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 ةأدوار الصيادلة في نظام الرعاية الصحي  

Pharmacists’ Roles in Healthcare System 

 بكالوريوس في الصيدلة :إعداد الصيدالنية ريم عامر

 اإلشراف واملراجعة العلمية: الدكتور الصيدالني رامز القضماني

 
م
 امل

 
 صلخ

 متنوعة ومختلفة
ً
في نظم الرعاية  يلعب الصيادلة أدوارا

، حيث تتنوع املهام والخبرات التي الحديثةالصحية 

يكتسبها الصيادلة أثناء عملهم وذلك مع تعّدد 

يهدف هذا  .االختصاصات التي تتّفرع عن مهنة الصيدلة

لصيادلة السريريّين املقال إلى التعريف باألدوار الحديثة ل

Clinical Pharmacists  املشافيوصيادلة Hospital 

Pharmacists  وصيادلة املجتمعPharmacists 

Community  في نظام للصيادلة  الحيويةوالخدمات

ستعرض هذا ا. Healthcare System  الرعاية الصحية

 Pharmaceutical Careاملقال مفهوم الرعاية الصيدالنية 

 كما بّين ودوره في تطوير الخدمات الصيدالنية الحديثة،

رعاية الصيادلة للمرض ى لالعملية  الخطوات

Pharmacists’ Patient Care Process.  فيه تحدثنا 
ً
أيضا

التواصل مع ضرورة اكتساب الصيادلة ملهارات عن 

ومهارات التعامل مع  ،الرعاية الصحيةختص ي املرض ى وم

 األجهزة الطبية الحديثة. 

 مةقد  مم 

ة في تعتبر مهنة الصيدلة أحد االختصاصات األساسيّ 

 كثيرة  .الرعاية الطبيةمجال 
ً
يلعب الصيادلة أدورا

ومتنوعة في مراكز الرعاية الصحية، فالصيدالني هو 

 حيث يعمل على تقديم النصائح ؛املستشار األول للدواء
املراجعة املنتظمة وإجراء  ،ة للمرض ى حول األدويةالطبيّ 

 يشارك الصيدالني  .ة املرض ىألدوي
ً
وضع الخطط في أيضا

 العالجية مع ال
ً
حرص على اختيار األدوية األكثر فعالية

 على املريض
ً
 واألقل تكلفة

ً
الصيادلة  . يقّدموأمانا

، كما أنهم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية

 لتطوير مهاراتهم وتحسين خبراتهم باستمرار يسعون 

ملواكبة التطورات الحديثة املتغيرة للمجال الصحي بهدف 

تحسين جودة  نحودالنية يالرعاية الصتقديم أفضل 

 .حياة املرض ى

 ةالصيدالني   خدمات الرعاية تطور 

 Pharmaceutical Careالرعاية الصيدالنية فهوم يعمل م 

على تطوير املمارسة والخدمات الصيدالنّية لتحسين 

نوعّية الحياة املتعلّقة بصحة املريض، بهدف تحقيق 

ز  .نتائج سريرّية أفضل ضمن تكلفة مادّية معقولة
ّ
ترك

الرعاية الصيدالنية على التنسيق مع املريض ومع 

وتقييم ته الرعاية الصحّية بهدف تعزيز صحختص ي م

عتها وتعديلها األدوية الخاّصة باملريض ومتاباستخدام 

 (1).للوصول لخطة دوائّية تضمن الفعالّية واملأمونّية
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تطّورت املمارسة الصيدالنية بشكل كبير في العديد من 

