختيار األدوية األساسية
إن اختيار األدوية األساسية يشكل أحد املبادئ املهمة لسياسة الدواء الوطنية،  
ألنه يساعد على تحديد األولويات لجميع جوانب النظام الصيدالني. لقد حددت منظمة 
الصحة العاملية األدوية األساسية بأنها تلك التي تلبي احتياجات غالبية السكان، ومن 
ثم ينبغي أن تكون متاحة في جميع األوقات بكميات كافية، وبأشكال جرعية مالئمة 
وبسعر يمكن للفرد واملجتمع أن يتحمله. يمكن تطبيق هذا املفهوم العاملي في أي بلد 

في القطاعني الخاص والعام وعلى مستويات مختلفة من ِنَظام الرعاية الصحية.

استراتيجيات اختيار األدوية األساسية

إَن اختيار األدوية األساسية يتبع عملية ذات خطوتني. يتم فيها عادة منح موافقة 
السوق على املنتجات الصيدالنية على أساس الفاعلية والَساَلَمة والَجْوَدة، ونادراً ما 
يتم على أساس املقارنة مع املنتجات األخرى املوجودة بالفعل في السوق أو التكلفة. 
فإن معظم خطط  ذلك،  إلى  السوق، إضافة  الدواء في  توافر  التنظيمي  القرار  يحدد 
التحصيل والتأمني لألدوية الُعموِميَّة لديها آليات للحد من تكاليف األدوية؛ لذا تكون 
عملية التقييم ضرورية على أساس املقارنة بني مختلف املنتجات الدوائية ومع األخذ 

في االعتبار القيمة املالية. 
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لقد تم تطوير قائمة األدوية األساسية لتلبي مستويات مختلفة من الرعاية الصحية، 
وعلى أساس الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة السريرية لألمراض الشائعة والشكاوى التي يمكن 
وينبغي تشخيصها ومعالجتها. إَن التوازن الجيد بني آراء الخبراء وتوافر بّينات توثق 
ِإْرَشاِديَّة سريرية. كما  َدالِئل  إلى تطوير  واملَْرُدوِدّية يجب أن يؤدي  الدوائية  الفعالية 
يجب أن تخضع كل من الَدالِئل اإِلْرَشاِديَّة وقوائم األدوية األساسية ملختلف مستويات 

الرعاية للتحديث بانتظام، ويفضل أن يكون ذلك كل عامني. 

العوامل التي تؤثر في اختيار الدواء 

تشمل العوامل التي تؤثر في اختيار الدواء ما يلي:

أواًل: عوامل تتعلق بالدواء 

• الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة.	

• الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة.	

• التأثير العالجي والسالمة.	

• الَتَكاِلْيف.	

الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة 

الدواء،  على  الحي  الكائن  تأثير  دراسة  يتضمن  الدوائية  الحرائك  مفهوم  إن 
ومن ثم دراسة العوامل التي تحدد كمية الدواء في مواقع التأثير بعد إعطائه بأوقات 
متباينة. قد يكون لألدوية املوجودة في نفس الِصْنف أو َتْركيَبات مختلفة لنفس الدواء 
َتواُفٌر ُبيولوِجّي مختلف، ومنحنيات تركيز مختلفة، وأعمار نِّْصِفّية مختلفة؛ لذا سوف 
تحدد هذه العوامل جدول الجرعات. تعد ُجْرَعٌة املرة الواحدة َيوِميًا مالئمة وُتشجع 
املريض على ااِلْمِتَثال. إَن خصائص الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة املَُتَغاِيرة بني األفراد قد تؤثر 

أيضًا على متطلبات الجرعة. من األمثلة على ذلك:

• بعض األدوية تختلف حسب َنْوِعيَّة الُعْضو املُْسَتْهَدَف . 	
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• اآلثار 	 في  للتسبب  )كالدماغ(،  لأَلْنِسَجة  تختلف حسب وصولها  األدوية  بعض 
الضاَرة.

• بعض األدوية يتم أيضها )استقالبها(، أو ِإْفراغها في الكبد، وهذا يعد مهمًا عند 	
املرضى الذين يعانون ِاْخِتالاًل كلويًا أو كبديًا.

• بعض األدوية من املرجح أن تسبب َتآُثُرات دواِئَية عن طريق تثبيط الِسيُتوكُروم، على 	
.)Pravastatin( مقابل برافاستاتني )Simvastatin( سبيل املثال سيمفاستاتني

الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة 

إن علم الدنياميكا الدوائية هو العلم املختص بدراسة تأثيرات الدواء على الجسم 
أو الجهاز الحيوي من خالل االرتباط باملستقبالت الحيوية.

ُيعد الدواء ذو املَْنَسب الِعاَلِجّي املنخفض أقل تفضياًل إذا وجد الدواء البديل، 
حيث ُيعرف املَْنَسب الِعاَلِجّي بأنه الِنْسَبة بني الجرعة املطلوبة للحصول على الفعالية 
الِعاَلِجّية والجرعة املُسببة للَتفاُعالت الضاَرة. ُيذكر من األمثلة على ذلك، عندما ُيراد 
معالجة َعْدَوى بكتيرية َسلِْبّية الجرام لدى طفل بعمر خمس سنوات، حيث يبَين الَزْرع 
)عمل مزرعة ملعرفة املضاد الحيوي الفعال ضد البكتيريا( أَن البكتيريا تتحسس على 
يعد  لذا   ،)Ceftriaxone( والسيفترياكسون   )Gentamycin( الجنتاميسني  من  كل 
سيفترياكسون الخيار اآلمن ملعالجة هذا الطفل املريض، بينما يستبعد الجنتاميسني 

ّيته اأُلُذِنّية، والُكلْوَية.  بسبب املَْنَسب الِعاَلِجّي املنخفض وخطورة ُسمِّ

السهولة  على  للُجْرَعة سيؤثر  االْسِتجاَبٌة  ُمْنَحَنى  انحدار  فإن  نحو شبيه،  على 
لُنَمْيط  الدواء  اْنِتقاِئيَّة  تكون  قد  األمثل.  النحو  على  الجرعة  معايرة  بها  يمكن  التي 
املُْسَتْقِبلَة مناسبة لغرض اختيار األدوية الجتناب اآلثار الضاَرة التي يمكن التنبؤ بها. 
كما تتطلب بعض األدوية ُمَراَقَبة أكثر تعقيًدا والتي يمكن أن تؤثر على الَتَكاِلْيف ووقت 

املريض )مثل الوارفارين مقابل األسبرين(.
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تركيز الدواء )الجرعة(

ابة
تج

الس
ا

شكل يوضح منحنى االستجابة للجرعة.

التوافر البيولوجي للدواء

التمثيل الغذائي

التركيز
التوزيع

االنتشار

النقل

التركيز عند العضو الهدف 

االنجذاب إلى العضو الهدف

اآلثار الفيزيولوجية
صحة املريضالتأثيرات

الديناميكا الدوائية

تنـــــاول
 الجرعـة
 املحـددة

التخلص من الفضالت
الناتجة عن التمثيل الغذائي

الحرائك الدوائية

الدواء املوصوف

اآلثار الجزيئية

شكل يوضح الديناميكا الدوائية والحرائك الدوائية.



- 82 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

التأثير العالجي والسالمة 

يمكن أن يكون الدواء أكثر كفاءة ِعاَلِجّية في تَفرِّيج األعراض، وتحسني الواِسَمات 
أو منع األحداث السريرية )كانتشار األمراض، والَوَفيات، وُدخول املُْسَتْشَفيات( أو 
يمتلك آثارًا ضاَرة أقل خطورة )مثل َكْرباماِزيبني مقارنة مع الفنيتوين(. ُتعد الَتْجارب 
هذه  من  النتائج  استنتاج  لكن  للَبيَِّنات،  ُمْثلَى  َمْصاَدر  الَكبيَرة  الَعْشواِئيَّة  املَُضبَّطة 
الَتْجارب  َتْجِلب  الحذر.  يتطلب  األدوية  وصف  قرارات  التخاذ  واعتمادها  الَتْجارب 
عمر  اْنِتقاء  ذلك،  على  ومثال  عالية  اْنِتقاِئّية  ذي  ُمشاِركني  عادة  الَعْشواِئيَّة  املَُضبَّطة 
املشارك، ودرجة املرض وشدته دون وجود مراضات مشاركة ودون تناول أدوية تمتلك 
إمكانية التآثر الدوائي. يمكن أن تؤثر هذه العوامل اإلضافية على الكفاءة الِعاَلِجّية 
أو اآلثار الضاَرة، حيث يمكن أن تنقص كفاءة الِعاَلج أو تعزز اآلثار الضاَرة، ومن ثم 

تَحد من َمْصدوِقيَّة االختبارات العشوائية.

الَتَكاِلْيــــف

إَن الزيادة السريعة في َتَكاِلْيف األدوية أجبرت مقدمي الرعاية الصحية الذين 
َيِصُفون األدوية على األخذ باالعتبار املَْرُدوِدّية عند اختيار الدواء، حيث يؤخذ هذا األمر 
بالحسبان عند وضع ُكَتيِّب الَوْصفات املحلية، وعند اتخاذ قرارات وزارة الصحة. من 
ِل امِللِْكيَّة بداًل من  األمثلة الواضحة التي تؤخذ باالعتبار َمْرُدوِدّية اختيار دواء َغير ُمَسجَّ

اختيار دواء باْسمه ِتجاِرّي .

ثانيًا: عوامل تتعلق باملريض

• الَتفاُعالت الدَّواِئيَّة الضاَرة السابقة.	

• الُعْرَضة للَتفاُعالت الضاَرة.	

• املُعالََجة الَدواِئّية الحاِلّية.	

• َعواِمل أخرى تتعلق باملرضى.	
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الَتفاُعالت الدَّواِئيَّة الضاَرة السابقة

يمكن أن يؤثر وجود َتفاُعالت دَّواِئيَّة ضاَرة سابقة عند املريض على اختيار كٍل 
من الدواء والجرعة الدوائية، لكن ذلك يعتمد على أخذ الَسَواِبُق الدَّواِئيَّة للمريض، يعد 
ذلك مهمًا بشكل خاص عند وجود تاريخ َتفاُعالت تحسسية عند املريض )كالتحسس 

 .))beta-lactam( نحو املُضادَّات الَحَيِويَّة مثل الِبيَتا-الكتام

الُعْرَضة للَتفاُعالت الضاَرة

قد يعاني بعض املرضى سوابق مرضية تؤثر في اختيار الدواء. يذكر مثاًل، أَن 
استعمال ُمحصرات بيتا غير االنتقائية ملعالجة الَذْبَحة الصدرية ُيعد غير مرغوٍب فيه 
 )Raynaudʼs disease( عند املرضى املصابني بم�رض وعائ�ي محيط�ي ك�داء رين�و
أو ال�َرب�ْو )Asthma(، بينم�ا يع�د استعماله�ا مفض�الً عن�د املص�ابني بَفَش�ل الَقلْ�ب 
)Heart failure(. كما أَن تناقص املدخر الفيزُيوُلوِجّي عند املسنني يزيد من تعرضهم 
 )Anticholinergics( الُكولنِي  كُمضاّدات  األدوي��ة  من  لعديد  الضارة  للتأثيرات 
 )Central nervous system depressants( املَْرَكِزّي  الَعَصِبيُّ  الِجهاُز  وُمَخمِّدات 
الة في األَوِعَية )Vasoactive drugs(، لذا من الضروري إنقاص الجرعة  واألدوية الَفعَّ

الدوائية عند املسنني.

املُعاَلَجة الَدواِئّية الحاِلّية

الدوائية،  الدواء والجرعة  أية معالجة دوائية حاِلّية على اختيار  تؤثر  أْن  يمكن 
بسبب احتمال وجود تآثرات دوائية )Drug interactions(. يذكر على سبيل املثال 
التي  ملجرام   20 أقل من  إلى   )Simvastatin( إنقاص جرعة سيمفاستاتني  وجوب 
تؤخذ كل يوم مساًء عند املرضى املعالجني باألميودارون )Amiodarone( )وهو َدواٌء 
يستعمل ِلُمعالََجِة اْضِطرابات النَّْظِم الَقلِْبي(، أو الفيراباميل )Verapamil( )من أدوية 

يَّة العضلية.  ُمْحِصراُت َقَنواِت الكالْْسُيوم( بسبب زيادة خطر احتمال حدوث الُسمِّ
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َعواِمل أخرى تتعلق باملرضى
إَن ضعف ااِلْمِتَثال نحو املعالجة الدوائية ُينقص بشدة من نتائجها عند املرضى 
نحو  ااِلْمِتَثال  تحسني  فإن  العامِليَِّة،  ِة  حَّ الصِّ َمِة  ملُنظَّ ووفقًا  الوفيات.  معدل  من  ويزيد 
ِرّي  كَّ املعالجة الدوائية عند مرضى َضْغِط الدَّم املرتفع، وارتفاع دهون الدم، وداء السُّ

من شأنه أن يعود بَمَناِفع صحية واقتصادية كبيرة للغاية. 
ُيذكر من العوامل التي تنقص من ِاْمِتَثال املرضى نحو املعالجة الدوائية الحالَة 
أو  املواصالت  الباهظة، وصعوبة  العالج  وتكاليف  املتدنية،  واالقتصادية  االجتماعية 
نقصها، وضعف فهم املريض للتعليمات الدوائية. تتماشى هذه املوجودات مع املرضى 
ْكَتة الدماغية  املصابني باألمراض القلبية الوعائية، حيث بينت الدراسات أَن مرضى السَّ
التَّاِجّي يبدون حاالت من االْكِتئاب، والَقلَق على نحو شائع؛ مما  ْرياِن  ومرضى الشِّ

ينقص من ِاْمِتَثالهم نحو املعالجة الدوائية. 

ثالثًا: عوامل تتعلق بمقدم الرعاية الصحية الذي َيِصُف الِعاَلج

• املعرفة واإلملام.	
• سهولة املتابعة.	

املعـرفــة واإلملــام
من  يزيد  الدوائية  باملعلومات  الصحية  الرعاية  مقدمي  وإملام  معرفة  نقص  إَن 
ُيعرف  حيث  املستمر.  املهني  التطوير  لضرورة  يدعو  مما  الضارة،  النتائج  فرصة 
التطوير املهني املستمر حسب مجلس اْعِتماد َتْعليم الصيدلة بأنه ُأْسلوب للتعلم ممتد 
التثقيفية  التعليمية  األنظمة  في  املستمر  املهني  التطوير  َتْضمني  وتم  النهاية،  ما  إلى 

املستمرة للعديد من البلدان مثل: أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. 

سهولة املتابعة 
السريري  الصيدالني  قبل  من  بِعناَية  وُمراقبة  ُمراَجَعة  األدوي��ة  بعض  تتطلب 
لضمان أقصى درجة من الَساَلَمة أو املعايرة املثلى للجرعة. من املهم أن يتم إنجاز 

ُمراَجَعة وُمراقبة هذه األدوية بسهولة. 
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استعمـال الـدواء
الة وطنية وإقليمية لتقييم  يجب أن تتوفر معايير ِإْرشادية ُتسهم في وضع ُخَطط َفعَّ
استعمال الدواء ضمن نظام الرعاية الصحية. وتقوم هذه املعايير على وصف وتوضيح 
يَدلِة والِعالج  الدور املقترح للجنة الفرعية لتقييم استعمال الدواء وعالقتها مع لَْجَنُة الصَّ
املعايير والعملية  الوطنية األساسية، وتهدف هذه  املعايير  يتماشى مع  بما  باملقاطعة 
املحتمل وقوعها،  أو  فعلياً  الواقعة  باألدوية  املتعلقة  إلى تحديد املشكالت  اإِلْرشادية 
تحقيق  من  تعيق  أو  تتداخل  أن  املشكالت  لهذه  يمكن  حيث  منها،  والِوقاَية  وَحلْها، 

النتائج العالجية الدوائية املثلى عند املريض. 

تقييم استعمال الدواء 
ُيعد تقييم استعمال الدواء َطريَقة لتحسني اإِلْنجاز تركز على تقييم وتحسني عمليات 
استخدام الدواء بهدف تحسني النتائج الصحية للمرضى. وقد اختلفت املُْصَطلحات 
التي تشير إلى هذه العمليات مع مرور الزمن والحاالت املختلفة. استخدم ُمْصَطلَح 
تقييم استخدام الدواء لإلشارة إلى ُمراَجَعٌة اْسِتباِقيَّة، بينما استخدم مصطلح مراجعة 
استخدام األدوية لإلشارة إلى ُمراَجَعٌة ِاْسِتَعاِديَّة، وُيعتبر تقييم استعمال الدواء أكثر 
واملَُتزاِمنة في  وااِلْسِتَعاِديَّة  االْسِتباِقيَّة  العمليات  ُمراَجَعٌة  أجل  الَتْصاميم شيوعًا من 

أقسام الرعاية الصحية املعتمدة من قبل أكاديمّية الصيدلة للرِّعاَية املدارة. 
في املقابل، فإن التسمية التي تبنتها اللجنة املشتركة في منظمات الرعاية الصحية 
استعمال  تقييم  هي  الصحي  النظام  لصيادلة  األمريكية  والجمعية  االْعِتماِدية  ذات 
الدواء. يمكن تطبيق تقييم استعمال الدواء على دواء واحد أو على ِصْنف عالجي، 
واإلعداد  وَنْسخه،  الدواء  )وصف  الدواء  استعمال  عملية  على  أو  مرضية،  حالة  أو 

والتوزيع، واإلدارة، واملَُراَقَبة(.  

أهمية تقييم استعمال الدواء

الرعاية  أنظمة  مساعدة  في  رئيسيًا  دورًا  الدواء  استعمال  تقييم  برامج  تمتلك 
واستخدامها.  وإدارتها  األدوية  وصف  وتحسني  وتقييم  وتفسير  فهم  على  الصحية 
يلعب الصيادلة دوراً رئيسياً في هذه العملية بسبب خبرتهم في مجال ِإداَرة املُعالََجة 
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أو  االتجاهات  لتحديد  الصيدلة فرصة  لِقْسم  الدواء  تقييم استعمال  الَدوائية. ويوفر 
الحالة  على  اعتماداً  سواًء  املرضى  مجموعات  عند  األدوي��ة  لوصف  املتبعة  الُسبل 
املرضية كاإلصابة بالربو أو داء السكري، أو اْرِتفاُع َضْغِط الدَّم، أو باالعتماد على 
املعايير الَنوِعيَّة لألدوية. يمكن للصيادلة بعد ذلك بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في 

فريق الرعاية الصحية الشروع في العمل لتحسني املُعالََجة الَدوائية للمرضى.

أنماط تقييم استعمال الدواء 

أواًل: تقييم استعمال الدواء االْسِتباِقّي 
تتضمن املُراَجَعة االْسِتباِقيَّة تقييم الخطة العالجية للمريض قبل َْصِرف الدواء؛ 
مما يسمح بتحديد وتمييز املشكالت قبل تناول املريض للدواء. يقوم الصيادلة بشكل 
روتينّي بإنجاز املُراَجَعة االْسِتباِقيَّة أثناء ممارستهم اليومية من خالل تقييم الجرعة 
وجود  احتمال  لتقصي  املريض  معلومات  ومراجعة  واإِلْرش��ادات  املوصوفة  الدوائية 

َتآُثرات دوائية أو ُمعالََجة ُمضاَعَفة. 
يذكر من املواضيع التي يتم تناولها خالل تقييم استعمال الدواء االْسِتباِقّي ما يلي: 

• استعمال الدواء َغيُر الَرشيد.	
• َمَواِنُع االْسِتْعمال الدوائية املتعلقة باملرض. 	
• َضبط الُجْرَعة الدوائية.	
• الَتآُثراُت الدوائية.	
• اْحِتياطات دوائية متعلقة باملريض.	
• اْسِتْبدال الِعاَلِج أو اْسِتْبدال الدواء " الَجنيس" َغْيُر َمْحُدْوِد املُلِْكيَّة.	
• الفترة العالجية الدوائية َغيُر املاَُلِئمة. 	

استعمال الدواء َغيُر الَرشيد 
تلعب األدوية جزًءا ال يتجزأ من تحقيق الرعاية الصحية. ومع ذلك، فهي مكلفة 
البلدان.  معظم  في  العام  الصحي  اإلنفاق  من  كبيرة  نسبة  وتمثل  الثمن،  وباهظة 
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ويعد االستخدام غير الرشيد لألدوية تحديًا رئيسيًا يواجه عديد من النظم الصحية 
العالم. ومن املرجح أن تؤدي مثل هذه املمارسات إلى سوء تقديم  في جميع أنحاء 
الخدمات الصحية التي قد تعرض املرضى للخطر، وتتسبب في إهدار املوارد التي 
كان من املفترض استخدامها ملعالجة االحتياجات الصحية املُلحة األخرى. يمكن أن 
الَرِشْيد لألدوية مربكًا في بعض األحيان وال يمكن تقديره  يكون مفهوم االستخدام 
بسهولة من قبل املرضى أو مقدمي الرعاية الصحية أو صّناع السياسات أو الُعُمْوِم. 

لكن تطبيق االستخدام الَرِشْيد لألدوية يتطلب تعاوناً فعاالً بني كل هذه الفئات.
تقدر منظمة الصحة العاملية أن أكثر من نصف األدوية يتم وصفها أو توزيعها 
أو بيعها بشكل َغير ُماَلِئم. إضافة إلى ذلك، يفشل حوالي 50 % من املرضى بأخذ 
أدويتهم بشكل صحيح. ومن املعروف أن مشكلة االستخدام غير الرشيد لألدوية تكون 
املراقبة  آليات  تكون  الضعيفة، حيث  الصحية  األنظمة  ذات  النامية  الدول  في  أسوأ 
يتطلب  األحيان.  أو غير موجودة في بعض  الدواء غير متطورة  الروتينية الستخدام 
تشجيع االستخدام الرشيد لألدوية سياسات فعالة، إضافة إلى التعاون الفعال بني 
املهنيني الصحيني واملرضى وكامل املجتمعات. يعتبر التعامل مع مسألة االستخدام 
غير الرشيد لألدوية أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحسني إيتاء الرعاية الصحية لضمان 
سالمة املرضى، ولكن أيضًا للسماح باالستخدام األمثل للموارد. ينجم ذلك من حقيقة 
أن ما بني )25 - 70 (% من اإلنفاق الصحي العام في البلدان النامية يتم على األدوية، 
بينما تستهلك األدوية حوالي 10 % من اإلنفاق الصحي في معظم البلدان عالية الدخل 

حسب تقرير منظمة الصحة العاملية لعام 2008 م. 
لألدوية في أي من  الَرِشْيد  َغيُر  يبدأ االستعمال  أن  يمكن  الطبي،  املنظور  من 
التشخيص، وصف  املراحل:  األدوية. تشمل هذه  لدورة استعمال  الرئيسية  املراحل 
الدواء، وْصِرف الدواء، وِاْمِتَثال املريض. تتضمن مرحلة التشخيص تحديد وتعريف 
املشكلة التي تتطلب التدخل الطبي. يمكن أن ُتنشأ من هذه املرحلة األولية دورة استعمال 
غير مالئمة لألدوية إذا كان التشخيص املرضي خاطئًا. بعد تحديد التشخيص، يتم 
عادة وصف العالج الذي قد يكون عالجًا َدواِئيًا أو غير َدواِئي. بعد ذلك يتم تزويد 
املرضى باألدوية املوصوفة، ويتوقع بعد ذلك تناول املريض لألدوية حسب التوجيهات 

والتعليمات واملعلومات املعطاة له.
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َمَواِنُع االْسِتْعمال الدوائية املتعلقة باملرض 
توجد عديد من الحاالت املرضية التي ُيصاب بها املريض كمرض مشارك قد 
لحاالت  األمثلة  بعض  يلي  فيما  الدوائية.  الجرعة  إنقاص  تتطلب  أو  تعيق،  أو  تمنع 

سريرية مرضية:

• اأَلْسِبرين والَقْرَحة الَهْضِميَّة	

ُيع�د األَْسِبري�ن م�ن مض�ادات االلته�اب الالستيرويدي��ة، وي�متلك تأثي�رًا مض�ادًا 
الدموية،  َفيحات  الصُّ لتَكدَّس  وُمَضاداً  للحرارة،  وخافضاً  لأللم،  ومسكناً  لاللتهاب، 
وذلك وفقاً للجرعة الدوائية املوصوفة. لكن يمتلك األَْسِبرين تأثيرًا ضاراً مهيجاً شديداً 
االيبوبروفني،  ومقرحاً للمعدة أقوى من باقي مضادات االلتهاب الالستيرويدية مثل: 

الِديكُلوِفيناك، والناْبروْكسني. 
لذا في الحاالت السريرية التي تواجه الصيدالني أو الطبيب، حيث يكون املريض 
مصابًا بأمراض سابقة كحالة تعاني َقْرَحة َهْضِميَّة فَعالة ولديه شكوى قلبية وعائية 
حالية، كَمَرض الَقلِْب اإلقفارّي أو اْحِتشاُء َعَضِلة الَقلْب. يعد األَْسِبرين من األدوية املهمة 
َفيحات الدموية والحماية من الُجلَْطات الدموية. ولكن  التي توصف كُمَضاد لتَكدَّس الصُّ
بسبب وجود َقْرَحة َهْضِميَّة فَعالة مرافقة ُيمنع استعمال األَْسِبرين الذي قد يفاقم حالة 
الَقْرَحة الَهْضِميَّة ويسبب مضاعفات كاالنثقاب، أو االنسداد، أو النزيف القرحي؛ مما 
يتطلب من مقدم الرعاية الصحية اللجوء الستعمال الخيارات العالجية األخرى من 

َفيحات الدموية.  ُمَضادات تَكدَّس الصُّ

• مثبطات إنزيم السيكلو أوكسيجناز والحوادث القلبية الوعائية	

)إنزيمات  السيكلوأوكسيجناز  إنزيم  الالستيرويدية  االلتهاب  مضادات  تثبط 
وجود  العلمية  األبحاث  بينت  لكن   .)COX; cyclooxygenase( الحلقية(  األكسدة 
نوعني من هذا اإلنزيم هما إنزيم سيكلو أوكسيجناز - 1 وإنزيم سيكلو أوكسيجناز - 2. 
يعد إنزيم سيكو أوكسيجناز - 1 مسؤوالً عن أفعال فيزُيوُلوِجّية في األعضاء كحماية 
املعدة والكلية وتكدس الصفيحات الدموية، بينما َيْكَتِنف إنزيم سيكو أوكسيجناز - 1 

وإنزيم سيكلو أوكسيجناز - 2 الحاالت االلتهابية واأللم والُحمَّى. 
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تستعمل  املفاصل  التهاب  مثل:  التهابية  أمراضًا  يعانون  الذين  املرضى  عند 
هذان  يثبط  حيث  الديكلوفيناك،  أو  كاأليبوبروفني  الالستيرويدية  االلتهاب  مضادات 
الدواءان كالً من إنزيم سيكلو أوكسيجناز - 1 وإنزيم سيكلو أوكسيجناز - 2، لكن في 
املمارسة السريرية عادة يواجه مقدم الرعاية الصحية حاالت مرضية وليس مرضاً، أي 
مرضى لديهم سوابق مرضية مفردة أو متعددة، حيث يعد مرضى القرحة الهضمية 
أو مرضى القلب من الحاالت السريرية التي تراجع عيادات املفاصل بسبب شكاوى 

التهابية مفصلية.

يمكن أن ُتشاهد الحالة السريرية األولى ملرضى الَقْرَحة الَهْضِميَّة بعيادة أمراض 
املفاصل بسبب شكاوى من الِْتهاب املَْفِصِل الرُّوماتزمّي أو الُفَصال الَعْظِمّي. إن وجود 
الَقْرَحة الَهْضِميَّة يمنع من استعمال أيبوبروفني أو الديكلوفيناك عند هؤالء املرضى 
بسب�ب تأثيراتهم�ا الض�ارة املخرشة واملقرح�ة للمع�دة من خالل تثبيط إنزيم سيكلو 

شكل يوضح انتقائية مضادات االلتهاب الالستيرويدية.

انتقائية مضادات االلتهاب الالستيرويدية

انتقائية نحو إنزيم سيكلو أو كسيجناز - 2 انتقائيةغير انتقائية

سيليكوكسيبديكلوفيناكاأليبوبروفنياألسبرين

انتقائي  غير   - راجع  غير 
وقاية قلبية بجرعته
املنخفضة، زيادة 
التأثيرات الجانبية

 الهضمية.

غير انتقائي 

زيادة الحوادث القلبية
الوعائية، زيادة التأثيرات

الجانبية الهضمية.

