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نظام الصرف الدوائي في الرعاية الصحية األولية
أوال  :أدويةةةة األمةةةرال اليةةةارية :تصرررحس ارررل مات الورررة مارررتمح ر مررر ما ترررةل ح ررر  1111/1123بترررةحل
( 1111/2/11وا ق ح )1
ثانيا :أدوية األمةرال ييةر المنمنةة (الحةاد ) تصرحس وهارة عر ت ر م عالجلر
مافتحر ما الجل مات لقححهة ماطبلل وع ماتزم ماطبلل ب ةم بهت ماتصف ماطبل .

ارل ةار ماورحلح ت ةجتر ت

ثالثا :أدوية األمرال المنمنة -:
1 -1ماوحح ماوزون هت ماوحح ماذي ا تم ر أت م ثح ون ماصفة ماتةالر  :لارتوح اور ر ثرالش م راح أت م ثرح
لابل إعة مئو هةتج عن تغلح وحض مئ ل تةج إاى ت حلل خرة ععرة ر تيهلرل ماورحلح ل ترةجاو ر طتلا ون ماتتجل أت ما هةل أت ماوحم ب ااوحلح
أ صى.
3 -3تصحس أ تل عالج مألوحمح ماوزوه ون وحم ز ماحعةل مألتال ب ول ت ف او ر  21لت
 -2ضحتحر تج ل ماتقحلح ماطب ون ماوات فى وحتلن اهتلة
رابعا  :المضادات الحيوية التي تحتاج إلى نراعة :
 -1تصحس ماوضة م ما لتل ما تةال بهةء عاى زحمع ون وختبح وحخ ون بل تزمحر ماص
م ثح ون لتولن وحمق وع تصف وصة ق عالاة ون ‘طبلل مخصةئ :
CEFUROXIME TAB -I
-II

