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األولـــى  الشـــرارة  انطـــاق  منـــذ   •
ـــاع  ـــن والقط ـــى اليم ـــم عل ـــدوان الغاش للع
شـــامخا  يقـــف  والصحـــي  الطبـــي 

وصامـــدا ويواجـــه  حتديـــا 
كبيـــرا ومســـؤولية  وطنيـــة 
يســـبق  لـــم  وإنســـانيه  
ملنتســـبي هـــذه القطاعـــات 
أن حملوهـــا علـــى عاتقهـــم 

ــل. ــن قبـ مـ
  600 مـــن   أكثـــر  فبعـــد   •
يـــوم مـــن  العـــدوان مـــا يـــزال 
ـــرض  ـــي واملم ـــب اليمن الطبي
والصيدالنـــي  والصحـــي 
وغيرهـــم  واملختبـــري 
املجـــال  يف  العاملـــن  مـــن 
ــق  ــواء يف املرافـ ــي سـ الصحـ

ـــرة  ـــون بوتي ـــة يعمل ـــة أو اخلاص احلكومي
املســـؤولية  مستشـــعرين  عاليـــة، 
ــن  ــاه املصابـ ــانية جتـ ــة واإلنسـ الوطنيـ

والضحايـــا.
• وامـــام مـــا يقـــوم بـــه أطبـــاء اليمـــن مـــن 
ـــل  ـــاني جلي ـــم ودور إنس ـــي عظي دور وطن
إلنقـــاذ حيـــاة النـــاس مـــن اخلطـــر أو 
هـــؤالء  مثـــل  فـــإن  احملتـــوم..  املـــوت 
لهـــم  نرفـــع  أن  يســـتحقون  املناضلـــن 
القبعـــات نظيـــر جهودهـــم وإخاصهـــم 
الشـــعب  ابنـــاء  ولعامـــة  اوال  للوطـــن 

ــا. ثانيـ
• بالرغـــم مـــن اإلمكانـــات الشـــحيحة 
املتوفـــرة يف املرافـــق الطبيـــة احلكوميـــة، 
ومـــا  احلديثـــة،  لألجهـــزة  وافتقارهـــا 
فرضـــه احلصـــار اجلائـــر مـــن صعوبـــات 
ــن، إال  ــى اليمـ ــة إلـ ــول األدويـ علـــى دخـ
أن االطبـــاء عملـــوا ومـــا زالـــوا بأبســـط 
ـــف آالم  ـــم لتخفي ـــة له ـــات املتاح اإلمكان
الذيـــن  القصـــف  ومصابـــي  اليمنيـــن 

ــفيات. ــرف املستشـ ــم غـ ــألت بهـ امتـ
اجلهـــود  تلـــك  كل  ورغـــم  أنـــه  إال   •
ـــة  ـــب مهم ـــاك جوان ـــى هن ـــود تبق والصم
يجـــب أن يتنبـــه لهـــا االطبـــاء ال ســـيما 
يف الوقـــت الراهـــن الـــذي جنـــد فيـــه 
األدويـــة  إدخـــال  يف  كبيـــرة  صعوبـــة 
اجلائـــر  احلصـــار  بســـبب  لليمـــن 

واملفـــروض علـــى بادنـــا منـــذ بدايـــة 
العـــدوان.

• ويف الســـياق هـــذا يبقـــى علـــى األطبـــاء 
دور هـــام يف عمليـــة  ترشـــيد 
اســـتهاك الـــدواء  مـــن خـــال 
عاجيـــة  وصفـــات  كتابـــة 
بأهـــم األدويـــة التـــي يحتاجهـــا 
املريـــض كـــون ذلـــك يســـاعد 
كثيـــرًا علـــى اســـتقرار الســـوق 

الدوائـــي.
ـــو  ـــورع ه ـــزم ال ـــب امللت • والطبي
الـــذي إذا عـــرف بعـــد الفحـــص 
أن املـــرض بســـيط وال يحتـــاج 
إلـــى دواء ، ال يكتـــب وصفـــًة 
وال يســـّوغ دواًء ، وإذا شـــّخص 
أن اســـتعمال الـــدواء ضـــروري ال يكتـــب 
أكثـــر مـــن املقـــدار الـــازم  وينصحـــه 
باســـتعمال بدائـــل بســـيطة عـــن الـــدواء، 
ولكـــن مشـــكلة اليـــوم لـــدى املرضـــى أنهـــم 
يكتفـــي  الـــذي  بالطبيـــب  يثقـــون  ال 
بوصـــف الـــدواء الـــازم، وإمنـــا معيـــار 
الـــذي  الطبيـــب  هـــو  لديهـــم  الثقـــة 
ـــة  ـــماء األدوي ـــة بأس ـــي الوصف ـــأل وجه مي
ـــوم  ـــح املفه ـــن تصحي ـــد م ـــه ال ب ـــذا فإن ول
الشـــائع عنـــد النـــاس حيـــث يعتقـــد 
ــاء  ــن إعطـ ــار مـ ــًأ أن اإلكثـ ــض خطـ البعـ

ــرع. ــة أسـ الـــدواء يعطـــي نتيجـ
• ويف االخيـــر وقبـــل ان اختتـــم هـــذه 
ـــتطع  ـــم اس ـــي ل ـــة - الت ـــطور املتواضع الس
االطبـــاء  يبذلـــه  مـــا  عبرهـــا  ايف  ان 
اليمنيـــون حقهـــم -  البـــد مـــن االشـــارة 
ــة  ــارات املهمـ ــود بعـــض االعتبـ ــى وجـ إلـ
قبـــل  مـــن  لهـــا  التنبـــه  يجـــب  التـــي 
اغفالهـــا،  وعـــدم  األطبـــاء..   بعـــض 
وهـــي مراعـــاة الوضـــع املـــادي للمرضـــى 
مـــن خـــال كتابـــة الوصفـــات الضروريـــة 
ومنـــح املريـــض أصنـــاف بديلـــة لغيـــر 
ـــروف  ـــرا للظ ـــوق تقدي ـــدة يف الس املتواج
الـــذي  احلصـــار  نتيجـــة  الصعبـــة 
الوقـــت  يف  واملواطـــن  البلـــد  يعيشـــه 

الراهـــن.

د. محمد املداني
رئيس الهيئة 

ترشيد استخدام الدواء .. ضرورة ملحة



تعتبــر الصناعــة الدوائيــة احملليــة جــزءا مــن 
القطــاع الصناعــي بشــكل عــام والــذي لــه دور 
ن  ـ ـ م الوطنــي  االقتصــاد  ودعــم  رفــد  يف  مهــم 
خــال زيــادة اإلنتــاج احمللــي وتخفيــف حــده 
البطالــة ورفــد امليزانيــة العامــة للدولــة مبصــادر 
دخــل مثــل الرســوم اجلمركيــة أو الضرائــب أو 
غيرهــا.  ناهيــك عــن إرجــاع العملــة الصعبــة 
مثــل الــدوالر عنــد البــدء يف تصديــر الــدواء 

العربيــة واإلفريقيــة. إلــى األســواق  احمللــي 
لــدى مصانــع األدويــة احملليــة فرصــه يف تســجيل 
أصنافهــا لــدى األســواق العربيــة املجــاورة وكــذا 
أن  اليمــن ال ميكــن  القــرن اإلفريقــي, الن  دول 
تعيــش مبعــزل عــن العالــم فســوف يأتــي يــوم 

يف  نفســها  احملليــة  الدوائيــة  الصناعــة  جتــد 
منافســه شــديدة مــع صناعــات عامليــه لــذا علــى 
املصنعــن اليمنيــن البــدء يف االلتــزام بكافــه 
فعالــه  تكــون  حتــى  اجليــد  التصنيــع  شــروط 

ومنافســه وأمنــه.
الدوائيــة  الصناعــة  ودور  أهميــه  وســنلخص 
اليمنيــة يف رفــد االقتصــاد الوطنــي يف النقــاط 

التاليــة:
* إرســاء صناعــه دوائيــة وطنيــه تعتبــر خــط 

الدوائــي(. )األمــن  األول  الدفــاع 
ــا  ــال تقدميه ــن خ ــع م ــة املجتم ــهامها خدم * إس
للمنتــج الدوائــي ذي اجلــودة والفعاليــة واألمــان.