تصنف انتقائي 
زيادة األلفة نحو إنزيم
سيكلو أوكسيجناز- 2 

مع االحتفاظ بفعالية نحو 
إنزيم سيكلو أوكسيجناز 
- 2، تستعمل بحذر عند 

مرضى القلب.

انتقائي نحو إنزيم
سيكلو أوكسيجناز- 2  

زيادة الحوادث القلبية
الوعائية نقص التأثيرات

الجانبية الهضمية.
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أو كسيجناز - 1؛ لذا يعد استعمال مضادات االلتهاب الالستيرويدية االنتقالية نحو 
إنزيم سيكلو أوكسيجناز - 2 كالسيليكوكسيبب )Celecoxib( الدواء املفضل ملعالجة 

التهاب املفاصل عند مرضى الَقْرَحة الَهْضِميَّة.  
أما الحالة السريرية الثانية فهي ملرضى القلب واألوعية الدموية، )مثل الَذْبَحة 
الَصْدِريَّة( الذين يعانون التهابات مفصلية، حيث يمنع استعمال مثبطات إنزيم سيكلو 
أوكسيجناز - 1، مثل: روفيكوكسيب )Rofecoxib( املثبط إلنزيم سيكلو أوكسيجناز - 
2. عند مرضى القلب واألوعية الدموية بسبب زيادة الحوادث والوفيات القلبية الوعائية؛ 
لذا تم سحبه من األسواق. أما الدواء املفضل في هذه الحالة من التهاب املفاصل عند 
مرضى القلب فهو دواء ناْبروْكسني الذي يعد الدواء األفضل عند املرضى الذين لديهم 

عوامل خطورة قلبية وعائية.  

الَتآُثراُت الدوائية 

أن  يمكن  التي  الشائعة  املواضيع  من  املثال  على سبيل  الدوائية  الَتآُثراُت  ُتعد 
تقييم استعمال  والطبيب وذلك من خالل  للصيدالني  املريض، وتشكل تحدياً  تواجه 
الدواء االْسِتباِقّي. فاملريض املعالج بالوارفارين للوقاية من الُجلَْطات الدموية قد يوصف 
له دواء جديد ملعالجة الِْتهاب املَْفِصل من قبل َطبيب الرُّوماتزم مثل ايبوبروفني. إذا تم 
تناول هذين الدوائني معاً يمكن أن يعاني املريض نزفاً باطنياً، لذا من خالل مراجعة 
الوصفة الطبية للمريض، يمكن للصيدالني مالحظة هذا الَتآُثر الدوائي املحتمل ويقوم 

باالتصال مع الطبيب ولفت انتباهه إلى أهمية هذا الَتآُثر الدوائي وخطورته.

َضبط الُجْرَعة الدوائية 
راح األدوية من الُكلَْيٌة، وعلى َعَمِليَّات الَحراِئُك  يؤثر َمَرض الُكلَْيٌة املُْزِمن على إطِّ
اْمِتصاص األدوية، وَتَوزُّعها، واْستْقالبها. تعد  الدَّواِئيَُّة األخرى التي تتضمن أيضاً 
أن  ويمكن  كلوياً،  اختالاًل  يعانون  الذين  املرضى  عند  شائعة  الدواء  جرعات  أخطاء 
تسبب تأثيرات ضارة مع نقص االستجابة العالجية، لذا ينبغي تعديل جرعات األدوية 
التي يتم َتْصِفَيتها من طريق الُكلية بشكل روتيني وفقًا لَتْصِفَيُة الِكرياتينني أو ُسْرَعُة 
الدوائية باستخدام اآلالت الحاسبة  الُجْرَعة  الُكَبيِبّي، ويجب حساب َضبط  التَّْرشيِح 
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ِإْنقاص  املُداَوَمة  ُجْرَعُة  لَضبط  املَُحبَّذة  الُطُرق  تتضمن  اإلنترنت.  عبر  أو  اإللكترونية 
مقدمو  يكون  أن  يجب  كالهما.  أو  الجرعات،  بني  الَفَترات  وإطالة  الدوائية،  الُجْرَعة 
الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة على دراية باألدوية شائعة االستخدام التي تتطلب 

َضبط الُجْرَعة الدوائية. 

ثانيًا: تقييم استعمال الدواء املَُتزاِمن

إن ُمراَجَعٌة االستعمال املَُتزاِمن لألدوية الحالية يتضمن مراقبة مستمرة للمعالجة 
الدوائية لضمان الحصول على نتائج إيجابية عند املريض. تزود هذه املراجعة الدوائية  
املَُتزاِمن  االستعمال  أية مشكالت من هذا  احتمال وجود  ملعرفة  بفرصة  الصيدالني 
لألدوية والتدخل ملنع حدوثها. ومن املشكالت التي تصادف أثناء االستعمال املَُتزاِمن 
الدواء  استخدام  وفرط  املعالجة،  وُمضاَعَفة  الدوائي-الدوائي،  الَتآُثر  الحالية  لألدوية 
املُراَجَعٌة  النمط من  الكافية. يسمح هذا  أو غير  املفرطة  قلة استخدامه، والجرعة  أو 
بتعديل العالج الدوائي للمريض إذا كان ضروريًا. ُيذكر على سبيل املثال تعديل جرعة 

الوارفارين بناًء على معايرة َزَمن البروثرومبني.  

ثالثًا: تقييم استعمال الدواء ااِلْسِتَعاِدي

املُراَجَعٌة  تصنيف  تحت  تندرج  ااِلْسِتَعاِدي  الدواء  استعمال  تقييم  غالبية  إَن 
ااِلْسِتَعاِديَّة، حيث ُتراجع املعالجة الدوائية بعد استعمال املريض للدواء. يسمح هذا 
النمط من التقييم باكتشاف طرق جديدة في وصف الدواء، أو ْصِرف الدواء، أو إعطاء 
الدواء  استعمال  تقييم  عملية  تسمح  للدواء.  املالئم  غير  االستعمال  من  تقي  الدواء 
ااِلْسِتَعاِدي بمراجعة السجالت الطبية للمرضى سواء الورقية أو اإللكترونية لتحديد 
فيما إذا كانت املعالجة الدوائية تتوافق مع املعايير العالجية. حيث يقوم الصيدالني 
يتوجب  الذين  القصبى  بالربو  املصابني  املرضى  بتحديد مجموعة  املثال  على سبيل 
بِّّي والدوائي. يستخدم  عليهم استعمال ستيرويد استنشاِقي فموي وفقًا للتَّاريخ الطِّ
الرعاية الصحية اآلخرين على استخدام  الصيدالني هذه املعلومات ليشجع مقدمي 

هذه العالجات عند وجود دواٍع الستعمالها. 
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اْحِتياطات دوائية متعلقة باملريض
إن عمر املريض وحالته الفيزيولوجية تؤثران على استجابته العالجية، مما يتطلب 
أخذ االحتياطات عند وصف األدوية له. وعند األطفال على سبيل املثال تكون الوظيفة 
الكلوية والكبدية أقل فعالية مقارنة مع البالغني؛ مما يعّرض إلطالة مدة تأثيرات الدواء 
الُخدَّج بسبب عدم  الرضع  التأثيرات عند  تتفاقم هذه  قد  كما  الجسم.  وتراكمه في 

نضج الجملة اإلطراحية واالستقالبية لديهم. 

عند الوالدة تكون الجملة اإلنزيمية الكبدية غير ناضجة، ثم تبدأ بالنضج السريع 
الطفل  متالزمة  الكلوراْمفينيكول  استعمال  يسبب  ال��والدة.  من  الرابع  األسبوع  بعد 
الرمادي عند الِولْدان بسبب مستوياته البالزمية العالية الناجمة عن عدم كفاية الّتَخّلص 
من الدواء. على العكس من ذلك يمكن لالستقالب الدوائي الكبدي أن يزداد عند الرضع 
األكبر سناً واألطفال، ألن نسبة وزن الكبد إلى وزن الجسم تصل إلى 50 % وهي أعلى 
من نسبتها عند البالغني. يمكن لألدوية املعطاة لألم أن تحفز النشاط اإلنزيمي عند الوليد 
كالَباْربيُتورات، حيث يستقلب الفينوباربيتون على نحو أسرع عند األطفال، مقارنة مع 

البالغني بسبب َتْحريض النشاط الكبدي اإلنزيمي. 
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املَُؤثَِّرة  الُجْرَعة  تحديد  دوائية سريرية  دراسة  أية  الرئيسي من  الجزء  يتضمن 
واآلمنة للدواء، لذا يتم إجراء دراسات الُجْرَعة وَمجال الُجْرَعٌة خالل الَطور الثاني من 
التجارب السريرية، ويتم ُتحديد الُجْرَعة خالل الطور الثالث. وتعتمد الُجْرَعة املَؤثَِّرة 
الُجْرَعة  الدوائية، وشكل  املادة  َخواّص  ذلك  في  بما  العوامل،  من  عدد  على  واآلمنة 
وطريق اإلعطاء، وعوامل تتعلق باملريض بما في ذلك عمر املريض، ووزنه، وجنسه، 
وِفَئته األَْثِنيَّة )العرقية(، ووظائف الَكِبد والُكلَْية، وما إذا كان املريض ُمدخناً. قد تؤثر 
أدوية أخرى أيضاً على الُجْرَعة الدوائية. تتم كتابة َتْعليمات الُجْرَعة على َوْصَفة الطبيب 
ط املُْسَتْشَفى، وعلى ُلصاَقة َتوسيم الصيدلية للدواء املوصوف. تتواجد َتْعليمات  أو ُمَخطَّ
الُجْرَعة الدوائية أيضاً داخل العبوة الدوائية لألدوية املَُتاحة ُدوِن َوْصَفة طبية.  تعد 
كّلً هذه العوامل وغيرها جزءًا ال يتجزأ من تجارب األدوية السريرية. وُتعرف الُجْرَعة 
الدوائية بأنها كمية الَدواء التي تؤخذ في أي وقت. ويمكن التعبير عن الُجْرَعة على أنها 
وزن الَدواء )على سبيل املثال 250 ملجرام(، أو حجم محلول الَدواء )على سبيل املثال 
10 ملي لتر، َقَطرتان(، أو عدد أشكال الجرعات )مثل َكْبسولَة واحدة، َتْحِمْيلَة واحدة( 
أو كميات أخرى )على سبيل املثال َبختان من بخاخ األنف(. ُيعرف ِنظام الُجْرعات 
بأنه الَتواُتر الذي تعطى به جرعات الَدواء. تشمل األمثلة على ذلك 2.5 ملي لتر مرتني 

يوميًا، أو ُقْرص واحد ثالث مرات يومياً، أو ُحْقَنة واحدة كل أربعة أسابيع.
من أجل الوصف املالئم للُجْرعات يتم َتْركيب معظم املنتجات، حيث تحتوي على 
الجرعة املعتادة ضمن وحدة ُمْفَرَدة كالَكْبسولَة أو ضمن حجم محدد )5 ملي لتر أو 
ِملَْعَقُة شاي( من شكل الجرعة السائلة. يقوم املصنعون في كثير من األحيان بلتلبية 
متطلبات الجرعة املتفاوتة بصياغة الدواء في أكثر من َشْكل ُجْرَعي واحد وبأكثر من 
تركيز. ويتم احتساب الُجْرَعة الدوائية اليومية اإلجمالية من الُجْرَعة وعدد املرات التي 
لُجْرَعة  الفيزياِئّية  األَشْكال  الُجْرَعة  َشْكل  يشمل  بينما  يوميًا،  الُجْرَعة  أخذ  فيها  يتم 
الَدواء، ومنها: األقراص، والكبسوالت، والكريمات، واملراهم، والبخاخات، واللَطخات. 

الفصل السابع
اجلرعـــة الدوائيـــة
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قد يحتوي كل شكل من األشكال الُجْرَعية ايضاً على عدد من األشكال املتخصصة 
الفم  تجويف  داخل  توضع  )التي  الِشْدِقّية  واألقراص  اإلطالق،  ذات  األقراص  مثل: 
كي تمتص عن طريق الشعيرات الدموية املوجودة بتجويف الفم(، واألقراص الَقاِبلة 
للتََّبْعُثِر، وأقراص الَْمَضغ، بينما ُتعرف قوة الَدواء )تركيزه( بأنها كمية الدواء أو عدد 
أو  ملجرام،   500 تحتوي  كبسولة  املثال  )على سبيل  الُجْرَعي  الَشْكل  في  الوحدات 
املُْثلَى هي  الدوائية  الُجْرَعة  ُتعد  لتر(.  5 ملي  250 ملجرام في كل  ُمْسَتْعلَق يحتوي 
الُجْرَعة التي ُتعطي التأثير املرغوب مع الحد األَْدَنى من اآلثار الجانبية. ويتم تحديد 
وطريق  الفم  طريق  الطرق  تلك  وتتضمن  الجرعي،  للشكل  طبقاً  الدواء  إعطاء  طريق 

املستقيم وطريق االستنشاق وطريق األنف املوضعي.   
توصف الُجْرَعة الدوائية بأنها الُجْرَعة التي تحتوي على كمية كافية من الدواء 
بأقل  املَأْموِنيَّة  مع  للدواء  األَْمَثُل  الِعاَلِجّي  األََثر  لتحقيق  وذلك  كبيرة،  ليست  ولكنها 
جرعة ممكنة. قد تكون الُجْرَعة املَُؤثَِّرة للدواء مختلفة نتيجة الختالف املرضى. يظهر 
املُْنَحَنى الَجَرِسيُّ املألوف الوارد في الشكل التالي أنه في عينة التََّوزُّع الطبيعية، فإن 
جرعة الدواء تقدم ما يسمى ُوْسَطي الُجْرَعة املَُؤثَِّرة في معظم األفراد. لكن عند دراسة 
تأثير هذا الدواء على مجموعة من السكان، فإن قسماً من السكان سوف تظهر عليهم 
ط. تعتبر كمية  تأثيرات قليلة من الدواء، والقسم اآلخر يبدون تأثيرات أكبر من املَُتَوسِّ
الدواء التي سُتنِتج التأثير املرغوب في معظم املرضى البالغني جرعة الدواء املعتادة 
للبالغني وهي جرعة البدء املتوقعة عند املرضى. من هذه الُجْرَعة الَبْدِئيَّة يمكن ملقدمي 
الرعاية الصحية زيادة أو إنقاص الجرعات الالحقة لتلبية املتطلبات الخاصة للمريض 

عند الضرورة. 
قد تنتج بعض األدوية أكثر من تأثير واحد، اعتمادًا على الجرعة. فعلى سبيل 

املثال األَْسِبرين: 
• تسبب الجرعة املنخفضة من األَْسِبرين )81 - 325( ملجرام يوميًا تأثيرًا ُمَضادًا 	

َفيحات، حيث تستعمل للوقاية من السكتات الدماغية أو اْحِتشاء َعَضِل  لَتَكدُّس الصُّ
الَقلْب. 

• تبدي الجرعة املتوسطة من األَْسِبرين )300 - 2400( ملجرام يوميًا تأثيرًا مسكنًا 	
وخافضاً للحرارة.
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• تمتلك الجرعة الكبرى من األَْسِبرين )2400 - 4000( ملجرام يوميًا مقسمة على 	
ثالث جرعات يوميًا تأثيرًا مضادًا لاللتهاب.

يتم تحديد َجْدَول الُجْرعات أو ِنظام الُجْرعات خالل االْسِتْقَصاء السريري، حيث 
الدَّواِئيَّة، وخصائص  الَحراِئك  ومرتسم  الدواء،  ِفْعل  ُمدَّة  على  كبير  حد  إلى  يستند 
شكل الجرعة )على سبيل املثال، اإلطالق املباِشر أو اإلطالق املَُعدَّل(. بناًء على هذه 
العوامل، يوصى بإعطاء بعض األدوية بجرعة واحدة يومياً، بينما تعطى أدوية أخرى 
التركيز  لتحقيق  تحميل  ُجْرَعة  أو  أولية،  ُجْرَعة  األدوية  بعض  وتتطلب  تواتراً.  أكثر 
املطلوب للدواء في الدم أو األنسجة، وبعد ذلك يمكن الحفاظ على تركيزها الدموي من 
خالل إعطائها بُجْرَعات ُمداَوَمة بانتظام. من األمثلة العملية على ذلك، الِديجوكِسني 
)دواء مقو للقلب( الذي يستعمل ملعالجة الَرَجفان اأُلَذيِني أو الَرْفَرَفة اأُلَذيِنيَّة بُجْرَعة 
تحميل بدئية 500 ِمْكُروْجرام، ثم بعد ست ساعات تعطى 500 ِمْكُروْجرام أخرى، بعد 

ذلك يتم التقييم السريري والبدء بُجْرَعات املُداَوَمة )125 – 250( ِمْكُروْجرام يومياً.

بُسْرَعة  إعطائه  بعد  الدواء  يمتص  أن  الَجهاِزّية يجب  التأثيرات  للحصول على 
مناسبة، ويتم توزيعه بتركيز كاٍف على َمَقرَّات ُمْسَتْقِباَلته، وأْن يبقى هناك لفترة كافية. 

شكل يوضح املنحنى الجرسي للجرعة الدوائية.

جرعة الدواء ملي جرام/ كيلو جرام

وسطي الجرعة املؤثرةالجرعة البدئية
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وُيعد من أحد خصائص اْمِتصاص الدواء وصوُله لتراكيز مصلية دموية على فترات 
زمنية مختلفة بعد إعطائه. وتمتلك بعض األدوية عالقة بني تركيزها الدموي وتأثيراتها 
الدوائية وتحقق مستويني من التركيز، املستوى األول يسمى التركيز الَفعَّال األَْدَنى، 

ّي األَْدَنى. ويسمى املستوى الثاني التركيز الُسمِّ

التراكيز الدموية للدواء 
التركيز   من  األَْدَنى  الحد  الدم  في  األدوية  لهذه  املصلي  التركيز  َوَسِطي  يمثل 
الفعَّال الذي يمكن توقعه إلنتاج التأثيرات املرغوبة للدواء عند املرضى. يوضح الشكل 
التالي التركيز الَفعَّال األَْدَنى، حيث يصل الدواء لتركيزه املْصلي األَْدَنى بعد ساعتني 
تركيزه  من  أقل  إلى  وينخفض  ساعات،   5 بعد  التركيز  ْرَوِة  ُذِ ويحقق  إعطائه،  من 
املصلي الَفعَّال األَْدَنى بعد 10 ساعات. إذا كان املطلوب الحفاظ على الدواء بتركيز 
ال لفترة أطول، يتطلب ذلك إعطاء جرعة ثانية من الدواء بعد  أعلى من الحد األَْدَنى الَفعَّ
حوالي 8 ساعات. من الناحية العملية قد يختلف املُْنَحَنى، اعتماًدا على طبيعة املادة 
أخرى  وعوامل  املعطاة،  الُجْرَعة  وَشْكل  والفيزيائية،  الكيميائية  وُمَميِّزاتها  الدوائية، 

تتعلق باملريض. 

شكل يوضح مرتسم التركيز الدموي الدوائي مقابل الزمن.

الزمن / ساعة

التركيز السمي األدني

التركيز الفعال األدني

ذروة التركيز

دم
بال

اء 
دو

 ال
يز

رك
ت
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ّي األَْدَنى، حيث تسبب   يتضمن املستوى الثاني من تركيز الدواء التركيز الُسمِّ
التراكيز الدوائية أعلى من هذا املستوى تأثيرات ُسّمية مرتبطة بالدواء عند وسطي 
التركيز  بني  املصلي  الدوائي  التركيز  على  الحفاظ  األمثل  من  ُيعد  األفراد.  مجموع 
ّي األَْدَنى، ويسمى ذلك بالناِفَذة الِعاَلِجيَّة للدواء خالل  الَفعَّال األَْدَنى والتركيز الُسمِّ

الفترة العالجية الدوائية املرغوبة.  

ّية، واملُميَتة  مِّ يقدم الجدول املرفق الحقًا أمثلة عن التراكيز الدموية الِعاَلِجيَّة، والسُّ
لبعض املواد الدوائية. ال تنطبق القيم الواردة في هذا الجدول على الُرّضع واألطفال. 

كما يجب أال تعتبر هذه القيم مطلقة، ولكنها تستخدم كوسيلة ِإْرشادية فقط. 

التراكيز الدموية للجرعة الدوائية ]ملجرام/ ِلتر[اسم الدواء

ّيةالِعاَلِجيَّة مِّ املُميَتةالسُّ

104001500 - 20أِسيتاميُنوفني.

10 - 0.200.420 – 0.5أميتريبتيلني. 

فينوباربيتال.
)دواء مهدئ ومنوم ومضاد 

لالختالج(.
80 – 40150 - 60ما يقرب من 10 

550 - 0.520 - 2.5َدياِزيبام. 

ِديجوكِسني
—)0.002 - 0.009()0.0006 – 0.0013()دواء مقو للقلب(.

جدول يبني التراكيز الدموية العالجية والُسّمية واملميتة
 لجرعات بعض املواد الدوائية.
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اسم الدواء
التراكيز الدموية للجرعة الدوائية ]ملجرام/ ِلتر[

ّيةالِعاَلِجيَّة مِّ املُميَتةالسُّ

إيميبرامني
)دواء مضاد لالكتئاب(.

0.16 - 0.050.72

13.9 - 4.213.9 - 8.3الليْثُيوم. 
34.7

فنيتوين )دواء مضاد 
للصرع والضطراب نظم 

القلب(.
 55 – 2250100

كينيدين )دواء مبطئ
30 - 31050 - 6للقلب(.

تابع/ جدول يبني التراكيز الدموية العالجية والُسّمية واملميتة
 لجرعات بعض املواد الدوائية.

التأثير املرغوب  التي ستنتج  الدواء  للدواء كمية  الَوَسِطيَّة  املَُؤثَِّرة  الُجْرَعة  تمثل 
ة الَوَسِطيَّة كمية  عند 50 % من األفراد الذين تم اختبارهم، بينما تمثل الُجْرَعة السامَّ
ّيًا محددًا عند 50 % من األفراد الذين تم اختبارهم.  الدواء التي ستنتج تأثيرًا ُسمِّ
يتم التعبير عن العالقة بني التأثيرات املرغوبة وغير املرغوبة للدواء باملَْنَسب الِعاَلِجي 
ة الَوَسِطيَّة والُجْرَعة املَُؤثَِّرة  وُيعرف املَْنَسب الِعاَلِجّي بأنه )النسبة بني الُجْرَعة السامَّ
ياً قدره 20  الَوَسِطيَّة للدواء(، لذا من املتوقع أن يكون الدواء الذي يمتلك َمْنَسبًا ِعاَلِجّ
له هامش أمان أكبر في استخدامه من الدواء ذو منسب عالجي قدره 5. قد تكون 
بعض األدوية ذات َمْنَسب ِعاَلِجّي ُمْنَخِفض أقل من 2؛ لذا يجب الحذر الشديد عند 
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وصفها للمرضى. يوضح الجدول املرفق سابقًا بعض األدوية ذات املؤشرات العالجية 
الَضيِّقة، ومن ثم ينبغي مراقبتها بعناية عند املرضى املعالجني بها. 

تزداد  حيث  الَضيِّق،  الِعاَلِجّي  املَْنَسب  ذات  األدوية  من  مثااًل  الوارفارين  يعد 
جرعته حتى يستجيب معظم املرضى وتحدد االستجابة املرغوبة نحوه بازدياد زمن 
فمن  النزف.  منه  قليالً  العالية  الجرعات  تسبب  بينما  الضعفني.  إلى  البروثرومبني 
والسمية،  العالجية  االستجابات  فيه  تتراكب  التراكيز  من  مجاالً  يمتلك  أن  املحتمل 
البروثرومبني  زمن  لديهم  يتحقق  آخرون  مرضى  بينما  املرضى،  بعض  ينزف  حيث 
املرغوب فيه. بينما يعد الِبنسلني من األدوية ذات املَْنَسب الِعاَلِجّي الواِسع، حيث يمكن 
إعطاء جرعات مفرطة منه تصل لعشرة أضعاف الجرعة العالجية لتحقيق االستجابة 

العالجية املرغوبة. 

العوامل املؤثرة في تحديد جرعة الدواء

• ُعُمر املَريض. 	

• الحمل واإلرضاع.	

• َواِئّي(. 	 ُد األَْشَكاٍل الجيِنّية )ِعلُْم الِوَراَثِة الدَّ َتَعدُّ

• َوْزُن الِجْسم.	

• َباَحُة َسْطِح الِجْسم.	

• الحالة املرضية.	

• الَتآُثُرات الَدواِئية – الَدواِئية.	

• الَتآُثُرات الَدواِئّية - الِغذاِئيَّة.	

ُعُمر املَريض 

يعد  الَدواِئيَّة؛ حيث  الُجْرَعة  باالعتبار عند تحديد  املَريض  ُعُمر  يؤخذ  أن  يجب 
ع وال  الُعُمر مهماً أثناء معالجة املرضى من الِولْدان، واألَْطفال، واملُِسنِّني. فعند الُرضَّ
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يل األدوية والكلية املسؤولة عن  سيما الُخدَّج منهم يكون الكبد هو املسؤول عن تَعطِّ
التخلص من الدواء غير ناضجني، مما يعرض لتراكم الدواء في األنسجة ملستويات 

سمِّية. يتم عادة تحديد مستويات الدواء الدموية عند هؤالء املرضى وُتراقب بعناية. 

املرضى األطفال 

تم تعريف املرضى األطفال أنهم األصغر من عمر 18 عامًا. 

ويتم تصنيف األطفال حسب أعمارهم إلى:

• الُخدَّج: هم الرّضع املولودون قبل 37 أسبوعًا من عمر الحمل. 	

• الِولْدان: من عمر اليوم إلى الشهر األول من بعد الوالدة. 	

• ع: من عمر الشهر إلى السنة.	 الُرضَّ

• األَْطفال: من عمر سنة إلى 11 سنة.	

• املُراِهقون: من عمر 12 إلى 16 سنة.	

إَن فهم االختالفات في الفيزُيوُلوْجية باملراحل تختلف من تطور األطفال مقارنة 
مع البالغني؛ مما يساعد في تصميم ِنظام الجرعة الدوائية. يمكن أن تكون تأثيرات 
ية الكبدية الناتجة  الدواء املختلفة التي تظهر في األطفال سامة، كما هو الحال في السمِّ
عن مستحضر الفالبروات املضاد لالختالج، وميناء األسنان املَُبقَّع الناتج عن استعمال 
التتراسيكلني املُضادِّ الَحَيِوي. ُتعد األدوية ذات هامش الَساَلَمة الواسع خيارات جيدة 
تأثيرات  الدَّواِئيَُّة  الَحراِئكية  التغيرات  تسبب  أن  املحتمل  غير  ومن  األطفال،  ملعالجة 
ُسميَّة أو عدم فعالية. بينما في األدوية ذات هاِمش الَساَلَمة الضيق، مثل: الجنتاميسني  
الدَّواِئيَُّة الصغيرة تأثيرات سمية  الَحراِئكية  التغيرات  الفنيتوين، يمكن أن تسبب  أو 

خطرة. يبني الجدول الالحق أمثلة لالختالفات بني جرعات األطفال والبالغني.
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االختالفات الَحراِئكية الدواء
الدَّواِئيَّة

التأثير

ي����ع جنتاميسني ي��ت��ن��اق��ص ح��ج��م تَّ����َوزُّ
جنتاميسني طوال فترة الطفولة 
ت��ماشي�ًا م��ع النسب��ة املئوي��ة 

إلجمالي ماء الجسم.

عن�د  أعل��ى  تستعم�ل جرع��ات 
التأثير  ُذْرَوة  لضمان  األطفال 

العالجي. 

املورفني كودين إلى  الكودين  يتحول 
الذي يصعب التنبؤ به بسبب 
احتمالية تراكم الدواء وضعف 

ترشيحه.

هناك احتمال كبير لتراكم الدواء. 
ال يوص��ى باستعمال��ه عن��د

األطف�ال بسب�ب مخ�اوف تتعل�ق 
بالسالم�ة.

عن���د زيادة ترشيح ثيوفيلني.ثيوفيلني  أعل��ى  جرع��ات  تتطل��ب 
الرضع األطفال.

الفنيتوين فنيتوين  امتصاص  انخفاض 
 )pH( َب��اه��اء  ارت��ف��اع  بسبب 
امل��ع��دة. وت��ن��اق��ص االرت��ب��اط 

بالبروتني عند الرّضع.

تناقص الَتواُفُر الُبيولوِجّي.
املطلوبة  املصلية  التراكيز  تع��د 
ارتباط�ه  تناق��ص  بسب��ب  أق�ل 

بالبروتني.

تتطلب جرعات أعلى حتى عمر زيادة ترشيح ليفيتراسيتام.ليفيتراسيتام
12 عامًا.

