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مجتمع الصيدلة مينح الثقة ملجلس اإلدارة اجلديد

ندوة اإلعالم الصحي

سمو النائب الثاني يكرم
الصيدلة لحصولها على
االعتماد األكاديمي وتميزها
البحثي

الدعاء بعز البقاء
وعهد الوفاء بدوام الوالء

محمد الرويشد  -الر ياض
تفضل صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية بتكرمي الكليات احلاصلة على االعتماد
األكادميي والفائزة بالتميز البحثي بجامعة امللك سعود  ،جاء ذلك خالل
وضع سموه حلجر األساس ملركز األمير نايف ألبحاث العلوم الصحية في
وادي الرياض للتقنية في جامعة امللك سعود يوم االثنني 1432 /3 / 4هـ،
حيث قام سموه بتسليم درع التكرمي لسعادة عميد كلية الصيدلة الدكتور
يوسف بن عبده عسيري.

www.sps-sa.net

الجمعية في
جامعة األميرة نورة

وماتوفيقي إال باهلل
يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية أن أرحب بكم في باكورة إصدارات الدورة الحادية عشر
للجمعية  ،وأسبق الترحيب برفع أسمى آيات الشكر واإلمتنان لصاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير

منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية ،الرجل الذي أعطى من ثمين وقته و كريم دعمه منذ تاريخ تأسيس الجمعية والذي
كان لها األثر الكبير في رقي وتطوير المهنة والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية في المملكة .ويسرني بل ويشرفني باسم
أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم

العالي على دعمه الالمحدود ،والشكر موصول لمعالي مدير جامعة الملك سعود األستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن
العثمان مهندس اإلبداع وصاحب المبادرة والذي رسخ المفهوم الصحيح للعمل التطوعي نحو بناء اقتصاد المعرفة ،هذا الشعار

الذي أصبح نبراسأ يهتدي به لكل عمل ناجح .والشكر موصول ألعضاء مجالس اإلدارات السابقة للجمعية على ماقدموا من

سارة الرشود  -الرياض
تعتزم وكالة كلية التربية خلدمة املجتمع وتنمية البيئة تنظيم
محاضرات وورش عمل توعوية تتزامن مع يوم الصحة العاملي
وذلك يوم األحد املوافق 1432/5/20هـ  ،وتفاع ً
ال مع أهمية رفع
املستوى التوعوي الصحي في عدة مجاالت تهم املرأة والطالبة
اجلامعية،وتعزيزا للشراكة بني اجلمعية الصيدلية السعودية
وجامعة اإلميرة نورة  ،سيقوم رئيس اجلمعية األستاذ الدكتور
إبراهيم السراء بتقدمي محاضرة في هذه الفعالية كجزء من
مسؤولية اجلمعية جتاه املجتمع .

جهود جبارة كان لها األثر البالغ في وصول الجمعية الصيدلية السعودية لهذا المستوى العلمي والمهني المشرف.

أن التميز واإلبداع أمران وقودهما السعي الدائم نحو التطور وعدم االكتفاء بمرحلة معينة ،فعالم اليوم متجدد بالتحديات التي
تواجه الصيادلة والصيدالنيات من ضغوط اقتصادية و سوء تعامل مع العالج الدوائي وثورة معلوماتية متسارعة ،األمر الذي

يتطلب تظافر الجهود والتركيز على األوليات لتحقيق التميز.

ومن هذا المنطلق تبنى المجلس جملة من المبادرات لتطوير المهنة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي والمساهمة في تطوير الرعاية
الصيدلية في المملكـة ،ومن أبرزها اإلرتقاء بمستوى التعليم المستمر وذلك باستقصاء أراء األخوة واألخوات الصيادلة في

ومركز معلومات األدوية
بمستشفى الملك خالد
بحائل يبدأ نشاطه

كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في رسم الخطط التوعوية والتثقيفية وتنفيذها ،واالهتمام بالمجال البحثي

ليشمل الجوانب اإلكلينيكية ،حيث قامت الجمعية بإدراج المجلة الصيدلية السعودية ضمن قاعدة المعلومات (Institute
 ،)for Scientific Informationهذا وقد استحدث المجلس بدورته الحالية لجنة التطوير و الفعاليات كسابقة ومبادرة

جديدة سوف يكون أحد أهم أولوياتها تجميع وتبويب كافة اللوائح الخاصة بمهنة الصيدلة بالتعاون مع وزارة الصحة لتضمينها
في كتيب شامل ليكون أحد المراجع النظامية الضرورية لمزاولة المهنة واإلهتمام بإنشاء النوادي الصيدلية في المستشفيات

والهيئات الصحية ذات العالقة و تشجيعها.وسوف تحرص الجمعية وخالل الفترة القادمة على ترسيخ مبدأ الشراكة الطالبية
وتشجيع الكفاءات الطالبية المتميزة من خالل النوادي الطالبية وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق أهدافها.

