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  مقدمة

         

هيئة العامة لتقدم بطلب للحصول على اعتماد الأو خاصة لعامة صيدلية يجوز ألي         

تحت التشغيل و تقدم الصيدلية أنه في وقت تقديم الطلب , طالما لإلعتماد و الرقابة الصحية 

لتحمل مسؤولية تحسين جودة الخدمات التي  وتكون الصيدلية على إستعدادخدمات للمجتمع 

. يقدمها  

متنوعة , فجميعها فإن تعريف الصيدليات الخاصة  5195لسنة  127وبناءه على قانون رقم 

.معاييراالعتماد  وة الصحية تدخل في نطاق إعتماد الهيئة العامة لالعتماد و الرقاب  

كما يلي  : المعايير تطبق و   

* صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وهذه تطبق عليها معايير 

معايير المستشفيات او معايير مراكز الوحدات المذكورة في كتاب االدوية التابعه 

 االولية 

لصيدليات العامة و الخاصة والصيدليات التابعة المذكورة في هذا الكتاب فهي لوالمعايير 

جمعيات.  لل  

األدوية هي عنصر حاسم في الرعاية المقدمة للمرضى وتستخدم في التشخيص والعالج ف

التي تتراوح مابين بسيطة و مزمنة .  والوقاية والمسكنات لألمراض والحاالت  

عالج باألعشاب؛ الفيتامينات. المغذيات. ادوية  , وصفة طبيةلعلى أنه أي أدوية  ويعرف الدواء

. عالجات الكيماويةال تحتاج لوصفة طبية من الطبيب؛ عالج أو الوقاية من األمراض ؛ األدوية 

نيف االدوية المخدرة . واالدوية تحت تص الجهاز التنفسي التغذية الوريدية؛  

هدف اساسي , فإن متطلبات كسالمة المرضى الى تعزيزعمليات إدارة الدواء السليمة تهدف و

تسجيل ومعايير الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة الصحية يهدف الى تسليط الضوء على هذا 

دعمها بسياسات ومماراسات صحيحة علمية و إشراف ومتابعة من  تطلبالهدف االساسي وي

رفع , وكما ان معايير االعتماد يهدف الى  قبل الصيادلة المرخصين لحمل هذه المسؤلية 

.بشكل مستمر  مستوى خدمات رعاية المرضى التي تقدمها الصيدلية  
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  نظام تسجيل الصيدليات العامة ببرنامج االعتماد :

 11بشأن نظام التأمين الصحي الشامل و الصادر في  2018لسنة  2استنادا الى قانون رقم  

في  2018لسنة  909رقم والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  2018يناير 

بتشكيل مجلس إدارة  2018لسنة  2040وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2018 لسنة مايو 8

العتماد و الرقابة الصحية .الهيئة العامة ول  

 قة التي تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحي بماحو في إطار الخطوات حيثية ومتال 

ة اره وتحسين جودته وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحيريضمن سالمته و استق

.حلية و اإلقليمية والدوليةمبجمهورية  مصر العربية على كافة المستويات ال  

: فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة ما يلي  

والتي تشمل على سبيل الحصر صيدليات ال وأعتمادتسجيل أوال : وضع قواعد وشروط 

 والتحديد مايلي :

صيدلياتتحقق االشتراطات القانونية و اإلجرائية لترخيص الأ.  

بما يضمن سالمة المرضى و صيدليات بالتحقق المتطلبات االساسية و الوطنية للسالمة ب.

 المرافقين والزوار و العاملين.

 للصيدليةاحترافيا مستقرا  اأداء و االلتزام به بما يحققصيدلية .وجود دليل تشغيل فعلي للج

في جميع االوقات و مع جميع ها بفي كافة أقسامها وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة 

 الحاالت .

.تحقق المتطلبات االساسية للموارد البشرية في المنشات الصحية بما يضع األسس السليمة د

الختيارالعاملين و توزيعهم وتقييم أدائهم و تحسينه بشكل مستمروتنمية قدراتهم واالحتفاظ 

و التي يجب الحفاظ  صيدليةم على أعتبار ان الموارد البشرية هي من االصول المهمة للبه

 عليها و تنميتها بشكل مستمر.

الوصول الى اعلى درجات الوعي . تحقق متطلبات القيادة في الصيدليات العامة بما يضمن ه

زام من قيادة الصيدلية . و القدرة وااللت  

رافي في التطبيق , تحتفظ الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة ثانيا: مع مراعاة التدرج الجغ

في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة الصيدليات الصحية في البت في تسجيل و اعتماد 

. 2018سنة  2القطاعات وفقا للقانون   
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بتعريف و تعليم و تدريب االطراف  الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة الصحية: تلتزم  ثالثا

وفق خطة محددة و مفهوم ال يتعارض مطلقا الصيدليات  وأعتمادعنية بإجراءات تسجيل الم

أي الشفافية و تجنب تضارب المصالح . دمع اي من القواعد الحاكمة لمب  

والتي توضح تفاصيل متطلبات  خامس: تلتزم الهيئة بإتاحة الوثائق المرفقة في البند ال رابعا

لديها .صيدلية ال وأعتمادتسجيل   

: الوثائق المرفقة: خامسا  

 1955لسنة  127طبقا للقانون  الصيدليةا. االشتراطات القانونية و االجرائية لترخيص 

  بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. 

صيدلياتاالساسية للسالمة بالالوطنية ب.المتطلبات   

لصيدليات . معايير أعتماد اج  

صيدلية.دليل تشغيل الد  

امات عامة من الصيدليات  ز  الت 

ة التسجيل و اإلعتماد . أ  م الصيدلية بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح خالل فتر ز  . تلتر

بعد التسجيل ويكون    م الصيدلية المقدمة للتسجيل بتحديث المعلومات إذا حدث اي تغيتر ز ب. تلتر

 التحديث إلزامي قبل زيارة فريق الهيئة العامة لألعتماد الصيدلية. 

ج.  تسمح الصيدلية للهيئة العامة لإلعتماد بمراجعة النسخ األصلية  من نتائج وتقارير التقييمات 

م االمر . الخارجية اذا لز   

د. ال يسمح الي صيدلية بإستعمال شعاراالعتماد للهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية إال بعد إصدار 

 رسمي من الهيئة بخصوص نتيجة االعتماد. 
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 :لدى ھيئة االعتماد و الرقابة الصحية و أعتماد الصيدليات خطوات تسجيل 

لدى الهيئة و ذلك عن طريق مأل و تقديم  واالعتماد بطلب التسجيل  صيدليةتتقدم ال .1

 االستمارة المخصصة لذلك .

  صيدليةتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من ال .2

 االعتماد التسجيل و مقابلصاحبة الطلب بدفع  صيدليةتقوم ال .3

و التأكد من اكتمالها و مخاطبة  صيدليةتقوم الهيئة بمراجعة الوثائق المستلمة من ال .4

الستكمال و تقويم ما ترى الهيئة ضرورة استكماله و تقويمه من الوثائق الالزمة  صيدليةال

 إلتمام عملية التسجيل .

بعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة بتحديد موعد إلجراء زيارة  .5

صيدلية و لعمليات المرتبطة بالوثائق المقدمة من الللتدقيق و التحقق من البنية و ا صيدليةلل

 .لصيدليةفي ا تقييم معايير االعتماد

يوما من  15قبل فترة ال تقل عن  االعتماد وم إبالغ المنشأة بموعد زيارة التدقيق ث .6

 التاريخ المحدد للزيارة .

 .االعتمادتدقيق و لليقوم فريق من المقيمين / المراجعين بزيارة  .7

عمل من  يوم 15ال تزيد عن بقرار الهيئة خالل فترة  صيدليةتلتزم الهيئة بإبالغ ال .8

 تاريخ انتهاء الزيارة .

 الحاالت المختلفة لقرار الهيئة : .9

 ..صيدليةالو اعتماد تسجيل  قبول .أ

 . صيدليةالو إعتماد تسجيل عدم ال .ب

 فترة إلكمال المتطلباتيتم تحديد و في هذه الحالة  صيدليةالقبول المشروط لتسجيل ال .ج

يوما و ال تزيد  30فترة ال تقل عن  زيارة اخرى )زيارة الفرصة الثانية (خاللوتحديد 

 .ةو تلتزم المنشأة بتسديد تكاليف تلك الزياريوما من تاريخ قرار  الهيئة  120عن 

في الغية عتبر شهادة األعتماد الصادرة من الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة الصحية ت .10

 :  وتشمل 1955لسنة  127من قانون  14حال توفر االسباب المذكورة في المادة 
 خيص الممنوحة له ااذا تغير نشاطه و لم يعمل بالتر .أ
 اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان اخر  .ب
 صاحب المنشأة مالم يتم اخطار الهيئة و عمل مايلزم  اذا تغير .ج
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 تعهد الصيدلية بخطة عمل لربط الصيدلية بنظام التامين الصحي ألكترونيا  .11
عتماد و عتماد طول فترة اإلتقدم الصيدلية موافقة كتابيا على االلتزام بتطبيق معايير اإل .12

استعدادها الدائم للزيارات المعلنة و غير المعلنة من الهيئة العامة لالعتماد و الرقابة 

 الصحية . 
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للصيدليات  خيصالترا تطااشترا من لتحققاأ.  

 رخصة الصيدلية .1

ي طبقا ألخر تعديل عىل الرخصة  150/ ١رسم هندسي  .2  معتمد من مهندس نقاب 

.  2.6متر مرب  ع وال يقل االرتفاع عن  25مساحة الصيدلية عن يجب أال تقل  .3  متر

ي قرار وزير الصحة رقم (  .4
ز
اطات البناء الواردة ف ي الصيدلية اشتر

ز
 .  ٢٠٠٩) لسنة  380. تتوفر ف

ي سيتم تدقيقها من فريق ان تكون الصيدلية مرخصة  .5
ومعلومات الرخصة مطابقة للمعلومات التر

 لجنة االعتماد . 

اد كل ماهو مسجل و مرصح بتداولها وفقا الحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة  عهد تقدم بتت .6 باستتر

ي لها صفة عالجية و 
ات الغذائية التر ات الصيدلية والمستحرصز مثال وليس للحرص : المستحرصز

ات التجميل و كل ما ي المستلزمات الطبية ذات االستخدام الواحد و مستحرصز
ز
من  1المادة رقم ورد ف

ات الصيدالنية ة   1999لسنة  174رقم الصحة والسكان وزير قرار  اد المستحرصز بشأن استتر

عا  ات التجميل و غتر كات المنتجة المسجلة بملف المستلزمات الطبية و مستحرصز وان تكون من الشر

 تسجيل الصنف بوزارة الصحة و السكان . 

ز من الصيادلة  .7 ز جميع العاملير ز الداء العملوفنيير الشهادات الصحية الخاصة  قديمتو .  مرخصير

 . بعمال المناولة بالصيدلية وعمال التوصيل للمنازل 

ز من ال .8 ز وخالفه صيادلةتقدم ببيان العاملير  وعقود العمل الخاصة بهم  وفنيير

 إقرار من صاحب الصيدلية بتفرغه إلدارة الصيدلية .   .9

العربية واسم كتابة اسم الصيدلية بخط واضح واسم صاحب الصيدلية باللغة  .10

ي لوحة واضحة عىل الصيدلية
ز
 المديرالمسئول ف

ي الجدول رقم  .11
ز
الملحق بقانون  1اليجوز تداول المواد الدوائية ) المواد السامة ( المدرجة ف

  1955لسنة  127رقم 

ام بمتطلبات التعامل بجدول رقم  .12 ز ) المواد القابلة لاللتهاب و المواد  6اقرار باتباع و االلتر

ي  المفرقعة و 
ز
  1955لسنة  127رقم  القانون الخطرة ( ف

لالدوية المؤثرة عىل الحالة النفسية و االدوية المراقبة تخصيص مكان امن و محكم الغلق  .13

 و المخدرة 

تخصيص مكان منفصل لتخزين المنتجات او االدوية المنتهية الصالحية و مسجل عليه  .14

 ليست لالستعمال "  –الفتة " أدوية منتهية الصالحية 

 جيد التهوية واإلضاءة المكان أن تكون  .15

 ما يفيد توفر مورد للمياه النقية العمومية للصيدلية. . 16

ي أن تكون . 71
ز
 المجاري العمومية حسب الرسم الهندسي المعتمد من السلطةرصف المخلفات ف

   .  2009لسنة  380الصحية المختصة و طبقا لقرار وزير الصحة رقم 
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  .  ةواألدوات الصحية الالزمة للتخلص من القماموسائل أن تزود المنشأة بال. 18

 أن تزود المنشأة باألجهزة الالزمة إلطفاء الحرائق. . 19

ي و الحر . 20
اطات الالزمة لحماية يشهادة من إدارة الدفاع المدبز من اخطار  الصيدليةق بتوفر االشتر

 الحريق 

نامج خاص عىل الحاسب اآللي . 21 .  توفتر امكانية الدخول عىل شبكة المعلومات الدولية واالستعانة بت 
 لحفظ

والوصفات الطبية وكافة البيانات الخاصة بالمؤسسة الصيدلية بحيث يتم استدعاء أية معلومةالسجالت   
 عند طلبها وكذلك حفظ الفواتتر والمستندات الدالة عىل الوارد والمنرصف من األدوية لمدة خمس سنوات

 .عىلي األقل

اطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم تب تتقدم . 22 ام بتنفيذ االشتر ز لسنة  127عهد بااللتر

عة فيما  1955  مزاولة مهنة الصيدلة يخص او بأي تعديل صدر الحقا من الجهات المشر
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Accreditation Decision  

Generally the scoring either (FM )fully met , or (PM )Partial Met or ( NM )Not met 

or (NA )Not applicable , however During an onsite survey , evaluation and scoring 

of standards are different when the standard is under NSR or general standard .  

NSR evaluation : General Authority for Healthcare Accreditation & Regulation 

(GAHAR) is very much focused on individual’s safety. These NSR are meant to 

promote individual’s safety .  

The NSR standards are 11 standards that are highlighted under the different 

section of standards;  

A. Provide appropriate and safe medications to patients 

B. Safe Practice in Prescription Review and Dispensing 

C. Safe Environment of Care  

 A pharmacy has to score 80% or more in each standard of NSR .  

To pass accreditation, none of NSR standard wouldn’t be scored as Not Met (NM).  

Over all evaluation: General Authority for HealthCare Accreditation and 

Regulation ( GAHAR ) considers the information of registration , NSR evaluation 

and pharmacy standards evaluation during the visit of the surveyor team , the 

outcome results of all these activities’ information will impact on the accreditation 

decision .   

Accredited when pharmacy meets all the following:  

- All the information that sent for registration are correct and valid.  

- None of NSR standards are scored as Not Met < 50 % of observation or 

records are not met  

- The pharmacy demonstrates acceptable level of compliance in each 

standard of accreditation not less than Partially Met , from 51 % to 70% 

show compliance. 

- The pharmacy demonstrates acceptable level of compliance in each 

category of accreditation as total score not less than 70 % .  

- The pharmacy demonstrates overall acceptable compliance not less than 80 

%.  
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Accreditation at risk could reach up to denied accreditation when pharmacy meets 

one or more from the following:  

General Authority for HealthCare Accreditation and Regulation ( GAHAR ) has the 

right to evaluate the risk of the following and decide either to schedule a second 

visit or decide to denied accreditation  .  