تطوير خبرات الصيادلة للحصول  عبرالبلدان املتقّدمة 

ق بصحة املريض
ّ
ساهمت  .على أفضل النتائج فيما يتعل

تطّور مهنة الصيدلة مثل التقّدم العلمي  عوامل عديدة في

وحصول الكثير من التغيرات االجتماعّية  ،والتكنولوجي

وتطوّر أنظمة الرعاية الصحّية  ،واالقتصادّية والسياسّية

تحقيق رعاية يمكن   (2).املختلفةوغير ذلك من العوامل 

زيادة مسؤولّيات أفضل للمرض ى عبر  ةصيدالني

مرافق  في ألدوارهمتحقيق أداء محترف و  ،الصيادلة

التي تتزايد فيها حاجة املرض ى لرعاية  الرعاية الصحية

 . صحّية متقدمة
ً
إيجاد حلول لبعض   إلىالسعي عبر أيضا

قة باألدوية
ّ
  ةمثل ظهور اآلثار الجانبيّ  ؛املشاكل املتعل

Side Effects خطر حدوث التداخالت و  ،املزعجة للمريض

وغيرها من املشاكل التي قد  Drug Interactionsالدوائية 

  تفاقمتسبب 
ً
في بعض  وقد تؤدي ،حالة املريض سوءا

للصيادلة وضع الخطط العالجية يمكن  .للوفاة الحاالت

يمكن غير املدروسة  وإعادة تقييمها؛ فاملعالجات الدوائية

  .الثمن على املريضأن تسّبب تكلفة مادّية باهظة 

 ر الصيادلةادو أأهمية 

ترجع أهمية أدوار الصيادلة بكونهم الخط األول املباشر 

في التعامل مع املرض ى، فهم أكثر أفراد فريق الرعاية 

 
ً
، بكل مريض الدوائية الخاصة باملعالجةالصحية دراية

املعرفية  الصيادلة االستفادة من خبراتيمكن حيث 

ثلى للمريض، 
ُ
باإلضافة إلى الكاملة في املعالجة الدوائية امل

قدرتهم على استخدام هذه املعارف في وضع الخطط 

بعض  أدويةتنسيق  للصيادلة . يمكنة املناسبةالعالجيّ 

الذين تعتبر خططهم العالجية معقّدة بعض  املرض ى

 ؛ وذلك نتيجة الش يء
ً
 ،وجود عّدة أمراض مترافقة معا

 املسنين وهذا ما يجعل هؤالء املرض ى 
ً
أكثر وبخاصة

يقابل  .Polypharmacyعرضة لظاهرة تعدّد األدوية 

الرعاية  مختص يالصيادلة املرض ى بشكل أكبر من 

 Communityعبر صيدليات املجتمع  الصحّية اآلخرين

Pharmacies ،مّما  ،فهم الخط األول ألفراد املجتمع

املرض ى على االلتزام بالخطة يمكنهم من مساعدة 

اكتشاف التغيرات . يمكنهم كذلك ة املوضوعة لهمالعالجيّ 

املختلفة القابلة للحدوث في املعالجة الدوائية بشكل 

أسرع من بقّية أعضاء الرعاية الصحّية واملساعدة في 

 لحالة كل مريض
ً
ة العالجية وفقا

ّ
يشمل نهج  .تعديل الخط

 لـ  PPCPرعاية الصيادلة للمرض ى 
ً
 ’Pharmacistsاختصارا

Patient Care Process  ة مكونة من
ّ
خطوات مرتّبة  5خط

بهدف تحسين صحة املريض واالستخدام األمثل لألدوية 

ة لنهج وفيما يلي املوصوفة،   PPCP: (3)الخطوات العملي 

تتمثل : Data Collectionجمع البيانات . 1

ة واملوضوعيّ الخطوة األولى في جمع املعلومات الشخصّية 

 ،املتعلقة بالحالة املرضّية للمريض مثل العادات اليومّية

واألدوية التي يتناولها سواًء املعطاة  ،ونمط حياة املريض

 Over Theتلك املعطاة بدون وصفة بوصفة طبية أو 

Counter Medications (OTC)  وغيرها من املعلومات

 .املهمة للخطوات الالحقة من العملّية

ذه الخطوة تقييم تشمل ه :Assessmentالتقييم . 2

البيانات التي تّم جمعها في الخطوة األولى لتحديد املشاكل 

 .ات املعالجةاملوجودة وتحديد أولويّ 

ة عالجّية يتم فيها و  :Planning التخطيط. 3
ّ
ضع خط

ة املثبتة 
ّ
فردّية خاّصة بكل مريض قائمة على األدل

Evidence-based  مع الحرص على كونها فّعالة من حيث
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ة مع Cost-effectiveالتكلفة 
ّ
بقية ، ومشاركة الخط

