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 الرسائل األساسية

 المشكلة تعريف
 

في  األدوية لوصفغير سليمة الالمشكلة بشكل عام هي الممارسات 

يجعل المرضى عرضة آلثار سلبية خطيرة، ويزيد من مستوى مقاومة  الذي األمرلبنان، 

األمراض للعالجات، ويؤدي إلى ارتفاع غير ضروري في تكاليف الرعاية الصحية للمرضى 

 فالوصع لبنان ال تشج   فيللنظام الصحي  الحاليةالترتيبات  والمجتمع بشكل عام. إن  

واء. العقالني  للد 

 

  في اعتمادها يتم عناصر أربعة حول نعرفه الذي ما

 المشكلة؟ هذه لمعالجة المقاربات

 أفضلعلى و الجودة عاليةعلمية  براهينو ةأدل على تستند العناصر هذه إن

  .الممارسات

 

 لدعم اإلجراءات تعزيز: والسياسة التنظيم مستوى على< األول العنصر

 لألدوية العقالني الوصف

 الصحيين العاملين بين التفاعل لتنظيم سياسات العنصر هذا يتضمن

 في بما األدوية جودة لتعزيز سياسات إلى باإلضافة ،األدوية وشركات

 .البديلة المتوفرة في السوق أو ةيالجنيس األدوية ذلك

 

 مبادئ تشمل تدخالت تطبيق: المؤسسات مستوى على< الثاني العنصر

 ومراجعة تدقيق وأنظمة سريرية، مسارات/ معيارية سريرية توجيهية

 تختص   إشراف وبرامج سريرية، صيدلة وخدمات األدوية، وصف لممارسات

 في السليمة الممارسات لتعزيز الحيوية /الميكروبية المضادات مجال في

  .األدوية وصف

 

على مستوى مقدمي الخدمات الصحية: تعزيز ممارسات العنصر الثالث< 

ية حول تضارب التعليم والتدريب في أوساط متخصصي الرعاية الصح

 المصالح، والتدريب القائم على حل  المشاكل في العالجات الصيدالنية
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(pharmacotherapy)ية و، والتفصيل األكاديمي )أو الزيارات التوع

 .التثقيفية( لدعم الوصف العقالني

 

واألفراد على مستوى المستهلك: تمكين المستهلكين < العنصر الرابع

 .لألدويةستخدام المناسب بخصوص اإل

 

  العملي؟ التطبيق عند االعتبار بعين أخذها يجب التي عتباراتاإل هي ما

 المؤسسات صعيد على هي االعتبارذها بعين أبرز العوائق التي يجب أخ 

 :متخصصين الصحيينوال الصحية

د كليات الطب والمستشفيات الجامعية التي تعتمد على تمويل ترد   ←

 . البحثية والتعليميةية في دعم األنشطة دواألشركات 

دات الوقت والتكلفة المادية قد تعيق من القدرة على تثقيف إن مقي   ←

 الصحيحة الممارسات على وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية

 .األدوية لوصف

قد تكون هناك مقاومة لسياسات ضبط التفاعالت مع شركات األدوية  ←

يعتقدون بأنه ال يوجد ما الذين  المتخصصين في الرعاية الصحيةمن قبل 

 .يكفي من بينات لتأكيد سلبية التفاعل مع شركات األدوية

 

ويقترح الموجز استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من 

 المستويات.
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  الملخص التنفيذي

 المشكلة تعريف

 في األدوية لوصف سليمة غيرال الممارسات هي عام بشكل المشكلة

 مقاومة مستوى من ويزيد خطيرة، سلبية آلثار عرضة المرضى يجعل الذي األمر لبنان،

 للمرضى الصحية الرعاية تكاليف في ضروري غير ارتفاع إلى ويؤدي للعالجات، األمراض

 فالوص تشجع ال لبنان في الصحي للنظام الحالية الترتيبات إن  . عام بشكل والمجتمع

واء العقالني  .للد 

التفاعالت ما بين  ضبط كمن التحدي األبرز فيي ةالحوكممستوى فعلى  ←

، وخدمات السريرية المبادئ التوجيهية وتطبيق األدوية؛ وشركاتالطبيب 

 وصف األدوية لممارسات والتقييم التدقيق أنظمة، والسريريةالصيدلة 

 محدودية مستوىوتكمن التحديات أيضًا على  .الصحية في نظام الرعاية

 العالج بالدواء الترويج لألدوية وعلومب المتخصصالتعليم  دمج

(pharmacotherapy) أنظمة الرقابة  مستوى تفعيل وعلى ،في المناهج

  والرصد لجودة األدوية.

 جيبهمالتي يدفعها األفراد من  النفقات تضم   المالي المستوىوعلى   ←

 تغيب ،على ذلك وةالوع ة بارزة من اإلنفاق على األدوية.الخاصة نسب

ع التي ةمناسبالتحفيز ال ةنظمأ  أوالجنيسية  األدوية وصفعلى  تشج 

  (.Generic) البديلة

أحد  هولألدوية  عقالني غيرالصف وال إن   الخدمات تقديم مستوىعلى و ←

مجال الالنتائج المترتبة عن عالقة شركات األدوية بالمتخصصين في 

 كماالمصالح.  تضاربضعف سياسات المؤسسات بخصوص و ؛الصحي

بات  المحدودةمستهلك ال ثقافة أن  و باألدوية واستخداماتها هي إحدى مسب 

 .عقالني غيرالالوصف 

 المقاربات في اعتمادها يتم عناصر أربعة حول نعرفه الذي ما

 المشكلة؟ هذه لمعالجة

 اإلجراءات تعزيز :والسياسة التنظيم مستوى على< األولالعنصر 

 .لألدوية العقالني الوصف لدعم
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 في المتخصصين عالقة تنظيم الى تهدف سياسات العنصر هذا يتضمن

ضمن جودة األدوية ت سياسات إلى باإلضافة ،األدوية شركات مع الصحي المجال

 .المتداولة في السوق

 الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النتائج 1جدول رقم 

البّينات بحسب 

 داللتها

 1العنصر رقم 

السياسات التي تهدف الى تنظيم عالقة المتخصصين في المجال الصحي مع  اإليجابيات

 شركات األدوية

 أخالقيات المهنة

بخصوص  (systematic reviews)بالرغم من عدم العثور على أي مراجعات منهجية 

أخالقيات المهنة،فإن  بعض الدراسات الفردية لم تجد أدلة كافية على فعالية هذا 

اإلجراء في ضبط الترويج الدوائي وحد  شركات األدوية من اإلنخراط في األعمال 

الغير أخالقية.وتشير التجارب الدولية إلى أن اإلستثناءات والثغرات وآليات التنفيذ 

يات كبرى تبقى  .تحد 

 صريح عن التفاعالت مع شركات األدويةالت

التصريح عن تضارب المصالح بات جزءًا من الشروط في عدد من برامج وأنظمة إن 

 اإلعتماد حول العالم، تحت ُأطر منظومة العمل األخالقي للمؤسسات الصحية.

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  التصريح عن العالقات المالية يسمح 

لعة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقونها، األمر للمرضى باتخ اذ قرارات مط 

. وأيضًا جاء في مالي طابعالذي قد يثني األطباء عن تشكيل روابط وعالقات ذات 

المراجعة المنهجية أن التصريح عن العالقات بين األطباء وشركات األدوية هو 

ز العالقة بين األطباء والمرضى  .ممارسة تعز 

اثنتان من المراجعات الغير منهجية أن التصريح عن تضارب المصالح يسمح وجدت 

للمستهلكين بتحديد ما إذا كان للطبيب أي عالقة مالية مع أي من شركات األدوية، 

 ويمكن أن تشك ل نقطة مساءلة عن طبيعة العالقة مع شركات األدوية. 

 إدارة )ضبط( التفاعالت مع شركات األدوية

راجعات المنهجية أن  تطبيق السياسات التي تضبط التفاعالت بين وجدت إحدى الم

دها قد يساهم في تحسين أنماط وصف الدواء  األطباء وشركات األدوية وتقي 

 لدى األطباء.

نت اثنتان من المراجعات المنهجية أن  هناك عالقة ارتباط قوية ما بين وجود  بي 

سياسات ضبط وبين السلوكيات السلبية لدى األطباء والمتدربين، تجاه 

المعلومات التي يقدمها مندوبو شركات األدوية والشكوك بمصداقية هذه 

المعلومات. وخلصت المراجعتان أيضًا إلى أن  مثل هذه السياسات قد تساهم 

 .بعد تخرجهم المتدربينواألطباء ما بين المندوبين في الحد  من التفاعالت 

 

 األدوية المتداولة في السوق السياسات التي تضمن جودة

نت إحدى المراجعات المنهجية اآلثار اإليجابية لنظام تسجيل محكم لألدوية،  بي 

وإثبات أهلية األدوية من قبل منظمة الصحة العالمية، في الحد  من انتشار 
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البّينات بحسب 

 داللتها

 1العنصر رقم 

المزيفة أو التي ال تستوفي معايير السالمة. وقد أشارت المراجعة األدوية 

 المنهجية أيضًا إلى فعالية التدخالت المتعددة األوجه.

أشارت مراجعة منهجية أخرى أن  تطبيق أنظمة الرقابة الخاصة باألدوية 

(pharmacovigilance system يمكن أن يساعد في تعزيز السالمة )

ن األدوية المزيفة وتلك التي ال تستوفي الحد الدوائية وفي الكشف ع

  األدنى المطلوب من الجودة ومعايير السالمة.

الشامل هو احتمال أن يؤدي ذلك  حظرمن السلبيات المحتملة لتنفيذ سياسات ال السلبيات المحتملة

 .إلى فجوة أو ثغرة على مستوى المعلومات

حد  من قدرة يعلى الشفافية وؤثر يصيغة التصريح المالي قد  إختالفكما أن  

 .ول إلى البيانات وتقييمها وفهمهاالمستهلكين على الوص

التكلفة و/أو 

 فعالية التكلفة

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم 

 تحديدها.

  الشكوك

بخصوص 

اإليجابيات 

والسلبيات 

المحتملة )بحيث 

يلزم الرصد 

والتقييم في حال 

 سيتم اعتمادها( 

أشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى محدودية البيانات التي تدرس تأثير 

سياسات الضبط على المستوى المؤسساتي على المدى البعيد، خاصة فيما 

 .المتدربين يتعلق بسلوكيات ومواقف األطباء

كما أشارت مراجعة منهجية أخرى إلى محدودية األدلة بخصوص تأثير سياسات 

التصريح في تغيير أو تصحيح اآلثار السلبية لتضارب المصالح. كما أن   هناك أدلة 

 .ريح األطباء عن عالقاتهم الماليةمتناقضة بخصوص ثقة المرضى ما بعد تص

 

 

 تشمل تدخالت تطبيق: المؤسسات مستوى على< الثانيالعنصر 

 تدقيق وأنظمة سريرية، مسارات/  معيارية سريرية توجيهية مبادئ

 سريرية، صيدلة وخدمات األدوية، وصف لممارسات وتقييم

 لتعزيز الميكروبات مضادات مجال في تختّص  إشراف وبرامج

 .األدوية وصف في السليمة الممارسات

 مراجعاتعن  عامة ولمحات المنهجية المراجعات من دامغة أدلة تثبت

 المناسبة األدوية واستخدام الوصفات تعزيز في التدخالت هذه كل فعالية المنهجية

  .ضارة صحية آثار أي دون
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 الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النتائج 2جدول رقم 

البّينات بحسب 

 داللتها

 2العنصر رقم 

  المسارات/ المعيارية السريرية التوجيهية المبادئ اإليجابيات

   السريرية

 التوجيهية المبادئ أن   الجودة عالية فردية دراسات 4و منهجية مراجعة أثبتت

 الممارسات تعزيز في فعالة أداة هي السريرية المسارات/  المعيارية السريرية

 في العامة الحيوية المضادات استخدام من الحد   وفي الوصف، في السليمة

 .مختلفةصحية  سياقات

  األدوية وصف لممارسات والتقييم التدقيق أنظمة

 مراجعات منهجية لمحة شاملة عنو منهجيةالوجدت اثنتان من المراجعات 

(overview of systematic reviews)   هي من أكثر  والتقييم التدقيقأنظمة  أن

 . األدويةالممارسات فعالية في تحسين أنماط وصف 

أكثر فعالية عندما يكون األداء يصبحان  والتقييم التدقيق وجدت مراجعة منهجية أن

ضعيفًا؛ أو عندما تكون الجهة المسؤولة عن هذه الممارسة جهة مشرفة أو 

ه باحترام كبير وواسع؛ أو عندما يمرجعية للجهة التي يتم تقييمها أو زمياًل يحظى رأ

 طية،خ وصيغة ةشفهي بصيغة تقديمها يتم وأيضًا عندما تتكرر المالحظة نفسها؛

 عمل. وخطة واضحاً  ترشيداً  تتضمن وعندما

  السريريةخدمات الصيدلة 

نت اثنتان من المراجعات  إضافة  أن   مراجعات منهجية لمحة شاملة عنو منهجيةالبي 

الداخليين )المتواجدين في  المرضى رعاية في السريرية الصيدلةخدمات 

ن من ممارسات المستشفى(  ستخدام السليم لألدوية، واإلالسليم الوصف تحس 

ن  كما ن لتزام المرضى بالعالج الموصوف وبالتالي من إتحس   من العالجنتائج تحس 

تفيد بأن  هذه الخدمات لها تأثير من ة هناك أيضًا أدل  . جانبية عوارض حدوث دون

 .والصيدلة ستشفاءاإل تكاليف نخفاضإ ناحية

 الحيوية/ الميكروبية المضادات مجال في تختّص  إشراف برامج

اإلشراف  برامجهناك عالقة ارتباط قوية بين اعتماد  دراسات منهجية أن   4نت بي   

لرعاية المرضى في السياقات  اتميكروبالمضادات  مجال في التي تختص  

نة الدوائي  الوصفممارسات  بين تحسينوالعيادية واالستشفائية  المتحس 

غير سليمة للمضادات الحيوية، الستخدامات حد  من اإلاللمضادات المايكروبات، و

 .المرضى نتائج على التأثير دون منتكاليف للجمالي اإل التخفيضو

في القيادة، لتزام تتضمن برامج التوجيه هذه أربع عناصر رئيسية هي: اإل

زمة )مثاًل، ضبط ال  ، واتخاذ الخطوات الاألدويةالمسؤولية، والخبرة في مجال و

ساعة(، والمتابعة  48ور الحيوية بشكل كامل بعد مر استخدام المضادات

 .والتثقيف

ال توجد أي أدلة على وجود أي أضرار أو سلبيات ترتبط باستخدام خدمات الصيدلة  السلبيات المحتملة