ا لوح عالاة

CIPROFLOXACIN TAB

AMOXYCILLIN+ CLAVULANIC ACID -III

-IV
-V

AZITHROMYCINE CAP

وة لوةثااة ون وضة م

لتل تح ضون ماتبحعة

 -3تصحس ماوضة م ما لتل ماتمح ر م مابه ماارةبق برل صر تح هتلجر مازحمعر مر ما رةع ماتةالر عارى أن
ت تن ماتصف وت ون بل مألخصةئ :
ACUTE ORCHITIS WITH FEVER
-I
ACUTE RENAL COLIC WITH FEVER
-II
ACUTE UTI WITH FEVER -III
CANCER PATIENTS -IV
DIABETIC FOOT -V
EPIDEMIC COMMUNICABLE DISEASES -VI
MAJOR SURGERY -VII
ORGAN TRANSPLANTATION PATIENTS -VIII
OTITIS MEDIA -IX
SEVERE LOWER CHEST INFECTION -X
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خاميا :تعليمات عامة :
لتتجل عاى ماصل ا ماواؤتل أت ون لهتل عه ماتي ون أن جولع مابلةهة ماوطاتب مر ماتصرف و بئر
-1
ال مألصتل ت ماتة ل عاى ت ل متحر ما الج تخت ماطبلل ما خص .
لتتجل عاى ماصل ا ماتي ون تجت ماطتمبع أت تصل ما مع ماالز عاى ماتصف .
-3
ماوحضررى ماررذلن لت ررةطتن GROWTH
لفررتف م ر ماصررل ال اررجال ا ررل وحضررى زحمع ر مألعضررةء
-2
 HUMIRA, EXJADE, PEGASYS, ENBREL ,HORMONEذاك ال ماهوتذج ماوحمق (وا ق)3
–4
ع لجرتز صرحس تصرف طبلر ب ر ورحتح ثالثر ألرة عارى تررةحل تصرفاة إع مر ةار عر ترتمح أ تلر
مألوحمح ماوزوه م علة م ماحعةل ماص ل مألتال لش لت صحس ماتصف خالل أابتعلن ون تةحل
تصفاة تذاك ب تغللح ماتةحل تت لا بوة لتالء توتع ماوحمج ماتةال عاى أن لت تتثلق ذاك م واس
ماوحلح.
-5
ع لجتز صحس ماتصرفة ماطبلر ماصرة حر ورن ماوات رفى تل تور ماتقحلرح ماطبر ماصرة ح ورن ماوات رفى
ااوحلح اوحمج علرة م ماحعةلر ماصر ل مألتالر .ورع وحمعرةر تج لر ماتقحلرح ورن ماوات رفى ورحتلن مر
مااه ااوحضى ماوزوهلن
-1
ع لجررتز صررحس أي تصررف طبلر إع إذم ةهر صررة حر عررن هفر ماوح ررز.إع مر ةار عر تررتمح مار تمء
ملصحس ون ماصل ال ماوح زل م ماو لحل .
ذاك لجل صحس تصفة ما قة لح ماخطحر تماوحم ب ون ماصل ا ماواؤتل .
-7
لوهررع ماررت وةل ماطو ر (ماتررب ) م ر تغلررح أي و اتو ر م ر ماتصررف ت م ر ةا ر ماتغللررح لررت ما ررطل ت
ماتص لف بخط تمضف ت ماتت لع وقةبا ون بل ماوص ف.
-1
لوهع مات وةل وة ر ماطو (ماتب ) عاى مااجال تم ةا تجت خطي م مااجال ل طل ماخطري بقار
أ وح (ب لش تبقى ههةك إو ةهل اقحمءت ) تل ل بةاتضع ماص لف تلت ع ماوتظس ماواؤتل عاى ذاك.
-1
لتتجرل عارى ماصررل ا أت ورن لهرتل عهر ماتقلر بهظررة ماتارجلل مالرتو ااتصررفة ( تح لرة أت وبلتتحلررة )
تماواته م م ةم وحم ز ماصحس  ,تماتي ون وطةبق مألحص ه وع ماحصل ماف ا .
-11
ع لجتز حمء أ تل ون ماااف غلح و تو ر م ةئو مأل تل مألاةال .
-11
لتتجل مخذ ماوتممق ماخطل ون ماواتت عة ماوح زل عه ما ةج ا حمء تمء ون ةئو مأل تل مألاةال
-13
ل ةوررل أي عررالج ج ل ر لررت إضررةمت إاررى ةئو ر مأل تل ر مألاةاررل وررن بررل مااجه ر مافهل ر ما تمئل ر أت أ تل ر
ال ماهظة ماوتبع بوة لوةثا ون أ تل م ةئو مأل تل أت ال وة لص ح ون حمحم خةص .
ماتبحعة
-12
معاتزم بقةئو مع تل معاةال تمعا ما او اا تمء عه تصس مأل تل
-14
بةاهاب اوحضى ما اى
وحضى زحمع ما اى لحمج تن مقط م و لحلة ماص تتصحس أ تلتا ون ماوح ز ماص
أ-
مرضى الفشل الكلوي ( حبجاه ا ى يللة يمول و ا ) لراهعون فقط يف املستشفيجات تصرف وي لتهم مبجا فيهجا (  )EPOEITINمنهجا
ل-
وحضى ما لازر ماو تالن ااوات فلة ماخةص ا ول لازر تصحس م تلتا ون و لحل ماص مات
ج-
لتب تن ااة م وهطقتا
عالج (  )EPOEITINلصحس وجةهة ااوحمج لن م ال ما ةاتلن .
-15
م ماوات فى تلت صحس
لت تزتل ه بتقحلح طب ون علة ر ماتخص
وحضى ماتصال مااتل
م تلتا بوة ملاة قن مل  AVONEXأت  REBIFون و لحل ماص مات لتبع ااة م وهطقت
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الفصل الثاني
جدول وحدات األدوية و الميتهلكات الطبية

أتع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-12
-11
-12
-13
-14
ثةهلة
-1

-0
-0
-4

مات ر

ما تمء
ما بتل ت ما باتع

 02ب
 12ب
 02ب

أ تل مألوحمح ما ة ر
أ تل مألوحمح ماوزوه

 12ب
 12ب
 6بة
حلط

OMEPRAZOLE
LORATIDINE
MEBENDAZOL TAB

بتل وهع ما ول
AZITHROMYCIN
250MG CAP
CEFUROXIME
250,
500 MG TAB
CIPROFLOXACIN 250,
500 MG TAB
DOXYCYCLINE
100
MG
FLUCONAZOLE 50 MG
TAB
CLOMIPHENE TAB
CABERGOLINE TAB

