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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

مساحة أكادميية
تحديث التعليم الصيدالين ودور
الصيديل يف سياق تطوير املهنة
د .عادل شعبان صادق – كلية الصيدلة
لق ــد تغ ــرت مهن ــة الصيدل ــة تغ ــرا ً جوهري ـاً ع ــى
م ــدار الس ــنوات األخ ــرة م ــن الصيدل ــة التقليدي ــة
التـــي تركـــزت يف املـــايض عـــى رصف األدويـــة
إىل دور متق ــدم يُرك ــز ع ــى الرعاي ــة الصيدالني ــة
والطبيـــة للمريـــض .لقـــد كان دور الصيادلـــة يف
املـــايض يعتمـــد بصـــورة أساســـية عـــى تركيـــب
األدوي ــة وتصنيعه ــا ،لك ــن ه ــذا ال ــدور ق ــد انخف ــض
بشـــكل كبـــر مبـــرور الوقـــت ،وحتـــى تركيـــب
األدويـــة الـــذي كان يقـــوم بـــه الصيـــديل يف املـــايض قـــد تـــم تغيـــر هـــذا
الــدور إىل تركيــب الحقــن الوريديــة وتجهيــز التغذيــة الوريديــة ملــرىض العنايــة

املركـــزة وذلـــك يف أماكـــن معقمـــة تعـــد خصيصـــاً لذلـــك يف املستشـــفيات.
هــذا التقــدم املهــم يف دور الصيــديل أدى إىل أن يكــون الصيــديل جــزءا ً مــن
فري ــق الرعاي ــة الصحي ــة األوس ــع نطاقــاً ال ــذي يعم ــل م ــن أج ــل توف ــر الرعاي ــة
الصيدالنيـــة مـــع رعايـــة صحيـــة أفضـــل للمـــرىض ،وبالتـــايل املســـاهمة يف
تحقي ــق األه ــداف اإلمنائي ــة لأللفي ــة العاملي ــة الجدي ــدة.
لتحقيـــق دور الصيادلـــة اليـــوم ،يجـــب تطويـــر وتوســـيع هـــذا الـــدور ليشـــمل
مفاهيـــم الرعايـــة الصيدالنيـــة ،مـــا يجعـــل الصيـــديل متخصصـــاً يف الرعايـــة
الصحيـــة إضافـــة اىل رصف األدويـــة .لذلـــك قامـــت كليـــة الصيدلـــة يف جامعـــة
العـــن بتنفيـــذ منهـــج طمـــوح يتـــاىش مـــع املتغـــرات العامليـــة ويحـــاىك
الـــدور املتغـــر للصيـــديل.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني
مكتب الخريجني باألرقام

جامعة العني األوىل يف اإلمارات ضمن تصنيف التاميز
العاملي لتأثري الجامعات 2022

ارتقت جامعة العني للمرتبة األوىل عىل مستوى دولة اإلمارات والعارشة عربياً
و  300-201عاملياً ضمن تصنيف التاميز العاملي لتأثري الجامعات العاملية 2022

والذي ضم  1524جامعة من  110دولة .ويقيم تصنيف التاميز العاملي الجامعات

وفقًا ألهداف التنمية املستدامة ( )SDGsلألمم املتحدة وعددهم  17واملتمثلة

يف («القضاء عىل الفقر» ،و»القضاء عىل الجوع» ،و»الصحة الجيدة والرفاهية»،

و»التعليم الجيد» ،و»املساواة بني الجنسني».

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

إضاءة عىل خريج

يقدم مركز التعليم املستمر دورات تحضري لأليلتس خالل
يومني فقط

الخريجة دينا محمد طه

بكالوريوس إعداد معلم لغة إنجليزية
معلمة يف مدرسة العني األمريكية

عرفنا عن نفسك ؟
اسمي دينا محمد طه من مرص.
درست بجامعة العني قسم إعداد معلم لغة انجيزية  .لقد تخرجت العام املايض
ولله الحمد وحصلت عىل فرصة عمل هذا العام يف مدرسة العني االمرييكة
واسعى أن اثبت كفائتي يف أول وظيفة يف حيايت العملية.
أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟
لقد كانت مسرييت الدراسية طيلة األربع سنوات رحلة استمعت بكل مافيها من
دروس وخربات وحتى الصعوبات كان لها أثر جليل يف تكوين شخصيتي وأفكاري.

إقـرأ املزيـد

للتسجيــــل

اقرأ األعداد السابقة
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