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الرسائل األساسية
تعريف المشكلة
المشكلة بشكل عام هي الممارسات الغير سليمة لوصف األدوية في
لبنان ،األمر الذي يجعل المرضى عرضة آلثار سلبية خطيرة ،ويزيد من مستوى مقاومة
األمراض للعالجات ،ويؤدي إلى ارتفاع غير ضروري في تكاليف الرعاية الصحية للمرضى
والمجتمع بشكل عام .إن الترتيبات الحالية للنظام الصحي في لبنان ال تشجع الوصف
العقالني للدواء.

ما الذي نعرفه حول أربعة عناصر يتم اعتمادها في
المقاربات لمعالجة هذه المشكلة؟
إن هذه العناصر تستند على أدلة وبراهين علمية عالية الجودة وعلى أفضل
الممارسات.

العنصر األول> على مستوى التنظيم والسياسة :تعزيز اإلجراءات لدعم
الوصف العقالني لألدوية
يتضمن هذا العنصر سياسات لتنظيم التفاعل بين العاملين الصحيين
وشركات األدوية ،باإلضافة إلى سياسات لتعزيز جودة األدوية بما في
ذلك األدوية الجنيسية أو البديلة المتوفرة في السوق.

العنصر الثاني> على مستوى المؤسسات :تطبيق تدخالت تشمل مبادئ
توجيهية سريرية معيارية /مسارات سريرية ،وأنظمة تدقيق ومراجعة
لممارسات وصف األدوية ،وخدمات صيدلة سريرية ،وبرامج إشراف تختص
في مجال المضادات الميكروبية /الحيوية لتعزيز الممارسات السليمة في
وصف األدوية.

العنصر الثالث> على مستوى مقدمي الخدمات الصحية :تعزيز ممارسات
التعليم والتدريب في أوساط متخصصي الرعاية الصحية حول تضارب
المصالح ،والتدريب القائم على حل المشاكل في العالجات الصيدالنية
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) ،(pharmacotherapyوالتفصيل األكاديمي (أو الزيارات التوعوية
التثقيفية) لدعم الوصف العقالني.

العنصر الرابع> على مستوى المستهلك :تمكين المستهلكين واألفراد
بخصوص اإلستخدام المناسب لألدوية.

ما هي اإلعتبارات التي يجب أخذها بعين االعتبار عند التطبيق العملي؟
أبرز العوائق التي يجب أخذها بعين االعتبار هي على صعيد المؤسسات
الصحية والمتخصصين الصحيين:
← تردد كليات الطب والمستشفيات الجامعية التي تعتمد على تمويل
شركات األدوية في دعم األنشطة البحثية والتعليمية.
← إن مقي دات الوقت والتكلفة المادية قد تعيق من القدرة على تثقيف
وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية على الممارسات الصحيحة
لوصف األدوية.
← قد تكون هناك مقاومة لسياسات ضبط التفاعالت مع شركات األدوية
من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعتقدون بأنه ال يوجد ما
يكفي من بينات لتأكيد سلبية التفاعل مع شركات األدوية.

ويقترح الموجز استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من
المستويات.
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Executive
Summary
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الملخص التنفيذي
تعريف المشكلة
المشكلة بشكل عام هي الممارسات الغير سليمة لوصف األدوية في
لبنان ،األمر الذي يجعل المرضى عرضة آلثار سلبية خطيرة ،ويزيد من مستوى مقاومة
األمراض للعالجات ،ويؤدي إلى ارتفاع غير ضروري في تكاليف الرعاية الصحية للمرضى
والمجتمع بشكل عام .إن الترتيبات الحالية للنظام الصحي في لبنان ال تشجع الوصف
العقالني للدواء.
← فعلى مستوى الحوكمة يكمن التحدي األبرز في ضبط التفاعالت ما بين
الطبيب وشركات األدوية؛ وتطبيق المبادئ التوجيهية السريرية ،وخدمات
الصيدلة السريرية ،وأنظمة التدقيق والتقييم لممارسات وصف األدوية
ً
أيضا على مستوى محدودية
في نظام الرعاية الصحية .وتكمن التحديات
دمج التعليم المتخصص بالترويج لألدوية وعلوم العالج بالدواء
) (pharmacotherapyفي المناهج ،وعلى مستوى تفعيل أنظمة الرقابة
والرصد لجودة األدوية.
← وعلى المستوى المالي تضم النفقات التي يدفعها األفراد من جيبهم
الخاصة نسبة بارزة من اإلنفاق على األدوية .وعالوة على ذلك ،تغيب
أنظمة التحفيز المناسبة التي تشجع على وصف األدوية الجنيسية أو
البديلة (.)Generic
← وعلى مستوى تقديم الخدمات إن الوصف الغير عقالني لألدوية هو أحد
النتائج المترتبة عن عالقة شركات األدوية بالمتخصصين في المجال
الصحي؛ وضعف سياسات المؤسسات بخصوص تضارب المصالح .كما
وأن ثقافة المستهلك المحدودة باألدوية واستخداماتها هي إحدى مسببات
الوصف الغير عقالني.

ما الذي نعرفه حول أربعة عناصر يتم اعتمادها في المقاربات
لمعالجة هذه المشكلة؟
العنصر األول> على مستوى التنظيم والسياسة :تعزيز اإلجراءات
لدعم الوصف العقالني لألدوية.
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يتضمن هذا العنصر سياسات تهدف الى تنظيم عالقة المتخصصين في
المجال الصحي مع شركات األدوية ،باإلضافة إلى سياسات تضمن جودة األدوية
المتداولة في السوق.
جدول رقم  1النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب
ّ

العنصر رقم 1

اإليجابيات

السياسات التي تهدف الى تنظيم عالقة المتخصصين في المجال الصحي مع

داللتها

شركات األدوية

أخالقيات المهنة
بالرغم من عدم العثور على أي مراجعات منهجية ) (systematic reviewsبخصوص

أخالقيات المهنة،فإن بعض الدراسات الفردية لم تجد أدلة كافية على فعالية هذا
اإلجراء في ضبط الترويج الدوائي وحد شركات األدوية من اإلنخراط في األعمال

الغير أخالقية.وتشير التجارب الدولية إلى أن اإلستثناءات والثغرات وآليات التنفيذ

تبقى تحديات كبرى.

التصريح عن التفاعالت مع شركات األدوية
ً
جزءا من الشروط في عدد من برامج وأنظمة
إن التصريح عن تضارب المصالح بات
اإلعتماد حول العالم ،تحت ُأطر منظومة العمل األخالقي للمؤسسات الصحية.
خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن التصريح عن العالقات المالية يسمح

للمرضى باتخاذ قرارات مطلعة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقونها ،األمر
ً
وأيضا جاء في
الذي قد يثني األطباء عن تشكيل روابط وعالقات ذات طابع مالي.
المراجعة المنهجية أن التصريح عن العالقات بين األطباء وشركات األدوية هو
ممارسة تعزز العالقة بين األطباء والمرضى.

وجدت اثنتان من المراجعات الغير منهجية أن التصريح عن تضارب المصالح يسمح

للمستهلكين بتحديد ما إذا كان للطبيب أي عالقة مالية مع أي من شركات األدوية،
ويمكن أن تشكل نقطة مساءلة عن طبيعة العالقة مع شركات األدوية.

إدارة (ضبط) التفاعالت مع شركات األدوية
وجدت إحدى المراجعات المنهجية أن تطبيق السياسات التي تضبط التفاعالت بين
األطباء وشركات األدوية وتقيدها قد يساهم في تحسين أنماط وصف الدواء
لدى األطباء.
بينت اثنتان من المراجعات المنهجية أن هناك عالقة ارتباط قوية ما بين وجود
سياسات ضبط وبين السلوكيات السلبية لدى األطباء والمتدربين ،تجاه

المعلومات التي يقدمها مندوبو شركات األدوية والشكوك بمصداقية هذه
ً
أيضا إلى أن مثل هذه السياسات قد تساهم
المعلومات .وخلصت المراجعتان
في الحد من التفاعالت ما بين المندوبين واألطباء المتدربين بعد تخرجهم.

السياسات التي تضمن جودة األدوية المتداولة في السوق
بينت إحدى المراجعات المنهجية اآلثار اإليجابية لنظام تسجيل محكم لألدوية،
وإثبات أهلية األدوية من قبل منظمة الصحة العالمية ،في الحد من انتشار
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البينات بحسب
ّ
داللتها

العنصر رقم 1
األدوية المزيفة أو التي ال تستوفي معايير السالمة .وقد أشارت المراجعة
ً
أيضا إلى فعالية التدخالت المتعددة األوجه.
المنهجية

أشارت مراجعة منهجية أخرى أن تطبيق أنظمة الرقابة الخاصة باألدوية

( )pharmacovigilance systemيمكن أن يساعد في تعزيز السالمة

الدوائية وفي الكشف عن األدوية المزيفة وتلك التي ال تستوفي الحد
األدنى المطلوب من الجودة ومعايير السالمة.

السلبيات المحتملة

من السلبيات المحتملة لتنفيذ سياسات الحظر الشامل هو احتمال أن يؤدي ذلك

إلى فجوة أو ثغرة على مستوى المعلومات.

كما أن إختالف صيغة التصريح المالي قد يؤثر على الشفافية ويحد من قدرة

المستهلكين على الوصول إلى البيانات وتقييمها وفهمها.
التكلفة و/أو

فعالية التكلفة

الشكوك

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم

تحديدها.

أشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى محدودية البيانات التي تدرس تأثير

سياسات الضبط على المستوى المؤسساتي على المدى البعيد ،خاصة فيما

بخصوص

يتعلق بسلوكيات ومواقف األطباء المتدربين.

اإليجابيات

والسلبيات

المحتملة (بحيث
يلزم الرصد

والتقييم في حال

كما أشارت مراجعة منهجية أخرى إلى محدودية األدلة بخصوص تأثير سياسات

التصريح في تغيير أو تصحيح اآلثار السلبية لتضارب المصالح .كما أن هناك أدلة
متناقضة بخصوص ثقة المرضى ما بعد تصريح األطباء عن عالقاتهم المالية.

سيتم اعتمادها)

العنصر الثاني> على مستوى المؤسسات :تطبيق تدخالت تشمل
مبادئ توجيهية سريرية معيارية  /مسارات سريرية ،وأنظمة تدقيق
وتقييم لممارسات وصف األدوية ،وخدمات صيدلة سريرية،
تختص في مجال مضادات الميكروبات لتعزيز
وبرامج إشراف
ّ
الممارسات السليمة في وصف األدوية.
تثبت أدلة دامغة من المراجعات المنهجية ولمحات عامة عن مراجعات
المنهجية فعالية كل هذه التدخالت في تعزيز الوصفات واستخدام األدوية المناسبة
دون أي آثار صحية ضارة.
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جدول رقم  2النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب
ّ

العنصر رقم 2

داللتها
اإليجابيات

المبادئ التوجيهية السريرية المعيارية /المسارات
السريرية
أثبتت مراجعة منهجية و 4دراسات فردية عالية الجودة أن المبادئ التوجيهية

السريرية المعيارية  /المسارات السريرية هي أداة فعالة في تعزيز الممارسات

السليمة في الوصف ،وفي الحد من استخدام المضادات الحيوية العامة في
سياقات صحية مختلفة.

أنظمة التدقيق والتقييم لممارسات وصف األدوية
وجدت اثنتان من المراجعات المنهجية ولمحة شاملة عن مراجعات منهجية

) (overview of systematic reviewsأن أنظمة التدقيق والتقييم هي من أكثر

الممارسات فعالية في تحسين أنماط وصف األدوية .

وجدت مراجعة منهجية أن التدقيق والتقييم يصبحان أكثر فعالية عندما يكون األداء
ً
ضعيفا؛ أو عندما تكون الجهة المسؤولة عن هذه الممارسة جهة مشرفة أو

زميال يحظى رأيه باحترام كبير وواسع؛ أو عندما
مرجعية للجهة التي يتم تقييمها أو
ً
ً
وأيضا عندما يتم تقديمها بصيغة شفهية وصيغة خطية،
تتكرر المالحظة نفسها؛
ً
ً
واضحا وخطة عمل.
ترشيدا
وعندما تتضمن

خدمات الصيدلة السريرية
بينت اثنتان من المراجعات المنهجية ولمحة شاملة عن مراجعات منهجية أن إضافة
خدمات الصيدلة السريرية في رعاية المرضى الداخليين (المتواجدين في

المستشفى) تحسن من ممارسات الوصف السليم واإلستخدام السليم لألدوية،

كما تحسن من إلتزام المرضى بالعالج الموصوف وبالتالي تحسن نتائج العالج من
ً
أيضا أدلة تفيد بأن هذه الخدمات لها تأثير من
دون حدوث عوارض جانبية .هناك
ناحية إنخفاض تكاليف اإلستشفاء والصيدلة.

تختص في مجال المضادات الميكروبية /الحيوية
برامج إشراف
ّ
بينت  4دراسات منهجية أن هناك عالقة ارتباط قوية بين اعتماد برامج اإلشراف

التي تختص في مجال مضادات الميكروبات لرعاية المرضى في السياقات

العيادية واالستشفائية وبين تحسين ممارسات الوصف الدوائي المتحسنة

لمضادات المايكروبات ،والحد من اإلستخدامات الغير سليمة للمضادات الحيوية،
والتخفيض اإلجمالي للتكاليف من دون التأثير على نتائج المرضى.

تتضمن برامج التوجيه هذه أربع عناصر رئيسية هي :اإللتزام في القيادة،

(مثال ،ضبط
والمسؤولية ،والخبرة في مجال األدوية ،واتخاذ الخطوات الالزمة
ً

استخدام المضادات الحيوية بشكل كامل بعد مرور  48ساعة) ،والمتابعة
والتثقيف.

السلبيات المحتملة

التكلفة و/أو

فعالية التكلفة

ال توجد أي أدلة على وجود أي أضرار أو سلبيات ترتبط باستخدام خدمات الصيدلة

السريرية أو برامج اإلشراف في مجال المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات.
خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن محدودية البيانات المتوفرة ال تسمح

بالتوسع في مناقشة مدى استدامة التأثيرات اإليجابية ألنظمة التدقيق والتقييم
على المدى البعيد ،او فعالية التكلفة ،والتحسن الملموس في نتائج الرعاية.
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العنصر رقم 2

البينات بحسب
ّ
داللتها

وجدت إحدى المراجعات المنهجية بعض الدراسات التي تثبت أن خدمات الصيدلة

السريرية توفر في تكاليف استخدامات العالج واألدوية.
الشكوك

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن تأثير أنظمة التدقيق والتقييم على

ً
سلبيا
أنماط وصف األدوية وجودته يختلف بحسب السياق والصيغة ،وقد يكون

بخصوص

كما أنه قد يكون عالي اإليجابية.

اإليجابيات

والسلبيات

بخصوص تأثير خدمات الصيدلة السريرية على مدى مالءمة العالج للمرضى كبار

المحتملة (بحيث
يلزم الرصد

السن ،فإن البينات لم تكن بنفس القوة إذ أتت األدلة مختلطة.

والتقييم في حال

سيتم اعتماذها)

العنصر الث الث> عل ى مستو ى مقدم ي الخدم ات الصحية  :تعزيز
مم ارسات التعليم والتدريب ف ي أوس اط متخصص ي الرعاية
الصحية حول تض ارب المص الح ،والتدريب الق ائم عل ى حل
المش اكل ف ي العالج ات الصيدالنية ،والتفصيل األك اديم ي
(  ) academ ic detailingأو الزيارات التوعوي ة التثقيفي ة لدعم
الوصف العقالن ي.
إن التدخالت التعليمية ممكن تنفيذها على المستوى الجامعي
الستهداف الطالب والمتدربين من جهة ،وعلى مستوى ما بعد الجامعة الستهداف
المهنيين الممارسين من جهة أخرى.
إن المراكز الطبية األكاديمية والمستشفيات التعليمية أصبحت تدرك بشكل
متزايد الحاجة إلى تثقيف أعضاء هيئة التدريس والطالب المتدربين وطالب الطب ،حول
كيفية تجنب أو إدارة تضارب المصالح والتفاعالت مع ممثلي شركات األدوية واألجهزة
أيضا إدراك متزايد للحاجة إلى تقييم التعليم الجامعي والدراسات العليا
الطبية .وهناك ً
فيما يخص وصف األدوية ،وذلك لتحديد ما إذا كان هذا التعليم يساهم في تحقيق
األهداف ،أي خلق عاملين صحيين يصفون األدوية بطريقة آمنة وعقالنية .وعلى
مستوى الممارسة ،ظهر التفصيل األكاديمي (أو الزيارات التوعوية والتثقيفية) كب ً
ديال
جذابا عن المعلومات التي تقدمها شركات األدوية.
ً
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جدول رقم  3النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
العنصر رقم 3

البينات بحسب
ّ
داللتها
اإليجابيات

أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن منظمة

الصحة العالمية إلى أن التعليم حول الترويج الدوائي ،سواء بصيغة ندوات أو

تدريب تمثيلي أو تشخص دور مندوبي المبيعات ،هي جميعها ممارسات فعالة

في التأثير على سلوكيات األطباء وزيادة وعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما

تقدمه شركات األدوية من معلومات.وقد وجدت إحدى المراجعات المنهجية أن
هذه التدخالت تؤثر إلى حد ما على سلوكيات المتدربين.

