بيان سياسة اتحاد الصيادلة العالمي ()FIP
دور الصيادلة في تعزيز سالمة المرضى
تمهيد:
:
يستند بيان السياسة هذا على الوثيقة المرجعية "سالمة المرضى دور الصيادلة في تقديم 'أدوية دون
ضرر"' المنشورة في  ،2020والتي تهدف إلى أن تكون بمثابة منصة إعالم و دعمللسياسات و
تطوير للممارسات المعنيةبسالمة المريض دوليًا ،مع التركيز على مأمونية الدواء طوال استمرار
مدة الرعاية.
نظرا للدور الكبير و المتقدم الذي
تم إعداد بيان السياسة ليكون واسع النطاق وليس مفصالً ،وذلك ً
يساهم به الصيدلي في سالمة المرضى.
السياق:
وفق تقدير منظمة الصحة العالمية ،يتعرض ماليين من المرضى لألذى كل عام بسبب الرعاية
الصحية غير اآلمنة ،يتوفى منهم  2.6مليون حالة سنويًا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
ضررا متعلقة بالتشخيص الخاطئ أو أخطاء في وصف الدواء
وحدها1،حيث تكون األخطاء األكثر
ً
أو استخدام األدوية بشكل غير الصحيح 2،وتقدَّر األخطاء الدوائية iبمفردها عالميًا بما يبلغ  42مليار
دوالر في العام الواحد3،باإلضافة لما لها من أثر عميق على المستوىالشخصي و االجتماعي و
االقتصادي،وبما أنه قد ثبت أن معظم هذه األخطاء الضارة يمكن تجنبها4،فمن المهم استهداف هذه
الناحية وإعطائها أولوية من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية.
عرف منظمة الصحة العالمية سالمة المرضى بشكل عام بأنها "عدم وجود ضرر يمكن تجنبه على
تُ ّ
المريض أثناء عملية الرعاية الصحية وتقليل مخاطر الضرر غير الضروري المرتبط بالرعاية
كبيرا في سالمة المرضى وتشمل منع
الصحية إلى أدنى حد مقبول" 5.تعد مأمونية الدواء
عنصرا ً
ً
األخطاء الدوائية واألضرار المرتبطة باألدوية ii،خاصة فيما يتعلق باألدوية مرتفعة الخطورة 6و
حاالت تعدد األدوية 3،وتعزيز االستخدام اآلمن لألدوية في كل مرحلة من مراحل مسار استخدام
7.
المريض للدواء 1،خاصة عند نقاط تحول الرعاية
يُعد الصيادلة كمقدمين للرعاية الصحية مختصون رئيسيون في إدارة العالج الدوائي ،كما أنهم  -و
من يعملون معهم في القطاع الصيدالني  -يساهمون في أنشطة متنوعة تأثر على سالمة المرضى،
بما في ذلك الرعاية المباشرة للمرضى وكونهم جز ًءا من فرق الرعاية الصحية،كما يقف الصيادلة
– بحكم طبيعة عملهم  -في الموضع الذي يم ّكنهم من تبني نظم إدارة األدوية و المحافظة عليها
بشكل أفضل ،بما في ذلك إدارة نقص األدوية ،وكذلك نشر ثقافة سالمة المرضى داخل مؤسسات
الرعاية الصحية .إن وجود ثقافة سالمة تمتاز بالفعالية سوف تؤدي إلى ترسيخ ثقافة العدل 8،و التي
التعريفات
 iاألخطاء الدوائية" :أي حدث يمكن تنجبه و قد يتسبب أو يؤدي إلى استخدام دواء غير مناسب أو إلحاق ضرر بالمريض أثناء وجود الدواء تحت
سيطرة متخصص الرعاية الصحية أو المريض أو المستهلك"2،3.
 iiاألضرار الدوائية" :تضرر المريض المرتبط باألدوية،و يشمل ذلك األحداث الدوائية الضارة التي يمكن تجنبها(على سبيل المثال بسبب خطأ
3.
دوائي أو سوء استخدام عرضي أو متعمد) و األحداث الدوائية الضارة ال يمكن تجنبها(مثل تفاعل دوائي ضار)"