الصناعة الدوائية املحلية.. 
نشأتها وأهميتها

د/ عادل حميد

04 يناير  ٢٠١٧م
مجلة دورية صادرة عن الهيئة العليا 

لألدوية واملستلزمات الطبية



* حتــد مــن ظاهــره التهريــب لــدواء غيــر معــروف فعاليتــه 
ــه.  ــه وجودت وأمان

العاملــة )ممــا يســهم يف  العديــد مــن األيــادي  * تشــغيل 
البطالــة(. مــن  احلــد 

* توفيــر عملــه صعبــه للبلــد مقابــل مــا يصنــع ويصــدر إلــى 
مــا يســتورد.

ــب  ــل )الضرائ ــادر دخ ــة مبص ــة للدول ــة العام ــد امليزاني * رف
والرســوم والواجبــات .....الــخ(.

اجلانــب  يف  العلميــة  الكليــات  طــاب  وتأهيــل  تدريــب   *
. لعلمــي ا

منطقتنــا  يف  الدوائيــة  الصناعــة  ماراثــون  مواكبــه   *
العالــم. وبقيــه 

بداية الصناعة الدوائية الوطنية : 
عــام  يف  الدوائيــة  الصناعــة  نشــأت   -
اليمنيــة  الشــركة  تأســيس  مت  إذ  1964م 
لصناعــه وجتــارة األدويــة )يدكــو(  كأول 
القــرار  اليمــن مبوجــب  دوائيــة يف  شــركه 

كشــركه   1964 لعــام   56 رقــم  اجلمهــوري 
 35% و  %40 حصــة حكوميــه  قطــاع مختلــط 

البنــك اليمنــي لإلنشــاء والتعميــر و %25 لاكتتــاب 
العــام ومت افتتــاح الشــركة يف العــام 1983م والبــدء يف إنــزال 

أصنافهــا للســوق الدوائــي احمللــي تدريجيــا حتــى وصلــت 
إلــى مــا يقــارب 30 صنفــًا دوائيــًا.

خطــوات  الوطنيــة  الدوائيــة  الصناعــة  خطــت  لقــد   -
1983-( عــام  منــذ  الســابقة  األعــوام  خــال  ملموســة 
اســتهاك  وتضاعــف  عامــًا  ثاثــن  حوالــي  أي    )2016
الوعــي  وحتســن  الســكان  حجــم  تزايــد  بســبب  الــدواء 
الصحــي كمــا تضاعــف اإلنتــاج احمللــي مــن الــدواء حيــث ويف 
الوقــت احلالــي تغطــي الصناعــة احملليــة 20% مــن نســبة 
اســتهاك الــدواء يف اليمــن وال زالــت النســبة قليلــه أمــام 
حجــم األدويــة املســتوردة لــذا ســتواجه الصناعــة احملليــة 
الكثيــر مــن التحديــات التــي ســتعيق وحتــد مــن منوهــا 
وتطورهــا مســتقبا كمــا ســتقوم شــركات األدويــة متعــددة 
ــا  ــل م ــة يف ظ ــة الشرس ــن املنافس ــيات multinational م اجلنس
يســمى بنظــام العوملــة وحــق امللكيــة الفكريــة وبالــذات عنــد 

انضمــام جميــع الــدول إلــى منظمــه التجــارة العامليــة.

الشركات املحلية املرخصة
-1 الشركة اليمنية لصناعه وجتاره األدوية. صنعاء

الكيماويــة  األدويــة  لصناعــه  فارمــا  ســبأ  شــركه   2-
صنعــاء احملــدودة. 

-3 شركه شفاكو للصناعات الدوائية. صنعاء
-4 الشركة الدولية لصناعه األدوية فارما كير.  صنعاء

-5 الشركة الدوائية احلديثة مودرن فارما صنعاء
-6 شركه بيوفارم لصناعه األدوية صنعاء
-7 الشركة العاملية جلوبال فارما.  صنعاء

 -8 الشركة اليمنية املصرية صنعاء
-9 شركه رفا فارما.  سيئون

-10 شركه سيباميديكا صنعاء
11- معمــل فرســيا للمســتحضرات الطبيــة 

والتجميليــة.
أعــاه  املذكــورة  الشــركات  تفتيــش  يتــم 
مــن قبــل جلــان مختصــة بالهيئــة العليــا 
ــركات  ــن إن الش ــد م ــة للتأك ــة متدرب لألدوي
اجليــد التصنيــع  شــروط  بتطبيــق  تقــوم 
الصحــة  منظمــة  مــن  الصــادرة   WHO-GMP

وإعطائهــا  الهيئــة  مــن  بهــا  واملوصــي  العامليــة 
لارتقــاء  وإصاحهــا  لتافيهــا  بــأول  أواًل  املاحظــات 
بالصناعــة احملليــة لتكــون مواكبــه للصناعــات الدوائيــة 

والعامليــة.  العربيــة 
تقوم املصانع املحلية بإنتاج األدوية 
بمختلف األشكال الصيدالنية مثل:

1- األقراص والكبسول 
2- الشراب السائل 

3- الشراب اجلاف املضاد احليوي
4- الكرميات واملراهم والتحاميل 

5- احملاليل الوريدية 
6- االمبوالت والفياالت السائلة:

7- السوائل لاستخدام اخلارجي ومطهر الفم

* مدير إدارة الصناعة الدوائية احمللية بالهيئة
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رغــم االســتثمارات الضخمــة يف األبحــاث والتطويــر وتوافــر 
)االبتــكار(  اإلبــداع  أن  إال  وتقنيــة،  علميــة  قويــة  أدوات 
خــال  كثيــرًا  انخفــض  قــد  الصيدالنيــة  الصناعــة  يف 
العقــد األخيــر. إضافــة لذلــك، لــم تقــدم أغلــب اجلزيئــات 
إبداعــات عاجيــة  الســوق  إلــى  أدخلــت  التــي  اجلديــدة 
حقيقيــة أو اســتهدفت أمراضــًا تنتشــر يف البلــدان الناميــة. 
وأهــم مــا يف األمــر أن الفقــراء ال يتحملــون األســعار العاليــة 
البلــدان  يف  وحتــى  اجلديــدة،  الصيدالنيــة  للمنتجــات 
ــان  ــم الضم ــى ونظ ــة للمرض ــر صعوب ــد األم ــة يتزاي املتقدم

االجتماعــي.
مــن األمــراض  املناســبة لكثيــر  العاجــات  انعــدام  يــؤدي 
التــي تصيــب الــدول الناميــة إلــى مايــن الوفيــات كل عــام.

وتقــع علــى احلكومــات مســؤولية تأمــن حلــول فعالــة لهــذه 
املشــكلة فهــي تتحمــل واجبــًا أخاقيــًا للقيــام بذلــك، إضافة 
إلــى واجــب حتديــد مــا هــو جيــد للصحــة، واملنصــوص عليــه 

ضمــن القانــون الدولــي وكثيــر مــن املؤسســات الوطنيــة.
ــة  ــة للصح ــة العام ــت اجلمعي ــار( 2012، تبن ــو )أي يف 26 ماي
ــوب يف  ــدل مطل ــدء تب ــة لب ــكل نقط ــد يش ــرارًا ق ــة ق العاملي
النمــوذج احلالــي للبحــث والتطويــر الصيدالنــي. يدعــو 
القــرار إلــى اجتمــاع بــن احلكومــات )حــدد يف نوفمبــر - 
للمقترحــات  تشــرين -2 2012( إلجــراء دراســة عميقــة 
عمــل  مجموعــة  تقريــر  يف  )نيســان(  أبريــل  يف  املقدمــة 
اخلبــراء االستشــارين حــول البحــث والتطويــر: مجموعــة 
والتنســيق،  التمويــل  حــول  االستشــارين  اخلبــراء  عمــل 
ــة يف 2010  ــة العاملي ــة للصح ــة العام ــتها اجلمعي ــي أسس والت
مقاربــات  املقترحــات  تلــك  شــملت   .WHA63.23 بالقــرار 
مفتوحــة للبحــث والتطويــر، وأمــوااًل دوارة، ومنحــًا مباشــرة 
ــة  ــبات الهام ــز للمناس ــة، وجوائ ــدان النامي ــركات يف البل للش
لكــن  االختــراع.  لبــراءات  وأمــوااًل  النهائيــة،  واملنتجــات 
التوصيــة الرئيســية ملجموعــة عمــل اخلبراء االستشــارين، 

