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 التحكم فى األدوية والمواد المخدرةتنظيم تداول وسياسة 

 : الغرض

 جد تت التحكم   ىتا اوية تا ةالدتةاي الد تيقا للوتئ لوتةاوا ةالوتةاي ن لدتئ  ديتت ااتئاا ااتح ياد ئ ةح ق ت  ✓

 ةلئلوةاعي ةالوةاي ن ال ئصا لصقى ئ ةاللق وا الدثوا لح ز ي ئ. الد يقا ية الئو الص ئيلا
 

 : السياسة

 عتن إكمئ  الققئلا عوا حياةل اوية ا ةالدةاي الد يقا يا ل الداحشفا ى دئ   ص اللوب ةالح ز ن ىضال ✓

الديئاتب للوتئ لوتةاوا  الةقت  ىتا الدكحتئ  لودق ض اليةاا اعلئا لضقةقه   ل ال لدئ ةاالعلئا  الةص 

ةالوةاي ن ةالوقاقا  الةزاق ا ةحأد ن كفظ اوية ا ةالدةاي الد يقا ىا مل دن الص يل ا ة ةكيا  االقاتئ  

 . ةلاليا وا دت االللئا حك  اشقا  ةداوةل ا الص يلا او

 :التعريفات

 األدوية المخدرة:

الدوكق لوئيةن دمئىكا الد يقا  ةحيظ   ااح دئل ئ ةاالحجئق ى  ئ قق   "1"هي الدةاي الدل يا لئلجيةل قق   ▪
 –الحقدتتتتتتئيةل  –الل ثتتتتتتي ن  –الفيحئي تتتتتتل  –  ةححضتتتتتتدن داحكضتتتتتتقا   الدتتتتتتةقى ن 1960لاتتتتتتيا  182

 ال  يقةدةقىةن(.
 اإلجراءات :

دتن  املتق مد ه بلو ال  ح  كحا الف و ه االاح الك لد يال  للوئ الد يقا اوية ا دن االكح ئجئ  حوي ق  ح  ✓

الد تيل  دتن اقتل مد ته لوتب  ح  ال ةكحا ااح المه قلل صالك حه ايح ئا اة الصي  قمةي الا حؤيى الد يل

ةالكتي  اللوتب كتي   تص لدتئ الح تز ن قةاعتي يفت  ةححلتت لته الدتق ض اكح تئ  دتت الصتي  يفتئي التا حؤيى

 .االقصا

 ةد حدي دنالص يلا اوةل  لد قىه حةق ي لأدق اوية ا لحجئقه الدصق ه الشقمه دن االصيئ  هذه لوب  ح  ✓

الصت يلا الحتئلت قا ايدتن إ اعحدئيه  ح  ث  لئلداحشفا ال ئص الجد ةق ه ش ئق ل ح  ةد حة  الداحشفا دي ق

 لئلداحشفا. الجد ةق ا ال ئص ش ئق ل ح  د حة الص يلا اوةل  محئلا لئا  حفة ض دتل ئ الداحشفا 

دن أصل ةصةقح ن  الداحوده ( لالصيئ  كمةده د ئزن" 12 " يدةذ    الفكص  لجيه دكضق عدل  ح   ✓

 .التشغيله( ورقم الصالحيه انتهاء وتاريخ والكميه الصنف والوحده )اسم ى ه ة ل ن

 .كمةد ه ( د ئزن"1 " يدةذ ( 112االضئىه  يىحق ىا الةاقيه االصيئ  اضئىه  ح  ✓

( كمةد ته د تئزن"3 " يدتةذ ) 118 الد تيقا ع تيا يىحق ىتا ا ةالديصتقى التةاقيه االصتيئ  اضتئىه  تح  ✓

عوتا ان  متةن يىحتق ال  تيا لته دكضتق ىتحا ةد حدتي ةد حتة  ةمتذلك جد تت صتفكئ  التيىحق كتابة وتفقطيا 

