
 نظام آداب مھنة الصیدلة

 

I - االسباب الموجبة 

منذ المراحل االولى لتطوره، كانت دائماً المھنة التي تھتم الصیدلة، مھنة ورسالة، عرفھا االنسان  
بعالج االنسان من خالل فن علوم تحضیر االدویة الستخدامھا في عالج االمراض والوقایة منھا 

 . ودراسة تأثیرھا الدوائي على االدویة واختیارھا والمساعدة على تشخیصھا وطرق التعرف

واذا كانت مھنة الصیدلة مستمرة في مواكبة االنسان، منذ فجر التاریخ الى عصرنا ھذا، فذلك عائد 
 : لعدة أسباب أھمھا اثنان

 : السبب االول

ألنھا تحمل في طیاتھا مجموعة من القیم االنسانیة الخالدة، حي تمتزج االلتزامات االخالقیة التي 
یتمتع بھا الصیدلي بحبھ لمجتمعھ الذي منحھ الثقة كي یكون الحارس االمین على صحة أفراد 

 . وطنھ

 : السبب الثاني

لتصرف المبني على االمانة ألن مھنة الصیدلة كانت وال تزال تمارس من قبل نخبة تتصف بحسن ا
 . رعایة الصیدالنیة للفرد على أعلى مستوى من الكفاءة والنزاھةوالصدق والمحبة وتوفیر ال

إن االسباب الموجبة المتقدم ذكرھا استدعت وضع النظام، المبّینة أحكامھ فیما یلي آلداب مھنة 
 . الصیدلة

II -  بنود نظام آداب المھنة نطاق تطبیق: 

 .أحكام ھذا الباب نظام آداب مھنة الصیدلةتشّكل  

 . تنطبق أحكام نظام آداب المھنة على كافة الصیدالنیین المسجلین لدى نقابة الصیادلة

إن مخالفة أحكام ھذا النظام ھي من اختصاص المجلس التأدیبي للنقابة، دون التطّرق للمالحقات 
 . الجزائیة التي قد تكون المخالفة قابلة ألن تسببھا

مھما كانت الشخصیة المعنویة التي یمارس من خاللھا الصیادلة مھنتھم ال یمكن لھؤالء اعتبار ان 
 . ھذه الحالة تعفیھم شخصیاً من واجباتھم المنصوص عنھا في ھذا النظام

III - نظام آداب المھنة  

 حمایة الصحة العامة -۱

علیھ أن یساھم في اعالم وارشاد االفراد فیما . یمارس الصیدالني مھنتھ محترماً للحیاة واالنسان
 . یتعلق بالمواضیع الصحیة ال سیما تلك المتعلقة بالدواء



 الكرامة واالستقاللیة المھنیة -۲

 .على الصیدالني أن یضمن الحفاظ على حریة حكمھ المھني في ممارسة عملھ

في جمیع الحاالت، على الصیدلي .  التخلي عن استقاللیة حكمھ المھني بأیة طریقة كانتال یمكنھ 
 . یتخذ سلوكاً مطابقاً لما تتطلبھ أمانة وكرامة الصیدلي أن

 . علیھ أن یمتنع عن القیام بأي واقعة او حدث یشّوه سمعة مھنتھ

 :قیم وأخالقیات الصیدلي -۳

 . یحّتم الواجب على الصیدلي أن یحافظ على القیم واألخالقیات في حیاتھ الخاصة والمھنیة

 :تصّنف القیم االخالقیة الى مجموعتین

 اخالقیات الصیدلي في عالقتھ مع المریض -  أ 

 أخالقیات الصیدلي في عالقتھ مع زمالء المھنة - ب 

 : أخالقیات الصیدلي في عالقتھ مع المریض -أ

ھذه العالقة المھنیة القائمة على أساس أخالقي بمثابة میثاق، وھذا یعني أن على الصیدلي  تعدّ 
 . التزامات أخالقیة تجاه المجتمع الذي منحھ الثقة

 :وبناء على ذلك، فإن على الصیدلي أن یلتزم في تعاملھ مع المریض بالتالي

 احترام العالقة المھنیة مع المرضى  -

 وصدق ومحبةالتصرف بأمانة   -

 مساعدة المرضى على الوصول الى أقصى درجات االستفادة من العالج  -

 توفیر الرعایة الصیدالنیة للمریض على أعلى مستوى من الكفاءة  -

 احترام احتیاجات وقیم ومنزلة ومكانة المریض  -

ي دعم حق المریض في تلقي الرعایة الصحیة العالیة الكفاءة وذات المستوى االخالق  -
 .والمھني المرتفع

 في اختیار ما یتعلق بالرعایة الصیدالنیة دعم حق المریض  -

 بطریقة مفھومة تقدیم المعلومات الدوائیة للمریض  -

توفیر الرعایة الصیدالنیة للمریض مع احترام خصوصیتھ والقیام بكل ما یلزم لحمایة   -
 . سریة المعلومات الخاصة بھ

 بخصوصیة المریضحمایة الحقوق الخاصة   -



 

 المحافظة على ثقة المریض واحترامھ  -

 تجنب الممارسات والتصرفات التي تمیز بین المرضى  -

 أخالقیات الصیدلي في عالقتھ مع زمالئھ- ب 

یلتزم الصیدلي بإقامة أفضل العالقات مع زمالئھ، كما یلتزم بالتعاون في كل ما من شأنھ   -
 .رفع مستوى المھنة

 الصیدلي بالتعلیمات التي یصدرھا مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المھنةیلتزم   -

یلتزم بالعودة الى مجلس النقابة عند حصول خالفات بینھ وبین زمالئھ فیما یتعلّق بأمور   -
 المھنة

 .إحترام سلطة النقابة وإبداء كامل التعاون مع أجھزتھا الرقابیة  -

فرضھ علیھ آداب المخاطبة كتابة أو شفاھة، فیتجنب الكالم على الصیدلي أن یلتزم بما ی  -
 .الجارح والعبارات المھینة تجاه زمالئھ أو الغیر

على الصیدلي أالّ یستْغیِب زمیلھ للتجریح فیھ، وعلیھ ان ال ینسب الیھ اي قول مسيء    -
 .وأالّ ینتقص من كرامة زمیلھ

من وسائل االعالم واالتصاالت المرئیة على الصیدلي ان یمتنع عن استخدام أي وسیلة   -
والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل االجتماعي كمنبر إلطالق الكالم الجارح والعبارات 
المھینة وتشویھ صورة زمالئھ وإھانة مجلس النقابة وعلیھ العودة الى مجلس النقابة لتسویة أي 

 . خالف قد ینشأ مع زمالئھ أو مع المجلس

 اإلخالص -٤

 .ى الصیدلي أن یكون مخلصاً تجاه كافة األفراد الذین یلجؤون الیھعل

 ممثل وزارة الصحة -٥

على الصیادلة أن یساھموا في اإلجراءات التي تتخذھا وزارة الصحة العامة بھدف حمایة الصحة 
  . العامة وتسھیل حیاة المواطنین

 االجتماعي العالقات بأنظمة الحمایة االجتماعي ال سیما مؤسسة الضمان -٦

على الصیدلي أالّ یعّرض حسن سیر المؤسسات وأنظمة الحمایة االجتماعیة للخطر، وذلك لصالح  
وھو یطّبق القواعد التي ترسیھا تلك المؤسسات ال سیما مؤسسة الضمان االجتماعي وذلك . األفراد

 .من خالل ممارسة نشاطھ المھني بكل أخالقیة وأمانة

 



 تحدیث المعرفة  -۷

 .واجب الصیادلة أن یتابعوا بتحدیث معرفتھممن 

یجب على الصیدلي أن یتعھد وعلى مدى حیاتھ باستمراریة التعلم بشكل یضمن لھ االحتفاظ بمستوى 
 . مناسب من العلم والمھارة

 حمایة مصلحة الصیادلة -۸

سیما فیما على الصیدالني االمتناع عن القیام بأیة أعمال قد تضر بمصلحة زمالئھ الصیادلة ال 
ع الدواء الى العموم إال من خالل صیدلیة مرخصة وفق یتعلّق بوجوب احترام مبدأ عدم جواز بی

 . األصول

 .وبالتالي، االمتناع عن تنظیم أیة فواتیر وھمیة لتغطیة عملیة بیع دواء مخالفة للقانون وللعرف

 الممارسة الشخصیة والتفویض -۹

ى الصیدالني بأن ینّفذ ھذا االخیر وبنفسھ االعمال المھنیة أو تقتضي الممارسة الشخصیة الواجبة عل
على كل صیدالني أن یعلم النقابةبكل . أن یراقب بعنایة التنفیذ في حال عدم قیامھ باالعمال بنفسھ

  . صیدلي یعمل معھ في الصیدلیة أو یفوضھ للقیام بعمل ما

 تسجیل الموظفین لدى النقابة -۱۰

. على كل صیدلي أن یتأكد من تسجیل المساعدین أو المفّوضین أو المدیرین لھ على جدول النقابة
وعلى كل صیدالني یتّم استبدالھ بشخص یقوم بمھامھ أن یتأكد من أن بدیلھ یستوفي الشروط 

 . المطلوبة لھذه المھام

أي عقد عمل وبالتالي یمتنع ي بعدم تسجیل أسماء صیادلة لیسوا مرتبطین معھ بوعلیھ، یتعھد الصیدل
 .الصیدلي عن إعطاء إفادات عمل وھمیة من شأنھا اإلضرار بمصالح النقابة وزمالئھ الصیادلة

 المسؤولیة تجاه اآلخر -۱۱

تقّدر الھیئات التأدیبیة التابعة للنقابة الى أي مدى یكون صیدالني مسؤوالً على النحو التأدیبي، 
 . صیدالني آخر یعمل تحت سلطة االول لالعمال المھنیة التي یقوم بھا

 . یمكن أن تكون المسؤولیات التأدیبیة العائدة لكل واحد منھما مشتركة معاً 

 الموجبات التصریحیة لدى النقابة -۱۲

یجب ان یشّكل، كل توقف عن نشاط مھني وكل نقل للمراكز المھنیة وكل تغییر یطرأ على الملكیة 
على البنیة االجتماعیة لمؤسسة صیدالنیة او الدارة صیدلیة مخصصة أو على االدارة الصیدالنیة او 

األخذ بأي تعدیل  لالستخدام الداخلي، موضوع تصریح یوجھ الى جانب مجلس النقابة على أن ال یتمّ 
 . بھیكلیة االدارة ألي جھة كانت اال بعد الموافقة الخطیة لنقابة الصیادلة

 



 العادلاالستقاللیة المھنیة واألجر  -۱۳

على الصیدالني االّ یخضع ألیة قیود مالیة او تجاریة او تقنیة او معنویة مھما كانت طبیعتھا، قد 
 . یتھ في ممارسة مھنتھتكون قابلة بأن تمس باستقالل

 العالقات بالسطات المختصة -۱٤

 . على الصیادلة ان یحافظوا على عالقات موثوقة مع السلطات المختصة ال سیما وزارة الصحة

 حریة االختیار واغراء الزبائن -۱٥

یحظر على الصیادلة أن یمسوا بحریة اختیار الزبائن للصیدالني، علیھم ان یمتنعوا عن أي عمل 
 .منافسة غیر نزیھ

 . یحظر على الصیادلة أن یقوموا بإغراء الزبائن من خالل عملیات وطرق مضادة لكرامة المھنة

یحظر على الصیادلة أن یوقعوا على عقود مع مؤسسات أو جھات خاصة ھدفھا جذب الزبائن 
 . بطریقة تمس بمصلحة زمالئھم الصیادلة وتكون مخالفة آلداب مھنة الصیدلة

 احترام حالة المریض الصحّیة -۱٦

دھا السماح یحظر منعاً باتاً باعتباره مضاداً للسلوك المھني اي سند او اتفاقیة موضوعھا او صد
 . للصیدالني أن یستفید بشكل غیر قانوني من حالة المریض الصحیة

 التواطوء في الممارسة غیر القانونیة للمھنة -۱۷

یحظر على الصیادلة أن یساعدوا أي شخص یلجأ الى الممارسة غیر القانونیة لنشاطات الصیدلیة او 
 . للطّب او ألیة مھنة اخرى تتعلق بالصحة

 بشكل عام التواطوء -۱۸

ُیمنع أي تواطوء بین الصیادلة واالطباء أو اعضاء مھن أخرى تتعلق بعمل الصیدلي وصحة 
یعني التواطوء بین صیدلي وشخص آخر او اكثر بھدف الحصول على فوائد على حساب . المریض

 . المریض او على حساب زمالئھم الصیادلة

 المعلومات واالعالن -۱۹

 . یجب ان تكون المعلومات واالعالنات، عندما ُیسمح بھا صادقة ومخلصة ومصاغة برعایة وعنایة

