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03 مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

د. يوسف احلاضري

األسـطوري  اليمانـي  الصمـود  مـن  عامـان 
العدائيـة  العامليـة  الترسـانة  أمـام  التاريخـي 
التـي انطلـق حتالفهـا ضـد اليمـن يف الــ26 مـن 
األرض  يف  الشـر  قطبـا  بقيـادة  مـارس2015م 
أمـام  اجلميـع  يضعـان  والسـعودية(  )أمريـكا 
حقيقـة تاريخيـة قرآنيـة سـماوية أن اليمـن 
لـم  شـديد  بـأس  ذو  وشـعبها  طيبـة  بلدتهـا 
ينكسـروا أمـام احلصار املصاحـب للحرب حتى 
وان مـس هـذا احلصـار أساسـيات احليـاة وهـو 

.) والـدواء  )الغـذاء 
مسـتمرة  مازالـت  التـي  املعانـاة  هـذه  ظـل  ويف 
واساسـيًا  بـارزًا  دورًا  للهيئـة  كان  اآلن  حتـى 
ورئيسـيًا يف احملافظـة علـى السـوق الدوائيـة 
كمـا ونوعـا وسـعرا مبـا يتناسـب مـع األوضـاع 
اإلقتصاديـة مبـا ال يؤثـر علـى املواطـن بذلك 
جتـارة  علـى  يحافـظ  ومبـا  الكبيـر  القـدر 
املسـتورد حيـث كانـت ومازالـت الهيئـة شـوكة 
متحملـة  وذلـك  هـذا  بـن  للموازنـة  امليـزان 
الـذي  والتشـكيك  االتهامـات  مـن  كثيـرا 
امليـدان  يف  امللمـوس  نتاجهـا  أمـام  يتالشـى 
بعـض  مـن  يخلـو  ال  احلـال  بطبيعـة  والـذي 
سـخط املواطنـن الذيـن يف األسـاس يعـذرون 
أمـام هـذه احلـرب اإلقتصاديـة العامليـة والتـي 
مـن  كأسـاس  ونحتويهـم  نحتويهـا  أن  يجـب 

. املجتمعـي  التكافـل  أساسـيات 
ونحـن يف هـذه املرحلـة مـن التاريـخ ويف هـذه 
للعدوان)اجلبهـة  التصـدي  مـن  اجلبهـة 
الدوائيـة( نـرى أنـه لزامـًا علـى كل موظـف يف 
التاريخيـة  مسـؤوليته  يستشـعر  أن  الهيئـة 
والدينيـة والوطنيـة بنفـس ذلـك االستشـعار 
الذي يتجسـد يف نفسـية املجاهد يف اجلبهات 
القتاليـة والذيـن لـم يهنـوا ولـم يضعفـوا ولـم 
أو  املاديـة  إصاباتهـم  كانـت  مهمـا  يسـتكينوا 
النفسـية التـي هـي انعـكاس طبيعـي للعـدوان 
املمتـد منـذ عامـن ومـا يـزال ويجـب أن تكـون 

بهـذه  وخاصـة  اهلل  بذكـر  رطبـة  ألسـنتهم 
يف  وإسـرافنا  ذنوبنـا  لنـا  إغفـر  )ربنـا  اآليـة 
القـوم  علـى  وأنصرنـا  أقدامنـا  وثبـت  أمرنـا 
الربانيـة  نتيجتهـا  محتسـبن  الكافريـن( 
الدنيـا  ثـواب  اهلل  )فآتاهـم  فيهـا  قـال  التـي 
وحسـن ثـواب اآلخـرة واهلل يحـب احملسـنن( 
، ولـن تتأتـى هـذه العزميـة وهـذا الصبـر وهذا 
التجلـد والصمـود مـا لـم نبـق إخـوة متحابـن 
ونتعامـل  اخليـر  لبعضنـا  نضمـر  متعاضديـن 
علـى بعضنـا باحلب ونخطط مـع بعضنا كيف 
نفسـيته  كانـت  فمـن  لبعضنـا  أقـرب  نصبـح 
العملـي  نتاجـه  فـإن  إميانـًا  ممتلئـة  اخلفيـة 
مثمرا ، وأال نسمح ألي مؤثر خارجي أن يفرق 
اخلاطئـة  والتآمـرات  األحقـاد  يـزرع  أو  بيننـا 
واملكـر السـيئ ألن عاقبتـه ترتد علـى صاحبه 
وكونـوا  بأهلـه(  إال  السـيئ  املكـر  يحيـق  )وال 
إجتباهـم  التـي  التاريخيـة  املسـؤولية  عنـد 
وأختارهـم  العالـم  شـعوب  بقيـة  عـن  اهلل  بهـا 
عـن بقيـة أجيـال التاريـخ ليصححوا مـا مضى 
وتأسسـوا  التاريخـي  اإلنسـاني  اخلـراب  مـن 
مسـتقبال حقيقيـا سـليما ال تـؤدي تراكمـات 
اخطائـه إلـى كـوارث على املسـتوى اإلنسـاني .

أنـت  ضمنهـم  مـن  مينـي  انسـان  مليـون   27
وعشـيرتك  وأهلـك  وأبنـاؤك  وزوجتك/زوجـك 
علـى  إنتصـارات  مـن  سـتقدم  مـاذا  ينتظـرون 
مسـتوى جبهـة الـدواء لتحافظ على سـالمتهم 
وعزتهـم وكرامتهـم مبـا ال يقـل عـن إنتظارهـم 
ملـا سـيقدمه املجاهـد يف جبهـات القتـال لنفس 
وال  نفسـك  وتخـذل  تخذلهـم  فـال  األسـباب 
تتثاقـل إلـى األرض بـل إنفـر يف سـبيل اهلل ألن 
نتائـج التثاقل هي اإلسـتبدال يف األرض والذل 
الهيئـة  يف  موظـف  وكل  اآلخـرة  يف  والهـوان 
رقيـب نفسـه ومحاسـبها ومصححهـا فـاهلل اهلل 
يف أنفسـكم ويف حيـاة ودواء املواطـن اليمني وال 

تهنـوا وال حتزنـوا وأنتـم األعلـون . 
وحسـبنا اهلل ونعـم الوكيـل ، نعـم املولـى ونعـم 

النصيـر.
01   250888

عامان من الصمود والشموخ

نحن يف هذه املرحلة من 
التاريخ ويف هذه اجلبهة 
)الدوائية( من التصدي 
للعدوان  نرى أنه لزاماً 
على كل موظف يف الهيئة 
أن يستشعر مسؤوليته 
التاريخية والدينية 
والوطنية بنفس ذلك 
االستشعار الذي يتجسد 
يف نفسية املجاهد يف 
اجلبهات القتالية
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هيئة األدوية تطالب بتجنيبها الصراعات
الطبيــة  واملســتلزمات  لألدويــة  العليــا  الهيئــة  موظفــو  طالــب 
ــا  ــية باعتباره ــات سياس ــرات أو صراع ــن أي مهات ــة ع ــأي بالهيئ بالن
ــن أي  ــع.. معتبري ــرائح املجتم ــف ش ــة ملختل ــة خدمي ــة وطني مؤسس
اســتهداف ممنهــج للهيئــة أو لقياداتهــا وتشــويه دورهــا احلقيقــي يف 
خدمــة املواطنــن دوائيــًا ورقابيــًا، مؤشــرًا خطيــرًا للنيــل مــن الهيئــة 
املنظومــة  علــى  التركيــز  مــن  بــداًل  املهاتــرات  هــذه  يف  وإشــغالها 
الدوائيــة العالجيــة، خصوصــًا واليمــن تشــهد منــذ عامــن عدوانــًا 

ــاره. ــن آث ــدة ع ــة بعي ــن األدوي ــم تك ــرًا ل ــارًا حائ ــمًا وحص غاش
واســتنكر موظفــو الهيئــة العليــا لألدويــة يف وقفتهــم االحتجاجيــة 
التــي نظموهــا منتصــف مــارس 2017 أمــام مبنــى الهيئــة بالعاصمــة 
واملواقــع  الصحــف  مــن  عــدد  يف  اإلعالميــة  احلملــة  صنعــاء, 
اإلخباريــة التــي تســعى للنيــل مــن الهيئــة وتعطيــل عملهــا اخلدمــي 

ــة. ــى األدوي ــي عل والرقاب
وجــددوا تأكيدهــم االلتــزام بدورهــم وواجبهــم اخلدمــي ومواصلــة 
وإيثــار  وإخــالص  تفــاٍن  بــكل  لألدويــة  العليــا  الهيئــة  يف  العمــل 
مستشــعرين املســؤولية الوطنيــة امللقــاة علــى عاتقهــم خصوصــًا 
ــدوان  ــتمرار الع ــل اس ــة, ويف ظ ــة الصعب ــروف االقتصادي ــل الظ يف ظ
علــى  احلفــاظ  يف  ودورهــا  الهيئــة  بقيــادة  مشــيدين  واحلصــار.. 
ــد  ــة واحل ــس العاملي ــات واملقايي ــا باملواصف ــدواء والتزامه ــة ال منظوم

مــن انتشــار األدويــة املغشوشــة.

لألدويــة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  ألقــى  االحتجاجيــة  الوقفــة  ويف 
ــي  ــن تبن ــتيائه م ــن اس ــا ع ــر فيه ــة عب ــي كلم ــد املدان ــور محم الدكت
ـ صحــف لهــا مواقفهــا الوطنيــة ضــد العــدوان ـ حمــالت مســيئة 
ومعيبــة, كونهــا تتنــاول مواضيــع قائمــة علــى االفتراءات والشــائعات 
التــي ال تخــدم العمــل الوطنــي وال تخــدم أيضــًا القطــاع الصحــي بــل 
ــف  ــق الص ــالف وش ــة اخل ــاع رقع ــاهم يف اتس ــة وتس ــن بل ــد الط تزي

ــي. الداخل
ــفه ال  ــاد  أو كش ــة الفس ــه  أن محارب ــي يف كلمت ــور املدان ــد الدكت وأك
يكــون باالفتــراءات والتضليــل واالســتهداف الشــخصي, إمنــا باألدلة 
والوثائــق الدامغــة وهــو مــا افتقــدت إليــه تلــك الصحــف، ووقعــت يف 

فــخ املزايــدات, وافتقــدت أيضــًا ألخالقيــات املهنــة.
ودعــا رئيــس الهيئــة كافــة وســائل اإلعــالم الوطنــي إلــى حتــري 
الصحفــي وعــدم  العمــل  املصداقيــة وااللتــزام مبعاييــر ومبــادئ 
أداة  تكــون  وأن  واالفتــراءات  والشــائعات  املهاتــرات  إلــى  االجنــرار 
عــون للهيئــة يف توفيــر األدويــة ونقــل معانــاة اليمــن إلــى العالــم ال 
أن تكــون معــول هــدم ومنابــر تشــويه.. مشــيدا مبختلــف املكونــات 
واجلهــات يف دورهــا الوطنــي الكبيــر وصمودهــا األســطوري يف وجــه 
العــدوان والعمــل مبســؤولية كبيــرة ويف خنــدق واحــد جنبــا إلــى 
جنــب مــع أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية الذيــن يســطرون أروع 

مالحــم الشــجاعة والتضحيــة يف جبهــات القتــال

يف وقفه احتجاجية:

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
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د. محمد النزيلي 

متكاملــة  حلــواًل  الدوائــي  االقتصــاد  فــرع  االن  يقــدم 
للتعامــل مــع مختلــف الكلــف والظــروف املتعلقــة بســعر 
الــدواء ، وأصبحــت دراســات االقتصــاد الدوائــي متطلــب 
إلطــالق  العامليــة   والغــذاء  الــدواء  هيئــات  يف  أساســي 
الــدواء والســماح لــه باالســتخدام مــن قبــل املرضــى ،مثلــة 
وتقريــر  واألمــان  بالفاعليــة  املتعلقــة  الدراســات  مثــل 
ــع  ــروط التصني ــع لش ــة املصن ــة و مطابق ــراض اجلانبي االع
ــد  ــتخدام أح ــات بأس ــذه الدراس ــوم ه ــد . تق ــي اجلي الدوائ
التحاليــل املعتمــدة يف االقتصــاد الدوائــي والتــي تتلخــص 
بأربعــة حتاليــل رئيســية هــي حتليــل احلــد مــن الكلــف او 
حتليــل الفاعليــة او حتليــل املنفعــة او حتليــل اثــر ادخــال 
دواء جديــد او خدمــة جديــدة علــى املوازنــات الصحيــة 
والدوائيــة. وكل هــذه األنــواع تهــدف اليجــاد مبــرر علمــي 
ــدواء او  ــا لل ــل تبع ــكل امث ــة  بش ــوارد الصحي ــتخدام امل الس
املعاجلــة اجلديــدة ، وفــق معادلــة الكلفــة وتبعاتهــا علــى 
ــق  ــوبة وف ــرض واحملس ــك امل ــوبة لذال ــة احملس ــة املعاجل كلف
منهجيــة علميــة تأخــذ يف احلســبان التكاليــف العالجيــة 
والطبيــة املباشــرة وغيــر املباشــرة إضافــة إلــى التكاليــف 
غيــر امللموســة املرتبطــة باأللــم أو معانــاة املريــض أو جــراء 

االعــراض اجلانبيــة. 
ــر  ــا ال يض ــف مب ــن الكل ــد م ــل احل ــيكون حتلي ــا س موضوعن
النتائــج  العالجيــة وهــي مرتبطــة بالتكافــؤ العالجــي بــن 
صنفــن أو طريقتــن للعــالج، وبشــروط التخــل بنتائــج 
أو  الــدواء  نختــار  الكلــف  مــن  احلــد  حتليــل  يف  املــداواة. 
الطريقــة االرخــص مــع ضمــان توافــر نفــس النتائــج وهــي 
طريقــة معتمــدة عامليــا ولكــن لديهــا شــروطها القاســية، 
الصيدالنــي  التكافــؤ  فيــة  يتوافــر  ان  البــد  فالبديــل 
وفــق  كبديــل  اعتمــاده  اجــل  مــن  احليــوي  والتكافــؤ 
وكالــة  او  األمريكــي  والغــذاء  الــدواء  هيئــة  بروتكــوالت 
األدويــة األوربيــة املعتمــدة مــن قبــل االحتــاد األوربــي. 
ونقصــد بالتكافــؤ الصيدالنــي ان يكــون البديــل مركــب 
دوائيــًا يحمــل نفــس املــادة الفعالــة للــدواء األصلــي وكذلــك 
يطابقــه يف التركيــز والشــكل الصيدالنــي مــن اشــربة او 

حبــوب او كبســوالت ...الــخ.
التكافــؤ احليــوي هــو الركــن الثانــي العتمــاد البديــل ولــه 
شــروطه القاســية مــع االســتثناء لبعــض األنــواع يف ظــل 
وجــود شــروط واضحــة ومحــددة لتلــك االســتثنئآت ، والبد 
ان تقــدم دراســة التكافــؤ احليــوي بغــرض التبديــل للــدواء 
األصلــي وتعمــل لــدى طــرف ثالــث بعيــدا عــن املنتــج او 
املصنــع واحلكومــة ،والبــد ان يحصــل املختبــر علــى شــهائد 
جــودة ولديــة عمليــات معياريــة للتشــغيل ومكتوبــة ، كمــا 
يجــب ان يعمــل عقــد بــن املصنــع والطــرف الثالــث وتتضمن 
ــة  ــث و يف الدراس ــرف الثال ــع للط ــن املصن ــؤولية م ــل املس نق
البــد ان يكــون األشــخاص اخلاضعــون للدراســة تتوافــر 
ــرض  ــة بامل ــات متعلق ــق فحوص ــة وترف ــروط معين ــم ش فيه
للمتطوعــن حســب كل مــرض إضافــة لفحوصــات عامــة 
وتشــرف علــى التجربــة جلــان االخالقيــات واالنضبــاط 
الطبــي يف منطقــة التجربــة، كمــا يتــم تســجيل األعــراض 
ــة  ــاف معياري ــن أصن ــة  م ــق بالدراس ــا يتعل ــة وكل م اجلانبي

ــاس . ــزة القي ــة ألجه ــاف معياري ــة وأصن للمقارن
ــل  ــص كبدي ــدواء االرخ ــاد ال ــم اعتم ــرطن ،يت ــر الش بتواف
املناقصــات  يف  األولويــة  لــه  ويكــون  األصلــي  للمنتــج 
والتســجيل ويجــوز للصيدالنــي الســريري او صيدالنــي 
املجتمــع التبديــل دون حتمــل ادنــى مســؤولية حــال تطابــق 

الشــروط الســابقة الذكــر .
واملتأمــل يف القانــون اليمنــي يجــد ان املشــرع اليمنــي ضمــن 
ــدف  ــون ان اله ــرر القان ــث يق ــرعية ،حي ــراء الش ــذا االج له
مــن تســجيل الــدواء يف اليمــن هــو اجلــودة أوال يف اعلــى 
معاييرهــا والســعر املنافــس املتــاح للمرضــى واليقبــل فتــح 
ــة  ــر في ــم يتواف ــجيل اذا ل ــات او التس ــروف للمناقص أي مظ
ــة  ــة الفني ــن الناحي ــي م ــودة وه ــروط اجل ــر ش ــى معايي اعل

التكافــؤ الصيدالنــي والتكافــؤ احليــوي .

بكالوريوس صيدلة ، ماجستير إدارة مالية.
مدرس االقتصاد الدوائي وإدارة الصيدلة يف اجلامعة 
اللبنانية.  

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

تحليل الحد من الكلف ألغراض التسجيل والتبديل االكلينيكي
Cost minimization analysis
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أعلى  20  دولة تم استرياد األدوية واملستلزمات الطبية منها
1مصر

4,8 مليارًا2015
11,6 مليارًا 2016

أملانيا
3,2 مليارًا2015

3,7 مليارًا 2016

4

فرنسا
2,1 مليارًا2015

2,3 مليارًا 2016

7

سويسرا
774 مليونًا2015

1,7 مليارًا 2016

10

ايطاليا
828 مليونًا2015

952 مليونًا 2016

13

الهند
3,9 مليار2015

6,6 مليار 2016

2

األردن
1,9 مليار2015

4,3 مليار 2016

سوريا5
2 مليار2015

1,8 مليار 2016

8

السعودية
1,1 مليارًا2015

1,4 مليارًا 2016

11

إيرلندا
467 مليونًا2015

1,3 مليارًا 2016

14

الدمنارك
402 مليونًا2015

638 مليونًا 2016

17

كوريا
404 مليونًا2015

562 مليونًا 2016

19

اإلمارات
3,8 مليارًا2015

4,9 مليارًا 2016

3

الصن
1,9 مليارًا2015

2,6 مليارًا 2016

6

بريطانيا
1,6 مليارًا2015

1,8 مليارًا 2016

تركيا9
154 مليون2015

1,7 مليارًا 2016

12

تايالند
289 مليونًا2015

648 مليونًا 2016

20

خالل عامي 2015 - 2016م

استراليا
2015
2016

15
874 مليونًا
355 مليونًا

اسبانيا
2015
2016

18
332 مليونًا
649 مليونًا

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

* إحصائية أولية بحسب إفراجات المركز الرئيسي

بلجيكا
352 مليونًا2015

756 مليونًا 2016

16
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 الداخلة من منافذ الجمهورية
كمية األدوية

كمية األدوية واملستلزمات املستوردة خالل عامني
20152016
5,5 مليارات5,7 مليار

100%

0%

982 مليونًا477 مليونًا
3,4 مليار1,9 مليارًا

57,4 مليارًا38,5 مليارًا
9,5 مليار3,9 مليار

أجهزة طبية

الصنف:

التشخيص

مدخالت 
الصناعة احمللية

أدوية

متفرقات

اإلجمالي:

مطار عدن

المهرة

ميناء الحديدةمنفذ الوديعة

منفذ المكالميناء عدن

مطار سيئونمطار صنعاء

1

23

5 4

67

8

1.55%

27.64%0.10%

31.30%

0.05%

2.93%

6.94%

* إحصائية أولية بحسب إفراجات المركز الرئيسي

تنويه:
كمية األدوية والمستلزمات الداخلة عبر مطار 

صنعاء أغلبها تتبع المنظمات )المساعدات 
والهبات(.

إجمالي قيمة 
االستيراد:

مليارًا 29.74%

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

يار
 مل

50
,6

50,6 مليار

يار
 مل

76
,7

76,7 مليار

20
15

20
16

76,7

خالل 2016



08 مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

حيـث  الصيدلـة،  فـروع  أهـم  مـن  فـرع  السـريرية  الصيدلـة 
الرعايـة  بتقـدمي  املجـال  هـذا  يف  املتخصـص  الصيدلـي  يقـوم 
الرعايـة  نوافـذ خدمـات  للمرضـى يف كافـة  والصيدليـة  الطبيـة 
إعطـاء  علـى  املجـال  هـذا  يف  املتخصـص  ويحـرص  الصيدالنيـة، 
خدمـات  وتقـدمي  املناسـبين،  والشـكل  باجلرعـة  الـدواء  املرضـى 
التثقيـف الدوائـي، متابعـة حـاالت املرضـى سـريريًا، التأكـد مـن 
اخلدمـات  مـن  والعديـد  للمرضـى،  العالجيـة  اخلطـة  مالءمـة 
الصيدليـة األخـرى والتـي تختلـف بإختـالف التخصـص الدقيـق 

السـريري للصيدلـي 
األطبـاء  مـع  مباشـرة  يتعامـل   السـريري  الصيدلـي  ان  حيـث 
وغيرهـم مـن املهنيـن الصحيـن واملرضـى للتأكـد مـن أن األدويـة 
الصحيـة  النتائـج  أفضـل  للمرضـى تسـاهم يف حتقيـق  املوصوفـة 
احملتملـة. يطبـق الصيدلـي السـريري املبـادئ التوجيهيـة القائمة 
والتكنولوجيـات  املتطـورة  والعلـوم  العالجيـة،  األدلـة  علـى 
الناشـئة، واملبادئ القانونية واألخالقيـة واالجتماعية والثقافية 

الصلـة ذات  واملهنيـة  واالقتصاديـة 
يعمـل الصيدلـي السـريري يف الغالـب ضمـن فريـق طبـي متكامـل 
يحتـوي يف العـادة علـى األطبـاء والصيادلـة ومسـاعدي األطبـاء 
السـريرية هدفهـم  التخصصـات  املتدربـن يف  وبعـض  واملمرضـن 
هـو حتسـن حالـة املريـض  والتأكـد مـن حالتـه الصحيـة ووضـع 

