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وضمان  الصحية  اخلدمات  جودة  تعزيز  على  الفلسطينية   الصحة  وزارة  تعمل 
ذات  اإلدارية  أو  الطبية  اإلجراءات  كافة  على  األمر  هذا  وينسحب  مأمونيتها، 
املؤسسات  في  واملراقبة  اخملدرة  األدوية  تداول  تعليمـات  إصدار  العالقة.ويأتي 
الصيدالنية كجزء من اجلهد املبذول فـي توفير كافة الدالئل والبروتوكوالت والتعليمات 

الالزمة لرفع كفاءة العاملني في مجـال اخلدمات الصحية احلكومية  وغير احلكومية.

إن تعليمات تداول األدوية اخملدرة واملراقبة هي إلزامية لكافة العاملني في مجال العمل 
الصيدالني والطبي، واإلطالع عليها وفهمها واإللتزام بها واجب على اجلميـع ضماناً 

جلودة وملأمونية اخلدمات الصحية املقدمة .

وزيـر الصحة
الدكتور فتحي أبو مغلي



المحتويات

كلمة معالي وزير الصحة

احملتويات

مقدمة

تعليمات تداول االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية

جدول العقاقير اخلطرة

جدول االدوية املراقبة

تعليمات تداول االدوية املراقبة

تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات

تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات

تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص االطباء

تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة 

شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية للعقاقير اخلطرة

آلية شراء العقاقير اخلطرة

آلية صرف العقاقير اخلطرة في الصيدليات

آلية صرف العقاقير اخلطرة في املستودعات

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة لألطباء في عياداتهم اخلاصة

التفتيش

I

II

III

1

2

3

4

4

6

8

8

9

9

9

11

12

13

14

II



مقدمة
واألفراد  العائالت  و  فاجملتمع  يعنينا جميعا،  أمر  اخملدرات  مراقبة  إن 
أننا  كما  اخملدرات،  لتعاطي  السلبية  االثار  من  احلماية  الى  بحاجة 
الضرورية  االدوية  اي  املشروعة  العقاقير  الى احلصول على  بحاجة 
للتخفيف من اآلالم واملعاناة وعالج األمراض األخرى، وهذان الهدفان 
وثيقا الصلة  أحدهما باآلخر فهناك توازن دقيق يجب احلفاظ عليه 
تسريبها  عدم  وضمان  األدوية  تلك  على  احلصول  ضمان  بني 

الستعمالها في أغراض غير مشروعة .

تقاريرها  في  حذرت  قد  اخملدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  الن   ً ونظرا
على  احملتوية  الصيدالنية  املستحضرات  تعاطي  إزدياد  من  األخيرة 
الكوكائني  بتعاطي  مقارنةً  الدولية  للمراقبة  خاضعة  مواد 
تسمح  واضحة  تعليمات  نضع  ان  علينا  لزاماً  فكان  والهروئني 
بتوفير جميع هذه األدوية اخملدرة، وذلك حفاظا على حق املرضى في 
واملعاناة،  اآلالم  هذه  من  والتخفيف  الصحية  املزايا  على  احلصول 
الالزمة  التدابير  وضعنا  استخدامها  إساءة  منع  على  منا  وحرصاً 

التي حتول دون ذلك .
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تعليمات تداول االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية  في 
املؤسسات الصيدالنية

ً إلى قائمة اخملدرات اخلاضعة للمراقبة الدولية ( القائمة الصفراء   استنادا
للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  املؤثرات  وقائمة   ( جداول  اربع  واملتضمنة 
الدولية (القائمة اخلضراء  واملتضمنة اربع جداول ) الصادرتان عن الهيئة 
 I.N.C.B International Narcotics Control Board الدولية ملراقبة اخملدرات
مبوجب االتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 واتفاقية املؤثرات العقلية 
في  املتوفرة   العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  تصنيف  مت  فقد   ،1971 عام 
السوق الفلسطيني  وادراجها ضمن قائمتني  وذلك  تسهيال للتعامل بها 
من قبل جميع الصيادلة في القطاعني اخلاص والعام  ،وهي ال تشمل جميع 
والتي  العاملية  األسواق  في  واملوجودة  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  األدوية 

يجب الرجوع إلى القوائم الدولية في حال توفرها.