)رقممم  ة قاعتتا حاتتج ل دتتت ح صتت ص صتتفكئ  داتتحووه لمتتل صتتي  دتتن هتتذه االصتتيئ  د حةدتتا ةدققدتتا

  .دن د وةدئ  الفئحةقامكي اييا التاريخ (  –تحديد مستلم الطلبية  –التشغيله 
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 زايا كي ي ا ىا الص يل ا ىا دمئن ديفصل عتن يا ل  ةيىحق ال  يا ةالداحييا  اوية ا الد يقا كفظ ح   ✓

حكت  اشتقا  ةداتوةل ا عوتا أن  تح  الصتق   دتت الصت يلا اوةل دفحتئ  ةاكتي ئةل  لئقا اوية ا اال قى

 .الص يلا اوةل

 لى:إجراءات الصرف واالستالم للقسم الداخ

لألدتئمن الحتا  تح  ااتح يا  اوية تا الد تيقا  للول ا ىقع تا الد يقه اوية ا لصق  اوةل الص يلا  وة  ✓

لل تب ال ل  تيه حمتةن دكتيةيه مد ته ةحاو  اللةاقئ( - ال دو ئ  –القعئ ا – اليا وا ( يا ل الداحشفا 

 .أةالحدق ض لحوك اوقائ  

حكي ي  ة  ةحئق خ الصق  دت محئلا  الديصقىا ليف  يىحقال  يا عوا أن  ح  الد يقه اوية ا لحية ن  وة  ✓

ااتت  داتتحو  اللول تتا ثالث تتئ ةحةق  تتا ة وتتة  الصتت يلا اوةل لمحئلتتا حوق تتق حفحتت   ااتتلةعا عتتن المد تتئ  

 الديصقىا ةالدحلو ا دن اوية ا الد يقا ةمد ئ  الفةاقغ.

 )أورنيك صرف(ليئاا عوا حذمقا صق  أية ا د يقا   ح  الصق  دن ال  يا الفقع ا لألية ا الد يقا ✓

 ةالصتةقه ة كفتظ دتت الصت يلا اوةل اليدتةذ  صتللأ الصتق  ة تح  ةصتةقا اصتل دتن  حمتةنةالتذى 

الداحشتفا ة  حدته ل تئح  شت ئق دي ق ح  اعحدتئي اذن الصتق  دتن عوا أن  لدو  الدق ض حكفظ اال قى

 .الجد ةق ه

. 

  :وهي المخدره األدوية صرف رنيكبأو استيفائها يجب التي البيانات

 :على وتشمل المريض( ملف فى ورد لما طبقا (بالمريض  الخاصه البيانات ✓

  الغقىته  ققت  –الوات   –الاتن – ايثتا( /ذمتق (اليتة   –الدتق ض  دوت  قق  –ثالث ئ( (الدق ض اا– 
 الد ئلج   ثالث ئ (. اللل ب اا  –الحش  ص  –الاق ق  قق 

  :المطلوب المخدر بنوع الخاصه البيانات ✓

  ةالجقعتا ةحقم تزه الد تيق اات  لئلد تيق ةحشتدل  الدةصتا اللل تب لد قىته الل ئيئ  هذه محئله ة ح 
ةداتحو   ةاوموشت ا ةالحةق تت) ثالثياا ( اللل تب  اات  محئلته دتت )كتابة وتفقيطا(ةمد ا الد يق الدلوةلا

 .الصق  محئله حئق خ دتال  يا ةقو   الوا  الد حص 
 
ن  متةن عوتا أ الد تيقه وية تايىحقع يا د يقا  لئودئمن الفقع ا الائلوا إلاحال  ةصتق  ا  ح  عدل  ✓

 ح  الو ي اةال  ة يىحق ال  يا له دكضق ىحا ةد حدي ةد حة  ةمذلك جد ت صفكئ  اليىحق د حةدا ةدققدا

 –الدتق ض اات ة اجل ى ا ل ئيئ  أةقي ك الصتق    الد يقه ية ادن او لئةل  ةد ئ لومد ئ  الديصقىه

الد تئلج(  اللل تب اات  -المد تا الديصتقىا  -الحقم تز  -الصتق  ةكتيا   -اا  الد تيق  –حئق خ الصق  

 ة ح  الحفح   عو ا لصفا يةق ا دن إياقا الص يلا الحئلت ل ئ الداحشفا.
 

