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 دلة السريريةمفهوم الصي

 ومهام الصيدالني السريري  
 

 ملحة تاريخية

 على القضايا التي ووجه بها األطباء بخصوص ا نشأت
ً
إلدارة الصيدلة السريرية في الواليات المتحدة األمريكية في بداية الستينات ردا

 :انبهم بهدف التأكد منللعمل إلى جعن مساعدين كفء السيئة للمعالجة الدوائية، األمر الذي دفع االطباء للبحث 

   افق مع الحالة الفيزيومرضية للمريضالعالجية الدوائية الموضوعة من قبلهم الخطة أن  تتو

   أذية للمريض أن تطبيق هذه الخطة لن يسبب 

   نسبة تكلفة/فعالية وخطورة/فائدة مثالية( األكثر فعاليةأن هذه الخطة العالجية هي( 

 

 موقع وممارسة الصيدلة السريرية

 = الصيدلة بجانب سرير المريض Clinical Pharmacyصيدلة سريرية =  

 الخصائص الفارماكولوجية للدواء والحالة الفيزيومرضية للمريضيجب على الصيدالني أن يدرك بالوقت نفسه                   

 

 وقع ومهام الصيدالني السريري م

 بين الطاقم الطبي 
ً
 وطاقم التمريض مع احترام حدود كل منهمايتوضع الصيدالني السريري مهنيا

 
  

ا
  عن: يكون الصيدالني السريري مسؤوال

  المعتمدة )السماح الرسمي بالتسويق، المؤتمرات، تقارير الخبراء، يحترم المراجع العلمية التأكد من أن الدواء الموصوف

 توصيات الممارسة السريرية، توصيات السلطات الصحية العليا.....(

 وذلك بالتأكد من:صحة الخطة العالجية ن التحقق م 

 تبعا للحالة الفيزيومرضية للمريضمضادات االستطباب   •

 التداخالت الدوائيةتدبير   •
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 وتكرار أو سرعة إعطاء الدواء الجرعاتالتأكد من صحة   •

 الخطة العالجية ( موجه للطبيب ومعلل حول رأي صيدالنيوعند اللزوم كتابة )  •

 اقبة التأثيرات ا    Pharmacovigilanceلـاقسم   لألدوية وضمان اإلبالغ عن هذه التأثيرات بالتعاون معلجانبية مر

   صياغة وكتابة البروتوكوالت العالجية الدوائيةالمشاركة في 

   حول المعالجات الحديثة، نتائج المؤتمرات، البروتوكوالت العالجية، المراجع الطبية، وكذلك عن تكلفة نشر المعلومات

 األدوية  بعض

   بما في ذلك استخدام النسبة خطورة/فائدة وتكلفة/فعالية المساعدة في اختيار األدوية 

  األدوية الموصوفةخطط أخذ أو إعطاء اقتراح 

   حول ضرورة الحذر واالنتباه بخصوص استعمال الدواء وااللتزام بالمعالجة.......الخ تقديم النصائح، إعالم وتثقيف المريض 

  كيفية تحضير شراب من بودرة مجفدة، كيفية وضع القطرة في العين، كيفية تطبيق مرهم عيني ......اإلعطاء  شرح طريقة(  

 

 العالقة بين الصيدلة السريرية والعلوم االخرى 

Pharmacology, Clinical Pharmacology, Clinical Pharmacy 

 Pharmacology (Fondamental Pharmacology) 

 لم الدواء بالمعنى العام: ع

  : علم تأثير األدوية األساس ي(Fondamental Pharmacology) الحيوانتأثيرات وآلية تأثير الدواء على  دراسةبالمعنى الخاص: 

 Clinical Pharmacology   : علم تأثير األدوية السريري  

  أخالقية وعلمية محددة وصارمة يتبع قواعدو على اإلنسان المريض  السليم أواإلنسان تأثير الدواء على بدراسة يهتم  