اخلطـة العالجيـة املناسـبة وتقليـل التكاليـف علـى املريـض 
دور الصيدلي السريري 

حتديـد املشـاكل الصحيـة غيـر املعاجلـة التـي ميكـن حتسـينها أو 
حلهـا مـع العـالج املناسـب 

االدويـه  افضـل  بانهـا  للمريـض  املصروفـه  االدويـه  مـن  التاكـد 
. اجلانبيـه  االعـراض  واقـل   الفعالـه 

والسـريري  العلمـي  االسـتخدام  يف  املتخصصـة  املعرفـة  تطبيـق 
السـلبية،  واآلثـار  اجلرعـة،  الـدواء،  عمـل  ذلـك  يف  مبـا  لألدويـة. 
والتفاعـالت املخدرات، يف أداء أنشـطة الرعايـة الصحية للمرضى 

يف التعـاون مـع األعضـاء اآلخريـن يف فريـق الرعايـة الصحيـة.
تقـدمي االستشـاره السـريريه للمريـض على كيفية اخـذ  االدويه 
التداخـالت  منـع  وكذلـك  حتصـل  التـي  االدويـه  تفاعـالت  ومنـع 

الغذائيـه التـى تقلـل مـن فعاليـه الـدواء او تزيـد سـميه  الـدواء 
اسـتخدام   خـالل  مـن  الدوائيـة   العالجـات  نفقـات  مـن  التقليـل 
سـبب  بـدون  االدويـه  صـرف  وجتنـب  للمـرض  الصحيـح  الـدواء 
والبرتوكـوالت  السياسـات  لعمـل  احلكومـه  اجلهـات  مـع  التعـاون 

االدويـه  مـن  وغيرهـا  احليويـه  املضـادات  يف  للمستشـفيات  
تواجد الصيدلي السريري 

املختلفـة  البيئـات  مـن  العديـد  يف  السـريرية  الصيدلـة  ممارسـة 
الرعايـة الصحيـة: املستشـفيات والعيـادات اخلارجيـة التابعـة لهـا 
وأقسـام الطـوارئ والصيدليـات املجتمع، مكاتب األطبـاء والعيادات 
املجتمعيـة ورعايـه املسـنن  وكذلـك  منظمـات الرعايـة الصحيـة.

 د. فايز خالد سكران
رئيس قسم الصيدله السريريه باجلامعه اللبنانيه

الصيدلة السريرية
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السوق الدوائية شبه مستقرة
رغم اعتماده بنسبة 80% على الخارج

 يظــل الــدواء مــن أهــم الســلع واملنتجــات املرتبطــة بحيــاة 
اإلنســان، كمــا يعــد مــن أهــم اخلدمــات األساســية التــي تعمــل 
يقــاس  حيــث  ملواطنيهــا،  توفيرهــا  علــى  الــدول  حكومــات 
ــا  ــدرة حكوماته ــدى ق ــرية مب ــات البش ــور املجتمع ــدم وتط تق
ــن  ــكان.  وم ــة للس ــة والدوائي ــات الصحي ــدمي اخلدم ــى تق عل
هــذا املنطلــق تعمــل حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي ممثلــة بــوزارة 
الصحــة والهيئــة العامــة لألدويــة علــى توفيــر القــدر الكبيــر 
مــن اإلمكانيــات الصحيــة والطبيــة والدوائيــة للمواطنــن يف 
ــن  ــن م ــه اليم ــا تعيش ــل م ــا يف ظ ــة له ــات املتاح ــار اإلمكاني إط
أوضــاع صعبــة جــراء العــدوان واحلصــار املفــروض مــن قبل دول 
ــل يف  ــذي يدخ ــدواء ال ــى ال ــتثن حت ــم يس ــذي ل ــف وال التحال
اطــار العمليــات اإلنســانية يف اطــار القوانــن الدوليــة املعنيــة 
يف حــاالت احلــروب والكــوارث.  تــرى ما مــدى إمكانيــات القطاع 
الصحــي والدوائــي يف اليمــن، ومــدى قدرتــه علــى االســتمرار 
يف تقــدمي خدماتــه للمواطنــن يف ظــل العــدوان واحلصــار 
املســتمر؟ وكيــف يتــم تســيير األمــور يف هــذا القطــاع اخلدمــي 
احليــوي الهــام ؟ ومــا هــي الطــرق واالســالب واإلجــراءات التــي 
تتخذهــا هيئــة االدويــة لتوفــر العالجــات للمرضى والشــرائح 
التــي تعانــي مــن أمــراض مســتعصية وخطيــرة مثل "الســرطان 
أســئلة   "...". ؟  االمــراض  مــن  والقلب"وغيرهــا  والســكري 
الدكتــور  علــى  نطرحهــا  واألدويــة  بالــدواء  تتعلــق  كثيــرة 
محمــد املدانــي رئيــس الهيئــة العامــة لألدويــة يف اليمــن.. إلــى 

ــوار: نص احل

الدكتور محمد املداني 

حوار/ وائل شرحة

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

الدكتور محمد املداني رئيس الهيئة العليا لألدوية لـ "البلسم": 
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• بدايــة ، مــا حجــم األضــرار التــي حلقــت بالقطــاع 
الدوائــي والهيئــة جــراء العــدوان واحلصــار؟.

ـ لــم يكــن القطــاع الطبــي والصحــي بشــكل عــام والدوائــي 
تعرضــت  حيــث  العــدوان،  أضــرار  عــن  مبنــأى  خاصــة 
والدوائيــة  والصحيــة  الطبيــة  املنشــآت  مــن  العديــد 
احلكوميــة واخلاصــة إلــى القصــف، ناهيــك عــن احلصــار 
الــذي لــم يســتثن حتــى األدويــة واملســتلزمات الطبيــة 
التــي جرمــت وحرمــت قوانــن العالــم وكافــة القوانــن 
اإلنســانية منــع أو عرقلــة وصولهــا ألي طــرف كان مــن 
أطــراف النــزاع أو احلــرب.  وهنــاك الكثيــر مــن العراقيــل 
واملعوقــات أمــام اســتيراد األدويــة وهــي بالفعــل تؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى القطــاع الدوائــي اخلــاص وتنعكــس 
ســلبًا علــى توفيــر األدويــة املطلوبــة والهامــة للمرضــى 
،وكــذا يف أســعارها ، كمــا هــو معلــوم انــه مــن اولويــات 
ــن  ــدواء ونح ــر ال ــي توفي ــاذ الوطن ــة اإلنق ــج حكوم برنام

بدورنــا يف الهيئــة العليــا لالدويــة ومــع اشــراف 
والســكان  العامــة  الصحــة  وزيــر  معالــي 

معنيــون  حفيــظ  بــن  ســالم  د.محمــد 
بتوفيــر الــدواء اآلمــن والفعــال بجــودة 
وســعر مناســب وأحــب هنــا أن أشــير إلــى 
اســتيراد  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أن 
ويعانــي  وعديــدة  كثيــرة  األدويــة 
ويشــكو القطــاع اخلــاص منهــا وأبرزهــا.

أوال : يف مــا يخــص النقــل البحــري ففــي 
املتجهــة  الســفن  ُمنعــت  العــدوان  بدايــة 

لليمــن مــن الدخــول للموانــئ اليمنيــة وخاصــة 
ــت  ــي وبقي ــدة أو جيبوت ــى ج ــت إل ــدة وحول ــاء احلدي مين
هنــاك لعــدة أشــهر، ممــا أدى إلــى خســارة التجــار ورفــض 
وخاصــة  بضائــع  أي  نقــل  والتأمــن  الشــحن  شــركات 
األدويــة واملســتلزمات ملــا لهــا مــن خصوصيــة عنــد النقــل 
، أو حتويــل مســار الســفن إلــى مينــاء عــدن وكمــا تعلمــون 
ــن  ــا م ــاك مينعه ــتقرار هن ــدم االس ــع وع ــية الوض حساس

الذهــاب ملينــاء عــدن.
ثانيــًا : يف جانــب شــحن األدويــة عبــر اخلطــوط اجلويــة 
فقــد حصــل  للمالحــة اجلويــة شــلل كامــل يف األربعــة 
ــتثناء  ــة باس ــة أدوي ــد أي ــل البل ــم تدخ ــى ول ــهر األول األش
تنقلهــا  والتــي  باملنظمــات  اخلاصــة  األدويــة  بعــض 
بطائراتهــا اخلاصــة ، ومــن ثــم مت الســماح بوصــول طائــرة 
واحــدة تابعــة لليمنيــة لنقــل الــركاب فقــط ولــم يتــم 
شــحن األدويــة إال بعــد اســتثناءات واضطــر بعــض التجــار 

الســتئجار طائــرة خاصــة وبكلفــة تصــل إلــى 150 ألــف 
دوالر تقريبــًا وذلــك لنقــل حمولــة الطائــرة فقــط.

ثالثــًا : قلــة توافــر العملــة الصعبــة وصعوبــة حتويلهــا مــن 
داخــل الوطــن إلــى الشــركات األم املــراد االســتيراد منهــا 
وهــذه مشــكلة يعانــي منهــا جتــار األدويــة بشــكل كبيــر ، 

والبــد مــن توفيــر احللــول لهــا ويف أســرع وقــت.
رابعــًا : املنافــذ البريــة هــي األخــرى التــي لــم يتبــق منهــا 
مســتمرًا يف العمــل إاّل منفــذ الوديعــة يف الصحــراء وعبــره 
مت إدخــال بعــض األدويــة بالنقــل البري وذلــك يف حاويات 
مكيفــة وبتكلفــة عاليــة ، نظــرًا لشــدة احلــرارة يف الطريق 
ــة  ــض األدوي ــف بع ــن تل ــًا م ــة وخوف ــر الوديع ــة عب البري
ــى  ــة إل ــي بحاج ــراء وه ــة للصح ــروف اجلوي ــة الظ نتيج

وضعهــا وتخزينهــا ونقلهــا حتــت بــرودة معينــة ...
ــاع  ــت بالقط ــي حلق ــرار الت ــر األض ــالل ذك ــن خ • م
التــي  اإلجــراءات  أو  البدائــل  هــي  مــا  الدوائــي، 
الــدواء. العمــل وتوفيــر  اتخذمتوهــا لســير 
إجــراءات  عــدة  الهيئــة  اتخــذت  لقــد  ـ 
ــار  ــع احلص ــبيل رف ــة يف س ــوات هام وخط
إلــى  دخولهــا  وتســهيل  األدويــة  عــن 
اليمــن منهــا إطــالق نــداءات اســتغاثة 
العامليــة  للمنظمــات  ومناشــدات 
واملجتمــع  اإلنســان  حقــوق  ومنظمــات 
صحفيــة  مؤمتــرات  عقــد  كــذا  املدنــي.. 
اليمــن  الدوائــي والصحــي يف  الوضــع  تبــن 
والوضــع الكارثــي واإلنســاني الــذي قــد يــؤدي 
إلــى إبــادة جماعيــة للشــعب اليمنــي بأكملــه بســبب نقص 
ــتغاثة  ــاج واس ــائل احتج ــدمي رس ــى تق ــة إل ــدواء إضاف ال
إلــى عــدد مــن غــرف التجــارة العامليــة والعربيــة وكذلــك 
علــى  وإطالعهــم  العامليــة  الشــحن  ومؤسســات  شــركات 
الوضــع الكارثــي يف الوطــن بســبب توقفهــم عــن الشــحن 
الــدواء  بــدون أي مســوغ قانونــي وأن ســلع  اليمــن  إلــى 
والغــذاء قــد أقــرت جميــع املواثيــق والدســاتير الدوليــة 
عــدم املســاس بهــا يف احلــروب فمــا بالــك يف ظــروف عدوان 