 Dangerous drugs   1.العقاقير اخلطرة
وهي تضم اجلدول االول والثاني والرابع من قائمة اخملدرات، واجلدول االول 

والثاني والثالث من قائمة املؤثرات العقلية .

Controlled drugs   2.األدوية املراقبة
قائمة  من  الرابع  واجلدول  اخملدرات،  قائمة  من  الثالث  اجلدول  تضم  وهي 

املؤثرات العقلية . 
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Trade  Name  Generic Name No. 
Rapifen Alfentanyl  
Butrans ,Nopan, Subutex,SBT 

* 
Buprenorphine  

Fentanyl , Tanyl  Fentanyl amp   
Durogesic   Fenta,  Fentanyl patches  
Actiq Fentanyl tab  
Hypnodorm  Flunitrazepam  
Palladone,–SR,Palladone-
NR .Jurnista 

Hydromorphone  

Adolan , Methadone Methadone HCl  
Concerta , Ritalin ,-LA, -SR.  Methylphenidate Hcl  
MCR,  
M.I.R.MSP,Morphine, 
Morphine Hcl 

Morphine Sulfate/Hcl  

Opii Simplex Opium Pulvis   
Oxycod, Oxycontin,Percocet, 
Targin. 

Oxycodone  

Dolestine Pethidine Hcl  
Ultiva 
 

Remifentanyl  

1
2

3
2.8

4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14

Discontinued products : Nubian, Morphex CR,

Dangerous Drugs
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العقاقير اخلطرة

*= New Products 



ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .

Controlled Drugs

Trade  Name Generic Name No. 
Alpralid  ,  Alprox  , Prazolex,  Xanagis  ,    Xanax  XR  Alprazolam 1 
Lenitin  Bromazepam 2 
Bondormin  , Brotizolam Teva       Brotizolam 3 
Frisium  Clobazam 4 
Clonex  ,   Rivotril  Clonazepam 5 

 
*= New Products 
Discontinued Products  : Algolysin forte , Analgan , Dologisec, Paragesic , Ponsan 

Plus, Proxam , Proxol forte , Rogaan  ,  Diaz , Midazol .

Tranxal    Clorazepate  6 
Algonal  ,  Codabrol  , Cod-Acamol 
Cod-Guaiacol  ,  Codical  ,  Codivis ,  Histafed comp.,  
Migraleve  ,  Nurofen plus  ,   Paracod  ,  
 Pulmadrin  comp.,  Pertussol , Rekod , Rokacet , -plus , 
Rokal , Rokal plus, Broncholate forte , Spasmalgin  ,  
Temigran , 
Tussibal comp.  ,  Tussosedan , To-care, Tucare 

Codeine 7 

Assival ,  Serepam  Diazepam 8 
Diastal Diphenoxylate 9 
Lorivan  ,  Loracare  Lorazepam 10 
Mepro Meprobamate 11 
Midolam Midazolam 12 
Numbon Nitrazepam 13 
Vaben Oxazepam 14 
Nitan Pemoline 15 
Luminal  ,  Phenotab  Phenobarbital 16 
Phenobarbital Rekah,Philinal ,Philimet,pyrapharm.  Phenobarbitone 17 
Razin Phentermine 18 
Halcion Triazolam 19 
Imovane  ,  Nocturno  , - LS ,  Zopiclone Zopiclone 20 
Stilnox  ,  Zodorm , *Ambien CR Zolpidem 21 
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األدوية املراقبة



ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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ثانيا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في الصيدليات  

١-  شروط حيازة الصيدلية لالدوية املراقبة 
ان تكون مرخصة من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت  

وزارة الصحة .

٢- آلية الشراء  
او  املوردة  الشركة  من  مختومة  رسمية  فواتير  على  بناء  الشراء  يتم 

املستودع املورد وعلى نسختني .
يقوم الصيدلي املسؤول في الصيدلية بالتوقيع واخلتم على النسختني 

واعادة نسخة الى املصدر املورد اشعارا باالستالم .

٣- آلية  صرف الوصفات الطبية 
يتم صرف الوصفات الطبية  احلاوية على ادوية مراقبة  من قبل صيدلي 

مرخص على ان تتوفر في الوصفة الشروط التالية :
١-ان تكون وصفة رسمية مروَّسة باسم الطبيب او تابعة ملؤسسة  

طبية على ان تكتب بخط واضح .
٢-اسم املريض الرباعي وعمره .