ميثيل ِفنيدات
)َدواٌء ُمَنبٌِّه َمْرَكِزّي(

عمر تناقص ترشيح ميثيل ِفنيدات. ب�ني  أقل  جرع�ات  تتطل�ب 
)6 - 12( عامًا.

جدول يبني تأثير فيزُيوُلوْجية اأَلْطفال على الَحراِئك الدَّواِئيَّة
 لبعض األدوية الشائعة.



- 102 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

حالة   200 من  الوالدة  من  األولى  السنة  خالل  الرضع  وفيات  معدل  انخفض 
وفاة لكل 1000 والدة في القرن التاسع عشر إلى 6.7 وفاة لكل 1000 والدة في عام 
2006م من القرن الحادي والعشرين. يعود هذا النجاح إلى التحّسن الكبير في تحديد 
األمراض والوقاية منها وعالجها أثناء الوالدة وِسن الرَّضاعة. مع أن معظم األدوية 
املستخدمة عند املرضى األطفال تمثل فقط ربع األدوية املوافق عليها من قبل ِإداَرُة 
ُتعد  لها مؤشرات محددة لالستخدام عند األطفال.  التي  األمريكية  واألَْدِوَية  األَْغِذَيِة 
البيانات املتوافرة عن الحرائك الدوائية، والديناميكا الدوائية، والفعالية، وسالمة األدوية 
نادرة عند الرضع واألطفال. َتسبب هذا النقص في املعلومات إلى كوارث صحية عند 
األطفال مثل متالزمة الطفل الرمادي الناجمة عن استعمال الكلورامفينيكول، وَتَفقُُّم 
األَْطراف الناجم من الثاليدوميد، والَيَرقان الَنَوِوّي الناجم من العالج السلفوناميد.   

توفوا  الذين  الِولْدان  للمرة األولى عند  الرمادي  الطفل  تم اإلبالغ عن متالزمة 
جرام/  كيلو  ملجرام/   )300-100( الكلورامفينيكول  من  مفرطة  جرعات  تناول  بعد 
يوم، حيث كانت تراكيز الكلورامفينيكول املصلية قبل املوت مباشرة بني )75 - 100( 
ملجرام/ لتر. عادة ما يعاني مرضى متالزمة الطفل الرمادي من َتَمدُّد البطن والقيء 
والصدمة  الدَّم  َضْغِط  وَنْقُص  التََّنفُِّسيَّة  اِئَقِة  والضَّ املميز،  الرمادي  واللون  واإلسهال 

املَُتَرقٍّية. 
ُيعرف الثاليدوميد بتأثيراته املسخية )املسببة لتشوه األجنة(. تسبب الثاليدومايد 
في عديد من التشوهات الجنينية الخلقية املتعددة )خاصة َتَشوُّهات األطراف(، كما 
ُتسبب الِْتهاب األَْعصاب، والَتَخلُّف الَعْقِلي. ُيذكر من األدوية املاسخة أيضاً األيزوتريتنون 
باب الشائع عند املرضى املراهقني الذين قد  الذي استخدم لعالج نوع من َحب الشَّ
الرعاية  النشاط ملهنيي  ولكنهم غير راغبني باالعتراف بهذا  يكونون ناشطني جنسياً 
الصحية، فقد قدم االيزوتريتنون مشكلة صعبة في تثقيف املرضى منذ تسويقه في 

الثمانينيات. 
تم اإلبالغ عن حدوث الَيَرقان الَنَوِوّي عند الِولْدان الذين عولجوا بالسلفوناميدات، 
حيث تبني أن الَسلفوناميد يعمل على ِإَزاَحة الِبيليروبني من مقرات ارتباطه البروتينية 
في الدم مسببًا بذلك ارتفاع مستوى ِبِيِليروبني الدَّم الذي ُينتج وصول الِبيليروبني إلى 

الدماغ وترسبه في النويات الدماغية، مسبباً اْعِتاَلالً ِدماِغّياً عند الرضع.
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شكل يوضح تشوة أطراف طفل ناتج عن
 تناول األم الثاليدوميد أثناء الحمل.

من األمور املهمة التي يجب أن تؤخذ باالعتبار في طب األطفال هو تحديد الُجْرَعُة 
املُْثلَى. ال يمكن أن تعتمد نظم الُجْرَعة ببساطة على وزن الجسم أو الَباَحة الَسْطِحيَّة 
للمرضى األطفال من خالل استقراء بيانات البالغني، حيث يمكن أن يختلف الَتواُفُر 
العالجية، ومعلومات  والَنجاَعة  الدَّواِئيَّة،  الدَّواِئيَّة، والدِّيناِميكا  الَبُيولوِجّي، والَحراِئك 
السالمة بشكل ملحوظ بني املرضى األطفال والباِلغني، إضافة لذلك يوجد تباين بني 
بينهم، وذلك بسبب اختالف عمر األطفال، ووظيفة األعضاء،  فيما  املرضى األطفال 

والحالة املرضية. 

األشكال الجرعية

إَن كثيرًا من األدوية املستخدمة عند املرضى األطفال ال تتوفر بأشكال جرعية 
مالئمة، مما يستلزم َتْخفيف التراكيز العالية من األدوية املخصصة للمرضى البالغني. 
تشم�ل األمثل�ة عل�ى ذل�ك الكارب�امازيبني، والديازيب�ام، وال�ِديجوكِس�ني، واألِبينيفِري�ن، 
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قياس  يجب  والفنيتوين.  والفينوباربيتال،  واملورفني،  واألنسولني،  والهيدراالزين، 
املخصصة  األدوية  هذه  لتوزيع  لتر  ملي   0.1 إلى   0.01 من  تتراوح  التي  الجرعات 
لالستعمال عند الرضع. من الواضح أن يترافق ذلك مع أخطاء كبيرة في القياسات، 
وقد سببت هذه األخطاء سابقًا التسمم بالِديجوكِسني واملورفني عند الرضع. ُيعد من 
أحد الحلول لهذه املشكلة َتْخِفْيف هذه املنتجات املركزَّة، لكن مثل هذه الَتَبدُّالت يمكن 
أن تؤثر على استقرار هذه األدوية أو توافقها. بسبب محدودية البيانات املتوافرة، قد 

يكون الصيادلة غير راغبني بتبديل األشكال الجرعية لبعض األدوية.
الجرعية  األشكال  لتخفيف  املناسب  الِسواغ  اختيار  الصعوبة  من  يكون  قد 
فينوباربيتال  يحتوي  األطفال.  مرضى  عند  استعمالها  ليصار  للبالغني  املخصصة 
في  يَدالَِنيَّات(  الصَّ في  َوُمذيٌب  ٌب  ُمَرطِّ )وهو  جليُكول  بروبيلني  على  مثاًل  الصوديوم 
املنتج األصلي لتحسني استقرار الدواء، نظرًا ألن البروبيلني جليكول يمكن أن يسبب 
َفْرُط األسمواللية لدى الرضع، لذا إَن أية إضافات أخرى لهذا الِسواغ تعد غير حكيمة. 
بسبب محدودية الوصول إلى أماكن الحقن الوريدية عند املرضى األطفال، لذا 
يجب أن تعطى األدوية من خالل استعمال نفس مكان الحقن الوريدي. ولكن غالبًا ما 
تكون البيانات الخاصة بتوافق هذه األدوية غير متوافرة. فمثاًل عندما يتطلب الرضع 
الِولْدان إعطاء األميُنوْجليُكوزيد )وهو ِصْنٌف من املَُضادات الحيوية املُبيَدة ِللَْجراثيم( 
َنْقص  لتصحيح  الَكالْسُيوم  جُلوُكونات  وإعطاء  املثبتة  أو  املفترضة  اإِلْنتانات  ملعالجة 
كالسيوِم الدَّم أو مكمالت الكالسيوم، َتبيَّن وجود توافق بني التوبراميسني )وهو أحد 
األمينوجليكوزيدات( وجُلوُكونات الَكالْسُيوم عند استعمال مكان الحقن الوريدي نفسه 

عند الرضع الِولْدان.

متطلبات الُجْرَعُة الدوائية لألطفال
َتعتمد جرعات الدواء التي تعطى بامللجرام لكل كيلو جرام مرة واحدة يوميًا أو 
أكثر غالبًا بناًء على وزن الجسم عند الولدان والرّضع واألطفال الذي يقدر بالكيُلو 
تعطى  أن  ال��َوَرم،  ُمضادُّات  األدوي��ة  ذلك  في  بما  األدوي��ة،  لبعض  يمكن  لكن  جرام. 
استناًدا إلى َباَحة َسْطِح الِجْسم، حيث تقدر بامِللي جرام لكل ِمْتر ُمَربَّع مرة واحدة أو 
أكثر يومياً. وفي كلتا الحالتني ال ينبغي أن تتجاوز الكمية اإلجمالية للجرعة الدوائية 
الفردية أو اليومية املعتمدة على وزن الجسم، أو سطح الجسم عند األطفال واملراهقني، 

وكمية الدواء املحددة عند املريض البالغ.
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يهتم  دوائي  َمْرِجعي  َمْصَدر  استعمال  املالئم  من  لألطفال  الدواء  وصف  عند 
 .PDR, Martidale, Lexicomp �بالجرعات الدوائية ذي سمعة طيبة حسنة مثل ال

• 	/http://www.pdr.netا:PDR

• 	    https://about.medicinescomplete.com/publication/ا:Martidale
/martindale-the-complete-drug-reference

• 	https://online.lexicomp/local/action/homeا:Lexicomp

نظرًا ألن عديدًا من الجرعات يتم إعطاؤها اعتمادًا على امللي جرام لكل كيلو 
الجرعة  الحاالت  تكون في بعض  قد  أمراً مهماً.  يعد  الطفل  فإن معرفة وزن  جرام، 
الدوائية مبنية على الوزن املثالي، لكن يحتاج األطفال الذين يتلقون العالج على نحو 

طويل إلى تعديالت الجرعة عند نموهم.
يمكن أن تكون للجرعة الخاطئة، وال سيما عند الرضع تأثيرات ضارة وكارثية. 
الجرعات،  بالتأكد من فحص حسابات  يقوم شخصان  أن  الجيدة  الممارسات  ومن 
مثل: مقدم الرعاية الصحية الذي يصف الدواء، والَصيَدالَِنّي. يجب عادة أال تتجاوز 
الجرعة املحسوبة جرعة البالغني. قد ال تكون الجرعة املوصى بها هي الُجْرَعُة املُْثلَى 
عند بعض األطفال؛ لذا ُيعد من الضروري ضبط الجرعة وفقاً لالستجابة السريرية. 
ويجب التأكد من أن الجرعة املحسوبة يمكن إعطاؤها بشكل آمن للطفل. يمكن تقريب 

الجرعات للتأكد من أنها قابلة للقياس بدقة من قبل اآلباء ومقدمي الرعاية.

املَْرَضى املُِسنِّـون 

يواجه املرضى املُِسنِّون مشكالت تتعلق بالعالج الدوائي والجرعات الدوائية مما 
يتطلب اهتماماً خاصاً، حيث تبدأ معظم الوظائف الفيزُيوُلوجّية بالتضاؤل عند البالغني 
الَقلِْبّي بحوالي 1 %  بعد العقد الثالث من العمر. على سبيل املثال ينخفض النتاُج 
سنوياً من ِسّن 20 إلى 80 عاماً، كما تنخفض ُسْرَعة التَّْرشيِح الُكَبيِبّي تدريجيًا مع تقدم 
الُعمر، وفي ِسّن ال� 80 عاماً تصل إلى نصف ما كانت عليه في ُعُمر العشرين عاماً. 
كما أن انخفاض الوظائف الُكلِْويَّة والكبدية عند كبار الِسّن يبطىء معدل َتْصِفَية األدوية 
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ويزيد من إمكانية تراكمها وسميتها. قد يستجيب املِسنُّون أيضاً بشكل مختلف نحو 
األدوية مقارنة باملرضى الياِفعني بسبب التغيرات في حساسية املستقبالت الدوائية أو 

بسبب التغيرات املرتبطة بالعمر في األَْنِسَجة أو األعضاء املستهدفة.
معالجة  املُِسنِّني  املرضى  عند معظم  املزمنة  تتطلب االضطرابات  لذلك،  إضافة 
دوائية تشاركية متزامنة بأكثر من دواء واحد، مما يزيد من احتمال التآثرات الدوائية 
الدوائية ومن الَتفاُعالت الَدواِئيَّة الضاَرة. يتم خالل التقييم السريري لدواء جديد   -
األخذ باالعتبار احتمال تناول أدوية أخرى بشكل متزامن من قبل املرضى وال سيما 

املُِسنِّني منهم، لذا توجه الدراسات نحو تحديد التآثرات الدوائية - الدوائية املحتملة.

األمراض شائعة االنتشار بني املسنني

ُتعد نسبة السكان الذين يبلغون 65 عاماً فما فوق في تزايد. في عام 2008م، 
كانت نسبة األشخاص الذين بلغوا 65 عاماً أو أكبر 13.0 % من إجمالي عدد سكان 
الواليات املتحدة. يتوقع بحلول عام 2030 م أن يتضاعف عدد السكان األكبر سناً، 
حيث سيكون واحد من كل خمسة أمريكيني عمره أكبر من 65 سنة. ومع ذلك، فإن 

نسبة املُِسنِّني األكبر عمراً، أي أكبر من 85 عاماً سوف تستمر في النمو . 
الدماغية، وداء السكري من  القلب، والسكتة  ُتعتبر األمراض املزمنة، كأمراض 
األسباب الرئيسية للَعْجز عند املُِسنِّني، حيث يقدر ما مجموعه 92 % من املُِسنِّني لديهم 
على األقل حالة صحية مزمنة. يمكن الِوقاَية من عديد من الحاالت املزمنة أو تحسينها 
من خالل تعديل السلوك، مثل الِنظام الِغذاِئّي والنشاط الجسِمّي. يذكر من األمراض 
املزمنة شائعة االْنِتشار عند املُِسنِّني في عام 2008م )كما هو موضح في الشكل أدناه( 
ارتفاع َضْغِط الدَّم )56 %(، والِْتهاُب املَْفاِصل )50 %( ، وأمراض القلب )32 %(، 
والسرطان )23 %(، وداء السك�ري )19 %(، والرب�و )10 %(، والدَّاُء الرَِّئِويُّ املُِسدُّ 

املُْزِمن )9 %(، والَسْكَتة الدماغية )9 %(.
تعتبر األمراض املزمنة السبب الرئيسي للَوَفَيات عند املُِسنِّني. لقد تغيرت األسباب 
الرئيسية للَوَفَيات عند املُِسنِّني قلياًل خالل السنوات الخمسة والعشرين املاضية )كما 
القرن  ربع  خالل  املهمة  التغييرات  بعض  برزت  حيث  أعاله(،  بالشكل  موضح  هو 
املاضي. أواًل، انخفضت معدالت الَوَفَيات بسبب أمراض القلب والسكتة بنسبة 50 % 
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ويعود ذلك نتيجة املكاسب التي تحققت في الوقاية والعالج من هذه األمراض. ثانيًا، 
ارتفعت معدالت الَوَفَيات املرتبطة بداء السكري، واألمراض التنفسية الُسْفِليَّة املزمنة، 

وداُء ألزهايَمر ارتفاعاً كبيراً.

شكل يوضح األمراض املزمنة شائعة االنتشار بني املسنني في عام 2008م.

السكتة
الدماغية

الداء الرئوي
املسد املزمن

داء
السكري

أمراض
القلب

التهاب
املفاصل

ارتفاع
ضغط الدم

الرب���و

% 60
% 50
% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

الضروري معرفة  ُيعد من  املُِسنِّني  لدى  املُْثلَى  الَدواِئيَّة  املُعالََجة  للحصول على 
التغيرات الِفيْزُيوُلوِجيَّة واملرضية املرتبطة بتقدم الُعُمر التي قد تؤثر على االستجابة 
الدوائية. يناقش هذا الفصل التبدالت الَحراِئكية الدَّواِئيَّة والدِّيَناِميكا الدَّواِئيَّة املتعلقة 
عند  األدوية  الستخدام  العامة  واملبادئ  الَدواِئيَّة  املُعالََجة  على  تؤثر  قد  التي  بالعمر 

املُِسنِّني. 

الَتَبدُّالت الَحراِئكية الدَّواِئيَّة عند املُِسنِّني

امتصاص  في  تؤثر  قد  ِفيْزُيوُلوِجيَّة  تبدالت  والشيخوخة  الُعُمر  تقدم  من  َينُتج 
األدوية، واستقالبها، وارتباطها بالبروتني، وتوزيعها، واطراحها. تتضمن هذه الَتَبدُّالت 

املتعلقة بالعمر السبيل املَِعدي - املََعوي، والكبد، والُكليتني وفقًا لآلتي:
• تناقص اإلفراز الحمضي املَِعدي.	
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• تناقص الحركية املَِعدية – املََعوية.	

• تناقص باحة االمتصاص اإلجمالية.	

• تناقص الَجَرياِن الَدموي الطحالي.	

• تناقص حجم الكبد.	

• تناقص التَّْرشيِح الُكَبيِبّي.	

• تناقص التَّْرشيِح الُنَبْيِبّي.	

تزداد نسبة الدُّهون لدى املُِسنِّني، مما تنتج عنه زيادة حجم التوزع لألدوية الَذوَّابة 
يتناقص  بينما  وَثُيوبينتال.  وَدياِزيبام،   ،)clomethiazole( كلوميثيازول  بالُدْهن مثل: 
تميل  وإيثانول.  وِديجوكِسني،  سيميتيدين،  مثل:  باملاء  الَذوَّابة  لألدوية  التوزع  حجم 
األدوية الَحْمِضّية لالرتباط بَألُْبومني الِبالزما، بينما ترتبط األدوية األَساِسّية بالبروتني 
ِرّي - ألفا 1، وبما أن مستويات األَلُْبومني تميل للتناقص عند املُِسنِّني، لذلك فإَن  الُسكَّ
الِحْمِضّية سوف يزداد، ومن األمثلة على ذلك السيميتيدين  الُحر من األدوية  الجزء 

املعالج لقرحة املعدة، والفوروسيميد املُِدّر ِللَبول، والوارفارين املانع لتجلط الدم.

التبدالت الدِّيَناِميكية الدَّواِئيَّة عند املُِسنِّني

إَن التبدالت الجزيئية والخلوية التي َتحُدث مع تقدم الُعُمر قد ُتغيِّر االستجابة 
نحو األدوية عند املُِسنِّني. ُتَعد االستجابة نحو موسعات األوعية الدموية التي تتظاهر 
أو  اليافعني  األشخاص  مع  مقارنة  املُِسنِّني،  عند  االْنِعكاِسّي ضعيفة  الَقلِْب  بَتَسرُّع 
البالغني، حيث يعتقد أَن التبدالت الِبْنَيِوّية في األَوِعَية الدموية الِوعاِئيَّة ُتسهم في هذه 

االستجابة. 
تشمل األدوية التي من املمكن أن تسبب انخفاض َضْغِط الدَّم عند املُِسنِّني:

• األدوية الخاِفُضة لَضْغِط الدَّم.	
• األدوية ذات التأثير الحاصر ملستقبالت ألفا )كُمضادَّات االْكِتئاِب ثُّالِثيَّة الَحلَقات، 	

وفينوثيازينات، وُبوتيُروفينون(.
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• الَعَصِبّي 	 الِجهاز  من  )الُودِّّي(  السيمبثاوي  الجزء  جريان  تنقص  التي  األدوية 
املَْرَكِزّي )كالَباْربيُتورات، ِبنزوديازيبينات، ُمضادات الِهْستامني، واملُوْرفني(.

• األدوية املَضاّدة للشلل الرعاش )ليفودوبا، بروموكريبتني(. 	

التبدالت في املستقبالت الَنوِعيَّة املرتبطة بالعمر

تمارس عديد من األدوية تأثيرها عبر مستقبالت َنوِعيَّة، فعند املُِسنِّني قد تتغير 
ُألَْفة  أو  املستقبالت،  كثافة  أو  عدد  في  تبدالت  نتيجة  األدوي��ة  هذه  نحو  االستجابة 
املستقبالت، أو نتيجة تبدالت في األحداث ما بعد املستقبلة داخل الخاليا التي قد 
تشمل ِاْخِتالل تنشيط إنزيم، واضطراب تضخيم اإلشارة أو استجابة متغايرة للنسيج 

املُْسَتْهَدَف نفسه.  

تتناقص  حيث  بالعمر،  مرتبطة  تبدالت  وبيتا  ألفا  األدِرينالية  املُْسَتْقِباَلت  تبدي 
الُعُمر،  تقدم  مع   )α2-Adrenoceptor(  2 ألفا-  األدِرينيالية  مستقبالت  استجابة 
1، لذا من األهمية أن تؤخذ هذه التغييرات  بينما ال تتأثر استجابة مستقبالت ألفا- 
املُْسَتْقِباَلت كالكلونيدين، وألفا ميثيل  املؤثرة على هذه  باالعتبار عند وصف األدوية 

دوبا، والبرازوسني . 

-β( مع تقدم الُعُمر،  Adrenoceptor( تتناقص وظيفة ُمْسَتْقِباَلت ِبيتا األدِرينالية
حيث يالحظ أن تناقص استجابة املُِسنِّني نحو داء اإِليزوبرينالني املَُؤثِّر على امليقاِتيَّة 
القلبية )chronotropic effect(. كما يبدي البروبرانولول عند املُِسنِّني تأثيرًا حاصراً 
الدراسات  بعض  أظهرت  كما  واليافعني.  البالغني  مع  مقارنة  ِبيتا  ملُْسَتْقِباَلت  أقل 
التجريبية نقص نتاج ُأحاِدّي ُفْسفاِت األَديُنوِزين التالي لتنبيه ُمْسَتْقِباَلت ِبيتا. وَتَبيَّن 
من دراسات أخرى أيضاً تناقص كثافة ُمْسَتْقِباَلت ِبيتا وتناقص األلفة ملقرات ارتباطها.

األدوية والحمل 
ُيعد استخدام األدوية أثناء الحمل ظاهرة شائعة، حيث َتَبيَّن في الواليات املتحدة 
في  النساء  من   % و82  لها،  مخطط  غير  الحمل  حاالت  من   %  50 أَن  األمريكية، 
سن اإلنجاب يستخدمن األدوية بشكل روتيني. ونتيجة لذلك، فإن العديد من النساء 
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ُيعرِّضن الجنني لألدوية قبل اكتشاف الحمل دون دراية أو معرفة. وقد تكون بعض 
األمراض  ملعالجة  األدوية  استخدام  ويواصلن  لحالتهن  واعني  غير  الحوامل  النساء 

الحادة. 
ضررًا   أو  أذية  حدوث  يسبب  أن  يمكن  الحمل  أثناء  لألم  األدوي��ة  وصف  إن 
للجنني. يستعمل ما يقارب 35 % من النساء املعالجة الدوائية على األقل ملرة واحدة 
أثناء الحمل و6 % منهن يتناولن األدوية أثناء الثلث األول من الحمل )يستثنى من 
البسيطة،  الفوليك، والفيتامينات(. تعد املسكنات  الحديد، حمض  ذلك مستحضرات 
واألدوية املضادة للجراثيم، ومضادات الحموضة من أكثر األدوية الشائعة استعماالً 
أثناء الحمل. لكن يجب أن تعطى األدوية لألم الحامل فقط إذا تفوقت منافعها لألم على 
مخاطرها على الجنني. يجب على األطباء في كثير من األحيان موازنة أْخطار وَمَناِفع 
الجنني اآلخذ  الضِاَرة على  اآلثار  الخوف من  الحمل، بسبب  أثناء  الَدواِئيَّة  املُعالََجة 
بالنمو، فإن الحل الشاِئع هو اجتناب املُعالََجة الَدواِئيَّة. لكن توجد العديد من الحاالت 
الطبية املزمنة أو الحادة أو االضطرابات املرتبطة بالحمل التي تتطلب ضرورة املُعالََجة 

الَدواِئيَّة للحفاظ على صحة األم والجنني. 
اعتبار  يجب  الحمل  أثناء  األدوية  من  العديد  استعمال  خبرة  محدودية  بسبب 
قلة  بسبب  ذلك.  عكس  تبني  كافية  بينات  تتوافر  حتى  للجنني  ضارة  األدوية  جميع 
التجارب السريرية االْسِتباِقّية التي تشمل النساء الحوامل، يتوجب على األطباء اتخاذ 
قرارات تستند إلى حد كبير إلى تقارير الحالة وبيانات اإلشراف الصحي. وعندما 
ُيراد وصف أي دواء لألم الحامل يجب األخذ باالعتبار أن الدواء يمكن أن ُيؤثر وَيتأثر 
بثالثة عناصر: األم والجنني واملَشيَمة. تفصل املَشيَمة الدم الوالدي عن الدم الجنيني 
بواسطة غشاء خلوي )راجع الشكل املرفق الحقاً(، وبما أن معظم األدوية تعتبر ذات 
وزن جزيئي منخفض )أقل من 1000(، فهي قادرة على عبور املَشيَمة عادة باالنتشار 
املُْنَفِعل أي: وفق َمْدروج التركيز، أو بالنقل الفاعل. تعتمد سرعة انتشار الدواء على 
تركيز الدواء الحر على جانبي الغشاء، وعلى ذوبانية الدواء بالدهن الذي يمكن أن 
ُيحدَّد جزئياً بواسطة درجة الَتَأيُّن. إن األدوية التي تنقص الجريان الدموي املشيمي 
ر هذه اآللية انخفاض وزن الوليد بعد  يمكن أن تتسبب في إنقاص وزن الوليد. قد تفسِّ
عالج األم الحامل باألتينولول، وهو دواء يستعمل ملعالجة ارتفاع ضغط الدم والَذْبَحٌة 
الَصْدِريَّة. يمكن لألدوية املوجودة في دم األم أن تعُبر الغشاء املشيمي عبر األوعية 

رِّي لتصل إلى الجنني. الدموية للزُّغابات والَحْبل السَّ
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اِهر  في وقت مبكر من التطور الجنيني تتراكم املواد خارجية املنشأ في األَديم الظَّ
َمِوّي الدِّماِغّي للجنني حتى النصف الثاني  الَعَصِبّي. كما أنه ال يتم تطور الحاِئل الدَّ
من الحمل؛ مما قد يفسر جزئًيا حساسية الجهاز العصبي املركزي للسموم التنموية. 
التي تكتنف على نحو أولي عملية  كما تمتلك املشيمة البشرية عديدًا من اإلنزيمات 
أيض )استقالب( الِستيُرويِدات داخلية املنشأ التي قد تسهم أيضاً في أيض وَتْصِفَية 

األدوية.

مراحل الحمل
تعتمد تأثيرات األدوية على الجنني على مرحلة الحمل؛ لذا من املناسب تقسيم 
يوماً(،   17( امللقَّحة  البويضة  واْنِغراس  اإِلْخصاب  وهي  مراحل،  أربع  إلى  الحمل 

واملرحلة الَجنيِنّية  )17-57( يوماً، ومرحلة الوالدة.
• مرحلة اإلْخصاب واْنغراس البويضة امللقَّحة: تمتد من اليوم 0 حتى اليوم 17، 	

تتصف هذه املرحلة بأنها مقاومة للتشوهات، فإذا أصيبت املضغة من الدواء إما 
وهذا  اإلجهاض،  ويحدث  تموت  أن  أو  الحمل،  ويستمر  وتبقى سليمة  تقاوم  أن 

  .)all or none( يسمى الُكّل َأو الَعَدم

شكل يوضح الحاجز املشيمي الدموي للجنني.

اإلمداد الدموي في
الحيز بني الزغابات

الشريان 
والوريد

 الرحمي
الزغابات 
املشيمية

الرحم

مشيمة

السائل
السلوي

الرحم
املشيماء

الحبل

السلي
الوريد السريالشريان السري مشيمة

السري

كيس الصفار
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• مرحلة التكون الجنيني: تمتد بني اليوم ال� 17 بعد اإللقاح حتى األسبوع التاسع 	
من الحمل، وتتصف هذه املرحلة بأنها املرحلة التخليقية، ويمر التأثير املشوه بحد 
35( بعد اإللقاح، ثم يتناقص بعد ذلك وتدريجياً حتى  أعظم بني اليومني )27 - 

األسبوع التاسع من الحمل.  
• املرحلة الجنينية: التي تمتد من الشهر الثالث للحمل حتى الوالدة. تتجلى إصابة 	

التي  الجنني هنا باضطرابات وظيفية، وإصابات في الجمل اإلنزيمية واألجهزة 
لتأثير هذه  يمكن  الغدي(.  والجهاز  املركزية،  العصبية  )الجملة  اكتمالها  يتم  لم 
املرحلة أن يظهر بشكل متأخر )سن البلوغ(، أو يمكن أن يؤدي إلى وقف الحمل 

وموت الجنني.
عند الَذَكور من املهم التنويه عمومًا أن الخاليا الُنْطِفيَّة التي تضررت من األدوية 
لن تؤدي إلى اإِلْخصاب، فإن مصنعي الجِريْزيوفولِفِين )وهو عامل مضاد للفطريات( 
ينصحون الرجال بعدم محاولة اإلنجاب ملدة ستة أشهر بعد العالج بالجِريْزيوفولِفِين. 
وعلى نحو شبيه فإن الفيناسترايد )Finasteride( وهو ُمضاد َأْندُروجيني يستخدم 
ج البُروْستاَتة الَحميَد، حيث إنه يفرز في سائل املَِنّي وقد يسبب  في عالج َفْرُط تََّنسُّ

تأثيراً ماسخاً لألجنة الذكورية.

