
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين عن الهيئة 
العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

يوليو  ٢٠١٧م
العدد )٤(

األمـن الـدوائـي..
غيبته األنظمة واستحضرته الكوليرا

رغم العدوان والحصار:
تلبية أغلب احتياجات 
السوق الدوائية خالل 

العام املاضي

قانــون الـصيــدلة تـائــه 
فــي أروقــة الـربملــان

موقع تصنيع

رغم وجود 5 تشريعات تنظم عمل الصحة:

باألسماء الهيئة تعلن تعليق



اإلشراف التنفيذي/ وائل شرحة

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

املشرف العام
د. محمد يحيى المداني

هيئة التحرير
د. عصام الرميمة - د. نجيب عبداهلل سيف

د. أكرم صبره - د. يوسف الحاضري
عبدالرحمن الكبسي - د/ناظم الحاج

العدد )٤( يوليو  ٢٠١٧م

»التقنية الحيوية«.. ثورة 
علمية تنهي عصر الطب 

التقليدي

أسعار األدوية.. تحتاج 
أكثر من مجرد إجراءات 

إدارية

شروط التصنيع الدوائي 
G.M.P الجيد

08 صفحة

14 صفحة

15 صفحة

لمقترحاتكم أو مشاركاتكم في المجلة، يمكنكم 
التواصل معنا عبر الحسابات التالية:

sbdma@y.net.ye :اإليميل
فيسبوك: 

هاتف: 

عمليات وزارة الصحة:

الهيئة العليا  لألدوية واملستلزمات الطبية - اليمن

01   619174 - 619173
01   250888



03 يوليو  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

إن بلدنـا الـذي يتعـرض لعـدوان ووبـاء غيـر مسـبوق ينتظـر مـن الصيادلـة 
وجتـار األدويـة املزيـد مـن التعـاون، ينتظر من املسـتوردين والـوكالء توفير 
األصناف املطلوبة املسـجلة باسـرع وقت وباسـعار مناسـبة تقديرًا للظروف 

التـي يعيشـها الوطن.

وينتظـر مـن الصيدلـي حسـن التعامـل مـع املرضـى سـواء جرحـى احلـرب أو 
املرضـى بشـكل عـام وتقـدمي اخلدمـة والنصـح ومراعـاة اوضـاع النـاس.

سـنصمد وسـينتصر اليمـن ال محالـة، ألن عزميـة الشـعب واصـراره علـى 
احلريـة أكبـر مـن مكـر وعـدة وعتـاد العـدو.

ونحـن يف اجلانـب الدوائـي نريـد أن نكـون عجلـة فاعلـة يف تـروس الصمـود 
واالنتصـار، ال أن نكـون مسـمار إعاقـة بـن أسـنان هـذا التـرس.

إننـي أثـق بـان اجلـرح الوطنـي ينـزف يف قلـب كل صيدلـي شـريف، واننـا 
جميعـًا نسـتحضر هـذا الهـم يف نشـاطنا اليومـي لينعكـس يف تعاملنـا مـع 

أبنـاء هـذا الشـعب العظيـم.

ضـرورة  والصيدلـة  الطـب  مجـال  يف  العاملـن  كل  علـى  الواجـب  ملـن  انـه 
التقيـد بالقوانـن واللوائـح املنظمـة للعمـل الصحـي يف ظـل هـذه االوضـاع 

بلدنـا. علـى  فرضـت  التـي  الالطبيعيـة 

انـه ملـن الضروري علينـا كعاملن يف كل املجاالت الصحيـة وخاصة ما يتعلق 
االلتـزام بالقوانـن املنظمـة ملهنـة الصيدلـة وااللتـزام  باجلانـب الدوائـي، 
باخالقيـات العمـل الصيدلـي فباالخالقيـات واستشـعار املسـؤولية الكثيـر 

ممـا يسـاهم بضبـط السـوق الدوائيـة خاصـة خـالل هـذه الفترة.

إن االحتـكار و رفـع اسـعار األدويـة غيـر املبـرر واسـتغالل الوضـع لتسـويق 
األوضـاع  يف  هـذا  القانـون،  بنـصِّ  جرميـة  يعـد  مهربـة  أو  مزيفـة  اصنـاف 
ايـام  يف  خاصـة  تتضاعـف  اجلرميـة  فـإن  احلـرب  وضـع  يف  أمـا  الطبيعيـة 
احلـرب وتعـد مسـاعدة يقدمهـا اجلانـي للعـدو وهكـذا يدخـل الفاعـل يف 

الوطنيـة. اخليانـة  مربـع 

لـذا ادعـو كافة الزمالء إلى زيادة استشـعار املسـؤولية ولنكـن جميعنا عونا 
ملسـاعدة املرضى عبر كل الوسـائل املمكنة وعبر االلتـزام باخالقيات املهنة 

لصرف دواء آمن فعال وبسـعر مناسـب.

العدوان وأخالقيات املهنة

من الضروري االلتزام 
بالقوانن املنظمة 
ملهنة الصيدلية 
وااللتزام باخالقيات 
العمل الصيدلي 
*فباالخالقيات 

واستشعار املسؤولية 
الكثير مما يساهم 
بضبط* السوق 
الدوائية خاصة خالل 
هذه الفترة.

العدد )٤(

د. محمد املداني
رئيس الهيئة 
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البلسم/ خاص
كشـفت الهيئـة العليـا لألدويـة عـن األسـباب احلقيقيـة وراء 
الكوليـرا  وبـاء  مبكافحـة  اخلـاص  "الرجنـر"  محلـول  ازمـة 
نتيجـة  الشـحنات  وصـول  وتأخـر  باحلصـار  واملتمثلـة 
االجراءات التعسفية من قبل العدوان والتفتيش يف جيبوتي.

الـى  ادى  الكوليـرا  وبـاء  انتشـار  ان  الـى  الهيئـة  وأشـارت 
اسـتنزاف املخـزون وزيـادة االحتيـاج حمللـول الرجنـر ، الـى 
جانـب  الشـراء املغـري والنقـدي من قبل املنظمـات للمحاليل 
وجـود  شـحة  الـى  ادى  ممـا  احملليـة  السـوق  مـن  واالدويـة 

احملاليـل.
واقترحـت الهيئـة عـدداً مـن احللـول ملواجهـة االزمـة ومنهـا 
الرجنـر  محلـول  اسـتخدام  يف  الترشـيد  بأهميـة  التوعيـة 
لذلـك  املتطلبـة  الشـديدة  للحـاالت  اسـتخدامه  وحصـر 
واالكتفاء مبحلول االرواء حلاالت االسـهال اخلفيفة ومحلول 

املتوسـطة.  االسـهال  حلـاالت  املخلـوط 
الـى جانـب الـزام املنظمـات بعـدم الشـراء مـن السـوق احمللية 
اال للضـرورة القصـوى وباطـاع واذن الهيئـة العليـا لألدويـة، 

وتشـجيع الصناعـات احملليـة بالنسـبة للمحاليـل.

البلسم/ خاص
للنـزول  تفتيـش  فـرع  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  شـكلت 
لرصـد  احملليـة  للسـوق  اولـي  مسـح  الجـراء  امليدانـي 
كمرحلـة  الهيئـة  لـدى  املسـجلة  وغيـر  املهربـة  االدويـة 

املهربـة. االدويـة  حملاربـة  اجلهـود  اطـار  يف  أولـى 
ملتابعـة  اليـة  املاضيـة  الفتـرة  خـال  الهيئـة  وأقـرت 
ضـوء  يف  الدوائيـة  الرقابـة  مفتشـي  نـزول  تكاليـف 
اجلهود الرقابية على حركة االدوية يف السـوق احمللية، 
ذمـار  منفـذ  الـى  للنـزول  جلنـة  تشـكيل  جانـب   الـى 
لاطـاع وعمـل مقتـرح لضبـط االجـراءات والتنسـيق 
ومـدى  الشـحنات  عـن  للتحـري  وذلـك  اجلمـارك  مـع 
مقترحهـا  رفـع  وسـيتم  الهيئـة  الجـراءات  اسـتيفائها 

القـادم. االسـبوع  بدايـة 
وكان رئيـس الهيئـة الدكتـور محمـد املداني وجه رسـالة 
الـى مصلحـة اجلمـارك تضمنت املطالبـة بعدم االفراج 
عـن أي شـحنات ادويـة اال بتصاريـح مـرور صـادرة مـن 
ديـوان عـام الهيئـة وبعـد املعاينـة مـن قبل مندبـي الهيئة 

لـدى اجلمـارك يف عمـران وذمار.

بعض أسباب أزمة محلول "الرنجر"

فرق تفتيش عن االدوية املهربة 

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
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العدد )٤(
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عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(

البلسم/ خاص
اقـرت الهيئـة العليـا لألدويـة اسـتيراد كمية من 
ملواجهـة  اطـار اجلهـود  الوريديـة يف  احملاليـل 
وبـاء الكوليـرا، الـى جانـب تفعيـل دور الرقابـة 
علـى الـوكاء املسـتوردين للمحاليـل الوريديـة.

مبقرهـا  عقـد  اجتمـاع  يف  الهيئـة  وأكـدت 
محمـد  الدكتـور  برئاسـة  بصنعـاء  الرئيـس 
يف  التسـريع  اهميـة  الهيئـة،  رئيـس  املدانـي 
ادخـال احملاليـل الوريديـة وعلى راسـها محلول 
"الرجنـر" مـن قبـل الشـركات التـي مت املوافقـة 
عليهـا السـتيراد تلـك احملاليـل بكميـات كبيـرة 
الوبـاء. انتشـار  الطلـب عليهـا يف ظـل  تغطـي 

وكلـف االجتمـاع ثـاث فـرق تفتيشـية للنـزول 
امليداني وسـحب كشـوفات التوزيع عن مخزون 
والتأكيـد  املسـتوردين  الـوكاء  مـن  احملاليـل 
على أهمية اإلسـراع يف اسـتيراد تلك احملاليل 
وعلـى راسـها محلـول "الرجنر" اخلاص مبرض 

الكوليـرا وبكميـة 2 مليـون قربـة.
ومسـتوردي  لتجـار  حتذيـرا  الهيئـة  ووجهـت 
مـن  مخزونهـم  بيـع  بعـدم  الوريديـة  احملاليـل 
احملاليـل الوريديـة لتجـار اجلملـة اال بنسـبة ال 
الكميـات  باملائـة، مـن اجمالـي   20 تزيـد عـن 
اإلجـراءات  ضمـن  تاتـي  والتـي  املسـتوردة، 
املتخـذة مـن قبـل الهيئة للحفاظ على اسـتقرار 
والعـدوان  احلصـار  ظـل  يف  الدوائيـة  السـوق 

الغاشـم.
احملاليـل  مسـتوردي  علـى  الهيئـة  وشـددت 
االلتـزام بالبيـع املباشـر للصيدليـات واملرافـق 
الصحيـة مبـا يتناسـب مـع احتيـاج كل مرفـق 
بكشـوفات  بالهيئـة  الرقابـة  إدارة  وموافـاة 
سـيتم  انـه  الـى  مشـيرة  بـأول،  أوال  التوزيـع 
مخالفـة  عنـد  القانونيـة  املسـؤولية  حتميلهـم 

. ذلـك 
مـا  نتيجـة  للمحاليـل  السـوق  احتيـاج  ويأتـي 

تعانيـة مناطـق عـدة يف اليمـن مـن تفشـي وبـاء 
تراجـع  جـراء  املائيـة  واإلسـهاالت  الكوليـرا 
اخلدمـات الصحيـة وتلـوث املياه جراء العدوان 
الغاشـم علـى البـاد الذي دمـر عدداً كبيراً من 

منشـآت تلـك اخلدمـات الصحيـة والطبيـة.
و مـع اسـتمرار احلصـار والعـدوان السـعودي 
علـى اليمـن ومنـع دخول الغـذاء والدواء ، باتت 
احلاجـة ملحـة لوجـود تلـك احملاليل يف السـوق 

احملليـة ملواجهـة كارثـة الكوليـرا.
لـألمم  التابعـة  »اليونيسـف  منظمـة  ان  يذكـر 
املتحـدة« كانـت أعلنـت عبـر موقعهـا الرسـمي 
الــ  اليمـن حاجـز  جتـاوز حـاالت اإلصابـة يف 
محافظـات  كل  يف  منتشـرة  حالـة   200,000
اليمـن تقريبـا، فيمـا تأكد وفـاة أكثر من 1,300 

شـخص، %25 منهـم مـن األطفـال.

اقرار استرياد كميات كبرية من املحاليل الوريدية
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البلسم/ خاص
أهميـة  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  اكـدت 
يف  الصيدليـات  مـالك  مـع  الشـراكة 
الصيدالنـي  املهنـي  العمـل  علـى  احلـث 
وااللتـزام بأخالقيـات املهنـة ملالهـا مـن دور 
إنسـاني، الـى جانـب تفعيـل الرقابـة علـى 
التهريـب  عمليـات  ومنـع  االدويـة  سـوق 
وصحيـة  طبيـة  بكـوارث  تتسـبب  التـي 
واقتصاديـة علـى املجتمـع والدولـة بشـكل 

عـام.
بالهيئـة  العلميـة  اإلدارة  مديـر  وشـدد 
العليـا لألدوية الدكتور أكـرم صبره، خالل 
األول  الرمضانـي  امللتقـى  يف  مشـاركته 
، علـى  املجتمـع  لنقابـة مـالك صيدليـات 
هادفـة  امللتقيـات  هـذه  تكـون  أن  ضـرورة 
وتعـزز التعاون املشـترك بن اطـراف العمل 

والدوائـي. الصيدلـي 
الـذي  الرمضانـي  امللتقـى  وأكـد صبـرة  يف 
رافعـة  »الصيدليـات  شـعار   حتـت  اقيـم 
الهيئـة  اسـتعداد  الصحيـة«  للخدمـات 
وكافـة  للنقابـة  الدعـم  كافـة  لتقـدمي 
منظمـات املجتمـع املدنـي ذات العالقـة ملـا 

والصيادلـة،  الصيدلـة  مهنـة  خدمـة  فيـه 
واهميـة تكاتـف جهـود منظمـات املجتمـع 
املدنـي مـع اجلهود الرسـمية اليجاد سـوق 
املمارسـات  راقـي ومهنـي ونبـذ كل  دوائيـة 
املعارضـة ألخالقيات املهنية وتشـريعاتها.
النقابـة  نظمتـه  الـذي  امللتقـى  وهـدف 
اليمـن،  ليـه  فرانـس  شـركة  مـع  بالتعـاون 
التغلـب  وآليـات  الصعوبـات  مناقشـة  إلـى 
عليهـا باإلضافـة إلـى أهميـة تعـاون نقابـة 
علـى  الرقابـة  يف  املجتمـع  صيدليـات 

والصيدليـات. األدويـة 
ورؤيـة  اهـداف  اسـتعراض  امللتقـى  يف  ومت 
ونشـأة النقابـة ومشـاريعها املسـتقبلية من 
صيدليـات  مـالك  نقابـة  عـام  أمـن  قبـل 
ورئيـس  الفيـل  مطهـر  الدكتـور  املجتمـع 
مجلـس احلكماء بالنقابـة الدكتور محمد 
التعـاون  إلـى أهميـة  النزيلـي حيـث أشـارا 
يف  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  مـع  والتنسـيق 
الرقابـة عمومـا ورقابـة األسـعار خصوصـا 

الصيدلـة. مهنـة  يف  بالتدريـب  والقيـام 
للوصـول  دليـل  إصـدار  أهميـة  وأكـدا 
أسـس  وفـق  وطنيـة  أساسـية  بقائمـة 

االحتـكار  بقوانـن  الوعـي  ونشـر  صحيـة 
واملنافسـة باإلضافـة إلـى احلـد مـن جتـارة 
واملؤثـرة  املخـدرة  والعقاقيـر  األدويـة 
الصحـي  التأمـن  قانـون  وتطبيـق  عقليـا 

. لـة د للصيا
من جانبه اسـتعرض الدكتور فايز سـكران 
مـن النقابة القوانن والتشـريعات املتعلقة 
مهنـة  مزاولـة  ومحظـورات  بالصيدليـات 
فرانـس  شـركة  مديـر  أكـد  فيمـا  الطـب، 
العقـاب  عبـداهلل  الدكتـور  اليمـن  يف  ليـه 
دعـم الشـركة لنقابـة مـالك الصيدليـات 
مبهنـة  والرقـي  خدمـة  مـن  سـتقدمه  ملـا 
حـرص  إلـى  الفتـا  البـالد..  يف  الصيدلـة 
خلدمـة  العمـل  مواصلـة  علـى  الشـركة 
املرضـى ودعم املؤمتـرات والندوات العلمية 

الصحـي. املجـال  يف  خاصـة 
صيدليـات  مـالك  مـع  اتفقـت  الهيئـة  وكانـت 
املجتمـع علـى تفعيل التعـاون يف مجال الرقابة 
علـى السـوق الدوائية من حيـث حركة االدوية 

وتهريبهـا وضبـط أسـعارها.

