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اإلفتتاحية
ظلت امراض اخلريف تهدد صحة
اجملتمعات بل تعدتها واصبحت
مشكله صحيه واقتصاديه وهما
يؤرق مضاجع املسئولني الصحيني
فى اجلانب العالجى والوقائى مما
اثر فى حتقيق اهداف وغايات االمه
الصحيه والتنمويه ،والن التثقيف
الصحى بوسائله اخملتلفه هو
حجر الزاويه للوقايه من االمراض
فمن خالله يتم االرتقاء باملعارف
واملعلومات وبناء التوجهات وتغيير
السلوكيات اخلاطئه الى ايجابيه
كذلك يساهم فى توصيل املعلومه
الصحيحه للمواطنني عن امراض
اخلريف كما يعمل على حتريك
قطاعات اجملنمع اخملتلفه باملساهمه
فى تفليل االمراض وغايتنا خريف
خال من االمراض والتمكن من درء
االثار السالبه للخريف وذلك عبر
تشجيع املواطنني على استخدام
الناموسيات املشبعه وجتفيف املياه
الراكده وردم البرك واملستنقعات
ومحاربة الذباب ونقل االوساخ بعيدا
عن املنازل وتوعية املواطنني وتزويدهم
بكيفية محاربة االسهاالت التى
تعتبر هم لالمهات لتعرض االطفال
للمرض وامراض العيون والتايفويد
التى تصاحب فصل اخلريف .

هيئة التحرير
االشــراف العـام :مصعب بـريـر
مديـر التحـريـر :اسـراء ابـوزيـد
تصميم :محمود جاه اهلل

صحة البيئة
تعني صحة البيئة فى معناها العلمى مبجاالت السيطرة والتحكم
فى عوامل البيئة التى توثر على صحة االنسان وهى تشمل :
1.1تامني سالمة املياه
 .2التخلص السليم من النفايات ويشمل ذلك جمعها ونقلها
والتخلص النهائي منها مكافحة نواقل االمراض من احلشرات
والقوارض والهوام.
 .3تأمني صحة وسالمة الغذاء والطعام وحمايته من التلوث.
 .4السيطرة على اسباب تلوث الهواء والتربة.
 .5املشاركة فى مكافحة االمراض املعدية واالوبئة.
 .6املساهمة فى نشر الثقافة الصحية والبيئية.
 .7تامني سالمة العاملني فى املهن اخلطرة وتدريبهم وتاهيلهم.
 .8وهناك خمسة متطلبات اساسية للبيئة الصحية وهى
الهواء النظيف ،املياه اآلمنه والكافية ،االغذية اآلمنه واملغذية،
واملستوطنات السليمة واآلمنه والنظام البيئى املستقر ملوطن
االنسان ،وحتقيق هذه املتطلبات يحتاج الى وجود نظم ومعينات
عمل على كافة املستويات ويشمل ذلك توفير التقنيات احلديثة
والكوادر البشرية املدربة وغيرها مبا يعرف ببناء القدرات.
خللق بيئه صحيه امنه.
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مـرض املــالريــا
•املالريا مرض منتشر في السودان خصصا في
وقت الصيف،خاصة فصل اخلريف و بينتقل لينا
عن طريق الباعوض البتوالد في املياه العذبة
الراكده.
•من اعراض املالريا :احلمى ،الصداع ،الفتور و
الطراش و الطمام و غيرها
•تكمن خطوره املالريا في انها بتتسبب في
ضعف الدم  ،التشنجات  ،االسهاالت و الغيبوبه
 /وممكن تسبب الوفاة
•كيفية محاربه الباعوض و منعوا من التوالد:
•ننشف العده اللي فيها موية مامستعمله و
نغير املويه الفي اخلزانات او نحركها كل اسبوع
•نرش االماكن البتوالد فيها البعوض و نتعاون
عشان نرش في وقت واحد
•نغطي االزيار و البراميل و اجلركانات و كل اواني
حفظ املاء
•نردم املويه الراكدة في الشارع و البيت
•نرش املبيد في البرك
•نفتح اجملاري عشان نصرف موية االمطار
•نقطع االعشاب ( القش)
•لو ماقدرنا نصرف البرك نكب فيها الزيت الرجع