بينت اثنتان من المراجعات المنهجية مدى فعالية دليل منظمة الصحة العالمية

للممارسات السليمة في تحقيق كفاءة أعلى في الوصف الدوائي في أوساط
طالب الطب واألطباء الممارسين في العديد من السياقات.

أشارت اثنتان من مراجعات كوكرين )(Cochraneالمنهجية وأربعة لمحات شاملة عن
مراجعات منهجية إلى أهمية الزيارات التوعوية والتثقيفية من طرف متخصصين

في الرعاية الصحية كالصيدلي (أي أسلوب التفصيل األكاديمي) كأحد أكثر

اإلستراتيجيات فعالية في تحسين الرعاية الصحية وأنماط الوصف.
السلبيات المحتملة

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم

التكلفة و/أو

إن البيانات المتوفرة الستكشاف فعالية التكلفة للتدخالت التعليمية والتثقيفية

فعالية التكلفة

تحديدها.

هي محدودة.

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أنه وعلى الرغم من التكلفة العالية لبرامج

التفصيل األكاديمي ،إال أن ما تحققه هذه البرامج من خفض في التكاليف

العالجية قد يكون أعلى من تكلفتها في حال ركزت على أنماط الوصف غير

المناسب وعلى استدامة التأثير.
الشكوك

خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى صعوبة التحقق من التأثيرات اإليجابية
على المدى البعيد للتدخالت التعليمية على سلوكيات المتدربين وتصرفاتهم،

بخصوص

وذلك بسبب قصر المدة الزمنية التي تتم متابعتهم فيها.

اإليجابيات

والسلبيات

المحتملة (بحيث
يلزم الرصد

والتقييم في حال

سيتم اعتماذها)

من غير الواضح مدى أهمية عدد الزيارات المطلوبة في تدخالت التفصيل

ً
أيضا من غير الواضح ما إذا كان األداء سيتراجع أو يتحسن ،وكيف
األكاديمي.

سيتأثر مع الوقت ،وما إذا كان تأثير الزيارات المتعددة يبرر االرتفاع في التكلفة

الذي ستترتب عن تكرر الزيارات.

العنصر الرابع> عل ى مستو ى المستهلك  :تمكين المستهلكين
واألفراد بخصو ص اإل ستخدام المن اسب لألدوية.
إن تثقيف المستهلكين واألفراد حول اإلستخدام السليم للدواء يؤثر على
عملية الوصف إذ أن المريض الذي يتمتع بثقافة صحية ،يخف طلبه على األدوية الغير
أيضا ،معالجة موضوع ثقافة المجتمع بشكل عام
وخاصة المضادات الحيوية .و ً
ً
مناسبة،
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والمرضى بشكل خاص يساهم في التخلص من سلسلة معتقدات خاطئة وتوقعات عن
أمراضا بسيطة.
ً
المضادات الحيوية وخاصة تلك التي تستهدف
جدول رقم  4النت ائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب
ّ

العنصر رقم 4

اإليجابيات

تدخالت تستهدف األفراد لتحسين استخدام اتهم لألدوية

داللتها

وجدت اثنتان من المراجعات المنهجية أن استخدام المنشورات والبروشورات التي

تحتوي على معلومات للمرضى حول األدوية كمستندات تدعم االستشارة الصحية

المتخصصة ،هي ممارسة فعالة للحد من اإلستهالك والوصف الغير ضروريين
ً
شفهيا
للمضادات الحيوية للمرضى .وتم تحقيق فعالية أكبر عند إعادة ذكر الكالم
خالل االستشارة الطبية

خلصت إحدى المراجعات المنهجية ومراجعتان غير منهجيتان أن حمالت تثقيف الرأي

العام قد تكون فعالة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي العام على
أنماط استخدام المضادات الحيوية ،والحد من توقعات المرضى من الدواء ،والحد
بشكل عام من استخدام المضادات الحيوية.

تدخالت تستهدف األطب اء إلدارة توقع ات المرض ى واألفراد من ن احية
وصف األدوية
أشارت  4مراجعات منهجية إلى فعالية التدريب على مهارات التواصل التي تركز

على كيفية تعاطي األطباء مع توقعات المرضى في الحد من وصف المضادات

الحيوية وتحسين استخدامها.

خلصت إحدى مراجعات كوكرين المنهجية ،وأربعة من التجارب العيادية إلى بينات

تثبت أن المشاركة في صناعة القرار ،أي حيث يتم مناقشة البينات العلمية مع

المرضى ويتم التداول بمخاوفهم بشكل صريح ،هي ممارسة تساهم في الحد

بشكل بارز من وصف المضادات الحيوية خاصة في حاالت اإللتهابات الحادة في

الجهاز التنفسي من دون تكرار اإلستشارة الطبية لنفس المرض.
السلبيات

بينت إحدى المراجعات المنهجية إلى انه لم يتم تحديد أي تبعات سلبية أو تأثيرات

التكلفة و/أو

ً
توفيرا بقيمة  850مليون يورو (2002
حققت الحمالت الوطنية في فرنسا وبلجيكا

المحتملة

عارضة على المرضى نتيجة جهود الحد من استخدام مضادات الميكروبات

فعالية التكلفة

الشكوك

  )2007و 70مليون يورو ( )2006 - 2000على التوالي .بالمقابل فإن معديالدراسة لم يتناولوا التأثيرات الغير مباشرة إلنخفاض معدالت الوصف.

لم تتوفر بيانات كافية لتقييم التأثيرات على المدى البعيد للتدخالت التي تسعى

بخصوص

اإليجابيات

والسلبيات

المحتملة (بحيث
يلزم الرصد

والتقييم في حال

ً
وتحديدا فيما يتعلق باستدامة اإلنخفاض
إلى تسهيل المشاركة في صناعة القرار،
في معدالت وصف المضادات الحيوي ،والنتائج العيادية العارضة (مثل اإللتهاب

الرئوي) أو مقاومة المضادات الحيوية.

تم تنفيذ الحمالت العامة في دول مرتفعة الدخل ،وهذا قد يحد من القدرة على
تعميم االستنتاجات إلى الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة الدخل.

سيتم اعتماذها)

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
11

م ا ه ي االعتب ارات الت ي يجب أخذه ا بعين االعتب ار عند التطبي ق العمل ي؟
يوجد عدد من العوامل التي قد تعيق التنفيذ عبر المستويات المختلفة:
النظام الصحي ،والمؤسسات والمتخصصين الصحيين واألفراد/المرضى.

←

ضعف التعاون ما بين الهيئات الحكومية المعنية بتنظيم وتطبيق
السياسات التي تهدف إلى تعزيز الوصف العقالني لألدوية.

←

تردد كليات الطب والمستشفيات الجامعية التي تعتمد على تمويل
شركات األدوية في دعم األنشطة البحثية والتعليمية.

←

إن مقيدات الوقت والتكلفة المادية قد تعيق من القدرة على تثقيف
وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية ،كما قد يعيق مشاركة المرضى
في صناعة القرار.

←

التسلسالت الهرمية الطبية ،ومحدودية التعاون مع األطباء والقيود
المفروضة على الموارد ،كلها معيقات قد تؤثر على فعالية خدمات
الصيدلة السريري.

←

قد تكون هناك مقاومة لسياسات ضبط التفاعالت مع شركات األدوية من
قبل المتخصصين الصحيين الذين يعتقدون بأنه ال يوجد ما يكفي من
بينات لتأكيد سلبية التفاعل مع شركات األدوية.

←

قد ال يكون المجتمع بشكل عام والمريض بشكل خاص مؤهلين بما
يكفي إلدراك تبعات تضارب المصالح وتحليل المعلومات المتاحة له ،بما
في ذلك التصاريح المالية.

ويقترح الموجز استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من
المستويات.
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ملخص الموجز المعرفي للسياسات العامة الصحية
تعريف المشكلة
المشكلة بشكل عام هي الممارسات الغير سليمة لوصف األدوية في
لبنان ،األمر الذي يجعل المرضى عرضة آلثار سلبية خطيرة ،ويزيد من مستوى مقاومة
األمراض للعالجات ،ويؤدي إلى ارتفاع غير ضروري في تكاليف الرعاية الصحية للمرضى
والمجتمع بشكل عام .إن الترتيبات الحالية للنظام الصحي في لبنان ال تشجع الوصف
العقالني للدواء.

حجم المشكلة
أنماط ونوعية الوصف الغير سليم
أشار عدد من الدراسات المحلية التي أجريت في لبنان إلى ضعف
ممارسات الوصف في أوساط األطباء .وجمعت دراسة حديثة بيانات من  16مستشفى
على مدى  3سنوات ،وخلصت إلى أن مقاومة الميكروبات لألدوية أصبحت مشكلة
كبيرة في لبنان ( .)Chamoun et al, 2016ويعود السبب إلى عدد من العوامل بما في
ذلك الوصفات الطبية الغير صحيحة ،واإلستخدام الغير المالئم لمضادات الميكروبات،
واإلفراط في استخدام الحقن ،وعدم اإلمتثال للمبادئ التوجيهية العيادية /السريرية عند
وصف األدوية ،وعدم التقيد بأنظمة الجرعات ( .)MOPH & WHO, 2015وقد وجدت
دراسة أخرى أن أطباء الرعاية الصحية األولية يصفون المضادات الحيوية بصورة عالية
في حاالت التهاب البلعوم ( ٪42من حاالت التهاب البلعوم) .والجدير بالذكر أن نسبة
انتشار إلتهاب البلعوم في لبنان هي فقط من  ٪5إلى  .٪30وأيضا إن  ٪72من
المضادات الحيوية الموصوفة ،هي من المضادات الواسعة الطيف ،مقارنة بمعدل
 ٪49في الواليات المتحدة األمريكية ( .)Abi Rizk et al, 2010وبينت دراسة ثالثة أن
 %72.16من وصفات المضادات الحيوية ال تلتزم بتوجيهات الجمعية األمريكية
لألمراض المعدية والجرثومية (التي تُ در ُس عادة في كليات الطب في لبنان)
).(Saleh et al., 2015
وعالوة على ذلك ،تبين أن الوصفات الطبية تحتوي على الكثير من األخطاء
المختلفة ،وعلى سبيل المثال ٪40 :من جميع الوصفات في  7مستشفيات في لبنان
ً
ً
ً
وصفا ألدوية
وصفا غير ضروري ًا للدواء ،و ٪7تضمنت
خطأ ،منها  ٪9تضمنت
تضمنت
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غير محددة ،و ٪6تضمنت جرعة دواء ناقصة أو ال تكفي للعالج ،و ٪2.8نصت على وتيرة
تناول غير مالئمة ،و ٪3.5نصت على فترة تناول غير كافية (.)Al-Hajje, 2012
وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر حيث يقوم الصيادلة بصرف األدوية من دون
وصفة طبية (.)Farah et al., 2015

اآلثار السلبية على رعاية المرضى
هناك أدلة وافرة على أن استخدام األدوية بصورة غير عقالنية له آثار
سلبية على جودة وسالمة العالج .فذلك يؤدي الى آثار سلبية نتيجة تعاطي الدواء
باإلضافة الى ارتفاع في نسبة مقاومة األدوية ،وإمتداد فترة المرض ومدة العالج في
المستشفى .وتساهم جميع هذه العوامل في رفع معدالت المراضة والوفيات
( Patterson et al. 2014; Bbosa et al., 2014; Akl et al., 2013; O'Connor et al.,
 .)2012, Dong et al., 2011; Yang et al., 2013أيضا ،إن اإللتهابات والمضاعفات التي
تسببها الكائنات المقاومة للمضادات الحيوية تزيد تكاليف كبيرة من الممكن تجنبها على
أصال باألعباء (.)Chamoun et al., 2016
نظام الرعاية الصحية في لبنان المثقل
ً

النفقات العالية على األدوية
ً
وفقا لحسابات الصحة الوطنية اللبنانية )(National Health Accounts
التي نشرتها وزارة الصحة العامة في عام  ،2012فإن حوالي  ٪33من مجموع النفقات
الصحية تدفع على األدوية (حسابات الصحة الوطنية اللبنانية .)2012 ،إن نصيب الفرد
من اإلنفاق على األدوية في لبنان ( )as a percentage of GDPهو األعلى في
ً
عالميا ،إذ يصل إلى The ( ٪3.1
منطقة الشرق األوسط ومن المعدالت األعلى
 .)Lebanon Brief, 2012; BMI, 2012وعالوة على ذلك ،يشكل اإلنفاق على األدوية ما
نسبته  ٪48.17من اإلنفاق الصحي السنوي لألسر ()household expenditure
(.)Ammar, 2009
ويعاني قطاع الصناعات الدوائية من هيمنة األدوية المستوردة ذات
العالمات المسجلة المكلفة حيث تشكل هذه األدوية أكثر من  ٪80من إجمالي السوق
في لبنان ( .)WHO, 2010فعلى سبيل المثال ،وجدت إحدى الدراسات أن  ٪1.8فقط
من الوصفات الطبية في اثنتين من صيدليات المجتمع المحلي تضمنت أدوية جنيسية
أو بديلة (.)Raad et al., 2013
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العوامل المسببة
على مستوى الحوكمة ،يكمن التحدي األبرز في ضبط التفاعالت ما بين
الطبيب وشركات األدوية من جهة وتطبيق المبادئ التوجيهية ،وخدمات الصيدلة
السريرية ،وأنظمة التدقيق والتقييم لممارسات وصف األدوية في نظام الرعاية
ً
أيضا على مستوى محدودية دمج
الصحية في لبنان من جهة أخرى .كما وتكمن التحديات
التعليم المتخصص بالترويج لألدوية وعلوم الصيدلة ) (pharmacotherapyفي
المناهج ،وعلى مستوى تفعيل أنظمة الرقابة والرصد لجودة األدوية.
جدا ،لم تكن التفاعالت ما بين مقدمي الرعاية الصحية
وحتى وقت قريب ً
وشركات األدوية خاضعة ألي شكل من أشكال التنظيم (.)Ammar, 2009; WHO, 2011
وقد أدى هذا إلى ثقافة تقبل وتبرير لهذه التفاعالت بين مقدمي الرعاية الصحية
وشركات األدوية ( .)Hajjar et al., forthcomingإن هذا الواقع يستدعي القلق خاصة
مع وجود أدلة من عدة مراجعات منهجية تشير إلى أن جميع أشكال التفاعالت ما بين
األطباء وشركات األدوية (ونذكر عينات األدوية والهدايا المكتبية والدراسية ،ووجبات
الطعام ،والتعليم الطبي المستمر) لها تأثير من ناحية ارتفاع وتيرة وصف األدوية
والوصف الغير عقالني لألدوية ،وتراجع في جودة الوصف ،وارتفاع غير ضروري في
تكاليف الوصفات باإلضافة إلى التأثيرات السلبية على القرارات العيادية ونوعية الرعاية
( Wazana, 2000; Zipkin and Steinmen, 2005; Manchanda, 2005; Spurling et
.)al., 2010; Brax et al., forthcoming
بتاريخ  31مايو  ،2016أطلقت وزارة الصحة العامة مدونة مبادىء أخالقيات
ً
ً
توجيهيا للمتخصصين الصحيين حول
إطارا
المهنة للترويج الدوائي في مبادرة شكلت
ً
أيضا مبادئ توجيهية
كيفية إدارة تعاطيهم وتفاعالتهم مع شركات األدوية ،وقدمت
لشركات األدوية عن كيفية تطبيق استراتيجياتهم الترويجية لألدوية بأساليب شفافة
ومسؤولة .وبالرغم من أن وجود مدونة أخالقية ُيعتبر خطوة مهمة في عملية تنظيم
شركات األدوية ،إال أنها خطوة قد ال تكون كافية بمفردها .فعلى سبيل المثال ،إن
اإلعتماد الطوعي لمدونة األخالقيات من طرف الجهات الرئيسية يسلط الضوء على
أهمية ضمان جدية التزامهم وعلى الحاجة إلى آليات أقوى لتعزيز الشفافية في سياق
التطبيق الفعلي .كما أن اإلعتماد على شركات األدوية في دقة وموضوعية المواد
التي يقدمها مندوبوهم هو أمر يتناقض مع ما خلصت إليه العديد من الدراسات في
ً
دائما غير
مختلف أنحاء العالم إذ وجدت هذه الدراسات أن تقارير مندوبي المبيعات هي
ً
غالبا ما ال يتم ذكر المخاطر واآلثار السلبية العارضة لألدوية أمام
موضوعية ،وأنه
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األطباء ( Zetterqvist and Mulinari, 2013; Mintzes et al., 2013; Othman et al.,
.)2010
أما ضمن مؤسسات الرعاية الصحية ،فإن ممارسات التدقيق والتوثيق ال
كاف مع عدم وجود تقييم دقيق لألداء والعمليات ( Jamali et al.,
ٍ
يتم أداؤها بشكل
 .)2010وباإلضافة إلى ذلك ،فإن استخدام المبادئ التوجيهية السريرية المعيارية لدعم
عملية الوصف الدوائي واتخاذ قرار حول العالج المناسب ال يزال محدودا في
أيضا ،هناك نقص في دمج خدمات
مؤسسات الرعاية الصحية (ً .)Maroun et al., 2010
الصيدلة السريرية بالرغم من أن مثل هذه الخدمات تشكل عنصر ًا هام ًا في تعزيز