ما قن:
قن مإلا ةس ماتمح ر
م تةل عطتم ت لل
تزمحر ماص ح
0221 /165/124
(وا ق )0

VITAMIN B12

 INSULINب ةم أهتع
GROWTH HORMONE

5

6

ماوال ظة

تصحس ول ت ف او ر 02
أ صى
لت

يصرف من مراكز تنظيم
االسرة فقط

باتع

 12بة
 12بة
10

بة

 0بة
 12بة
 8بة
جحع

 5قن
قه
قه

ت طررررى ااوررررحلح ماغلررررح وهررررت
جحع ر تمئل ر تم ر ر واررت جا
وقةبررل واررةهو ر حهة  1ررل ل
األطفةل تى عوح  0ارهتم ت
 0لل ابقل ماوحضى
إذم تقحح ب إعطةء ماجحع
ماوات جا تصس م ثح ون
جحع تمئل ااوحلح ماغلح
وهت مين ذاك لت بهةء عاى
تصف طبل وت ون بل
و لح ماوات فى ت ت تبح ل
قن ب أ صى ت ر
خو

قه
قه
قه
قه

 قن5

جحع ت ر

 قن5
قه

قه

 قن5
قه
قه
 ت ةولل6

لصحس ون وحم ز تهظل
مألاحر مقط

بما في ذلك العبوات التي
تحوي عبوات يومية مثل
RESTASIS

-6
-7
-8

ERYTHROPOIETIN
BENZATHINE
BENZYLPENICILLIN
(BENZATHINE
PENICILLIN G)
PROCAINE
BENZYLPENICILLIN
(PROCAINE
PENICILLIN G)
SODIUM
STIBOGLUCONATE
100MG/ML (
PENTOSTAM)
HEPARIN

-9

-12

-11
-10

METHYL
PREDNISOLONE
ACETATE 80 MG (
DEPO MEDROL)
METHYL
PREDNISOLONE
SODIUM SUCCINATE
1G
( SOLUMEDROL)
STREPTOMYCINE 1G

-10

-14
-15
-16
-ثةاثة
-1

CALCITONIN AMP
ENOXAPARIN

مات ةولل
جولرررررع أهرررررت مات ولرررررل
بةارررتثهةء ورررة ارررلح مررر
0 ت0 مابه
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MICONAZOLE
NITRATE 400 MG
VAGINAL . TAB.

-0

ت ولا15

ت ةولررررررررل وهررررررررع ما وررررررررل

-0

NONXYNOL-9
140MG+RICINOLEIC
ACID 25 MG

مات ر
عبتر تم ر
ر
ر
ر
ر

-5

INTERFERON ALPHA
2 A 3 MILL. I.U.
INTERFERON B-1 A

عبتر تم
عبتر تم
عبتر تم
عبتر تم

ما تمء
ماقطحم
ماوحمه ت ما حلوة
ما حمبة

INHALERS
SOLUTIONS FOR
1

حمب ة
خةواة
اة اة
اةب ة
ثةوهة

تةا ة
عة حم

VENTILATOR
الل مألطفةل
مألغذلررررر ماو واررررر وثرررررل

عاب تم ر
 5عال

مابت حر
مااصقة ماجا ل
و اررتل و ةاجرر ماجفررةس

ل مت عبتر
خو اصقة
 0ل

ماواتاا ة ماطبل

عبتر تم ر
ع حر ()12
خوا تمع
ع حر م لة
ع حر ()12
ط ت ر
( )12ط
ع حر ()12
ع حر ()12
ع حر ()12

ENSURE

ةيع ح
ثةه ع ح
ثةاش ع ح

ORS

حمبع ع ح
-1
-0
-0
-4
-5
-6
-7
-8
-9

PARAFFIN GAUZE
COLOSTOMY RING
COLOSTOMY BAG
FOLLY CATHETER.
SILICON CATHETER.
CONDOM
FEEDING TUBE
URINE BAG
INSULIN SYRINGES

وال ظ  :وة ا لح م ماج تل ع لجتز صحس إع بوتمق ماتزمحر
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المياهمات:
أوال :المياهمة -:
تباغ لو ماواةهو ا ل ت ر عالجل

ل ل تم

األطفةل تى عوح  2اهتم ت 2ل ل ابقل ماوحضى.