يمارس هذا املجال عادة من قبل األطباء بما يخص القسم السريري ومن قبل الصيادلة بما يخص معايرة األدوية مما يسمح  

 بضبط الجرعات الدوائية والمشاركة بين المهنتين تمثل الوضع المثالي  

 

: تطوير حاصر مستقبالت بيتا  Clinical Pharmacyو الـ :  Clinical Pharmacologyمثال لفهم كيفية ممارسة الـ 

 جديد

 الـ Pharmacologiste  Fondamental : 

 لتأثيرا من خالل البحث عن تأثير قلبي نوعي بتحديد موقع مستقبالتآلية تأثير الدواء والمشاركة في والدة منتج جديد  بدراسةيهتم                 

ادة عالدراسات  ....  وتجري هذه DL50للودي داخلي، أو تأثير مقلد أو حاصر لمستقبالت ألفا، وتحديد الـ  و إذا كان هناك تأثير محاكيأ

 على الحيوانات

   الـClinical Pharmacologiste : 

ن المنتج عند عدد متقييم ومقارنة تأثير السليم، عند اإلنسان المريض،  إلنسانللمنتج عند ابدراسة الحركية الدوائية يهتم 

  Placeboالمرض ى بالمقارنة مع منتج مرجعي أو مع الـ 
ً
 ()في حال كون ذلك مقبول أخالقيا
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  دور الـصيدالني السريري Clinical Pharmacist ؟ 

 من الفريق الطبي، وأنه  
ً
 فإنه:  قد تم أو سيتم وصف حاصر بيتا للمريضباعتباره يشكل جزءا

 علميةيتحقق من كون االستطبابات مطابقة للمراجع ال  •

 يتحقق من كون مضادات االستطباب محترمة تبعا للحالة الفيزيومرضية للمريض  •

 يشارك في ضبط الجرعات الدوائية في حال كانت خطة األخذ محددة  •

 يقوم بتدبير أو اإلشارة إلى التداخالت الدوائية الخطيرة  •

 يراقب التأثيرات الجانبية  •

 الصحية والغذائية  حتياطات استخدام الدواء والقواعداينصح المريض عند خروجه من المشفى حول  •

  يقوم بالتثقيف العالجي للمريض في حالة األمراض المزمنة  •

 

 تعريف الصيدلة السريرية

، السالمةة، الفعاليهي االستخدام المثالي للمحاكمة وللمعارف الصيدالنية والحيوية الطبية للصيدالني بهدف تحسين معايير            

   التكلفةو 

 التي يجب تبعا لها استخدام األدوية في معالجة المرض ى           

 التحسين العالجبالمعالجة الدوائية ومناقشتها من ناحية  -انطالقا من حالة محددة -التفكير وبالتالي تتطلب الصيدلة السريرية 

تكوين يقود إلى العناصر املختلفة  كري في معالجة أسلوب فاكتساب وهي تسمح ب )طريقة تكلفة/فعالية و خطورة/فائدة عالجية(

 المعالجة الدوائية   يساعد الفريق الطبي في تشذيب الخبرة إصدار )رأي صيدالني( فكرة ومع

 

 تعريف الصيدالني السريري 

 مريض معينلإلستراتيجية العالجية الموضوعة من قبل الطبيب من أجل التطبيق الفعال واآلمن الشخص المسؤول عن 

 االستراتيجية العالجية  quality assuranceضمان جودة وبالتالي الصيدالني السريري هو الشخص المسؤول عن 

 

Clinical pharmacy comprises a set of functions that promote the safe, effective and economic use of 

medicines for individual patients. 