وفي بادرة وطنية ،حرص المجلس في أول أسبوع من انتخابه على التواصل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتوضيح

موقف الجمعية من قرار الهيئة والمتضمن فتح المجال إلستقدام الصيادلة من حملة البكالوريوس من جنسيات مختلفة وتعيينهم
على وظيفة صيدلي حفاظاَ على توفر فرص العمل للصيادلة السعوديين.

وتحقيقاَ للهدف األسمى ،تحرص الجمعية على تجديد روح إنتماء األعضاء والعضوات للجمعية في جميع مراحلها ومحطاتها

والحرص على استمرار ثقة الزمالء والزميالت في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة بالجمعية واستقبال اقتراحتهم الرامية الى

تقييم األداء والرقي بمستوى الخدمات المقدمة ،و لهذا فقد تم تعيين ممثلين للجمعية في جميع مناطق المملكة والموافقة على
منحهم عضوية دائمة طوال فترة الدورة الحالية تكريماَ و شكراَ لعطائهم.
وفي الختام ،بفضل ثقتنا بالله  ،ثم بالصيادلة والصيدالنيات والفريق الذي يعمل تحت مظلة الجمعية ،نتطلع لمستقبل مشرق
شمسه العمل الجاد والطموح الوقاد لتحقيق نقلة نوعية لمهنة الصيدلة .

رئيــس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية
أ.د .إبراه ــيم بن عبد لله الس ـ ــراء
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بالتعاون مع مركز معلومات االدوية والسموم مبجمع امللك سعود
الطبي بالرياض مت افتتاح مركز معلومات األدوي��ة مبستشفى
امل��ل��ك خ��ال��د بحائل وال���ذي ي��ه��دف لتقدمي املعلومه الدقيقه
واملوثوقه لالدوية جلميع الطاقم الطبي باملستشفى
كما اوض���ح م��دي��ر اخل��دم��ات الصيدليه باملستشفى صيدلي
اكلينيكي محمد سعود الزايد ان املركز حتت اشراف الصيدلي
نائل عبدالرحمن اجل��دوع وهو احد الصيادله املتميزين فنيا
ومهنيا باملنطقه كما بني ان ه��ذا التعاون هو ب��اك��ورة التعاون
بني الصيادله في جميع مناطق اململكه مبينا شكره وتقديره
للدكتور يوسف العومي مبركز معلومات االدوي��ه مبجمع امللك
سعود الطبي بالرياض لهذا الدعم البناء للرقي مبستوى املهنه
باملنطقه.

التطبيقات
اإلكلينيكية لحركية
الدواء في ندوة

الثقة المطلقة لمجلس اإلدارة الجديد

محمد عسيري  -جدة
يعتزم قسم الرعاية الصيدلية مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

يوسف اليوسف  -الرياض

للحرس الوطني مبدينة ج��دة بالتعاون م��ع ال��ش��ؤون األكادمية

حتت إشراف إدارة التعاون الدولي واجلمعيات العلمية بجامعة امللك سعود ممثلة بسعادة األستاذ الدكتور يوسف بن فؤاد تالك  ،عقدت

باملدينة الطبية عقد ندوة عن تطبيقات حركية الدواء اإلكلينيكية

اجلمعية العمومية للجمعية الصيدلية السعودية اجتماعها الثاني النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة احلادية عشر يوم السبت  12محرم
 1432هـ املوافق  18ديسمبر  2010م في قاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت  .حيث قامت جلنة االنتخابات برئاسة األستاذ الدكتور عثمان
بن عبدالله الشبانه باإلشراف على عميلة التصويت وفرز أصوات الناخبني .وأسفرت نتائج االقتراع عن انتخاب األعضاءالتالية أسمائهم:
1