ثانيا:أدوية معفا من ريوم المياهمة وال تحتاج الى تأمين .
-I
-II
-III
-IV
-V
-VI
-VII

و اتل و ةاج ماجفةس تى عوح ثالش اهتم .
 VIT A+D DROPSاألطفةل تى عوح ثالش اهتم م وحم ز حعةل مألوتو تماطفتا
حمل ما لر )  (FERROPELاألطفرةل ترى عورح ثرالش ارهتم مر وحم رز حعةلر مألوتور
تماطفتا .تل ول ذاك ما ةع ما الجل .
 FERROUS SULFATE +FOLIC ACID, FOLIC ACIDاا تمول م وحم ز حعةل
مألوتو تماطفتا
مأل تلر ماوارتخ و مر عرالج مألورحمح مااررةحل ماتةالر  :ما ارل ما رزمز ما رتالحم ماار ةلة
رال مألطفررةل وررحح ما ررال
ماوالحلررة مااررل بيهتمعر مار متلحلة مأللر ز ماجررذم
ماتلفرت
وة ل ول ذاك عالج ماوخةاطلن.
ماحختي ما ة ج حي ماوةء مقط ماتاو ماغذمئ بيهتمع
مأل تل ماواتخ و م عالج مألوحمح ماذهةهل  ANTIPSYCHOTICتمات لهتج عهاة إعة ر
وزوه تت رول أورحمح مافصرة ما قار تماارت تمع تئرةل ماوت رحح تورة لتبرع ذارك ورن أورحمح
و ةبا .
مأل تلر ماواررتخ و مر عررالج وحضررى ماتخاررس ما قار توررة لصررة ل هررذم ماوررحح تمضررطحمبة
واا ل أت ت هجة صحعل

 -VIIIمأل تل مات تاتخ م عالج مألوحمح ماوهقتا جهالة
-IX

مع تل ماوات وا م إا ةس طالل ماو مح

(أ تل ماطتمحىء)

ثالثا :أدوية معفا من التأمين لكن تحتاج إلى مياهمة-:
-I
-II
-III

رتل

ماتلفتئلر تمابةحمتلفتئلر

أ تل مألوحمح مااةحل تماو ل ماتةال  :ماا وةهل ماجا ل تما
ما وى ماوةاطل توحح ماتاةل ما ب مافلحتا بيهتمع .
مأل تل ماوات وا م عالج مألطفةل تى عوح ثالش اهتم .
قن مإلا ةس ماتمح ر م تةل عطتم ت لل تزمحر ماص ح ( 3111/115/114وا ق)2

رابعا:أدوية معفا من المياهمة لكن تحتاج إلى تأمين صحي-:
-I
-II
-III

مأل تل تماواتاا ة ماطبل اوحضى ماثالالولة تت ول :
EXJADE , WATER FOR INJECTION, FOLIC DESFERRIOXAMINE,
ACID, NEEDLE, SYRINGE , SCALPVAIN
مأل تل تماواتاا ة ماطبل ماواتخ و م عالج ماالوتملالة.
مأل تل ماتةال ماواتخ و م عالج وحضى زحمع ما اى تزحمع ما ب :
)ALPHACALCIDOL ( ALPHA D3
-1
CALCIUM CARBONATE
-3
AZATHIOPRINE
-2
1