السالمة الدوائية.
ً
أيضا أن التعليم المتخصص بالترويج لألدوية ال
ومن الجوانب المهمة
ً
جزءا من المنهج الطبي في المؤسسات الطبية الخاصة بالتعليم والتدريب
يشكل
(األطباء والممرضين والصيادلة) .كما أن المناهج الدراسية للطالب في المرحلة
الجامعية األولى تركز بشكل أساسي على التشخيص ،وبشكل جزئي على علم الصيدلة
السريرية .فعلى سبيل المثال ،بينت دراسة لطلبة الطب المتخرجين من كلية الطب في
الجامعة األميركية في بيروت ) (AUBFMفي العام  2007أن  ٪25فقط من الخريجين
يجدون في أنفسهم "الثقة الكافية" في مجال الصيدلة السريرية ( Zgheib et al.,
.)2011
وباإلضافة إلى ذلك ،إن تطبيق القوانين واألنظمة التي ترعى صرف
الوصفات الطبية من قبل الصيدلي هو ضعيف ()MOPH and WHO, 2015
ً
أيضا ،فإن لبنان يفتقر إلى النظم الكافية لمراقبة جودة األدوية في
و
القطاعات الرسمية وغير الرسمية .على سبيل المثال ،فإن لبنان يفتقر إلى نظام رقابة

خاص باألدوية كجزء من هيئة تنظيم األدوية )(Medicines Regulatory Authority
).)WHO, 2012

وعلى مستوى الترتيب ات الم الية ،تمثل األدوية أكثر من  ٪25من
إجمالي نفقات الرعاية الصحية في لبنان (.)Blom invest bank 2016; MOPH, 2012
وتشكل النفقات التي يدفعها األفراد من جيبهم الخاصة على األدوية نسبة بارزة
( .)Ammar, 2009وعالوة على ذلك ،ال توجد حوافز مناسبة تشجع على وصف أدوية
جنيسية أو بديلة.
حاليا مرحلة انتقالية حيث توجد
وعلى الرغم من ذلك ،فإن لبنان يشهد ً
إجراءات للحد من النفقات العالية على األدوية .فعلى سبيل المثال ،تم تطبيق الوصفة
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ً
مؤخرا كأداة من أدوات السياسة العامة التي تشجع على استخدام
الطبية الموحدة
األدوية الجنيسية ووضع حد للتكاليف العالية عن كاهل األسر والحكومة وشركات
التأمين .وكان لهذا اإلجراء تأثير مهم وغير مباشر على استراتيجية التسعير عند شركات
األدوية حيث تم تخفيض أسعار العديد من األدوية ذات العالمة التجارية لتعزيز
المنافسة مع ما يعادلها من أدوية جنيسية .بالمقابل ،وجدت دراسة حديثة أن الوصفة
الطبية الموحدة لم تطبق بعد بشكل صحيح ،مع ضعف في مستويات اإللتزام من
مثال ،أشار ٪84
طرف األطباء والصيادلة والمرضى (.)El-Jardali et al., forthcoming
ً
من الصيادلة (عينة من  153صيدلي) أن األطباء يسيئون استخدام خيار "غير قابل
لالستخدام" الموجود على الوصفة الطبية الموحدة ،في حين أشار  ٪76منهم إلى أن
المستهلكين ال يزالون يقدمون نماذج قديمة .وأكد المشاركون أن عالقة األطباء مع
شركات األدوية تشكل أحد العوامل البارزة التي تعيق التطبيق السليم لسياسة
استبدال األدوية باألدوية الجنيسية (.)El-Jardali et al., forthcoming

وعلى مستوى تقديم الخدم ات ،تم اإلبالغ عن تفاعل ممثلي شركات
األدوية مع األطباء كعامل يساهم في اإلفراط في وصف األدوية الغير ضرورية
والباهظة الثمن ( .)Hajjar et al.; forthcomingوفي حين أن األهداف الرئيسية لهذه
التفاعالت هي تثقيفية وتسويقية ،إال أن دراسة جديدة في لبنان بينت أنها تشكل
ً
نوعا من رصد ألنماط وصف األطباء لألدوية ،وفي بعض الحاالت يتم استخدام
أيضا
ً
تكتيكات تهدد خصوصية العالقة مع المرضى .ويبدو أن األطباء والصيادلة وممثلي
شركات األدوية المشاركين في مثل هذه التفاعالت يستفيدون من الكثير من
اإلمتيازات والحوافز المختلفة ،بعضها غير أخالقي مثل :عمالت ذهبية وقروض
سيارات ،ومنح غير محدودة وخدمات خاصة إما عن طريق المندوبين أنفسهم أو من
ً
أيضا أن
خالل دعوات إلى مالهى ليلية أو خدمات الغرف أثناء السفر .وتبين األدلة
شركات األدوية قادرة على الترويج والتلميع ألطباء معينين .ويبدو أن هذه اإلشكاليات
المسلكية هي أكثر شيوعا بين ممثلي شركات األدوية المحلية بالمقارنة مع الشركات
العالمية (.)Hajjar et al; forthcoming
ويفاقم من األمر أنه ال توجد سياسات داخل المراكز الطبية الجامعية
وكليات الطب والصيدلة لتقييد أو تنظيم التفاعالت ما بين شركات األدوية واألطباء
والمتدربين والطالب ( .)Ammar, 2009; WHO, 2011كما أن التصريح عن مثل هذه
ً
شرطا بحسب اإلطار األخالقي لمؤسسات الرعاية الصحية ،وهذا األمر
التفاعالت ليس
تزداد الدعوة له والمطالبة به كجزء من برامج اإلعتماد لجهات الرعاية الصحية ( Nicklin,
.)2015; JCI, 2013; Grady et al., 2006
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وباإلضافة إلى ذلك ،تبرز إشكاليات محدودية عدد مفتشي األدوية،
والنقص في التدريب على التفتيش ومراقبة الجودة ،وعدم وجود ممارسات التدقيق
الدورية على أسس الممارسات التصنيعية الجيدة )(GMPلجهات تصنيع األدوية المحلية
لمراقبة جودة األدوية ( .)WHO, 2011هذه بدورها ،تثير المواقف السيئة من مقدمي
الخدمات ،والصيادلة والمستهلكين نحو العقاقير الجنيسية والبديلة ( El-Jardali et al.,
.)forthcoming
ً
ً
أيضا على وصف
بعيدا عن الجوانب الطبية ،هناك جوانب أخرى تؤثر
ختاما،
ً
األدوية ،مثل ضعف وعي المستهلكين وثقافتهم ،فيما يتعلق بالتفاعل بين الطبيب
وشركات األدوية ،واإلستخدامات المثلى لألدوية .على سبيل المثال ،وجدت دراسة
حديثة أجريت في لبنان أن غالبية المستهلكين يعلمون بوجود شركات األدوية (أو
ً
نسبا أقل تدرك طبيعة الممارسات المتعلقة بالهدايا
غيابها) في مكاتب األطباء ،إال أن
المقدمة لألطباء ،في حين أن  ٪40فقط يجدون أن قبول الهدايا الصغيرة أو وجبات
الطعام هو أمر خاطئ وغير أخالقي ( .)Ammous et al., forthcomingوأبرزت الدراسة
الحاجة إلى زيادة الوعي عند الشعب اللبناني تجاه اآلثار السلبية المحتملة للتفاعالت

بين الطبيب وشركات األدوية ،خاصة على صعيد التأثير على نوعية وتكلفة الرعاية.
وعلى صعيد آخر ،إن تصورات الطبيب لتوقعات المريض في ما يخص الدواء يلعب
هاما في اإلفراط في وصف الدواء ( ،)Cabral et al., 2014وهذا األمر يتفاقم
دورا ً
ً
بسبب العدد الكبير لألطباء في لبنان.
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العناصر المطلوبة لمعالجة المشكلة
بشكل شامل

ملخص
العنصر رقم  <1على مستوى
التنظيم والسياسة:تعزيز
اإلجراءات لدعم الوصف

العنصر رقم 1

العقالني لألدوية.

على مستوى التنظيم والسياسة:تعزيز

العنصر رقم  >2على مستوى

اإلجراءات لدعم الوصف العقالني
لألدوية

المؤسسات :تطبيق تدخالت
تشمل مبادئ توجيهية سريرية
معيارية  /مسارات سريرية،
وأنظمة تدقيق ومراجعة

عنصر  : 1.1تعزيز السياسات التي

لممارسات وصف األدوية،
وخدمات صيدلة سريرية ،وبرامج

تهدف الى تنظيم عالقة المتخصصين في المجال

إشراف تختص في مجال

الصحي مع شركات األدوية.

المضادات الميكروبية /الحيوية

تشمل اإلجراءات التنظيمية أخالقيات
المهنة ،التصريح عن التفاعالت ،وإدارة التفاعالت
مثال ،حظر شامل أو تقييد لتفاعالت محددة).
( ً
أخالقي ات المهنة
على الرغم من عدم العثور على أي

لتعزيز الممارسات السليمة في
وصف األدوية.
العنصر رقم  >3على مستوى
مقدمي الخدمات الصحية :
تعزيز ممارسات التعليم
والتدريب في أوساط

مراجعات المنهجية في هذا الصدد ،وجدت العديد

المتخصصين في مجال الرعاية

من الدراسات األولية أدلة غير كافية على فعالية

الصحية حول تضارب المصالح،

أخالقيات المهنة في منع شركات األدوية من

والتدريب القائم على حل

اإلنخراط في أعمال غير أخالقية ( Zetterqvist et

المشاكل في العالجات

al., 2015; Francer et al., 2014; Greenberg,
;2012; Grande 2010; Carandang, 1995
.)Langman, 1988
وتشير التجارب الدولية إلى أن
اإلستثناءات والثغرات وآليات التنفيذ تبقى تحديات

الصيدالنية ،والتفصيل
األكاديمي (أو الزيارات التوعوية
التثقيفية) لدعم الوصف
العقالني.
العنصر رقم  >4على مستوى
المستهلك :تمكين المستهلكين

كبرى ( .)Francer et al., 2014وتقدم تجربة تطبيق

واألفراد بخصوص اإلستخدام

أخالقيات المهنة عند رابطة مصنعي األدوية في

المناسب لألدوية.

أستراليا ،الكثير مما يمكن اإلستفادة منه على أرض
ً
عمليا من ناحية تطبيق مدونة أخالقيات المهنة في لبنان .ومن هذه الدروس
الواقع
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نذكر :الحاجة إلى إرساء نهج يجمع بين التنظيم والرقابة المستمرة ،إذ على الحكومات أن
تتصرف بسرعة وحزم تجاه أي ممارسة ترويجية غير سليمة ال تخضع ألخالقيات المهنة؛
مشاركة جهة ثالثة تعمل كجهاز رقابة؛ مشاركة فاعلة للمتخصصين الصحيين؛ وفرض
عقوبات مناسبة لتكون بمثابة حاجز يمنع أي ممارسة ترويجية غير سليمة ( Roughead,
.)1999; WHO, 2002
التصريح عن التف اعالت مع شرك ات األدوية
ً
ً
متعارفا عليه
أمرا
إن التصريح عن العالقات مع شركات األدوية أصبح
بشكل متزايد في أوساط كليات الطب ،والمجالت العلمية ،والتعليم الطبي المستمر،
كما أنه يخضع اآلن لتنظيم الحكومات الفدرالية والحكومة األمريكية (.)Francer, 2014
وقد خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن التصريح عن العالقات المالية يسمح
للمرضى باتخاذ قرارات مطلعة فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقونها ،وهو أمر قد
ً
أيضا جاء في المراجعة
يثني األطباء عن تشكيل روابط وعالقات ذات غطاء مالي .و
المنهجية أن التصريح عن العالقات بين األطباء وشركات األدوية هو ممارسة تعزز
العالقة بين األطباء والمرضى ( .)Licurse et al., 2010وقد وجدت اثنتان من
المراجعات الغير منهجية أن التصريح عن تضارب المصالح يسمح للمستهلكين بتحديد ما
إذا كان للطبيب أي عالقة مالية مع أي من شركات األدوية ،ويمكن أن تشكل نقطة
مساءلة عن طبيعة العالقة مع شركات األدوية ( Kirkpatrick, Kadakia and Vargas,
.)2012; Greenberg, 2012
وتعمل برامج اإلعتماد الخاصة بالرعاية الصحية بشكل متزايد على دعم
آليات التصريح عن التفاعالت ما بين األطباء وشركات األدوية كجزء من أخالقيات المهنة
الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحية ( Nicklin, 2015; Joint Commision International,
 .)2013; Lo and Field et al., 2009; Hampson et al. 2006; Grady et al., 2006إن
التطوير الحالي لبرنامج االعتماد للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان
يشكل فرصة لدمج آليات التصريح عن تضارب المصالح كجزء من المنظومة األخالقية
المهنية لمؤسسات الرعاية الصحية.
ويعتبر قانون  SunShine Actالذي أقر عام  2010في الواليات المتحدة
األمريكية التدخل األول للكونغرس األمريكي في تنظيم تصريحات شركات األدوية
وشركات األجهزة الطبية عن الدفعات المالية المقدمة لألطباء والمستشفيات التي
ً
ً
سنويا عن
تقريرا
تدرس الطب .ويفرض القانون على هذه الشركات أن تقدم
ً
سنويا مع هوية
المدفوعات والتحويالت بقيمة تتجاوز  $10للمرة الواحدة أو $100
المتلقي والغرض من المبلغ على موقع إلكتروني متاح للجمهور ( & Rosenthal,
 .)Mello, 2013وفي حين ال يوجد بعد تقييم دقيق لتأثير هذا القانون ،إال أن إحدى
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المراجعات الغير منهجية تشير إلى أن التصريح عن مثل هذه المعلومات على اإلنترنت
يساهم بتسهيل الوصول إلى الكثير من المعلومات المهمة ويعزز من مبدأ التصريح
عن العالقات المالية وعدم إخفائها ( .)Greenberg, 2012لكن اختالف آليات التصريح
وصيغتها" قد يؤثر على الشفافية ويعيق من قدرة المستهلكين على الوصول إلى
البيانات وتقييمها وفهمها".)Hwong et al., 2014( .
إدارة (ضبط) التفاعالت مع شرك ات األدوية
بات الحظر على بعض أنماط العالقات والتفاعالت ما بين شركات األدوية
ً
ً
شائعا كنوع من التعاطي مع تضارب المصالح ( Lo and Field,
أمرا
والقطاع الصحي
 .)2009وقد بينت إحدى المراجعات المنهجية التي تركز على ممارسات األطباء ،أن
السياسات العامة التي تضبط التفاعالت بين األطباء وشركات األدوية وتقيدها (من
خالل ضبط العينات المجانية والمواد الترويجية واللقاءات مع مندوبي هذه الشركات)
لها تأثير إيجابي في تحسين أنماط الوصف ( .)Al-Khaled et al., 2014كما بينت اثنتان
من المراجعات المنهجية التي تركز على المتدربين الطبيين وطالب الطب ،أن هناك
عالقة ارتباط قوية ما بين وجود سياسات الضبط وبين السلوكيات السلبية لدى األطباء
والمتدربين ،تجاه المعلومات التي يقدمها مندوبو شركات األدوية والشكوك
ً
أيضا إلى أن مثل هذه السياسات قد
بمصداقية هذه المعلومات .وخلصت المراجعتان
تساهم في الحد من التفاعالت ما بين المندوبين واألطباء بعد تخرجهم ( Carrol et al.,
 .)2007; Zipkin and Steinman 2005لكن بالمقابل أشارت إحدى المراجعات إلى
محدودية البيانات بخصوص نجاح هذه السياسات العامة وتأثيرها على المدى البعيد
(.)Carrol et al., 2007
وقد قامت العديد من المراكز الطبية األكاديمية الرئيسية باستحداث
ً
أنماطا معينة من التفاعالت مع شركات األدوية أو مشاركة األطباء في
سياسات تضبط
مثل هذه التفاعالت ( .)Raad and Appelbaum, 2012; Lo and Field, 2009وعلى
سبيل المثال ،أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة لحظر مندوبي المبيعات الدوائية من
مستشفياتها ( ،)Stanford University, 2006كما أن بعض الجامعات والمراكز منعت
كافة أشكال تدخل شركات األدوية في التعليم الطبي المستمر (بما في ذلك التمويل)
ونجحت في ذلك ،نذكر منها جامعة ميشيغان ،ومركز سلوان كيترينج للسرطان ،وكلية
برودي للطب في جامعة كارولينا الشرقية (.)Spithoff, 2014
وعلى المستوى الوطني في الواليات المتحدة األمريكية ،فرضت بعض
الواليات مقيدات إجبارية على بعض أنشطة الترويج الدوائي ( .)Grande 2010فعلى
ً
قانونا يمنع شركات األدوية من تقديم هدايا
سبيل المثال ،فعلت والية مينيسوتا
ً
سنويا ما مجموعه .)Grande 2010( $50
لألطباء يفوق مجموع قيمتها بالتجزئة
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عنصر  :1.2تعزيز السياسات التي تضمن جودة األدوية ،بما في ذلك
األدوية الجنيسية أو البديلة ،المتوفرة في السوق
إن ضمان جودة األدوية المتداولة في السوق هو أمر بالغ األهمية لتعزيز
قبولها وإستخدامها من طرف مقدمي الرعاية الصحية والمرضى .وتشكل نسبة
األدوية الموصوفة بأسمائها الجنيسية أحد المؤشرات األساسية في تقييم الوصف
العقالني والموضوعي وترشيد عملية الوصف بحسب منظمة الصحة العالمية ( WHO,
.)1993; 2004
وقد بينت إحدى المراجعات المنهجية اآلثار اإليجابية لألنظمة المحكمة
لتسجيل األدوية باإلضافة الى نظام الترشيح والتسجيل المسبقين لألدوية الذي تقوم
به منظمة الصحة العالمية ،في الحد من انتشار األدوية المزيفة أو التي ال تستوفي
ً
أيضا إلى أن التدخالت المتعددة األوجه
معايير السالمة .وقد أشارت المراجعة المنهجية
والتي تمزج بين التشريع ،وتدريب المفتشين ،والتعاون بين القطاعين العام والخاص،
واتخاذ إجراءات قانونية ضد المزورين ،هي تدخالت أثبتت فعاليتها في خفض معدالت
انتشار األدوية المزيفة والمنخفضة الجودة (.)El-Jardali et al., 2015
وأشارت مراجعة منهجية أخرى الى أن تطبيق أنظمة الرقابة الخاصة
باألدوية ) (pharmacovigilance systemيمكن أن يساعد في تعزيز السالمة الدوائية
وفي الكشف عن األدوية المزيفة وتلك التي ال تستوفي الحد األدنى من الجودة
ومعايير السالمة على المستوى المحلي ( .)Fadlallah et al., 2016ولتحسين نجاحات
أنظمة الرقابة الخاصة باألدوية ،من الضروري التركيز على مسألة عدم رفع التقارير
بالشكل الكافي ،والتركيز على أهمية التدريب المستمر ،والرصد والتقييم وتقديم
المالحظات ،وتقوية اإلطار القانوني والبنية التنظيمية والتشريعية لألنشطة الخاصة
بأنظمة الرقابة على األدوية ،وتحسين التنسيق ما بين الجهات المعنية على المستوى
الوطني (.)Fadlallah et al., 2016
جدول رقم  1النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 1

