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 خدمات الرعاية الصيدالنية:

ات الرعاية األولية تشمل الوقاية من األمراض ومتابعة املرض ى والتوعية والتثقيف هي عبارة عن مجموعة من خدم 2/1

 وتشمل هذه الخدمات: مؤهل بداخل الصيدليات صيدلي إكلينيكيالصحي وتقدم عن طريق صيدلي أو 

 التطعيمخدمات  ▪

 قياس املؤشرات الحيوية ▪

 التوعية والتثقيف الصحي ▪

 الطبيةالتدريب على استعمال األجهزة  ▪

 

 خدمات الرعاية الصيدالنية:تقديم ل العامة شتراطاتال 

 وجود ترخيص ساري املفعول للصيدلية. ▪

 تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ▪

للتخصصات الهيئة السعودية سجل ومصنف لدى يتم تقديم خدمات الرعاية الصيدالنية عن طريق صيدلي مأن  ▪

 الصحية ومرخص له بمزاولة املهنة.

أال يتم تقديم الخدمة للمريض بدون تقديم شرح مفصل له عن الخدمة املقدمة وأخذ موافقة خطية منه  ▪

 وللمريض الحق في رفض الحصول على خدمات الرعاية الصيدالنية.

 لتوثيق معلومات املريض والخدمات املقدمة له. إلكتروني للسجالت الطبيةتوفر نظام  ▪

يتم تقديم خدمات الرعاية الصيدالنية في غرفة مفصولة بداخل الصيدلية بما يضمن توفير الخصوصية أن  ▪

 للمريض.

 .فترة عمل الصيدلية الخدمة خالليتم تقديم أن  ▪

 

 

 

 

 1 رقم الصدار 2/4 رقم املادة الالئحة 4  رقم املرفق

 تقديم خدمات الرعاية الصيدالنية في الصيدليات اشتراطات وإجراءات عنوان املرفق
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 التطعيم:خدمات  .1

 الصيدلية:للقاحات التي يمكن إعطاءها في تشمل ا

– Hepatitis vaccine 

– Shingles vaccine 

– Human Papillomavirus vaccine 

– Tetanus vaccine 

– Meningococcal vaccine 

– Hemophilic influenza vaccine 

– Pneumococcal vaccine 

– influenza vaccinations, including but not limited to H1N1 vaccine 

– Diphtheria, Tetanus Toxoids, Pertussis vaccine  

 بداخل الصيدليات: التطعيممتطلبات تقديم خدمات 

 مسجل ومصنف من هيئة التخصصات الصحية ومرخص له بمزاولة املهنة صيدلييتم تقديم الخدمة عن طريق  ▪

 .Pharmacy Based Immunization Delivery Courseوحاصل على شهادة 

  ١٨بإعطاء التطعيمات للمرض ى دون ال يسمح  ▪
 
 . عاما

يجب تزويد املريض بمعلومات شاملة عن اللقاح واألعراض الجانبية املحتملة وكيفية التعامل معها قبل حصوله  ▪

 على التطعيم.

توفير خطة مسجلة )بروتوكول( للتعامل مع املرض ى في حاالت الطوارئ أو في حاالت حدوث ردة فعل تحسس ي للقاح  ▪

ويشمل ذلك األدوية الواجب توفرها في الصيدلية لحاالت الطوارئ ومسؤولية املمارسين الصحيين العاملين  املعطى

 في الصيدلية والتنسيق مع مؤسسة صحية خاصة الستقبال املرض ى في مثل هذه الحاالت.

 اإلحتفاظ بسجل لتوثيق التطعيمات املعطاة في الصيدلية وتشمل على اآلتي: ▪

 املريض، الجنس، موضع التطعيم، التاريخ واليومإسم  –

 بيانات اللقاح املعطى، الجرعة، إسم الشركة املصنعة، رقم التشغيلة، تاريخ اإلنتهاء –

 بيانات املمارس الذي قام بإعطاء اللقاح. –

 نسخة من املعلومات املعطاة للمريض عن اللقاح، وموافقته الخطية على أخذه –

 اللقاح وتفاصيلها، وآلية التعامل معها. ظهور أي أعراض جانبية بسبب –
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يعطى املريض نسخة من سجل توثيق التطعيمات كما يتم باإلحتفاظ بنسخة منه في سجله اإللكتروني لدى  ▪

 الصيدلية.

وجود غرفة مخصصة ومنفصلة بداخل الصيدلية إلعطاء التطعيمات وتكون مجهزة باألدوات اإلسعافية وأجهزة  ▪

 اإلستجابة السريعة في حال حدوث ردة فعل تحسس ي طارئ للمريض.اإلتصال الالزمة لضمان 

التخلص اآلمن من النفايات الطبية حسب الالئحة  التعقيم ونظاممكافحة العدوى و  االلتزام بما ورد بنظام ▪

 .التنفيذية للنظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 املؤشرات الحيوية:قياس  .2

تقتصر املؤشرات الحيوية التي يمكن قياسها على قياسات ضغط الدم، معدل نبضات القلب، قياس درجات الحرارة، 

، باإلضافة إلى أي مؤشرات حيوية يمكن قياسها دون ومحيط الخصر أخذ قياسات الطول والوزن ونسبة كتلة الجسم

 دم، الحاجة إلى وجود مختبر أو سحب عينات من ال

 بداخل الصيدليات: قياس املؤشرات الحيويةمتطلبات تقديم خدمات 

أن يتم تقديم الخدمة عن طريق صيدلي مسجل ومصنف من هيئة التخصصات الصحية ومرخص له بمزاولة  ▪

 املهنة.

التخلص اآلمن من النفايات الطبية حسب الالئحة  التعقيم ونظاممكافحة العدوى و  االلتزام بما ورد بنظام ▪

 .التنفيذية للنظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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