 .الرعاية الصحّية مختص ي

تشمل هذه : Implementingتنفيذ الخطة . 4

ة العالج التي الخطوة 
ّ
تّم وضعها في الخطوة تنفيذ خط

 .الرعاية الصحّية ختص يّ السابقة باملشاركة مع م

العمل  م فيهاويت: Follow-upاملتابعة املستمرة . 5

ة املريض مع مرور الوقت وذلك لتقييم على مراقبة 
ّ
خط

 عند الضرورةاملوضوعة وتعديلها  ةفعالّية الخطة العالجيّ 

 .اآلخرين الرعاية الصحّية بقية مختص يباملشاركة مع 

صحية ور الصيدالني في تقديم خدمات د

 أفضل للمرض ى

ى الصيدالني باإلضافة إلى 
ّ
املعرفة العلمية يجب أن يتحل

بخبرات ومهارات جديدة واسعة  والطبّية التي ال غنى عنها

تؤهله لتقديم خدمات صحّية أفضل للمرض ى، حيث 

ب من الصيادلة بناء عالقات وثيقة مع املرض ى 
ّ
يتطل

لى بناء حوار مفتوح مع املريض يتم بحيث يتم التركيز ع

فيه مشاركة املريض معلومات أكثر وتقديم خدمات رعاية 

 Patient-centered Care Serviceخاّصة باملريض نفسه 

 
ً
دعى اختصارا

ُ
على قدرة  PCCيركّز مفهوم  PCC.(4)وت

 قبل 
ً
الصيدالني على التعّرف على كل مريض وفهمه جيدا

املناسبة؛ بحيث يتم تقديم تقديم املشورة الصيدالنية 

خدمات رعاية صحّية تستجيب لتفضيالت املريض 

حيث يجب على الصيدالني بواحتياجاته و قيمه الخاصة 

 على
ً
 :أن يكون قادرا

 

  

النفسية و  للعوامل االجتماعية الفهم العميق •

 .ملريضكل والصحّية التي تقف وراء الحالة املرضية ل

تجربة فردّية وفريدة من تجربة املريض بكونها  اعتبار •

 .أي قائمة على املريض نفسه فقط ؛نوعها

العمل على إقامة عالقة قائمة على العدل مع جميع  •

  .املرض ى

تنمية وعي املريض الشخص ي حول مشكلته الصحّية  •

وتوضيح االختالفات في املفاهيم والتعاريف بين 

 .الصيدالني واملريض

ذلك  تفسير الخصائص النفسّية للفرد بما في •

الدوافع واألهداف الشخصية لتحقيق الهدف 

 .العالجي املرغوب بشكل أفضل

السعي في تقديم املشورة الصيدالنية بأبسط  •

والذي قد  ،العبارات دون التعقيد املفرط للمعلومات

يسبب الخوف للمريض وعدم التزامه باملعالجة 

 .الدوائية بسبب عدم فهمه ملا قيل له

 ختص يملفّعال مع بقية تطوير مهارات التشاور ا •

والقدرة على اتخاذ القرارات  ،الرعاية الصحّية

 .الصحية املشتركة

في نظام  لصيادلةل الحيويةلخدمات ا

 الرعاية الصحية

  الصيادلةيملك 
ً
 مهما

ً
ة كمختص ي رعاية صحيّ دورا

لقدرتهم على تنسيق األدوية بشكل فّعال عبر ؛ أساسيين

املعالجة الدوائية لكل مريض على سلسلة طويلة من 

 الحيويةحيث يقّدم الصيدالني الخبير الخدمات  ،حدى

 (5): التالية
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وضع خطة رعاية صحّية مالئمة لحالة املريض،  •

