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ن�سرة معلومات املر�سى وامل�ستفيدين من اخلدمة

الممر�سات والقابالت وا�سفات الدواء – هكذا �سيعتنين بك

التدريب على تحرير وصفات طبية  إمكانية  الممرضات والقابالت  منذ شهر مايو 2007 أصبح لدى 
بأدوية معينة. وحتى ذلك الوقت اقتصرت إمكانية إصدار الوصفات الطبية على األطباء البشريين أو 

أطباء األسنان أو األطباء البيطريين فقط. 

ستساعدك هذه النشرة على فهم هذا التغيير.

ما هي الو�سفات الطبية التي يمكن لممر�سة اأو قابلة اأن تكتبها؟  .1

  حدث تغيير في القانون يتيح لممرضات وقابالت معينات مؤهالت بشكل خاص ومسجالت تحرير 
وصفات طبية لمجموعة من األدوية المتفق عليها. بدأ العمل بهذا النظام في مايو 2007 وهو يعني 

أن هؤالء الممرضات والقابالت أصبح بإمكانهن تقديم خدمة متكاملة أكثر من ذي قبل.

2.  ماذا يطلق على الممر�سة اأو القابلة المخولة بكتابة و�سفات طبية؟

 .(RNP) الممرضة أو القابلة التي يمكنها كتابة وصفات طبية تسمى ممرضة مسجلة واصفة دواء  

هل يمكن لأي ممر�سة اأو قابلة كتابة و�سفات طبية؟  .3

ال.   

يمكن للممرضة أو القابلة كتابة وصفات طبية فقط إذا:  
اجتازت الدورة األكاديمية إلصدار الوصفات الطبية للممرضات والقابالت   ·  

كان لديها خبرة ال تقل عن ثالث سنوات كممرضة أو قابلة و  ·  
·  مسجلة لدى An Bord Altranais )جمعية التمريض( كممرضة مسجلة واصفة دواء.   

ما هي الأدوية التي يمكن للممر�سة اأو القابلة و�سفها؟  .4

القابلة وصف مجموعة من األدوية المستخدمة في نطاق تخصصهن فقط.    يمكن للممرضة أو 
يتم اعتماد قائمة األدوية من الممرضة أو القابلة والجهة المشغلة لها وطبيبك.

كيف �سي�ساعدني هذا النظام الجديد؟  .5

على  ستحصل  أنك  يعني  فهذا  تحتاجه،  الذي  الدواء  وصف  في  الحق  لها  ممرضتك  كانت    إذا 
وصفتك الطبية بدرجة أسرع، وبالتالي يمكنك بدء العالج في وقت أقرب. 

كيف يمكنني الم�ساعدة في هذا ال�ساأن؟  .6

  تأكد دائما من إحضار أدويتك الحالية معك إلى المستشفى أو العيادة، فسيتيح هذا للممرضة أو 
القابلة تقييم احتياجاتك وشرح أية تغييرات سيتم إجراؤها على العالج.

7.  من اأين لي اأن اأعرف اأن هذه الممر�سة اأو القابلة مخولة بو�سف الدواء؟

 .RNP تحتفظ هيئة التمريض بسجل رسمي يتضمن كافة الممرضات المسجالت واصفات الدواء  
يمكنك التأكد أن الممرضة أو القابلة مسجلة عن طريق:

·  االتصال الهاتفي بمركز اتصاالت جمعية التمريض على الرقم الهاتفي بالتعريفة الرخيصة   
20016 1890، أو 

الزر »مراجعة  http://www.nursingboard.ie والنقر على  ·  الدخول على موقع اإلنترنت   
التسجيل« بأعلى الصفحة الرئيسية واتباع التعليمات.

اأين يمكنني الح�سول على المزيد من المعلومات؟  .8

يمكنك التحدث مع فريق التمريض أو القابالت أو األطباء أو الصيادلة إن أردت أن تعرف المزيد.   

كما يمكنك الحصول على المعلومات من المواقع التالية:  
هيئة الخدمة الصحية http://www.hse ،HSE، و  ·  

.http://www.nursingboard.ie ،An Bord Altranais جمعية التمريض  ·  

الوطنية  الوكالة  بالتعاون مع  إنجليزية مبسطة،  بلغة  للمعلومات،  النشرة  تمت صياغة هذه  مالحظة:	
."the National Adult Literacy Agency (NALA)" لتعليم القراءة والكتابة للكبار

Office of the Nursing Services Director, HR Directorate, Health Service Executive (2008) :اإلصدار	جهة
معتمد من Resource and Implementation Group on Nurse and Midwife Prescribing، أكتوبر 2008
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الوطنية  الوكالة  بالتعاون مع  إنجليزية مبسطة،  بلغة  للمعلومات،  النشرة  تمت صياغة هذه  مالحظة:	
."the National Adult Literacy Agency (NALA)" لتعليم القراءة والكتابة للكبار

Office of the Nursing Services Director, HR Directorate, Health Service Executive (2008) :اإلصدار	جهة
معتمد من Resource and Implementation Group on Nurse and Midwife Prescribing، أكتوبر 2008