 .في مجال المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات اإلشرافأو برامج  السريرية

التكلفة و/أو 

 فعالية التكلفة

محدودية البيانات المتوفرة ال تسمح  أن   إلى حدى المراجعات المنهجيةخلصت إ

تقييم وال التدقيقألنظمة بالتوسع في مناقشة مدى استدامة التأثيرات اإليجابية 

 على المدى البعيد، او فعالية التكلفة، والتحسن الملموس في نتائج الرعاية. 
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البّينات بحسب 

 داللتها

 2العنصر رقم 

خدمات الصيدلة تثبت أن   التي بعض الدراساتالمراجعات المنهجية وجدت إحدى  

ر  السريرية  .في تكاليف استخدامات العالج واألدويةتوف 

  الشكوك

بخصوص 

اإليجابيات 

والسلبيات 

المحتملة )بحيث 

يلزم الرصد 

والتقييم في حال 

 ( اسيتم اعتماذه

والتقييم على  التدقيقتأثير أنظمة  خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

وجودته يختلف بحسب السياق والصيغة، وقد يكون سلبيًا األدوية أنماط وصف 

 ه قد يكون عالي اإليجابية. كما أن  

على مدى مالءمة العالج للمرضى كبار  السريريةبخصوص تأثير خدمات الصيدلة 

نات لم تكن بنفس القوة إذ أتت األدلة مختلطة.ن  السن، فإ  البي 

 

الثالعنصر   تعزيز : الصحية الخدمات مقدمي مستوى على <الث

 الرعاية  متخصصي أوساط في والتدريب التعليم ممارسات

 حل   على القائم  والتدريب المصالح، تضارب حول الصحية

 األكاديمي والتفصيل الصيدالنية، العالجات في المشاكل

(academic detailing )ة الزيارات  أو ة التوعوي   لدعم التثقيفي 

 .العقالني الوصف

 الجامعي المستوى على تنفيذها مكنم التعليمية التدخالتإن  

 الستهدافما بعد الجامعة  مستوى وعلىمن جهة،  والمتدربين الطالب الستهداف

 .من جهة أخرى الممارسين المهنيين

كل أصبحت تدرك بش التعليمية والمستشفيات األكاديمية الطبية المراكزإن  

بين  التدريس هيئة أعضاء تثقيف إلى الحاجةمتزايد  ب المتدر  بب وطال  والطال   لحو ،الط 

 األجهزةو شركات األدوية  ممثلي مع والتفاعالت المصالح تضارب إدارة أو بتجن   كيفية

 االعلي والدراسات الجامعي التعليم تقييم إلىللحاجة  إدراك متزايد اأيًض  هناكو .الطبية

التعليم يساهم في تحقيق  هذا كان إذا ماوذلك لتحديد  ،األدوية وصفما يخص  في

 علىو. وعقالنية آمنةاألهداف، أي خلق عاملين صحيين يصفون األدوية بطريقة 

 دياًل بك )أو الزيارات التوعوية والتثقيفية( كاديمياأل صيلتفال ظهر الممارسة، مستوى

 .التي تقدمها شركات األدوية معلوماتعن ال اجذابً 
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 الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النتائج 3 جدول رقم

البّينات بحسب 

 داللتها

 3العنصر رقم 

أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن منظمة  اإليجابيات

الصحة العالمية إلى أن التعليم حول الترويج الدوائي، سواء بصيغة ندوات أو 

الة هي جميعها ممارسات فع   مندوبي المبيعات،ص دور تدريب تمثيلي أو تشخ  

في التأثير على سلوكيات األطباء وزيادة وعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما 

 وقد وجدت إحدى المراجعات المنهجية أن  .قدمه شركات األدوية من معلوماتت

 .ما على سلوكيات المتدربين هذه التدخالت تؤثر إلى حد  

نت دليل منظمة الصحة العالمية  ت المنهجية مدى فعاليةنتان من المراجعاثا بي 

أعلى في الوصف الدوائي في أوساط  للممارسات السليمة في تحقيق كفاءة

 .طالب الطب واألطباء الممارسين في العديد من السياقات

عن  لمحات شاملةالمنهجية وأربعة  (Cochrane)كوكرينأشارت اثنتان من مراجعات 

صين من طرف متخص   التوعوية والتثقيفيةزيارات المراجعات منهجية إلى أهمية 

كأحد أكثر  أي أسلوب التفصيل األكاديمي() يدليكالص   في الرعاية الصحية

 .وأنماط الوصفالصحية ستراتيجيات فعالية في تحسين الرعاية اإل

ن المراجعات المنهجية التي تم لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي م السلبيات المحتملة

 تحديدها.

التكلفة و/أو 

 فعالية التكلفة

 البيانات المتوفرة الستكشاف فعالية التكلفة للتدخالت التعليمية والتثقيفية إن  

 . هي محدودة

ه وعلى الرغم من التكلفة العالية لبرامج خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

ما تحققه هذه البرامج من خفض في التكاليف   أن  التفصيل األكاديمي، إال  

العالجية قد يكون أعلى من تكلفتها في حال ركزت على أنماط الوصف غير 

 .المناسب وعلى استدامة التأثير

  الشكوك

بخصوص 

اإليجابيات 

والسلبيات 

المحتملة )بحيث 

يلزم الرصد 

والتقييم في حال 

 ( اسيتم اعتماذه

المنهجية إلى صعوبة التحقق من التأثيرات اإليجابية خلصت اثنتان من المراجعات 

على المدى البعيد للتدخالت التعليمية على سلوكيات المتدربين وتصرفاتهم، 

  .وذلك بسبب قصر المدة الزمنية التي تتم متابعتهم فيها

من غير الواضح مدى أهمية عدد الزيارات المطلوبة في تدخالت التفصيل 

ير الواضح ما إذا كان األداء سيتراجع أو يتحسن، وكيف األكاديمي. أيضًا من غ

سيتأثر  مع الوقت، وما إذا كان تأثير الزيارات المتعددة يبرر االرتفاع في التكلفة 

 ترتب عن تكرر الزيارات. تالذي س

 

 المستهلكين تمكين: المستهلك مستوى على <الرابعالعنصر 

 .لألدوية  المناسب ستخداماإل بخصوص واألفراد

ى عل يؤثر للدواء السليم ستخداماإل حول واألفراد المستهلكين تثقيفإن  

ع مريضال ن  إذ أ وصفعملية ال  رغيال األدوية على يخف  طلبه ،ثقافة صحيةب الذي يتمت 

 بشكل عام ثقافة المجتمع موضوع معالجة ا،أيًض و. الحيوية المضادات وخاصةً  ،مناسبة
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 ات خاطئة وتوقعات عنمعتقدى بشكل خاص يساهم في التخلص من سلسلة ضالمرو

 .بسيطة اأمراًض تلك التي تستهدف  وخاصة الحيوية المضادات

 

ائج 4 جدول رقم  الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النت

البّينات بحسب 

 داللتها

  4العنصر رقم 

 لألدوية استخداماتهم لتحسين األفراد تستهدف تدخالت اإليجابيات

 التي والبروشورات المنشورات استخدام جدت اثنتان من المراجعات المنهجية أن  و

 الصحية االستشارة تدعم كمستندات األدوية حول للمرضى معلومات على تحتوي

الة ممارسة هي المتخصصة،  ضروريين الغير والوصف ستهالكإلا من للحد فع 

إعادة ذكر الكالم شفهيًا  . وتم تحقيق فعالية أكبر عندللمرضى الحيوية للمضادات

 خالل االستشارة الطبية 

تان خلصت إحدى المراجعات المنهجية   الرأي تثقيف حمالتأن ومراجعتان غير منهجي 

الة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي العام على قد تكون فع   العام

من توقعات المرضى من الدواء، والحد  الحيوية، والحد  أنماط استخدام المضادات 

  .بشكل عام من استخدام المضادات الحيوية

اء تستهدف تدخالت احية من واألفراد المرضى توقعات إلدارة األطب  ن

  األدوية وصف

ز التي التواصل مهارات على التدريب فعالية إلى منهجية مراجعات 4 أشارت  ترك 

 المضادات وصف من الحد   في المرضى توقعات مع األطباء تعاطي كيفية على

 .هااستخدام وتحسين الحيوية

نات  المنهجية، وأربعة من التجارب العيادية كوكرينخلصت إحدى مراجعات  إلى بي 

نات العلمية مع  تثبت أن   المشاركة في صناعة القرار، أي حيث يتم مناقشة البي 

، هي ممارسة تساهم في الحد ويتم  التداول بمخاوفهم بشكل صريح المرضى

لتهابات الحادة في المضادات الحيوية خاصة في حاالت اإل وصفبشكل بارز من 

  .المرض لنفس من دون تكرار اإلستشارة الطبية الجهاز التنفسي

السلبيات 

 المحتملة

نت إحدى المراجعات المنهجية إلى ان   أي تبعات سلبية أو تأثيرات  ه لم يتم تحديدبي 

 عارضة على المرضى نتيجة جهود الحد  من استخدام مضادات الميكروبات

التكلفة و/أو 

 فعالية التكلفة

 2002مليون يورو ) 850حققت الحمالت الوطنية في فرنسا وبلجيكا توفيرًا بقيمة 

معدي  بالمقابل فإن  . ( على التوالي2006 - 2000مليون يورو ) 70( و2007 -

 نخفاض معدالت الوصف. إلغير مباشرة الالدراسة لم يتناولوا التأثيرات 

  الشكوك

بخصوص 

اإليجابيات 

والسلبيات 

المحتملة )بحيث 

يلزم الرصد 

والتقييم في حال 

  ( اسيتم اعتماذه

لم تتوفر بيانات كافية لتقييم التأثيرات على المدى البعيد للتدخالت التي تسعى 

اض نخفركة في صناعة القرار، وتحديدًا فيما يتعلق باستدامة اإلإلى تسهيل المشا

لتهاب المضادات الحيوي، والنتائج العيادية العارضة )مثل اإل وصففي معدالت 

 .الرئوي( أو مقاومة المضادات الحيوية

تم تنفيذ الحمالت العامة في دول مرتفعة الدخل، وهذا قد يحد  من القدرة على 

 .متوسطة الدخلالمنخفضة الدخل والدول التعميم االستنتاجات إلى الدول 
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ارات هي ما ار بعين أخذها يجب التي االعتب  العملي؟ التطبيق عند االعتب

يوجد عدد من العوامل التي قد تعيق التنفيذ عبر المستويات المختلفة: 

 . األفراد/المرضىووالمؤسسات والمتخصصين الصحيين ، النظام الصحي

 

 بتنظيم وتطبيق المعنية الحكومية الهيئات بين ما التعاون ضعف ←

  .دويةلأل العقالني الوصف تعزيز إلى تهدف التي السياسات

 تمويل على تعتمد التي الجامعية والمستشفيات بالط   كليات دترد   ←

 .والتعليمية البحثية األنشطة دعم في شركات األدوية

دات إن ←  تثقيف على القدرة من تعيق قد المادية والتكلفة الوقت مقي 

 المرضى مشاركة يعيق قد كما الصحية، الرعاية في المتخصصين وتدريب

 .القرار صناعة في

 والقيود األطباء مع التعاون ومحدودية الطبية، الهرمية التسلسالت ←

 خدمات فعالية على تؤثر قد معيقات كلها الموارد، على المفروضة

 .السريري الصيدلة

 من األدوية شركات مع التفاعالت ضبط لسياسات مقاومة هناك تكون قد ←

 من يكفي ما يوجد ال بأنه يعتقدون الذينالمتخصصين الصحيين  قبل

 .األدوية شركات مع التفاعل سلبية لتأكيد بينات

بما  ينمؤهلخاص  بشكلالمريض عام و المجتمع بشكلقد ال يكون  ←

يكفي إلدراك تبعات تضارب المصالح وتحليل المعلومات المتاحة له، بما 

 .في ذلك التصاريح المالية

 