-4
-5
-1
-7
-1
-1
-11
-11
-13

IV
V

PREDNISOLONE TAB
FOLIC ACID , FERROUS SULFATE + FOLIC ACID
CYCLOSPORIN
TACROLIMUS, SIROLIMUS
MYCOPHENOLATE MOFETIL OR ALIKE
IRON INJECTION
EPOETIN INJECTION
مأل تل ماواتخ و م عالج أوحمح ماجاةز ما تحي تماقال ماوزوه
ASPIRIN , WARFARIN , CLOPIDOGREL , ISOSORBIDE MONO
NITRATE , ATORVASTATIN , ETC
مأل تل ماواتخ و م عالج وحح ماا حي بوة م ذاك احهجة مإلهاتالن
أألدوية الميتخدمه في عالج مرضى اليرطان ( الحبوب والحقن )
الكالييوم وفيتامين دي لمرضى هشاشة العظام

خاميا :ادوية تحتاج الى تامين والى مياهمة خاصة ()ENBREL, PEGASYS, HUMIRA
شيكل للحقنة
ياديا  :يصرف الحليب العالجي واالدوية الخاصة بعالج امرال االيل الخلقية مجانا ( BETAIN
POWD ,XMTVI MAXIMID FORMULA,XPHENTYROSINE, ARGININE
)CAP,GLYCIN500MG CAP ,ETC
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يابعا :الطعومات -:
 -Iالطعومات المجانية وتشمل :
-1
-3
-2
-4
-5
-1

تما وال ماتطهل ااتط ل .

ماتط لوة ماو وتا ببحهةوج ماتط ل ماوت
تط ل مألطفةل م عوح  15اح أت أ ل.
ماتط ل م ماو مح تمات ه جرزء ورن خر وة ماصر ماو حارل ماتر تقر بوبرة حر ورن
تزمحر ماص .
اررل وررة تقررحه مئررحر ماطررل مات ررةئ م ر
تط ررل ماوخررةاطلن األوررحمح مااررةحل تماو ل ر
ماتزمحر .
تط ل ما تمول )( DT, TT
ماتط لوة مات ةئل وثل ط مألهفاتهزم ماوتاول اوحضى ماقال تماا حي تماوحضى مااذلن
RABIES
تارررررررت ع رررررررةاتا أخرررررررذه ت رررررررذاك ط تورررررررة ,PNEUMOVAX
MENINGITIS

 -IIعنةةد تلقةةي الطعومةةات التاليةةة يةةتم تحصةةيل الميةةاهمات التاليةةة مةةن المرضةةى يةةوا كةةانوا مة منين أو ييةةر
م منين.
 21ل ل عن رل ط ر ورع راة ر تط رل اغةلرة ماارفح ااخرةحج ( اغرحح ما رج ما ورحر
-1
ماطاب ).
1

-3

 11ل ل عن ماتط ل ألي غحح أخح .

ثامنا :مراكن تنظيم ورعاية األير :
ت صل ماواةهوة ماتةال عه تاق ماخ وة ماتةال م وحم ز تهظل مألاحر ةاتةا :
ماواةهو
ماخ و
ع حر ل ل
تح لل اتال
ثالث ل ل ا ل قه
DEPO- PROVERA
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اجلزء الثاني
املستشفيات

11

الفصل األول :تعليمات صرف األدوية في المستشفيات
أوال :أدوية األمراض غير المزمنة (الحادة) :تصرف منهجا كورس عالهي بكمي كجافي تغطي احلجال الطجارئ احلجاي .
ثانيا :أدوية األمراض المزمنة
-1

المرض المزمن هو المرض الذي له واحدة أو اكثر من الصفات التالية :يستمر لمدة ثالث اشهر
أو اكثر  ،يسبب إعاقة دائمة ،ناتج عن تغير مرضي دائم  ،يحتاج إلى تدريب خاص العادة
تأهيل المريض  ،يحتاج لمدة طويلة من التوجيه أو العناية أو المراقبة للمريض