الصناعة الصيدالنية

د. جنيب عبداهلل سيف
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بعيــدة املنــال: البــدء مبفاوضــات متعــددة األوجــه إلمكانيــة 
تبنــي اتفاقيــة ُملزمــة تتعلــق بالبحــث والتطويــر الصحــي.
لكــن ذلــك أمــر بالــغ األهميــة، إذ أن االتفــاق امللــزم الوحيــد 
الــذي مت تبنيــه مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة هــو 

االتفاقيــة اإلطاريــة ملكافحــة التبــغ
مقدمــات  أربــع  علــى  اجلديــدة  االتفاقيــة  مفهــوم  يقــع 
رئيســية. األولــى، النمــوذج احلالــي للبحث والتطويــر، يقوم 
ــل  ــوق، يفش ــه بالس ــث امُلَوجَّ ــراع والبح ــراءات االخت ــى ب عل
التحديــات  يف توليــد تقنيــات صحيــة جديــدة ملواجهــة 
العامليــة الناشــئة عــن احلاجــات الصحيــة املوجــودة وخاصــة 
ــز  ــط تعزي ــم فق ــم أال يت ــن امله ــًا، م ــة. ثاني ــدول النامي يف ال
اإلبــداع يف املنتجــات ذات الصلــة بــل مــن املهــم أيضــًا ضمــان 
إتاحــة املنتــج والقــدرة علــى شــرائه بفصــل تكاليــف البحــث 
حتســن  ميكــن  ثالثــًا،  املنتجــات.  أســعار  عــن  والتطويــر 
أفضــل،  ترصــد  إجــراء  عبــر  الصحــي  البحــث  فعاليــة 
ــر.  ــث والتطوي ــي للبح ــيق الدول ــة والتنس ــد األولوي وحتدي
رابعــًا، ال ميكــن للتمويــل اإلرادي أن يكــون املصــدر الرئيســي 
أو الوحيــد؛ لــذا توجــد حاجــة لنمــوذج متويــل افضــل وأكثــر 

ــع. ــة للتوق ــتمرارًا وقابلي اس
لاتفــاق  املمكنــة  األهــداف  بعــض  يلــي  فيمــا  نذكــر 
الرابــط حســب مــا أورده تقريــر مجموعــة عمــل اخلبــراء 

: ين ر ملستشــا ا
حتسن تنسيق البحث والتطوير العام واخلاص.

تعزيــز الســعة اإلبداعيــة يف الــدول الناميــة ونقــل التقنيــة 
إلــى هــذه البلــدان.

توليــد نتائــج البحــث والتطويــر كســلع عامــة، متاحــة مجانًا 
ملزيــد مــن البحــث واإلنتاج.

الــذي يقــوم علــى حاجــات  األولويــات  حتســن حتديــد 
الصحــة العامــة للبلــدان الناميــة ووضــع القــرارات عبــر بنــى 
حاكمــة تكــون شــفافة وتعطــي للبلــدان الناميــة صوتــًا قويًا.
ســتحدد  املمكنــة  األداة  وآليــات  وعناصــر  أهــداف،  لكــن 
يف  النهايــة  يف  ستشــارك  التــي  احلكومــات  تعقــل  حســب 
تقريــر  يوصــي  املثــال،  ســبيل  فعلــى  التفــاوض.  عمليــة 
مجموعــة عمــل اخلبــراء االستشــارين أن تخصــص جميــع 
احمللــي  ناجتهــا  مــن  األقــل  علــى   0.01% نســبة  البلــدان 
اإلجمالــي للبحــث والتطويــر املتعلقــن بالوفــاء باحلاجــات 
الصحيــة للبلــدان الناميــة.3 وهــذا بالتأكيــد هــدف مرغوب؛ 
ولكنــه ســيكون قــرار احلكومــة إذا حدثــت مفاوضــات حــول 
االتفاقيــة، لتحديــد مســتوى ونــوع املشــاركات التــي يجــب 
عليهــا االلتــزام بهــا. يوجــد مجــال واســع مــن اخليــارات، 
أو  املنزلــي  والتطويــر  البحــث  برامــج  علــى  كاإلنفــاق 

املشــاركة يف آليــة متويــل متفــق عليهــا دوليــًا. ومــن هنــا، فــإن 
النســب املئويــة التــي توصــي بهــا مجموعــة عمــل اخلبــراء 
ــض“  ــول أو الرف ــار ”القب ــون كخي ــب أال تك ــارين يج االستش
احمللــي  النــاجت  ذات  للبلــدان  ســببًا  تكــون  أن  يجــب  وال 
اإلجمالــي الكبيــر أن تخــاف مــن أن االتفاقيــة املقترحــة 
ســوف تفــرض عليهــا مشــاركات ماليــة كبيــرة فــوق العــادة.
منــوذج  وضــع  هــو  االتفاقيــة  ملقتــرح  األساســي  الهــدف 
جديــد للبحــث والتطويــر قــد يــؤدي إلــى تخفيــف تكاليــف 
البحــث والتطويــر وزيــادة اإلبــداع عبــر برنامــج أبحــاث أكثــر 
تركيــزًا حتــدده الصحــة وعبــر حتســن الترصــد، والتعــاون 
ــى  ــدوره إل ــيؤدي ب ــا س ــذا م ــث. وه ــج البح ــاركة يف نتائ واملش
ــل.  ــورة أفض ــا بص ــا وإتاحته ــل نفقاته ــن حتم ــات ميك معاجل
ــات  ــد منتج ــى تولي ــؤدي إل ــا ي ــوذج رمب ــذا النم ــم أن ه ورغ
احلاجــات  تســتهدف  اخلصــوص  وجــه  علــى  جديــدة 
ــاعد يف  ــد يس ــه ق ــة، إال أن ــدان النامي ــة للبل ــة املهمل الصحي
تخفيــف أثــر األســعار الصيدالنيــة العاليــة علــى امليزانيــات 

الصحيــة العامــة املتمــددة يف البلــدان املتطــورة أيضــًا.
إن إجنــاز وتبنــي آليــة دوليــة قــادرة علــى تقــدمي معاجلات 
. فعبــر  جديــدة ميكــن حتمــل نفقاتهــا هــي حــدث َمْعَلمــيٌّ
منظمــة  يف  األعضــاء  البلــدان  ســتملك  اآلليــة،  تلــك 
الصحــة العامليــة فرصــة لــم يســبق لهــا مثيــل يف املشــاركة 
يف )حصــول جميــع البشــر علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن 

ــة(. الصح
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لقــد توســع املجــال الصيدالنــي يف الفتــرة األخيــرة بشــكل 
كبيــر ويف فــروع علــم أوســع وأكثــر تخصصــا ممــا كان عليــه, ولــم 
يعــد مفهــوم الصيدالنــي هــو فقــط ذلــك الشــخص الــذي يقــوم 
بصــرف الــدواء, إمنــا أصبــح مشــاركًا فعــااًل يف اتخــاذ القــرار 
العاجــي للمريــض وكذلــك رســم السياســات الدوائيــة الازمــة 
واملناســبة علــى مســتوى املنشــات الصحيــة العامــة واخلاصــة 
ــتثمر  ــم ويس ــن يهت ــا مم ــن وغيره ــركات التام ــات وش واحلكوم
يف املجــال الدوائــي ومــن هــذه الفــروع علــم االقتصــاد الدوائــي.
يهتــم هــذا العلــم  بالتقييــم االقتصــادي للــدواء مــن الناحيــة 
االقتصاديــة والســريرية واإلنســانية واملخرجــات االقتصاديــة 
الدوائيــة  السياســة  القــرار رســم  لــه ومبــا يضمــن لصانعــي 

املناســبة والصحيحــة.
 اقتصاديــه analysis يرتكــز االقتصــاد الدوائــي علــى حتاليــل
ــة ــور األفضلي ــن منظ ــه م علمي
 economic Vantage point of pharmac analysis 

مثل:
1- cost minimizing analysis CMA
2- cost utility analysis CUA.
3- cost benifit analysis CBA.
4- cost effectimess analysis CEA.

