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 حول الدليل 

بآخر املقاالت العلمية الدوائية التي تم تأليفها    Healthcare Providersلتعريف مختص ي الرعاية الصحية  تّم عمل هذا الدليل  

  . شمل الدليل  همن قبل فريق فارمايند. يحوي الدليل على ملحة عن فريقنا العلمي وأهداف
ً
  عنوان كل مقال وأسماء املؤلفين أيضا

 على أبرز  كل مؤلف  عنتعريفي  وملخص    وأرقام مؤلفاتهم
ً
الرعاية    مختصوااءتها  ة رغب بقر مقاالت علميّ   3. احتوى الدليل أيضا

 إلطالع مختص ي الرعاية الصحية على آخر إنجازات فريقنا بحيث يكون هذا    4تحديث هذا الدليل    يتمّ الصحية.  
ً
مرات سنويا

   الدليل مرجع سريع لهم.

 املحتويات 

 3................................................................................... صفحة ........................................  والرسالةملحة عن فريق العمل والرؤية 

 4.................................... صفحة ........................................................................................... الفريقفي الفعالين  املساهمينأسماء  

 5................... صفحة ...............................................................................................................................................  الفريقأهداف  

 6...................................................................................... صفحة  ..... .......................  لفريق العمل   العلمية املؤلفات  عناوين  فهرس  

 8....................................... صفحة  ...............................................................ملحة حول املقاالت والدالئل والكتب الدوائية املنجزة  

لب قراءتها    3أبرز  
ُ
 25..................................... صفحة  ........................................................ ..  (36و  35و    29)مقالمقاالت دوائية ط

 50.. صفحة  .............................................................................................................................متطلبات املشاركة في الفريق العلمي  

 51.......................................... صفحة  ........................................................................................    وطريقة االنضمامفوائد املشاركة  

 52......................... صفحة .............................................................................................................................  ة هاّمة روابط إرشاديّ 
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 والرسالة  والرؤية  العململحة عن فريق 

من قبل الدكتور الصيدالني رامز القضماني كجزء من  مبادرة فارمايند    تم إطالق

الدكتور  أبحاثه العلمية في املاجستير والدكتوراه بتخصص املمارسة الصيدالنية.  

 على وسائل التواصل االجتماعي وقد استخدمها بنجاح في التعليم  
ً
رامز فّعال جّدا

دولة.   50الصحية من أكثر من   الطبي والصيدالني ويتابعه آالف مختص ي الرعاية 

سنوات في مجال التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد إلى جانب    9يملك من الخبرة  

رامز على فريق عربي   الدكتور  الصيدالنية. يشرف  املمارسة  في  العالي  تخصصه 

منهجية   على  ويعتمد  دول  عدة  في  املقيمين  العرب  واألطباء  الصيادلة  من  كبير 

ف بعد  عن  املقاالت  العمل  من  الكثير  الفريق  ينجز  عمله.  فريق  وتوجيه  إدارة  ي 

ضمن   التخصصية  املقاالت  هذه  نشر  يتم  واإلنكليزية.  العربية  باللغة  الدوائية 

الصحية.   الرعاية  ملختص ي  متاحة  وهي  باملبادرة  الخاص  التعليمي  السيستم 

بكالوريوس  صيدالني وصيدالنية من حملة ال  40مع أكثر من    يتعاون الدكتور رامز

شرف على  يواملاجستير والدكتوراه والعديد من الباحثين في عدد من دول العالم.  

البحث   وفريق  العلمية،  الترجمة  وفريق  العلمي،  التأليف  فريق  منها  فرق  عدة 

الرقمنة  وفريق  التصميم،  وفريق  العمل  ي.  Digitalization  العلمي،  بأهمية  ؤمن 

 .هق عمل ياملميزين في فر ية  مختص ي الرعاية الصحرحب بيالجماعي و 

  الرؤية 

 ُممارسة صيدالنّية ُمتقّدمة، ومواكبة آلخر التوجهات العاملّية، وتستند للدليل نحو تقديم أفضل رعاية دوائّية للمريض

 الرسالة  

 إثراء املحتوى العلمي الدوائي، وبناء مختص ي رعاية صحية مميزين بخبراتهم الدوائية، وصناعة صيادلة قادة  

 نمط القيادة 

   ة الصيدالنيّ   مفتوحة املصدر نحو صناعة قادة ال أتباع وإحداث التغيير في املمارسة، و نيوكاريزمّية،تحويلّيةقيادة ُمعاصرة 
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  الفريقفي الفعالين أسماء املساهمين 

 ( 26)مقال  أريج قهوجي، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .1

   (38و  24)مقال  إكرام الحسين، دبلوم صيدلة )سورية(  .2

   (12)مقال  أميرة يوسف عامر، بكالويوس صيدلة )فلسطين(  .3

 ( 11)مقال  صيدلة )األردن( ريوس بتول أبو سرية، بكالو  .4

 ( 42)بحث جينفر هاجن، دكتوراه في الطب النفس ي )أملانيا(  .5

 ( 37)ترجمة مقال  البتول عمران، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .6

 ( 39)مقال  آية إسماعيل، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .7

 ( 7)دليل  ديمة القحف، بكالوريوس صيدلة )السعودية(  .8

 ( 44و 42، أبحاث 6و3و 1، دليل 2، كتاب )قائد الفريق واملشرف العلمي الصيدالنية )ماليزيا( رامز القضماني، دكتوراه في املمارسة  .9

 ( 44و 42)أبحاث رمضان الكاملي، دكتوراه في املمارسة الصيدالنية )ليبيا(  .10

 ( 14ومقال   42)بحث    ريم العيس ى،  دكتوراه في الصيدلة )الكويت(  .11

 ( 34و 25و 19و  15 مقال) ريم عامر ، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .12

  (30و 17مقال  ، و 4دليل ) ريم عبيدو، دكتوراه في الصيدلة )سورية(  .13

 ( 40و  28و  20و  13)مقال  زمرد دحبور ، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .14

   (35)مقال  عابد معين رجب، بكالوريوس صيدلة )فلسطين(  .15

 ( 42)بحث رقم علي الخشيبان، دكتوراه في املمارسة الصيدالنية )السعودية(  .16

 ( 10)مقال  صيدلة )فلسطين(  وس عليا املغربي، بكالوري .17

 ( 29و  18)مقال  عامر صافي، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .18

 ( 31)مقال  فتحية ناجي، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .19

 ( 37و 21)مقال  الصيدالنية )الهند( ليبان ضاهر، ماجستير في العلوم  .20

 ( 41)مقال  صيدلة )األردن( وريوس لينا مرشد، بكال .21

 ( 41)مقال  مرح زيدان، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .22

 ( 33و 27)مقال  صيدلة )األردن( وريوس بكالمحمد أبو رحمة،   .23

 ( 36و  22، ومقال 9و8و 5 )دليل مريم الطهراوي، بكالوريوس دكتور صيدلة )األردن(  .24

 ( 43و 32و 23و  16 )مقال دكتور صيدلة )اليمن( ريوس ، بكالو خيتيمودة الب .25

 ( 44و  42، وترجمة أبحاث  45)مقال  مونا أبو شعر، بكالوريوس صيدلة )سورية(  .26
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 أهداف فرق العمل

العلمية األصيلة املوجهة ملختص ي الرعاية  إثراء املحتوى الدوائي والصيدالني العربي عبر تأليف العديد من املقاالت  .1

 الصحية. 

 ترجمة األبحاث العلمية األجنبية التي ينشرها الفريق البحثي التابع ملشروع فارمايند إلى اللغة العربية. .2

3.  .
ً
 نشر األبحاث العلمية عالية الجودة للفريق البحثي في املجالت العلمية املحكمة دوليا

الصحية الباحثين واملمارسين من جهة والفجوة بين مختص ي الرعاية الصحية  سد الفجوة بين مختص ي الرعاية  .4

 وعامة الجمهور من جهة ثانية.   

 باللغات األجنبية وأهمها  .5
ً
دعم اللغة العربية في املجال الطبي والصيدالني مع متابعة آخر التوجهات البحثية عامليا

 اللغة اإلنكليزية. 

 اتهم في البحث العلمي والكتابة العلمية. بناء مختص ي رعاية صحية مميزين بخبر  .6

 كفريق واحد في مواكبة أحدث الدراسات العاملية في مجال املداواة لتقديم آخر التوصيات املستندة   .7
ً
التعاون معا

 لدليل علمي نحو تحسين الرعاية الدوائية املوجهة للمريض.  
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بارك  .9
ُ
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 12.................................... صفحة .............................................................................................التداخالت الدوائية وأنواعها  .12

 12................................. صفحة ..................................................................................................... وعالجها الصدريةالذبحة  .13

 12.............................. صفحة .... ........................................................................ 19-اليقظة الدوائية في ظل تحديات كوفيد .14

 13.......................... صفحة .................................................................................................  ة أنواع اإلسهال وعالجاته الدوائيّ  .15

 13..................... صفحة ..... األدوية الخافضة لشحوم الدم: آليات عملها واستطباباتها العالجية وأهم تداخالتها الدوائية .16

 13................. صفحة ....................................................... فوائد السريرية للعالج باألوزون في التهابات املفاصل التنكسية ال .17

 14............. صفحة ............................................................................... استعمال األدوية لدى كبار السن: مبادئ وتوصيات .18

 14......... صفحة ........................................................................................................................... األدوية اآلمنة خالل الحمل  .19

 14...................................................................... صفحة  والنساءمضادات االكتئاب وتأثيراتها الجنسية على صحة الرجال   .20

 15......................... صفحة  مشاركة املعلومات الطبّية مع الجمهور على منصات التواصل االجتماعي: التحديات والفرص .21

 15.................................................. صفحة  19-جائحة كوفيد متابعة املرض ى املوضوعين على املعالجة بالوارفارين في ظل .22

 15................................................ صفحة  فوائد الشوكوال الداكنة وتأثيراتها اإليجابية على صحة القلب والصحة العقلية .23

 16................................................................................ صفحة  املؤهبة لحدوثهتساقط الشعر: أنواعه، وأسبابه، واألدوية  .24

 16 ............................................................................................................. صفحة أدوار الصيادلة في نظام الرعاية الصحية .25

 16.............................. صفحة  التهاب القولون التقرحي وداء كرون: أهم الفروقات التشخيصية والخطة العالجية املتبعة .26

 17.......................... صفحة ...........................................................................................................أدوية اإلقالع عن التدخين  .27

 17......................... صفحة ............................................................................................................................. السكري الحملي .28

 17....................................................................................................... صفحة  املقاومة الجرثومية اتجاه املضادات الحيوية .29

ع ودوره في خفض الوزن .30
ّ
 18.... صفحة ............................................................................................................ الصيام املتقط

 18................................................................................ صفحة  وأهم النصائح حول استخدامها  أنواع الواقيات الشمسّية  .31



 

7 
 

7 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

 18............................................................................................ صفحة  التداخالت الدوائية والغذائية للمضادات الحيوية .32

 19......................................................................................... صفحة  السجائر اإللكترونية: آلية عملها وأنواعها ومخاطرها .33

 19....................................................................................................... صفحة  صيادلة املجتمع تجاه مرض ى السكري أدوار  .34

 19.......................... صفحة ................................................................ أهم التداخالت الدوائية التي تواجه صيدلي املجتمع .35

 19صفحة ............................................................................................................................  ة ملحة حول الرعاية الصيدالنيّ  .36

 20.................................. صفحة  ة لنشر املعلومات الطبية للجمهور على منصات التواصل االجتماعي الجوانب األخالقيّ  .37

 21........... صفحة ...................................................................................................  Generic Medicinesدوية الجنيسة األ  .38

ص بها  .39
ّ
 21.......... صفحة .................................................................................. استخدام األدوية في االستطبابات غير املرخ

 21......... صفحة .................................................................................................... Headache  Migraineصداع الشقيقة  .40

تي ال تعطى للحاملض املستح .41
ّ
عطاة بدون وصفة طّبّية واملتّممات الغذائّية ال

ُ
 21........ صفحة ................................ رات امل

 22....... صفحة ........................................ادلة بالتعلم اإللكتروني في نقل املعرفة الصيدالنية في العالم العربي إملام الصي .42

 22...... صفحة ................................................................................................................ Self-Medicationالتداوي الذاتي  .43

غة العربّية .44
ّ
م املعتمد على الويب في التعليم الصيدالني في الدول الناطقة بالل

ّ
 23صفحة   ........................... تحّديات التعل

 23.... صفحة .................................................................... تأثير اقتصادّيات الّدواء على امتثال املريض للمعالجة الّدوائّية .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

8 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

 ملحة حول املقاالت والدالئل والكتب الدوائية 

 )دليل إرشادي(  مؤلفات فارمايند الدوائيةدليل  .1
بآخر املقاالت العلمية الدوائية التي تم تأليفها    Healthcare Providersتّم عمل هذا الدليل لتعريف مختص ي الرعاية الصحية  

من قبل فريق فارمايند. يحوي الدليل على ملحة عن فريقنا العلمي وأهداف مشروعنا العلمي. كما شمل الدليل عنوان كل مقال  

أبرز  وأسماء املؤلفي  على 
ً
الدليل أيضا الرعاية الصحية. يتم    3ن وملخص عنه. احتوى  مقاالت علمية رغب بقراءتها مختص ي 

 إلطالع مختص ي الرعاية الصحية على آخر إنجازات فريقنا بحيث يكون هذا الدليل مرجع    4تحديث هذا الدليل  
ً
مرات سنويا

 سريع لهم. 

   (صوتي ومقروء )كتاب ز دوائيةألغاكتاب  .2
ن الصيادلة، واألطباء، واملمرضين من عمل مراجعة ملعارفهم الدوائية وتطويرها  

ّ
تم عمل هذه األلغاز بطريقة ُممتعة بحيث تمك

غطي مواضيع مختلفة يشملها علم املداواة. تّم في هذا الكتاب وضع اللغز    لغز دوائي  380باستمرار. يحوي الجزء األول على  
ُ
ت

   الحل باللون الدوائي وبجانبه  
ً
شير ألهم املصطلحات الدوائية باللغتين العربّية واإلنكليزية باللون األزرق أيضا

ُ
.  األزرق، كما أ

رفقة معها ضمن كتاب ألغاز دوائية الصوتي. تحوي الحلقات  
ُ
ُيمكن قراءة األلغاز وإجاباتها أو االستماع للشروحات الصوتّية امل

ساهم في تعزيز حصيلتك املعرفية حول مئات األدوية. ُيفيد هذا الكتاب  على خبرات دوا  "كتاب ألغاز دوائّية"  الصوتية من
ُ
ئية ت

قبل   من  استخدامه  ُيمكن  املشافي.  أو  املجتمع  في صيدلّيات  تدريبهم  أثناء  الطبّية  التخصصات  وبقية  الصيدلة   طالب 
ً
أيضا

املجتمع وذلك بطرح   في صيدليات  أثناء وجودهم  الصيدلة  األلغاز عليهم وعمل  الصيدالني عند تدريب طالب  مجموعة من 

مناقشة لإلجابات. يوجد إصدارات قادمة من هذا الكتاب سيتم اإلعالن عنها عبر وسائل التواصل االجتماعي مع مئات آالف  

. ُينصح بعمل قراءة  2018مختص ي الرعاية الصحية الذين يتابعون برنامجنا الدوائي التعليمي املستمر الذي تّم إطالقه عام  

 بشكل    6  –  3لغاز دوائية أو االستماع له كل  كتاب أ
ً
أشهر لتثبيت الخبرات الدوائية. ُيمكن االستماع إلى الكتاب الصوتي أوال

الدوائية نحو تقديم أفضل رعاية   الكتاب في تطوير خبراتك  أتمنى أن ُيساعدك هذا  أو العكس.  كامل ثم قراءة هذا الكتاب 

 دوائية للمرض ى. 

 )دليل إرشادي(  تمر املستعليمي المايند برنامج فار دليل  .3
الدليل   هذا  عمل  خبراتهم  تّم  تطوير  متابعة  طريقة  حول  وممرضين  وصيادلة  أطباء  من  الصحية  الرعاية  مختص ي  لتوجيه 

في    الدوائية باستمرار عبر أحدث أدوات التعليم في العالم. يبدأ الدليل بتوضيح الرؤية واملنهجية والفلسفة التعليمية  املتبعة 

برنامج فارمايند التعليمي الدوائي املستمر وأهداف البرنامج. ينتقل الدليل بعدها لتوضيح أسلوب التعليم اإللكتروني املّتبع،  

وشرح مفصل حول كل فقرة تعليمية من فقرات البرنامج وأهدافها التعليمّية. كما يحوي الدليل على شرح مفصل حول املراجعة  

معلومة دوائية. نطمح إلى االستمرار في هذا البرنامج املكثف لتحقيق    2000املراجعة التي ستحوي    الدوائية املكثفة وفقرات

من   سنتين  بعد   
ً
خاصة الصحية  الرعاية  مختصوا  يواجهه  أو ضعف  نقص  أي  وترميم  الدوائية  الخبرات  في  املنشود  التميز 

، وأهم الروابط ملتابعة فقرات البرنامج    تخرجهم. ختمنا الدليل بخطوات املشاركة في برنامجنا وإجاباتنا على
ً
أكثر األسئلة شيوعا

 وبقية فعالياتنا التعليمية ونشاطات فريقنا العلمي. 



 

9 
 

9 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

 )دليل إرشادي(دالني الكتابة العلمية في املجال الطبي والصيدليل  .4
والصيدالني إتقانها. سنتناول في هذا املقال  تعد عملية الكتابة العلمية من أهم املهارات التي ينبغي على الباحثين في املجال الطبي  

 ملكونات املقال  .  الخطوات األساسية إلنتاج مقال علمي في املجال الطبي والصيدالني
ً
 تفصيليا

ً
يتضمن هذا املقال استعراضا

 رحلة إنتاج املقا
ً
ل العلمي من خالل  العلمي الرئيسية، مع أمثلة عملية عن طريقة كتابة كل مكّوِن. سنناقش في هذا املقال أيضا

 إلى  
ً
 من مرحلة التخطيط وصوال

ً
التعريف باملراحل األساسية الواجب على املؤلف االلتزام بها للخروج بمقال علمي جيد بدءا

عملية مراجعة املقال للوصول إلى النسخة النهائية. يقدم هذا املقال أمثلة توضيحية عملية ملساعدة املؤلف على إيجاد مصادر  

والبدء بإنتاج كتابات علمية خاصة بهم مع التركيز على تأثير الجمهور املستهدف على طريقة كتابة املقال فيما إذا    جيدة مناسبة 

 .
ً
صا  أو متخّصِ

ً
 عاما

ً
 كان جمهورا

 دليل مصادر املعلومات الدوائية املوثوقة )دليل إرشادي(  .5
الصيدلة   لكليات  األمريكية  الجمعية  فت 

ّ
ل
َ
مثل    American Association of Colleges of Pharmacyك

ُ
ت وطنية  ُمنظمة  وهي 

، لدراسة ومناقشة  The Study Commission On Pharmacyإهتمامات التعليم الصيدلي هيئة تدعى لجنة دراسة الصيدلة  

كرت إحدى النتائج والتوصيات لوضع ممارسة وتعليم الصيادلة.  
َ
نظام  أّن: "من بين أوجه القصور في  لجنة دراسة الصيدلة  ذ

أّدى هذا إلى تناول األدوية  مّما  هو عدم توافر املعلومات الكافية ملن يستهلك ويصف ويصرف ويدير األدوية،   ، الرعاية الصحية

  مختصو رعاية صحية وبالتالي تواتر غير مقبول لألمراض الناجمة عن األدوية. ُينظر إلى الصيادلة على أنهم    ، بشكل غير مناسب

توفير املعلومات حول األدوية للمستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية.    عبر همة في نظام الرعاية الصحية  يمكنهم تقديم مساهمة م 

تحدثنا في هذا الدليل عن تصنيفات   .ة"يجب تطوير وتعليم وتدريب الصيادلة اآلن وفي املستقبل للوفاء بهذه املسؤوليات الهاّم 

كن العودة له عند البحث عن املعلومات الدوائية مع تعريف القارئ بكل  مصدر دوائي موثوقة يم  14املصادر الدوائية وقدمنا  

 مصدر.  

افقات الجديدة لألدويةدليل  .6  )دليل إرشادي( املو
يحوي هذا الدليل على مختارات ألبرز املستحضرات الدوائية واملنتجات الصحّية الرقمّية التي وافقت عليها إدارة الدواء والغذاء  

 من منتصف عام  U.S. Food and Drug Administration   (FDAاألمريكية  
ً
. تم االعتماد في هذا الدليل على موقع  2019( اعتبارا

FDA  ( املوثوقhttps://www.fda.gov  ُيمكن العودة ملوقع .)FDA    لقراءة املزيد من التفاصيل باللغة اإلنكليزية حول

 من كل عام بحيث يبقى مختص ي الرعاية  جميع املستحضرات  
ً
الدوائية املوافق عليها. سيتم تحديث هذا الدليل مرتين سنويا

الصحية على علم بأهم املستحضرات الدوائية الجديدة. ُيفيد هذا الدليل الصيادلة واألطباء واملمرضين املمارسين، كما يفيد  

 املسؤولين عن
ً
تنظيم ومراقبة األدوية. تم إعداد هذا الدليل باللغة العربّية مع وضع   العاملين منهم في وزارات الصحة بخاصة

مستحضر دوائي جديد تّم املوافقة    38أهم املصطلحات الطبية باللغة اإلنكليزّية. يحوي اإلصدار األول من هذا الدليل على  

عامي   في  األدوية  2020و  2019عليها  أقسام شملت  عدة  على  املستحضرات  هذه  توزيع  تم  السكري،  .  الداء  وأدوية  القلبية، 

الحيوّية   الهضمّية، واملضادات  الحساسّية، واألدوية  الجلدية واملوضعّية، وأدوية  الدم، واألدوية  الخافضة لشحوم  واألدوية 

دوية داء الجديدة، واألدوية الهرمونّية، واألدوية املميعة للدم، وأدوية فقر الدم، واألدوية املسكنة لأللم، وأدوية الشقيقة، وأ

https://www.fda.gov/
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الحيوية   واألدوية  التخدير،  وأدوية  الرقمية  Biological Medicinesباركنسون،  الصحة  منتجات  وأبرز   ،Digital Health 

Products  الدوائية الجانبية، وتداخالته  آثاره  التي يحوي عليها كل مستحضر، وأبرز  الفعالة  الدوائية  املادة  تّم ذكر   .Drug 

Interactions  ،ومحاذير استخدامه  عند وجودهاCautions ومضادات استطبابه ،Contraindications . 