�أ.د �.إبراهيم بن عبدا هلل ال�سراء

�أ�ستاذ ال�صيدالنيات والتقنية احليوية ال�صيدالنية  -كلية ال�صيدلة

2

د� .سليمان بن عبدا لعزيز الرا�شد

مدير اخلدمات ال�صيدلية مب�ست�شفى القوات امل�سلحة

3

د .فار�س بن قاعد العنزي

�أ�ستاذ ال�صيدالنيات امل�شارك -ق�سم ال�صيدالنيات  -كلية ال�صيدلة

4

د .عبدا هلل بن حممد الزهراين

ال�صيديل الإكلينيكي لأمرا�ض الكلى بربنامج م�ست�شفى قوى الأمن

5

د� .أو�س بن �إبراهيم ال�شم�سان

�أ�ستاذ ال�صيدالنيات امل�ساعد -ق�سم ال�صيدالنيات -كلية ال�صيدلة

6

د .عبدا هلل بن �سعود احلميدان

هيئة الغذاء والدواء

7

�ص� .سليمان بن عبدا هلل احلميدة

�صيديل �إكلينيكي  -م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي

8

�ص .عبدالرحمن بن عبدا هلل املعيقل

مدير اقت�صاديات الدواء Eli Lilly -

9

�ص .عبدا للطيف بن �سعد العقيفي

رئي�س �إدارة الرعاية ال�صيدلية  -مدينة �سلطان بن عبدا لعزيز للخدمات الإن�سانية

بعد ذلك عقد مجلس إدارة اجلمعية الصيدلية السعودية املنتخب للدورة احلادية عشر جلسته األولى وذلك بدعوة من سعادة الدكتور
عبداللطيف بن أحمد آل غيهب رئيس اللجنة املنظمة النتخابات الدورة احلادية عشر ألعضاء مجلس اإلدارة وقد مت االتفاق على توزيع املهام
على األعضاء كالتالي:
1

�أ.د �إبراهيم بن عبدا هلل ال�سراء

رئي�س جمل�س الإدارة

2

د� .سليمان بن عبدا لعزيز الرا�شد

نائب الرئي�س

3

د .فار�س بن قاعد العنزي

�أمني املال

4

د .عبدا هلل بن حممد الزهراين

�أمني �سر املجل�س

إلى ذلك شكر األستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالله السراء رئيس اجلمعية املنتخب اجلميع على ثقتهم مؤكداً عزمه ومجلس اإلدارة على ترجمة
هذه الثقة الغالية إلى إجنازات تخدم املهنة واملجتمع .
وفي شأن آخر  ،ذكر الدكتور محمد السلطان رئيس اجلمعية السابق أن الدكتور السراء ميثل إضافة كبيرة للجمعية ملا يكتنزه من تأهيل

علمي عال ومهارة إدارية محترفة ستظهر مكنوناتها تطوراً ملحوظاً في مناشط اجلمعية العلمية واالجتماعية  .وختم تصريحة بالتوجه للعلي

القدير داعياً للجميع بالتوفيق والسداد.

Applications of Pharmacokinetics in Clinical

 Practiceبفندق انتركونتينتال مبدينة جدة يوم األربعاء(8
جمادى اآلخرة ،1432-املوافق  11مايو – 2011م ).وذكرالدكتور
محمد عسيري رئيس اللجنة العلمية لهذا اللقاء أن الندوة
ستناقش عددا من احملاور املهمة مثل أهمية معرفة حركية األدوية
وتطبيقاتها اإلكلينيكية كأدوية زراعة األعضاء  ،وأدوية التشنجات
 ،واملضادات احليوية  .كما ستتطرق الندوة إلى مناقشة جرعات
األدوية املناسبة لألطفال،والبدناء،وكبارالسن ،ومن لديهم نقص
في وظائف الكلى.و سيشارك بتقدمي هذة احملاضرات نخبة من
الصيادلة اإلكلينيكني من مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحرس
الوطني مبدينتي جدة والرياض باإلضافة إلى مشاركة متحدثني
من جامعة امللك سعود وجامعة الطائف.

ترشيد استخدام األدوية
للطالب عن طريق الرسم

دعت اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض للبنني
جميع ال��ط�لاب للمشاركة ف��ي املسابقة الفنية للطالب التي
يقيمها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
مبناسبة يوم الصحة العاملي 2011م حول موضوع (االستخدام
الرشيد ل�لأدوي��ة) وال��ت��ي تهدف إل��ى تعزيز السلوك الصحي
والوعي باملخاطر الناجمة عن سوء استخدام األدوية.

صفحات صيدالنية
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كلية الرياض
لطب األسنان
والصيدلة تُ ًخرج
أولى دفعاتها

الجمعية تتميز
في الملتقى
األول للجمعيات
العلمية

بصورة مشرفة.وفي هذا اإلطار  ،ثمن الدكتور السراء بتقدير بالغ
الدعم السخي الذي تقدمت به شركة إسترا زنكا ومساهمتها في
جتهيز معرض اجلمعية .