٣-االسم التجاري للدواء املوصوف  مع التركيز .
٤-تاريخ الوصفة 

٥-الكمية واجلرعة اليومية وفترة العالج  (على ان تكون الكمية املصروفة 
ملدة شهر  كحد اقصى ) .

٦-اسم الطبيب واضحاً  وتوقيعه وختمه متضمنا رقم ترخيصه .

حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  ملدة  الطبية  الوصفات  حتفظ 
الصيدلي  قبل  من  إتالفها  حلني  املسؤول  الصيدلي  وبعهدة  التاريخ 

املفتش .
حتفظ الفواتير في ملف خاص مرتبة حسب التواريخ  وملدة سنتني ،ويتم 
اتالفها بحضور املفتش ،وفي حال مت تزويد احملاسب ببعض الفواتير  من 
أجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة في الصيدلية اشعارا بذلك.

ثالثا : تعليمات تداول االدوية املراقبة فيما يخص األطباء

مينع توزيع العينات الطبية من االدوية املراقبة الى االطباء .
ً الى نظام  مينع بيع االدوية املراقبة من املستودعات الى االطباء إستنادا

مزاولة مهنة الصيدلة عام ٢٠٠٦ .
على شكل  املراقبة  االدوية  من  حيازة كميات محددة  لالطباء  يسمح 
كتابة  خالل  من  العيادة  في  جدا  الطارئة  احلاالت  لعالج  وذلك  حقن 
وصفة طبية قانونية من قبل الطبيب  حتت اسم '' الستعمال العيادة''   
من  وتصرف  الواحدة  الوصفة  في  حقن  خمس  تتجاوز  ال  بحيث 
الصيدلية ،على ان يحتفظ الطبيب في عيادته بسجل يشتمل على 

اسماء املرضى .

رابعا : تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستشفيات 
(الصيدليات اخلاصة)

فيما يتعلق بشروط احليازة والشراء والصرف ينطبق عليها ما ينطبق  على 
تسجيل  يتم  ،حيث  التسجيل  عملية  ،باستثناء  العامة  الصيدليات 
الكميات  املصروفة في سجل العقاقير اخلطرة مدرجاً اسم القسم الذي 
قبل  من  االقسام  في  الصرف  عملية  متابعة  تتم  ان  ،على  له  الصرف  مت 

الصيدلي املسؤول في املستشفى .

تعليمات تداول األدوية املراقبة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  املرخصة   والتي تتعامل 
و  باالدوية املوجودة في جدول االدوية املراقبة (Controlled Drugs)  الصادر 
املعتمد من وزارة الصحة والذي يشتمل على مستحضرات االدوية اخملدرة 

واملؤثرات العقلية .

ً :  تعليمات تداول االدوية املراقبة في املستودعات  أوال

١- شروط احليازة 
ان يكون املستودع مرخصا من قبل وزارة الصحة .

ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة .
ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة ومختومة بخامت 

الوزارة .  
٢- آلية  الشراء

ً على فواتير رسمية مختومة من املصدر املورد.  يتم شراء االدوية بناءا
النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي  يقوم 

إشعارا منه باالستالم واعادة نسخة الى املصدر املورد .
٣- آلية  البيع 

يقوم  بحيث   نسختني،  وعلى  منفصلة  فواتير  ضمن  البيع  يتم 
إشعارا  النسختني  على  واخلتم  بالتوقيع  املستلم  املسؤول  الصيدلي 

منه باالستالم واعادة نسخة الى املستودع املورد.
حسب  مرتبة  خاص  ملف  في  سنتني  مدة  بالفواتير  االحتفاظ  يتم 
احملاسب  تسليم  مت  حال  ،وفي  املفتش  بحضور  اتالفها  ،ويتم  التاريخ 
القانوني بعض الفواتير من اجل أمور الضريبة يجب اإلحتفاظ بنسخة 

في املستودع اشعارا بذلك .

٤- آلية التسجيل 
يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغير فيها ،اذا اقتضى التصحيح يتم 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .

تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
مت  التي  املؤسسة  اسم  حسب  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
الصرف لها وذلك على الصفحة اليسرى مع تاريخ الصرف ،ويجب ان 

يطابق رصيد السجل  باستمرار الرصيد الفعلي في املستودع .

يخص  فيما  املراقبة  باالدوية  اخلاصة  الطبية  العينات  توزيع  مينع 
الشركات واملستودعات الوكالء الصناف معينة من االدوية .