وحصــار شــعب.
يف  الدوائــي  املخــزون  هــل   ، كاملــة  بشــفافية   •
اليمــن كاف لفتــرات مقبلــة ، أم أننــا نواجــه كارثــة 

فعــال؟ حقيقيــة 
لقــد وجهنــا األســبوع املاضــي إدارة الرقابــة والتفتيــش 
دشــن  ـ  امليدانــي  للنــزول  األمــن  إدارات  مــع  بالتنســيق 

نعاني من 
مشكلة عدم 
وجود قانون 

خاص بالدواء 
والصيدلة
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لضبــط  وذلــك  الدوائــي  الســوق  إلــى  ـ  مؤخــرا  النــزول 
ــي  ــزون الدوائ ــبة املخ ــم ونس ــة حج ــدواء ومعرف ــعار ال أس
يف الســوق.. وعلــى ضــوء نتائــج نــزول التفتيــش ســنجيب 
علــى ســؤالكم.  لكــن ورغــم اســتمرار العــدوان واحلصــار 
اجلائــر واملعوقــات والصعــاب التــي تقــف وتعرقــل عمليــات 
الســوق  أن  إال  اليمــن،  إلــى  األدويــة  وإدخــال  اســتيراد 
الدوائــي شــبه مســتقر إلــى درجــة ال بــأس بهــا ،كــون 
مــن  احتياجاتــه  توفيــر  يف  يعتمــد  الدوائــي  الســوق 
األدويــة علــى االســتيراد بنســبة 85٪ و15٪ علــى اإلنتــاج 

احمللــي بشــكل عــام.
وغيرهــا  واملصانــع  األدويــة  شــركات  عــن  مــاذا   •
املتواجــدة يف اليمــن ، مــا اإلجــراءات واآلليــة التــي 

تعملــون عليهــا يف هــذا املجــال؟
مصانــع  عشــرة  لدينــا  طبعــًا  احملليــة،  املصانــع  تقصــد 
مــا  تغطــي  احملليــة  الصناعــة  أن  ذكرنــا  وكمــا  محليــة، 
يعــادل 15٪ مــن االحتيــاج احمللــي واملشــكلة انهــا ليــس 
واحملاليــل  الفيــاالت  لتصنيــع  حاليــا  االمكانيــات  لهــا 
الوريديــة.  إال أنهــا تتجــه اآلن لزيــادة عــدد األصنــاف 
واملنقــذة  االساســية  االصنــاف  وخاصــة  تنتجهــا  التــي 
للحيــاة.  اتخذنــا طــور التشــجيع لهــذه املصانــع وبعضهــا 
للفيــاالت  جديــدة  إنتــاج  خطــوط  اضافــة  صــدد  يف 
ونتطلــع إلــى توظيفــات اســتثمارية مــن رؤوس األمــوال يف 
مجــال إنشــاء مصانــع محليــة خاصــة للمحاليــل بــدال مــن 

االســتيراد مــن اخلــارج.

القطــاع  تواجــه  التــي  العوائــق  أبــرز  هــي  مــا    •
اليمــن؟. يف  الدوائــي 

قبــل  مــن  واجلــوي  والبحــري  البــري  اخلانــق  احلصــار 
العــدوان الســعودي علــى اليمــن، وقصــف مينــاء احلديــدة 
التجــاري مــن قبــل العــدوان الــذي يعتبــر األهــم واألكبــر 
ــى  ــران إل ــة الطي ــع حرك ــة ومن ــحنات األدوي ــتقبال ش الس
مطــارات اجلمهوريــة اليمنيــة وعلــى رأســها مطــار صنعــاء 
ــن  ــحن ع ــركات الش ــم ش ــاع معظ ــبب يف امتن ــي، تس الدول
شــحن األدويــة والبضائــع املختلفــة إلــى اليمــن بســبب 
الوضــع األمنــي وكذلــك الضغــوط عليهــا مــن قبــل دول 
العــدوان مــا أدى إلــى اعتــذار بعــض الشــركات واملؤسســات 
والبيــوت التجاريــة لقطــاع األدويــة عــن مواصلــة عملهــا 
واألدويــة  البضائــع  علــى  خوفــًا  األدويــة  اســتيراد  يف 
واملســتلزمات مــن التلــف والضيــاع يف املوانــئ مثــل مينــاءي 

ــدة. ــي أو ج جيبوت
ــة  ــع األدوي ــى مصان ــات عل ــك املعوق ــرت تل ــل أث • ه

ــة. احمللي
ــي  ــات الت ــن املعوق ــة م ــة احمللي ــع الدوائي ــان املصان ــم تع   ل
ذكــرت ســابقًا فحســب وإمنــا هنــاك معوقــات إضافيــة 
علــى  أثــر  عائقــًا  ومتثــل  املصانــع  تــزال  ومــا  واجهــت 
إنتاجاتهــا ســلبًا .. وتتمثــل يف انقطــاع الكهربــاء وانعــدام 
ــل  ــدوان .. ونأم ــار والع ــة احلص ــة نتيج ــتقات النفطي املش
أن يتــم معاجلــة املعوقــات احملليــة والداخليــة التــي تقــف 
أمــام مصانــع األدويــة نظــرًا ألهميتهــا وملــا متثلــه مــن 

لدينا عشرة 
مصانع لألدوية 

يف اليمن 
تغطي 15 % 

من االستهالك 
املحلي
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نســبة توفيــر الــدواء للســوق.

ــتقرار  ــى اس ــظ عل ــراءات حتاف ــذمت إج ــل اتخ • ه
الســوق الدوائــي؟

جميعهــا  الهيئــة  بهــا  قامــت  عديــدة  إجــراءات  هنــاك 
تهــدف إلــى احلفــاظ علــى اســتقرار األدويــة إذ عملــت 
الهيئــة جاهــدة علــى توفيــر أكثــر مــن مصــدر وبدائــل 
لألدويــة بحيــث تخلــق التنافــس بــن املســتوردين مــا 

إلــى انخفــاض وثبــات يف أســعار األدويــة. يــؤدي 
إضافــة إلــى ذلــك بــدأت الهيئــة يف إعــداد الئحــة بأســماء 
باحتــكار  يقومــون  الذيــن  اجلملــة  وجتــار  الشــركات 
والرفــع  مقبــول  غيــر  بشــكل  أســعارها  ورفــع  األدويــة 
بهــم إلــى اجلهــات املختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
الشــركات  جميــع  علــى  التعميــم  وكذلــك  جتاههــم 
واملســتوردين بعــدم البيــع بنظــام الصفقــة الواحــدة ملنــع 
ــطب  ــراءات ومت ش ــض االج ــا بع ــا اتخذن ــكار ..  كم االحت
يتــم  ولــم  القانونيــة  املــدة  اســتكملت  التــي  االصنــاف 
ــدة مت  ــل جدي ــة لبدائ ــة الفرص ــك إلتاح ــتيرادها وذل اس
تســجيلها.  كذلــك مت منــح بعــض االســتثناءات لالدويــة 
ــيق  ــرطان بالتنس ــراض الس ــة أم ــال كادوي ــدا مث ــة ج املهم
ــن  ــدًا م ــنبذل مزي ــالج االورام. وس ــي لع ــز الوطن ــع املرك م
اجلهــود لوضــع التســهيالت وكذلــك معاجلــة املعوقــات 
والصعوبــات التــي تواجــه مصنعــي ومســتوردي األدويــة.
الصيدليــات  يف  تبــاع  والتــي  املهربــة  األدويــة   •
وأيضــا املنتهيــة الصالحيــة ، هــل وضعتــم حــّدًا 

لهــا؟.
ـ األدويــة املهربــة أو املنتهيــة الصالحيــة، تعتبــر آفــة علــى 
تعمــل  لألدويــة  العليــا  والهيئــة  عــام،  بشــكل  املجتمــع 
جاهــدة علــى احلــد مــن هــذه الظاهــرة، ونعمــل حاليــًا 
لعقــد مؤمتــر للتوعيــة بأضــرار األدويــة املهربــة واملــزورة، 
تتبعــه حملــه إعالميــة توعويــة حملاربــة األدويــة املهربــة 
انتشــارها.   مــن  واحلــد  الصالحيــة  واملنتهيــة  واملــزورة 
وأدعــو كافــة مســتوردي األدويــة إلــى التعــاون مــع الهيئــة  
للحــد مــن توســع رقعــة األدويــة املهربــة واملــزورة واملنتهيــة 
الصالحيــة وان يلتزمــوا بتوفيــر أدويــة مختــوم عليهــا 
رقــم التســجيل واســم الوكيــل ليســهل للمواطــن متييزها.  
عمليــات  غرفــة  لديهــا  الصحــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــير 
يف  األدويــة  حركــة  ملراقبــة  وكــذا  العاجلــة  للبالغــات 
جميــع املنافــذ واألســواق والصيدليــات والشــركات ولديهــا 
رقــم تلفــون تتلقــى مــن خالله الشــكاوى  وهــو   250888 -  

01 لتلقــي أي بالغــات عــن أي دواء مخــدر او مــزور او مهرب 
موجــود يف أي صيدليــة وســنعمل علــى معاجلــة املوضــوع 
بشــكل ســريع بالتعــاون مــع وزارة الصحــة كمــا أن  الهيئــة 
لديهــا االســتعدادات الكاملــة للتحــرك والتحقــق مــن أي 
بالغــات تشــير إلــى وجــود أي شــحنات أدويــة مخالفــة 
ــا  ــة وضبطه ــة الصالحي ــه أو منتهي ــة مهرب ــوي أدوي أو حت

ــة.. ــالم املختلف ــائل اإلع ــام وس ــا أم ــا وإتالفه ومصادرته
مــاذا عــن أصنــاف األدويــة التــي ليــس لديهــا وكالء يف 

الســوق.
يف  وناقصــة  وكالء  لهــا  ليــس  التــي  لألدويــة  بالنســبة 
الســوق مثــل أدويــة الســرطان وقســاطير القلــب واحملاليــل 
املخبريــة فقــد مت عمــل تراخيــص اســتثنائية لعــدد مــن 
املســتوردين واملستشــفيات باســتيرادها يف أســرع وقــت 
هنــاك  أن  كمــا   .. اجلــودة  ضبــط  شــروط  وفــق  ممكــن 
لقــاءات مــع املصنعــن احملليــن ملناقشــة إمكانيــة إنتاجهــم 
ــر  ــب معايي ــاة بحس ــذة للحي ــة املنق ــة املهم ــض األدوي لبع
اجلــودة املفروضــة .. ونتمنــى أن نتمكــن مــن ذلــك خــالل 

ــل. ــب العاج القري
• مــا أبــرز اإلشــكاليات التــي تواجههــا الهيئــة العليــا 
لألدويــة، وبرأيــك كيــف ميكــن جتاوزهــا ووضــع 

ــا؟ ــبة له ــول املناس احلل
  هنــاك اشــكاليات ســابقة متراكمــة كعــدم وجــود قانــون 
ــح  ــن اللوائ ــر م ــارض الكثي ــك تع ــة وكذل ــدواء والصيدل لل
علــى  الرقابــة  جهــود  شــتت  والتي،بعضهــا  والقوانــن 
الــدواء خاصــة يف الصيدليــات وذلــك بــن الهيئــة ومكاتــب 

الصحــة ووزارة الصحــة.
ضمــن  مــن  يعتبــر  املاديــة  املــوارد  توفــر  عــدم  كذلــك 

املعوقــات.

