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 المستشفیات صیدلیات اعتماد معاییر:  )1مشروع (
  

  الطالب المشاركون:

 إبراھیم عبده هللا عوض  فادى -1

 فرج سعد اكرم  كارین -2

 

  ملخص المشروع
  المقدمة والھدف:

، قائمة على أساس مقارنة األنشطة الجاریة الرعایة الصحیةاعتراف بقدرة المؤسسات وتقییم الذاتي االعتماد ھو عملیة 

  )1998(إسكوا  .لضمان التحسین المستمر لنظام الرعایة الصحیةوالمحققة بمجموعة من المعاییر القیاسیة المحددة سلفا 

تم تمدیده لیشمل  ثمبوحدات الرعایة الصحیة األولیة،  وقد تم تنفیذ برنامج االعتماد في مصر في السنوات األخیرة. وقد بدأ

. ومستوى االعتمادوالجودة  قیاس األداءمستوى  المستوى األساسي،ث مستویات: المستشفیات. ویتكون البرنامج من ثال

    من الھیئة الدولیة لجودة الرعایة الصحیة (إسكوا) اعتمادمنح  المصريمعاییر اعتماد المستشفیات 

اثنین من  إتباعرنة مدي ھذه الدراسة كي یقوم الطالب بالفھم الدقیق لمعاییر اعتماد صیدلیات المستشفیات، لتقییم ومقا أجریت

  لقوة ومجاالت التحسین.لمجاالت الرئیسیة الالمستشفیات المختارة؛ مستشفى حكومي ومستشفى خاص وتحدید 

  المواد واألسالیب:
  إعداد الدراسة والعینة:

بنى على مخاص مستشفى الختیار اثنین من المستشفیات؛ مستشفى حكومي والحرة  العینة المالئمةبطریقة  ةتم أخذ العین

  ، والقرب من الطالب.للمستشفىالوصول  إمكانیة

  جمع البیانات:
لمستشفیات اجزء من معاییر االعتماد ؛ للمعاییر إدارة الدواء إتباعھاالمستشفیات المختارة لتقییم درجة بزیارة طالب قام ال

  المصریة من خالل دراسة استقصائیة في الموقع.

  أداة الدراسة:
 33 یتكون منالمؤسسة).  ىالمستشفیات المصریة (مستو دمعاییر اعتما) جزء من MMدارة الدواء (تم استخدام معاییر إ

ھي الھیاكل التي تساعد على تنظیم الرعایة الصحیة لبناء نظام جودتھا،  التي)A )18: معاییروتشمل مجموعتین معیار

 المشتریات- المریض تمییز- عامةمجاالت: معاییر  8تقییم تقوم بمعاییر الالتي ھي معاییر التنفیذ. كال  )B )15ومعاییر 

  والمتابعة التقییم. اإلعطاء-والتركیبالتجھیز -/ الطلب والتدوین الوصف- التخزین- األدویةواختیار 
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  إدارة البیانات:

ول والرسوم الجدا واستخداماتللنوافذ: تم تلخیص النتائج باستخدام اإلحصاء الوصفي.  اكسلقد تم تحلیل البیانات باستخدام 

  .نتائجالالبیانیة لعرض 

  
  النتائج والخالصة:

 معاییر إدارة الدواء (تم تأسیسل إتباعاأكثر  بزیارتھ الطالبالذي قام خاص المستشفى ال الحكومي كانمقارنة مع المستشفى 

  ٪).91٪ من المعاییر مقابل 97

مستشفى ال، في على الجانب األخرمستشفى الحكومي. في ال B٪ من معاییر  13بـ  وھناك تقدم A٪ من معاییر6تم البدء بـ 

  .B٪ من المعاییر 100تم تأسیس و A٪ من معاییر 6نشاط ب  أيلم یتم خاص ال

تثقیف المرضى حول اآلثار الجانبیة  من،اآل ءاإلعطا الصرف الدقیق،كانت المجاالت الرئیسیة للتحسین في مستشفى حكومي 
 .التفاعالت الدوائیة الضارةالمحتملة، ورصد األخطاء الدوائیة و


