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العالج الكيميائي لألورام في املستشفيات و املجمعات الطبية

نظرا للتطور الذي يشهد العالم في عالج األورام والذي اثبت فيه العالج الكيميائي فعاليته حيث أنه يعتبر عالج دوائي ُيستخدم فيه مواد
كيميائية قوية لقتل الخاليا سريعة النمو في الجسم.
 .1الكوادر:
 .1طبيب استشاري أورام مؤهل لحاالت األورام مع طبيب نائب.
 .2طبيب استشاري أمراض دم مؤهل لحاالت أمراض الدم السرطانية مع طبيب نائب.
 .3صيادلة وفنيي صيدلية مؤهلين لتحضير األدوية الكيميائية على النحو التالي:
 عدد  2صيدلي على األقل للتأكد من حساب الجرعات واألدوية .Senior Pharmacist عدد  2فني صيدلة على األقل لتحضير األدوية الكيمياوية حاصلين على شهادة تدريب في تحضير االدويةالكيمياوية.
 صيدلي مسؤول عن األدوية الكيماوية عن طريق الفم. .4طاقم تمريض مؤهل ومتخصص للتعامل مع األورام على النحو التالي:
 ممرضة لكل ثالث مرض ى كحد أقص ى. على التمريض أن تجيد التعامل مع مضاعفات الكيماوي خاصة .extravasation أقل مدة لتدريب التمريض  6أشهر. -يجيد التمريض التعامل مع الخطوط املركزية .central lines, porta Cath, Hickman

 .2التجهيزات
 .1وجود غرف مجهزة لتحضير العالجات الكيميائية واملحاليل حسب معايير الجودة والسالمة.
 USP 797 Pharmaceutical Compounding-Sterile Preparation USP 800 for Hazardous drugs .2توفر اسعاف لنقل املرض ى في حالة املضاعفات.
 .3توفر عربة االنعاش.
 .4أسرة خاصة بإعطاء العالج الكيميائي تحتوي على اوكسجين ومراقبة حيوية للمرض ى.
 .5دعم الوحدة بموظفي استقبال وإداريين.

 .3اشتراطات عامة:
 .1يمنع تحضير األدوية عن طريق الطبيب أو التمريض.
 .2كل الحاالت يجب نقاشها في  Tumor boardقبل البدء في عالج أو اإلجراء الجراحي.
 .3ال يحق للمجمع الطبي عالج حاالت سرطان الدم الحاد وبعض حاالت اللمفوما الشرسة مثل burkitt's lymphoma
.,duable hit
 .4التعاون مع مختبر معتمد لتشخيص الحاالت وال يعطى العالج دون تشخيص نهائي وواضح.
 .5يجب على املجمع الطبي االرتباط بمستشفى يقدم خدمات األورام ولديه عناية مركزة للتعامل مع مضاعفات
العالجات الكيماوية مثل (مضاعفات تقص املناعة أثناء العالج وااللتهابات الخطيرة والقاتلة  -نقل الدم والصفائح
عند النقص الشديد) .

 .6يشترط في املستشفيات أن تكون أجنحة تنويم وحدات األورام مستقلة عن باقي التخصصات.