ويقترح الموجز استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من 

 المستويات.
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 ملخص الموجز المعرفي للسياسات العامة الصحية

 المشكلةتعريف 

 في األدوية لوصف سليمة غيرال الممارسات هي عام بشكل المشكلة

 مقاومة مستوى من ويزيد خطيرة، سلبية آلثار عرضة المرضى يجعل الذي األمر لبنان،

 للمرضى الصحية الرعاية تكاليف في ضروري غير ارتفاع إلى ويؤدي للعالجات، األمراض

 فالوص عتشج   ال لبنان في الصحي للنظام الحالية الترتيبات إن  . عام بشكل والمجتمع

واء العقالني  .للد 

 حجم المشكلة

 سليم غير الأنماط ونوعية الوصف 

 ضعف إلى لبنان في أجريت التي المحلية الدراسات من عدد أشار

 مستشفى 16 من بيانات حديثة دراسة وجمعت. األطباء أوساط في الوصف ممارسات

 مشكلة أصبحت لألدوية الميكروبات مقاومة أن   إلى وخلصت سنوات، 3 مدى على

 في بما العوامل من عدد إلى السبب ويعود(. Chamoun et al, 2016) لبنان في كبيرة

 الميكروبات، لمضادات المالئم غيرال واإلستخدام صحيحة، الغير الطبية الوصفات ذلك

 ندع السريرية/ العيادية التوجيهية للمبادئ اإلمتثال وعدم الحقن، استخدام في واإلفراط

 وجدت وقد(. MOPH & WHO, 2015) الجرعات بأنظمة التقيد وعدم األدوية، وصف

 عالية بصورة الحيوية المضادات يصفون األولية الصحية الرعاية أطباء أن   أخرى دراسة

 نسبة أن   بالذكر والجدير(. البلعوم التهاب حاالت من ٪42) البلعوم التهاب حاالت في

 من ٪72 إن   وأيضا. ٪30 إلى ٪5 من فقط هي لبنان في البلعوم لتهابإ انتشار

 بمعدل مقارنة الطيف، الواسعة المضادات من هي ،الموصوفة الحيوية المضادات

نت(. Abi Rizk et al, 2010) األمريكية المتحدة الواليات في 49٪  أن   ثالثة دراسة وبي 

 األمريكية الجمعية بتوجيهات تلتزم ال الحيوية المضادات وصفات من 72.16%

ُس  التي) والجرثومية المعدية لألمراض   (لبنان في الطب كليات في عادة ُتدر 

.(Saleh et al., 2015)  

ن ذلك، على وعالوة  اءاألخط من الكثير على تحتوي الطبية الوصفات أن   تبي 

 في لبنان مستشفيات 7 في الوصفات جميع من ٪40 :المثال سبيل علىو ،المختلفة

 ألدوية وصفاً  تضمنت ٪7و للدواء، اً ضروري غير وصفاً  تضمنت ٪9 منها خطًأ، نتتضم  
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ت ٪2.8و للعالج، تكفي ال أو ناقصة دواء جرعة تضمنت ٪6و محددة، غير  وتيرة على نص 

ت ٪3.5و مالئمة، غير تناول   (.Al-Hajje, 2012) كافية غير تناول فترة على نص 

 دون من األدوية بصرف الصيادلة يقوم حيث أكبر بشكل المشكلة وتتفاقم

 (.Farah et al., 2015) طبية وصفة

 اآلثار السلبية على رعاية المرضى

ستخدام األدوية بصورة غير عقالنية له آثار ا هناك أدلة وافرة على أن  

تيجة تعاطي الدواء ن سلبيةسلبية على جودة وسالمة العالج. فذلك يؤدي الى آثار 

ة العالج في ارتفاع في نسبة مقاومة اباإلضافة الى  ألدوية، وإمتداد فترة المرض ومد 

ات المستشفى. وتساهم جميع هذه العوامل في رفع معدالت المراضة والوفي

(Patterson et al. 2014; Bbosa et al., 2014; Akl et al., 2013; O'Connor et al., 

2012, Dong et al., 2011; Yang et al., 2013 أيضا، إن  اإللتهابات والمضاعفات التي .)

نبها على مكن تجن الممدات الحيوية تزيد تكاليف كبيرة تسببها الكائنات المقاومة للمضا

 (.Chamoun et al., 2016الرعاية الصحية في لبنان المثقل أصاًل باألعباء )نظام 

 ألدويةا على عاليةال نفقاتال

 (National Health Accounts) وفقًا لحسابات الصحة الوطنية اللبنانية

من مجموع النفقات  ٪33حوالي  ، فإن  2012التي نشرتها وزارة الصحة العامة في عام 

نصيب الفرد  إن  (. 2012على األدوية )حسابات الصحة الوطنية اللبنانية،  تدفعالصحية 

األعلى في  هو (as a percentage of GDP)في لبنان  من اإلنفاق على األدوية

الت األعلى عالمياً  منطقة الشرق األوسط  The) ٪3.1، إذ يصل إلى ومن المعد 

Lebanon Brief, 2012; BMI, 2012،يشكل اإلنفاق على األدوية ما  (. وعالوة على ذلك

 (household expenditure) من اإلنفاق الصحي السنوي لألسر ٪48.17نسبته 

(Ammar, 2009.) 

ذات ويعاني قطاع الصناعات الدوائية من هيمنة األدوية المستوردة 

من إجمالي السوق  ٪80حيث تشكل هذه األدوية أكثر من  المكلفةالعالمات المسجلة 

فقط  ٪1.8(. فعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن WHO, 2010في لبنان )

ة يين من صيدليات المجتمع المحلي تضمنت أدوية جنيستمن الوصفات الطبية في اثن

 (. Raad et al., 2013)أو بديلة 
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 المسببة العوامل

التفاعالت ما بين  ضبط كمن التحدي األبرز فيي، الحوكمة مستوىعلى 

المبادئ التوجيهية، وخدمات الصيدلة  وتطبيق من جهة األدوية وشركاتالطبيب 

 األدوية في نظام الرعاية وصف لممارساتالتدقيق والتقييم  أنظمةالسريرية، و

محدودية دمج  مستوىالتحديات أيضًا على  هة أخرى. كما وتكمنية في لبنان من جالصح

في  (pharmacotherapy)الترويج لألدوية وعلوم الصيدلة ب المتخصصالتعليم 

 تفعيل أنظمة الرقابة والرصد لجودة األدوية. مستوى وعلى ،المناهج

ا، لم تكن التفاعالت ما بين مقدمي الرعاية الصحية وحتى وقت قريب جدً 

(. Ammar, 2009; WHO, 2011خاضعة ألي شكل من أشكال التنظيم )وشركات األدوية 

هذه التفاعالت بين مقدمي الرعاية الصحية ل ريل وتبروقد أدى هذا إلى ثقافة تقب  

(. إن هذا الواقع يستدعي القلق خاصة Hajjar et al., forthcoming)وشركات األدوية 

جميع أشكال التفاعالت ما بين  مع وجود أدلة من عدة مراجعات منهجية تشير إلى أن  

لدراسية، ووجبات عينات األدوية والهدايا المكتبية واونذكر )وشركات األدوية األطباء 

األدوية ارتفاع وتيرة وصف  لها تأثير من ناحيةالطعام، والتعليم الطبي المستمر( 

لألدوية، وتراجع في جودة الوصف، وارتفاع غير ضروري في  عقالنيغير الالوصف و

تكاليف الوصفات باإلضافة إلى التأثيرات السلبية على القرارات العيادية ونوعية الرعاية 

(Wazana, 2000; Zipkin and Steinmen, 2005; Manchanda, 2005; Spurling et 

al., 2010; Brax et al., forthcoming .) 

 أخالقياتمبادىء ، أطلقت وزارة الصحة العامة مدونة 2016مايو  31بتاريخ 

رويج الدوائي في مبادرة شكلت إطارًا توجيهيًا للمتخصصين الصحيين حول لت  ل المهنة

، وقدمت أيضًا مبادئ توجيهية شركات األدويةتعاطيهم وتفاعالتهم مع  إدارةكيفية 

ة اففبأساليب ش لألدوية عن كيفية تطبيق استراتيجياتهم الترويجية لشركات األدوية

خطوة مهمة في عملية تنظيم  ُيعتبروجود مدونة أخالقية  ومسؤولة. وبالرغم من أن  

 فعلى سبيل المثال، إن   تكون كافية بمفردها. ها خطوة قد ال أن  شركات األدوية، إال  

ط الضوء على خالقيات من طرف الجهات الرئيسية يسل  األمدونة لعتماد الطوعي اإل

أهمية ضمان جدية التزامهم وعلى الحاجة إلى آليات أقوى لتعزيز الشفافية في سياق 

ةفي شركات األدوية عتماد على اإل . كما أن  تطبيق الفعليال وموضوعية المواد  دق 

هو أمر يتناقض مع ما خلصت إليه العديد من الدراسات في  همها مندوبوالتي يقدم

دائمًا غير هي تقارير مندوبي المبيعات  أن  هذه الدراسات مختلف أنحاء العالم  إذ وجدت 

ه غالبًا ما ال يتم ذكر المخاطر واآلثار السلبية العارضة لألدوية أمام موضوعية، وأن  
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 ,.Zetterqvist and Mulinari, 2013; Mintzes et al., 2013; Othman et alطباء )األ

2010.) 

ممارسات التدقيق والتوثيق ال  أما ضمن مؤسسات الرعاية الصحية، فإن  

 ,.Jamali et alكاٍف مع عدم وجود تقييم دقيق لألداء والعمليات ) بشكليتم أداؤها 

المعيارية لدعم  السريريةاستخدام المبادئ التوجيهية  (. وباإلضافة إلى ذلك، فإن  2010

عملية الوصف الدوائي واتخاذ قرار حول العالج المناسب ال يزال محدودا في 

خدمات دمج ا، هناك نقص في (. أيًض Maroun et al., 2010مؤسسات الرعاية الصحية )

في تعزيز  اً هام اً عنصر تشكل ه الخدماتالصيدلة السريرية بالرغم من أن مثل هذ

 .السالمة الدوائية

الترويج لألدوية ال ب المتخصصالتعليم  ومن الجوانب المهمة أيضًا أن  

التعليم والتدريب الخاصة ب ةالطبي مؤسساتاليشكل جزءًا من المنهج الطبي في 

الب في المرحلة لط  لالمناهج الدراسية  )األطباء والممرضين والصيادلة(. كما أن  

 علم الصيدلة على وبشكل جزئيتركز بشكل أساسي على التشخيص،  األولى الجامعية

نت دراسة لطلبة الطب المتخرجين من كلية الطب في السريرية . فعلى سبيل المثال، بي 

فقط من الخريجين  ٪25أن  2007في العام  (AUBFM)الجامعة األميركية في بيروت 

 ,.Zgheib et alسريرية )يجدون في أنفسهم "الثقة الكافية" في مجال الصيدلة ال

2011.) 

تطبيق القوانين واألنظمة التي ترعى صرف  ن  إ ذلك، إلى وباإلضافة

 (MOPH and WHO, 2015)هو ضعيف  من قبل الصيدلي الطبية الوصفات

لبنان يفتقر إلى النظم الكافية لمراقبة جودة األدوية في  فإن  ، أيضاً و

 ابةرق نظامالقطاعات الرسمية وغير الرسمية. على سبيل المثال، فإن لبنان يفتقر إلى 

 (Medicines Regulatory Authority) ألدويةاتنظيم هيئة كجزء من  باألدوية خاص

WHO, 2012).) 

 

من  ٪25األدوية أكثر من ، تمثل الترتيبات المالية مستوىوعلى 

(. Blom invest bank 2016; MOPH, 2012إجمالي نفقات الرعاية الصحية في لبنان )

 بارزة نسبة على األدوية الخاصة جيبهم من األفراد يدفعها التي النفقاتل شك  تو

(Ammar, 2009 وعالوة على ذلك، ال توجد حوافز مناسبة تشجع على .)أدوية  وصف

 . أو بديلة ةيجنيس

ا مرحلة انتقالية حيث توجد لبنان يشهد حاليً  ، فإن  ذلك من الرغم لىوع

من النفقات العالية على األدوية. فعلى سبيل المثال، تم تطبيق الوصفة  للحد   إجراءات
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كأداة من أدوات السياسة العامة التي تشجع على استخدام  مؤخراً الطبية الموحدة 

للتكاليف العالية عن كاهل األسر والحكومة وشركات  ة ووضع حد  ياألدوية الجنيس

 اتشرك عند التسعير استراتيجية على مباشر غيرمهم  و تأثير   لهذا اإلجراء وكان التأمين.