  

 يرية ممارسة الصيدلة السر 

  يتطلب:الصيدالني السريري مهام تحقيق العديد من أهداف و 

   الوقت واإلرادة 

   الـمعارف صلبة فيPharmacologyالـ ،Biopharmacy، الـPharmacoeconomy    ومعرفة األمراض الكبيرة 

   األذية الدوائيةمعرفة كيفية الوقاية من 

Clinical pharmacy process requires the application of specific knowledge of pharmacology, pharmacokinetics, 

pharmaceutics and therapeutics to patient care 
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 مدى ممارسة الصيدلة السريرية

  من االستفادة بشكل كبير ، وعند حضور المريض، يمكن في الصيدليةلكن  قليلة التطور في المشافيالصيدلة السريرية مازالت

 لصيدلة السريرية مفهوم ا

  لجزء من سلطتهم وإنما هو نو 
ً
 ع من األمان بالنسبة لهم وللمريض ولتحقيق ذلك يجب علينا إقناع األطباء أن ذلك ليس فقدا

 متابعة التواصل معهم وبالوقت نفسه متابعة اكتساب المهارات وتحديث خطط التدريس 

  ة لمفهوم )المدقة والهاون(مكملممارسة جديدة للصيدلة تهيئة الكادر الصيدالني إلى 

 ممارسة جديدة للصيدلة = ممارسة موجهة نحو : 

 للمريضتحليل التاريخ الدوائي  •

 الخطط العالجيةوتطوير  صحةمن  التحقق •

 تواصل مناسبة  باستخدام طرق التواصل الحديثة وتكييف لغةتثقيف المريض  •

 ن أن يكونا متشابهين تماما حتى ولو كان لديهما المرض نفسه( مريضان ال يمك)أي: ممارسة تبحث عن فردية المعالجة =  

 

 امتداد ممارسة الصيدلة السريرية

 :في المشفى 

  لكن أين؟رسة لصيدلة السريرية هو المشفى، المكان الطبيعي لمما 

   كانت صيدلية المشفى مسؤولة عن شراء وتزويد أقسام المشفى صيدلة المشافيفي بداية السبعينات كانت توجد فقط :

  باألدوية ومن ثم تولت مهام أخرى تدريجيا مثال التعقيم المركزي وإدارة األدوات الطبية العقيمة ومشتقات الدم .....

   ن:)مع ظهور قوانين االستعمال الجيد للدواء ولألدوات الطبية( أصبح من الضروري فهم أ 5002في عام 

 قلب أقسام المشفى الممارسة الصيدالنية يجب أن تنتقل إلى  •

 يبقى الضمان للتطبيق الجيد ولسالمة استعمال األدوية واألدوات الطبية العقيمةالصيدالني بجانب الطبيب وجود  •

  :في الصيدلية 

  ممارسة  
ً
)والتي هي جات الدوائية جودة الخدمة وليس جودة المنتبشكل أساس ي نحو الصيدلة في الصيدلية موجه حاليا

 صناعية( مشكلة 

التحقق من بعض النقاط و المشترى من صيدلية أو من أخرى وإنما الفرق في جودة االستقبال،  Voltarine: ال يوجد فرق بين الـ مثال    

 المتعلقة بالمعالجة ومدى مالءمة النصائح المقدمة ومتابعة ملف المريض 

  لمذكورة سابقا يمكن تطبيقها في الصيدلية وبشكل خاص ما يلي:كل نشاطات الصيدلة السريرية ا 

 دراسة خاصةعندما تكون الوصفة بحاجة إلى  موعد صيدالنيإعطاء   •

في الوصفة )مضاد استطباب، جرعة عالية، تداخل  خطأوتوجيهه إلى الطبيب الواصف عند مالحظة رأي صيدالني كتابة   •

 دوائي ممنوع أو.......(

 مح للمريض بالتكلم بأريحية وثقة وسريةيسمكان جانبي   •

تسمح للمريض وللصيدالني  Videosو CDمع وجود مستندات )نشرات، كتيبات، و مكان للتواصل يسمح بتثقيف المريض  •

 باستكمال بعض المعلومات(
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 في  •
ً
من خالل ما يقوم به وذلك بقدرة الصيدالني التوفير الصحي من الواجب على الصيدلية في السنوات القادمة أن تمارس دورا

 على تجنيب الدخول للمشفى 

 