الَتَعرُّف على األدوية املاِسخة
تحدث الَتَشوُّهات الرئيسية التي تتداخل مع الوظيفة الطبيعية عند )2 - 3 %( 
من األطفال حديثي الوالدة، وتكون األدوية أحد أسباب هذه الَتَشوُّهات. ثمة مشكلتان 
رئيسيتان تواجهان الباحثني واألطباء الذين يحاولون تحديد ما إذا كان الدواء ماِسخاً 

عندما يستخدم لعالج املرض عند ِإْنسان:
تجريبيًا . 1 كبيرة  بجرعات  تعطى  عندما  ِوالَدي��ة  ُعيوباً  األدوي��ة  من  العديد  تنتج 

البشر  عند  ماسخة  أنها  بالضرورة  هذا  يعني  ال  لكن  الحمل.  أثناء  للحيوانات 
في  العالية  بالجرعات  األدوية  حرائك  أيض  إن  الواقع  في  العالجية.  بجرعاتها 
الكائنات الحية األخرى تختلف اختالفاً كبيراً عن تلك املوجودة لدى اإلنسان، مما 

َحّد من أهمية هذه الدراسات.
تحدث الُعيوب الجنينية بنسبة )2 - 3 %(، وبالتالي يعد ُوقوع التشوهات الناجمة . 2

لتحديد  الحاالت  ُماَلَحَظ�ة ع�دد كبير جداً من  ل�ذا يج�ب  األدوية منخفضاً،  عن 
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أية زيادة مهمة فوق هذا املستوى. قد تحتاج اآلثار غير املرغوبة أو الضارة عدة 
سنوات حتى تتجلى سريرياً على الجنني. على سبيل املثال، تم استخدام ُثناِئّي 
ِإيثيل سِتيلْبوستيرول على نطاق واسع في أواخر أربعينيات القرن العشرين ملنع 
حاالت اإِلْجهاض ووالدات األطفال الُخدَّج، مع قلة األدلة على كفاءته العالجية. 
الفتيات  لدى  املهبل  بني سرطان  عالقة  وجود  عن  اإلبالغ  تم  1971م  عام  ففي 
في سن املراهقة مع تناول أمهاتهن ملستحضر ثنائي إثيل ستيلبوستيرول خالل 
فترة الحمل. وقد ارتبط أيضاً تعّرض الرحم ملستحضر ستيلبوستيرول مع رحم 
على شكل حرف T وغيرها من التشوهات الهيكلية في الجهاز التناسلي، وزيادة 

معدالت الحمل خارج الرحم أو الَحْمل املُْنَتِبذ واملََخاض املُْبَتَسر.
لدرجة  وفقًا  فئات  إلى خمس  األدوية  األَْمريِكّية  واألَْدِوَي��ة  األَْغِذَيِة  ِإداَرُة  َصنفَّت 
إلى  األقل خطراً  األدوية   الحمل، من  أثناء  تم استعمالها  إذا  الجنني  خطورتها على 
األدوية ذات السمية العالية التي يجب عدم استعمالها من قبل النساء الحوامل، ألنها 
تسبب عيوباً وتشوهات خلقية شديدة. كمثال على ذلك الثاليدوميد. يسبب الثاليدوميد 
متالزمة َتَفقُُّم األَْطراف في الذراعني والساقني مع عيوب في األمعاء والقلب واألوعية 
الدموية لدى أطفال النساء الالئي تناولن هذا الدواء أثناء الحمل )راجع الشكل املرفق(.

شكل يوضح عدة حاالت من متالزمة َتَفقُّم اأَلْطراف في الذراعني والساقني 
الناتج من استعمال األمهات الحوامل للثاليدوميد.
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األنف  الحتقان  مضاد  دواء  وهو  الُسوُدوِإيِفيْدِرين،  استعمال  تجنب  ينبغي 
ويستعمل كمضاد للزكام والرشح أثناء األشهر الثالثة األولى من الحمل بسبب خطر 

إصابة الجنني باْنِشقاُق الَبْطِن الِخلِْقّي.

تصنيف األدوية أثناء الحمل حسب ِإداَرُة اأَلْغِذَيِة واأَلْدِوَية 

تأثيراتها السلبية على  األَْغِذَيِة واألَْدِوَية األَْمريِكّية األدوية حسب  ِإداَرُة  صنفت 
الجنني إلى خمس فئات: 

أدوية الفئة A: تعد أدوية هذه الفئة أكثر أمانًا لالستعمال أثناء الحمل، حيث لم 
تظهر الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل أنها تشكل أي خطر على الجنني، 

أمثلة: ليفوثيروكسني وحمض الفوليك. 
أدوية الفئة B: تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن أدوية هذه الفئة 
ال تشكل أي خطر، ولكن الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل غير كافية أو غير 
متوفرة، أو تظهر الدراسات على الحيوانات وجود خطورة من استعمال الدواء، بينما 
تنفي ذلك الدراسات على النساء الحوامل. على سبيل املثال يسبب امِليْكِليِزين )َدواٌء 
ُمضادٌّ للِهْستامني( عيوباً ِخلِْقّية عند الحيوانات، بينما يمكن تناول امِليْكِليِزين ملعالجة 
الغثيان والقيء عند املرأة الحامل دون أن يزيد من خطر إنجاب طفل مصاب بَعيوب 

ِخلِْقّية، أمثلة: املتيفورمني واألموكسيسلني. 
أدوية الفئة C: تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن أدوية هذه الفئة 
تشكل خطورة، بينما الدراسات على اإلنسان غير كافية. يسمح باستخدام هذه األدوية 
الجابابنتني  أمثلة:  املتوقع،  ضررها  على  املرجوة  منفعتها  تتفوق  التي  الحاالت  في 

واألميلوديبني.
أدوية الفئة D: تظهر الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل أن أدوية هذه 
الفئة تشكل خطورة من استعمالها، ويسمح باستعمالها فقط في الحاالت الحرجة التي 

.)Losartan( ال يتوفر بديل عنها أكثر سالمة أمثلة لوسرتان
هناك أدلة على حدوث تشوهات جنينية من خالل الدراسات   :X الفئة  أدوية   
التي أجريت على البشر، تتغلب مخاطر استعمال الدواء على فائدته املرجوة أمثلة: 

أتورفاستاتني واملثيوترلكسيات.
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ُيلجأ أثناء الحمل أو أثناء توقع حدوث الحمل، إلى استبدال أي دواء يمكن أن 
يتسبب في إحداث ضرر على الحمل بدواء آخر يعد أكثر سالمة. على سبيل املثال، 
للوقاية من جلطات الدم يفضل استعمال الهيبارين املضاد للتخثر بداًل من الوارفارين، 

كما تتوفر العديد من املضادات الحيوية اآلمنة، مثل البنسلني، ملعالجة الَعداوى.
يمكن أن تمتلك بعض األدوية آثارًا ضارة حتى بعد أن يتم إيقافها. على سبيل 
املثال، االيزوتريتينوين )Isotretinoin(، وهو دواء شائع يستخدم لعالج االضطرابات 
املُراَهَقة، حيث  في سن  اإلناث  عند  باب  الشَّ بَحبُّ  واملعروف  الوردي  كالُعد  الجلدية 
أن يسبب االيزوتريتينوين  ببطء. يمكن  ويتم تحريره  الجلد  الدهون تحت  يختزن في 
عيوب خلقية إذا أصبحت املرأة حاماًل في غضون أسبوعني بعد توقف الدواء. لذلك، 
تنصح النساء باالنتظار ملدة 3 إلى 4 أسابيع على األقل بعد توقف الدواء؛ قبل أن 

تصبح حاماًل. 

جدول يبني األدوية شائعة االستعمال أثناء الحمل، وتصنيفها
حسب سالمتها أو خطورتها على الجنني

تصنيف األدوية

الفئة

تصنيفاألدوية

 الفئة

املسكنات وخافضات
الحرارة

B و C ُمضاّدات املاَلْرياC

Cمضادات الفطرياتB�� أسيتامينوفني

أدوية مضادة للسل B�� فيناسيتني 
)التدرن(

C و B

 �� إيثامبوُتولC�� األسبرين 
)دواء مضاد للسل( 

B
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تصنيف األدوية

الفئة

تصنيفاألدوية

 الفئة
Cِأيزونيازيد C و Bمضادات القيء 

Bدوكسيالمني 
ِريفامبيِسني )مضادحيوي( 

C

ميكليزي�ن 
)دواء مضاد للهستامني(

B  َبيرازيناميد
)دواء مضاد للسل(

C

سيكليزي�ن 
)دواء مض�اد للق�يء

  والدوران(

B
البارأمينوساليسيليك

 

C

ديمينهيدرينات
 )دواء مض�اد للق�ئ(

B
الفيتامينات أ، ب، ج، ه�

A

 D و C املُضادَّات الَحَيِويَّة 
B حمض الفوليكو

A

البنسلني، أمبيسلني، 
أموكسيسيلني.

B
األدوية الهرمونية

كلوكساسيلني 
أو سيفالوْسبورين 

B
ثيروكسني 

A

XأْندُروجنيBاإلريثروميسني 

تابع/ جدول يبني األدوية شائعة االستعمال أثناء الحمل وتصنيفها
حسب سالمتها أو خطورتها على الجنني
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تصنيف األدوية

الفئة

تصنيفاألدوية

 الفئة

Xإستُروِجني Cجنتاميسني  

Dبروجستيرون  C/Dأميكاسني 

Dهيدروكسي بروجستيرونD)استربتوميسني(

Dميدروكسي بروجستيرون B/Dسولفونامايد  

ُنوريثيندرونDتتراسيكلني
)Norethindrone( 

X

ُمبيدات األَميبات
)Amoebicides(

Bُنوْرجيستريل
)Norgestrel( 

C

ميترونيدازول 
)Metronidazole(

Bعات َقَصِبّية  ُمَوسِّ
)Bronchodilators( 

X

طاِردات الدِّيدان
)Anthelmentics(

B

توصيات عامة حول استعمال األدوية أثناء الحمل

• أم 	 طبية  بوصفة  تصرف  التي  األدوية  من  أكان  سواء  دواء،  أي  استخدام  قبل 
األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية يجب على املرأة الحامل استشارة الطبيب 

أو الصيدالني.
• اجتناب األدوية أثناء الحمل وال سيما خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل.	
• أثناء فترة الحمل يجب أن تعطى األدوية بأقل جرعة فعالة وألقصر مدة ممكنة.	
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• في حال ضرورة استعمال الدواء ُيختار الدواء الذي ثبتت سالمته عند الحامل، 	
وُتجتنب األدوية التي لم تثبت سالمتها بعد. 

• أو استشارة الصيدالني مع اجتناب 	 الطبيب  بناء على وصفة  استعمال األدوية 
األدوية املتاحة دون وصفة طبية. 

• يجب على املرأة التي تنوي الحمل أن تبلغ طبيبها عن األدوية التي كانت تستعملها 	
أو ال تزال تستعملها.

َواِئّي( ُد اأَلْشَكال الجيِنّية )ِعْلُم الِوَراَثِة الدَّ َتَعدُّ

على  املورثات  أو  الجينات  تأثير  يدرس  الذي  العلم  هو  َواِئّي  الدَّ الِوَراَثِة  ِعلْم 
ْخِصيَّة نحو األدوية. يسمح هذا املجال الجديد بمشاركة ِعلُْم األَْدِوَية،  االستجابة الشَّ
الفاْرماُكوُلوْجيا مع الِجْيُنومات لتطوير جرعات دوائية فعالة وآمنة نوعية لألفراد حسب 
ْيِبيُّ النََّوِويُّ َمْنُزوُع األكِسجني(؛ مما يقلل كذلك  بينة الدنا )DNA( )وهو الَحْمُض الرِّ
من التأثيرات الجانبية لألدوية، حيث يقدر حدوث أكثر من ثمانمائة ألف حالة متضررة 
أو حالة وفاة من التفاعالت الدوائية الضائرة في الواليات املتحدة األمريكية. ُيعد ِعلْم 
َواِئّي مجاالً واعداً لخفض هذه التفاعالت الدوائية الضارة على نحو مهم.  الِوَراَثِة الدَّ

َواِئّي في العقدين األخيرين وجود اختالفات  كشفت األبحاث في ِعلْم الِوَراَثِة الدَّ
ريِريَّة، والتأثيرات  اِليَّة السَّ كبيرة بني الِفَئات الِعْرِقيَّة واألَْثِنيَّة في عملية األيض، والَفعَّ
َواِئّية السريرية على مجموعات  الضاَرة لألدوية املهمة عالجياً. لقد ُأجريت الدراسات الدَّ
السكان حيث تسبب هذه األدوية تأثيرات مختلفة بني األفراد باختالف الطبيعية الِعْرِقيَّة 
ان. يشمل َتَعدُّد األَْشكال الجيِنّية "الِوراِثّية" الشائعة أشكاالً متعددَة من  واألَْثِنيَّة للُسكَّ
اإلنزيمات التي تتحكم بأيض، وَتْصِفية العديد من األدوية املهمة عالجياً واملستعملة في 

مجموعات سكانية كبيرة من املرضى. ُيذكر من هذه األدوية:
• �دّرات الَبول، وُمْحِصرات أقنية الكالسيوم، 	 األدوي�ة الَقلِْبيَّ�ة الِوعاِئّي�َة: كُمْحِص�رات ِبيت�ا، وُمِ

وُمَثبِّطات اإِلْنزيم املَُحوِّل لأَلْنجُيوتنِسني. 
• أدوية الِجهاز الَعَصِبّي املَْرَكِزّي: كُمضاّدات الذُّهان، وُمضادَّاُت االْكِتئاِب ثُّالِثيَُّة 	

الَحلَقات. 
• ُمضاّدات الِهْستامني، والكحول، واملسكنات: كاألِسيتاميُنوفني والكودين.	
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ْخِصيَّ والِجْيُنومات  ّب الشَّ الطِّ

قبل  التاسع عشر من  القرن  أواخر  في  ْخِصي  الشَّ ّب  الطِّ مفهوم  تم استخدام 
الطبيب الكندي "السير ويليام أوسلر" )William Osler( الذي الحظ وجود تباُين كبير 
بني األفراد، وهو نموذج طبي يفصل الناس إلى مجموعات مختلفة طبقاً للتداخالت 
والنتائج الطبية املصممة لكل مريض واستنادًا إلى االستجابة املتوقعة أو خطر اإلصابة 
املحتمل باملرض، ويشمل دمج املعلومات الجينومية الشخصية في التقييم السريري 

للمريض والتاريخ العائلي ليصار الستخدامه كُمرشد للتدبير الطبي. 
تشتمل املجاالت الرئيسية للبحوث التطبيقية في هذا املَيدان على تحديد األساس 
الجيني لألمراض الشائعة، ودراسة كيفية تفاعل الجينات والبيئة في تسبب األمراض 
َواِئّي للوصول إلى العالج  البشرية، واستخدام الَواِسَمات الَبيوُلوِجيَّة في ِعلْم الِوَراَثِة الدَّ
ألمراض اإلنسان ال  الدوائي األكثر فعالية. مع أن فهم املساهمة الِوراِثّية "الجيِنّية" 
في  الطبيعية  املتغيرات  من  املئات  ارتبطت  أنه  إال  الكمال،  عن  يكون  ما  أبعد  تزال 
اِهِرّي.  ْيِبّي النََّوِوّي َمْنُزوع األكِسجني )DNA( باألمراض وَخاّلت النََّمِط الظَّ الَحْمض الرِّ
َواِئّي واحداً من املناطق الرائدة واألكثر قابلية للتنفيذ في  لقد أصبح ِعلْم الِوَراَثِة الدَّ

. ْخِصيَّ ّب الشَّ الطِّ
تم إثبات تأثير الوراثة على االستجابة الدوائية في وقت مبكر من عام 1956م 
الهيدُروجني  ناِزَعُة  ُفْسفات   -  6  - جُلوُكوز  إلنزيم  املَوروث  النقص  أن  اكتشاف  مع 
الذي كان ُيعد مسؤوالً عن َفْقر الدَِّم االْنِحالِلّي الناتج عن تناول دواء بريماكني املضاد 
CYP( وإنزيمات  للمالريا. إن التباينات في جينات َتْشِفْير السيتوكروم بي 45 )45
أيض الدواء األخرى أصبحت معروفة اآلن على أنها أسباب االختالفات في التراكيز 
على  خطيرة  آثار  االختالفات  لهذه  تكون  قد  األف��راد.  بني  األدوية  لبعض  البالزمية 
األدوية ذات املَْنَسب الِعاَلِجّي الَضيِّق مثل: الوارفارين، الفنيتوين، املركابتوبورين. قد 
يكون اختالف االستجابة نحو األدوية مرتبطاً باختالف الجينات املتخصصة بنواقل 
)ويرمز له باإلنجليزية:  B1 األدوية، مثل: عائلة الناقل األَْنُيوني العضوي املَُذاب من نوع
SLCO1B1( وعائلة الناقل الكاتيون العضوي 1 )ويرمز له باإلنجليزية: OCT1(، أو 
باختالف أهداف الدواء مثل: املستقبالت واإلنزيمات والبروتينات املشاركة في توصيل 

اإلشارة داِخَل الَخاَليا. 
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جدول ُيبيِّن بعض األمثلة عن بعض اإلنزيمات والركائز الدوائية التي تقوم 
باستقالبها 

الَركيَزة الدوائيةاإلنزيم 

سيتوكروم بي 2 دي 6
)CYP2D6( 

املسكنات.

 )Flecainide( فليكاينيد  النَّْظم:  اْضِطراِب  ُمضادُّات 
.)Propafenone( وبروبافينون

.)Atomoxetine( أتومكيسيتني

،)Perphenazine( ُمضاّدات الذُّهان: بيرفينازين 
 .)Thioridazine( ثيوريدازين ،)Haloperidol( هالوبيريدول

محص�رات بيت�ا: كارفيديل�ول )Carvedilol(، ميتوبرول�ول 
.)Metoprolol(

)Perhexiline(بيرهيكسيلني
ٌع ِلأَلوِعَيِة التَّاجية(. )َدواُء ُمَوسِّ

مثبطات ِاْسِتْرداد السيُروُتونني االنتقائية: سيرترالني
)Sertraline(، فلوكسني )Fluoxetine(، باروكستني

.)Paroxetine(

.)Tamoxifen( تاموكسيفني

أميتريبتيلني  الَحلَقات  ُث��اَلِث��يُّ��ة  االْك��ِت��ئ��اب  ُم��ض��ادُّات 
 ،)Desipramine( ديسيبرامني ،)Amitriptyline(

.)Imipramine( إيميبرامني
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الَركيَزة الدوائية اإلنزيم 

سيتوكروم بي 2 سي 9 
)CYP2C9(

 

ِرّي كَّ ُمضاّدات السُّ
.)Glimepiride( جليمبيريد ،)Glipizide( جليبيزيد

.)Glyburide( جليبوريد ،)Tolbutamide( تولبوتاميد

.)Warfarin( وارفارين

.)Phenytoin( فنيتوين

.)Celecoxib( سيليكوكسيب

مضادات االلتهاب الالستيرويدية: نابروكسني 
)Naproxen(، أيبوبروفني )Ibuprofen(، ديكلوفيناك 

.)Piroxicam( بيروكسيكام ،)Diclofenac(

سيتوكروم بي 2 سي19 
)CYP2C19(

.)Clopidogrel( كُلوبيُدوجرل

.)Cyclophosphamide( سيكلوفوسفاميد

.)Diazepam( َدياِزيبام

 ،)Omeprazole( مثبطات مضخة البروتون: أوميبرازول 
،)Lansoprazole( النزوبرازول
.)Pantoprazole( بانتوبرازول

سيتوكروم بي 2 سي 6 
)CYP2B6(

.)Cyclophosphamide( ِسيْكُلوُفْسفاميد

.)Ifosfamide( أيفوسفاميد

.)Efavirenz( أيفافيرنز



- 122 -

يَدَلـــة اإلكلينيكيــّة الصَّ

الَركيَزة الدوائيةاإلنزيم 

ِسيْسبالتني )Cisplatin(.ناقلة S- جُلوتاَثيون 

.)Primaquine( بريماكني

ناقلة S- ميثيل
الثيوبورين

آزاثيوبرين )Azathioprine( )دواء مضاد للمناعة
.)Mercaptopurine( مركابتوبورين ،)ولألورام

بروكاييناميد )Procainamide(.ناقلة N - أستيل 

.)Sulfonamides( َسلفوناميدات

يوريدين ُثناِئّي الُفسُفات 
ناِقلَة جلوروكورونيل

.)Irinotecan( إرينوتيكات

الدوائية  والركائز  اإلنزيمات  بعض  عن  األمثلة  بعض  ُيبيِّن  جدول  تابع/ 
التي تقوم باستقالبها 

أنََّماُط املستقبلة الجيِنّية واالْسِتجاَبة الَدواِئيَّة
ُيعد جني املستقبلة األْدريِنالّية بيتا-1 محور التركيز األساسي للبحث في املحددات 
الوراثية لالستجابات نحو ُمناِهَضات مستقبالت بيتا األْدريِنالّية في ارتفاع َضْغِط الدَّم 
واألمراض الَقلِْبيَُّة الِوعاِئيَّة. تقع مستقبالت بيتا-1 األْدريِنالّية في القلب والكليتني، حيث 
تشارك في تنظيم ُسْرَعُة الَقلْب وَتَقلُّصه، وتنظيم ضغط الدم. تبني األبحاث وجود نوعني 
غير متشابهني من الُنوْكِلُيوتيد اأُلحاِدّي ُمَتَعدِّد األَْشكاِل في املستقبلة األْدريناِلّية بيتا-1 
املستقبلة  تبدي  كما  التَّاِجّي.  الَقلِْب  َمَرضى  عند  الَوفيات  خطر  زيادة  مع  يرتبطان 
األْدريِنالّيه بيتا-1 لهذين النوعني استجابات سريرية متغايرة نحو ُمْحِصرات املستقبلة 
األْدريِنالّية بيتا-1، حيث تبني أن املصابني بارتفاع َضْغِط الدَّم الذين يمتلكون َزْيُجوت 
ُمَتَماِثلَِة األاَلِئل للنََّمُط الَفْرداِنّي سيرين - 49 وأرجنني - 389، ويتناقص لديهم ضغط 
أو   49  - جِليسني  َأالِئل  حملة  مع  مقارنة  ِميتوبُروُلول  باستعمال  أكبر  بشكل  الدم 

جِليسني - 389. 
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ملستقبالت  محصر  دواء  )وهو  األتينولول  أَن  يبدو  التَّاِجّي  الَقلِْب  َمَرضى  عند 
يوقف الخطر املتزايد من الَوَفيات املترافق مع النََّمُط الَفْرداِنّي سيرين - 49،  البيتا( 
وأرجنني - 389 بني مرضى َفَشُل الَقلْب، من ذوي النََّمُط الجيِنّي َأْرجينني/ َأْرجينني - 
389، تبني أَن املعالجة بالكارفيدلول وامِليتوبُروُلول أظهرت تحسناً كبيراً في َقْذف الُبَطني 
األيسر، لذا قد يعد النََّمُط الجيِنّي للمستقبلة األْدريِنالّية بيتا-1 محددًا مهمًا الستجابة 
ضغط الدم نحو ُمْحِصرات بيتا أثناء معالجة ارتفاع ضغط الدم، وتحسن معدل البقاء 
أثناء تدبير َمَرض الَقلِْب التَّاِجّي، وتحسن الوظيفة القلبية واملحصالت السريرية عند 
الَقلْب. كما يمكن أن يفسر ذلك أن نسبة عالية من املصابني بارتفاع  َفَشُل  مرضى 
َضْغِط الدَّم ال يستجيبون بشكل كاٍف نحو املَُعالََجة اأُلَحاِديَّة ملُْحِصرات بيتا األْدريِنالّية، 
لذا ُتعد القدرة على التنبؤ باحتمالية االستجابة الدوائية املبنية على النََّمط الجيِنّي ذات 

تأثيرات سريرية مهمة.

الجينات اإلْنزيمية واالْسِتجاَبة الَدواِئيَّة

اإلْنزيمية  الجينات  مساهمات  عن  مثااًل   K فيتاِمني  اختزال  أكسدة  إنزيم  ُيعد 
الدم(  لتجلط  مانع  دواء  )وهو  الوارفارين  يمارس  الدوائية.  االستجابة  في  املؤثرة 
تأثيراته املضادة للتجلط من خالل تثبيط إنزيم أكسدة اختزال فيتاِمني K، وبالتالي 
يمنع َكْرَسلَة )إضافة زمرة كربوكسيل( عوامل التََّجلُّط املعتمدة على فيتامني K، وهي 

 . X و IX و VII و II
إَن الَطْفَرات في َتْرميز إنزيم أكسدة اختزال فيتاِمني K تسبب حاالت من املقاومة 
الَطْفَرات يتطلبون جرعات استثنائية  نحو الوارفارين؛ لذا األشخاص الحاملون لهذه 
أعلى من الوارفارين )أكثر من 100 ملجرام أسبوعياً( لتحقيق التأثير املانع لتجلط الدم.
  K فيتاِمني  اختزال  أكسدة  األَْشكال إلنزيم  ُمَتَعدِّد  اأُلحاِدّي  الُنوْكِلُيوتيد  ُيسهم 
  AA على نحو مهم في االستجابات املتغايرة نحو الوارفارين. يسبب النََّمُط الجيِنّي
معتدلة،  AG حساسية  الجيِنّي  النََّمُط  يبدي  بينما  الوارفارين،  نحو  عالية  حساسية 
والنََّمُط الجيِنّي GG حساسية منخفضة نحو الوارفارين. ينسجم ذلك مع متطلبات 
جرعة الوارفارين، حيث نشاهد االستجابة العالجية عند األفراد ذوي النََّمُط الجيِنّي 
AA باستعمال 3 ملجرام يومياً، بينما يتطلب 5 ملجرام يومياً عند األفراد ذوي النََّمُط 

 .GG و )6 - 7( ملجرام يومياً عند األفراد ذوي النََّمُط الجيِنّي ،AG الجيِنّي
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املُعاَلَجُة الِجينيَّة 

الجني  أنها عالج لألمراض عن طريق استبدال  الِجينيَّة على  املُعالََجُة  ُتعرف 
تحسني  أو  األم��راض  ملعالجة  كمحاولة  جديد  جني  إضافة  أو  سليم  بآخر  املعيب 
قدرة جسم اإلنسان على مجابهة املرض. ُتعد املُعالََجُة الِجينيَّة ُمعالََجٌة واعدة لنطاق 
واسع من األمراض ال سيما السرطان، وأمراض القلب وداء السكري وداء الناعور 
العالج  يستخدم  حيث  املُْكَتَسب(،  املَناِعيِّ  الَعَوِز  )ُمَتالِزَمُة  واإليدز  )الهيموفيليا( 
الجيني لتصحيح الجينات املعيبة ملعالجة األمراض أو مساعدة اإلنسان على مجابهة 

املرض على نحو أفضل. 
تشمل أساسيات املُعالََجة الِجينيَّة ما يلي: 

• ْفَرة: قد يساعد في عالج بعض األمراض، فمثاًل 	 استبدال الجينات املصابة بالطَّ
ترتبط  السرطان  من  أنماط  عدة  أن  املعروف  ومن  الورم.  نمو   p53 الجني  يمنع 
بمشكالت الجني p53. إذا تمكن األطباء من استبدال الجني p53 املَعيب، فإن ذلك 

قد يسبب موت الخاليا السرطانية.
• ْفَرة، 	 بالطَّ املصابة  الجينات  إيقاف  ْفَرة: من خالل  بالطَّ املصابة  الجينات  إصالح 

الجينات  بتشغيل  أو  املرض،  تعزيز  بإمكانها  يعد  ال  بحيث  املرض  تسبب  التي 
يَّة التي تساعد في الِوقاَية من املرض وبالتالي تتمكن من تثبيطه. حِّ الصِّ

• جعل الخاليا املريضة أكثر وضوًحا للجهاز املناعي: ال يهاجم الجهاز املناعي في 	
بعض الحاالت الخاليا املريضة، ألنه ال يتعرف عليها كخاليا دخيلة غريبة عليه. 
يمكن للباحثني واألطباء من خالل تطبيق املُعالََجة الِجينيَّة تدريب الِجهاز املَناِعّي 

على تمييز الخاليا التي تشكل تهديدًا بحدوث األمراض لجسم اإلنسان.