لتذ  ل ي اعلئا الد يق لودق ض  ح  محئلا ا صئل  اعلئا د يق ةحاتو   الفتئقغ( ةذلتك لد قىتا اللل تب ا ✓

 قئ  لئعلئا الد يق ة للت يىحق  ئص لذلك اال صئل دن اصل ة صةقه.

 ية تتاحاتتو   الفتتةاقغ ال ئصتته لئوة % دتتن المد تتا اوصتتو ا25 تتح  الصتتق  عيتتيدئ  صتتل القصتت ي التتا  ✓

محئلا حئق خ الحاو   الص يلي اوةل دت حةق  ه لئاحال  الفةاقغ ةلةاالا ىقي ه وا الحدق ض الا  الد يقه

الص يلي ة مةن اصل اال صئل   اعلئا الد يق ةحاو   الفئقغ( دت الص يلي اوةل اقغ ل  يا ةحلوا الفة
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ة كحفظ الداو   ىقي ه وا الحدق ض( لئلصةقه ثئلحه ىتي التيىحق لوقجتة  ال  تئ ل قىوه لئذن الصق   اوةل

 عيي الكئجه.

 الجقعتا  ئيتا ىتا الد لتئا المد تا حاتج ل  تح  مئدوتا اودلةلتا دكحة تئ  الدتق ض اعلتئا عتي  كئلتا ىا ✓

 أاتفل ىتا اودلةلتا دتن الدحلو تا المد تا حاتج ل  تح  ةا ضتئ   الفتئقغ ةحاتو   د يق إعلئا الد لئا لإ صئل

 .لذلك لئلحةق ت ةالددقضا اللل ب دت الص يلا دن مال    وة  ث  الد يقا  دن الجقعا الد لئه

المد تا  لجئيتب ةالحةق تت الددقضتا اة اللل تب ةجتةي ىا االدلةل دن الدحلو ا المد ا لئعيا  الص يلا  وة  ✓

الاقيجا  ة ةضت الصق  دجئقى ىا االدلةل دن الدحلو ا المد ا حفق غ لق ق عن ةذلك إعياد ئ ح  الحا

 اآلدئن صييةق ىا الفئقغا

. 

 تعليمات عامة
الد يقه لديا عشق ايةا  دن حئق خ ا تق  ية ا ح  كفظ جد ت اليىئحقةاالذةيئ  ال ئصه لو ي ةصق  او ✓

 ق ي ل ئ.
لئلحيل تته دشتتييا لضتتقةقا دقاعتتئا عتتي  الشتتلب اة الدكتتة اة المشتتل اة الحكشتت ق اة  الصتت يلا اوةل وتتة   ✓

 الد يقه. ية ااو ااح يا  الوو  الدز ل ىا جد ت اليىئحق ةاالذةيئ  ال ئصه لو ي ةصق 
 .د يقا أية ا عوا الكصةل ىا اللل ا الحذمقا صةقا إاح يا  ال جةز ✓
 حكق قهئ. حئق خ دن أ ئ   داا دضا ل ي د يقا أية ا عوا حكحةى لل ا حذامق صق   جةز ال ✓

 

 اعدام فوارغ أمبوالت المخدرة:

جتقي لو تئ  لل تي االصت يلا لد قىا اياقا كاب مد ح ئ ش ق ئ دي ئ لحقام  الفةاقغ اعيا  الفةاقغ ة حجد ت  ح  ✓

ةالحأمي دتن دلئلوتا القصت ي الف وتا لدتئ هتة دةجتةي لتيىئحق  ئيا لأ ق دكضق إعيا لئإلاح  ل  يا الد يقا 

ال  يه ة ل ي دقاج ا اذةن الصق  ةالحأمي دن ان أعتياي الفتةاقغ دلتئلق وعتياي اذةن الصتق  ةالحتا حت  

كحتا  لدكضتق االعتيا  الد تيقا وية تاا دتن الدحلوتا القص ي ذمق الد يقه دت وية اعوا اائا ئ صق  ا

 لئلدكضق. الدذمةق االعيا  ةةق  حئق خ

 ة ح  االعيا  لاكق الفةاقغ عوا الا صوب ث  جدت الزجئ  الدماةق ةةض ه ىا دكحةى ديئاب. ✓

 ة ح  الح وص ديه عن لق ق الدكققا اة لئى لق وه ا قى لك ث ال حؤثق عوا الصكه ال ئده اة الل وه. ✓

ةال  الفةاقغ الحا ح  اعتياد ئ ة القصت ي الف وتا ة ح  حكق ق دكضق اعيا  دةضا له االصيئ  ة عيي ادل ✓

 ل  يا الد يقا  ىا ذا  الحئق خ.

 

 :المخدرة األدوية مراجعة

 ىتا جد تت الد يقا ية ااال ل  يا ال ئص اليىحق لدلئلوا حوة  ك ث اية ئ دقح ن ( ص يلا ال إياقا قلل دن ✓

 .ةالمئدل ( الفئقغ( ال زايا  ة لئلوا  ال ئص الد يقا  ع يا يىحق دت الداحشفا أقائ 

إلح تئذ  الداحشتفا عتئ  لدتي ق دةجه دكضق عدل  ح  ( الز ئيا أة ال جز ىا الحلئلق    اةاا عي  كئلا ىا ✓

 ةالوةاي ن. لوةاوا للوئ الالز 
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 االقصىد الح األدوية المخدرة 
 بمعدل 

 )قرص/امبول(

 (    قرص14) mg ( 420 ) ( .Morphine Tab )أقراص المورفين أو أمالحها    1

 (     أمبول6) mg ( 60 ) ( Morphine Amp.10 mg )أمبوالت المورفين أو أمالحها   2

 (     أمبول3) (60 ) mg ( Morphine Amp.20 mg )أمبوالت المورفين أو أمالحها  3

 أمبول 65 ) mg) (1) ( Pethidine Amp. 50  mg )أمبوالت البيثدين أو أمالحها  4

 أمبول mg (2) ( 65 ) ( Pethidine Amp. 100 mg )أمبوالت البيثدين أو أمالحها    5

 (     لصقة5) patches ( 5) (  Durogesic  patchesلصقة ديوروجيسك     ) 6

 (    قرص28) (.8-16-32 28) Tab (JURNISTA)هيدرومورفون أقراص  7

 ( :4الجيةل قق   

ىا شتأن دمئىكتا الد تيقا  ةحيظت   إاتح دئل ئ ةاإلحجتئق ى  تئ ةال تئص  1960لايا  182 الدوكق لئلوئيةن قق  

 لئلكي اوقصا لمد ئ  الجةاهق الد يقا الذى ال  جةز حجئةزه ىا ةصفا لل ا ةاكيا( :

 المسئول :

 دي ق الص يل ا ةاصكئب ال  ي الفقع ا لالية ا الد يقا. ✓
 اوللئا. ✓
 الحدق ض. ✓

 النماذج :

 د يقا. أية ايدةذ  إ صئل إاحال  ىةاقغ  ✓
 د يقا. أية ايدةذ  إذن صق   ✓
 يىحق ق ي  ةدا لالية ا الد يقا يدةذ  ✓
 جيةل حاو   ال  ي الفقع ا دن االية ا الد يقا ل ن اوللئايدةذ   ✓

 
  

 المراجع :

 1955لسنة  127قئيةن دزاةلا د يا الص يلا  ✓
 1960لسنة  182قئيةن الد يقا   ✓
 الد زةن ةاياقا اليةاا.يل ل دقاقلا  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................... مستشفى

 ) إيصال إعطاء مخدر و تسليم الفارغ (

 .......................................................................................................................................................................................................................................................... اسم المريض ) ثالثيا (

 ....................................................... ...................... .........................الجرعة المعطاة..........................................................تركيزه...............................................................المخدراسم 

 ......................................................................توقيع الطبيب........................................................................................................الطبيب المعطى للمخدر)ثالثيا( د/اسم 

 ............................................................................ساعة إعطاء المخدر......................................................................................................................................تاريخ إعطاء المخدر

 ....................................................................................................... د/ من الفارغ إلى  الصيدلي األول ........................................................................ و قد تم تسليم عدد

                              الصيدلي األولتوقيع             يم الفارغ             توقيع القائم بتسل                       اسم القائم بتسليم الفارغ           

 تم التسليم بتاريخ

..............................................................              ....................................................................                .............................................                  
.......................................             
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 وزارة الصحة                                                                

   .............................. الرقم المسلسل                                    مديرية الشئون الصحية ب

 ...............................................................التاريخ                                          ....................................................مستشفى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخدرة ( أدوية) إذن صرف 
 ....................................................................................رقم ملف المريض............................................................................................................. اسم المريض ) ثالثيا (

 ....................................رقم السرير................................ رقم الغرفة....................................................... القسم  .............................. النوع )ذكر/أنثى( السن

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... التشخيص

 ........................................................................................................................................................................................................................./اسم الطبيب المعالج)ثالثيا( د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..........................................................................................الجرعة المطلوبة.................................................تركيزه.................................................................. المخدر اسم

 ...............................................التوقيع.....................................................................................................................................ثيا( د/اسم الطبيب الموصى بالمخدر)ثال

 .............................................اإلجمالي................................... سعر الوحدة............................................................................................الكمية المنصرفة )بالحروف(

 ...............................................التوقيع..........................................................................................................................................................اسم القائم بالصرف )ثالثيا( د/

 ...............................................التوقيع............................................... ........................ .................................................................................:.,,,,....اسم مستلم المخدر )ثالثيا(

 

                                                                                                                                                                         

 يعتمد ,,,

                                                                                                                                                                         

 مدير المستشفي
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 وزارة الصحة
 الرعاية العالجية والعاجلةقطاع 

 االدارة المركزية للصيدلة

 

 

 ( ...................) رقم الصفحة                                                                                 وزارة الصحة      

 ( ...................) المسلسل                                                              مديرية الشئون الصحية ب 

 (.......... /.........../.......الموافق .......................اليوم التاريخ )                                             ......................................................... مستشفى / معهد / مركز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لالية ا الد يقايىحق ق ي ال ةدي 

 اسم المريض م
رقم إذن 

 الصرف

اسم المخدر 

 وتركيزه
 مالحظات الكمية المنصرفة الوحدة

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتم شعار

 الجمهورية

 شعار

 الجمهورية
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 اوللئا(   يدةذ  جيةل حاو   ال  ي الفقع ا دن االية ا الد يقا ل ن
         (المخدرة بين األطباء لشهر )                        ( لعام )                      دويةجدول تسليم العهد الفرعية من اال

اسم الجوهر 

 المخدر
 100بيثدين  50بيثدين  20مورفين  10مورفين  فنتانيل

      الرصيد الثابت التوقيع اسم  الطبيب

 أمبول المتواجدالرصيد 
 أذون/

 فارغ
 أمبول

 أذون/

 فارغ
 أمبول

 أذون/

 فارغ
 أمبول

 أذون/

 فارغ
 أمبول

 أذون/

 فارغ

             التاريخ اليوم
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            

  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            
  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

  ي/            

 