 لتعزيز التجارية العالمة ذات األدوية من العديد أسعار تخفيض تم حيث األدوية

الوصفة  دراسة حديثة أن  بالمقابل، وجدت  .جنيسية أدوية من يعادلها ما مع المنافسة

ق بعد بشكل صحيح، مع ضعف في مستويات اإلتلم  الطبية الموحدة لتزام من طب 

 ٪84(. مثاًل، أشار El-Jardali et al., forthcomingطرف األطباء والصيادلة والمرضى )

ابل ( أن األطباء يسيئون استخدام خيار "غير قصيدلي 153من الصيادلة )عينة من 

 منهم إلى أن   ٪76لالستخدام" الموجود على الوصفة الطبية الموحدة، في حين أشار 

د المشاركون أن   عالقة األطباء مع  المستهلكين ال يزالون يقدمون نماذج قديمة. وأك 

السليم لسياسة  التطبيقل أحد العوامل البارزة التي تعيق تشك   شركات األدوية

 (.El-Jardali et al., forthcomingة )ياستبدال األدوية باألدوية الجنيس

 

شركات اإلبالغ عن تفاعل ممثلي  تم   ،الخدمات تقديم مستوىعلى و

غير ضرورية ال األدوية وصفمع األطباء كعامل يساهم في اإلفراط في  األدوية

األهداف الرئيسية لهذه  (. وفي حين أن  Hajjar et al.; forthcomingباهظة الثمن )الو

هادراسة جديدة في لبنان  التفاعالت هي تثقيفية وتسويقية، إال أن   نت أن  ل تشك   بي 

استخدام  األطباء لألدوية، وفي بعض الحاالت يتم   وصفألنماط  رصدنوعًا من أيًضا 

وممثلي والصيادلة األطباء  مع المرضى. ويبدو أن   خصوصية العالقةد تكتيكات تهد  

المشاركين في مثل هذه التفاعالت يستفيدون من الكثير من  شركات األدوية

عمالت ذهبية وقروض  :متيازات والحوافز المختلفة، بعضها غير أخالقي مثلاإل

إما عن طريق المندوبين أنفسهم أو من  خاصةمنح غير محدودة وخدمات ، وسيارات

ن األدلة خالل دعوات إلى مالهى ليلية أو خ  أن  أيضًا دمات الغرف أثناء السفر. وتبي 

هذه اإلشكاليات  شركات األدوية قادرة على الترويج والتلميع ألطباء معينين. ويبدو أن  

المسلكية هي أكثر شيوعا بين ممثلي شركات األدوية المحلية بالمقارنة مع الشركات 

 (.Hajjar et al; forthcomingالعالمية )

مر أنه ال توجد سياسات داخل المراكز الطبية الجامعية ويفاقم من األ

 األدوية واألطباء شركاتبين ما وكليات الطب والصيدلة لتقييد أو تنظيم التفاعالت 

عن مثل هذه  التصريح (. كما أن  Ammar, 2009; WHO, 2011ب )والمتدربين والطال  

 التفاعالت ليس شرطًا بحسب اإلطار األخالقي لمؤسسات الرعاية الصحية، وهذا األمر

 ,Nicklinعتماد لجهات الرعاية الصحية )إلله والمطالبة به كجزء من برامج اتزداد الدعوة 

2015; JCI, 2013; Grady et al., 2006.)  
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فتشي األدوية، وباإلضافة إلى ذلك، تبرز إشكاليات محدودية عدد م

والنقص في التدريب على التفتيش ومراقبة الجودة، وعدم وجود ممارسات التدقيق 

لجهات تصنيع األدوية المحلية (GMP)ة على أسس الممارسات التصنيعية الجيد ةالدوري

 مقدمي من السيئة المواقف تثير بدورها، هذه (.WHO, 2011لمراقبة جودة األدوية )

 ,.El-Jardali et al) الجنيسية والبديلة العقاقير نحو والمستهلكين صيادلةالو الخدمات،

forthcoming.)  

 وصفعلى أيضًا تؤثر هناك جوانب أخرى  ،طبيةالجوانب بعيًدا عن ال ،ختاماً 

فيما يتعلق بالتفاعل بين الطبيب  ،تهماألدوية، مثل ضعف وعي المستهلكين وثقاف

لألدوية. على سبيل المثال، وجدت دراسة  المثلىستخدامات األدوية، واإل وشركات

األدوية )أو  اتغالبية المستهلكين يعلمون بوجود شرك حديثة أجريت في لبنان أن  

نسبًا أقل تدرك طبيعة الممارسات المتعلقة بالهدايا   أن  مكاتب األطباء، إال   فيغيابها( 

صغيرة أو وجبات يجدون أن قبول الهدايا ال فقط ٪40 في حين أن  المقدمة لألطباء، 

(. وأبرزت الدراسة Ammous et al., forthcomingغير أخالقي )و الطعام هو أمر خاطئ

اآلثار السلبية المحتملة للتفاعالت تجاه  اللبناني الشعبعند  الحاجة إلى زيادة الوعي

 .األدوية، خاصة على صعيد التأثير على نوعية وتكلفة الرعاية شركاتبين الطبيب و

 يلعب في ما يخص  الدواء المريض اتتوقعل طبيبال تصورات إن   وعلى صعيد آخر، 

يتفاقم  األمر وهذا ،(Cabral et al., 2014)اإلفراط في وصف الدواء  في اهاًم  ادورً 

 ألطباء في لبنان.ل العدد الكبير بسبب
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Elements 
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 المشكلة لمعالجة المطلوبة العناصر 

 شامل بشكل

 1العنصر رقم 

 تعزيز:والسياسة التنظيم مستوى على

 العقالني الوصف لدعم اإلجراءات

 لألدوية

 

 التي السياسات تعزيز :1.1عنصر

 المجال في المتخصصين عالقة تنظيم الى تهدف

 . األدوية شركات مع الصحي

 أخالقيات التنظيمية اإلجراءات تشمل

 التفاعالت وإدارة التفاعالت، عن التصريح المهنة،

 (. محددة لتفاعالت تقييد أو شامل حظر مثاًل،)

  المهنة أخالقيات

على الرغم من عدم العثور على أي 

 العديد وجدت ،في هذا الصدد مراجعات المنهجية

 ةفعالي   على كافيةغير  أدلة األولية الدراسات من

 من شركات األدوية منع في المهنة أخالقيات

 Zetterqvist et) أخالقية غير أعمال في نخراطاإل

al., 2015; Francer et al., 2014; Greenberg, 

2012; Grande 2010; Carandang, 1995; 

Langman, 1988). 

 وتشير التجارب الدولية إلى أن  

ي التنفيذستثناءات والثغرات وآليات اإل ات تبقى تحد 

تجربة تطبيق تقدم (. وFrancer et al., 2014) كبرى

ة في يعي األدون  صرابطة معند  المهنة أخالقيات

ستفادة منه على أرض مما يمكن اإلالكثير ، أستراليا

نة أخالقيات المهنة  الواقع عملياً  من هذه الدروس وفي لبنان. من ناحية تطبيق مدو 

 ملخص 

 مستوى على >1العنصر رقم 

 تعزيز:والسياسة التنظيم

 الوصف لدعم اإلجراءات

 .لألدوية العقالني

 مستوى على <2العنصر رقم 

 تدخالت تطبيق: المؤسسات

 سريرية توجيهية مبادئ تشمل

 سريرية، مسارات/  معيارية

 ومراجعة تدقيق وأنظمة

 األدوية، وصف لممارسات

 وبرامج سريرية، صيدلة وخدمات

 مجال في تختص   إشراف

 الحيوية/ الميكروبية المضادات

 في السليمة الممارسات لتعزيز

 .األدوية وصف

 مستوى على <3العنصر رقم 

:  الصحية الخدمات مقدمي

 التعليم ممارسات تعزيز

 أوساط في والتدريب

 الرعاية مجال في نالمتخصصي

 المصالح، تضارب حول الصحية

 حل   على القائم والتدريب

 العالجات في المشاكل

 والتفصيل الصيدالنية،

 التوعوية الزيارات أو) األكاديمي

 الوصف لدعم( التثقيفية

 .العقالني

< على مستوى 4العنصر رقم 

ن المستهلكي المستهلك: تمكين

ستخدام اإل بخصوص واألفراد

 .لألدوية المناسب
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، إذ على الحكومات أن ةالحاجة إلى إرساء نهج يجمع بين التنظيم والرقابة المستمر :نذكر

 ؛المهنة خالقياتألف بسرعة وحزم تجاه أي ممارسة ترويجية غير سليمة ال تخضع تتصر  

 فرضو ؛شاركة فاعلة للمتخصصين الصحيينم ؛رقابة تعمل كجهازمشاركة جهة ثالثة 

 ,Rougheadمناسبة لتكون بمثابة حاجز يمنع أي ممارسة ترويجية غير سليمة )عقوبات 

1999; WHO, 2002 .) 

 شركات األدويةعن التفاعالت مع  التصريح

األدوية أصبح أمرًا متعارفًا عليه عن العالقات مع شركات  التصريح إن  

عليم الطبي المستمر، ، والت  العلميةات الطب، والمجالت بشكل متزايد في أوساط كلي  

 (.Francer, 2014ه يخضع اآلن لتنظيم الحكومات الفدرالية والحكومة األمريكية )كما أن  

التصريح عن العالقات المالية يسمح  وقد خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

لعة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقونها، وهو أمر قد للمرضى باتخاذ قرارات مط  

أيضًا جاء في المراجعة و. مالي غطاءيثني األطباء عن تشكيل روابط وعالقات ذات 

سة تعزز هو ممار وشركات األدويةالتصريح عن العالقات بين األطباء  المنهجية أن  

(. وقد وجدت اثنتان من Licurse et al., 2010العالقة بين األطباء والمرضى )

المصالح يسمح للمستهلكين بتحديد ما  تضاربالتصريح عن  منهجية أن   الغير المراجعات

 نقطة تشك ل أن ويمكن، األدويةشركات عالقة مالية مع أي من إذا كان للطبيب أي 

 ,Kirkpatrick, Kadakia and Vargas) األدوية شركات مع العالقة طبيعة عن مساءلة

2012; Greenberg, 2012.) 

دعم  علىالرعاية الصحية بشكل متزايد الخاصة بعتماد وتعمل برامج اإل

نة المهكجزء من أخالقيات  وشركات األدويةعن التفاعالت ما بين األطباء  التصريحآليات 

 ,Nicklin, 2015; Joint Commision Internationalمؤسسات الرعاية الصحية )ب الخاصة

2013; Lo and Field et al., 2009; Hampson et al. 2006; Grady et al., 2006  إن .) 

مج االعتماد للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان ناالتطوير الحالي لبر

ء من المنظومة األخالقية المصالح كجز تضارب عن يشكل فرصة لدمج آليات التصريح

 المهنية لمؤسسات الرعاية الصحية.

في الواليات المتحدة  2010 عام الذي أقر    SunShine Actويعتبر قانون 

األدوية  شركاتاألمريكية التدخل األول للكونغرس األمريكي في تنظيم تصريحات 

طباء والمستشفيات التي جهزة الطبية عن الدفعات المالية المقدمة لألوشركات األ

س الطب. ويفرض القانون على  أن تقدم تقريرًا سنويًا عن  الشركات هذهتدر 

سنويًا مع هوية  $100للمرة الواحدة أو  $10تتجاوز  بقيمةالمدفوعات والتحويالت 

 & ,Rosenthalلكتروني متاح للجمهور )إالمتلقي والغرض من المبلغ على موقع 

Mello, 2013إحدى   أن  ال يوجد بعد تقييم دقيق لتأثير هذا القانون، إال   (. وفي حين
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نترنت ريح عن مثل هذه المعلومات على اإلالتص تشير إلى أن   راجعات الغير منهجيةمال

 التصريحيساهم بتسهيل الوصول إلى الكثير من المعلومات المهمة ويعزز من مبدأ 

التصريح  اتآلياختالف (. لكن Greenberg, 2012) وعدم إخفائهاالعالقات المالية عن 

عيق من قدرة المستهلكين على الوصول إلى يؤثر على الشفافية ويقد  "هاوصيغت

 (.Hwong et al., 2014البيانات وتقييمها وفهمها". )

 األدويةشركات التفاعالت مع إدارة )ضبط( 

 األدوية شركاتوالتفاعالت ما بين  اتالحظر على بعض أنماط العالقت با

 ,Lo and Fieldالمصالح ) تضاربوالقطاع الصحي أمرًا شائعًا كنوع من التعاطي مع 

أن   ،نت إحدى المراجعات المنهجية التي تركز على ممارسات األطباء(. وقد بي  2009

دها  األدوية شركاتوالسياسات العامة التي تضبط التفاعالت بين األطباء  ن )موتقي 

 (والمواد الترويجية واللقاءات مع مندوبي هذه الشركاتخالل ضبط العينات المجانية 

نت اثنتان Al-Khaled et al., 2014ن أنماط الوصف )يتحسفي إيجابي لها تأثير   (. كما بي 

 أن  هناكمن المراجعات المنهجية التي تركز على المتدربين الطبيين وطالب الطب، 

السلوكيات السلبية لدى األطباء ضبط وبين العالقة ارتباط قوية ما بين وجود سياسات 

شكوك التجاه المعلومات التي يقدمها مندوبو شركات األدوية و ،والمتدربين

مثل هذه السياسات قد  بمصداقية هذه المعلومات. وخلصت المراجعتان أيضًا إلى أن  

 ,.Carrol et al)هم جتساهم في الحد  من التفاعالت ما بين المندوبين واألطباء بعد تخر  

2007; Zipkin and Steinman 2005) لكن بالمقابل أشارت إحدى المراجعات إلى .

