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 إسھاًما قومیًا في التوسع في سبل اللقاحات: الصیادلة المحلیون
 

 
 معالي الوزیر،

 
فإنھ یحتل  ، )WHO(إن اللقاح من أنجح التدخالت الطبیة والصحیة على اإلطالق وأكثرھا فعالیة من حیث التكلفة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمیة 

أخرى قد نتعرض    التي تجتاح البالد في الوقت الحالي واستعدادًا ألي جوائح   19-وفي خضم مواجھة جائحة كوفید  1،2.المرتبة الثانیة بعد المیاه النظیفة

جماعیة  لھا في المستقبل، فعلى جمیع الدول بشكل حاسم أن تتوسع في سبل اللقاحات للتمكن من توفیر تغطیة آمنة وواسعة من اللقاحات والمناعة ال
ستوى ممكن من جودة بأسرع وقت ممكن، وفي الوقت ذاتھ، لتحقیق المساواة في الحصول على تدابیر الوقایة من المرض وللعمل على توفیر أعلى م 
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 موجز تنفیذي
 

 تیسیر  على  تعمل  فھي  الجائحة،  فترة  طوال  األساسیة  خدماتھا  لتقدیم  مفتوحة  المحلیة  الصیدلیات  كانت  لطالما  بأسره،  العالم  حول
  األدلة  على القائمة المشورة وإسداء المرضى، بیوت إلى األدویة  وتوصیل الشخصیة، الوقایة ومعدات األدویة على الحصول

 الفحص استراتیجیات  في المحلیة الصیدلیات تشارك البلدان، من العدید وفي وصرفھا، األیدي مطھرات وإعداد المجتمع، ألفراد
  خدمتنا  في  والصیادلة  المحلیة الصیدلیات واآلن، .المستضدات على الُمعتمدة السریریة الرعایة اختبارات خالل من  طبقتُ  التي

 اللقاحات تسمح التي  األخرى واألمراض واإلنفلونزا 19-كوفید ضد الجماعي التحصین  أسلوب لتیسیر الصحیة الھیئات  وخدمة

دولة على األقل، یلعب الصیادلة بالفعل دوًرا نشًطا في إعطاء  36في  .بالكامل ومھنیة وآمنة سریعة بطریقة وذلك منھا  بالوقایة

 . دولة أخرى 16اللقاحات، في المقابل ھناك اقتراحات مقدمة لذلك أو قید اإلعداد التنظیمي في 

 
 لتضافر الصیادلة  ویتطلع عالم،ال حول  التكلفة وفعالیة  باإلنصاف یتسم صحي نظام  أي في األساس أحجار أحد ھو اللقاح إن

  .الجائحة ھذه على السیطرة في والمساھمة لشعوبنا اللقاحات تقدیم في األخرین الصحیین األخصائیین جھود مع جھودھم

 



 

في جداول  الحیاة والفاعلیة في جمیع مراحل الحیاة یجب االعتماد على ركنین أساسیین أال وھما األولویة األخالقیة وأولویة الصحة العامة للتوسع 
وألقي الضوء بوضوح على خطة   .مواعید اللقاحات واستراتیجیتھا عبر جمیع المراحل السنیة، وذلك عن طریق تنویع سبل تلقي اللقاح خاصة للبالغین

ھذا ویھدف ھذا   2020.3آب /الصادر حدیثًا التي تبنتھا باإلجماع جمیع الدول األعضاء في أغسطس 2030التمنیع لمنظمة الصحة العالمیة لعام 

أن توفر قوى عاملة للمساعدة وذلك في  الخطاب إلى تحدید الموقف الذي نواجھھ عالمیًا، ولكن الطرق التي یتواجد بھا الصیادلة في مجتمعاتنا یمكنھا  
 .بیئات مجھزة إلعطاء التحصینات التي نحتاجھا

 
بكامل  إن تمتع السكان بالصحة لھو أساس لنمو اقتصادیاتنا العالمیة، واللقاحات ھي جزء جوھري من مبادرات الصحة العامة إن تسنى للدول العمل 

حول العالم، فقد نجم عن الجائحة خسائر اقتصادیة تفوق الحصر، وفقد للوظائف   19-صابات بكوفیدإمكاناتھا، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوفیات واإل