الة شروط املُعاَلَجُة الِجينيَّة الفعَّ

• ْفرة الذي يراد استبداله أو إصالحه.	 التعّرف على املوقع الجيني املصاب بالطَّ
• توفر الجني الصحي السليم املراد إعطاؤه للمريض.	
• توفر آلية إليصال الجني إلى الخاليا املستهدفة.	
• أال يتسبب هذا العالج في أي ضرر للمريض.	
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• أن يصل الجني السليم إلى عدد كاف من الخاليا املستهدفة.	
• أن ينتج عنها تحسن في حالة املريض.	

أنواع املُعاَلَجُة الِجينيَّة

أنواع املُعالََجُة الِجينيَّة بناًء على الخاليا املستهدفة:

املُعالََجُة الِجينيَّة للخاليا الَجَسِديَّة: أي إصالح أي خلل جيني على مستوى جميع . 1
خاليا الجسم عدا الخاليا الجنسية.

الحيوان . 2 أو  األنثى  بويضة  عالج  يتم  حيث  اإِلْنتاِشّية:  للخاليا  الِجينيَّة  املُعالََجُة 
املنوي للذكر أو البيضة امللقحة )الزيجوث( في مراحل النمو األولى. 
أنواع املُعالََجُة الِجينيَّة بناًء على طريقة إيصال الجني السليم إلى الخاليا:

وإلى . 1 املريض  جسم  إلى  الجني  إدخال  فيها  يتم  األَْحياء:  في  الِجينيَّة  املُعالََجُة 
النسيج املستهدف عالجه. 

املُعالََجُة الِجينيَّة خاِرِج الِجْسم: حيث يتم إخراج الخاليا املراد معالجتها خارج . 2
جسم اإلنسان كسحب خاليا الدم أو النخاع مثالً وإدخالها في مزارع خلوية 
ويضاف إليها الجني السليم، ومن ثم يعاد إدخال هذه الخاليا املعالجة خارجياً 

في جسم املريض. 

أمثلة على املُعاَلَجُة الِجينيَّة لألمراض الوراثية
• مرض الَثاَلسيِميَّة.  	
• ِم امِلْنَجِلّي.  	 مرض َفْقُر الدَّ
• فقر الدم بحسب فانكوني. 	
• مرض الجلوكوما. 	
• مرض العوز املناعي املشترك الوخيم.	
• مرض بيلة الفينيل كيتون )الناتج عن خالل في الجني املسؤول عن تكوين اإلنزيم 	

الالزم لتحديد الحمض األميني الفينيل آالنني إلى تايروسني(.  
• مرض تليف الرئة الكيسي.	
• مرض الحثل العضلي.	
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أمثلة على املُعاَلَجُة الِجينيَّة لألمراض غير الوراثية

لم تقتصر املُعالََجُة الِجينيَّة على االهتمام بمعالجة األمراض الوراثية، بل وصلت 
إلى األمراض غير الوراثية التي تؤثر في نسبة كبيرة من العالم. ُيعد السرطان من 
أهم هذه األمراض، حيث يعتبر الباحثون السرطان مرضاً مناعياً، حيث يفشل الجهاز 
املناعي في التعرف على الخلية املُُحوِّلة السرطانية والقضاء عليها، فتنمو وتنقسم هذه 
الخلية لتولد الورم السرطاني. تشمل إحدى طرق معالجة السرطان تنشيط الجهاز 
املناعي من خالل إدخال جني ُمْسَتِضد التَّواُفِق النَّسيِجّي من شخص غريب إلى الخاليا 
السرطانية للمريض، ومن ثم تنتج الخاليا السرطانية مستضدًا على سطحها يتعرف 
عليه الجهاز املناعي للمريض بسهولة ويقضي عليه. لقد استخدمت هذه الطريقة لعالج 
الَوَرم امليالنيني الَخبيث )سرطان الجلد الخبيث(؛ لذا من املتوقع تطوير أدوية جديدة 
م والضبط الجيِنّي للوظائف الخلوية. فمثاًل، ينتج اْبِيضاُض  تعتمد على معرفة الَتَحكُّ
الدَّم الِنَقِوّي املُْزِمن )سرطان الدم النخاعي املزمن( عن النقل الكروموسومي )اإلْزفاء 
اللِّْمفاِويَّة ملستويات  ُينتج إنزيمًا قادرًا على تحريض الخاليا  والذي  الكروموسومي( 
ُمَهدِّدة للحياة؛ مما َحث ِإداَرُة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية على املوافقة على دواء )Glivec(  الذي 
يحتوي على املادة الفعالة إيماتينب )Imatinib( املثبطة لإلْزفاء الكروموسومي املُحدث 

بهذا اإلنزيم واستعماله ملعالجة اْبِيضاض الدَّم الِنَقِوّي املُْزِمن. 

َوْزُن الِجْســم 
 70 وزنهم  البالغ  لألفراد  عام  بشكل  مالئمة  املعتادة  الدوائية  الجرعات  تعتبر 
الدواء في  الدواء املعطاة وحجم الجسم على تركيز  الِنْسَبة بني كمية  كيلوجرام. تؤثر 
سوائل الجسم؛ مما قد يتطلب ضبط جرعة الدواء املعتادة عند البالغني، بحيث تتناسب 
مع وزن الجسم للمرضى سواء البدينني أو مفرطي الوزن أو املصابني بنقص الوزن. كما 
تعتمد جرعات بعض األدوية على وزن الجسم، ويتم التعبير عنها على أساس ملجرام 

من الدواء لكل كيلوجرام من وزن الجسم )على سبيل املثال، 1 ملجرام/ كيلوجرام(.
يعتبر وزن الجسم أكثر موثوقية من العمر كمحدد لجرعة الدواء عند الشباب 
كيلوجرام.  لكل  امللجرام  على  الجرعة  وتعتمد  األدوية،  من  للعديد  بالنسبة  اليافعني 
يمكن في بعض الحاالت أن تستند الجرعات الدوائية عند األطفال على مزيج من العمر 
والوزن )على سبيل املثال، من عمر ستة أشهر إلى عمر السنتني يعَطى الدواء بجرعة: 

5 ملجرام/ كيلوجرام/ يومياً(.
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 i)body mass index; ُيعرف حجم الجسم عادة باستخدام مؤشر ُكْتلَة الجسم
BMI(i وهي قيمة مشتقة من وزن الجسم  وطوله. ُيحسب مؤشر ُكْتلَة الجسم بتقسيم 
كتلة الجسم املحسوبة بالكيلوجرام إلى مربع طول الجسم املحسوب باملتر )كيلو جرام/
الرعاية الصحية من  ُكْتلَة الجسم كدليل ُمرشد ملقدمي  متر مربع(. يستعمل مؤشر 
األطباء والصيادلة وفريق التمريض لحساب الجرعات الدوائية ال سيما عند املرضى 
البدينني الذين يتجاوز مؤشر ُكْتلَة الجسم لديهم أكثر من 30 كيلو جرام/ متر مربع.  

جدول ُيبّين تصنيف األشخاص حسب َمؤشر ُكْتَلة الجسم .

مؤشر ُكْتَلة الجسم )كيلو جرام/ متر2(الِفَئة 
18.5 - 24.99الوزن الطبيعي

25 - 29.99زيادة الَوْزن

 I ْنِف 30 - 34.99الِسْمَنة الصِّ

II ْنِف 35 - 39.99الِسْمَنة الصِّ

 III ْنِف 40 فما فوقالِسْمَنة الصِّ

اثنني  مكونني  إلى  ينقسم  فالجسم  الجسم،  ُكْتلَة  مكونات  من  َنُموَذجان  يوجد 
ْهِنيَّة، والثاني الكتلة الخالية من الدهون. تمثل الكتلة الخالية من  األول هو الكتلة الدُّ
الدهون كتلة الجسم الغث التي تتضمن: املاء، والعضالت، والعظم، والنسيج الضام، 

واألعضاء الداخلية. 
يتبدل َتْركيب الجسم مع تبدل الوزن. يمتلك األشخاص ذوو الوزن الطبيعي وزن 
جسم إجمالي يتألف من كل من َوْزن الِجْسم الَغّث والدهني  بنسبة  1:4. عند الشخص 
40 %(، فتصبح هذه النسبة 3 : 2 )راجع  الَسمني يزداد وزن الَشْحم بنسبة )20 – 

الشكل املرفق(.
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يرتبط  الدواء.  وِإْفراغ  أيض  على  للجسم  الوظيفية  القدرة  الدواء  ترشيح  يمثل 
ترشيح الدواء مع َوْزن الجسم الَغّث عوضًا عن ارتباطه مع َوْزن الجسم الَشْحمي، ألن 
األنسجة الَشْحمية لديها نشاط استقالبي قليل. وبما أن معدل الترشيح يحدد ُجْرَعُة 
ُمداَوَمة الدواء، فيجب على مقدمي الرعاية الصحية األخذ باالعتبار َوْزن الجسم الَغّث 
كعامل محدد للجرعة بداًل من َوْزن الجسم الَشْحمي. عندما يزداد َوْزن الجسم الَغّث 

تزداد َتْصِفَية الدواء مما يتطلب زيادة الجرعة الدوائية. 

َحْجــُم تَّــوزيع الـدواء
يرتبط َحْجُم تَّوزيع الدواء باملظاهر الِبْنَيِوّية للجسم، حيث تنجز األدوية املُْسَتْرِطبة 
َحْجُم  يكون  بينما  جرعتها،  إلى  بالنسبة  عالية  بالزمية  تراكيز  باملاء(  )املنحلة  عادة 
بالشحم(  )املنحلة  ْحم  للشَّ األَليفة  األدوي��ة  تتوزع  املقابل  في  منخفضًا.  تَّوزيعها 
الَشْحِمّي، فتحقق بذلك تراكيز بالزمية أقل وَحْجم تَّوزُّع أكبر.  الَنسيج  بسهولة في 
وتبقى األدوية املُْسَتْرِطبة املنحلة باملاء )كاألميُنوجليُكوزيدات، والليْثُيوم، واسيكلوفير، 
كتلة  مع  تَّوزعها  َحْجم  ويرتبط  الَخِليَّة  خاِرَج  السائل  في  وِبيَتا-الكتام(  والهيبارين، 

شكل يوضح تركيب جسم الشخص الطبيعي مقارنة بالشخص البدين.

% 40  

% 60  

% 20  

% 80  

وزن الجسم الغثوزن الشحم

األشخاص ذوو الوزن األشخاص الُبدناء
الطبيعي
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الجسم الَغّث. ُيستنتج من ذلك أن األدوية املُْسَتْرِطبة املنحلة باملاء ال تتأثر على نحو مهم 
بالَنسيج الَشْحِمّي املُْفرط كما يحدث في حالة البدانة. بينما ُيعد َحْجُم تَّوزيع األدوية 
ْحم مرتبطاً بوزن الجسم اإلجمالي، حيث تتوزع األدوية ذات األَُلفة العالية  األَليفة للشَّ
وفوريكونازول   ،)Midazolam( وميدازوالم   ،)Phenytoin( )فنيتوين  مثل:  ْحم  للشَّ
الَشْحِمّي،  الَنسيج  في  واسع  بشكل   ))Propofol( وبروبوفول   ،)Voriconazole(
ْحم. تتطلب األدوية  مسببة َحْجم تَّوزيع أكبر، مقارنة مع األدوية ذات األَلفة األقل للشَّ
ذات َحْجم التَّوزيع الكبير ُجْرعات تَّْحميل يليها معدل جرعة ثابت للمداومة على الحالٌَة 
ترشيح  معدل  على  البالزمية  الثاِبَتة  الحالٌَة  تعتمد  حيث  البالزمية،  للَتراكيز  الثاِبَتة 

الدواء.

َباَحُة َسْطِح الِجْسم

وتدل  الِكيْمياِئيَِّة.  املُعالََجِة  جرعات  حساب  في  الِجْسم  َسْطِح  َباَحُة  ُتستخدم 
الكلوية.  والوظيفة  الدم  وحجم  الَقلِْبّي،  بالنِّتاج  ترتبط  والطول  الوزن  وظيفة  أن  على 
ر َتراكيب الجسم  لكن ذلك ُيعد مثيرًا للجدل عند املرضى كبيري الحجم ألنه ال يفسِّ
املختلفة؛ ونتيجة لذلك تعتمد جرعات بعض األدوية على هذه العالقة ملجرام/ متر مربع 
الباكليتاكسيل الدوائي  الِسيْكُلوُفْسفاميد )دواء مضاد لألورام(، ومستحضر  )مثل: 

واالوكسوروبيسني )مضاد حيوي((. 

الحالــة املـرضيـة

يمكن أن تتبدل آثار بعض األدوية بسبب الحالة املرضية للمريض كاضطراب 
وظيفة الُكلْية أو الكبد، فمثالً إذا تم استخدام بعض األدوية في حالة وجود اختالل 
يَّة. في مثل  ُكلَوي، فقد يحدث تراكم مفرط  للدواء في الدم؛ مما قد يؤدي إلى خطر الُسمِّ
هذه الحاالت يشار إلى إعطاء الدواء بجرعات أقل من املُْعتادة، وإذا كان العالج مطواًل 
ينبغي تقييم املستويات الدموية للدواء مع مراقبة املريض على فترات منتظمة لضمان 
يَّة من األدوية. في هذه الحاالت تكون جرعات الحرائك  الحفاظ على مستويات غير ُسمِّ
الدوائية جزًءا ال يتجزأ من بروتوكول الدراسة اإلكلينيكية وَتوسيم املنتج املوافق عليه.
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اعتالل الُكْلى

ُيعد من املهم ضبط الُجْرَعُة الدَّواِئّية عند مرضى الداء الُكلِْوّي املزمن، حيث إن 
هناك العديد من األدوية التي تحتاج ضبط جرعتها وفقًا للوظيفة الكلوية. ومن املهام 
املطلوبة من مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الصيدالني ضمان أن املريض يتناول 
الجرعة الدوائية املثلى؛ لذا يعتبر من املهم منح الصيدالني الفرصة والحق أن يمتلك 

مدخاًل للقيم املخبرية للمرضى، تسمح لهم بتقييم الوظيفة الُكلَوية. 

الُكَبيِبّي ملدة ثالثة  الُكلِْوّي املزمن بأنه تناقص في ُسْرَعة التَّْرشيِح  ُيعرف الداء 
وشدة  الكلوي  الفشل  درجة  الُكَبيِبّي  التَّْرشيِح  ُسْرَعة  تعكس  حيث  أكثر،  أو  أشهر 
املرض الُكلِْوّي. صنفت مؤسسة الِكلَى الوطنية الداء الُكلِْوّي املزمن إلى خمس مراحل 

حسب الجدول املرفق الحقاً. 

ُسْرَعُة التَّْرشيِح الُكَبيِبّي

1.73 ملي لتر/ متر مربع

الَوْصف املرحلة 

90 ≥ أذية كلوية مع ُسْرَعة تَّْرشيح
ُِكَبيِبّي طبيعية أو زائدة.

1

89 – 60 أذية كلوية مع ُسْرَعة تَّْرشيِح 
ُكَبيِبّي متناقصة قلياًل.

2

59 – 30 أذية كلوية مع ُسْرَعة تَّْرشيح
ُكَبيِبّي متناقصة على نحو معتدل.

3

29 - 15 أذية كلوية مع ُسْرَعة تَّْرشيِح 
ُكَبيِبّي متناقصة على نحو كبير.

4

> 15 )أو على الديال( َفَشل ُكلِْوّي. 5

جدول يبني مراحل الداء الُكْلِوّي املزمن .



- 130 -- 131 -

الجرعـــة الدوائيــة

إَن الداء الُكلْوّي يبدل من التأثيرات الدوائية، حيث ينقص من تأثيرات األدوية 
أحياناً، ولكن غالباً ما يزيد من تأثيراتها. ويمكن التنبؤ بعديد من هذه التبدالت والوقاية 
من حدوثها بتبديل الجرعات الدوائية. عند مرضى الُكلية، كما يمكن أن يتفاقم التأثير 
باالستجابة الدوائية. وتصبح تراكيز بعض األدوية  تبدالً  الدوائي أو َيضُعف مسبباً 

أعلى حتى عند إعطائها بالجرعات االعتيادية للمرضى املصابني بالداء الُكلِْوّي. 

امِلْعياِريَّة وتزود  الدواء بجرعته  بتناول  املرافقة ملعظم األدوية  الَتْعليمات  ُتوصي 
بإرشادات متى يجب تبديل هذه الجرعة. لكن هذه اإلرشادات غير دقيقة ألن معظم 
األدوية تبدي تبدالت كبيرة بني األفراد على مستوى تصفية الدواء واالستجابة الدوائية. 
معظم  في  األدوي��ة  لغالبية  متقن  وغير  بدائياً  أمراً  يعد  الجرعة  ضبط  فإن  بالتالي، 
الظروف، على سبيل املثال عن طريق مضاعفة الُجْرعات الدوائية أو تخفيضها إلى 
النصف. ينعكس ذلك على املُْسَتْحَضرات الدوائية املتوافرة، حيث إن معظم الُجْرعات 
الدوائية متوافرة بعيارات محددة مما يحد من خيارات ضبط الجرعة الدوائية. وفي 
معظم الحاالت ُتعد مضاعفة الُجْرعات الدوائية أو تخفيضها إلى النصف وسيلة مهمة، 
بينما تبدل 20 % من الجرعة الدوائية يعتبر أمراً غير عملي وغير ضروري. لكن هناك 
عديد من األدوية، وال سيما املعروفة بأنها تمتلك منسباً عالجياً ضيقاً يمكن أن تسبب 

التبدالت البسيطة بجرعتها أو بتراكيزها الدموية تأثيرات مهمة. 

ّية الدنيا/ الُجْرَعة املَُؤثَِّرة الدنيا املَْنَسب الِعاَلِجّي = الُجْرَعة الُسمِّ

إَن أي تبدل صغير بالتراكيز الدموية لألدوية ذات املَْنَسب الِعاَلِجّي الضيق يمكن 
املَْنَسب  ذات  األدوية  لذا يجب ضبط  العالجية،  الكفاءة  فقدان  أو  الُسمّية  أن يسبب 
الِعاَلِجّي الضيق )راجع الجدول املرفق الالحق( باستعمال الَواِسَمات الَحَيِوّية لتقييم 
وحساب الجرعة الدوائية. على سبيل املثال يمتلك الليْثُيوم منسبًا عالجياً ضيقاً، ويتم 
ترشيحه عن طريق الكلية، وتستعمل املَُراَقَبة الدوائية العالجية مع االستجابة السريرية 
كدليل إرشادي لضبط جرعته. كما ُيعد الوارفارين من األدوية ذات املَْنَسب الِعاَلِجّي 
َوِليَّة  الضيق حيث يتطلب مراقبة الَواِسَمة الَحَيِوّية، أو ما ُيعرف بالِنْسَبة الِنظاِميَّة الدُّ

وهي رقم قياسي يتم إدراجه في املختبر.
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تسبب  ال  الواسع  الِعاَلِجّي  املَْنَسب  ذات  األدوي��ة  فإن  ذلك،  من  النقيض  على 
التغيرات الكبيرة في ترشيحها أي تأثير مهم على االستجابة الدوائية، لذلك ال يعتبر 
التي  الِبيَتا-الكتام  الَحَيِويَّة من  ضبط جرعتها مهماً. من األمثلة على ذلك املُضادَّات 
يتم تصفيتها عن طريق الُكلْية ولكنها تمتلك منسباً عالجياً واسعاً، بالتالي ال ُيحتاج 
الرئيسي  الطريق  الُكلِْوّي  اإِلْفراغ  ويعد  الكلية.  مرضى  عند  جرعتها  وضبط  ملراقبة 
الَحراِئك  في  الكلِوّي  الداُء  يؤثر  لذا  ومستقلباتها؛  األدوية  من  العديد  من  للّتَخّلص 

الدَّواِئيَّة كاالمتصاص، والتوزيع، واأليض.  

الداء الُكْلِوّي واالْمِتصاص الَدواِئي

عند  املعدة   ))pH( والقلوية  )الحامضية  َباهاء  درجة  في  تناقص  وجود  تبني 
ر األُموْنيا، ومن املعروف أن األُموْنيا  مرضى الداء الُكلِْوّي املزمن بسبب أن الُيوْريا ُتَشطِّ
تعمل كمادة منظمة لدرجة حامضية املعدة؛ مما يؤدي لتناقص امتصاص الَحديدوز 
)الحديد ُثناِئيُّ التَّكاُفؤ(. كما تترافق املَُتاَلِزَمٌة الُكلِويَّة مع مقاومة املُِدرات الَبولية التي 
الحالة  بسبب  وذلك  الُعْرِوّية  الَبوِل  ُمِدرُّات  اْمِتصاص  وسوُء  الفم،  طريق  عن  ُتعَطى 

الَوَذمية التي تصيب األَْمعاء. 

وارفارينإميكاسني

الموتريجني جنتاميسني

فنيتوين فانكوميسني 
أمودارونديجوكسني 

بيرهيكسيلني ليثيوم

أنسولنيمورفني - 6 - جلوكورونيد
ثيروكسنيميكوفينوالت

جدول ُيبيِّن أمثلة على األدوية ذات املَْنَسب الِعاَلِجّي الضيق.
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الداء الُكْلِوّي والَتَوزُّع الَدواِئي

يسبب الداء الُكلِْوّي تراكم العديد من املواد الحمضية التي تتنافس مع األدوية 
على االرتباط بمقرات االرتباط مع األَلُْبومني والبروتينات البالزمية األخرى؛ مما يبدل 
الَحراِئك الدَّواِئيَّة للعديد من األدوية، لكن من النادر أن يكون ذلك ذو أهمية سريرية. 
على سبيل املثال، الفنيتوين الذي ُيعتمد على تراكيزه البالزمية كدليل عالجي إرشادي، 
تكشف طرق تحليله الروتينّية تراكيزه اإلجمالية في البالزما )أي كلُّ من الجزء الُحر 
واملرتبط بالبروتني(. في حال ااِلْخِتالل الُكلِْوّي يتناقص الجزء املرتبط بالبروتني بسبب 
تنافسه مع الجزيئات املتراكمة التي تطرح عادة عن طريق الُكلْية، التي ترتبط بنفس 
مقرات الربط البروتينية للفنيتوين. بالتالي، فأي قياس لتركيز الفنيتوين يظهر زيادة 
الطبيعية  الكلوية  الوظيفة  الدواء مقارنة مع األشخاص ذوي  الفعال من  الُحر  الجزء 
ولكن التركيز اإلجمالي يكون نفسه في الحالتني؛ لذا من املهم ضبط املجال العالجي 
من خالل إنقاص الجرعات العالجية للوصول إلى قيم تركيزية بالزمية عالجية أقل 

عند مرضى ااِلْخِتالل الُكلِْوّي لتفادي السمية الدوائية.  
عند املرضى املصابني باليوريمّيا )وهو انحباس أو انسداد في الشرايني ناتج 
يزيد  مما  تصبح األدوية أكثر َنُفوذية للحاِئل الَدَمِوّي الِدماِغّي،  الُكلْية(  في  عن خلل 
من وصول األدوية للِجهاز الَعَصِبّي املَْرَكِزّي. ُيعتقد أن ذلك ُيسهم في زيادة حدوث 
والرانتيدين )وهو مناهض  الَتْخليط عند استعمال السيميتيدين )دواء لقرحة املعدة( 

 .)H2 ملستقبالت الهسيتامنني

الداء الُكْلِوّي وأيض الدواء

َينقص أيض العديد من األدوية عند مرضى الَفَشِل الُكلِْوّي، يتضمن ذلك األدوية 
التي تخضع للَطور األول من األيض بواسطة ِسيُتوكُروم بي 3 أيه 4 )يرمز له باإلنجليزية: 
CYP3A4(، بينما ُتعد األدوية التي يحدث لها األيض بواسطة الَطور الثاني من األيض 

أقل تأثراً. 

الداء الُكْلِوّي واإِلْفراغ الُكْلِوّي

إَن  الُكَبيِبّي.  الَتْرشيح  بمعدل  مباشًرا  ارتباًطا  لألدوية  اأُلْنبوِبّي  اإِلْفراز  يرتبط 
الَتْرشيح  تقدير  بحساب  يسمح  املريض  عمر  املصل حسب  ِكْرياتينني  تركيز  ضبط 
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الُكَبيِبّي  الَتْرشيح  ويستخدم  الِجْسم.  َسْطح  َباَحة  من  مربع  متر   1.73 لكل  الُكَبيِبّي 
الكلوي املزمن لضبط نظام جرعة األدوية ذات  ااِلْخِتالل  الذين يعانون  عند املرضى 
املنسب العالجي الضيق التي تطرح بشكل رئيسي من الُكلَْية. ويجب األخذ باالعتبار 
ضبط جرعة األدوية إذا كانت ُتطرح بنسبة كبرى عن 50 % باإِلْفراغ الُكلِْوّي. يوضح 
الجدوالن الالحقان بعض األدوية الشائعة التي تتطلب ضبط جرعتها عند مرضى الداء 

الُكلِْوّي املزمن.

جدول يبني بعض األدوية الشائعة التي تتطلب ضبط جرعتها 
عند مرضى الداء الُكْلِوّي املزمن حسب الَتْرشيح الُكَبيِبّي.

الجرعةاسم الدواء

املعتادة

ضبط الجرعة )النسبة املئوية من الجرعة املعتادة( 
حسب الَتْرشيح الُكَبيِبّي

50 >10 - 50 10 <

300 ملجرام/ يوميًاألوبورينول
%75%50%25

ال حاجة لضبط إيسومبيرازول

———الجرعة

20 - 40 ملجرامفاموتيدين

10%25%50%وقت النوم  

ملجرام  سبروفلوكساسني  750  -  250

كل 12 ساعة
%50%75-50%50

500 - 1000 ملجرام

ثالث مرات يوميًا

%50%25avoid
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دواء يحتاج إلى ضبط الصنف الدوائي
الجرعة

 الدواء يجب اجتنابه )في 
املرحلة الرابعة والخامسة 

من الداء الُكْلِوّي املزمن(

أسيبوتولول، أنتينولولمحصرات بيتا
بيزوبرولول، نادولول

سوتالول

سوتالول

مثبطات اإلنزيم 
املحول لأَلْنِجيوَتْنسني 
ومحصرات مستقبلة 

األَْنِجيوَتْنسني

جميع األدوية املثبطة 
لإلنزيم املحول
لأَلْنِجيوَتْنسني

أومليسارتان

الجرعةاسم الدواء

املعتادة

الجرعة  مــن  املئوية  )النسبة  الجرعة  ضبط 
املعتادة( حسب الَتْرشيح الُكَبيِبّي )1.73 متر مربع(

50 >10 - 50 10 <

ال حاجة لضبطالنزوبرازول
———الجرعة

)10 - 15( ملجرامميتوكلوبراميد

50 %75 %100 % ثالث مرات يوميًا

ال حاجة لضبط أوميبرازول
———الجرعة

)150 - 300( ملجرامرانتيدين

 25 %50 %75 %وقت النوم

جدول يبني بعض األدوية التي تتطلب ضبط جرعتها 
عند املصابني بالداء الُكْلِوّي املزمن.
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دواء يحتاج إلى ضبط الصنف الدوائي
الجرعة

الدواء يجب اجتنابه )في 
املرحلة الرابعة والخامسة 

من الداء الُكْلِوّي املزمن(

مضادات االلتهاب 
الالستيرويدية  

واألَْفُيوِنيَّاُت

كودين، ُموْرفني، ترامادول، 
ُأْكِسيُكوُدون

جميع أدوية مضادات 
االلتهاب الالستيرويدية 

أدوية لعالج داء 
السكري

جليكالزيد، أنسوليني
جليبتني

جليبوريد، ميتنورميد

أدوية خفض  
كوليستيروِل الدَّم

برافاستاتني رسيوفاستاتني

أدوية املُضادَّات 
الَحَيِويَّة

معظم املُضادَّات الَحَيِويَّة، 
عدا: كلوكساسيلني، 

كلينداميسني، مترونيدازول
إرثيروميسني، أزيثروميسني

نتروفورانتوين

تابع/ جدول يبني بعض األدوية التي تتطلب ضبط جرعتها 
عند املصابني بالداء الُكْلِوّي املزمن.