 تقييم تأثير الخدمة المقدمة من الصيدالني السريري 

 على 
ً
 بشكل رئيس ي: المعايير التالية يتم تقييم الخدمة المقدمة من قبل الصيدالني السريري اعتمادا

    خفض مستوى الوفيات واألذية 

  خفض التكلفة العالجية 

  ني من قبل األطباءتقبل التدخل الصيدال 

 
ا
 : خفض مستوى الوفيات واألذيةأوال

مؤكد يتظاهر سريري كبير لألخطاء الدوائية مع تأثير  بخفضبينت العديد من الدراسات أن األدوار التي يقوم بها الصيدالني تسمح      

 ت وذلك بالقيام بــ:ض مدة اإلقامة في المشفى، خفض نسبة عودة الدخول إلى المشفى، وخفض نسبة الوفيابخف

   والتدخل الصيدالني التحليل الصيدالني للوصفات 

   لألقسامالزيارات الطبية المشاركة مع األطباء في 

   للمريضالتاريخ الدوائي أخذ 

   التثقيف العالجيللمريض و النصائحتقديم 

 

 التحليل الصيدالني للوصفات والتدخل الصيدالني 

  ني السريري للصيدالالعمل اليومي الرئيس ي هو 

 بشكل رئيس ي:  يتضمن هذا التحليل 

 تبعا للحالة الفيزيومرضية للمريضمضادات االستطباب التحقق من  •

 التداخالت الدوائيةتدبير   •

 وتكرار أو سرعة إعطاء الدواء  الجرعاتالتأكد من صحة  •

 )التدخل الصيدالني(وعند الضرورة أجراء اقتراح معلل ضمن إطار ما يسمى  •

 الي يجب أن يتمتع الصيدالني السريري بمعرفة جيدة للحاالت األكثر احتماال أن تسبب حوادث دوائية جانبية وبالت    

 هذا العمل  يسمح بالتحسين العالجي و يترافق مع خفض األذية الدوائية اإلجراء الواجب اتخاذه و  من أجل تحديد     

  

 المشاركة مع األطباء في الزيارات الطبية لألقسام 

 ل الوصفات بالنظر إلى ملف غالبا ضمن إطار عمل متكامل يتضمن تحلي يوميقوم الصيدالني السريري بهذه المهمة بشكل ي

عطاء المعلومات عن الدواء، اقتراح البدائل العالجية، تحديد التداخالت الدوائية، الوصفات، إ)تصحيح وتحسين  المريض

 الخ...(

   الكابتن يلعب الصيدالني السريري دور ( المساعدCopilote :في وضع ومتابعة الخطة العالجية ) يساعد الطبيب )الكابتن

Piloteفي لحظة اتخاذ القرار العالجي ) 
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  خفض هام في نسبة األخطاء الدوائية بينت دراسات مختلفة أن مشاركة الصيدالني السريري في الزيارات الطبية ترافقت مع

 % 50إلى  05يتراوح بين 

 

 لدوائيأخذ التاريخ ا 

 ذو أهمية كبيرة لسببين:يعتبر  ي أقسام المشفى من قبل الصيدالنيأخذ التاريخ الدوائي عند قبول المريض ف 

 :
ا
 1/10)األذية الدوائية مسؤولة عن الدخول للمشفى في أذية دوائية كسبب للدخول للمشفى يسمح بالبحث الفعال عن  أوال

 من الحاالت(

 يتفوق على الطبيب والممرضة في هذه المهمةرفة األفضل باألدوية ويمكن أن هو صاحب المع الصيدالني: ثانيا

بينت أحد الدراسات أن أخذ التاريخ الدوائي من قبل الصيدالني عند القبول في المشفى ترافق مع نقص في نسبة الوفيات مثال: 

  بسرعةالكشف المبكر عن الخطأ الدوائي وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة ربما بفضل 

 تقديم النصح للمريض والتثقيف العالجي 

  وذلك بضمان االلتزام بأخذ الدواء والفهم الجيد للمعالجة دور أساس ي بشكل مباشر مع المريض للصيدالني السريري 