يسمح فقط للشركات وللمستودعات والتي لديها برنامج حاسوب ان 
يتم  ان  على  احلاسوب  برنامج  على  يوميا  املصروفة  الكميات  تسجل 
تسجيل مجموع املصروف  الشهري مع الرصيد على سجل العقاقير 
اخلطرة ويجب ان يطابق باستمرار رصيد السجل ما هو موجود فعلياً 

في املستودع 

يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ، حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها .

يسمح للمريض املصاب بامراض مزمنة مثل الصرع وغيره ،ان يحصل على 
وصفة طبية قانونية من الطبيب ،يحدد فيها الكمية التي تكفي لشهر ثم 

يكتب عليها عبارة (تكرر ملدة ثالث مرات) حسب الشروط التالية :
١-  ان تكون مستوفية جلميع الشروط السابقة باالضافة الى ان  يكتب 

التشخيص  بشكل واضح .
اجلرعة  حسب  شهر  ملدة  يكفي  ما  اقصى  كحد  للمريض  ٢- يصرف 

املوصوفة  .
٣- يحتفظ الصيدلي املسؤول بالوصفة ويختم عليها موضحا تاريخ 

الصرف .
املترتبة  تواريخها  حسب  املتبقية  للكميات  الصرف  عمليات  ٤- تتم 
تاريخ  من  شهور  اربع  خالل  الصرف  عمليات  جميع  تتم  ان  شريطة 

الوصفة.
اذا تكوّن شك لدى الصيدلي بعدم صحة الوصفة  فعليه ان ميتنع عن 

صرفهـا وان يبلغ املسؤولني في وزارة الصحة .

يجب اإلحتفاظ بنسخة من الوصفات الطبية التابعة لشركات التأمني ، 
بالصورة  واالحتفاظ  الوصفة  بتصوير  احلالي  الوقت  في  يسمح  حيث 

حلني تقيد هذه الشركات بعمل نسخة اضافية ثالثة  للصيدلية .

٤- آلية التسجيل :
تاريخ  حسب  الواردة  الكميات  بتسجيل  املسؤول  الصيدلي  يقوم 
اليمنى في سجل  الصفحة  الرصيد على  الفاتورة مع  ورقم  االستالم 
وتاريخ  املريض  اسم  مدرجاً  املصروفة  ،والكميات  اخلطرة  العقاقير 
السجل   رصيد  يطابق  ان  ،ويجب  اليسرى  الصفحة  على  الصرف 

باستمرار الرصيد الفعلي في الصيدلية .

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  

تنطبق هذه التعليمات على جميع املؤسسات الصيدالنية  التي تتعامل  
اخلطرة   العقاقير  جدول  في  املوجودة  باالدوية  الصحة  وزارة  من  بترخيص 
يشتمل  والذي  الصحة  وزارة  من  واملعتمد  الصادر   Dangerous Drugs

على االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

اوال: شروط حيازة املؤسسة الصيدالنية  للعقاقير اخلطرة 

١- ان تكون املؤسسة الصيدالنية  مرخصة من قبل وزارة الصحة .
٢- ان يكون الصيدلي املسؤول حاصل على ترخيص من وزارة الصحة 
الصيدلي  انهى  حال  ،في  اخلطرة  العقاقير  دائرة  قبل  من  ومعتمد 
 ً مسؤوليته عن املؤسسة الصيدالنية ينتهى االعتماد املمنوح له إعتبارا
واإلستالم  التسليم  بوثائق  اخلطرة  العقاقير  دائرة  تسليم  تاريخ  من 

لصيدلي اخر حاصل على ذات االعتماد  .
٣-ان تتوفر خزنة حديدية  حلفظ العقاقير اخلطرة بحيث التفتح  اال عند 
الصرف ، ويحتفظ الصيدلي املسؤول مبفتاح اخلزنة دون غيره ، في حالة  
وجود أكثر من صيدلي حاصل على اعتماد  يتم حتديد مسؤولية صيدلي 

واحد، وفي احلاالت الطارئة يستلم العهدة الصيدلي اآلخر.
٤- ان يتوفر سجل عقاقير خطرة جميع صفحاته مرقمة  ومختومة 

بخامت وزارة الصحة .