 )دليل إرشادي(  الدليل التثقيفي لخافضات السكر الفموية .7
الع على أهم املعلومات والنصائح  

ّ
ن املريض من االط

ّ
يعّد الّتثقيف الّدوائّي للمريض من املهام األساسّية للّصيدلي، حيث يمك

قة بدو 
ّ
 بتناوله بالشكل الّصحيح، ويقلل من فرصة حدوث اآلثار الجانبّية  واإلرشادات املتعل

ً
 وانتظاما

ً
ائه مما يجعله أكثر التزاما

ة العالجّية وجودة الحيا
ّ
 على فّعالّية الخط

ً
ر إيجابّيا

ّ
 على الّتصرف في حال حدوثها، مما يؤث

ً
ة  والّتداخالت الّدوائية، ويجعله قادرا

ا الرعاية  تكلفة  من  ويقلل  الّتثقيفي  ُيمك!ّن    لّصحّية.للمريض  الفمويةالّدليل  السكر  داء    لخافضات  من  الثاني  الّنوع  لعالج 

ري الّصيدلي من استرجاع أهم املعلومات التي يجب عليه تثقيف املريض بها من حيث التأثير الّدوائّي وإرشادات االستعمال  
ّ
الّسك

عة ومحاذير االستعمال ومضاّدات االستطباب وسالمة  
ّ
رها  خالل الحمل والّرضاعة وغي  االستعمالوأهم اآلثار الجانبّية املتوق

من النصائح واإلرشادات بلغة عربّية ومصطلحات سهلة الفهم من مراجع علمّية موثوقة، كما يمكنه تزويد املريض بنسخة منها  

.
ً
له الحقا  

ً
تكون مرجعا تندرج تحت    حتى  التي  الفموّية  األدوية  الّتثقيفي  الّدليل  ميتفورمين    Biguanidesعائلة  يتناول  كدواء 

Metformin  وعائلة  ،Sulfonylurea  غليميبرايد   Glipizideغليبيزايد  و    Glibenclamideغليبنكالمايندو    Glimiprideكدواء 

 Dipeptidyl، وعائلة  Nateglinideوناتاغلينيد    Repaglinideكدواء ريباغلينيد    Meglitinidesعائلة  ، و Gliclazideوغليكالزايد  

Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors    كدواء سيتاغليبتينSitagliptin    وساكساغلبتينSaxagliptin    وليناغليبتينLinagliptin  

وعائلة  Vildagliptinفيلداغليبتين  و   Alogliptinوألوغليبتين  ،Thiazolidindiones    بيوغليتازون   Pioglitazoneكدواء 

وعائلة   Rosiglitazoneروزغليتازونو   ،(SGLT2) Inhibitors  Sodium Glucose Co-transporter 2    كاناغليفلوزين كدواء 

Canagliflozin    وداباغليفلوزينDapagliflozinوإمباغليفلوزين  ،Empagliflozin  وإرتوجليفلوزين Ertugliflozin و عائلة  ، 

Alpha- Glucosidase Inhibitors    كدواء أكاربوز Acarbose   وميغليتولMiglitol  
ً
  . Bromocriptineدواء بروموكريبتين  ، وأخيرا

ري عرضة لإلصابة ب
ّ
ر، فقد تناول الّدليل  باعتبار أّن املريض بداء السك

ّ
ر الّدم أثناء العالج باألدوية الخافضة للسك

ّ
هبوط سك

ر الّدم والعوامل التي قد تزيد من حدوثه واألعراض املصاحبة له وكيفّية تعامل املريض  
ّ
 معلومات عن هبوط سك

ً
الّتثقيفي أيضا

ري الخطيرة. 
ّ
 لتدهور الحالة لغيبوبة السك

ً
 أو ذويه عند حدوثه تجنبا

 )دليل إرشادي(  دليل تداخالت الوارفارين الغذائية والدوائية .8

املضادّ   الوارفارين  ُيعد الفم والتي تعمل كمضادّ من األدوية  تناولها عن طريق  يتم  التي  للتخثر  لفيتامين ك  ة   Vitamin Kات 

Antagonist   (VKA  .)هذا .  ضاّرة  دموية  بجلطات   لإلصابة  متزايد  لخطر  املعرضين  لألشخاص  الوارفارين  ُيوصف   َيشمل 

بعض  يعانون   الذين   األشخاص أوالرجفان  اضطرابات  من  صمامAtrial Fibrillationاألذيني    التخثر،  لديهم  من  أو    قلب   ، 

حدثنا في    .الركبة  أو  الورك   جراحة  بعد   بجلطة  اإلصابة  خطر  ارتفاع   أو من يعاني من   ،Mechanical Heart Valvesميكانيكي  
َ
ت

الوارفارين وضرورة  ماهية  عن  تعديل   أثناء  بعناية  التجلط  على  الدم   قدرة   مراقبة   الدليل  وأهمية    الوارفارين   جرعة  تناوله، 

 استعراض اآلثار  .الدورية  الدم  اختبارات  نتائج  على  بناءً   املستهدف  النطاق  ضمن  التخثر  وقت  على  للحفاظ
ً
الجانبية    تم أيضا

https://www.drugs.com/mtm/alogliptin.html
https://www.drugs.com/mtm/ertugliflozin.html


 

11 
 

11 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

 ال  بتناول   املرتبطة
ً
وأكثرها شيوعا أهمها  ُيعد  والتي  ُيحّتم  غير  النزيف  وارفارين،  بالتالي  على  الطبيعي،    الذين   األشخاص  ذلك 

 .العادية  غير  الكدمات  أو  النزيف  أعراض  أو  عالمات  إلى  باإلضافة  حوادث،  أو  سقوط  حاالت  أي  عن  اإلبالغ  الوارفارين  يتناولون 

من    يتداخل العديد  مع  األدويةيَ و   األدوية،الوارفارين  ذلك  الحقن    شمل  أو  الفم  طريق  أي عن  أو  الجهازية  املهبل  داخل  أو 

َيستعرض الدليل أهم التداخالت الدوائية والغذائية والنباتية مع  على الجلد.    تطبيقهاالتي يتم  املوضعية    ، واألدويةاملستقيم

، أو أكثر فعالية بحيث تزيد من خطر  ارين أقل فعالية في الوقاية من التجلطات الدمويةوارفالتي قد تجعل دواء    الوارفارين،

يجعل   مما  بالنزيف،   اإلصابة 
ً
جدا املهم  الصيدلي  الإخبار    من  أو  أيطبيب  أو    حول  الفيتامينات  أو  األدوية  في  تغييرات 

أو  أشرنا إلى أهمية مراقبة حالة املريض عن كثب من قبل الطبيب املشرف  املريض.  تناولها يالتي   مستحضرات النباتات الطبية 

 في الي الرعاية الصحية ملنع حدوث نزيف خطير أو مشاكل ص ّ ختغيره من م
ّ
   .ر أثناء تناول الوارفارينتخث

بارك .9
ُ
هر َرمضان امل

َ
 )دليل إرشادي(  دليل استخدام األدوية ِخالل ش

بارك، حيث  الدليل ستعرض هذا  ا
ُ
 للُمسلمين،    نبذة عن ماهية شهر رمضان امل

ً
 ُمقدسا

ً
هر رمضان املبارك شهرا

َ
يصوم ُيعتبر ش

من وقت الفجر وحّتى غياب    ،واألدوية الفموية   ،والشراب  ،متنع األفراد عن تناول الطعامفيه املاليين من املسلمين خالل النهار. يَ 

فيفة   وجبة الشمس. َيبدأ كل يوم من أيام شهر رمضان بِ 
َ
يام في    خ سر الّصِ

َ
عرف باسم السحور، َيتم بعد ذلك ك

ُ
قبل الفجر ت

دعى اإلفطار.    وجبة بِ املساء َبعد غروب الشمس  
ُ
طّرقنا في الحديث عن قدوم شهر رمضان لسنة  ت

َ
، وال يزال العالم في ظل  2021ت

 علينا  
ً
ِ جائحة فيروس كورونا، حيث كان لزاما

ّ
باعد  فاظ على الت  ة إلى الِح الحاَج في  ،  الصحة العامةباع إرشادات  االستمرار في ات

باع ِنظام غذائي  جمعات الجماهيريةد من الت  والَح ،  ارتداء األقنعة، و االجتماعي
ّ
. أتينا على ذكر أّن شهر رمضان هو فرصة إلت

كرنا َبعض التوصيات التي  صّحي وُمتوازن، مع شرب الكثير من املياه، بين فترة غروب الشمس وطلوع الفجر، لتجنب الجفاف. ذ

م إدراج أنواع األدوية التي ال ُيبطل تناولها صيام شهر رمضان،  
َ
ساعد الصائمين خالل هذا الشهر على الَبقاء في ِصّحة ونشاط. ت

ُ
ت

طنا الضوء على د1997َحسب ما جاء في الندوة الطبية الدينية التي ُعقدت في املغرب سنة  
ّ
سلمين. َسل

ُ
ور  ، بإجماع علماء امل

 ، في رعاية يادلةالرعاية الصحية، بما في ذلك الصّ  مختص ي
َ
   ،شهر رمضان   َيصومون رض ى الذين  امل

ُ
 هّم وكيف أن هذه امل

َ
  ريدةة ف

حّدثنا عن  
َ
   الحاجة إلىمن نوعها، حيث َيتم االلتزام في الحفاظ على فعالية األدوية للمرض ى، وضمان سالمة الصّيام لهم. ت

َ
غيير  ت

   للَمرض ى  رعاتداول الُج َج 
َ
ههر رمضانخالل ش

ّ
 يُ ال    ،كون أن

َ
 رعات األدوية إال بَ ناول ُج مكن ت

ُ
 ين غ

َ
. وّضحنا  جرمس والَف روب الش

عديلهمكن  يُ   بعد ذلك ما
َ
زمنة في شهر رمضان املباركالفموية  ن األدويةمِ   ت

ُ
أكثر العالجات الدوائية  . وأدرجنا  ، لبعض األمراض امل

رض ى
َ
 ِمن ِقبل امل

ً
مكنة خالل أيام الّصيام في شهر رمضان، ُمقارنة باألّيام العادّية. دواء(  64) استخداما

ُ
عديالت امل  ، مع َبيان الت 

 )مقال علمي(  الهرمونية الفموية: فوائدها ومخاطرهامانعات الحمل  .10

من أبرز وسائل منع الحمل لدى النساء على مستوى العالم، فقد أثبتت فعاليتها في تحقيق منع    مانعات الحمل الفمويةتعتبر  

سا
ّ
 أّن هناك الكثير من الت

ّ
ؤالت عن مدى أمانها على  الحمل بنسبة عالية عند تناولها بطريقة صحيحة ووفق ااٍلشراف الطّبي، ٍاال

تم في هذا املقال التعريف بمبدأ عمل مانعات الحمل ثم عددنا أنواعها وبّينا فوائدها واستخداماتها. تطرقنا    صحة الجسم.

بعدها لتوضيح الحاالت التي ال ينصح فيها إعطاء مانعات الحمل ومخاطرها الصحية وأهم آثارها الجانبية وكيفية التحكم بها.  

 عدة أسئلة شائعة مع إجاباتها حول مانعات الحمل الفموية.  ملقال بختمنا ا
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 )مقال علمي( األدوية اآلمنة خالل الرضاعة الطبيعية .11
الرضاعة مثل 

ُ
التي تنشأ بين األم والطفل الرضيع،    الطبيعية  ت الترابط  الفوائد الصحية  و عالقة  العديد من  يوفر حليب األم 

الجيدة، والوقاية من    للطفل، منها: التغذية  بسبب    باألمراض  اإلصابةوصول الطفل للوزن الصحي من خالل الحصول على 

ضادة
ُ
   .احتوائه على األجسام امل

ً
ألنها تقلل نسبة خطر اإلصابة بسرطان الثدي    ؛في نفس الوقت  تكون الرضاعة مفيدة لألم أيضا

دواء آمن للمرضع وأهم األدوية والنباتات    25ناقشنا في هذا املقال أكثر من    واملبيض، باإلضافة إلى مساعدة األم على االسترخاء.

 الطبية التي ينبغي تجنبها في اإلرضاع.  

 )مقال علمي(  التداخالت الدوائية وأنواعها .12
 
ُ
ة  عت همية كبيرة  في تقديم الخدمة  أ ملا لها من هم املواضيع التي ُيعنى بها الصيدلي أ من  Drug Interactionsد التداخالت الدوائي 

الصيدالنية على أكمل وجه وهي من أهم التحديات التي تواجهه  في  مجال املمارسة الصيدالنية لضمان حصول املريض  على  

 نتيجة أخذ دواء مع دواء آخر أو مع  حدث التداخالت الدت  .الفائدة العالجية املرجّوة دون تأثيرات سلبية على صحته
ً
وائية عادة

 في نفس الوقت مّما قد يؤدي لحدوث آثار غير مرغوب فيها قد تكون ضارة في بعض األحيان وتؤدي لظهور 
ً
طعام أو شراب معا

وائية لآلخر عند  هذه التداخالت إلى قدرة أحد األدوية على التأثير في الخصائص الد  يعود حدوث  آثار جانبية أو فشل في العالج.

 في وقت واح
ً
غير مرغوب فيها، كان الحل ترك وقت كافي بين أخذ    اتا كانت بعض التداخالت الدوائية  لها تأثير د، وملتناولهما معا

تؤثروامل  الدواء التي  أو شرابع  ادة  أو طعام  دواء  كانت  الدوائية    .ليه سواء  التداخالت  تقسيمات  املقال عن  في هذا  تحدثنا 

الغذائية    - الدوائية والتداخالت الدوائية-مع ذكر أمثلة توضيحية عن كل نوع. ناقشنا بالتفصيل التداخالت الدوائية   وأنواعها

الدوائية من  -والتداخالت  للتقليل  نصائح  بعشر  املقال  وختمنا  الدوائية  التداخالت  أسباب حدوث  عن  تحدثنا  ثم  املرضية. 

 حدوث التداخالت الدوائية. 

 )مقال علمي( وعالجها الصدريةالذبحة  .13
الصدرية   اإلكليلّية    Anginaالذبحة  رايين 

ّ
الش في  الّدم  لجريان  انعدام  أو شبه  تباطؤ  مع  األوكسجين،  في  انقطاع  أو  هي عوز 

Coronal Arteries   ّريان اإلكليلي
ّ
. تحدثنا في هذا املقال عن عوامل  للعضلة القلبّية، وتنتج هذه الحالة من تضّيق أو انسداد الش

 وأنواع الذبحة الصدرية ثم بّينا بالتفصيل استراتيجيات املعالجة الدوائية لألمراض القلبية اإلكليلية.  Risk Factorsختطار اال 

 )مقال خبراء( 19-اليقظة الدوائية في ظل تحديات كوفيد .14
 على جميع األصعدة الصحية    COVID-19 Pandemic  19-جائحة كوفيد  أحدثت

ً
 عامليا

ً
ة واالقتصادية، ة واألمنيّ والسياسيّ دمارا

 
ً
 لم يسبق له مثيل.  دمارا

ً
التوصل لعالج جديد    ّن أ فهذا يعني    ، وكونه فيروس مستجد ويتميز بسرعة غريبة في االنتشار شامال

  19-فعال وآمن ومخصص لعالج مرض ى كوفيد
ً
  بسرعة تضاهي سرعة انتشاره يعتبر تحديا

ً
سره. لذلك ومن أجل  أللعالم ب كبيرا

ن يأخذه العلماء ومختص ي الرعاية الصحية وكبرى الشركات الدوائية هو  أامل الوقت، فقد كان التوجه الوحيد الذي اضطر  ع

جراء دراسات سريرية على أدوية إإعادة استخدام عالجات دوائية معتمدة للقضاء على الفيروس أو لعالج مضاعفات املرض و 

لى ذلك، اضطرت الشركات  إ ضافة  ض فيروسية أخرى ولو بشكل بسيط. باإل مراأسبق استخدامها وأظهرت فعالية في عالج  

جل التوصل  أتقليص مدة الدراسات السريرية التي تجرى على اللقاحات من  إلى  ة  الدوائية وهيئات ومراكز البحث العلمي العامليّ 
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وا الفيروس  هذا  الذي سببه  الهالك  من  العالم  إلنقاذ  وقت ممكن  بأسرع  وآمن  فعال  في  للقاح  كما  الطبيعية  للحياة  لعودة 

وكيف تأثرت صناعة املواد الدوائية    Pharmacovigilance. تحدثنا في هذا املقال عن تأثير الجائحة على اليقظة الدوائية  السابق

 كخيار بديل.   Generic Medicinesالفّعالة وأهمية اللجوء لألدوية املماثلة )الجنيسة(  

 )مقال علمي( أنواع اإلسهال وعالجاته الدوائّية   .15
 بحوالي    Diarrheaيعتبر اإلسهال  

ً
 حول العالم، حيث يقّدر عدد اإلصابات عامليا

ً
مليار    2أحد أكثر الشكاوى الصحية شيوعا

؛ تتراوح بين الحاالت الخفيفة واملتوسطة إلى الحاالت الشديدة التي قد ينتج عنها حاالت تجف
ً
  Dehydrationاف  إصابة سنوّيا

للحياة.   في هذ مهددة    ا املقال  تحدثنا 
ً
للحديث عن معالجة اإلسهال دوائيا انتقلنا  ثم  أسبابه  في  عن تعريف اإلسهال وفصلنا 

 بنصائح مهمة حول معالجة اإلسهال.   قال بحسب أسبابه ثم ختمنا امل

 )مقال علمي(تداخالتها  و شحوم الدم: آليات عملها واستطباباتها العالجية  اتخافض .16
عّد  

ُ
العالم  ت في  للوفيات  الرئيس ي  السبب  الوعائية  القلبية   فهي  األمراض 

ً
من   تحصد سنويا أكثر من سواها  الناس    أرواح 

التاجي  األمراض.   القلب  الكوليسترول    مستوياترتفاع  إبCoronary Heart Disease (CHD) يرتبط وقوع مرض  من  كل 

وانخفاض     Triglyceride (TG)وثالثي الغليسريد    ، Low-Density Lipoprotein (LDL)البروتين الشحمي منخفض الكثافة

 بـ     High Density Lipoprotein  مستويات البروتين الشحمي املرتفع الكثافة
ً
باإلضافة إلى عوامل  ،  HDLاملعروف اختصارا

صابة  ّنب اإل لتجاليومية  يجب تغيير نمط الحياة    والسكري.  ،وارتفاع ضغط الدم  ،والبدانة،  كالتدخين  ؛ختطار األخرى ال ا

التقليل من مخاطرها بإتباع حمية غذائية مناسبةأمراض  بهذه األ  األ إباإلضافة    ،و  دوية الخافضة لشحوم لى استخدام 

وأنواعها، ودواعي استعمالها، وأبرز تداخالتها الدوائية وآثارها  الخافضة لشحوم الدم  دوية  األ في هذا املقال على    تعرفنا.  الدم

 الجانبّية.  

 )مقال علمي( ةالفوائد السريرية للعالج باألوزون في التهابات املفاصل التنكسيّ  .17
 إلى العالج باستخدام مزيج من األكسجين  

ً
 O3واألوزون    O2يرمز مصطلح العالج  باألوزون غالبا

ً
، ويتم توليد هذا املزيج عادة

العالجي  األوزون  على  الحصول  عادة  يتم  الهواء.  عن  بمعزل  متدرج  عالي  لكمون  بتعريضه  النقي  األوكسجين  من   
ً
انطالقا

األداء تسمح بقياس تركيز األوزون في املزيج الغازي في أي وقت، وبالتالي تحديد جرعة   باستخدام أجهزه مولدة لألوزون عالية

في   باألوزون  العالج  فعالية  السريرية  النتائج  أثبتت  سمّية.  أي  إحداث  دون  املطلوب  العالجي  التأثير  إلحداث  املثلى  األوزون 

الفيروسية، السرطان، وبعض أمراض املناعة املكتسبة، ولك أثبت نجاح منقطع النظير في عالج   األمراض  ن العالج باألوزون 

 Temporomandibularمثل: اضطراب املفصل الصدغي الفكي     Musculoskeletal disordersاالضطرابات العضلية الهيكلية  

Joint Disorder  الرسغي النفق  متالزمة   ،Carpal Tunnel Syndrome  والروماتيزم  ،Rheumatoid Arthritisوالديس ك  ، 

Herniated Disc     التنكس ي املفاصل  والتهاب   ،Osteoarthritis  املتعلقة الحاالت  من  العديد  في  باألوزون  العالج  ُيستخدم   .

باضطرابات العضالت واألوتار واملفاصل، كونه يعمل على رفع عتبة األلم من خالل تحفيز املستقبالت  املضادة لأللم بوساطة  

  Prostaglandins، ووقف إفراز البروستاغالندينات Endogenous Opioidsنيات ذاتية املنشأ واألفيو  Serotoninالسيروتونين 

التهاب املفاصل التنكس ي  هذا املقال  تحدثنا في  وهي مواد كيميائية تفرز عند التهاب املفاصل و ترسل إشارات األلم إلى الدماغ.  

 وآلية العالج باألوزون ودوره في التخفيف من هذه الحالة. ختمنا املقال بأهم اآلثار الجانبية للعالج باألوزن.  
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 )مقال علمي(  استعمال األدوية لدى كبار السن: مبادئ وتوصيات .18
ألعظم مع تجّنب اآلثار السلبّية قدر املستطاع.  تهدف خطط الرعاية الطّبّية إلى االستخدام األمثل لألدوية لتحقيق الفائدة ا

 منها وهو العمر، وعلى  تناولتأخذ هذه الخطط الكثير من العوامل بعين االعتبار للوصول لالستخدام األمثل.  
ً
هذا املقال واحدا

في التغيرات على مستوى  عن التغيرات املصاحبة للتقدم بالعمر. فّصلنا  ا املقال  تحدثنا في هذوجه التحديد، املرض ى كبار السن.  

. تحدثنا بعدها عن ظاهرة  Pharmacokineticsوعلى مستوى الحرائك الدوائية    Pharmacodynamicsالديناميكيات الدوائية  

وأهم التوصيات املتعلقة بصرف األدوية لكبار السن مع أمثلة عن األدوية التي ينبغي الحذر عند    Polypharmacyتعدد األدوية  

 استخدامها واألدوية التي ينبغي تجنب وصفها أو صرفها.  

 )مقال علمي(  األدوية اآلمنة خالل الحمل   .19
، تستمر رحلة الحمل     أشهر التي ينمو فيها الجنين في الرحم  9بكونه الفترة الزمنية املمتدة لفترة      Pregnancyُيعّرف الحمل  

 من    40ملدة  
ً
. يتعّرض جسد املرأة الحامل خاللها للعديد من التغيرات الفيزيولوجية والنفسّية أثناء الحمل بدءا

ً
أسبوع تقريبا

كالغثيان   أولية  إلى  Stressوالتوتر   Dizzinessوالدوخة    Tirednessوالتعب    Vomitingواإلقياء    Nauseaأعراض   
ً
وصوال  ،

  Heartburnوحرقة الفؤاد    Constipation واإلمساك Back Painاألعراض األكثر شّدة مع تقّدم عمر الحمل، مثل: آالم الظهر 

للرعاية الطبّية عن طريق تناول بعض األدوية املحددة وغيرها من أعراض الحمل املختلفة. تحتاج الكثير من النساء الحوامل  

لحدوث مضاعفات   
ً
وتجنبا للحمل  املرافقة  األعراض  حّدة  من  التخفيف  بهدف  الحمل؛  أثناء     Complicationsأثناء  خطيرة 

  خالل فترة حملها.   الحمل؛ نتيجة إهمال تلّقي العالج املناسب لبعض الحاالت املرضّية واألعراض املختلفة التي ستمّر على املرأة

 إلدارة الدواء والغذاء  هذا املقال  تحدثنا في  
ً
عن أطوار الحمل بالتفصيل وعن نظام تصنيف سالمة األدوية خالل الحمل وفقا

. تحدثنا بعدها عن أهم الزمر الدوائية اآلمنة في الحمل مع أمثلة عنها وختمنا املقال بأمثلة عن األدوية التي يجب  FDAمريكية  األ 

 ها خالل الحمل. تجنب

 )مقال علمي( مضادات االكتئاب وتأثيراتها الجنسية على صحة الرجال والنساء .20
 يؤثر    مرض شائع وخطيراالكتئاب  

ً
على الشعور وطريقة التفكير وكيفية التصرف. يتسبب االكتئاب في الشعور بالحزن    سلبا

يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من املشاكل العاطفية والجسدية ويمكن أن يقلل    ا و/أو فقدان االهتمام باألنشطة، كم

 بالغ  15يؤثر االكتئاب على واحد من كل    من القدرة على العمل.
ً
صاب واحد من كل ستة أشخاص  نة معينة. يُ ( في أي س6.7% )ا

املتوس%16.6) في  ولكن  حياته.  من  ما  وقت  في  باالكتئاب    منتصف   حتى   املتأخرة   املراهقة  فترة  خالل   مرة  ألول   يظهر   ط، ( 

عن أعراض اإلكتئاب والفرق بينه وبين  هذا املقال  تحدثنا في  .  باالكتئاب  لإلصابة  الرجال   من  عرضة  أكثر   النساء.  العشرينات

والنفسية    Bereavementالفجيعة   الدوائية  االكتئاب  بعالجات  ذلك  بعد  فصلنا  باإلكتئاب.  اإلصابة  عوامل  أهم  وبّينا 

 .كتئابوبالصدمات الكهربائية ووضحنا أهم اآلثار الجانبية السلبية على الصحة الجنسية ملضادات اال

الطبّية .21 املعلومات  التحديات   مشاركة  االجتماعي:  التواصل  منصات  على  الجمهور    مع 

 )مقال علمي(  والفرص
غّيرت وسائل الّتواصل االجتماعّي طريقة تواصل الناس منذ ظهورها في العقد األّول من القرن الحادي والعشرين، حيث أضحت  

إلى تطب الناس في العصر الحديث. يمكن أن ُيعزى ذلك   ال مفّر منه لكثير من 
ً
يقات وسائل الّتواصل االجتماعّي املتزايدة  أمرا
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سويق عبر اإلنترنت وريادة األعمال وكذلك   بشكل كبير.
ّ
لوحظ التأثير الّرئيس ي لوسائل اإلعالم االجتماعّية بشكل أساس ّي في الت

رت على  
ّ
 في  تطوير قطاع الصحة والتعليم وأث

ً
باب واملراهقين، كما لعبت دورا

ّ
  ناقشنا   سلوكيات الّسكان. لوحظ تأثيرها على الش

االجتماعّي   الّتواصل  تأثير وسائل  املقال  املتاحة    Social Media Sitesفي هذه  والفرص  واملزايا  الصحّية،  الّرعاية  تقديم  على 

ّرقمي  ملقدمّي الّرعاية الصحّية لتقديم أفضل رعاية للجمهور على منّصات الّتواصل االجتماعّي والّتحّديات املرتبطة بالّتحّول ال