لدى الهيئة إدارة معنية 
باألدوية املخدرة وضبطها 

ومتابعة صرفها
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• مــاذا لــو تطرقنــا الــى مــا تناولتــه بعــض الصحــف 
احملليــة عــن ادويــة املخــدرات التــي دخلــت كهبــات 
لــوزارة الصحــة ، هــل هــي فعــاًل حقيقــة وان هنــاك 

ادويــة مجانيــة تابعــه للــوزارة تبــاع يف الســوق؟
ــًا  ــا جلان ــبق وانزلن ــد س ــة وق ــة ضابط ــة رقابي ــن جه ـ نح
ميدانيــة وايضــا يتــم نزولهــا دوريــا ســواء للتفتيــش عــن 
االدويــة املخــدرة التــي تبــاع بــدون تراخيــص رســمية 
وحســب القانــون أو ألي أدويــة مهربــة أو مــزورة ومــا أورده 
بعــض االعالميــن فقــد اوضحنــا ســابقا بانــه بعــد وصــول 
مذكــرة وزارة الصحــة احلناهــا إلدارة االســتيراد يف مــا 
ــمية  ــا الرس ــتكملت إجراءاته ــة واس ــة العام ــص األدوي يخ
أمــا فيمــا يخــص إدارة املخــدرات فقــد متــت االحالــة لهــذه 
ــى  ــة عل ــراءات املوافق ــتكمل إج ــم تس ــة ول اإلدارة املخاص
االســتيراد واالفــراج والهيئــة لديهــا كــوادر صيدالنيــة 

فنيــة وعنــد وجــود اي بالغــات او اشــاعات اعالميــه 
املواطــن  نحــو  الوطنــي  ولواجبهــا  فانهــا 

تتحــرك بالنــزول وتتحقــق مــن كل ذلــك 
وطبعــا الــى االن التقاريــر تشــير لعــدم 

ــه. ــج ل ــم التروي ــا يت ــل م ــود مث وج
ونؤكــد أيضــًا أن  الهيئــة ليســت مســؤولة 
أدويــة  أي شــحنة  عــن متابعــة توزيــع 

الطلبــات  طريــق  عــن  اليمــن  تدخــل 
باعتبــار  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة 

الهبــات  بتلقــي  املعنيــة  هــي  الــوزارة  أن 
واملنظمــات  الهيئــات  قبــل  مــن  واملســاعدات 

ــت  ــا حت ــم توزيعه ــي يت ــاعدات والت ــار املس ــة يف إط الدولي
اشــراف وزارة الصحــة للمستشــفيات للتخفيــف مــن حــدة 
األزمــة التــي تعانيهــا اجلوانــب الطبيــة والعالجيــة يف 
البــالد جــراء العــدوان.  ولكــن عنــد وصــول اي بــالغ ســواء 
مــن الــوزارة او مــن اي جهــة فانــه يتــم التعميــم والتحــرك 

ملصــادرة مثــل هــذه االدويــة..
•  الهيئــة العليــا لألدويــة أطلقــت نــداءات متكــررة 
تفاعــل  وجــدمت  كيــف   ، اســتغاثة  وصرخــات 
املجتمــع الدولــي مــع هــذه النــداءات والصرخــات؟
لقــد اتخــذت الهيئــة وبالشــراكة مــع نقابــة الصيادلــة 
والغرفــة التجاريــة عــدة إجــراءات وخطــوات هامــة يف 
دخولهــا  وتســهيل  األدويــة  عــن  احلصــار  رفــع  ســبيل 
إلــى اليمــن منهــا إطــالق نــداءات اســتغاثة ومناشــدات 

للمنظمــات العامليــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان واملجتمــع 
الوضــع  تبــن  صحفيــة  مؤمتــرات  عقــد  كــذا  املدنــي.. 
الدوائــي والصحــي يف اليمــن والوضــع الكارثــي واإلنســاني 
الــذي قــد يــؤدي إلــى إبــادة جماعيــة للشــعب اليمنــي 
بأكملــه بســبب نقــص الــدواء إضافــة إلــى تقــدمي رســائل 
احتجــاج واســتغاثة إلــى عــدد مــن غــرف التجــارة العامليــة 
والعربيــة وكذلــك شــركات ومؤسســات الشــحن العامليــة 
بســبب  الوطــن  يف  الكارثــي  الوضــع  علــى  وإطالعهــم 
توقفهــم عــن الشــحن إلــى اليمــن بــدون أي مســوغ قانونــي 
املواثيــق  جميــع  أقــرت  قــد  والغــذاء  الــدواء  ســلع  وأن 
ــن  ــروب ب ــا يف احل ــاس به ــدم املس ــة ع ــاتير الدولي والدس

الــدول.. إال أن االســتجابة ضعيفــة.
• مــا هــي رســالتكم التــي توجهونهــا ملختلف وســائل 

اإلعــالم الوطني؟
أدعــو كافــة وســائل اإلعــالم الوطنــي إلــى حتــري 
املصداقيــة وااللتــزام مبعاييــر ومبــادئ العمل 
ــرات  ــى املهات ــرار إل ــدم االجن ــي وع الصحف
والشــائعات واالفتــراءات وأن تكــون أداة 
عــون للهيئــة يف توفيــر األدويــة ونقــل 
معانــاة اليمــن إلــى العالــم ال أن تكــون 
معــول هــدم ومنابــر تشــويه وحتــى ال 
تفقــد تلــك الوســائل والصحافيــن الثقــة 

ــم. ــة أخباره يف صح
•  كلمــة أخيــرة تــودون قولهــا أو أرقــام تعــززون 

ــاء بها؟ اللق
إلــى بعــض مســتوردي األدويــة بتحمــل  أوجــه رســالة 
والوظيفيــة يف  الوطنيــة  اإلنســانية قبــل  مســؤوليتهم 
هــذه  ظــل  يف  الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة  اســتيراد 
التــي  والصعــاب  املعوقــات  كل  يتجــاوزا  وأن  الظــروف 
باســتيراد  يقومــوا  وأن  أمامهــم..   تــزال،  ومــا  وقفــت، 
األصنــاف الدوائيــة التــي ســجلوها لــدى الهيئــة.  وأنــا 
جهــود  ويحتــرم  يقــدر  اليمنــي  املجتمــع  بــأن  أعلــم 
الــذي أشــيد ببعضهــم  الوقــت  هــؤالء املســتوردين ويف 
أطالــب البعــض اآلخــر بالقيــام مبســؤوليتهم يف اســتيراد 
األدويــة للقطــاع اخلــاص والعمــل معــا لتجــاوز العراقيــل 
والصعوبــات املفروضــة نتيجــة العــدوان وأن يكــون هدفنــا 
توفيــر الــدواء للمرضــى باجلــودة والســعر املناســب .. وال 

هــدف لنــا غيــره.
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د. عادل حميد

ــب  ــة وحس ــى الصح ــرًا عل ــة خط ــة النوعي ــة املتردي ــكل األدوي ال تش
بــل أنهــا تــؤدي كذلــك إلــى تبديــد أمــوال احلكومــات واملســتهلكن 

ــواء.  ــد س ــى ح عل
جــرت  ســامة  مــواد  علــى  النوعيــة  املترديــة  األدويــة  حتتــوي  قــد 
إضافتهــا عــن غيــر قصــد، ففــي هاييتــي يف عــام 1996 تــويف أكثــر مــن 
80 طفــاًل بعــد أن تناولــوا شــرابًا للســعال و الــزكام يحتــوي علــى مــادة 
الغليســرول امللوثــة بثنائــي ايثيليــك  الغليكــول وكان مــن املمكــن جتنــب 

ــد.  ــي اجلي ــع الدوائ ــات التصني ــك مبمارس ــع متس ــو أن املصن ــك  ل ذل
ولــن يكــون لــدواء يحتــوي علــى كميــة ضئيلــة مــن املــادة املطلوبــة أو 
ال يحتــوي عليهــا إطالقــًا التأثيــر العالجــي املــراد ولكــن ستســتحيل 
ــى  ــوي عل ــوي يحت ــاد حي ــتخدام مض ــدوى باس ــاالت  الع ــة ح معاجل
كميــة غيــر كافيــة مــن املــادة الفعالــة، واألســوأ مــن ذلــك أنــه قــد ال 
يتــم القضــاء علــى البكتريــا املعرضــة لكميــات ضئيلــة مــن املضــادات 
كان  وإن  للــدواء  مقاومــة  البكتريــا  تصبــح  أن  يحتمــل  و  احليويــة 
ــاس  ــن الن ــر م ــدد أكب ــاة ع ــل حي ــا يجع ــًا مم ــة صحيح ــدار اجلرع مق

ــر.  ــة للخط عرض
إن معظــم البلــدان ال تقبــل إال بإســتيراد وبيــع األدويــة املصنعــة وفقــًا 
لشــروط ممارســات التصنيــع الدوائــي اجليــد املعتــرف بهــا دوليــًا ، 
لــذا ميكــن حلكومــات البلــدان التــي تســعى إلــى تعزيــز صادراتهــا  مــن 
املنتجــات الصيدالنيــة أن تنجــح يف مســعاها بإجبــار جميــع منتجــي 
األدويــة علــى التقيــد بشــروط ممارســات التصنيــع الدوائــي اجليــد و 

بتدريــب املفتشــن العاملــن لديهــا علــى اإلملــام بتلــك الشــروط. 

