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دليل اخالقيات مهنة الصيدلة
مهنة الصيدلة هي المهنة التي تهتم بتحضير األدوية سواء من من مصــــــــادر طبيــــــــعية أوتشييــــــــدها معملياً ،وذلك
الستخدامها في عالج األمراض أوالوقاية منها أوالمساعدة على تشخيصها.
وهنا نتطرق للبحث عن أخالقيات ممارسة هذه المهنة
مفهوم أخالقيات المهنة
تعتبر أخالقيات المهنة هي كل ما يتبادر إلى الذهن من ســلوكيات ومواصــتات ومواقف وقيم أخالقية ،التي يجب أن يتحلى
بها الترد أثناء مزاولة مهمته العملية بشـــكل عام .وإذا فقد العاملون في مختلف التخصـــصـــات والقطاعات آداب وأخالقيات
األداء ،فإن النتيجة الحتمية تكون التشل والتخلف .تعد أخالقيات المهنة أمرا في غاية األهمية باعتبار أن مجموعة المهن التي
تمارس بأي المجتمع هي األداة المنتذة ألهداف وتطلعات الجماهير.

ومن الضروري التركيز على غرس أخالقيات مهنة الصيدلة وقواعد ممارستها داخل الطالب على النحو التالي:
• احترام العالقة بين الصيدلي والمريض.
• احترام خصوصية المريض.
• التحسين المستمرللخدمة والرعاية الصحية الموجهه للمريض.
• المحافظة على تطوير المهنة والتعليم المستمر والكتاءة المهنية.
• احترام قيم وقدرات زمالئهم في المهنة وكذلك أعضاء فريق الرعاية الصحية.
• غرس متهوم دور الصيدلي في خدمة المجتمع واحتياجاته.
• عدم االمتناع عن تقديم الخدمة في أي وقت و مراعاة البعد اإلنساني.
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أخالقيات و مفاهيم مهنة الصيدلة:
لقد اتتقت شرائح المجتمع – وعلى رأسهم أهل العلم – على شرف مهنة الصيدلة ونبلها ،فالصيدلي مؤتمن على صحة النتس
البشرية وهي من أثمن ما لدى اإلنسان ،ومؤتمن على أسرار المرضى .فإن َعرف الصيدلي قــــــــدر مهنتــــه وعظيم شرفها لم
يسعه إالا أن يتصرف ِبما يليــق بقدرها ومكانتــها ،فعلى الصـــيدلي أن يتصــف بكل صتــة حســنة َتليـــق بالشـــرف الرفيع
الذي حباه هللا عز وجل لمن يمســــــــحون آالم الناس ،كما عليه بالمقابل أن يسمو بنتسه عن ارتكاب كل ما ال يليق به وبمهنته،
كالخداع ،والكذب ،والتزييف ،وادعاء ما ال يعرف.
• الحرص على النجاح:
إن المدخل الطبيعي لتحقيق ممارسة مهنية أخالقية ،هي التلستة التي ينتجها كل منا لتحقيق النجاح ،إذا اعتبرنا أن النجاح
يكمن في التتوق المادي فقط ،فقدنا على التور "دورنا كأصحاب رسالة تجاه اآلخرين".
• اإليمان بشرف المهنة:
ا لعــــا م لون في مجــــال ا لرعــــايــــة الصــــــــ حيــــة ي ع م لون بــــأشــــــــرف ا ل م هن ،بيــــد أن ذلــــك ر ه ين بشــــــــر ط ين:
أولهما :أن تمارس بكل إتقان وإخالص و ثانيهما :أن تراعي في سلوكك وتصرفاتك الخلق الكريم.
• التعليم الذاتي:
على الصــيدلي أن ال يتوقف عن التعلم مدى الحياة ،حيث أنه من المعلوم أن العلوم الطبية بها الجديد كل يوم ،فمن وقف
به إطالعه وقراءته عند يوم تخرجه ،فلن يستطيع مواكبة التقدم ،وبالتالي تقديم الخدمة األمينة المميزة.
• الصدق و األمانة:
ويمثل صدق النياة وصدق العمل واألداء ،ولذا فهو يشمل العالقات اإلنسانية كلها ،فالصيدلي صادق في طلبه للعلم ،صادق
في أداء حقوق وظيتته ،صادق في نصائحه للمرضى ،صادق في إجراء أبحاثه و صادق في جميع أحواله.
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• التواضع في التعامل مع االخرين:
شــيمة التواضــع يجب أن يتصــف بها كل إنســان ،وهي ألزم للصــيدلي كمتصــدي للخدمة العامة واالحتكاك المباشــر بجمهور
الناس .فعلى الصيدلي أن يكون متواضعاً ،متجنبا التعالي على المرضى ،والنظرة الدونية لهم مهما كان مستواهم العلمي أو
االجتماعي ،فهذا هو ما يجعله موضع احترام و ثقة اآلخرين.
• حفظ أسرار العمل:
إن طبيعة عملنا تطلعنا على كثير من خصـــوصـــيات الناس وأســـرارهم ،ومن أوجب أخالقيات الممارســـة هي الحتاظ على
أسرار المرضى.
• الصبر و تقبل االخرين :
الصيدلة مهنة شاقة مضنية ،والتعامل مع نوعيات مختلتة من فئات المجتمع يتطلب قدراً كبيراً من الصبر وسعة الصدر ،وال
بد للصيدلي أن يتحلى بقدر كبير من الصبر والحلم ،فيتحمل تصرفات المرضى  ،وال يقابل األذى بمثله.
• التعاون مع باقي أعضاء الفريق:
فإن هذا التكامل يصــــــــب في مصـــــــلحة المريض وهو من أســــــــاســـــــيات وأخالق الممارســــــــة الصـــــــيدل ية الجيدة .
هذه بعض آداب وأخالقيات ممارسة مهنة الصيدلة ،وأحسب أنها ليست ببعيدة عن أذهاننا جميعاً ،ولكن نحن نؤكد جميعا ً على
االلتزام بها.
و ُيمكننا بإيجاز تصنيف القيم األخالقية للصيدلي على أساس عالقته بمهنته وباآلخر إلى ثالث مجموعات كالتالي:
•