سارة الرشود  -الرياض
برعاية كرمية من معالي مدير جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور
عبدالله ب��ن عبدالرحمن العثمان ،أقيم امللتقى األول للجمعيات
العلمية واملعرض املصاحب خالل الفترة  7-6صفر 1432هـ املوافق
 11-10يناير 2011م .وقد كان للجمعية الصيدلية السعودية حضور
مشرف من قبل رئيس اجلمعية األستاذ الدكنور إبراهيم بن عبدالله
السراء وكافة أعضاء اللجنة املنظمة ملعرض اجلمعية وعلى رأسهم
الدكتورالصيدلي سليمان احلميدة الصيدلي اإلكلينيكي مبستشفى
امللك خالد اجلامعي ورئيس جلنة التطوير والفعاليات باجلمعية.
تخلل املتقى الذي استمر ليومني عدة جلسات علمية ،حتدث فيها
املشاركون عن دور اجلمعيات العلمية والريادة املستقبلية للنهوض
باملهنة وتطوير العاملني فيها حيث قسم اللقاء إلى ثالثة محاور :أولها
دور اجلمعيات العلمية في التنمية املهنية ،وثانيها االهتمام بالتعاون
احمللي وال��دول��ي ،وأخ��ي�� ًرا االستراتيجيات الهادفة للبحث العلمي
املتميز والنشر الدولي .وقد حث معالي مدير اجلامعة اجلمعيات
العلمية على زي��ادة النشاط مبا يخدم العاملني في املهنة وتكثيف
عبداللطيف العقيفي الرياض
حتت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد
العنقري ،وبتشريف من سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز
العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية  ،أحتفلت
ك��ل��ي��ات ال��ري��اض ل��ط��ب األس��ن��ان و ال��ص��ي��دل��ة م��س��اء ي���وم األحد
12صفر 1432هـ بتخريج  235طالب و طالبة في تخصصات
بكالوريوس طب و جراحة الفم واألسنان و الصيدلة و املختبرات
الطبية و صحة الفم واألسنان .حيث بلغ عدد خريجي بكالوريوس
الصيدلة  48خريجاً و خريجة ميثلون  29صيدلي و  19صيدالنية
ميثلون حصيلة الفترات السابقة .واجل��دي��ر بالذكر أن كليات
الرياض لطب األسنان والصيدلة تشهد نقلة نوعية وكمية في
برامجها وطالبها حيث أرت��ف��ع ع��دد طالبها م��ن ح��وال��ي 120
طالباً وطالبة إل��ى ح��وال��ي  2000طالب وطالبة ي��درس��ون في

برامجها املختلفة من طب أسنان وصيدلة وصحة الفم واألسنان
واملختبرات الطبية والتمريض.

الدور احليوي في تثقيف املجتمع .وقد أوصى اجلمعيات العلمية أن
تلقي اهتمامها على اعتماد املجالت العلمية حيث أنها تعد واجهة

للجمعية فقد أص��ر مجلس اإلدارة للدورة احلالية على أن يتسلم
جائزة اجلمعية رئيس مجلس اإلدارة السابق للدورة العاشرة سعادة
األخ الدكتور محمد بن سلطان السلطان.
وفي ختام امللتقى مت تدشني موقع إدارة التعاون الدولي واجلمعيات
العلمية بحلته اجلديدة والنظام املوحد للعضويات ونظام التصويت
اإللكتروني .كما قامت إدارة التعاون الدولي بتصميم وإنشاء البرنامج
املوحد للعضويات وربطه باملوقع اإللكتروني ليصبح موق ًعا تفاعل ًيا
يشكل حلقة الوصل بني اإلدارة واجلمعيات واألعضاء ،كما يجري
العمل حال ًيا على تطوير نظام متقدم لتحويل جميع التعامالت
الرسمية بني اإلدارة واجلمعيات العلمية ملكاتبات إلكترونية موثقة
تتم أرشفتها آل ًيا.
وثمن األستاذ الدكتور السراء رئيس اجلمعية الصيدلية السعودية
تعاون شركة استرا زينكا ( )AstraZenecaجهود الدكتور قاسم

اجلمعية للتواصل مع العلماء في كافة أنحاء العالم ،كما أنها تعكس

عفيف القاسم املدير اإلقليمي للمبيعات احلكومية مؤكدا أن ذلك

اجلهود بشكل علمي على املستوى احمللي والدولي.

م ّكن اجلمعية من القيام بدورها املأمول في امللتقى وجسد املسؤولية
االجتماعية والعلمية للشركة واقعا ملموسا .ومما يذكر أن هناك

مفتوحا بني رؤساء مجالس
وقد تضمن برنامج امللتقى العلمي حوا ًرا
ً

شركات أخرى ساهمت إبراز صورة اجلمعية في هذا امللتقى وهي:

إدارة اجلمعيات العلمية وأعضائها مع وكالة الدراسات العليا والبحث

شركة اكتيليون و شركة روش  ،فلهم منا جمعيا االمتنان والتقدير

العلمي وإدارة التعاون الدولي واجلمعيات العلمية وبرنامج زمالة عالم،

متطلعني إلى تعاون متواصل .