Digital Transformation .للخدمات الصحّية  

 )مقال علمي( 19-بالوارفارين في ظل جائحة كوفيد املعالجينمتابعة املرض ى  .22
َرَح املقال نبذة سريعة عن ماهية فيروسات كو 

َ
، 2019في عام    ، والنوع الجديد من هذه الفيروسات الذي ظهر في الصيننارو ط

مارس  تم تصنيفه كجائحة في  وقد    ،(SARS-CoV2)  2فيروس املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا    باسمالذي يعرف اآلن  

طّرقنا إلى أعراض    .WHOمن قبل منظمة الصحة العاملية    2020عام  
َ
 إلى  (  COVID-19)  19-كوفيدت

ً
التي تتراوح بين خفيفة جدا

وما   التي  الحاالت  حاّدة،  للمريض  كوفيدا  تزيدالصحية  بأعراض  إصابته  التي   19-حتمال  العديدة  واملضاعفات  الخطيرة، 

ومنها   املرض  هذا  الوريدييتضمنها  الخثري  ماهية    Venous Thromboembolism  (VTE.)  االنصمام  عن  ومضة  في  حّدثنا 
َ
ت

الوريدّية الخثرية  باالنصمامات  جريت على مرض ى  عبر    19-كوفيد، وعالقتها 
ُ
أ التي  الدراسات  أفاَدت    .19-كوفيدعرض بعض 

كما حاول بعضها اآلخر البحث عن اآلليات    ،بدق ناقوس الخطر بشأن تخثر الدم غير الطبيعي لهؤالء املرض ىبعض الدراسات  

َتهدف إلى مساعدة    Algorithm  عالجية  خوارزميةإدراج  املقال  هذا  في  تم    .19-كوفيدالتخثر لدى مرض ى    اضطراباتالكامنة وراء  

العاملية للجائحة    االستجابةاألطباء السريريين على تحسين عالج املرض ى الذين يحتاجون إلى عالج مضاد للتخثر بأمان في سياق  

بالحالية.   الخوارزمية  بتبدأ  للعالج  املريض  حاجة  ا،  Warfarinوارفارين  دواء  تقييم  إلى  ثم  وارفارين  من  التحول  إلى   
ً
نتقاال

املباشرة   الفموية  التخثر  وجود  Direct Oral Anticoagulants   (DOACsمضادات  عدم  حالة  في  الستطبابها  (  مضادات 

Contraindications  إلى أو  LMWHs)  الوزن الجزيئي  ةمنخفض   الهيبارينات، أو   )Fondaparinux  ( (،  DOACsكبدائل ألدوية 

عند املرض ى الذين ُيعالجون بالوارفارين،    International Normalized Ratioوهو اختصار لـ    INRة الذاتية لـقيم  ومن ثم املراقب

إلى )  أو)DOACsوالذين ال يمكن تحويلهم   )LMWH  لتخفيف عبء عمل مراقبة ،)INR    عبر نظام الرعاية الصحية ومراقبة

في العيادة الطبية للمرض ى    INRبمراقبة قراءات    انتهت الخوارزمية  .COVID -19التباعد االجتماعي أو اإلغالق وسط جائحة  

 ، لتجنب املساس بجودة وسالمة العالج بالوارفارين. INRغير القادرين على املراقبة الذاتية لـ 

 )مقال علمي(  فوائد الشوكوال الداكنة وتأثيراتها اإليجابية على القلب والصحة العقلّية .23
 من نظامهم الغذائي الصحي أو الرياض ي ألنها  

ً
يعتقد البعض بأن الشوكوال مصدر لألمراض، ويعتقد آخرون بأنها ملغية تماما

قد تحتوي على  نسبة عالية من السكريات و الدهون فتكون ذات سعرات حرارية عالية وال تتناسب معهم. فيما يراها البعض  

 أّن    اآلخر غير مناسبة لألطفال ملا لها من
ً
أضرار على صحتهم بما في ذلك آثارها السلبية على األسنان بصورة خاصة. نجد أيضا

مرض ى السكر يتم إلغاء الشوكوال من نظامهم الغذائي كونها غنية بالسكريات. في املقابل، هناك دراسات عديدة سابقة وحالية  

اسات إلى ماهية الشوكوال ومحتواها وأي نوع ُيفضل  سلطت الضوء على جوانب أخرى مفيدة لتناول الشوكوال. تشير بعض الدر 

تناوله، وأسباب فوائدها، وإمكانية استخدامها لألصحاء واملرض ى، وبيان النسبة املسموحة الستهالكها اليومي، وآثارها الصحية  



 

16 
 

16 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

ان آلية عملها. في ، وبيHypertensionوارتفاع ضغط الدم الشرياني     Diabetesالرائعة على بعض األمراض املزمنة؛ كالسكري 

.  Dementiaوالخرف    Alzheimerحين أوضحت دراسات أخرى إمكانية استخدام الشوكوال للوقاية من أمراض أخرى كالزهايمر  

 أصبح باإلمكان النظر إلى الشوكوال باطمئنان بأن لها جانب صحي مفيد عند تناولها باعتدال للحصول على الفوائد  املرجوة.

 )مقال علمي(  ، وأسبابه، واألدوية املؤهبة لحدوثهتساقط الشعر: أنواعه .24
يعد تساقط الشعر عرض غير مرغوب مترافق مع استخدام العديد من الزمر الدوائية. يختلف نسبة شيوع هذا العرض من  

العالج. استعرض  شخص إلى آخر، ويعتمد على عوامل عّدة منها: الجنس، والعمر، والعرق، ومدى تأثر ملريض بالدواء، ومدة  

هذا املقال مراحل نمو الشعر، وأهم أنواع تساقط الشعر، كما بّين آلية تأثير كل مجموعة دوائية على نمو الشعر وتساقطه.  

يهدف هذا املقال إلى تسليط الضوء على األدوية املسببة لتساقط الشعر، وطرق تجنبها إن أمكن، والتوصيات املقترحة لتقليل  

مرغوبة على صحة الشعر. تم التأكيد في هذا املقال على ضرورة التزام املريض بالعالج، ومناقشة اآلثار الغير  من اآلثار الغير  

 مرغوبة مع الطبيب املشرف على عالجه.

 )مقال علمي( أدوار الصيادلة في نظام الرعاية الصحية .25
 متنوعة ومختلفة في نظم الرعاية الصحية الحديثة، حيث تتنوع املهام والخبرات التي يكتسبها الصيادلة  

ً
يلعب الصيادلة أدوارا

الصيدلة.   مهنة  عن  تتّفرع  التي  االختصاصات  تعّدد  مع  وذلك  عملهم  الحديثة  أثناء  باألدوار  التعريف  إلى  املقال  هذا  يهدف 

السريريّين   املشافي    Clinical Pharmacistsللصيادلة  املجتمع    Hospital Pharmacistsوصيادلة    Pharmacistsوصيادلة 

Community  الصحية الرعاية  نظام  في  للصيادلة  الحيوية  املقال مفهوم  .  Healthcare System   والخدمات  هذا  استعرض 

ديثة، كما بّين الخطوات العملية لرعاية  ودوره في تطوير الخدمات الصيدالنية الح  Pharmaceutical Careالرعاية الصيدالنية  

 عن ضرورة اكتساب الصيادلة ملهارات التواصل  .  Pharmacists’ Patient Care Processالصيادلة للمرض ى  
ً
تحدثنا فيه أيضا

 مع املرض ى ومختص ي الرعاية الصحية، ومهارات التعامل مع األجهزة الطبية الحديثة.  

العالجية  .26 والخطة  التشخيصية  الفروقات  أهم  كرون:  وداء  التقرحي  القولون   التهاب 

 )مقال علمي( املتبعة
جزء من داء األمعاء االلتهابي  Crohn's Disease    (CD  )وداء كرون Ulcerative Colitis  (UC  )قّرحي  يعد كل من التهاب القولون الت

األمعاء والتهابات متكّررة على مستوى  مزمنة  اضطرابات هضمية  ل بحدوث 
ّ
دورّية    .املتمث أعراض  من  املرض ى  يعاني  ما   

ً
كثيرا

معوّية.   خارج  جهازية  مضاعفات  إلى  باإلضافة  مزمنة،  التهابية  وانتكاسات  مدّمى،  وبراز  واإلسهال،  البطني،  كاأللم  مزعجة، 

ه يوجد مجموعة من العوامل املساهمة في تحريض اإلصابة كالعو Idiopathicأسباب اإلصابة باملرض مجهولة  
ّ
 أن

ّ
امل البيئّية  ، إال

Environmental  والجينّية ،Genetics  الغنّية بالسكاكر العادات الغذائّية غير الصحّية كتناول األطعمة  تأثير  إلى  ، باإلضافة 

 ألهم الفروقات التشخيصّية بين 
ً
 مفّصال

ً
من الناحية    CDو   UCاملكّررة، أو األطعمة املثلجة، والتدخين. يقّدم هذا املقال شرحا

يتظاهر مرض ى    التشريحية لكل حالة.  املرافقة  املرضّية  بنسبة    CDو   UCوالتظاهرات  متشابهة   (%40-20)بأعراض سريرّية 

لة بتشنجات وآالم بطنّية وإسهال ونزوفات شرجّية وغيرها من األعراض
ّ
ل  .  متمث

ّ
 في وجه األطباء  هذا  شك

ً
جراء التشخيص  إل عائقا

ب عملية التشخ
ّ
 ما تطل

ً
إلى  Lab Testsيص مجموعة من الفحوصات الفيزيائّية واملخبرّية  الدقيق بسهولة؛ فغالبا ، باإلضافة 
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الداخلي   والتنظير  الشعاعّية  املقال  ا.  Radiographic and Endoscopyاالختبارات  هذا    ستعرض 
ً
الدوائيّ أيضا ة  العالجات 

لى موقع التأذي من الجهاز الهضمي وشّدته،  والخطة العالجية املّتبعة، حيث تعتمد التدابير العالجّية ع  CDو  UCاملقّدمة ملرض ى  

له.   املصاحبة  الواجب    بعرضاملقال  ختمنا  واالختالطات  الغذائّية  العادات  ألهم  األمعاء    اتباعهاسريع  داء  مرض ى  ِقَبل  من 

 االلتهابي لضمان صحة جيدة.  

 )مقال علمي(  أدوية اإلقالع عن التدخين .27
 
ُ
  ؛ خطر العادات البشرية واالجتماعية التي تؤثر على صحة الفرد ومن حوله وعلى البيئة برمتهاأ عد ظاهرة التدخين واحدة من  ت

 أ من املؤسف    .بشكل سلبي للغاية
ّ
 إ ه على قدر الكم الهائل من التحذيرات املتعلقة بخطورة التدخين  ن

ّ
 أننا نجد ان تلك الظاهرة  ال

املر  بين   
ً
تزايد وخصوصا التدخين    ال يقتصر   والشباب. اهقين  في  العديد من طرق   فقط؛ بل يوجد 

ً
 واحدا

ً
التدخين على نوعا

من    Passive Smokersصابة املدخنين السلبيين  إ صابة املدخن باألمراض والضعف الصحي واملناعي و إالضارة التي ينجم عنها  

 بمخاطر صحية مضاعفة وشديدة الخطورة ربما تؤدي  أحوله  
ً
  فيها   يتم   عملية   هو   التدخين   .فاة في الكثير من األحيانلى الو إيضا

تتم  هذا  استنشاق   يتم  وبعدها  التبغ   مادة  حرق    النفس   عن  للترويح  ممارسة   باعتبارها  األول   املقام  في  العملية  هذه  الهواء. 

  ببعض   يشعر   املدخن   يجعل  ش يء  النيكوتين   تسمى   التي   الفعالة  املادة  احتراق  عن   يصدر   حيث  اليومية،   األعباء  من   والخروج

،   طرق عالجية  إلى  يخططون   الذين  هؤالء  أحد   تكون   قد.  الراحة
ً
  تقلل  أن   األحيان  بعض  في  أو نويت  لإلقالع عن التدخين نهائيا

  اإلقالع عن التدخين   للتدخين. يحتاج عالج  وتعود  تنزلق  كثيرة أحياٍن   في  نهائي، لكن بشكل  منها تتخلص  حتى  السجائر  عدد  من

 إلى املداخالت الدوائية. سنتعرف  سابقة   وعزيمة  إرادة  إلى
ً
  عن   اإلقالع  في  املستخدمة  األدوية  على  املقال   هذا  في  وإعداد إضافة

 . الجانبّية  وآثارها  الدوائّية تداخالتها  وأبرز  استعمالها  ودواعي وأنواعها  التدخين 

 )مقال علمي( السكري الحملي .28
كيفية   ناالحمل. ناقش خالل األولى  للمرة تشخيصه يتم الذي  السكري  داء هو الحملي والذي  في هذا املقال على السكري  تعرفنا

  يؤثر  قد   مما  الدم،   في  السكر  نسبة   ارتفاع   في  وكيف يتسبب   ،(الغلوكوز )   للسكر  الخاليا   استخدام  على  الحملي  السكري   تأثير

  النوع   من  السكري   بداء  إصابتها  خطر  يزداد  الحملي،  بالسكري   املصابة  األم  فكرة أن  ناقشنا  .الجنين  وصحة  الحمل والحامل  على

  الحوامل   لألمهات  يمكن  .األحيان  من  كثير  في  الدم  سكر  مستوى   تغييرات  الكتشاف  لالختبار  للخضوع  تحتاج  فقد  الثاني،

.  األمر لزم واللجوء للمعالجة الدوائية إذا الرياضة،  وممارسة الصحية  األطعمة تناول  من خالل الحملي  السكري  على السيطرة

 . املتعسرة  الوالدة يمنع  كما وجنينها صحة األم على في الحفاظ الدم  سكر  ضبط يساعد

 )مقال علمي( املقاومة الجرثومية اتجاه املضادات الحيوية .29
عد املقاومة الجرثومية تجاه املضاّدات الحيوّية مشكلة صحّية عاملّية، تتطلب التعامل معها بجّدّية. تؤدي هذه املقاومة إلى  

ُ
ت

فعالّيتها.   وهو  أال  اإلنتانّية،  األمراض  وجه  في  األول  السالح  الحيوّية،  املضاّدات  املقاومة    تعرفنا فقدان  على  املقال  هذا  في 

 على اآلليات الجرثومّية التي تكتسب من خاللها الجراثيم هذه    تعرفنا والعوامل التي تساهم في نشوئها.    الجرثومّية الناشئة 
ً
أيضا

مة الصّحة  
ّ
 أو أكثر لكّل آلّية. سنورد أمثلة لجراثيم مقاومة ونسب انتشارها حول العالم حسب تقارير منظ

ً
الصفة، ضاربين مثاال

 تسليط الضوء ع
ً
أيضا إلى ضرورة وضع خطط واستراتيجّيات  العاملّية. سيجري  التي دعت  املقاومة  انتشار  نتائج وتبعات  لى 

 من هذه االستراتيجّيات والحلول املقترحة التي قد تفيد في تخفيف خطر املقاومة  
ً
 سنأتي على ذكر بعضا

ً
عاملّية ملواجهتها. وأخيرا
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املطروحة، وإنما يش الحلول  املقال كامل  يقّدم هذا  الهيئات  الجرثومّية. ال  بّد من االطالع على توصيات  لها. وال   
ً
ل مختصرا

ّ
ك

 العاملية والجهات الباحثة األخرى في هذا املجال.  

ع ودوره في خفض الوزن .30
ّ
 )مقال علمي(  الصيام املتقط

املفيدة داخل  الصيام هو تعديل مهم على نمط الحياة يحفز بشكل طبيعي مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية الحيوية  

 Intermittent  نظام الصيام املتقطعجسم اإلنسان. تظهر نتائج الدراسات التجريبية والسريرية اإلمكانات الكبيرة الواعدة ل

Fasting  IF    املتقطع أنظمة عالجية أخرى. يحظى نظام الصيام  أو باالشتراك مع  إما كعالج مستقل  في عالج بعض األمراض، 

   
ً
.  تشير النتائج التي تم عرضها في هذه املقال  لدوره العالجي  في الحفاظ على صحة اإلنسان وطول العمرباهتمام متزايد نظرا

الذي يحوي    Fasting-Mimicking Diet (FMD)وال سيما النظام الغذائي املحاكي للصيام    IFإلى أن اتباع أي نظام من أنظمة  

الكربوهيدرات   الوزن والحفاظ عليه.    )السكريات( على كمية محدده و منخفضة من  إنقاص  في  تسمح  يساهم بشكل فعال 

  لها  تطرقنا املختلفة بتطبيق فترات صيام مختلفة تتناغم بشكل فردي مع نمط كل فرد وحالته الصحية العامة التي    IFأنظمة  

 .فوائد الصيام املتقطع على طول العمر و صحة اإلنسان وضحناكما  بالتفصيل ضمن هذا املقال،

اقيات الشمسّية .31  )مقال علمي( وأهم النصائح حول استخدامها أنواع الو
  األلم   تسبب  فهي  اإلزعاج  لحد  تصل  والتي  الشمسية   الحروق   مشكلة  تظهر  طويلة،  نزهات   في  والخروج  الصيف  فصل  اقتراب   مع

  أّن   ثبت  .وغيرها  والكلف  كالتصبغ  عديدة  جلدية  مشاكل  تظهركما    ،والفتيات  كاألطفال  الحساسة  البشرة  ذوي ل  خاصة  الشديد

   تسبب  البنفسجية  فوق   األشعة
ً
 عند التعرض لها  ،جلدية  أضرارا

ً
  من أساس ي    جزء  البشرة  حماية  كانت.  طويلة  لفترات  خاصة

  محاولة   عن  األولى  العلمية  التقارير  أظهرت .  الشمس  ألشعة  التعرض  تجنب  أو  املالبس  استخدام  خالل  من  البشرية  الطبيعة

  الشمس   واقي  تسويق  تم  ثم.  للغاية  محدود  تأثير  ذات  مواد  مع  عشر،   التاسع  القرن   أواخر  في  الضوئية  الحماية  عوامل  استخدام

األشعة فوق    مراشح   دمج   مع  الشمس  واقيات   شعبية   زادت  ذلك  بعد.  1928  عام   في   األمريكية  املتحدة  الواليات   في  مرة   ألول 

  الواقي  أصبح  الصيدالنية،  الصناعة  تطور   ومع.  السبعينات  في   Lotions  توالغسوال   الكريمات  في  UVBالبنفسجية من نمط  

  الواقيات   عمل   آليات   عن  املقال  هذا   في  تعرفنا.  الصحيحة  بالطريقة  استخدامه   تم   ما   إذا   الجلد  لحماية   األمثل   الحل   هو   الشمس ي 

،  املتوافرة الصيدالنّية    واألشكال   تركيبها   في  الداخلة  املكوناتو   وأنواعها،   الشمسية
ً
   تجاريا

ً
  عن   النصائح  بعض   قدمنا  وأخيرا

 . الضارة  الشمس  أشعة  من   وحماية  استفادة   أقص ى  لتحقيق  تجنبها  الواجب   واألمور   الشمس ي  الواقي  لتطبيق  الصحيحة   الطريقة

 )مقال علمي(  للمضادات الحيويةالتداخالت الدوائية والغذائية  .32
 على مستوى العالم. تحدثنا في هذا املقال عن أهم    Antibioticsتعتبر املضادات الحيوية  

ً
 واستخداما

ً
من أكثر األدوية انتشارا

أو    Synergisticأو التآزرية    Additiveالتداخالت الدوائية املرتبطة بها بمختلف أنواع هذه التداخالت سواًء التداخالت املضافة  

آلية حدوثها ثم انتقلنا للتعريف بالتداخالت الدوائية الغذائية وآليات  املتعاكسة. بدأنا املقال بالتعريف بالتداخالت الدوائية و 

الستة؛   فئاتها  بمختلف  الحيوية  للمضادات  الدوائية  التداخالت  عن  األمثلة  أشهر  ذلك  بعد  فّصلنا  ،  Penicillinsحدوثها. 

وAminoglycosidesو  Cephalosporinsو  ،Macrolidesو  ،Tetracyclines  وQuinolones   
ً
الحيوية    إضافة املضادات  إلى 

األخرى. كما قدمنا في هذا املقال أمثلة عن أهم التداخالت الغذائية للمضادات الحيوية التي يجب أخذها باالعتبار ملا لها من  
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أهمية وتأثير في الخطة العالجية، فقد ال يستفيد املريض من الدواء أوقد ال يحصل على النتيجة املرجوة من املعالجة بسبب  

.   تلك 
ً
 التداخالت. ختمنا املقال بإرشادات هاّمة للتخفيف من التداخالت الدوائية الغذائية عموما

 )مقال علمي( السجائر اإللكترونية: آلية عملها وأنواعها ومخاطرها .33
الجدل  ازداد استخدام السجائر اإللكترونية بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، ومع إزدياد شعبية السجائر اإللكترونية زاد  

الهباء   بإستنشاق  للمستخدمين  التي تسمح  األجهزة  من  متنوعة  اإللكترونية مجموعة  السجائر  باستخدامها. تشمل  املرتبط 

 في Nicotineالذي يحتوي على عدة مكونات من أهمها النيكوتين    Aerosolالجوي  
ً
 كبيرا

ً
. تختلف السجائر اإللكترونية إختالفا

شكل عام بطريقة مماثلة وتتكون من مكونات متشابهة. يمكن أن يسبب استخدام السجائر  التصميم واملظهر ولكنها تعمل ب 

السامة   للمواد  للتعرض  املالزمة  األضرار  بسبب  وذلك  والبعيد  القريب  املدى  على  العامة  للصحة   
ً
كبيرا  

ً
ضررا اإللكترونية 

 لها، ومبدأ عملها ثم  للسجائر اإللكترونية. تحدثنا في هذا املقال عن مفهوم السجائر اإللكترون
ً
ية واألشخاص األكثر استخداما

 استعرضنا أهم املواد املستخدمة في السجائر اإللكترونية وختمنا املقال باملخاطر الصحية املرتبطة بها. 

 )مقال علمي(  أدوار صيادلة املجتمع تجاه مرض ى السكري  .34
العديد من املساهمات املمّيزة في تدبير بعض الحاالت املرضّية املزمنة التي    Community Pharmacistsيقّدم صيادلة املجتمع  

تعين مرض ى   في تقديم خدمات عديدة ومميزة  الصيدلية بشكل يومي مثل مرض السكري. يساعد صيدالني املجتمع  إلى  ترد 

السكري. استعرض هذا    السكري على حسن إدارة مرض السكري لديهم، وتساهم في منع حدوث املضاعفات الخطيرة ملرض

املقال أهمية دور صيادلة املجتمع في رعاية مرض ى السكري، كما تّمت مناقشة العديد من الخدمات املتنوّعة التي يستطيع  

صيدالني املجتمع توفيرها ملريض السكري. تشمل هذه الخدمات مجموعة من النصائح والتعليمات الدوائية وغير الدوائية التي  

 ا على تحقيق األهداف العالجية الرئيسية في ضبط مستويات سكر الدم لدى مريض السكري. تساعد في مجمله

 )مقال علمي(  أهم التداخالت الدوائية التي تواجه صيدلي املجتمع .35
ث املقال عن أهم التداخالت الدوائية التي تواجه صيدلي املجتمع بكثرة، دون التركيز على التداخالت الدوائية التي تواجه  تحّد 

التي تحدث بكثرة داخل املستشفيات. ُيبرز املقال أنواع التداخالت الدوائية، وأمثلة    Clinical Pharmacistالصيدلي السريري  

أكثر، ثم أشهر األمثلة عن التداخالت بين األدوية وبعض أنواع األطعمة، وكيف أن تناول دواء  على التداخالت بين دواءين أو  

  مع طعام معين يمكن أن يعطي تأثير ُمعاكس أو مضاعف للدواء أو حتى أثر جانبي ضار. تطرق هذا املقال  
ً
ألمثلة على أدوية أيضا

 أو تف
ً
اقم من هذه الحاالت. يوجه املقال إلى ضرورة التواصل بين صيدلي عند إعطائها في بعض الحاالت املرضية قد تؤثر سلبا

املجتمع والطبيب املعالج ودور ذلك في تحقيق تكامل يؤدي للوصول إلى أفضل محصلة عالجّية للمريض، والحد قدر اإلمكان  

 من اآلثار الجانبّية أو الضارة للدواء.