الهيئة تؤكد أهمية الشراكة للرقي بمهنة الصيدلة
يف مشاركة فاعلة بملتقى نقابة مالك الصيدليات:
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البلسم: د/ ابراهيم يحيى

حققـت الهيئـة العليـا لألدويـة جناحـا جديـدا خـالل العـام املاضـي 
السـوق  احتياجـات  مـن  باملائـة   46 نسـبته  مـا  بتوفيـر  متثـل   2016
الدوائيـة رغـم احلصـار املفـروض علـى البـالد مـن قبـل دول العـدوان 
بقيـادة اململكـة العربيـة السـعودية، مقارنـة بالعـام 2015، معتمـدة 
مـع  البـالد  بهـا  متـر  التـي  الظـروف  مـع  تتناسـب  وإجـراءات  اليـات 

واحلصـار. العـدوان  اسـتمرار 
ورغـم الظـروف التـي متـر بهـا البـالد بشـكل عـام والهيئـة خاصـة إال 
التغلـب   2017 اجلـاري  العـام  مـن  األول  النصـف  خـالل  متكنـت  انهـا 
علـى عـدد كبيـر مـن اإلشـكاليات وواصلـت أدائهـا يف توفيـر اكبـر قدر 
مـن احتياجـات السـوق احملليـة مـن الـدواء ووضعـت إجـراءات ضامنـة 
يف سـبيل االسـتمرار يف حتقيـق االسـتقرار الدوائـي يف ظـل العـدوان 

املسـتمر علـى البـالد.
وتاتـي جهـود الهيئـة تلـك انطالقـا مـن الشـعور باملسـؤولية ونظـرا ملـا 
مثلـه العـدوان واحلصـار مـن تداعيـات علـى اجلانـب الدوائـي قامـت 
قيـادة الهيئـة يف بدايـة عـام 2016بإنشـاء هـذا القسـم كأحد أقسـام 
إدارة الرقابـة والتفتيـش ليكـون هـذا القسـم رافـدًا أساسـيًا للبيانـات 
واملعلومـات والتنبيهـات واملقترحـات الالزمـة ملواجهـة انعـدام االدوية 

األساسـية واملنقـذة للحيـاة ومنـع احتكارهـا.

وهنـاك الكثيـر مـن اإلشـكاليات تواجههـا الهيئـة فيمـا يخـص توفير 
شـحنات  وصـول  تأخـر  بسـبب  األساسـية  الدوائيـة  االحتياجـات 
املسـتوردين بسـبب إجـراءات التفتيـش الطويلـة التـي متارسـها دول 
العـدوان وكذلـك عـدم ثبـات التوفـر  الدوائـي  واسـتنزاف املخـزون 
السـوقي احمللـي خصوصًا  بسـبب اعتمـاد املنظمـات يف اغلب األحيان 
خـاص  بعضهـا  الوريديـة  احملاليـل  وخصوصـا  األدويـة  شـراء  علـى 
بالكوليـرا مـن السـوق احملليـة رغـم قدرتها علـى توفيرها مـن اخلارج 

ممـا يسـبب اسـتنزافًا كبيـرًا وسـريعًا للمخـزون احمللـي.
كذلـك تعانـي الهيئـة مـن صعوبـة يف اسـتخدام اإلجـراءات اإللزامية 
إلـى  حتتـاج  التـي  الـدم  ومشـتقات  الهرمونيـة  األدويـة  السـتيراد 
الهيئـة  تواجـه  كمـا   ، للمطـارات  العـدوان  اغـالق  بسـبب  تبريـد 
إشـكالية متمثلـة بقيـام بعـض الشـركات العاملية بأغالق سـوق اليمن 

العـدوان. فرضهـا  التـي  الظـروف  بسـبب 
ومـع كل تلـك األمـور واالشـكاليات فـان الهيئـة اعتمدت آليـات كثيرة 
أغلـب  عمـل  مـع  يتكامـل  مبـا  الدوائـي  املخـزون  قسـم  عمـل  لنظـام 
االدارات يف الهيئـة وال زالـت تطـور مـن عمـل القسـم بشـكل مسـتمر 
كـون هـذا القسـم لـم يكـن موجـودا قبـل عـام 2016 حيث يعتبـر هذا 

القسـم اجنـازًا نوعيـا مهمـا  لقيـادة الهيئـة. 

 مختص قسم املخزون الدوائي بالهيئة العليا لألدوية

تلبية أغلب احتياجات السوق 
الدوائية خالل العام املاضي

رغم العدوان والحصار:
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د. عادل حميد

 : G.M.P ماذا تعني
ــط  ــات والضواب ــدد املتطلب ــد يح ــروف ومعتم ــي مع ــام عامل ــو نظ ه
يف  واملنظمــة  الثابتــة  الدقيقــة  والتعليمــات  توفرهــا  الواجــب 
ــي  ــل : املبان ــل مث ــع التفاصي ــل يف جمي ــة ويدخ ــات الدوئي الصناع
واآلالت ، البيئــة ، الوثائــق ، الكــوادر ، طريقــة العمــل ، الفحوصــات 
الالزمــة لألدويــة التــي يتــم إنتاجهــا واملــواد اخلــام واملواد املســاعدة 

ــويق.  ــد التس ــة بع ــا واملتابع يف صناعته
ويعــرف كذلــك بـــ التصنيــع الدوائــي اجليــد وهــو ذلــك اجلــزء مــن 
تأكيــد اجلــودة  الرامــي إلــى ضمــان أن املســتحضرات الدوائيــة 
تصنــع علــى الــدوام بنوعيــة مالئمــة ملــا يتوخــى لهــا مــن اســتعمال 

 Good For even  وبحســب إذن الســماح بتســويقها
تعتبــر الصناعــة الدوائيــة مــن الصناعــات الدقيقــة لكونهــا تتعلــق 
بصحــة اإلنســان لذلــك فــإن اإلدارة واألنظمــة تلعــب دورًا مهمــًا 
وأساســيًا يف هــذا املجــال وأن  تأكيــد اجلــودة الشــاملة هــي مــن أهــم 

مســتلزمات الصناعــات الدوائيــة . 

وتختلــف الصناعــة الدوائيــة عــن الصناعــات األخــرى بســبب 
أيضــًا احلــذر مــن التأثيــرات اجلانبيــة للــدواء املســتخدم 

تعتبــر الصناعــات األخــرى وتراخيصهــا  أســهل وأســرع بطبيعتهــا 
ترخيصهــا  يتطلــب  التــي  الدوائيــة  بالصناعــة  قورنــت  مــا  إذا 
التدقيــق والتمحيــص يف كل جوانبهــا بــدءًا مــن اختيــار موقــع 

الــخ.  التصنيــع واملبنــى واآلالت املســتخدمة والــكادر ... 
هنــاك العديــد مــن اجلهــات املرجعيــة يف العالــم لديهــا إصــدارات 

لشــروط التصنيــع اجليــد وأهمهــا: 
W.H.O  منظمة الصحة العاملية •

U.S  F.D.A   منظمة الدواء والغذاء األمريكية •
Eu GMP   اإلحتاد األوروبي  •

وهنــاك العديــد مــن املنظمــات والــدول واجلهــات التــي اجتهــدت يف 
ــدار  ــدت أي إص ــد أو اعتم ــع اجلي ــروط التصني ــة  لش ــدار مدون إص
لشــروط التصنيــع اجليــد مثــل إصــدار منظمــة الصحــة العامليــة أو 
إصــدار مؤمتــر التفتيــش الصيدالنــي العاملــي وأقرتــه ليكــون هــو 
ــدر  ــب أن تص ــث يج ــة، حي ــع دوائي ــش أي مصان ــد تفتي ــع عن املرج

بــه الئحــة أو قانــون مــن الســلطة الدوائيــة يف تلــك الدولــة. 

G.M.P شروط التصنيع الدوائي الجيد
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يف الوقت احلالي  هناك نوعان من شروط التصنيع اجليد : 
API شروط التصنيع اجليد للمواد اخلام •

 Drugs )human شــروط التصنيــع اجليــد للمســتحضرات اجلاهــزة  •
 ,  veterinary

اجليــدة  واملمارســة  اجلــودة   لضوابــط  عمومــًا 
للتصنيــع الدوائــي اجليــد خمســة عوامــل يرمــز 

لهــا 5M  تتحكــم يف جــودة الــدواء الــذي ســيتم 
إنتاجــه وهــي: 

•  املــواد اخلــام األوليــة وجميــع مســتلزمات 
 Materials اإلنتــاج  

 Men   الكوادر الفنية املتدربة  •
يف  املســتخدمة  واألجهــزة  واملكائــن  اآلالت    •

 Machinery والتحليــل  اإلنتــاج 
 Methods   طرق التصنيع والتحليل  •

 Money   املال أو رأس املال  •
 G.M.P components أهم مكونات شروط التصنيع اجليد

 Quality management   إدارة اجلودة  •
 personnel    العاملون  •

 Premises and equipments  املبنى واآلالت  •
 Documentation  التوثيق  •

     Production + Validation اإلنتاج + التقييم  •
 Quality control    رقابة اجلودة  •

 Contract manufacture and analysis  عقود التصنيع أو التحليل  •
 Complaints and product نظــام اســتقبال الشــكاوى وســحب الــدواء  •

 recall

 Self Inspection  التفتيش الذاتي  •
 Risk management system  )إدارة املخاطر  )اخلطر  •

•  وســيتم التحــدث يف هــذه الورقــة عــن شــروط التصنيــع اجليــد 
للمســتحضرات اجلاهــزة

Quality management أواًل : إدارة اجلودة
للمواصفــات  مطابقــة  أدويــة  يصنــع  أن  الــدواء  مصنــع  علــى    •
ــن  ــو يضم ــة وه ــذه األدوي ــع ه ــويق وبي ــوم بتس ــات وأن يق واملتطلب
جودتهــا وفعاليتهــا وعــدم حــدوث األخطــاء عنــد تصنيعهــا ..  لــذا 
ــودة  ــد اجل ــه إدارة لتأكي ــون لدي ــدواء أن يك ــع ال ــى مصن ــب عل يج
املصنــع ومختبــر رقابــة لتحليــل  وأنظمــة وقوانــن داخليــة يف 
وفحــص الــدواء يف كل مرحلــة مــن مراحــل تصنيعــه بــدءًا مــن 
املــادة اخلــام حتــى املســتحضر الوســطي حتــى املســتحضر النهائــي، 
ــة  ــواد تعبئ ــن م ــة م ــة يف الصناع ــواد الداخل ــص امل ــم فح ــذا يت وك

تكــون  أن  علــى  للمواصفــات،  مطابقتهــا  مــن  والتأكــد  وتغليــف 
ــح  ــكل واض ــة بش ــروط مكتوب ــن والش ــات والقوان ــذه التعليم كل ه
واتباعهــا بشــكل دائــم Consistently followed  ..  ويتــم عمــل ذلــك مــن 
ــذه  ــب فبه ــى املناس ــم اآلالت واملبن ــن لديه ــن مؤهل ــل عامل قب
اإلجــراءات املذكــورة نســتطيع أن نقــول أن الشــركة 

الدوائيــة لديهــا إدارة للجــودة.
•  أي أن نظــام تأكيــد اجلــودة ، إدارة اجلــودة ، 
شــروط التصنيــع اجليــد ورقابــة اجلــودة هــي 
مصطلحــات متداخلــة تهــدف إلــى أن تضمــن 

مــا يلــي: 
•  إنتــاج دواء ذي جــودة عاليــة وفقــًا ملتطلبات 

 G.L.P  &  G.M.P شــروط التصنيع اجليــد
اخلطــوات اإلنتاجيــة والفحوصــات الــالزم    •
عملهــا أثنــاء اإلنتــاج واضحــة ومحــددة ومكتوبــة 

لــكل األصنــاف وفقــًا لشــروط التصنيــع اجليــد. 
•  التوصيــف الوظيفــي لــكل األقســام يف املصنــع واملــدراء 

العاملــن واضــح ومعــروف عمــل ومهــام كل منهــم. 
•  وجــود تعليمــات واضحــة تضمــن اســتخدام املــواد اخلــام ومــواد 

ــف.  ــكل صن ــة ل ــف الصحيح ــة والتغلي التعبئ
ــه  ــة إنتاج ــاء عملي ــتحضر أثن ــة للمس ــات الالزم ــل الفحوص •  عم
مــن قبــل مختبــر رقابــة اجلــودة ويجــب تقييــم جميــع خطواتهــا . 
•  أن املســتحضر النهائــي مت إنتاجــه بشــكل صحيــح وفقــًا للطريقــة 
املكتوبــة يف ملــف التشــغيلة وفحصــه بعــد إمتــام إنتاجــه مــن قبــل 

املختبر. 
•  أن يتــم توزيــع وبيــع الصنــف بعــد التأكــد مــن توقيــع الشــخص أو 

 . authorized person األشــخاص املصرح لهــم بذلــك
ــجيل  ــة وتس ــاء ومعرف ــخ اإلنته ــًا لتاري ــف وفق ــع الصن ــم توزي •  يت

ــا.  ــم بيعه ــغيله ث ــع كل تش موق
ــكل دوري،  ــة بش ــة الذاتي ــام للرقاب ــل نظ ــركة بعم ــوم الش •  أن تق

وتســجيل أي مالحظــات وتصحيحهــا. 