محدودية البيانات بخصوص نجاح هذه السياسات العامة وتأثيرها على المدى البعيد 

(Carrol et al., 2007.) 

وقد قامت العديد من المراكز الطبية األكاديمية الرئيسية باستحداث 

كة األطباء في من التفاعالت مع شركات األدوية أو مشارسياسات تضبط أنماطًا معينة 

(. وعلى Raad and Appelbaum, 2012; Lo and Field, 2009) مثل هذه التفاعالت

سبيل المثال، أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة لحظر مندوبي المبيعات الدوائية من 

والمراكز منعت (، كما أن بعض الجامعات Stanford University, 2006مستشفياتها )

كافة أشكال تدخل شركات األدوية في التعليم الطبي المستمر )بما في ذلك التمويل( 

وكلية  ،ونجحت في ذلك، نذكر منها جامعة ميشيغان، ومركز سلوان كيترينج للسرطان

 (.Spithoff, 2014برودي للطب في جامعة كارولينا الشرقية )

دة األمريكية، فرضت بعض وعلى المستوى الوطني في الواليات المتح

دات إجبارية على بعض أنشطة الترويج الدوائي ) الواليات (. فعلى Grande 2010مقي 

لت والية مينيسوتا قانونًا  األدوية من تقديم هدايا  شركات يمنعسبيل المثال، فع 

 (.Grande 2010) $50لألطباء يفوق مجموع قيمتها بالتجزئة سنويًا ما مجموعه 
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 ذلك في بما األدوية، جودة تضمن التي السياسات تعزيز :1.2عنصر 

  السوق في المتوفرة البديلة، أو ةيالجنيس األدوية

ضمان جودة األدوية المتداولة في السوق هو أمر بالغ األهمية لتعزيز إن  

ستخدامها من طرف مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. وتشكل نسبة إقبولها و

أحد المؤشرات األساسية في تقييم الوصف الجنيسية األدوية الموصوفة بأسمائها 

 ,WHOالوصف بحسب منظمة الصحة العالمية )عملية الموضوعي وترشيد وي نالعقال

1993; 2004 .) 

نت إحدى المراجعات المنهجية اآلثار اإل لألنظمة المحكمة  يجابيةوقد بي 

تقوم  الذي لألدوية ينمسبقالتسجيل الترشيح وال لتسجيل األدوية باإلضافة الى نظام

من انتشار األدوية المزيفة أو التي ال تستوفي  في الحد  ، منظمة الصحة العالميةبه 

متعددة األوجه الالتدخالت  معايير السالمة. وقد أشارت المراجعة المنهجية أيضًا إلى أن  

تدريب المفتشين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووالتي تمزج بين التشريع، 

رين، هي تدخالت أثبتت فعاليتها في خفض معدالت واتخاذ إجراءات قانونية ضد المزو  

 (.El-Jardali et al., 2015منخفضة الجودة )الدوية المزيفة وانتشار األ

 الخاصة الرقابة أنظمةتطبيق  أن  الى خرى أشارت مراجعة منهجية أو

يمكن أن يساعد في تعزيز السالمة الدوائية  (pharmacovigilance system) باألدوية

وفي الكشف عن األدوية المزيفة وتلك التي ال تستوفي الحد األدنى من الجودة 

(. ولتحسين نجاحات Fadlallah et al., 2016ومعايير السالمة على المستوى المحلي )

تقارير ال، من الضروري التركيز على مسألة عدم رفع باألدوية الخاصة الرقابة أنظمة

بالشكل الكافي، والتركيز على أهمية التدريب المستمر، والرصد والتقييم وتقديم 

ة الخاصالتشريعية لألنشطة والقانوني والبنية التنظيمية  ارالمالحظات، وتقوية اإلط

، وتحسين التنسيق ما بين الجهات المعنية على المستوى على األدوية رقابةال أنظمةب

 (.Fadlallah et al., 2016الوطني )

 والدراسات الفردية المنهجية المراجعات من الرئيسية النتائج 1جدول رقم 

 1العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

 المجال في المتخصصين عالقة تنظيم الى تهدف التي السياسات 1.1 اإليجابيات

 األدوية شركات مع الصحي

 شركات األدويةعن التفاعالت مع  التصريح

نت إحدى المراجعات المنهجية أن   التصريح عن العالقات المالية يسمح  بي 

عة بخصوص الرعاية الصحية التي يتلقونها، للمرضى باتخاذ قرارات مطل  

مالية مع شركات  وهو أمر قد يضبط سلوك األطباء في تشكيل عالقات

ز تصريح األطباء عن العالقات مع شركات األدوية قد يعز   األدوية. كما أن  

  . Licurse et al., 2010)العالقة بين األطباء والمرضى )
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 1العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

نت إحدى المراجعات  التصريح عن تضارب المصالح يسمح  منهجية أن   الغيربي 

أي لية للطبيب مع للمستهلكين أن يحددوا ما إذا كانت هناك أي عالقة ما

الهدف األساسي  وبحسب المراجعة المنهجية، فإن   .من شركات األدوية

 بخصوص همتخاذ قراراريح عن تضارب المصالح هو السماح للمرضى بصللت

كان هذا التضارب في المصالح سيؤثر فعليًا على التوصيات التي  إذاما 

 (.Kirkpatrick, Kadakia and Vargas, 2012يقدمها لهم الطبيب )

 أن يمكنالمالي  التصريح أن   (literature review) وجدت مراجعة غير منهجية

، كما أن نشر األدوية شركات مع العالقة طبيعة عن مساءلة نقطة شك لي

نترنت يساهم في تسهيل الوصول إلى مثل هذه المعلومات على اإل

مثل هذه العالقات ال يجب أن  الكثير من المعلومات المهمة ويؤكد على أن  

  (.Greenberg, 2012تكون في الخفاء )

 األدويةشركات التفاعالت مع إدارة )ضبط( 

مت إحدى المراجعات المنهجية وجود تأثير إيجابي للسياسات التي قد  

تسعى للحد من التفاعالت بين األطباء وشركات األدوية )من خالل ضبط 

الترويجية واللقاءات مع مندوبي هذه الشركات( العينات المجانية والمواد 

 (. Al-Khaled et al., 2014على مستوى أنماط الوصف )

خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى وجود عالقة ارتباط قوية ما بين 

سياسات الضبط وسلوكيات الطالب والمتدربين السلبية تجاه ممارسات 

يقدمه مندوبو األدوية من  الترويج الدوائي وشكوكهم بمصداقية ما

كما وجدت  (.Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman 2005معلومات )

هذه المراجعات أن سياسات الضبط قد تؤدي إلى انخفاض في معدل 

 التفاعالت ما بين الطالب/المتدربين بعد تخرجهم ومندوبي شركات األدوية.

 

 المتداولة في السوقضمن جودة األدوية التي تالسياسات  1.2

لألنظمة المحكمة لمنهجية إلى وجود تأثير إيجابي خلصت إحدى المراجعات ا

 ألدويةل ينمسبقالتسجيل الترشيح وال لتسجيل األدوية باإلضافة الى نظام

دوية المزورة األ من انتشار في الحد  ، منظمة الصحة العالميةالذي تقوم به 

وتلك التي ال تستوفي معايير الجودة والسالمة المطلوبة. وقد سلطت 

متعددة األوجه والتي تمزج بين العلى فعالية التدخالت المراجعة الضوء 

التشريع وتدريب المفتشين والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص 

 (. El-Jardali et al., 2015واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الجهات المزورة )

 بين التواصل وتعزيز األدوية، تسريب على كالسيطرة اإلجراءات إن  

عين  ردود وضمان التنظيمية، والسلطات الصحية الخدمات ومقدمي المصن 

جار شروط التراخيص تقويةو التسجيل، بعد الدواء جودة على الفعل  لت 

 .Fadlallah et al., 2016)) التنظيمية اإلجراءات فعالية من ترفع األدوية

نت إحدى المراجعات المنهجية أن    باألدوية خاصوطني  رقابةتطبيق نظام  بي 

والكشف عن األدوية المزورة وتلك  الدوائية السالمة تعزيز فييساهم 

. ولكن من المهم  التي ال تستوفي معايير الجودة والسالمة المطلوبة

 (.  Fadlallah et al., 2016) معالجة قضية عدم التبليغ

 هو احتمال أن يؤديالشامل  الحظرملة لتنفيذ سياسات من السلبيات المحت السلبيات المحتملة

 ,.Al-Khaled et alذلك إلى فجوة أو ثغرة على مستوى المعلومات )

2014 .) 



K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs  

in Lebanon        26 

 1العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

لتضارب  أخالقي ترخيصك أوي ضمن إذنكعملية التصريح  عملت قد

 .عنه الكشف يتم طالما ،المصالح

ب المصالح أو التصريح المالي قد اختالف صيغة التصريح عن تضار أن  كما 

حد  من قدرة المستهلكين على الوصول إلى يؤثر على الشفافية وي

 (. Hwong et al., 2014البيانات وتقييمها وفهمها )

التكلفة و/أو فعالية 

 التكلفة

المنهجية التي تم لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات 

 تحديدها.

  الشكوك

بخصوص اإليجابيات 

والسلبيات المحتملة 

)بحيث يلزم الرصد 

والتقييم في حال سيتم 

 اعتماد هذه العناصر( 

ة البيانات التي تدرس تأثير يأشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى محدود

سياسات الضبط على المستوى المؤسساتي على المدى البعيد، خاصة 

 ( Carrol et al., 2007األطباء المتدربين ) ومواقف يما يتعلق بسلوكياتف

دلة بخصوص تأثير كما أشارت مراجعة منهجية أخرى إلى محدودية األ

في تغيير أو تصحيح اآلثار السلبية لتضارب المصالح. كما  سياسات التصريح

عن هناك أدلة متناقضة بخصوص ثقة المرضى ما بعد تصريح األطباء أن  

 (. Barry et al., 2013عالقاتهم المالية )

 

 2العنصر رقم 

 مبادئ تشمل تدخالت تطبيق: المؤسسات مستوى على

 وأنظمة سريرية، مسارات/  معيارية سريرية توجيهية

 وخدمات األدوية،  وصف لممارسات ومراجعة تدقيق

 مجال في تختص   إشراف وبرامج سريرية، صيدلة

 ةالسليم الممارسات لتعزيز الحيوية/ الميكروبية المضادات

 .األدوية وصف في

 

ادئ ارية سريرية توجيهية مب  سريرية مسارات/  معي

 ةمعياري سريريةتوفير مبادئ توجيهية  أن  بحسب منظمة الصحة العالمية، ف

رهو  ل لألدوية ستخدام الموضوعي والمتعق  ي على صعيد المؤسسة لإلرئيس مؤش 

 (.WHO, 1993; 2004في الوصف )

لخمسين من دراسات التدخالت الطبية بخصوص  لمحة شاملةوقد كشفت 

استخدام المبادئ التوجيهية  أن   ،تحسين استخدامات األدوية في الدول النامية

 (للمالرياضروري للكوينين )دواء غير الستخدام المعيارية أدى إلى خفض اإل سريريةال

، كما %50بنسبة  في فيجي في كينيا، وخفض نسبة استخدام المضادات الحيوية
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 Leساهم في تحسين عالج اإلسهال في إندونيسيا وكينيا على المدى القريب )

Grand, Hogerzeil and Haaijer-Ruskamp, 1999 وقد أشارت مراجعة منهجية أخرى .)

ي اعتماد المبادئ التوجيهية يحقق تحسنًا ملموسًا في عمليات أن  ة دراس 59 تغط 

 لتزام بالتوجيهات الخاصة بالحد  اإلأن  الرعاية الصحية ونتائجها. وذكرت إحدى الدراسات 

وصف المضادات الحيوية في  بةى إلى انخفاض نسمن استخدام المضادات الحيوية أد  

(. وأثبتت المبادئ التوجيهية Grimshaw and Russell, 1993) %60العرق/الدم بنسبة 

تثقيفية وتعليمية خاصة، مع التذكير  مداخالتفعالية أكبر عندما يتم تقديمها من خالل 

 ستشارة الطبية.بها في سياقات محددة خاصة بالمرضى في وقت المعاينة واإل

وسيلة تكميلية للمبادئ التوجيهية المحلية السريرية وتعتبر المسارات 

 diagnostic algorithms بًا ما تأخذ بعين االعتبار الخوارزميات التشخيصية )للعالج، وغال

ط العديد من الدراسات الفردية المنطق التشخيصي( ونقاط تقييم المخاطر. وتسل   أو

 وصفعالية الجودة الضوء على الفعالية الكبيرة للمسارات العيادية في الحد من ال

لتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وفي الحد من المضادات الحيوية في حاالت اإل

ولكن استخدام المضادات الحيوية الواسعة الطيف خالل السنة األولى من العمر. 

 Jenkins et al., 2013; Chalmers)التأثيرات على المدى البعيد ) عندراسة هناك حاجة ل

et al., 2011; Lancaster et al., 2008; Marrie et al., 2000.)  

 

  األدوية وصف لممارسات والتقييم التدقيق أنظمة

بآليات لتحليل مدى مناسبة الوصف  األدويةوصف  وتقييم تدقيقيتمثل 

اءة على ذلك. مثاًل، يمكن أن يتم إبالغ المختص الدوائي ثم تقديم تقييم ومالحظات بن  

أو األهداف.  المهنيةمع المعايير  طريقة وصفهمالذي وصف الدواء بنتيجة مقارنة 

 تسمى مثل هذه العملية باسم "تقييم استخدامات األدوية". ،المستشفياتفي و

 والتقييم التدقيقأنظمة  أن  للمراجعات المنهجية  شاملة لمحةوقد خلصت 

مراجعة منهجية شملتها الدراسة  14من أصل 12دت هي ذات فعالية مستمرة، حيث أي  

(. كما وجدت Grindrod et al., 2006أنماط الوصف )التأثير اإليجابي لهذه األنظمة على 

هي من أكثر الممارسات  والتقييم التدقيقنظمة أ أن  ثالثة مراجعات منهجية أخرى 

 ;Ostini et al., 2009; Jamtvedt et al., 2006فعالية في تحسين أنماط الوصف )

Davey et al. 2005.)  نت إحدى المراجعات المنهجية  يكونان والتقييم التدقيق أن  كما بي 

أكثر فعالية عندما يكون األداء ضعيفًا؛ أو عندما تكون الجهة المسؤولة عن هذه 

ه باحترام يالممارسة جهة مشرفة أو مرجعية للجهة التي يتم تقييمها أو زمياًل يحظى رأ

كبير وواسع؛ أو عندما تتكرر المالحظة نفسها؛ وعندما يتم تقديمها بصيغة شفهية 

 (. Ivers et al., 2012) ترشيدًا واضحًا وخطة عمل معة خطية، وصيغ
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  السريريةخدمات الصيدلة 

من الممارسات المتعارف عليها في الدول  السريريةتعتبر خدمات الصيدلة 

 ;Pande et al. 2013; Pedersen et al. 2011والنامية على حد سواء )المتقدمة 

Musing 2013 إجبارية ملزمة في  السريرية(. وفي الصين، أصبحت خدمات الصيدلة

  (.Ryan et al. 2008جميع المستشفيات الفرعية والمحلية )

نت   لمرضىا ز علىترك   )لمتسعة مراجعات منهجية  لمحة شاملة عنوقد بي 

 في تحسين معدالت السريريةهناك نتائج إيجابية لخدمات الصيدلة  أن   (نالس  في كبار ال

نت الدراسة لعالجل ألدويةا مالءمة بعض الخدمات العالجية مثل أن  . وباألخص، بي 

مراجعة العالج الموصوف ومتابعة العالج والكشف الالحق وتثقيف المرضى هي 

 ووجودته،  جميعها ممارسات ذات تأثير إيجابي على تحسين أنماط الوصف الدوائي

 تطويرالحد من عدد األدوية الموصوفة، ومضادات الميكروبات، و وصف وتحسين

دوية لدى األطفال، وتحسين سالمة المرضى، ورفع معدالت رضى أنماط استخدام األ

نات لم تكن بنفس القوة Rotta et al., 2015المرضى، وتجنب التكلفة ) (. ولكن هذه البي 

  مختلطة.بالنسبة للمرضى الكبار في السن، إذ أتت النتائج 

إضافة مرافق خدمات  خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى أن  

هي ممارسة  الداخليين )أي في المستشفى(المرضى  ضمن رعاية السريريةالصيدلة 

ن من معدالت التزام األدوية واستخداماتها، كما تحس   وصفتساهم في تحسين أنماط 

 ,.Penm et alآلثار السلبية والجانبية )المرضى باألدوية، ونتائج العالج، والحد من ا

2014; Kaboli et al., 2006 وقد أشارت إحدى المراجعات أيضًا إلى انخفاض تكاليف .)

 .المستشفى والصيدلية

 الحيوية/ الميكروبية المضادات مجال في تختص   إشراف برامج

المراكز المتخصصة في مكافحة األمراض  ت، أصدر2014 عام في

تتبع جميع  أن( توصيات بCenters for Disease Control and Preventionوالوقاية )

 ,CDC) ت الميكروبات والمضادات الحيويةالمستشفيات برامج التوجيه في مجال مضادا

 ة ذات جودة منخفضة إلى متوسطةهناك أدل   نت أربع دراسات منهجية أن  . وقد بي  (2014

 قد داخل أو خارج مؤسسات الرعاية واالستشفاء(برامج التوجيه )للمرضى تشير الى أن  

سليمة لهذه غير الستخدامات من اإل حد  تمضادات الميكروبات، و وصفن أنماط تحس  

لى نتائج الرعاية والعالج. اإلجمالية، من دون التأثير سلبًا ع هاالمضادات، ومن تكاليف

القيادة،  فيلتزام وتتضمن برامج التوجيه هذه أربع عناصر رئيسية هي: اإل

زمة )مثاًل، ضبط استخدام ال  ، واتخاذ الخطوات الاألدويةالمسؤولية، والخبرة في مجال و

ساعة(، والمتابعة والتثقيف المستمر  48المضادات الحيوية بشكل كامل بعد مرور 

(Drekonja et al., 2015; Filice et al., 2013; Wagner, 2014; Kaki et al., 2011.) 
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 الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية نتائجال 2جدول رقم 

 2العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

 السريرية/ المسارات  السريريةالمبادئ التوجيهية  اإليجابيات

لخمسين من دراسات التدخالت الطبية بخصوص  لمحة شاملةكشفت 

استخدام المبادئ أن  تحسين استخدامات األدوية في الدول النامية 

ستخدام غير الضروري المعيارية أدى إلى خفض اإل السريريةالتوجيهية 

في كينيا، وخفض نسبة استخدام المضادات )دواء للمالريا( للكوينين 

، كما ساهم في تحسين عالج اإلسهال %50الحيوية في فيجي بنسبة 

 Le Grand, Hogerzeil andفي إندونيسيا وكينيا على المدى القريب 

Haaijer-Ruskamp, 1999.) 

اعتماد المبادئ التوجيهية  أن  ة دراس 59كما أشارت مراجعة منهجية أخرى ل

الرعاية الصحية ونتائجها. وذكرت إحدى  يةيحقق تحسنًا ملموسًا في عمل

لتزام بالتوجيهات الخاصة بالحد من استخدام المضادات اإل الدراسات أن  

وصف المضادات الحيوية في العرق/الدم  ةالحيوية أدى إلى انخفاض نسب

  Grimshaw and Russell, 1993)) %60بنسبة 

عالية الجودة الضوء على الفعالية الط العديد من الدراسات الفردية وتسل  

المضادات الحيوية في  وصفمن  في الحد   السريريةالكبيرة للمسارات 

من استخدام  لتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وفي الحد  حاالت اإل

المضادات الحيوية الواسعة الطيف خالل السنة األولى من العمر. لكن ال 

 ;Jenkins et al., 2013أثيرات على المدى البعيد )توجد دراسة تضمن الت  

Chalmers et al., 2011; Lancaster et al., 2008; Marrie et al., 2000 .) 

  األدوية وصف لممارسات والتقييم التدقيق أنظمة

هي  والتقييم التدقيقأنظمة  مراجعات منهجية أن   لمحة شاملة عنخلصت 

مراجعة منهجية شملتها  14من أصل  12ذات فعالية مستمرة، حيث أيدت 

 Grindrod etالدراسة التأثير اإليجابي لهذه األنظمة على أنماط الوصف )

al., 2006). 

أنظمة الضبط والتقييم هي من  كما وجدت أربعة مراجعات منهجية أخرى أن  

 ,.Ivers et al)األدوية أكثر الممارسات فعالية في تحسين أنماط وصف 

2013; Ostini et al., 2009; Jamtvedt et al., 2006; Davey et al. 2005). 

  السريريةخدمات الصيدلة 

نت  ز على المرضى الكبار ال ترك   ،مراجعات منهجية 9شملت لمحة شاملة بي 

هناك نتائج إيجابية لخدمات الصيدلة العيادية في تحسين  أن   ،نالس  في 

نت الدراسة أن   بعض  معدالت المالءمة العالجية لألدوية. وباألخص، بي 

الخدمات العالجية مثل مراجعة العالج الموصوف ومتابعة العالج وتثقيف 

أدوية جديدة هي جميعها ممارسات ذات تأثير إيجابي  ووصفالمرضى 

 تحسينعلى تحسين أنماط الوصف الدوائي وجودته، كما أنها تساهم في 

من عدد األدوية  المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات، والحد   وصف

دوية لدى األطفال، وتحسين الموصوفة، وتحسين أنماط استخدام األ

 Rotta et، وتجنب التكلفة )عندهمرضى الت سالمة المرضى، ورفع معدال

al., 2015.) 

إضافة مرافق خدمات  خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى أن  

الداخليين )المتواجدين في مركز ضمن رعاية المرضى  السريريةالصيدلة 

األدوية  وصفهي ممارسة تساهم في تحسين أنماط  رعاية صحية(

معدالت التزام المرضى باألدوية، ونتائج واستخداماتها، كما تحسن من 
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 2العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

 Penm et al., 2014; Kaboli etالعالج، والحد من اآلثار السلبية والجانبية )

al., 2006 .) وقد أشارت إحدى المراجعات أيضًا إلى انخفاض تكاليف

 .المستشفى والصيدلية

 الحيوية/ الميكروبية المضادات مجال في تختّص  إشراف برامج

برامج التوجيه هذه )للمرضى  هناك أدلة على أن   دراسات منهجية أن   4بينت 

داخل أو خارج مؤسسات الرعاية واالستشفاء على حد سواء( تساهم في 

المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات، والحد من  وصفتحسين أنماط 

االستخدامات غير السليمة لهذه المضادات، ومن التكاليف اإلجمالية 

الميكروبات، من دون التأثير سلبًا على نتائج الرعاية والعالج لمضادات 

(Drekonja et al., 2015; Filice et al., 2013; Wagner, 2014; Kaki et 

al., 2011.) 

استخدام المضادات الحيوية  اإلشراف علىفيما يتعلق بفعالية برامج 

تم تحديد عناصر تساهم في رفع هذه  فقدومضادات الميكروبات،

الفعالية، مثل: الجهود المستمرة والدؤوبة من طرف كوادر متخصصة، 

ومهارات التواصل الفعالة، والدعم من السجالت الطبية أو تطبيقات  

 (. Filice et al., 2013الدعم االلكتروني عبر الكومبيوتر )

ال توجد أي أدلة على وجود أي أضرار أو سلبيات ترتبط باستخدام خدمات  السلبيات المحتملة

في مجال المضادات الحيوية  اإلشرافأو برامج  السريريةالصيدلة 

 (.Filice et al., 2013; Kaboli, 2006ومضادات الميكروبات )

التكلفة و/أو فعالية 

 التكلفة

محدودية البيانات المتوفرة ال  خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

ألنظمة تسمح بالتوسع في مناقشة مدى استدامة التأثيرات اإليجابية 

والتقييم على المدى البعيد، او فعالية التكلفة، والتحسن  التدقيق

 (. Grindrod et al., 2006الملموس في نتائج الرعاية )

من  3 ذكرت أن   يريةالسرإحدى المراجعات المنهجية لخدمات الصيدلة  كما أن  

نت وفر  التي شملتها المراجعة دراسات ال في تكاليف استخدامات  بي 

ي تكاليف المستشفى اثنتان أشارتا إلى انخفاض ف ؛المضادات الحيوية

دراسة واحدة أظهرت انخفاضًا ذو داللة إحصائية في إجمالي والصيدلية؛ و

فيما يتعلق بتكاليف ائية تكلفة الرعاية، وانخفاضًا من دون داللة إحص

في حين أشارت دراسة واحدة إلى عدم اختالف تكاليف العالج  .األدوية

   .(Kaboli et al., 2006) واألدوية

  الشكوك

بخصوص اإليجابيات 

والسلبيات المحتملة 

)بحيث يلزم الرصد 

والتقييم في حال سيتم 

 اعتماد هذه العناصر( 

والتقييم  التدقيقتأثير أنظمة  خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

وجودته يختلف بحسب السياق والصيغة، وقد األدوية على أنماط وصف 

 (. Jamtvedt et al., 2006ه قد يكون عالي اإليجابية )يكون سلبيًا كما أن  

على مدى مالءمة العالج  السريريةبخصوص تأثير خدمات الصيدلة 

نات لمن  السن، فإفي كبار الللمرضى  تكن بنفس القوة إذ أتت األدلة  البي 

 (.Rotta et al., 2015مختلطة )
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 3العنصر رقم 

 ممارسات عزيزت:  الصحية الخدمات مقدمي مستوى على 

في مجال  نمتخصصيال أوساط في والتدريب التعليم

 القائم والتدريب المصالح، تضارب حول الصحية الرعاية

 والتفصيل الصيدالنية، العالجات في المشاكل حل   على

 الوصف لدعم( تثقيفيةال يةوتوعال زياراتال أو) األكاديمي

 .العقالني

أصبحت تدرك  التعليمية والمستشفيات األكاديمية الطبية المراكزإن  

 حول بالط   بوطال   والمقيمين التدريس هيئة أعضاء تثقيف إلى الحاجةبشكل متزايد 

 األجهزةشركات األدوية و ممثلي مع والتفاعالت المصالح تضارب إدارة أو تجنب كيفية

 عليمالت معايير تطوير الى عتماداإل لمنظمات متزايدة دعوة، ذلك يقابل. الطبية

في استطالع عالمي لمنظمة . و(Lo and Field, 2009) المواضيع هذه بشأن رسميال

من كليات الصيدلة حول العالم، أشار  91من كليات الطب و 137الصحة العالمية شمل 

حوالي ثالثة أرباع المشاركين إلى ان التعليم حول سياسات الترويج الدوائي هو جزء من 

اإللزامي في الكلية، كما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى وجود مساق واحد  المنهج

 (. WHO, 2005أو أكثر عن التسويق الدوائي )

وقد أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن 

التعليم حول الترويج الدوائي، سواء بصيغة ندوات أو  منظمة الصحة العالمية إلى أن  

ص دور مندوبي المبيعات، وتقييم المواد المقدمة يتدريب تمثيلي أو تشخ

وضة هي جميعها ممارسات فعالة في التأثير على سلوكيات األطباء وزيادة والمعر

قدمه شركات األدوية من معلومات، وهي توعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما 

عن انحيازات الشركات تحري الممارسات تساهم في تحسين مهارات األطباء في 

(Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman, 2005; Norris et al., 2005 وقد وجدت .)

 ما على سلوكيات المتدربين. هذه التدخالت تؤثر إلى حد   إحدى المراجعات المنهجية أن  

"المرشد الى اختيار العالج المناسب" وهو دليل  خاص بمنظمة ويقدم  

، قائم على حل  المشاكل( أسلوب The Guide to Good Prescribing) الصحة العالمية

ستخدام في التعليم الطبي للتدريب على العقالنية والمنطق وب واسع اإلوهو أسل

وقد أشارت اثنتان من المراجعات  (.Scordo, 2014صف لدى األطباء )المتبع في الو

في تحقيق كفاءة أعلى في الوصف الدوائي  هذا الدليل المنهجية إلى مدى فعالية

في أوساط طالب الطب واألطباء الممارسين في العديد من السياقات والدول، بما 
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 وقد تم  (. Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009في ذلك في تركيا واليمن )

نات عن تأثير مثل هذه التدخالت لفترة عدة أشهر ما بعد انتهاء ا لتدخالت تحديد بي 

(Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009.) ن هذا الدليل  خطوات ستويتضم 

 (.Ross and loke, 2009) مريضلل المناسب الدواء ومراقبة وصف الختيار،

وعلى مستوى الممارسة، فقد برز مفهوم التفصيل األكاديمي )أو 

المعلومات التي كانت سابقًا اب للحصول على كبديل جذ  ( تثقيفيةال يةوتوعال زياراتال

. ويعتبر التفصيل األكاديمي نوعًا شركات األدوية مندوبي عتماد الكامل علىتتوفر باإل

من التعليم الطبي المستمر، حيث يقوم المتخصص في الرعاية الصحية )مثاًل 

الصيدلي( بزيارة األطباء في مكاتبهم وتزويدهم بمعلومات علمية موضوعية تستند 

ن (. وقد أشارت ثالثة دراسات Chhina et al, 2013ات موثقة حول موضوع محدد )إلى بي 

لمحات ( وأربعة Kamarudin et al., 2013; Nkansah, 2010; Obriene 2007منهجية )

 ;Ostini et al., 2009; Grimshaw, 2001; Bloom 2005مراجعات منهجية ) شاملة عن

Sohn 2004 كأحد أكثر االستراتيجيات فعالية في ( إلى أهمية التفصيل األكاديمي

 وأنماط الوصف.  الصحية تحسين الرعاية

وقد لجأت بعض الواليات في الواليات المتحدة األمريكية وكندا إلى 

تأسيس برامج ممولة محلية لبرامج التفصيل األكاديمي، وتعتمد هذه البرامج بعضًا من 

اء األطب وصفدوية للتأثير على أنماط التكتيكات نفسها التي تستخدمها شركات األ

 The Hilltopالعلمية )والبراهين دلة لألدوية، باالستناد إلى مبادئ توجيهية مدعمة باأل

Institute 2009.)  

 الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النتائج 3جدول رقم 

 3العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن منظمة أشارت  اإليجابيات

التعليم حول الترويج الدوائي، سواء بصيغة ندوات  الصحة العالمية إلى أن  

أو تدريب تمثيلي أو تشخص دور مندوبي المبيعات، وتقييم المواد 

الة في التأثير على المقدمة والمعروضة هي جميعها ممارسات فع  

مه قد  تاألطباء وزيادة وعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما سلوكيات 

شركات األدوية من معلومات، وهي ممارسات تساهم في تحسين 

 Carrol et al., 2007; Zipkin andمهارات األطباء في تحري الموضوعية )

Steinman, 2005; Norris et al., 2005 وقد وجدت إحدى هذه المراجعات .)

 ما على سلوكيات المتدربين. هذه التدخالت تؤثر إلى حد   المنهجية أن  

كما أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى مدى فعالية دليل منظمة 

ي ف )المرشد الى اختيار العالج المناسب( السليم للوصفالصحة العالمية 

بين تحقيق كفاءة أعلى في الوصف الدوائي في أوساط  واألطباء المتدر 

في العديد من السياقات والدول، بما في ذلك في تركيا  الممارسين

نات عن تأثير مثل هذه التدخالت لفترة عدة أشهر  وقد تم  . واليمن تحديد بي 

 على قادرين كانوا الطالب أن على دليل أيضا هناك. ما بعد انتهاء التدخالت
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 3العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

سياقات  في الصحيحة الوصفات مبادئ تطبيق في أفضل أداءتقديم 

 (.Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009) لألمراضمختلفة 

 الدوائي العالج في المشاكل حل على القائم التدريببتت البراهين أن  أث

(pharmacotherapy) على اقائًم  كان إذا انجاحً  أكثر هو الجامعية المناهج في 

 ،الطالب ومهارات ومواقف ثقافة عتباراإل في ويأخذ المشاكل، حل  

 (WHO, 2002) المستقبل في عليهم تفرضس التي المتطلبات ويستهدف

عن  لمحات شاملةالمنهجية وأربعة  كوكرينوقد أشارت اثنتان من مراجعات 

من طرف  التوعوية والتثقيفيةزيارات المراجعات منهجية إلى أهمية 

متخصصين في الرعاية الصحية )أي أسلوب التفصيل األكاديمي( كأحد أكثر 

 وأنماط الوصفالصحية فعالية في تحسين الرعاية األكثر االستراتيجيات 

(Obriene, 2007;  Nkansah et al., 2010 Ostini et al 2009; Bloom 

2005; Sohn 2004; Grimshaw, 2001.) 

أنماط  على تأثيرفي ال للصيادلة الفعال الدورالى وأشارت مراجعة منهجية 

 (.Grindrod, 2006) التثقيفية يةوالتوع اتزيارمن خالل ال الوصف

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم  السلبيات المحتملة

 تحديدها.

التكلفة و/أو فعالية 

 التكلفة

البيانات المتوفرة الستكشاف فعالية التكلفة للتدخالت التعليمية  إن  

 (. Grindrod et al., 2006) هي محدودة والتثقيفية

ه وعلى الرغم من التكلفة العالية خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن  

ما تحققه هذه البرامج من خفض في   أن  لبرامج التفصيل األكاديمي، إال  

جية قد يكون أعلى من تكلفتها في حال ركزت على أنماط التكاليف العال

 (.O’Brien et al., 2007الوصف غير المناسب وعلى استدامة التأثير )

تدخالت التفصيل األكاديمي هي  ولية إلى أن  أشارت إحدى الدراسات األ

دوالر أمريكي لكل  478ذات فعالية من حيث التكلفة، إذ تحقق توفيرًا بقيمة 

مدار سبعة أشهر، وهذه القيمة المحتسبة هي بعد خصم  طبيب على

 (.Steele, 1989الزيارة )ب القائمتكلفة ما يتقاضاه الصيدلي 

  الشكوك

بخصوص اإليجابيات 

والسلبيات المحتملة 

)بحيث يلزم الرصد 

والتقييم في حال سيتم 

 اعتماد هذه العناصر( 

التحقق من التأثيرات خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى صعوبة 

اإليجابية على المدى البعيد للتدخالت التعليمية على سلوكيات المتدربين 

وتصرفاتهم، وذلك بسبب قصر المدة الزمنية التي تتم متابعتهم فيها 

(Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman 2005 .) 

جيهية المبادئ التوهمية النسبية لكل من عتبار الكافي لأله لم يتم اإليبدو أن  

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كمعيار للتقييم. أيضًا فقد أشارت إحدى 

من أعد تقرير  الدراسات إلى التضارب المحتمل في المصالح حيث أن  

منظمة الصحة العالمية هو أيضًا من أعد خمسة من أصل ستة تجارب أشار 

 (. Ross and loke, 2009إليها التقرير )

الواضح مدى أهمية عدد الزيارات المطلوبة في تدخالت التفصيل  من غير

األكاديمي. أيضًا من غير الواضح ما إذا كان األداء سيتراجع أو يتحسن، 

وكيف سيتأثر  مع الوقت، وما إذا كان تأثير الزيارات المتعددة يبرر االرتفاع 

 (. Obrien et al., 2007ترتب عن تكرر الزيارات )تفي التكلفة الذي س
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 4 العنصر رقم

على مستوى المستهلك: تمكين المستهلكين واألفراد  

تدخالت تستهدف  بخصوص االستخدام المناسب لألدوية

 المستهلكين( لألدوية( هماألفراد لتحسين استخدامات

الخطوة االولى في مشاركة األفراد والمرضى هي في تثقيفهم  إن  

المعلومات  وجدت أربع مراجعات منهجية أن  وقد . عن األدوية الوعي لديهموتحسين 

التي يتم إعدادها بعناية )مثاًل المطويات التعريفية/ البروشورات( هي ذات فائدة عالية 

ثقافة ن تساهم في تحسين أفي دعم االستشارات الطبية المتخصصة ويمكن 

 ;Eefje and de Bont, 2015; Andrews et al., 2012; Bes et al., 2011المرضى )

Johansson et al., 2005 وقد ركزت اثنتان من المراجعات بشكل خاص على .)

تقديمها للمرضى حول معتقدات سائدة على نطاق واسع لدى  التي يتم   البروشورات

"المضادات الحيوية هي حل لجميع االلتهابات"، وقد أظهرت هذه  المرضى بأن  

من للمضادات الحيوية وضروري غير الالممارسة فعالية في الحد  من الوصف 

، ونيتهم إجراء استشارة طبية جديدة في اإلستخدام الغير ضروري من قبل المرضى

حال تكررت نفس العوارض المرضية. وتم تحقيق فعالية أكبر عند استخدام لغة بسيطة 

وإرفاق صورة تعبر عن الموضوع، مع إعادة ذكر الكالم شفهيًا خالل االستشارة الطبية 

(Eefje and de Bont, 2015; Andrews et al., 2012.) 

منهجية  الغير مراجعاتالكما قدمت إحدى المراجعات المنهجية واثنتان من 

من الحمالت الوطنية العامة للترويج للممارسات السليمة  20قراءة تحليلية لما يفوق 

الحمالت العامة قد  إلى أن   األدلة والبراهينفي استخدام المضادات الحيوية. وخلصت 

الة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي العام على أنماط تكون فع  

الدواء، والحد  بخصوصاستخدام المضادات الحيوية، والحد من توقعات المرضى 

 ,.McDonagh et al., 2016; Filippini et alبشكل عام من استخدام المضادات الحيوية )

2013; Huttner et al., 2010.) 

 المرضى توقعات إلدارة األطباء تستهدف تدخالت

 األدوية إستخدام بخصوص واألفراد

ن التدخالت التي تستهدف األطباء بهدف إدارة توقعات المرضى  أن   تبي 

ورفع مستوى مشاركة المرضى في القرارات التي  واألدوية واألفراد بخصوص العالج

الة تتعلق بالعالج مراجعات منهجية إلى فعالية التدريب على  أربعأشارت و. هي فع 

، خاصة فيما المرضى إدارة توقعاتمهارات التواصل بهدف تحسين قدرة األطباء على 

 ,.Cabral et al) وتحسين استخدام الدواء المضادات الحيوية وصفيتعلق بالحد من 
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2014; van der Velden et al., 2012; Stevenson et al., 2004; Cox et al., 2004 .)

نات  كوكرينوقد خلصت إحدى مراجعات  المنهجية، وأربعة من التجارب العيادية، إلى بي 

نات العلمية مع  تثبت أن   المشاركة في صناعة القرار ، أي حيث يتم مناقشة البي 

، هي ممارسة تساهم في الحد بشكل ويتم  التداول بمخاوفهم بشكل صريح المرضى

لتهابات الحادة في الجهاز يوية خاصة في حاالت اإلالمضادات الح وصفبارز من 

 Coxeter et al., 2015)لنفس المرض من دون تكرار اإلستشارة الطبية التنفسي

Legare et al., 2012; Butler et al., 2012; Little et al., 2013; Cals et al., 2013.) 