ثانيا: آلية شـــراء العقاقير اخلطرة 

إذن  بواسطة  اخلطرة  العقاقير  بطلب  املسؤول  الصيدلي  يقوم  ١- أن 
 Permit to Purchase Narcotic Drugs / Psychotropic Substances الشـراء

املعتمد من وزارة الصحة لشراء العقاقير اخلطرة.

٢- يتم دفع الرسوم املقررة للطلب في الصندوق التابع ملديرية الصحة.
االحتفاظ  مع  الشراء  اذن  على  بالتوقيع  امليداني  الصيدلي  يقوم   -٣

بنسخة منه في امللف.  
٤-  يتم تأمني إذن الشراء من قبل إدارة املؤسسة الصيدالنية  إلى دائرة 

العقاقير اخلطرة  من اجل اخذ املوافقة .
٥-تقوم دائرة العقاقير اخلطرة  بتحديد الكميات املوافق عليها للشراء  
بناءا على التقارير املوجودة لديها ،ومن ثم يتم إرسال النسخة األصلية  
املؤسسة  الى  نسخة  ،وإرسال  املورد  املستودع  أو  الشركة  إلى 

الصيدالنية ،واالحتفاظ بنسخة في ملف الدائرة .
٦- يتم توريد الطلبية من الشركة او املستودع دفعة واحدة وخالل شهر 

من تاريخ توقيع الطلبية من قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
٧- يقوم الصيدلي املسؤول في املؤسسة الصيدالنية بالتوقيع واخلتم على 
بتعبئـة  ويقـوم  املـورد  املستودع  او  بالشركة  اخلاصـة  الفاتورة  نسخة 
 (Actual–Purchase Report) الفعلية  الكمية  إستالم  تقرير  النمـوذج 

وارساله الى دائرة العقاقير اخلطرة اشعارا باستالم الكمية الفعلية.
خالل  يقوم  أن  الصيدالنية   املؤسسة  في  املسؤول  الصيدلي  ٨-على 
للعقاقير  السنوي  التقرير  بتنظيم  سنه  كل  من  األولى  أيام  العشرة 
اخلطرة ،وتنظيم التقرير النصف السنوي خالل العشرة ايام االولى من 
االحتفاظ  مع  اخلطرة  العقاقير  دائرة  إلى  تسليمه  ويتم  متوز  شهر 

بنسخة منه في املؤسسة الصيدالنية .

ثالثا: آلية صرف العقاقير اخلطرة  في الصيدليات 

عناصر الوصفة 
١- تكتب العقاقير اخلطرة على مناذج الوصفات الطبية اخلاصة باالدوية 
اخملدرة واملؤثرات العقلية املعتمدة من قبل  وزارة الصحة  واملوزعة على 
باحلبراالحمر  ومروسة  رقم متسلسل  املعتمدين بحيث حتمل  االطباء 
العمر،  املريض  ،اسم  الوصفة  رقم   : التالية  املعلومات  على  وحتتوي 
 ، ،التركيز  العقار  ،اسم  ،التشخيص  ،العنوان  الهوية  رقم  اجلنس، 

،اسم  واحلروف  باألرقام  ،الكمية  اليومية  ،اجلرعة  الصيدالني  الشكل 
،اسم  التاريخ  وختمه  الطبيب  ،توقيع  الهاتف  رقم  وعنوانه،  الطبيب 

الصيدلي املسؤول ،وتوقيعه ،ختم الصيدلية ،تاريخ الصرف  .
٢- أن تكتب مبادة غير قابلة للمحو أو التغيير .        

٣- أن ال تزيد اجلرعة املوصوفة عما هو مقرر في أي دستور أدوية يعتمده 
الوزير.

٤- ان تقتصر الوصفة على شكل صيدالني واحد .
٥- ان ال يكون قد مضى اكثر من خمسة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 

٦ - ميتنع الصيدلي عن صرف الوصفة الطبية اخلاصة إذا لم تستوف أياً 
من الشروط السابقة.

٧- ميتنع الصيدلي عن صرف أي وصفة خاصة بها شطب أو تعديل إال 
إذا كان من الطبيب الذي أعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.

