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  لفیروس التاجيا في مواجھة  قطاع الصیدليعم الصیادلة والعاملین في اللد دعوة للعمل 
 : )COVID-19( المستجد  

 

نظًرا ألن  و ذلك  النظام الصحيفي غالبًا ما تكون الصیدلیات نقطة االتصال األولى 
 رعایة أعداد كبیرة من مرضىلالمستشفیات ومرافق الرعایة الصحیة األخرى تواجھ تحدیًا 

COVID-19 لذا بلدان العالم تقید األنشطة والخدمات الیومیة غیر الضروریة ،  أن  حیث ، و
 . نصائح الصحیةالألدویة واألھم للحصول على ال صاوالتتصبح الصیدلیة نقطة 

المھمة في تخفیف  مللمجتمع، ومساھمتھ التي یقدمھا الصیادلةو مة القیّمة أصبحت الخدلقد 
 الفیروس التاجي المستجدجائحة فتره الضغط الھائل على األنظمة الصحیة العالمیة خالل 

)COVID-19( صیدلیات الیمنع الصیادلة في  ى ، حیث أكثر وضوًحا من أي وقت مض
مرض الجدید عن طریق تقدیم ھذا الوالمستشفیات ومختبرات األحیاء السریریة انتشار 

 ى من خالل أنظمة الرعایة الصحیة.المشورة للجمھور ودعم اإلدارة الفعالة للعدو

في جمیع أنحاء العالم ، یتأكد زمالؤنا من تلقي المرضى ، وخاصة الضعفاء ، أدویتھم على 
ة یوفعال ةقو استمراریةلصحي وحاالت اإلغالق. وھم یواصلون ضمان الرغم من الحجر ا

معقمات الیدین لتخفیف  ھذا باالضافة الى تحضیر بعضھا مثل،  ھاتورید استمراریة األدویة و
 .باالمداد النقص

منظمة صیدالنیة وطنیة  150الذي یمثل أكثر من و،  (FIP) یدعو االتحاد الدولي للصیدلة 
اآلخرین لدعم الصیادلة وفرقھم كشركاء رئیسیین في  قرارالعالم، الحكومات وأصحاب الحول 

من االستمرار في االعتماد على  فراد المجتمعھذه األزمة الصحیة العالمیة حتى یتمكن ا
 .قادمةالشھور السابیع واألالصیادلة في 

 
 :إلى اإلجراءات التالیة االتحاد الدولي للصیدلة یدعو

، على سبیل المثالوكعاملین رئیسیین ،  يالصیدلالقطاع االعتراف بالصیادلة والعاملین ب )1
في بروتوكوالت الطوارئ ، وإعطائھم حریة الحركة أثناء اإلغالق ، وتوفیر  ادراجھم

 س.إذا تم إغالق المدار ھمألطفالرعایة ال
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الحمایة المناسبة ، وفقًا إلى معدات ي الصیدل العاملین في القطاعضمان وصول  )2
و ) SARS-CoV-2/COVID-19( المستجد فیروس التاجيالجائحة ) في "FIP(  إلرشادات 

وفقًا لتوصیات منظمة ي الصیدل للعاملین في القطاعمؤقتة الرشادات اإلمعلومات وال
 .الصحة العالمیة

والذین  ةالرعایة الصحیة األساسی ةمجموع ضمن يالصیدلفي القطاع العاملین  ادراج )3
 . )COVID-19لتاجي المستجد (فیروس الل ھمفحصیتم 

من قبل  المنزل الىتقدیم الدعم اللوجستي والمالي لتوصیل األدویة واألجھزة الطبیة  )4
ضین لألفرادوخاصة  ،الصیادلة ، مثل كبار  اإلصابة بھذا الفیروس لمخاطر بشدة الُمعَرَّ

والمرضى الذین یعانون من  الذین یعانون من أمراض غیر معدیةالسن والمرضى 
حیث أنھ في المنزل.  بقائھموالذین ینصح ب )،مشاكل في المناعة (الخلقیة أو المكتسبة

 البریدیة.لخدمات شركات التوصیل وشركات امع  تعاونیمكن القیام بذلك بال

الصیدالنیة األخرى للمرضى الذین یجب  ت توفیر الخدمامن أجل  الالزم التمویل وفیرت )5
 منازلھم.أن یبقوا في 

وتورید كمیات أكبر من األدویة  الطبیة،لسماح بإعادة التعبئة المبكرة للوصفات ا )6
خاصة للمرضى الذین یعانون من أمراض  طبیة،وإمدادات الطوارئ بدون وصفة 

 )، COVID-19( ب  اإلصابةلمخاطر عرضة  والذین ھم أكثر معدیة،مزمنة غیر  
زیادة الضغط على  تجنب لتجنب نقص األدویة و تدریجیةیجب أن یتم ذلك بطریقة بحیث 

وذلك ، الجائحةبسبب ھذه الذین ھم بالفعل تحت ضغط  يالصیدلالقطاع العاملین ب
 .  األدویةوتوفیر تورید عن  المعنیین من المسؤولینالتنسیق مع جمیع ب

للحد من حدوث ھذا والعمل على وضع خطط الشدید تحدید األدویة المعرضة للنقص  )7
دون  إعطاء البدیل العالجي المناسب والمعادل لھب، مثل تفویض الصیادلة النقص