اإليجابيات

 1.1السياسات التي تهدف الى تنظيم عالقة المتخصصين في المجال

الصحي مع شركات األدوية

التصريح عن التفاعالت مع شركات األدوية
بينت إحدى المراجعات المنهجية أن التصريح عن العالقات المالية يسمح

للمرضى باتخاذ قرارات مطلعة بخصوص الرعاية الصحية التي يتلقونها،

وهو أمر قد يضبط سلوك األطباء في تشكيل عالقات مالية مع شركات

األدوية .كما أن تصريح األطباء عن العالقات مع شركات األدوية قد يعزز
العالقة بين األطباء والمرضى (.(Licurse et al., 2010
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البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 1
بينت إحدى المراجعات الغير منهجية أن التصريح عن تضارب المصالح يسمح
للمستهلكين أن يحددوا ما إذا كانت هناك أي عالقة مالية للطبيب مع أي
من شركات األدوية .وبحسب المراجعة المنهجية ،فإن الهدف األساسي

للتصريح عن تضارب المصالح هو السماح للمرضى باتخاذ قرارهم بخصوص
ً
فعليا على التوصيات التي
ما إذا كان هذا التضارب في المصالح سيؤثر
يقدمها لهم الطبيب (.)Kirkpatrick, Kadakia and Vargas, 2012

وجدت مراجعة غير منهجية ) (literature reviewأن التصريح المالي يمكن أن

يشكل نقطة مساءلة عن طبيعة العالقة مع شركات األدوية ،كما أن نشر
مثل هذه المعلومات على اإلنترنت يساهم في تسهيل الوصول إلى

الكثير من المعلومات المهمة ويؤكد على أن مثل هذه العالقات ال يجب أن
تكون في الخفاء (.)Greenberg, 2012

إدارة (ضبط) التفاعالت مع شركات األدوية
قدمت إحدى المراجعات المنهجية وجود تأثير إيجابي للسياسات التي

تسعى للحد من التفاعالت بين األطباء وشركات األدوية (من خالل ضبط

العينات المجانية والمواد الترويجية واللقاءات مع مندوبي هذه الشركات)
على مستوى أنماط الوصف (.)Al-Khaled et al., 2014

خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى وجود عالقة ارتباط قوية ما بين

سياسات الضبط وسلوكيات الطالب والمتدربين السلبية تجاه ممارسات
الترويج الدوائي وشكوكهم بمصداقية ما يقدمه مندوبو األدوية من

معلومات ( .)Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman 2005كما وجدت

هذه المراجعات أن سياسات الضبط قد تؤدي إلى انخفاض في معدل

التفاعالت ما بين الطالب/المتدربين بعد تخرجهم ومندوبي شركات األدوية.

 1.2السياسات التي تضمن جودة األدوية المتداولة في السوق
خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى وجود تأثير إيجابي لألنظمة المحكمة

لتسجيل األدوية باإلضافة الى نظام الترشيح والتسجيل المسبقين لألدوية

الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية ،في الحد من انتشار األدوية المزورة
وتلك التي ال تستوفي معايير الجودة والسالمة المطلوبة .وقد سلطت

المراجعة الضوء على فعالية التدخالت المتعددة األوجه والتي تمزج بين
التشريع وتدريب المفتشين والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الجهات المزورة (.)El-Jardali et al., 2015

إن اإلجراءات كالسيطرة على تسريب األدوية ،وتعزيز التواصل بين

المصنعين ومقدمي الخدمات الصحية والسلطات التنظيمية ،وضمان ردود

الفعل على جودة الدواء بعد التسجيل ،وتقوية شروط التراخيص لتجار

األدوية ترفع من فعالية اإلجراءات التنظيمية (.(Fadlallah et al., 2016
بينت إحدى المراجعات المنهجية أن تطبيق نظام رقابة وطني خاص باألدوية
يساهم في تعزيز السالمة الدوائية والكشف عن األدوية المزورة وتلك
التي ال تستوفي معايير الجودة والسالمة المطلوبة .ولكن من المهم
معالجة قضية عدم التبليغ (.)Fadlallah et al., 2016

السلبيات المحتملة

من السلبيات المحتملة لتنفيذ سياسات الحظر الشامل هو احتمال أن يؤدي
ذلك إلى فجوة أو ثغرة على مستوى المعلومات ( Al-Khaled et al.,

.)2014
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البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 1
قد تعمل عملية التصريح كإذن ضمني أو كترخيص أخالقي لتضارب
المصالح ،طالما يتم الكشف عنه.

كما أن اختالف صيغة التصريح عن تضارب المصالح أو التصريح المالي قد
يؤثر على الشفافية ويحد من قدرة المستهلكين على الوصول إلى

البيانات وتقييمها وفهمها (.)Hwong et al., 2014
التكلفة و/أو فعالية

التكلفة

الشكوك

بخصوص اإليجابيات

والسلبيات المحتملة

(بحيث يلزم الرصد

والتقييم في حال سيتم

اعتماد هذه العناصر)

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم

تحديدها.

أشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى محدودية البيانات التي تدرس تأثير
سياسات الضبط على المستوى المؤسساتي على المدى البعيد ،خاصة
فيما يتعلق بسلوكيات ومواقف األطباء المتدربين ()Carrol et al., 2007
كما أشارت مراجعة منهجية أخرى إلى محدودية األدلة بخصوص تأثير

سياسات التصريح في تغيير أو تصحيح اآلثار السلبية لتضارب المصالح .كما

أن هناك أدلة متناقضة بخصوص ثقة المرضى ما بعد تصريح األطباء عن
عالقاتهم المالية (.)Barry et al., 2013

العنصر رقم 2

على مستوى المؤسسات :تطبيق تدخالت تشمل مبادئ
توجيهية سريرية معيارية  /مسارات سريرية ،وأنظمة
تدقيق ومراجعة لممارسات وصف األدوية ،وخدمات
صيدلة سريرية ،وبرامج إشراف تختص في مجال
المضادات الميكروبية /الحيوية لتعزيز الممارسات السليمة
في وصف األدوية.
مب اد ئ توجيهية سريرية معي ارية  /مس ارات سريرية
بحسب منظمة الصحة العالمية ،فأن توفير مبادئ توجيهية سريرية معيارية
هو مؤشر رئيسي على صعيد المؤسسة لإلستخدام الموضوعي والمتعقل لألدوية
في الوصف (.)WHO, 1993; 2004
وقد كشفت لمحة شاملة لخمسين من دراسات التدخالت الطبية بخصوص
تحسين استخدامات األدوية في الدول النامية ،أن استخدام المبادئ التوجيهية
السريرية المعيارية أدى إلى خفض اإلستخدام الغير ضروري للكوينين (دواء للمالريا)
في كينيا ،وخفض نسبة استخدام المضادات الحيوية في فيجي بنسبة  ،%50كما
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ساهم في تحسين عالج اإلسهال في إندونيسيا وكينيا على المدى القريب ( Le
 .)Grand, Hogerzeil and Haaijer-Ruskamp, 1999وقد أشارت مراجعة منهجية أخرى
ً
ً
ملموسا في عمليات
تحسنا
تغطي  59دراسة أن اعتماد المبادئ التوجيهية يحقق
الرعاية الصحية ونتائجها .وذكرت إحدى الدراسات أن اإللتزام بالتوجيهات الخاصة بالحد
من استخدام المضادات الحيوية أدى إلى انخفاض نسبة وصف المضادات الحيوية في
العرق/الدم بنسبة  .)Grimshaw and Russell, 1993( %60وأثبتت المبادئ التوجيهية
فعالية أكبر عندما يتم تقديمها من خالل مداخالت تثقيفية وتعليمية خاصة ،مع التذكير
بها في سياقات محددة خاصة بالمرضى في وقت المعاينة واإلستشارة الطبية.
وتعتبر المسارات السريرية وسيلة تكميلية للمبادئ التوجيهية المحلية
للعالج ،وغال ًبا ما تأخذ بعين االعتبار الخوارزميات التشخيصية ( diagnostic algorithms
أو المنطق التشخيصي) ونقاط تقييم المخاطر .وتسلط العديد من الدراسات الفردية
العالية الجودة الضوء على الفعالية الكبيرة للمسارات العيادية في الحد من وصف
المضادات الحيوية في حاالت اإللتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وفي الحد من
استخدام المضادات الحيوية الواسعة الطيف خالل السنة األولى من العمر .ولكن
هناك حاجة لدراسة عن التأثيرات على المدى البعيد ( (Jenkins et al., 2013; Chalmers
.)et al., 2011; Lancaster et al., 2008; Marrie et al., 2000

أنظمة التدقي ق والتقييم لمم ارس ات وصف األدوية
يتمثل تدقيق وتقييم وصف األدوية بآليات لتحليل مدى مناسبة الوصف
مثال ،يمكن أن يتم إبالغ المختص
الدوائي ثم تقديم تقييم ومالحظات بناءة على ذلك.
ً
الذي وصف الدواء بنتيجة مقارنة طريقة وصفهم مع المعايير المهنية أو األهداف.
وفي المستشفيات ،تسمى مثل هذه العملية باسم "تقييم استخدامات األدوية".
وقد خلصت لمحة شاملة للمراجعات المنهجية أن أنظمة التدقيق والتقييم
هي ذات فعالية مستمرة ،حيث أيدت 12من أصل  14مراجعة منهجية شملتها الدراسة
التأثير اإليجابي لهذه األنظمة على أنماط الوصف ( .)Grindrod et al., 2006كما وجدت
ثالثة مراجعات منهجية أخرى أن أنظمة التدقيق والتقييم هي من أكثر الممارسات
فعالية في تحسين أنماط الوصف ( ;Ostini et al., 2009; Jamtvedt et al., 2006
 .)Davey et al. 2005كما بينت إحدى المراجعات المنهجية أن التدقيق والتقييم يكونان
ً
ضعيفا؛ أو عندما تكون الجهة المسؤولة عن هذه
أكثر فعالية عندما يكون األداء
زميال يحظى رأيه باحترام
الممارسة جهة مشرفة أو مرجعية للجهة التي يتم تقييمها أو
ً
كبير وواسع؛ أو عندما تتكرر المالحظة نفسها؛ وعندما يتم تقديمها بصيغة شفهية
ً
ً
واضحا وخطة عمل (.)Ivers et al., 2012
ترشيدا
وصيغة خطية ،مع
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خدم ات الصيدلة السريرية
تعتبر خدمات الصيدلة السريرية من الممارسات المتعارف عليها في الدول
المتقدمة والنامية على حد سواء ( ;Pande et al. 2013; Pedersen et al. 2011
 .)Musing 2013وفي الصين ،أصبحت خدمات الصيدلة السريرية إجبارية ملزمة في
جميع المستشفيات الفرعية والمحلية (.)Ryan et al. 2008
وقد بينت لمحة شاملة عن تسعة مراجعات منهجية (لم تركز على المرضى
الكبار في السن) أن هناك نتائج إيجابية لخدمات الصيدلة السريرية في تحسين معدالت
مالءمة األدوية للعالج .وباألخص ،بينت الدراسة أن بعض الخدمات العالجية مثل
مراجعة العالج الموصوف ومتابعة العالج والكشف الالحق وتثقيف المرضى هي
جميعها ممارسات ذات تأثير إيجابي على تحسين أنماط الوصف الدوائي وجودته ،و
وتحسين وصف مضادات الميكروبات ،والحد من عدد األدوية الموصوفة ،وتطوير
أنماط استخدام األدوية لدى األطفال ،وتحسين سالمة المرضى ،ورفع معدالت رضى
المرضى ،وتجنب التكلفة ( .)Rotta et al., 2015ولكن هذه البينات لم تكن بنفس القوة
بالنسبة للمرضى الكبار في السن ،إذ أتت النتائج مختلطة.
خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى أن إضافة مرافق خدمات
الصيدلة السريرية ضمن رعاية المرضى الداخليين (أي في المستشفى) هي ممارسة
تساهم في تحسين أنماط وصف األدوية واستخداماتها ،كما تحسن من معدالت التزام
المرضى باألدوية ،ونتائج العالج ،والحد من اآلثار السلبية والجانبية ( Penm et al.,
ً
أيضا إلى انخفاض تكاليف
 .)2014; Kaboli et al., 2006وقد أشارت إحدى المراجعات