 )مقال علمي(  ةملحة حول الرعاية الصيدالنيّ  .36
   قبلة في الواليات املتحدة  نذ أن تم تقديم مفهوم الرعاية الصيدالنيّ ُم 

ً
   ت، أصبح حوالي عشرين عاما

ً
 مهيمنا

ً
من أشكال    شكال

فهم الرعاية الصيدالنية على أنها ممارسة صيدالنيّ 
ُ
  ، على النتائج و ة تركز على املريض  املمارسة آلالف الصيادلة حول العالم. ت

الصيدال من  املريض  نوتتطلب  مع  بالتنسيق  العمل  الصحة  ومختص ي ي  لتعزيز  للمريض  اآلخرين  الصحية  وتقييم    ،الرعاية 
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  إلى ة  هدف الرعاية الصيدالنيّ . ت وتعديلها من أجل التأكد من أن أنظمة العالج الدوائي آمنة وفعالةاستخدام األدوية ومراقبتها  

وأهم عناصرها الرئيسية،    تحسين نوعية الحياة املتعلقة بصحة املريض. تم في هذا املقال توضيح مفهوم الرعاية الصيدالنية

مثل برنامج مراقبة    دولية التي اهتمت بمفهوم الرعاية الصيدالنيةال  البرامج ذكر وظائف الرعاية الصيدالنية وبعض  تّم  كما  

العالجية   املسنّ Therapeutic Outcome Monitoring   (TOMالنتائج  أدوية  تحليل  وبرنامج   Elderly Medicationين  (، 

Analysis (OMA .) في  ب تم دعم املقال 
ً
مرض القلب  مثل   الرعاية الصيدالنيةبعض األمراض التي يتم تناولها بشكل أكثر شيوعا

   .وارتفاع ضغط الدم وغيرها  Coronary Artery Diseaseالتاجي 

 ة لنشر املعلومات الطبية للجمهور على منصات التواصل االجتماعيالجوانب األخالقيّ  .37

 )مقال علمي(
في   مو  للنُّ طور،  الت  داِئَمة  االجتماعّي ساَحة  واُصل  الت  عّد وساِئل 

ُ
الرعاية  ت قديم 

َ
ت على  بير 

َ
ك ِبشكل  ر  ِ

ّ
تؤث التي  املجاالت  ُمخَتلف 

صال اإللكترونّية، ضرورّية   ِ
ّ
االت أّن وساِئل الّتواُصل االجتماعي، وغيرها من أشكال  راسات،  الّدِ الَعديد من  رَحت 

َ
الصحّية. اقت

الط بأمراِضهم  وتعريِفِهم  للمرض ى  املشورة  تقديم  أجل  من  الصحّية،  الرعاية  التواُصل  أ   بّية.لفريق  وساِئل  استخدام  صَبَح 

حة العاّمة.  مارَسة الطبّية، واألبحاث، والّصِ
ُ
 كبيرة على امل

ً
ضّية أخالقّية هامة، ولها آثارا

َ
 وجود فجَوة    االجتماعي، ُيَعد ق

َ
لوِحظ

بيرة بيَن مختصس الرعاية الصحّية، في الوعي باألخالقّيات، والسياسات القانونية املتعلَقة بامل
َ
 احتواء    جال الطبي.ك

ً
 أيضا

َ
لوِحظ

صوصّية املريض، واإلضرار  
ُ
رات، مثل املعلومات ُمنخِفضة الَجودة، وانِتهاكات خ

َ
غ
 
وساِئل التواُصل االجتماعي على العديد من الث

ورة املهنّية، والقضايا القانونّية واألخالقّية. ف لوساِئل التواصل االجتماعي  بالصُّ
 
كث

ُ
 لالستخدام امل

ً
بين األشخاص، فقد    نظرا

ي عبر شبكة اإلنترنت، أو إرسال بعض الصور على تطبيقات التواصل االجتماعي، وكل   َيِتم نشر املعلومات الطبّية، بشكل نص ّ

ما يتطلبه األمر هو الضغط على زر اإلرسال، لكن ال ينتهي األمر إلى هذا الحد. قد تكون هذه البداية في كثير من الحاالت. فقد  

صل  
َ
ِردت على سبيل املثال، الدكتورة ألكسندرا ثران  تم ف

ُ
صوصّية املريض. ط

ُ
العديد من األطباء من وظاِئفهم، ِبسبب انتهاك خ

Alexandra Thran    دوالر، بعد شعور أحد مرضاها املتعرضين لرض جسدي   500من وظيفتها، مع دفع غرامة قدرها  Trauma  ،

ة  Rhode Islandفي رود آيالند     Westerly Hospitalفي قسم الطوارئ بمستشفى ويسترلي   َرِضي 
َ
، باإلحباط بسبب نشرها لحالته امل

قّدمة كانت  
ُ
 أن املعلومات امل

ّ
على إحدى منّصات التواصل االجتماعي. وعلى الرغم من َعدم ِذكر اسم املريض في َمنشوِرها، إال

جِبر   كاِفية لتحديد هوّية املريض.
ُ
 ُممرضة ُمساِعدة، وأ

ً
ت على التناُزل عن شهادة التمريض، ِبسبب سوء سلوكها،  ُسجنت أيضا

 للمرض ى وهم يستخدمون أوِعيَتُهم الخاّصة ِبجمع الَبول أو الُبراز.
ً
شِرها صورا

َ
َيِجب االعتراف بأن العمل في أي مهنة   ِمن خالل ن

الدو  مات 
ّ
نظ

ُ
امل من  العديد  ذلك  على  بناًء  قامت  ومسؤوليات.  امتيازات  على  َينطوي  للعاِملين  طبّية،  إرشادات  ِبتطوير  لّية، 

، مثل األطباء، واملمرضين والصيادلة.
ً
الع ُمستمر    الصحيين النشطين اجتماعيا ِ

ّ
َيِجب أن َيكون فريق الرعاية الصحّية، على اط

لرئيسية فيما  هذ املقال الجوانب األخالقية ا  استعرض بالقواِعد واللوائح الطبّية الحالّية، إلثبات احترافه وفق أعلى املعايير.  

علومات الطبّية للجمهور على وساِئل التواصل االجتماعي. 
َ
 يتعلق ِبنشر امل

 

 



 

21 
 

21 
www.pharmind.net                                                                       
©2021 Pharmind. All Rights Reserved 

 )مقال علمي(  Generic Medicinesاألدوية الجنيسة  .38
الجنيسة األدوية  املقال مفهوم  هذا   العالمة    Generic Medicinesناقش  ذات  واألدوية  الجنيسة  األدوية  بين  وبّين االختالف 

(. يجب  FDA)   Food and Drug Administrationحسب ما أدرجته إدارة الدواء والغذاء األمريكية    Brand Medicinesالتجارية  

والنقاوة املطبقة على األدوية    أن  تفي األدوية الجنيسة املعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء بنفس املعايير الصارمة للجودة

عليها   توافق  بطريقة  تصنيعها  يتم  وأن  التجارية،  العالمة  حيوي  FDAذات  تكافؤ  ذو  الجنيس  الدواء  أن  إثبات  يجب   .

Bioequivalence    املتداولة حول الخرافات  املقال حقيقة  هذا  التجارية. وضح  العالمة  ذو  للدواء    
ً
تقريبا مطابق  أو  مطابق 

ية الجنيسة في الفعالية عن األدوية ذات العالمة التجارية، وسبب انخفاض تكلفة األدوية الجنيسة وإجراءات  اختالف األدو 

براءات االختراع. ثم تعرضنا لبعض الدراسات عن تصورات املرض ى ومختص ي الرعاية الصحية حول األدوية الجنيسة، وختمنا  

 حضرات الجنيسة.   املقال بذكر إجراءات هامة لزيادة ثقة املريض باملست

ص بها   .39
ّ
 )مقال علمي(   Off-label Drugs Useاستخدام األدوية في االستطبابات غير املرخ

ب الكثير من الجهد واملال، حتى نصل في الّنهاية لدواء موافق عليه  
ّ
عّد عملّية اكتشاف دواء جديد عملّية معّقدة، طويلة، تتطل

ُ
ت

تقوم محّدد.  األ الدواء    إدارة   الستطباب    األدوية   على  باملوافقة   (FDA) Food and Drug Administrationمريكية  والغذاء 

   معّينة   الستطبابات
ً
في   نا تحّدث  . خاص بعد أن تثبت الشركات الدوائية أمان وفعالية الدواء  بشكل   محّددة  صّحّية   لحالة  وفقا

صّنعة
ُ
ركات امل

ّ
رخيص الّدوائّي وكيفية منحِه للش

ّ
.  هذا املقال عن استخدام االدوية في االستطبابات غير املرخصة، ومفهوم الت

  
ً
ملاذا يقوم األطباء بوصف هذه األدوية ومدى مأمونّيتها مع ِذكر مجموعة واسعة من األمثلة عن هذه األدوية في  تعرفنا أيضا

 غيرها من األدوية شائعة االستخدام. عالج أمراض األطفال و 

 )مقال علمي( Headache  Migraineصداع الشقيقة .40
 مع أعراض أخرى مختلفة  يترافق   مؤلم نابض   صداع   هي   الشقيقة 

ً
  صداع   للضوء. يبدأ  والحساسية   القيء  الغثيان،   مثل   غالبا

الرأس.    كامل  يصيب  قد  كما  الرأس  في  ألخرى   جهة  من  ينتقل  وقد  شديد،  نابض  ألم  إلى  يتطور   ثم  خفيف  كصداع   الشقيقة

استعرض هذا املقال املراحل األربعة الرئيسّية لتطّور صداع الشقيقة، كما تّمت مناقشة األسباب وعوامل الخطر املختلفة  

  التي تقف وراء حدوث نوبات الشقيقة، باإلضافة إلى أهم األعراض املختلفة لنوبات الصداع النصفي. ناقش هذا املقال  
ً
أيضا

أهم وأحدث طرق التشخيص املعتمدة لفحص مرض ى الشقيقة، وفي نهاية املقال، تّم استعراض أهم طرق العالج املستخدمة  

 على طرق الوقاية من حدوث نوبات الصداع النصفي الدوائية منها وغير الدوائية. 
ً
 لعالج الشقيقة، كما تّم التركيز أيضا

وصفة  ضاملستح .41 بدون  عطاة 
ُ
امل للحامل رات  تعطى  ال  تي 

ّ
ال الغذائّية  واملتّممات    طّبّية 

 )مقال علمي(
الحاجة لوصفة طّبّية   ر مستحضر دوائّي دون 

ّ
لعاّمة    Safetyسالمته     Over The Counter Medication  (OTC)يعكس توف

ه من املعروف على نطاق واسع عدم إقرار مدى سالمة العديد من هذه األدوية أثناء
ّ
 أن

ّ
ساء    الّناس، إال

ّ
الحمل نتيجة استبعاد الن

ساء  
ّ
الن غالبّية  تحتاج  بموجب مسائل أخالقّية.  للّسوق  الّدواء  تجري قبل طرح  تي 

ّ
ال الّسريرّية  الّتجارب  غالبّية  من  الحوامل 

فع على األم  الستخدام األدوية في وقٍت معّين من الحمل لعالج بعض الحاالت. أشرنا إلى أهمّية األخذ بعين االعتبار املخاطر واملنا
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 قبل تناول أّي دواء و 
ً
بة واستشارة مختّص الّرعاية الّصحية قبل استخدام هذه  وجنينها معا

ّ
تجّنب استخدام املستحضرات املرك

د من قراءة ملصق الّدواء قبل تناوله
ّ
  FDAاألمريكّية  والغذاء  استعرضنا أسباب استبدال تصنيف إدارة الّدواء    .األدوية والّتأك

 ووّضحنا الفرق بينهما. القديم    لسالمة األدوية املستخدمة خالل الحمل 
ً
 وإيضاحا

ً
تطّرقنا إلى مناقشة    بنظاٍم جديد أكثر شمولّية

قة بصعوبة تحديد مدى سالمة األعشاب خالل فترة الحمل وأهّميّ 
ّ
املتعل النباتات  األسباب  صح الحامل بتجّنب استعمال 

ُ
ة ن

رة حول سالمة  
ّ
املتوف املعلومات  ة 

ّ
لقل الحمل  من   األول  لث 

ّ
الث في   

ً
غير معروفة خصوصا بآثار جانبّية  تسّببها  إمكانّية  ّبّية 

ّ
الط

عطاة بدون وصفة طبّية واملتّممات الغذائ  استخدامها.
ُ
تي ال تعطى  سنتناول في هذا املقال مجموعة من املستحضرات امل

ّ
ّية ال

األلم   مسكنات  من:  كبعٍض  الّتنّفس ّي  Aspirinو    Naproxenو   Ibuprofenمثل  للحامل   بالجهاز  قة 
ّ
املتعل واألدوية  مثل  ، 

Pseudoephedrine  وPhenylephrine  وGuaifenesin،    اإلمساك املعدنّي    Bisacodylمثل  وُمضاّدات    Mineral Oilوالزيت 

، وأدوية إنقاص  Bismuth Subsalicylateو  Loperamideمثل  ، ومضاّدات اإلسهال  Magnesium Sulfate  املغنيسيوموسلفات  

والفيتامينات كOrlistatمثل  الوزن   الّسمك،  كبد  زيت  كمكّمالت  واملكّمالت   ،( كالّنيكوتين  (Aفيتامين  االجتماعّية  واألدوية   ،

 والكافئين، وُمستحضرات النباتات الطبّية. 

العربي إ .42 العالم  في  الصيدالنية  املعرفة  نقل  في  اإللكتروني  بالتعلم  الصيادلة          ملام 

 )دراسة بحثية( 
ب الصيدلة العرب

ّ
   هذه الّدراسة هي األولى من نوعها في العالم العربي بهدف الكشف عن إملام الصيادلة وطال

ّ
م اإللكتروني  بالتعل

E-learning   ّإلنترنت ووسائل الّتواصل االجتماعي ل  واستكشاف استخدامهمة، في نقل املعرفة الصيدالني  Social media   تواتر  و

الاستخدام   الثاني  ويبأدوات  اليوميّ في    Web 2.0  الجيل  الّد   .ةحياتهم  مَ هذه  دراسة  هي   راسة 
َ
ُم عيّ قط -Crossضة  ستعرِ ة 

Sectional Study 
ّ

وطال الصيادلة  استهدفت  التّ ب  ،  مواقع  يستخدمون  الذين  العرب  حياتهم  الصيدلة  في  االجتماعي  واصل 

 مشارك   680شملت  ة، و اليوميّ 
ً
صال باإلنترنت.   30-18تراوَحت أعمار معظمهم بين    ا

ّ
سنة، وكان معظمهم من اإلناث ولديهم ات

معظم   أّن  الّدراسة  ومهارات    املشاركين  بّينت  اإلنترنت  استخدام  في  مهارات  لديهم  الكومبيوتر  كانت  استخدام  في  متوّسطة 

(n=491, 72.2%)   كما أّن معظمهم (n=609, 89.6%)    استخدموا اإلنترنت لغايات تعليمّية. بّينت الدراسة أّن جميع املشاركين

  
ً
   (n=635, 93.4%)تقريبا

ً
الويب  استخدم  و   ،يستخدمون اإلنترنت يومّيا أكثر من نصفهم وسائَل الّتواصل االجتماعي وأدوات 

 ال
ً
م اإللكتروني   ، لم يكن. لألسف(n=360, 53%)  حديثة ألكثر من ساعتين يومّيا

ّ
بالتعل أكثر من نصف املشاركين على دراية 

(=367, 54%n  )( اإلطالق.(  n%71.2 ,484=ومعظمهم  على  اإلنترنت  عبر  دورة  يحضروا  الحظ  لم  جميع    ،ِلُحسن  لدى  كان 

( 
ً
م اإللكتروني و (  n%98.4 ,669=املشاركين تقريبا

ّ
التعل إلى عالية في  المستويات ثقة متوّسطة    منهم   العظمى  ة غالبيّ كان لدى 

(=548, 80.6%n  )  مستوى ثقة عالي في استخدام أدوات الويب الجيل الثاني كأدوات مساعدة والتي حّفزت نسبة كبيرة منهم على

م بصورة  
ّ
م اإللكتروني  أظهرت هذه(.  n%77 ,524=تفاعلّية )التعل

ّ
وأدوات الويب    الّدراسة نتائج واعدة فيما يتعلق بتطبيق التعل

 الحديثة في الّتعليم واملمارسة الصيدالنّية. Web 2.0الجيل الثاني 

 )مقال علمي( Self-Medicationالتداوي الذاتي  .43
ألسباب مختلفة قد تعود ألعراض طفيفة ال    التداوي الذاتي لعالج أعراض مرضية بمبادرتهم الذاتية   عامة الناس يستخدم  

اليقتصر التداوي الذاتي على فئة معينة وال على منطقة معينة، بل تعتبر مشكلة    .أو استشارة طبية  صيدالنيتستوجب زيارة  

، كما أنها 
ً
الننس ى الوباء العاملي الذي    لم تستثني األمهات الحوامل أو األطفال. عاملية وتشمل فئات عدة في املجتمع الواحد أيضا
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، حيث كان له دور فعال في استمرار التداوي الذاتي ولجوء الناس  19-كوفيد  الفترة القصيرة املاضية وباء  اجتاح العالم خالل

  إليه  الناس  باب لجوء  ومصادره وأس  في هذا املقال التعريف بالتداوي الذاتي  تمّ   .بشدة الستخدام األدوية
ً
ملرافق  الذهاب  من  بدال

الذاتي.  الصحية  الرعاية التداوي  في  املؤثرة  تمّ ، والعوامل  األفراد واملجتمع واملخاطر    كما  الذاتي على  التداوي  توضيح فوائد 

ائح الواجب تقديمها  األدوية املستخدمة في التداوي الذاتي ودور الصيدالني في هذا الشأن وأهم النص حول    فصلنا  الناتجة عنه.

 للمرض ى الذي يمارسون التداوي الذاتي. 

غة  .44
ّ
بالل الناطقة  الدول  في  الصيدالني  التعليم  في  الويب  على  املعتمد  م 

ّ
التعل  تحّديات 

 )مراجعة بحثية( العربّية
م املستند إلى  

ُّ
  التعليم التي تتضّمن تقنيات    Web 2.0  وأدوات الويب الجيل الثاني ،  Web-based learningالويب  يلعب التعل

اإلنترنتال عبر  مثل  (EdTech)  جديدة  االجتماعي  التواصل  الصيدلة   Facebook®  ومواقع  في  الحاضر  الوقت  في   هاّمة 
ً
أدوارا

الصوتي  
ّ
البث تّم استخدام  مين من جيل األلفّية. 

ّ
املتعل بين  الطبي  اإلنترنت  Podcasting  والتعليم    Webinars  والندوات عبر 

م عبر اإلنترنت
ّ
الجيل    وأدوات الويب  Moodle®  مثل  Online Learning Management Systems (LMSs)  وأنظمة إدارة التعل

مين    التعليم الصيدالني والطبياألخرى في    Web 2.0  الثاني ِ
ّ
ب. يمكن للمتعل

ّ
لتبادل املعرفة بصورة تفاعلّية مع األقران والطال

ع باتصال ثابت باإلنترنت   iPhone  أو أجهزة  iPad  استخدام أجهزة الكومبيوتر املحمولة أو أجهزة أو األجهزة اللوحّية التي تتمت 

عبر اإلنترنت في   (EdTech)التعليم    ل في العديد من الدورات التدريبّية عبر اإلنترنت. لقد لوحظ تطبيق تقنياتوجّيد للتسجي

املّتحدة وكندا وأستراليا. ومع ذلك،   األوروّبية والواليات  الّدول  مة مثل  املتقّدِ البلدان  في  الطّبية  هذه    تعّد الصيدلة واملناهج 

، حيث ال تزال  Arabic language speaking countries  (ALSCs)  دان الناطقة باللغة العربيةاالتجاهات نادرة في غالبية البل

واململكة العربية    ، واألردن  ،والكويت  ،األساليب التعليمية التقليدية مستخدمة مع بعض االستثناءات التي شوِهدت في فلسطين

املّتحدة  ،ومصر  ،السعودّية العربّية  لدفع    ،واإلمارات  واعدة  الجديدة  االتجاهات  هذه  أّن  من  الرغم  على  التعليم  وقطر. 

والطبي  التعليم    الصيدالني  وتكنولوجيا  اإللكتروني  م 
ّ
التعل بتهيئة  يتعلق  فيما  رئيسّية  عوائق  عن  اإلبالغ  تّم  فقد  األمام،  إلى 

ار  مثل  العربية  الدول  في  اإلنترنت  عبر  واالتصاالت  الجديدة  املعلومات  تكنولوجيا  ومشاكل  االتصال،  تكاليف  ،  (ICT)تفاع 

تَمِرّسين في  
ُ
لين امل مين املؤه  ِ

ّ
غوية، والحروب والنزاعات السياسّية، وضعف التعليم، واملشكالت املالية، ونقص املعل

ّ
والعوائق الل

واالتصاالت املعلومات  فعالّية  ب  ىيوص ّ .  Qualified ICT-savvy educators  تكنولوجيا  لدراسة  البحثّية  الجهود  من  املزيد 

م املستند إلى الويب وتقنيات التعليم عبر اإلنترنت  صحيحواالستخدام ال
ّ
، ليس  نيتعليم الصيدالالالناشئة في    EdTech  للتعل

.الدول الناطقة بالعربية  فقط في 
ً
 بل في البلدان النامية واملتقدمة أيضا

 )مقال علمي( الّدواء على امتثال املريض للمعالجة الّدوائّيةتأثير اقتصادّيات  .45

املرض،   العالجّية والسيطرة على  ة 
ّ
الِخط املطلوبة من  الّنتائج  لتحقيق   

ً
أساسيا  

ً
الدوائّية عامال للمعالجة  املريض  امتثال  ُيعّد 

ر مضاعفات األمراض املزمنة.    عن تأخير تطوُّ
ً
رة في امتثال املريض مع التركيز    تحدثنافضال

ّ
في هذا املقال عن أهّم العوامل املؤث

فقرة تعريفّية عن اقتصادّيات الدواء وتحليالتها املستخدمة في تقييم املنتجات   وأوردناتصادي وتكلفة الدواء، على العامل االق

نَتج الذي يق
ُ
م  الدوائّية، ال سيما املتماثلة منها سواًء في التركيب أو التأثير الدوائي، وذلك بهدف املقارنة فيما بينها وانتقاء امل ّدِ

املادّية املحدودة للعديد من املرض ى والهيئات الصّحّية.  فعالّية عالية بأقل تكلف املوارد واإلمكانّيات    تطرقنا ة ممكنة؛ في ظّل 
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 إلى األسباب املؤّدية إ
ً
نعكاسها على سلوكيات املرض ى وامتثالهم  لوصفات الطبية الدوائية والفة املالية لتكال  قيمة  ازديادلى  أيضا

 ّيات ُمقتَرحة ملساعدة املريض في تقليل تكلفة املعالجة الدوائية وتحفيزه لاللتزام بها. ِعّدة استراتيجختمنا املقال ب .للعالج
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  التي تواجه صيدلي املجتمعالتداخالت الدوائية 

Drug Interactions Facing a Community Pharmacist 

 الصيدلة بكالوريوس في عابد معين رجب:  إعداد الصيدالني

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

ص 
ّ
 امللخ

تواجه   التي  الدوائية  التداخالت  أهم  عن  املقال  يتحدث 

التداخالت  على  التركيز  دون  بكثرة،  املجتمع  صيدلي 

السريري   الصيدلي  تواجه  التي   Clinicalالدوائية 

Pharmacist    ُيبرز املستشفيات.  داخل  بكثرة  تحدث  التي 

التداخالت   على  وأمثلة  الدوائية،  التداخالت  أنواع  املقال 

بين    بين دواءين التداخالت  األمثلة عن  أكثر، ثم أشهر  أو 

مع   دواء  تناول  أن  وكيف  األطعمة،  أنواع  وبعض  األدوية 

مضاعف   أو  ُمعاكس  تأثير  يعطي  أن  يمكن  معين  طعام 

للدواء أو حتى أثر جانبي ضار. تطرق هذا املقال ألمثلة على  

  
ً
أدوية عند إعطائها في بعض الحاالت املرضية قد تؤثر سلبا

تفاق ضرورة  أو  إلى  املقال  يوجه  الحاالت.  هذه  من  م 

التواصل بين صيدلي املجتمع والطبيب املعالج ودور ذلك في  

أفضل محصلة عالجّية   إلى  للوصول  يؤدي  تكامل  تحقيق 

للمريض، والحد قدر اإلمكان من اآلثار الجانبّية أو الضارة  

 للدواء.

 ُمقّدمة 

ي  ت اضيع اليعتبر موضوع التداخالت الدوائية أحد أهم املو 

عن غيره من مختص ي الرعاية الصحية،   الصيدلي  ا ز بهيتميّ 

بالدواء  يفالصيدل األول  الخبير  بتركيبته    ؛هو  األعلم  فهو 

العالجية،  و الكيميائية،   بتأثيراته  الجانبية،    وآثاره األدرى 

وحركيته داخل جسم املريض من بداية امتصاصه، ومن  

ثم   األنسجة،  داخل  توزيعه  خارج   استقالبه ثم    وإطراحه 

إنجاح  الجسم في  مهم  دور  الدوائية  التداخالت  ملعرفة   .