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(

G.M.P
يحــدد  ومعتمــد  معــروف  عاملــي  نظــام 
توفرهــا  الواجــب  والضوابــط  املتطلبــات 
والتعليمــات الدقيقــة الثابتــة واملنظمــة يف 

الدوئيــة. الصناعــات 

تعتبر الصناعة الدوائية 
من الصناعات الدقيقة 

لكونها تتعلق بصحة 
اإلنسان لذلك  تأكيد 

اجلودة الشاملة من أهم 
مستلزمات الصناعات 

الدوائية
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القمعيــة  األنظمــة  اســتطاعت 
واالســتبدادية وحكوماتهــا البوليســية التــي 
عمومــا  العربيــة  الشــعوب  علــى  تعاقبــت 
األمــن  مفهــوم  عــن  احلديــث  جتعــل  أن 
مقترنــًا فقــط بأجهــزة الســلطة األمنيــة و 
ــورة  ــة واملقص ــب اجلنائي ــورة يف اجلوان احملص
علــى اجلوانــب السياســية ، فشــاع اســتخدام 
ــزة  ــك األجه ــكيالت تل ــع تش ــن م ــردة األم مف
آخــر  إلــى  بلــد  مــن  مســمياتها  املختلفــة 

. البلــدان  كل  يف  متامــا  مهامهــا  واملتطابقــة 
فمــن األمــن العــام إلــى األمــن اخلــاص إلــى األمــن املركــزي واألمــن 
السياســي و امــن الدولــة واألمــن القومــي ... "وووو الــخ"، وبذلــك 
احتجــز العقــل العربــي خلــف قضبــان هــذه املفــردات وغــاب عنــه 
متامــا التفكيــر يف جوانــب األمــن األخــرى األكثــر أهميــة يف بعــض 
حاالتهــا ممــا عبئــت بــه ذاكرتــه اجلمعيــة وعقلــه الباطــن مــن 

ــها . ــة يف أساس ــدم األنظم ــب تخ جوان
عــام  كعنــوان  الثقــايف  األمــن  عــن  احلديــث  جــدا  النــادر  ومــن 
القــارئ  وحمايــة  العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  علــى  للحفــاظ 
والــدارس العربــي مــن الهجمــات الثقافيــة املمنهجــة واملوجهــة 
ضــده، ومــن النــادر أيضــا احلديــث عــن األمــن الغذائــي يف غيــر 
والسياســية  االقتصاديــة  كاألزمــات  االســتثنائية  الظــروف 

. اخلارجيــة  أو  الداخليــة  واحلــروب  املســلحة  والصراعــات 
واألكثــر نــدرة يف هــذا املجــال احلديــث عــن األمــن الدوائــي والــذي 
إليــه وال تبــرز أهميتــه للعامــة  رمبــا ال تظهــر احلاجــة املاســة 
وأحيانــا للســلطات إال عنــد التعــرض  لعــدوان خارجــي وحصــار 
ــا  ــة خصوص ــاال واألدوي ــواردات إجم ــول ال ــن وص ــل م ــق يجع مطب
أمــرا بالــغ الصعوبــة وباهــظ التكلفــة ، باإلضافــة إلــى مــا تتســبب 
التلــوث  نتيجــة  واألوبئــة  لإلمــراض  تفشــّي  مــن  احلــروب  بــه 
البيئــي وســوء التغذيــة وتعطيــل املرافــق الصحيــة ، ومــن أشــهر 

تلــك األوبئــة املالزمــة للحــروب وبــاء الكوليــرا .

األمن الدوائي..
غيبته األنظمة واستحضرته الكولريا

حمير العزكي

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية
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بالنســبة لبالدنــا تنبهــت الســلطات ملوضــوع األمــن الدوائــي يف 
بدايــة  يف  عليهــا  تشــكر  خطــوة  ويف  قامــت  حيــث  مبكــر  وقــت 
الســتينات بتأســيس الشــركة اليمنيــة لصناعــة وجتــارة األدويــة 
حتــى  ظلــت  والتــي  اخلــاص،  القطــاع  مــع  بالشــراكة  )يدكــو( 
ــى مت إنشــاء  ــاط التجــاري حت ــارس النش ــبعينات مت ــف الس منتص
ــالل  ــتطاعت خ ــة اس ــاج مختلف ــوط انت ــا وبخط ــع له ــع التاب املصن
احملليــة  الســوق  تغطيــة  وتوكيالتهــا  مبنتجاتهــا  الفتــرة  تلــك 
وضبطهــا والرقابــة عليهــا مبوجــب الصالحيــات التــي منحــت فيمــا 

بعــد للهيئــة العليــا لالدويــة عنــد انشــائها .
العبــث  أيــادي  إليهــا  وصلــت  حتــى  طويــال  الشــركة  تلبــث  لــم 
وامتــدت نحوهــا أطمــاع الفاســدين حتــى وصــل بهــا احلــال أن يكون 
ــص  ــار للتخص ــدون اعتب ــة ب ــبيل الترضي ــى س ــا عل ــن قيادته تعي
والكفــاءة ، ونتيجــة لغيــاب مفهــوم األمــن الدوائــي وانعــدام الشــعور 
بأهميتــه اســتمرت الشــركة يف االنحســار وبــدأت اخلســائر تتزايــد 
 ، كاهلهــا  وتثقــل  تتضاعــف  واملديونيــات  تتراكــم  وااللتزامــات 
ــي  ــة الت ــل القش ــية لتمث ــه السياس ــداث 2011 وصراعات ــي أح لتأت
قصمــت ظهــر البعيــر فتتوقــف الشــركة عــن العمــل وتخــرج عــن 

ــة . اخلدم
مــا يهمنــا يف املوضــوع ومــا دفــع للكتابــة عنــه مــا تعانيــه البــالد مــن 
انتشــار مخيــف لوبــاء الكوليــرا لــم حتــرك النــداءات واملناشــدات 
املؤسســات الدوليــة للتحــرك باملســتوى املطلــوب يف املســاعدة علــى 
مواجهتــه ، ومــا قدمتــه وتقدمــه مــن احملاليــل الوريديــة  يتــم 
شــراؤه مــن الســوق احملليــة ومــن املخــزون االســتراتيجي للبــالد 
تلــك  اســتيراد  وان   ، النفــاد  علــى  يوشــك  كاد  أو  أوشــك  والــذي 
احملاليــل مــن اخلــارج يحتــاج إلــى وقــت كبيــر نتيجــة إجــراءات 
احلصــار والــى تكلفــة باهظــة تتفــاوت حســب وســائل النقــل ، وقــد 
يأتــي اليــوم الــذي ميــوت النــاس فيــه مــن الكوليــرا النعــدام تلــك 

ــا . ــة ندرته ــعرها نتيج ــاع س ــل أو الرتف احملالي
ومــاذا لــو علمنــا ان هنــاك مصنعــًا وحيــدًا داخــل اليمــن لديــه خط 
أنتــاج خــاص بإنتــاج احملاليــل الوريديــة ؟؟ وان هــذا املصنــع متلكــه 
شــركة مــن شــركات القطــاع املختلــط التابعــة للحكومــة ؟؟ وأنــه ال 
يحتــاج ملليــارات وال ملئــات أو عشــرات ماليــن الــدوالرات بــل لبضــع 
ماليــن منهــا فقــط ليعــاود نشــاطه بإنتــاج مــا يغطــي احتياجــات 
الســوق احملليــة ؟؟ ومــاذا لــو علمنــا أن هــذا األمــر مطــروح منــذ 

فتــرة علــى قيــادة الدولــة ؟؟ وعلــى اجلهــات الرســمية املختصــة ؟؟ 
ولكــن دون جتــاوب يذكــر أو أثــر يشــكر .

ــاذ  ــة اإلنق ــي وحكوم ــس السياس ــى املجل ــوة إل ــدد الدع ــا جن ختام
إلــى االهتمــام اجلــاد واملســؤول بإحيــاء  الشــركة اليمنيــة لصناعــة 
والســريع  العاجــل  الدعــم  وتقــدمي  )يدكــو(  األدويــة  وجتــارة 
ــة  ــة ويف املقدم ــه اإلنتاجي ــكل خطوط ــا ب ــغيل مصنعه ــادة تش إلع
علــى  احلفــاظ  مــن  انطالقــا  الوريديــة  احملاليــل  إنتــاج  خــط 
األمــن الدوائــي والــذي يعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن األمــن القومــي 

الوطنــي.
كمــا أتوجــه بالدعــوة إلــى رأس املــال الوطنــي ورجــال األعمــال 
مــع  ومتكافئــة  جــادة  أنتــاج  شــراكة  يف  الدخــول  إلــى  الشــرفاء 
لهــذه  الذاتــي  الشــركة باعتبارهــا احــد حصــون وقــالع األمــن 

البــالد التــي غمــرت اجلميــع بخيراتهــا .
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اجلمهوريــة  تظــل 
الــدول  مــن  اليمنيــة 
الرائدة يف التشــريعات 
القانونيــة  ومــن ضمــن 
تلــك التشــريعات فيمــا 
مجــال  يف  يختــص 
إال  العامــة  الصحــة 
فيمــا  اخفقــت  أنهــا 
بالصيدليــة  يتعلــق 
وتنظيمهمــا  والــدواء 
يتعلــق  مــا  وكذلــك 

. القانونيــة  وحمايتهــا  الصيدلــة  مبهنــة 
ــة  ــاص بالصيدل ــون خ ــد قان ــه ال يوج ــث أن حي
األخــرى  البلــدان  مــن  العديــد  مثــل  والــدواء 
وكانــت آخــر محاولــة لذلــك هــو مشــروع قانــون 
قــدم  والــذي  2012م  عــام  والــدواء  الصيدلــة 
النــواب ولــم يتــم مناقشــته وإقــراره  ملجلــس 
بشــكل نهائــي لــآن حتــى يكــون قانونــا نافــذا. 
ومــع ذلــك ظلــت التشــريعات املوجــودة تفــي 
بالغــرض ولكنهــا ليســت مجمعــة بقانــون واحــد 

أهــم  ومــن  هنــا..  جنمعهــا  أن  حاولنــا  والتــي 
القوانــن التــي تخــص الــدواء والصيدلــة هــي:- 
القــرار اجلمهــوري رقــم )231( لســنة   1-
العليــا  الهيئــة  تنظيــم  إعــادة  بشــأن  1999م 
الئحتهــا  مــع  الطبيــة  واملســتلزمات  لألدويــة 

2004م بســنة  واملقــرة  التنفيذيــة 
1999م  لســنة   )60( رقــم  قانــون   2-
اخلاصــة  والصحيــة  الطبيــة  املنشــآت  بشــأن 
؛ مــع قــرار رئيــس الــوزراء رقــم )132( لســنة 
للقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  بشــأن  2004م 

. 1999م  لســنة   )60( رقــم 
م   2002 لســنة   )26( رقــم  قانــون   3-
والصيدالنيــة الطبيــة  املهــن  مزاولــة  بشــأن 
قانــون رقم )4( لســنة 2009م بشــأن   4-

العامــة. الصحــة 
و  اإلجتــار  مكافحــة  قانــون   5-
للمخــدرات  املشــرعن  غيــر  اإلســتعمال 
1993م. لســنة  العقليــة  واملؤثــرات 
يف  املتناثــرة  القانونيــة  املــواد  مــن  وغيرهــا 

أخــرى. قوانــن 

القانونيــة  التشــريعات  تقســيم  وميكننــا 
علــى  باليمــن  والــدواء  بالصيدلــة  املتعلقــة 

التالــي:- النحــو 
أوال : قوانن متعلقة مبزاولة مهنة الصيدلة

ثانيا : قوانن متعلقة بالصيدلية 
ثالثا : قوانن متعلقة بتجارة األدوية

رابعا : قوانن متعلقة مبكافحة املخدرات 
القوانــن  تلــك  هــذا  مقالنــا  يف  وســنتناول 
ــزء أول.  ــة كج ــة الصيدل ــة مهن ــة مبزاول املتعلق

القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة 
جمهــوري  بقــرار  الطبــي  املجلــس  انشــاء  مت 
املهــن  مزاولــة  بشــأن  2002م  لســنة   26 رقــم 
الطبيــة والصيدالنيــة. وأصبــح املجلــس الطبــي 
هــو املعنــي بإعطــاء التراخيــص ملزاولــي املهــن 
الطبيــة ســواء لالطبــاء أو الصيادلــة .وبهــذا 
القــرار أصبــح دور النقابــات الطبيــة ملغيــًا يف 
ــل  ــن مث ــي امله ــال لباق ــو احل ــا ه ــأن كم ــذا الش ه
احملامــاة أو احملاســبة أو كمــا هــو احلــال يف بلــدان 
ــأن  ــة بش ــي املعني ــة ه ــة الصيادل ــم أن نقاب العال

قانون الصيدلة تائه يف أروقة الربملان
رغم وجود 5 تشريعات تنظم عمل الصحة:

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(

إعداد وجتميع / 
د. سمير السنايف

الحلقة األوىل
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اصــدار ترخيــص مزاولــة املهنــة. 
كمــا ورد بالقانــون رقــم 26 لســنة 2002م بشــأن 
يحظــر  والصيدالنيــة  الطبيــة  املهــن  مزاولــة 
احلصــول  بعــد  إال  الصيدلــة  مهنــة  مزاولــة 
الطبــي  املجلــس  قبــل  مــن  الترخيــص  علــى 
مالــم ســوف يتعــرض لعقوبــات مشــددة حســب 

القانــون. 
وللحصــول علــى الترخيــص هنــاك اشــتراطات 
كصيدلــي  العمــل  يف  للراغــب  توفرهــا  يجــب 

وهــي كالتالــي: 
1. أن يكــون حاصــاًل علــى شــهادة البكالوريــوس 
اليمنيــة  إحــدى اجلامعــات  مــن  الصيدلــة  يف 
كليــات  إحــدى  مــن  مايعادلهــا  أو  املعتمــدة 
قبــل  مــن  بهــا  املعتــرف  اخلارجيــة  الصيدلــة 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ومجــازة 

مــن املجلــس. 
التدريــب  فتــرة  قضــى  قــد  يكــون  أن   2-

الطبــي.  القســم  وأدى  اإلجبــاري 
3. أن يكــون اســمه مقيــدًا يف املجلــس الطبــي 

وكذلــك ســجالت النقابــة . 
ــي  ــم قضائ ــده حك ــدر ض ــد ص ــون ق 4. أن ال يك
بــأي قضيــة مخلــه بالشــرف أو األمانــة مالــم 

ــاره.  ــه اعتب ــرد إلي ي
وعلــى كل مــن رغــب بترخيــص مزاولــة مهنــة 

الصيدلــة أن يقــوم بالتالــي: 
علــى  للحصــول  كتابــي  طلــب  تقــدمي   : أواًل 
الترخيــص ومــلء النمــوذج املخصــص لــذك . 
ثانيــًا: تقــدمي كافــة الوثائــق املطلوبــة وســداد 

ــًا)    ( .  الرســوم املقــره قانون
لغــرض  مقابلــة  أو  اختبــار  أي  حضــور  ثالثــا: 

 . الترخيــص  منحــه 
* بعــد منــح الترخيــص باملزاولــة موافــاة املجلــس 
بكتــاب وســجل فيــه عنــوان املنشــأة الطبيــة 
مباشــرة  بعــد  شــهر  خــالل  بهــا  يعمــل  التــي 
عملــه  موقــع  تغيــر  عنــد  وكذلــك  العمــل 
الســابق خــالل شــهرين مالــم يتعــرض لعقوبــة 

10الــف ريــال . 
ــن  ــب القوان ــص حس ــاء الترخي ــاالت الغ ــا ح أم

ــي- ــي كالتال ــة فه اليمني
  -1 عدم جتديد الترخيص . 