المستشفى والصيدلية.
برامج إشراف تخت ص ف ي مج ال المض ادات الميكروبية /الحيوية
في عام  ،2014أصدرت المراكز المتخصصة في مكافحة األمراض
والوقاية ( )Centers for Disease Control and Preventionتوصيات بأن تتبع جميع
المستشفيات برامج التوجيه في مجال مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية ( CDC,
 .)2014وقد بينت أربع دراسات منهجية أن هناك أدلة ذات جودة منخفضة إلى متوسطة
تشير الى أن برامج التوجيه (للمرضى داخل أو خارج مؤسسات الرعاية واالستشفاء) قد
تحسن أنماط وصف مضادات الميكروبات ،وتحد من اإلستخدامات الغير سليمة لهذه
ً
سلبا على نتائج الرعاية والعالج.
المضادات ،ومن تكاليفها اإلجمالية ،من دون التأثير
وتتضمن برامج التوجيه هذه أربع عناصر رئيسية هي :اإللتزام في القيادة،
(مثال ،ضبط استخدام
والمسؤولية ،والخبرة في مجال األدوية ،واتخاذ الخطوات الالزمة
ً
المضادات الحيوية بشكل كامل بعد مرور  48ساعة) ،والمتابعة والتثقيف المستمر
(.)Drekonja et al., 2015; Filice et al., 2013; Wagner, 2014; Kaki et al., 2011
K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
28

جدول رقم  2النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 2

اإليجابيات

المبادئ التوجيهية السريرية  /المسارات السريرية
كشفت لمحة شاملة لخمسين من دراسات التدخالت الطبية بخصوص
تحسين استخدامات األدوية في الدول النامية أن استخدام المبادئ

التوجيهية السريرية المعيارية أدى إلى خفض اإلستخدام غير الضروري
للكوينين (دواء للمالريا) في كينيا ،وخفض نسبة استخدام المضادات

الحيوية في فيجي بنسبة  ،%50كما ساهم في تحسين عالج اإلسهال
في إندونيسيا وكينيا على المدى القريب Le Grand, Hogerzeil and

.)Haaijer-Ruskamp, 1999

كما أشارت مراجعة منهجية أخرى ل 59دراسة أن اعتماد المبادئ التوجيهية
ً
ً
ملموسا في عملية الرعاية الصحية ونتائجها .وذكرت إحدى
تحسنا
يحقق

الدراسات أن اإللتزام بالتوجيهات الخاصة بالحد من استخدام المضادات

الحيوية أدى إلى انخفاض نسبة وصف المضادات الحيوية في العرق/الدم

بنسبة (Grimshaw and Russell, 1993( %60

وتسلط العديد من الدراسات الفردية العالية الجودة الضوء على الفعالية

الكبيرة للمسارات السريرية في الحد من وصف المضادات الحيوية في
حاالت اإللتهابات الحادة في الجهاز التنفسي وفي الحد من استخدام

المضادات الحيوية الواسعة الطيف خالل السنة األولى من العمر .لكن ال

توجد دراسة تضمن التأثيرات على المدى البعيد ( ;Jenkins et al., 2013

.)Chalmers et al., 2011; Lancaster et al., 2008; Marrie et al., 2000
أنظمة التدقيق والتقييم لممارسات وصف األدوية

خلصت لمحة شاملة عن مراجعات منهجية أن أنظمة التدقيق والتقييم هي
ذات فعالية مستمرة ،حيث أيدت  12من أصل  14مراجعة منهجية شملتها

الدراسة التأثير اإليجابي لهذه األنظمة على أنماط الوصف ( Grindrod et

.)al., 2006

كما وجدت أربعة مراجعات منهجية أخرى أن أنظمة الضبط والتقييم هي من
أكثر الممارسات فعالية في تحسين أنماط وصف األدوية ( Ivers et al.,

.)2013; Ostini et al., 2009; Jamtvedt et al., 2006; Davey et al. 2005
خدمات الصيدلة السريرية
بينت لمحة شاملة شملت  9مراجعات منهجية ،ال تركز على المرضى الكبار
في السن ،أن هناك نتائج إيجابية لخدمات الصيدلة العيادية في تحسين
معدالت المالءمة العالجية لألدوية .وباألخص ،بينت الدراسة أن بعض

الخدمات العالجية مثل مراجعة العالج الموصوف ومتابعة العالج وتثقيف

المرضى ووصف أدوية جديدة هي جميعها ممارسات ذات تأثير إيجابي

على تحسين أنماط الوصف الدوائي وجودته ،كما أنها تساهم في تحسين

وصف المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات ،والحد من عدد األدوية

الموصوفة ،وتحسين أنماط استخدام األدوية لدى األطفال ،وتحسين

سالمة المرضى ،ورفع معدالت الرضى عندهم ،وتجنب التكلفة ( Rotta et

.)al., 2015

خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى أن إضافة مرافق خدمات

الصيدلة السريرية ضمن رعاية المرضى الداخليين (المتواجدين في مركز
رعاية صحية) هي ممارسة تساهم في تحسين أنماط وصف األدوية

واستخداماتها ،كما تحسن من معدالت التزام المرضى باألدوية ،ونتائج
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البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 2
العالج ،والحد من اآلثار السلبية والجانبية ( Penm et al., 2014; Kaboli et
ً
أيضا إلى انخفاض تكاليف
 .)al., 2006وقد أشارت إحدى المراجعات
المستشفى والصيدلية.

تختص في مجال المضادات الميكروبية /الحيوية
برامج إشراف
ّ
بينت  4دراسات منهجية أن هناك أدلة على أن برامج التوجيه هذه (للمرضى
داخل أو خارج مؤسسات الرعاية واالستشفاء على حد سواء) تساهم في

تحسين أنماط وصف المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات ،والحد من
االستخدامات غير السليمة لهذه المضادات ،ومن التكاليف اإلجمالية

ً
سلبا على نتائج الرعاية والعالج
لمضادات الميكروبات ،من دون التأثير

( Drekonja et al., 2015; Filice et al., 2013; Wagner, 2014; Kaki et

.)al., 2011

فيما يتعلق بفعالية برامج اإلشراف على استخدام المضادات الحيوية

ومضادات الميكروبات،فقد تم تحديد عناصر تساهم في رفع هذه

الفعالية ،مثل :الجهود المستمرة والدؤوبة من طرف كوادر متخصصة،
ومهارات التواصل الفعالة ،والدعم من السجالت الطبية أو تطبيقات

الدعم االلكتروني عبر الكومبيوتر (.)Filice et al., 2013
السلبيات المحتملة

ال توجد أي أدلة على وجود أي أضرار أو سلبيات ترتبط باستخدام خدمات

الصيدلة السريرية أو برامج اإلشراف في مجال المضادات الحيوية
ومضادات الميكروبات (.)Filice et al., 2013; Kaboli, 2006

التكلفة و/أو فعالية

التكلفة

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن محدودية البيانات المتوفرة ال
تسمح بالتوسع في مناقشة مدى استدامة التأثيرات اإليجابية ألنظمة

التدقيق والتقييم على المدى البعيد ،او فعالية التكلفة ،والتحسن
الملموس في نتائج الرعاية (.)Grindrod et al., 2006

كما أن إحدى المراجعات المنهجية لخدمات الصيدلة السريرية ذكرت أن  3من

الدراسات التي شملتها المراجعة بينت وفر في تكاليف استخدامات

المضادات الحيوية؛ اثنتان أشارتا إلى انخفاض في تكاليف المستشفى
ً
انخفاضا ذو داللة إحصائية في إجمالي
والصيدلية؛ ودراسة واحدة أظهرت
ً
وانخفاضا من دون داللة إحصائية فيما يتعلق بتكاليف
تكلفة الرعاية،

األدوية .في حين أشارت دراسة واحدة إلى عدم اختالف تكاليف العالج
واألدوية (.)Kaboli et al., 2006

الشكوك

بخصوص اإليجابيات

والسلبيات المحتملة

(بحيث يلزم الرصد

والتقييم في حال سيتم

اعتماد هذه العناصر)

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن تأثير أنظمة التدقيق والتقييم

على أنماط وصف األدوية وجودته يختلف بحسب السياق والصيغة ،وقد
ً
سلبيا كما أنه قد يكون عالي اإليجابية (.)Jamtvedt et al., 2006
يكون
بخصوص تأثير خدمات الصيدلة السريرية على مدى مالءمة العالج

للمرضى الكبار في السن ،فإن البينات لم تكن بنفس القوة إذ أتت األدلة
مختلطة (.)Rotta et al., 2015
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العنصر رقم 3

على مستوى مقدمي الخدمات الصحية  :تعزيز ممارسات
التعليم والتدريب في أوساط المتخصصين في مجال
الرعاية الصحية حول تضارب المصالح ،والتدريب القائم
على حل المشاكل في العالجات الصيدالنية ،والتفصيل
األكاديمي (أو الزيارات التوعوية التثقيفية) لدعم الوصف
العقالني.
إن المراكز الطبية األكاديمية والمستشفيات التعليمية أصبحت تدرك
بشكل متزايد الحاجة إلى تثقيف أعضاء هيئة التدريس والمقيمين وطالب الطب حول
كيفية تجنب أو إدارة تضارب المصالح والتفاعالت مع ممثلي شركات األدوية واألجهزة
الطبية .يقابل ذلك ،دعوة متزايدة لمنظمات اإلعتماد الى تطوير معايير التعليم
الرسمي بشأن هذه المواضيع ( .)Lo and Field, 2009وفي استطالع عالمي لمنظمة
الصحة العالمية شمل  137من كليات الطب و 91من كليات الصيدلة حول العالم ،أشار
حوالي ثالثة أرباع المشاركين إلى ان التعليم حول سياسات الترويج الدوائي هو جزء من
المنهج اإللزامي في الكلية ،كما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى وجود مساق واحد
أو أكثر عن التسويق الدوائي (.)WHO, 2005
وقد أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن
منظمة الصحة العالمية إلى أن التعليم حول الترويج الدوائي ،سواء بصيغة ندوات أو
تدريب تمثيلي أو تشخيص دور مندوبي المبيعات ،وتقييم المواد المقدمة
والمعروضة هي جميعها ممارسات فعالة في التأثير على سلوكيات األطباء وزيادة
وعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما تقدمه شركات األدوية من معلومات ،وهي
ممارسات تساهم في تحسين مهارات األطباء في التحري عن انحيازات الشركات
( .)Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman, 2005; Norris et al., 2005وقد وجدت
إحدى المراجعات المنهجية أن هذه التدخالت تؤثر إلى حد ما على سلوكيات المتدربين.
ويقدم "المرشد الى اختيار العالج المناسب" وهو دليل خاص بمنظمة
الصحة العالمية ( )The Guide to Good Prescribingأسلوب قائم على حل المشاكل،
وهو أسلوب واسع اإلستخدام في التعليم الطبي للتدريب على العقالنية والمنطق
المتبع في الوصف لدى األطباء ( .)Scordo, 2014وقد أشارت اثنتان من المراجعات
المنهجية إلى مدى فعالية هذا الدليل في تحقيق كفاءة أعلى في الوصف الدوائي
في أوساط طالب الطب واألطباء الممارسين في العديد من السياقات والدول ،بما
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في ذلك في تركيا واليمن ( .)Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009وقد تم
تحديد بينات عن تأثير مثل هذه التدخالت لفترة عدة أشهر ما بعد انتهاء التدخالت
(.)Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009ويتضمن هذا الدليل ست خطوات
الختيار ،وصف ومراقبة الدواء المناسب للمريض (.)Ross and loke, 2009
وعلى مستوى الممارسة ،فقد برز مفهوم التفصيل األكاديمي (أو
ً
سابقا
الزيارات التوعوية التثقيفية) كبديل جذاب للحصول على المعلومات التي كانت
ً
نوعا
تتوفر باإلعتماد الكامل على مندوبي شركات األدوية .ويعتبر التفصيل األكاديمي
(مثال
من التعليم الطبي المستمر ،حيث يقوم المتخصص في الرعاية الصحية
ً
الصيدلي) بزيارة األطباء في مكاتبهم وتزويدهم بمعلومات علمية موضوعية تستند
إلى بينات موثقة حول موضوع محدد ( .)Chhina et al, 2013وقد أشارت ثالثة دراسات
منهجية ( )Kamarudin et al., 2013; Nkansah, 2010; Obriene 2007وأربعة لمحات
شاملة عن مراجعات منهجية ( ;Ostini et al., 2009; Grimshaw, 2001; Bloom 2005
 )Sohn 2004إلى أهمية التفصيل األكاديمي كأحد أكثر االستراتيجيات فعالية في
تحسين الرعاية الصحية وأنماط الوصف.
وقد لجأت بعض الواليات في الواليات المتحدة األمريكية وكندا إلى
ً
بعضا من
تأسيس برامج ممولة محلية لبرامج التفصيل األكاديمي ،وتعتمد هذه البرامج
التكتيكات نفسها التي تستخدمها شركات األدوية للتأثير على أنماط وصف األطباء
لألدوية ،باالستناد إلى مبادئ توجيهية مدعمة باألدلة والبراهين العلمية ( The Hilltop
.)Institute 2009
جدول رقم  3النتائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 3

اإليجابيات

أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية باإلضافة إلى تقرير صادر عن منظمة

الصحة العالمية إلى أن التعليم حول الترويج الدوائي ،سواء بصيغة ندوات
أو تدريب تمثيلي أو تشخص دور مندوبي المبيعات ،وتقييم المواد

المقدمة والمعروضة هي جميعها ممارسات فعالة في التأثير على

سلوكيات األطباء وزيادة وعيهم بخصوص التشكيك بمصداقية ما تقدمه
شركات األدوية من معلومات ،وهي ممارسات تساهم في تحسين

مهارات األطباء في تحري الموضوعية ( Carrol et al., 2007; Zipkin and

 .)Steinman, 2005; Norris et al., 2005وقد وجدت إحدى هذه المراجعات
المنهجية أن هذه التدخالت تؤثر إلى حد ما على سلوكيات المتدربين.

كما أشارت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى مدى فعالية دليل منظمة

الصحة العالمية للوصف السليم (المرشد الى اختيار العالج المناسب) في
تحقيق كفاءة أعلى في الوصف الدوائي في أوساط المتدربين واألطباء

الممارسين في العديد من السياقات والدول ،بما في ذلك في تركيا

واليمن .وقد تم تحديد بينات عن تأثير مثل هذه التدخالت لفترة عدة أشهر

ما بعد انتهاء التدخالت .هناك أيضا دليل على أن الطالب كانوا قادرين على
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البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 3
تقديم أداء أفضل في تطبيق مبادئ الوصفات الصحيحة في سياقات
مختلفة لألمراض (.)Kamarudin et al., 2013; Ross and Loke 2009

أثبتت البراهين أن التدريب القائم على حل المشاكل في العالج الدوائي

قائما على
نجاحا إذا كان
) (pharmacotherapyفي المناهج الجامعية هو أكثر
ً
ً

حل المشاكل ،ويأخذ في اإلعتبار ثقافة ومواقف ومهارات الطالب،

ويستهدف المتطلبات التي ستفرض عليهم في المستقبل ()WHO, 2002

وقد أشارت اثنتان من مراجعات كوكرين المنهجية وأربعة لمحات شاملة عن
مراجعات منهجية إلى أهمية الزيارات التوعوية والتثقيفية من طرف

متخصصين في الرعاية الصحية (أي أسلوب التفصيل األكاديمي) كأحد أكثر

االستراتيجيات األكثر فعالية في تحسين الرعاية الصحية وأنماط الوصف
( Obriene, 2007; Nkansah et al., 2010 Ostini et al 2009; Bloom
.)2005; Sohn 2004; Grimshaw, 2001

وأشارت مراجعة منهجية الى الدور الفعال للصيادلة في التأثير على أنماط

الوصف من خالل الزيارات التوعوية التثقيفية (.)Grindrod, 2006
السلبيات المحتملة

لم يتم التطرق إلى هذه المسألة في أي من المراجعات المنهجية التي تم

التكلفة و/أو فعالية

إن البيانات المتوفرة الستكشاف فعالية التكلفة للتدخالت التعليمية

التكلفة

تحديدها.