7/1

بيان سياسة اتحاد الصيادلة العالمي ()FIP
دور الصيادلة في تعزيز سالمة المرضى

بدورها تشجع على اإلبالغ عن األخطاء والتعلم منها ،و حتى تشارك الفرق الصيدالنية في مسار
الصحة العالمية ،فإن دورهم في سالمة المرضى يتطلب اعترافًا ودع ًما من قبل منظمات الرعاية
الصحية والهيئات التنظيمية.
يشجع االتحاد العالمي للصيادلة جميع المتخصصين في الرعاية الصحية وغيرهم من األطراف
الرئيسية المعنية ،بما في ذلك المرضى و من يرعونهموالمدراء وصانعو السياسات والمعلمون،
لالهتمام بتصميم  /تحسين الخدمات بشكل تعاوني لتحسين سالمة المرضى ،حيثيعد التعاون
أمرا أساسيًا
والتواصل بين المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أماكن الرعاية الصحية ً
لتحسين سالمة المرضى ،إلى جانب نهج متعدد األوجه على المستويين المحلي والدولي ،وتشمل
الجوانب الرئيسية ما يلي :تطوير وتحسين السياسات والمبادئ التوجيهيةالقائمة على األدلة و المتعلقة
بمأمونية الدواء؛ والوصول في الوقت المناسب إلى األدوية الفعالة والعالجات المؤكدة و القائمة
على األدلة؛ وأنظمة لإلبالغ عن أحداث السالمة ورصدها وتحليلها ونشرها؛ وبرامج التدريب
وحمالت التثقيف المستندة إلى األدلة والتي يتم تقييم تأثيرها بانتظام؛ والتعاون بين األطراف المعنية؛
وبرامج تمكين المريض؛ و البرامج البحثية ،فالهدف من ذلك هو زيادة االستخدام اآلمن والفعال
لألدوية ،ومنع األخطاء و التقليل من خطورة الضرر المتعلق بالرعاية الصحية.
انطال ًقا من هذا السياق ،يرفع اتحاد الصيادلة العالمي التوصيات التالية إلى األطراف الرئيسية
المعنية و المسؤولة عن سالمة المريض ،مدركا ً أن القوانين و في نفس الوقت سلطات هذه األطراف
وأدوارهم ومسؤولياتهم قد تتباين من دولة ألخرى،وعليه ،فهناك مرونة تتعلق في تحديد المسؤول
عن تنفيذ التوصيات وتفعيلها؛ ومع ذلك ،فإن جميع التوصيات تنطوي على نهج تعاوني بين
األطراف الرئيسية المعنية ،مع التركيز بشكل خاص على إشراك المتخصصين في الرعاية الصحية
والمرضى والجمهور و توثيق الصالت بينهم.
الحكومات وصناع السياسات:

السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية
•
•

•
•
•

تطبيق إطار تنظيمي يسمح ويشجع على تشارك المعلومات حيث يسهل توفير رعاية فردية
آمنة للمرضى؛
/
بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية و أو اتحاداتهم ،تحديد مستويات ومجاالت
المسؤولية الفردية والمشتركة فيما يتعلق بتبني السياسات والمعايير الوطنية المتعلقة بالصحة
واألدوية لضمان سالمة المرضى؛
بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية و/أو اتحاداتهم ،تطوير سياسات وطنية متعلقة
روج لالستخدام اآلمن والفعال لألدوية ،وتنفيذ تلك السياسات ومراقبتها؛
بالصحة واألدوية ت ّ
بالتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية و/أو اتحاداتهم ،دعم تطوير وتنفيذ المعايير
الوطنية المتعلقة بسالمة المريض ،و باألخصمأمونية األدوية؛
دعم تطبيق نظم وطنية غير جزائية من أجل التبليغ عن أحداث السالمة ومتابعتها و تحليلها
ونشرها بهدف تشجيع المعرفة المشتركة حول األخطاء واألضرار الدوائية.

المشاركة والتوعية
•

المبادرة بالحوار البناء ودفعه مع جميع األطراف الرئيسية المعنية بسالمة المرضى؛
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•
•
•

•

•

تعزيز العمل التعاوني وتبادل معلومات رعاية المرضى بين المتخصصين في الرعاية الصحية
مع االلتزام التام باللوائح الخاصة بحماية البيانات؛
إنشاء برامج مرتبطة بسالمة المريض وتمكينه وتنفيذها والترويج لهابالتشاور مع األفراد و/أو
المسؤولين عن رعايتهم و المنظمات المعنية بشؤون المرضى و/أو المستهلكين؛
تنفيذ برامج تسمح لألشخاص بالوصول إلى معلوماتهم الصحية ،بما في ذلك المعلومات
السريرية وسجالت الوصفات الطبية (مثالً من خالل السجالت الصحية اإللكترونية) لتمكينهم
من تولي مسؤولية صحتهم وسالمتهم ،وفي نفس الوقت ،توخي الدقة و منع حدوث األخطاء؛
تنفيذ برامج تمكن الصيادلة من االطالع على بيانات المريض ذات الصلة بعملهم ،بما في ذلك
المعلومات السريرية (على سبيل المثال عبر السجالت الصحية اإللكترونية) لتمكينهم من تقديم
خدمات صحية ودوائية بفعالية؛
وضع استراتيجيات لضمان االستخدام الكامل لخدمات الصيدلية لتعديل العالج و تحسين التزام
المريض باألدوية.

