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٢۲٠۰١۱٣۳تقريیر ااألتحادد االصيیدلي االفدرراالي االعالمي للتعليیم للعامم    

  

 االجزء ااألوولل االنقاطط االهھامة

 كمقدمي وواالمتوسعة االجديیدةة االصيیاددلة أأددوواارر. لهھا المثيیل عالميیة تغيیيیرااتت تشهھد االصيیدليیة وواالعلومم االصيیدلي وواالتعليیم االصيیدلة مماررسة
 للفريیق االضروورريیة ددوويیةااأل في خبرااتهھم يیقدمونن االعالم حولل االصيیاددلة .ااكثر تقديیراا ووتتلقى معرووفة ااصحبت ووكعلماء صحيیة خدماتت
 وواالتفاعالتت ووأأخطاررهھھھم فواائدهھھھم بشأنن االضروورريیة ااألددوويیة عن علوماتتووتوفيیرم ااألددوويیة وصفب االخاصة بالنصائح وويیمدوونهھم االطبي
 ووااألمرااضض) ااأليیدزز( االمناعة نقص وومرضض وواالسل االمالرريیا مثل االمعديیة ااألمرااضض لعالجج االمستخدمة ااألددوويیة. بيینهھم االمحتملة االسلبيیة
.مضى ووقت أأيي من تعقيیداا ااكثر أأصبحت وواالسرطانن االدمم ضغط أأررتفاعع وو كراالس مثل معديیة االغيیر  

جل االحصولل على نتائج صحيیة أأفضلناهھھھج االقائمة على ااألحتيیاجاتت من أأاالم  

 مع االصيیدلي االتعليیم رربط على االتركيیز مع حتيیاجاتتااأل على االمبنيیة االصيیدليیة االمناهھھھج ستدرريی يیدعم االعالمي االفدرراالي االصيیدلي ااألتحادد
.ااألساسيیة االصحيیة ووااحتيیاجاتهھم االموااطنيین جميیع يیدعم االجوددةة عالي يیدلياالص االتعليیم. االوطنيیة ووااألوولويیاتت للسكانن االصحيیة ااألحتيیاجاتت  

 يیحددد اانن يینبغي االصيیدلي االتعليیم أأنن) يیاجاتتااألحت على االمبني االتعليیم( االتعليیمي االعالمي االفدرراالي االصيیدلة أأتحادد فريیق نموذذجج يینص
.محليیا االصحيیة االمجتمعاتت حاجة يیحقق لكي االجوددةة وومضمونن االعالمي االصعيید على متصال يیكونن أأننوو االمجتمع لخدمة وويیهھدفف محليیا  

 أأطارراالكفاءةة كيیيیفت وو تبني على االبلداانن من عددد ااقدمت.االجوددةة لضمانن لتحقيیق للتكيیف قابل ااطارر بوضع االفدرراالي االصيیدلي ااألتحادد قامم
 االمهھني االتطويیر أأجل من وو لبلداانهھم االخاصة ااألحتيیاجاتت خراائط ررسم أأجل من االعالمي االفدرراالي ةاالصيیاددل أأتحادد قبل من االمنشأ االعالمي
.االصيیدلة مجالل في االعاملة للقوىى االمبكر  

  االتعليیم وواالمسؤليیة

 االصيیدلي االتعليیم نظمةأأ. ذذلك من ااستثناء ليیسواا االصيیاددلةوو االصحيیة االعاملة االقوىى قبل من ااألجتماعيیة بالمسؤليیة متزاايید أأهھھھتمامم هھھھناكك
 تكونن أأنن االعالي االتعليیم مؤسساتت من يیتوقع أأنن االمدني االمجتمع على يیجب. ااألووليیة االصحيیة ووحاجاتهھم االسكانن يیدعم االجوددةة عاليیة

 االمهھنيیة٬، االكفاءااتت من ووااضحا ووصفا أأساسس على مبنيیة مضمونة جوددةة أأنظمة االصيیدلي االتعليیم لدىى يیكونن ووأأنن ااجتماعيیا٬، مسؤوولة
.االصحيیة االرعايیة احتيیاجاتتب  مربوطة ووتكونن  