-2

تصرف وحدة واحدة فقط من األدوية المستخدمة في عالج األمراض المزمنة ( لمرضى الخروج
) من المستشفيات وبالنسبة لمرضى السرطان والغسيل الكلوي ومرضى الثالسيميا و العاملين
في المستشفى حيث:
.Iتصرف لهم األدوية المستخدمة في عالج األمراض المزمنة بكمية تكفي لمدة ثالثين يوم
كحد أقصى من المستشفيات التي يعالجون بها فقط
.IIتحسب الوحدات و المساهمات لهم حسب نظام الصرف في الرعاية الصحية األولية
.IIIتصرف وحدة عالجية واحدة من العيادات التخصصية لالمراض المزمنة في المستشفى
بحيث يتكمن المريض بعدها من المتابعة بتقرير طبي مع مديرية الصحة
 .IVعدم صرف االدوية المزمنة بوصفة طبية من قسم الطوارئ في المستشفيات حيث ان قسم
الطوارء فقط لعالج الحالة الطارئة او ادخالها للمستشفى
 .Vعدم صرف ادوية لمرضى الخروج من المستشفى اذا كانوا من مرضى االورام او الغسيل
الكلوي او الثالسيميا حيث يتم صرفهم الشهري لها من عياداتهم التخصصية في المستشفى
وصرف الخروج لهم يعتبر تكرار وصرف غير رشيد لالدوية في المستشفيات ,ويتم االكتفاء
بصرف االدوية الجديدة لهم التي اضيفت على تقرير الخروج ويكتفى صرفها لمدة خمس
ايام لحين مراجعة العيادة الخاصة به .
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ثالثا :العقاقير الخطرة:

و  -لتم تسجيل ترصيد الكميجات الواري املصر ف من العقجاقري اخلطر على السجل اخلجاص هبجا.

ب-

ليتم صرف العقجاقري اخلطر ملرضى العيجايات اخلجارهي

OUTPATIENTمن مرضى السرطجان

(عيجاي اا رام ،الدم ) بنجاءا على صف طبي من طبيب ااخصجائي حبيث لصرف للمرلض من ااقراص
كمي تكفي ملد شهر كحد اقصى ( ) 11من اامبوات فقط MORPHINE AMP
( ) 11كحد اقصى تصرف العقجاقري اخلطر من مدلرل الصح بنجاءا على تقرلر من اخصجائي اا رام على
ان لتم التقيد بجالكميجات املذكور اعاله

رابعاDESFERAL PUMP :

جيب فتح سجل كجامل ملضخجات ال  DESFERALاليت تستعمل يف عالج الثالسيميجا شجامال لإليخجال اإلخراج
اسم املرلض

صف طبي موقع من الطبيب املعجاجل تعهد املرلض بإرهجاع املضخ يف حجال التوقف عن ااستخدام

خامسا :تعليمات عامة
.1

لتوهب على الصيديل التأكد من ون مجيع البيجانجات املطلوب يف الوصف معبأه حسب األصول علي اامتنجاع عن

صرف وي صف ا تكون معبأه حسب األصول.
.2

لتوهب على الصيديل التأكد من هوي الطوابع و صل الدفع الالزم على الوصف .

.3

لفتح يف الصيدلي سجالت لبعض اي ل السرطجان الغسيل الكلوي الثالسيميجا البجاهظ الثمن ذلك حسب
النموذج املرفق (ملحق )3

.4

ا جيوز صرف صف طبي بعد مخس الجام .

.5

ا جيوز صرف صفجات طبي صجاير عن قسم الطوارئ يف املستشفى من صيدلي املستشفى لكتفى بكتجاب
تقرلر للمرلض ملراهع الرعجال الصحي األ لي

.6

ا جيوز صرف وي صف إا إذا كجانت صجاير عن نفس املستشفى .

.7

مينع استعمجال الطمس (التبكس) يف تغري وي معلوم يف الوصف

يف حجال التغيري لتم الشطب التصحيح

خبط اضح التوقيع مقجابل من قبل املصحح.
.8

مينع استعمجال مجاي الطمس ( التبكس) على السجالت يف حجال هوي خطأ يف السجالت  ،لشطب اخلطأ
12

بقلم امحر (حبيث تبقى هنجالك إمكجاني لقراءت ) لعدل بجالوضع الصحيح لوقع املوظف املسؤ ل على ذلك.
.9