مبادئ ممارسة التصنيع الدوائي الجيد: 
املبــدأ األساســي لقواعــد املمارســة التصنيعيــة  الدوائيــة اجليــدة 

ــي:  ــا يل ــا يف م ــن صياغته ميك
أنــك ال تســتطيع حتليــل اجلــودة داخــل املســتحضر بعــد انتهــاء 

التصنيــع وإمنــا يجــب بنــاء اجلــودة أثنــاء التصنيــع. 
وعليــه فــإن املمارســة اجليــدة يف التصنيــع الدوائــي  متثــل ذلــك 
ذا  املســتمر  اإلنتــاج  يضمــن  الــذي  النوعــي  التوكيــد  مــن  اجلــزء 
النوعيــة العاليــة للمنتجــات التــي تتــم إجــراءات الســيطرة النوعيــة 
والــذي  الدوائــي  املنتــج  بهــا  التــي يتمتــع  املواصفــات  وفــق  عليهــا 

جتعلــه مناســبًا لألغــراض التــي صنــع مــن أجلهــا. 
ويعــود تاريــخ انظمــة وتشــريعات ممارســة التصنيــع الدوائــي اجليــد 
إلــى منتصــف الســبعينات ولكــن كثــرة احلــوادث التــي وقعــت أدت إلــى 
ــى  ــي أدت إل ــة وبالتال ــات الدوائي ــى الصناع ــة عل ــديد يف الرقاب التش

ظهــور أول األنظمــة ملمارســة التصنيــع الدوائــي اجليــد. 
ويف عــام 1991م أدى مقتــل أكثــر مــن مائــة طفــل يف نيجيريــا بســبب 
تناولهــم ملنتــج دوائــي ملــوث مبــادة Ethylene Glycol  إلــى بــدء العمــل يف 

التفتيــش الدوائــي علــى املســتوى العاملــي. 
إن متطلبــات أســس املمارســة اجليــدة للتصنيــع الدوائــي اجليــد 
ــه  ــف ب ــن التعري ــذي يتضم ــودة ال ــام اجل ــط لنظ ــمل التخطي تش
ــة الـــ  ــاء بأنظم ــر اإليف ــة ومعايي ــودة املطلوب ــر اجل ــك معايي وكذل
وحتديــد   ، والتحليــل  التصنيــع  ،عقــود  بالتوثيــق  مــرورًا   GMP

 Validation التثبتيــة   ، متابعتهــا  وامكانيــة  املســتحضرات  هويــة 
علــى  والســيطرة  اإلفــراج  وقــرار  التشــغيلة  ســجل  مراجعــة   ،
املنتجــات غيــر املطابقــة ، شــكاوى متداولــي األدويــة، إجــراءات 
ســحب املســتحضرات من األســواق ، نظــام اإلجــراءات التصحيحية 
ــاًء  ــن وانته ــل العامل ــب وتأهي ــودة ، تدري ــق اجل ــة ، تدقي والوقائي
مبفاهيــم املناطــق النظيفــة وضــرورة وجــود مخطــط منطقــي 
ــاكل  ــوع مش ــب وق ــاعدة يف جتن ــن للمس ــات والعامل ــة املنتج حلرك

أثنــاء اإلنتــاج .

 التصنيع الدوائي الجيد.. أهميته وشروطه
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د. عبدامللك العزب

"إدارة اجلــودة الشــاملة" ليســت اصطالحــات 
ــن  ــة ب ــا يف أي مؤسس ــن إجراؤه ــريعة ميك س
عابــرة  موضــة  وليســت   ، وضحاهــا  عشــية 
ميكــن  ال  كمــا   ، بســرعة  تعلمهــا  ميكــن 
شــراؤها مــن بائــع أو خبيــر، وال انتقاؤهــا مــن 
كتيــب للتدريبــات، وليســت مغامــرة مثيــرة 
ــون  ــة، ك ــراد يف املؤسس ــض األف ــا بع ــوم به يق
يتطلــب  الشــاملة"  اجلــودة  "إدارة  جنــاح 
املؤسســة  أفــراد  كل  مــن  كامــال  التزامــا 
ــائها  ــي ألنش ــدف الرئيس ــق اله ــس حتقي بأس
ــودة  ــن ج ــل يف "حتس ــة املتمث ــة مؤسس يف أي

للعميــل. املقدمــة  واخلدمــات  املنتجــات 
ان "إدارة اجلــودة الشــاملة" تتطلــب عمليــة 
جنــاح شــاملة ، يتــم حتقيقهــا مبــرور الوقــت 
،كمــا أنهــا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق وهــي 

ســبب رئيســي لتحقيــق جنــاح املؤسســات.
وليســت املؤسســات التــي تطبــق إدارة اجلــودة 
الشــاملة أكثــر إنتاجــا وفعاليــة، بــل هــي مــن 
ألن  وذلــك  املمتعــة،  العمــل  أماكــن  أفضــل 
كل  جنــاح  حتقــق  الشــاملة"  اجلــودة  "إدارة 
مــن الفــرد واملؤسســة فهــي تشــبع حاجــات 

األفــراد داخــل
مواقــع العمــل، كمــا أنهــا ذات قيمــة إيجابيــة 

عاليــة للمؤسســة والعمــالء واملوظفــن.
ان للجودة تعاريف عدة منها:

-اجلــودة مــن جــاد جــودة أي صــار جيــدا. 
وأجــاد أي أتــى باجليــد مــن قــول أو عمــل

وتأتــي مبعنــى الســرعة والكثــرة والســخاء 
والبــذل والتســامح وكثــرة العطــاء
)اجلود( والفرس السريع )اجلواد(.

. اجلودة هي التوافق مع املتطلبات
. اجلودة هي رضا املستهلك

 وهناك تعاريف أخرى عديدة لها 
. ومن مزايا اجلودة الشاملة ما لي:

- اجلــودة الشــاملة هــي اإلتقــان العمــل الــذي 
يحبــه اهلل تعالــى وحتبــه النفــوس البشــرية

- اجلــودة الشــاملة جتعــل موظفــي املؤسســة 
العمــل  علــى  بقدرتهــم  ثقــة  يــزدادون 
وبالتالــي  وواضحــة  محــددة  لرؤيــة  طبقــا 

منتــج  أنتــاج  وقــت(  كل  )يف  يســتطيعوا 
للمتطلبــات. محقــق 

ــة  ــة البيئ ــر للمؤسس ــاملة توف ــودة الش - اجل
الســليمة للتحســن املســتمر يف األداء.

- اجلــودة الشــاملة توجــد الثقــة لــدى عمالء 
املؤسســة مــن أن املؤسســة قــادرة يف كل وقــت 

علــى أنتــاج منتــج يحقــق املتطلبــات.
ولتمكــن اجلــودة الشــاملة البــد مــن أتبــاع 

النصائــح اخلمــس التاليــة:
رايــة  يرفــع  الــذي  البطــل  عــن  البحــث   .1
اجلــودة الشــاملة ويديرهــا بحكمــة وذكاء.

2.  التــزام القيــادة العليــا وتبنيهــا للجــودة 
الشــاملة.

لدراســة  جــاد  عمــل  فريــق  تشــكيل    .3
الشــاملة. اجلــودة  تطبيــق  ومتابعــة 

للجــودة  جديــدة  إدارة  اســتحداث    .4
وتفعيــل  موجــودة(  تكــن  لــن  )إن  الشــاملة 
دورهــا وإحلاقهــا بالقيــادة العليــا للمؤسســة.

5.  البــدء يف تطبيــق اجلــودة الشــاملة وعــدم 
التأخيــر أو املســاومة أو التســويف.

ــح  ــدة يتض ــرى عدي ــف أخ ــد تعاري ــا توج كم
لنــا مــن خاللهــا مفهــوم "اجلــودة" مبعناهــا 
املجــاالت  بجميــع  وتختــص   ، الشــامل 
املنتجــات  جميــع  ويشــمل  اســتثناء،  دون 
واخلدمــات بشــكل عــام، ومــن أهمهــا "مجــال 
التصنيــع  مجــال  يف  وشــروطها  اجلــودة 

. اجليــد"  الدوائــي 
وســالمة  بصحــة  تتعلــق  اجلــودة  والن 
االنســان فقــد اولــت جميــع اجلهــات العامليــة 
ــة  ــة الصح ــا منظم ــة ومنه ــات الدولي واملنظم

العامليــة هــذا
اجلانــب قــدرا كبيــرا مــن االهتمــام وأصــدرت 
واملبــادئ  واملعاييــر  الشــروط  مــن  العديــد 
لتصنيــع  املنظمــة  الدوليــة  والقواعــد 
وحتليــل املســتحضرات الطبيــة الصيدالنيــة 

. االنســان  يســتخدمها  التــي 
وقامــت العديــد مــن املنظمــات بوضــع شــروط 
حديثــة وقواعــد عامــة )ملزمــة وشــاملة( 
تلــك  بتصنيــع  ويرتبــط  يتعلــق  مــا  لــكل 
املســتحضرات ، ال يتســع املجــال لنــا لشــرحها 

لتعددهــا وتشــعبها.

رئيســية  عناويــن  فقــط  أذكــر  ســوف  لــذا 
مراحــل  علــى  والشــروط  القواعــد  لتلــك 
عنــوان  كل  تنــاول  يتــم  بحيــث   ، قادمــة 
ــا  ــي تصدره ــة الت ــن املجل ــدد م ــي يف ع رئيس

الهيئــة.
وتلك العناوين كما يلي:

اجلودة )النوعية(
ادارة اجلودة

تأكيد اجلودة
املمارسة اجليدة للتصنيع

ضبط اجلودة
اجلهاز العامل )الوظيفي(

االبنية
املعدات

املواد
املواد االولية

مواد التعبئة والتغليف
املستحضرات الوسيطة واملستحضرات 

السائبة
املستحضرات اجلاهزة

املواد املرفوضة واملواد املستعادة
املستحضرات املسترجعة

املستحضرات املعادة
املعايير املرجعية

العينات االحتياطية
النفايات

ــة  ــات اضافي ــه متطلب ــج- ل ــن املنت ــراج ع االف
للتشــغيالت املنتجــة اثنــاء اجــراء التثبتيــة.
ومــن تلــك القواعــد والعناويــن التــي تراعــي 

أمــورًا عــدة :
- الشروط املطلوب توافرها يف املفتش

- خطوات ومراحل التفتيش
املفتــش  علــى  ينبغــي  وأدأب  أخالقيــات   -
االلتــزام بهــا قبــل وأثنــاء وبعــد التفتيــش

HVAC SYSTEMS نظام التهوية -
- نظام املاء املستخدم يف تصنيع 

 WATER  املستحضرات الصيدالنية
.SYSTEMS

إدارة الجودة الشاملة
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د/ناظم احلاج

• تعـد صناعـة األدويـة مـن أهـم الصناعـات يف العالـم فهـي من 
أخـرى  ناحيـة  ومـن  ناحيـة ترتبـط بحيـاة اإلنسـان وصحتـه 
لهـا تأثيـر يف اقتصاديـات الـدول، إذ يبلـغ حجـم مبيعات سـوق 
الشـركات  تسـتحوذ  دوالر  الترليـون  قرابـة  العالـم  يف  الـدواء 
 30% علـى  األوروبيـة  والشـركات  منهـا   30% علـى  األمريكيـة 

واليابانيـة علـى %21 والباقـي مـوزع علـى بقيـة دول العالـم.
العربيـة ال ترقـى ملسـتوى الصناعـة  الـدواء  ال تـزال صناعـة 
األجنبيـة، إذ تعانـي مـن العديـد مـن املشـاكل من أهمهـا افتقار 
خاللهـا  مـن  التـي  والتطويـر  األبحـاث  ملراكـز  العربـي  الوطـن 
يتـم تصنيـع املـادة الدوائيـة اخلـام واكتشـاف أمصـال جديـدة 
األجنبيـة  األدويـة  علـى  االعتمـاد  اآلخـر  واألمـر  لألمـراض، 
املناسـب  بالشـكل  الوطنيـة  األدويـة  مصانـع  تشـجيع  وعـدم 
الـذي يجعلهـا تنافـس الـدواء األجنبـي وتتكامـل مـع مصانـع 
عربيـة أخـرى، فضـاًل عـن موجـة االحتـكار واالسـتحواذ مـن 

العربيـة بهـدف توسـيع  مصانـع األدويـة األجنبيـة للمصانـع 
العربيـة. املنطقـة  أسـواق تصريفهـا يف 

فـإذا ارتفـع سـعر صـرف الـدوالر مقابل الريـال اليمنـي ارتفعت 
معـه أسـعار الـدواء بشـكل متفـاوت مـا يضـر الطبقـة الفقيـرة 
فئـة  فتلجـأ  الـدواء؛  علـى  احلصـول  تسـتطيع  بالـكاد  التـي 
كبيـرة لتنـاول األدويـة املزيفـة والعـالج الطبيعي الـذي يرتكز 
علـى األعشـاب والتـي تلقـى رواًجـا كبيـًرا يف األسـواق العربيـة 

ألنهـا أرخـص ثمًنـا.
الوضـع ال يقتصـر فقـط علـى اليمـن بـل يتعـدى معظـم الدول 
العربيـة، فالتقاريـر تؤكـد أن %65 إلـى %80 مـن األدويـة هـي 
مسـتوردة مـن اخلـارج بينمـا النسـبة الباقية تصنـع يف املصانع 
العربيـة وحتـى التـي تصنـع يف املصانـع الوطنيـة تكـون املـادة 
اخلـام مسـتوردة، لـذا فـإن أسـعار الـدواء دائًمـا مـا تكـون حتـت 
إن  فمـا  الصـرف،  أسـعار  وتقلبـات  العامليـة  الشـركات  رحمـة 
يرتفـع سـعر صـرف اليـورو أو الـدوالر أمـام العمـالت العربيـة 
بشـكل  وينعكـس  الـدواء  تصنيـع  تكاليـف  معـه  ترتفـع  حتـى 

مباشـر علـى ثمنـه يف األسـواق.