 من ااألمثل ااألستخداامم ااألددوويیة أأستخداامم لدعم االمباددررةة ززمامم خذبأ االصيیدلي االتعليیم يیطالبونن االمتقدمة االبلداانن في وواالحكوماتت االرأأيي قاددةة
 إلعداادد االمهھنيیة االمناهھھھج ووتطويیر ووااألددوويیة٬، االعالجج نتائج عن االمساءلة اافترااضض يیعني ووهھھھذاا .االعامة صيیدالنيیةاال االصحة تحسيین أأجل
 في. االمريیض ررعايیة على االقائم االطبي وواالفريیق االمعلوماتت٬، وونظم االشخصيیة٬، ااألددوويیة مجالل في االمستقبل في بتكاررلأل االصيیدلة طالبب
 بالصحة االمعنيیة االصيیدليیة االمماررسةوو االمريیض على تركز االتي االمناهھھھج تطويیر في االدعم لتقديیم تسعى االناميیة االبلداانن ذذلك٬، غضونن
.ااألساسيیة ااألددوويیة على االجميیع حصولل ووتحقيیق االصحيیة االبيیئاتت في االتغيیيیر موااكبة أأجل من ووذذلك االعامة  

 

االتحتيیة االسعة وواالبنى في االتحديیاتت  

 ووبالمثل. االتكيیف على ووقاددررةة ةةكفؤ وو مؤهھھھلة عاملة قوىى ووجودد على تعتمد بلد كل في االصيیدالنيیة االخدماتت توفيیر على االقدررةة
  . للمتقدمم ااألبتداائي من االمستويیاتت مختلف في االصيیاددلة ووبقيیة االتخرجج حديیثي االصيیاددلة على ااالشراافف من ليیتمكنواا ااألكادديیميین

 حيین ووااألقاليیم االبلداانن بيین كبيیراا ااختالفا يیختلف االتحتيیة٬، وواالبنى االسعة حيیث من االصيیدلي٬، االتعليیم أأنن إإلى االتقريیر هھھھذاا يیشيیر ذذلك وومع
 ووااألقاليیم االبلداانن. للبلد ااالقتصادديیة االتنميیة مؤشرااتت مع عموما االصيیدلي االتعليیم مستوىى رتبطيی .االعالميیة االصحة منظمة ااقاليیم مقاررنة
 لضمانن مستمر جهھد هھھھناكك يیكونن أأنن يیجب .منخفض لديیهھا االصيیاددلة وواانتاجج االصيیدلي االتعليیم ةسع االمنخفضة ااألقتصادديیة االمؤشرااتت ذذااتت
.وواالسكانن االمحليیة للمجتمعاتت االدوواائيیة االصحيیة ااالحتيیاجاتت تلبيیة أأجل من وواالتدرريیب ااألوولي االتعليیم مع ترتبط االمباني سعة ننأأ  



  في كبيیر تأثيیر االتعليیم في تجربتهھموول االصيیدلي االتعليیم ووتحويیل تطويیر في هھھھاما ددوورراا أأيیضا لديیهھم االشبابب وواالصيیاددلة االصيیدلة طالبب
 وو  االجامعاتت. االصيیدلة مهھنة مماررسي على وواالمشرفيین ااألكاددميیيین االصيیاددلة عددد في عالمي نقص هھھھناكك ليیظ ذذلك مع. االجوددةة تحسيین

 ووااضحة ووظيیفيیة مساررااتت لخلق حاجة هھھھناكك .ااألددوواارر هھذههل االمماررسيین لجذبب جديیدةة طرقق في االتفكيیر إإلى بحاجة االسيیاساتت ااضعيوو
.خاصص ووجهھ على االمهھنة مماررسة وومشرفي عامم٬، بشكل ااألكادديیمي االمجالل في االعاملة لقوىىل تدرريیب ووخطط  

. االحالي االوقت في االعاملة االصيیدالنيیة للقوىى االمهھنة ةمماررس وونماذذجج االمستمر تعليیملل فضلأأ تطويیرنهھج على االتركيیز أأيیضا مطلوبب
 االرعايیة٬، وومساعديي االدعم٬، موظفي على ووااإلشراافف االتدرريیب يیشمل أأنن يیجب ووهھھھذاا أأفضل٬، عايیةلر أأفضل تدرريیب توفيیر يیؤدديي سوفف
.مقبولل غيیر سيیاسة سهھو يیزاالل ال ووهھھھذاا  

 على االجميیع حصولل ووتحقيیق االصحيیة االبشريیة االمواارردد لتخطيیط ضروورريي ٬، كبيیراا تأثيیراا فيیهھ االمؤثرةة وواالعواامل االصيیدلي االتعليیم فهھم
 أأمر وواالدووليیة٬، االوطنيیة االصيیدليیة وواالمنظماتت االحكوماتت ذذلك في بما ٬،ااألساسيیيین االشركاء مع بالتعاوونن. ااألددوويیة يف وواالخبرااء ااألددوويیة
.االصيیدلي التعليیمب االمحيیطة للتحديیاتت مستداامة حلولل لتحقيیق حاسم  
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