عالقة الصيدلي مع المريض.

•

عالقة الصيدلي مع الزمالء.

•

تطوير الصيدلي لنفسه على الصعيدين العلمي والمهني.

4

جامعة قناة السويس
كلية الصيدلة

دليل اخالقيات مهنة الصيدلة

و تسرد علي النحو التالي:
 .1أخالقيات الصيدلي في عالقته مع المريض
تعد هذه العالقة المهنية القائمة على أساس أخالقي بمثابة ميثاق  ،وهذا يعني أن على الصيدلي إلتزامات أخالقية تجاه
المجتمع الذي منحه الثقة  ،وبناء على ذلك فإن على الصيدلي أن يلتزم في تعامله مع المرضى بالتالي:
 .1توفيرالرعاية الصيدالنية للمريض مع أخذ خصوصيته بعين االعتبار ،والقيام بكل ما يلزم لحماية سرية المعلومات
الخاصة به .
 .2ضمان استمرارية رعاية المريض تحت أية ظروف.
 .3حماية الحقوق الخاصة بخصوصية المريض .
 .4المحافظة على ثقة المريض.
 .5تجنب الممارسات والتصرفات التي تميز بين المرض.
. .6إحترام العالقة المهنية مع المرضى  ،والتصرف بأمانة وصدق ومحبة.
. .7مساعدة المرضى على الوصول إلى أقصى درجات االستتادة من العالج.
. .8توفير الرعاية الصيدالنية للمريض على أعلى مستوى من الكتاءة.
 .2أخالقيات الصيدلي في عالقته مع زمالء المهنة
 .1يجب أن يتقبل الصــيدلي مســؤولية العمل مع الصــيادلة اآلخرين  ،وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصــحية من
أطباء وسلك تمريض وغيرهم وذلك بهدف رفع مستوى سالمة وفعالية الرعاية الصيدالنية.

5

جامعة قناة السويس
كلية الصيدلة

دليل اخالقيات مهنة الصيدلة

 .2على الصــيدلي اعتبار مصــلحة المريض في المقام األول في حال صــدور أي تصــرف من زميل آخر في الرعاية
الصحية ينم عن سوء في األخالق المهنية أو عدم الكتاءة .عند ذلك على الصيدلي القيام بمناقشة الموضوع مباشرة
مع الشخص المعني ،لحل هذه القضية وإبعاد الخطر عن المريض.
 .3على الصيادلة أن يقدروا ويحترموا متهوم وقيمة وأهمية العمل الجماعي.
 .3تطوير الصيدلي لنفسه علي الصعيدين العلمي و المهني
 .1يجب إن يسعي كل صيدلي من موقعه إلى ضمان مزاولة المهنة في سالمة و فعالية الرعاية الصيدلية.
 .2يجب علي الصــيدلي أن يتعهد وعلي مدي حياته باســتمرارية التعلم بشــكل يضــمن له االحتتاظ بمســتوي مناســب من
العلم و المهارة.
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