يعــرف  مــا  هــي  الدوائــي  لاقتصــاد  األساســية  القاعــدة  إن 

 Economic, clincal, Humanistic, Outcomes والتي تعنــي )ECHO(بالـــ
ــي: ــا يل ــرف كم ــي يع ــاد الدوائ ــان االقتص ــبق ف ــا س ومم

ــن  ــد م ــدرس يف العدي ــًا ي ــي علم ــاد الدوائ ــح االقتص ــد أصب لق
جامعــات العالــم وتهتــم بــه الــدول وشــركات األدويــة وشــركات 

ــدواء. ــة بال ــه عاق ــن ل ــن وكل م التام
ــه يف  ــم وتدريس ــذا العل ــام به ــا االهتم ــب علين ــا يتوج ــن هن وم
واملؤسســات  الهيئــات  جميــع  يف  عمليــا  وتطبيقــه  جامعاتنــا 
إلــى  انــه يهــدف  البــاد حيــث  الدوائــي يف  للقــرار  الصانعــة 
احلصــول علــى أفضــل مــردود مــن خــال مــا تنفقــه الدولــة أو 

Pharmaco economics االقتصاد الدوائي

د/ أكرم  صبره
Pharmacoeconomics has been defined as “the 
description and analysis of the costs of drug 
therapy to health care systems and society.” 
It is identifies, measures, and compares the 
costs and consequences  of pharmaceutical 
products and services.
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القطــاع الصحــي يف مجــال األدويــة واملعاجلــة الدوائيــة خصوصــا 
ــر  ــي تأث ــن والت ــا اليم ــة ومنه ــات الضعيف ــدان ذات االقتصادي يف البل

اقتصادهــا بشــكل كبيــر جــراء العــدوان والقصــف واحلصــار.
ومــن هــذا املنطلــق يجــب علينــا النظــر إلــى القطــاع الدوائــي بشــكل 
اقتصــادي حتــى ال يزيــد مــن تأثــر االقتصــاد الوطنــي جــراء ســحب 
العملــة الصعبــة وأنهــاك االقتصــاد اليمنــي أكثــر ممــا هــو عليــه بــل 
ــب  ــعر األنس ــن وبالس ــه اليم ــا يحتاج ــوال فيم ــف األم ــب توظي ويج

دون مبالغــه
ولــن يتــم ذلــك إال أذا مت تطبيــق أساســيات االقتصــاد الدوائــي يف كل 

املؤسســات والهيئــات املتعلقــة بالــدواء.
كمــا انــه يجــب تبنــي سياســة احملافظــة العاجيــة وكذلــك طــرق 
لليمــن  الســعرية  )العتبــة  البلــد  وفــق عتبــة  تســجيل األصنــاف 
ومرونــة  نــوع  كل  وأهميــه  التحليــل  ألنــواع  أضافــه  دوالر(    9200

القانــون اليمنــي يف ذلــك.
وتشــارك العلــوم وبحــوث العمليــات يف حــل املشــاكل ذات العاقــة.  
عــاوة علــي أهميــه القيمــة الزمنيــة للنقــد يف التســعير وأهميــة 
بنــاء محافــظ عاجيــه واضحــة الهــدف ســواء زيــادة املنفعــة أو 
اإلنفــاق وتشــجيع  مــن خــال تنوعهــا وترشــيد  املخاطــر  تقليــل 

املصانــع احملليــة لعمــل دراســات اقتصاديــه علميــه .
هــذا وللهيئــة العليــا لألدويــة الــدور الريــادي يف صنــع السياســات 
فنيــه  كجهــة  للمناقصــات  العليــا  للهيئــة  االستشــارات  وتقــدمي 
ورقابيــة يف مجــال إعــداد املناقصــات وشــراء األدويــة وعمــل تصنيف 
للمســتوردين وســجل ســلوكي بحجــم التعامــل واملصداقيــة وتطبيــق 
مفاهيــم احلكومــة يف ســوق الــدواء حلفــظ ركيــزة األمــن الدوائــي 

ــد. ــي للبل ــن القوم ــن األم ــزء م كج

الصيدالني مشارك 
فعال يف اتخاذ القرار 

العالجي للمريض



اليمن بحاجة لتدريس 
االقتصاد الدوائي يف 

الجامعات مثل جامعات 
دول العالم
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األدوية املخدرة 
يف ميزان القانون اليمني

» الــدواء خدمــة ال ســلعه« عبــارة تتكــرر دائمــًا فهــل حقــًا جعلنا 
الــدواء خدمــة..؟ مبــا تشــمل العبــارة مــن معانــي تتضمــن جودة 
الــدواء وكفاءتــه ووصولــه إلــى املســتخدم مبــا يكفــل فعاليتــه 

وحتقيــق النتيجــة املرجــوة مــن اســتخدامه.
ضمــان حتقيــق كل تلــك العوامــل وعــدم حتــول الــدواء إلــى 
ســلعة يتطلــب توفــر شــروط وظــروف خاصــة تبــدأ بالتصنيــع 
والنقــل وطــرق وظــروف التــداول.. كل ذلــك محــدد ومقيــد 
بتشــريعات وقوانــن وضعــت مــن أجــل حتقيــق كل مــا ســبق 
ولضمــان عــدم حتــول الــدواء إلــى مــادة ســامة ناجتــة عــن ســوء 

االســتخدام.
األدويــة املخــدرة.. عندمــا نتحــدث عنهــا, فهــي ال تختلــف 
كثيــرا عــن باقــي أنــواع األدويــة, بــل إن إضرارهــا بالغــة ومتتــد 
مــن الشــخصي إلــى النفســي والفتــك باملجتمــع عمومــًا, مــن 
ــادي  ــرار االقتص ــى اإلض ــري إل ــكك األس ــال والتف ــث االنح حي
فئــة  وســط  وخاصــة  املجتمــع  طاقــات  وهــدر  واالجتماعــي 
الشــباب ولهــذا وضعــت القوانــن والتشــريعات الصارمــة للحــد 

مــن الوقــوع يف مغبــة االســتخدام الســيئ.

➊

➋
الرســمية  اجلهــود  تضافــر  يتطلــب  اإلضــرار  تلــك  تفــادي 
ــورة  ــي بخط ــي املجتمع ــع الوع ــة يف رف ــخصية واملجتمعي والش
وكارثيــة التســاهل والامبــاالة يف جلــب وتــداول هــذه األدويــة 

اخلطيــرة خــارج اإلطــار القانونــي واملهنــي واألخاقــي.
ــة  ــدرة واملراقب ــة املخ ــداول األدوي ــب وت ــى أن جل ــوه إل ــا نن وهن
الهيئــة  دوليــًا خــارج األطــر والقنــوات الرســمية املنظمــة » 
قانونيــة  مخالفــة  يعــد  املخــدرات«  إدارة  ـ  لألدويــة  العليــا 
تعــرض صاحبهــا أّيــًا كان شــخصًا أو جهــة اعتباريــه للمســاءلة 
بالقوانــن  عليهــا  املنصــوص  العقوبــات  وتطبيــق  القانونيــة 
األمم  مظلــة  حتــت  الدوليــة  االتفاقــات  احملليــة,   « النافــذة 

املتحــدة«.
 ونــورد لكــم هنــا بشــكل مقتضــب بعــض مــواد القانــون رقــم 
ــر  ــتعمال غي ــار واالس ــة االجت ــأن مكافح ــنة 1993م بش )3( لس
املشــروعن للمخــدر, إذ نــص الفصــل الثانــي مــن القانــون حــول 

ــي: ــى التال ــل عل ــر والنق ــب والتصدي اجلل
مــادة )2(: يحظــر علــى أي شــخص أن يجلــب أو يصــدر أو ينتــج 
أو ميلــك أو يحــرز أو يشــتري أو يبيــع مــواد مخــدرة أو يتبــادل 
عليهــا أو ينــزل عنهــا بــأي صفــة أو أن يتدخــل بصفتــه وســيطًا 
أو مســتخدمًا بأجــر أو بــدون أجــر إال يف األحــوال املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون وبالشــروط املبينــة فيــه.