- The information that sent for registration found not accurate when the 

surveyor team visited the pharmacy.  

- When any of NSR standard got score as Not Met  

- One or more standard of accreditation scored less than Partially Met  

- When one or more section total score is less than 70 %  

- When the overall compliance scored less than 80 %  

- When pharmacy fails to pass the second visit or fail to correct the 

information when it requested by GAHAR .  
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B. National Safety Requirements (NSR) 

& General Pharmacy Standards 
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a. National Safety Requirements: 

 

NSR.1 – The patient’s safety in pharmacy required to develop and 

implement a policy and producers that include at least the following: 

  

NSR.1.1 Accurate standardized patient identification . 

NSR.1.2 Standardized process for dealing with telephone orders 

NSR.1.3 Proper Hand hygiene. 

 

Rational: To address the most common and critical identified areas   

which can prevent adverse events and  to ensure awareness of the 

Egyptian and ISMP standards for patient safety. 

Survey process: Review the patient safety policy and procedures and 

check if it includes all the standard’s items. Interview pharmacy staff to 

ensure awareness of policy in identification of patient which required 

from the patient  to state the patient’s name plus date of birth or 

prescriber name or insurance number , the pharmacy should do their 

best to verify the two identifier against the available information that 

they have in the pharmacy system or in the  patient’s profile or in the 

insurance system ,or any other information system. 

The policy and practice should cover how they handle telephone orders 

and Staff member awareness about the use gloves and proper hand 

washing when handling individual loose oral solid products prior to 

compounding any prescription product. 
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NSR 1.1 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy develops and implements a policy that explain the 
two identifiers are used to assure the correct patient for the correct 
prescription.  

b. Patients are identified and involved when the pharmacist receive 
the prescription and before dispensing medication in a 
standardized approach to patient identification. 

c.  The policy includes the special circumstances when the 
prescription owner is not available at the time of dispensing and the 
precaution that should be taken by pharmacist.  

NSR 1.2 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy has a policy on Telephone orders  

b. The pharmacy does not accept telephone orders for 
chemotherapeutic agents or high alert medication or controlled 
medication 

c. Process for taking home delivery telephone orders of non-
prescribed medications (Over The Counter -OTC) that requires a 
verification by “read-back “of the complete order elements. 

NSR 1.3 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy develops a policy explain the proper hand hygiene 
based on the evidence base technique.  

b. Wash hand  thoroughly with soap and water or using alcohol rub 
before mixing, packaging and repackaging or dispensing and each 
time while returning to work after interruption. 

c. Have a adequate supply for handwash from antiseptic soap , 
tissues   
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Medication Management Safety Standards 

NSR .2 Professional Pharmacy practice is consistent between all 

pharmacists and following the same method in reviewing and 

dispensing medication. 

Rationale: safe medication practice required to unify the method of 

medication review between all pharmacists and do appropriateness 

review to assure the medicine is written correctly with its complete 

information and elements for the correct clinical needs and dispensed 

to the correct patient, considering the special review for Narcotic and 

Controlled medication per the low and regulation requirements.  

Survey process: the complete prescription review by pharmacist 

includes:  

-Correct Patient Name , -Correct Diagnosis , -Correct medicine name , 

dose, frequency, route of administration and duration, correct weight 

and calculation for doses that depends on weight  

-Medication use is clear  

- Allergy is written in case the patient is allergic  

The pharmacy has a formal policy to assess and clarify any unusual 

doses or uses of medications before dispensing 

Such of safe practice is required a training program and attendance. 

NSR.2 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy has a policy defines the complete prescription review ; 
and actions should be taken in case of missing vital information or 
prescription is not valid .  

b. Develop and implement a policies and procedures to ensure that all 
pharmacists are following the same steps in review and in dispensing. 
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c. The pharmacist shall not dispense the false or illegal prescription 
Control, anti-psychiatric or hypnotic medication and inform the 
authorities. 

d. Stamp the prescription by the pharmacy’ stamp and write the date of 
dispensing. 

e. Document the dispensed medication in the record of daily prescriptions 
or in the electronic system.  

f. For selected patient groups (e.g., pediatric patients and patients 
receiving medications dosed according to age or weight), a double 
check of the prescriber’s calculated dose is made before preparing 
and dispensing the medication 

g. The policy is part of Pharmacy training program  

 

NSR.3 Develop and implement a Policy & Procedures for medication 

management safety including at least the following: 

➢ Labeling of medications, medication containers & other solutions 

➢ Prevent errors from high alert medications  

➢ Prevent errors from look-alike, sound-alike medications 

Rationale: Developing and implementing a Policies & procedures 

fostering a culture that supports standardization and consistency in safe 

medication practice and minimizing patient harm.  

Survey Process: Review the relevant medication management safety 

policy & check if it includes all the standard’s items.   

Interview staff to check their full awareness of policies &procedures 

NSR.3 Evidence of Compliance :  

a. Pharmacy has a policy for medication labeling and different types 

of labels that could support safe storage, and dispensing.  

b. Pharmacy has a policy identify the high alert medication and its 

precaution in storage and dispensing.  

c. Pharmacy has a policy define the medication that are look-alike 

/sound alike and precaution in storage and dispensing.  
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d. Pharmacy has a policy that makes this standard is part of 

orientation for new hired pharmacist and ongoing education. 

NSR. 4. The pharmacy has a system for Labelling  medications, 

medication containers for extemporaneous preparations, or new 

containers or solutions are labeled.   

Rationale: Labeling of medication containers at the point of care assists 

health care providers to identify the correct medicine &/or fluid at all 

times & reduce the risk of medication error as well.   

Survey Process: Observe at the mixing area and in shelfs and on patient 

medicine if medication containers are clearly labeled with their 

contents, the date the product was first opened, and the manufacturer’s 

expiration date (if applicable). (If an expiration date is unavailable from 

the manufacturer, a 1-year expiration date from the date the product 

was first opened is assigned.) 

NSR.4 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy implements a procedure on dispensed medication 
labeling and compounding preparation 

b.  All patient medications are labeled with patient name, medical 
record number, medication name, dosage form, strength, direction 
and duration for use, and cautions in a language and form the 
patient can understand. 

c. All the efforts should be done to ensure that the medicine’ label 
attached to the prescription medication are matching the 
prescription, and that the correct medication has been dispensed to 
the correct patient 

d. Medications and chemicals used to prepare medications are 
accurately labeled with contents quantities, volume, expiration, 
dates, and warnings. 
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NSR. 5  High alert medications and Look-alike / sound-alike 

medications are identified, measures are taken in storing and 

dispensing to assure that risk is minimized 

Rationale: Identification and differentiation is an error reduction 

strategy. High alert medication and Look alike and sound alike (LASA) 

medications could lead to dispensing then administration of wrong 

medications.  

 Survey Process: Review the updated list of high alert medications and 

look-alike and sound -alike medications list.  

Products with look-alike drug names and packaging that are known by 

the staff to be problematic are segregated and not stored next to one 

another, and a system clearly redirects staff to where the products have 

been relocated 

Interview pharmacists and check if they understand how to minimize 

the risk associated with these types of medication. 

Observe at the pharmacy and the labelling of LASA medications. Review 

training program.   

NSR. 5 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy develops a list of high alert medication and look 
alike and sound alike medication in the pharmacy and updated at 
least annually and whenever needed based on its own data and 
national and international recognized organizations (e.g., Institute of 
Safe Medication Practice, World Health Organization). 

b. The pharmacy has a procedure defines the storage and labeling 
of high alert medication and look alike and sound alike medications. 

c. The pharmacy procedure defines the steps of verification while 
preparing the high alert medication, look alike / sound alike 
medications and before dispensing. 
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Environmental Safety Standards  

NSR.6 Processes are used to ensure medications are maintained within 

conditions which include:  identification of storage temperature and 

humidity ranges, continuous temperature/humidity monitoring 

procedures, and methods that assure presence of these conditions 

during medication transfer from distributor to pharmacy.  

Rationale: It is important to maintain the stability of the medicine to 

assure the medicine will give the expected effect .  

Survey Process: the pharmacy should show how they keep their 

medication or product safe and provide proper temperature for the 

room , refrigerator , and freezer , in addition to the humidity level and 

documenting the readings in special forms during storage and transfer 

the medicine . 

NSR 6 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy has a policy and procedure on proper storage 
regular medications and nutrition products 

b. Medications are stored in a way to avoid mixing with labels 
showing the drug name and expiry date. 

c. No medications are stored directly on floor (a minimum of ten 
centimeters is left to manage spills). Medications are not stacked 
so high to block sprinklers or come in contact with overhead lights 
or pipes. 

d. There is an appropriate storage area for regular medications with 
controlled temperature (between 18 and 25 degrees centigrade), 
twenty-four hours a day, seven days a week. 

e. The refrigerator’s temperature is kept between (2-8°C). 
f. The freezer’s temperature is kept between (-10 and -25°C). 
g. Temperature is continually monitored , checked and documented 

on 24 hour chart . 
h. Temperature records are kept for at least a year . 
i. All antiseptics, disinfectants, and medications for external use are 

stored separately from enteral and injectable medications. 
j. The “first expiry/ first out” (FEFO) principle is followed. 
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k. All medication storage areas are inspected at least monthly by the 
pharmacist according to the pharmacy policy to ensure proper 
storage of medications. Inspection includes, but is not limited to: 
availability, stock level, expiry date, and storage conditions. 

l. Expired and damaged medications are clearly labeled and 
separated from other drugs until its removal and proper destruction. 

m. Light sensitive medication to be defined and stored properly 
n. Ensure that the appropriate humidity is maintained between 30-60 

and there is a proper documentation in a special form designed for 
it , these forms are kept in a special file . 

o. There is a clear and defined mechanism in the policy on how to 
deal with electric power outage or out-of-range temperature of the 
medication refrigerators and freezers to ensure the integrity of the 
affected medications before its reuse. 

p. Make sure there are only medication in the refrigerator and no 
other unsuitable things as food. 

 

NSR.7 Procedures outline how recalls are handled, including 

notification, removal from stock, documentation, disposition of 

products, and when and how patients and/or providers are contacted. 

Rationale: Drug recall is made by manufacturing company or by MOH 

when there is risk associated with the drug use  

Survey Process : Review the policy and assure the staff are 

understanding the process and what they should do with the medicine 

that is still in the pharmacy and  how they will deal with the patient that 

received this recalled medicine .The pharmacy should show the letter of 

recall and any communication accordingly .  

NSR 7 Evidence of Compliance 

 a.Pharmacists are aware about the policy as part of training program  

b. Provide a temporary storage space until the company receives the 
withdrawn medicine. 
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c. Provide clear guidance to the pharmacists by providing clear sign 
“medicine withdrawn”. 

d. Policy states how and when to contact the patient who received the 
withdrawn medicine batch. 

 

NSR.8 There is a well structured, implemented fire and smoke safety 

plan that addresses prevention, early detection, response, and safe 

exit when required by fire or other emergencies and includes at least 

the following:  

➢ Frequency of inspecting fire detection and suppression systems, 

including documentation of the inspections .  

➢ Maintenance and testing of fire protection and abatement 

systems in all areas.  

➢ Documentation requirements for staff training in fire response 

and evacuation.  

Rationale: pharmacy must have an ongoing assessment of compliance 

with the pharmacy fire safety requirements  and National Civil Defense 

regulations to effectively identify  and minimize risks.   

Survey Process: Review the fire safety plan ongoing evaluation, 

pharmacy fire safety inspections, and fire system  maintenance. Fire 

alarm should be effectively working. Firefighting and smoke 

containment should comply with civil defense requirements. Review 

plan of testing (drills) and staff training (all staff should be trained on 

fire safety).  

NSR.8 Evidence of Compliance  

a. Pharmacy is complying to Civil defense rules, pharmacy has a 
smoke alarms, smoke detectors, fire extinguishers suitable for the 
area and a plan for fire control.  

b. Maintenance and testing 
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c. The pharmacy has “non-smoking” policy and enforced 
d. Sign of no smoking is posted inside the pharmacy  
e. Staff are aware about policy of no smoking; fire control and 

evacuation and it is part of training program .  

NSR.9 There is a well-structured & implemented plan for 
hazardous materials (Hazmat) & waste management for the use, 
handling, storage, & disposal of hazardous materials waste 
addressing at least the following:  

 
➢ Safety & security requirements for handling & storage. 
➢ Requirements for personal protective equipment. 
➢ Procedures & interventions to implement following spills & 

accidental contact or exposures.    
➢ Disposal in accordance with applicable laws & regulation. 
➢ Labeling of hazardous materials & waste. 
➢ Monitoring data on incidents to allow corrective action. 

 

Rationale: The pharmacy should have a hazmat & waste management 

program that addresses different requirements. The pharmacy 

environment, staff, patients, relatives & vendors should be safe from 

hazardous material exposure & waste all over the time.  

Survey process: Review the hazardous material & waste management 

program to make sure that it covers all safety requirements of hazardous 

materials, safe storage, handling, spills, required protective equipment & 

waste disposal in accordance to the Egyptian laws & regulations. 

Review the hazardous material & waste disposal plan, hazardous material 

& waste inventories, as well as Material Safety Data Sheet (MSDS), & 

inspect hazardous material labeling & storage in addition to waste 

collection, segregation storage & final disposal. 
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NSR.9 Evidence of Compliance  

a. The pharmacy does not store chemical substances (e.g., formalin, 
methanol) for distribution to a laboratory, doctor’s office, or hospital 
and comply with low and regulation  

b. list of all known hazardous chemicals should be known to all 
pharmacies. 

c. All caustic or hazardous chemicals and other non-drug substances 
are clearly labeled and stored on low shelves separate from all 
other medications 

d. The label must show the health, flammability, reactivity, and 
physical hazards associated with the substance. The National Fire 
Protection Association (NFPA) rating system must be used to show 
these ratings 

e. All existing labels on containers of hazardous substances must 
remain intact. The labels must be legible and written in English 

f. To make sure that all staff allowed to deal with it , they know about 

information concerning the dangers of all hazardous chemicals and 

make MSDS accessible and updated  

g. Provide a training program in case of spill and required PPE  
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b.Pharmacy General Standards  

 

Patient’s rights and responsibilities 

 

1.The practice of pharmacy provides patient care services in an 
environment that maintains patient privacy, confidentiality, supporting 
patient education and encouraging the patient to ask questions. 

Intent of standard 1 : Patient privacy, particularly during counseling is important. 
Patients may desire privacy from other patients or customers, Confidential areas for 
patient counseling and medication therapy management services to be provided and 
should be free of distractions and interruptions. Patients are encouraged to ask 
questions about the medications they are receiving and educated on medication use.  

Standard 1 - Evidence of Compliance: 

a. Design space for patients to receive counseling and education 
services that provides the patient privacy with clear sign indicates 
to the service provided.  

b. The pharmacy has patient and family education plan that 
consistent with its mission, services, and patient population. 

c. The education structure and resources are organized in an 
effective manner.  

d. Pharmacist per job description has a responsibility to give an 
adequate information regarding the reasons for use, the expected 
benefits of the treatment, any special warnings during the 
treatment, the most likely side effects, what to do when they occur, 
and any other information that the pharmacist deems necessary in 
an easily understood language 

e. Patients are instructed on the proper use and maintenance of any 
devices dispensed from the pharmacy (e.g., glucose monitors, 
injectable pens, spacers used with inhalers). 

f. If someone other than the patient or caregiver picks up the 
prescription, a reasonable effort is made to contact the patient 
directly to provide medication counseling (e.g., call the patient at 
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home, written suggestion placed in or on the bag for the patient to 
call the pharmacy for counseling 

g. The price appears clearly on medication package. 

   

2. Develop and implement policies and procedures to maintain patient 
safety and security. 

Intent of standard 2 :  The pharmacy takes responsibility for protecting the 
patients /customers from any risk that either related to the nature of work inside 
pharmacy e.g using hazardous chemicals or dispensing wrong medication etc , or 
related to security of the place . In order not miss any of risk in the pharmacy , 
checklist includes all the expected risk that could be environment , or safety or 
work related , this list should be used to guide the team and to make sure the 
patient /customer is safe and secure inside the pharmacy .   

Standard 2 - Evidence of Compliance:  

a. The pharmacy has a check list that contains a list of risks related 
to safety of the work , fire safety and security requirements by MOH 
and Civil defense and checked at least monthly.  

b.  Any defect found during checking, should be documented in a 
special form, states the problem with action plan with time frame, and 
status of the issue wether closed or not and name of the pharmacist 
who is following up.   

3. Patient ‘s rights to Listen and respond to his/her complaints 

Intent of standard 3 : The pharmacy has a system on patient complaint that 
include: taking the complaints from the patient , registering , documenting the 
action and time frame for resolving .  

Standard 3 - Evidence of Compliance:  

a. There is a system in documenting patient complains that 
received by phone or in the pharmacy.  

b. There is ongoing analysis report at least quarterly as part of 
pharmacy quality program. 

4. Patient ‘rights to provide educational aids such as photographs or 
publications that help the patient with disabilities, such as the deaf and 
others, to understand the pharmacological information 
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Intent of standard 4 : Patient education would identify those have special needs 
populations , and the education offered to them in a manner that they can 
understand .Clear explanation of what counseling consists of (e.g., how to take 
and store the medication, possible side effects, interactions with other 
medications) and how it would benefit them , the pharmacy may have special 
posters or any other tool can help the purpose of patient education .  

Standard 4 -Evidence of Compliance:  

a. Procedure addresses the required educational assessment by 
pharmacist, in order to facilitate the communication with the category 
of patient are Literacy, or have language barrier or has disabilities 
such as blindness or deafness. 

b. The assessment tool identities the type of treatment : either 
medication use , handling , or any other information related to 
medication side effect , in addition to the device use . and identifies 
the communication barrier , and the type of material used for 
education .  

c. There is uniform material that could be used by all pharmacists.  

5. The pharmacy informs patients and families about their rights and 
responsibilities in a manner and language they can understand.  

Intent of standard 5  : The pharmacy respects the right of patients to have the 
prerogative to determine what information regarding their medication would be 
provided . All pharmacists are knowledgeable about patient rights and can describe to 
the patient /customers their rights and responsibilities in a simple language . 

Standard 5 - Evidence of Compliance:   

a. Information about patient rights and responsibilities is 
provided to each patient in a language the patient 
understands . 

b. Patient’s responsibility to deal with pharmacies accredited by 
the General Authority for Health care Accreditation and 
Regulation.  

c. Patient’s responsibility to asks all the questions in his /her 
concerns that ensure the safe use of the medication. 

d. Patient responsibility to not Smoke in the pharmacy . 

یبیة
جر
خة ت
نس



28 
 

 

Provide appropriate and safe medications to patients 

 

6.Providing medication in the pharmacy in accordance with the 
requirements of the laws and regulations of Ministry of Health. 

Intent of standard 6 : Medication use in the pharmacy complies with applicable laws 
and regulations in Egypt. Medication is under the direction and supervision of a 
licensed pharmacists. Pharmacy education program should cover the applicable low 
and regulation and the pharmacy maintains an information source related to the 
updates.  

Standard 6 -Evidence of Compliance:  

a. Use MOH registered medications as a source for approved 
medications lists.  

b. Medication dispensed under the supervision of pharmacists 
licensed to practice the profession. 

c. Training program includes the law and regulation of MOH . 

d. In the case of the expiry date of the medication have been 
extended by the Drug Control Department of the General 
Directorate of Pharmacy and the existence of an official letter to do 
so and that these items bear chip on the new validity date and the 
operating number instead of the old 

 

7.Ensure the medication are available from reliable sources. 

Intent of standard 7 : The pharmacy has a process to determine the reliable sources 
for medication and medical devices and process to identify medications, medical 
supplies, and medical devices that are contaminated, defective, or counterfeit and 
trace them back to determine the source or cause of the problem, and notifies the 
manufacturer and/or distributor when something discovered when checking the 
supply on receiving step.  
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 Standard 7- Evidence of Compliance: 

a. Pharmacy develops and Implements a policy defining the Product 
Safety and Supplier Integrity process which require to refrain from 
dealing with counterfeit, smuggled or damaged medicines or 
recalled medicines or samples provided by pharmaceutical 
companies. 

b. The policy should contain clear system that it is absolutely 
prohibited to deal with unregistered dealers, brokers, online 
medication sources or subagents 

c. The pharmacy has a system to monitor their employees in dealing 
with these cases. 

d. Medication quality issues are reported to MOH  
e. Pharmacy education program train all staff on the policy  

8.Pharmacy develops and implements a policy on dealing with expired 
or near expired medications. 

Intent of standard 8 : pharmacy has a system to identify the nearly expired or 
expired medications by establishing the FEFO , and has a process to isolate these 
items from use or mixing with other medications by keeping them in a separate shelf 
or close cabinet ; and label them till the company receive them. 

Standard 8- Evidence of Compliance:  

a. The policy defines the near expired or expired medication   

b. pharmacists are aware about the policy as part of training program  

c. Provide a temporary storage space until the company receives the 
expired or near expired medicine. 

d. Provide clear guidance to the pharmacists by providing clear sign 
“Expired medicine”. 

9. Cooperation with doctors in case of interruption of medicine and 
provide alternative. 

Intent of standard 9 : The pharmacy implements a policy and procedure on proper 
communication related to medication shortage and outage to prescribers and 
discussing the available alternatives. The pharmacist will suggest to the prescribing 
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physician, if possible, the substitution of a therapeutically equivalent item from the 
pharmacy stock. 

Standard 9- Evidence of Compliance:  

a. The pharmacy implements a policy on proper communication to 
the prescriber  
b. The pharmacist and prescriber should agree about the 
substitutes of medicine in case of out of stock. 
c. The pharmacy is responsible to inform the patient and the health 
care provider for any matter that may delay the provision of treatment. 

10. The existence of an information system on medication and toxins can be 
used for both physicians and public 

Intent of standard 10: one of MOH rules the pharmacy should have an information 
sources that can support the work to be done in a safe environment. This source must 
be reliable, authoritative, comprehensive and up-to-date source of drug information; it 
could be an electronic or an updated drug information manual. All the questions shall be 
documented and kept in a folder to be as a reference for any concern that could be 
raised later.  

Standard 10- Evidence of Compliance:  

a. Reliable source of information is available in the pharmacy, that can 
support the pharmacist to answer the questions from physicians or 
from customers. 

b. Pharmacy has a standardized form that can document the caller 
information, question and answer and use read back technique. 

c. The form to be kept in a file for review  

Prescription Review and Dispensing 

   11. The medication prescription is reviewed for appropriateness.  

Intent of standard 11 : Patient’s prescription should be reviewed for 
appropriateness before dispensing by a licensed pharmacist. The pharmacist 
must utilize his knowledge, discretion, expertise, pharmacolovigilence on the 
appropriateness review included in the evidence of compliance B . The 
pharmacists are trained and demonstrated competency to do the review .  

Standard 11- Evidence of Compliance: 
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a. The pharmacy develops and Implements a policy on 
appropriateness review  

b. Appropriateness review could be but not limited to :evaluate the 
conformity of the patient’s complaint with prescribed medication ,    
Ensure there is no overlap between drugs and Ensure the habits of 
life / food for the patient (sensing of food / smoking / alcohol) not 
interfere or conflict with the medication before dispensing, Correct 
Name ; correct Diagnosis; correct medicine, dose, frequency, route 
of administration and duration, correct weight and calculation for 
doses that depends on weight ; medication use is clear , No allergy, 
duplication, or interaction 

c.  Communicate with the prescriber in case of inappropriateness of 
prescription.  

d. Use the medication information source as mentioned in standard 
10 . 

e. The pharmacist trained on appropriateness review  

12. Policy and practice in pharmacy is proactively and consistently 
providing information in the following cases: 

         a. If the medicine is used for the first time 

         b. Medications for chronic diseases 

         c. High – alert medications 

         d. Existence of more than one medical complaint 

         e. Risk of not taking the medicine if the patient refuses to use it 

         f. If there is more than one prescription and there is a duplication  

g. In the case of an anticipated drug -allergic symptoms such as from antibiotics. 

Intent of standard 12 : pharmacy policy promote safe practice and unify the work 
between pharmacists, especially related to patient education about medication. 
the cases are listed in the standard from a to g are considered risky to the patient 
when the patient not getting enough information. the pharmacists is requested to 
be proactive and give clear education even if the patient would not ask for 
education. The pharmacist’s role is to ensure the required information is 
understood and may consult the prescriber for clarification before dispensing.  
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Recognized these cases and doing patient education is part of continues training 
program for pharmacists.   

Standard 12- Evidence of Compliance  

a. The pharmacy develops and Implement a policy on proactive 
approach in patient education covers a – to – g in the standard  

b. Provide educational materials whenever possible.  
c. It is part of pharmacy training program  

 

13. The pharmacy has a medication error reporting and adverse drug 
reaction system.  

Intent of standard 13 : A formal process has been established to report both 
hazardous situations that could lead to an error in the pharmacy; actual errors was in 
the prescription or unexpected adverse drug reaction occurred to the patient. The 
policy defines possible medication error and adverse drug reaction, define the action 
that should be taken, and define the reporting system. 

When an event involves HUMAN ERROR, an investigation is undertaken to uncover 
any preexisting performance shaping factors (e.g., task complexity, workflow, time 
availability/urgency, experience, training, fatigue, stress) and other environmental 
conditions, system design attributes, behavioral choices, or design flaws that allowed 
the error to happen and reach the patient. One of the pharmacists in the pharmacy 
are assigned the responsibility of enhancing detection of medication errors, 
overseeing analysis of their causes, and coordinating an effective error-reduction 
plan and report the cases to authority if it required. The pharmacy management 
should show the leadership support to the staff who were involved in the error and 
encourage them to report on special format the medication error or adverse drug 
reaction that reported by patient.  

Standard 13- Evidence of Compliance:  

a. The pharmacy has a policy defines the medication error; 
Adverse drug reaction and reporting system  
b. The pharmacist should document received patient’ complaint 
related to the wrong prescribed or wrong dispensed medication, or 
error discovered during prescription review or appearance of severe 
allergic reactions after use of the medicine and inform the authorities. 
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c. No disciplinary action is taken against pharmacy staff for making 
a  HUMAN ERROR and encourage them to report and make it as 
opportunity for learning .   
d. The staff are trained in detecting these cases and reporting to 
the pharmacy manager  
e. It is part of pharmacy training program  
f. It is part of pharmacy quality program  

14. The pharmacy has a system for storing and dispensing controlled and 
psychotropic medications in accordance with relevant laws and 
regulations 

Intent of standard 14  : Pharmacy has a written policy that described the low and 
regulation requirements on controlled and psychotropics medication in storing and 
dispensing and it  aims to comply with the Ministry of Health rules and regulations 
concerning procurement, handling, storage, dispensing , documentation and disposal 
of expired items .  

Prescription review must be done before dispensing, the review should assure the 
prescription must be completed with name of the patient , diagnosis , date, time, 
medication, dose, frequency, route , quantity for dispensing and physician signature 
and his stamp . 

Standard 14- Evidence of Compliance  

a. The pharmacist dispenses controlled medication only by special 
prescription, and the prescription is provided to the pharmacy not 
exceed three days from the date of prescription. 
b. The pharmacy maintains proper documentation of drug count  in 
the special log book per the regulation , document the endorsement, 
and accountable name .  
c. Processes are used to ensure that inventory control is adequate 
to detect theft or diversion and include investigating and reporting 
suspicious events to the authority . 

15. If the pharmacist is obliged to dispense the medications without its 
original packaging, attention must be given to the factors that adversely 
affect the effectiveness of the medicine.  

Intent of standard 15 : pharmacy has a policy on defining the few cases that 
required to dispense the medication without its original container or box, the policy 
must define the handling process. All prescriptions dispensed must be clearly and 
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completely labeled. The pharmacy use preprints appropriate auxiliary labels (e.g., 
take with food, for topical use, store temperature ..etc  ) 

Standard 15- Evidence of Compliance  

a. The pharmacy has a policy defined which category of medication is 
accepted to be dispensed without its original package.  

b. The policy defines the required repacks and labels and to ensure 

that the medication has complete dispensing information label as 

mentioned in standard NSR 4.b  

c. Information given to the patient about proper storage condition.   

16. The pharmacy has a policy on returned medication 

Intent of standard 16  : one of the customer’s right is to return the product if not use , 
and the pharmacists should give enough information about the conditions of 
acceptance .Returning medication required from the pharmacists to ask about the 
reason for returning , and how the patient /customer handled the medication , where 
did the medicine store and other questions that help the pharmacy to make a decision 
accept the returned medication .  

Standard 16- Evidence of Compliance  

a. The pharmacy develops and implements a policy in the case of the 
medicine return from the patient and ascertain the conditions of 
validity as integrity of the package, and correct storage in proper 
temperature and it is good to spend again. 

b. The policy and practice is part of pharmacy training program  

 

Quality and Performance Standards 

17. The pharmacy has a comprehensive program to monitor and evaluate 
the continuous quality of the pharmacy’s work 

Intent of standard 17  : Pharmacy has a program describes the role of the pharmacy 
in the entire healthcare quality and performance improvement . Best defined as an 
attitude, an orientation and the way that a pharmacy performs internal and external 
business, pharmacy personnel will constantly strive for excellence and continuous 
improvement, total quality integrated fundamental management techniques, existing 
improvement efforts, and the use of technical tools utilizing a disciplined approach 
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focused on continuous process improvement. The program goal is to ensure there is 
an accountabilities between pharmacy staff ,  there is continuous monitoring system , 
to identify and resolve the issues of quality of pharmaceutical care and identify 
pharmacy wide problems through the use of available data .  

Different reports have different data related to inventory of the medication , control / 
psychotropics medications , incident reports , patient complains ,and patient survey 
results ; all those reports will make a continues review to the pharmacy workflow , 
safe practice and patient  satisfaction .  

Standard 17- Evidence of Compliance  

a. Provide data on the number of complaints and plan to correct the 
gap in performance 

b. Internal reports, including reporting of a sever incident 

c. Project to improve performance 

d. Reports on inventory and methods of detecting shortages 

e. Patient satisfaction survey and actions for improvements  

18.  The pharmacy quality program have on going monitor to the issues 
related to medication safety 

Intent of standard 18 :  reporting system includes data related to incident reports of 
medication error , report on patient adverse drug reaction , in addition to the incidents 
related to defective medicine or devise and out of range temperature  ; those of 
reports required to have a good communication with the authorities in order to help to 

make decisions that required higher authorities  . 

Standard 18- Evidence of Compliance:  

a. Internal medication error and medication error reported by patient 
and reports to authorities.  

b. Adverse drug reactions and reports reach the authorities.  

c. Number of receiving defective medication, device malfunction and 
reports to manufacturer.  

d. Number of incident in out of range temperature of refrigerator and 
freezer and actions taken  
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Infection control and prevention standards 

19. The pharmacy has a policy describe his role in infection control by 
keeping the area clean and neat  

Intent of standard 19 : Pharmacy has a policy and procedure guide describes the 
role of the Pharmacy in Infection Control in addition to the procedures, guidelines and 
responsibilities vested in the Pharmacy to monitor, control and prevent contamination 
and infection. Evidence of compliance from a to j are important precautionary 
measures to keep the pharmacy safe from infection. 

Infection control measures are part of pharmacy training program , the pharmacy 
supervisor keeps staff informed concerning new updates in infection control. 

Standard 19- Evidence of Compliance:  

a. Assures maintenance of required refrigerator and freezer 

temperatures by continuous monitoring the records. 

b. Ensure cleanliness of the place of preparation and dispensing 

areas and be sure all working surfaces (benches, tables, 

preparation surfaces, and counting trays, etc.) cleaned and wiped 

with 70% isopropyl alcohol at the start of the working day or 

whenever need to do so .  

c. Ensure the cleanliness of storage shelves medicines to be free of 

dust. 

d. Ensure proper storage standards under permissible temperatures 

and humidity 

e. Avoiding the presence of medicines on the ground and the 

availability of safe shelves for storage 

f. Eat and Drink in a dedicated area free from medication 

g. Stores food and/or beverages in pharmacy refrigerator is absolutely 

prohibited 

h. There is a policy of how to deal with sharp tools 

i. There is a system for the disposal of medical waste properly and 

medical gloves, glasses and others are used to protect the person 

when preparing medicines 

j. The policy is part of pharmacy training program  

20.  The pharmacy has a policy describes his role in maintaining clean 

preparation  

یبیة
جر
خة ت
نس



37 
 

Intent of standard 20 : pharmacy staff should have safe and proper sanitary 

habits inside the pharmacy wear clean white coat, wash hands with proper 

technique ; Handwashing can help prevent illness. It involves five simple and 

effective steps (Wet, Lather, Scrub, Rinse, Dry) as mentioned in CDC guideline ; 

you can reduce the spread of diarrheal and respiratory illness so you and others 

can stay healthy. Regular handwashing, particularly before and after certain 

activities, is one of the best ways to remove germs, avoid getting sick, and 

prevent the spread of germs to others. It’s quick, it’s simple, and it can keep us all 

from getting sick. Handwashing is a win for everyone, using soap and water 

before mixing, packaging and repackaging or dispensing; Special attention should 

be given to scrubbing of finger nails with a brush, if necessary.  

How should you wash your hands? Wet your hands with clean, running water 

(warm or cold), turn off the tap, and apply soap. Lather your hands by rubbing 

them together with the soap. Be sure to lather the backs of your hands, between 

your fingers, and under your nails. Scrub your hands for at least 20 seconds. 

Need a timer? Hum the “Happy Birthday” song from beginning to end twice. Rinse 

your hands well under clean, running water. Dry your hands using a clean towel 

or air dry them. 

Compliance to the practice is part or monitoring and on going education . 

Standard 20- Evidence of Compliance  

a. Provide clean water and disinfectant soap 

b. Washing hands before preparation and work 

c. Adhere to clean white clothing throughout the period of work in the 

pharmacy, and to wear clean gloves during the preparation of 

pharmaceutical compounds 

d. The policy is part of pharmacy training program  

 

Environment of Care  

21. The pharmacy is secure place for medications , employee and 
customers. 

Intent of standard 21 : Community pharmacists are well aware of prescription-drug 
diversion and the many ways in which pharmaceuticals—in particular, controlled 
substances—are diverted for criminal purposes. robbery, and internal theft by 
employees. Good pharmacy security combines physical, policy, and technological 
approaches to safeguard pharmaceutical agents and help protect against theft and 
diversion.  
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• For policy , complying with MOH rules in controlled medication is mandatory , the 
policy defines who is authorized to deal with controlled/ psychotropics medications 
, and who is authorized to prepare and dispense medications  , in addition the 
staff in the pharmacy should carry the work ID with name and position title . 

• Pharmacists can perform a risk assessment by comparing their current security 
approaches with the strategies discussed here.  

• Basic security systems in pharmacies that guard against physical loss of 
controlled substances and prevent theft by employees include safes and locked 
cabinets, camera systems, and alarms. The use of high-resolution cameras 
supporting facial recognition, including video and hidden cameras, is critical for 
security. Video cameras must cover entrances, exits, high-risk areas such as the 
pharmacy counter, and dispensing areas. Cameras must be correctly positioned 
to record full-face views; cameras mounted near the ceiling may capture only the 
top of a hat. Data-storage devices can be housed in secured cabinets or at an off-
site location. 

• Work environment habits—such as limiting direct physical access to designated 
dispensing areas and other critical locations and requiring strong protocol 
procedures for access—are tactics that can help to minimize physical security 
threats in pharmacies.  

• All prospective employees should be screened by verifying licenses, Keeping the 
pharmacy workspace clutter-free with minimal employee belongings, such as 
backpacks and other paraphernalia, will help mitigate security issues relating to 
the pharmacy employees themselves. 

Standard 21- Evidence of Compliance:  

a. Risk assessment done to evaluate the security system and revised 
frequently. 

b. There is a security system for the pharmacy to close its doors and 
the presence of video camera or any safety systems within the 
pharmacy against theft.  

c. Controlled medications are kept behind steel doors with double 
locks. 

22. A plan shall be provided in case of power or water disruptions and 
training of personnel 

Intent of standard 22 : Pharmacy has a policy aims to set up an alternative in case 
of short term or long-term failure of power or water supply. The policy describe the 
would do in a specific scenario; where did you transfer medication that required 
certain low temperature? for how many hours will be kept? and explain the alternative 
water supply that needs in preparing medications? What possible communication you 
will do to fix the interruptions?   
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It is important to schedule on your calendar when you will update supplies, to 
guarantee you will have charged batteries, fresh water, and other critical items when 
you need them. 

Each pharmacy individual is responsible to know the plan and trained on actions as 
part of education program. 

Standard 22- Evidence of Compliance:  

a. The pharmacy has a plan contains the measures that taken in case 
of power or water disruptions  

b. The pharmacists are trained on these measures.  

23. Provides regular and ideal lighting to help avoid mistakes in reading 
or preparing prescriptions. 

Intent of standard 23 : One of strategies for minimizing dispensing errors is Proper 
lighting which can help to improve the accuracy and efficiency and facilitate a smooth 
flow from one task to the next, thus reducing the chances of dispensing errors. 
Lighting levels must be increased with the age of workers increase and for workers 
over the age of 40 and when fatigue increases near the end of a shift. The design 
recommendations include lighting type, positioning, and illumination levels. 

Lighting is adequate (i.e., illumination levels at least 100 foot-candles) to clearly read 
labels and other important drug and patient information. 

Pharmacy policy contains maintenance schedule and plan for replacement and 
unexpected power shutoff.   

Standard 23- Evidence of Compliance:  

a. Lighting is adequate (i.e., illumination levels at least 100 foot-
candles) to clearly read labels and other important drug and patient 
information. 

b. Pharmacy has a plan when unexpected power shutoff .  
c. On going maintenance   
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 متطلبات السالمة الوطنية 

تحدد سياسة سالمة المريض توصيات وحلول سالمة المرضى المصرية ومنظمة العالمية  .1

:التي تشمل ما يلي على األقل  

في التعريف بالمريض بشكل دقيق و موحدسالمة المريض الصيدلية تحدد سياسة  1.1  

األكثر شيوًعا التي يمكن أن تمنع األحداث السلبية وتضمن  حاالت المهمة و: معالجة ال الهدف المنطقي
و المعهد الدولي لممارسة الدواء االمن .  الوعي بالمعايير المصرية  

سياسة وإجراءات سالمة المرضى وتحقق مما إذا كان يشمل جميع عناصر المعيار. ال ةراجعم: تقييمعملية ال
ديد هوية المريض والتي تتطلب من المريض ذكر اسم دلة لضمان الوعي بالسياسة في تحامقابلة الصي

أو رقم التأمين ، يجب على الصيدلية بذل  طبيب الواصفالمريض باإلضافة إلى تاريخ الميالد أو اسم ال
في نظام الصيدلية أو في ملف تعريف لديها قصارى جهدها للتحقق من معرف اثنين ضد المعلومات المتاحة 

ن ، أو أي نظام معلومات آخرالمريض أو في نظام التأمي  

النظافة الالزمة يجب أن تغطي السياسة والممارسة كيفية تعاملهما مع الطلبات الهاتفية ووعي الموظف بشأن 
قبل  الدوائية قفازات وغسل اليدين بطريقة مناسبة عند التعامل مع المنتجاتو مايتطلبه من استخدام ال

 تحضيرها وصرفها. 

:   1.1 دليل التطبيق  

المريض الصحيح  من لتأكدطريقتين لتشرح استخدام على توفيرسياسة للتنفيذ الصيدلية  عملا. ت
الوصفة الصحيحةصاحب   

طبية وقبل صرف الوصفة ال الصيدلي ستلمة عندما يتمشاركب ضيب. يتم التعرف على المر
بشكل صحيح .  الدواء في نهج موحد لتحديد هوية المريض  

حاضرا الستالم سة الظروف الخاصة عندما ال يكون صاحب الوصفة الطبية ج. تتضمن السيا
الوصفة بنفسه , فعلى الصيدلي عمل قصارى جهده للتاكد من صاحب الوصفة كما تنص عليه 

 سياسة الصيدلية . 

  1.2 توفر إجراءات موحدة للتعامل مع الطلبات الهاتفية

:  1.2تطبيقدليل ال  

سياسة خاصة بالطلبات الهاتفيةا. لدى الصيدلية   
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العالج الكيميائي أو األدوية عالية التأهب أو  صرفب. ال تقبل الصيدلية الطلبات الهاتفية ل
 األدوية المراقبة

ويجب  من األدوية غير الموصوفةفقط ج. عملية أخذ طلبات التوصيل إلى المنازل عبر الهاتف 
عناصر الطلب للمتصل و العمل على كتابة " التحقق من خالل "إعادة قراءةإستعمال وسيلة 

 الطلب الكاملة

الصحيحة لأليدي .  النظافة 1.3  

:  1.3تطبيق دليل ال  

الطرق العلمية توضح النظافة الصحيحة لأليدي بناًء على للتنفيذ سياسة  بتوفيرا. تقوم الصيدلية 
 الصحيحة 

وفي  صرفجيًدا بالماء والصابون قبل الخلط والتعبئة وإعادة التغليف أو ال  األيديب. غسل 
يه.العودة إل أضطر لترك مكان العمل وكل مرة   

 . والمناشفمن الماء و الصابون المطهر  امدادات كافية لغسل اليدين توفرج. 

في مراجعة األدوية  ادلةجميع الصيبنظام موحد متبع من  ممارسة الصيدلة االحترافية . 2

.وصرفها   

توحيد طريقة مراجعة الدواء بين جميع الصيادلة وإجراء مراجعة تتطلب : ممارسة دواء آمن المنطقي لهدفا
لمريض الصحيح ، صرفها لصحيحة وومن أن الدواء مكتوب بشكل صحيح مع معلوماته كاملة شاملة للتاكد 

لقوانين وزارة الصحةوفقًا  المراقبة والنفسيةدوية لألمع مراعاة المراجعة الخاصة   

,  اسم المريض الصحيحمراجعة االتي :  مراجعة وصفة طبية كاملة من قبل الصيدلي تشمل :تقييمعملية ال
,,,  التشخيص الصحيح , وطريقة اإلعطاء والمدة عدد مرات االعطاء اسم الدواء الصحيح والجرعة و 

, و استخدام الدواء واضح ,  الوزن الصحيح وحساب الجرعات التي تعتمد على الوزن  

 الحساسية مكتوبة في حالة أن المريض يعاني من الحساسية .

 صرفها.لتقييم وتوضيح أي جرعات أو استخدامات غير عادية لألدوية قبل  وإجراءاتلدى الصيدلية سياسة 
من الصيادلة .  مطلوب مثل هذه الممارسة اآلمنة برنامج تدريبي وحضور  

:  2 تطبيق دليل ال  
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صحة وصالحية على تدقيق والالوصفة الكاملة و إجراءات تعرف بها ا. الصيدلية لديها سياسة 
الوصفة الطبية ووضوحها وهوية الطبيب كاتب الوصفة ومطابقة الوصفة  لجميع المتطلبات 

مهمة.المعلومات ال نقص أحدإجراءات في حالة ماعلى الصيدلي عمله من والمهنية والقانونية   

حين ب. وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات للتأكد من أن جميع الصيادلة يتبعون نفس خطوات 
صرف.الالوصفة وحين  جعة مرا  

أو  ( المزورة أو المهربة أو التالفة) غير القانونية الج. يجب على الصيدلي عدم صرف األدوية 
في حال شكه بصحة الوصفة. أو المنومة وإبالغ السلطات بذلكنفسية األدوية ال  

صرف.تاريخ ال كتابةختم الصيدلية وبد. ختم الوصفة   

او السجل االلكتروني .  الدواء في سجل الوصفات اليومي صرف ه. توثيق  

مرضى األطفال والمرضى الذين يتلقون أدوية  :على سبيل المثال  المرضىو. لبعض حاالت 
للجرعة المحسوبة  ةمزدوج مراجعةحسب العمر أو الوزن ، يتم إجراء  تحسب جرعاتها على

صرفه.الدواء و تحضيرقبل  لطبيبمن ا  

ة.الصيدليفي برنامج التدريب السة هي جزء من ز. هذه السيا  

 . وضع سياسة وإجراءات لسالمة إدارة الدواء في الصيدلية بما في ذلك ما يلي على األقل :3
  وضع العالمات على األدوية وحاويات األدوية وغيرها من المحاليل.*  
      عالية الخطورة . منع األخطاء من األدوية *  
 . نطقفي الشكل و المنع األخطاء من األدوية المتشابهة *  

ه لدواء وتقليل ضرراالإدارة االمنة لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات تعزز ثقافة تدعم  : الهدف المنطقي
.المريض على  

 تتضمن جميعتحقق مما إذا كانت الإدارة الدواء ذات الصلة و واالجراءت في سياسةال ةراجعم :تقييمعملية ال
جراءاتلإلالكامل  فهمهم و تطبيقهممقابلة الموظفين للتحقق من , و عناصر المعيار   

: 3دليل التطبيق   

الدوائية وأنواع مختلفة من الملصقات التي يمكن أن  ملصقاتا. لدى الصيدلية سياسة لوضع ال 
.اآلمنو الصرف  تدعم التخزين   

التخزين  االحتياطات الالزمة فيهي ماو خطورةب. لدى الصيدلية سياسة تحدد الدواء عالي ال
 والصرف.
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وماهي  نطقفي الشكل و الج. لدى الصيدلية سياسة تحدد األدوية التي تبدو متشابهة 
الصرف.في التخزين و الالزمةاالحتياطات   

برنامج التعليم سواء للمعينين الجدد او د. لدى الصيدلية سياسة تجعل هذا المعيار جزًءا من 
 التعليم المستمر . 

المركبة . األدوية على على األدوية  أو ملصقاتيوجد لدى الصيدلية نظام لوضع ال. 4  

يساعد الصيدالنية الرعاية  جميع خطواتعلى حاويات األدوية في  ملصقات: إن وضع الالمنطقي الهدف
في جميع األوقات وتقليل خطر حدوث خطأ في الصحيح على تحديد الدواء الصحيح و / أو السائل الصيادلة 

.الدواء  

في منطقة الخلط  ة التطبيقحظباالضافة الى مراجعة السياسات واالجراءات سوف يتم مال: تقييمعملية ال
األرفف وعلى دواء المريض إذا كانت حاويات الدواء موضحة بوضوح بمحتوياتها ، وتاريخ فتح المنتج  وفي

ألول مرة ، وتاريخ انتهاء صالحية الشركة المصنعة )إن أمكن(. )في حالة عدم توفر تاريخ انتهاء الصالحية 
ن تاريخ فتح المنتج ألول مرة.من الشركة المصنعة ، يتم تعيين تاريخ انتهاء الصالحية لمدة عام واحد م  

:  4 تطبيقدليل ال  

لمستحضر على ا واالدوائية  ملصقاتبشأن وضع السياسة و إجراءات الصيدلية  توفرا. 
.المركب  

اسم المريض ورقم لصق على علبة الدواء المصروف يحتوي على المعلومات التالية : ب. يتم 
والتعليمات ومدة االستخدام  طريقة االستعمالوالقوة والسجل الطبي واسم الدواء وشكل الجرعة 

.لغة يمكن للمريض فهمهاب  

طبية ، وأن الدواء الصحيح الصفة في الوالدواء مع الدواء  ملصقلتأكد من مطابقة ا ج. يجب 
.قد تم صرفه للمريض الصحيح  

 و بدقة بكمياتالمركبات الصيدالنية األدوية والمواد الكيميائية المستخدمة إلعداد  كتابةد. يتم 
.محتوياتها وحجمها وانتهاء صالحيتها وتواريخها وتحذيراتها  

 إجراءاتواعتماد  "المتشابهة شكال و نطقا " عالية الخطورة " و أألدوية "األدوية التعريف ب. 5
.المريض ةعيتوو صرفآمنة للتخزين وال  

خطورة او األدوية عالية الالمتعلقة باستراتيجية للحد من األخطاءالتحديد والتمايز هما : الهدف المنطقي
  االدوية المتشابه شكال و نطقا 
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شكال و نطقا , القائمة المحّدثة لألدوية عالية التأهب وقائمة األدوية المتشابهة  ةراجعم: تقييمعملية ال  
 و تكون وال يتم تخزينها بجوار بعضها البعضعلى أرفف التخزين بملصقات و اضحة  هايتم فصلفيجب ان 

تخزين هذه الفئة من إلى مكان  صيادلةبإعادة توجيه الترتيب االدوية ، ويقوم نظام  صيادلة معروفة من قبل ال
 االدوية بسهولة. 

, و المرتبطة بهذه األنواع من األدويةتحقق مما إذا كانوا يفهمون كيفية تقليل المخاطر الالصيادلة و ةقابلم
االجراءات. مراقبة وكما سيتم مالحظة و  مراجعة برنامج التدريب 

: 5 تطبيقدليل ال  

 " المتشابهة شكال و نطقا" عالية الخطورة " و أألدوية "قائمة باألدوية  بعملا. تقوم الصيدلية 
ماهو متوفر في الصيدلية ويتم تحديثها سنويًا على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناًء على 

على الصعيدين منظمات من معترف بها  في الصيدلية وضروري لفت نظر العاملين وماهو
 الوطني والدولي )مثل معهد الممارسة اآلمنة لألدوية ، منظمة الصحة العالمية (

األدوية "عالية الخطورة " على مميزة ب. الصيدلية لديها سياسة تحدد تخزين ووضع عالمات 
".  المتشابهة شكال و نطقا و أألدوية "   

أثناء من صحة الدواء و الجرعة و االستعمال الصيدلية خطوات التحقق إجراءات ج. تحدد 
صرفها للمريض.األدوية وقبل  تحضير  

للصيادلة . تدريبيالبرنامج الد. السياسة جزء من   

المنتجات ولألدوية او  الصيدلية لديها نظام آمن لتخزين األدوية العادية ومنتجات التغذية. 6
الثالجة أو الفريزرحفظها في المطلوب   

المتوقع الطبيإعطاء الدواء التأثيرفاعليته ومن المهم الحفاظ على ثبات الدواء لضمان  المنطقي: هدفال  

: يجب أن توضح الصيدلية كيفية الحفاظ على أمان الدواء أو المنتج وتوفير درجة حرارة تقييمعملية ال
رسم بياني خاص مناسبة للغرفة والثالجة والمجمد ، باإلضافة إلى مستوى الرطوبة وتوثيق القراءات في 

من مخازن االدوية الى الصيدلية. الدواء نقل أثناء وكذلك اهمية التاكد من شروط الحفظ بقياس الحرارة   

:6 تطبيقدليل ال  

, و ا. الصيدلية لديها سياسة وإجراءات بشأن التخزين السليم لألدوية العادية ومنتجات التغذية
ظروف تخزين كل مستحضر كما هو وارد على عبوة المستحضر أو النشرة  تحافظ على
.الداخلية له  
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الملصقات التي تظهر  وذلك من خاللاالختالط  تحافظ على عدمب. يتم تخزين األدوية بطريقة 
.اسم الدواء وتاريخ انتهاء الصالحية  

عشرة سنتيمترات  ج. ال يتم تخزين أي أدوية مباشرة على األرض )يتم ترك ما ال يقل عن
ليست مكدسة بدرجة عالية لمنع رشاشات المياه أو تتالمس مع المصابيح  وإلدارة االنسكابات(
.أو األنابيب العلوية  

)بين في الغرفة د. هناك مساحة تخزين مناسبة لألدوية المنتظمة ذات درجة حرارة محكومة 
. أيام في األسبوع درجة مئوية( ، أربع وعشرين ساعة في اليوم ، سبعة 25 - 18  

.درجة مئوية( 8-2درجة حرارة الثالجة بين )الحفاظ على . ه  

. درجة مئوية( 25-و  10-درجة حرارة الفريزر بين ) الحفاظ على.و  

على الرسم  وتسجل هذه المتابعاتدرجة حرارة هواء الغرفة باستمرار ومتابعة . يتم مراقبة ز
.ساعة 24البياني لمدة   

يتم االحتفاظ بسجالت درجات الحرارة لمدة عام على األقل.ح .  

تي . يتم تخزين جميع المطهرات واألدوية لالستخدام الخارجي بشكل منفصل عن األدوية الط
والحقن تستخدم عن طريق الفم  

الوصول إلى الدواء ومعرفة الشركة األرفف بطريقة مناسبة لسهولة االدوية على  رص . يتم ي
.المصنعة وتعتمد على صرف األولوية على حسب تاريخ انتهاء الصالحية  

. يتم فحص جميع مناطق تخزين األدوية شهريًا على األقل من قبل الصيدلي وفقًا لسياسة ك
على سبيل المثال ال الحصر:  يشمل التفتيش والصيدلية لضمان التخزين الصحيح لألدوية.

وغيرها. ستوى المخزون وتاريخ انتهاء الصالحية وظروف التخزينم  

إستالمه عن األدوية األخرى حتى  إستبعادهااألدوية منتهية الصالحية والتالفة وفصل . يتم ل
 من قبل الشركات المعنية.

. وتخزينه بشكل صحيحالحساس للضوء . يتم تعريف الدواء م  

في نموذج خاص مصمم  ق يومياثتووأن  60-30الرطوبة المناسبة بين يتم مراقبة درجة . ن
 .لها ويتم االحتفاظ بهذه النماذج في ملف خاص
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هناك آلية واضحة ومحددة في السياسة حول كيفية التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي أو و. 
.األدوية  لثالجات والمجمدات الدوائية لضمان سالمةالمسموح لدرجة حرارة خارج نطاق   

وليس هناك أشياء أخرى غير و مراقبة محتويات الثالجة وأنها تستعمل للدواء فقط ز. تأكد 
  مناسبة مثل الطعام

 الصيدلة تضع وتنفذ سياسات بشأن التعامل مع األدوية المستعادة أو المتوقفة.. 7

عن طريق شركة تصنيع المسحوب او المتوقف الدواء في الصيدلية في حالة إجراء  هناك: المنطقي هدفال
دواء.أو عن طريق وزارة الصحة عندما يكون هناك خطر يرتبط باستخدام ال  

وما الذي يجب عليهم فعله مع الدواء الذي  إلجراءاتالسياسة وتأكد من فهم الموظفين ل ةراجعم: تقييمعملية ال
سحبه أو إيقافه , في هذه ال يزال في الصيدلية وكيف سيتعاملون مع المريض الذي تلقى هذا الدواء الذي تم 

 وفقا لذلك.تواصل تم وأي  او السحب  يجب على الصيدلية إظهار خطاب االستدعاء الحاالت 

 :  7دليل التطبيق 

 كجزء من البرنامج التدريبي .  بهذة االجراءات ا. الصيادلة على علم

.توفر مكان تخزين مؤقت لحين استالم الشركة للدواء المسحوبب.    

".توفر لوحة ارشادية واضحة للصيادلة " دواء مسحوبج.    

االتصال بالمريض الذي حصل على الدواء المطلوب يجب كيف و متى د. الصيادلة على علم ب
 وفقا لما هو مكتوب باالجراءاتسحبه 

الحرائق والدخان تتناول الوقاية واالكتشاف المبكر من  لسالمة لهناك خطة جيدة التنفيذ . 8
الحريق أو حاالت الطوارئ األخرى وتشمل ما يلي على في حاالت واالستجابة والخروج اآلمن 

:األقل  

.ر فحص أنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادها ، بما في ذلك توثيق عمليات التفتيشفتوا -  

. والحد منها في جميع المناطق صيانة واختبار أنظمة الحماية من الحرائق -  

.متطلبات التوثيق لتدريب الموظفين على االستجابة للحرائق واإلخالء  -  

لمتطلبات السالمة من الحرائق في الصيدليات  لتزام: يجب أن يكون للصيدلية تقييم مستمر لإلالمنطقي هدفال
 ولوائح الدفاع المدني الوطنية لتحديد المخاطر وتقليلها إلى الحد األدنى
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التقييم المستمر لخطة السالمة من الحرائق ، وعمليات تفتيش السالمة من الحرائق  ةراجع: م عملية التقييم
إنذار الحريق يعمل بشكل فعال. يجب أن يتوافق إطفاء يجب أن يكون و، وصيانة نظام الحريق.  صيدليةفي ال

الحرائق واحتواء الدخان مع متطلبات الدفاع المدني. مراجعة خطة التدريبات وتدريب الموظفين )يجب 
 تدريب جميع الموظفين على السالمة من الحرائق(

:  8 تطبيقدليل ال  

أجهزة إنذار للدخان ، وأجهزة الكشف عن ا. تمتثل الصيدلية لقواعد الدفاع المدني ، و بها 
يق و االخالء. الدخان ، وطفايات الحريق المناسبة للمنطقة ، وخطة لمكافحة الحر  

الدوري لالجهزة و الطفايات .  ب. الصيانة واالختبار  

". سياسة "عدم التدخينتوفر و تنفذ ج. الصيدلية   

.داخل الصيدلية " عدم التدخين " لوحةد. يتم وضع   

كجزء من  مكافحة الحرائق واإلخالءو مدربون على . يدرك الموظفون سياسة عدم التدخين ؛ ه
.برنامج التدريب   

تداول ،  و النفايات تشمل :  للتعامل مع المواد الخطرةجيدة التنفيذ  الصيدلية لديها خطة. 9
:تخزين ، والتخلص من نفايات المواد الخطرة التي تتناول ما يلي على األقل  

.والتخزين في التعاملمتطلبات السالمة واألمن  -  

متطلبات معدات الحماية الشخصية -  

صابة و التعرض للمواد الخطرة.واإلأاالنسكابات في حالة اإلجراءات  -  

لمعمول بهاالتخلص وفقًا للقوانين واللوائح ا -  

المواد الخطرة والنفايات الملصقات الالزمة للتحذير من –  

تخاذ إجراءات تصحيحيةوإرصد البيانات عن الحوادث للسماح  -  

يجب أن يكون لدى الصيدلية برنامج إلدارة المخاطر والنفايات يعالج المتطلبات المختلفة. : الهدف المنطقي
في مأمن من التعرض للمواد الخطرة والنفايات  والعمالءيجب أن تكون بيئة الصيدلية والموظفين والمرضى 

تواجدهم في الصيدلية . طوال   
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الخطرة والنفايات للتأكد من أنه يغطي جميع متطلبات السالمة مراجعة برنامج إدارة المواد :  تقييمعملية ال
، واالنسكابات ، والمعدات الوقائية الالزمة والتخلص من  تعاملللمواد الخطرة ، والتخزين اآلمن ، وال

 النفايات وفقًا للقوانين واللوائح المصرية

اصة بالمواد الخطرة والنفايات ، خطة المواد الخطرة والتخلص من النفايات ، وقوائم الجرد الخ ةراجعم
على المواد الخطرة وتخزينها باإلضافة إلى جمع  ملقاتوكذلك ورقة بيانات سالمة المواد وفحص وضع ال

منها.  النفايات والتخلص النهائي   

:  9 تطبيقدليل ال  

ات المختبرا. ال تخزن الصيدلية المواد الكيميائية )مثل الفورمالين والميثانول( لتوزيعها على 
.واالمتثال للوائح التنظيمية  ياتمستشفالى أو عيادات أو  الطبية  

يجب أن و المتوفرة في الصيدلية و قائمة بجميع المواد الكيميائية الخطرة المعروفة توفرب. 
يادلة . تكون معروفة لجميع الص  

ائية يتم تمييزها ج. جميع المواد الكيميائية الكاوية أو الخطرة وغيرها من المواد غير الدو
.بوضوح وتخزينها على أرفف منخفضة منفصلة عن جميع األدوية األخرى  

الصحة ، القابلية لالشتعال ، التفاعل ، والمخاطر الجسدية  يوضع ملصق يوضح درجةد. 
  بناء على التصنيف الدولي.  المرتبطة بالمادة

يجب أن  و الخطرة سليمةه. يجب أن تظل جميع الملصقات الموجودة على حاويات المواد 
.تكون العالمات مقروءة ومكتوبة باللغة اإلنجليزية  

على علم بالمعلومات المسموح لهم بالتعامل بهذه المواد لتأكد من أن جميع الموظفين و. ا
.متناول وتحديثهاالفي ها المتعلقة بمخاطر المواد الكيميائية الخطرة وجعل   

 حالة االنسكاب ومعدات الحماية الشخصية المطلوبةز. توفير برنامج تدريبي في 
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صيدليات العتماد إلالمعاييرالمطلوبة  ب.  

 

  ومسؤولياته قوق المريضح

 

توفر ممارسة الصيدلة خدمات رعاية المرضى في بيئة تحافظ على خصوصية المريض . 1
, داعمة لتعليم المريض و مشجعه له لطرح األسألة . وسريته  

إن خصوصية المريض ، خاصة أثناء االستشارة أمر مهم. قد يرغب المرضى في : 1 مقصود المعيار
الخصوصية من المرضى أو العمالء اآلخرين ، توفير مناطق سرية لتقديم المشورة للمرضى ويجب أن تكون 

تشجيع المرضى على طرح أسئلة حول األدوية التي يتلقونها وتثقيفهم بشأن استخدام . يتم زعاج خالية من اإل
 الدواء

: 1لمعيار  تطبيقدليل ال  

ا. تصميم مساحة للمرضى لتلقي المشورة والخدمات التعليمية التي توفر خصوصية المريض 
 مع إشارة واضحة تشير إلى الخدمة المقدمة.

إحتياج المجتمع.والصيدلية وخدمات  امخطة تثقيفية للمرضى واألسرة تتوافق مع مه ب. يوجد  

 بطريقة فعالة.المطلوبة التعليم والموارد  برنامج. يتم تنظيم ج

، والفوائد المتوقعة من العالج  الدواء ستخدامإ عنتقديم معلومات كافية  عن . الصيدلي مسؤولد
، واآلثار الجانبية األكثر ترجيًحا ، وما يجب القيام به عند ، وأي تحذيرات خاصة أثناء العالج 

لةسهو بلغة مفهومة معرفتها ضروري من الحدوثها ، وأي معلومات أخرى يرى الصيدلي أنه   

المرضى بشأن االستخدام الصحيح ألية أجهزة يتم صرفها من الصيدلية وصيانتها  عليميتم ته. 
)مثل أجهزة مراقبة الجلوكوز واألقالم القابلة للحقن والفواصل المستخدمة مع أجهزة 

.االستنشاق(  

جهد يقوم الصيدلي بأقصى الوصفة الطبية ،  بصرف. إذا قام شخص آخر غير المريض و
مباشرة لتقديم المشورة بشأن ال ال الحصر , إذا أمكن االتصال بالهاتف و مثلالتصال بالمريض 

ل في حال طلب التصاباالمريض  يكتب رقم تليفون الصيدلية على كيس االدوية ليقومالدواء أو 
رةاستشاإ  

 . يظهر السعر بوضوح على عبوة الدواء.ز
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المرضى وأمنهموضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات للحفاظ على سالمة . 2 .  

تتحمل الصيدلية مسؤولية حماية المرضى / العمالء من أي خطر يتعلق إما بطبيعة :  2 مقصود المعيار
العمل داخل الصيدلية على سبيل المثال استخدام المواد الكيميائية الخطرة أو صرف األدوية الخاطئة وغيرها 

صيدلية ، تتضمن قائمة المراجعة جميع المخاطر ، أو المتعلقة بأمان المكان. لكي ال تفوت أي خطر في ال
المتوقعة التي قد تكون متعلقة بالبيئة أو السالمة أو العمل ، يجب استخدام هذه القائمة لتوجيه الفريق والتأكد 

.من أن المريض / العميل آمن ومأمون داخل الصيدلية   

:  2لمعيار  تطبيقدليل ال  

على قائمة بالمخاطر المتعلقة بسالمة العمل  متابعة و تفتيشا. تحتوي الصيدلية على قائمة 
ومتطلبات السالمة من الحرائق واألمن من قبل وزارة الصحة والدفاع المدني ويتم التحقق منها 

  .شهريًا على األقل

يتم العثور عليه أثناء الفحص ، في نموذج خاص ،  نقص او مشكلةب. يجب أن يتم توثيق أي 
اسم الصيدلي الذي  لحل المشكلة او إكمال النفص مع وضح خطة العمل مع اإلطار الزمني تو

 . يتابعها

حق المريض في االستماع والرد على شكاواه. 3  

الشكاوى من المريض يوجد لدى الصيدلية نظام خاص بشكاوى المرضى يشمل: أخذ : 3مقصود المعيار 
 وتسجيل وتوثيق اإلجراء واإلطار الزمني لحلها.

: 3لمعيار  تطبيقدليل ال  

 ا. يوجد نظام لتوثيق شكاوى المرضى التي تم تلقيها عبر الهاتف أو في الصيدلية

على األقل كل ثالثة أشهر كجزء من برنامج جودة لتقريرالشكاوي تحليل مستمر  ب. هناك
 الصيدلية.

المريض في توفير الوسائل التعليمية مثل الصور أو المنشورات التي تساعد المريض حق . 4
 ذي اإلعاقة ، مثل الصم وغيرهم ، على فهم المعلومات الدوائية

ذوي االحتياجات الخاصة ، والتعليم المقدم عنده المقدرة لتحديد تثقيف المرضى برنامج :  4مقصود المعيار 
)على سبيل المثال ، كيفية تناول الدواء وتخزينه ، تكون  المشورة وواضح  شرحلهم بطريقة يمكنهم فهمها. 

واآلثار الجانبية المحتملة ، والتفاعالت مع األدوية األخرى ( وكيف يمكن أن تستفيد منها ، قد تحتوي 
هذه الفئة من المرضى .الصيدلية على ملصقات خاصة أو أي أداة أخرى يمكن أن تساعد في غرض تثقيف   
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:  4لمعيار  تطبيقدليل ال  

، من أجل  من إجراءات الصيدلية ان تعمل على تقييم مستوى الفهم و التعليمي لمتلقي الخدمةا. 
لديهم حاجز اللغة أو لديه إعاقات ممن مع فئة محو األمية ، أو خصوصا مع تسهيل التواصل 

 مثل العمى أو الصمم

: إما استخدام الدواء ، أو التعامل معه ، أو أي معلومات  أداة التقييم نوع العالج يوثق فيب. 
 و كما يوثق في التقييم أخرى متعلقة بالتأثيرات الجانبية لألدوية ، باإلضافة إلى استخدام الجهاز

المستخدمة في التعليم ادةونوع الممشكلة التواصل ,  . 

 ستخدم من قبل جميع الصيادلةأو المنشورات تكالصور موحدة أدوات تعليمية ج. هناك 

ابحقوقهم ومسؤولياتهم بطريقة ولغة يفهمونه ةتقوم الصيدلية بإبالغ المرضى واألسر. 5 .  

المعلومات المتعلقة باألدوية الحق في معرفة تحترم الصيدلية حق المرضى في امتالك :  5 مقصود المعيار
جميع الصيادلة على دراية بحقوق المرضى ويمكنهم أن يصفوا للمريض / العمالء والتي سيتم توفيرها لهم. 

.حقوقهم ومسؤولياتهم بلغة بسيطة  

: 5لمعيار  تطبيقدليل ال  

حقوق المريض ومسؤولياته لكل مريض بلغة يفهمها المريض الئحةا. يتم توفير   

 المراقبةوعتماد لإلب. مسؤولية المريض التعامل مع الصيدليات المعتمدة من قبل الهيئة العامة 
 الصحية

لضمان االستعمال االمن  لدواءااستخدام حول ج. يتحمل المريض مسؤولية طرح جميع األسئلة 
 . 

 

 المناسبة واآلمنة للمرضىتوفير األدوية 

. قوانين وأنظمة وزارة الصحة و األدوية في الصيدلية وفقًا لمتطلباتتوفير. 6  

جمهورية يتوافق استخدام األدوية في الصيدلية مع القوانين واللوائح المعمول بها في :  6مقصود المعيار 
القوانين يجب أن يغطي البرنامج التعليمي للصيدلية و. الدواء تحت إشراف صيادلة مرخصين. العربية  مصر

  تحتفظ الصيدلية بمصدر معلومات يتعلق بالتحديثات. و الالوائح و
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  : 6لمعيار  تطبيقدليل ال

.الصحة  دوية من القوائم االدوية المعتمدة من وزارةاألصرف ا.   

تحت إشراف الصيادلة المرخص لهم بممارسة المهنةتكون ب. األدوية التي يتم صرفها   

 ج. يتضمن البرنامج التدريبي في الصيدلية قوانين و أنظمة وزارة الصحة

باإلدارة العامة  دويةتم تمديده من قبل إدارة مراقبة األود. في حالة تاريخ انتهاء صالحية الدواء 
تاريخ الصالحية الجديد ورقم هذه االدوية ب, تحفظ للصيدلة ووجود خطاب رسمي بذلك 

. بدالً من القديم ةالتشغيل  

تأكد من توافر األدوية من مصادر موثوقة.ال7  

 إجراءاتلتحديد المصادر الموثوقة لألدوية واألجهزة الطبية و إجراءتلدى الصيدلية :  7مقصود المعيار 
تحديد األدوية والمستلزمات الطبية واألجهزة الطبية الملوثة أو المعيبة أو المقلدة وتتبعها لتحديد مصدر ل

 المشكلة أو سببها ، و إخطار الشركة المصنعة و / أو الموزع عند اكتشاف شيء ما عند خطوة االستالم. 

: 7لمعيار  تطبيقدليل ال  

سالمة المنتج وسالمة الموردين والتي تتطلب االمتناع عن نفيذ تحدد عملية . توفير سياسة للتا
 التعامل مع األدوية المقلدة أو المهربة أو التالفة أو العينات المقدمة من شركات األدوية

ب. يجب أن تحتوي السياسة على نظام واضح يمنع منعا باتا التعامل مع التجار أو الوسطاء أو 
كالء غير المسجلينمصادر األدوية عبر اإلنترنت أو الو  

صناف من االدوية ج. الصيدلية لديها نظام لمراقبة موظفيها في التعامل مع هذه اال  

جودة الدواء لوزارة الصحة كلة فيمش في حالة الشك اووجودد. يتم اإلبالغ   

 السياسةهذه ه. برنامج تعليم الصيدلة يقوم بتدريب جميع الموظفين على 

 

 .المنتهية الصالحية او قريبة أالنتهاءالصيدلة تضع وتنفذ سياسات بشأن التعامل مع األدوية . 8

لدى الصيدلية نظام لتحديد األدوية التي انتهت صالحيتها تقريبًا أو منتهية الصالحية من :  8 مقصود المعيار
ر عن االستخدام أو االختالط لعزل هذه العناص إجراءات، ولديها إرساء نظام إستعمال االول فاالول خالل 

ضع ملصق واضح بعدم مع األدوية األخرى عن طريق االحتفاظ بها في رف منفصل أو خزانة مغلقة ؛ و
 الشركة. إستالمهم عن طريقحتى االستعمال 
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 : 8لمعيار دليل التطبيق 

 سياسة الصيدلية تعرف معنى االدوية المنتهية الصالحية او قريبة االنتهاء ا. 

 كجزء من البرنامج التدريبي .  الصيادلة على علم بهذة االجراءاتب.

.نتهي الصالحيةتوفر مكان تخزين مؤقت لحين استالم الشركة للدواء الم. ج   

".الصالحيةنتهي توفر لوحة ارشادية واضحة للصيادلة " دواء م. د   

. التعاون مع األطباء في حالة انقطاع الدواء وتوفير البديل. 9  

تنفذ الصيدلية سياسة وإجراءات بشأن التواصل المناسب فيما يتعلق بنقص الدواء :  9مقصود المعيار 
الصيدلي على الطبيب  إن أمكن ، استبدال عنصر مكافئ وطرح . مع الطبيب المعالج ومناقشة البدائل المتاحة

الصيدلية االدوية المتوفرة فيعالجيًا من   

:  9لمعيار  تطبيقدليل ال  

مع الطبيب الواصف لألدوية سياسة حول التواصل المناسب إجراءات ا. تنفذ الصيدلية   

.على بدائل الدواء في حالة نفاد المخزون طبيبب. يجب أن يتفق الصيدالني وال  

.بأي مسألة قد تؤخر تقديم العالجالطبيب ج. الصيدلية مسؤولة عن إبالغ المريض و  

 . يمكن استخدام وجود نظام معلومات عن األدوية والسموم لكل من األطباء والجمهور10

الدوائية  معلوماتلل درالصيدلية مصإحدى قواعد وزارة الصحة يجب أن يكون لدى :  10 مقصود المعيار
يجب أن يكون هذا المصدر مصدًرا موثوقًا وشامالً ويمكنها دعم العمل الذي يجب القيام به في بيئة آمنة.  حيث

 حديث مطبوعمرجع يمكن أن يكون هذا المصدر كتيب معلومات إلكترونية أو األدوية: فومحدثًا لمعلومات 
 يثارقد  سؤاللتكون مرجعا ألي  ملفتوثيق جميع األسئلة وحفظها في لصيدلي على ا. يجب لدوائيةلمعلومات ال

 في وقت الحق.

 :  10لمعيار دليل التطبيق 

إلجابة على أسئلة باا. يوجد مصدر موثوق للمعلومات في الصيدلية ، يمكن أن يدعم الصيدلي 
قبل الصرف.طبية الوصفة المراجعة و األطباء أو العمالء  

الصيدلية نموذج موحد يمكنه توثيق معلومات المتصل والسؤال واإلجابةب. لدى   

 ج. النموذج المراد حفظه في ملف للمراجعة .
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 مراجعة الوصفة الطبية و صرفها 

 

طبيةوصفة الالمالئمة يتم مراجعة . 11 .    

من قبل صيدلي  صرفهايجب مراجعة وصفة المريض لمعرفة مدى مالءمتها قبل  :  11مقصود المعيار 
مراجعة المالءمة في ة مرخص. يجب على الصيدلي االستفادة من معرفته ، وتقديره ، وخبرته الدوائي

ب. التطبيقالمدرجة في دليل  بذلك في الحاالت قيامبالالكفاءة يجب إظهار يتم تدريب الصيادلة وو   

:  11لمعيار  تطبيقدليل ال  

مالئمة الوصفة الطبية. بشأن مراجعة توفر سياسة و إجراءات تنفذ في الصيدلية ا.   

على سبيل المثال ال الحصر: تقييم مدى تطابق  مالئمة الوصفة ب. يمكن أن تكون مراجعة 
شكوى المريض مع األدوية الموصوفة ، وتأكد من عدم وجود تداخل بين األدوية وضمان 

الحياة / الغذاء للمريض )الطعام / التدخين / الكحول( ال تتداخل أو تتعارض مع الدواء  عادات
لدواء لالتشخيص الصحيح للدواء وان االسم الصحيح باالضافة الى مراجعة ،  صرفقبل ال

، الزمنية لالستعمال  والمدة  االستعمال، وطريقة  عدد مرات الجرعةالصحيح ، والجرعة ، و
 ال ووحساب الجرعات التي تعتمد على الوزن ؛ استخدام الدواء واضح ،  والوزن الصحيح

. ضد الدواء و اليوجد تكرار للدواء بأسماء تجارية محتلفة حساسية يوجد   

.طبيةالوصفة المة ئالواصف في حالة عدم مالالطبيب ج. التواصل مع   

. 10د. استعمال مصادر المعلومات الدوائية للمراجعة كما ورد ذكره في معيار   

كجزء من البرنامج التدريبي في الصيدلية.  مةئتم تدريب الصيدلي على مراجعة المالي. ه  

مارس في الصيدلة بشكل استباقي و دائم باعطاء المشورة إجراءات تتوفر سياسة و . 21
: باألدوية وذلك في الحاالت التاليةللمرضى فيما يتعلق    

.اذا كان استعمال الدواء الول مرةا.  

.أدوية لالمراض المزمنةب.    

.االدوية ذات الخطورة العاليةج.    

وجود أكثر من شكوى مرضيةد.  .   
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.مخاطر عدم اخذ الدواء في حالة رفض المريض استعمالهه.    

تكرار لنفس الدواءفي حالة و جود اكثر من وصفة وبها و.   

 في حالة صرف دواء متوقع حدوث اعراض حساسية كالمضادات الحيوية وغيرهاز.

تعمل سياسة الصيدلية على تشجيع الممارسة اآلمنة وتوحيد العمل بين الصيادلة ، خاصة :  12 مقصود المعيار
طرة للمريض مخاتعتبر من أ الى ز  فيما يتعلق بتثقيف المرضى حول الدواء. الحاالت المدرجة في المعيار
وأن يقدموا تعليماً يأخذوا خطوة أستباقية عندما ال يحصل المريض على معلومات كافية. يطلب من الصيادلة أن 

فهم ان المريض قد . دور الصيدلي هو التأكد من معلومات تعليميةواضًحا حتى لو لم يطلب المريض و شرحا 
 .صرفالواصف للتوضيح قبل الالطبيب وقد يستشير  قدمةالمعلومات الم

 جزء من برنامج تدريبي مستمر للصيادلة.هما وتعليم المريض  التعرف على تلك الحاالت

 :  12لمعيار دليل التطبيق 

في الحاالت بشأن النهج االستباقي في تثقيف المريض  إجراءاتالصيدلية وتنفذ  توفرا. 
  ا الى ز .من المذكورة في المعيار 

 ب. توفير منشورات تعليمية

  ي.تدريبالرنامج البجزء من بيدرب جميع الصيادلة  على ذلك ك. ج

و تفاعالت الحساسية الشديدةالصيدلية لديها تقارير عن األخطاء الدوائية . 31 .  

رسمية لإلبالغ عن كل المواقف الخطرة التي قد تؤدي إلى الصيدلية فيها إجراءات :  13مقصود المعيار 
كانت األخطاء الفعلية في وصفة طبية أو حدث رد فعل سلبي غير متوقع سواءا حدوث خطأ في الصيدلية ؛ 

،  ردود الفعل الضارة لألدويةماهي الخطأ المحتمل لألدوية وواالجراءات ماهو السياسة  عرفللمريض. ت
.نظام اإلبالغ عرفاإلجراء الذي يجب اتخاذه ، وتكما نعرف و  

السلبية التالية التي ، يتم إجراء تحقيق للكشف عن أي من عوامل غير مقصود حدث على خطأ العندما يشتمل 
، والخبرة ،  الداء المهمةاألداء )على سبيل المثال ، تعقيد المهام ، سير العمل ، وتوافر الوقت  تؤثر على 

و خطوات  تصميم النظامقد تكون مشكلة في والتدريب ، والتعب ، واإلجهاد( والظروف البيئية األخرى ، و
إلى المريض. يتم تكليف أحد الخطأ  التي سمحت بحدوث الخطأ ووصول  ، والخيارات السلوكية  العمل 

على تحليل أسبابها ،  الصيادلة في الصيدلية بمسؤولية تعزيز الكشف عن األخطاء الدوائية ، واإلشراف
يجب على إدارة  وإذا لزم األمر. اتوتنسيق خطة فعالة للحد من األخطاء واإلبالغ عن الحاالت إلى السلط

ئية خطأ الدوااالالصيدلية إظهار الدعم القيادي للموظفين الذين شاركوا في الخطأ وتشجيعهم على اإلبالغ عن 
رد فعل الدواء في الوصفة الطبية و تشجيع عن االبالغ عن سواءا حدثت داخل الصيدلية او كانت موجودة 

 الضار الذي أبلغ عنه المريض
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:  13لمعيار  تطبيقدليل ال  

 تفاعالت الحساسية الشديدة وتعريف ماهو الخطأ الدوائيتعريف ا. الصيدلية لديها سياسة تحدد 
. ونظام اإلبالغمن الدواء   

شكوى المريض المتعلقة باألدوية الموصوفة الحاالت التالية : ب. يجب على الصيدلي أن يوثق 
و أثناء مراجعة الوصفة الطبية  ااكتشافهاالخطاء الدوائية التي تم ، صرفها أو الخاطئة التي تم 

.الجهات المعنيةظهور تفاعالت الحساسية الشديدة بعد استخدام الدواء وإبالغ  حاالت  

وأنما   خطأ بشري  حين وقوع يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد العاملين في الصيدلية ج. ال
وجعلها فرصة للتعليم.  تشجيعهم على اإلبالغ  

 د. يتم تدريب الموظفين على اكتشاف هذه الحاالت وتقديم التقارير إلى مدير الصيدلية

 ه. إنه جزء من برنامج تدريب الصيدلية

 إنه جزء من برنامج جودة الصيدلية و.

الصيدلية لديها نظام لتخزين األدوية الخاضعة للرقابة والمؤثرات العقلية وفقا للقوانين . 41
.واللوائح ذات الصلة  

التنظيمية وزارة الصحة  مكتوبة تصف متطلباتوإجراءات لدى الصيدلية سياسة :  14مقصود المعيار 
لقواعد وأنظمة  لتزام، وتهدف إلى اال صرفللرقابة والمؤثرات العقلية في التخزين واللألدوية الخاضعة 

والتوثيق والتخلص من المواد منتهية  صرفوالتخزين وال تعاملوزارة الصحة المتعلقة بالمشتريات وال
 الصالحية

، ويجب أن تؤكد المراجعة أن الوصفة يجب أن تكتمل باسم  صرفيجب أن تتم مراجعة الوصفة قبل ال
وكمية  ة االعطاءوطريق عدد مرات االعطاء المريض والتشخيص والتاريخ والوقت والدواء والجرعة و

.وتوقيع الطبيب وختمه صرفال  

:  14لمعيار  تطبيقدليل ال  

صرف الوصفات المحتوية وتالصيدلي الدواء الخاضع للرقابة إال بوصفة خاصة  يصرفا. ال 
صرف ، العلى المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة ب

.الوصفةكتابة  مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ خالل الوصفة  صرفويتم   
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رات العقلية ومستحضراتها في السجل الخاص بها حسب توثيق وصفات المخدرات والمؤثب. 
 سليماألدوية والت دتحتفظ الصيدلية بالوثائق الصحيحة لعدو  القوانين واألنظمة الخاصة بذلك

اسم صاحب العهدة.و  

 السرقة ، وتشمل النقص او لكشف عنوالضمان مراقبة المخزون  إجراءاتج. تُستخدم 
 جهات المختصة. ألحداث المشبوهة إلى الالتحقيق واإلبالغ عن ا االجراءات

 االنتبهاء وعبوته األصلية ، فيجب من غيرالدواء ضطر الى صرف إذا كان الصيدلي مُ . 51
.لعوامل التي تؤثر سلبًا على فعالية الدواءبااالهتمام   

لدى الصيدلية سياسة في تحديد الحاالت القليلة التي تتطلب صرف الدواء دون عبوته :  15مقصود المعيار 
يجب أن تكون جميع  كيفية التعامل مع هذه الحاالت واألصلية أو صندوقه األصلي ، يجب أن تحدد السياسة 

كما أشارت اليه المعايير  مكتوبة بوضوح وبشكل كاملتحتوي على مصلقات الوصفات التي يتم صرفها 
خذ مع الطعام ، لالستخدام يأ)على سبيل المثال ،  ملصقات مطبوعةتستخدم الصيدلية مواد الوطنية. 

.. إلخ(الالزمة  الموضعي ، درجة حرارة  

:  15لمعيار  تطبيقدليل ال  

.األصليةدون عبوتها من صرفها المسموح األدوية  اتفئتعرف ا. لدى الصيدلية سياسة   

توفير المعلومات الكاملة لضمان وضعها المطلوبة  ملصقاتب. تحدد هذه السياسة العبوات وال
  ب .فقرة  4السالمة الوطنية رقم كما ذكر في معيار 

 المعلومات المقدمة للمريض عن حالة التخزين المناسبة.و تتضمن ج. 

.التي أعادها المريض الصيدلية لديها سياسة بشأن األدوية . 61  

إعادة المنتج إذا لم يستخدم ، ويجب على الصيادلة تقديم  هيالعميل  وقأحد حق : من 16مقصود المعيار 
ستعادة الدواء المطلوب من وال. قبول استرجاع الدواء قبل عملية الصرف معلومات كافية حول شروط 

واألسئلة وطرق تخزينه ، وكيف تعامل المريض / العميل مع الدواء  استرجاعهلسؤال عن سبب االصيادلة 
 األخرى التي تساعد الصيدلي على اتخاذ قرار قبول الدواء المرتجع

:  16لمعيار  تطبيقدليل ال  

الدواء من المريض والتأكد من صحة  إعادةوتنفيذ سياسة في حالة توفيرا. تقوم الصيدلية ب
مرة  وإنها صالحة للصرفالشروط كسالمة العبوة وتخزينها الصحيح في درجة حرارة مناسبة 

.أخرى  

ادلة.والممارسة هي جزء من برنامج تدريب الصي الجراءاتب. ا  
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 معايير الجودة واألداء

شامل لرصد وتقييم الجودة المستمرة لعمل الصيدليةلدى الصيدلية برنامج . 71 .  

الصيدلة لديها برنامج يصف دور الصيدلية في جودة الرعاية الصحية بأكملها وتحسين  : 17مقصود المعيار 
األداء. يُعرف موظفو الصيدلة باستمرار على التميز والتحسين المستمر ، وتقنيات اإلدارة المتكاملة للجودة 

الداخلي  هافي عملأفضل طريقة توجه أداء الصيدلية بالشاملة ، وجهود التحسين ، واستخدام األدوات 
البرنامج هو أهداف يركز على التحسين المستمر للعمل. , ومنضبط النهج و يركز على الوالخارجي. 

ضمان وجود مساءلة بين العاملين في الصيدلية ، وهناك نظام مراقبة مستمر ، االحساس بالمسؤلية و 
المتاحة لتحديد وحل مشكالت جودة الرعاية الصيدالنية من خالل استخدام البياناتو  

/ المؤثرات العقلية  الخاضعة للرقابةتعلق بمخزون األدوية مختلفة تتحتوي التقارير المختلفة على بيانات 
إجراء مراجعة مستمرة لسير كل تلك التقارير تساعد على المرضى ؛ رضى وتقارير الحوادث ونتائج مسح 

  العمل في الصيدلة والممارسة اآلمنة ورضا المرضى.

:  17لمعيار  تطبيقدليل ال  

.خطة لتصحيح الفجوة في األداءتحليلها و بيانات عن عدد الشكاوى و عملا.   

.، بما في ذلك اإلبالغ عن حادث شديد لسير العمل تقاريرداخليةتوفر ب.   

.مشروع لتحسين األداءعمل ج.   

.د. تقارير عن المخزون وطرق الكشف عن النقص  

.سينه. مسح رضا المريض وإجراءات التح  

.الصيدلية المسائل المتعلقة بسالمة الدواءفي جودة اليتابع برنامج . 81  

يشمل نظام اإلبالغ البيانات المتعلقة بتقارير الحوادث من الخطأ الدوائي ، : و كما  18مقصود المعيار 
باستالم أدوية او أجهزة معيبة وتقرير عن رد فعل الدواء الضار للمريض ، باإلضافة إلى الحوادث المتعلقة 

من أجل وجيد مع السلطات تواصل  تتطلبتلك التقارير  .  نطاق درجة الحرارةوحوادث تسجيل خلل في 
إدارة الصيدلية.  ةمن سلط المساعدة في اتخاذ القرارات التي تتطلب سلطات أعلى  

:  18لمعيار  تطبيقدليل ال  

عمل تقارير عن االخطاء الدوائية سواء حدثت من الصيادلة او من خارج الصيدلية توثيق ا. 
الجهات المعنية.المريض والتقارير إلى  اأبلغ عنه اء التيخطاال  
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 التقاريرعمل تقارير عن تفاعالت الحساسية الشديدة لالدوية و التي أبلغ عنها المريض وب. 
  الى الجهات المعنية. 

والتقارير إلى في االجهزة عطل من الشركات او  عدد تلقي األدوية المعيبة عمل تقارير عن ج. 
.الشركة المصنعة  

مرات التي سجلت فيها درجات الحرارة خارج النطاق المسموح في الصيدلية عدد الن تقاريرعد. 
 . الثالجة والفريزر واإلجراءات المتخذةو 

 

 

 الوقاية و الحد من العدوى

في مكافحة العدوى عن طريق  ر الصيدليتصف دوو إجراءات لدى الصيدلية سياسة . 19
. كانالم وتنظيم الحفاظ على نظافة  

تحتوي الصيدلية على دليل للسياسات واإلجراءات يصف دور الصيدلية في مكافحة :  19مقصود المعيار 
التدابير العدوى باإلضافة إلى اإلجراءات والمبادئ التوجيهية والمسؤوليات المنوطة بالصيدلية لمراقبة 

مأمن من العدوى وتكون فيمهمة للحفاظ على الصيدلية في النقاط من أ الى ي وهي وقائية ال  

، ويقوم المشرف على الصيدلية بإبالغ  في الصيدليةدابير مكافحة العدوى جزًءا من برنامج التدريب تُعد ت
مكافحة العدوىبرامج االطالع على التحديثات الجديدة في والموظفين   

:  19لمعيار  تطبيقدليل ال  

المطلوبة من خالل المراقبة المستمرة  لصيانةالحفاظ على درجة حرارة الثالجة وا ضمانا. 
الحرارة . لسجالت  

تأكد من تنظيف جميع أسطح العمل )المقاعد ، الوالصرف تأكد من نظافة مكان التحضير والب. 
في و ذلك ٪  70كحول األيزوبروبيل بنسبة بالطاوالت ، أسطح التحضير ، وأواني العد ، إلخ( 

يف.او في وقت لزم التنظ يوم عملكل بداية   

.أرفف التخزين لتكون خالية من الغبارو دوية علب األتأكد من نظافة الج.   

.د. ضمان معايير التخزين المناسبة تحت درجات الحرارة والرطوبة المسموح بها  

.ه. تجنب وجود األدوية على األرض وتوافر أرفف آمنة للتخزين  
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.خالية من األدويةتكون مخصصة المنطقة التناول الطعام والشراب في و.   

.ز. يحظر تماًما تخزين األطعمة و / أو المشروبات في ثالجة الصيدلية  

 ح. هناك سياسة لكيفية التعامل مع األدوات الحادة

. هناك نظام للتخلص من النفايات الطبية بشكل صحيح وتستخدم القفازات الطبية والنظارات ط
.وغيرها لحماية الشخص عند إعداد األدوية  

. يتدريبالبرنامج الذه السياسة هي جزء من ي. ه  

.التحضيرالنظافة خالل في الحفاظ على  الصيدليالصيدلية لديها سياسة تصف دور. 02  

يجب أن يكون لدى العاملين في الصيدلية عادات صحية آمنة وسليمة داخل الصيدلية :  20مقصود المعيار 
غسل اليدين يمكن أن تساعد في منع اليدين بخطوات صحيحة. فمعطفًا أبيض نظيفًا ، وغسل كإرتداء 

ب ، رغوة الصابون ، فرك ، شطف ، يرطتالمرض. أنها تنطوي على خمس خطوات بسيطة وفعالة )
؛ يمكنك تقليل انتشار مرض  مركز مكافحة االمراض و الوقاية منها نحو المذكور في ( على التجفيف

الحفاظ على صحتك. يعد غسل اليدين بشكل منتظم ، خاصة قبل وبعد بعض  واإلسهال والجهاز التنفسي 
 والى يكاألنشطة ، أحد أفضل الطرق إلزالة الجراثيم ، وتجنب اإلصابة بالمرض ، ومنع انتشار الجراثيم إل

اآلخرين. ويمكن أن يمنعنا جميعًا من المرض. غسل اليدين هو فوز للجميع ، حيث يستخدم الصابون والماء 
؛ يجب إيالء اهتمام خاص لتنظيف أظافر األصابع  او عند الصرفقبل الخلط والتعبئة وإعادة التغليف 

 بفرشاة ، إذا لزم األمر

ظيف والجاف )الدافئ أو البارد( ، وأطفئ الحنفية ، واستخدم كيف يجب أن تغسل يديك؟ بلل يديك بالماء الن
الى رغوة وصول المع الصابون. تأكد من هم يديك عن طريق فركفي رغوة الصابون قم بعمل الصابون. 

ثانية على األقل . شطف يديك جيدا تحت  20، بين أصابعك ، وتحت أظافرك. فرك يديك لمدة  اليدينظهر 
لهم.  الهواء الجافاستعمل . جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو الماء النظيف والجاري  

في الصيدلية . مراقبة والتعليم المستمرال منهو جزء  اتالممارسلتزام بهذه اال  

: 20لمعيار  تطبيقدليل ال  

.ا. توفير المياه النظيفة والصابون المطهر  

.ب. غسل اليدين قبل التحضير والعمل  

بيض طوال فترة العمل في الصيدلية ، وارتداء القفازات النظيفة أثناء بالطو أبلبس م اتزلج. اال
.تحضير المركبات الصيدالنية  

 ي. تدريبالبرنامج الد. هذه السياسة هي جزء من 
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 السالمة البيئية و توفر الموارد 

 

. للموظفين والعمالءلالدوية و الصيدلية هي مكان آمن . 12  

حتى وصفة طبية وفي تحويل الدواء بانه يمكن على دراية جيدة  يات العامةالصيادل:  21 مقصود المعيار
السرقة ، والسرقة  ,اوألغراض إجرامية -وخاصة المواد الخاضعة للرقابة  -المستحضرات الصيدالنية 

 ءاتجرابين األساليب المادية واالهو مايجمع األمن الجيد للصيدليات  يعتبرالداخلية من قبل الموظفين. 
 .من السرقة والتسريب الصيدلية بمن فيهاوالتكنولوجية لحماية 

 .، يعد االلتزام بقواعد وزارة الصحة في األدوية الخاضعة للرقابة إلزاميًا و االجراءات بالنسبة للسياسة •
ه تحدد السياسة من هو المخول بالتعامل مع األدوية الخاضعة للرقابة / المؤثرات العقلية ، والمصرح لو

بطاقة هوية خاصة بالعمل ، باإلضافة إلى أن العاملين في الصيدلية يجب أن يحملوا  صرفهابإعداد األدوية و
 االسم والمسمى الوظيفي.تحمل 

إجراء تقييم للمخاطر من خالل مقارنة مناهجهم األمنية الحالية مع االستراتيجيات التي  يةيمكن للصيدل •
 .في المعيارنوقشت 

أنظمة األمن األساسية في الصيدليات التي تحمي من الفقد المادي للمواد الخاضعة للرقابة ومنع السرقة من  •
اإلنذار. يعد استخدام الكاميرات عالية الدقة  قبل الموظفين تشمل خزائن مغلقة ، وأنظمة الكاميرا ، وأجهزة

التي تدعم التعرف على الوجه ، بما في ذلك كاميرات الفيديو والكاميرات الخفية ، أمًرا ضروريًا لألمان. 
الصيدلية ومناطق  كاشيريجب أن تغطي كاميرات الفيديو المداخل والمخارج والمناطق عالية الخطورة مثل 

؛ يمكن تخزين  وجه العمالء بصورة واضحة و كاملةيرات بشكل صحيح لتسجيل . يجب وضع الكامصرفال
 .أجهزة تخزين البيانات في خزانات آمنة أو في مكان خارج الموقع

المعينة والمواقع الهامة  صرفمثل الحد من الوصول المادي المباشر إلى مناطق ال -عادات بيئة العمل  •
هي من التكتيكات التي يمكن أن تساعد في تقليل تهديدات  -وصول األخرى والتي تتطلب إجراءات قوية لل

 .األمان الجسدي في الصيدليات

 إبقاءعلى المحافظة وأيضا عن طريق التحقق من التراخيص ، عاملين يجب فحص جميع الموظفين الم •
مساحة عمل الصيدلية خالية من الفوضى مع الحد األدنى من ممتلكات الموظفين ، مثل حقائب الظهر وغيرها 

 .من األدوات ، سيساعد في التخفيف من مشاكل األمان المتعلقة بموظفي الصيدليات أنفسهم

:  21لمعيار  تطبيقدليل ال  

مان و يعمل بشكل دوري.أ. تقييم المخاطر في الصيدلية يتضمن أيضا تقييم درجة اال  

. يوجد نظام أمان للصيدلية إلغالق أبوابها ووجود كاميرا فيديو أو أي أنظمة أمان داخل ب
.الصيدلية ضد السرقة  
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.. يتم االحتفاظ باألدوية الخاضعة للرقابة خلف األبواب الفوالذية بأقفال مزدوجةج  

.الكهربائي أو الماء وتدريب الموظفينيجب تقديم خطة في حالة انقطاع التيار . 22  

تهدف الصيدلية إلى وضع سياسة بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات :  22 مقصود المعيار
متعددة على حسب نوع االنقطاع المياه على المدى القصير أو الطويل. تصف السياسة ما ستفعله في سيناريو 

وية التي تتطلب درجة نقل األدسيتم أين  وتتضمن الصيدلية االجابة على االسئلة التالية : ؛ و الفترة الزمنية 
إمدادات المياه البديلة التي تحتاجها في إعداد األدوية  ماهيحرارة منخفضة ؟ كم ساعة سيتم االحتفاظ بها؟ و

؟، ما هي االتصاالت الممكنة التي ستقوم بها إلصالح االنقطاعات  

المياه العذبة ، توفرالبطاريات ، وتحديث المستلزمات ، لضمان أن شحن تقييم وفحص ومن المهم جدولة 
.والعناصر الهامة األخرى عند الحاجة إليها  

دريبهم على اإلجراءات كجزء من برنامج التعليموااللتزام بتالصيدلية مسؤول عن معرفة الخطة في كل فرد   

:  22لمعيار  تطبيقدليل ال  

في حالة انقطاع التيار  اذهااتخيجب ا. تحتوي الصيدلية على خطة تحتوي على التدابير التي 
.الكهربائي أو الماء  

.ب. يتم تدريب الصيادلة على هذه التدابير  

يوفر إضاءة منتظمة ومثالية للمساعدة في تجنب األخطاء في قراءة أو إعداد الوصفات . 32
.الطبية  

في صرف االدوية هي  خطاءاألتتمثل إحدى االستراتيجيات الالزمة لتقليل :  23مقصود المعيار 
من مهمة إلى سيولة العمل اإلضاءة المناسبة والتي يمكن أن تساعد في تحسين الدقة والكفاءة وتسهيل توفر

و  الصيادلة األخطاء. يجب زيادة مستويات اإلضاءة مع زيادة عمر حدوث أخرى ، وبالتالي تقليل فرص 
لتصميم فا. يوم العمل عاًما وعندما يزداد التعب بالقرب من نهاية  40الذين تزيد أعمارهم عن  للصيادلة

.اإلضاءةدرجة مستويات اإلضاءة وتحديد المواقع وللصيدلية يتضمن   

شمعة( لقراءة الملصقات  100مستويات اإلضاءة على األقل اإلضاءة كافية )على سبيل المثال ، تعتبر 
.وغيرها من المعلومات الهامة عن الدواء والمريض بوضوح  

.غير المتوقعفي حالة انقطاع الكهرباء  والخطةتحتوي سياسة الصيدلة على جدول الصيانة وخطة االستبدال   

:  23 تطبيقدليل ال  

شمعة( لقراءة  100مستويات اإلضاءة على األقل  : المثالكافية )على سبيل الاإلضاءة توفرا. 
 وغيرها من المعلومات الهامة عن الدواء والمريض.بوضوح الملصقات 
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 ب. الصيدلية عندها خطة في حالة انقطاع الكهرباء الغير متوقع.

لالضاءة.  . الصيانة المستمرةج  
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C.REQUIRED MANUALS 
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 Operational Manual         

1.Information management includes: 

1.1 - A known source of information used as a scientific reference 

1.2 - A source of information for patient access that could the pharmacist to reach the 
patient/family in case of taken withdrawal medication or product .  

1.3 - Clear policies relating to National Safety Requirements (NSR) 

1.4- labeling, storage or education 

2.The pharmacy care provided includes: 

2.1 - Define the patient correctly and be sure the correct medication for the correct 
patient . 

2.2 – Prescription review and reading correctly and uniformly between the pharmacists 
and cases that require confirmation twice before dispensing are identified .  

2.3 - Dealing with lack of medication and communication with the prescribing physician 

2.4 - Documentation of cases of medical errors and serious allergic reactions to the 
authorities. 

2.5 - Dealing with High alert medication and look alike /sound alike medications .  

 2.6- Pharmaceutical Extemporaneous Preparation System 

3.Infection control and prevention includes: 

3.1 - Wash hands before and after starting work or preparation. 

3.2 - Keep the place clean. 

3.3 - Methods of waste disposal . 

3.4- Sharp tools handling . 

4. Patients' bill of rights and responsibilities include: 

4.1 - Patient education. 

.24  - The right to know the price of the medicine or product . 
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4.3. The right to know the use of the medicine and to answer any question concerning 
the use. 

4.4- Patient privacy and information confidentiality.  

4.5- Responding to patient complaints. 

4.6- Patient satisfaction program. 

5.Medication Management Plan includes: 

5.1 - Plan to provide medicine from registered and approved sources and make sure not 
to receive counterfeit medicines. 

5.2 - The policy of professional and safe work within the pharmacy, which ensures the 
standardization of performance among pharmacists 

5.3 - Availability of the policy dealing with narcotic drugs and surveillance to ensure the 
implementation of the laws of the Ministry of Health 

5.4 -Disposal policy for expired medicines or withdrawal 

5.5 – Arrangement method for the medication and products in the pharmacy that 
guarantees safe dispensing .  

6. Safety and security include: 

6.1 - Security plan of theft and security of workers. 

6.2 - Fire safety and hazardous materials plan. 

6.3 - Hazardous Substances list and MSDS for each and training in chemical spilling .  

6.4 - Security and safety training program. 

. 6.5 - Provide safe environment for work 

7.Quality of work and performance: 

7.1 A comprehensive program to monitor and evaluate the continuous improvement 
of pharmacy work ; compliance and implementation of the standards . 

 

 

 

یبیة
جر
خة ت
نس



67 
 

 دليل العملي في الصيدلية  

 . إدارة المعلومات تشمل : 1

 علمي مصدر معلومات معروف يستعمل كمرجع  – 1.1

 حالة سحب اي تشغيلة دواء  يرجع إليه فيللمرضى للوصول مصدر معلومات  – 1.2

 سياسات واضحة تتعلق بمعايير السالمة الوطنية   -1.3

 على الدواء او التخزين او التثقيف الملصقات التعريفية – 1.4

 

 .توفير الرعاية تشمل : 2

  وان الدواء الصحيح للمريض الصحيح تعريف المريض او المراجع بشكل صحيح -2.1

الحاالت التي تتطلب التأكد وتعريف وموحد بين العاملين بشكل صحيح قراءة الوصفة  -2.2
  قبل الصرف مرتين

 التعامل مع نقص الدواء و التواصل مع الطبيب المعالج  -2.3

 للجهات المختصة .توثيق حاالت األخطاء الطبية و الحساسية الخطيرة  -2.4

 نطق. المتشابهة في االسم و الالعالية الخطورة و التعامل مع االدوية  – 2.5

 نظام تحضير المركبات الصيدالنية  – 2.6

 

 . الوقاية من العدوى يشمل : 3

 غسل االيدي قبل وبعد  البدء بالعمل او التحضير -3.1

 الحفاظ على نظافة المكان -3.2

 طرق التخلص من النفايات-3.3

  التعامل مع األدوات الحادة -3.4

 

او المراجع يشمل :وواجباته . حقوق المرضى 4  

تثقيف المريض  -4.1   

حق معرفة سعر الدواء الصحيح – .24  

حق معرفة استعمال  الدواءو الرد على اي سؤال يتعلق باالستعمال  -.34  

خصوصية معلومات المريض  -.44  
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الرد على شكاوي المرضى  -.54  

برنامج قياس رضا المريض  – .64  

 

 . خطة إدارة الدواء تشمل : 5

 من مصادر مسجلة و معتمدة و التاكد من عدم أستالم أدوية مزيفة . خطة توفير الدواء -5.1

 بين الصيادلة  توفر سياسة العمل المهني داخل الصيدلية و التي تضمن توحيد االداء  -5.2

بما يضمن تنفيذ قوانين وزارة توفر سياسة التعامل مع االدوية المخدرة و المراقبة  – 5.3
 الصحة 

 او المطلوب سحبها  االدوية منتهية الصالحيةسياسة التخلص من  -5.4

 الذي يضمن الصرف االمن  ترتيب الدواء في الصيدلية -5.5

 

 .االمن و السالمة تشمل : 6

 من السرقة وأمن العاملين خطة االمن   -6.1

 خطة السالمة من الحريق و المواد الخطرة  – 6.2

 الئحة بالمواد الخطرة وخطة إنسكاب المواد الكميائية  – 6.3

 برنامج تدريب على االمن و السالمة  -6.4

 توفر اشتراطات البيئة االمنة للعمل  – 6.5

 

 .جودة العمل و االداء : 7

وااللتزام وتطبيق  توفربرنامج شامل بمراقبة وتقييم الجودة المستمرة لعمل الصيدلية -7.1
  . معايير األعتماد
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Definitions:  

- Adverse reaction  

An adverse reaction occurs when unexpected harm results from a 

justified action, when the correct process was followed for the 

context in which the medication was used . 

- Error  

An error is a failure to carry out a planned action as intended or 

the application of an incorrect plan .  

- Adverse event  

An incident in which a patient is harmed . 

- High Alert Medication  

Medication that bear a heightened risk of causing significant 

patient harm when they are used in error. Although mistakes may 

or may not be more common with these drugs, the consequences 

of an error are more devastating to patients. Examples of HIGH-

ALERT MEDICATIONS include heparin, warfarin, insulin, and opioid 

- Maximum Dose  

The dose of a medication that represents the upper limit that is 

normally found in the literature and/or manufacturer 

recommendations. MAXIMUM DOSES may vary according to age, 

weight, or diagnosis. 

- Counterfeit  

Made in imitation of something else with intent to deceive 

- Smuggle  

To import or export (goods/medications) secretly, in violation of 

the law. 
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Resources:  

1.Egyption MOH rules and regulation  

2.World Health Organization – WHO -Improving Medication Safety guide  

3.Joint Commission International standards 2016  

4.Candian Accreditation standards on medication management 2019  

5. ISMP Medication Safety Self-Assessment for Community /Ambulatory 

Pharmacy 2017.  

6.Australian Commission on safety and Quality in healthcare – Medication 

Safety 2019  
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