األمر اتباع  والعمل في ظروف غیر آمنة وكذلك الضرر الكبیر الذي لحق بالتعلیم واإلنتاجیة والرفاھیة االجتماعیة التي یتمتع بھا األفراد، واستلزم 
قیود على حریات األفراد وفترات إعالق مطولة في العدید من أنحاء العالم، ولكنھا ال تصلح ألن تكون مستدامة  تدابیر وقائیة صارمة تضمنت فرض  

 . كاستراتیجیات طویلة األمد

 
  فعالیة)  SARS-CoV-2(المسبب لمتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد الوخیم   2وفي األسابیع المؤخرة، أظھرت اللقاحات الجدیدة ضد فیروس كورونا  

العمل على    عالیة، مانحة الضوء الذي طال انتظار سطوعھ في نھایة النفق واألمل في العودة إلى األوضاع الطبیعیة في المستقبل القریب، ویتحتم اآلن
، وكبار السن،  صدور الموافقات التنظیمیة بسالسة قدر اإلمكان، وتنفیذ استراتیجیات التحصینات الجماعیة لحمایة العاملین بمجال الرعایة الصحیة
 . واألشخاص المصابین بأمراض غیر معدیة وعوامل الخطورة األخرى، ثم یأتي في المرتبة الثانیة باقي الفئات بمجرد توافر اللقاحات

 
الموسمیة، وااللتھاب الرئوي  من المھم أیًضا حمایة البشر ضد األمراض التنفسیة األخرى التي یمكن الوقایة منھا عن طریق اللقاح مثل اإلنفلونزا 

شدیدة   بالمكورات الرئویة وعدوى المكورات الرئویة األخرى والسعال الدیكي، واألمر ال یتعلق فقط بأن ھذه األمراض قد ینجم عنھا عدوى متزامنة
كتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة وثیقة  أصدر الم  .أنظمة صحیة تعمل بطاقة تفوق إمكاناتھا بالفعل، وإنما ھي تضیف أحماًال ثقاًال على  19-بكوفید

كما تؤكد وثیقة   4إرشادیة في وقت سابق من ھذا العام ینص فیھا على وجوب وضع لقاحات اإلنفلونزا والمكورات الرئویة كأولویة للفئات األضعف،

على وجوب مواصلة الدول التي یوجد بھا بالفعل برامج لقاحات للكبار  )  UNICEF(أخرى صدرت بالتشارك بین منظمة الصحة العالمیة والیونیسف  

  5.على إتاحة ھذه البرامج للمساعدة على ضمان تركیز موارد الرعایة الصحیة المتوافرة على السیطرة على ھذه الجائحة

 
مؤخًرا أن غالبیة البلدان قد شھدت   -مدیرة منظمة الصحة العالمیة للتحصینات واللقاحات والمستحضرات البیولوجیة  -كاثرین أوبراین . دصرحت 

، وسلطت الضوء على حدوث انخفاض في تغطیة اللقاحات 19-انقطاًعا في برامج التحصینات سواء بشكل جزئي أو جوھري نتیجة لجائحة كوفید
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وعالوة على ذلك، فعلى الرغم من الدور االستثنائي الذي یلعبھ الممرضون في تقدیم رعایة أساسیة للمرضى أثناء الجائحة، فقد    6، %50سبة  عالمیًا بن 

ا  تكون أعداد الممرضین غیر كافیة في معظم األماكن إلعطاء لقاحات جماعیة لمالیین من البشر، ویظھر ذلك في الجدول أدناه الذي یفترض ھدفً 
، والبالغین الذین تتجاوز أعمارھم  %)1≈(من إجمالي سكان العالم على اللقاح، بما في ذلك العاملین بمجال الرعایة الصحیة % 24دئیًا لحصول مب

 :7%) 15≈(، والبالغین اآلخرین المعرضین لمخاطر عالیة جراء االعتالالت المشتركة األخرى التي یعانون منھا %)8≈ (عاًما  65