 

ائج 4جدول رقم   الفردية والدراسات المنهجية المراجعات من الرئيسية النت

  4العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

 ةلألدوي والمرضىتدخالت تستهدف األفراد لتحسين استخدامات األفراد  اإليجابيات

المعلومات التي يتم إعدادها  وجدت اثنتان من المراجعات المنهجية أن  

بعناية )مثاًل المطويات التعريفية/ البروشورات( هي ذات فائدة عالية في 

دعم االستشارات الطبية المتخصصة ويمكن ان تساهم في تحسين 

 es et al., 2011; Johansson etالصحية لدى المرضى ) والثقافةالمعارف 

al., 2005.) 

يتم  التي )البروشورات( اتيركزت اثنتان من المراجعات على المطو

 تقديمها للمرضى حول معتقدات سائدة لدى األهل والمرضى بأن  

"المضادات الحيوية هي حل لجميع االلتهابات"، وقد أظهرت هذه 

الممارسة فعالية في الحد  من الوصف غير الضروري للمضادات الحيوية 

والستخدام مثل هذه المضادات من طرف المرضى، ونيتهم إجراء 

ي حال تكررت نفس العوارض المرضية. وتم تحقيق استشارة طبية جديدة ف

فعالية أكبر عند استخدام لغة بسيطة وإرفاق صورة تعبر عن الموضوع، مع 

 ,Eefje and de Bontإعادة ذكر الكالم شفهيًا خالل االستشارة الطبية )

2015; Andrews et al., 2012.) 

تانقدمت إحدى المراجعات المنهجية  قراءة تحليلية  ومراحعتان غير منهجي 

الحمالت الوطنية العامة في الترويج للممارسات السليمة في  حلمدى نجا

الحمالت  إلى أن   األدلة والبراهيناستخدام المضادات الحيوية. وخلصت 

الة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي العامة قد تكون فع  

من توقعات العام على أنماط استخدام المضادات الحيوية، والحد 

المرضى من الدواء، والحد بشكل عام من استخدام المضادات الحيوية 

(McDonagh et al., 2016; Filippini et al., 2013; Huttner et al, 2010 .)

حمالت تثقيف الرأي العام هي ذات فعالية  ووجدت المراجعة المنهجية أن  

 (. McDonagh et al., 2016أكبر عندما تترافق مع التثقيف العيادي )

التدخالت التي تستهدف األطباء بهدف إدارة توقعات المرضى واألفراد 

 األدوية إستخدام بخصوص

مراجعات منهجية إلى فعالية التدريب على مهارات التواصل  4أشارت 

بهدف تحسين قدرة األطباء على الشرح للمرضى وعلى إدارة توقعاتهم، 

 ,Cabral et alالمضادات الحيوية ) وصفخاصة فيما يتعلق بالحد من 

2014; van der Velden et al., 2012; Stevenson et al., 2004; Cox et 

al., 2004.) 
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  4العنصر رقم  البّينات بحسب داللتها

المنهجية، وأربعة من التجارب العيادية، إلى  كوكرينخلصت إحدى مراجعات 

نات تثبت أن   نات المشاركة في صناعة القرار بي  ، أي حيث يتم مناقشة البي 

بشكل بارز من  مع المرضى، هي ممارسة تساهم في الحد  العلمية 

لتهابات الحادة في الجهاز مضادات الحيوية خاصة في حاالت اإلال وصف

 Coxeter) من دون تسجيل ارتفاع في تكرار االستشارات الطبية التنفسي

et al, 2015; Legare et al, 2012; Butler et al, 2012; Little et al, 2013; 

Cals et al, 2013.) 

نت إحدى المراجعات المنهجية إلى ان   السلبيات المحتملة ه لم يتم تحديد أي تبعات سلبية أو بي 

تأثيرات عارضة على المرضى نتيجة جهود الحد  من استخدام مضادات 

 ( Ranji et al, 2008الميكروبات )

التكلفة و/أو فعالية 

 التكلفة

التدخالت الواسعة النطاق والتي  أن  أشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى 

خفاضًا في نتوجهت إلى التأثيرات األوسع على مستوى المجتمع، حققت ا

لكل ألف  وصفاً  117 - 17استخدام المضادات الحيوية بتوفير إجمالي 

 (. Ranji et al., 2008شخص سنويًا )

ورو مليون ي 850حققت الحمالت الوطنية في فرنسا وبلجيكا توفيرًا بقيمة 

 Huttner( على التوالي )2006 - 2000مليون يورو ) 70( و2007 - 2002)

et al., 2010  غير المعدي الدراسة لم يتناولوا التأثيرات  (. بالمقابل فإن

 نخفاض معدالت الوصف. إلمباشرة 

  الشكوك

بخصوص اإليجابيات 

والسلبيات المحتملة 

)بحيث يلزم الرصد 

والتقييم في حال سيتم 

 اعتماد هذه العناصر( 

لم تتوفر بيانات كافية لتقييم التأثيرات على المدى البعيد للتدخالت التي 

تسعى إلى تسهيل المشاركة في صناعة القرار، وتحديدًا فيما يتعلق 

المضادات الحيوي، والنتائج  وصفنخفاض في معدالت باستدامة اإل

لتهاب الرئوي( أو العارضة )مثل اإلدخال إلى المستشفى، واإل السريرية

 (. Coxeter et al., 2015مقاومة المضادات الحيوية )

تم تنفيذ الحمالت العامة في دول مرتفعة الدخل، وهذا قد يحد  من القدرة 

متوسطة الخل والدول منخفضة الدالعلى تعميم االستنتاجات إلى الدول 

 (. Huttner et al., 2010الدخل )
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ار عند التنفيذ  الجوانب التي يجب أخذها بعين االعتب

يوجد عدد من العوامل التي قد تعيق التنفيذ عبر المستويات المختلفة: 

األفراد/المرضى، واألطباء والمتخصصين الصحيين، والمؤسسات، والنظام الصحي. 

 استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من المستويات.ويقترح الموجز 

 

 استراتيجيات المواجهة العوائق والتحديات المستوى

األفراد 

المستهلكين / 

 المرضى

 

 

قد ال يكون المستهلك/ المريض 

مؤهاًل بما يكفي إلدراك تبعات 

تضارب المصالح وتحليل المعلومات 

المتاحة له، بما في ذلك التصاريح 

 ;Licurse et al., 2010المالية )

Grande et al., 2010 .) 

 

 

 

 

رفض المريض المشاركة في صناعة 

القرار بسبب ضعف معرفتهم في 

المجال الصحي وعدم وجود ما يكفي 

من تشجيع لهم على المشاركة من 

طرف العاملين في المجال الصحي 

(Davis et al., 2011; Wallace & 

Sembi, 2008; Marella et al., 

2007; Waterman et al., 2006 .) 

ل البحث والفهم   تقديم البيانات بصيغة تسه 

(Perry 2014.) 

 

وسطاء مثل وسائل ل الالتوظيف الفع   إن  

بيانات لدراسة  وشركات التأميناإلعالم 

الدفع والتصاريح المالية قد يحدث فرقًا كبيرًا 

يستطيع الكثير من  في أداء المهام التي ال

يزيد من ماالمرضى والمعنيين القيام بها، 

 .(Cain et al., 2005األطباء ) على الضغط

 

إطالق حمالت مثل الحملة التي أطقلتها 

ال ضير (مؤسسة خدمات الصحة الوطنية 

لتشجيع  -It’s Ok to Ask) ي أن تسألف

 الصحيةالرعاية ب المشاركة المرضى على

(National Institute for Health Research, 

2015 .) 

والمتخصصين 

 الصحيين

قد تكون هناك مقاومة لسياسات 

ضبط التفاعالت مع شركات األدوية 

من قبل األطباء الذين يعتقدون بأنه 

ال يوجد ما يكفي من بينات لتأكيد 

سلبية التفاعل مع شركات األدوية 

(Raad and Appelbaum, 2012 .) 

 

 

 

 في األطباء سلوك تغيير عملية إن  

 معقدة مسألة هو األدوية وصف

(Ostini et al., 2009) 

 

 

 

تثقيف مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن 

تأثيرات العالقة مع شركات األدوية؛ وهذه 

الممارسة أثبتت قدرتها على تغيير سلوكيات 

وتصرفات مقدمي خدمات الرعاية الصحية 

 ;Yeh et al, 2014في هذا الصدد )

Agrawal et al., 2004 .) 

رب تضا على تفادي الحريصين األطباء تعيين

 تنفيذ لتعزيز في مراكز قيادية المصالح

 ,Brennan et al) التنظيمية السياسات

2006; Angell, 2004). 

 التدخالت أكثر أن   المنهجية المراجعات وجدت

 والتي األوجه، المتعددة تلك هي نجاًحا

 لتذليلها، العوائق تقييم على تستند

 مرك زة، وتكون المحلية، للظروف وتستجيب

ااًل  عنصًرا وتدمج  ذلك في بما كالتعليم فع 

 .األطباء قيم مع وتتالقى المهارات، تنمية

(Johnson and May 2015; Ostini et al., 

2009) 
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 استراتيجيات المواجهة العوائق والتحديات المستوى

 

المقاومة في أوساط مقدمي 

خدمات الرعاية الصحية لمساعي 

اعتماد مبادئ توجيهية بسبب عدم 

وجود توافق  بخصوص التوصيات أو 

محدودية الوقت و/أو المعارف و/أو 

المحفزات المادية، إلى جانب التردد 

الممارسات التي اعتادوا في تغيير 

 (.Brusamento et al., 2012عليها )

 

التبسيط النسبي لتوصيات المبادئ 

التوجيهية؛ وضمان وجود استراتيجيات فعالة 

 صاألطباء بخصو وديناميكية للتواصل مع

سلوكياتهم؛ والترويج للقاءات تعليمية 

تفاعلية وكذلك التذكيرات وتثقيفية 

(Spallek et al., 2010; Brusamento et 

al., 2012.) 

المؤسسات 

 الصحية

د كليات الطب والمستشفيات ترد  

الجامعية التي تعتمد على تمويل 

في دعم األنشطة  شركات األدوية

 ,.Studdert et alالبحثية والتعليمية )

2004 .) 

 

 

التسلسالت الهرمية الطبية، 

ومحدودية التعاون مع األطباء 

والقيود المفروضة على الموارد، كلها 

معيقات قد تؤثر على فعالية خدمات 

 ,.Broom et al) السريريةالصيدلة 

2015). 

 

دات إن  المادية والتكلفة الوقت مقي 

 تثقيف على القدرة من تعيق قد

 الرعاية في المتخصصين وتدريب

 ;Boivin et al., 2014) الصحية

Domecq et al., 2014; Aggarwal et 

al., 2010; Wachter, 2010.) 

 

لتزام الكافي والجدي لدعم عدم اإل

ود تعزيز الممارسات السليمة في جه

 والوصف. الدواءاستخدام 

 

 

غرس القيم واألخالقيات والمعايير المهنية 

رفيعة المستوى لرفع القدرة على ال

التعاطي مع العالقات المعقدة والمتغيرة، 

األسس األخالقية بما يعزز من  قويةوت

مستويات الثقة االجتماعية. كما يمكن تكريم 

الممارسات التي تحقق مستوى معينًا من 

ية متثال من خالل لقب أو شهادة مهناإل

 .(Grande, 2010) علناً خاصة يمكن عرضها 

الصيدالنية بصيغة  المساهمات ضبطإعادة 

 المهنية إيجابية في سياق المحددات

 (. Broom et al., 2015التخصصية )

 

 

 

تخصيص أموال محددة للتدريب والتوظيف 

(Wachter, 2010; Devers et al., 2004.) 

تطوير معايير من قبل المنظمات المختصة 

 على لتعزيز التعليم والتثقيف باإلعتماد

الوصف السليم تضارب المصالح وموضوع 

(Lo & field, 2009.) 

 

اعتماد تدخالت مشابهة لحملة "البداية 

 -Start Smart Then Focus الذكية ثم التركيز

 البريطانية التي أطلقتها المملكة المتحدة

بهدف تحقيق أفضل النتائج من برنامج 

ترشيد استخدامات المضادات الحيوية 

(Mendelson et al., 2016). 

 Francersاألعباء اإلدارية والتنفيذية ) النظام الصحي

et al., 2014; Raad et al, 2012 .) 

 

 

تقوية التنظيمات والتشريعات من خالل 

ممارسة طرف ثالث لدور نشيط في الرقابة 

(WHO, 1993; 2004). 

 



K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs  

in Lebanon        39 

 استراتيجيات المواجهة العوائق والتحديات المستوى

 الهيئات بين ما التعاون ضعف

 بتنظيم وتطبيق المعنية الحكومية

 تعزيز إلى تهدف التي السياسات

-Martín) .دويةلأل العقالني الوصف

Rodríguez et al., 2005) 

غبة جدية ضمان وجود قيادة قوية، ور

وثقة بين بالتعاون، وهدف مشترك، 

األطراف، واحترام متبادل، وتواصل، 

 Martín-Rodríguez etومحفزات )وقدرات، 

al., 2005.)  
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