وذلك بعد التشاور مع املريض و مشاركة معلومات 

 .املريض مع بعض أعضاء  فريق الرعاية الصحّية

حالته تثقيف املريض بشكل بسيط ومفهوم حول  •

وتقديم النصائح الفّعالة حول تعديل نمط  ،املرضّية

 .الحياة وممارسة التمارين الرياضّية املالئمة

تحقيق نتائج عالجّية دوائية فّعالة ومّوجهة لخدمة  •

 .املريض

تقييم حالة املريض من خالل طرح االسئلة النوعّية  •

  .املالئمة للحالة وتسجيل املالحظات

 صورة دورية.ألدوية الحالّية للمريض بتقييم فعالّية ا •

تقييم البدائل العالجية من حيث مالئمتها لحالة  •

 املريض وفعالّيتها وأمانها 

مراقبة التزام املريض بالعالج الدوائي الحالي  •

ومالحظة االستجابة للعالج من خالل املتابعة 

 .املنتظمة لحالة املريض

و املحتملة تحديد أخطاء املعالجة الدوائية الحالية أ •

 .للمرض ى

االنتباه للتداخالت الدوائية املحتملة في املعالجة  •

 .الدوائية واستبدالها باألدوية املناسبة لحالة املريض

ر عن اآلثار الجانبية محتملة الحدوث  •
ّ
الكشف املبك

لبعض املرض ى واالنتباه لحاالت إساءة استخدام 

  .بعض األدوية

ين   أدوار الصيادلة السريري 

 Americanعّرفت الكلية األمريكية للصيدلة السريرية 

College of Clinical Pharmacy  مجال الصيدلة

مجال الصيدلة بكونه " Clinical Pharmacyالسريرية 

، املعني بعلم وممارسة االستخدام الرشيد لألدوية"

يركّز الصيدالني السريري في مهامه على تقديم حيث 

 للمريض، وذلك بما 
ً
املعلومات الدوائية املوثوقة علميا

يخدم تحقيق أفضل معالجة دوائية للمريض من حيث 

 ة االقتصادّيةوالتكلفSafety واملأمونّية  Efficacyالفعالّية 

effective-ostC. (6)  يملك الصيدالني السريري Clinical 

Pharmacist  حيوّية مهمة في مراكز الرعاية 
ً
أدورا

 
ّ
ة باملستشفيات والعيادات، حيث يعمل الصحّية املتمثل

 إلى جنب مع األطباء في املشفى لتقديم النصائح 
ً
جنبا

 الدوائية ومراجعة األدوية الخاّصة 
ّ
د من باملريض والتأك

والجرعة الدوائية املالئمة   املناسبالشكل الصيدالنّي 

يضع الصيدالني السريري في الحسبان  .لكل مريض

وتكلفتها املالئمة  ،وأمانها ،معايير فعالّية األدوية املوصوفة

أدوار الصيادلة السريرّيين في مراكز  من .لكل مريض

  (2,6-7): نذكر الرعاية الطبّية

ومراجعة األدوية الخاصة للحاالت املرضية  تدبير •

 .املختلفة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

ة الرعاية الدوائية األفضل للجرعات  •
ّ
وضع خط

 .املناسبة بناء على وظائف الكلى والكبد

تقييم األدوية الخاّصة بكل مريض على حدى لتحديد  •

  .ما إذا كانت مناسبة وفّعالة وآمنة لالستخدام

املساهمة في تقليل خطر األحداث الدوائية الضارة  •

Adverse Drug Reactions (ADRs )أخطاء  قليلوت

 .الوصفات الطبية

تقليل تكلفة املعالجة الدوائية من خالل تحديد  •

  .ة غير الضروريةاملعالجات الدوائي

توثيق األدوية املستخدمة من قبل املريض في السجل  •

 .الطبّي االلكتروني

 الحّد منمراجعة التاريخ الطبي للمريض والقدرة على  •
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 Drug-Drug الدوائية-وائيةالدأخطاء التداخالت  