دوا إعطاء  أّن  حيث  العالجية،  تأثير    بينهماين  ئالخطة 

، أو ربما حدوث زيادة في  همامتعاكس سيقلل من تأثير كال 

ة، وفي بعض األحيان قد يكون التداخل  الجانبيّ   ثاربعض اآل

 عند وصف 
ً
وربما مطلوبا  

ً
من    الدوائي مقصودا يزيد  دواء 

التداخالت   تقتصر  ال  آخر.  لدواء  العالجية  الفعالية 

ي بل  نفسها،  األدوية  بين  تداخالت  على  مل  ش الدوائية 

تداخل األدوية مع بعض أنواع األطعمة، وتداخل الدواء مع  

 املرض ى الذين يعانون من أمراض معينة. 

 ة  التداخالت الدوائيّ  أنواع

التداخل عند إعطاء  يظهر هذا    مضاف تداخل دوائي  

 متساوية فيما  
ً
 منهما معا

ً
دوائين مختلفين تكون محصلة كال

 لو تم إعطاء كل دواء على بشكٍل منفصل. 

دوائي     يحدث    تآزريتداخل 
ً
معا دوائين  إعطاء  عند 

على   منهما  كل  إعطاء  تم  لو  فيما  أكبر  محصلتهما  تكون 

 حدى.

عند إعطاء دوائين يكون  يحدث    لييتداخل دوائي تفع

حدهما غير فعال لوحده، لكنه مع الدواء اآلخر يساعد في  أ

   حدوث تأثير فّعال للدواء الثاني.
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ينتج هذا التداخل الدوائي عند    تعاكس يتداخل دوائي  

 منهما مفعول الدواء اآلخ
ً
 ر. إعطاء دوائين يعاكس كال

 خرى للتداخالت الدوائية األ تصنيفات ال

 الدوائية الغذائيةتداخالت  ال .1

 Drug food-Interactions 

األطعمة،   من  أنواع  بعض  مع  الدواء  تناول  عند  تنتج 

ة العظمى من هذه التداخالت تكون بفعل تغييرات  والغالبيّ 

التو  على  الطعام  بها  الحيوي ايقوم     Bioavailabilityفر 

 ( 1)للدواء.

 املرضية-دوائيةالتداخالت  ال .2

 Drug-Disease Interactions 

هذت حالة  ُيعاني  عندما    تالتداخال   هنتج  من  املريض 

معّين   لدواء  وإعطائه  الحالة  يؤثر  مرضية،  على   
ً
سلبا

إضافة لذلك توجد تصنيفات أخرى    (2)الصحية للمريض.

للتداخالت الدوائية لن يتم ذكرها هنا، وإنما سنطرح أمثلة  

لها   يتعرض  التي  الدوائية  التداخالت  على  متنوعة 

املجتمع  الصيدالني صيدليات   Communityداخل 

Pharmacies    يمكن دوائية  تداخالت  ألي  التطرق  دون 

 مالحظتها بكثرة داخل املستشفيات.

خالت الدوائية التي يمكن أن يواجهها  أهم التدا

 الصيدلي داخل صيدليات املجتمع

التداخل بين املعادن ثنائية أو ثالثية التكافؤ   .1

 التتراسيكلينات والفلوروكينولونات  مع 

التتراسيكلينات   مثل:    Tetracyclinesتتداخل 

Doxycycline  ،وMinocycline   الفلوروكينولونات  و

  ، Levofloxacin، وCiprofloxacin، وOfloxacin  مثل

واملكمالت    الدوائيةاملستحضرات    مع  Gatifloxacinو

املعادن    الحاوية  Food Supplementsالغذائية   على 

التكافؤ الحديد    Divalent  ثنائية     2Fe+مثل: 

 ،2Mg+  املغنيزيومو   2Zn+والزنك    2Ca+والكالسيوم  

الدوائية   املستحضرات  املعادن    الحاويةوكذلك  على 

األملنيوم   مثل:  التكافؤ  مضادات  ك   3Al+ثالثية 

    مشاركتهاعند    Antacidsالحموضة  
ً
ضمن فترات  معا

متقاربة امتصاص  زمنية  يقل  أن  النتيجة  في  . يحدث 

بسبب   الحيوية  املضادات   هذه 
ّ
ثالث  تشك مركب  ل 

ذائب   غير   Insoluble Complexمعقد 

Compound. (3 )    صيدلي املجتمع أن يقوم  ينبغي على

املريض   أخذ    بمباعدةبنصح  عند  الزمنية  الفترة 

،    الدواءين
ً
- 3بحيث ترك فاصل زمني بينهما حوالي  معا

حدوث    4 ملنع  األقل  على  التداخل  هذا  ساعات 

  الدوائي.

   دواء وارفارين مع  التداخل بين أدوية السلفا .2

دوائي   تداخل  الدوائية    هاميوجد  السلفا  عائلة  بين 

Sulfa Drugs    التي تعتبر أحد أشهر املضادات الحيوية

املستخدم في زيادة سيولة    Warfarin  دواء وارفارين  مع

أدوية.  الدم ارتباط  ترتبط  السلفا   عائلة 
ً
 قويّ   ا

ً
مع    ا

لذلك فهي    ،Plasma Proteinsالدم  مصل  بروتينات  

فيزداد  ،  الوارفارين من مواقع ارتباطهتعمل على إزاحة  

الحر   وبالتالي  تركيزه  الدم،  العالجي،   يزدادفي  تأثيره 

تلعب أدوية   .وتزداد احتمالية تعرض املريض للنزيف

 
ً
مهما  

ً
دورا عمل    السلفا  تثبيط    األنزيمين في 

CYP2C9/10    عن  األ   منوهما املسؤولة  نزيمات 

، مما يبطئ خروجه من الجسم،  استقالب الوارفارين

العالجي تأثيره  األمثلة    الوارفارين يعتبر    (4). وزيادة  من 

لها   التي  األدوية  ضيق    هامشعلى   Narrowعالجي 

Therapeutic Index   
ً
اختصارا   NTIبالرمز    ويعرف 

الجرعة   بين  الفروقات  أّن  يعني  املصطلح  وهذا 
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زيادة  وأي  محدودة،  السمية  والجرعة  العالجية 

إلى   ستؤدي  العالجية  الجرعة  عن  للدواء  طفيفة 

جانبية شديدة للمريض، وفي حاالت كثيرة    آثار حدوث  

سامة. الزائدة  الجرعة  صيدلي    ( 5)تكون  على  يجب 

لتغيي  املعالج  الطبيب  مع  التواصل  املضاد  املجتمع  ر 

لجرعة   دقيق  وضبط  تعديل  عمل  أو  الحيوي، 

 . الوارفارين

ا .3 بين  واسعة التداخل  الحيوية  ملضادات 

 الحمل الفموية   مانعاتمع طيف  ال

االستخدام املفرط للمضادات الحيوية واسعة    يؤدي

مانعات     Broad Spectrum Antibiotics  الطيف   مع 

الفموية   بنوعيها    Oral Contraceptivesالحمل 

األحادية  أو    Combined Contraceptives   ةاملركب

إلى  Progestin Onlyالبروجيستين فقط الحاوية على 

النافعة   الجراثيم  في   Normal Floraقتل  املوجودة 

 في إعادة امتصاص الدواء    األمعاء
ً
 مهما

ً
التي تلعب دورا

الدموية   الكبدية  املعوية  الدورة  عبر 

Circulation epaticEnteroh  .  الجراثيم قتل  عند 

الدورة التي تساهم بشكل رئيس في هذه  لن    ، النافعة 

،  انعات الحمل الفمويةيحدث إعادة امتصاص جيد مل

فإّن   الدم    جرعةوبالتالي  إلى  ستصل  الحمل  مانع 

ستكون   وبالتالي  املطلوبة،  الجرعة  من  أقل  بكميات 

الحمل. لحدوث  عالية  احتمالية  عندما    (6)هناك 

  
ً
كورسا تتناول  مريضة  أّن  املجتمع  صيدلي  يالحظ 

حيوي   مضاد  على  يحتوي   
ً
الطيف  عالجيا أو  واسع 

وسيلة   إلى  باللجوء  املريضة  نصح  عليه  فإّن  أكثر، 

مثل  الحمل  ملنع  الوا  إضافية  الذكري استخدام   قي 

Condom الزوج عليه  يستمر  أيام    7مدة    للزوج وأن 

ا الزوجة بعد  ا  نتهاء  الكورس  للمضادات  من  لعالجي 

 الحيوية. 

  مع   سيبروفلوكساسين  التداخل الدوائي بين .4

 وكولشيسين   وثيوفيللين تيزانيدين

الحيوي   املضاد  دواء    Ciprofloxacinيتداخل  مع 

Tizanidine    حيث يقوم  عضليالذي يستخدم كـمرخ ،

Ciprofloxacin    اإلنزيم عمل  أحد    CYP1A2بتثبيط 

ا يقلل  ، ممّ Tizanidineاإلنزيمات املسؤولة عن تكسير  

من فعاليته داخل الجسم، ويؤدي من تكسيره، ويزيد 

إلى حدوث دوخة، وقلة تركيز لدى املريض، وانخفاض  

االغماء. إلى   
ً
أحيانا يؤدي  الدم، وقد  وفي    (7)في ضغط 

املريض    هذه تنبيه  الحالة يجب على صيدلي املجتمع 

أخذ   مع    الدواءين بعدم  التواصل  ثم  ومن   ،
ً
معا

تعديل   أو  الدوائيين،  أحد  لتغيير  املعالج  الطبيب 

جرعة أحد الدوائيين أو كالهما، أو املباعدة الزمنية  

    Ciprofloxacinيتداخل دواء    في أخذ الدوائيين.
ً
أيضا

ل  Colchicineمع دواء   ه استخدامات متعددة، الذي 

الحادة   النقرس  هجمات  عالج  في   Acuteأشهرها: 

Gout Attack  اإلنزيم تثبيط عمل  ، وذلك عن طريق 

CYP3A4    دواء تركيز  من  يزيد  في    Colchicineمما 

الدم، وبالتالي قد يؤدي إلى اعراض سمية لدى املريض  

واألعصاب العضالت  في  شديدة  آالم  يشبه    (8).مثل: 

الوارفارين  Colchicineدواء   هامش    دواء  بامتالكه 

لدى   السمية  احتمالية  أن  أي  منخفض،  عالجي 

لذلك فيجب    ؛املريض عالية من هذا التداخل الدوائي

على الطبيب املعالج تغيير املضاد الحيوي، إن لم يكن  

لدواء   بديل  أو عمل ضبط دقيق    Colchicineهناك 

مع    Ciprofloxacinيتداخل دواء    .الدواءينلجرعة كال  

كموسع    Theophyllineدواء   يستخدم  الذي 

الرئوي    للقصبات االنسداد  مرض ى  لدى  الهوائية 

  Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseاملزمن  

(CO PD)  حيث يقوم ،Ciprofloxacin    بتثبيط عمل

وهما  CYP3A4و  CYP1A2اإلنزيمين   نزيمات  األ من  ، 

ا يزيد من  مّم   Theophyllineدواء    املسؤولة عن تكسير
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الجسم.  داخل  ل  مفعوله  مفعول  يكون  زيادة 

Theophylline    إلى يؤدي  فقد  خطير،  سمي  تأثير 

العضالت   ارتخاءحدوث نوبات صرع أو اختناق نتيجة  

 (9).اءامللسالتنفسية 

بين .5 الدوائي  كاربامازيبين    التداخل  دواء 

 وكالريثرومايسين

دواء   أدوية    Carbamazepineيتداخل  أشهر  أحد 

الحيوي   املضاد  مع  والصرع  التشنجات 

Clarithromycin    الحيوي املضاد  قيام  طريق  عن 

اإلنزيم   عمل  اإلنزيمات    CYP3A4بتثبيط  من  وهو 

ا يزيد من  ، مّم Carbamazepineاملسؤولة عن تكسير  

في   يتم  يجب    (10).الجسمتركيزه  أن  الحالة  هذا  في 

لجرعة أحد الدوائين أو كالهما، أو تغير  ضبط دقيق  

 أحدهما.

 ميترونيدازول والوارفارين   التداخل بين .6

دواء   استخدامات    Metronidazoleيعمل  له  الذي 

كـ   اإلنزيم    Antimicrobialمتعددة  تثبيط  على 

CYP2A9  تكسير عن  املسؤولة  اإلنزيمات  أحد  وهو   ،

Warfarin مّم داخل،  مفعوله  من  يزيد  الجسم،    ا 

دور صيدلي املجتمع في يكون    (11)ف.وبالتالي زيادة النزي

الحالة لتعديل جرعة  هو    هذه  الطبيب  التواصل مع 

Warfarin    دواء تغيير  دواء  ب  Metronidazoleأو  أي 

 آخر يعطي نفس التأثير العالجي. 

الجيل   .7 الهيستامين  مضادات  بين  التداخل 

 مع الكافئين  األول 

ي  تالتداخالت الدوائية العلى    التداخل مثال يعد هذا  

منهايمكن   مضادات  االستفادة  أّن  املعروف  فمن   ،

عالج   في  املستخدمة  األول  الجيل  من  الهيستامين 

، والحساسية، والرشح تعبر الحاجز الدموي  سعالال

وتسبب  Blood Brain Barrier  (BBB  )الدماغي  

ك  جالنعاس  العائلة  أثر  لهذه   
ً
جدا شائع  انبي 

املشروبات  نلذلك    (12)،لدوائيةا بتناول  املريض  نصح 

الكافحاوية  ال والكاكاو ئعلى  والقهوة  الشاي  مثل:    ين 

الدماغ وتحفيزه حيث   بتنشيط  الكافيين  يقوم  حيث 

من    CNS Stimulant (13)يعتبر   يخفف  فهو  وبالتالي 

النعاس الذي تسببه أدوية مضادات الهيستامين من  

 الجيل األول. 

   ميترونيدازول ومبيندازول التداخل بين .8

مضاد الديدان الشهير،    Mebendazoleتناول  يؤدي  

خ جلدي يعرف بـ  Metronidazoleمع  
ّ
 إلى حدوث تسل

ستيفين    Steven Johnson  جونسون متالزمة 

Syndromeوخطير يصيب الجلد    اضطراب نادري  ، وه

لبعض   فعل  كرد  تحدث  وقد  املخاطية،  واألغشية 

األدوية، حيث تبدأ بأعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا،  

بعد ذلك يليها طفح جلدي مؤلم ينتشر وبثور. تموت  

في  وتبدأ  وتتساقط  املصاب  للجلد  العليا  الطبقة 

، وهي حالة طارئة تتطلب دخول  الشفاء بعد عدة أيام

    (14).املستشفى
ً
وبالتالي يجب تجنب كال الدواءين معا

الحالة   هذه  حدوث  ملنع  الزمنية  الفترة  نفس  في 

 ( 15)الخطيرة، حتى وإن كان أمر الحدوث نادر.

التي تقلل   التداخل بين أمالح الحديد واألدوية .9

   املعدة حموضة

البروتون تعمل   مضخة   Proton Pumps  مثبطات 

Inhibitors  (PPIs مثل  )  Omeprazole ،  

  عائلة وكذلك األدوية التي تنتمي إلى    Esomeprazoleو

Histamine Receptor 2 antagonists   ((H2As    مثل

Ranitidineو ،Famotidine    تقليل إفراز حمض  على

للتقليل من الحموضة التي قد  املعدي    HClكلور املاء  

تعمل هذه العائلة   .يتعرض لها فئة كبيرة من املرض ى

ؤثر  مّما ي  داخل املعدة.  pH  قيمةزيادة في  على  الدوائية  

امتصاص   على   
ً
بيئة    الحديدأمالح  سلبا تحتاج  التي 
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امتصاصها لتحسين  من  تنصح    ( 16).حمضية  الكثير 

املكمالت   تناول  أو  العصائر  بشرب  الدراسات 

 امتصاص لزيادة ، Cعلى فيتامين   الحاويةالغذائية 

من    ( 17)الحديد. املرض ى  من  كثير  في  يعاني  نقص 

متممات   إلى  فيلجؤون  الدم  في  الحديد  مستويات 

الوقت قد   نفس  النقص، وفي  لتعويض هذا  الحديد 

مضادات   ويتناولون  املعدة  في  حموضة  مش  يعانون 

في هذه الحالة يتوجب نصح    الحموضة بشكل روتيني.

الحديد   متممات  بين  باملباعدة  املرض ى  هؤالء 

من   الحموضة  ال    4-3ومضادات  حتى  تؤثر  ساعات 

 مضادات الحموضة على امتصاص الحديد. 

بين .10 الدوائي  الكتات    التداخل  رينغر  محلول 

 وسيفترياكسون 

املضاد    تحوي قد يواجه صيدلي املجتمع وصفة طبية  

الطبيب  Ceftriaxoneالحيوي   فيها  ويطلب    حل ، 

، ولكن هذا النوع من  Ringer Lactate محلول الدواء ب

تّم إعطائه   الذي لو  املحاليل يحتوي على الكالسيوم 

ل مركب    بهفإنه يؤدي إلى ترس  Ceftriaxoneمع  
ّ
وتشك

ذائب   غير    Insoluble Complex Compoundمعقد 

 الذي  
ً
بمخاطر    قد يترسب في الرئتين أو الكبد متسبّبا

دور صيدلي املجتمع  يكون    جسيمة على حياة املريض.

الحالة عدم صرف هذه الوصفة، والتواصل  في ه ذه 

 ( 18)هذا التداخل الدوائي. لتوضيحمع الطبيب 

 مع األدوية  بين الفحم املنشط تداخل ال .11

   Activated Charcoal الفحم املنشط يلعب
ً
 مهما

ً
دورا

ال األدوية  أغلب  امتصاص  منع  مثل:    فمويةفي 

الالستيروئيدية   االلتهاب    NSAIDsمضادات 

واملضادات الحيوية الفموية ومثبطات األنزيم املحول  

 Betaوحاصرات بيّتا    ACE inhibitorsلألنجيوتنسين 

Blockers   .كمضاد    وغيرها يستخدم  فهو  لذلك 

عند أخذ جرعة زائدة من أي دواء    Antidoteللتسّمم  

والليثيوم،   الحديد،  مثل:  االستثناءات  بعض  مع 

والنيتراتوامليثانول  إلى   (19)،  ذلك  في  السبب  ويعود 

الخاصة   الكربون  ذرات  بين  تجاذب  حدوث  عدم 

املركبات. تلك  وذرات  املنشط  عند   (20)بالفحم 

أن   يجب  للتسمم  كمضاد  املنشط  الفحم  استخدام 

ال  حساب  بمقدار  يتم  املريض  وزن  حسب    1جرعة 

تكون     كغ/غ بحيث  الزائدة  الدواء  جرعة  حسب  أو 

لكل    غ   10النسبة   املنشط  الفحم  من    غرام  1من 

منه. التخلص  املراد  الدواء  يأتي (  21)جرعة  ما   
ً
كثيرا

الفحم املنشط  املرض ى إلى صيدليات املجتمع يطلبون  

التنويه بعدم الستخدامه كمضاد للنفخة، وهنا يلزم  

ساعات،    4-3أخذ أي دواء قبله وال بعده بفاصل زمني  

 ألنه سوف يقلل من امتصاص الدواء اآلخر. 

 ميتوكلوبراميد وباراسيتامول التداخل بين  .12

  ُيعد  
ً
مثاال التداخل    هذا 

ً
تآزريا  

ً
دوائيا  

ً
تداخال

Synergism Drug Interaction   في   ويكون مفيد 

عند إضافة    Paracetamolسرعة امتصاص  تحسين  

في كمضاد    Metoclopramideدواء   واملستخدم  إليه 

يعمل    لإلقياء حيث    Metoclopramideوالغثيان، 

منشط   األمعاء،    Prokinetic Agentكعامل  لحركة 

 Gastric Emptyingيسّرع من معدل التفريغ املعوي  ف

Rate.(22 ) 

التحرر   .13 مطولة  املضغوطات  بين  التداخل 

 مع و 
ً
 PPIsاملضغوطات امللبسة معويا

   التحرر   مطولة املضغوطات يتم تصميم 

Sustained Release Tablets    املضغوطات امللبسة  أو

  
ً
العالية  معويا املعدة  تتحمل حموضة  يجعلها  بشكل 

بين   الحموضة  درجة  تتراوح  نع  ملأو  ،  2-1.5حيث 

تخريش   املعدةفي  حدوث  تحرر  جدار  حين  في   ،

حموضة  محتوياتها   درجة  ت  ( 23)5.7عند  ناول  عند 

الصيدالنيةمع    PPIsأدوية   األشكال  درجة    هذه  فإّن 
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إلى   لتصل  ترتفع  املعدة  في  يؤدي    6الحموضة  مّما 

املعدة وال   في  األشكال فتحرر محتوياتها  لتخرب هذه 

 (24).يستفاد منها بالشكل املطلوب

الفياغرا  بين  الدوائي  التداخل   .14 مستحضر 

   وأدوية النترات

 بين    ييوجد تداخل دوائي رئيس 
ً
مستحضر  وخطير جدا

Viagra    تّم     استعمالهالذي 
ً
ارتفاع  بداية عالج  في 

الرئوي   الدم  ،  Pulmonary Hypertensionضغط 

أصبح   ثم  كم يومن  لالنتصابستخدم  عن    حسن 

أشهر األمثلة  . من  طريق زيادة ضخ الدم إلى القضيب

  اد الدوائية الفعالة املحسنة لالنتصاب نذكر ى املو عل

Sildenafilو ،Tadalafilو ،Vardenafil.    تتداخل هذه

 Isosorbide  مثل  Nitratesأدوية النترات  مع  األدوية  

dinitrateو  ،Isosorbide Mononitrate .    هذا سبب 

أّن  هو  تعمل    Viagra  مستحضر  التداخل  والنترات 

القوي    بتأثيرهاملعروف    Nitric Oxideنتاج  زيادة إ  على

الدموية  امل لألوعية  مما    Strong Vasodilatorوسع 

تأّزري   تأثير  حدوث  إلى    Synergism Effectيؤدي 

القلب،   إلى  الواصلة  الدموية  لألوعية  شديد  وتوّسع 

، وفي حاالت كثيرة  ضغط الدموبالتالي هبوط حاد في  

 ( 25)ة.الوفا

 زول  التداخل بين كلوبيدوغريل وأوميبرا .15

بين   نظري  دوائي  تداخل  الدم  يوجد  مميع 

Clopidogrel    املعدة  ومضاد حمض  إفراز 

Omeprazoleيقلل أن  حيث  تأثير    أوميبرازول  ،  من 

والصحيح أن هذا التداخل نظري، فال    .كلوبيدوغريل

التداخل   هذا  صحة  تؤكد  دراسة  حالة  أي  توجد 

   (26)الدوائي.

أهم التداخالت الدوائية الغذائية التي تواجه  

 صيدلي املجتمع  

بين .1 والخضار    التداخل  ذات  الوارفارين 

 الغامقة األوراق الخضر 

ذات  تعد الخضر  الخضار  غنية    الغامقة  األوراق 

يعتبر    K  بفيتامين  الذي 
ً
لدواء    Antidote  ترياقا

Warfarin.    من  عند زائدة  جرعة  املريض  أخذ 

 لل  الوارفارين
ً
، أو حدث  تسمم بهأو كان هناك احتماال

ه يتم إعطاء  
ّ
.وريدي  Kفيتامين  نزيف للمريض فإن

ً
من    ا

املهنا   املرض ى  بدواء فإّن  معالجة  على    وضوعين 

Warfarin    تناول عدم  عليهم  الدم  سيولة  لزيادة 

وغيرها. وامللوخية،  والسبانخ،  ر  الخس، 
ّ
ل  تناو   يؤث

الوارفاريناملريض   على  النباتات    املوضوع  ألوراق 

 على فعالية العالج، وتكون هناك  
ً
الخضر بكثرة سلبا

 ( 27)لحدوث جلطات.احتمالية 

بين .2 إعادة    التداخل    التقاط مثبطات 

قةمع الجبنة  االنتقائية السيروتونين
ّ
 املعت

السيروتونين  تتداخل   التقاط  إعادة  مثبطات 

 Selective Serotonin Reuptake االنتقائية 

Inhibitors  ( بـ   
ً
اختصارا مثل:    (SSRIsاملعروفة 

Paroxetineو  ،Fluoxetineو  ،Sertraline    مادة مع 

Tyramine    الجبنة    تتوفروالتي في  املعتقة مثل  بكثرة 

يعتبر التيرامين    يثح  جبنة ريكفورد )الجبنة الزرقاء(.

مواد   Monoamine Oxidase Inhibitors  إحدى 

بـ    
ً
اختصارا تعرف  أدوية و   MOIsوالتي  تناول  عند 

SSRIs    معMAOIs   بمتالزمة    تتطور تعرف  حالة 

حالة  Serotonin Syndrome(28)السيروتونين   وهي   ،

في   وارتفاع  القلب،  ضربات  زيادة  في  تتسبب  خطيرة 

درجة   في  وارتفاع  النفس،  في  وضيق  الدم،  ضغط 

 ( 29)الحرارة، وقد تؤدي إلى املوت.