إذ حتدث فيه املشاركون عن قضايا تهم اجلمعيات العلمية وضرورة
توثيق أواصر التواصل بني اجلمعيات واألستفادة من جتارب بعضهم
البعض.واجلدير بالذكر أن مجلس إدارة اجلمعية مت تشكيلة مؤخ ًرا
في مطلع السنة الهجرية .وقد وفقت اللجنة املنظمة برئاسة الدكتور
سليمان احلميدة في امللتقى بعكس صورة مشرفة من خالل التنظيم
ملعرض اجلمعية الذي كان مميزًا بكل املقاييس حيث أخذ مجلس
اإلدارة على عاتقه عمل كل الترتيبات في وقت قياسي جدًا .وكانت
جهود الدكتور سليمان احلميدة مميزة ولق َيت استحسان اجلميع.
ومن جهة آخ��رى ،فقد حصلت اجلمعية الصيدلية السعودية على
املركز اخلامس في الفئه ( أ ) في امللتقى األول للجمعيات العلمية
من بني  52جمعية علمية ومت منحها جائزة كفاءة األداء،وحصول
معرض اجلمعية على اشادة اإلداره والزوار ومنحه شهادة شكر .وقد
كان ملشاركة الطالب والطالبات أعظم األثر في ظهور جناح اجلمعية
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وعلى هامش امللتقى وف��ي لفتة وف��اء م��ن مجلس اإلدارة احلالي

علماء سعوديون يتميزون عالميا

مشاري التميمي  -الرياض
توصل علماء سعوديون إلى اكتشاف طبي عاملي جديد ،بقيادة الدكتور

األكادميية األمريكية لعلوم اللثة وزراعة األسنان في  18نوفمبر ,ونظرا

الدكتور إبراهيم السراء ـ ـ الذي يعد من العلماء املتخصصني في هذا

خالد بن عبد الله احلزميي الباحث الرئيس ,املشرف على كرسي

ألنها طريقة جديدة ومهمة قامت بنشرها في  7ديسمبر من هذا العام.

املجال ـ ـ أن هذا البحث استغرق ما يقارب أرب��ع سنوات عمال ،وأن

أبحاث املهندس عبد الله بقشان للعوامل احملفزة وبناء العظام في

وقام املوقع الطبي األمريكي الشهير بتصنيف هذا البحث كمرجعية

ف��وائ��ده كبيرة خاصة للمرضى ال��ذي��ن ال يستطيعون أخ��ذ مسكنات

جامعة امللك سعود ,األستاذ املساعد ،قسم وقاية األسنان ،في كلية

علمية عاملية وأعطي الترتيب السادس .يذكر أن املوقع تأسس 1990

األل��م ألسباب طبية كالقرحة ,أو قد تسبب هذه األدوي��ة تفاعال مع

طب األسنان جامعة امللك سعود ،واألستاذ الدكتور إبراهيم السراء

في واشنطن في الواليات املتحدة األمريكية ،ويعنى باألبحاث املهمة

األدوي��ة األخرى التي يأخذها املريض لعالج أمراض أخرى .وأنه مع

أحد اخلبراء العامليني في هذا املجال ,كلية الصيدلة ,جامعة امللك

التي لها تطبيقات سريرية ويكون لها مستقبليا سوق كبيرة اقتصاديا.

هذا االكتشاف سيتم تفادي هذه املضاعفات .اجلدير بالذكر أن هذا

سعود ,والدكتور زياد سالمة الباحث املتخصص في كرسي املهندس

وأبان الدكتور احلزميي أن هذا يدل على مستوى البحث العلمي في

االكتشاف الطبي العاملي ستكون له تطبيقات سريرية للمرضى ،وهذا

بقشان للعوامل احملفزة وبناء العظام ،وكانت إحدى نتائج هذه األبحاث

اجلامعة وخاصة كراسي البحث العلمي وكرسي املهندس بقشان الذي

من اإلجنازات البحثية التي يقدمها كرسي املهندس بقشان ،إضافة إلى

استحداث ـ ـ ألول م��رة ـ ـ طريقة ج��دي��دة لتوصيل مسكن األل��م إلى

يعد الوحيد في طب األسنان في اململكة العربية السعودية .إجنازات

املنجزات األخرى .ويأتي هذا من الدعم املباشر لألبحاث الطبية من

اجل��روح الفموية عبر فيلم الص��ق .مت قبول هذه الورقة العلمية في

كرسي املهندس بقشان أصبحت ظاهرة محليا وإقليميا وعامليا .وذكر

إدارة اجلامعة ممثلة في الدكتور عبد الله العثمان مدير اجلامعة.

