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 التحقق من الوصفات خوارزميةشرح للمساعدة على فهم 
 أوال: اإلجراءات في حال صرف األدوية للمرة األولى:

   التحقق من صحة الوصفة هو مجموعة من عمليات التحقق ومن االقتراحات على األطباء و من التعليمات المقدمة للمريض من أجل

 الوصول إلى حسن تدبير ومراقبة معالجته بشكل صحيح.

مراقبتها بشكل جيد مما يسمح اعتماد المريض على نفسه في أخذ الدواء )وهذا غير ممكن دائما( هو مؤشر على قدرته على تلقي معالجته و 

 بخفض الحاجة للدخول إلى المشفى ولالستشارات الطبية. 

 .اإلجراءات هي نفسها في المشفى وفي الصيدلية حتى لو كان الهيكل العام مختلف 

   الوصفة المعطاة للمريض عند الخروج يجب أن تسمح بعالقات بين صيدالني المشفى والصيدالني في الصيدلية بالنسبة لألدوية ذات

 األوضاع الخاصة، أو التي تتطلب مراقبة أو تدبير مختلف

 

افق لكل مرحلة مكتوبة افق األرقام التالية. وقد أعطي شرح مو  :األرقام على الخوارزمية تو

 

عامل العمر  أن(: من الضروري معرفة من هو المريض ألن الذي يأتي لشراء الدواء من الصيدلية يمكن أن ال يكون هو المريض. نحن نعلم 1)

 ذو أهمية خاصة فيما يتعلق بنتائج الحركية الدوائية. سيكون هناك أيضا نتائج على الجرعات وعلى خطة أخذ الدواء. كما يمكن أن تظهر بعض

 االستطباب. مضادات

  

(: يجب تركيز االهتمام بالدرجة األولى على المريض مع الوضع الفيزيومرض ي والتاريخ الدوائي للمريض وهذا ينطبق بشكل خاص على المرض ى 2)

بتقدير مدى المزمنين. هذه الخطوة  يمكن تسهيلها بشكل كبير في حال كان هناك ملف مؤتمت للمريض في كل صيدلية. التاريخ الدوائي يسمح 

فهم المريض لمعالجته، مدى تحمله للمعالجة الطويلة األمد، و الذي يشكل مع مدى التزامه بالمعالجة المفتاح للتدخل في ملف المريض بعد 

 التقييم.

 

األمر متعلق بمرض  (: عند قراءة الوصفة يجب أن يكون الصيدالني قادر على تحديد وفهم األهداف العالجية المتبوعة  و رؤية فيما إذا كان3)

 بسيط واحد أو بعدة أمراض 

 

(: بعد تحديد األهداف العالجية من المناسب معرفة فيما إذا كانت هناك مراجع علمية وإذا كانت هذه المراجع محترمة ) توصيات للمارسة 4)

اجع العلمية ممكن إذ كان يعتمد على منشورات في مجالت محكمة(. حق تجاوز المر ، المقاالت المنشورة السريرية، تقارير الخبراء، المؤتمرات 

 وطنية و/أو عالمية حديثة محكمة بلجان قراءة.

 

 (: األدوية ذات الوضع الخاص: 5)

  Médicaments de la réserve hospitalière (RH)المشفى التي يقتصر استعمالها على أدوية   •

  Prescription hospitalière (PH)في المشفى يتم وصفها من قبل طبيب  األدوية التي  •

   à prescription initiale hospitalière  و من ثم تجديدها من قبل أي طبيب (PIH)في المشفىللمرة  االولى وصفها يتم األدوية التي   •

  prescription réservée à certains médecins spécialistes (PRS)األدوية التي يقتصر وصفها على بعض األطباء املختصين   •

 تاج مراقبة خاصة خالل المعالجة. األدوية التي تح  •
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ومن  (Médicament à Marge Thérapeutique Etroite: MMTE(: تحدث الحوادث المؤذية غالبا مع األدوية ذات الهامش العالجي الضيق )6

( ، أو قياس التأثير Digoxine, theophylline, aminosides, lithium, etcالضروري من أجل تحسين تأثيرها معايرة هذه األدوية )مثال: 

الفحوص البيولوجية )خافضات السكر، مضادات التخثر، أدوية فرط الدرق( ، وضبط الجرعات تبعا للنتائج. يجب توزيع الجرعات  باستخدام

 ((11( و )7، انظر )تبعا لمعايير الحركية الدوائية ولشروط حياة المريض )خطة األخذ وخطة إعطاء الدواء

 

(: )النقاط التي يمكن في حال عدم احترامها أن تؤدي إلى حوادث خطيرة ( يجب Points critiquesثالث عوامل تدعى )النقاط الحرجة (: 7)

 التأكد منها:

 لألدوية بالنسبة للوضع الفيزيومرض ي للمريض )استشارة بنك المعلومات(مضادات االستطباب (: 7)

 

: يجب تحديدها تبعا للحالة الفيزيومرضية للمريض: مثال: تقييم الحالة الكلوية )تصفية الكرياتينين( واحتمال اقتراح ضبط الجرعات(: 7)

يمكن أن تظهر بسبب الجرعات العالية جدا عند المرض ى المسنين. يجب التأثيرات الجانبية (. بعض MMTEللجرعات خاصة لألدوية )

بالنسبة لألدوية ذات الهامش العالجي الضيق وبعض األدوية الحقنية وبشكل خاص بالنسبة لسرعة الحقن، االهتمام بهذا األمر بشكل خاص 

 يوضع فيها الدواء( )مع املحاليل التييجب التحقق أيضا من التوافق 

 