 والعرقسوس   ديجوكسينالتداخل بين   .3
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حيث   Digoxinيحدث هذا التداخل عند زيادة جرعة 

العالجي  املؤشر  ذات  األدوية  على  األمثلة  أحد  يعتبر 

الضيق، مع اإلفراط بشكل كبير في شرب العرقسوس  

Licorice    الفعالة املادة  على  يحوي  الذي 

Glycyrrhizic Acid  املادتين تؤدّيان  . السبب هو أّن كال

الدم   في  البوتاسيوم  مستويات  هبوط  إلى 

Hypokalemia    ،وبالتالي تأثير سلبي على عضلة القلب

املرض ى   جميع  وأّن  دواء خاصة  على    املوضوعين 

Digoxin    عضلة في  شديد  ضعف  لديهم  يكون 

يلزم تنبيه املريض باالمتناع التام عن شرب    (30).بالقل

 د ضيقة فقط. ضمن حدو  تناوله العرقسوس أو 

بتتتتتتيتتتتتتن   .4 و التتتتتتتتتتتتتداختتتتتتل   التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراستتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتكتتتتتتلتتتتتتيتتتتتتنتتتتتتات 

   مشتقات الحليبمع  الفلوروكينولونات  

بعنصر الكالسيوم الذي    مشتقات الحليب غنية  تعد

التداخل  ي   Tetracyclines  تتراسيكليناتمع 

كما تم شرحه    Fluroquinolones  الفلوروكينولوناتو 

 في هذا املقال. 
ً
   سابقا

بين   .5   سيمفاستاتين  و أتورفاستاتين  التداخل 

 الكريفون  مع عصير 

عصير   على    Grape Fruit  الكريفون يحتوي 

Furanocoumarins    على تعمل  نزيم  أ  تحطيمالتي 

CYP3A  أدوية بتكسير  يقوم    سيمفاستاتين   الذي 

Simvastatin    وأتورفاستاتينAtorvastatin    فتزداد

تعرض   اختطار  ويزيد  الدم،  في  األدوية  هذه  تراكيز 

االعتالل   وهو  أال  الجحانبية  آثارها  ألبرز  املريض 

 ( 31)العضلي.

 الشاي ومتممات الحديد التداخل بين  .6

التانينات  يحتوي   على  تتداخل    Tanninsالشاي  التي 

مركب   تكوين  إلى  تؤدي  حيث  الحديد  متممات  مع 

ذا غير    Insoluble Complex Compoundئب  معقد 

املادتين، ولذلك   (32)وبالتالي يقل تركيز امتصاص كال 

يجب املباعدة عند شرب الشاي مع متممات الحديد،  

أو األطعمة التي تحتوي على تراكيز عالية من الحديد،  

مثل: اللحمة الحمراء والدواجن وأوراق النباتات ذات  

املجففة.   والفواكه  كالسبانخ  الداكن  األخضر  اللون 

بشكٍل رئيس ي    توجدتعتبر مادة التانين مادة كيميائية  

النبات الفينول  في  مركبات  مشتقات  من  وهي  ات 

Phenol Compound    ولها تأثيرات مضادة لألكسدة

 ( 33)وااللتهابات ومضادة للميكروبات.

 التداخل بين الثوم والوارفارين .7

صيدلية عالجية كاملة، ومن أهم    Garlicيعتبر الثوم  

تأثيراته العالجية أنه يعمل كمميع للدوم حيث له تأثير  

للفيبرين   يجب   ibrinolyticF  (35)مذيب  وبالتالي 

مع   أخذه  عند  تأثير    Warfarinالحرص  حدوث  ملنع 

 مضاعف لسيولة الدم.

التداخل بين املوز  واللحمة الحمراء مع أدوية  .8

ACEIs   وARBs   

تحتوي اللحمة الحمراء واملوز وغيرها من األطعمة على  

البوتاسيوم من  عالية  فإّن    ( 36)تراكيز  تناولها  وبالتالي 

في مستويات البوتاسيوم    بكميات كبيرة يسبب ارتفاع

الدم   مستويات    .Hyperkalemiaفي  ارتفاع  يعتبر 

في الدم أشهر   جانبي لألدوية املثبطة    أثر البوتاسيوم 

ل املحول   Angiotensinألنجيوتنسين  لألنزيم 

Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs ) طات  ثبّ وُم

األنجيوتنسين  Angiotensin (ARBs)  مستقبالت 

Receptors Blockersذلك فإن تناول املوز واللحمة  . ل

سيز  األدوية  هذه  مع  بكثرة  ارتفاع  يالحمراء  من  د 

على   
ً
سلبا يؤثر  وقد  الدم  في  البوتاسيوم  مستويات 

 ( 37).عضلة القلب

الدوائية  أهم   تواجه  التداخالت  التي  املرضية 

 صيدلي املجتمع 
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مع   الالستيروئيديةمضادات االلتهاب  تداخل .1

 : ألمراض التاليةا

الهضمية: • النزوف  أو  أدوية   املشاكل  تسّبب 

NSAIDs    من اآلالم 
ً
مشاكل معوية مختلفة بداية

البسيطة، وانتهاًء بحدوث نزيف في بطانة املعدة 

منع   طريق  عن  وذلك  عشر  االثنا  أو  املريء  أو 

ومن   PG I2الذي يرمز له بـ    Prostacyclinتكوين  

تمنع   املعدي.  الحمض  إفراز  من  التقليل  مهامه 

 تصنيع   NSAIDsأدوية  
ً
  Prostaglandin E2أيضا

املسؤوالن عن إفراز املخاط    Prostaglandin F2و

أنزيم   الذي يبطن جدار املعدة، عبر منع تكوين 

Cyclo-Oxygenase     والذي يتم الرمز له بـCOX  ،

الخلوي   الجدار  على  األنزيم  هذا  يوجد  حيث 

 للمعدة. 

يؤّدي تثبيط    :أمراض القلب واألوعية الدموية •

إلى زيادة احتمالية حدوث احتشاء في   COXعمل  

والسكتة   Myocardial Infractionعضلة القلب 

جميع  Strokeالدماغية   على  ينطبق  وهذا   ،

NSAIDs    ماعداAspirin .  االضطرار    عند

أو    NSAIDs  عائلة  الستخدام دواء من ن 
ّ
كمسك

من   يعانون  الذين  املرض ى  لدى  لاللتهاب  مضاد 

  فإّن أكث  قلبية وعائية،   أمراض 
ً
ر هذه األدوية أمانا

حالة االضطرار لدواء    أّما في  Naproxen.(38)هو  

استخدام أقل جرعة عالجية منه،  فينبغي    ،آخر

 وألقل فترة ممكنة. 

الكلية:  • أدوية    أمراض  بتثبيط    NSAIDsتقوم 

 في PG I2 و  PG E2عمل  
ً
 مهما

ً
اللذان يلعبان دورا

في   الدم  تدفق  الكلالتنظيم  لذلك ويةشرايين   ،

عند إعطاء هذه    الفوائد واملخاطريجب مراعاة  

 . رض ى الكليةاألدوية مل

أدوية    :الربو •   أنزيم بتثبيط عمل    NSAIDsتقوم 

COX   املوجود على الغشاء الخلوي، والذي بدوره

آخر موجود بجواره على نفس    نزيمأعمل    يحفز

املعروف     Lipo-Oxygenaseالغشاء الخلوي هو  

بـ    
ً
عمل    بتشيط  LOXيقوم    LOX.اختصارا

املواد  من    هيو   Leukotrienes  الليكوتريئنات

 ( 39)هجمات الربو.في التسبب باملتهمة 

 

الربو   بروبرانولول دواء  تداخل   .2 مرض     مع 

 ي السكر و 

من أقدم األدوية    Propranolol  بروبرانولول   يعتبر دواء

عالج   في    Tachycardiaالقلب    تسرعاملستخدمة 

الدم  وارتفاع عمل    ،ضغط  بتثبيط  يقوم  حيث 

انتقائية  2و    1-بيتامستقبالت   غير    انتقائية.   بصورة 

بيتا  مستقبالت    الهوائية   القصبات   ضمن   2-توجد 

يؤدي تثبيط عملها إلى زيادة احتمالية هجمات الربو،  و 

  التي ال تؤثر على  1-لذلك يلزم استخدام مثبطات بيتا 

القصبات الهوائية. أّما تأثيره على الداء السكري، فهو  

ال  تحلل  عملية  بتثبيط  في غيقوم  املوجود  لوكوز 

كما يمنع    ،Glycogenolysis  الغليكوجين بعملية تدعى

زيادة    Glucagonون  غلوكاغال  ازإفر  في  يساهم  الذي 

تثبيط  مستويات   طريق  عن  وذلك  الدم،  سكر 

املوجودة في العضالت والبنكرياس،    2-مستقبالت بيتا

انخفاض في سكر الدم    حجب أعراضوبالتالي يسبب  

Masking Hypoglycemia    على تظهر  ال  بحيث 

مثل:   السكر  النخفاض  املعروفة  األعراض  املريض 

 ( 40)، والرعشة، والتعرق.ن القلبخفقا
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مع ارتفاع ضغط   سودوإيفدريندواء  تداخل  .3

 الدم 

في   Pseudoephedrine  سودوإيفدرين   يستخدم دواء

والجيوب األنف  احتقان  يقوم  األنفّية  عالج  حيث   ،

لكنه ينبه مستقبالت  ،  فيهاق األوعية الدموية  يبتضي

الدموية مّما يزيد  ألفا وبيّتا فيسبب تضيق في األوعية  

 ( 41)رتفاع ضغط الدم.من أهبة التعرض ال 

تداخل أدوية الفلوروكوينولونات مع املرض ى   .4

 الذين يعانون مشاكل عصبية

الفلوروكوينولونات  الحيوية  املضادات  عائلة  تسبب 

الدوخة،   مثل:  شائع  جانبي  كعرض  عصبية  مشاكل 

الصداع، والحساسية من الضوء، لذلك فإنه يجب 

ها بحرص مع املرض ى الذين يعانون مشاكل  استخدام 

 ( 42)عصبية ومشاكل في الجهاز العصبي املركزي.

 تداخل أدوية املاكرواليد مع مرض ى الكبد  .5

أدوية   استخدام  أمثلتها:    Macrolidesيجب  وأشهر 

Azithromycin, Erythromycin, Clarithromycin  

بحرص شديد مع مرض ى الكبد، حيث يمكن أن تتراكم  

الفئة   لهذه  شديد  مغص  محدثة  الكبد  مرض ى  لدى 

 ( 39).من املرض ى

تداخل أدوية لكورتيزون مع مرض ى هشاشة   .6

 العظام 

ألدوية   املزمن  االستخدام    Corticosteroidsيسبب 

دواء     Prednisoloneو  Betamethasoneمثل 

، حيث تعمل  هشاشة في العظام  Dexamethasoneو

على إخراج الكالسيوم من العظام، مما يقلل من كتلة  

العظم، ويزيد خطر اإلصابة بهشاشة للمرض ى الذين  

يتناولون هذه األدوية بشكل مزمن مع السيدات بعد 

حيث أن هرمون    Postmenopausalانقطاع الطمث  

يعمل على زيادة كتلة العظم.    Estrogenاالستروجين  

  FDAلدواء والغذاء األمريكية  ولذلك تنصح منظمة ا

املرض ى املضطرين لتناول هذه األدوية لفترات طويلة  

خطة   لهم  الصحية  الرعاية  مختص ي  عمل  بضرورة 

 ( 43)عالجية للتخفيف من هذه األعراض املتوقعة.

 استخدام الباراسيتامول مع مرض ى الكبد  .7

أشهر أنواع مسكنات األلم    Paracetamolيعتبر دواء  

ال   العادية  بالجرعات  واستخدامه   ،
ً
ثمنا وأرخصها 

 جانبية حقيقية، وتبدأ مشاكله على الكبد  
ً
يسبب آثارا

جرام    4عند استخدام جرعات عالجية عالية أكثر من  

 وملدة من  
ً
أيام، ألنه في هذه الجرعات العالية    7-3يوميا

دواء   خاليا    Paracetamolيتسبب  موت  الكبد،  في 

في الدم.     ASTو    ALTفترتفع مستويات إنزيمات الكبد  

  Glutathioneفي األحوال الطبيعية يقوم إنزيم يسمى  

على الكبد عن طريق    Paracetamolبمنع مشاكل دواء  

العالية   بالجرعات  أما  الدواء،  هذا  سمية    تقل نزع 

نزيم على نزع السمية، فتحدث املشاكل  قدرة هذا األ 

بالك بابتالع    بد. املتعلقة  املرض ى  بعض  يقوم  عندما 

- 8جرعات من  –  Paracetamolكميات كبيرة من دواء  

فإّن    –غرام  15 لالنتحار،  محاولة  نزيم  أفي 

Glutathione    ،ال يتمكن من نزع سمية تلك الجرعات

وبالنهاية   عصبية  ومشاكل  للمريض  يرقان  فيحدث 

ة من  العمليّ . تحتاج هذه  فشل حاد في الكبد ثم الوفاة

48-72    
ً
ساعة، وتزيد الخطورة لو كان املريض مدمنا

 على الكبد،  
ً
للكحول، أو يتناول أدوية أخرى تؤثر سلبا

في    (44)أصغر.  فيحدث التسمم في وقت أقل، وجرعات

حاالت مرض ى الكبد، فإن جزء من خاليا الكبد يكون  

  Glutathioneقد حصل لها تدمير وبالتالي فإن قدرة  

درجة   األمر حسب  ويتفاوت  السمية،  إزالة  على  تقل 

الخاليا الحالة  يلزم    .موت  هذه  جرعات  في  إعطاء 

دواء   من  أطول    Paracetamolمنخفضة  ولفترة 

 ( 45)الجانبية. اآلثار ن للتخفيف قدر اإلمكان م
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االلتهابات   .8 مرض ى  مع  املخاط  مذيبات 

 والقرحة املعوية 

املخاط   مذيبات  أدوية  مثل:    Mucolyticsتعتبر 

Bromhexine و ،N-acetyl Cysteineو ، Ambroxol  

في  املتجمع  البلغم  إذابة  في  جيد  عالجي  تأثير  ذات 

نفس   في  ولكن  العلوي،  التنفس ي  والجهاز  الصدر 

الوقت فإنها تؤثر على املخاط املبطن لجدران املعدة،  

القرحة   مرض ى  مع  بحرص  استخدامها  يلزم  لذلك 

تنويه  وااللتهابات املعوية.   املجتمع  من واجب صيدلي 

ا مذيبات  لهم  املوصوف  بعد  املرض ى  بتناولها  ملخاط 

الجانبية على جدار   األكل مباشرة للتقليل من آثارها 

 ( 46)املعدة.

من  .9 يعانون  الذين  املرض ى  مع  دومبيريدون 

 اضطراب نظم القلب 

مشاكل   من  الحديثة  الدراسات  من  الكثير  تحذر 

دواء    Motiliumمستحضر   على  الحاوي 

Domperidone    من مشاكله على القلب حيث يعمل

إطالة املوجة الكهربائي     QTعلى  القلب  على مخطط 

القلب   نظم  الضطرابات  املريض  تعرض  وبالتالي 

تؤّدي   Ventricular Arrhythmias  البطينية  قد  التي 

الجانبي    األثرتشير الدراسات إلى أن هذا    (47-49)   . للوفاة

املسنينيزيد   املرض ى  أخرى  لدى  أدوية  تناول  وعند   ،

نفس   األثرتسبب  أو    هذا  استخدام  عند  الجانبي 

.  ملغ  30أكثر من  منه  جرعة عالجية  
ً
   يوميا

ً
لذلك    نتيجة

شركة   ملستحضر  املصنعة    Janssen Cilagقامت 

القصوى   العالجية  الجرعة  من  بالتقليل  موتيليوم 

 من   لغم 40لتصل إلى 
ً
 بدال

ً
. لغم 80يوميا

ً
 ( 50)يوميا

 

 ومرض ى هشاشة العظام  PPIsية أدو  .10

عند استخدامها بشكل يومي وملدة    PPIsتسبب أدوية  

بالعظام وذلك عن طريق منع   أكثر من عام هشاشة 

امتصاص الكالسيوم والذي يحتاج إلى وسط حامض ي  

تؤّدي   إلى لالمتصاص.  الكالسيوم  امتصاص  قلة 

درقية   الجار  الغدة  هرمون   Parathyroidتنشيط 

Hormone   ا  إلخراج الكالسيوم املوجودة بالعظام، مّم

من   في  يقلل  ويساعد  العظم،  كتلة   حدوثمن 

( 51).الهشاشة 
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 ملحة عن الرعاية الصيدالنّية

  An Overview of Pharmaceutical Care 

 الصيدالنية مريم الطهراوي: بكالوريوس في الصيدلة إعداد 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

ص 
ّ
لخ

ُ
 امل

الواليات  نذ أن تم تقديم مفهوم الرعاية الصيدالنيّ ُم  ة في 

   قبلاملتحدة  
ً
عاما أصبححوالي عشرين     ت ، 

ً
مهيمنا  

ً
  شكال

فهم  
ُ
ت العالم.  حول  الصيادلة  املمارسة آلالف  أشكال  من 

ة تركز على  الرعاية الصيدالنية على أنها ممارسة صيدالنيّ 

النتائجو املريض   الصيدال  ،على  من  العمل  نوتتطلب  ي 

ة اآلخرين  الرعاية الصحي  ومختص ي بالتنسيق مع املريض  

الصحة لتعزيز  األدوية   ، للمريض  استخدام  وتقييم 

العالج   أنظمة  أن  من  التأكد  أجل  من  وتعديلها  ومراقبتها 

تحسين    إلىة  هدف الرعاية الصيدالنيّ ت  .الدوائي آمنة وفعالة

املقال   هذا  في  تم  املريض.  بصحة  املتعلقة  الحياة  نوعية 

الصيدالنية الرعاية  مفهوم  عناصره  توضيح  ا  وأهم 

ذكر وظائف الرعاية الصيدالنية وبعض  تّم  الرئيسية، كما  

الصيدالنية   البرامج الرعاية  بمفهوم  اهتمت  التي    الدولية 

العالجية   النتائج  مراقبة  برنامج   Therapeuticمثل 

Outcome Monitoring   (TOM أدوية تحليل  وبرنامج   ،)

تم دعم    Elderly Medication Analysis  (OMA.)ين  املسنّ 

  ب  املقال 
ً
بعض األمراض التي يتم تناولها بشكل أكثر شيوعا

الصيدالنية  الرعاية  التاجي مثل    في  القلب  مرض 

Coronary Artery Disease  ارتفاع ضغط الدم وغيرهاو .   

 مة  قّد مُ 

َم  على  الصيدلة  مهنة  طورت 
َ
أساِس ت من  السنين  ها  ر 

إلى   التقليدية،  األدوية  على  ز 
ّ
ُيرك الذي  أساس  التقليدي 

تقدم يركز على املريض. كان الصيادلة في القرن املاض ي  ُم 

األدوية تركيب  في   
ً
انخراطا    أكثر 

َ
ولكن    ، وَبيِعها  صنيعها وت

، كون هذا ال  بمرور الوقت  بشكل كبير   هذا الدور انخفَض 

للمهنة جديد  تطوير  من  بّد  ال  وكان  باالحتياجات  .  يفي 

 
َ
وية، ومساعدة  الصيدلة في توفير األد همة ممارسة تمثل مُ ت

اال واملجتمع    املرض ى وجهعلى  أفضل  على  منها    ، ستفادة 

باألدوية املتعلقة  املشكالت  إلىوحل  باإلضافة  تشجيع    ، 

لألدويةاال  السليم  العامة  ستخدام  الصحة  وتعزيز   ،

عالجية   نتائج  تحقيق  في  املساعدة  وبالتالي  والتثقيف، 

خال من  الت  أفضل،   ل 
ُ
ت التي  املريضدخالت  على    . ركز 

 أن يكونوا جزءإلى    ادلةقدم في دور الصيستدعي هذا الت  يَ 
ً
  ا

الرعاية الصحيّ  يَ من فريق  الذي    فير عمل على تو ة األوسع 

جب توسيع دور الصيادلة ة أفضل للمرض ى. يَ رعاية صحيّ 

مفاليوم   الصيدالنية   هوم ليشمل    الرعاية 

Pharmaceutical Care ي متخصص نا يجعل الصيدال، مّم 
ً
  ا

الصحيّ  الرعاية  ُم في  في  األدوية  بائع  من   
ً
بدال ؤسسة  ة 

 تجارية.  

 مفهوم الرعاية الصيدالنّية 

ّد 
ُ
الصيدالنية  ق التسعيناتم مفهوم الرعاية  أوائل  من    في 

هيبلرقِ  تشارلز  من  كل  ليندا  و   Charles D. Hepler   بل 

ساهمة الصيدالني في  ُم   اهعلى أنّ   ،Linda M. Strandستراند  

األفراد من أجل تحسين استخدام األدوية وتحسين  رعاية  

الصيادلة إلى  من خالل ذلك دعوة    تّم   (1).النتائج الصحية

اعتماد الرعاية الصيدالنية كفلسفة للممارسة التي تضع  

عني هذا طريقة ممارسة  املرض ى في مركز أنشطة الصيدلي. يَ 

يتحمل فيها الصيادلة مسؤولية التأكد من أن كل ش يء يتم  

املريضفي   الصيدلي  قّد يُ .  مصلحة   التزام م 
ً
 مباشر   ا

ً
  ا
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 وشخصي
ً
للمريضل  ا حيث  رعاية   يَ ، 

ً
مباشرة مع    تعاون 

في تصميم وتنفيذ    ملريض وبقية مختص ي الرعاية الصحّيةا

إلى   تهدف  عالجية  خطة  عالجيّ ل  الوصول ومراقبة  ة  نتائج 

 جودة حياة املريض.  محددة تعمل على تحسين

 ة للرعاية الصيدالنيّ العناصر الرئيسية 

 
َ
الرئتَ ت العناصر  في  مثل  الصيدالنية  للرعاية  كونها  يسية 

باألدويةُم  يَ   ،رتبطة  التي  مباشرة  وبالرعاية  تقديمها  تم 

 و   ،للمريض
ُ
إلى    والتي تهدف  راد تحقيقهاالنتائج املحددة امل

نوعيّ  املريضتحسين  حياة    الصيدالنيل  تحّم يَ بحيث    ،ة 

النتائج الشخصية عن  كل  املسؤولية  نبذة عن  يلي  ما  في   .

 عنصر: 

ال تشمل الرعاية الصيدالنية التوفير    :رتبطة باألدويةمُ 

لألد القراراتالفعلي   
ً
أيضا تشمل  بل  فقط،  املتعلقة    وية 

األحكام املتعلقة  شمل ذلك  يَ   .باستخدام األدوية للمرض ى

الدواء، الدواءوالجرعات، وطرق    باختيار  وتوفير  إعطاء   ،

 وتقديم املشورة للمرض ى.  ،املعلومات املتعلقة باألدوية

   :رعاية املرض ى
َ
ن رعاية املرض ى الشاملة من مجاالت  تكوّ ت

الطبيّ  الرعاية  ذلك  في  بما  متكاملة  والرعاية  ،  ةرعاية 

ُمختص ي الرعاية  متلك  ة. يَ والرعاية الصيدالنيّ   ،ةالتمريضيّ 

برة فريدة ويجب أن  خصصات ِخ في كل من هذه الت  الصحية

يُ  للمريض.  الشاملة  الرعاية  في  الصيداليتعاونوا    ي نساهم 

الصيدالنّية  الرعاية  خالل  فريدة    من  ومهارات  بمعرفة 

األدوية استخدام  من  املثلى  النتائج  صحة    حيث   لضمان 

 ورفاهية املريض لها أهمية قصوى. 

 تحسين نوعية  إلىة الرعاية الصيدالنيّ  هدفت :النتائج 

عالجيّ  نتائج  تحقيق  خالل  من  املريض  محددة  حياة  ة 

باألدوية الطبية،    :مثل  ،متعلقة  املريض  مشاكل  عالج 

األعراض   من  الحد  أو  منهاوالقضاء  يشكو  املريض،    التي 

من   والوقاية  الطبية،  املشكلة  تطور  إبطاء  أو  وتوقيف 

 بعض األمراض أو األعراض(.  

عني أن  :الحياة)نوعية(  جودة  
َ
  بصحة   املريض  عيتمتّ   ت

 و ،  دةجيّ 
ً
  أو   الحياة   أحداث   في  املشاركة   على  أن يصبح قادرا

في    شارك املرض ى بطريقة مستنيرة  يجب أن يُ .  بها  االستمتاع 

 تحديد أهداف جودة الحياة لعالجاتهم. 