والتثقيفية هي محدودة (.)Grindrod et al., 2006

خلصت إحدى المراجعات المنهجية إلى أنه وعلى الرغم من التكلفة العالية

لبرامج التفصيل األكاديمي ،إال أن ما تحققه هذه البرامج من خفض في

التكاليف العالجية قد يكون أعلى من تكلفتها في حال ركزت على أنماط
الوصف غير المناسب وعلى استدامة التأثير (.)O’Brien et al., 2007

أشارت إحدى الدراسات األولية إلى أن تدخالت التفصيل األكاديمي هي
ً
توفيرا بقيمة  478دوالر أمريكي لكل
ذات فعالية من حيث التكلفة ،إذ تحقق
طبيب على مدار سبعة أشهر ،وهذه القيمة المحتسبة هي بعد خصم
تكلفة ما يتقاضاه الصيدلي القائم بالزيارة (.)Steele, 1989

الشكوك

بخصوص اإليجابيات

والسلبيات المحتملة

(بحيث يلزم الرصد

والتقييم في حال سيتم

اعتماد هذه العناصر)

خلصت اثنتان من المراجعات المنهجية إلى صعوبة التحقق من التأثيرات

اإليجابية على المدى البعيد للتدخالت التعليمية على سلوكيات المتدربين
وتصرفاتهم ،وذلك بسبب قصر المدة الزمنية التي تتم متابعتهم فيها

(.)Carrol et al., 2007; Zipkin and Steinman 2005

يبدو أنه لم يتم اإلعتبار الكافي لألهمية النسبية لكل من المبادئ التوجيهية
ً
أيضا فقد أشارت إحدى
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كمعيار للتقييم.

الدراسات إلى التضارب المحتمل في المصالح حيث أن من أعد تقرير
ً
أيضا من أعد خمسة من أصل ستة تجارب أشار
منظمة الصحة العالمية هو
إليها التقرير (.)Ross and loke, 2009

من غير الواضح مدى أهمية عدد الزيارات المطلوبة في تدخالت التفصيل
ً
أيضا من غير الواضح ما إذا كان األداء سيتراجع أو يتحسن،
األكاديمي.
وكيف سيتأثر مع الوقت ،وما إذا كان تأثير الزيارات المتعددة يبرر االرتفاع

في التكلفة الذي ستترتب عن تكرر الزيارات (.)Obrien et al., 2007
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العنصر رقم 4

على مستوى المستهلك :تمكين المستهلكين واألفراد
بخصوص االستخدام المناسب لألدوية تدخالت تستهدف
األفراد لتحسين استخداماتهم )المستهلكين) لألدوية
إن الخطوة االولى في مشاركة األفراد والمرضى هي في تثقيفهم
وتحسين الوعي لديهم عن األدوية .وقد وجدت أربع مراجعات منهجية أن المعلومات
(مثال المطويات التعريفية /البروشورات) هي ذات فائدة عالية
التي يتم إعدادها بعناية
ً
في دعم االستشارات الطبية المتخصصة ويمكن أن تساهم في تحسين ثقافة
المرضى ( ;Eefje and de Bont, 2015; Andrews et al., 2012; Bes et al., 2011
 .)Johansson et al., 2005وقد ركزت اثنتان من المراجعات بشكل خاص على
البروشورات التي يتم تقديمها للمرضى حول معتقدات سائدة على نطاق واسع لدى
المرضى بأن "المضادات الحيوية هي حل لجميع االلتهابات" ،وقد أظهرت هذه
الممارسة فعالية في الحد من الوصف الغير ضروري للمضادات الحيوية ومن
اإلستخدام الغير ضروري من قبل المرضى ،ونيتهم إجراء استشارة طبية جديدة في
حال تكررت نفس العوارض المرضية .وتم تحقيق فعالية أكبر عند استخدام لغة بسيطة
ً
شفهيا خالل االستشارة الطبية
وإرفاق صورة تعبر عن الموضوع ،مع إعادة ذكر الكالم
(.)Eefje and de Bont, 2015; Andrews et al., 2012
كما قدمت إحدى المراجعات المنهجية واثنتان من المراجعات الغير منهجية
قراءة تحليلية لما يفوق  20من الحمالت الوطنية العامة للترويج للممارسات السليمة
في استخدام المضادات الحيوية .وخلصت األدلة والبراهين إلى أن الحمالت العامة قد
تكون فعالة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي العام على أنماط
استخدام المضادات الحيوية ،والحد من توقعات المرضى بخصوص الدواء ،والحد
بشكل عام من استخدام المضادات الحيوية ( McDonagh et al., 2016; Filippini et al.,
.)2013; Huttner et al., 2010
تدخالت تستهدف األطباء إلدارة توقعات المرض ى
واألفراد بخصو ص إستخدام األدوية
تبين أن التدخالت التي تستهدف األطباء بهدف إدارة توقعات المرضى
واألفراد بخصوص العالج واألدوية ورفع مستوى مشاركة المرضى في القرارات التي
تتعلق بالعالج هي فعالة .وأشارت أربع مراجعات منهجية إلى فعالية التدريب على
مهارات التواصل بهدف تحسين قدرة األطباء على إدارة توقعات المرضى ،خاصة فيما
يتعلق بالحد من وصف المضادات الحيوية وتحسين استخدام الدواء ( Cabral et al.,
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.)2014; van der Velden et al., 2012; Stevenson et al., 2004; Cox et al., 2004
وقد خلصت إحدى مراجعات كوكرين المنهجية ،وأربعة من التجارب العيادية ،إلى بينات
تثبت أن المشاركة في صناعة القرار  ،أي حيث يتم مناقشة البينات العلمية مع
المرضى ويتم التداول بمخاوفهم بشكل صريح ،هي ممارسة تساهم في الحد بشكل
بارز من وصف المضادات الحيوية خاصة في حاالت اإللتهابات الحادة في الجهاز
التنفسي من دون تكرار اإلستشارة الطبية لنفس المرض( Coxeter et al., 2015
.)Legare et al., 2012; Butler et al., 2012; Little et al., 2013; Cals et al., 2013

جدول رقم  4النت ائج الرئيسية من المراجعات المنهجية والدراسات الفردية
البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 4

اإليجابيات

تدخالت تستهدف األفراد لتحسين استخدامات األفراد والمرضى لألدوية
وجدت اثنتان من المراجعات المنهجية أن المعلومات التي يتم إعدادها

(مثال المطويات التعريفية /البروشورات) هي ذات فائدة عالية في
بعناية
ً
دعم االستشارات الطبية المتخصصة ويمكن ان تساهم في تحسين

المعارف والثقافة الصحية لدى المرضى ( es et al., 2011; Johansson et

.)al., 2005

ركزت اثنتان من المراجعات على المطويات (البروشورات) التي يتم

تقديمها للمرضى حول معتقدات سائدة لدى األهل والمرضى بأن
"المضادات الحيوية هي حل لجميع االلتهابات" ،وقد أظهرت هذه

الممارسة فعالية في الحد من الوصف غير الضروري للمضادات الحيوية
والستخدام مثل هذه المضادات من طرف المرضى ،ونيتهم إجراء

استشارة طبية جديدة في حال تكررت نفس العوارض المرضية .وتم تحقيق

فعالية أكبر عند استخدام لغة بسيطة وإرفاق صورة تعبر عن الموضوع ،مع
ً
شفهيا خالل االستشارة الطبية ( Eefje and de Bont,
إعادة ذكر الكالم

.)2015; Andrews et al., 2012

قدمت إحدى المراجعات المنهجية ومراحعتان غير منهجيتان قراءة تحليلية

لمدى نجاح الحمالت الوطنية العامة في الترويج للممارسات السليمة في
استخدام المضادات الحيوية .وخلصت األدلة والبراهين إلى أن الحمالت

العامة قد تكون فعالة في تحسين ثقافة المرضى ومستوى اطالع الرأي
العام على أنماط استخدام المضادات الحيوية ،والحد من توقعات

المرضى من الدواء ،والحد بشكل عام من استخدام المضادات الحيوية

(.)McDonagh et al., 2016; Filippini et al., 2013; Huttner et al, 2010

ووجدت المراجعة المنهجية أن حمالت تثقيف الرأي العام هي ذات فعالية
أكبر عندما تترافق مع التثقيف العيادي (.)McDonagh et al., 2016

التدخالت التي تستهدف األطباء بهدف إدارة توقعات المرضى واألفراد

بخصوص إستخدام األدوية

أشارت  4مراجعات منهجية إلى فعالية التدريب على مهارات التواصل

بهدف تحسين قدرة األطباء على الشرح للمرضى وعلى إدارة توقعاتهم،

خاصة فيما يتعلق بالحد من وصف المضادات الحيوية ( Cabral et al,
2014; van der Velden et al., 2012; Stevenson et al., 2004; Cox et
.)al., 2004
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البينات بحسب داللتها
ّ

العنصر رقم 4
خلصت إحدى مراجعات كوكرين المنهجية ،وأربعة من التجارب العيادية ،إلى

بينات تثبت أن المشاركة في صناعة القرار ،أي حيث يتم مناقشة البينات

العلمية مع المرضى ،هي ممارسة تساهم في الحد بشكل بارز من

وصف المضادات الحيوية خاصة في حاالت اإللتهابات الحادة في الجهاز

التنفسي من دون تسجيل ارتفاع في تكرار االستشارات الطبية ( Coxeter
;et al, 2015; Legare et al, 2012; Butler et al, 2012; Little et al, 2013
.)Cals et al, 2013
السلبيات المحتملة

بينت إحدى المراجعات المنهجية إلى انه لم يتم تحديد أي تبعات سلبية أو
تأثيرات عارضة على المرضى نتيجة جهود الحد من استخدام مضادات

الميكروبات ()Ranji et al, 2008
التكلفة و/أو فعالية

التكلفة

أشارت إحدى المراجعات المنهجية إلى أن التدخالت الواسعة النطاق والتي

ً
خفاضا في
توجهت إلى التأثيرات األوسع على مستوى المجتمع ،حققت ان
ً
وصفا لكل ألف
استخدام المضادات الحيوية بتوفير إجمالي 117 - 17

ً
سنويا (.)Ranji et al., 2008
شخص

ً
توفيرا بقيمة  850مليون يورو
حققت الحمالت الوطنية في فرنسا وبلجيكا

( )2007 - 2002و 70مليون يورو ( )2006 - 2000على التوالي ( Huttner

 .)et al., 2010بالمقابل فإن معدي الدراسة لم يتناولوا التأثيرات الغير
مباشرة إلنخفاض معدالت الوصف.

الشكوك

بخصوص اإليجابيات

لم تتوفر بيانات كافية لتقييم التأثيرات على المدى البعيد للتدخالت التي
ً
وتحديدا فيما يتعلق
تسعى إلى تسهيل المشاركة في صناعة القرار،

والسلبيات المحتملة

باستدامة اإلنخفاض في معدالت وصف المضادات الحيوي ،والنتائج

والتقييم في حال سيتم

مقاومة المضادات الحيوية (.)Coxeter et al., 2015

(بحيث يلزم الرصد

اعتماد هذه العناصر)

السريرية العارضة (مثل اإلدخال إلى المستشفى ،واإللتهاب الرئوي) أو
تم تنفيذ الحمالت العامة في دول مرتفعة الدخل ،وهذا قد يحد من القدرة
على تعميم االستنتاجات إلى الدول المنخفضة الدخل والدول المتوسطة

الدخل (.)Huttner et al., 2010
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الجوانب الت ي يجب أخذها بعين االعتبار عند التنفيذ
يوجد عدد من العوامل التي قد تعيق التنفيذ عبر المستويات المختلفة:
األفراد/المرضى ،واألطباء والمتخصصين الصحيين ،والمؤسسات ،والنظام الصحي.
ويقترح الموجز استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات لكل مستوى من المستويات.

المستوى
األفراد

المستهلكين /
المرضى

العوائق والتحديات

استراتيجيات المواجهة

قد ال يكون المستهلك /المريض

تقديم البيانات بصيغة تسهل البحث والفهم

مؤهال بما يكفي إلدراك تبعات
ً

تضارب المصالح وتحليل المعلومات

المتاحة له ،بما في ذلك التصاريح

المالية ( ;Licurse et al., 2010

.)Grande et al., 2010

(.)Perry 2014

إن التوظيف الفعال لوسطاء مثل وسائل

اإلعالم وشركات التأمين لدراسة بيانات
ً
ً
كبيرا
فرقا
الدفع والتصاريح المالية قد يحدث
في أداء المهام التي ال يستطيع الكثير من

المرضى والمعنيين القيام بها ،مايزيد من

الضغط على األطباء (.)Cain et al., 2005

رفض المريض المشاركة في صناعة

القرار بسبب ضعف معرفتهم في

المجال الصحي وعدم وجود ما يكفي
من تشجيع لهم على المشاركة من

طرف العاملين في المجال الصحي

( & Davis et al., 2011; Wallace
Sembi, 2008; Marella et al.,
.)2007; Waterman et al., 2006
والمتخصصين

الصحيين

قد تكون هناك مقاومة لسياسات

ضبط التفاعالت مع شركات األدوية

إطالق حمالت مثل الحملة التي أطقلتها

مؤسسة خدمات الصحة الوطنية )ال ضير

في أن تسأل  (It’s Ok to Ask-لتشجيع

المرضى على المشاركة بالرعاية الصحية

( National Institute for Health Research,

.)2015

تثقيف مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن
تأثيرات العالقة مع شركات األدوية؛ وهذه

من قبل األطباء الذين يعتقدون بأنه

الممارسة أثبتت قدرتها على تغيير سلوكيات

سلبية التفاعل مع شركات األدوية

في هذا الصدد ( ;Yeh et al, 2014

ال يوجد ما يكفي من بينات لتأكيد

(.)Raad and Appelbaum, 2012

وتصرفات مقدمي خدمات الرعاية الصحية

.)Agrawal et al., 2004

تعيين األطباء الحريصين على تفادي تضارب
المصالح في مراكز قيادية لتعزيز تنفيذ

السياسات التنظيمية ( Brennan et al,
.)2006; Angell, 2004

إن عملية تغيير سلوك األطباء في
وصف األدوية هو مسألة معقدة

()Ostini et al., 2009

وجدت المراجعات المنهجية أن أكثر التدخالت

نجاحا هي تلك المتعددة األوجه ،والتي
ً
تستند على تقييم العوائق لتذليلها،

وتستجيب للظروف المحلية ،وتكون مركزة،

اال كالتعليم بما في ذلك
وتدمج
عنصرا فع ً
ً

تنمية المهارات ،وتتالقى مع قيم األطباء.

(Johnson and May 2015; Ostini et al.,
)2009
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المستوى

العوائق والتحديات

المقاومة في أوساط مقدمي

خدمات الرعاية الصحية لمساعي

اعتماد مبادئ توجيهية بسبب عدم

وديناميكية للتواصل مع األطباء بخصوص

وجود توافق بخصوص التوصيات أو

المحفزات المادية ،إلى جانب التردد

( Spallek et al., 2010; Brusamento et

في تغيير الممارسات التي اعتادوا

عليها (.)Brusamento et al., 2012

الصحية

التبسيط النسبي لتوصيات المبادئ

التوجيهية؛ وضمان وجود استراتيجيات فعالة

سلوكياتهم؛ والترويج للقاءات تعليمية

محدودية الوقت و/أو المعارف و/أو

المؤسسات

استراتيجيات المواجهة

تردد كليات الطب والمستشفيات

الجامعية التي تعتمد على تمويل

شركات األدوية في دعم األنشطة

البحثية والتعليمية ( Studdert et al.,

.)2004

وتثقيفية تفاعلية وكذلك التذكيرات

.)al., 2012

غرس القيم واألخالقيات والمعايير المهنية

الرفيعة المستوى لرفع القدرة على

التعاطي مع العالقات المعقدة والمتغيرة،
وتقوية األسس األخالقية بما يعزز من

مستويات الثقة االجتماعية .كما يمكن تكريم
ً
معينا من
الممارسات التي تحقق مستوى

اإل متثال من خالل لقب أو شهادة مهنية
ً
علنا (.)Grande, 2010
خاصة يمكن عرضها
التسلسالت الهرمية الطبية،

إعادة ضبط المساهمات الصيدالنية بصيغة

والقيود المفروضة على الموارد ،كلها

التخصصية (.)Broom et al., 2015

ومحدودية التعاون مع األطباء

إيجابية في سياق المحددات المهنية

معيقات قد تؤثر على فعالية خدمات

الصيدلة السريرية ( Broom et al.,

.)2015

إن مقيدات الوقت والتكلفة المادية

تخصيص أموال محددة للتدريب والتوظيف

وتدريب المتخصصين في الرعاية

تطوير معايير من قبل المنظمات المختصة

Domecq et al., 2014; Aggarwal et
.)al., 2010; Wachter, 2010

موضوع تضارب المصالح والوصف السليم

(.)Lo & field, 2009

عدم اإللتزام الكافي والجدي لدعم

اعتماد تدخالت مشابهة لحملة "البداية

قد تعيق من القدرة على تثقيف

الصحية ( ;Boivin et al., 2014

جهود تعزيز الممارسات السليمة في

استخدام الدواء والوصف.