كيفية حمايه االطفال من املالريا

نرقدهم حتت الناموسيات املشبعة باملبيد النها
تقتل الباعوض
•نستعمل املراوح عشان نطرد منهم الباعوض
•نعمل منليات للشبابيك و االبواب عشان
الباعوض مايدخل
•الناموسية الزم تتشد ملن الشمس تغرب و
تتراجع قبل النوم عشلت ما تكون فيها حتة ما
مقفوله
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•عدد الناميني في الناموسية يكون معقول
•الناموسية الفيها مبيد مانخليها في الشمس
عشان املبيد مايفقد فعاليتو
•نتفقدها داميا عشان نصلح اي خرم فيها
••	 املبيد بيشتغل ملدة ستة شهور كاملة و
ممكن نعيدو تاني لو ودينا الناموسية الوحدة
الصحية

اذا جات الطفل حمى

•توديهو االم الوحدة الصحية بسرعة النو ممكن
يكون عندو مالريا او اي مرض تاني خطير
•ماتديهو عالج املالريا من غير ما تشاور احلكيم
•اذا احلكيم اداهو عالج الزم تلتزم بيهو زي ماحددو
ليها احلكيم و تكملوا حتى لو الطفل بقى
كويس
•ترجع للحكيم لو حالة الطفل ما حتسنت

احلاجاتاملمكناالمتعمللطفلها
ملا جتيهو حمى
•تعمل ليهو مكمدات في جسمو كلو بقطعة
قماش مبلولة مبوية عادية ( ماسوره)
•ما تغطيهو بأغطية كتيره و تخليهو في مكان
درجة حرارته مناسبة
•تأكل طفلها كويس و تشجعوا على االكل
وتأكلوا شوية شوية مرات كتيرة تكتر ليهو من
السوائل
•كان عمرو اقل من سنتني تكتر من الرضاعة
الطبيعية وقت املرض و بعد مايبقى كويس
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بدء الحملة القومية للرش
بالمبيد ذي األثر الباقي بالجزيرة