اعتالل الَكِبد

الدَّواِئيَّة.  والدَّيناِميكا  الدَّواِئيَّة  الَحراِئك  من  الَكِبِد  تصيب  التي  األمراض  تبدل 
ع أو َتلَيُّف  قد تكون األمراض التي تصيب الكبد شائعة كمرض الكبد الكحولي )َتَشمُّ
الكبد(، وااللتهابات املزمنة بفيروس التهاب الكبد )B و C(، أو أقل شيوعاً، مثل التهاب 
ع الكبد الصفراوي األولي، والتهاب األقنية الصفراوية  الكبد الحاد D أو E، وَتَشمُّ
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 .)Alpha-1•anti•trypsin•deficieny( املصلب األولي ونقص ألفا-1 ِضّد التِريْبسني
إضافة إلى ذلك ُتعد الُسّمية الكبدية املحدثة بالدواء السبب الرئيسي لفشل الكبد الحاد 

في الواليات املتحدة.
يتم أيض األدوية بواحد أو أكثر من اإلنزيمات الكبدية املتوضعة على األغشية 
الخلوية في أجزاء مختلفة من الكبد. وُتْفِرغ األدوية ونواتج األيض باإِلْفراز الَصْفراِوّي. 
لذا من املمكن أن تسبب األمراض التي تصيب الَكِبِد تراكم الدواء، أو فشل تشكل 
اإلعطاء  بعد  الَبيولوِجّي  الَتواُفر  زيادة  أو  الفعالة،  غير  أو  الفعالة  األيضية  النواتج 
الفموي، وتأثيرات أخرى منها تبدل ارتباط الدواء مع بروتينات البالزما. يغير املرض 
الكبدي أيضاً من الوظيفة الُكلوية، مما يسبب تراكم الدواء ومستقلباته حتى إذا لم 

يكن الكبد املسؤول الرئيسي للّتَخّلص من الدواء.
التي  األضرار  لكشف  تستعمل  التي  السريرية  املخبرية  االختبارات  تتضمن 
تصيب الخلية الكبدية قياس إنزيم ناِقلَُة َأمنِي األَْسَبارتات، وإنزيم ناِقلَة َأمنِي اآلالنني. 
التي  الحاالت  أو  الصفراوي  االنسداد  لتشخيص  الِبيليروبني  قياس  يستعمل  بينما 
تتدخل مع الجريان الصفرواي. يستعمل عادة في املمارسة اإلكلينيكية سلسلة من 
الضرر  وقياس حجم  الكبدي  املرض  وجود  لكشف  اإلكلينيكية  املخبرية  االختبارات 
الَركاِئز  استعملت  كما  الدوائية.  املعالجة  نحو  االستجابة  ومتابعة  املعروف،  الكبدي 
داِخِليُّة املَْنَشأ، كاألَلُْبومني أو الِبيليروبني أو القياس الوظيفي لَزَمُن البروثرومبني لتقييم 

اختالل الوظيفة الكبدية. 
عندما يكون الدواء أكثر فعالية من ناتجه األيضي، فإَن نَّشاطه الفاْرماُكوُلوِجّي 
سوف يزداد عند املرضى املصابني باختالل الوظيفة الكبدية، بسبب أن تركيز الدواء 
األصلي سوف يكون أعلى. بينما عندما يكون الدواء أقل فاعلية من ناتجه األيضي، 

فإَن نَّشاطه الفاْرماُكوُلوِجّي سوف يتناقص عند مرضى الكبد.

تقييم اختالل الوظيفة الكبدية

 ،)Child–Pugh scores( يتم تقييم اختالل الوظيفة الكبدية بواسطة مجموعات نقاط
أو ما يسمى )Child–Turcotte–Pugh(. كما تم تصنيف اختالل الوظيفة الكبدية إلى 

َخِفْيف، معتدل، أو َوخيم. 
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تستخدم هذه النقاط )Scores( للِمْقياسات السريرية )اإلكلينيكية( عند مرضى 
الكبد، وتشمل:

• الِبيليروبني اإلجمالي .	
• الِبيليروبني املَصلي.	
• َوِليَّة .	 الِنْسَبة الِنظاِميَّة الدُّ
• االْسِتْسَقاء .	
• االْعِتاَلل الِدماِغّي الكبدي.	

نقاط التقييم

ثالث نقاطنقطتاننقطةاملَُتثاِبتات

معتدلقليلال يوجداالْسِتْسَقاء

< 23 - 3>2الِبيليروبني )ملجرام/ ديسي لتر(

> 2.82.8 – 3.5< 3.5األَلُْبومني )جرام/ ديسي لتر(

َزَمُن البروثرومبني
)ثوان أعلى من الشاهد(

4<6 - 46 >

َوِليَّة  < 1.72.3 – 2.3> 1.7الِنْسَبة الِنظاِميَّة الدُّ

درجة 3 - 4درجة 1 - 2ال يوجداالْعِتاَلل الِدماِغّي

تصنيف  بحسب  الكبدي  املــرض  َوخــاَمــُة  تقييم  يبني  جــدول 
.)Child–Pugh Score(
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• الكبدية 	 الوظيفة  ذوي  املرضى  عند   )Child–Pugh scores( نقاط  مجموع  إَن 
الطبيعية هي خمسة نقاط. 

• بينما يعادل مجموع نقاط )Child–Pugh scores( عند مرضى اختالل األَلُْبومني، 	
والِبيليروبني اإلجمالي، وَزَمُن البروثرومبني واالْسِتْسَقاء الوخيم واالْعِتاَلل الِدماِغّي 

الكبدي خمس عشرة نقطًة. 
على سبيل املثال تعادل الجرعة املعتادة لدواء ما يتم أيض 95 % منه بالكبد 
500 ملجرام كل ست ساعات، والجرعة اليومية اإلجمالية 2000 ملجرام يومياً. عند 
مرضى تشمع الكبد يكون مجموع نقاط )Child–Pugh scores( هو 12، فالجرعة 
البدئية املالئمة سوف تكون 50 % من الجرعة املعتادة أو 1000 ملجرام يومياً. يمكن 
أن يوصف الدواء بجرعة 250 ملجرام كل 6 ساعات أو 500 ملجرام كل 12 ساعة 
مع مراقبة حثيثة للتأثيرات الفاْرماُكوُلوِجّية والسّمية للدواء، وتعدل جرعة الدواء عند 

الحاجة. 

ط تصنيف َوخاَمُة املرض الكبدي جدول يبني ُمَخطَّ
.)Child–Turcotte( حسب تصنيف

درجة 3درجة 2درجة 1املتثابتات

< 23.0 - 3> 2.0الِبيليروبني )ملجرام/  ديسي لتر(

> 33 – 3.5< 3.5األَلُْبومني )جرام/  ديسي لتر(

َزَمُن البروثرومبني )ثواٍن زائدة عن 
< 46 - 16 - 3الطبيعي(

يمكن ضبطه ال يوجداْسِتْسَقاء
بسهولة

يصعب 
ضبطه

متقدمةقليلة ال يوجداالضطرابات العصبية

ضعيفةجيدةممتازةالتَّْغِذَية
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بينت ِإْرشادات ِإداَرُة األَْغِذَيِة واألَْدِوَية الخصائص التي تجعل من األدوية أقل 
احتمااًل وحاجة لضبط جرعتها عند املصابني باختالل الوظيفة الكبدية:

• األدوية التي تفرغ بشكل كلي من الطرق البولية دون تدخل الكبد.	
• األدوية التي تستقلب بالكبد بنسبة أقل من 20 %.	
• األدوية ذات املنسب العالجي الواسع.	
• األدوية الغاِزّية أو الَطيَّارة . 	

بعض األدوية التي تقل درجة أيضها بشكل واضح عند املصابني باملرض الكبدي املزمن

• •سيفوبيرازون	 •إريثروميسني	 •ميترونيدازول	 بنتازوسني	

• •فيراباميل	 •كافيني	 •ديازيبام	 ميبيريدين	

• •ليدوكايني	 •ميتوبرولول	 •ثيوفيلني	 برومازين	

وإلى  الكبدية  الوظيفة  تقييم درجة اختالل  إلى  الرعاية الصحية  يحتاج مقدمو 
دراسة  خالل  من  مثالً  األبحاث  بينت  للدواء.  الدَّواِئيَّة  والدَّيناِميكا  الَحراِئك  معرفة 
تأثيرات اختالل الوظيفة الكبدية أو الكلوية على الَحراِئك الدَّواِئيَّة لألربيبرازول )وهو 
ُمضاٌد للذُّهان ال َنموَذِجّي( يستعمل في معالجة الُفَصام، وتبني عدم وجود اختالفات 
مهمة في الَحراِئك الدَّواِئيَّة لألربيبرازول بني مجموعة األشخاص األصحاء مقارنة مع 
مرضى الكبد أو الكلي؛ لذا ال توجد حاجة لضبط جرعة أربيبرازول عند مرضى الكبد 

أو الكلي. 
2002م  عام  بدراسة  وزمالؤه   )Muirhead( "مورهيد"  قام  متباين،  نحو  على 
الدَّواِئيَّة  الَحراِئك  على  والكلوية  الكبدية  الوظيفة  واختالل  الُعمر،  تأثيرات  لتقصي 
للسيلدينافيل )sildenafil( املعروف تجاريًا بالفياجرا(، وهو الدواء املستعمل ملعالجة 
التراكيز  في  مهمة  اختالفات  وجود  ُلوحظ  )االنتصابية(،  االْنِتعاِظيَّة  الَوظيِفة  َخلَل 
الدموية األَْعَظِمّية والباحة تحت املنحني بني الشباب واملسنني لكل من الدواء األصلي 
والناتج األيضي الخاص به. إضافة ألن دراسة اختالل الوظيفة الكبدية أوضحت تبدل 
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الَحراِئك الدَّواِئيَّة للسيلدينافيل عند مرضى تشمع الكبد املزمن املستقر، حيث أظهرت 
46 % من ترشيح دواء السيلدينافيل وزيادة تراكيزه  انخفاض مقدار ما يقرب من 
الدموية األَْعَظِمّية بنسبة 47 %، مقارنة مع األصحاء ذوي الوظيفة الكبدية الطبيعية. 
عند املصابني بَتْناقص وخيم في الوظيفة  يتطلب ذلك جرعة بدئية أقل )25 ملجرام( 

الكبدية أو الكلوية.

الَتآُثُرات الَدواِئّية - الَدواِئّية
يحدث الَتآُثُر التفاعالت الَدواِئّي عندما ُيستعمل دواءان أحدهما يعدل من أفعال 
الَحراِئُك  مستوى  على  تغيرات  في  ذلك  يظهر  أن  يمكن  الجسم.  في  اآلخر  ال��دواء 
الدَّواِئيَُّة أو الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة أو كالهما معاً. مع َتْوِثْيق مئات الَتآُثرات الَدواِئّية إال 
أن نسبة قليلة منها ُيْمنع اْسِتْعمالها املتزامن أو تتطلب تغيير جرعتها بسبب األعراض 
يتناولون  الذين  املرضى  عند  مهم  نحو  على  الَدواِئّي  الَتآُثُر  يزداد  املهمة.  السريرية 
بسبب  الَدواِئّية  للَتآُثُرات  عالية  وقوع  نسبة  املُِسنِّون  يبدي  كما  األدوية.  من  العديد 
ما تكون لديهم تبدالت في ترشيح الدواء  تناولهم الشائع للعديد من األدوية، وغالباً 

مرتبطة بتقدم العمر. 

الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات 

تأثير ُمضافمثبطات الَجهاُز الَعَصِبيُّ املَْرَكِزيُُّكُحْول
تثبيط إضافي للَجهاز

الَعَصِبي املَْرَكِزي.

أِسيتاميُنوفني 
)دواء مسكن وخافض للحرارة(

زيادة تشكل النواتج 
األيضية لألِسيتاميُنوفني 

السامة للَكِبد. 

جدول يبني بعض الَتآُثُرات الَدواِئّية املهمة.
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الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات

ُم������ض������ادُّات 
الُحموَضة

ِديجوكِسني، مكمالت الحديد، 
فلوروكينولونات، كيتوكونازول،

تتراسيكلينات، ثيروكسني.

نقص االمتصاص الهضمي 
نتيجة تفاعل مع دواء 
أو نتيجة تعديل درجة 

الحموضة.

ُم������ض������اّداُت 
الِهْستامني 

)H1 محصرات(

تأثير ُمضاف، زيادةُمضادُّات املُْسكارين، واملَُهدِّئات. 
التأثير املَُهدِّئ.

مركبات اآلزول املضادة للفطريات،فينوباربيتال
محصرات قنوات الكالسيوم، 

السيكلوسبورين، بروبرانولول، 
كينيدين، مثبطات البروتياز، 

الهرمونات الستيرويدية، وارفارين، 
والعديد من األدوية األخرى التي 

يتم أيضها بالكبد.

زيادة ترشيح األدوية املتأثرة 
اإلنزيمي؛  التحريض  بسبب 
انخفاض  إلى  يؤدي  قد  مما 

فعالية الدواء.

ُم����ح����ص����رات 
مستقبالت بيتا

انخفاض َأْنسولني. ع��الم��ات  إخ��ف��اء 
ِر الدَّم. ُسكَّ

زيادة حدوث الَغْشي  بالجرعة برازوسني.
األولى من البرازوسني.

تابع/ جدول يبني بعض الَتآُثُرات الَدواِئّية املهمة.
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الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات

السيكلوسبورين، ُدوكسي ِسيكِلني،َكْرباماِزيبني
إستروجني، هاُلوِبيِريُدول، ثيوفيلني،

وارفارين.

نقص تأثيرات األدوية
بسبب تحريض

الَكْرباماِزيبني للتمثيل
الغذائي )األيض(.

ِبنزوديازيبينات، ليدوكايني، سيميتيدين
فنيتوين، بروبرانولول، كينيدين، 

وارفارين.

خطر السمية بسبب 
تثبيط األيض أو نقص

اإِلْفراغ البولي.

زيادة تأثير الُخَمارإيثانولِمترونيدازول 
نتيجة تثبيط إنزيم َألَْدهيد

ناِزَعُة الهيدُروجني. 

َكْرباماِزيبني، كينيدين، سلدينافيل،إريثروميسني
مثبطات امتصاص السيُروُتونني  

االنتقائية. 

ازدياد خطر السمّية
بسبب تثبيط التمثيل
الغذائي )األيض(.

عصير جريب
 فروت

)عصير الليمون
الهندي(

أتورفاستاتني، سيكلوسبورين، 
ميدازوالم، ألبرازوالم، ِنيِفيِديِبني 

.

ازدياد خطر السمّية 
بسبب تثبيط التمثيل
الغذائي )األيض(.
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الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات

كيتوكونازول 
وأدوية اآلزول 

األخرى

ِبنزوديازيبينات، سيكلوسبورين، 
ف��ل��وأوك��س��ي��ت��ني، ل��وف��اس��ت��ات��ني، 
كينيدين، أوميبرازول، تولبوتاميد، 

)Apixaban( ابيكسابان
.)Rivaroxaban( رفاروكسابان

ازدياد خطر السمية
بسبب تثبيط التمثيل الغذائي 
زيادة  ذلك:  مثال  )األيض(، 

النزف مع ُمَضادُّات التجلط
الفموية، أو زيادة اْعِتالٌل 

َعَضِلّي مع الستاتينات
)األدوية الخافضة
 للكوليستيرول(.

م����ث����ب����ط����ات 
أكسيداُز 

ُأحاِديِّ األمني

.)Amphetamine( َأْمفيتامني
.)Ephedrine( إيفيدِرين

النورَأِبيِنْفرين  إطالق  زيادة 
)النورَأْدِرنالني( من 
النهايات العصبية.

م������ض������ادات 
االلتهاب

الالستيرويدية 

ُمَضادُّات التجلط )الوارفارين،
أبيكسابان، دابيجاتران 

)Dabigatran(، ريفاروكسابان
.)Rivaroxaban( 

النزف  نحو  امل��ي��ول  زي���ادة 
بسب تناقص تكدس 
الصفيحات الدموية

)تأثير ُمضاف(.

مثبطات اإلنزيم املحول
لأَلْنِجيوَتْنسني .

تناقص تأثير مثبطات
اإلنزيم املحول

لأَلْنِجيوَتْنسني الخاِفض
لَضْغِط الدَّم.

مدرات البول العروية ومدرات البول
الثيالزيدية.

تناقص فعالية املدرات
 البولية.

تابع/ جدول يبني بعض الَتآُثُرات الَدواِئّية املهمة.
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الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات

ُدوكسي ِسيكِلني، ميثادون، كينيدين، فنيتوين 
الستيرويدات، فيراباميل، ُمَضادُّات 
التجل��ط )الوارفاري��ن، أبيكساب�ان، 

دابيجاتران، ريفاروكسابان(.

تناقص تأثير األدوية املتأثرة 
بسبب تحريض الفنيتوين

لعملية األيض.

األدوية املضادة للفطريات اآلزولية،ريفامبني 
كورتيكوستيرويدات، ميثادون، 
َسلفونيورياز، ُمَضادُّات التََّخثُّر

الفموية )الوارفارين، أبيكسابان، 
دابيجاتران، ريفاروكسابان(.

تناق���ص تأثير األدوية
املتأثرة بسبب تحريض

الريفامبني  لزيادة معدالت
األيض.

رتينوفير
)Ritonavir(

ِبنزوديازيبينات، سيكلوسبورين، 
دلتيازيم، مثبطات إنزيم 3 - هيدروكسي 
 ،A مثيل جلوتاريل تميم اإلنزيم  - 3-

ليدوكايني، ميتوبرولول، مثبطات
امتصاص السيرووتونني االنتقائية.

زيادة خطر السمية 
بسبب تثبيط أيض الدواء.

ساليسيالت 
)Salicylates(

ية إضافية للغشاء كورتيكوستيرويدات. ُسمَّ
املخاطي املعدي.

ُم�����َض�����ادُّات ال��ت��ج��ل��ط ال��ف��م��وي��ة 
)الوارفارين، أبيكسابان، دابيجاتران، 

ريفاروكسابان(.

زيادة احتمالية النزف.

نقص ترشيح ميُثوْتريْكساتميُثوْتريْكسات.
يته. مسببًة زيادة ُسمِّ

تناقص التأثير الطارح لِحْمِضَسلفينبيرازون، بروبينيسيد. 
اليوريك.
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الدواء املسبب 
للَتآُثر الَدواِئّي

أمثلة عن األدوية املتأثرة بالَتآُثر 
الَدواِئّي

مالحظات وتوصيات

م����ث����ب����ط����ات 
امتصاص

السيُروُتونني
االنتقائية. 

مثبطات أكسيداُز ُأحاِديِّ األمني،
ثُّالِثيَُّة  االْكِتئاِب  ُمضادَّاُت  ِميِبيريدين 

الَحلَقات، نبتة سانت جون
.)St. John’s wort(

متالزمة السيُروُتونني
تصلب  ال��دَّم،  َضْغِط  )ارتفاع 
ال��َح��راَرة،  ارت��ف��اع  عضلي، 

َنوبات تشنجية(

زيادة خطر سمية الدِّيجيتال الدِّيجيتال )Digitalis(.ثيازيدات
بسبب أن الثيازيدات تنقص 

من مخزون البوتاسيوم.

زيادة املستويات البالزمية الليْثُيوم. 
لليْثُيوم بسبب تناقص ماء

الجسم اإلجمالي.

تابع/ جدول يبني بعض الَتآُثُرات الَدواِئّية املهمة.

أنماط الَتآُثُرات الَدواِئّية 

هناك نمطان رئيسيان من الَتآُثُرات الَدواِئّية األول على مستوى الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة 
الذي يمكن أن يؤثر على امتصاص، أو توزيع، أو أيض، أو إفراغ الدواء مما يترك أثره 
عل�ى تركي�ز ال�دواء ف�ي مق�ر التأثي�ر. يعتب�ر تثبي�ط أو تحري�ض إنزيمات السيتوكروم 
أما  الَدواِئّية شيوعاً.  الَتآُثُرات  أكثر  من   )CYP450 :باإلنجليزية له  )يرمز   450 بي 
املقر  على  الدواء  تأثيرات  يتضمن  الذي  الدَّواِئيَّة  الدَّيناِميكا  فيشمل  الثاني  املستوى 
املستهدف الذي يمكن أن يؤثر على فعالية الدواء أو سالمته، حيث يمكن ألحد األدوية 
أن يعدل من الدواء اآلخر، فيسبب تأثيرًا َجْمِعّيًا "ِإضاَفيًا"، أو تأثيرًا َتآُزِرّيًا، أو تأثيراً 

ُمَناِهضاً. 
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ُة الَتآُثُرات على مستوى الَحراِئُك الدَّواِئيَّ
• الَتآُثُرات على مستوى االمتصاص الَدواِئّي: تؤثر على َحَرِكيَّة الجهاز الهضمي، 	

درجة الحامضية والقلوية )الباهاء(، أو تؤثر على البروتينات الناقلة.
• الَتآُثُرات على مستوى التوزع الَدواِئّي: تؤثر على البروتينات الناقلة، أو بروتينات 	

الربط البالزمية. 
• الَتآُثُرات على مستوى األيض الَدواِئّي: تؤثر على طور األيض األول، أو الثاني.	
• الَدواِئّي: تؤثر على مستوى اإلفراغ البولي، أو 	 الّتَخّلص  الَتآُثُرات على مستوى 

الصفراوي.

الَتآُثُرات على مستوى الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة
• مشاركات َجْمِعّية "ِإضاَفية": 	

فيها يكون التأثير الفاْرماُكوُلوِجّي يساوي = جمع تأثير الدوائني معًا.
V مع أِسيتاميُنوفني )Ibuprofen( التأثير النافع: مشاركة ايبوبروفني

.)Acetaminophen(      
V  مع )Zidovudine( التأثير الضار: ِقلَُّة الَعِدالَت الناتجة عن مشاركة زيدوفودين

.)Ganciclovir( جانسيكوفير        
• مشاركات َتآُزِرّية	

فيها يكون التأثير الفاْرماُكوُلوِجّي أكبر )<( من جمع تأثير الدوائني معًا.
V .التأثير النافع: مشاركة األميُنوْجليُكوزيدات مع الِبنسلني
V .التأثير الضار: مشاركة الَباْربيُتورات مع الكحول

• مشاركات ُمَناِهضة 	
فيها يكون التأثير الفاْرماُكوُلوِجّي أقل )>( من كل دواء ملفرده.

V  التأثير النافع: مشاركة مناهضة بني النالوْكسون واألَْفُيوِنيَّاُت، حيث إن النالوكسون
له تأثير مضاد لألفيونات. 

V  حيث ُينِقص كل ،)Stavudine( التأثير الضار: مشاركة زيدوفودين مع ستافودين
دواء من فعالية الدواء اآلخر؛ مما ُينِقص من نَّشاطه املُضاد للفيروسات.
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الدواء املُستهدف، فمن  للتآثر من تراكيز  الدواء املسبب  ُينقص  َيزيد أو  عندما 
لكن يوجد  الَدواِئّي،  الَتآُثُر  املُستهدف لإلقالل من خطر  الدواء  املَْنِطقي ضبط ُجرعة 
تتعلق  وأخرى  باملريض،  تتعلق  عوامل  تشمل  األسلوب  لهذا  املعوقات  من  العديد 

بالتأثيرات السمية للدواء املستهدف.

• عوامل تتعلق باملريض	
تشمل املشكالت الرئيسية التي تواجه املريض أثناء ضبط الجرعات الدوائية عدم 
إمكانية التنبؤ بدرجة دقة الَتآُثُر الَدواِئّي عند بعض األفراد، حيث من الشائع أن تختلف 
درجة الَتآُثُر الَدواِئّي بني األشخاص األصحاء حسب الدراسات الحرائكية املضبطة 
من خمسة إلى عشرة أضعاف. في الحاالت السريرية، يعاني املريض أمراضاً مختلفة 

ويتناول أدوية أخرى ملعالجتها أو ضبطها؛ مما يزيد من احتمال الَتآُثُرات الَدواِئّية.
لهذه  جيدًا  مثااًل  تعتبر  الُكولْشيسني  منتج  واسمة  في  الحديثة  التغيرات  إن 
املشكلة، حيث تم دراسة الَحراِئُك الدَّواِئيَُّة للُكولْشيسني مع اإلعطاء املتزامن األدوية 

األخرى؛ فلوحظ زيادة التراكيز البالزمية للكولشيسني:
مع حدوث التغيرات الناتجة املهمة املالحظة من هذه الدراسات، فإَن النشرة املرفقة 
لجميع حاالت   % 50 إلى  بإنقاص جرعته  توصي  الُكولْشيسني  بمعلومات مستحضر 
يته. لكن مع أن إنقاص جرعة الُكولْشيسني إلى 50 %، ما  التآثر الدوائي الجتناب ُسمِّ
أنقصت  إذا  بينما  للحياة،  املهددِّة  الُكولْشيسني  ية  لُسمِّ يتعرضون  املرضى  بعض  زال 
املريض من سمية  الَدواِئّي وحماية  الَتآُثر  ملنع حدوث  كاٍف  الُكولْشيسني بشكل  جرعة 
الُكولْشيسني، فمن املحتمل أن تتطور لديه تراكيز بالزمية تحَت عالجية مما يفاقم من 

حالته املرضية. 

• عوامل تتعلق بالتأثيرات السمية للدواء املستهدف	
ية منخفضة نسبيًا، فإن زيادة تركيزه البالزمي وبالتالي  إذا كان الدواء يمتلك ُسمِّ
زيادة تأثيراته الدَّيناِميكية الدَّواِئيَّة، نتيجة للَتآُثر الَدواِئّي يمكن تدبيرها بسهولة، دون 
الحاجة لضبط جرعته الدوائية. بينما عندما يكون الدواء ذا منَسب عالجي ضيق، فإن 
زيادة تراكيزه البالزمية تشكل عامل خطورة؛ لذا من األفضل اجتناب هذه املشاركة 

عوضًا عن ضبط الجرعة الدوائية. 
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الَتآُثُرات الَدواِئّية - الِغذاِئيَّة
إَن توقيت إعطاء الدواء يمكن أن يؤثر على الجرعة الدوائية. ال سيما املعالجة 
الدوائية الفموية التي قد تتأثر بوجبة الطعام. حيث يمكن أْن يْمتص الَدواء على نحو 
أسرع إذا أخذ على معدة فارغة، حيث تكون الجرعة الدوائية فَعالة إذا أخذت قبل 
وجبة الطعام، وأقل فعالية إذا أخذت أثناء الوجبة أو بعدها. يمكن للَتآُثُرات الَدواِئّية 

الِغذاِئيَّة أن تؤثر في امتصاص الدواء.

 نتيجة الَتآُثُر الَدواِئّياملشاركة الدوائية

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبةالسيكلوسبورينكولشيسني
.% 259

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبةكالريثروميسني
.% 282 

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبة كيتوكونازول 
.% 212

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبةريتونافير
.% 296 

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبةفيراباميل
.% 103 

زيادة تركيز الُكولْشيسني بنسبة 93 %.ِديلِتياِزيم

جدول يبني َتآُثُرات الديناميكيا الدوائية للكولشيسني مع أدوية آخرى.
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تحدث التأثيرات الجانبية لبعض األَْغِذَيِة على األدوية نتيجة تغييرها امتصاص 
ُمَتثاِبَتة  الحيوي  التوافر  يعد  واأللياف.  بالبروتني  الغنية  الغذائية  والوجبات  الدهون 
حركية دوائية مهمة ترتبط بالتأثير السريري ملعظم األدوية. ومع ذلك، من أجل تقييم 
األهمية السريرية للَتآُثُرات الَدواِئّية الِغذاِئيَّة، يجب تحديد تأثير َمْدخول الطعام على 
التأثير السريري للدواء. ويمكن للَتآُثُرات الَدواِئّية الِغذاِئيَّة أن تغير الَحراِئك الدَّواِئيَّة 
أو الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة أو كالهما. وقد تتظاهر الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة على شكل تأثيرات 
واألدوية  الطبيعية  املنتجات  بني  الَتآُثر  ويعتبر  للدواء.  مناهضة  أو  تآزرية  أو  مضافة 
الَحراِئك  مبادئ  على   الَتآُثُرات  هذه  وترتكز  السريرية.  املمارسة  في  مشكلة شائعة 

نفسها أو الدَّيناِميكا الدَّواِئيَّة على نحو شبيه بالَتآُثُرات الدَّواِئيَّة - الدَّواِئيَّة. 