 
عة لمنظمة المنطقة ال تا

ة   الصحة العالم
ل  كثافة الممرض ل

 فرد 10,000
ان عام  لفون  2017الس الممرضون الم

عطاء اللقاح (كثافة  ب
ان  xالممرض   xالس
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الفئات المستهدفة  
د وف % من 24( 19-ل

(  اإلجما

الشهر   ة  مقدم  الجرعات جرعات شه
 اللقاح

ا  ق   404  125,955,909  251,911,817  311,426 1,049,632,572  7 أف

كتان    109  120,352,786  240,705,572  1,108,349 1,002,939,882  26 األم

حر المتوسط    148  85,317,887  170,635,774  577,815 710,982,392  19 ق ال

ا   42  111,078,610  222,157,219  2,646,911 925,655,080  67 أورو

ا ق آس   170  239,880,624  479,761,249  1,409,698 1,999,005,203  16 جنوب 

ط الهادئ   80  227,569,222  455,138,444  2,845,943 1,896,410,185  35 غرب المح

 
: بیانات حول كثافة الممرضین. أشھر 4من الممرضین یقدمون خدمات إعطاء اللقاح، وتتكون سلسلة اللقاح من جرعتین، والحملة على مدار % 43: االفتراضات 

https://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/en/ .بیانات حول السكان :-population-2017-data/gbd-http://ghdx.healthdata.org/record/ihme

2017-1950-estimates .نات حول الممرضین المكلفین بإعطاء اللقاحبیا :-https://www.icn.ch/sites/default/files/inline

files/IMMUNISATION_Report%20%28002%29.pdf  

 
 

  حل حیوي وسریع
أن  صیدلیات المحلیة یمكن الوصول إلیھا بیسر وھي عادة ما تكون أول نقطة اتصال لألفراد العاملین في النظام الصحي، وال یقتصر األمر على  إن ال

حیة  ق صھذه الصیدلیات تتمیز باحتوائھا على قوى عاملة من ذوي المھارات العالیة، بل أن ھؤالء الصیادلة یكونون محل ثقة، توفر الصیدلیات مراف
في ذلك  آمنة ومالئمة وموجودة في وسط المناطق السكنیة ومزودة ببنیة تحتیة ولوجستیات مالئمة لضمان تخزین األدویة بشكل مالئم وتوزیعھا، بما 
الرعایة    تلك التي یلزم حفظھا في غرف تبرید بشكل صارم، كما تقدم الصیدلیات خدمة عامة أساسیة، ویمكن أن تكون شریك أساسي في استراتیجیات

 . الصحیة األولیة والوقایة من األمراض بالتنسیق الكامل مع أنظمة الصحة والمھن الصحیة األخرى

 
وھي    —)  FIP(من اتحاد الصیادلة الدولي   2020باإلضافة إلى أن الصیدلیات ضالعة بشكل متزاید في الترویج للقاحات وإعطائھا، فوفقًا إلى بیانات  

دولة   86في   - 1948كیانًا وطنیًا مھنیًا وتنظیمیًا للصیادلة، وتربطھا عالقات رسمیة بمنظمة الصحة العالمیة منذ عام   146منظمة عالمیة تتألف من  

 
ثالثة والسبعون  في فعالیة نظمتھا مركز الصحة العالمیة ومؤسسة األمم المتحدة، فقد تمت استضافتھا كمقدمة الجتماع جمعیة الصحة العالمیة في دورتھا ال 6

تشرین  /نوفمبر 16المطالعة بتاریخ . (https://www.graduateinstitute.ch/WHA73التسجیل متاح على . 2020تشرین الثاني /نوفمبر 5الُمستأنفة بتاریخ 
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pd5/-1-part-pharmacists-for-course-training-a-practice-in-vaccination-populations-special )accessed 16 November 2020( 



 

دولة   36في  على األقل، تلعب الصیدلیات أدواًرا متنوعة في الترویج للقاحات وزیادة الوعي وإسداء المشورة، وتلعب دوًرا نشًطا في إعطاء اللقاحات  
ویُعد إحدى الركائز األساسیة لزیادة معدالت اللقاحات على مدار الحیاة   8دولة أخرى،  16في حین أن ذلك مقترح أو قید التطویر في  على األقل، 