(.)Wachter, 2010; Devers et al., 2004
باإلعتماد لتعزيز التعليم والتثقيف على

الذكية ثم التركيز Start Smart Then Focus-
التي أطلقتها المملكة المتحدة البريطانية
بهدف تحقيق أفضل النتائج من برنامج
ترشيد استخدامات المضادات الحيوية

(.)Mendelson et al., 2016
النظام الصحي

األعباء اإلدارية والتنفيذية ( Francers

.)et al., 2014; Raad et al, 2012

تقوية التنظيمات والتشريعات من خالل

ممارسة طرف ثالث لدور نشيط في الرقابة

(.)WHO, 1993; 2004
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المستوى

العوائق والتحديات
ضعف التعاون ما بين الهيئات

استراتيجيات المواجهة
ضمان وجود قيادة قوية ،ورغبة جدية

الحكومية المعنية بتنظيم وتطبيق

بالتعاون ،وهدف مشترك ،وثقة بين

الوصف العقالني لألدويةMartín-( .

وقدرات ،ومحفزات ( Martín-Rodríguez et

السياسات التي تهدف إلى تعزيز
)Rodríguez et al., 2005

األطراف ،واحترام متبادل ،وتواصل،

.)al., 2005

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
39

References

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
40

المراجع
Abi-Rizk G., Hage, C., El Osta L. (2010). Determinants of antibiotic use and throat culture in
managing pharyngitis among primary health care physicians in beirut. Le Journal
MédicalLibanais.the Lebanese Medical Journal, 58(4), 217.
Aggarwal, R., Mytton, O. T., Derbrew, M., Hananel, D., Heydenburg, M., Issenberg, B., MacAulay,
C., Mancini, M. E., Morimoto, T., Soper, N., Ziv, A., & Reznick, R. (2010). Training
and simulation for patient safety. Quality and Safety in Health Care, 19(Suppl 2),
i34-i43.
Agrawal S, Saluja I, Kaczorowski J (2004). A prospective before-and-after trial of an educational
intervention about pharmaceutical marketing. Acad. Med. 79(11):1046–50
Akl, O., Mahalli, A., Elkahky, A., & Salem, A. (2013). WHO/INRUD drug use indicators at primary
healthcare centers in Alexandria, Egypt. Journal of Taibah University Medical
Sciences, 54-64.
Ammar, W. (2009).Health Beyond Politics.
Ammous, A., Bou Zein Eddine, S., Dani, A.; Dbaibou, J. El-Asmar, J.; Sadder, L., Akl,
A.(forthcoming) Awareness and Attitudes of the Lebanese Population with regards
to Physician - Pharmaceutical Company Interaction: a survey Study
Al-Hajje, A., Salameh, P., Awada, S., Rachidi, S., Chahine, N., Bou Azar, R., Zein, S., Hneine, A.,
Dalloul, N.,Sili, G.. (2012). Medication prescribing errors: Data from seven
lebanese hospitals. Le Journal MédicalLibanais.the Lebanese Medical
Journal, 60(1), 37.
Alkhaled, L., Kahale, L., Nass, H., Brax, H., Fadlallah, R., Badr, K., & Akl, E. A. (2014). Legislative,
educational, policy and other interventions targeting physicians’ interaction with
pharmaceutical companies: a systematic review.BMJ open, 4(7), e004880.
Andrews, T., Thompson, M., Buckley, D. I., Heneghan, C., Deyo, R., Redmond, N., ... & Hay, A. D.
(2012). Interventions to influence consulting and antibiotic use for acute
respiratory tract infections in children: a systematic review and meta-analysis.
PLoS One, 7(1), e30334.
Angell, M. (2005). The truth about the drug companies: How they deceive us and what to do
about it. New York: Random House Trade Paperbacks.
Barry, M., Chan, E., Moulton, B., Sah, S., Simmons, M., & Braddock, C. (2013). Disclosing
conflicts of interest in patient decision aids. BMC Medical Informatics and
Decision Making.
Bbosa, G., Wong, G., Kyegombe, D., &Ogwal-Okeng, J. (2014). Effects of intervention measures
on irrational antibiotics/antibacterial drug use in developing countries: A
systematic review. Health,171-187.
Bes, J. D., Legierse, C. M., Prinsen, C. A., & Korte, J. D. (2011). Patient education in chronic skin
diseases: a systematic review. Acta dermato-venereologica, 91(1), 12-17.
BLOMINVEST BANK (2016). Pharmaceuticals and Healthcare in Lebanon: Numerous
Opportunities to Explore. Accessed from http://blog.blominvestbank.com/wpcontent/uploads/2016/03/Pharmaceuticals-and-Healthcare-in-LebanonNumerous-Opportunities-to-Explore1.pdf.
Bloom, B. S. (2005). Effects of continuing medical education on improving physician clinical care
and patient health: a review of systematic reviews. International journal of
technology assessment in health care, 21(03), 380-385.
K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
41

Boivin, A., Lehoux, P., Lacombe, R., Burgers, J., & Grol, R. (2014). Involving patients in setting
priorities for healthcare improvement: a cluster randomized trial. Implement Sci,
9(1), 24
Brax N., Fadlallah R., Al-Khaled, L., Kahale L., Nass, H., El-Jardali F., Akl, E. (forthcoming).
Association between physicians’ interaction with pharmaceutical companies and
their clinical practices: a systematic review
Brennan, T. A., Rothman, D. J., Blank, L., Blumenthal, D., Chimonas, S. C., Cohen, J. J., ... &
Smelser, N. (2006). Health industry practices that create conflicts of interest: a
policy proposal for academic medical centers. Jama,295(4), 429-433.
Broom, A., Broom, J., Kirby, E., Plage, S., & Adams, J. (2015). What role do pharmacists play in
mediating antibiotic use in hospitals? A qualitative study. BMJ open, 5(11),
e008326.
Brusamento, S., Legido-Quigley, H., Panteli, D., Turk, E., Knai, C., Saliba, V., Car, J., McKee, M.,
& Busse, R. (2012). Assessing the effectiveness of strategies to implement clinical
guidelines for the management of chronic diseases at primary care level in EU
Member States: a systematic review. Health Policy,107(2), 168-183.
Business Monitor International (BMI). (2012). Lebanon Pharmaceuticals & Healthcare Report.
Accessed from http://www.bmiresearch.com/lebanon
Butler, C. C., Simpson, S. A., Dunstan, F., Rollnick, S., Cohen, D., Gillespie, D., ... & Moore, L.
(2012). Effectiveness of multifaceted educational programme to reduce antibiotic
dispensing in primary care: practice based randomised controlled trial. Bmj, 344,
d8173.
Cabral, C., Horwood, J., Hay, A. D., & Lucas, P. J. (2014). How communication affects prescription
decisions in consultations for acute illness in children: a systematic review and
meta-ethnography. BMC family practice, 15(1), 1.
Cain, D. M., Loewenstein, G., & Moore, D. A. (2005). The dirt on coming clean: Perverse effects of
disclosing conflicts of interest. The Journal of Legal Studies, 34(1), 1-25.
Cals, J. W., de Bock, L., Beckers, P. J. H., Francis, N. A., Hopstaken, R. M., Hood, K., ... & Dinant,
G. J. (2013). Enhanced communication skills and C-reactive protein point-of-care
testing for respiratory tract infection: 3.5-year follow-up of a cluster randomized
trial. The Annals of Family Medicine, 11(2), 157-164.
Carandang, E. D., & Moulds, R. F. (1994). Pharmaceutical advertisements in Australian medical
publications: have they improved?. Medical Journal of Australia, 161(11-12), 671672.
Carroll, A. E., Vreeman, R. C., Buddenbaum, J., & Inui, T. S. (2007). To what extent do educational
interventions impact medical trainees' attitudes and behaviors regarding industrytrainee and industry-physician relationships? Pediatrics, 120(6), e1528-e1535.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2016). Core Elements of Hospital Antibiotic
Stewardship Programs. Accessed from
http://www.cdc.gov/getsmart/healthcare/implementation/coreelements.html#_ENREF_7
Chalmers, J. D., Singanayagam, A., Akram, A. R., Choudhury, G., Mandal, P., & Hill, A. T. (2010).
Safety and efficacy of CURB65-guided antibiotic therapy in community-acquired
pneumonia. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, dkq426.
Chamoun, K., Farah, M., Araj, G., Daoud, Z., Moghnieh, R., Salameh, P., ... & Abboud, E. (2016).
Surveillance of antimicrobial resistance in Lebanese hospitals: retrospective
nationwide compiled data. International Journal of Infectious Diseases, 46, 64-70.
Chhina, H. K., Bhole, V. M., Goldsmith, C., Hall, W., Kaczorowski, J., & Lacaille, D. (2013).
Effectiveness of academic detailing to optimize medication prescribing behaviour

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
42

of family physicians. Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 16(4), 511529.
Coulter, A., & Ellins, J. (2007). Effectiveness of strategies for informing, educating, and involving
patients. Bmj, 335(7609), 24-27.
Cox, K., Stevenson, F., Britten, N., & Dundar, Y. (2004). A systematic review of communication
between patients and health care professionals about medicine-taking and
prescribing. London: Medicines Partnership.
Coxeter, P., Del Mar, C.B., McGregor, L., Beller E.M., Hoffmann ,T.C. (2015). Interventions that
facilitate shared decisions between primary care clinicians and patients about
antibiotic use for acute respiratory infections. The Cochrane Library
Davey, P., Brown, E., Charani, E., Fenelon, L., Gould, I. M., Holmes, A., ... & Wilcox, M. (2013).
Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital
inpatients. The Cochrane Library.
Davis, R. E., Sevdalis, N., & Vincent, C. A. (2011). Patient involvement in patient safety: How
willing are patients to participate?. BMJ Quality & Safety,20(1), 108-114. Légaréet
De Bont, E. G., Alink, M., Falkenberg, F. C., Dinant, G. J., & Cals, J. W. (2015). Patient information
leaflets to reduce antibiotic use and reconsultation rates in general practice: a
systematic review. BMJ open,5(6), e007612.
Domecq, J. P., Prutsky, G., Elraiyah, T., Wang, Z., Nabhan, M., Shippee, N., Brito, J. P., Boehmer,
K., Hasan, R., Firwana, B., Erwin1, P., Eton, D., Sloan, J., Montori, V., Asi, N., Abu
Dabrh, A., & Murad, M. H. (2014). Patient engagement in research: a systematic
review. BMC health services research, 14(1), 89
Dong, L., Yan, H., & Wang, D. (2011). Drug prescribing indicators in village health clinics across
10 provinces of Western China. Family Practice, 63-67.
Drekonja, D. M., Filice, G. A., Greer, N., Olson, A., MacDonald, R., Rutks, I., & Wilt, T. J. (2015).
Antimicrobial stewardship in outpatient settings: a systematic review. Infection
control & hospital epidemiology, 36(02), 142-152.
El-Jardali, F., Fadlallah, R., MorsI, Z., Hemadi N., Al-Gibbawi, M., Haj, M., Khalil, S., Saklawi, Y.,
Jamal, D., Akl, E. (forthcoming). Pharmacists’ Views and Reported Practices in
Relation to the New Generic Drug Substitution Policy in Lebanon: A Mixed
Methods Study
El-Jardali, F., Akl, E. A., Fadlallah, R., Oliver, S., Saleh, N., El-Bawab, L., ... & Hamra, R. (2015).
Interventions to combat or prevent drug counterfeiting: a systematic review. BMJ
open, 5(3), e006290.
Fadlallah, R., El-Jardali, F., Annan, F., Azzam, H., & Akl, E. A. (2016). Strategies and SystemsLevel Interventions to Combat or Prevent Drug Counterfeiting: A Systematic Review
of Evidence Beyond Effectiveness. Pharmaceutical Medicine, 1-14.
Farah, R., Lahoud, N., Salameh, P., & Saleh, N. (2015). Antibiotic dispensation by Lebanese
pharmacists: A comparison of higher and lower socio-economic levels. Journal of
infection and public health, 8(1), 37-46.
Filice, G., Drekonja, D., Wilt, T. J., Greer, N., Butler, M., Wagner, B., ... & Rutks, I. (2013).
Antimicrobial Stewardship Programs in Inpatient Settings: A Systematic Review.
Filippini, M., Ortiz, L. G., & Masiero, G. (2013). Assessing the impact of national antibiotic
campaigns in Europe. The European Journal of Health Economics, 14(4), 587-599.
Francer, J., Izquierdo, J. Z., Music, T., Narsai, K., Nikidis, C., Simmonds, H., & Woods, P. (2014).
Ethical pharmaceutical promotion and communications worldwide: codes and
regulations. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 9(1), 1.

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
43

Grady, C., Horstmann, E., Sussman, J. S., & Hull, S. C. (2006). The limits of disclosure: what
research subjects want to know about investigator financial interests. The Journal
of Law, Medicine & Ethics, 34(3), 592-599.
Grande, D. (2010). Limiting the influence of pharmaceutical industry gifts on physicians: selfregulation or government intervention? Journal of general internal
medicine, 25(1), 79-83.
Greenberg, R. (2012). Conflicts of Interest: Can a physician serve two masters? Clinics in
Dermatology, 160-173.
Grimshaw, J., & Russell, I. (1993). Effect of clinical guidelines on medical practice: A systematic
review of rigorous evaluations. The Lancet, 1317-1322
Grimshaw, J. M., Shirran, L., Thomas, R., Mowatt, G., Fraser, C., Bero, L., ... & O'Brien, M. A.
(2001). Changing provider behavior: an overview of systematic reviews of
interventions. Medical care, II2-II45.
Grindrod, K. A., Patel, P., & Martin, J. E. (2006). What interventions should pharmacists employ
to impact health practitioners' prescribing practices? Annals of
Pharmacotherapy, 40(9), 1546-1557.
Hajjar, R.; Bassatne, A.; Cheaito, M.; Naser El Dine, R.; Traboulsy, S.; Haddadin, F.; HoneinAbouHaidar, G.; Akl, E.(forthcoming). Characterizing the interaction between
physicians, pharmacists and pharmaceutical representatives in a middle-income
country: a qualitative study
Hampson, L. A., Agrawal, M., Joffe, S., Gross, C. P., Verter, J., & Emanuel, E. J. (2006). Patients'
views on financial conflicts of interest in cancer research trials. New England
Journal of Medicine, 355(22), 2330-2337.
Huttner, B., Goossens, H., Verheij, T., & Harbarth, S. (2010). Characteristics and outcomes of
public campaigns aimed at improving the use of antibiotics in outpatients in highincome countries. The Lancet infectious diseases,10(1), 17-31.
Hwong, A. R., Qaragholi, N., Carpenter, D., Joffe, S., Campbell, E. G., & Soleymani Lehmann, L.
(2014). A systematic review of state and manufacturer physician payment
disclosure websites: implications for implementation of the Sunshine Act. The
Journal of Law, Medicine & Ethics,42(2), 208-219.
Institute of Health Management and Social Protection (IGSPS) (2012) National Health Statistics
Report in Lebanon, 2012 Edition. Accessed from,
http://www.igsps.usj.edu.lb/docs/recherche/recueil12en.pdf
Ivers, N., Jamtvedt, G., Flottorp, S., Young, J. M., Odgaard-Jensen, J., French, S. D., O'Brien, M.
A., Johansen, M., Grimshaw, J., & Oxman, A. D. (2012). Audit and feedback:
effects on professional practice and healthcare outcomes (Review). Cochrane
Database of Systematic Reviews, 6. doi:10.1002/14651858.CD000259.pub3
Jamali, D., Hallal, M., & Abdallah, H. (2010). Corporate governance and corporate social
responsibility: evidence from the healthcare sector. Corporate Governance: The
international journal of business in society, 10(5), 590-602.
Jamtvedt, G., Young, J. M., Kristoffersen, D. T., O’Brien, M. A., & Oxman, A. D. (2006). Audit and
feedback: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane
Database Syst Rev, 2(2).
Jenkins, T. C., Irwin, A., Coombs, L., DeAlleaume, L., Ross, S. E., Rozwadowski, J., ... & West, D.
R. (2013). Effects of clinical pathways for common outpatient infections on
antibiotic prescribing. The American journal of medicine, 126(4), 327-335.
Johansson, K., Nuutila, L., Virtanen, H., Katajisto, J., & Salanterä, S. (2005). Preoperative
education for orthopaedic patients: systematic review. Journal of advanced
nursing, 50(2), 212-223.