مدني 2014-8-17م)-انطلقت مبنطقة ودبالل بوالية اجلزيرة احلملة القومية للرش باملبيد ذو األثر
الباقي للقضاء علي املالريا ومكافحة نواقل األمراض والتي تستهدف  2مليون مواطن بالوالية
بتكلفة  25مليون جنيه بحضور والي والية اجلزيرة باإلنابة أزهري خلف اهلل ووزير الصحة بالوالية د.
الفاحت محمد مالك ووكيل وزارة الصحة باإلنابة د .طالل الفاضل املهدي .
ودعا والي اجلزيرة باإلنابة مواطني الوالية للتعاون مع الفرق العاملة في احلمالت واالهتمام بصحة
البيئة وخلق مبادرات تعني الوالية وأهلها علي حتسني الصحة العامة وجتعل منها الوالية النموذجية
من حيث صحة البيئة والنظافة معلنا عن قيام جائزة للنظافة وصحة البيئة متنح ألكثر املناطق
متيزا من حيث املظهر العام و صحة البيئة .
وزير الصحة بوالية اجلزيرة د.الفاحت محمد مالك أكد أن هذه احلملة تأتي وفقا للموجهات التي وضعها
البرنامج القومي ملكافحة املالريا بوزارة الصحة االحتادية وهي األكبر من نوعها في السودان من خالل
املعينات املستخدمة فيها  ،مؤكدا جناح حمالت الرش لفعاليتها في القضاء علي نواقل األمراض
واإلسهام في خفض اإلصابة مبرض املالريا  ،وأستنفر كافة القطاعات بوالية اجلزيرة للمشاركة في
جناح احلملة وفق الضوابط واخلطط العلمية املرسومة مشيدا باجلهات الداعمة لها وعلي رأسها
وزارة الصحة االحتادية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق الدعم العاملي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي
موضحا أن احلملة تستهدف  368,413منزال و 1708006غرفة بإشراف  283مشرف و جتهيز 1932من
العمال
وتدريب  97من ضباط الصحة لقيادة احلملة علي مستوي احملليات والوحدات اإلدارية  ،داعيا املواطنني
للتعاون إلجناح هذه احلملة .
وكيل وزارة الصحة باإلنابة د .طالل الفاضل املهدي أكد اهتمام الدولة بالقضاء علي مرض املالريا
مشيرا إللتزام رئيس اجلمهورية مبقررات مؤمتر أبوجا  2000للقادة األفارقة حملاربة املالريا لتحقيق
أهداف األلفية التنموية مبينا أن السودان حقق هذه األهداف بخفض حاالت اإلصابة والوفيات باملالريا
بنسبة  50إلي  %60علي التوالي وأشار إلي خطة االستعداد املبكر التي وضعتها الوزارة ملواجهة
اآلثار الصحية لفصل اخلريف مشيرا للدعم الذي قدمته الوزارة االحتادية مؤخرا للواليات من طلمبات
رش ومبيدات وأدوية طوارئ بتكلفة بلغت  20مليار جنيه ملواجهة فصل اخلريف معلنا عن جاهزية
الوزارة للتدخل السريع في أي زمان ومكان ملواجهة اآلثار الصحية السالبة داعيا حكومات الواليات
لتوفير العمالة للعمل بحمالت الرش ومكافحة الطور اليرقي باعتبارها من اكبر املشاكل التي
تواجه حمالت الرش كما دعا األسر لالستخدام األمثل للناموسيات املشبعة طويلة األجل خاصة
في فترة اخلريف وأشار د .طالل إلي اإلستراجتية التي وضعتها الوزارة للقضاء علي مرض املالريا والتي
ترتكز علي عدة محاور أهمها الرش باملبيد ذو األثر الباقي واستخدام الناموسيات املشبعة والعالج
اجملاني موضحا أن احلملة تنفذ سنويا ملدة خمسة أعوام بدعم من وزارة الصحة االحتادية و تستهدف
في هذه املرحلة واليات اجلزيرة وسنار وكسال
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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اإلسهال هو زيادة عدد مرات التبرز أكثر من املعتاد مع
تغيير في قوام البراز نحو الليونة أو الشكل املائي
وتغيير في اللون والرائحه .
هنالك أسباب عديدة تؤدي لإلصابة باإلسهال
وأكثرها شيوعا»:
•تناول األطعمة واملشروبات واملياه امللوثة.
• سوء التغذية
• ج -احلصبة
االم لكي تتجنب إصابة أطفالها باإلسهال يجب ان :
1.1تغسل يديها جيدا وخاصة عند إعداد الطعام
وتهتم بنظافتها ونظافة طفلها
2.2تقوم بتغطية الطعام جيدا
3.3غسل اخلضار والفواكه قبل االكل
4.4تسخني االكل قبل إعطائه لألطفال
5.5وتهتم بنظافة املنزل ونظافة املاء وجتميع االوساخ
في مكان بعيد ............الخ
اذا اصيب االطفال باإلسهال علي األم :
•االكثار من السوائل وتنويع األكل واملداومة علي
إعطائه ملح التروية
طريقة حتضير ملح التروية:
1.1يجب غسل اليدين باملاء والصابون جيدا ً قبل
التحضير .
2.2حتضير لتر ماء نظيف او  6كبايات (عثمان حسني
) أو  7كبايات بايركس مليئة متاما ً باملاء في املاعون.
رسائل تتعلق باملصابني باالسهال
•شرب أمالح التروية
•في حاله عدم توقف االسهال الذهاب فورا ً إلي
املركز الصحي
•غسل األيدي باملاء والصابون بعد التعامل مع