 الحفاظ على العالقات المتناغمة مع باقي المھن المتعلقة بالصحة  -۲۰

على الصیادلة ان یحافظوا على عالقات جیدة مع أعضاء الھیئة الطبیة اآلخرین وأعضاء المھن 
 . ة واالطباء، وأن یحترموا استقاللیتھم المھنیةاالخرى المتعلقة بالصح

 



 اإلخالص والتضامن بین الصیادلة -۲۱

ابة ان یتبادلوا المساعدة والدعم من أجل إتمام واجباتھم على كافة الصیادلة المسجلین لدى النق
 . علیھم أن یعملوا بإخالص وتضامن فیما بینھم في كافة الظروف.  المھنیة

 المعاونین الصیادلةاحترام  -۲۲

 . على الصیادلة ان یعاملوا الصیادلة الموظفین لدیھم كزمالء وأالّ یعیقوا ممارستھم لوالیاتھم المھنیة

 اإلقالة -۲۳

 .یحظر على الصیادلة تحریض موظف لدى زمیل لفسخ عقد العمل

 خصوصیة المعلومات المكتسبة في خالل ممارسة المھام -۲٤

ال یمكن لصیدالني ان یستخدم مستندات او معلومات داخلیة قد توّصل الیھا في خالل ممارستھ 
 . لمھامھ لدى مستخدمھ السابق أو مدرّبھ، اال بموافقة صریحة من ھذا االخیر

 منع االتھامات غیر المبررة -۲٥

 . أي زمیلعلى الصیدالني أن یمتنع عن ایة اتھامات غیر مبررة او ھادفة اللحاق الضرر ب

 نزاعات مھنیة بین الصیادلة -۲٦

 .الذین یواجھون نزاعات مھنیة فیما بینھم أن یحاولوا حلھا واذا فشلوا، یبلغون النقیب على الصیادلة

 االدویة غیر المسموح بھا -۲۷

 یحظر على الصیادلة اعطاء دواء غیر مسموح بھ

 عمل صیدالني -۲۸

 : وان یضیف الیھ الدواء،على الصیدالني ان یقوم بإعطاء 

 التحلیل الصیدالني للوصفة الطبیة اذا وجدت ۰۱ 

 االعداد المحتمل للجرعات التي یجب ادارتھا ۰۲ 

 توفیر المعلومات والنصائح الالزمة لالستخدام السلیم للدواء ۰۳ 

 .من واجب الصیدالني أن یدلي النصائح لدى تسلیم الدواء الذي ال یتطلب وصفة طبیة

 .م في الدعم المقّدم للمریض من خالل نصائح مناسبة وضمن نطاق صالحیاتھعلیھ أن یساھ

 



 الحضور الصیدالني -۲۹

ال یمكن ألي صیدالني أن یبقي صیدلیة مفتوحة أو صیدلیة مخصصة لالستخدام الداخلي شاغلة اذا 
 . لیس قادراً على أن یمارس المھنة شخصیاً او اذا لم یعّین بدیالً لھ وفق النظام

 تحدید الصیدالني صاحب الصیدلیة -۳۰

یجب ان تعض الصیدلیة خارجاً وبوضوح اسماء الصیدالني او الصیادلة أصحاب الصیدلیة او 
 . شركاء في الملكیة او شركاء یمارسون المھنة

 وصف داخل وخارج الصیدلیة -۳۱

یتضّمن رسم ال یمكن ان . امة المھنیةیجب ان یكون وصف داخل وخارج الصیدلیة مطابق للكر
 :الصیدلیة ، اضافة الى تسمیتھا، اال الشعارات والمؤشرات التالیة

 صلیب یوناني أخضر، مضيء او غیر مضيء -۱ 

صولجان ھرمس الصیدالنیة خضراء، مضیئة او غیر مضیئة، كما ھي معروفة من  -۲ 
 .ایجییا وثعبان ابیداوروسوزارة الصحة كشعار رسمي یتشّكل من كون ھ

 الصیدلیة والنشاطات المتخصصةتنظیم  -۳۲

 . یجب ان یضمن تنظیم الصیدلیة جودة كافة االعمال المنفذة في داخلھا

یجب ممارسة النشاطات المتخصصة للصیدلیة الداخلة ضمن المجال المھني الصیدالني وفقاً 
 . لالنظمة التابعة لھا

 الواجھات -۳۳

ال یمكن ان تعرض واجھات الصیدلیة الظاھرة من الخارج اال النشاطات المشروعة ممارستھا في 
ال یجب ان تستخدم الواجھات والمواقع لحث الزبائن من خالل عملیات ووسائل مضاّدة . الصیدلیة

 . للكرامة المھنیة

 رفض اعطاء الدواء -۳٤

اذا تًم وصف الدواء . حة المریض ذلكعلى الصیدالني ان یرفض اعطاء الدواء عندما تفرض ص
بموجب وصفة طبیة، على الصیدالني ان ُیعلم واصف الدواء مباشرة عن رفضھ وان یدّونھ على 

 .الوصفة الطبیة

 الحث على استشارة صاحب مھنة واالمتناع عن اصدار تشخیص  -۳٥

  .على الصیدالني ان یحّث المریض على استشارة طبیب مؤھل كلّما دعت الحاجة

 على الصیدالني ان یمتنع عن اصدار تشخیص عن المرض الذي ُیدعى الى المساھمة في معالجتھ



 االستھالك المفرط لالدویة -۳٦

 .على الصیدالني أالّ یحّرض المرضى، بأیة طریقة كانت، على االستھالك المفرط لألدویة

 معلومات عن االسعار -۳۷

 . یجب اعالن كافة االسعار لألفراد، وفقاً للقوانین االقتصادیة المرعیة االجراء

عندما یدعى الصیدالني الى تحدید أسعار المستحضرات في صیدلیتھ بحرّیة وفقاً للقوانین 
 . االقتصادیة، علیھ ان یلجأ الیھا برعایة وعنایة

 ھنیةمنع االستشارات الطبیة في الصیدلیة وتوفیر مراكز م -۳۸

 .ال یمكن إعطاء أیة استشارة طبیة في الصیدلیة

ُیمنع على الصیدالني أن یوّفر أي جزء من الصیدلیة الشخاص خارجین عن الصیدلیة، بمقابل أو 
 . بدون مقابل، من أجل ممارسة أیة مھنة أخرى

 الواجبات العامة -۳۹

على الصیدالني المسؤول ان یحترم اآلداب المھنیة وكافة الوصفات الطبیة الصادرة لصالح الصحة 
 . العامة

.   لتعریف الدقیق لمیزات الصیادلة وللطاقم المعّین تحت سلطتھباالضافة الى ذلك، علیھ ان یضمن ا
 . علیھ ان یدّرب ھذا الطاقم على تطبیق قواعد الممارسة الجیدة

 . المندوب ملزم بالواجبات عینھا في نطاق صالحیاتھ ان الصیدلي

 احترام العالقات بین الزمالء ودقة المعلومات المھنیة واالعالن -٤۰

على الصیدالني المسؤول أو الصیدالني المعّین تحت سلطة ھذا االخیر أن یمنعا نفسھما من تشویھ 
 . سمعة زمیل او شركة منافسة

ى دقة المعلومات العلمیة والطبیة والصیدالنیة واالعالنیة، الى على الصیدالني المسؤول ان یرع
 . جانب االخالص في استخدامھا

 علیھ ان یتأكد من أن اإلعالنات الصادرة عن االدویة ھي موضوعیة وغیر مخادعة

 بدائل -٤۱

من علیھ ان یض. على الصیدالني المسؤول ان یتأكد في حال غیابھ من ان یطّبق بدیلھ كافة االحكام
 . ان یستوفي بدیلھ الشروط المطلوبة

على جمیع الصیادلة مھما كانت وظائفھم االلتزام التام ببنود میثاق المعاییر االخالقیة لترویج  -٤۲
 . االدویة



IV - أحكام ختامیة 

رسالة من أعظم الرساالت وأن قسمھ یلزمھ بما ھو على الصیدلي ان یتذكر دوماً أن مھنتھ ھي  -
 . وارد فیھ ویعصمھ عن كل زلل

كل صیدلي یخّل بأحكام ھذا النظام ُیعاقب بإحدى العقوبات التأدیبیة المنصوص عنھا في قانون  -
 . مزاولة مھنة الصیدلة ونظامھا الداخلي

لة وللنظام الداخلي لنقابة الصیادلة ُیعتبر ھذا النظام مكمالً لقانون تنظیم مزاولة مھنة الصید -
 . ویصبح نافذاً بعد موافقة مجلس النقابة على مضمونھ