لتوهب على الصيديل التقيد بنظجام التسجيل اليومي للوصفجات املستندات

 .11ا جيوز شراء وي ل من السلف غري موهوي يف قجائم األي ل األسجاسي
 .11عند احلجاه لشراء ي اء من ق جائم األي ل األسجاسي لتوهب اخذ املوافق اخلطي من املستويعجات املركةل على
ذلك.
 .12لعجامل وي عالج هدلد لتم إضجافت إ ى قجائم األي ل األسجاسي من قبل اللجن الفني الد ائي و وي ل التربعجات مبجا
ميجاثل من األي ل املوهوي يف قجائم األي ل األسجاسي و حسب مجا لصدر من قرارات خجاص .
 .13لفتح يف الصيدلي سجالت خجاص للمرضى الذلن حيتجاهون عالج MABTHERA , GLIVIC
,HERCEPTIN ,AVASTINمن اهل متجابع صف صرف هذه األي ل
 .14طالب املدارس الذلن لراهعون طوارئ املستشفى تصرف هلم احلقن الواري يف كتجاب عطوف الوكيل ي ن احلجاه
ا ى تجامني ا مسجامه .
 .15تصرف املضجايات احليول ملرضى العيجايات يف املستشفى بعدي حدات عالهي حسب حجال املرلض حجاهت
الفرت العالهي اليت لقررهجا الطبيب .
 .16مرضى زراع الكلى لراهعون فقط يف مدلرلجات الصح تصرف وي لتهم من املركة الصحي
 .17مرضى الفشل الكلوي ( حبجاه ا ى يللة يمول فقط ) لراهعون فقط يف املستشفيجات تصرف وي لتهم مبجا فيهجا (
 ) EPOEITINمن املستشفى
 .18مرضى التصلب من اامراض املةمن لتم تة لده بتقرلر طيب من عيجاي التخصص بجاملستشفى لتجابع صرف اي لت مبجا
فيهجا حقن ال  AVONEXو  REBIFمن املدلرل اليت لتبع هلجا يف منطقت
 .19جتدلد التقرلرالطيب للمرضى املةمنني مرتني سنولجا
 .21مجيع مجا خيص انظم الصرف على ااي ل لطبق على صرف املستهلكجات الضجا
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الفصل الثاني :قائمة وحدات األدوية و المستهلكات الطبية

الوحد

الرقم

الد اء

أوال:

الحبوب و الكبسوالت

-1

وي ل األمراض احلجاي

 31حبجات

-3

LORATIDIN 10MG TAB

 11حبجات

-2

OMEPRAZOLE 20MG TAB

 11حبجات

-4

وي ل األمراض املةمن

 21حبجات

-5

MEBENDAZOL100 MG TAB

 1حبجات

-1

CEFUROXIME 250,500 MG TAB

 11حبجات

-7

CIPROFLOXACIN 250, 500 MG TAB

 11حبجات

-1

DOXYCYCLIN100MG TAB

TAB 11

-1

AZITHROMYCINE 250MG TAB

 1حبجات

-11

FLUCONAZOLE 50MG TAB

 31حب

-11

CLOMIPHENE 50MG TAB

 11حبجات

ثانيا
-1

مالحظجات

الحقن:
املضجايات احليول اليت ا لوهد هلجا بدلل على شكل حبوب

لسجاهم

 5حقن

صرفهجا يف مغجاير املرلض للمستشفى مبكرا
-3

CALCITONIN 50 IU

حقن

-2

ERYTHROPOIETIN 2000 IU OR ALIKE

حقن

-4

ENOXAPARIN AMP

حقن

-5

HEPARIN

5حقن

-1

MORPHINE10MG AMP

5حقن
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لصرف ملرضى

السرطجان فقط
-7

)RECOMBINANT G-CSF ( NEUPOGEN

-1

()PROCAINE PENICILLIN G

حقن
 5حقن

-1

OCTREOTIDE 20MG AMP

حقن

-11

OCTREOTIDE 0.1MG AMP

 5حقن

-11

MTX 50MG

حقن

-13

METHYLPREDNISOLONE ACETATE
40MG
METHYL PREDNISOLONE SODIUM
SOD.SUCCINATE
VITAMIN B12

حقن

-12
-14

ثالثا-
-1
-3
رابعجا

حقن
5حقن

التحاميل
مجيع ونواع التحجاميل بجاستثنجاء مجا سريي يف البند 3
MICONAZOLE NITRATE 400 MG
VAGINAL TAB
القطرات