د. نعمان القحطاني
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➌
مــادة )3(: ال يجــوز جلــب املــواد املخــدرة مهمــا كانــت 
الوجهــة النهائيــة لهــا.. كمــا ال يجــوز تصديرها إال يف 
احلــاالت املســتثناة طبقــًا لهــذا القانــون مبوجــب 
ترخيــص كتابــي مســبق مــن اجلهــة املختصــة 

ــر. ــع الوزي ــة( وبتوقي )وزارة الصح

مادة )4(:
ـ ال يجــوز منــح إذن اجللــب املشــار  أ 
إليــه يف املــادة الثالثــة لاســتخدامات 
للجهــات  إال  والعلميــة  الطبيــة 

اآلتيــة:
1ـ املؤسسات الصحية احلكومية.

2ـ الشــركة اليمنيــة لصناعــة وجتــارة 
األدوية.

3ـ املؤسسة الوطنية لألدوية.
الكيمائيــة  التحاليــل  معامــل  4ـ 
ــد  ــات ومعاه ــة وكلي ــاث العلمي واألبح
وزارة  إلشــراف  اخلاضعــة  العلــوم 

. لصحــة ا
بـ  تتولــى الشــركة اليمنيــة لصناعــة 
وجتــارة األدويــة واملؤسســة الوطنيــة 
لألدويــة تلبيــة احتياجات املؤسســات 
علــى  احلاصلــة  اخلاصــة  الصحيــة 
الصحــة  وزارة  مــن  خــاص  ترخيــص 
املطابقــة  الصيدليــات  وكذلــك 
التــي  واملواصفــات  لاشــتراطات 
حتددهــا وزارة الصحــة طبقــًا للمــادة 
)7( مــن هــذا القانــون واحلاصلــة على 
ــة  ــوزارة لتلبي ــن ال ــاص م ــص خ ترخي
االحتياجــات الطبيــة وفقــا للشــروط 
والضوابــط الــواردة يف هــذا القانــون 

وقانــون ممارســة املهــن الطبيــة.
طلــب  رفــض  الصحــة  ولــوزارة 
خفــض  أو  اإلذن  علــى  احلصــول 
األحــوال  كل  ويف  املطلوبــة  الكميــة 
للتجزئــة  قابــل  إذن  منــح  يجــوز  ال 
يف  ويبــن  األســباب  كانــت  مهمــا 
الطلــب اســم الطالــب والصفــة التــي 
تؤهلــه لتوقيــع الطلــب واســم املــادة 
ــة  ــا أو الكمي ــة وطبيعته ــدرة كامل املخ
التــي يريــد جلبهــا مــع بيــان األســباب 
ــات  ــك البيان ــب وكذل ــرر اجلل ــي تب الت
وزارة  منــه  تطلبهــا  التــي  األخــرى 

. لصحــة ا

➍

املــواد  مــادة )5(: ال تســلم 
إلــى  تصــل  التــي  املخــدرة 
مبوجــب  إال  اجلمــارك 
إذن ســحب كتابــي تعطيــه 
للمــأذون  الصحــة  وزارة 
ــليمه  ــم تس ــب يت ــه باجلل ل
وعلــى  اجلمــارك  ملصلحــة 
حــال  اجلمــارك  مصلحــة 
اشــعار  الســحب  إذن  تســليم 
وزارة الصحــة بصــورة عامــة.

جلــب  يجــوز  ال  مــادة)6(: 
تصديرهــا  أو  املخــدرة  املــواد 
أو نقلهــا داخــل طــرود محتويــة 
ويجــب  أخــرى  مــواد  علــى 
ولــو  حتــى  إرســالها  يكــون  أن 
داخــل  عينيــة  بصفــه  كانــت 
ــا  ــن عليه ــة, وأن يب ــرود مأمون ط
بالكامــل  املخــدرة  املــادة  أســم 
وكميتهــا  ونســبتها  وطبيعتهــا 

إليهــا. املرســلة  واجلهــة 

➎

تعاطي األدوية املخدرة.. 
إنتحار بطيئ

بدون وصفة طبية:
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مـرض الـسكري

ثبتــت فعاليــة التدابيــر البســيطة املتعلقــة بنمــط املعيشــة 
ــوره،  ــر ظه ــط 2 أو تأخي ــن النم ــكري م ــن داء الس ــة م يف الوقاي
النمــط  مــن  الســكري  داء  مــن  الوقايــة  علــى  وللمســاعدة 

مــا يلــي:  ومضاعفاتــه، ينبغــي لألشــخاص 
• العمل على بلوغ الوزن الصحي واحلفاظ عليه 

• ممارســة النشــاط البدنــي - أي مــا ال يقــل عــن 30 دقيقــة مــن 
ــبوع،  ــام األس ــم أي ــم يف معظ ــدل واملنتظ ــي املعت ــاط البدن النش

ويتطلــب ضبــط الــوزن املزيــد مــن النشــاط البدنــي.
• اتبــاع نظــام غذائــي صحــي يشــمل ثــاث إلــى خمــس حصــص 
يوميــة مــن الفواكــه واخلضــر، واحلــد مــن مدخــول الســكر 

والدهــون املتشــعبة. 
• جتنــب تعاطــي التبــغ، حيــث إن التدخــن يزيــد مــن مخاطــر 

اإلصابــة باألمــراض القلبيــة الوعائيــة.

أعراض ارتفاع السكر

➀➆ ➃
➁➄
➂➅

الــوقــايــة: 

ضعف عام التبول املستمر

فقدان الشهيةالعطش الشديد

شعور بالغثيان  آالم حادة يف البطن

صعوبة يف التنفس
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السكري الكاذب
يســبب الســكري الــكاذب أو البوالــة التفهــة )ألن البــول يكــون خاليــًا مــن 
الســكر( طــرح كميــة كبيــرة مــن البــول علــى فتــرات متكــررة ومتقاربــة، 
النــاجت عــن  الســكر  الــكاذب ألنــه يشــبه مــرض  ويطلــق عليــه اســم 
خلــل البنكريــاس املنتــج لهرمــون االنســولن بشــكل عــام ويشــبهه يف 
ــش  ــول والعط ــرة التب ــي كث ــكر وه ــى الس ــزة ملرض ــراض املمي ــض األع بع
الســكر  الــدم، وال بوجــود  ســكر  يف  بازديــاد  يترافــق  الشــديدين وال 
يف البــول، بــل إن البــول خفيــف التركيــب ويــكاد يكــون عــدمي اللــون 

والطعــم والرائحــة.
ــرزه  ــذي تف ــن ال ــول فازوبرس ــاد للتب ــون املض ــص الهرم ــبابه نق ــن أس وم
ــن،  ــون فازوبرس ــة للهرم ــتجابة الكلي ــدم اس ــًا ع ــة، أيض ــذة النخامي الغ
ــون  ــك الهرم ــتقبات ذل ــى مس ــر عل ــي أث ــل مناع ــى خل ــك إل ــع ذل ويرج
وهنــاك أســباب عامــة كإصابــات الــرأس وســرطان الدمــاغ وجراحــة املــخ 

ــحائية. ــية الس ــاب األغش وإلته

اللحوم وبدائلها
تشــتمل اللحــوم وبدائلهــا علــى اللحــم األحمــر 
وينبغــي  والســمك،  واجلبنــة  والبيــض  والدجــاج 
تنــاول كميــات صغيــرة منهــا يوميــًا، وهــي تؤمــن 
ــروري  ــن الض ــادن، وم ــات واملع ــن والفيتامين البروت
إزالــة الدهــون قبــل طبــخ أو تنــاول اللحــوم وإزالــة 

ــاج.  ــد الدج جل
ومــن طــرق تقليــل الدهــون يف اللحــوم شــويها أو 
تبخيرهــا، كمــا ميككــن إضافــة املزيــد مــن النكهــة 
لهــا باســتعمال اخلــل أو عصيــر الليمــون أو التوابــل 

ــاب. واألعش
وزبــدة  املكســرات  تنــاول  مــن  التقليــل  ويفضــل 
ــة  ــا غني ــة ألنه ــة املقلي ــوداني واألطعم ــول الس الف

بالدهــون. 