ُعصاَرة الجريب فروت

لقد بينت الدراسات السريرية أن العديد من الفواكه تحتوي على عوامل تؤثر على 
إنزيمات اْسِتْقالب األدوية. تثبط ُعصاَرة الجريب فروت "الليمون الهندي" السيتوكروم  
بي 3 أيه 4 )ويرمز له باإلنجليزية: CYP3A4(، وهو أهم إنزيم في عملية اْسِتْقالب 
األدوية. تمتلك ُعصاَرة الجريب فروت َتآُثُرات مع معظم األدوية، حيث ُيعدل من قدرة 
 )purpura( الكبد على اْسِتْقالب الدواء. فقد تم عرض تقرير سريري عن حالة ُفْرُفِريَّة
مترافقة مع االستعمال املتزامن لكل من ُعصاَرة الجريب فروت مع  )املعرفة الحقاً( 
األَْسِبرين وسيلوستازول )Cilostazol( عند مريض عمره 79 عاماً، حيث اختفت حالة 
الُفْرُفِريَّة عند إيقاف تناول ُعصاَرة الجريب فروت، دون تبدل في استعمال األدوية. 
مما يفسر قدرة ُعصاَرة الجريب فروت على تثبيط أيض سيلوستازول، وبالتالي زيادة 

تركيزه البالزمي.

تتم  أرجواني  لون  ذات  بقع  بأّنها  النزفي(  الجلدي  الطفح  )أو  الُفرُفرية  تعرف 
مالحظتها غالبًا على سطح الجلد، ولكنها تظهر أيضاً على أعضاء الجسم األخرى، 
وعلى األغشية املخاطية بما فيها األغشية املبطنة للفم. تتشكل الُفرُفرية عند انفجار 
ع الدم تحت الجلد، وُتكوِّن بقع دموية على  األوعية الدموية الصغيرة مؤدية إلى تجمُّ

سطح الجلد تختلف في أحجامها.
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توثق عديد من التقارير الَتآُثُرات الَدواِئّية مع ُعصاَرة الجريب فروت من خالل تثبيطها 
للسيتوكروم بي 3 أيه 4؛ مما يزيد من الَتواُفر الَبُيولوِجّي لألدوية الفموية مثل: فيلوديبني 
)Felodipine(، وميدازوالم )Midazolam(، وسيكلوسبورين )Cyclosporine( ويزيد 
من تراكيزها البالزمية. كما يمنع تناول ُعصاَرة الجريب فروت عند املرضى املعالجني 
باألدوية َنْفساِنيُّة التَّأْثير، ألنه قد يزيد من تراكيز بعض  هذه األدوية إلى أكثر من خمسة 

ية.  أضعاف ويزيد تأثيراته الضارة والُسمِّ
تناول  يجب  حيث  ال��دم،  لدهون  الخافضة  األدوي��ة  على  الطعام  تأثير  يختلف 
وَت��واُف��ُره  الهضمي  امتصاصه  لتعزيز  الطعام  مع   )Lovastatin( اللوفاستاتني 
الُبيولوِجّي، بينما ينقص امتصاص الروسوفاستاتني )Rosuvastatin( عند تناوله مع 
الطعام مقارنة مع تناوله على املعدة فارغة. على العكس من ذلك، ال يتأثر امتصاص 

سمفاستاتني، وبرافاستاتني، وفلوفاستاتني بالطعام. 

شكل يوضح داء الفرفرية.
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الـوارفـاريــن  

املستعملة  الشائعة  األدوية  من  الدم(  لتجلط  مانع  دواء  )وهو  الوارفارين  يعتبر 
بالوارفارين  املعالجني  املرضى  إَن  الُخثاِريَّة.  االْنِصماِميَّة  اإلصابات  من  للوقاية 
معرضون للتآثر الدوائي الغذائي مع املكمالت الغذائية واملنتجات الطبيعية. ثمة احتمال 
تآثر بني الوارفارين والغذاء الغني بالبروتني، حيث تسبب زيادة املدخول الغذائي من 
البروتني ارتفاعاً في مستويات األَلُبومني ونشاط السيتوكروم بي 450، مما ينقص من 
َوِليَّة. يحتوي بعض الُخضار مثل:  َزَمن البروثرومبني أو ما يعرف بالِنْسَبة الِنظاِميَّة الدُّ
البروكلي، والسبانخ، والكرنب، والبقدونس على كميات كبيرة من الفيتامني K، وتناول 

كميات كبيرة من هذا الُخضار يمكن أن يتداخل مع فعالية وسالمة الوارفارين. 

العــرقســوس

ُتعد ُخاَلَصة العرقسوس مثبطًا فعااًل إلنزيم -11 بيتا هيدروكسي ستيرويد ناِزَعُة 
املَْعِدِنيَّة  الِقْشراِنيَّاُت  على مستقبالت  الكورتيزول  تراكيز  من  يزيد  مما  الهيدُروجني؛ 
مسبباً اْحِتباساً للصوديوم ونفادًا للبوتاسيوم، مما قد يتداخل مع العديد من األدوية 
الخاِفَضة لَضْغِط الدَّم واملُضاّدة الْضِطراِب النَّْظم القلبي. إَن املدخول العالي من الِعْرُق 
وس قد يسبب فرط الِقْشراِنيَّاُت املَْعِدِنيَّة  مع احتباس الصوديوم ونفاد البوتاسيوم،  سُّ
والوذمة )التورم نتيجة تجمع السوائل في نسيج ما(، وارتفاع ضغط الدم، وكبت جهاز 

الرينني- َأْنِجيوَتْنسني- َألْدوستيرون. 

الكــافيــني

ال تؤثر األطعمة فقط على عملية األيض الدوائي، ولكن أيضًا في بعض الحاالت 
تتفاعل املضافات الغذائية كالكافيني مع بعض األدوية وُتغيِّر نواتج أيضها. في حني 
أنه من املناسب اعتبار الكافيني كدواء بحد ذاته، عوضًا عن اعتباره من املضافات 
الغذائية. قد يتجاهل بعض املرضى حقيقة وجود نسبة عالية من الكافيني في القهوة 
والشاي واملشروبات الغازية واألطعمة ومشروبات الطاقة، وتتداخل العديد من األدوية 
الشائعة مع عملية التمثيل الغذائي للكافيني؛ مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكافيني 
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في الدم. قد يؤدي استهالك املشروبات التي تحتوي على الكافيني في وقت متأخر من 
الليل مع هذه األدوية إلى ليال من األََرق، إضافة إلى قدرة الكافيني على تعزيز اإلدرار 

البولي. 
للكافيني؛ مما يؤدي  يثبط السيبروفلوكساسني عملية التمثيل الغذائي )األيض( 
إلى زيادة تأثير الكافيني. بينما ال يبدو أن الفلوروكينولونات األخرى تؤثر على أيض 
الكافيني، وبالتالي يمكن اعتبارها بدائل للمرضى الذين يستهلكون كميات كبيرة من 
الكافيني خالل اليوم. كما يعمل السيميتيدين على زيادة مستويات الكافيني؛ لذا يجب 
تن�اول محص�رات H2 مختلف��ة أخ�رى )كالرانيتيدي�ن، الفاموتيدي�ن( عن�د مستعم�لي 
)Prednisone( مستويات  والبريدنيزون  الفموية  الحمل  الكافيني. وتزيد وسائل منع 

الكافيني بسبب تثبيط استقالب الكافيني. 
على العكس من ذلك، يثبط الكافيني استقالب الثيوفيلني، حيث يشترك الثيوفيلني 
املصل.  ثيوفيلني  تراكيز  من  يزيد  أن  ويمكن  متشابهة،  كيميائية  ببنية  الكافيني  مع 
يجب على مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الصيادلة تحذير املرضى الذين يتناولون 
الثيوفيلني من املشروبات املحتوية على الكافيني حيث إنها قد تؤهب املرضى للتأثيرات 

الضارة املرتبطة بالثيوفيلني، مثل العصبية، األرق، وعدم انتظام ضربات القلب.

منتجات األلبان والكاْلْسُيوم 

منتجات  استخدام  فإن  فروت،  الجريب  وُعصاَرة  الكافيني  من  النقيض  وعلى 
االمتصاص  على مستوى  كيميائياً  تآثراً  يسبب  قد  الكالْْسُيوم  على  املحتوية  األلبان 
 i)chelating وليس على مستوى األيض. يعمل أيون الكالسيوم كَعاِمل َخالب للدواء
agent(i؛ مم�ا يقل�ل م�ن امتصاص�ه، تصب�ح الفلوروكينولون�ات )كالسيبروفلوكساسني  
والليفوفلوكساسني( غي�ر فعال�ة عن�د تناوله�ا عل�ى نح�و متزام�ن م�ع منتج�ات األلب�ان 
أو مكمالت الكالسي�وم؛ ل�ذا ُيقت�رح تن�اول الكينولون عن طريق الفم قب�ل ساعتني عل�ى 
األق�ل من تناول مكمالت الكالسيوم الفموية أو األطعمة الغنية بالكالسيوم أو بعد ست 
ساعات. وتتأثر التتراسيكلينات أيضاً عند إعطائها املتزامن مع الكالسيوم أو منتجات 

األلبان الغينة بالكالسيوم. 
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تنق�ص مستوي�ات سيفوروكسي�م )Cefuroxime(، وه�و مض�اد حي�وي م�ن عائل�ة 
السيفالوسبورينات عند تناوله مع منتجات األلبان، بينما ال يبدو أن السيفالوسبورينات 
مع  امليُثوْتريْكسات  مستويات  تنخفض  ذلك،  إلى  إضافة  التآثر.  بهذا  تتأثر  األخرى 
األلبان  منتجات  تناول  يفضل فصل  لذا  األلبان؛  بمنتجات  الغنية  األطعمة  استهالك 

ومكمالت الكالسيوم عن الدواء املتآثر مدة ال تقل عن ساعتني إلى أربع ساعات.
 ،)Alendronate( ألين�درون���ات   )Bisphosphonates( الب�ايف�وسف�وني��ت  يمتل�ك 
رايسودرونات )Risedronate(، وإيباندرونات )Ibandronate( َتواُفرًا َبُيولوِجّيًا منخفضَا، 

وتقل نسبة امتصاصها عند إعطائها مع أي نوع من الطعام أو املشروبات غير املاء. 

الَطعام الغني بالبروتني

يمكن أن يتآثر الَطعام الغني بالبروتني مع العديد من األدوية ويعزز من امتصاصها. 
يمكن أن يؤدي استهالك وجبة عالية من البروتني على نحو متزامن مع البروبرانولول 
إل�ى زي�ادة التواف�ر الَبُيولوج�ي ملحاص�رات بيت�ا. وتبني أَن تن�اول البروب�رانولول م�ع 
يسبب  قد  مما   .% 53 بنسبة  البيولوجي  توافره  من  يزيد  بالبروتني  الغنية  األطعمة 
زيادة تأثيراته الضارة مثل بطء القلب، وانخفاض ضغط الدم، والَتَضيُّق الَقَصِبي. كما 
يمكن أن ينقص الَطعام الغني بالبروتني أيضاً من تركيز وكفاءة الليفودوبا/ َكْربيُدوبا 

والثيوفيلني، مما يؤدي إلى تناقص تراكيزهم البالزمية وتفاقم الحاالت املرضية. 

فيتامني C وُعصارات الفواكه

والفيتامينات األخرى.   ،C بفيتامني  متزايد  الفواكه بشكل  تقوية ُعصارات  يتم 
يتغير امتصاص األَْمفيتامني؛ إذا تم تناوله مع األغذية الحمضية أو ُعصارات الفواكه 
أو فيتامني C. يحدث االمتصاص األَْعَظِمّي لأَلْمفيتامني في البيئة الَقلَِويَّة املعوية، لذا 
يمكن للفواكه أو ُعصارات الفواكه الحمضية املستهلكة بشكل متزامن مع األَْمفيتامني، 
من  البول  ُتحّمض  التي  األطعمة  تزيد  قد  املعوي.  املَِعدي  امتصاصه  تضعف  أن 
يشكل  الدموية.  مستوياته  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  لألمفيتامني؛  الُكلِْويَّة  التصفية 
اْضِطراُب  الدواء ملعالجة  يتناولون هذا  الذين  السكان  الكبرى من  الشريحة  األطفال 
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َنْقِص االْنِتباِه َمَع َفْرِط النََّشاط؛ لذا يجب اجتناب تناول األَْمفيتامني أو املركبات املحتوية 
عليه على نحو متزامن مع التفاح وُعصارات الفواكه.  

الُكُحــْول 

إن تفاعالت األدوية مع الكحول عديدة ومهمة. وتوجد قائمة كبيرة من األدوية 
التي له�ا خصائ�ص مسكن�ة عن�د استخدامه�ا م�ع الكح�ول. تتضم�ن بعض األمثلة: 
البنزوديازيبينات، ومضادات االكتئاب، والباربيتورات، ومضادات الهيستامني، واملواد 
األفيونية، ومرخيات العضالت، ومضادات الذهان، ومضادات التشنج. عندما يتم أخذ 
هذه األدوية على نح�و متزام�ن مع الكحول يكون املرضى أكثر عرضة لخطر الَرَنح 
)اضطراب الحركة(، والنعاس، والثتبيط التنفسي، وضعف الحركة؛ مما قد يؤدي إلى 

السقوط، والحوادث، واإِلصاَبة. 
إَن االستخدام املفرط لألسيتامينوفني على نحو متزامن مع الكحول يزيد من خطر 
السمية الكبدية. يجب نصح املرضى بعدم تجاوز 4 جرام من مستحضر األسيتامينوفني 
خالل 24 ساعة واستشارة الطبيب إذا كانوا يتناولون بانتظام ثالثة مشروبات كحولية 
والقيء  الوجه  )احمرار  السلفيرام  ثنائي  تفاعل  يحدث  أن  يمكن  اليوم.  في  أكثر  أو 
السلفونيل  أو  ميترونيدازول  مثل  أدوية  مع  الكحوليات  تناول  تم  إذا  الَقلْب(  ُع  وَتَسرُّ

يوريا أو األيزونيازيد.

الَطعام املحتوي على التيرامني 

ُيعد التيرامني مادة كيميائية تتواجد باألطعمة واملشروبات مثل: الجنب، والشوكوالته، 
واللحوم املدخنة والَخْمر األحمر. يتآثر التيرامني على نحو مهم مع ُمَثبُِّطات ُأكسيداِز 
ُأحاِديِّ األَمني. تستعمل أدوية ُمَثبُِّطات ُأكسيداِز ُأحاِديِّ األَمني أحيانًا لكن على نحو 
ذات  لالكتئاب  مضادة  حديثة  أدوية  توافر  بسبب  لالكتئاب  كمضادات  متواتر  غير 
استعمال  إن  َبارِكنسون.  داء  ملعالجة  تستعمل  أن  يمكن  كما  أقل،  ضارة  تأثيرات 
األطعمة أو املشروبات املحتوية على التيرامني على نحو متزامن مع ُمَثبُِّطات ُأكسيداِز 
ُأحاِديِّ األَمني يزيد من تراكيز األِبينيفِرين مما يؤهب الرتفاع مفاجئ في ضغط الدم؛ 
لذا ُينصح هؤالء املرضى بعدم تناول هذه األدوية مع األطعمة أو املشروبات املحتوية 

على التيرامني على نحو متزامن مع ُمَثبُِّطات ُأكسيداِز ُأحاِديِّ األَمني. 
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ُيعد اإِليزونيازيد، وهو دواء يستعمل في معالجة السل، من األدوية التي يمكن أن 
تتآثر مع األطعمة أو املشروبات املحتوية على التيرامني أيضاً؛ ألن اإِليزونيازيد يمتلك 
بعض الفعالية املثبطة إلنزيم ُأكسيداِز ُأحاِديِّ األَمني؛ لذا ال ينصح بتناوله متزامناً مع 

ُمَثبُِّطات ُأكسيداِز ُأحاِديِّ األَمني. 

بعض الَتآُثُرات الَدواِئّية - الِغذاِئيَّة املهمة األخرى

• مع 	 القمح(  نخالة  )مثل:  املنحلة  غير  سيما  ال  باأللياف  الغنية  األطعمة  ترتبط 
امليتفورمني فتمنع امتصاصه، ومن ثم تقل فعاليته؛ مما يؤهب الرتفاع سكر الدم. 
تشمل األدوية األخرى التي يمكن أن ترتبط باألطعمة الغنية باأللياف: الديجوكسني 
املستخدم ألمراض القلب، والليفوتيروكسني املستخدم في أمراض الغدة الدرقية. 

• ُيعرف 	 B12 وجود عامل كيميائي في مخاطية املعدة  يتطلب امتصاص فيتامني 
القرحة  معالجة  في  املستخدمة  األدوي��ة  لبعض  يمكن  املنشأ.  داِخِلي  بالعاِمُل 
األوميبرازول، أو الالنسوبرازول أن تقلل من امتصاص فيتامني  الهضمية مثل: 

B12، ومن ثم تنقص من مستوياته الدموية، مما يؤهب لإلصابة بفقر الدم. 

• الخضراء، 	 واألوراق  والبرتقال،  كاملوز،  بالبوتاسيوم  الغنية  األطعمة  تناول  إَن 
وبدائل امللح، مع بعض خافضات الضغط كمثبطات اإلنزيم املحول لأَلْنِجيوَتْنسني 
واملدرات البولية مثل: السبيرونوالكتون، والتريامتيرين )Triamterene( قد يسبب 

ارتفاعًا شديدًا في بوتاسيوم الدم، وهذا بدوره يؤهب الضطرابات نظم القلب.  
• CYP3A4 على نحو شبيه بُعصاَرة الجريب 	 الُرمَّان السيتوكروم  تثبط ُعصاَرة 

فروت، لذا يجب الحذر من تناوله مع األغذية التي تستقلب بهذه اإلنزيمات. 
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أي حدث يمكن الوقاية منه قد يسبب أو يؤدي إلى  ُيعرَّف الَخَطأ الدوائي بأنه: 
م  االستعمال غير املالئم للدواء أو إلى ضرر املريض، وذلك عندما يكون الدواء تحت َتَحكُّ
املَُداَواة األذى  َأْخطاء  وُمراَقَبة مقدمي الرعاية الصحية املهنية، واملريض. وال تسبب 
الجسدي للمرضى فحسب، بل تقوض أيضًا ثقة املريض في نظام الرعاية الصحية؛ 
فيفقد املرضى الثقة باملعلومات التي يقدمها ُمَقدِّم الرعاية الصحية. هذه اإِلْدراكات قد 
تؤثر مباشرة على ِاْمِتَثال املريض للعالج املوصوف أو قد تحفز الستعمال العالجات 
املَُداَواة  توترًا بني مقدمي الرعاية الصحية، ويتم توجيه  َأْخطاء  البديلة. وقد تسبب 
االتهام ملرتكبي الخطأ، ويمكن أن تغير التصورات في الكفاءة املهنية، وعندما ال يتم 
التعامل مع هذه املواقف بشكل مالئم، فإن الثقة بمقدم الرعاية الصحية تتالشى ويؤثر 

ذلك على تطور مستقبله املهني.
هناك أساليب مختلفة لتصنيف َأْخطاء املَُداَواة، يتضمن اأُلْسلوب األول التصنيف 
بناًء على مرحلة تسلسل عملية استخدام الدواء، كمرحلة وصف الدواء، أو ْصِرفه، 
املَُداَواة  َأْخطاء  أنماط  باالعتبار  يأخذ  اآلخر  اأُلْسلوب  بينما  ُمَراَقَبته،  أو  إعطائه،  أو 
أو  خاطئ،  إعطاء  تواتر  أو  خاطئة،  جرعة  أو  خاطئ  دواء  إعطاء  مثل:  تحدث،  التي 
طريق إعطاء  خاطئ أو إعطاء الدواء ملريض خاطئ. وهناك أساليب أخرى تعتمد على 

مستوى وخامة الخطأ املحدث بالدواء.

العوامل التي تؤثر في َأْخطاء املَُداَواة

• عوامل تتعلق بمقدمي الرعاية الصحية املهنية، ومنها:	
V .نقص التدريب العالجي
V .عدم كفاية املعلومات والخبرة الدوائية

الفصل الثامن
أَْخَطاُء امُلَداَواة
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V .عدم إدراك الخطر الدوائي محتمل الحدوث
V . اإلجهاد أو تعب مقدم الرعاية الصحية
V .مشكالت صحية بَدِنّية )ِجْسِمّية( واْنِفَعاِلّية

V .ضعف االتِّصال بني مقدم الرعاية الصحية واملريض

• عوامل تتعلق باملريض:	

V .)خصائص املريض )مثل: الشخصية، ومعرفة القراءة والكتابة، وحواجز اللغة

V  ،املتعددة الصحية  الحاالت  ذلك  في  بما  )اإلكلينيكية(،  السريرية  الحالة  تعقيد 
واألدوية املتعددة، واألدوية عالية الخطورة.

• عوامل تتعلق ببيئة العمل: كضغط العمل والزمن، والتشتت، واملقاطعة.	

• عوامل تتعلق باألدوية: أسماء األدوية وُلصاَقة التَّوسيم.	

• عوامل تتعلق باملهام: تكرار الوصفات، ومراقبة املريض.	

• أو 	 الوصفات،  إنشاء  كصعوبة عملية  الحاسوب:  بأنظمة معلومات  تتعلق  عوامل 
صعوبة عملية تكرار الوصفات.

من األمثلة عن َأْخطاء املَُداَواة: استخدام دواء البنادول، أو ما ُيعرف بالتايلينول 
ِل امِللِْكيَّة باراسيتامول، أو اسيتامينوفني، في الوقت الذي  واْسمه الَجنيس َغيُر ُمَسجَّ
يكون الشخص فيه مستخدماً لدواء آخر يحتوي على املادة نفسها؛ مما يؤدي إلى 
معًا  والريفانني  البنادول  املريض  يتناول  فعندما  كبدية،  سمية  وإحداثه  جرعته  فرط 
دون إدراكه أنهما يحتويان نفس املادة الدوائية )األسيتامينوفني(، ولكنهما متوافران 

باسمني تجاريني مختلفني.

يذكر من األمثلة األخرى على َأْخطاء املَُداَواة املحتملة تناول دواء لعالج االكتئاب 
مع  متزامن  نحو  على  بروزاك  التجاري  واسمه   ،)Fluoxetine( فلوكسيتني  يسمى 
دواء ملعالجة الصداع النصفي يسمى سوماتريبتان )Sumatriptan( واسمه التجاري 
في  السيروتونني  مستويات  في  زي��ادة  ال��دوائ��ني  هذين  كال  يسبب  )إميتريكس(. 



- 158 -- 159 -

َأْخَطاُء املَُداَواة

الدماغ، لذا قد يؤدي تناولهما معًا إلى حالة تهدد حياة املريض ُتعرف باسم متالزمة 
السيروتونني. وتشمل أعراض هذا التفاعل الدوائي الخطير االرتباك والتهيج وتسّرع 

القلب وزيادة درجة حرارة الجسم.

كيفية حدوث َأْخطاء املَُداَواة
قد تحدث َأْخطاء املَُداَواة في أي مكان، سواء في املنزل أو في عيادة الطبيب أو 
باملستشفيات أو حتى في الصيدليات، لكن معرفة كيفية حدوث هذه األخطاء تساعد 

على تجنبها.

وتتضمن األسباب األكثر شيوعاً ألخطاء املداواة ما يلي:
• ضعف التواصل بني مقدمي الرعاية الصحية بعضهم البعض.	
• ضعف التواصل بني مقدم الرعاية الصحية واملريض.	
• االختصارات الطبية التي قد تفهم خطأ.	
• األدوية ذات األسماء املتقاربة.	

لذا ُيعد التواصل الجيد هو األسلوب األمثل لتجنب َأْخطاء املَُداَواة. 
لذا ينصح املريض إذا لم يفهم التعليمات املتعلقة بدوائه جزئيًا أو كليًا، أال يتردد 
باالتصال بالطبيب أو الصيدالني. وكذلك عند البدء باستخدام أي دواء جديد، يجب أن 

يكون املريض على علم بما يلي:
• االسم العلمي والتجاري لهذا الدواء.	
• عيار الدواء.	
• الزمن الالزم للحصول على النتائج العالجية املفيدة للدواء.	
• مقدار الجرعة الدوائية التي يجب تناولها.	
• املدة التي يجب أن يستعمل بها الدواء.	
• تأثير الطعام أو املشروبات على فاعلية الدواء.	
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• اآلثار الضارة املحتملة للدواء.	
• كيفية التصرف في حالة حدوث اآلثار الضارة.	
• كيفية التصرف في حالة نسيان تناول جرعة ما من الدواء. 	
• كيفية التصرف في حالة تناول جرعة مفرطة عن طريق الخطأ.	
•  إن كان هذا الدواء يتآثر مع أدوية أخرى يتناولها املريض.	

يمكن الوقاية من َأْخطاء املَُداَواة باستخدام الحاسوب إلدخال تفاصيل أية وصفة 
بداًل من كتابتها يدوياً. كما  طبية وطباعتها )أو إرسالها رقميًا بالفاكس أو اإليميل( 
ليقلل من احتمال حدوث أخطاء  التعاون مع الطبيب والصيدالني  ُيطلب من املريض 

املداواة.

ُسبل تجنب َأْخطاء املَُداَواة
ُيذكر هنا بعض َأْخطاء املَُداَواة التي حدثت مع بعض املرضى، ويجب التحذير 

منها لتجنب ارتكابها مرة أخرى:
• عدم الخلط بني قطرة األذن وقطرة العني.	
• عدم مضغ األدوية املخصصة للتناول بلعًا؛ مما قد يؤدي إلى تغير امتصاصها 	

الهضمي.
• عدم استعمال َماَلِعق الشاي أو الطعام لقياس جرعة الدواء بسبب عدم دقتها، 	

كمكيال  القياس  أدوات  استعمال  الصحيحة  الجرعة  على  للحصول  وُيفضل 
الجرعات التي ترفق مع الدواء أو تتوافر في الصيدليات.

العوامل املتبعة لتجنب أخطاء املداواة في املُْسَتْشَفيات
• الُهِويَّة(، وذلك باستعمال طريقتني 	 تحسني َمْضبوِطيَّة اْسِتْعراف املريض )َتْعينُي 

لَتْعيني ُهِويَّة املريض، إضافة لرقم غرفته.
• تحسني االتصال بني ُمَقدِّمي الرِّعاَية من خالل التحقق وإعادة قراءة التعليمات 	

الهاتفية والشفوية.
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• إنشاء قائمة تشمل االختصارات املستعملة: يجب توحيد االختصارات املستخدمة، 	
وحظر استخدام االختصارات التي تسبب االلِْتباس وسوء الفهم.

• تحسني االستخدام اآلمن لألدوية من خالل:	
الحد من عدد التراكيز املختلفة املتاحة لكل منتج دوائي و محاولة توحيدها.   -

تطوير طرق لتحديد ومراجعة األدوية الشبيهة بالشكل أو بالصوت ملنع وقوع  -
   األخطاء.

يجب َتوسيم جميع األدوية والحاويات بشكل مالئم.  -

يذكر من َأْخطاء املَُداَواة عندما كتب الطبيب وصفة طبية لدواء بريميدون )َدواٌء 
ُمضادٌّ للتشنجات( )االسم التجاري ميسولني Mysoline( لطفل في الثانية عشرة من 
العمر مصاب بنوبة صرعية. حدث خطأ في خط يد الطبيب أدت إلى قيام الصيدالني 
البريدنيزون ملدة  الطفل  تلقى هذا  البريميدون.  بداًل من  البريدنيزون  بصرف وإعطاء 
أربع أشهر مع األدوية املضادة للصرع األخرى، مما تسبب في حدوث داء السكري 
املحرض بالستيرويد. لم يتم اكتشاف إصابة الطفل بداء السكري؛ مما أدى إلى وفاته  

بسبب الُحماض الكيتوِنّي السكري.

العناصر الرئيسية لالستخدام اآلمن للدواء
يمكن أن تؤدي عديد من العوامل إلى َأْخَطاء املَُداَواة. قام معهد ممارسات الدواء 
اآلمن بتحديد عشرة عناصر رئيسية ذات تأثير كبير على استعمال الدواء، مشيراً إلى 

أن نقاط الضعف فيها يمكن أن تؤدي إلى َأْخَطاُء املَُداَواة. وتتضمن:

• معلومات املريض	
تعتبر املَْعُلومات الِديموجراِفيَّة الدقيقة هي أول الحقوق الخمسة من إعطاء الدواء، 
وتتضمن معلومات املريض املطلوبة: اسمه، وعمره، وتاريخ ميالده، ووزنه، واملواد التي 

تسبب له التحسس، والتشخيص، ونتائج املختبر الحالية، والَعاَلمات الَحَياِتيَّة. 
معصم  على  املوجودة  )الباركود(  الخيطية  الّتعّرف  لشفرة  مسح  إجراء  يمكن 
املريض لتأكيد ُهِويَّته والتقليل من األخطاء الدوائية املتعلقة بمعلومات املريض، ولكن 
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تكنولوجيا الباركود تحتاج إلى وقت أطول كي يتم استخدامها بصورة مثلى؛ مما قد 
يدفع مقدمي الرعاية الصحية إلى استخدام حلول بديلة محفوفة باملخاطر لتجاوز هذه 
املرحلة التي ُتعد من أنظمة السالمة. كما قد تكون شفرة َتعّرف املريض مفقودة أو قد 

يحدث خطأ في املسح، أو قد تكون بطارية املاسح تالفة.

• معلومات الدواء	

يجب أن تكون معلومات الدواء الدقيقة والحالية متاحة بسهولة لجميع مقدمي 
الرعاية الصحية، يمكن أن تأتي هذه املعلومات من البروتوكوالت، واملراجع النصية، 
وأنظمة معلومات األدوية املَُحوَسبة، وسجالت إدارة الدواء، وامللف الشخصي )بروفيل( 

للمرضى.

• االتِّصال الكافي	

والصيادلة  األطباء  بني  االتِّصال  نتيجة سوء  املَُداَواة  َأْخَطاء  من  العديد  تحدث 
معلومات  من  دائمًا  التحقق  يجب  االتصال.  حواجز  إزالة  ويجب  التمريض،  وفريق 
ال�دواء، وتتمثل إحدى طرق تعزيز التواصل الفّعال بني أعضاء الفريق في استخدام 
طريقة سبار "SBAR" والتي تشير إلى مختصر الكلمات اآلتية: )الَوْض�ع Situation،ا 
.)Recommendations والتوصيات ،Assessment التقييم ،Background الَخلِْفيَّة

يمثل ضعف االتِّصال أكثر من 60 % من األسباب الجذرية من َأْخَطاء املَُداَواة، 
الالِبيتالول  دواء  أقراص  تناوله  بعد  مريض  وفاة  عن  اإلبالغ  تم  املثال  سبيل  على 
)دواء خافض لضغط الدم(، والهيدراالزين )دواء خافض لضغط الدم(، والِنيِفيِديِبني  
)دواء محصر لقنوات الكالسيوم( طويلة اإلْطاَلق، حيث تم َهْرسها واعطاؤها بواسطة 
اأُلْنبوب األَْنِفّي املَِعِدّي. )إَن سحق األدوية طويلة اإلْطاَلق يسبب االمتصاص الَفْوِرّي 
القلب، وهبوط حاد  املريض من بطء شديد في  لذلك عانى  ونتيجة  بأكملها(  للجرعة 
لضغط الدم؛ مما أدى إلى َتَوقف الَقلْب. مع أنه تم اإلنعاش بنجاح، إال أنه تلقى األدوية 
بنفس الطريقة في اليوم التالي. إَن فشل األطباء السريريني في التواصل مع أعضاء 
الفريق اآلخرين أدى إلى َتَوقف َقلْب املريض بعد وقت قصير من إعطاء األدوية بشكل 

غير مالئم.
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• تغليف وَتوسيم وَتْسِمَية األدوية 	
يجب أن تتأكد مؤسسات الرعاية الصحية من توفير جميع األدوية في مغلفاتها 
الخاصة وموسومة بشكل واضح. يبدو أَن هناك تشابهاً في تغليف عديد من األدوية، 
حيث حدثت حالة مأساوية ناجمة عن التشابه مع الهيبارين تسببت في ضرر كبير 
للمريض. قبل عدة سنوات تلقى عديد من مرضى األطفال جرعة مفرطة من الهيبارين،  
ع. ونتيجة لذلك أصدرت كلُّ من  وبسبب التغليف والتوسيم املضلل مات ثالثة ُرضَّ
 i)Baxter "باكستر"  للهيبارين  املصنعة  والشركة  األمريكية  واألَْدِوَية  األَْغِذَيِة  ِإداَرة 
الذي  الخطر  إلى  األطباء  تنبه   )MedWatch( برنامج  عبر  رسالة   Healthcare(i
تشكله األدوية املغلفة بشكل متشابه. منذ ذلك الحني عززت شركة باكستر توسيم 
أكبر  خط  حجم  باستخدام  وذلك  التَيَقَظ،  عالية  األخرى  األدوية  وبعض  الهيبارين 
بنسبة 20 % مع عالمات توسيم تحذيرية، وألوان مختلفة للتفريق بني جرعات الدواء 

املختلفة.
تعتبر األدوية املتشابهة بالشكل، أو املتشابهة في االسم باللفظ الصوتي عرضة 
2006م( تم اإلبالغ عما   -  2003( الفترة بني عامي  للخلط ومصدرًا لألخطاء. وفي 
يقارب 26000 خطأ من هذا النوع إلى برنامج اإلبالغ عن أخطاء الدواء الذي يشترك 
اآلمنة  الدوائية  املمارسات  ومؤسسة  األمريكي،  األدوية  دستور  من  كل  تنفيذه  في 
األدوية في  للحد من أخطاء  بيانات خاصة  قاعدة  )وMEDMARX(، وهي  وقاعدة 
املستشفيات. تتطلب اللجنة املشتركة من مؤسسات الرعاية الصحية تحديد األدوية 
آلية  اعتماد  عام  كل  الصوتي  باللفظ  نطقها  في  املتشابهة  أو  بالشكل،  املتشابهة 

للمساعدة على ضمان عدم حدوث األخطاء املتعلقة باألدوية املتشابهة.

• تخزين وَتْقييس وتوزيع الدواء	
يتذكر عديد من مقدمي الرعاية الصحية ذوي الخبرة أن وحدات الرِّعاَيُة الَحِرَجة 
التي كانت تحتفظ باألدوية في مكان سري لالستعمال في املستقبل تتسبب في كثير 
من األحيان في َتضاُعف األخطاء الدوائية. ومن املحتمل أن يتم منع عديد من هذه 
األخطاء من خالل تقليل توافر األدوية في أرضية املخزن، وتوزيع األدوية الجديدة من 

الصيدلية في الوقت املناسب.
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الحاجة  لتقليل  تجارياً  املتاحة  املنتجات  استخدام  أيضاً  للمستشفيات  ويمكن 
مجموعات  استخدام  يقلل  أن  يمكن  كما  وريديًا.  ُتعطى  التي  األدوية  وَمزج  لتركيب 
أيضاً.  األخطاء  حدوث  من  الَوْصفات  ُكَتيُِّبات  واستعمال  مسبقاً،  املطبوعة  الطلبات 
ويوصي معهد تحسني الرعاية الصحية باعتماد مجموعة أوامر موحدة وبروتوكوالت 
مطبوعة مسبقًا بنسبة 75 % من استخدامات مرافق الرعاية الصحية. تساعد هذه 
األوامر والبروتوكوالت األطباء على االختيار الفوري الصحيح لنظم الجرعات الدوائية 
وطرق إعطائها ومراقبتها مع التخلص من االختصارات وخطر القراءة الخاطئة لخط 

اليد. 

• اكتساب أجهزة التوصيل واستخدامها ومراقبتها	
قد يؤدي اكتساب أجهزة إيتاء األدوية واستخدامها ومراقبتها بشكل غير مالئم 
من  تزيد  متأصلة  عيوب  على  اإليتاء  أنظمة  بعض  تحتوي  وقد  امل��َداَواة.  َأْخَطاء  إلى 
خطورة حدوث الخطأ. على سبيل املثال، يستمر ُأْنُبوب األدوية الوريدي في الجريان 
أو التسريب عند إزالته من املضخة؛ لذا يمكن أن ُيعطى املرضى جرعات وريدية من 

األدوية أو املحلول بشكل غير مالئم؛ مما قد يتسبب في نتائج ضارة. 
خالل عملية القبول، على سبيل املثال يمكن للمريض الذي يتلقى دواء ِنْتروْبروسيد 
)وهو دواء موسع لألوعية خافض لضغط الدم( أن ُيسّرب له وريدياً جرعة كبيرة من 
الدواء عندما يتم إزالة اأُلْنُبوب من املضخة عند نقل املريض من سريره إلى سرير 
آخر. وقد تم حل هذا الخلل في التصميم. كما ال ينبغي أن تكون املحاقن املستخدمة 

في إعطاء األدوية عن طريق الفم متوافقة مع األدوية املعطاة باأُلْنبوب الوريدي.

• العوامل البيئية	
تشمل العوامل البيئية التي يمكن أن تعزز َأْخَطاء املَُداَواة: عدم كفاية اإلضاءة، 
وبيئات العمل املزدحمة، وزيادة ِحدَّة حاالت املرضى، والُشرود أثناء إعداد الدَّواء أو 
واملقاطعات  للُشرود  ويمكن  الصحية.  الرعاية  مقدم  به  يشعر  الذي  والتََّعب  إعطائه، 
أخطاء  إلى  يؤدي  مما  الَسريِرّي؛  الَطبيب  تركيز  في  اضطراباً  تسبب  أن  والتعطيل 
"ممنوع  منطقة  األمريكية  املُْسَتْشَفيات  َأحد  وضعت  املقاطعات  من  وللحد  خطيرة. 
إلى عدم مقاطعة  العمل  حول آالت توزيع األدوية اآلِليَّة، حيث توجه زمالء  املقاطعة" 
مقدم الرعاية الصحية الذي يحصل على الدواء من ماكينة توزيع األدوية اآلِليَّة. يمكن 

الحصول على مزيد من املعلومات عن آالت توزيع األدوية اآلِليَّة.
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شكل يوضح آلة توزيع األدوية اإللكترونية.

• فني 	 َتْثقيف وَأْهِليَّة املَُوظَّ
يمكن أن يساعد الَتْثقيف املستمر لفريق مقدمي الرعاية الصحية في الحد من 
َأْخَطاء املَُداَواة. ويجب أن تتلقى األدوية الجديدة في مرفق الرعاية أولوية تعليم عالية. 
ويجب أن يتلقى املوظفون تحديثات حول كل من َأْخَطاء املَُداَواة الداخلية والخارجية، 
حيث من املحتمل أن الخطأ الحادث في أحد املرافق أن يحدث في مكان آخر كحدوث 

الجرعات املفرطة من الهيبارين التي تم وصفها سابقًا في عدة مؤسسات.

• تثقيف املريض	
يجب على مقدمي الرعاية الصحية تعليم املرضى اسم كل دواء يتناولونه، وكيفية 
تناوله، وجرعته، وَتفاُعالته السلبية املحتملة وَتآُثراته مع األدوية األخرى، واالْحِتياطات 
الواجب اتباعها وتاريخ َصالِحيَّة الدواء واستعماالته العالجية. من خالل دراسة تمت 
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لم  املرضى  من   % 75 أَن  تبني  الدوائي،  التثقيف  سبل  اتبعوا  الذين  املرضى  على 
يواجهوا أية صعوبات في تناول أدويتهم بعد السماح لهم بالخروج من املستشفى. 

م باألدوية التي يتناولونها.   كما أقر هؤالء املرضى أنه أصبح لديهم َتَحكُّ

• عمليات الَجْوَدة وإدارة األخطار 	
نوعية  عمليات  إنشاء  في  اَواة  املُ��دَ َأْخَطاء  لتقليل  النهائية  االستراتيجية  تتمثل 
الرعاية  مرافق  من  ِمْرَفق  لكل  يكون  أن  يجب  الخطر.  إلدارة  واستراتيجيات  مالئمة 
اَلَمة التي تشجع على مناقشة َأْخَطاء املَُداَواة واألخطاء األخرى بطريقة غير  َثقاَفة السَّ

عقابية. عندئذ فقط يمكن تحديد الحلول املستندة إلى األنظمة الفعالة واستخدامها.
ُمْزَدِوج مستقل  استخدام نظام فحص  يمكن أن يساعد التكرار البسيط، مثل: 
إلى  الوصول  قبل  األخطاء  تصحيح  يمكنها  حيث  التَيَقَظ،  عالية  األدوية  إعطاء  عند 
من  قوية  بثقافة  تتمتع  التي  املنظمات  فإن  األمريكي  الطبي  للَمْعَهد  ووفقاً  املرضى. 
السالمة تشجع جميع املوظفني على البقاء متيقظني لألحداث أو الَعَمِليَّات غير العادية.
يجب أن يسأل مقدم الرعاية الصحية نفسه عن كيفية حماية نفسه من ارتكاب 

َأْخَطاء املَُداَواة. 
يجب أخذ الحذر حيال أداء الحقوق الخمسة إلعطاء الدواء في كل مرة والتي 
تتضمن التأكد من هوية املريض )باستخدام اثنني من املعرفات(، والدواء الصحيح، 

والجرعة الصحيحة، والوقت املناسب، والطريق الصحيح. 

َأْخَطاء املَُداَواة الناجمة عن تشابه أسماء األدوية بالشكل
أو باللفظ الصوتي 

ُيعتبر وجود أسماء األدوية املتشابهة بالشكل أو باللفظ الصوتي من أكثر أسباب 
َأْخَطاء املَُداَواة عاملياً شيوعاً. مع زيادة تسويق األدوية والعالمات التجارية الجديدة 
إضافة إلى آالف األدوية املتوافرة مسبقاً، قد تبدو عديد من أسماء األدوية متشابهة 
بالشكل؛ لذلك، إن احتمال حدوث خطأ بسبب الخلط أو االلتباس بني أسماء األدوية 
أدوية  من  عديدًا  املرضى  يتناول  عندما  ذلك  إلى  إضافة  جداً،  عالية  نسبة  ذا  يعد 
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ِل امِلْلِكيَّة امِلْلِكيَّة االْسم الِتجاِرّي واالسم َغير ُمَسجَّ ِل  ُمَسجَّ َغير  واالسم  الِتجاِرّي  االْسم 
للدواء املتشابه بالشكل أو الصوت

سيليكسا )سيتالوبرام(
Celexa ا)Citalopram( 

سيليبريكس )السيليكوكسيب(
Celebrexا)Celecoxib( 

الزكس )فوروسيميد(
)Lasix® )Furosemideا

لوسيك )أوميبرازول(
)Losec )Omeprazoleا

الميزيل )هيدروكلوريد التيربينافني( 
 Lamisilا)Hydrochloride

    Terbinafine

الميكتال )الموتريجني( 
)Lamictal )Lamotrigineا 

أماريل )جليميبيريد(
Amaryl )Glimepiride(

ريمينيل )جالنتامني(
Reminyl )Galantamine(

ياسمني )دروسبيرينون وإيثينيل 
استراديول(

Yasmin )Drospirenone and

Estradiol Ethinyl( 

ياز )دروسييرينون وإيثينيل استراديول(
 Yaz )Drospirenone and Ethinyl

Estradiol

يكون  قد  الصحية  الرعاية  مقدمي  من  عديد  من  الرعاية  ويتلقون  الطبية  الوصفات 
أخذ معلومات تاريخ الدواء أقل موثوقية ومن الصعب التحقق منه؛ لذا تشكل مشكلة 
أسماء األدوية املتشابهة بالشكل أو باللفظ الصوتي تحدياً كبيراً للصيادلة، واملرضى، 
ومقدمي الرعاية الصحية الذين يصفون الدواء )الجدول املرفق أدناه يوضح بعض 

أسماء األدوية املتشابهة بالشكل أو باللفظ الصوتي(. 

جدول يبني أسماء األدوية املتشابهة بالشكل أو بالَصْوت.

(
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تنتج الحوادث الدوائية غالبًا عن مشاركة مجموعة من العوامل؛ لذا ُيعد اتباع 
التبسيط، والَتْقييس والَتماُيز وانعدام االزدواجية والتواصل الواضح من املفاهيم املهمة 
ذات الصلة أثناء عملية استعمال الدواء. ويمكن أن تسهم عديد من العوامل في الخلط 
الكتابة اليدوية للوصفة الطبية، ونقص املعرفة  أو االلتباس بني أسماء األدوية، مثل: 

بأسماء األدوية، وَدَواِعي االْسِتْعمال املتشابهة لألدوية.

املالءمة الدوائية
ُتعرف املالءمة الدوائية بأنها عملية مقارنة الوصفات الطبية للمريض مع جميع 
املَُداَواة كنسيان  َأْخطاء  األدوية التي يتناولها. تتم هذه املالءمة أو التسوية الجتناب 
قائمة  تحديد  يتم  حيث  الدوائي،  التآثر  أو  الجرعة،  مضاعفة  أو  الجرعات،  إحدى 
دقيقة بجميع األدوية التي يتناولها املريض والتي تشمل: اسم الدواء، وجرعته، وتواتر 
إعطائه، وطريق إعطائه، ومقارنته مع قائمة األدوية املوجودة في ِسِجلٌّ املريض الِطبِّّي 

يَّة. حِّ الحاصل عليها من املستشفى أو من مقدم الرِّعاَيِة الصِّ

ُتعد البينات واألدلة الداعمة ملنفعة املريض من املالءمة أو التسوية بني األدوية  
منع  محاولة  على  الدوائية  املالءمة  ُمداَخاَلت  معظم  ركزت  لقد  نسبياً.  كافية  غير 
ولكن  منها،  بالخروج  له  السماح  أو  املستشفى  املريض  إْدخال  عند  املُ��َداَواة  َأْخَطاء 

االستراتيجيات العامة واألكثر فعالية ال تزال غير واضحة. 

يقودها  التي  العمليات  أن  على  َبيَِّنات  2016م  لعام  املَْنَهِجّية  املراجعة  وجدت 
الَصيَدالَِنّي يمكن أن تمنع من حدوث الَتباُينات الدوائية والَتفاُعالت الَدواِئيَّة السلبية 
املحتملة عند إْدخال املريض املستشفى، وعند اْنِتقاِله داخل املستشفى بهدف الِرعاَية 
له  السماح  وعند  َزة،  املَُركَّ َعاَيِة  الرِّ ة  َوْح��دَ إلى  أو  من  مثالً  كانتقاله  آلخر  قسم  من 

بالخروج من املستشفى. 

تتم حاليًا دراسة استعمال حلول تكنولوجيا املعلومات على نطاق واسع الجتناب 
َأْخَطاء املَُداَواة، ولكن تأثيراتها على منع الَتباُينات الدوائية وتحسني النتائج السريرية 
ال تزال غير واضحة. تبني املراجعة املَْنَهِجّية لعام 2016م أن األدوات اإِلِلكْتروِنّية  غالبًا 
ما كانت تفتقر إلى َوظيِفّية املالءمة الدقيقة بني األدوية، وربما يفسر ذلك سبب استمرار 
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الَتباُينات الدوائية حتى في املنظمات ذات السجالت الطبية اإللكترونية املَُتَكاِملٌَة تمامًا. 
في  املريض  مشاركة  دور  تعزيز  باْسِتْقَصاِء  أيضاً  الدراسات  من  عديد  قامت  لقد 
بالخروج من املستشفى.  له  الخارجية، وبعد السماح  العيادات  الدوائية في  املالءمة 
تعتبر هذه الجهود واعدة ولكنها تفتقر أيضاً إلى البيّنات بشأن التأثير على معدالت 

َأْخَطاء املَُداَواة. 

املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة
للُمَتثاِبتات  ريِريَّ  سَّ ُمْخَتَبِريَّ  ِقياس  بأنها  الِعاَلِجيَّة  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  ُتعرف 
الِكيْماِئيَّة، بحيث تقدم تفسيرًا طبياً مالئماً يؤثر على نحو مباشر على ِإْجراءات َوْصف 
في سوائل  الدواء  تركيز  قياس  استخدام  الِعاَلِجيَّة  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  تشمل  الِعاَلج. 
الجسم كوسيلة مساعدة إلدارة العالج الدوائي، وللتخفيف من األمراض أو الوقاية 

منها. 

أسهمت املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة بشكل واضح في التدبير العالجي للمرضى 
وأصبحت أداة مهمة في الطب السريري، وتتطلب خدمات املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة 
الطبيب  يقوم  النموذجية  الحالة  ففي  املختلفة.  السريرية  الخدمات  من  جهداً جماعياً 
في  )السريري(  اإلكلينيكي  الَصْيَدالِنّي  يساعد  بينما  للدواء،  األولية  الجرعة  بتحديد 
كانت  إذا  األولية  النظم  بمراجعة  ويقوم  ال��دواء،  عن  األَساِسّية  باملعلومات  التزويد 
ضرورية، كما ُيزود بخطة املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة، وتعمل املمرضة على جمع َعيَِّنة 
الدم في الوقت املاُلِئم وتوثق عادة املعلومات األساسية واالستجابة السريرية للمريض. 
أخيراً، يقوم الكيميائي أو املتخصص في املختبرات السريرية بعمل ُمقاَيَسات األدوية 
النتائج ويعطي  بتفسير  السريرّي  الَصْيَدالِنّي  يقوم  املُقاَيَسات متوفرة  وعندما تصبح 
التوصيات املالئمة لألطباء. بناًء على ذلك، يوضع نظام عالجي جديد يتضمن جرعة 
الدواء، والفترات بني الجرعات طريق اإلعطاء بعد األخذ باالعتبار العوامل النوعية مثل: 

عمر املريض، والوزن، والوظيفة الُكلوية. 

توجد اعتبارات مهمة لضمان خدمة املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة املثلى وهي:

• قياس تركيز الدواء بالدم، أو في املصل خالل الوقت املالئم بعد إعطاء الدواء. 	
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• معرفة البروفيل الفاْرماُكوُلوِجّي والَحراِئك الدَّواِئيَّة لألدوية املعطاة.	
• السريرية، 	 والحالة  والعمر(،  )كالجنس،  الِديموجراِفّي  املريض  بروفيل  معرفة 

واالْسِتْقَصاءات املخبرية والسريرية.
• أعاله، 	 املذكورة  املعلومات  كل  باالعتبار  األخذ  بعد  بالدم  الدواء  تركيز  تحديد 

إضافة للنظام الدوائي الفردي وفقاً لالحتياجات السريرية للمريض.
من  ن  ُتحسِّ فإنها  مالئم،  نحو  على  الِعاَلِجيَّة  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  ُتستعمل  عندما 
الِعاَلِجّي  املنتقاة ذات املَجال  التأثيرات السمية لألدوية  الكفاءة العالجية، وتقلل من 

الَضيِّق، أو األدوية التي تمتلك َتَغيُّرات َحراِئكية دَّواِئيَُّة ملحوظة.

خصائص األدوية الشائعة التي تتطلب املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة:
• ية.	 الدواء الذي يمتلك عالقة بني تراكيزه الدموية واستجابته العالجية أو الُسمِّ
• الدواء ذو املَْنَسب الِعاَلِجّي الَضيِّق، كالِديجوكِسني )دواء مقٍو للقلب(، والفنيتوين 	

)دواء مضاد للصرع(. 

• الدواء الذي يمتلك َتَغيُّرات فردية كبيرة في الحالَِة الثاِبَتة لتراكيزه الدموية. 	
• الدواء الذي يمتلك عالقة ضعيفة بني تراكيزه الدموية والجرعة املعطاة.	

عندما يتم قياس تأثير الدواء بسهولة كالتغيرات التي يحدثها الدواء في ضغط 
الدم، أو األلم أو كوليسترول املْصل يتم تعديل جرعة الدواء وفقاً لالستجابة السريرية 
أو املخبرية. تعتبر ُمَراَقَبة التراكيز الدموية للدواء أكثر فائدة ملنع حدوث النتائج السلبية 
الِعاَلِجيَّة ملنع حدوث رفض  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  ية، على سبيل املثال، ُتستعمل  أو الُسمِّ
ية األدوية كاألميُنوجليُكوزيدات، ويجب أن يستوفي الدواء معايير  الُطْعم أو اجنتاب ُسمِّ

معينة مناسبة للُمَراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة.

اْسِتْطبابات )دوائي( املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة:
• غير 	 )اإلكلينيكية(  السريرية  املتالزمة  تكون  عندما  السمية  لتشخيص  تستعمل 

متمايزة، كحدوث الغثيان غير املُفسر عند مريض يتناول الِديجوكِسني.
• ية بعض األدوية كاألميُنوْجليُكوزيدات والسيكلوسبورين. 	 اجتناب ُسمِّ



- 170 -- 171 -

َأْخَطاُء املَُداَواة

• ضبط جرعة األدوية بعد الوصول إلى الحالَة الثاِبَتة. 	
• تقييم كفاية ُجْرَعة التَّْحميل بعد بدء املعالجة بالفنيتوين. 	
• عند 	 التشنج  ُمضادات  تراكيز  قياس  في  كما  للمعالجة  املريض  ُمطاَوَعة  تقييم 

املرضى الذين يصابون بنوب تشنجات متكررة.

• تشخيص عدم الكفاية العالجية الذي ُيعد مهماً السيما ُمضادات التشنج ومثبطات 	
املناعة. 

• في 	 الِعاَلِجيَّة  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  تساعد  حيث  الدوائية،  املُعالََجة  فشل  تشخيص 
التفريق بني عدم كفاية املعالجة الدوائية، أو عدم ُمطاَوَعة املريض، أو التأثيرات 

السلبية للدواء التي تحاكي املرض املُْسَتْبِطن.
الِعاَلِجيَّة على استطباب استعمال الدواء، حيث تعتبر  الَدواِئيَّة  التراكيز  تعتمد 
املرغوبة  التراكيز  اأُلَذيِنّي مختلفة عن  الَرَجفان  املَُحبَّذة ملعالجة  الِديجوكِسني  تراكيز 

ملعالجة َفَشل الَقلِْب ااِلْحِتقاِنّي. 

ُيعد قياس تركيز الدواء ُمَتمِّمًا وليس بديالً عن املُحاَكَمة السريرية؛ لذلك من املهم 
توجيه االهتمام نحو معالجة املريض، وعدم إهمال النتائج املختبرية. يمكن استخدام 
في  الِعاَلِجيَّة  الَدواِئيَّة  املَُراَقَبة  تساعد  قد  تأثيراتها، حيث  كبدائل عن  الدَّواء  تراكيز 
تحديد أو اختيار الجرعة التفريدية، كذلك تستخدم املَُراَقَبة الَدواِئيَّة الِعاَلِجيَّة للكشف 
وتحسني  للمريض  األمثل  التدبير  على  للحصول  استعمالها  يمكن  كما  يَّة،  الُسمِّ عن 
املَُراَقَبة  ُتعد  وال  مراقبتها،  يجب  التي  األدوية  انتقاء  يتطلب  مما  السريرية؛  النتائج 

املُْنَتِظَمة لعديد من األدوية مطلوبة عند املريض املُْسَتِقر َسريِرّياً.
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إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي و  د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

      سلسلة األطالس الطبية  )69(

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(



تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و  د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود    و   د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبد املجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م. سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

        سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 



تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 



تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(



تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(



حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

 إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

        سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(



تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(



حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

        سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(



188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل املترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه الساره

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره



197 ــ  أفضل 300 إجابة منفردة

         في الطب اإلكلينيكي

        سلسلة املناهج الطبية )193(

198 ــ  النساء واملرض القلبي الوعائي

معاجلة الفوارق فـي تقدمي الرعاية

        سلسلة املناهج الطبية )194(

199 ــ  التــوعيــة الصــحيــة

         دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

        سلسلة املناهج الطبية )195(

200 ــ  الصحة املدرسية

        سلسلة املناهج الطبية )196(

201 ــ  رواد الطب غير احلاصلني

        على جائزة نوبل

        سلسلة املناهج الطبية )197(

202 ــ  املرشد في اإلسعافات األولية

        سلسلة املناهج الطبية )198(

203 ــ  الطــــب الـوقائـــي

        سلسلة املناهج الطبية )199(

204 ــ  العربية وإشكالية التعريب

        فـي العالم العربي

        سلسلة املناهج الطبية )200(

205 ــ  بنك الدم  

        سلسلة املناهج الطبية )201(

تأليف: جيمس ديفيز  و   جورج كولينز         

         و   أوسكار سويفت

حترير: هـيـــو بــيــنـــون  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

     و  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

      و د. بدر محمد املراد

تـأليـف: كيفـني كامـبـل

ترجمة: د. عهد عمر عرفه

تـأليـف: د. أميمة كامل السالموني

تـأليـف: د. عبير عبده بركات

حترير: جيلبرت طومسون  

ترجمة: د.تيسير كايد عاصي

تـأليـف: د. عبداملنعم محمد عطوه 

تـأليـف: د. خالد علي املدني

       و  د. مجدي حسن الطوخي

تـأليـف: د. علي أسعد وطفة

تأليف: د. محمد جابر لطفي صدقي



206 ــ  الصيدلة اإلكلينيكية  

        سلسلة املناهج الطبية )202(

تأليف: ا. د. خالد محسن حسن
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