Interactions  والتداخالت بين الدواء والغذاءDrug-

Food Interactions باإلضافة إلى القدرة على تعديل ،

 .الضرورة عندجرعات األدوية 

تقديم معلومات دوائية مفّصلة للمريض بما يخدم  •

 تمكين املريض على فهم املعالجة الدوائية الخاّصة به

الدوائية ألفراد الرعاية الصحّية تقديم االستشارة  •

 .اآلخرين من أطباء وممرضّين

واصل الهامة بين املريض والطبيب تقليل فجوة الت •

 .والتي تسبب الكثير من األخطاء في املعالجة الدوائية

يمكن للصيادلة السريريين الذين تجاوزت خبرتهم  •

، اإلشراف على تدريب سنوات 10إلى  5العملية 

الصيادلة حديثي التخّرج واملساهمة في تطوير 

 .خبراتهم

ر يساعد الصيدالني السريري الخبير الذي طوّ  •

 Innovationواالبتكار  Creativityاإلبداع  مهارات

في إحداث تعديل أو تغيير كامل في العالج عنده 

وإدخال عالجات جديدة، باإلضافة إلى  ،الدوائي

 رعاية صيدالنّية جديدة. خدمات  خلقالقدرة على 

  املشافيأدوار  صيادلة 

أحد  Hospital Pharmacistيعتبر صيدالني املستشفى 

الرعاية الصحية في املراكز الصحّية الكبرى  عضاء فريقأ

ومراكز مكافحة  ،والعيادات الخارجية ،مثل املستشفيات

ومرافق عالج اإلدمان وغيرها من املراكز  ،السموم

الصيدالني على تواصل دائم يكون . الصحية املتخصصة

مّما يسّهل فرصة مناقشة الحاالت املرضّية  ،مع األطباء

 .املناسبة ةبطريقة فّعالة وتقديم املشورة الصيدالني

الطريقة املثلى الستخدام صيدالني املستشفى شرح ي

في الوصول  ملك الحّق يو  األدوية وجرعاتها املناسبة،

ا يسمح له مّم ؛ للسجالت الطبّية الخاصة باملرض ى

يلعب صيدالني . بمراقبة توزيع األدوية بشكل مناسب

الرعاية  راكزم ضمنأخرى املستشفى أنشطة متعددة 

  (8-10): مثل العديد من األدوار عبويل الصحّية

للمريض تحضير األدوية املوصوفة من قبل الطبيب  •

سواء عن طريق تعبئتها بشكل جاهز أو تحضيرها 

  .بشكل مباشر

ومراقبة  تخطيط ومراقبة جدول أدوية املريض •

 .االختيار األفضل لألدوية الخاّصة بكل مريض

تعديل جرعات األدوية أو استبدال دواء بدواء آخر  •

 .عند مالحظة عدم تحّسن املريض للعالج الحالي

خالل إقامته في املستشفى و ة املريض مراقبة صّح  •

 .مراقبة االستجابة العالجية لألدوية املستخدمة

عند حدوثها  الخطيرة الدوائية التداخالتتحديد  •

.واإلبالغ عنها 
ً
 مباشرة

لألدوية  Side Effects مراقبة اآلثار الجانبية •

املوصوفة وحساب الحرائك الدوائية 

Pharmacokinetics لبعض األدوية. 

إدخال معلومات املريض في قاعدة البيانات  •

 مختص يلذلك بحيث يتّمكن بقّية  املخصصة

 من الرعاية الصحّية 
ّ
 .الع عليها بسهولةاالط

تقديم معلومات عن األدوية املوصوفة لبقية أفراد  •

 .األطباء واملمرضينالرعاية الصحية من 

التأكد من حصول املريض على أدويته املناسبة  •

لحالته املرضّية مع االنتباه للشكل الصيدالني 

الصحيح والجرعة املناسبة وتحديد األوقات املناسبة 

 .لإلعطاء خالل اليوم
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•  
ّ
قة بطريقة استخدام األدوية تقديم النصائح املتعل

 .درتهامغا للمرض ى أثناء اإلقامة في املستشفى وبعد

 من املستشفى املريض تخريجاإلشراف على خطة  •

Patient Discharge. 

، اإلشراف على عملية توزيع األدوية ضمن املستشفى •

على وضع العناوين والعالمات الصحيحة لألدوية و 

 للشروط القانونية 
ً
ووضعها في مكانها املناسب وفقا

  .ةوالتنظيميّ 

اإلشراف على عملية شراء األدوية لضمان كفاية  •

  .احتياجات صيدلية املستشفى

ي صيدلية اإلشراف على العاملين اآلخرين ف •

 .املستشفى وتنظيم مهام العمل في الصيدلية

 أدوار صيادلة املجتمع 

 Community Pharmacists املجتمعُيطلق على صيادلة 

 Primary Care ة األولّية"ي"صيادلة الرعااسم 

Pharmacists(4)تمعصيدالني املجُيعّرف دور  حيث؛ 

بكونه منفذ االتّصال األول مع املرض ى وذلك لسهولة 

ومساهمته في تقديم خدمات الرعاية  هوصول املرض ى إلي

الصحّية األولّية بما في ذلك املساهمة في عالج الحاالت 

بعض األمراض املزمنة، تشمل خدمات  وتدبيرالبسيطة 

 (14,1) :ةصيدالني املجتمع في الصيدليّ 

املرض ى وتقديم املشورة بناء عالقة وثيقة مع  •

 .املناسبة لحالتهم املرضّية

تقديم معلومات واضحة وسهلة الفهم حول  •

وتداخالته  االستخدام الصحيح للدواء املصروف

 .األغذيةالدوائية مع األدوية األخرى أو مع 

مثل الحاالت املرضية البسيطة  تدبير •

وغيرها  Coughوالسعال  ، Common Coldالرشح

عطاة بدون وصفة طبية األ من خالل صرف 
ُ
دوية امل

(OTC )املناسبة  الطبّية وتقديم املشورة ،املالئمة

 .لكل حالة

سكنات األلم املساهمة في االستخدام اآلمن مل •

 عبر، Codeineمثل Opioid Analgesicsاألفيونية 

الستخدام املرتبطة بابشأن املخاطر املرض ى  تثقيف

 أو بإساءة استخدام األفيونات.الخاطئ 

األخطاء املتعلقة باملعالجة املساهمة في تقليل  •

الدوائية من خالل املراجعة املستمرة ألدوية املريض 

 .أثناء فترة إقامته في املشفى

وبالتالي  ؛أدويتهاملساعدة في زيادة التزام املريض ب •

الت األمراض تقديم مساهمة في تخفيض معّد 

 .والوفيات بين املرض ى

بعض األمراض املزمنة  تدبيرالتعاون مع األطباء في  •

ومرض  ،Hypertensionمثل ارتفاع ضغط الدم 

 Chronic Obstructiveاالنسداد الرئوي املزمن

Pulmonary Disease (COPD من خالل تثقيف ،)

حالته الصحية وتقديم املشورة املريض حول 

الدوائية املناسبة له واملراجعة املستمرة ألدويته 

والكشف عن عوامل الخطر املتعلقة باألدوية 

 .املوصوفة عند وجودها

التعاون مع مختص ّي الرعاية الصحّية خارج املشفى  •

تم أدوية املريض الذي بخاّصة عالجية خطة  لعمل

، بحيث  تخريجه من
ً
هذه تضمن املستشفى حديثا

الخطة التزام املريض بأدويته وتقلل من فرصة إعادة 

  .Readmission هقبول
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 ألمراض املزمنةصيادلة املجتمع ل  تدبير 