التعليم والتدريب
•

•

دعم تضمين مواضيع مثل سالمة المريض ودور المهن المختلفة للرعاية الصحية في المناهج
الجامعية لمرحلة البكالوريوس في الطب والصيدلة والمهن الصحية المساندة والعلوم ،و كذلك
مناهج الدراسات العليا التي تؤدي إلى مؤهالت مهنية؛
الشروع ببرامج متواصلة تهدف إلى تعليم الجمهور باالستخدام اآلمن لألدوية واألدوار المنوطة
بالصيادلة ،و دعم تلك البرامج.

الموارد
•

•
•

بالتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية ومنظمات الرعاية الصحية و المنظمات
المعنيةبالمرضى/المستهلكين والباحثين ،العمل على تطوير وتنفيذ ومراقبة مؤشرات وأدوات
لقياس فاعل لسالمة المريض/المستهلك في الممارسة العملية ،والتي يمكن استخدام نتائجها
لتعزيز ومراقبة تطوير ثقافة السالمة؛
تعزيز استخدام منصات المعلومات المشتركة أو المتكاملة و التي تسمح بالوصول إلى
المعلومات ومشاركتها بطريقة آمنة وشاملة ودقيقة؛
تيسير االبالغ عن األخطاء الدوائية من قبل جميع األطراف المعنية الرئيسة ،وذلك بإزالة
الحواجز ،وتبني منهج إبالغ غير جزائي و استباقي ،مع نشر األساليب القائمة على األدلة للحد
من األخطاء.

مهنة الصيدلة:
المنظمات األعضاء في اتحاد الصيادلة العالمي:

السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية
•

بالتعاون مع األطراف الرئيسية المعنية ،تطوير وتعزيز معايير أفضل الممارسات بشأن سالمة
المرضى و التي تنطبق على جميع مجاالت الممارسة الصيدالنية ،واستهداف نقاط تحول
الرعاية 7،واألدوية عالية الخطورة 6وتعدد األدوية ،3وتعزيز مثل هذه المعايير؛
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•

•
•

تأسيس نظم غير جزائية لإلبالغ عن الضرر المرتبط بالرعاية الصحية ومعالجته ،بما في ذلك
تمكين األفراد و/أو المسؤولين عن رعايتهم من اإلبالغ عن الحوادث التي تمس سالمة
المرضىiii؛
وضع المؤشرات واألدوات وتنفيذها ورصدها ومراجعتها ،لقياس التحسن في مأمونية األدوية
في الممارسة العملية بشكل استباقي؛
التأكد من مشاركة الفرق الصيدالنية في توريد األدوية وتوزيعها عند حدوث نقص أو شح في
التزويد.

المشاركة والتوعية
•

•

•

إطالق حمالت مستمرة تهدف لتثقيف المرضى والقائمين على رعايتهم والجمهور حول دور
الصيدلي في مأمونية الدواء عن طريق تمكين المرضى والجمهور من فهم أدويتهم ،و ذلك من
خالل احتفاظ الصيادلة بقائمة أدوية الميض و معرفة تاريخه التحسسي ،وتشجيع اإلبالغ عن
الحوادث التي تمس سالمة المرضى ،و ذلك بالتعاون مع المنظمات التي
تعنىبالمرضى/المستهلكين؛
تطوير استراتيجيات لمشاركة الدروس المستفادة من الحوادث التي تمس سالمة المرضى (بما
في ذلك األضرار الدوائية) و األخطار أو الحوادث الوشيكة ivمع منظمات الرعاية الصحية
األخرى على المستوى الدولي؛
مشاركة مجتمع الصيادلة العالمي في االحتفالية السنوية لمنظمة الصحة العالمية باليوم العالمي
لسالمة المريض( 17سبتمبر/أيلول).

التعليم والتدريب
•
•
•

بالتعاون مع األطراف المعنية الرئيسية ،وضع برامج تدريب حول سالمة المريض للصيادلة
و من يعملون في مجال الصيدلة على جميع مستويات الممارسة؛
المساهمة في عنصر مأمونية الدواء في البرامج التدريبية المتعلقة بالطب والصيدلة والمهن
الصحية المساعدة؛
تقديم برامج تعليمية مستمرة للصيادلة الممارسين و من يعملون في مجال الصيدية حول سالمة
المريض.

الصيادلة و طاقم العمل الصيدالني المساند:

السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية
•

•

•

تطوير سياسات و إجراءا مأمونية األدوية وتنفيذها وتعزيزها ومراقبتها ومراجعتها من حيث
نتائجها في المستشفيات و الرعاية األولية و دور الرعاية والمنشآت األخرى المرتبطة بها
وذلك لمنع الحوادث التي تمس سالمة المرضى وتحسين نتائجها.
تطبيق النظم غير الجزائية لإلبالغ عن الحوادث التي تمس سالمة المرضى ومشاركتها وكذلك
بالنسبة لإلجراءات المتخذة في هذا الصدد ،واستخدام نظم اإلبالغ هذه لتحديد األضرار الدوائية
والحوادث الوشيكة ومراقبتها وتحليلها ونشر المعرفة المشتركة لالستفادة منها؛
المشاركة النشطةلبيانات سالمة المرضى (دون التعريف بهم) مع االحترام الكامل للوائح حماية
البيانات ،مع الهيئات المحلية واإلقليمية والوطنية المعتمدة أو مع قواعد بيانات التسجيل ،و
ذلكدعماًلثقافة سالمة المرضى؛

تعريف
 iiiالحوادث التي تمس سالمة المرضى" :حدث أو ظرف كان من الممكن أن يؤدي ،أو أدى بالفعل ،إلى إلحاق ضرر غير ضروري
9.
ُيصب المريض فعليًا"
 ivالحوادث الوشيكة" :حدث لم ِ
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•

التحقق من جاهزية نظم تزويد األدوية في أوقات وجود نقص في األدوية ،و إجراءات الحصول
على الدواء من قبل فئات المرضى األكثر حاجة للعالج.

المشاركة والتوعية
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن سالمة المرضى خالل مزاولة المهنة؛
االشتراك في برامج تعليم مستمر متواصلة حول سالمة المرضى؛
مساندةالمريض أمام متخصصي الرعاية الصحية اآلخرين فيما يتعلقبالمشكالت المرتبطة
باألدوية؛
تقديم برامج تثقيفية حول سالمة المرضى لفريق العمل الصيدالني؛
التوعية بشأن سالمة المرضى وخلق ثقافة إيجابية بخصوصها على المستويات المحلية
واإلقليمية والوطنية لتجنب إيذاء المرضى ولضمان اإلبالغ غير الجزائي ومعالجة األخطاء و
األمور المتعلقة بضرر المرضى؛
تعزيز إجراءاتضمان مأمونية األدوية لتقليل احتمالية وقوع الخطأ والضرر ،مثل المراجعة و
التوفيق بين األدوية ،وتوثيق التأثيرات الجانبية لألدوية ،وتوثيق تغيير األدوية عند نقاط تحول
الرعاية و تنسيق ذلك ،ومراقبة االلتزام باألدوية ،وتمكين األفراد و/أو القائمين على رعايتهم
من االستفسار عن حول أضرار وفوائد الدواء؛
التعاون مع المؤسسات الصيدالنية وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية و كذلك
الحكومات إلنشاء وتنفيذ سياسات تعليمية لتحسين سالمة المرضى؛
اعتبار المرضى كشركاء ،والتأكد من أنهم على دراية و مشاركة كاملتين عند اتخاذ قرارات
الرعاية الصحية؛
االستعانة بالتكنولوجيا المناسبة بهدف تحسين سالمة المرضى؛
مشاركة المجتمع العالمي للصيادلة في االحتفالية السنوية لمنظمة الصحة العالمية باليوم العالمي
لسالمة المرضى ( 17سبتمبر/أيلول).

التعليم والتدريب
•
•

•

المشاركة في حمالت تثقيف الجمهور حول سالمة المرضى ودور الصيادلة؛
إطالق برامج تدريب لجميع العاملين في أماكن ممارستهم حول سالمة المرضى ،بما في ذلك
آليات منع وقوع الضرر على المريض ،واإلبالغ عن الحوادث التي تمس سالمة المرضى،
ومراقبتها وتحليلها ونشرها؛
االنخراط الفاعل في ممارسات تنظيم العالج وتحسين الجودة.