وعالمة سعودية تؤكد العالمية
سارة الرشود  -الرياض
استطاعت الباحثة السعودية الدكتورة منار الصويان لفت االنظار إليها إثر قيامها بدراسة أجرتها عن أسباب الصرف اخلاطئ لألدوية
للمرضى كبار السن مؤكدة علو كعب املرأة السعودية في امليادين العلمية.
وقد نشرت مجلة  JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPUTICالعلمية في عدد فبراير2010

بحثاً عن أسباب الصرف اخلاطئ لألدوية للمرضى كبار السن وآثاره ،والتي أجرتها في استراليا بالتعاون مع أكادمييني استراليني.

و أفادت الدكتورة الصويان أن طرق العناية باملرضى كبار السن تختلف لكون أغلبيتهم يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط
وغيرها من األمراض مما يزيد من عدد األدوية التي تصرف لهم وبالتالي فإن نسبة اخلطأ في صرف األدوية تزيد ،وأفصحت الدكتورة
الصويان بأن الدراسة أوضحت أن نسبة اخلطأ تزيد بزيادة األمراض التي يعاني منها املريض أو زيادة عدد األدوية التي تصرف أو
كليهما ،وقد القت الدراسة استحسان الباحثني اإلكلينيكيني ومت االقتباس من هذه الدراسة لكون هذه املجلة العلمية تعتبر من املراجع
املعتبرة في مجال الدواء والصحة بالعالم .يذكر أن الدكتورة منار تعمل حالياً كصيدلي أول في مستشفى القوات املسلحة بالرياض.

صفحات صيدالنية
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الكيالي يقدم
دعما سخيا
للجمعية

صيدلة تبوك تتميز
عبدالله الوهيبي  -تبوك
ت��راس مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة تبوك الدكتور علي بن
مقبول ال��ع��راب��ي ال��غ��ام��دي االج��ت��م��اع ال���دوري مل��دي��ري املستشفيات
واملديرين الطبيني ملستشفيات املنطقة بحضور املساعدين للطب
العالجي والتموين الطبي واملشاريع والصيانة والتخطيط للتطوير
واملالي واإلداري وذلك صباح أمس االثنني وفي بداية االجتماع ثمن
الدكتور الغامدي اجلهود املبذوله من خالل االحصائيات التي مت
االط�لاع عليها لعمل األط��ب��اء والفريق الطبي خ�لال العام املاضي
وقال :يسرني ان اقدم شكري وتقديري جلميع العاملني والعامالت
وأثمن واق��در جهودهم حيث تضمنت التقارير جهدا واضحا في
تقدمي اخلدمات الطبية ولكنه اليصل الى الطموح الذي نسعى اليه
مؤكدا على تنفيذ خطه للعمل خالل عام 1432هـ وفق معايير محدده
لنعرف في نهاية العام اين نقف؟ ماذا عملنا؟ محددين نقاط الضعف
ويجب ان يعمل ك��ل منا ف��ي حياته لتطوير ذات��ه وت��ق��دمي اخلدمة

خالد احلطاب  -الرياض

املطلوبه منه.

التقى ممثلي مجلس إدارة اجلمعية الصيدلية السعودية للدورة
احلادية عشرة سعادة رئيس مجلس اإلدارة االستاذ الدكتور

وأضاف الدكتور الغامدي بأن اإلمكانيات كبيره من خالل ميزانية

إبراهيم بن عبدالله السراء وسعادة الدكتور ف��ارس بن قاعد

وزارة الصحة ومن خالل ماخصص للمنطقة في ميزانية هذا العام

العنزي عضو مجلس اإلدارة ،أمني املال ورئيس جلنة التسويق

تنفيذا لتوجيهات واله االمر ان يجزيهم خير اجلزاء على ما يقومون

واالستثمار مساء يوم االربعاء  1432/2/1هـ املوافق 2011/1/5

به من اعمال وتنفيذا بتوجيهات صاحب السمو امللكي االمير فهد بن

م بسعادة الدكتور وليد بن أمني الكيالي رجل األعمال املعروف

سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي يحرص ان تنعكس

الداعم الرئيس جلميع نشاطات اجلمعية الصيدلية السعودية

هذه اإلمكانيات على رفع مستوى اخلدمة الصحية املقدمة للمنطقة.