   العديد من الدراسات أهمية النصائح التي يقدمها الصيدالني للمريض وخاصة التثقيف الصيدالني:بينت 

: بينت أن النصائح الصيدالنية المقدمة للمريض عند الخروج من المشفى تسمح،  Schnipper, et al, 2006بلدراسة من ق  •

، وخفض زيارات اإلسعاف وعودة %1إلى  11يوم التالية  للخروج من المشفى بخفض األخطاء الدوائية من 00وخالل الـ 

 %1إلى  8الدخول إلى المشفى من 

: بينت أن القيام بمحاضرة تثقيف صيدالني حول استعمال مضادات التخثر من نمط Léger et al. 2004دراسة من قبل   •

أربع مرات بالمقابل مع  AVKقبل الخروج من المشفى يسمح بخفض خطورة حدوث نزف بسبب الـ kمضادات الفيتامين 

 المرض ى الذين لم يتلقوا هذا التثقيف 

: خفض التكلفة
ا
 ثانيا

   
ً
الصيدالني السريري يسمح بخفض األذية ف لتحسين جودة الرعاية الصحيةأثير االقتصادي تقييم الت من المهم جدا

افقة لخلق وظيفة الصيدالني  السؤال الذي يطرح نفسه:وبالتالي الدوائية ولكن مقابل أي تكلفة؟  هل زيادة التكلفة المر

 السريري ستؤدي إلى فقد الفائدة الناتجة عن خفض مدة اإلقامة في المشفى؟

 ينت دراسات كثيرة أن: ب 

)البحث السريري، تقديم المعلومات حول الدواء، التوفير الناتج عن األعمال املختلفة التي يقوم بها الصيدالني السريري 

التاريخ الدوائي عند القبول، المشاركة في فريق اإلنعاش، إدارة البروتوكول العالجي، تدبير التأثيرات الجانبية، المشاركة 

 كبر من التكلفة الناتجة عن رواتب الصيادلة السريريينيبقى أت الطبية لألقسام ....( بالزيارا

: قبول اقتراحات الصيادلة السريرين من قبل األطباء
ا
 ثالثا

  االهمية السريرية للتدخل الصيدالني ومن جهة أخرى تطور العالقة طبيب معيار هام جدا ألنه يبين من جهة مدى- 

 صيدالني 

 ا  :فق مع رفع نسبة القبول عوامل تتر

 التي يقضيها الصيدالني مع المريض )متابعة يومية في القسم أو متابعة اسبوعية( لمدةا  •

 أو بواسطة الكومبيوتر فقط(الزيارات الطبية وخاصة خالل  مباشرمع الطبيب )تواصل طريقة التواصل  •

https://manara.edu.sy/



  عفراء زريقي د. - املحاضرة األولى –الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  مقرر  -الصيدلة  كلية                           

 
                                           

8 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيب وطبيعة الصيدالني ومدى قدم الصيدالني في القسم طبيعة   •

  في حال التدخل خالل الزيارة الطبية في  %99للتدخل الصيدالني بينت أحد الدراسات نسبة قبول مرتفعة مثال:     

 في حال إبداء الرأي خارج الزيارة  %82القسم مقابل            

 

 Conclusionالنتيجة 

  وفي المشافي  في الصيدليةللممارسة الحديثة لمهنة الصيدلة الصيدلة السريرية هي مجال أساس ي 

   بل وأنه يشارك بشكل فعال في الصيدالني أن يكتسب المهارات ويثبت أنه ال غنى عنه في مجاله ضمن هذا املجال يجب على

 السالمة العالجية للمريض وفي التحسين االقتصادي. 

   للدواء ال يأتي إال من خالل  أن احترم وفعالية قوانين االستعمال الجيدالمؤسسات الصحية يبقى هاما بالنسبة له أن تفهم

 إشراك الصيادلة ضمن الكادر الطبي
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