 .ولیس من الصعب رؤیة الدور الكبیر الذي یمكن للصیدلیات أن تلعبھ في ھذا الصدد 9بأكملھا ھو زیادة سبل الوصول اآلمنة، 

 
وقد وسعت سلطة الصیادلة إلعطاء   19-صرحت عدة دول للصیادلة بإعطاء اللقاحات تمھیدًا لحمالت التحصین ضد كوفید في األسابیع األخیرة،

مما یزید من معدالت تغطیة اللقاح، إن المتطلبات القانونیة للوصفة الطبیة من أجل تدخل وقائي   اللقاح ضد اإلنفلونزا دون الحاجة إلى وصفة طبیة 
یص ولكنھ قائم باألخص على التحقق من استیفاء معاییر األھلیة یضیف عبئًا إداریًا على العملیة التي تھدد نجاح استراتیجیات  غیر قائم على التشخ 

 .توفیر اللقاح دون مبرر إكلینیكي

 
إدخال ممارسة التلقیح القائم   وتُعد ھذه التطورات األخیرة بمثابة مساھمات ھامة نحو تحقیق استراتیجیات قویة وھامة لتوفیر اللقاح، ومع ذلك، فإن

ى الدول دائًما ما یسبقھ مشاریع تجریبیة على عینة محدودة من األفراد ومجموعات صغیرة من الصیدلیات، وفي حین أن  و على الصیدلیة على مست
ذلك تعلیم الصیادلة وتدریبھم، وكذلك  ھذه التجارب لھا قیمتھا ولھا ما یبررھا في الظروف العادیة، لكنھا تتطلب عادة عدة أشھر أو سنوات، بما في 

وھذه الجداول الزمنیة غیر متوافقة مع األھمیة القصوى للمناعة على مستوى السكان التي تفرضھا  . جمع البیانات من التجارب وتحلیلھا ونشرھا

  لسنوات  وفاعلیة  بأمان  اللقاحات  بإعطاء  الصیادلة قام حیث  بلدان  في  دولیًا، المتوافرة   والتجارب األدلة  مجموعة  إلى   وبالنظر  الجائحة الحالیة، وعلیھ، 
  أجل  من ،موجز وبشكل  وتدریبھا،  بالصیدلیات العاملة القوى تعلیم حول المحلیة  التجارب ھذه تتمركز  أن  بشدة ننصح السنوات،  عشرات  حتى أو

   .الكامل للتنفیذ  عاجل بشكل   تمھد سبل  شق  من  التمكن 

 
  معاییر ( الجودة وضمان واالعتماد، والتدریبیة، التعلیمیة والبرامج  التشریعات، وضع  الصیادلة طریق  عن العام حالتلقی  برنامج  تنفیذ ویتطلب  ھذا

  شأنھا  من   تشریعات  وضع   على  العمل  ھو  الصحة  لوزارة  الجوھریة   المھمة  لكن  طویلة،   مھام  قائمة  مثل   ذلك  یبدو  وقد  واإلشراف،   والتوثیق،   ،)الرعایة

  ومنتدانا  الدولي  الصیادلة   اتحاد  مع   بالتعاون   دولتك  في   للصیدلیات   المنظمة   للجھة   یمكن  توافرھا،  وبمجرد   اللقاحات،  وإعطاء   بوصف  للصیادلة   تتیح   أن 
  ممارسات لمتطلبات  واسعًا تنظیمیًا موردًا  المنظمة الجھات منتدى  ویُعد ھذا  المریض، وسالمة الرعایة  جودة من  للتحقق اإلشراف  المنظمة للجھات
  الدولي الصیادلة التحاد یمكن بالفعل،  جاریة التشریعات وضع عملیة كانت وإن الدولي،  الصیادلة باتحاد األعضاء الدول في حالیًا موجودو التلقیح

  عالیة تدریبیة برامج على  الحصول وتیسیر والمراقبة،  والتوثیق،  الجودة، وضمان  واالعتماد، التدریبیة،  البرامج من  مجموعة تطویر  في المساعدة
 .الدولي  الصیادلة اتحاد شركاء  من  الجودة

 
 :التالیة  الوثائق على  لالطالع  ندعوكم العالم،  مستوى على اللقاحات تغطیة  تحسین  في الصیادلة   مساھمات حول المعلومات من  لمزید

