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 إبالغ صندوق التأمني الصحي املحيل العمومي الخاص بك:

جدول املعالجة الدوائية

إىل السيد املحرتم املؤمن عليه من ِقبل صندوق التأمني الصحي املحيل العمومي/

منذ 1من أكتوبر 2016 يحق لك إعداد خطة عالج فردية، إذا حصلت ىف الوقت ذاته عىل ثالثة 
أدوية موصوفة عىل األقل ، من املقرر أن يتم استخدامها ملدة التقل عن أربعة أسابيع.

مثال: هكذا ميكن أن يبدو شكل الجدول.

ما الذي ينبغي االنتباه إليه؟

يرجى إخبار طبيبك عن األدوية بدون وصفة طبية التي تشرتيها من 

الصيدلية )ما يسمى التطبيب الذايت(، بحيث أن هذه ميكن أن تدرج 

يف خطة معالجتك الدوائية؛ ألنه ميكن أن يحدث هنا أيًضا تفاعالت 

دوائية. وبهذا ميكن لخطة املعالجة الدوائية تحسني سالمة املعالجة 

الدوائية، لذا يجب أن تكون الخطة حديثة، ومكتملة.

كيف يتم تحديث خطة املعالجة الدوائية؟

باإلضافة إىل ذلك يتم ىف الخطة تطبيق الباركود الذي يحوي معلومات 

الخطة، وميكن قراءتها من قبل ماسح ضويئ يف عيادة الطبيب أو 

الصيدلية. وبهذه الطريقة فإنه ميكن التحديث اإللكرتوين يف العيادات، 

واملستشفيات، والصيدليات. وعالوة عىل ذلك، ميكن تحديث واستكامل 

الخطة  أيًضا بخط اليد.

تتوافر خطة املعالجة الدوائية ىف بادىء األمر ىف شكل ورقي فقط، ولكن 

يف موعد أقصاه 2019 ستكون متوفرة عىل شكل نسخة رقمية.

ما هي مميزات خطة املعالجة الدوائية؟

يتعني عىل خطة املعالجة الدوائية أن تساعدك ىف الحصول عىل كافة 

املعلومات املهمة الخاصة بأدويتك، وأن تصبح تلك األدوية ىف متناول 

اليد بالرسعة الكافية، كام توضح لك الطرق الصحيحة لتناول واستخدام 

األدوية. باإلضافة إىل ذلك ميكن لخطة املعالجة أن تساعد طبيبك، 

والصيديل خاصتك ىف التبرص بعدم توافقات، وتفاعالت األدوية الخاصة 

ا. ومن ثم يتعني عليك  بك، وبالتايل تصبح معالجتك الدوائية أكرث ضامنً

ا أن تحمل معك خطة املعالجة الدوائية، إذا ذهبت إىل طبيب  دامئً

األرسة الخاص بكم، أو إىل طبيب متخصص، أو إىل مستشفى، أو صيدلية.

َمْن الذي وضع الخطة وما هي املعلومات التي تشملها؟

عادًة ما يُعد طبيب األرسة خاصتك خطة املعالجة الدوائية. وىف حالة إذا 

قام طبيب متخصص بتنظيم معالجتك الدوائية، فيمكنه أيًضا إعداد 

خطة املعالجة الدوائية. حيث يُسجل الطبيب ىف الخطة أي األدوية 

التي ينبغي عليك تناولها، ومتى، وما عدد املرات، وبأى كمية. باإلضافة 

إىل تسجيل املواد الفعالة، ودواعي االستعامل بوضوح. 

خطة املعالجة الدوائية

املادة الفعالة

األدوية املستخدمة ىف أوقات خاصة

املداواة الذاتية
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