المؤسسات البحثية والجامعات المعنية بالرعاية الصحية
• ضمان أن تكون سالمة المرضى ،وال سيما منع األضرار الدوائية ،جزءا ً من مناهج دراسة
الصيدلة وأنه يتم تسهيل التعلم بين المهنيين؛
• تأييد أن تكون مأمونية األدوية جز ًءا من المنهج الدراسي الطبي ومنهج المهن الصحية المساندة
األخرى في مجال الرعاية الصحية؛
• التعاون مع األطراف المعنية الرئيسية ألجل تطوير و تنفيذ برامج تدريب حول مأمونية
األدوية؛
• المشاركة النشطة في تقديم برامج تدريب مرتبطة باألدوية لمناهج الطب و المهن الصحية
المساندة األخرى في مجال الرعاية الطبية؛
• تشجيع األبحاث التي تتناول مأمونية األدوية و المشاركة و المبادرة بها؛
• نشر نتائج الدراسات البحثية بفاعلية في جميع جوانب سالمة المرضى للجمهور المحلي
والوطني والدولي.
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صناعة األدوية
ً
• إنشاء نظم خاصةبسالمة المرضى وتنفيذها ومراقبتها وفقا للمبادئ التوجيهية و القوانين
الوطنية والدولية (مثل نظم اليقظة الدوائية؛ والتهديدات الصحية الناشئة ،وإدارة الحوادث و
سالسلتزويد األدوية)؛
• وضع االستراتيجيات والمشاركة النشطة لبيانات الحوادث التي تمس سالمة المرضى ،مع
االحترام الكامل للوائح حماية البيانات ،مع الهيئات المحلية واإلقليمية والوطنية المعتمدة أو
قواعد بيانات التسجيل لدعم ثقافة سالمة المرضى؛
• التحقق من وجود تواصل دائم واستراتيجيات منسقة مع فرق الصيدليات في أوقات نقص
األدوية وزيادة الطلب على المنتجات الدوائية.
انطال ًقا من كل ذلك ،يلتزم اتحاد الصيادلة العالمي باآلتي:

السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية
•
•
•
•
•

دعم إنشاء إطار تنظيمي يسمح ويشجع على تبادل المعلومات بالشكل الذي يسهل توفير رعاية
فردية آمنة للمرضى؛
المساهمة في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالصحة والعالج؛
المساهمة في تطوير المعايير حول سالمة المرضى في نظم الرعاية الصحية؛
المساهمة في تطوير مؤشرات وأسس مرجعية بشأن سالمة المريض؛
المساهمة في تطوير نظم وطنية ،غير جزائية ،لإلبالغ عن الحوادث التي تمس سالمة المرضى
ومشاركة المعلومات المتعلقة بذلك.

المشاركة والتوعية
•
•
•
•
•

إعطاء القيادة للصيادلة عالميًا لضمان أن تظل الصيدلة شريكا ً رئيسيا ً فيما يتعلق بمأمونية
األدوية وسالمة المرضى ضمن أنظمة الرعاية الصحية والسياسة الصحية؛
ضمان أن تظل مأمونية األدوية على رأس جدول أعمال المنظمات المهنية العالمية للصحة
والرعاية الصحية ،فضالً عن منظمات الصيدلة الوطنية؛
دعم الحمالت لتثقيف المرضى والجمهور حول دورهم التشاركي مع فرق الصيدلة لضمان
سالمة المرضى؛
الترويج ألفضل الممارسات وإبراز رواد الصيدلة المحليين وأبطال المنظمات األعضاء
والمشاريع ذات الصلة؛
دعم المجتمع العالمي للصيادلة في االحتفالية السنوية لمنظمة الصحة العالمية باليوم العالمي
لسالمة المرضى ( 17سبتمبر/أيلول).

التعليم والتدريب
•
•

دعم التدريب حول سالمة المرضى و مأمونية األدوية في برامج الطب و الصيدلة والمهن
الصحية المساندة؛
المساهمة في تطوير برامج التدريب على سالمة المرضى للصيادلة و العاملين في القطاع
الصيدالني.
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تاريخ االعتماد
مقدم بواسطة
يحل هذا البيان محل ما يلي من البيانات السابقة
التحاد الصيادلة العالمي
:يمكن اقتباس هذا البيان بذكر
يستند هذا البيان على البيانات والوثائق الصادرة
:من اتحاد الصيادلة العالمي