الحليب
والبروتــن  الكربوهيــدرات  احلليــب  يؤمــن 
والكالســيوم والفيتامينــات واملعــادن، ولكــن هنــاك 

احلليــب:  لتنــاول  صحيــة  طــرق 
أو  القشــدة(  )املنــزوع  احلليــب  شــرب  يفضــل   ●

الدهــن.  القليــل 
● يفضــل شــرب اللــن قليــل الدهــن أو اخلالــي منــه 

واحمللــى مبــادة قليلــة مــن الســعرات احلراريــة. 
● ميكــن تنــاول اللــن العــادي قليــل الدهــن كبديــل 

عــن الصلصــة.

الدهون والحلويات
ــات،  ــون واحللوي ــاول الده ــن تن ــل م ــي التقلي ينبغ
األخــرى،  األطعمــة  مثــل  مغذيــة  ليســت  فهــي 
احلراريــة،  بالســعرات  غنيــة  الدهــون  أن  كمــا 
والدهــون،  بالكربوهيــدرات  غنيــة  واحللويــات 
ويحتــوي بعضهــا على دهون مشــبعة وكولســترول، 
ممــا يزيــد مــن خطــر أمــراض القلــب، ويســاعد 
الــوزن  إنقــاص  علــى  األطعمــة  هــذه  مــن  احلــد 
وضبــط الســكر والشــحوم يف الــدم ضمــن احلــدود 

الطبيعيــة.

طرق صحية لتناول الفواكه

● يجــب تنــاول الفواكــه طازجــة أو مطبوخــة، مثــل العصيــر مــن 
دون إضافــة الســكر أو محفوظــة يف عصيرهــا اخلــاص أو مجففــة. 
ــر، ألن  ــن العصي ــر م ــة  أكث ــه الكامل ــع الفواك ــاول قط ــل تن ● يفض

ــًا. ــر ألياف ــات وأكث ــى باملغذي ــر غن ــة أكث ــة الكامل الفاكه
● يفضل جتنب صلصات الفاكهة الغنية بالسكر أو الدهون.
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لقــد شــهدت األربعــن ســنة املاضيــة نشــاطًا واســعًا 
يف إنتــاج األدوية اجلنيســة generic drugs و هي نســخ 
عــن األدويــة التــي قامــت الشــركة األم ذات العامة 
مــن  الغايــة  و  أواًل  بإنتاجهــا  للــدواء  التجاريــة 
تصنيــع األدويــة اجلنيســة هــي وجــود دواء مماثــل 
أقــل  بســعر  التجاريــة  العامــة  صاحــب  للــدواء 
ــى  ــن املرض ــر م ــريحة أكب ــرا لش ــه متوف ــا يجعل مم
بصــورة  الصحــي  اإلنفــاق  خفــض  علــى  يعمــل  و 
عامــة. و يجــب أن ال يفهــم أبــدًا مــن هــذا التعريــف 
ــدواء  ــد لل ــة تقلي ــي عملي ــة ه ــة اجلنيس أن األدوي
األصيــل بــل إن كل دواء جنيــس هــو مســتحضر 
شــاملة  دراســة  يســتوجب  ذاتــه  بحــد  جديــد 
تتضمــن طريقــة حتضيــره و دراســات ثباتيتــه و 

ــدواء و  ــص ال ــات ترخي ــع هيئ ــن أن جمي ــم م بالرغ
توزيعــه يف بقــاع العالــم املختلفــة ال تطلــب دراســة 
حيويــة ســريرية شــاملة للــدواء اجلنيــس تتضمــن 
جميعهــا  فأنهــا  فعاليتــه  و  إســتخدامه  ســامة 
بالضــرورة  األدويــة  هــذه  تكــون  أن  علــى  تؤكــد 
مكافئــة )و ليســت مســاوية متامــا( للــدواء األصيــل 
ســريريًا  تثبــت  بدراســات  القيــام  يتوجــب  ممــا 
اجلنيــس  احليويbioequivalence للــدواء  التكافــؤ 
الــذي يســمح لنــا بإســتخدامه كبديــل عــن الــدواء 

ــم. ــكل دائ ــل بش األصي
إن جتربتــي مــع الكثيــر مــن الصيادلــة يف بقــاع 
مختلفــة مــن العالــم أظهــرت لــى وجــود لبــس 
التكافــؤ  و  احليــوي  التوافــر  مفهومــي  بــن 

ودراسات التكافؤ الحيوي
األدوية الجنيسه )البديلة(

د/ناظم احلاج
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التكافــؤ  ملفهــوم  كامــل  اســتيعاب  عــدم  و  احليــوي 
احليــوي و مكوناتــه املدروســة.    

Bioequivalence:التكافؤ الحيوي
للتكافــؤ  التطبيقــي  املعنــى  مــن  قربــًا  التعاريــف  أكثــر  لعــل 
احليــوي هــو ذلــك املقــدم يف املؤمتــر احليــوي الدولــي يف ميونيخ 
عــام 1994 و الــذي ينــص علــى أنه ميكن وصــف منتجن دوائين 
بأنهمــا متكافئــان حيويــًا بحيــث ميكــن إعتبــار أحدهمــا بديــًا 
صيدالنيــًاpharmaceutical alternative لآلخــر إذا تشــابه التوافــر 
احليــوي لــكل منهمــا مــع اآلخــر بعــد تقــدمي نفــس اجلرعــة مــن 
safety كليهمــا و ســامة efficacy كليهمــا لدرجــة جتعــل فعالية
التكافــؤ  فــإن دراســات  و علــى هــذا  اســتخدامهما متماثلــة. 
احلــاالت  و  احلقنيــة  األدويــة  مــن  مطلوبــة  غيــر  احليــوي 
الغازية aerosolsالتــي ال تشــكل فيهــا ســرعة و درجــة امتصــاص 

الــدواء عامــا يف حتديــد توافــره احليــوي .

التوافر الحيوي: ضرورة اساسية لضمان فعالية الدواء
لقــد اســتطاع علــم حرائــك الــدواء Pharmacokinetics أن يبــرز 
أساســي  كجــزء  املاضيــة  ســنة  عشــرين  و  اخلمــس  خــال 
احلاجــة  عنــد  خاصــة  و  األدويــة  تطويــر  عمليــة  مــن 
ــم  ــن اجلس ــلوكه ضم ــة و س ــدواء احليوي ــص ال ــير خصائ لتفس
حيــاة  دورة  الدواء بإختصــار  علم  حرائــك  البشــري. يدرس 
الــدواء داخــل اجلســم و هــو يقســم دورة احلياة هــذه إلى مراحل 
توزعــه distribution و  الــدواء absorptionو  إمتصــاص  تتضمــن 
إســتقابه metaboloism و هــو مــا يعنــي مجموعــة التحــوالت 
احليويــة التــي يتعــرض لهــا الــدواء داخــل اجلســم و أخيــرا 

.excretion إطراحــه
ديناميكيتــه و  الــدواء  حركيــة  بــن  الربــط  إن 
ــي  ــات الت ــم اآللي ــر يف فه ــر األكب ــه األث Pharmacodynamics كان ل

ــى  ــم عل ــر اجلس ــة تأثي ــم و كيفي ــى اجلس ــدواء عل ــا ال ــر به يؤث
الــدواء.

intravenous- تتعــدد طــرق إيتــاء الــدواء و يعــد احلقــن الوريــدي
ــدواء  ــك ال ــم حرائ ــتخدمه عل ــذي يس ــي ال ــق املثال bolus الطري

ــراح ــة اإلط ــدواء كتاب ــة ال ــت حركي ــن ثواب ــر م ــد الكثي لتحدي
لكــن  و  للــدواء  احليــوي  العمــر  نصــف  التــوزع. و  clearance و 

إســتخدام أي طريــق آخــر يشــكل حتديــًا حقيقيــًا يف حتديــد 
كميــة املــادة الدوائيــة الفعالــة التــي تصــل إلــى مجــرى الــدم و 
هــي اجلــزء املمتــص مــن الــدواء املقــدم للمريــض و مــن هنــا كان 
ــدواء  ــا إذا كان ال ــد م ــيًا لتحدي ــرَا أساس ــزء أم ــذا اجل ــاب ه حس
ضمــن الشــكل الصيدالنــي املقــدم قــادرًا علــى الوصــول إلــى 