1. International Pharmaceutical Federation (FIP): Call to action to expand the role of community 
pharmacies in vaccination, including against covid-19 and future pandemics (2020) 
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  األدویة   على  الحصول  تیسیر  على  تعمل  فھي  الجائحة،  فترة  طوال  األساسیة  خدماتھا  لتقدیم  مفتوحة  المحلیة  الصیدلیات  كانت  لطالما  بأسره،  العالم  حول

  األیدي مطھرات وإعداد  المجتمع، ألفراد  األدلة على  القائمة  المشورة وإسداء  المرضى، بیوت  إلى  األدویة وتوصیل  الشخصیة، الوقایة  معداتو
  على  الُمعتمدة  السریریة  الرعایة   اختبارات  خالل   من  تُطبق  التي   الفحص  استراتیجیات   في  المحلیة  الصیدلیات   تشارك  البلدان،   من   العدید  وفي  وصرفھا،

 
International Pharmaceutical Federation (FIP) :8An overview of pharmacy's impact on immunisation coverage. A 

global survey (2020)  متاح علىhttps://www.fip.org/file/4751 ) 2020تشرین الثاني /نوفمبر 16المطالعة بتاریخ( 
9 course immunization as a gateway to health-e A, Lopalco PL. (2018). LifePhilip R, Attwell K, Breuer T, Di Pasqual .

Expert Rev Vaccines. 2018 Apr;17(10):851-64  .متاح على :

14760584.2018.1527690/https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 ) 2020تشرین الثاني /نوفمبر 16المطالعة بتاریخ( 



 

  واإلنفلونزا  19- كوفید ضد الجماعي التحصین أسلوب لتیسیر الصحیة الھیئات  وخدمة خدمتنا في والصیادلة المحلیة الصیدلیات واآلن، .المستضدات

 بالكامل. ومھنیة وآمنة سریعة  بطریقة وذلك منھا  بالوقایة اللقاحات تسمح  التي األخرى  واألمراض 
 

 19-لكوفید المضادة ) mRNA( المرسال  الریبوزي  النووي الحمض  لقاحات لبعض  والتخزین  التبرید  فائقة  التورید سلسلة  متطلبات  تماًما  ندرك نحن

  الجاف لثلج ا  في  اللقاحات  ھذه مثل على الحفاظ یمكن  -  العالم  أنحاء بعض  في خاصة  - تحدیًا ھذا  یمثل قد  بأنھ  نقر   أننا  حین وفي مؤخًرا،  عنھا الُمعلن

  ھذه بمثل الجماعي التلقیح  أن  ذلك  یعني فال جیدًا، تنسیقًا ومنسقة سریعة لوجیستیة جھود على ذلك ینطوي وقد أیام، عدة العادیة المبردات داخل
  لھم لیتسنى اآلخرین اللقاحات لمقدمي  حلول وضع ویجب التبرید، فائقة بالمجمدات الُمجھزة الكبرى المستشفیات مرافق على قصرھا یمكن اللقاحات

  من  جزًءا   تكون  أن   للصیدلیات  ویمكن   سواء،   حد  على  الدخل   ومنخفضة   الدخل  مرتفعة  البلدان  وفي   والریفیة،   الحضریة  المناطق  من  كل   في  دوًرا  لعب 
 .ذلك علیھا  وینبغي بل الحل 

 
  جھود مع جھودھم لتضافر  الصیادلة ویتطلع  .العالم حول  المادیة  والجدوى باإلنصاف  یتسم صحي نظام أي في األساس أحجار أحد ھو التحصین  إن

  على   ونوافق   فریقكم  ومع   معكم   المقترح  ذلك  بتقدیم   سررنا .الجائحة  ھذه  على  السیطرة   في   والمساھمة   لشعوبنا  اللقاحات  تقدیم  في  األخرى  الصحة   مھن 

 .واستدامتھا حیةالص الرعایة  نظم  فعالیة في   المساھمة المحلیة   للصیدلیات  بھا یمكن التي  السبل تعدد

 
 والتقدیر، االحترام فائق بقبول  وتفضلوا 
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