منذ تأسيسها،مدير عام شركة احلياة الطبية ،واملدير التنفيذي

وان يكون املستفيد األول راضيا عن مستواها وفقا لتوجيهات معالي

وزير الصحة بأن يكون الهدف األساسي للخدمة هو ماميكن تقدميه
للوصول الى رضى املريض وذوي��ه لتحقيق رضى الله عز وجل ثم
رض��ى املسئولني ول��ذا يجب رف��ع مستوى اخلدمة لتحقيق رغبات
املستفيد.
وق���ال ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي ان العمل املثمر يشكر عليه ك��ل إنسان
واملتميزون كثيرون والعمل الرائع يجب ان يقوم به الكثير من الناس
لذا يجب احلرص على العمل اجليد ذو اجلوده العالية.
ومن ثم متت مناقشة جدول االجتماع الذي كان شعاره (نحو خدمه
صحية أفضل وأجود) .وخالل االجتماع كرم الدكتور الغامدي مديرة
اخل��دم��ات الصيدالنية واملشرفة على التدريب الصيدالنية أميره
الشامان كما مت تكرمي قسم الصيدلية مبستشفى ضباء لتميزه خالل
العام 1431هـ

لشركة الرياض فارما  ،واملمول لكرسي البحث العلمي للصناعات
الدوائية ،وذلك في مكتب سعادته بشركة احلياة الطبية.
وق��دم سعادته تهانيه اخلالصة ملجلس اإلدارة اجلديد للدورة
احلادية عشرة وشكر لهم اجلهود التي يقوم بها مجلس اإلدارة
نحو تطوير ال��رع��اي��ة الصيدلية واإله��ت��م��ام بالبحث العلمي
الرصني .وحضهم على بذل املزيد من اجلهود للرقي باملهنة
لتأطير جهود العمل الصيدلي .وفي هذا السياق قدم سعادة
الدكتور وليد الكيالي للجمعية الصيدلية السعودية تبرعا سخيا
مببلغ وقدره مائة وخمسون الف ريال لدعم مسيرة اجلمعية.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس اإلدارة الشكر والتقدير
لسعادة الدكتور وليد بن أم�ين الكيالي على دعمه واهتمامه
الشخصي باملهنة وكرمي دعمه املتواصل الذي يجسد املواطنة
الصادقة و املسؤولية االجتماعية في أرقى صورها  ،ووصل
الشكر لسعادة الدكتور خالد بن حطاب العنزي والدكتور فراس
بن محمد الرميان على جهودهم وتفضلهم بتنسيق هذا اللقاء.

وكلية الصيدلة تحصل على المركز
الثاني وفقا لقاعدة بيانات ISI
عبدالرحمن السلطان  -الرياض
كنتيجة حتمية للحراك العلمي والبحثي الذي تشهده كلية الصيدلة
بجامعة امللك سعود ،حصلت الكلية على املركز الثاني في التميز

البحثي وفقاً لقاعدة بيانات معهد املعلومات العلمية ( )ISIلعام
 ،2010حيث تشرف سعادة الدكتور يوسف بن عبده عسيري
عميد الكلية باستالم الدرع التكرميي باإلضافة إلى اجلائزة املالية
ومقدارها ( )1000,000مليون ريال من معالي مدير اجلامعة .كما
مت تكرمي سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمرحلصوله
على املرتبة األول��ى على مستوى الكلية والتاسعة على مستوى
اجلامعة ،وكذا سعادة الدكتور فارس بن قاعد العنزي حلصوله
على جائزة التميز البحثي لكراسي البحث.
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صفحات صيدالنية

Scientific Consultant

يتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية ومجلس
اإلدارة نيابة عن أعضاء الجمعية بأصدق التهاني لمعالي مدير جامعة
الملك سعود األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن العثمان بمناسبة
صدور األمر الملكي الكريم بتجديد خدمته مديرا للجامعة ،سائلين اهلل
أن يمده بعونه وتوفيقه لتحقيق الرؤية الرشيدة لوالة أمرنا لمستقبل
زاهر لهذا الوطن المعطاء.