املجــرى الدمــوي بكميــة كافيــة إلحــداث التأثيــر العاجــي 
املتوقــع منــه. إن قــدرة الشــكل الصيدالنــي علــى إيصــال املــادة 
الفعالــة الدوائيــة بتركيــز كاف إلحــداث التاثيــر العاجــي 
ــي  ــويbioavailability و بالتال ــر احلي ــرف بالتواف ــة تع ــو خاصي ه
فــإن التوافــر احليوي يوضــح لنــا أمريــن أساســين: األول هــو 
الســرعة التــي يصــل بهــا الــدواء إلــى دوران الــدم املركــزي و هــو 
مــا يعــرف بســرعة اإلمتصــاص rate of absorption و األمــر الثانــي 
هــو الكميــة التــي تصــل إلــى دوران الــدم املركــزي و هــو مــا يعــرف 
بدرجــة اإلمتصــاص extent of absorption و تتغيــر هــذه القيــم 

بإختــاف األشــخاص و األشــكال الصيدالنيــة.
ليــس مــن املســتغرب أن يكــون التوافــر احليــوي محــط إهتمــام 
األكادمييــن والعاملــن يف صناعــة األدويــة و الهيئــات املختصــة 
بترخيــص توزيعهــا و تداولهــا يف البــاد املختلفــة فجميــع هــذه 
الفئــات حتــاول احلصــول علــى الشــكل الصيدالنــي األمثــل 

الــذي يؤمــن التوافــر احليــوي األفضــل.

العوامل املؤثرة يف تحديد التوافر الحيوي
تتوزع العوامل املؤثرة يف التوافر احليوي الى مجموعتن:

بالعوامــل  تتلخــص  و  الصيدالنــي  بالشــكل  تتعلــق  األولــى 
التاليــة:

➊ الشكل الكيماوي للمادة الدوائية )مثال: حمضا أو ملحا(. 
الدوائية )مثال: التشــكيلة  للمــادة  الفيزيائيــة  الصفــات   ➋

البللوريــة أو حجــم حبيبــات مســحوق الــدواء(.2
الصيدالنــي  الشــكل  حتضيــر  يف  املتبعــة  الطريقــة   ➌
الشــكل  فحــص  نتائــج  و  التحضيــر  يف  الداخلــة  والســواغات 

املضغوطــات(. النهائي )مثال: قســاوة  الصيدالنــي 
أما العوامل املتعلقة باملريض فيمكن إجمالها بالتالي:

و  املريــض  يتناولهــا  التــي  الغذائيــة  الوجبــات  طبيعــة   ➊
الزمنيــة. توقيتاتهــا 

➋ عمــر املريــض و احلــاالت املرضيــة التــي يعانــي منهــا إضافــة 
إلــى العوامــل اجلينيــة   للمريــض.

➌ فيزيولوجيا اجلهاز الهضمي للمريض



إرشادات هامة لتناول األدوية 
األمــراض,  عــاج  يف  الــدواء  يســتخدم 
ولكــن أصبــح الــدواء يتســبب يف حــدوث 
والعاهــات  األمــراض  مــن  العديــد 
يصعــب  التــي  اخللفيــة  والتشــوهات 

. جهــا عا
ومــن أهــم أســباب حــدوث هــذه األمــراض, 

ســوء اســتخدام الــدواء مثــل:
١ـ مخالفــة اإلرشــادات الطبيــة املتعلقــة 

باســتعمال الــدواء.
٢ـ تعــرض األفــراد خلطــر املــواد الكيمائية 
الغــذاء,  أو  املــاء  أو  الهــواء  طريــق  عــن 

ولذلــك أهتــم العلمــاء باآلتــي:

ـ الترشيد يف استعمال الدواء.
االســتعمال  بكيفيــة  النــاس  تثقيــف  ـ 

للــدواء. األمثــل 
ـ إتباع املريض لإلرشادات الدوائية.

غيــر  الــدواء  املريــض  أخــذ  عــدم  3ـ 
املرضيــة. حلالتــه  املناســب 

طرق استعمال الدواء
➊ مراهم ـ كرميات ـ غسول

➋ وضع الدواء ظاهريًا على اجللد أو األغشية 
املخاطية ليمتصه اجللد بهدف:

➌ تسكن اآلالم موضعيًا.
➍ مقاومة البكتيريا.

➎ ملعاجلة التهابات اجللد 
واألغشية املخاطية والبواسير 

واحلروق.

األقراص والكبسوالت
ـ ال تفتــح كبســوالت الــدواء أو األقــراص عنــد أخذهــا إال إذا 
طلــب منــك ذلــك, وعنــد اســتعمالك أقراصــًا مغلقــة )حبــوب 
مغلقــة بطبقــة مــن الســكر حتــى ال تــذوب يف املعــدة ولكــن تــذوب 
ــوب  ــع احلب ــب أن تبل ــا( يج ــكان امتصاصه ــا م ــاء ألنه يف األمع

ــا. ــل بلعه ــا قب ــحقها أو مضغه ــدم س ــع ع ــة م كامل
ـ ال تتنــاول االقــراص أو الكبســوالت الطبيــة 
وضــع  يف  بــل  ظهــرك  علــى  مســتلٍق  وأنــت 
نــزول  لضمــان  اجللــوس,  أو  الوقــوف 
املعــدة  إلــى  الكبســولة  أو  القــرص 
ــرص  ــق الق ــن يعل ــة ل ــذه الطريق فبه
أثنــاء مــروره علــى الغشــاء املخاطــي 

املعــدة. بطانــة  أو  للمــريء 

الكثيــر 2  شــرب  عــدم  يفضــل 
ــات  ــاول مركب ــاء تن ــاء أثن ــن امل م
الســلفا لزيــادة إخراجهــا مــن اجلســم, 
يف  منهــا  ترســبات  تتكــون  ال  وحتــى 
الكليــة, لزيــادة قلويــة البــول بإعطــاء 
طريــق  عــن  إخراجهــا  فيســهل    Nahco3

البــول.

ال تشــرب الشــاي أو القهــوة أو أي مــواد 3 
ســاخنة أخــرى عنــد تنــاول الــدواء, 
أن  ميكــن  الســاخنة  األشــياء  هــذه  ألن 
ــرعة  ــه بس ــر مكونات ــدواء وتغي ــد ال تفس

امتصاصــه.

تخلــص مــن األدويــة التــي انتهــت مــدة صاحيتهــا أو إذا ظهــر 4 
ــون أو الشــكل اخلارجــي أو  عليهــا تغيــرات ظاهريــة, مثــل الل

الطعــم.

ابتــاع 1  دائمــا  يفضــل 
مــع  والكبســوالت  األقــراص 

العصائــر  املــاء, وال يفضــل تنــاول 
احلليــب,  أو  الكحوليــة  واملشــروبات 

ــل  ــن أن تتفاع ــوائل ميك ــذه الس إذ أن ه
مــع الــدواء ممــا قــد يضــر بصحــة املريــض, 

وذلــك ينطبــق بصــورة خاصــة علــى عصيــر 
اجلريــب فــروت, ألنــه يثبــط عمــل 
إنــزمي معــن يف الكبــد يعمــل علــى 
تفكيــك عناصــر األدويــة, ممــا قــد 

بعــض  مفعــول  زيــادة  إلــى  يــؤدي 
األدويــة بصــورة غيــر متوقعــة وغيــر مرغــوب فيهــا, كمــا 
يجــب تنــاول امليــاه أثنــاء بلــع القــرص, وليــس أي ســائل 

القهــوة. أو  الشــاي  مثــل  آخــر 

تعليمات هامة 
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- قبــل اســتعمالك للــدواء يجــب اخبــار الطبيــب أو الصيدلــي إذا كان 
ــت  ــة أو أن كن ــام أو األدوي ــن الطع ــت م ــواء كان ــية س ــك أي حساس لدي
مريضــا بأحــد األمــراض املزمنــة وإخبــاره بأســماء األدويــة التــي 

ــا. تناولته
ــم  ــن باس ــج ولك ــس املنت ــن نف ــل م ــدواء البدي ــن ال ــب ع ــأل الطبي - اس
ــن  ــرا م ــة; الن كثي ــف القيم ــل نص ــك البدي ــا يكلف ــر فرمب ــاري أخ جت