الغير منصوح بها: يجب كشفها باالستعانة ببنك معلومات ويجب إعطاء غير مسموحة، المفضل استبعادها، أو الالتداخالت الدوائية (: 8( )7)

حالما تظهر التداخالت على الشاشة يجب تحليلها: من أي نمط من التداخالت؟ تأثير دوائي؟  .ذات الهامش العالجي الضيق لألدويةاالنتباه أيضا 

التي تتطلب احتياطات في االستخدام/ أو أن تؤخذ بعين  األخرى خالت حركية دوائية؟  وتدبيرها )ماذا يجب أن يكون موقفي؟(، بالنسبة للتدا

 االعتبار / يتعلق األمر غالبا بالتحسين العالجي يمكن أن تدبر بنصائح مناسبة  واستجواب المريض عند تجديد الوصفة 

 

، خفض مرات أخذ الدواء redondance pharmacologique(: يمكن اقتراح تبسيط الخطة العالجية )في حال وجود تكرار التأثير الدوائي 9)

      بإعطاء أشكال مطولة التأثير في حال وجودها، أدوية ال يأخذها المريض(، كما يمكن حساب الفعالية )النسبة تكلفة/فعالية وخطورة/فائدة(

  

معرفة األنظمة لألدوية، نمط حياة المريض، أوقات تناول الوجبات،  ء تبعا للخصائص الحركية الدوائية(: وضع خطة ألخذ الدوا11)

افق : صباح، ظهر، مساء ال يتر ، التداخالت الدوائية المكتشفة واملحللة. التذكيرdes connaissances chronopharmacologiquesالبيولوجية 

تحسين التأثير الدوائي لبعض األدوية، وتخفيف التأثيرات  يجب اقتراح ساعات محددة ألخذ الدواء بهدف، مع ش ي )بالنسبة لمريض معتمد(

 الجانبية تبعا لنمط حياة المريض.

 

 ((formation إلى تأهيليحتاج  األمررأي صيدالني، )(: اكتشاف أخطاء يمكن أن تؤذي المريض يمكن أن يقود الصيدالني إلى كتابة 11)

 

 (: آخر مرحلة مهمة هي شرح الوصفة للمريض: 12)

يجب تحديد دور كل دواء في الوصفة مع إعادة التذكير بخطة أخذ الدواء والتأكيد على ضرورة احترام الجرعات )بعد المصادقة )التحقق( من 

صحتها( مع اإلشارة إلى بعض التأثيرات الجانبية صعبة التجنب )مع تطمين المريض( و التخفيف من البعض األخر عن طريق ضبط الجرعات 

، عند الحاجة، على ضرورة المراقبة الحيوية الدورية. هذا الجانب األخير يتطلب استعمال لغة سهلة ومفهومة من قبل المريض ومع التأكيد
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متآلف مع املجال الطبي، إعادة الصياغة من قبل المريض يعتبر ضروريا للتأكد من أن المريض قد فهم الرسالة بشكل جيد وهذا ما يميز الغير 

 تقديم المعلومات للمريض.تثقيف المريض عن 

( DP( والملف الصيدالني )DMيجب تسجيل القسم األكبر من المعلومات في ملف المريض وخاصة عند المرض ى المزمنين. الملف الطبي )

 يسمحون بالنهاية من التحقق من صحة الوصفة. 

 

 ثانيا: اإلجراءات في حال تجديد الوصفة:

التجديد يعني أن التحقق من صحة الوصفة قد تم انجازه سابقا، والهدف الكامن وراء التحقق من انطالقا من ملف المريض المؤتمت، 

ا في الوصفة عند التجديد هو التأكد من أن المعالجة الدوائية الموصوفة فعالة وال تسبب تأثيرات مؤذية أكثر من التأثيرات المفيدة. يجب أيض

 هذه المناسبة التأكد بشكل سريع من :

 كان المريض يأخذ أدويته بشكل صحيح ويعتمد على نفسه في إدارة معالجتهإذا   •

إذا كان هناك تأثيرات جانبية، وفي هذه الحالة يجب التحقق من الجرعات وخطة أخذ الدواء. إذا كان الدواء جديد في حال ظهور تأثير   •

  Pharmacovigilanceجانبي يجب على الصيدالني إبالغ المركز االقليمي للـ 

 في حال كان المريض يخضع لمراقبة بيولوجية ، التأكد فيما إذا كانت النتائج مشوشة أو غير طبيعية   •

 إذا كان المريض يلتزم بأخذ الدواء  •

 إذا كان مرضه يتطور   •

 من الممكن أيضا كتابة رأي صيدالني موجه للطبيب الواصف في حال رؤية عيوب كبيرة يمكن أن تفسر فشل المعالجة الدوائية 

 

 ات للتداخالت الدوائيةأربع مستوي

 تمنع المشاركة بالمطلق وال يسمح بتجاوز ذلك مشاركة غير مسموحة )مضاد استطباب(: 

، وفرض مراقبة صارمة عل الفحص العميق للنسبة فائدة/خطورةتجنبها في أغلب الحاالت، باستثناء بعد  يفضل مشاركة غير منصوح بها:

 المريض

: وهي الحالة األكثر شيوعا، المشاركة ممكنة في حال احترام، وخاصة في بداية المعالجة، التوصيات مشاركة مع تحذيرات لالستخدام

 ، الخ........ECGبط الجرعات، التشديد على المراقبة السريرية والحيوية، البسيطة التي تسمح بتجنب حدوث التداخل )ض

: خطورة التداخل موجودة وتتظاهر غالبا بإضافة تأثير جانبي. ليس هناك، أي توصيات عملية مقترحة، ويعود مشاركة مع األخذ بعين االعتبار

 األمر إلى الطبيب لتقييم إمكانية المشاركة 
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