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
44

Johnson, M. J., & May, C. R. (2015). Promoting professional behaviour change in healthcare:
what interventions work, and why? A theory-led overview of systematic
reviews. BMJ open, 5(9), e008592.
Joint Commision International (JCI) (2013). Joint Commision International Accreditation
Standards for Hospitals.
Kaboli, P. J., Hoth, A. B., McClimon, B. J., & Schnipper, J. L. (2006). Clinical pharmacists and
inpatient medical care: a systematic review.Archives of internal medicine, 166(9),
955-964.
Kaki, R., Elligsen, M., Walker, S., Simor, A., Palmay, L., & Daneman, N. (2011). Impact of
antimicrobial stewardship in critical care: a systematic review. Journal of
antimicrobial chemotherapy, 66(6), 1223-1230.
Kamarudin, G., Penm, J., Chaar, B., & Moles, R. (2013). Educational interventions to improve
prescribing competency: a systematic review. BMJ open, 3(8), e003291.
Kirkpatrick, J., Kadakia, M., & Vargas, A. (2012). Management of Conflicts of Interest in
Cardiovascular Medicine. Progress in Cardiovascular Diseases, 258-265.
Lancaster, J. W., Lawrence, K. R., Fong, J. J., Doron, S. I., Garpestad, E., Nasraway, S. A., & Devlin,
J. W. (2008). Impact of an Institution‐ Specific Hospital‐ Acquired Pneumonia
Protocol on the Appropriateness of Antibiotic Therapy and Patient
Outcomes. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug
Therapy, 28(7), 852-862.
Langman, M. (1988). The code for promoting drugs. BMJ: British Medical Journal, 297(6647),
499.
Le Grand, A., Hogerzeil, H. V., & Haaijer-Ruskamp, F. M. (1999). Intervention research in rational
use of drugs: a review. Health policy and planning, 14(2), 89-102.
Légaré, F., Labrecque, M., Cauchon, M., Castel, J., Turcotte, S., & Grimshaw, J. (2012). Training
family physicians in shared decision-making to reduce the overuse of antibiotics
in acute respiratory infections: a cluster randomized trial. Canadian Medical
Association Journal, 184(13), E726-E734.
Licurse, A., Barber, E., Joffe, S., & Gross, C. (2010). The Impact of Disclosing Financial Ties in
Research and Clinical Care. Arch Intern Med Archives of Internal Medicine, 675675.
Little, P., Stuart, B., Francis, N., Douglas, E., Tonkin-Crine, S., Anthierens, S., ... & Coenen, S.
(2013). Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute
respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial,
controlled trial. The Lancet, 382(9899), 1175-1182.
Lo, B., & Field, M. J. (Eds.). (2009). Conflict of interest in medical research, education, and
practice.
National Academies Press.
Manchanda, P., & Honka, E. (2005). Effects and Role of Direct-to-Physician Marketing in the
Pharmaceutical Industry: An Integrative Review, The. Yale J. Health Pol'y L. &
Ethics, 5, 785.
Marella, W. M., Finley, E., Thomas, A. D., & Clarke, J. R. (2007). Health care consumers'
inclination to engage in selected patient safety practices: a survey of adults in
Pennsylvania. Journal of Patient safety, 3(4), 184-189.
Maroun, C., Aouad, M., Oostendorp, R. A., & Van der Sanden, M. (2010). Physical Therapy Status
in Lebanon: How Close is it from Evidence—based Practice?
PhysiomediaScientifique, 33, 10–23.

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
45

Marrie, T. J., Lau, C. Y., Wheeler, S. L., Wong, C. J., Vandervoort, M. K., Feagan, B. G., & CAPITAL
Study Investigators. (2000). A controlled trial of a critical pathway for treatment of
community-acquired pneumonia. Jama,283(6), 749-755.
Martín-Rodríguez, L., Beaulieu, M. D., D'Amour, D., & Ferrada-Videla, M. (2005). The
determinants of successful collaboration: a review of theoretical and empirical
studies. Journal of interprofessional care, 19(sup1), 132-147.
McDonagh, M., Peterson, K., Winthrop, K., Cantor, A., Holzhammer, B., & Buckley, D. I. (2016).
Improving Antibiotic Prescribing for Uncomplicated Acute Respiratory Tract
Infections.
Mendelson, M., Røttingen, J. A., Gopinathan, U., Hamer, D. H., Wertheim, H., Basnyat, B., ... &
Balasegaram, M. (2016). Maximising access to achieve appropriate human
antimicrobial use in low-income and middle-income countries. The Lancet,
387(10014), 188-198.
Ministry of Public Health (MOPH). (2012). Lebanon National Health Accounts 2012. Accessed
from http://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Statistics/NHA2012FAtoFunctions.pdf
Ministry of Public Health (MOPH) and the World Health Organization (WHO), (2015). Epi-Monitor
Updates & Reviews Volume 2, Issue 2— February 2015. Accessed from
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/NO_2_2_Antimicrobial_resist
ance_February_2015.pdf?ua=1
Mintzes, B., Lexchin, J., Sutherland, J. M., Beaulieu, M. D., Wilkes, M. S., Durrieu, G., &
Reynolds, E. (2013). Pharmaceutical sales representatives and patient safety: a
comparative prospective study of information quality in Canada, France and the
United States. Journal of general internal medicine,28(10), 1368-1375.
Musing E (ed). 2013. Hospital Pharmacy in Canada 2011/2012 Report, Eli Lilly Canada Inc.
Accessed from
http://www.lillyhospitalsurvey.ca/hpc2/content/2012_report/FULL-2012.pdf.
National Institute for Health Research. (2015). Accessed from:
http://www.crn.nihr.ac.uk/blog/news/roll-up-to-support-the-ok-to-askcampaign/
Nicklin, W. (2014). The Value and Impact of Health Care Accreditation: A Literature Review
Nkansah, N., Mostovetsky, O., Yu, C., Chheng, T., Beney, J., Bond, C. M., & Bero, L. (2010). Effect
of outpatient pharmacists’ non-dispensing roles on patient outcomes and
prescribing patterns. Cochrane Database Syst Rev,7(7).
Norris, P., Herxheimer, A., Lexchin, J., & Mansfield, P. (2005). Drug promotion. What we know,
what we have yet to learn Reviews of materials in the WHO/HAI database on drug
promotion.
O’brien, M. A., Rogers, S., Jamtvedt, G., Oxman, A. D., Odgaard-Jensen, J., Kristofferson, D. T., ...
& Davis, D. (2008). Educational outreach visits: effects on professional practice
and health care outcomes (Review). The Cochrane Library, 3, 1-64.
Oʼconnor, M., Gallagher, P., &Oʼmahony, D. (2012). Inappropriate Prescribing. Drugs & Aging,
437-452.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Staff. (2013).Health at a
Glance 2013: OECD Indicators. OECD.
Ostini, R., Hegney, D., Jackson, C., Williamson, M., Mackson, J. M., Gurman, K., ... & Tett, S. E.
(2009). Systematic review of interventions to improve prescribing. Annals of
Pharmacotherapy, 43(3), 502-513.
Othman, N., Vitry, A. I., Roughead, E. E., Ismail, S. B., & Omar, K. (2010). Medicines information
provided by pharmaceutical representatives: a comparative study in Australia and
Malaysia. BMC Public Health, 10(1), 1.
K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
46

Pande, S., Hiller, J. E., Nkansah, N., & Bero, L. (2013). The effect of pharmacist‐ provided non‐
dispensing services on patient outcomes, health service utilisation and costs in
low‐ and middle‐ income countries. The Cochrane Library.
Patterson, S. M., Hughes, C., Kerse, N., Cardwell, C. R., & Bradley, M. C. (2012). Interventions to
improve the appropriate use of polypharmacy for older people. The Cochrane
Library.
Pedersen, C. A., Schneider, P. J., & Scheckelhoff, D. J. (2011). ASHP national survey of pharmacy
practice in hospital settings: prescribing and transcribing-2010. American Journal
of Health-System Pharmacy, 68(8), 669.
Penm, J., Li, Y., Zhai, S., Hu, Y., Chaar, B., & Moles, R. (2014). The impact of clinical pharmacy
services in China on the quality use of medicines: a systematic review in context
of China’s current healthcare reform. Health policy and planning, 29(7), 849-872.
Raad, G., Al-Hajje, A. Awada, S., Salameh, P. (2013). Evaluation of the prescriptions at
community pharmacies in Lebanon
Raad, R., &Appelbaum, P. (2012). Relationships Between Medicine and Industry: Approaches to
the Problem of Conflicts of Interest. Annual Review of Medicine, 465-477.
Ranji, S. R., Steinman, M. A., Shojania, K. G., & Gonzales, R. (2008). Interventions to reduce
unnecessary antibiotic prescribing: a systematic review and quantitative
analysis. Medical care, 46(8), 847-862.
Rosenthal, M. B., & Mello, M. M. (2013). Sunlight as disinfectant—new rules on disclosure of
industry payments to physicians. New England Journal of Medicine, 368(22),
2052-2054.
Ross, S., & Loke, Y. K. (2009). Do educational interventions improve prescribing by medical
students and junior doctors? A systematic review.British journal of clinical
pharmacology, 67(6), 662-670.
Rotta, I., Salgado, T. M., Silva, M. L., Correr, C. J., & Fernandez-Llimos, F. (2015). Effectiveness of
clinical pharmacy services: an overview of systematic reviews (2000–
2010). International journal of clinical pharmacy,37(5), 687-697.
Roughead, E. E. (1999). The Australian Pharmaceutical Manufacturers Association Code of
Conduct: guiding the promotion of prescription medicines. Australian
Prescriber, 22(4).
Ryan, M., Shao, H., Yang, L., Nie, X. Y., Zhai, S. D., Shi, L. W., & Lubawy, W. C. (2008). Clinical
pharmacy education in China. American journal of pharmaceutical
education, 72(6), 129.
Saleh, N., Awada, S., Awwad, R., Jibai, S., Arfoul, C., Zaiter, L. Salameh, P. (2015). Evaluation of
antibiotic prescription in the lebanese community: A pilot study. Infection Ecology
& Epidemiology, 5 doi:http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.27094.
Scordo, K. A. (2014). Teaching students about the WHO Guide to Good Prescribing. The Nurse
Practitioner, 39(3), 51-54.
Sohn, W., Ismail, A. I., & Tellez, M. (2004). Efficacy of educational interventions targeting
primary care providers' practice behaviors: an overview of published systematic
reviews. Journal of public health dentistry,64(3), 164-172.
Spallek, H., Song, M., Polk, D. E., Bekhuis, T., Frantsve-Hawley, J., & Aravamudhan, K. (2010).
Barriers to implementing evidence-based clinical guidelines: a survey of early
adopters. Journal of Evidence Based Dental Practice, 10(4), 195-206.
Spithoff, S. (2014). Industry involvement in continuing medical education Time to say
no. Canadian Family Physician, 60(8), 694-696.
Spurling, G. K., Mansfield, P. R., Montgomery, B. D., Lexchin, J., Doust, J., Othman, N., & Vitry, A.
I. (2010). Information from pharmaceutical companies and the quality, quantity,
K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
47

and cost of physicians' prescribing: a systematic review. PLoS Med, 7(10),
e1000352.
Stanford University (2006) Policy and guidelines for interactions between the Stanford
University School of Medicine, the Stanford Hospital and Clinics and Lucile
Packard Children’s Hospital with the pharmaceutical, bioetch, medical device,
and hospital and research and supplies industries. Accessed from
http://med.stanford.edu/coi/siip/documents/siip_policy_aug06.pdf
Stevenson, F. A., Cox, K., Britten, N., & Dundar, Y. (2004). A systematic review of the research on
communication between patients and health care professionals about medicines:
the consequences for concordance. Health expectations, 7(3), 235-245.
Studdert, D. M., Mello, M. M., & Brennan, T. A. (2004). Financial conflicts of interest in
physicians' relationships with the pharmaceutical industry—self-regulation in the
shadow of federal prosecution. New England Journal of Medicine, 351(18), 18911900.
THE LEBANON BRIEF (2012). Accessed from
http://images.mofcom.gov.cn/lb/accessory/201204/1335682473714.pdf
The Hilltop Institute (2009). Academic Detailing: A Review of the Literature and States’
Approaches. Accessed from:
http://www.hilltopinstitute.org/publications/AcademicDetailingReviewOfTheLiteratureAndStates'Approaches-December2009.pdf
Twitchell, D. G., Bodrero, R., Good, M., & Burk, K. (2007). Overcoming challenges to successful
interagency collaboration. Performance Improvement, 46(3), 8-15.
van der Velden, A. W., Pijpers, E. J., Kuyvenhoven, M. M., Tonkin-Crine, S. K., Little, P., & Verheij,
T. J. (2012). Effectiveness of physician-targeted interventions to improve antibiotic
use for respiratory tract infections. Br J Gen Pract, 62(605), e801-e807.
Wachter, R. M. (2010). Patient safety at ten: unmistakable progress, troubling gaps. Health
affairs, 29(1), 165-173.
Wagner, B., Filice, G. A., Drekonja, D., Greer, N., MacDonald, R., Rutks, I., ... & Wilt, T. J. (2014).
Antimicrobial stewardship programs in inpatient hospital settings: a systematic
review. Infection Control & Hospital Epidemiology, 35(10), 1209-1228.
Wallace, L. M., & Sembi, S. (2008). Are patients ready to help prevent harm in healthcare?.
Health Care Risk Report, 14(3), 16.
Waterman, A. D., Gallagher, T. H., Garbutt, J., Waterman, B. M., Fraser, V., & Burroughs, T. E.
(2006). Brief report: Hospitalized patients' attitudes about and participation in
error prevention. Journal of general internal medicine, 21(4), 367-370.
Wazana, A. (2000). Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a
gift?. Jama, 283(3), 373-380.
World Health Organization (1993). How to Investigate Drug Use in Health Facilities: Selected
Drug Use Indicators - EDM Research Series No. 007
World Health Organization (2002). Essential Drugs Monitor No. 031. Accessed from
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4937e/8.8.html
World Health Organization (2004). The World Medicines Situation
World Health Organization (2005). Educational Initiatives for Medical and Pharmacy Students
about Drug Promotion: An International Cross-Sectional Survey - EDM Research
Series No. 036. Accessed from
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js8110e/
World Health Organization (2010). Country Cooperation Strategy for WHO and Lebanon 20102015.

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
48

World Health Organization (2011). Lebanon - Pharmaceutical Sector Country Profile
(Questionnaire 2011). Accessed from
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js19874en/
World Health Organization (2012). The pursuit of responsible use of medicines: sharing and
learning from country experiences.
World Health Organization (2012). Promoting rational prescribing. Accessed from
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19606en/s19606en.pdf
Yang, C., Chung, Y., Chen, T., Chang, H., Tsai, Y., Huang, M., Lu, P. (2013). The impact of
inappropriate antibiotics on bacteremia patients in a community hospital in
Taiwan: An emphasis on the impact of referral information for cases from a
hospital affiliated nursing home. BMC Infectious Diseases, 500-500.
Yeh, J. S., Austad, K. E., Franklin, J. M., Chimonas, S., Campbell, E. G., Avorn, J., & Kesselheim, A.
S. (2014). Association of medical students' reports of interactions with the
pharmaceutical and medical device industries and medical school policies and
characteristics: a cross-sectional study.Plos Med, 11(10),
Zetterqvist, A. V., & Mulinari, S. (2013). Misleading advertising for antidepressants in Sweden: a
failure of pharmaceutical industry self-regulation. PloS one, 8(5), e62609.
Zetterqvist, A. V., Merlo, J., & Mulinari, S. (2015). Complaints, complainants, and rulings
regarding drug promotion in the United Kingdom and Sweden 2004–2012: A
quantitative and qualitative study of pharmaceutical Industry self-regulation. PLoS
Med, 12(2), e1001785.
Zgheib, N. K., Simaan, J. A., & Sabra, R. (2011). Using team‐ based learning to teach clinical
pharmacology in medical school: student satisfaction and improved
performance. The Journal of Clinical Pharmacology, 51(7), 1101-1111.
Zipkin, D. A., & Steinman, M. A. (2005). Interactions between pharmaceutical representatives
and doctors in training. Journal of General Internal Medicine, 20(8), 777-786.

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
49

Knowledge to Policy
Center draws on an
unparalleled breadth of
synthesized evidence and
context-specific
knowledge to impact
policy agendas and
action. K2P does not
restrict itself to research
evidence but draws on
and integrates multiple
types and levels of
knowledge to inform
policy including grey
literature, opinions and
expertise of stakeholders.
K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
50

Knowledge to Policy (K2P) Center
Faculty of Health Sciences
American University of Beirut
Riad El Solh, Beirut 1107 2020
Beirut, Lebanon
+961 1 350 000 ext. 2942 - 2943
www.aub.edu.lb/K2P
K2P@aub.edu.lb
Follow us
Facebook Knowledge-to-Policy-K2P-Center
Twitter @K2PCenter

K2P Policy Brief Improving the Prescribing Quality and Pattern of Pharmaceutical Drugs
in Lebanon
51