ــرى. ــة أخ ــماء جتاري ــا أس ــة له األدوي
- ال تتوقــف عــن اســتعمال الــدواء إذا شــعرت بتحســن يف صحتــك بــل 
اســتمر يف اســتعماله جســب التعليمــات وخصوصــا عنــد اســتعمالك 

للمضــادات احليويــة.
- يف بعــض احلــاالت يفضــل إن يتنــاول املريــض الــدواء قبــل الطعــام 

وأحيانــا أثنــاء الطعــام أو بعــده والطبيــب أو الصيدلــي هــو الــذي 
ــا. ــؤال أحدهم ــردد يف س ــذا ال تت ــك ل ــرر ذل يق

ــاول  ــوب أو تن ــن املطل ــدة ع ــات زائ ــخاص جرع ــد األش ــاول اح - إذا تن
الطفــل أي دواء بطريقــة خاطئــة عليــك االتصــال فــورا بأحــد مراكــز 

األدويــة والســموم أو بالطبيــب أو الصيدلــي.
قبــل  احلمــل  وجــود  حالــة  يف  الطبيــب  تخبــر  أن  املــرأة  علــى   -
ــا  ــة عليه ــرار بالغ ــا إض ــة له ــن األدوي ــرا م ــدواء الن كثي ــتعمالها ال اس

جنينهــا.  وعلــى 
إلــى  املرضعــة ينتقــل تأثيرهــا  أذا تناولتهــا األم  - بعــض األدويــة 
الطفــل مــن خــال احلليــب وقــد تســبب أثــارا غيــر مرغوبــة لــذا 
يجــب عليــك إخبــار الطبيــب أو الصيدلــي بأنــك يف فتــره الرضاعــة.

تنبيهات هامة قبل استخدام الدواء

الطريقة املالئمة
 لحفظ األدوية

مــن املهــم جــدا أن حتفــظ األدويــة بطريقــه مائمــة 
بطــرق عــدة : 

- ضعها بعيدا عن متناول أيدي األطفال.
- إحفظهــا بعيــدا عــن احلــرارة والرطوبــة و أشــعه الضــوء 
املباشــرة : ألن احلــرارة والرطوبــة قــد تســبب تلــف الــدواء
- ال تنــس إبعــاد القطــن مــن علبــة الــدواء بعــد فتحهــا ; 

ــة. ــاص الرطوب ــى امتص ــاعد عل ــن يس ألن القط
- مراعاة عدم جتميد األدوية السائلة.

- عدم ترك الدواء يف السيارة ملدة طويلة.
ــم  ــي ل ــة أو الت ــة الصاحي ــة املنتهي ــظ األدوي ــدم حف - ع

ــتخدامها. ــة الس ــاك حاج ــد هن تع
ماحظــة  مــع  األصليــة  عبوتــه  يف  الــدواء  يحفــظ   -
الــدواء إزالــه الورقــة املكتــوب عليهــا اســم الــدواء ويغلــق 

غطــا زجاجــة الــدواء جيــدا بعــد تناولــه.
- عــدم وضــع األدويــة املختلفــة مــع بعــض يف زجاجــة 

واحــدة.
)بعــض األدويــة حتفــظ يف الثاجــة بعــد حلهــا باملــاء 
 Clavulanic علــى  حتتــوي  التــي  احليويــة  كاملضــادات 
Acid Amoxycilln Tribydrate حيــث تســتعمل ملــدة أســبوع. 

علــى  حتتــوي  التــي  والقطــارات  األنســولن  وحقــن 
).Chloramphenikol
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)الكولريا، التيفوئيد، الشجال(

ماذا تعرف 
عن اإلسهاالت املائية الحادة؟

ما هي أعراض اإلسهاالت املائية الحادة؟
● إسهال شديد وقيء.

● عطش شديد وجفاف حاد.
● قــد يشــكو املريــض مــن تقلصــات مؤملــة يف األطــراف أو 

البطــن أو الصــدر.

هل يمكن عالج اإلسهاالت املائية الحادة؟
ميكــن عــاج اإلســهاالت املائيــة احلــادة بنجــاح إذا توجــه املريــض 
للمرفــق الصحــي بســرعة حــال ظهــور األعــراض. وميكــن عــاج 
أمــاح  باســتخدام  بنجــاح  احلــاالت  مــن   ٪8٠ إلــى  يصــل  مــا 
.)ORS( )تعويــض الســوائل عــن طريــق الفــم )محلــول اإلرواء

كيف نقي أنفسنا من اإلصابة 
باإلسهاالت املائية الحادة؟

● تخزيــن امليــاه بأوعيــة نظيفــة وإغاقهــا جيــدًا ملنــع 
وصــول اجلراثيــم واحلشــرات إليهــا.

● تنظيف اخلزانات وأوعية حفظ املياه باستمرار.
غسل اليدين باملاء والصابون:

● قبل األكل.
● بعد تنظيف الطفل.

● بعد استخدام احلمام.
● قبل إعداد الطعام.
● قبل أطعام الطفل.

● بعد العناية بشخص مصاب باإلسهال.
الشــوارع  أو  امليــاه  مصــادر  يف  القمامــة  رمــي  عــدم   ●

الســكنية. واألحيــاء 
● جتميع القمامة يف أكياس محكمة الغلق.

● قضاء احلاجة بعيدًا عن املساكن وخزانات املياه.
● طبخ األطعمة جيدًا وحفظها يف أوعية نظيفة.

أو  غليهــا  عبــر  النظيفــة  امليــاه  شــرب  مــن  التأكيــد   ●
الفلتــر. عبــر  امليــاه  تنقيــة  أو  الكلــور  بإضافــة  تعقيمهــا 

ما هي اإلسهاالت املائية الحادة؟
بســبب  تنشــأ  حــادة  معويــة  عــدوى  هــي 
تنــاول طعــام أو مــاء ملــوث وتســبب اإلســهال 
جســم  مــن  الســوائل  وفقــدان  والقــيء 
املريــض، وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة إذا لــم تتــم 

بســرعة. معاجلتهــا 

كيف تنتقل أمراض اإلسهاالت املائية الحادة؟
قد تنتقل لإلنسان عبر واحدة من الطرق التالية:

واآلبــار  آمنــة )األنهــار  مــن مصــادر غيــر  امليــاه  ● شــرب 
النظيفــة(. غيــر  أو  املغطــاة  غيــر  امليــاه  أوانــي  املفتوحــة، 
● شــرب امليــاه التــي أصبحــت ملوثــة بســبب الطريقــة التــي 

مت نقلهــا أو تخزينهــا.
● تناول طعام ملوث.

● تناول الفواكه التي لم يتم غسلها أو تقشيرها.

املصابن 
باجلفاف الشديد 

يحتاجون إلى احلصول 
على السوائل باحلقن الوريدي 

فقط وتناول املضادات 
احليوية املناسبة.
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الصفحة الرئيسية

حول
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تسجيالت اإلعجاب
مقاطع الفيديو

املنشورات
إنشاء صفحة

إرسال بريد إلكترونياملزيدمشاركةرسالةأعجبني

7131 من األشخاص معجبون بهذا
مازن الصعفاني و٣٣ من األصدقاء اآلخرين

دعوة األصدقاء لتسجيل اإلعجاب بهذا الصفحة

معلومات االتصال

نبذة عن الهيئة:

االتصال برقم 679 175 01
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ــة،  ــخصية اعتباري ــًا ذات ش ــًا وإداري ــتقلة مالي ــا مس ــة بفروعه ــر الهيئ تعتب
وهــي اجلهــة املعنيــة بتنفيــذ السياســات الصحيــة ذات القيمــة العاجيــة 
الوطنيــة الشــاملة املتعلقــة بـاألدويـــة واملـستلـزمـــات الـطـبـيـــة واملـــواد 
الكيماويــة واملخبريــة ومــواد التجميــل ذات التأثيــر الطبــي وغيرهــا ممــا 

ــا. ــا واختصاصاته ــن مهامه ــل ضم يدخ

sbdma@yemen.net.ye
http://www.sbd-ye.org

للتواصل معنا زوروا  صفحتنا  الرسمية عىل فيسبوك