الجمعية الصيدلية السعودية معتمدة كمقدم
للتعليم الصيدلي المستمر حتى عام  2013م
قرر مجلس االعتماد األمريكي للتعليم الصيدلى ( )ACPEفى
جلسة شهر يناير لعام  2011م االستمرار فى إعتماد اجلمعية
الصيدلية السعودية كمقدم للتعليم الصيدلي املستمر حتى عام
 2013م ،واجلدير بالذكر أن اجلمعية الصيدلية السعودية هي
اجلهة الوحيدة خارج الواليات املتحدة االمريكية املعترف بها من
قبل مجلس االعتماد األمريكي للتعليم الصيدلى لتقدمي التعليم
الصيدلي املستمر .وقد أفاد بذلك االستاذ الدكتور إبراهيم بن
عبدالله السراء رئيس مجلس إدارة اجلمعية الصيدلية السعودية
حيث تلقت اجلمعية كتاب مجلس االعتماد األمريكي للتعليم
الصيدلى واملرسل لسعادة األستاذ الدكتور عثمان بن عبدالله
الشبانة مدير التعليم املستمر في اجلمعية الصيدلية السعودية
واملنسق مع مجلس االعتماد األمريكي للتعليم الصيدلى .وقد
شكر رئيس مجلس اإلدارة الدكتور الشبانة على اجلهود املبذولة
خالل الفترة السابقة والتي ساهمت في حتقيق هذا اإلجناز غير
املسبوق

تــهــانـي
نزف التهاني لسعادة الدكتور محمد بن سلطان السلطان
رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة امللك
سعود مبناسبة ترقيته ألستاذ مشارك  ،والعقبى لسعادته
باألستاذية.

سلطان الربيعان  -اخلرج
اصدرت كلية الصيدلة بجامعة اخلرج قصة تربوية تثقيفية بالتعاون
مع القاصة السعودية األستاذة عهود بنت عبدالرحمن البراهيم ،
وعرضت املؤلفة فكرة القصة بأسلوب شيق مؤثر قام على احلوار
التربوي واإلقناع العقلي للطفل بضرورة جعل احلليب مادة يومية في
غذائه  .وختمت املؤلفة القصة بتطيبق أهداف القصة من خالل قيام
الطفل بتلوين صفحات منتقاة ليعيش الطفل التجربة واقعا ملموسا.
اجلدير بالذكر أن القصة هي وليدة مشروع تربوي صحي شارك فيه
نخبة من املتخصصني مثل الدكتورة هند البراهيم استشارية طب
األسنان  ،وأ.د .الدكتور عثمان العربي رئيس قسم اإلعالم بجامعة
امللك سعود والصيدالنية جنالء البالع  .وصرح عميد كلية الصيدلة
الدكتور صالح القسومي للصفحات أن القصة سيتم توزيعها على
مدارس التعليم العام للمساهمة في تعزيز الثقافة الصحية في
املجتمع كجزء من مسؤولية اجلامعة جتاه مجتمعها .

امل�شرف العام

�أ.د� .إبراهيم بن عبداهلل ال�سراء

صفحات صيدالنية

عبدالرحمن املعيقل

تعتزم اجلمعية الصيدلية السعودية إصدار مجلة ربع سنوية
حتت مسمى دوائي .حيث سيتم فيها استعراض اجلوانب
العلمية لبعض األدوية املوجودة في السوق احمللي والعاملي
ومدى فائدتها في معاجلة األمراض لدى املرضى وإعطاء
فكرة توعوية وتثقفية وعلمية للممارسني الصحيني من :أطباء
و صيادلة وفنيني على وجه اخلصوص وإلفراد املجتمع على
وجه العموم.
حيث سوف تشمل املادة العلمية للمجلة على بعض آراء
املمارسيني الصحني من استشاريني وغيرهم ،حيث يتم
استكتاب مجموعة مستهدفة من األطباء والصيادلة للحديث
عن املواضيع املطروحة للنقاش ،علماً بأن املادة العلمية
سوف يشرف على مراجعتها وتنقيحها من الناحية مجموعة
من املتخصصني في عدد من الهيئات احلكومية مثل وزارة
الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللجان العلمية في
اجلمعية الصيدلية السعودية .وهذا وسوف يتم اإلعالن قريباً
عن التفاصيل وميكن لألعضاء ارسال مقترحاتهم على البريد
اإللكتروني للجمعيةsps@ksu.edu.sa :

صيدلة الخرج تثقف بالقصة

مدير التحرير

قريبا ...مجلة دوائي

والتهاني لعميد كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والفنيني
واإلداريني لفوز الكلية باملركز الثاني في التميز البحثي على
مستوى كليات جامعة امللك سعود  ،و املركز األول على مستوى
الكليات الصحية وفقا لقواعد بيانات معهد املعلومات العلمية
 ISIللعام  1432/ 1431هـ (2010م) والتمنيات مبزيد من
التميز والتفوق.
باشر العمل بقسم الرعاية الصيدلية مؤحرا مبستشفى امللك
خالد بحائل الصيدلي عبدالرحمن احملارب  ،الزميل احملارب
من خريجي كلية الصيدلة  1430من جامعه امللك سعود .
بالتوفيق.
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