املريض وملس متعلقاتهم (الثياب – الغي -
اإلسهال)
•جتنب أو منع تلوث مصادر مياه الشرب عن طريق
غسل مالبس املريض فيها براز وغي مريض
الكوليرا يجب تطهيرها تطهير سرير ومالبس
)(5
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بغسلها باملاء املغلي وجتفيفها في الشمس بعد
الغسل
•االسهال املائى تسببه االصابه بفيروس او بكتريا
مصدر العدوى يأتى غالبا من فضالت االنسان
املصاب عبر االيدى واملياه واالطعمه امللوثه
•الذباب يحمل الفضالت من مصدر العدوى
ويلوث به مناطق اخرى كاالطعمه واملشروبات
املكشوفه
كيف ينتقل االسهال املائى
•ينتقل بصفه رئيسيه من خالل مياه الشرب او
االطعمه وااليدى امللوثه
•تناول االطعمه امللوثه غير املطبوخه والنيئه
•التبرز فى العراء خصوصا بالقرب من مصادر املياه
•الناس الذين ال يهتمون بالنظافه معرضني
لالصابه باالسهاالت
للوقايه من االسهاالت :
•شرب املياه النظيفه او املعاجله بالكلور
•غسل اخلضروات واونى الطبخ جيدا
•جتنب تناول االطعمه من الباعه املتجولني
•حاول بقدر االمكان ان تتناول الطعام الذى تعده
بنفسك
•غسل االيدى بعد كل مره تذهب فيها لدورة املياه
وقبل وبعد كل وحبه
•النظافة الشخصية وإصحاح املنازل
النظافة الشخصية:
ماذا نعني بالنظافة الشخصية ؟
النظافة الشخصية يقصد بها نظافة اجلسم
واملالبس وغسل االيدي والوجه
ماهي فائد النظافة الشخصية ؟
جتعل اجلسم واملالبس واليدين خالية من اجلراثيم
التي تسبب االمراض
كيف منارس النظافة الشخصية بصورة سليمة ؟
•تنظيف اجلسم باإلستحمام باملاء والصابون على
األقل مرة واحدة في اليوم .
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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•غسل اليدين والوجه على األقل مرتني فى اليوم
•غسل املالبس وكيها ونحرص على نظافتها.
•متي نغسل ايدينا بالصابون؟
•قبل إعداد الطعام .
•قبل األكل.
•بعد اخلروج من املرحاض .
• قبل إرضاع األطفال .
ما يجب مراعاته عند تربية احليوانات باملنزل؟
•عند مالمسة األوساخ أو املواد الكيميائية
•أن تكون احلظيرة على بعد  10أمتار على األقل
أو املبيدات أو املواد البترولية أو الكرمبات و
من مكان السكن و 100متر من مصدر املياة .
مستحضرات التجميل.
•التعامل بحزر مع احليوانات املريضة وغسيل
•عند مالمسة احليوانات .
األيدى وتغيير املالبس واألستحمام بعد التعامل
معها .
ما هي األمراض التي حتدث من قلة أو عدم النظافة كيف يتم التخلص من األوساخ والفضالت اآلدمية
الشخصية ؟
وفضالت احليوانات؟
•عدم غسيل اليدين يسبب امراض اإلسهاالت -
•يتم جمعها وعمل حفرة ونقلها لها ويتم الدفن
الديدان  -التايفويد .
على طبقات
•عدم غسيل الوجه يسبب امراض العيون .
•عدم رمى األوساخ فى الشوارع أو بالقرب من
•عدم نظافة اجلسم يسبب امراض اجلرب –
مصادر املياه
الألمراض اجللدية .
•أن يتم التخلص باحلرق فى مكان بعيد من
املنطقة السكنية فى إجتاه معاكس إلجتاه الرياح
هل اإلهتمام بنظافة األطفال ضرورى ؟
•عدم التبرز بالعراء ويجب عمل مراحيض .
نعم ضروى والبد من تنظيف االطفال بعد التبرز
•أن يكون املرحاض على بعد ثالث أمتار من املطبخ
وغسل وجه االطفال بعد كل وجبة على األقل أو
ومتر ونصف من أقرب غرفة .
( )5-3مرات فى اليوم .
•اإلهتمام بنظافة الفضالت والبراز التى تكون
خارج املرحاض وتغطية املرحاض وعمل انبوب
ماهي أهمية نظافة املنزل ؟
تهوية حتى فى املرحاض البلدى (التقليدى ) ملنع
ملنع توالد احلشرات الضارة التي تنقل االمراض مثل
توالد الذباب .
الصراصير والذباب والباعوض.
هل جثث احليوانات امليتة خطرة؟
للقضاء اجلراثيم املمرضة وذلك بالتخلص من نعم خطرة النها تتسبب فى توالد الذباب ونشر
األوساخ.
اجلراثيم املمرضة .
و تعتبر من اخمللفات التى يجب التخلص منها .
هل وجود احليوانات باملنازل يسبب اضرار ؟
كيف ميكن التخلص منها بصورة سليمة ؟
نعم  ,وذلك النه:
•بالدفن بصورة عميقة بالنسبة للجثث صغيرة
•يؤدى إلنتقال بعض األمراض من احليوان إلى
احلجم ( الدواجن – القطط – الكالب ).
اإلنسان مثل احلمى الصفراء و احلميات النزفية
•باحلرق فى مكان بعيد من املنطقة السكنية فى
األخرى
إجتاه معاكس إلجتاه الرياح حتى تتفحم اجلثث اذا
•الديدان قد تنتقل من احليوان إلى اإلنسان حيث
كانت كبيرة احلجم كاألبقار -احلمير – اجلمال ......
تكون موجودة يالبراز واجلراثيم باإلضافة
الخ .
•األصابة بالتيتانوس حيث تكون اجلرثومة

املسببة له موجودة بصورة طبيعية ببراز اخليول
واحلمير والبغال .
•القطط والكالب تتسبب بنقل مرض السعر
ومرض التوكسوبالزما الذى قد يكون السبب فى
اإلجهاض املتكرر .
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ورقــة الجــودة
املركز القومي لالعالم الدوائي واملكتبة املرجعية
صيدلي بدر الدين سعيد حاج نور
( زمالة ادارة اخلدمات الصيدالنية مجلس التخصصات الطبية)

مقدمة

تعتبر االدوية كمكمل اساسي في العملية العالجية سواء كانت لعالج االمراض او الوقاية اواحملافظه
علي صحة اجلسم او لتسهيل العمليات اجلراحية و لكن بالرغم من هذه الفوائد التي احدثها التطور
الهائل في اكتشاف االدوية وصناعتها اال انها قد تؤدي الي نتائج كارثية علي صحة االنسان واقتصاد
الدول اذا ما اسيئ استخدامها  .فعلي سبيل املثال االستخام الغير مرشد للمضادات احليوية يؤدي الي
فقدانها فاعليتها ضد االمراض البكتيرية وبالتالي فشل العملية العالجية برمتها.
كما ان التدفق السريع للمعلومات في مجال االدوية وكثرة االبحاث والتطور التقني الهائل في هذا العصر
ادي لنمو متسارع في تطوير صناعة االدوية كواحدة من الصناعات ذات االرباح العالية ادي الي تنافس
شركات االدوية علي االستحواذ علي السوق وخاصة في البلدان النامية
كثيرا من االوساط الطبية والصيداالنية تعرف الدوا بانه مادة كيميائية اومجموعة مواد كيميائية
واملعلومات املوثقة اي الميكن فصلها عن بعضها .
)(7
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ولكبح جماح هذا التطور احملموم اوصت منظمة
الصحة العاملية بان يكون لكل بلد سياسة دوائية
وفقا الولوياته وخصوصيته ,فالسودان من اوائل
الدول النامية حيث قام بوضع سياسة دوائىة حتكم
القطاع العام واخلاص لضمان جودة االدوية وجناعتها
وسالمتها للمواطن واستخدامها بطرق سليمة
ومرشدة ( ) rationally usedكجزء من االيطار العام
للسياسة الصحية في البالد .
كما مت وضع استراتيجية شاملة بعيدة املدي خلمسة
وعشرين عاما (2025- 2005ة ) تغطي كل مناحي
الرعاية الصيدالنية يتم تنفيذها في خطط خمسية
في ضوء السياسة الدوائية الوطنية  ,وفي جانب
االستخدام الرشيد للدواء نصت االستراتيجية
علي ضرورة قيام مركز قومي يعني بتوفير واتاحة
املعلومة الدوائية احملايدة والصحيحة واملوثقة لكافة
املمارسني في احلقل الصحي واجلمهور بشكل
مسبق( )proactiveوالرد علي التساؤالت في مجال
االدوية (.)interactive
ولتنفيذ هذه االهداف مت انشاء املكز القومي لالعالم
الدوائي واملكتبة املرجعية باالدارة العامة للصيدلة
في عام  .2012كجسم احتادي متت اجازتة من قبل
وزارة الصحة االحتادية لتقدمي وتنسيق واالشراف علي
خدمات االعالم الدوائي .
رؤية املركز:
مركز قومى مرجعي لتعزيز استخدام الدواء بالصوره
املثلي من خالل تقدمي الدعم الفني للواليات.
رسالة املركز

نسعى الى:
•حتقيق ما نادت به اإلستراتيجية الصيدالنية
ربع القرنية 2029 – 2005م و السياسة الدوائية
القومية السائدة في إتاحة املعلومات املوثوقة
واحملدثة التى تدعم إتخاذ القرارالسليم ووضع
اخلطط والسياسات الدوائية القومية.

•التوعيه باهمية مراكز املعلومات الدوائيه والتى
تسهم فى تصحيح السلوك واملفاهيم الدوائية
اخلاطئه ونشرالتوعية والتثقيف الدوائى.
•اهداف املركز:
•يهدف املركز القومي لالعالم الدوائي بصورة
عامة الي الترويج ملفهوم االستخدام الرشيد
لالدوية عن طريق انشاء و رفع قدرات ادارات
الصيدلة بالواليات فنيا النشاء مراكزاالعالم
الدوائي بالواليات ,كما يهدف لرفع وترسيخ
الوعي مبفهوم االستخدام الرشيد لالدويه لدي
املمارسني والطالب والعامة وذالك بعكس
الواقع من داخل النظام الصحي العالجي في
السودان .
• املساهمة فى نشر الوعى الدوائي من خالل
وسائل اإلعالم املسموعة و املرئية و املقروءة
بنشاطات مثل اصدار نشرات اخباريه علميه
و مجالت دوريه متخصصه و توفيرها او عمل
برامج وندوات ومحاضراتدوائيه تثقيفية.

اجنازات املركز :
•فور تاسيسه شارك املركز بفاعلية في كثير
من االنشطة التي تندرج حتت مهامه ومنها
علي سبيل املثال ال احلصر تقدمي محاضرات
عن االستخدام الرشيد لالدوية في اجلامعات
واملستشفيات التعليمية .
•املشاركة فس سمنار بالتعاون مع الهيئة
العامة لالمدادات الطبية بعنوان دور الصيدلي
في النظام الصحي كما قام بتقدمي مقترحني
في مجال االستخدام الرشيد لالدوية وهي
انشاء وادارة مراكز االعالم الدوائي بالواليات
وايضا الرؤية الشاملة لتحسني استخدام
االدوية في السودان .كما نظم دورة تدريبية في
مجال االعالم الدوائي بواسطة خبير متخصص
في هذا اجملال شاركت فيها كل الواليات لتكوين
نواه بالواليات تنطلق منها راكز االعالم الدوائي.
•اجمللة القومية لالستخدام الرشيد لالدوية (
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:)SJRUM
تصدراجمللة شهريا حسب االتفاق مع منظمة الصحة
العاملية وكل عدد يتناول قضية من قضايا االستخدام
الرشيد لالدوية وتصدرمعه مطبقات تعليمية
تستهدف طالب الطب والصيدلة واخري تستهدف
عامة الناس .
تستمد اجمللة موضوعاتها من الواقع احمللي والبحوث
ذات العالقة من اجلامعات ومن كافة واليات السودان .
تداراجمللة بواسطة مجلس استشاري ومجلس حترير
واشراف من منظمة الصحة العاملية  ,حيث تكون
هنالك اجتماعات دورية ملناقشة البحوث واملواد
املنشورة بواقع اربع اجتماعات في الشهر وتعتبر
مرجعا ثرا في هذا اجملال وقد صدر منها حتي الن ثمانية
اعداد وقية والكرونية.
يعد موقع اجمللة علي االنترنت منتدي حيوي اللتقاء
الصيادلة من السودان وجميع انحاء العالم قد زاره
حتي الن حسب االحصاء الذي يجريه املوقع بصورة
الية االالف من الزوار باالضافة الي وجود نسخة من كل
عدد ضمن منشورات منظمة الصحة العاملية (.)WHO
علي رغم من شح املوارد اسطاع املركز القومي لالعالم
الدوائي باالدارة العامة للصيدلة االحتادية بتادية مهامة
بكفاءة في مجال االستخدام الرشيد للدواء معتمدا
علي كوادر صيدالنية تؤ من برسالة املركز ورئية موحدة
وفقا لالستراتيجية الصيدالنية ربع القرنية من اجل
الوصول للهدف املعلن ((مراكز معلومات دوائية فاعلة
دوائيا واإلجابة على تساؤالتهم
لتثقيف املواطنني
ً
بكفاءة وصو ً ال لالستعمال األمثل لألدوية ،ووحدات
متخصصة جلمع املعلومات عن استخدام املرضى
لألدوية »Patients Compliance».ومدى التزامهم بها))
االستراتيجية الصيدالنية ربع القرنية -205
•	
, 2025الفقرة 6ص .54
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