 1حتجاميل
 2حتجاميل
عبو احد

خجامسجا

املراهم الكرميجات

عبو احد

سجايسجا

الشرابجات

عبو احد

سجابعجا

INHALERS

عبو احد

ثجامنجا

SOLUTIONS FOR VENTILATOR

عبو احد

تجاسعجا

حليب األطفجال العالهي

عجاشرا

األغذل املكمل مثل ENSURE

حجايي

البوير

علب

احد

 5علب
كيس ا عبو

عشر
ثجاين عشر

مخس لصقجات

اللصقجات اجللدل

11

TUBE

 كيس2

ORS حملول معجاجل اجلفجاف

ثجالث
عشر

BOTTLES5
ML511OF

I.V SOLUTIONS

رابع عشر

املستهلكجات الطبي

مالحظجات

)11( عشر

FOLLY CATHETER

-1

قطع حد

SILICON CATHETER

-3

)11( عشر

FEEDING TUBE

-2

)11( عشر

CATHETER SUCTION

-4

)11( عشر

CATHETER TEIMEN

-5

)11( عشر

CATHETER NELATON

-1

)11( عشر

URINE BAG

-7

قطع5

INFUSION SET

الوحد
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الفصل الثالث
المساهمات
المساهمة:

تبلغ قيم املسجامه لكل حد عالهي شيكل احد لألطفجال حىت عمر  2سنوات  2شيكل لبقي املرضى
أدوية معفاة من التأمين و المساهمة:
أ-

حملول معجاجل اجلفجاف  ORSلألطفجال حىت سن ثال سنوات

ب-

طعم TOXOID TETANUS .DIPH

ت -السجنجاء الذلن حيتجاهون العالج يف عيجايات املستشفى
 -مع تل ماوات وا م إا ةس طالل ماو مح

أدوية معفاة من تأمين لكن تحتاج إلى مساهمة:
األي ل املستعمل يف عالج األطفجال حىت سن  2سنوات

و-

ب  -حقن اإلسعجاف الواري يف كتجاب عطوف كيل زار الصح رقم ( 3111/115/114ملحق)2
أدوية تحتاج إلى تأمين صحي و معفاة من المساهمة:
أ-

األي ل

املستهلكجات الطبي ملرضى الثالسيميجا تشمل:

.TAB EXJADE ,DESFERRIOXAMINE
, FOLIC ACID ,INJECTION
ب-

SCALPVAIN
األي ل املستخدم يف عالج اهليموفيليجا

ت-

احملجاليل املستخدم يف عالج غسيل الكلى CAPD

ث-

األي ل التجالي املستخدم يف عالج مرضى الغسيل الكلوي

WATER FOR

NEEDLE , SYRINGE,

)ALPHA D3 ( ALPHACALCIDOL
CALCIUM CARBONATE
PREDNISOLONE
FERROUS SULFATE +FOLIC ACID FOLIC ACID
IRON INJECTION
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مأل تل ماواتخ و م عالج أوحمح ماجاةز ما تحي تماقال ماوزوه اوحضى ماغالل ما اتي

ASPIRIN , WARFARIN , CLOPIDOGREL , ISOSORBIDE
MONO NITRATE , ATORVASTATIN , ETC
األي ل املستخدم يف عالج مرض السكري ملرضى الغسيل الكلوي
 ( EPOIETINلصرف يف قسم غسيل الكلى فقط ياخل املستشفى )
تحصل المساهمات التالية من المرضى غير المؤمنين :
)I

 DINOPROSTONE AMPحيصل  131شيكل عن كل إبر .

)II

 ANTI Dحيصل  111شيكل عن كل إبر .
يصرف الحليب العالجي واالدوية الخاصة بعالج امراض االيض الخلقية مجانا ( BETAIN
POWD ,XMTVI MAXIMID FORMULA,XPHENTYROSINE,
)ARGININE CAP,GLYCIN500MG CAP ,ETC
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