ة  الرعاية الصيدالنيّ في  تكون العالقة املباشرة    :ةسؤوليامل

الصيدال واملنبين  بالعَ ي  متعلقة  الذي  ريض  املنهي    ُيعنى هد 

ورفاهيته.   املريض   بسالمة 
َ
الصيدالنية  تحّدى  ت الرعاية 

كون  ي أن  ة.  التفكير في نهجهم في املمارسالصيادلة إلعادة  

أّن نالصيدال يعني   
ً
مسؤوال املعرفية  لديه    ي  القاعدة 

الصحيح الِخ   واملوقف  كمسؤوليّ لتقديم  للمريض  ة  دمة 

 ة وليست خيار مهنيّ 
ً
 . ا

 ة الصيدالنيّ  الرعاية فوظائِ 

عد
ُ
الصحي  ت النظام  لصيادلة  األمريكية   الجمعية 

American Society of Health-System Pharmacists  

(ASHP)  ، ُم 
 
مهنيّ نظ    ،ةمة 

ُ
ِ ت

ّ
الصياِد مث يعملون  ل  الذين  لة 

في للمرض ى  رعاية  ولقد    ، املمارسةأماكن    جميع  كمقدمي 

في   مة 
 
املنظ   لتحسين   املبذولة  الجهود  طليعةكانت 

 عام  79  ملدة  املرض ى  سالمة  وتعزيز  ،األدوية  استخدام
ً
 ا

أّيدت الصيدالنيّ   ASHP  َمَضت.  الرعاية  تمت  و ة،  مفهوم 

عليها   تنطوي  التي  الوظائف  تحديد  إلى  الحاجة  مناقشة 

  ، واملهارات األساسية الالزمة لتوفيرها ، ةالرعاية الصيدالنيّ 

عام في  أنطونيو  سان  إجماع  مؤتمر     (2) .1993  في 
َ
 عتقدت

ASHP  ُم طريقة  إلى  يحتاجون  الصيادلة    متبعة   دةوح  أن 

على الوظائف    تعتمد  ةالرعاية الصيدالنيّ تقديم  من أجل  

التي يجب على جميع الصيادلة أداءها للمرض ى في األنظمة  

في املستشفيات،    م هذه الطريقةمكن استخدايُ   ة.الصحي

املجتمع وصيدليات  الخارجية،  والرعاية    ،والعيادات 

 ما يلي: وظائف الرعاية الصيدالنية  تشمل . املنزلية وغيرها
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 علومات الخاصة باملريض مع وتنظيم املَج  .1

جب الحصول على املعلومات مباشرة من املرض ى، وأفراد  يَ 

الصحيّ   ومختص ياألسرة،   كما  الرعاية  الحاجة.  حسب  ة 

مكن الحصول على املعلومات من خالل مراجعة السجل  يُ 

يَ  الواردة في السجل  الصحي للمريض.  املعلومات  جب فهم 

اتخاذ  الصحي للمريض وتفسيرها والتحقق من   دقتها قبل 

مع الحفاظ على  ،  ارات بشأن العالج الدوائي للمريضالقر 

الخصوصيّ  في  املريض  حقوق  لحماية  املهنية  ة  املسؤولية 

من  ف،  لبيانات املرض ى  ى بالتوثيق اإللكترونيوص ّ والسرية. يُ 

الصيدال لدى  يكون  أن  قن املثالي  شاملة ي  بيانات  اعدة 

البيانات    تسجيلتختلف أنظمة  . يمكن أن  لجميع املرض ى

اعتماد باملريض   الخاصة 
ً
والطريقة  على    ا املمارسة،  مكان 

 .  التي يفضلها الصيدالني

 العالج الدوائي في  تحديد وجود مشاكل  .2

يجب تقييم قاعدة بيانات املريض ألي من مشاكل العالج  

 الدوائي التالية: 

لها   • ليس  التي  داعي  األدوية  أي  أو  استطباب 

 . لالستخدام

 ة التي ال يوجد دواء موصوف لها. الحاالت الطبيّ  •

طبيّ  • لحالة  مناسب  غير  بشكل  املوصوفة  ة  األدوية 

 معينة. 

إعطاء   • طريقة  أو  الجرعات  شكل  أو  الدواء  جرعة 

 الدواء غير املناسبة. 

َح  • من  املريض  يعاني  التي  األدوية  ية  ساِس وصف 

 تجاهها. 

 الدوائية الضارة الفعلية واملحتملة. اآلثار •

لحصول على الفائدة الكاملة من العالج الدوائي  عدم ا •

 املوصوف. 

على   • الدوائي  للعالج  املالي  األثر  عن  الناشئة  املشاكل 

 املريض. 

 عدم فهم املريض لطريقة للعالج الدوائي.  •

 عدم التزام املريض بالعالج الدوائي. •

 

أهداف   .3 الصحيّ   مختص ي تلخيص  ة  الرعاية 

 للمرض ى

والنتائج   للمريض،  العامة  االحتياجات  مراعاة  يجب 

قبل   من  اآلخرين    مختص ياملرجوة  الصحية  الرعاية 

وتوثيق   تحديد  عند  لديهم،  العالج  وخطط  وأهدافهم 

منع   أو  الالزمة لتحسين  باألدوية  املتعلقة  الرعاية  عناصر 

 تدهور صحة املريض أو رفاهيته. 

 تحديد أهداف العالج الدوائي  .4

تسقة مع  تكون أهداف العالج الدوائي واقعية وُم جب أن  يَ 

في   اآلخرين  واألعضاء  املريض  قبل  من  املحددة  األهداف 

فريق الرعاية الصحية. يجب تصميم العالج لتحقيق نتائج  

 محددة متعلقة باألدوية وتحسين نوعية حياة املريض. 

 تصميم نظام عالج دوائي  .5

الدوائي مصممأيجب    العالج  نظام  يكون   ن 
ً
لالستخدام    ا

يَ  وأن  لألدوية،  النّ األمثل  الدوائي  في  العالج  بأهداف  ظام 

ب األخذ  مع  املريض  مع  الجوانب  املوضوعة  االعتبار  عين 

 وجودة الحياة.األخالقية 

6.  
ُ
اقبة تصميم خ  طة املر

املراقبة بشكل فعال تحقيق أهداف   َقّيم خطة 
ُ
ت أن  يجب 

اآلثار  عن  والكشف  باملريض  الخاصة  الدوائي    العالج 

النهاية   نقاط  تحديد  يجب  واملحتملة.  الحقيقية  السلبية 

 لتقييم ما إذا كان الهدف قد تحقق أم ال.  
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اقبة   .7 املر الدوائي وخطة  العالج  نظام  تطوير 

املريض    بالتعاون  الرعاية   ومختص يمع 

 الصحية 

مع   بالتعاون  املوضوعة  والخطة  النظام  يكون  أن  يجب 

الصحية   الرعاية  ومقدمي  ومنطقيين.  املريض  منهجيين 

وخطة املراقبة في السجل    العالج لدوائي  نظامجب توثيق  ي

الصحي للمريض للتأكد من أن جميع أعضاء فريق الرعاية  

 ة لديهم هذه املعلومات.الصحيّ 

 بدء نظام العالج الدوائي  .8

 اعتماد 
ً
يمكن    ا املراقبة،  وخطة  الدوائي  العالج  نظام  على 

ي حسب االقتضاء تنفيذ كل أو أجزاء من نظام  نللصيدال

الدوائ السجل  مع    يالعالج  في  اإلجراءات  جميع  توثيق 

 الصحي للمريض.

اقبة آثار نظام العالج الدوائي مُ  .9  ر

 تكون البيانات التي تم جمعها وفقيجب أن 
ً
لخطة املراقبة   ا

بحيث يمكن إصدار أحكام حول    ، ة وصالحةكافية وموثوق

يَ  الدوائي.  العالج  نظام  في  تأثيرات  التغييرات  مراعاة  جب 

حالة املريض منذ وضع خطة املراقبة. يجب تقييم تحقيق  

يجب    رغوبة لكل هدف في خطة املراقبة. النقاط النهائية امل 

العالج   أهداف  من  أي  تحقيق  في  الفشل  سبب  تحديد 

 تعديل.أي إجراء قبل  الدوائي

 الدولية البرامج

الصيدالنيّ  الرعاية  شبكة  إنشاء  األوروبيّ تم  ة  ة 

Pharmaceutical Care Network Europe  (PCNE)،    في

من قبل عدد من الباحثين األوروبيين    ،1994عام  هولندا  

أصبحت  الصيدالنية.  الرعاية  مجال  جمعية     PCNE في 

الق بموجب  عام  رسمية  في  الهولندي  هدف  ت.  2004انون 

PCNE  الرعاية   إلى الصيدلة على نهج  في تطوير  املساعدة 

 
َ
امل البلدان األوروبية  في    PCNEبدأت    (3)  .عنيةالصيدالنية 

برنامج   مثل  املشتركة،  الصيدالنية  الرعاية  برامج  بعض 

العالجية   النتائج   Therapeutic Outcomeمراقبة 

Monitoring    (TOM ّاملسن أدوية  تحليل  وبرنامج  ين  (، 

Elderly Medication Analysis  (OMA سنذكر .)    بإيجاز

 : منهم برنامجعن كل 

اقبة النتائج العالجية   TOMبرنامج مر

صيدالنيّ   برنامج  TOM ُيعد   الكتشاف  رعاية  مجتمعي  ة 

الربو.   باألدوية لدى مرض ى  املتعلقة  املشكالت  ومنع وحل 

 إيجابية على نوعية
ً
الحياة    أظهرت نتائج هذا البرنامج آثارا

أيام املرض. زادت املعرفة بمرض  و   والربو  املرتبطة بالصحة

واستخدام   االستنشاق  أخطاء  وتناقصت  واألدوية،  الربو 

 ا
َ
خ  ألدوية. 
َ
أن    َص ل إلى  البرنامج  الربو    TOMمؤلفو  ملرض ى 

من قبل الصيادلة املجتمعيين يحسن جودة العالج الدوائي  

الربو. هذا    (4)ملرض ى  في  املشاركة  الدول    البرنامج شملت 

 
َ
شت

ُ
النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفلوريدا    كل من  ركامل

الشمالية   وأيرلندا  وأيسلندا  وأملانيا  املتحدة(  )الواليات 

   (3) وهولندا.

 
ّ
 OMAين برنامج تحليل أدوية املسن

ة املقدم للمرض ى  تم قياس تأثير برنامج الرعاية الصيدالنيّ 

   65ين الذين تتجاوز أعمارهم  املسنّ 
ً
في تجربة خاضعة    ،عاما

أوروبية   دول  سبع  في  وطولية،  ،  السويدوهي  للرقابة 

الشمالية،  و ،  البرتغالو  ،  الدنماركو ،  أيرلنداو أيرلندا 

ات التي  ى املرض ى الذين زاروا الصيدليّ هولندا. تلّق و ،  أملانياو 

 تقدم برنامج الرعاية الصيدالنية التدخالت التالية: 

املرض ى لتحديد وتجا ✓ األدوية فحص جميع أدوية  هل 

إلى   املرض ى  إرشاد  تم  كما  املجدية.  وغير  القديمة 

 االستخدام العملي األمثل لألدوية والتعامل معها. 

 تحديد املشاكل املتعلقة باألدوية.  ✓
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إرشاد املرض ى الذين لديهم مشاكل متعلقة باستخدام   ✓

 األدوية.

تلقى املرض ى املسنين بانتظام نظرة عامة محدثة عن   ✓

أدويتهم. كانت النظرة العامة على الدواء مفيدة  جميع 

   (5)للمرض ى.

تحسن  النتائج   أظهرت 
ً
الصحة  ا  وتحكم   ،في 

ً
في    ا أفضل 

العالمات واألعراض لدى كبار السن املشاركين في برنامج  

أدّ  الصيدالنية.  الرعاية  الرعاية  خدمة  تقديم  ى 

 
 
املنظ واالمتثال الصيدالنية  املرض ى  رضا  تحسين  إلى     مة 

      (7-6) .للعالج الدوائي

  حددةة ألمراض مُ الرعاية الصيدالنيّ 

الصيدالنيّ برامج  توجد   خاص  الرعاية  بشكل  لبعض  ة 

  سنذكر بعض من هذه األمراض التي يتم ،  األمراض املزمنة

 شيوعبشكل أكثر ها تناول
ً
 . في الرعاية الصيدالنية ا

 مرض القلب التاجي 

 Coronary Artery Disease 

 
َ
الصيدالنيّ ت الرعاية  برامج  البلدان  شمل  من  العديد  في  ة 

  . Coronary Heart Diseases  برامج أمراض القلب التاجية 

 تم إجراء مراجعة منهجية للتجارب  
ُ
 Randomizedعشاة  امل

Clinical Trials  (RCTs  ) ّمت آثار الصيادلة في رعاية  التي قي

القلب  فشل  مجموعة   Heart  Failure مرض ى  قبل  من 

املستشفيات    ،كندية في  القلب  فشل  خطر  أن  وأظهرت 

ينخفض   أن  الثلث  يمكن   تقريببمقدار 
ً
خلص  ا لذلك   ،

في  مؤل الصيادلة  دمج  في  النظر  يجب  أنه  إلى  الدراسة  فو 

القلب.رَ فِ  رعاية مرض ى  أخرى    (8)ق  رض ى  مل أسفرت دراسة 

االحتقاني    فشل في    Congestive Heart  Failureالقلب 

الصيدالنيّ  الرعاية  للعالج برنامج  أفضل  امتثال  عن  ة 

بالعالج  ن كبير في املعرفة  ، وتحسُّ من قبل املرض ى  الدوائي

املستشفى. إلى  املرض ى  لدخوالت  أقل  وعدد    ( 9)الدوائي، 

القائمة على   أظهرت مراجعة منهجية أخرى أن الخدمات 

وإدارة   املريض  تثقيف  ذلك  في  بما  املجتمعية  الصيدلة 

   أدويته
ُ
وعوامل  ت الخطرة  السلوكيات  من  الحد  في  ساهم 

 ( 10) الخطر ألمراض القلب التاجية.

 الدم  ضغط ارتفاع

  
َ
 وفق  بَت ث

ً
  ارتفاع   مجال   في  الصيدالنية  الرعايةأّن    لألدبيات  ا

  ( 11) .مفيدةو  ما  حد إلى شائعة ypertensionH  الدم ضغط

  جميع   في  كبير   يصّح   قلق  صدر َم   الدم  ضغط  ارتفاع ُيعتبر  

إحدى  .  ارالضّ   هُ تأثيرَ   ب بَ َس بِ   ،العالم  أنحاء ظهَرت 
َ
أ

راَجعات املنهجّية، التي 
ُ
  بتقييم  تقاَم امل

َ
 لةالصياِد  التدخُّ ت

إلىالدم  ضغط  ارتفاع  مرض ى  في    أن  ، 
َ
 الصيادلة  التدخُّ ت

 
ُ
لدى هؤالء    االنقباض ي  الدم  غطضَ   من  كبير  بشكل  للَق ت

 ( 12) .املرض ى

 األمراض األخرى  

 
َ
  الرعاية   برامج  فيها  تنتشر  التي  األخرى   األمراض   شملت

الربو  ةالصيدالنيّ  مرض   ،Asthma،   السكري و Mellitus   

Diabetes،  املزمن   الرئوي   واالنسدادChronic 

Obstructive Pulmonary Disease  (COPD  ،) والصداع  

  غير   الصدرية   والذبحة   ، Migraine)الشقيقة(    النصفي

   . Unstable Angina  املستقرة 
ُ
  أكثر   األمراض  بعض  عتبرت

  أمراض   تميل  حيث  ةالصيدالنيّ   الرعاية  لبرامج  مالءمة

  مثل   معينة  عمرية  فئات  في   أكبر  بشكل  الظهور   إلى  معينة

 .  السن  كبار

 الخاتمة  

عتبر  
ُ
الرعاية الصيدالنية قابلة للتطبيق ويمكن تحقيقها  ت

قتصر  من قبل الصيادلة في جميع أماكن املمارسة، إذ ال يَ 

الرعاية   املرض ى  الصيدالنيّ توفير  في  الصيادلة  على  ة 

الداخليين أو املرض ى الخارجيين أو صيدليات املجتمع، وال  

أو شهادات   معينة  درجات  على  الحاصلين  الصيادلة  على 
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قتصر  عتماد أخرى، كما ال يَ اتخصص أو إقامات أو أوراق 

أو   األكاديمية  األوساط  في  املوجودين  أولئك  على  األمر 

عد  التعليمية.  
ُ
الصيدالنيّ ات عالقة  لرعاية  مسألة  ة 

شخصية ومهنية ومسؤولية مباشرة مع املريض للتأكد من  

أّن ذلك  و   ،األمثل  يهاستخدام املريض لألدوية  طريقة  أن  

يؤدي إلى تحسين نوعية حياة املريض.
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 ةالحيويّ  املضاداتجرثومّية تجاه املقاومة ال

Antibiotic Resistance 

 : بكالوريوس في الصيدلة عامر صافي  الصيدالنيإعداد 

 : الدكتور الصيدالني رامز القضمانياإلشراف والتدقيق واملراجعة العلمّية

 

 
ّ
 ص امللخ

 
ُ
املت تجاه  الجرثومية  املقاومة  الحيويّ ادّ ض عد  مشكلة    ةات 

هذه   تؤدي  بجّدّية.  معها  التعامل  تتطلب  عاملّية،  صحّية 

في   األول  السالح  الحيوّية،  املضاّدات  فقدان  إلى  املقاومة 

وجه األمراض اإلنتانّية، أال وهو فعالّيتها. سنتعرف أكثر في  

هذا املقال على املقاومة الجرثومّية الناشئة والعوامل التي  

 على اآلليات الجرثومّية  تساهم في نشوئها. سنتعرف أيض 
ً
ا

ضاربين   الصفة،  هذه  الجراثيم  خاللها  من  تكتسب  التي 

 أو أكثر لكّل آلّية. سنورد أمثلة لجراثيم مقاومة ونسب  
ً
مثاال

الصّحة   مة 
ّ
منظ تقارير  حسب  العالم  حول  انتشارها 

 تسليط الضوء على نتائج وتبعات  
ً
العاملّية. سيجري أيضا

إ دعت  التي  املقاومة  خطط  انتشار  وضع  ضرورة  لى 

ذكر   على  سنأتي   
ً
وأخيرا ملواجهتها.  عاملّية  واستراتيجّيات 

قد   التي  املقترحة  والحلول  االستراتيجّيات  هذه  من   
ً
بعضا

هذا   يقّدم  ال  الجرثومّية.  املقاومة  تخفيف خطر  في  تفيد 

 لها.  
ً
ل مختصرا

ّ
الحلول املطروحة، وإنما يشك املقال كامل 

صيات الهيئات العاملية والجهات  وال بّد من االطالع على تو 

 الباحثة األخرى في هذا املجال.  

 ُمقّدمة 

اإلنتانات  تسبّ  العديد  Infectionsبت  أرواح  من    بفقدان 

 .  Antibioticsة ات الحيويّ قبل اكتشاف املضادّ  البشر

 

اآلن    تستمر لحياتهم.  بالتسّبب  اإلنتانات  اآلالف  بفقدان 

 Centers ofفوفق مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  

Disease Control and Prevention (CDC)    يصاب حوالي

املتحّد   2.8 الواليات  في  شخص  األمريكيّ مليون  فقط  ة  ة 

. وقد توفي منهم  ألدويةات مقاومة لبإنتانات سببها متعضيّ 

ل 35000 الحيوية    ،(1)هانتيجة  املضادات  أصبحت  إذ 

ال يمكن أن نتجنب خطر اكتساب     .عاجزة عن معالجتهم

املضاّدات    Organismsاملتعضّيات   تجاه  املقاومة  صفة 

كامل بشكل  فهمها  (1)الحيوّية  طريق  عن  بإمكاننا  ولكن   ،

 وإدراك أسباب نشوئها من إيجاد حلول لهذه املعضلة. 

   ةحيويّ ات ال ة للمضادّ املقاومة الجرثوميّ 

الجرثوميّ  املقاومة  للمضادّ تحصل  الحيويّ ة  ة  ات 

Antibiotic Resistance   (  
ً
اختصارا تARأو  عندما  بقى  ( 

بع لتتكاثر من جديد    تعرّ   د الجراثيم 
ً
قادرا كان  لدواء  ضها 

واحدة من    ARتعد    (1)ا.همن قبل على قتلها أو تثبيط نموّ 

الرئيسيّ  تهّد املشكالت  التي  الصّح ة  العاّم د  القرن  ة  ة  في 

املضادّ  أنقذت  والعشرين.  الحيويّ الحادي  منذ  ات  ة 

عداو  من  البشر  من  املاليين  واعتبرت  ى اكتشافها   مميتة 

التي تستهدف  Magic Bulletة  كـ "الطلقة السحريّ   ئذوقت  "

 
ّ
تؤث أن  دون  املرض  عن  املسؤولة  املضيف  الجراثيم  في  ر 

Host ّالسحري الطلقة  مفهوم  استخدام  يعود  للعالم  .  ة 

Paul Ehrlich  العالم  ت  والذي  Alexanderنسب إليه، مع 
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Fleming   البنسلين  الذي اكتشف  Penicillin  بداية عصر ،

من بين    Fleming. كان  Antibiotic Eraة  ات الحيويّ املضادّ 

 
ّ
حذ من  تجاه أول  املحتملة  املقاومة  من    البنسلين   ر 

Penicillin   عال لفترة  أو  قليلة  بتراكيز  استخدم  ج  إن 

   (7) قصيرة.

 املقاومة الجرثومّية  ظهور  عوامل

ات العضويّ ض  عندما تتعرّ  AR  تحصل املقاومة الجرثومية

ات تثبيط أو قتل العضويّ   حيث يتّم   ، حيوّي   الدقيقة ملضادّ 

تملك  الحّس  التي  تلك  وتتضاعف  تعيش  حين  في  اسة، 

صفة   أو التي اكتسبت  Natural/Intrinsicة مقاومة طبيعيّ 

 املقاومة. يمكن  

 AR :(2 )تحديد ثالثة عوامل تسهم في ظهور 

   املبالغ به ةات الحيويّ املضادّ  استخدام .1

للمضادّ الصّ   يعد به  املبالغ  الحيويّ رف  قبل  ات  من  ة 

هو أحد أشكال    الصحيحاملمارسين في غياب االستطباب  

ة. ينضوي غياب  ات الحيويّ االستخدام غير املالئم للمضادّ 

للمضادّ  الزائد  االستخدام  على  الدقيق  ات التشخيص 

خاّص الحيويّ  وبشكل  السريريّ   ة،  املعالم  تتشابه  ة  حين 

   ة. كما يعّد ة والجرثوميّ لإلصابة الفيروسيّ 
ّ
ات  ر املضادّ توف

طبّ الحيويّ  وصفة  بدون  وصرفها  من  يّ ة  مختّص ة  أو    قبل 

  Self-Medication  م رعاية مؤهل، أو الصرف الذاتّي مقّد 

أشكال   من  آخر   
ً
شكال لذاته،  املريض  قبل  من  للدواء 

للمضادّ  الزائد  الحيويّ االستخدام  االختيار  ات  يساهم  ة. 

غير الكافي، وضعف التزام    Dosingغير الصحيح، والتجريع  

 
ّ
بالتوصيا العالجيّ املريض  حصول  ت  احتمال  زيادة  في  ة، 

AR ل  االستخدام الكثيف واملطوّ   ا في سياق املشفى، فإّن . أّم

ة هو املساهم األكبر في نشوء العداوى ات الحيويّ للمضادّ 

املقاومة  املشفويّ   Antibiotic-Resistant Nosocomialة 

Infections . 