 .الرجوع إلى الطبیب المعالج

  في من توفیر األدویة التي عادة ما یتم توفیرھا للمرضى ھلیةصیدلیات األالتمكین  )8
إلى  ذھاب المن ب المرضى یلتجن وذلك یات مستشفصیدلیات العیادات الخارجیة لل

 المستشفیات. نیة فيصیدالالخدمات الالمستشفیات وزیادة الضغط على 
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عن الروتینیة  نیةمھام الصیدالالبإجراء  يالصیدلفي القطاع  والعاملینالسماح للصیادلة  )9
 متى دعت الحاجة لذلك. لدوائیة والصیدالنیةستشارات ااالبما في ذلك  بعد

على فترات راحة مناسبة أثناء الحصول لصیادلة على المسؤولین المعنیین السماح ل )10
فترة راحة بین نوبات العمل، حتى یتمكنوا من االستمرار في تقدیم كذلك نوباتھم، و

 .أكمل وجھلى ع الرعایة الصیدالنیة

على دلة القادرین االصیادلة وفنیي الصیعادة توزیع إل یةتشجیعوبیانات  ت نشر إعالنا )11
 .الحالي في الوقت  لخدمات الصیدالنیةا فيفي الخط األمامي للمساعدة العمل 

التأكید على الدور المھم لطلبة الصیدلة والصیادلة المتدربین في فریق الرعایة الطبیة  )12
 دورھم حیثما أمكن في رعایة المریض.وتفعیل 

بعد سن الرضاعة ، لضمان المناعي لتحصین لبرامج ازیادة االستثمار في البنیة التحتیة  )13
عندما تتوفر   COVID-19أن تكون النظم الصحیة جاھزة للتحصین الشامل ضد 

، یجب على الحكومات النظر في تحدیث لوائحھا  االمكانیات اللقاحات. من أجل توسیع 
لتمكین الصیادلة من تحصین البالغین ضد األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات ، 

 عندما یصبح ذلك ممكنًا. COVID-19بما في ذلك 

الشامل بین السكان ، ري االختباالمسح تفویض وتسخیر شبكة الصیدلیات للمساھمة في  )14
من أجل قابلیة استخدام اختبارات نقطة  -القائمة على األدلة -روتوكوالت بعد اعتماد الب

 في األفراد المناسبین في بیئة المجتمع. COVID-19السریعة لـ الطبیة الرعایة 

تفویض الصیادلة لتشخیص وعالج الحاالت ذات األعراض المماثلة ألعراض االصابة  )15
مكن المتخصصین في الخدمة مما ی ، مثل عدوى المكورات العقدیة COVID-19ب 

 . COVID-19ال  الصحیة من التركیز على العالج المباشر لمرضى

والتعامل مع حاالت الطوارئ لضمان  تمویل التعلیم المستمر في األمراض المعدیة )16
 مواكبة الصیادلة ألحدث المعلومات في المجال السریري والتنظیمي 

 المعلومات السریریة الدقیقة والشاملة عنبأحدث تزوید الجھات الحكومیة للصیادلة  )17
19 -COVID . 
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 من خالل COVID-19 التعجیل بالعالجات القائمة على األدلة للقاحات وعالجات  )18
، والوصول إلیھا تسھیل جمع البیانات  ،مشتركة  تطبیق أسس منھجیة عالمیة

 .ومشاركتھا ، واالستفادة الكاملة من خبرة علماء األدویة والصیادلة

 لقد شھدنا بالفعل وفیات الصیادلةر الدعم النفسي للصیادلة والعاملین في الصیدلیة. توفی )19
. العدید من الصیادلة سیشھدون COVID-19 بالفیروس التاجي المستجدألسباب متعلقة 

 وفیات لمرضى بسبب العدوى.

 .تقدیم المساعدة المالیة للصیدلیات في حالة اإلغالق المؤقت ألسباب صحیة )20

إشراك منظمات الصیدلة الوطنیة في جمیع أفراد القوى العاملة الصیدالنیة عبر المجتمع  )21
لالستجابة  وذلك عبر الصناعة والمستشفى و عبر العرض لقوة العمل الداعمة ؛  ,والتعلیم

 .COVID- 19الشاملة لوباء

 المستجد. إدراك أھمیة التعاون الدولي في مكافحة جائحة فیروس كورونا )22

ت والوكاالت الدولیة ، مثل األمم المتحدة ، ومنظمة الصحة العالمیة ، الحكوما )23
والیونیسیف ، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ، والیونسكو ، إلى جانب 

المنظمات الخیریة الدولیة التي تعمل معا وتشكل آلیة تمویل لضمان حصول البلدان 
ة یالصح تھاتي تحتاجھا لتعزیز أنظمالنامیة على المعدات واإلمدادات والموارد ال

 .یةوالتعلیم

 

 
ھناك حاجة ماسة إلى التدابیر المذكورة أعاله لضمان استمراریة الرعایة الصیدالنیة للناس 

  المستجد حول العالم ، وحتى یتمكن الصیادلة من لعب دور أكبر في مكافحة الفیروس التاجي
COVID-19 . 
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