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ملخص تعريفي عن معايير ممارسة الصيدلة اإلكلينيكيه
تعريف معايير ممارسه الصيدلة اإلكلينيكيه
هي وثيقة تفصيلية لشرح وتطبيق كافة النقاط التقنية الالزمة لتجهيز وحدة الصيدله اإلكلينيكية ومركز المعلومات
الدوائية وتعريف الصيدلي اإلكلينيكي بدوره وكيفيه ممارسة هذا الدور والنماذج المستخدمه لتوثيق هذا الدور .

الهدف من وضع المعايير المصريه لممارسة الصيدلة اإلكلينيكيه
-1توضيح دور الصيدلي والتوصيف الوظيفي له كعضو أساسي في الفريق الصحي .
 -2لتوحيد المبادئ التوجيهية لممارسة الصيدلة االكلينيكيه في جميع أنحاء المستشفيات الحكومية وتفصيلها لتالئم
وضع المستشفيات المصرية واالمكانيات المتاحه بها .
 -3كأداه لكيفية قياس أداء الصيدلي اإلكلينيكي المهني والتطور فيه .
-4تفعيل دور الصيدلي في الرعايه الصحيه للمرضي مما سيساعد علي ترشيد أستخدام الدواء مما يحقق النتائج
المرجوه منه بأقل مخاطر علي المريض و تقليل التكلفه العالجيه مما يرفع من جودة الرعايه الصحيه.

إعداد المعايير
لقد تم مناقشتها بواسطة لجنه تضم صيادلة إكلينيكين من مختلف قطاعات وزارة الصحه ( المديريات  ،التأمين
الصحي  ،أمانة المراكز الطبية المتخصصه  ،المعاهد والمستشفيات الحكوميه ) وفي حضور أعضاء من
الصيادله العاملين بإدارة التفتيش الحكومي لضمان إنعكاس هذه المعايير علي الواقع العملي بالمستشفيات وفي
وجود اإلشراف األكاديمي .

وفيما يلي ملخص لما تنص عليه هذه المعايير :
 الباب األول :
 مقدمه عن صيدلة المستشفيات .
 التوصيف الوظيفي لصيدلي المستشفي .
 الهيكلللللللللل االدارم والتنظيملللللللللي لتنسللللللللليق العملللللللللل بلللللللللين الصللللللللليدلة االكلينيكيلللللللللة وصللللللللليدلية
الصرف والتحضير.
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 الباب الثاني -:





مقدمه عن التعريف بخدمة الصيدلة اإلكلينيكيه بالمستشفيات.
التوصيف الوظيفي للصيدلي اإلكلينيكي ومعايير إختياره .
معللللللايير العللللللدد المطلللللللوب مللللللن الصلللللليادلة اإلكلينيكللللللين الللللللذم يتحللللللدد علللللللي حسللللللب حجللللللم
المستشفي و طبيعة الخدمات المقدمة في كل قسم من أقسام المستشفي.
اإلمكانيللللللللات و المتطلبلللللللللات الماديللللللللة المطلوبللللللللله لتفعيللللللللل ممارسلللللللللة الصلللللللليدلة اإلكلينيكيلللللللللة
بالمستشفي.

 الباب الثالث-:
 مقدمه عن مركز المعلومات الدوائيه والخدمات التي يقدمها بالمستشفي .
 التوصي ف الوظيفي لصيدلي مركز المعلومات الدوائيه ومعايير إختياره .
 اإلمكانيات و المتطلبات المادية المطلوبه لتفعيل هذه الخدمه بالمستشفي.
 الباب الرابع -:
 شللللللرح مفصللللللل عللللللن كيفيلللللله ممارسللللللة كللللللل دور مللللللن ادوار الصلللللليدلي اإلكلينيكللللللي وصلللللليدلي
مركز المعلومات الدوائيه
 الباب الخامس
 يشرح كيفيه تدوين مالحظات الصيدلي اإلكلينيكي في متابعة المرضي  ،تدوين األخطاء العالجية ووضع
التوصيات الالزمه في النماذج المخصصه لذلك والملحقه في الوثيقه التفصيليه لمعايير الممارسه .
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