ة في الزراعتتتة  ات الحيويتتتّ ملضتتتتتتتتتتتتتتادّ استتتتتتتتتتتتتختتتدام ا .2

 للطعاموالحيوانات املنتجة  

املضادّ  الحيويّ تشكل  الحيواناتات  لدى  املستخدمة  ،  ة 

الطبّ ب االستخدام  عن   
ً
نستهلك    يّ عيدا التي  البشر،  عند 

من   والوقاية  النمو  لتعزيز  األسماك  تربية  وفي  لحومها 

 ال بأس به من مجموع املضادّ 
ً
ات  األمراض املحتملة جزءا

هاّم الحيويّ  بنسبة  وتساهم  املستخدمة  مسألة  ة  في  ة 

 ( 2).ةاملقاومة الجرثوميّ 

 ةة في األوساط البيئيّ املقاومة الجرثوميّ  .3

يه البيئة  السنوات األخيرة إدراك الدور الذي تؤدّ تنامى في  

املقاومة تجاه املضادّ  انتشار  الحيويّ في  املاء،  ات  ة. يساهم 

بين   املقاومة  انتقال  في  الحصر،  ال  املثال  سبيل  على 

كميّ   ،األوساط  على  يحتوي  حيويّ فهو  مضادات  من  ة  ات 

غير   االستقالب  عن  ناتجة  اإلنسان  فضالت  مصدرها 

أنّ   ،م اإلنسانالكامل في جس املضادّ أو  تلك  ات غير  ها من 

الكشف عن جراثيم    املستهلكة والتي يتم التخلص منها. تّم 

  Antibiotic-Resistant Genesمقاومة أو جينات مقاومة  

  (2)نات من املاء.في عيّ 

 آليات نشوء املقاومة الجرثومية 

سالالت   نشوء  في  مجتمعة  السابقة  العوامل  تساهم 

الحيويّ ة  جرثوميّ  الصادات  تجاه  هذه ة.  مقاومة    تتطور 

دة، قد تحدث واحدة أو أكثر من هذه  ات متعّد املقاومة بآليّ 

ات  ن اآلليّ تتضّم   ة في آن واحد.ات الحيّ عضيّ تات في املاآلليّ 

 (3)ما يلي: ARة في نشوء األساسيّ 
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 تعديل الهدف الدوائي  .1

 Modification of Drug Target Site 

ات املعروفة في الجراثيم والتي تقود إلى  اآلليّ هي واحدة من  

لفة الدواء للهدف املعّدل. ينتج هذا التعديل عن  إنقصان  

الجينات   في  التي    Gene-Mediated Mutationsطفرات 

-Enzymeالت متواسطة باإلنزيم  ، تبّد ترّمز الهدف الدوائّي 

Mediated   الدوائّي الهدف  استبدال  في  و/أو   ،

Replacement   تجاه    .الدوائّي   الهدف املقاومة  تعد 

األمثلة    Rifampinريفامبين   من  عند    الشائعة واحدة 

فهي تنشأ عن    ، Gene-Mediated Mutationsالحديث عن  

  التي تشّفر   rpoBجينة  في    Point Mutationة  طفرة نقطيّ 

والذي هو هدف    RNA polymeraseمن    βتحت الوحدة  

تجاه    Rifampin.(3 )  ريفامبين  دواء املقاومة  تحدث 

اآلليّ   Fluoroquinolonesالفلوروكينولونات     ، ةبنفس 

التغيّ  الجينيّ ولكن  يصيب    ر  الحالة  هذه  في  الحاصل 

هي    Topoisomerase IVو  DNA Gyraseأنزيمات   والتي 

. تكون الطفرات  (3)ةات الحيويّ هدف هذه الزمرة من املضادّ 

 مسؤولة عن املقاومة تجاه دواء
ً
  Linezolid  يد لينزول  أيضا

(Oxazolidinones و سلفاميتوكسازول  -تريميتوبريم( 

Trimethoprim-Sulfamethoxazole  (TMP/SMX.)   من  

التبّد  عن  الناشئة  املقاومة  على  األمثلة    الت أفضل 

  في الهدف الدوائّي   Enzyme-Mediated  املتواسطة باإلنزيم

املاكروليدات   تجاه  املقاومة  عبر  Macrolidesهي  تحدث   .

الوحدة    S23 rRNAالـ    methylationلة  متي تحت  من 

ت.  50S ribosomalة  الريبيّ  عبر  يحدث  هذا  املتيلة  فاعل 

 Erythromycin Ribosomalبجينات    يشّفرإنزيم  

Methylation (ERM) ّيتثب التبّد .  هذا  خالل  من  ل  ط 

، يمكن للجراثيم أن    الحاصل ارتباط الدواء بهدفه.
ً
وأخيرا

وتكتنف هذه اآللية تطوير   Replacementة  بآليّ   ARتطور  

األصليّ  لألهداف  مشابهة  جديدة  ال  أهداف  ولكنها  ة 

ة  ر هذه اآلليّ ة كسابقتها. تفّس ات الحيويّ تستجيب للمضادّ 

العنقوديّ  املذّه مقاومة    ميتيسلين   تجاه  S. aureusبة  ات 

Methicillinامتال عن  وتنتج  لجينة  ،  الجراثيم  هذه  ك 

mecA    تشّفرالتي  Penicillin Binding Protein 2a 

(PBP2a)  وهو  ،PBP    لـ ضئيلة  ارتباط  ألفة  -يملك 

lactamsβ   كّل تتضمن  البنسلينات التي     

تلك    Cephalosporinsالسفالوسبورينات  و  باستثناء 

الخامس   للجيل  السيفالوسبورينات    gen th5املنتمية  من 

 Ceftaroline.(3)مثل سيفتارولين 

 خفض دخول الدواء أو تراكمه .2

 Decreasing Drug Access or Accumulation 

ة إلى أو  ات الحيويّ ل دخول املضادّ يمكن للجراثيم أن تعّد 

خفض  خالل  من  التأثير  موقع  في  الدواء   تراكمها    إدخال 

Drug Influx    إخراجه  زيادة أو  إلى الخلية  Drug Efflux  منها  .

الخارجيّ  الغشاء  في  الجراثيم  تدعى    تمتلك    Porinsقنوات 

املضادّ  أو خروج  الحيويّ مسؤولة عن دخول  -β  مثل ة  ات 

lactams   التتراسكلينات  وTetracylcines   وبعض  

قد    ها من  Fluoroquinolones  الفلوروكينولونات وإليها. 

تكون التعديالت التي تحصل على مستوى هذه القنوات هي  

املضادّ  هذه  تجاه  املقاومة  عن  يساهم    ؛اتاملسؤولة  إذ 

ات  املسؤولة عن دخول املضادّ   Porinsخفض التعبير عن  

   Enterobacteriaceaeات  في مقاومة عائلة اإلمعائيّ 
ً
   من وكال

  Acinetobacterوالرواكد    Pseudomonasالزوائف  

السيفالوسبورينات  و   Carbapenems  لكاربابيماتل

Cephalosporinsمضخات   . قد تزيد الجراثيم التعبير عن

املضادّ   Efflux Pumps  اإلخراج من  العديد  تنقل  ات  التي 

لدى    Intrinsic  لة ة مساهمة في املقاومة املتأصّ خارج الخليّ 

الغرام  سلبيّ  العديد    Gram-Negative Bacteriaات  تجاه 

 ا يعرف باملقاومة ة مسؤولة عّم هذه اآلليّ  من األدوية. وتعّد 
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األدوية   من  العديد  أو    Multidrug Resistanceتجاه 

 
ً
 .MDRاختصارا

 للدواء  نزيميّ نزع التفعيل األ  .3

 Enzymatic Inactivation of the Drug 

   نالتي يمكن أ  األنزيمـــاتتم تحـــديـــد العـــديـــد من  
ّ
م أو تحط

ــــ  ات الحيويّ زمر متعددة من املضــادّ ل تعّد  ـــ ـــ   β-lactamsة كــــــ

  β-lactamaseيعــــد  .  Macrolidesو  ،Aminoglycosidesو

ـــــات  املســـــــــــــؤول عن تحطيماألنزيم   ـــــلينـ ـــ   Penicillins  البنســـــ

  Monobactamsو  Carbapenemsو  Cephalosporinsو

ــــبب وراء وبالتالي   ـــــاف إلى هذا  افعالّيته  هافقدانهو الســـــ ـــ . يضـ

 Chemicalة  وظيفيّ كيميائية  نزيمات في إضـافة زمر  دور األ 

Groups   ّة متســـــــــــــببـــة بـــإعـــاقـــة ارتبـــاط  ات الحيويـــّ للمضـــــــــــــــاد

الدواء بهدفه وبالتالي حصـــــــــول املقاومة تجاهه. فاألنزيمات  

  Phosphorylationو  Acetylation  عمليات املســـــــــــــؤولة عن

ــّ   Adenylationو ــاليـ  في هـــذا النمط من نزع فعـ
ً
ة تلعـــب دورا

ـــ ـــــ ـــ لـ ــــــــدواء.  ـــ ــــدتالـ ـــ غـــــ ـــد  ـــــ ـــ  Aminoglycoside-Modifyingقـ

Enzymes (AMEs)    مـــجـــمـــوعـــــــة تـــربـــط  أو   Hydroxylالـــتـــي 

Amino   إلى جزيئــةAminoglycoside   ـــــيطرة في اآلليّــ ـــ ة املســـــ

ــادّ  يكون التعبير    (3)ات.املقـاومـة تجـاه هـذه الزمرة من املضـــــــــــ

ـــــــن   ـــ ـــ ــــــــ   Acetyltransferasesعـــــ ـــ ـــ بـــــ ـــــــرف  ـــ ـــ ـــــــعـــــ ـــ ـــ يـــــ ـــــــذي  ـــ ـــ الـــــ

Chloramphenicol Acetyltransferases (CATs)  ــــو ـــ  هـــــ

األ اآللـــيـــــــّ  لـــلـــمـــقـــــــاومـــــــةنـــزيـــمـــيـــــــّ ة  الـــكـــلـــورامـــفـــيـــنـــيـــكـــول    ة  تـــجـــــــاه 

Chloramphenicol.(3) 

 بي تغير املسار االستقال  .4

 Alteration of Metabolic Pathways 

االستقالبّي  املسار  تغيير  من  الجراثيم  بعض   استفادت 

  ؛ هفي اكتساب مقاومة تجاه  الحيوّي   الذي يستهدفه املضادّ 

الذرارّي  طوّ الجرثوميّ   فبعض   ة 
ّ
يمك  

ً
مسارا من  رت  نها 

الفوليك   حمض  على  األوساط    Folic acidالحصول  من 

الصطناعه.امل الحاجة  من   
ً
بدال في    حيطة  زوال  تكمن 

مصدر   من  وتحصيله  الفوليك  الحاجة الصطناع حمض 

مقاومة وراء  اآللية    السلفوناميدات   بديل 

Sulfonamides.(3)   ّاآللي هذه  إلى  تؤدي  املتعددة  ات 

تجاه   املقاومة  صفة  مختلفة  أنواع  من  جراثيم  اكتساب 

 ة. ات الحيويّ املضادّ 

 أمثلة لجراثيم مقاومة 

 S. aureusالعنقوديات املذهبة 

-Gramة الغرام  واحدة من الجراثيم إيجابيّ   S. aureus  تعد

Positive   ّمن الزمرة الطبيعي 
ً
 Normalة  التي تشكل جزءا

Flora    إنتانات ذاته  الوقت  في  وتسبب  اإلنسان،  لدى 

ة. غدت بعض  متعددّ   Nosocomialة  ة أو مشفويّ مجتمعيّ 

تجاه    S. aureusذراري   وأصبحت    Methicillinمقاومة 

بـ       Methicillin-Resistant S. aureusتعرف 
ً
اختصارا أو 

MRSA  ظهرت .MRSA   ّالقرن املاض ي    ة في ستيناتألول مر

1960s    من سالالت  20لتشكل في الوقت الراهن أكثر من %

S. aureus  ( العالم   World Health Organizationحول 

Regions  إلى النسبة  هذه  وتصل  دول  %  80(،  بعض  في 

املسبّ   (4)العالم. اإلنتانات  معالجة  بـ  تتم  بأدوية   MRSAبة 

 
ّ
  فانكومايسين   مثل  Second-Line Treatmentالثاني    الخط

Vancomycin   ّستخدم يكما    ، ة ومرتفع الثمناألقل فعالي  

هي  والتي    Daptomycinدابتومايسين و   Linzolide  لينزوليد 

 ة. ال يخلو استخدامها من اآلثار الجانبيّ   Vancomycinمثل  

 Klebsiella pneumoniaالكلبسيال الرئوية 

تنفسيّ   K. pneumoniaتسبب   وإنتانات  دم  ة  إنتانات 

مشفويّ وبوليّ  عدد    ة.  ة  األخيرة  السنوات  في   .Kزاد 

pneumonia   ّمضاد عدة  تجاه  حيويّ املقاومة    ة ات 
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Multidrug Resistance  (MDR) تعود املقاومة  وهذه   ،

  Extended-Spectrum Beta-Lactamasesإلنزيمات  

  
ً
كلّ ESBLs)اختصارا طيفها  يشمل  التي  ت  البنسلينا  ( 

(gen,  rd, Cephalosporins including 3sPenicillin

Aztreonam ن تقرير  (. تضّمWHO    أن نسبة املقاومة تجاه

generation Cephalosporins rd3    حول  %  30تخطت

و البلدان60العالم  بعض  في  أول    تّم   (8).%   .Kعزل 

pneumonia  مفرزة إلنزيم قادر على حلمهة  hydrolyzing  

فيها    كّل  )بما  عام  Carbapenemالبنسلينات  في   )

 .ح1996
ّ
معّد   WHOرت  ذ التي  من  املرتفعة  انتشارها  الت 

إلى   تصل  الدول 50قد  بعض  في   %.   
ّ
قليلة  تتوف خيارات  ر 

بة بها، وإحداها دواء قديم وقد يكون  لعالج اإلنتانات املسبّ 

 ساّم 
ً
   ، Colistinوهو    ا

ّ
ما    ذكرت أّن   (9)ةدراسة إيطاليّ    أّن إال

نات املعزولة من املستشفيات، كانت  % من العيّ 43نسبته  

لـ   .  Colistinمقاومة 
ً
التحذيرّي تضمّ   أيضا التقرير  من    ن 

عن    ARخطر   من    قائمة   2019العالم  في    CDCالصادر 

للمضادّ  املقاومة  الحيويّ الجراثيم  في  ات  تلخيصها  )تم  ة 

يحمل انتشار هذه الجراثيم تبعات خطيرة   (5)(.1الجدول  

 على الصّح 
ً
 كبيرا

ً
 .من االنتباه له  ة ال بّد ة العامليّ وعبئا

 الجرثومية  تبعات انتشار املقاومة

 هاّم  ARيعكس انتشار 
ً
 تهديدا

ّ
 والذي يتجل

ً
ى بعاملين اثنين  ا

االنخفاض    (4).)2019)  ورفاقه  Duvalوفق   هو  أولهما 

ثمانينات    ة جديدة بعدات حيويّ الحاصل في تصنيع مضادّ 

السابق ظهر  ؛القرن  من    فقد  كبير  عدد  الفترة  تلك  في 

الحيويّ املضادّ  الصناعة    ، ةات  بشركات  حدا  الذي  األمر 

ة لالنسحاب من هذا السوق نتيجة ضعف عائدات  الدوائيّ 

الِح  هو  وثانيهما  الجراثيم  االستثمار.  تلقيه  الذي  مل 

املضادّ   ، املقاومة تملك  الحيويّ حيث  طيات  املكتشفة    ة 
ً
فا

الجراثيم ضيّ  تجاه   
ً
الغرام  قا أساس يّ ب  إيجابية  في    شكل 

الجراثيم   فيه  تصبح  الذي  الغرام  الوقت  مقاومة  سلبية 

 أكثر فأكثر. دفع كل هذا املمارسين للعودة ملضادّ 
ّ
ف ات توق

الذي    Colistin  مثل كوليستيناستعمالها آلثارها الجانبية  

والجهاز  للكلية  سام  تّم العصبيّ   يعتبر  ضغط    ت.  تحت 

العالجيّ  الخيارات  واستنفاذ  القديمة  لألدوية  ة،  العودة 

الضرورّي  غير  االستخدام  لتقليل  ات  للمضادّ   الدعوة 

املبادرات ملواجهة هذا  ،  ةالحيويّ  الحاجة ملزيد من  وبقيت 

تقليل االستهالك لم يكن   باعتبار أن  وحده  الخطر قائمة 

.
ً
 كافيا

 استراتيجيات وحلول 

ات  واملبالغ به للمضادّ   ستهالك العشوائّي من اال   ساعد الحّد 

. يضاف إلى ذلك مجموعة    ARة في جعل انتشار  الحيويّ 
ً
أبطأ

لكّن م تساعد،  قد  التي  اإلجراءات  غير مؤكدة    ن  فعاليتها 

 ومنها:  على أية حال

ة ملريض غير معالج،  ات حيويّ ة مضادّ اإلعطاء املتزامن لعّد  •

 بمرور الزمن. ة وذلك لتجنب نشوء مقاومة جرثوميّ 

ويعني استخدام زمرة من  ؛  Rotation Or Cyclingالتدوير   •

الحيويّ املضادّ  أخرى  ات  بزمرة  لتتبع  الزمن،  من  لفترة  ة 

 .Empiricكمعالجة تجريبية 

أنظمة  ؛  Mixing Or Mosaicاملزج   • عدة  استخدام  ويعني 

ة لدى مرض ى مختلفين، وبالتالي ات الحيويّ معالجة باملضادّ 

ف فسيفساء  املضادات    Spatial Mosaicة  راغيّ خلق  من 

ال  الحيويّ  الهدف من هذه االستراتيجية هو تشكيل  إن  ة. 

. تساعد بالتالي  في املكان والزمان  Heterogeneityة  تجانسيّ 

مريض   من  ما  حيوي  ملضاد  مقاوم  جرثوم  انتقال  منع  في 

انتشار   تقليل  في  االستراتيجية  هذه  تلخيص  يمكن  آلخر. 

املقاوم )دواء  البكتيريا  حيوي  ملضاد  مريض    Aة  إلى   )
ً
مثال

 بالدواء 
ً
 نفسه.  Aجديد قد عولج مسبقا
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Antimicrobial Stewardship  (AMS ) 

االستراتيجيات والحلول املوضوعة من قبل    يطلق على كلّ 

مشكلة   ملواجهة  مسعاها  خالل  ما،  اسم  ARجهة   ،

Antimicrobial Stewardship    
ً
اختصارا يمكن  .  AMSأو 

ها االختيار األمثل والجرعة املثلى ومدة  بأنّ   AMSأن تعّرف  

والتي تؤدي إلى أفضل النتائج    الحيوّي   العالج املثلى للمضادّ 

وأقّل السريريّ  الجانبيّ   ة  املريض؛ة  اآلثار  أن    (6)لدى  دون 

ب  هو تجنّ   AMSأحد أهداف    يعد.  ARيفاقم العالج مشكلة  

الخاطئ   به    Misuseاالستخدام  املبالغ    Overuseأو 

الحيويّ للمضادّ  تتعّد ات  الخاطئ    دة.  االستخدام  أمثلة 

املضادّ  الحيويّ كصرف  وا ات  تغطي  ة  التي  الطيف  سعة 

املتعّد املتعضيّ  املقاومة  ذات  مريض    MDRدة  ات  لدى 

أو الفشل في وضع املريض على    ، اكتسب العدوى في املجتمع

الجرثومّي  الزرع  لنتائج  موافق  عالجي  أمثلة  نظام  تشمل   .

املضادّ  صرف  يتم  أن  به  املبالغ  الحيويّ االستخدام  ة  ات 

فيروس يّ  إنتان  جرثومّي لعالج  أو  ،  لعالج  يتطلب    إنتان  ال 

الناتجة عن    اجات الجلدة )مثل بعض خرّ مضادات حيويّ 

S. aureus    الشق والتصريف يمكن عالجها بطريقة  والتي 

Incision and Drainage  القيح تراكم  وضع    (.  ملنع  تم 

ة. سنورد في ة بكل هيئة صحيّ ، وهي خاصّ AMSالعديد من 

 The Joint  شتركة الهيئة امل  مقالنا تلك املوضوعة من قبل 

Commission (TJC)،   
ّ
منظ  وهي 

ّ
مستقل ربحيّ مة  غير  ة  ة 

الرعايّ  لهيئات  واملعايير  االعتمادات  الطبّ تصدر  في  يّ ة  ة 

 ة. ة األمريكيّ الواليات املتحّد 

 ( 4):التوصيات التالية TJCالصادرة عن  AMSن  تتضمّ  
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مّد  .1 أّن تقليل  إذ  العالج،  إضافيّ   كّل   ة  من    يوم  زائد 

باملضادّ  الحيويّ املعالجة  املقاومةات  خطر  يزيد    ، ة 

ة ناجحة  ة العالج إلى نتائج سريريّ ى قصر مّد بينما أدّ 

أقّل  أ  مع احتمال  اختالف في    يلنشوء مقاومة، دون 

 . Relapseأو النكس   Mortalityالت الوفاة معّد 

تشخيصيّ  .2 طرق  التفسير  تطبيق  سهلة  سريعة  ة 

إلى   )إنتان  للوصول  الدقيق  التشخيص 

 ة.ب املعالجة غير الضروريّ ( لتجنّ فيروس يّ /جرثومّي 

طبّ  .3 سجل  دورّي   يّ إصدار  مجموعة    كتقرير  أو 

   Guidelinesإرشادات  
ّ
ق  لتساعد في اتخاذ القرار املتعل

 باملعالجة.
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 متطلبات املشاركة في الفريق العلمي 

 نرحب بك وتسعدنا مشاركة خبراتك مع الصيادلة وبقية  إذا كان  .1
ً
 املختصين.  عندك خبرات دوائية قّيمة جّدا

لالنضمام إلى فريقنا    يكون عندك شهادة عليا )ماستر أو دكتوراه في الصيدلة أو الطب البشري أو التمريض(  يفضل أن  .2

أو شهادات البكالوريوس في الصيدلة أو الطب  للصيادلة  PharmDهنية مثل البورد األمريكي أو  املشهادات نقبل ال  البحثي.

   جمة العلمية.أو التمريض للمشاركة معنا ضمن فريق التأليف أو التر 

 استخدام اللغتين العربية أو اإلنكليزية أو كالهما في تصميم املحتوى التعليمي .3

 . امتالك مهارات تكنولوجية حديثة مع وجود حس إبداعي ورغبة في تطوير أدائك مع فريقنا باستمرار .4

 تتجاوز مدة املادة التعليمية املرئية أو الصوتية عن   .5
ّ

وأال تتجاوز    كلمة  4000ز املقاالت املقروءة  دقيقة وأال تتجاو   20  -   15أال

 ألف كلمة.   40الدالئل 

 الدوائية.الخبرات العلمية في مشاركة  صداقية املوثوقية و املتحري  .6

 . Plagiarismااللتزام بمعايير الكتابة العلمية وتجنب النحل  .7

 ة.  التحلي باملرونة والصبر وتقّبل مالحظات املراجعين عند مراجعة مقاالتك العلمي .8
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 وطريقة االنضمام فوائد املشاركة 

منصة   .1 عبر  الصحية  الرعاية  مختص ي  آلالف  خبراتك  أو  ورسالتك  صوتك  بوصول  الدوائية  سنساعدك  فارمايند 

 يها. بعد تقييم املادة التعليمية املقدمة واملوافقة عل التخصصية

يمكنك استبدال نقاطك التي ستحصل عليها بعد قبول مقاالتك في استبدالها بأي مقال علمي أنجزه فريقنا بشكل   .2

PDF  . 

يقل عن   .3 )ال  نقاط كافية  تجميع عدد  املكثف    3000يمكنك عند  التعليمي  برنامجنا  تفعيل  التقديم بطلب  نقطة( 

 عندك لتطوير خبراتك الدوائية أكثر معنا. 

 خبراتك في الكتابة والبحث العلمي. سنساهم في تطوير .4

 مقاالت أو دالئل دوائية بجودة عالية موقعة من الدكتور رامز.    5سيتم إرسال شهادات تقدير بعد إنجازك  .5

 

 

 

 فيها  للدكتور رامز  Motivation Letterلالنضمام لفريقنا التخصص ي، ُيرجى إرسال رسالة دافع انضمامك 
ً
موضحا

 ( إرسال عينة من أعمالك  ُيفضلومؤهالتك، ومهاراتك وسبب انضمامك لفريقنا الدوائي ) خبراتك، 

 مع الدكتور رامز  القضماني على فيس بووك مسنجر عبر الرابط التالي ُيرجى التواصل

https://m.me/ramezmalkoudmani 
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 روابط إرشادّية هاّمة 

 رابط موقع املبادرة   .1

https://www.pharmind.net 

 دليل برنامج فارمايند التعليمي املستمر  رابط يحوي  .2

https://pharmind.net/blog/2021/01/04/pharmind-cpd-guide / 

 فارمايند رابط يحوي فيديوهات توضيحية وشروحات إضافية حول برنامج .3

https://www.pharmind.net/pharmindextra 

 رابط مقاالتنا الدوائية التي ينشرها أعضاء فريقنا   .4

https://www.pharmind.net/blog 

 رابط التواصل مع فريقنا العلمي .5

https://m.me/CPE4EVER 

 رابط التواصل مع الدكتور رامز  .6

https://m.me/ramezmalkoudmani 

 معلومة دوائية 2000رابط إرسال الكود الدائم ملتابعة  .7

//m.me/alkoudmaniRMhttps: 

 رابط االنضمام لقناتنا على تيلغرام   .8

https://t.me/pharmind 

 رابط متابعة صفحتنا على الفيس بووك   .9

https://m.facebook.com/CPE4EVER 

افّية  .10  رابط متابعة الدكتور رامز على منصة لينكدين االحتر

https://www.linkedin.com/in/ralkoudmani/ 
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