-2 وفاة صاحب الترخيص. 
بقــرار  نهائيــًا  أو  مؤقتــا  الترخيــص  إلغــاء   3-

الطبــي.  املجلــس  مــن  مســبب 
مهــن  مــزاول  يتمتــع   -: الصيدلــي  حقــوق 
بكامــل  )صيدلــي(  لــه  املرخــص  الصيدلــة 
النافــذة  التشــريعات  تكفلهــا  التــي  احلقــوق 

. اخلصــوص  وجــه  علــى  ولهــم 

ففــي  القانــون رقــم 26 لســنة 2002م بشــأن 
مزاولــة املهــن الطبيــة والصيدالنيــة يف املادتــن 
ترخيــص  حاصلــي  حقــوق  اذكــرت  )12و13( 

مهنــة الصيدلــة وهــي كالتالــي: 
 "يتمتــع املشــمولون بهــذا القانــون واحلاصلــون 
ــوق  ــل احلق ــة بكام ــة املهن ــص مزاول ــى ترخي عل
ــى  ــم عل ــذة وله ــريعات الناف ــا التش ــي تكفله الت

ــة :  ــوق التالي ــة احلق ــوص ممارس ــه اخلص وج
 أ-   مزاولــة مهنــة الصيدلــة وفقــا للترخيــص 

ــس .  ــن املجل ــه م ــوح ل املمن
التدريــب  فــرص  يف  الشــريف  التنافــس  ب-  
ــة .  ــة يف الالئح ــد املبين ــق القواع ــل وف والتأهي
وفقــا  العلميــة  االبحــاث  بإجــراء  القيــام  ج-  

 . املجلــس  مــن  املقــرة  للقواعــد 
د-  احلصــول علــى البــدالت والتعويــض املــادي 
نتيجــة  لهــا  يتعرضــون  التــي  االخطــار  عــن 

خدماتهــم  ومــن اجلهــة التــي يعملــون بهــا 
هـــ -  املشــاركة يف ابــداء الــرأي والنصــح لتطويــر 
والصحيــة  والصيدالنيــة  الطبيــة  اخلدمــات 
إلــى  يســيء  ال  ومبــا  تخصصهــم  مجــال  يف 

بهــا".  والعاملــن  الصحيــة  اخلدمــات 
كمــا" مينــح امللزمــون بــأداء اخلدمــة الريفيــة 
مــن مزاولــي  املهنــة غيــر املوظفــن مكافــاة تقــدر 
بـــ)%150-50( مــن بدايــة ربــط الفئــة ألمثالــه 

كل حســب مؤهلــه وتنظــم الالئحــة ذلــك ". 
كمــا ومت تنــاول مســألة التأمــن الطبــي ملزاولــي 
ــن  ــم )15( م ــادة رق ــك يف امل ــة وذل ــة الصيدل مهن
قانــون مزاولــة املهــن الطبيــة ونصهــا:" يف حالــة 
تعــرض أي مــن مزاولــي املهنــة أو أحــد اقاربــه 
مــن الدرجــة األولــى ملــرض تعــذر عالجــه يف 
الداخــل تتحمــل الدولــة تكاليــف عالجــه وفقــا 

ــارج.”  ــي يف اخل ــالج الطب ــة الع لالئح
يف  احلــق  للصيدلــي   القوانــن  كفــل  -كمــا 
اللجــوء إلــى القضــاء يف حالــة التعســف مــن 
جلــان املراقبــة والتفتيــش أو مــن جرائــم ســحب 

عليــه. الترخيــص 
حســب  لــه  املرخــص  الصيدلــي  واجبــات  أمــا 

: كالتالــي  فهــي  اليمنيــة  القوانــن 
 14 مــن  املــواد  وضحتهــا  الصيدلــي  واجبــات 
ــم 26  ــي رق ــس الطب ــون املجل ــن قان ــى 19 م وحت
الطبيــة  املهــن  مزاولــة  بشــأن  2002م  لســنة 

وهــي: والصيدالنيــة. 
-1 اداء خدمــة ريفيــة الزاميــة ملــدة ال تزيــد عن 
ســنتن وال تقــل عــن ســته اشــهر وفقــًا آلليــة 
تقــدر  مكافــأة  منــح  مــع  التنفيذيــة  اللجنــة 
الصيادلــة  مــن  املوظفــن  لغيــر   )50-150%(
. ويســتثنى مــن ذلــك بقــرار مــن الوزيــر ذوو 

التخصصــات النــادرة واعضــاء هيئــة التدريــس 
املســلحة  القــوات  ومنتســبو  اجلامعــات  يف 

واألمــن. 
ابطــاء  دون  النــداء  أو  االســتدعاء  تلبيــة   2-
ــوا  ــى وإن كان ــوارئ حت ــوارث أو الط ــة الك يف حال
خــارج النوبــة أو يف اجازاتهــم مالــم فيتعــرض 
أو  شــهر  عــن  تزيــد  ال  ملــدة  احلبــس  لعقوبــة 

غرامــة ال تزيــد عــن عشــره الــف ريــال . 
الصيدلــة  مهنــة  وســلوك  بــآداب  التقييــد   3-

ريــال.  مالــم يتعــرض لغرامــة عشــرة آالف 
ــاء  ــدم افش ــة وع ــرار املهن ــى اس ــة عل -4 احملافظ

اســرار املريــض إال إذا اضطــرت الضــرورة. 

محظورات مزاولي مهنةالصيدلة
ــورات  ــون محظ ــن القان ــم 21 م ــادة رق ــملت امل ش
ومنهــم  عــام  بشــكل  الطبيــة  املهــن  مزاولــي 

 : التالــي  وذكــرت  الصيادلــة 
 أ-  مزاولــة أي عمــل لنفســه أو مــع الغيــر بأجــر 

ـــو بــدون أجــر اثنــاء الــدوام الرســمي . 
• اســتخدام غيــر املرخــص لهــم مــن ذوي املهنــة 

ــة(.  )الصيادل
أو  ج- علــى الصيدالنــي عــدم تغييــر كميــات 
ــة  ــة الطبي ــواردة يف الوصف ــة ال ــات األدوي جرع
أو اســتبدالها بأدويــة اخــرى إال بعــد املوافقــة 

ــج .  ــب املعال ــن الطبي م
علــى  حتتــوي  أدويــة  صــرف  أو  وصــف  د-  
مخــدرات إال مبقتضــى الئحــة تنظــم ذلــك . 
ــة أو مســتحضرات  ــن أدوي ــات ع ــر اعالن ه -  نش
خاصــة متــس اآلداب العامــة أو تظــل اجلمهــور. 
و- تقــدمي املســاعدة ألي شــخص ميــارس الطــب 

أو الصيدلــة بصــورة غيــر مشــروعة . 
ز - بيــع أدويــة بصــورة شــخصية أو عينــات أو 
ــة  ــة أو حكومي ــة مجاني ــتحضرات صيدالني مس

للمرضــى . 
مــن  طبيــة  وصفــة  بــدون  أدويــة  صــرف   - ح 
قبــل طبيــب مرخــص لــه ومســجل يف ســجالت 
إال  األدويــة  تلــك  صــرف  تكــرر  وال  املجلــس 

 . جديــدة  بوصفــه 
ط- الكيــد لزمالئهــم أو االنتقــاص مــن مكانتهــم 
العلميــة أو االدبيــة أو ترديــد االشــعاعات التــي 

تســيء اليهــم. 
نســب  أو  زورا  علمــي  اكتشــاف  أو  ادعــاء  ي-  

 . املعنيــة  اليهــم  الغيــر  أعمــال 

* ماجستير صيدالنيات – جامعة القاهرة
مدرس مادة قانون الصيدلة باجلامعة 

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
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البلسم: د. عبدامللك أبو دنيا
انتهـى القـرن العشـرون بطفـرة كبيـرة يف العلـوم التقليديـة كالطـب والكيميـاء والفيزيـاء 
وغيرها، وبدأ القرن احلادي والعشـرين بتطبيقات علمية جديدة ، بدأ تأسيسـها العلمي 
يف القـرن املاضـي، ولكـن كان ظهورهـا وتألقهـا واعـدا يف بدايـات القـرن ال21 ..وحتمـل 
العديـد مـن املفاجـآت والتطبيقـات املدهشـة للبشـرية يف املسـتقبل.. مـن أهـم هـذه العلوم 

احلديثـة هـو علـم التقنيـة احليويـة أو )البيـو تكنولوجـي احليويـة (.
 

تعريفها
تعـرف التقنيـة احليويـة أو )البيـو تكنولوجـي احليويـة( بأنهـا مجموعة تقنيـات تعتمد على 
األسـس أو التطبيقـات احليويـة أو البيولوجيـة، وقـد أسـهمت هـذه التقنيـة وتطبيقاتهـا يف 
تطـور أبحـاث واكتشـافات اجلينـات والعوامـل الوراثيـة وعلـوم املناعـة والكيميـاء احليويـة 
وعلـوم اخلايـا واألنسـجة وغيرهـا، ممـا أدى وسـيؤدي إلـى تقدم كبير يف اكتشـاف وعاج 

الكثيـر مـن االمـراض ويف تطويـر جـودة كثيـر مـن املنتجـات الدوائيـة  والغذائيـة .
 

التقنية احليوية .. مستقبل واعد للعالم
التقنيـة احليويـة تعتبـر املسـتقبل الواعـد واملشـرق للعالـم ويؤمـل أن تكـون الطريـق األمثـل 
لتطويـر أدويـة وعاجـات فعالـة ألمـراض خطيـرة جـدا مثـل اإليـدز والزهاميـر والسـكري 
والسـرطانات والتهـاب املفاصـل وغيرهـا مـن األمـراض املزمنـة التـي اليـزال الطب عاجزاً 
عـن تطويـر عاجـات فعالـة لهـا، حيـث قـدم يف العـام 1982م أول دواء مت تركيبـه وفـق 
أسـس التقنيـة احليويـة اال وهـو دواء األنسـولني، ويوجـد حاليـاً أكثـر مـن مائـة دواء مت 
تطويرهـا يف السـنوات األخيـرة بنـاء علـى هـذه التقنية، وهناك أكثر من350 بحثاً سـريرياً 
تعتمـد يف صناعتهـا  أدويـة  اختبـار  أو  لتطويـر  قائمـة  العامليـة مازالـت  املسـتويات  علـى 
علـى مبـادئ التقنيـة احليويـة، إن »العقاقيـر املُصنعـة بالتكنولوجيـا احليويـة و اللقاحـات 

سـاعدت أكثـر مـن 250 مليـون شـخص علـى مسـتوى العالـم.
ويف الرعايـة الصحيـة توجـد أربعـة مجـاالت رئيسـية تعتمـد علـى التكنولوجيـا احليويـة 
وتعـرف  اجلينـي.  العـاج  و  التشـخيص،  أدوات  اللقاحـات،  البيولوجيـة،  األدويـة  وهـي: 
االدويـة البيولوجيـة بانهـا تطـور وتنتـج يف خايـا حيـة مصدرهـا بشـري او حيوانـي او 
احيـاء دقيقـة، والتـي تكـون عـادة ذات جزيئـات كبيـرة مثـل البروتينات، علـى عكس األدوية 

التقليديـة التـي تكـون صغيـرة اجلزيئـات و مصنوعـة مـن عمليـات كيميائيـة.
أدوية بيولوجيا

 ،  Recombinantومـن االدويـة البيولوجيـة، هرمـون النمـو األدمـي ، األنسـولني األدمـي 
االريثروبويـن، االنترفيرونـات، عامـل حتفيـر مسـتعمرة احملببات التناظري )فيلجراسـتيم 
Filgrastim (G-CSF  ، مضـادات و حيـدة النسـيلة   Monoclonal antibodies، و مضـاد 
نخـر الـورم -الفـا Anti-TNF-α therapy.  والتـي سـاهمت يف عـاج العديـد مـن االمراض 
املزمنـة و املسـتعصية مثـل نقـص النمـو، السـكري، األنيميـا، مـرض نـزف الـدم, التهـاب 
الكبـد، سـرطان الـدم، العصـاب MS، رفـض الـزروع Transplant rejection ، بعـض أنـواع 
املفاصـل  التهـاب   ،  Rheumatoid Arthritis الروماتويـدي  املفاصـل  التهـاب  السـرطان، 
الصـديف Psoriatic Arthritis ،  الصدفيـة Psoriasis ، مـرض كـرون Crohn's disease ،و 

Ulcerative Colite   التهـاب القولـون التقرحـي
 

ثورة يف مجال صناعة الدواء
ويعتقـد أن تطبيقـات التقنيـة احليويـة مبـا أحدثتـه وحتدثـه مـن ثـورة كبيـرة يف صناعـة 
الـدواء والعـاج ويف فهـم التركيبـات الوراثيـة واجلينيـة لانسـان واحليـوان مرشـحة ألن 
تكـون يف القريـب العاجـل ضمـن اجلوانب الرئيسـية التـي تبني التطور والتقدم للدول، كما 

حـدث يف مجـال ثـورات احلاسـب اآللـي وااللكترونيـات واملعلوماتيـة. ألجـل ذلـك تتسـابق 
الـدول الكبـرى حاليـاً علـى تبنـي موضـوع التقنيـة احليوية وجعلـه ضمن أولوياتهـا البحثية 
ملتابعـة  عليـا  أو جلانـاً  أو مجالـس  وزارات  منهـا شـكلت  العديـد  أن  والتطويريـة، حتـى 

وتطويـر هـذا املوضـوع .
 

تسابق دول العالم نحوها
للتدليـل علـى هـذا التسـابق جنـد أن الواليـات املتحـدة قـد أنفقـت خـال عـام 1999م مـا 
يقـارب 10 بليـار دوالر كدعـم ألبحـاث التقنيـة احليويـة والتـي  أسـهمت يف توظيـف أكثـر 
مـن 135ألـف شـخص، ومثلهـا تفعـل دول أخـرى مثل كندا واليابان واسـتراليا ودول أوروبا، 
وكمـا أن تقنيـة املعلومـات وااللكترونيـات متكنـت مـن البـروز فيهـا دول ليسـت غنيـة أو 
متقدمـة وفـق مفاهيـم تصنيـف دول العالـم، كالهنـد مثـًا وماليزيـا، فـإن التقنيـة احليويـة 
وهـي املوجـة اجلديـدة التـي سـتجتاح العالـم قريبـاً هـي األخـرى التـزال مجـاالً خصبـاً 
وقابـًا ألن تتبنـاه دول ومؤسسـات متواضعـة اقتصاديـاً وعسـكرياً، طاملـا وجـدت لديهـا 
الكـوادر املؤهلـة والتقنيـات األساسـية، ولذلـك أمتنـى أن تلتفـت بادنـا احلبيبـة اليمـن يف 
ظـل الظـروف الصعبـة التـي نعانـي منهـا يف الوقـت احلالـي كمـا ادعـو اخوانـي الصيادلـة 
الـي التاهيـل ومواصلـة الدراسـات العليـا  يف هـذا املجـال بشـكل أكثـر جديـة، ليكـون لنـا 

شـأن متقـدم يف عالـم متقـدم تقنيـاً وعلميـا.
 

اليمن تنتظر التوجه اجلاد
صحيـح اننـا دولـة فقيـرة وقـد اليكـون لدينـا االمكانيـات األوليـة حاليـا ملـا نتعـرض لـه 
مـن عـدوان غاشـم يعيـق االسـتثمار يف هـذا املوضـوع وأهمهـا االمكانـات املاديـة، لكـن ان 
وجـدت العزميـة والتوجـه اجلـاد واملسـؤول مـن احلكومـة املوقـرة لتبنـي ودعـم الباحثـني 
وتاهيل املهتمني يف هذا املجال والشروع  يف الدخول يف هذا العالم املتطور من األبحاث 
والدراسـات والصناعـات التقنيـة سـوف نصـل ونتغلـب علـى كافـة الصعوبـات واملعوقـات 

وبدورهـا سـتكون رافـدا اقتصاديـا كبيـرا جـدا للبلـد.
 لكـن ولألسـف الشـديد وحسـرتي كبيـرة انـه ال يوجـد حتـى مركـز واحـد او قسـم واحـد 
او حتـي مـادة تدريسـية تـدرس ضمـن مناهـج كليـات الصيدلـة  يف جميـع جامعـات اليمـن 
احلكوميـة فكيـف لنـا نلحـق بالعالـم بـل نحتاج إلى سـنوات ضوئية كثيرة جدا  لاحلاق مع 
العلـم انـه لدينـا كـوادر مؤهلـة وقـادرة علـى املضـي قدمـا يف هـذا التطـور واحلـدث العلمي 

الهـام وسـوف جتدونهـا مفرقـة وتالفـة يف جميـع انحـاء العالم.
 

احللم امام اربع جهات
ان وجـدت اذان صاغيـة والمسـت هـذه الكلمـات البسـيطة مـا نحـس بـه كمتخصصـني 
سـوف نـرى بـأن احللـم يتحقـق يف ظـل حاجتنـا لتنـوع مواردنـا االقتصاديـة وكمـا ان الدواء 

مـن اغنـى املـوارد االقتصاديـة العامليـة الغلـب البلـدان املتقدمـة .
ان الدعـوة لتبنـي البـدء يف البحـث والدراسـات والصناعـات يف مجـال التقنيـة احليويـة 

ليـس مجـرد تـرف علمـي بـل لـه أبعـاده االقتصاديـة واألمنيـة واالجتماعيـة وغيرهـا.
ولكـي تكـون االسـتفادة منهـا أمثـل وأسـلم ملجتمعنـا ومسـتقبلنا، جتعلنـا نضـع املسـؤولية 
علـى عاتـق اجلهـات البحثيـة والعلميـة وعلـى رأسـها وزارة التعليـم العالـي وكذلـك  جامعـة 
صنعـاء كليـة الصيدلـة، والهيئـة العليـا لألدويـة ،ووزارة الصحة العامـة ، مبطالبتها بتفعيل 
أو االسـراع يف تفعيـل التشـريعات والتنظيمـات الازمـة يف هـذا الشـأن واالشـراف علـى 
ومتابعـة جهـود بحثيـة وأكادمييـة يف مجـال البحـوث والدراسـات والتقنيـات والصناعـات 

املتعلقـة بالتقنيـات احليويـة عمومـاً والوراثيـة بشـكل خـاص.

ثورة علمية تنهي عصر الطب التقليدي

ساعدت أكثر من 250 مليون شخص على مستوى العالم

»التقنية الحيوية«

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(
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البلسم/ د. أمن بادي
غيـر  اليمنـي  الـدواء  سـوق  يف  األدويـة  أسـعار  أن  اثنـان  يختلـف  ال 
منضبطـة وتشـوبها الكثيـر مـن العشـوائية وينحـون بالالئمـة يف هـذه 
مـن  لألدويـة......!  العليـا  الهيئـة  يف  التسـعير  إدارة  علـى  العشـوائية 
منطلـق اختصاصهـا بوضـع األسـعار للمنتجـات الصيدالنيـة – ولكـن – 
لنناقـش هـذه الفرضيـة , وأمتنـى مـن زمالئي عنـد قراءتهم هـذا املقال 

– أثـراء هـذا الطـرح بوجهـات نظرهـم البنـاءة.
أسـعار األدويـة يف سـوق الـدواء اليمني حتتـاج أكثر من مجـرد إجراءات 

إداريـة بالرغـم مـن أهميتها لوضع تسـعيرة لهـذا الصنف أو ذاك 
أسـعار األدويـة حتتـاج انتهـاج سياسـات حتـدد الرؤيـة العامـة للبلـد ملـا 
نبتغـي أن يكـون عليـه وضع االقتصـاد يف الناحية الدوائيـة – مبعنى أن 
تكـون الرؤيـة واضحـة ألهدافنـا وملـا نريـد أن يكـون عليـه سـوق الـدواء 
اليمنـي سـعرًا ونوعيـة وحجمـًا مـن هـذه السياسـات علـى سـبيل املثـال 

ال احلصـر :
كفرنسـا  العالـم  دول  مـن  كثيـر   -: الـدواء  اسـتخدام  ترشـيد  سياسـة 
مثـال تنتهـج سياسـة إعالميـه وتوعويـه لترشـيد اسـتخدام األدويـة 
بشـكل عـام بحيـث تقـل نسـبة املنصـرف من الدخـل القومي على شـراء 
األدويـة واملسـتحضرات الصيدالنيـة بحيـث يتسـنى تسـخير الفائـض 
للتنميـة يف املجـاالت الصحيـة األخـرى وزيـادة األنفـاق علـى البحـوث 
املؤديـة إلـى التخلـص مـن األمـراض بـداًل عـن األنفـاق علـى معاجلتها.
املسـتحضر  رفـض  أو  قبـول  يف  الدوائـي  االقتصـاد  أتبـاع  سياسـة 
الصيدالنـي  املسـتحضر  هـذا  خدمـة  مـدى  علـى  بنـاًء  الصيدالنـي 
مسـتوى  حتسـن  أو  السـعر  خفـض  ناحيـة  مـن  الوطنـي  االقتصـاد  يف 
املخرجـات العالجيـة للمسـتحضر الصيدالنـي كزيـادة عـدد السـنوات 
املتوقـع إضافتهـا يف عمـر املريـض أو تقليـل املراضـه , ومقارنـة هـذا كلـه 

مـع تكلفـة املسـتحضر الصيدالنـي عبر دراسـات اقتصاديـة متخصصة 
يف هـذا اجلانـب مثـل دراسـة تخفيـض التكلفـة لألدويـة التـي حتتـوي 
التـي  لألدويـة  التكلفـة  فعاليـة  دراسـة  أو  الفعالـة  املـادة  نفـس  علـى 
تعالـج أمراضـًا ذات مؤشـرات ميكـن قياسـها مثل مسـتوى السـكر يف الدم 
وهكـذا   مـن شـأن إتبـاع هـذه السياسـة تعزيـز الرؤيـة االقتصادية لدى 
املجتمـع ومتخـذي القـرار بحيث يقـن دخول األدوية بحسـب فائدتها 

اليمنـي  للمجتمـع  والنوعيـة  االقتصاديـة 
ميكـن أيضـا االسترشـاد مبؤشـر أسـعار األدويـة الدولـي والـذي يحتوي 
ومنظمـات  هيئـات  ميتلكـون  مـوردون  يقدمهـا  التـي  األسـعار  علـى 
دوليـة متخصصـة يف تقـدمي أصنـاف دوائيـة معينـه - بعضهـا يشـترط 
وأربـاح  التسـويق  مصاريـف  إضافـه  دون   – ال  وبعضهـا  معينـه  كميـات 
الـوكالء التجاريـن كمـا يحـوي هـذا الدليـل علـى أسـعار شـراء فعليـة 
متـت مـن قبـل حكومـات ومنظمـات حكوميـة وخاصـة للمسـتحضرات 
الصيدالنيـة عـن طريـق التفـاوض املباشـر بأسـعار أقـل بكثيـر ممـا هـو 
موجـود يف األسـواق عـن طريـق الـوكالء – وعليـه ميكن اسـتنتاج حجم 
اإلضافـات املبالـغ فيهـا التـي يتـم االتفـاق عليها بـن الشـركات املصنعة 
أسـواق  يف  والتسـويق  الدعايـة  مصاريـف  لتغطيـة  احملليـن  والـوكالء 

الـدواء العامليـة بشـكل عـام والسـوق الدوائـي اليمنـي بشـكل خـاص.
وأخيرا وليس آخرا 

والتفتيـش   الرقايـة  إدارة  يف  ممثـاًل   – الرقابـي  الـدور  تعزيـز  يجـب 
الـوكالء  وإلـزام  الهيئـة  مـن  الصـادرة  الرسـمية  للتسـعيرة  للمخالفـن 
صيدالنيـة  عبـوة  كل  علـى  الرسـمية  التسـعيرة  عليـه  ختـم  بوضـع 

القانونيـة. للشـؤون  املخالفـن  وإحالـة 

مختص إدارة التسعيرة

أسعار األدوية..
تحتاج أكثر من مجرد إجراءات إدارية
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د. عبدامللك العزب
نظـرا لالسـتعماالت الشـائعة والواسـعة للمسـتحضرات الصيدالنيـة 
قـوة  تزايـد  عـن  الناجتـة  احملتملـة  واألخطـار  الصحيـة،  العنايـة  يف 
تأثيرهـا -بصفتهـا إحـدى الوسـائل العالجيـة -وملـا يكتنـف تركيباتها 
التقنيـة مـن تعقيـد، فقـد أصبـح األمـر يتطلـب عنايـة أوفـى وحتمـال 

أكبـر للمسـئوليات املتعلقـة بصناعـة هـذه املسـتحضرات.

الصناعـة  واجبـات  اول  هـو  الدوائيـة  للمسـتحضرات  تأكيـد اجلـودة  ان  ومبـا 
الصيدالنيـة، وان اختبـار املسـتحضرات اجلاهـزة لـم يعـد وحـده كافيـا لضمـان 
اجليـدة  املمارسـة   « تطبيـق  اجـل  مـن  تبـذل  ان  يجـب  اجلهـود  فـان  اجلـودة، 

.« الصيدالنـي  للتصنيـع 
الصيدالنـي  للتصنيـع  االساسـية  املرتكـزات  تشـكل  العامـة  االسـس  هـذه  ان 
اجليـد، ويقـع امـر تطبيقهـا علـى عاتـق السـلطات الصحيـة يف مختلـف الـدول، 
ويجـب تنقيحهـا ومراجعتهـا دوريـا وهـذا امـر يجـب ان يقـوم بـه خبـراء اكفـاء.
ومـن نافلـة القـول ان التطبيـق الناجـح الشـامل للتصنيـع الصيدالنـي اجليـد يف 
جميـع الصناعـات الصيدالنيـة سـوف يؤدي الى تطبيـق املعايير الدولية املعتمدة 
واملقـرة دوليـا وبالتالـي الـى انتـاج مسـتحضرات صيدالنيـة مطابقـة وجيـدة وبـأ 

سـعار مقبولة.
وادارة  اجليـد  التصنيـع  مفاهيـم  كثيـرة يف  تطـورات  1991، حدثـت  عـام  منـذ 
اجلـودة مبفهومهـا الشـامل وصـدرت العديـد مـن متطلبـات التصنيـع بطبعـات 
حديثـه مثـل متطلبـات التصنيـع اجليـد للمجموعـة األوروبيـة وال PIC وغيرهـا 
كمـا ظهـرت متطلبـات دوليـة إلدارة اجلودة صادرة عن املنظمة الدولية للتقييس 

)كمـا ورد يف مواصفاتهـا لأليـزو 9000).
وكمـا ذكـرت يف العـدد السـابق بانـه سـيتم تقسـيم هـذا املوضـوع الهـام جـدا 
مجموعـة  الـى   )WHO-CGMP العامليـة  اجليـد  الدوائـي  التصنيـع  )قواعـد 
مـن العناويـن بحيـث يتـم تنـاول كل عنـوان يف عـدد مـن أعـداد جريـدة البلسـم 
وباختصـار شـديد ممـا يسـهل علـى املهتمـني والراغبـني يف االطـاع علـى هـذا 

املوضـوع واالملـام بـه سـهل ومبسـط ومبـا يحقـق االسـتفادة القصـوى ويحقـق 
املطلوبـة. الغايـة 

ويف هـذا العـدد سـوف نسـرد وباختصـار بعـض التعريفـات واملصطلحات الهامة 
التـي ينبغـي للمفتـش عـن تطبيـق مبـادئ التصنيـع اجليـد العامليـة وكـذا للعاملني 

يف مجـال التصنيـع الدوائـي اجليـد التعـرف عليهـا واالملـام بهـا. ومنها: 
API املادة الفعالة • 

هـي املـادة الداخلـة يف املسـتحضر الصيدالنـي )املنتـج الصيدالنـي( والتـي يكون 
لهـا تأثيـر عاجي يف اجلسـم.

 • الشـكل الصيدالنـي DOSAGE FORMS هـو الشـكل الـذي يعطـى بـه الـدواء 
للمريض.

محـددة  نوعيـة  ذات  مـادة  أي    PRIMARY MATERIALSاألوليـة املـادة   •  
تسـتعمل يف إنتاج مسـتحضر صيدالني، ويسـتثنى من ذلك مواد التعبئة وتعرف 
املـادة األوليـة، يف بعـض األحيـان، باملـادة اخلـام، أو عنصـر مـن عناصـر تركيـب 
املـواد األوليـة ال تبقـى كعنصـر يف تركيـب  املسـتحضر بالرغـم مـن أن بعـض 

النهائـي املسـتحضر 
AIRLOCK )َمْغلق هوائي )قفل هوائي •

مسـاحة مغلقـة محصـورة بـني بابـني أو أكثـر، وتصـل مـا بـني غرفتـني أو يزيـد، 
بسـريان  التحكـم  بقصـد  مثـًا(  النظافـة  مـن  متفاوتـة  بدرجـات  تكونـان  )قـد 
الهـواء بـني هـذه الغـرف حـني يتطلـب األمـر دخولهـا. ومغلـق الهواء هـذا مصمم 

السـتعمال النـاس والبضائـع علـى السـواء.
RESPONSIBLE PERSON )الشخص املفوض )املسئول • 

مـن  املصنعـة  التشـغيات  عـن  لإلفـراج  )املسـئول(  املفـوض  الشـخص  هـو 
البيـع. لغايـات  اجلاهـز  املسـتحضر 
BATCH  )التشغيلة )أو الطبخة • 

هي كمية محددة من املواد األولية، أو مواد التعبئة والتغليف، أو من مستحضر 
مت تصنيعـه دفعـة واحـدة، أو يف سلسـلة مـن العمليـات التصنيعيـة بحيـث يتوقـع 
أن تكون النتيجة متجانسة أما إذا كان التصنيع مستمراً فتكون التشغيلة جزءاً 

محـدداً مـن اإلنتاج يتميـز بالتجانس املطلوب.

 بعض التعريفات واملصطلحات املتعلقة بقواعد
  ومبادئ التصنيع الدوائي الجيد العاملية

For instructions & guidelines terminology and DEFFINITIONS
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 ماحظـة: قـد يكـون مـن الضـروري جتزئـة التشـغيلة إلـى عـدد مـن تشـغيات 
فرعيـة يتـم جتميعهـا فيمـا بعـد لتشـكل تشـغيله نهائيـة متجانسـة.

.BATCH No )رقم التشغيلة )أو رقم الطبخة • 
علـى  بوضـوح  الشـغيلة  تّعـرف  احلـروف،  و/أو  األرقـام  مـن  مجموعـة مميـزة 

سـجات  ويف  اللصاقـة 
الشغيلة وشهادة التحليل وما إلى ذلك.

BATCH NUMBERING SYSTEM نظام ترقيم التشغيالت • 
 طريقة عمل معتمدة تصف نظام ترقيم التشغيلة.

BMR سجالت التشغيلة • 
تشـمل جميـع الوثائـق ذات الصلـة بتصنيـع تشـغيله مـن مسـتحضر سـائب أو 
مسـتحضر جاهـز، وحتتـوي علـى معلومـات كاملـة لـكل تشـغيله وكذلـك جميـع 

الظـروف الهامـة املتعلقـة بجـودة املسـتحضر اجلاهـز.
BULK PRODUCT املستحضر السائب • 

 أي مسـتحضر أجتـاز جميـع مراحـل التصنيـع وصـوالً إلـى التعبئـة والتغليـف 
ولكنـه ال يشـملها.

 INTERMEDIATE PRODUCTاملستحضر الوسيط • 
املـادة املصنعـة جزئيـاً والتـي يجـب أن متـر مبراحـل تصنيـع إضافيـة لكي تصبح 

مسـتحضراً سائباً.
FINISHED PRODUCTاملستحضر اجلاهز • 

املسـتحضر الصيدالنـي الـذي مـر يف جميـع مراحـل عمليـات التصنيـع مبـا يف 
ذلـك التعبئـة والتغليـف.

 CALIBRATIONاملعايرة • 
مجموعـة مـن العمليـات التـي حتـدد -يف ظروف معينـة -العاقة بني القيم التي 

يـدل عليها جهاز 
أو  والضبـط  والتسـجيل  خاصـة(،  بصـورة  الـوزن  )وتشـمل  القيـاس  نظـام  أو 
املقاديـر املتمثلـة مبقاييـس املـادة وبـني مـا يناظرهـا مـن القيـم املعروفـة ذات 

القيـاس. نتائـج  تقبـل  ملـدى  املرجعيـة ويجـب مراعـاة وضـع حـدود  املعاييـر 
  Clean Area املنطقة النظيفة • 

املنطقـة املتمتعـة برقابـة بيئيـة مـن حيـث التلـوث اجلرثومـي واحلبيبـي. وهـي 
مقامـة ومسـتعملة بطريقـة تقلـل مـن دخـول املـواد امللوثـة إليهـا وتولدهـا وبقائها 

. فيها
 • الشحنة

هـي كميـة مـن إي مـادة أولية أو من املسـتحضر الصيدالنـي )املنتج الصيدالني( 
مصنعـة مـن قبـل مصنـع واحـد ومـوردة يف دفعـة واحـدة وذلـك بنـاء علـى طلـب 

معـني مـن قبـل العميل.
CRITICAL PROCESS العملية احلرجة • 

العملية التي قد تسبب تبايناً يف املعايير اخلاصة باجلودة.
CROSS-CONTAMINATION )التلوث املتبادل )التلوث املتصالب • 

هو تلوث املادة األولية أو املسـتحضرات الوسـيطة أو املسـتحضر اجلاهز مبادة 
أوليـة أخـرى آو مبنتـج صيدالنـي آخر أثنـاء عملية اإلنتاج.

 MAN.DATEتاريخ الصنع • 
التاريخ الذي يحدد لكل تشغيله مبيناً تاريخ بدء صنعها.

 Pharmaceutical product )املنتج الصيدالني )املستحضر الصيدالني • 
هـو شـكل صيدالنـي معـني يحتـوي علـى مـادة فعالـة أو أكثـر إضافـة إلـى املـواد 
األخـرى املضافـة أثنـاء عمليـة التصنيـع، ويجـري تصنيعهـا وبيعهـا، أو عرضهـا 

للبيـع، أو تقدميهـا لتسـتعمل يف:
أ -معاجلـة أي مـرض، أو احلـد أو الوقايـة منـه، أو تشـخيصه، أو أي حالـة غيـر 

طبيعيـة للجسـم، أو مـا قـد ينتـج عنهـا مـن أعـراض يف اإلنسـان أو احليوان.
أو  تصحيحهـا  أو  احليـوان،  أو  اإلنسـان  يف  األعضـاء  وظائـف  -اسـتعادة  ب 

تعديلهـا.
 • مدة الصالحية )عمر املستحضر( )العمر على الرف( 

الفتـرة الزمنيـة التـي مـن املتوقـع أن يظـل فيها املسـتحضر محتفظا باملواصفات 
احملـددة لـه بعـد إجـراء اختبـارات ثبـات لعـدد محدد من تشـغيات املسـتحضر، 

ويسـتعمل هـذا يف حتديـد تاريـخ انتهـاء املفعـول لـكل تشـغيله على حدة

EXP.DATE تاريخ انتهاء املفعول • 
التاريـخ احملـدد لـكل تشـغيله، والـذي يعنـي أنهـا مـا تـزال صاحلـة حتـى ذلـك 

التاريـخ طبقـاً ملواصفـات اجلـودة املعيّنـة لهـا.
 GMPاملمارسة اجليدة للتصنيع • 

املسـتحضرات  ان  ضمـان  إلـى  الرامـي  اجلـودة  تأكيـد  مـن  اجلـزء  ذلـك  هـي 
منهـا. املتوخـى  لاسـتعمال  مائمـة  بنوعيـة  الـدوام  علـى  تصنـع  )املنتجـات( 

 • املمارسة اجليدة ملهنة الصيدلة
رسـالة  وان  مريـض.  كل  الـى  واملناسـبة  اجليـدة  اخلدمـة  تقـدمي  مفهـوم  هـو 
مهنـة الصيدلـة هـي توفيـر الـدواء وخدمـات ومسـتحضرات العنايـة الصحيـة 

وجـه. اكمـل  علـى  منهـا  واملجتمـع لاسـتفادة  النـاس  ومسـاعدة 
.NON-ACTIVE INJاملادة غير الفعالة • 

الصيدالنـي  املسـتحضر  تصنيـع  تدخـل يف  الفعالـة  املـادة  غيـر  مـادة  إي  هـي 
الصيدالنـي(. )املنتـج 

IPC الرقابة أثناء التصنيع • 
الفحوصـات أثنـاء التصنيـع بقصـد رصـد العمليـة اإلنتاجيـة، وإجـراء التعديـل 
عليهـا إن لـزم األمـر وذلـك لضمـان مطابقـة املسـتحضر للمواصفـات وقد تعتبر 

أيضـاً رقابـة البيئـة أو املعـدات جـزءاً مـن الرقابـة أثنـاء التصنيـع.
 ISO )املنظمة الدولية للتقييس )أال يزو • 

الـدول  يف  للمواصفـات  الوطنيـة  للمؤسسـات  دولـي  احتـاد  عـن  عبـارة  هـي 
األعضـاء. ويتـم إصـدار املواصفـات الدوليـة مـن خـال جلـان دوليـة تشـكلها 

املنظمـة. هـذه 
 INJECTABLE PRODUCTمستحضرات الزرق 
))LVP( مستحضرات الزرق الكبيرة احلجم 

محلـول معقـم بقصـد اسـتعماله عـن طريـق الـزرق معبـأ يف أوعيـة ال يقـل حجـم 
اجلرعـة اجلاهـزة يف كل عبـوة عـن 100 مـل.

)SVP( مستحضرات الزرق الصغيرة احلجم 
محلـول معقـم بقصـد اسـتعماله عـن طريـق الـزرق معبـأ يف أوعيـة يقـل حجـم 

اجلرعـة اجلاهـزة يف كل عبـوة عـن 100 مـل.

 processingالتصنيع • 
جميـع العمليـات املتعلقـة بشـراء املواد واملسـتحضرات واإلنتاج، وضبط اجلودة، 
وإجـازة االسـتعمال، والتخزيـن، وشـحن املسـتحضرات اجلاهـزة، والرقابـة ذات 

الصلـة بـكل ذلك.
Factory امُلصّنـع • 

الشركة التي تقوم بخطوة واحدة على األقل من خطوات التصنيع.
MASTER FORMULA التوليفة الرئيسية • 

وثيقـة أو مجموعـة وثائـق حتـدد مبوجبهـا املـواد األوليـة وكمياتهـا ومـواد التعبئة 
اتخاذهـا  املطلـوب  واالحتياطـات  الطـرق  وصـف  إلـى  باإلضافـة  والتغليـف، 
مـن أجـل إنتـاج كميـة محـددة مـن املسـتحضر اجلاهـز، مبـا يف ذلـك تعليمـات 

التصنيـع والرقابـة أثنـاء التصنيـع.
MASTER DOCUMENT السجل الرئيسي • 

لعمليـة توثيـق التشـغيلة  وثيقـة أو مجموعـة وثائـق تسـتخدم بصفتهـا أساسـاً 
فـارغ(. تشـغيله  )مسـجل 

Packaging MATERIALS مواد التعبئة والتغليف • 
املسـتحضرات  تعبئـة  يف  تسـتعمل  املطبوعـة،  املـواد  ذلـك  يف  مبـا  مـواد،  أي 
الصيدالنيـة وتغليفهـا وال تشـمل أي عمليـة تعبئـة وتغليـف خارجية تسـتخدم من 
أجل النقل أو الشـحن ويشـار إلى مواد التعبئة والتغليف بأنها مواد تعبئه أولية 

أو ثانويـة، طبقـاً ملامسـتها أو عـدم مامسـتها للمسـتحضر.
 • الكمية املضافة

اخلسـارة  لتعويـض  إضافتهـا  يجـب  التـي  الفعالـة  املـادة  مـن  الزائـدة  الكميـة 
)النقـص( التـي ميكـن ان تنجـم اثنـاء عمليـات التصنيـع وبهـدف احملافظـة علـى 

جـودة وفعاليـة املسـتحضر خـال مـدة الصاحيـة املتوقعـة.   

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(
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يعتبـر املختبـر الوطنـي للرقابـة الدوائيـة وضبـط اجلـودة مـن أهـم 
إدارات الهيئـة العليـا لألدويـة واملسـتلزمات الطبيـة ، وهـو األداة التي 
الدوائيـة  املنتجـات  جـودة  ضمـان  مـن  الهيئـة  تتمكـن  بواسـطتها 
املنتجـات  سـواًء  اليمنـي  السـوق  يف  املوجـودة  الطبيـة  واملسـتلزمات 

. العامليـة  املسـتوردة ومطابقتهـا باملعاييـر  أو  احملليـة 
مت تأسيس مختبر الرقابة الدولية يف العام 1990م ، وميتلك املختبر 
العديـد مـن األجهـزة احلديثـة والتكنولوجيـا واملتطـورة، إضافة إلى 
كادر فنـي مؤهـل ومـدرب وكفـؤ للعمـل علـى هـذه األجهـزة والقيـام 
جودتهـا  ومراقبـة  الطبيـة  واملسـتلزمات  األدويـة  حتليـل  بعمليـة 
وخضوعهـا للمعاييـر الدوليـة إعتمـادًا علـى الطـرق املعتـرف بهـا يف 
دسـاتير األدويـة احلديثة ) JP,EP,IP,BP,USP(، كمـا يوجد مختبر آخر 

تابـع للهيئـة العليـا لألدويـة يف مدينـة عـدن.
وتخضع املنتجات الدوائية واملسـتلزمات الطبية التي تدخل السـوق 
اليمنـي ملختلـف الفحوصات الالزمـة : كيميائيًا وفيزيائيـًا ومكروبيًا 

لضمـان حصـول املرضى علـى دواء آمن وفعال وذو جـودة عالية.
املنتجـات  بفحـص  الدوائيـة  للرقابـة  الوطنـي  املختبـر  ويقـوم 

للمـرة  اليمنـي  السـوق  إلـى  دخولهـا  لغـرض  للتسـجيل  اخلاضعـة 
األولـى وإعـادة فحصهـا يف فتـرات دوريـة منتظمـة ، باإلضافـة إلـى 
سـحب عينـات عشـوائية مـن األدويـة املوجـودة يف املنافـذ واملوانـئ 
ومخـازن التجـار وكذلـك أماكـن البيـع املباشـر كالصيدليـات ومخـازن 
األدويـة ورفـع نتائـج التحليـل إلـى إدارتي التسـجيل والرقابـة وذلك 
لتمكـن الهيئـة العليـا لألدويـة من ممارسـة الدور الرقابـي املناط بها 

وضمـان جـودة املنتجـات الطبيـة يف السـوق الدوائـي اليمنـي.
باملختبـر  االهتمـام  علـى  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  قيـادة  وحتـرص 
الوطنـي للرقابـة الدوائية وتوفير كافة املتطلبات الالزمة إلسـتمرار 
العمـل يف جميـع أقسـام املختبـر علـى الوجـه األمثـل يف ظـل ظـروف 
احلصـار اجلائـر والعـدوان الغاشـم الـذي يهـدد األمن الدوائـي ويزيد 

مـن معانـاة املواطنـن اليمنيـن وخصوصـًا املرضـى منهـم .

صيدالني / قطينه محمد اخلياطي.

دور املخترب الوطني يف الرقابة الدوائية

مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(



19 يوليو  ٢٠١٧م  مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(

  Old-Unknown قائمة الحذف 1 / مواقع تصنيع حالتها غري معروفة 7/17/2017

No Factory Name Full Name Origin

1 3M HEALTH CARE LIMITED 3M HEALTH CARE LIMITED UNITED KINGDOM

2 3M SANTE 3M SANTE FRANCE

3 ABDUL AZIZ ALI AL-MASRI ABDUL AZIZ ALI AL-MASRI EGYPT

4 ABDUL WAHAB KANAWATI COMPANY ABDUL WAHAB KANAWATI FOR MEDICAL 
PHARMACEUTICAL SYRIAN ARAB REPUBLIC

5 ACE CORPORATION ACE MEDICAL INDUSTRY CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

6 AHN-GOOK PHARMACEUTICAL AHN-GOOK PHARMACEUTICAL CO.LTD REPUBLIC OF KOREA

7 AHSONS DRUG CO. AHSONS DRUG COMPANY MANUFACTUREING CHEMIST. PAKISTAN

8 AL HAVI HAVI COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

9 ALBERT DAVID ALBERT DAVID LIMITED INDIA

10 ALLERGOPHARMA ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG GERMANY

11 ALPHA MEDICA ALPHA MEDICA EGYPT

12 AL-SHIFA AL-SHIFA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. SUDAN

13 AL-SHIFA (UAE) ALSHIFA MEDICAL SUPPLIES INDUSTRY UNITED ARAB EMIRATES

14 ANKAZ ANKAZ PAKISTAN

15 ANSELL ANSELL THAILAND

16 ANTIBIOTIC. CO (PHARMACHIM) ANTIBIOTIC. CO (PHARMACHIM) BULGARIA

17 ARROW MEDICAL SUPPLY CO. ARROW MEDICAL SUPPLY CO. REPUBLIC OF KOREA

18 ASHFORD ASHFORD PHILIPPINES

19 ASIK ASIK DENMARK

20 ASTA-PHARMA ASTA-PHARMA GERMANY

21 ASTRA (DEU) ASTRA (DEU) GERMANY

22 ASTRAPIN ASTRAPIN PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE GERMANY

23 ASW (ALPHA WASSER MAN) ASW (ALPHA WASSER MAN) ITALY

24 BANGKOK LAB & COSMETIC BANGKOK LAB & COSMETIC  CO. LTD THAILAND

25 BDI BDI SPAIN

26 BECKTON (BEL) BECKTON (BEL) BELGIUM

ــرار  ــادة رقــم )18( و )20( مــن ق اســتنادا اىل امل
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )333( لســنة 
ــارة  ــة و تج ــم صناع ــة تنظي ــأن الئح 2004 بش

األدويــة و املســتلزمات الطبيــة.
وبنــاء علــى قــرار اللجنــة الفنيــة بالهيئــة رقــم 
تقــرر  فإنــه  2017/7/17م  بتاريــخ   )2017/14(
ــدد 318  ــة بع ــع القديم ــع التصني ــق مواق تعلي
موقــع حســب الكشــف املرفــق املعــد مــن إدارة 
نظــم املعلومــات وذلــك ملــدة ســتني يومــًا مــدة 
اســتقبال أي تظلــم قبــل حذفهــا شــريطة أن 

ــة: ــم الوثائــق التالي يتضمــن التظل
1- بالغ التسجيل األصل . 

2- بالغ التجديد األصل . 
3- حركــة اإلســترياد مــن العــام  2008م 

حتــى  العــام 2017م . 
4- أي مســوغ قانونــي يفيــد عــن ســبب 

توقفــه. 
املحــددة  املــدة  إنتهــاء  بعــد  انــه  حيــث 
اإلعــالن(  تاريــخ  مــن  )60يومــا  للتظلــم 

نهائيــًا. املوقــع  شــطب  ســيتم 

إعــالن هــام
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27 BECKTON (IRE) BECKTON DICKINSON, S.A. IRELAND

28 BECKTON (USA) BECKTON DICKINSON, S.A. UNITED STATES OF AMERICA

29 BEECHAM (S.K.-BEECHAM) BEECHAM (S.K.-BEECHAM) UNITED KINGDOM

30 BEHVAZAN IRAN BEHVAZAN COMPANY LTD. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

31 BIDAPHARM BAHRAIN INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL CO. BAHRAIN

32 BIEFFE MEDITAL BIEFFE MEDITAL SA. SWITZERLAND

33 BIOFUR BIOFUR FRANCE

34 BIOGAL BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS HUNGARY

35 BIOGLAN BIOGLAN UNITED KINGDOM

36 BIOLAB BIOLAB THAILAND

37 BIR ZEET BIR ZEET PALASTINE

38 BODRAVKA BODRAVKA YUGOSLAVIA

39 BOEHR. MANNHEIM BOEHR. MANNHEIM GERMANY

40 BOURMED CO. BOURMED CO. BAHRAIN

41 BRISTOL MAYERS SQUIBB (UNK) BRISTOL MAYERS SQUIBB (UNK) UNITED KINGDOM

42 BU KWANG TRADING BU KWANG TRADING REPUBLIC OF KOREA

43 BYK GULDEN KONSTAZ BYK GULDEN KONSTAZ GERMANY

44 CAREWELL CAREWELL MEDIPR & DUCTS Ltd INDIA

45 CARION (SANOFI) CARION (SANOFI) FRANCE

46 CARLO ERBA FARMITALIA CARLO ERBA FARMITALIA ITALY

47 CHAUVIN PHARMACEUTICALS CHAUVIN PHARMACEUTICALS UNITED KINGDOM

48 CHAUVIN-BLACHE CHAUVIN-BLACHE FRANCE

49 CHIBRET CHIBRET FRANCE

50 CHIESI PHARMACEUTICA S.P.A. ITALY CHIESI PHARMACEUTICA S.P.A. ITALY ITALY

51 CHINA NATIONAL COMPANY CHINA NATIONAL COMPANY CHINA

52 CHINA NATIONAL COMPANY CHINA NATIONAL COMPANY CHINA

53 CHINA SURGICAL DRESSING CHINA SURGICAL DRESSING TAIWAN, CHINA

54 CHIRANA SLOVAK CHIRANA SLOVAK SLOVAQUIA

55 COA INTER COA INTER REPUBLIC OF KOREA

56 COSAR IRAN COSAR PHARMACEUTICAL COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

57 CUPAL CUPAL UNITED KINGDOM

58 CYANAMID (LEDERLE) (UNK) CYANAMID (LEDERLE) (UNK) UNITED KINGDOM

59 CYANOPHARMA MANUFACTURING CHEMISTS CYANOPHARMA MANUFACTURING CHEMISTS INDIA

60 D.H. CORPORATION D.H. CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

61 DAE JONG MEDICAL DAE JONG MEDICAL REPUBLIC OF KOREA

62 DAEWOONG PHARMACEUTICAL DAEWOONG PHARMACEUTICAL REPUBLIC OF KOREA

63 DAGRA DAGRA NETHERLANDS

64 DAILY NEED DAILY NEED HONG KONG

65 DAIWA IRYOKI DAIWA IRYOKI CO. Ltd JAPAN

66 DANYANG FOR EIGN TRADE CORP. DANYANG FOR EIGN TRADE CORP. CHINA

67 DELAGRING DELAGRING FRANCE

68 DELTA WEST DELTA WEST AUSTRALIA

69 DELUX CHEMICAL INDUSTRIES DELUX CHEMICAL INDUSTRIES PAKISTAN

  Old-Unknown قائمة الحذف 1 / مواقع تصنيع حالتها غري معروفة 7/17/2017
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العدد )٤(

70 DENTISPLY (RAWDHA COMPANY) DENTISPLY (RAWDHA COMPANY) UNITED KINGDOM

71 DE-WITT DE-WITT UNITED KINGDOM

72 DIAFARM DIAFARM SWITZERLAND

73 DIMES (ELVEONY) DIMES (ELVEONY) GREECE

74 DITRAX DITRAX CY PHARMACEUTICAL BELGIUM

75 DOC›S SURGICAL COTTON DOC›S SURGICAL COTTON INDIA

76 DONG BANG DONG BANG MEDICAL SUPPLIES CORP. REPUBLIC OF KOREA

77 DONG SHIN DONG SHIN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD REPUBLIC OF KOREA

78 DR ABIDI DR.ABIDI PHARMECUTICAL LABORATORY. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

79 DR. MAN PHARMA DR. MAN PHARMA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL GERMANY

80 DR.FALK PHARMA DR.FALK PHARMA GERMANY

81 DR.THILO DR.THILO GERMANY

82 DU-PONT DU-PONT UNITED STATES OF AMERICA

83 ECKHART HEALTH SUPPLEMENT ECKHART HEALTH SUPPLEMENT CORP. UNITED STATES OF AMERICA

84 ELAMAL MEDICL PRODUCT ELAMAL MEDICL PRODUCT EGYPT

85 EL-EXANDARIA FOR SURG. DRESS. EL-EXANDARIA FOR SURG. DRESS. EGYPT

86 ELI LILLY (SWI) ELI LILLY (SWI) SWITZERLAND

87 ELI LILLY (UNK) ELI LILLY (UNK) UNITED KINGDOM

88 ELI LILLY (USA) ELI LILLY (USA) UNITED STATES OF AMERICA

89 ELYS ELYS INDIA

90 EUNSUNG MEDICAL EUNSUNG MEDICAL REPUBLIC OF KOREA

91 EVANS MEDICAL EVANS MEDICAL LTD. UNITED KINGDOM

92 FARAN FARAN PHARMA GREECE

93 FASKA FASKA BELGIUM

94 FEDERAL FEDERAL INDIA

95 FENNING FENNING UNITED KINGDOM

96 FILODERM FILODERM GREECE

97 FISONS PHARMACEUTICALS FISONS-PIC-PHARMACEUTICALS DIVISION UNITED KINGDOM

98 FOURNIER FOURNIER FRANCE

99 FSUE (ALLERGEN) FSUE (ALLERGEN) RUSSIAN FEDERATION

100 FUYANG MEDICAL INSTRUMENT FUYANG MEDICAL INSTRUMENT CHINA

101 G.A. PHARMA. S.A. G.A. PHARMA. S.A. GREECE

102 G.A.P G.A.P GREECE

103 GALEN GALEN UNITED KINGDOM

104 GEA GEA GERMANY

105 GENERAL EAST FOR DRUG(BAPYLON) GENERAL EAST FOR DRUG(BAPYLON) IRAQ

106 GENERAL EXPORT GENERAL EXPORT YUGOSLAVIA

107 GENPHARM GENPHARM INC. CANADA

108 GLAXO-ABI GLAXO-ABI EGYPT

109 GOSHEN GOSHEN TRADING CO. LTD. REPUBLIC OF KOREA

110 GREINER LAB. GREINER LABORTECHNIK GERMANY

111 GUIDOTTI LABORATORI GUIDOTTI S.P.A ITALY

112 HAKIM IRAN HAKIM PHARMCEUTICAL COMPANY LTD. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
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113 HANSAN HANSAN TURKEY

114 HANWHA COR. HANWHA COR. REPUBLIC OF KOREA

115 HAYAT HAYAT TURKEY

116 HELM HELM GERMANY

117 HERMAL CHEMIE HERMAL CHEMIE GERMANY

118 HEUMANN PHARMA HEUMANN PHARMA GMBH GERMANY

119 HISAMITSU PHARMA CO. HISAMITSU PHARMA CO. JAPAN

120 HI-TECH MEDICAL HI-TECH MEDICAL PRODUCTS LTD. INDIA

121 HOBER HOBER SPAIN

122 HOPHARMEX GP HOLLAND PHARMACEUTICAL EXPORT GP NETHERLANDS

123 HOSBON HOSBON SPAIN

124 HOUD HOUD FRANCE

125 HYOSUNG CORPORATION HYOSUNG CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

126 ICCO ICCO ITALY

127 ICN ALKALOIDA ICN ALKALOIDA HUNGARY COMPANY LTD HUNGARY

128 INTERNATIONAL CHEMICAL(W.HALL) INTERNATIONAL CHEMICAL(W.HALL) UNITED KINGDOM

129 IPPC IRANIA PARENTERAL PRODUCTS COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

130 IRAN-DARU IRAN-DARU ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

131 IVEON IVEON INDIA

132 J PICKLES & SONS J PICKLES & SONS UNITED KINGDOM

133 J.URASHI J.URASHI SPAIN

134 JADICO JADICO JORDAN

135 JAJOO JAJOO SURGICALS PVT. LTD. INDIA

136 JAMS JAMS BANGLADESH

137 JIN KYUNG TRADING CO. JIN KYUNG TRADING CO. REPUBLIC OF KOREA

138 JIN SAN JIN SAN REPUBLIC OF KOREA

139 JOEUN MEDICAL JOEUN MEDICAL CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

140 JORDAN MEDICAL CORPORATION JORDAN MEDICAL CORPORATION JORDAN

141 JOUVEINAL JOUVEINAL FRANCE

142 KAMRON KAMRON LABORATORIES LIMITED INDIA

143 KARJIAN & TAHHAN COMPAMY KARJIAN & TAHHAN COMPAMY SYRIAN ARAB REPUBLIC

144 KARMANN KARMANN PHARMA (PVT) Ltd. PAKISTAN

145 KARREN KARREN KENYA

146 KAWAMOTO (MISAWA) CORPORATION KAWAMOTO (MISAWA) CORPORATION JAPAN

147 KINDA KINDA LAB. PHARMACEUTICALS SYRIAN ARAB REPUBLIC

148 KNOLL KNOLL GERMANY

149 KOLON KOLON PHARMACEUTICAL INC. REPUBLIC OF KOREA

150 KOREA MEDICAL CORPORATION KOREA MEDICAL CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

151 KOREA VACCINE CORPORATION Ltd KOREA VACCINE CORPORATION Ltd REPUBLIC OF KOREA

152 KUWAIT COTTON PRODUCTS CO. KUWAIT COTTON PRODUCTS CO. FOR TRADE & INDUSTRIAL KUWAIT

153 KWIZDA KWIZDA-PHARMA AUSTRIA

154 LAB. ALLIED LTD. LABORATORY & ALLIED LTD KENYA

155 LABORATORIES FOURNIER LABORATORIES FOURNIER FRANCE
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156 LAROCHE NAVARRON (SYNTEX) LAROCHE NAVARRON (SYNTEX) FRANCE

157 LECIVA (PRAHA) LECIVA (PRAHA) CZECH REPUBLIC

158 LEIRAS LEIRAS FINLAND

159 LEPETIT GRUPPO LEPETIT S.P.A. /ROUSSEL INTERPHAR ITALY

160 LEPETIT GRUPPO LEPETIT S.P.A. /ROUSSEL INTERPHAR ITALY

161 LIBERMAN LIBERMAN SPAIN

162 LIPHA LIPHA FRANCE

163 LOGEAIS LOGEAIS FRANCE

164 LOHMANN LOHMANN GERMANY

165 MAP S.P.A. MEDICALI E. ARTICOLI PARFARMACEUTICI ITALY

166 MARSHAL MARSHAL PAKISTAN

167 MASA LAB. MASA LAB. CO.LTD. THAILAND

168 MASCO MASCO EGYPT

169 MATERPHAST MATERPHAST HUNGARY

170 MATRAPLAST MATRAPLAST PLASTIC PROCESSING COOPERATIVE. HUNGARY

171 MAYO (india) LTD. -FACTORY MAYO (INDIA) LTD. -FACTORY INDIA

172 MED JONSON (BRISTOL M.SQUIBB) MED JONSON (BRISTOL M.SQUIBB) GREECE

173 MED PHARMA MED PHARMA REPUBLIC OF KOREA

174 MEDCO MEDCO EGYPT

175 MEDICA S.A. (PHARMACHIM) MEDICA S.A. (PHARMACHIM) BULGARIA

176 MEDY AID MEDY AID INDIA

177 MERVO MERVO EGYPT

178 MILLIMED CO. MILLIMED CO. LIMITED INDIA

179 MITCHEL MITCHEL INTRODUCTION PHARACEUTICAL LTD. UNITED KINGDOM

180 MONOMEDI MONOMEDI SDN.BHD. REPUBLIC OF KOREA

181 NANALOL NANALOL INDIA

182 NAPP NAPP PHARMAEUTICAL GROUP UNITED KINGDOM

183 NATIONAL ABSORBANT COTTON MILL NATIONAL ABSORBANT COTTON MILL PAKISTAN

184 NATURALLY VITAMINS NATURALLY VITAMINS SUPPLEMENT PRODUCT UNITED STATES OF AMERICA

185 NESTOR NESTOR PHARMACEUTICALS LIMITED INDIA

186 NEW JAPAN NEW JAPAN JAPAN

187 NEW OSAKA NEW OSAKA JAPAN

188 NEWPORT NEWPORT SYNTHESIS Ltd. IRELAND

189 NICHOLAS NICHOLAS UNITED KINGDOM

190 NICHOLAS (ROCHE-NICHOLAS) NICHOLAS (ROCHE-NICHOLAS) UNITED KINGDOM

191 NIPPON KAYAKU NIPPON KAYAKU CO. Ltd JAPAN

192 NORGIN NORGIN UNITED KINGDOM

193 NORWICH EATON NORWICH EATON PHARMACEUTICALS INC. UNITED STATES OF AMERICA

194 NOVARTIS HEALTH (CAN) NOVARTIS CONSUMER HEALTH INC. CANADA

195 NYAL NYAL AUSTRALIA

196 OPTOPICS LAB. LTD. OPTOPICS LAB. LTD. PHILIPPINES

197 ORIANT TECHNOLOGIES CO. Ltd ORIANT TECHNOLOGIES CO. Ltd REPUBLIC OF KOREA

198 ORIENT ORIENT REPUBLIC OF KOREA
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199 ORIENTIAL HOECHEST ORIENTIAL HOECHEST EGYPT

200 OTSUKA (JPN) OTSUKA (JPN) JAPAN

201 PFIZER (POR) PFIZER (POR) PORTUGAL

202 PFIZER (UNK) PFIZER (UNK) UNITED KINGDOM

203 PHARMA CHEMIC PHARMA CHEMIC BELGIUM

204 PHARMACARE PHARMACARE LTD. PALASTINE

205 PHARMACHIM PHARMACHIM BULGARIA

206 PHARMACIA.AD (PHARMACHIM) PHARMACIA.AD (PHARMACHIM) BULGARIA

207 PIERREL PIERREL ITALY

208 PIONEER PIONEER PAKISTAN

209 PLOUGH PLOUGH UNITED STATES OF AMERICA

210 POND›S CHEMICALS POND›S CHEMICALS THAILAND

211 PRADJA PHARMA INDUAT. PRADJA PHARMA INDUAT. INDONESIA

212 PROCTER AND GAMBLE (FRA) PROCTER AND GAMBLE (FRA) FRANCE

213 PROCTER AND GAMBLE (SWE) PROCTER AND GAMBLE (SWE) SWEDEN

214 PRODES-PHARMA PRODESPHARMA SPAIN

215 PROMIDEL (DELALAND-SANOFI) PROMIDEL (DELALAND-SANOFI) FRANCE

216 PROTEC PROTEC INDIA

217 PT. KRISNA MULIA (STERA) PT. KRISNA MULIA (STERA) INDONESIA

218 PT.TEMPO P.T.TEMPO SCAN PACIFIC INDONESIA

219 PYRAMIDS MEDICALS PYRAMIDS MEDICALS EGYPT

220 QUALIPHARM QUALIPHARM SWITZERLAND

221 R+N R+N GREECE

222 RATIOPHARM RATIOPHARM GERMANY

223 RAZAK RAZAK LABORATORIES COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

224 RECON RECON LIMITED INDIA

225 REGENT REGENT UNITED KINGDOM

226 REMINGTON REMINGTON PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (PVT.) Ltd. PAKISTAN

227 RICHARDSUN RICHARDSUN UNITED KINGDOM

228 RIMA RIMA UNITED KINGDOM

229 RIVOPHARM RIVOPHARM SWITZERLAND

230 ROBERT ROBERT UNITED KINGDOM

231 ROGER BELLON LABORATOIRE ROGER BELLON FRANCE

232 ROHA ROHA GERMANY

233 ROUBY LAB. ROUBY LAB. EGYPT

234 ROUSSEL (FRA) ROUSSEL (FRA) FRANCE

235 ROUSSEL (FRA) ROUSSEL (FRA) FRANCE

236 ROUSSEL (UNK) ROUSSEL (UNK) UNITED KINGDOM

237 ROUSSEL (UNK) ROUSSEL (UNK) UNITED KINGDOM

238 ROUZ DAROV ROUZ DAROVPHARMIEUTICAL COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

239 RX OVERSEAS CO.LTD RX OVERSEAS CO.LTD THAILAND

240 RYBAR RYBAR UNITED KINGDOM

241 S.I.T S.I.T ITALY
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242 S.WASIM & SONS S.WASIM &SONS PAKISTAN

243 SAEJOO MIEDICAL INDUSTRY SAEJOO MIEDICAL INDUSTRY REPUBLIC OF KOREA

244 SAIPH SOCIETI ARABE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES TUNISIA

245 SALALAH MEDICAL SALALAH MEDICAL SUPPLIES MANUFACTURING CO. OMAN

246 SAM KWANG SAM KWANG REPUBLIC OF KOREA

247 SAM WOO SAM WOO REPUBLIC OF KOREA

248 SAMARRA (SDI) SAMARRA (SDI) IRAQ

249 SANDY PHARMA SANDY PHARMA FOR MEDICINES PRODUCTION SYRIAN ARAB REPUBLIC

250 SAPROCHI SAPROCHI S.A. SWITZERLAND

251 SARGET LABORATOIRES SARGET FRANCE

252 SCHIWA SCHIWA GMBH LTD. GERMANY

253 SEARLE SEARLE UNITED KINGDOM

254 SEHUNG SEHUNG REPUBLIC OF KOREA

255 SENSEN PHARM.(ORIENT COMMERC.) SENSEN PHARM.(ORIENT COMMERC.) REPUBLIC OF KOREA

256 SEOHUNG INDUSTRIAL CO.LTD. SEOHUNG INDUSTRIAL CO.LTD. REPUBLIC OF KOREA

257 SERVIPHARM SERVIPHARM SWITZERLAND

258 SETON SETON UNITED KINGDOM

259 SETON HEALTH SETON HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. UNITED KINGDOM

260 SETON HEALTHCARE SETON HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. UNITED KINGDOM

261 SHAFA LAB. SHAFA PHARMACEUTICAL HYGIENIC LAB. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

262 SHAHIDGHAZI SHAHID GAZI TABRIZ COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

263 SHAHRE DAROU SHAHRE DAROU LAB.COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

264 SHEIKH MOIZUDDIN & SONS SHEIKH MOIZUDDIN & SONS PAKISTAN

265 SHINA SHINA CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

266 SHINDONGBANG MEDICAL CORP. SHINDONGBANG MEDICAL CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

267 SHINSUNG MEDICAL INDUSTRIAL KOREA SHINSUNG MEDICAL INDUSTRIAL KOREA REPUBLIC OF KOREA

268 SIEGFRIED SIEGFRIED SWITZERLAND

269 SILBE SILBE UNITED KINGDOM

270 SILOM MEDICAL SILOM MEDICAL COMPANY LTD THAILAND

271 SINA DAROV SINA DAROV LAB.COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

272 SINE LAB. SINE LAB. CHINA

273 SINTHETICA SINTHETICA SWITZERLAND

274 SKIFA SKIFA INDONESIA

275 SMITH & NEPHEW SMITH & NEPHEW UNITED KINGDOM

276 SMITH KLINE BIOLOGICAL SMITH KLINE BIOLOGICAL BELGIUM

277 SOLCO SOLCO SWITZERLAND

278 SOPAR PHARMA SOPAR PHARMACEUTICAL DIVISION BELGIUM

279 SOPRELI SOPRELI BELGIUM

280 SPECIA SPECIA FRANCE

281 SPOFA (CHEMAPOL) SPOFA (CHEMAPOL) SLOVAQUIA

282 SRI RAM SRI RAM INDIA

283 STAFFORD MILLER STAFFORD MILLER FRANCE

284 STERLING (WINTHROP) STERLING (WINTHROP) UNITED KINGDOM

  Old-Unknown قائمة الحذف 1 / مواقع تصنيع حالتها غري معروفة 7/17/2017



26 يوليو  ٢٠١٧م مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٤(

285 SUKHTIAN SUKHTIAN JORDAN

286 SUNG SHIM SUNG SHIM MEDICAL CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

287 SURGICHEM SURGICHEM PAKISTAN

288 SVSSEX SVSSEX PHARMACEUTICAL LIMITED UNITED KINGDOM

289 SWEDLIFE SWEDLIFE SWEDEN

290 SYNTEX (FRA) LABORATOIRES SYNTEX FRANCE

291 SYNTEX (UNK) SYNTEX (UNK) UNITED KINGDOM

292 SYNTEX AG SYNTEX AG SWITZERLAND

293 T3A T3A PHARMA GROUP EGYPT

294 TAD TAD GERMANY

295 TAICHI (MISAWA) TAICHI (MISAWA) JAPAN

296 TAMJIN TAMJIN CORPORATION REPUBLIC OF KOREA

297 THE STATE ENTERPRISE FOR DRUG THE STATE ENTERPRISE FOR DRUG IRAQ

298 THEARAPLEX THEARAPLEX FRANCE

299 THERAN CHEMIC THERAN CHEMIC PHARM COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

300 TIBSET TIBSET TURKEY

301 TOLIDARU TOLID DAROU COMPANY ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

302 TROYAPHARM (PHARMACHIM) TROYAPHARM (PHARMACHIM) BULGARIA

303 UNION DRUG LABS. UNION DRUG LABS. THAILAND

304 UPJOHN (CAN) UPJOHN (CAN) CANADA

305 UPJOHN (SWE) UPJOHN AB SWEDEN

306 UPJOHN (UNK) UPJOHN (UNK) UNITED KINGDOM

307 VALENT (DELALAND-SANOFI) VALENT (DELALAND-SANOFI) FRANCE

308 VIDA NEW VIDA VEW INTERNATIONAL INC. UNITED STATES OF AMERICA

309 W.WARNER W.WARNER UNITED KINGDOM

310 WAFA (SAFAD) WAFA (SAFAD) SYRIAN ARAB REPUBLIC

311 WALLACE WALLACE UNITED KINGDOM

312 WARETEX WARETEX SYRIAN ARAB REPUBLIC

313 WEST WARD WEST WARD UNITED STATES OF AMERICA

314 WIBBER WIBBER GERMANY

315 WIN-MEDICARE WIN-MEDICARE LIMITED INDIA

316 Wyeth - Ayrest (UNK) Wyeth - Ayrest (UNK) UNITED KINGDOM

317 YANAS WAITCH YANAS WAITCH JAPAN

318 ZOJA/FORMENTI GIORGIO ZOJA S.P.A./FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. ITALY
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لألدويــة  العليــا  الهيئــة  تهيــب 
باإلخــوة  الطبيــة  واملســتلزمات 
عــدم  والــوكالء  املســتوردين 
غــري مســجلة  أصنــاف  اســترياد 

. لهيئــة با
الهيئــة  تقــوم  فســوف  لــم  مــا 
بتطبيــق املــادة رقــم )٧١-أ( مــن 
قانــون الصحــة العامة الــذي ينص 
األدويــة   وإتــالف  مصــادرة  علــى 
ــى حـــ/  ــجلة عل ــري املس ــة غ املهرب
املســتورد وفــرض غرامــة بنســبة 
البضاعــة،  قيمــة  مــن   ٪٣٠-٥٠
تغلــق  ذلــك  تكــرار  حالــة  ويف 

املؤسســة.

اإلخــوة مســتوردي املحاليــل الوريديــة يتــم االلتــزام بعــدم بيــع مخزونكــم مــن املحاليــل الوريدية 
لتجــار الجملــة إال بنســبة ال تزيــد عــن ٢٠٪ مــن إجمالــي الكميــة الواصلــة إليكــم.

وااللتــزام بالبيــع املباشــر للصيدليــات واملرافــق الصحيــة بمــا يتناســب مــع احتيــاج كل مرفــق 
ــم ســيتم تحميلكــم  ــأول، مــا ل ــع أواًل ب ــة بكشــوفات التوزي ــاة إدارة الرقاب ــزام بمواف ، مــع االلت

املســؤولية القانونيــة للتبعــات املرتتبــة علــى ذلــك كوننــا يف مواجهــة  كارثــة وبائيــة.

إعـــــالنتـعـمـيـم

تحذير وتنبيه

تهيب الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية 
الدوائيــة  الشــركات  ووكالء  مســتوردي  جميــع  علــى 
للمركــز  النشــاط  مزاولــة  تراخيــص  مــن  املنتهيــة 
الشــركات  تســجيل  وشــهادة  والفــروع  الرئيســي 
ــتحضرات  ــجيل املس ــهادة تس ــة، وش ــع الدوائي واملصان
ــرعة  ــم س ــأن عليه ــة، ب ــة بالهيئ ــتلزمات الطبي و املس
مراجعــة الهيئــة ) الديــوان العــام - امانــة العاصمــة 
-الجــرداء ( الســتكمال اجــراءات تجديــد تلــك الرتاخيص 
و الشــهادات  خــالل شــهرين مــن تاريــخ االعــالن مالــم 
ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة املنصــوص 
عليهــا يف القــرار الجمهــوري رقــم )213( لســنة 1999م 
ــة و قــرار رئيــس مجلــس  ــم الهيئ بشــأن اعــادة تنظي
الــوزراء رقــم  )333( لســنة 2004م بشــأن الئحة تنظيم 
صناعــة و تجــارة األدويــة و القوانــني ذات العالقــة علــى 

ــني. ــن و املخالف ــع املتأخري جمي



أخي املواطن.. 
للحصول على دواء آمن..

اسم الوكيل.
رقم تسجيل الصنف.

التسعرية.

إحرص عند شراء األدوية على وجود اآلتي:

الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

يف حالــة عــدم توفــر البيانــات الســابق ذكرهــا يف 
الــدواء، يرجــى إبــالغ الهيئــة علــى األرقــام والعناوين 

التالية:

إلتزامــك بأخالقيــات املهنــة الصيدالنيــة يحتــم عليــك 
التعامــل  واملــزورة وعــدم  املهربــة  األدويــة  مكافحــة 

معهــا وتوعيــة املواطــن بمخاطرهــا.

تنويه:

أخي الصيدالني:

sbdma@y.net.ye :اإليميل
فيسبوك: 

هاتف: 
عمليات وزارة الصحة:

01   619174 - 619173
01   250888
الهيئة العليا  لألدوية واملستلزمات الطبية - اليمن