طريقة صرفها وتسجيلها وكيفية االحتفاظ بها 
١- يتم صرف االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية الواردة في جدول العقاقير 
املرخص   املسؤول  الصيدلي  قبل  من   Dangerous Drugs اخلطرة 

واملعتمد. 
واملؤثرات  اخملدرة  املواد  لصرف  املعتمد  املسؤول  للصيدلي  يحق   -٢
العقلية الواردة في جدول العقاقير اخلطرة ان يصرف هذه املواد املهيأة 

لالستعمــال الطبي الي ممن يلي :- 
أ- للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان 
مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط املنصوص عليها في 

هذه التعليمات .  
ب- الصحاب احليوانات املريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب 

بيطري مرخص . 
ج- لالطباء  مبوجب الوصفات  الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة  موقعة 
منهم تبني ان الكمية معدة  لالستعمال في عياداتهم  ،على ان حتدد  هذه 
بالسجالت  اإلحتفاظ  ،وعليهم  حقن  خمس  حد  كاقصى  الكميات 

املتعلقة بها وتكون هذه السجالت خاضعة للتفتيش في أي  وقت .

٣- تصرف كميات االدوية اخملدرة مبا ال تزيد مدة االستعمال على ثالثة ايام  ، 
للمؤثرات  بالنسبة  ،اما  ايام  عشر  ملدة  اقصى  كحد  السرطان  وملرضى 

العقلية تصرف ملدة شهر حسب اجلرعة املوصوفة .
٤- يختم الصيدلي املسؤول على الوصفة بعد صرفها ويوقع عليها .

سجل  في  اليسرى  الصفحة  على  املصروفة  الكمية  تسجيل  يتم   -٥
العقاقير اخلطرة حسب اسم املريض ورقم الوصفة ،وذلك مباشرة بعد 
صرفها ،ويتم طرح الكمية من الرصيد بحيث يكون رصيد السجل دائما 

مطابق للرصيد الفعلي في الصيدلية .
٦- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٧- حتفظ الوصفات الطبية املصروفة ملدة خمس سنوات  في ملف خاص 
قبل   من  إتالفها  ،حلني  املسؤول  الصيدلي  ،وبعهدة  التاريخ  ومرتبة حسب 

الصيدلي املفتش .
٨- حتفظ الفواتير والوثائق األخرى في ملف خاص مرتبة به حسب التواريخ 

وملدة خس سنوات .

رابعاً : آلية صرف العقاقير اخلطرة  في  املستودعات :

عليها   املوافق  الشراء  اذونات  على  بناءً  اخلطرة  العقاقير  صرف  يتم   -١
،بحيث تصرف الكميات ضمن   العقاقير اخلطرة  دائرة  واخملتومة  من  قبل 
فواتير رسمية منفصلة ،ومختومة وعلى نسختني ،بحيث  يقوم الصيدلي 
املستودع  الى  واحدة  واعادة  النسختني  على  بالتوقيع  املستلم  املسؤول 

املورد اشعارا منه بإستالم الكمية .
٢- يتم تسجيل الكمية املصروفة على سجل العقاقير اخلطرة من قبل 
الصيدلي املسؤول على الصفحة اليسرى حسب اسم املؤسسة املصروف 
لها وحسب رقم اذن الشراء ويتم مباشرة طرح الكمية من الرصيد بحيث 

يكون رصيد السجل دائما مطابق للرصيد الفعلي في املستودع  .
في ملف خاص  األخرى  والوثائق  والبيع  الشراء  بفواتير  االحتفاظ  ٣- يتم 
مرتبة به حسب التواريخ وملدة خمس سنوات  ويتم اتالفها بحضور املفتش  

٤- يتم التسجيل في سجالت العقاقير اخلطرة مبداد غير قابل للمحي ،وال 
يتم  التصحيح  اقتضى  ،اذا  فيها  تغير  او  شطب  او  حذف  اي  اجراء  يجوز 

باملداد االحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ .
٥- يتم تزويد دائرة العقاقير اخلطرة بتقارير دورية وذلك كل ثالثة شهور عن 
الكميات الواردة واملصروفة ،حسب اسم املؤسسات التي مت الصرف لها. 

تعليمات تداول العقاقير اخلطرة  لالطباء في عياداتهم اخلاصة 

يتم اعتماد الطبيب من قبل دائرة العقاقير اخلطرة من اجل :-

١- حيازة االدوية اخملدرة بكمية محدودة .
٢- الستالم دفتر الوصفات الطبية اخلاص باالدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية .

باألدوية  اخلاص  الطبية  دفترالوصفات  يتم تسليم كل طبيب معتمد 
وهو  حتديده  مت  الذي  الرسمي  السعر  مقابل  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة 
(١٥٠) شيقل ، دفتر الوصفات الطبية شخصي وال يحق ألي طبيب آخر 

إستعمالة ويجب احلفاظ عليه.
يقوم الطبيب بكتابة الوصفة الطبية التي حتمل رقم تسلسلي وعلى 
الصيدلية   من  البيضاء  النسخة  املريض  يصرف  بحيث  نسختني 
لدائرة  لتسليمها  العيادة  في  الثانية  بالنسخة  الطبيب  ويحتفظ 

العقاقير اخلطرة وذلك عند استالم دفتر جديد .
يجب على الطبيب متابعة االشراف على  مريض السرطان  والتأكد من 

انه ما زال على قيد احلياه.
في  العقلية  واملؤثرات  اخملدرة  االدوية  حليازة  معتمد  طبيب  كل  يلتزم 

عيادته مبا يلي :
املتعلقة  البيانات  جميع  لتدوين  خاص  رسمي  بسجل  االحتفاظ   -١
بهذه االدوية ،وباسماء املرضى الذين صرفت لهم ،وعناوينهم ،واحلالة 

التي استدعت صرف اي منها . 
٢- يقوم الطبيب بكتابة احلقن املعدة '' إلستعمال العيادة '' على الوصفة 
الطبية اخلاصة باالدوية اخملدرة واملوثرات العقلية بحيث يكتب مكان اسم 

من  البيضاء  النسخة  الطبيب  ويصرف   '' العيادة  إلستعمال   '' املريض 
الصيدلية ويسمح كحد اقصى خمس حقن ،وتكون من اجل استخدام 
العيادة  فقط ويتم االحتفاظ باحلقن الفارغة في العيادة حلني اتالفها من 

قبل دائرة العقاقير اخلطرة .
مينع توزيع العينات الطبية من العقاقير اخلطرة الى االطباء .

التفتيش

يتم التفتيش على جميع الصيدليات ،ومستودعات االدوية ،واملستشفيات 
الصيادلة  قبل  اخلطرة من  العقاقير  ،فيما يخص  اخلاصة  الطبية  واملراكز 
امليدانيني في مديريات الصحة ،والصيادلة التابعني لدائرة العقاقير اخلطرة 
التفتيش  منوذج  بتعبئة  املفتش  الصيدلي  يقوم  ،بحيث  الصحة  وزارة  في 
املعتمد مبعدل مرتني سنوياً ( كحد أدنى ) لكل مؤسسة صيدالنية ،وترسل 

نسخة منه الى دائرة العقاقير اخلطرة .
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                  Official stamp (purchaser)

 
      To: …………………………………………… 

 
 

 
Name of the 

Drug and      
Strength 

Form ( Amp . 
, Tab .,…) 

Balance Quantity 
Requested 

Quantity 
Approved 

Quantity Approved (in 
words) 

      
      
      
      
      

 
I am     responsible pharmacist for            
 
In 

 
    Psychotropic substances , according to the existing Laws and Regulations  . 
 
      

 
Signature      License No. Date   

  

 (For official use only) 

We hereby approve the supply of the above mentioned Narcotic drugs / Psychotropic 
 
 Substances for Pharmaceutical Corporation, in  

District field pharmacist Director of Dangerous Drugs Department     

                                                                             
 

   Date: ___________________             
                      Date: ___________________ 

  Permit NO.   

certify that I will dispense and register the above mentioned Narcotic  drugs/  

Please supply us with the following Narcotic drugs / Psychotropic Substances:

15

إذن شراء االدوية اخملدرة واملؤثرات العقلية
Permit to purchase 

Narcotic drugs  / Psychotropic Substances 



 
Actual –purchase narcotic drugs /psychotropic substances 

Report 
 

 Date: _____________

1-Name of Narcotics /psychotropic substances:  
 
_________________________________
  
_____________________________________ 

2-date of purchase __________permit No : __________
  

3-Amount (Received) ______________

_____________

__

4-Name of Authorized pharmacist _____________________

5-Signature of pharmacist ___________________________

092386410Dangerous Drugs Department  Fax to -6

6- Stamp of the pharmaceutical corporation.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة

تعليمات تداول ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية
في المؤسسات الصيدالنية 

ا	دارة العامة للصيدلة
دائرة العقاقير الخطرة

January - 2012