التحديات التي تواجه
صناعة الدواء العربية

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية
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مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

صناعة الدواء يف العالم ويف املنطقة العربية
تعـد صناعـة الـدواء يف العالـم مربحـة جـًدا وتأتـي بعـد جتارة 
السـالح مباشـرة حيـث يبلـغ حجمهـا مـا بـن 750 إلـى ترليـون 
دوالر حسـب تقديـرات مختلفـة، حيث بلغت حصة أكبر عشـر 
شـركات عقاقيـر طبيـة يف العالـم مـن هـذه املبيعـات مـا يقـرب 
أمريكيـة،  شـركات  خمـس  بينهـا  ومـن  دوالر  مليـار   429 مـن 
واملنطقـة العربيـة تعـد مـن أكبـر أسـواق املنطقـة اسـتهالًكا يف 
العالـم وتطمـح كبـرى شـركات األدويـة دوًمـا إلـى االسـتثمار يف 
هـذا القطـاع يف العالـم العربـي سـواء مـن خـالل تأسـيس فـروع 
لشـركاتها األم يف املنطقة أو باالسـتحواذ على شـركات وطنية، 
عـدد  بسـبب  الشـركات  جميـع  تغـري  التـي  مصـر  وخصوًصـا 
90 مليـون نسـمة وبواقـع معـدل  سـكانها الـذي يناهـز قرابـة 

منـو سـكاني %2.6 سـنوًيا.
وتعـرف  للـدواء  اسـتهالًكا  اخلليـج  دول  أكثـر  اإلمـارات  وتعـد 
لقلـة  ذلـك  ويعـود  "ملتهبـة"  بأنهـا  اخلليـج  يف  األدويـة  أسـعار 
بحجـم  مقارنـة  املنطقـة  يف  األدويـة  تصنيـع  مصانـع  عـدد 
لـذا  بالـدوالر  مرتبطـة  اخلليـج  عمـالت  أن  كمـا  االسـتهالك، 
الصـرف، وتسـتورد دول اخلليـج مـا  فاألسـعار مرهونـة بسـعر 
نسـبته %80 مـن األدويـة مـن أوروبـا، ويشـتكي سـكان اخلليـج 

األدويـة. أسـعار  ارتفـاع  مـن 
تشـير األرقـام إلـى أن الـدول العربيـة تنتـج مـا قيمتـه 11 مليار 
دوالر مـن األدويـة أي مـا نسـبته 3٪ من سـوق الـدواء يف العالم، 
الـدواء  علـى  سـنوًيا  دوالًرا   40 نحـو  العربـي  املواطـن  وينفـق 

مقابـل 600 دوالر للفـرد األوروبـي.
وخـالل السـنوات املاضيـة ارتفـع الطلـب على األدويـة األردنية 
ارتفاًعـا ملحوظـا حيـث تصـدر شـركات األدويـة األردنية 80% 
مـن منتجاتهـا إلى الـدول العربية وتشـير التوقعـات إلى ارتفاع 
اخلمـس  خـالل  دوالر  مليـار  إلـى  األردنيـة  األدويـة  صـادرات 

املقبلة. سـنوات 
علـى  مثـااًل  الغربيـة  الـدول  يف  يعـد  الـذي  الصحـي  التأمـن 
الرفاهيـة فإنـه يعتبـر يف بعـض البـالد العربيـة حلًمـا يـراود 
يحصلـون  ال  اليمـن  سـكان  مـن   ٪70 فنسـبة  العربـي  املواطـن 
علـى التأمـن الصحـي وتعتبـر اليمن الدولـة األقـل إنفاًقا على 
الصحـة عربًيـا مبعـدل 20 دوالًرا للفـرد سـنوًيا، ويف اجلزائـر 
بالتأمـن  يتمتعـون  ال  مواطـن  ماليـن   7 يقـارب  مـا  هنـاك 
يشـملهم  شـخص  ماليـن   10 يوجـد  السـعودية  ويف  الصحـي 
التأمـن مـن أصل عدد سـكان السـعودية ويف األردن يعتبر ٪85 
األولـى  الصحـي وتعـد قطـر  بالتأمـن  السـكان مشـمولن  مـن 
لـكل  دوالر   1700 مبعـدل  الصحـة  علـى  اإلنفـاق  يف  عربًيـا 
مواطـن سـنوًيا، ويحظـى كل مواطنـي قطـر بالتأمـن الصحي.

وبحسـب تقارير فـإن نفقات التأمن الصحـي يف الدول العربية 
جتـاوزت أكثـر مـن 30 مليـار دوالر سـنوًيا وهـو مبلـغ كبيـر جًدا 
العربيـة  البـالد  يف  الصحـة  فاتـورة  ارتفـاع  مـن  الرغـم  وعلـى 
البرامـج الصحيـة  أن املواطنـن يشـكون مـن سـوء تطبيـق  إال 
وغـالء األدويـة وسـوء اخلدمـة الطبية، وعـادة يشـمل التأمن 
النفسـي  والعـالج  والتشـخيص  الفحـص  تكاليـف  الصحـي 
والبدنـي بينمـا يعتبـر برنامـج التأمـن الصحي يف فرنسـا أكثر 
رعايـة صحيـة للمريض حيث يشـمل إعانة العائـالت والتكفل 

بالنسـاء احلوامـل.
أسعار الدواء الباهظة

طبقـت الـدول اخلليجية يف العام  2015 سياسـة توحيد أسـعار 
األدويـة ممـا أدى إلـى هبـوط ملحـوظ يف فاتـورة الـدواء، ففـي 
قطـر مت توريـد أسـعار األدويـة يف جميـع الصيدليـات لذلك ال 
يوجـد أي تفـاوت يف أسـعار األدويـة، ويحفـز مجلـس التعـاون 
بهـذه  أكثـر  للنهـوض  لألدويـة   احملليـة  الصناعـة  اخلليجـي 

الصناعـة.
بينمـا ال تـزال أسـعار الـدواء يف املناطـق التـي تشـهد صراعـات 
وعـدم اسـتقرار كمـا يف مصـر وسـوريا والعـراق واليمـن تشـهد 
ارتفاًعـا ألسـباب عديـدة منهـا ارتهـان األدويـة بسـعر الصـرف 
ألنهـا مسـتوردة وقلـة املعـروض مـن الـدواء مـن ناحيـة أخـرى، 
فضـاًل عـن احتـكار التجار والشـركات لقطاع األدويـة ويف بعض 
الـدول العربيـة مسـتغلة استشـراء الفسـاد وعـدم االسـتقرار 
السياسـي واحلـروب ، اضافه الـى صعوبة دخول الدواء  بسـبب 

احلصـار املفـروض علـى اليمـن .
ما الحل؟

مـن الضـروري وضـع تشـريعات خاصـة بالـدواء العربـي يوحـد 
آلياتـه ويحميه مـن الغزو اخلارجي الذي يتمتـع بكل املقومات 
التـي متكنـه مـن السـيطرة علـى مجريـات السـوق، كمـا أنـه ال 
بـد مـن وضـع قوانـن محـددة لتـداول الـدواء األجنبـي داخـل 
البـالد العربيـة فـال معنـى إلغـراق األسـواق العربيـة بالـدواء 

األجنبـي مـا يهـدد صناعـة الـدواء العربيـة.
إقامـة مراكـز أبحـاث الـدواء ملجـاراة التقـدم العلمـي يف العالـم 
املـال  بـرأس  ودعمهـا  األدويـة  ومصانـع  باجلامعـات  وربطهـا 
فهـذا  وجـه  أكمـل  علـى  بدورهـا  للقيـام  يؤهلهـا  الـذي  الـكايف 
سـيمكن مصانـع األدويـة الوطنيـة مـن االعتمـاد علـى نفسـها 
أن  بالذكـر  واجلديـر  باملئـة،  مئـة  وطنـي  دواء  وإنتـاج  أكثـر 
نسـبة إنفـاق العالـم العربـي علـى البحـوث ال تتجـاوز %2 وهـو 
العلميـة علـى اختـالف  البحـوث  أنشـطة  إلـى تدهـور  أدى  مـا 

ومجاالتهـا. تخصصاتهـا 
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املنشطات الجنسية تدق ناقوس الخطر
د. عبدامللك عبداهلل ابودنيا 

الذيــن يعانــون مــن الضعــف اجلنســي  التــزال الفحولــة هاجســا  للرجــال 
كبيــرا يف حياتهــم لــذا يقصــدون إلــى طــرق ابــواب الصيدليــات وجتــار الســوق 
الســوداء لشــراء العقاقيــر واملنشــطات املســاعدة علــى حتســن قدرتهم  واشــباع 

ــية .  ــم اجلنس رغباته
ــعدهم  ــر تس ــة والعقاقي ــذه األدوي ــأن ه ــئ ب ــور خاط ــم تص ــن لديه إن املتعاط
وتطيــل عمليــة اجلمــاع دون وعــي ومعرفــة مبــدى خطورتهــا، لهــذا فإنهــم 
ــدواء  ــذا ال ــتعمال ه ــر اس ــرح ملخاط ــة وش ــف وتوعي ــة تثقي ــى عملي ــة إل بحاج
ومــن املفتــرض  التوجــه إلــى مصــدر العــالج الصحيــح مــن خــالل الطبيــب 

األخصائــي.
ــتمر  ــد مس ــر ويف تزاي ــكل كبي ــات بش ــى الصيدلي ــيًا عل ــاف جنس ــردد الضع يت
رغباتهــم  تشــبع  ان  لهــا  ميكــن  التــي  العقاقيــر  مــن  اجلديــد  عــن  باحثــن 
اجلنســية وجتنبهــم احلــرج اثنــاء املعاشــرة ، فيمــا يلجــأ آخــرون إلــى جتــار 
الســوق الســوداء رغــم أن جــزءا كبيــرا منهــم غيــر متخصصــن يف وصــف تلــك 
العقاقيــر فقــد تعــددت أشــكالها وانواعهــا املختلفــة والغريبــة فمنهــا ماهوعلــي 
ــا  ــري ومنه ــو الذك ــي العض ــف عل ــل تل ــر ومنادي ــوكالتة وقط ــك وش ــكال عل اش
ــة  ــا  واغلف ــوة يف مظهره ــاس القه ــا اكي ــة ايض ــق احلساس ــي املناط ــرش عل ــا ي م
ــراص  ــكل اق ــي ش ــوكل عل ــغ وي ــا ميض ــا م ــزي ومنه ــي واملالي ــل امللك ــل العس العس

ــك ــى ذال ــوالت وماال وكبس
أن هــذه العقاقيــر تقــدم بأشــكال عديــدة علــى أنهــا أعشــاب طبيعيــة صينيــة 
الصنــع خاليــة مــن التاثيــرات اجلانبيــة ومناســبة المــراض الســكر والضغــط .