بعض الحاالت املرضية  تدبيرساهم صيدالني املجتمع في ي

وارتفاع ضغط  ،Diabetes السكري  الداءاملزمنة مثل 

 Cardiovascularوأمراض القلب واألوعية الدموية  ،الدم

Diseases. يقّدم  
ً
خدمات صحية في مجال الوقاية أيضا

 من حدوث بعض األمراض مثل هشاشة العظام

Osteoporosis من الحاالت املزمنة نذكر  .وضبط الوزن

التي يستطيع فيها صيادلة املجتمع تقديم خدمات الرعاية 

 : الصحية في صيدلياتهم

  تدبير الربو 

في برامج رعاية مرض ى الربو  املجتمعيساعد صيدالني 

Asthma  عبرعلى تحسين نوعّية حياة مريض الربو 

ألدوية تقنية االستنشاق الصحيحة ل تدريب املرض ى على

وتحسين السيطرة  Inhaled Medicationsاالستنشاقية  

 2-وتقليل استخدام أدوية منّبهات بيتا ،على أعراض الربو

مثل  Short-Acting Beta2-Agonistsقصيرة املفعول 

املوجود في املستحضر املعروف  Salbutamolدواء 

Ventolin. 

 الروماتزميتدبير التهاب املفاصل 

يكمن دور صيدالني املجتمع في تقديم النصيحة 

يخّص األدوية املتعددة  فيماالصيدالنية املناسبة 

 الروماتزميالتهاب املفاصل املستخدمة في تدبير 

Rheumatoid Arthritis حيث يخبر املريض عن دور ،

 األدوية املستخدمة وينبّهه لوجود تداخالت دوائية

  يساهم .محتملة
ً
طباء في نصح األ املجتمع  صيدالنيأيضا

 ،الجرعات الصحيحة لألدويةحول 

 لحالة كل مريض
ً
 .واألشكال الصيدالنية املناسبة وفقا

 تدبير  أمراض القلب واألوعية الدموية 

يساعد صيدالني املجتمع في تقليل مخاطر اإلصابة 

ارتفاع شحوم حالة  تدبيرة من خالل باألمراض القلبيّ 

ومراقبة حاالت ارتفاع ضغط  ،Hyperlipidemia  الدم

ومساعدة املريض في اإلقالع عن التدخين  ،الدم

Smoking Cessation .  

 السكري  الداءتدبير 

الداء تدبير ة لمهّم صيدالني املجتمع خدمات  مقّد يُ 

مراقبة مستويات السكر الدموية باستمرار السكري عبر 

وتحديد التداخالت الدوائية  ،السكري لدى مريض 

تثقيف وتقديم ال ،املحتملة بين األدوية املستخدمة

كما يحث املرض ى على  ،الصحي والدوائي ملرض ى السكري 

االلتزام بالنظام الغذائي املناسب وممارسة التمارين 

 .الرياضية

  تدبير حاالت ارتفاع ضغط الدم

الوقاية من  استراتيجياتوضع  لصيادلة املجتمعيمكن 

صيادلة يعمل  .املخاطر الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم

املجتمع على مراقبة ضغط الدم املنتظم وتسجيله، 

 حول باإلضافة إلى تثقيف املرض ى 
ً
ارتفاع ضغط صحيا

وتوعيتهم حول املخاطر القلبية املترتّبة على ارتفاع  ،الدم

 .ضغط الدم املزمن

ة  تدبير األمراض العقلي 

 يساعد صيادلة املجتمع في قديم االستشارة الدوائية 
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املالئمة ملرض ى االضطرابات النفسّية مثل االكتئاب  

Depression، ومراقبة العالج الدوائي للمرض ى، 

واملساعدة في زيادة مطاوعة املريض الذي يخضع للعالج 

 .باألدوية املضادة لالكتئاب

 واملراجع املصادر 
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