 -كثيرمــن هــذه العقاقيــر يتــم تروجيهــا وبيعهــا ويف اغلــب الصيدليــات بغيــر 
وصفــة طبيــة حيــث يتــم تهريبهــا الــي اليمــن عــن طريــق جيبوتــي منفــذ 
بــاب املنــدب  قادمــة مــن الصــن الشــعبية ، مــع العلــم أن معظــم هــذه العقاقيــر 
وصحــة  حيــاة  ومهــددة  اخلطــورة  عاليــة  بدرجــة  تؤثــر  قــد  والعالجــات 
الشــخص املتعاطــي باالخــص امــراض الضغــظ والســكري واجللطــات وكبــار 

السن .  
-أن املنشــطات اجلنســية تعــد مــادة دســمة للتهريــب عبــر هــذه املمــرات ، مــع 
العلــم ان مهربــي األدويــة يجلبــون كميــات كبيــرة مــن هــذه املنشــطات ملعرفتهــم 
مــدى اإلقبــال عليهــا وســط احلصــار اخلانــق واملطبــق علــي بلدنــا احلبيــب 

والفــراغ املقيت.  
- جتــار املنشــطات اجلنســية يعتبــر بيــع هــذه العقاقيــر مصــدر رزقهــم الوحيــد 
والــذي يــدر عليهــم امــواال طائلــة وارباحــا خياليــة يف مجتمــع يســوده البطالــة 

ــر واجلهل. والفق
إن بيــع املنشــطات اجلنســية املهربــة غيــر قانونــي ومحظــور مــن قبــل اجلهــات 
ــا  ــإن بيعه ــك ف ــم ذل ــة ، ورغ ــا لالدوي ــة العلي ــة والهيئ ــة يف وزارة الصح الرقابي
يشــهد رواجــًا كبيــرا ، حيــث يبيــع الصيدلــي هــذه العقاقيــر علــي مرأى ومســمع 

مــن اجلهــات الرقابيــة بانتظــار مــن يطلبهــا دون اي اســتثناء.
  اســباب كثيــرة اســتدعت القاصديــن الــي طــرق ابــواب الصيدليــات لشــراء 

ــا ــر منه ــر  نذك ــذه العقاقي ــل ه مث
إن االرتفــاع الكبيــر يف نســب البطالــة وعــدم اســتطاعة الشــباب توفيــر حيــاة 
ــذه  ــتخدام ه ــى اس ــود ال ــال يق ــوء ح ــن س ــد م ــه البل ــا يعاني ــل م ــة يف ظ كرمي
املنشــطات، متناســن األخطــار واملشــاكل التــي ميكــن أن تســببها هــذه العقاقير”

أن اغلــب مالكــي الصيدليــات واالعاملــن فيهــا يبيعونهــا ألي شــخص يريدهــا 
فقــط عندمــا يتأكــدون أنــه ليــس مــن دائــرة التفتيــش والرقابــة مــن وزارة 
الصحــة او الهيئــة العليــا لالدويــة  مــع العلــم أنهــم يهملــون حتــى ســؤال الزبــون 
إن كان يعانــي مــن أمــراض  او اي مشــاكل صحيــة اخــرئ ، حيــث أنهــا ممنوعــة 
ملــن يعانــي مــن تصلبــات الشــراين وأمــراض القلــب، مــا يهــدد حيــاة املريــض دون 

علمــه .
الدكتــور  برئيســها  ممثلــة  اليمنــي  املجتمــع  صيدليــات  مــالك  نقابــة  ان 
عبدامللــك عبــداهلل ابودنيــا وحرصــا منهــا علــئ معرفــة نوعيــة هــذه االدويــة 
فقــد قــررت القيــام بعمــل دراســة يف مختبــر الرقابــة لالدوية يف املغــرب الرباط 
شــملت اغلــب هــذه العقاقيــر املتواجــدة يف الســوق اليمنــي وبعــد اســتكمال 
ــكل  ــة ب ــر مغشوش ــذه العقاقي ــن ان ه ــة تب ــج الدراس ــور نتائ ــات وظه الفحوص
ــة  ــي اغلف ــد عل ــو متواج ــا ه ــة كم ــات طبيعي ــت مركب ــة وليس ــمائها املختلف أس
ــرع  ــرا) وبج ــيلدنيافل (فياج ــروف س ــي املع ــب كيميائ ــي مرك ــا ه ــت وامن البواك

ــات . ــا كل الدراس ــذر منه ــي حت ــج والت ــوق 180 مل ــة  تف ــة ومميت ــة قاتل عالي
ان نقابــة مــالك صيدليــات املجتمــع اليمنــي حتــذر مــن تنامــي هــذه الظاهــرة 
واســتمرار ترويــج وتهريــب وبيــع هــذه العقاقير واملنشــطات اجلنســية واملخدرة، 
كمــا تطالــب اجلهــات املتخصصــة بالعمــل اجلــاد للحــِدّ مــن تلــك الظاهــرة التــي 
ا علــى املجتمــع اليمنــي ، وتــؤدي إلــى ازديــاد  ل خطــًرا مســتقبلًيّ تعتبرهــا تشــِكّ
ــذي  ــي ال ــدواء اليمن ــون ال ــب قان ــة.و بحس ــا املختلف ــة بأنواعه ــدل اجلرمي مع
يــروج مســتحضرات غيــر شــرعية، باحلبــس  مــن  ينــص علــى معاقبــة كل 
وبغرامــة ماليــة وذات املــادة تنــص علــى تشــديد العقوبــة بحيــث تكــون عقوبــة 
احلبــس وجوبيــة، إذا ترتــب علــى املخالفــة خســارة يف األرواح أو أضرار جســيمة 

يف األمــوال وتضاعــف العقوبــة يف حــال تكــرار املخالفــة.
ان نقابــة مــالك صيدليــات املجتمــع اليمنــي تكشــف عــن وجــود جتــاوزات مــن 
ِقبــل جتــار الســوق الســوداء جتــار الشــنطة وحتــى بعــض الصيادلــة العاملــن 
كمــا تشــدد علــى أن مــن يضبــط بحوزتــه أدويــة وعقاقيــر مهربــة يخضــع 
إلجــراءات عقابيــة كبيــرة قــد تصــل إلــى احلبــس وإغــالق الصيدليــة وســحب 

رخصــة املهنــة.
ــاون  ــة بالتع ــا لالدوي ــة العلي ــا والهيئ ــة مبكاتبه ــة ممثل ــو وزارة الصح ــا تدع كم
مــع ووزارة الداخليــة والبحــث واالمــن القومــي للعمــل ســويًا مــن أجــل الكشــف 
عــن بــؤر تهريــب هــذه املنشــطات ومالحقــة جتارهــا ومروجيهــا وبائعيهــا، 
ــا يف  ــوع متعاطيه ــى وق ــؤدي إل ــا ت ــا ألنه ــن ميتلكه ــب كل م ــون يعاق ــاك قان وهن

ــديدة ــر ش مخاط
ومــن جانــب آخــر، توكــد نقابــة مــالك صيدليــات املجتمــع اليمنــي أن هــذه 
األدويــة التــي تدخــل البــالد بصــورة غيــر شــرعية، تخــزن أيضــًا بصــورة ســيئة 
يزيدهــا إضــرارًا ومخاطــرًا، مشــيرًا إلــى أن مروجــي هــذه األدويــة أشــخاص 

ــة. ــم الصيدل ــة بعل ــم أي دراي ــس لديه ــن لي ــر مؤهل غي
كمــا ترجــح النقابــة ســبب تفشــي اســتخدام وشــراء هــذه املنشــطات إلــى 
مســاهمة الفضائيــات الهابطــة يف الترويــج لهــا وخــداع النــاس بعبــارات منمقــة 
ــة  ــارة طبي ــا دون استش ــتخدمن له ــراد املس ــي األف ــة وع ــك قل ــة، وكذل وجذاب

ــاكلهم. ــريع ملش ــل س ــى ح ــاس إل ــة الن ــار، وحاج ــع التج ــى جش ــة إل باإلضاف

املكتب التنفيذي للنقابة  
رئيس نقابة مالك صيدليات املجتمع اليمني 

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية
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 تهيــب الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة باالخــوة  مســتوردي األدوية واملســتلزمات 
الطبيــة املســجلن يف الهيئــة العليــا ســرعة موافــاة الهيئــة العليــا لألدوية بـ:

اخلطة السنوية الستيراد االدوية واملستلزمات الطبية للعام 2017م.. 1
املخزون الدوائي بشكل شهري .. 2

▪ تهيــب الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة املســجلن لــدى الهيئــة 
واملمثلــن للشــركات االجنبيــة يف بالدنــا توفيــر كافــة االصنــاف الدوائيــة 
واملســتلزمات الطبيــة املســجلة، لتلبيــة حاجة الســوق احملليــة، وأي تقاعس 
يف ذلــك ســيضطر الهيئــة إلــى اتخــاذ االجــراءات الالزمــة طبقــًا للقوانــن 

واللوائــح املنظمــة لكــي تضمــن تلبيــة احتيــاج الســوق.

إعالن من الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية

إعالن من الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية

إعالن من الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية

Inspection@sbd-ye.org : على البريد اإللكتروني اخلاص بإدارة الرقابة

إلــى جميــع اإلخــوة / مســتوردي األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ... جتــار بيــع األدويــة 
واملســتلزمات الطبيــة... مصنعــي األدويــة احملليــن.

تهيــب الهيئــة العليــا لألدويــة باملذكوريــن أعــاله ســرعة جتديــد تراخيــص املســتوردين، 
وكــذا جتديــد تســجيل الشــركات واألصنــاف املنتهيــة وذلــك خــالل مــدة أقصاهــا شــهر 

مــن تاريــخ اإلعــالن.
وذلــك مبوجــب القــرار اجلمهــوري رقــم 231 لســنة 1999م بشــأن إعــادة تنظيــم الهيئــة 
وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 333 لســنة 2004 بشــأن تنظيــم صناعــة وجتــارة األدويــة.
الشــركات  وإلغــاء  اتخــاذ اإلجــراءات احملــددة بالالئحــة مــن شــطب  لــم ســيتم  مــا   

واإلحاطــة. للعلــم  هــذا  واألصنــاف.. 

مارس  ٢٠١٧م
مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 

عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية




