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تصحيح واقع الدواء يف السـوق اليمني وخلق بيئة سـليمة لسـوق 
الـدواء، هـدف نبيـل يجـب أن نعمل جميعـا من أجله، ولـذا  نحيي 
الدوائـي  الترويـج  بأخالقيـات  امللتزمـن  املهنيـن  الصيادلـة  هنـا 
كونـه ثمـرة مـن ثمار أخالقيات املسـلم امللتـزم بالتعاليـم الدينية 
التـي حتـث علـى االلتـزام مبنهجيـة تراعـي اجلوانـب اإلنسـانية 
يف  والتشـويه  اإلغـراء  أسـاليب  وتتجنـب  باملصداقيـة  وتلتـزم 
التـزام وعمـل جـاد علـى حمايـة  الـدواء وهـذا هـو  طـرق صـرف 
املجتمـع مـن اآلثـار الضـارة للدعايـات املضللـة التي تبثهـا العديد 
مـن وسـائل اإلعـالم حـول أدويـة بعينهـا، حيـث انـه سـيتم قريبـا 
عمـل ميثـاق وطنـي لاللتـزام باملمارسـات األخالقيـة السـليمة يف 

الترويـج للـدواء.

أي  مـن  املواطـن  حمايـة  يف  يتعلـق  مهمـا  جانبـا  هنـاك  أن  كمـا 
آثـار جانبيـة مضـرة للـدواء ، ومـن هنـا جـاء االهتمـام بالتيقـظ 
املواطنـن  والتفاعـل معـه مـن قبـل األطبـاء لتجنيـب  الدوائـي  
بعـض  اسـتخدام  عـن  الناجتـة  اجلانبيـة  باألعـراض  اإلصابـات 
األدويـة وذلـك مـن خـالل املتابعـة املتواصلـة واكتشـاف اجلديـد 
والتعامـل معـه كمـا يجـب وهنـا أدعـو جميـع املؤسسـات الصحيـة 
واملستشـفيات وشـركات األدوية واملختبرات التعامل بإيجابية مع 
التيقـظ الدوائـي مـن خـالل جمـع املعلومـات اخلاصـة باألعـراض 
اجلانبيـة أو أي معلومـة لهـا عالقـة يف هـذا اجلانـب وإرسـالها إلـى 
جميعـا  لنمثـل   ، بـدوره  سـيقوم  الـذي  الدوائـي  التيقـظ  مركـز 
حلقـة عمـل واحـدة يكـون ناجتهـا توفيـر دواء آمـن بجـودة أفضل 
للمواطـن، و إن اهتمـام الهيئـة ومتابعتهـا للنظـام العاملـي للتيقـظ 
الـذي  العـدوان  جـراء  اسـتثنائية  حالـة  نعيـش  ونحـن  الدوائـي 
تشـنه السـعودية واإلمـارات يعـد مـن أساسـيات حمايـة املواطـن 
مـن عـدوان آخـر ,وهـذه هـي روح الصمـود واإلصـرار علـى جتـاوز 
الصعـاب، هـذه هـي روح اليمنـي احلقيقيـة التي يصعب كسـرها أو 

إجبارهـا علـى اخلضـوع.

أخالقيات املهنة وإلتزام الطبيب

هناك جانبا مهما 
يتعلق يف حماية 
املواطن من أي آثار 
جانبية مضرة للدواء ، 
ومن هنا جاء االهتمام 
بالتيقظ الدوائي  
والتفاعل معه من 
قبل األطباء لتجنيب 
املواطنن اإلصابات 
باألعراض اجلانبية 
الناجتة عن استخدام 
بعض األدوية

د. محمد املداني
رئيس الهيئة 
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الطبيـة  واملسـتلزمات  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  أقامـت 
مؤخـرا ورشـة عمـل برعاية معالي وزيـر الصحة العامة 
حتـت  حفيـظ  بـن  سـالم  محمـد  الدكتـور  والسـكان 
عنـوان »حتديـث االجـراءات الضبطـي« ، اكـد خاللهـا 
رئيـس الهيئـة العليـا لألدويـة الدكتـور محمـد املدانـي 
بعـض  يف  االختـالالت  معاجلـة  علـى  الهيئـة  حـرص   ،

الدوائيـة. للسـوق  والرقابيـة  الضبطيـة  االجـراءات 
وأشـار إلـى ان  الورشـة مثلـت البدايـة املثلـى للمسـاعدة 
لتحديـث  وتوصيـات  مقترحـات  إلـى  الوصـول  علـى 
وآليـة  الضبطيـة  الئحتهـا  مـع  الرقابـة  ادارة  هيكلـة 
العمـل مبـا يتوافـق مـع اللوائـح والقوانـن ذات العالقـة 
ومبـا يخـدم املرحلـة التـي يواجـه فيهـا اليمـن العـدوان 

واحلصـار. السـعودي 
 وأوضـح الدكتـور املدانـي ان الهيئـة انشـأت مطلـع العـام 
املاضـي 2016م ، قسـم املخـزون الدوائـي ليتـم التركيـز 
ملنـع  العمـل  آليـات  وحتديـث  الدوائـي  األمـن  علـى 

او  مـزورة  ادويـة  أي  وضبـط  الظـروف  هـذه  اسـتغالل 
باملواطـن. مضـرة 

مـن  الهيئـة  موظفـي  املدانـي  محمـد  الدكتـور  ودعـا 
مفتشـن الرقابـة واداريـن وفنيـن الـى بـذل املزيد من 
اجلهـود يف العمـل وبالشـراكة مـع كل العاملـن املهنيـن 
يف املجـاالت الدوائيـة.. مضيفـًا »ليكـن شـعارنا من اجل 

توفيـر دواء آمـن فعـال وبسـعر مناسـب«.
عصـام  الدكتـور  الهيئـة  رئيـس  نائـب  أكـد  ذلـك  إلـى 
والتفتيـش  الرقابـة  أن  بالورشـة،  كلمتـه  يف  الرميمـة 
الرقابـة  معتبـرًا  الهيئـة..  أعمـال  مـن   %  70 متثـل 

الهيئـة. لعمـل  الفقـري  العمـود  والتفتيـش  
مـن جانبـه شـدد نائـب مديـر ادارة الرقابـة والتفتيـش 
اكـرم زبـارة علـى أهميـة ان تكـون مخرجـات  الدكتـور 
الرقابـي  العمـل  خدمـة  يف  وتصـب  دقيقـة  الورشـة 
والضبطـي فضـال عـن العمـل  بهـا وترجمتهـا علـى ارض 

الواقـع.

رئيس الهيئة العليا لألدوية الدكتور املداني:

نعمل على تحديث إدارة الرقابة لتأمني املخزون الدوائي

»الدواء اآلمن حق يف الحياة«.. واملهرب تحت املجهر
اإلنسـانية  الطبيـة  كايـزن«  »مؤسسـة  أطلقـت 
وبرعايـة الدكتور/محمـد املدانـي رئيـس الهيئـة 
يـوم   , الطبيـة  واملسـتلزمات  لألدويـة  العليـا 
اخلميـس بتاريـخ 26 اكتوبـر2017م  بصنعـاء, أول 
مركـز مينـي متخصص يف التوعيـة بأضرار تهريب 
الـدواء  وصـول  “ضمـان  بهـدف  األدويـة,  وتزويـر 

للمريـض”. اآلمـن 
وحمـل حفـل التأسـيس شـعار “الـدواء اآلمـن حـق 
يف احليـاة”, شـاركت فيه عدد من شـركات األدوية 
واجلهـات احلكوميـة, للتأكيـد على أهميـة تضافر 
الظاهـرة.  هـذه  مـن  احلـد  أجـل  مـن  اجلهـود  كل 
وقـال الدكتـور مهيـوب الشـبيبي رئيـس مؤسسـة 
ان  املركـز”  تأسـيس  مبناسـبة  كلمـة  يف  كايـزن 
للتوعيـة بأضـرار األدويـة  تأسـيس مركـز كايـزن 
املهربـة واملـزورة يأتـي بعـد تفشـي ظاهـرة تهريـب 
هـذه  خطـورة  علـى  مؤكـدًا  األدويـة”.  وتزويـر 

. والفـرد  املجتمـع  الظاهـرة علـى 
وقـال: تعتبـر مـن أهـم وأبـرز املشـاكل اإلجتماعية 
والصحيـة التـي توجههـا الدولـة كتحـدي يفـرض 
نفسـه علـى الواقـع. وِأشـار رئيـس مؤسسـة كايـزن 
املهربـة  “األدويـة  ان  الـى  اإلنسـانية  الطبيـة 
الصيدليـات  يف  كبيـر  بشـكل  انتشـرت  واملـزورة 
اليمـن”.  محافظـات  كل  يف  االدويـة  ومخـازن 
عمـل  ورقـة  احلاضـري,  يوسـف  الدكتـور  وقـدم 
األدويـة  وانتشـار  احلالـي  الوضـع  الـى  تطرقـت 

املهربـة واملـزورة والتحديـات التـي تواجـه اجلهـات 
لألدويـة  العليـا  الهيئـة  رأسـها  علـى  احلكوميـة 

الطبيـة. واملسـتلزمات 
رئيـس  السـعيدي  محمـد  الدكتـور  قـدم  بينمـا 
عرضـا  اليمنيـة,  اخليريـة  الصحيـة  اجلمعيـة 
يف  املدنـي  املجتمـع  منظمـات  دور  عـن  موجـزا 
التعـاون للحد من انتشـار األدوية املهربـة واملزورة.

إبراهيـم  للدكتـور  الثالثـة  الورقـة  كرسـت  فيمـا   
قاسـم- شـركة ناتكـو- للحديـث عن دور الشـركات 
الدوائيـة واملكاتـب العلميـة والصيدليـات يف احلـد 
وتضمـن  األدويـة.  وتزويـر  تهريـب  ظاهـرة  مـن 
احلفـل مسـرحية فكاهيـة قدمـت شـرح مختصـر 
املهربـة  بشـكل درامـي عـن مخاطـر بيـع األدويـة 

املريـض. واملـزورة وخطورتهـا علـى صحـة 
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دعوة لصيادلة اليمن يف يومهم العاملي: 
التسمحو للمتطفلني بإهانة مهنتكم 

الدكتور زبارة يفند أسباب تفاقم ظاهرة تهريب األدوية

■ أراد منظمـو االحتفاليـة السـنوية باليـوم العاملـي 
للصيادلـة يف اليمـن هـذا العام توجيه دعـوة خاصة 
مـن  للمتطفلـن  يسـمحوا  »ال  بـان  املهنـة  ملزاولـي 
اهانـة مهنتهـم« وعبرت الرسـالة التـي أراد الصيادلة 
االحتفـال  يف  املشـاركن  الصيادلـة  ملئـات  ايصالهـا 
العاملـي  لليـوم  التحضيريـة  اللجنـة  نظمتـه  الـذي 

مؤخـرا. والتكنولوجيـا  العلـوم  ومستشـفى 
العليـا  الهيئـة  رئيـس  حضـره  الـذي  االحتفـال  ويف 
جميـع  ركـزت  املدانـي  محمـد  الدكتـور  لألدويـة 
الكلمـات امللقـاة علـى رفـع معنويـات اصحـاب املهنـة 
وشـرح مكانتهـم احلقيقية واهميتها بالنسـبة للطب 
واملجتمـع بشـكل عـام ومطالبـن الصيادلـة بالعمـل 
العاملـي  التطـور  ومواكبـة  مهاراتهـم  لتطويـر  اجلـاد 

الـدواء . السـريع الـذي يشـهده عالـم 
لتسـليط  اإلحتفـال  أهميـة  علـى  جميعهـا  وأكـدت 
يف  الصيادلـة  بـه  يقـوم  الـذي  الـدور  علـى  الضـوء 
مهنـة  الصيدلـة  مهنـة  أن  إلـى  وأشـاروا  املجتمـع. 
إنسـانية كسائر املهن الطبية يقدم خدمات إنسانية 
لكافـة أفـراد املجتمع ومبهنيـة عاليـة .. داعن كافة 
الصيادلـة إلـى املضـي نحـو املعرفة واألمل مبسـتقبل 

للمجتمـع. الصيدالنيـة  بالرعايـة  يرقـى  زاهـر 
يف  سـاهمت  التـي  اجلهـود  كافـة  املتحدثـون  وثمـن 
.ويف  للصيادلـة  العاملـي  باليـوم  االحتفـال  إجنـاح 
ومسـرحية  إنشـادية  فقـرات  تخللـه  الـذي  احلفـل 
مت تكـرمي عـدد مـن قدمـاء الصيادلـة واملميزيـن من 

محافظـات  مـن  وعـدد  العاصمـة  بأمانـة  الصيادلـة 
. والتكنولوجيـا  العلـوم  ومستشـفى  اجلمهوريـة 

مـن جانبه نظم كتـب فارما ترين للتدريـب الدوائي، 
فعاليـة باملناسـبة حضرهـا  800 صيدالنـي تطرقوا 
الزبـون  مـع  للتعامـل  النفسـية  اجلوانـب  الـى  فيهـا 
واملريـض وكيفية اختيار الدواء املناسـب لكل حالة..
وقـدم اخلبـراء شـرحا مبسـطا عـن  األدويـة املباعـة 
بـدون وصفـة طبيـة موضحـن ماهيـة االدويـة التـي 

تعتبـر  اخليـار األول لـكل حالـة خاصـة .
وتقـدم مكتـب فارما تراين بالشـكر اجلزيـل لعمالقة 
الصيدلـة يف اليمـن الذيـن حضـروا هـذه التظاهـرة 

احلمـادي  نبيـل  د  البروفيسـور  ومنهـم  العلميـة 
د  ..والبروفيسـور  السـباتي  أحمـد  د  والبروفيسـور 
علـي احملضـار وحضـور د طارق النهمي ود نبيل رسـام 
األكادمييـن  نخبـة  مـن  وكوكبـة  البرطـي  سـعد  ود 
وعمـداء الكليـات واملعاهـد الطبية يف اليمـن .كذلك 
تقـدم املكتـب بالشـكر لـكل مـن دعـم وحضـر  ونظـم 
اليـوم العلمـي مـن شـركات راعية وجلنة نظـام وإدارة 
وصيادلـة  احلـاج  احلكيـم  عبـد  أ.  الثقـايف  املركـز 
الصيدالنـي  بالواقـع  للرقـي  باهتمـام  حضـروا 

املقدسـة. مبهنتهـم  والنهـوض 

اكـد نائـب مديـر الرقابة والتفتيـش يف الهيئـة العليا لألدوية 
الدكتـور اكـرم زبـارة، أهميـة وضـع حلـول ومعاجلـة مـن قبـل 
السـلطات القائمـة لظاهـرة تهريـب وجتـارة االدويـة بالطرق 
مؤخـرا  تفاقمـت  الظاهـرة  ان  الـى  مشـيرا  الشـرعية،  غيـر 
يف  وانفـالت  حصـار  مـن  بـه  تسـبب  ومـا  العـدوان  نتيجـة 

للبـالد. الرئيسـية  املنافـذ  مراقبـة  عمليـات 
بشـكل  االدويـة  تهريـب  ظاهـرة  ان  زبـارة  الدكتـور  وأوضـح 
مسـجلة  غيـر  وأخـرى  مسـجلة  شـركات  وعبـر  عشـوائي 
لـدى الهيئـة تضـر بشـكل كبيـر بصحـة املواطـن التـي عملـت 
احملافظـات  يف  وفروعهـا  بالهيئـة  ممثلـة  القائمـة  املؤسسـات 
علـى تأمن دخـول الدواء وفقـا للمواصفـات واملقاييس خالل 

املواطـن. وسـالمة  حلمايـة  املاضيـة  الفتـرة 
العـدوان  دول  سـيطرة  الـى  االدويـة  تهريـب  أسـباب  وارجـع 
علـى املنافـذ البحريـة والبريـة واجلويـة لليمن، ومسـاهمتها 
يف تشـجيع تلـك الظاهـرة مـن خـالل السـماح لتجـار وبعـض 
الشـركات بإدخـال ادويـة دون الرجـوع الـى الهيئـة للتأكد من 
تسـجيلها لـدى الهيئة املعنيـة مبنح تصاريح اسـتيراد وجتارة 
للتشـريعات  وفقـا  تعمـل  والتـي  اليمـن،  والـى  مـن  االدويـة 

حتييـد  الـى  دعـت  التـي  املتحـدة  األمم  ومواثيـق  الدوليـة 
اآلمـن  الـدواء  توفيـر  الـى  تـؤدي  التـي  العمليـات  جميـع 
للمناطـق التـي تشـهد صراعات وحـروب على مسـتوى العالم، 

ومـا مت جتاهلـه يف احلالـة اليمنيـة.
الدكتـور  أشـار  االدويـة  تهريـب  لظاهـرة  احللـول  وحـول 
وراء  الرئيسـية  املشـكلة  متثـل  العـدوان  دول  ان  الـى  زبـارة 
اليمنيـة  لالزمـة  السياسـي  احلـل  وان  الظاهـرة  تفاقـم 
سيسـاعد يف تقليصهـا، الـى جانـب منـع تضـارب الصالحيـات 
واملشـرفة  القائمـة  اجلهـات  قبـل  مـن  واالختصاصـات 
جهـات  مـع  االدويـة  وجتـارة  اسـتيراد  عمليـة  تنظيـم  علـى 
االختصـاص ممثـال بالهيئـة العليا لألدوية، فضـال عن وجود 
علـى  وعملـوا  الراهـن  الظـرف  اسـتغلوا  واشـخاص  شـركات 
ادخـال ادوية سـعيا للتربح واسـتغالل للوضـع القائم واملتمثل 
بعـدم توفـر عدد مـن االدوية السـوق احمللية نتيجـة احلصار 
نتيجـة  املسـتوردة  الشـركات  مـن  عـدد  وتوقـف  والعـدوان، 
ارتفـاع سـعر العملـة وزيـادة تكاليـف أجـور الشـحن والتأمـن 

العـدوان. بظـروف  األخـرى  هـي  املرتبطـة 

د. أكرم زبارة
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ــل ( يقســم  ــع ان )احلم ــرف اجلمي ــة يجــب ان يع بداي
الــى ثالثــة فصــول مــدة كل فصــل ثالثــة شــهور تقريبــا 

وهــي كالتالــي:
ـ يعتبــر اســتخدام الــدواء أثنــاء احلمــل ضــروري يف 
كثيــر مــن األحيــان بالرغــم من خطورة الــدواء علــى 
احلامــل أو اجلنــن يف حــال اســتخدم دواء ضــار خالل 
احلمــل.. ولذلــك يجــب عــالج األمــراض التــي تصيــب 
احلامــل بأقــــل األدويــة خطــورة عليهــا وعلــى اجلنــن 
كمــا يجــب عدم منعها مــن العــالج الضــروري بســبب 
اخلــوف مــن األعــراض اجلانبيـــة للمرض حيــث أن 

إهمال عالجهــا قــد يــؤدي إلــى مضاعفــات خطيــرة والــى حدوث تشــوهات أو 
إجهــاض للجنن بالرغــم مــن اخلطــر احملتمــل علــى اجلنــن واألم بســبب الــدواء 
إال أن الدراســات الطبيــة أثبتــت أنــه يف كثيــر مــن األمــراض ال يجــب تأخــر 
العــالج الــالزم ألمــراض مثل الســكر والضغط والربــو وقصــور القلب والتهابــات 
اجلهــاز التنفســي و البولــي كمــا يجــب تخفيــف معانــاة احلامــل مــن مشــاكل 

ــه. ــان واإلمســاك وفقــر الدم بالعــالج املســموح ب ــل الغثي ــادة مث احلمــل املعت

الفصل األول : فترة الثالثة الشهور األولى من احلمل
وهــي أكثــر الفتــرات حرجــا حيــث أنهــا فتــرة تكويــن األعضــاء, وفيها تتكــون 
اغلــب حــاالت التشــوهات لذلــك يفضــل عــدم اســتخدام األدويــة يف هــذه الفتــرة 
ــص.  ــب مخت ــرة وحتــت اشــراف طبي ــة خــالل هــذه الفت باســتثناء األدوية اآلمن

الفصل الثاني : )من 3 إلى 6 شهور(
واملــواد  األدويــة  بعــض  جتنــب  يجــب  اخلطورة ولكــن  يف  أقل درجــة  وهــي 
أن  كمــا  اجلنــن.  وفــاة  أو  خلقيــة  تشــوهات  تســبب  قــد  التــي  الكيميائيــة 
بعض األعضــاء تســتمر بالنمــو والبعــض اآلخــر يبــدأ بالتكــون خــالل هذه الفتــرة 

واألطــراف. الوجــه  مثــل 

الفصل الثالث: )من 6 إلى 9 شهور( 
اكتملت ماعــدا األعضــاء  قــد  اغلــب أعضــاء اجلنــن  تكــون  الفتــرة  هــذه  يف 
اجلنســية والدمــاغ , ولهــذا فإنــه مينــع اســتعمال الهرمونــات األنثويــة أو األدويــة 
التــي تؤثــر علــى مســتوى تلــك الهرمونــات وكذلك يجــب جتنــب األدويــة النفســية 
واملهدئــات واملخــدرات والكحــول حيــث  قــد تســبب تخلفــا عقليــا أو مشــكلة 
دماغيــة ممــا يــؤدي إلــى وفــاة اجلنــن قبــل الــوالدة أو بعدها كمــا ميكــن مالحظــة 
أمهــات  مــن  ولــدوا  الذيــن  الــوالدة  حديثــي  اجلرعات عنــد  ســحب  أعــراض 

مدمنــات.
األمراض الشائعة وعالجها خالل احلمل واألدوية التي يجب جتنبها :

 )Asthma(  الربو )1
 )Salbutamol(_   يفضــل اســتخدام البخاخــات املوســعة للشــعب الهوائيــة مثــل
وبخاخــات الكورتيــزون )بشــرط اســتعمال كل أنــواع البخاخــات بشــكل معتــدل(,

وميكن قبول الكورتيزونات املتناولة عن طريق الفم يف حاالت الربو احلادة.
ويجــب جتنـــب دواء   )montelukast( نضــرا لعــدم ضرورتــه للتحكــم بأعــراض 

 Drugs used during(
)pregnancy

األدوية
املسموح بها 
أثناء الحمل

الدكتور / ناظم احلاج 
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العدد )٥(

ــه. ــة عن ــة كافي ــات طبي ــو ولعــدم توفــر بيان الرب
 )Common cold(  أعراض البرد )2

ــل  ــن مث ــة كافي ــدون اضاف ــل هــو )paracetamol( ب ــرأة احلام افضــل مســكن للم
)بانــادول(

االمــر  لــزم  فيتامــن ســي  وان  يفضــل  والــزكام  الرشــح  وبالنســبة العــراض 
مضــاد حيــوي ميكــن اســتخدام مجموعــة اموكسســيللن بامــان وميكــن يف بعــض 

 )Co-amoxiclav( احلــاالت احلــادة نســتخدم
)Headache( الصداع )3

يعتبــر الـــ)Paracetamol( آمــن مســكن للصداع خــالل احلمل , ويجب جتنب  ادوية 
الصداع النصفي مثل )Ergotamine( الذي قد يســبب تشــوهات أو إجهاض .

)Hypertension( ارتفاع ضغط الدم )4
 )Atenolol( جتنــب  ويجــب  احلمــل  خــالل  امــن    )Alpha-methyldopa( يعتبــر 
ــث  ــى 9 شــهور( حي ــث مــن احلمل)مــن3 إل ــي والثال ــن الثان خصوصــا يف الفصل
ــؤدي  ــزوال يف الســكر ممــا ي ــه ن يســبب هبوطــا يف ضغــط اجلنــن كمــا يســبب ل

إلــى اإلجهــاض يف بعــض احلــاالت .
أو   )captopril( مثــل    )  ACEI( األجنوتنســن  لتصنيــع  املثبطــة  أألدويــة  أمــا 
)lisinopril( أو مضــادات األجنوتنســن )Angiotensin  receptor blockers( مثــل 
دواء )losartan( او )valsartan( حيــث أن كال املجموعتــن قــد تســبب تشــوهات 

مســتدمية يف كليــة اجلنــن .
 )diabetes( السكري )5

تســتطيع خافضــات الســكر املتناولــة عــن طريــق الفــم عبــور املشــيمة والوصــول 
ــل فــإن  ــى انخفــاض مســتوى الســكر عنــد اجلنن, باملقاب ــة إل إلــى اجلنــن مؤدي
األنســولن ال يصــل إلــى اجلنــن وبالتالــي ال يــؤدي إلــى انخفــاض مســتويات 
الســكر لديــه, ولهــذا يعتبــر األنســولن اخليــار املفضــل لكثيــر مــن األطبــاء لعــالج 

الســكر عنــد احلامــل.
)vomiting( الغثيان و القيء )6

يعتبر )Meclizine( الدواء املفضل لعالج الغثيان و القيء عند املرأة احلامل,
أمــا )Metocolpramide( فهــو امــن خــالل احلمــل ولكــن قــد يســبب اضطرابــات 

عصبيــة وحركيــة تتضــح علــى املــرأة إذا طالــت مــدة اســتعماله .
 )Antibiotics( املضادات احليوية )7

أشــكال  وجميــع   )Azithromycin( و   )Amoxicillin( اآلمنــة  األدويــة  مــن 
)Erythromycin (

)estolate( ماعدا النوع الذي يوجد على شكل أستر
و   )ciprofloxacin( مثــل   )Quinolones(و  )Clarithromycin( جتنــب  ويجــب 

 )moxifloxacin( و   )norfloxacin( و   )gatifloxacin(
بســبب تأثيراتهــا املشــوهة علــى غضاريــف مفاصــل اجلنــن و Tetracyclines التــي 
قــد تســبب تلويــن األســنان بعــد الــوالدة إذا مت اســتعمالها يف الشــهر الرابــع مــن 

احلمــل حيــث أن هــذه الفتــرة تعتبــر فتــرة بدايــة تكويــن األســنان اللبنيــة .

)Depression( اإلكتئاب )8
لقــد أثبتــت الدراســات أن أدويــة االكتئــاب ثالثيــة احللقــة مثــل )Amitryptiline( و 
)Nortryptiline( أكثــر أمانــا علــى اجلنــن مــن أدويــة اإلكتئــاب احلديثــة التي ليــس 
عليهــا الدراســات الكافيــة وخصوصــا مبــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى املــدى الطويــل 

مــن الناحيــة العقليــة علــى األطفــال .
أمــا دواء  )fluoxetine( فهــو امــن باســتثناء الفصــل األخيــر مــن احلمــل حيــث 
يخشــى تأثيــره التطــور العقلــي للجنــن علــى العمــوم ال ينصــح باســتخدام أدويــة 
االكتئــاب خــالل الفصــل األخيــر مــن احلمــل خوفــا مــن ظهــور أعــراض انســحابية 

علــى املولــود.
بعض األدوية ثبت خطرها الشديد على احلامل واجلنن مثل .

حــب  لعــالج  يســتخدم  دواء  وهــو   )isotretinoin( مثــل  أ(  فيتامــن)  مشــتقات 
ــا  ــث أنه ــة حي ــل الصدفي ــة وبعــض األورام مث الشــباب وبعــض األمــراض اجللدي
تســبب تشــويه اجلنــن بشــكل فضيــع يشــمل كامــل الوجــه واجلهــاز العصبــي 

املركــزي .

أخيرا 
يجــب علــى املــرأة التــي تســتخدم هــذه األدويــة أن توقفهــا قبــل أن تقــرر احلمــل 
ــى  ــد تصــل إل ــة جــدا ق ــدة طويل ــا يســتمر مل ــل عــن ســنة ألن مفعوله مبــدة ال تق

ســنة .
بعــض أدويــة الصــرع مثــل ))Carbamazepine و )Valproic acid( تســبب تشــوهات 

باحلبــل الشــوكي للجنــن .
أمــا دواء ال Phenytoin(( فيحظــر اســتعماله للحامــل كونــه يســبب مجموعــة مــن 
العيــوب اخللقيــة عنــد اجلنــن تشــمل أعضــاء مختلفــة مــن اجلســم مثــل الوجــه 

واألطــراف وتســمى متالزمــة أطفــال الفينيتويــن
9( األدوية املستخدمة يف عالج فرط الدرق)تضخم الغدة الدرقية (

عنــد األم مثــل )Methimazole( و اليــود, تســبب نقــص خلقــي يف عمــل الغــدة 
الدرقيــة عنــد املولــود .

الكحــول ويســبب مجوعــة مــن العالمــات املعروفــة علــى وجــه الوليــد مثــل صغــر 
الوجــه والضعــف العقلــي والتأخــر يف النمــو 

- دواء الثاليدوميــد )Thalidomide( فالــذي ســبب كارثــة يف الســتينات والتــي أدت 
إلــى والدة آالف املشــوهن يف أوروبــا .

- دواء الوارفاريــن )Warfarin( املســتخدم كمضــاد لتجلــط الــدم حيــث يســبب 
متالزمــة أطفــال الوارفاريــن )أطفــال يعانــون مــن تشــوهات يف الوجــه خصوصــا 

األنــف باإلضافــة إلــى تخلــف عقلــي(
أخيــرا يجــب علــى املــرأة احلامــل أو املــرأة التــي تنــوي اإلجنــاب جتنــب أخــذ أي 

أدويــة بــدون وصفــة طبيــة
ــل  ــا قب ــت تتعاطاه ــة كان ــوالدة عــن أي أدوي ــب النســاء وال ــالغ طبي ــوم بإب وأن تق
احلمــل. أمــا إذا أرادت أخــذ أدويــة مباشــرة مــن الصيدليــة فعليهــا أن تخبــر 
الصيدلــي عــن حملهــا حتــى يجنبهــا خطــر التعــرض ألدويــة ال تصلــح لهــا أو قــد 

ــا أو بطفلهــا . تضــر به
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تنظــم  الهيئــة العليــا لألدويــة يف الثاني مــن نوفمبر 
2017، املؤمتــر العلمــي األول للتيقــظ الدوائــي يف 
آمــن وجــودة أفضــل«  اليمــن، حتــت شــعار » دواء 
برعايــة دولــة الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور 
ــات ذات  ــن اجله ــدد م ــاركة ع ــوزراء ، مبش ــس ال رئي
ــة  ــة واخلاص ــفيات احلكومي ــا املستش ــة بينه العالق

وشــركات ومصانــع األدويــة يف اليمــن.
»مركــز  مبهــام  التعريــف  الــى  املؤمتــر  ويهــدف 
التيقــظ الدوائــي » التابــع للهيئــة العليــا لألدويــة، 
ومفهومــه الــذي بــات يشــكل مــن املفاهيــم احلديثــة 
يف منطقــة الشــرق األوســط، إلــى جانــب التعريــف 
عــن  فضــال  باملركــز،  اخلاصــة  االتصــال  بقنــوات 
العاملــي  والنظــام  العامليــة  التطــورات  معرفــة 

الدوائيــة. الســالمة  للتيقــظ 

تنظيم المؤتمر العلمي األول 
للـتيقظ الدوائي في اليمن
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المركزاليمني للتيقظ والسالمة الدوائية

مركــز وطنــي تابــع للهيئــة العليــا لالدويــه والمســتلزمات الصحيــه يقــوم بجمــع 
وتقييــم المعلومــات عــن االضــرار المرتبطــة باســتخدام الــدواء أو الناتجــه عــن 

ســوء اســتخدامه ونشــر المعلومــات الالزمــة لترشــيد اســتخدام االدويــة.
اهداف المركز اليمني للتيقظ والسالمةالدوائية:

1-االكتشاف المبكر لألعراض الجانبية لألدوية.
2-اكتشاف زيادة األعراض الجانبية المعروفة لبعض األدوية.

 3-التعرف على عوامل الخطورة واآلليه المحتملة لألعراض الجانبية.
4-مراقبة جودة الدواء.

5-تفادي حدوث األضرار الناتجة عن استعمال األدوية.
ــة ونشــرها بشــفافية  6-جمــع المعلومــات واآلراء فيمــا يخــص ســالمة األدوي

ووضــوح.
7-دعــم وتشــجيع تقنيــن اســتعمال األدويــة للوصــول ألفضــل النتائــج فــي 

عــالج المرضــى وتعزيــز مســتوى الصحــة العامــة.
8-التعليم والتطوير المستمر فيما يخص مأمونية األدوية وجودتها .

9-متابعــة كل جديــد علــى المســتوى العالمــي فيمــا يخــص مأمونيــة وفعاليــة 
وجــودة المســتحضرات الدوائيــة . 

مهام مركزالتيقظ الدوائي:

1-متابعة األدوية بعد تسويقها.
اإلدارات  إلــى  الصيدالنيــة وإحالتهــا  المســتحضرات  جــودة  تقاريــر  2-متابعــة 

المختصــة.
3-الكشــف عــن األعــراض الجانبيــة، وتقييمهــا ووضــع الحلــول المؤديــة لمنعهــا 

أو الحــد مــن حدوثهــا.
4-استقبال البالغات المتعلقة بمأمونية األدوية وجودتها .

5-إنشــاء قاعــدة للبيانــات ُتعنــى بالجهــات ذات الصلــة مــن أجــل اســتخدامها 
للتواصــل عنــد الحاجــة .

6-متابعة األخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية.
المســتحضرات الصيدالنيــة  المناســبة حــول مأمونيــة  التوصيــات  7-اصــدار 

المتداولــة، مــن خــالل قــرارات فريــق التيقــظ الدوائــي االستشــاري.
8-التواصــل مــع الجهــات ذات الصلــة مثل وكالء وشــركات األدوية والمختصين 

الصحيين
9-متابعة تنفيذ متطلبات المركز اليمني للتيقظ والسالمة الدوائية  

ــي للتيقــظ والســالمة  ــز الوطن ــن انشــطة المرك ــر الســنوية ع ــداد التقاري 10-إع
ــة الدوائي

ــجيل  ــد وتس ــوم برص ــة يق ــتلزمات  الطبي ــة  واملس ــا  لألدوي ــة العلي ــع للهيئ ــي تاب ــز وطن مرك
البيولوجيــة  واملســتحضرات  واللقاحــات  باألدويــة  املتعلقــة  املعلومــات  جميــع  وتبويــب 

وجودتهــا واألخطــاء الدوائيــة. 

األهداف من املركز 
ضمــان الســالمة يف اســتخدام األدويــة واللقاحــات واملســتحضرات البيولوجيــة مــن . 1

خــالل رصــد ومتابعــة اآلثــار اجلانبيــة لهــا واملشــاكل املتعلقــة باســتخدامها . 
دعــم برنامــج الصحــة العامــة عــن طريــق تقــدمي معلومــات متوازنــة موثقــة فيهــا . 2

البيولوجيــة  واملســتحضرات  واللقاحــات  األدويــة  تنشــيط عمليــة تقييــم فوائــد 
ــا . 3 ــان مأمونيته ــة وضم ــوق احمللي ــة يف الس ــة املتداول ــتحضرات الطبي ــودة املس ــة ج رقاب

وجناحهــا.
التنسيق وتوحيد اإلجراءات بشأن اآلثار اجلانبية .. 4
التأكد من مطابقة الدواء التصنيع اجلديد طبقًا للمواصفات واملقاييس العاملية .. 5
ــودة . 6 ــة وج ــتحضرات البيولوجي ــة واملس ــة باألدوي ــار املتعلق ــع اآلث ــب جمي ــد وتبوي رص

ــة . ــاء الدوائي ــدواء واألخط ال

متابعة األدوية بعد تسويقها والتأكد على . 1
مأمونيتها .

متابعة تقارير جودة املستحضرات الصيدالنية  . 2
واتخاذ اإلجراءات الالزمة .

الكشف عن األعراض اجلانبية، وتقييمها ووضع . 3
احللول املؤدية ملنعها أو احلد من حدوثها.

استقبال البالغات املتعلقة مبأمونية وجودة . 4
األدوية.

إنشاء قاعدة للبيانات ُتعنى باجلهات ذات الصلة . 5
من أجل استخدامها للتواصل معهم عند احلاجة .

متابعة األخبار الواردة من الهيئات واملنظمات . 6
الدولية.

إصدار التوصيات املناسبة حول مأمونية . 7
املستحضرات الصيدالنية املتداولة، من خالل 

قرارات فريق التيقظ الدوائي االستشاري.
إعداد التقارير السنوية عن أنشطة املركز اليمني  . 8

للتيقظ والسالمة الدوائية

املركز اليمني للتيقظ والسالمة الدوائية

مهام مركز التيقظ الدوائي
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اجلانبيــة  األعــراض  باكتشــاف  املتصلــة  واألنشــطة  العلــم  هــو 
لألدويــة وتقييمهــا وفهمهــا ومنــع حدوثهــا واملتصلــة بجميــع مــا 

يتعلــق بســالمة األدويــة .
فمــن ناحيــة افتراضيــة ميكــن ان تســبب جميــع األدويــة بعــض 
ــير  ــا تش ــا م ــدواء غالب ــة لل ــرة الداخلي ــة والنش ــراض اجلانبي األع
ــة  ــان املنفع ــًا ب ــه ، علم ــة ل ــة املتوقع ــراض اجلانبي ــع األع ــى جمي إل
املترتبــة علــى تنــاول املريــض للــدواء تفــوق مبراحــل األضــرار التــي 

ــة. ــراض اجلانبي ــن األع ــل م ــد حتص ق
وميكن تصنيف األعراض اجلانبية إلى نوعن هما : 

-1 أعــراض جانبيــة متوقعــة:  وهــي امتداد خلــواص الــدواء وتأثيره 
علــى اجلســم وغالبــًا مــا تتــم معرفتهــا قبــل تســويق الــدواء وتكــون 

ملحقــة بالنشــرة الداخليــة للدواء.
-2 أعــراض جانبيــة غيــر متوقعــة وغيــر معروفــة األســباب :   و هــي 
يف الغالــب امتــداد لتأثيــر الــدواء، وليــس ملقــدار اجلرعــة أو طريقــة 
تنــاول الــدواء دورًا يف حدوثهــا وحــدوث هــذه األعــراض اجلانبيــة 

نــادرا، إال أنهــا لــو حدثــت قــد تؤثــر علــى مســتخدمها.

طبيعــة  علــى  يعتمــد  اجلانبيــة  األعــراض  حــدوث  ان  حيــث  
الشــخص وطبيعــة الــدواء وقــد تظهــر بعــض األعــراض اجلانبيــة 
مباشــرة بعــد تنــاول الــدواء مثــل احلساســية وقــد يحتــاج بعضهــا 
اآلخــر إلــى أيــام أو أســابيع ، مثــل الطفح اجللــدي ومشــاكل تقرحات 
املعــدة يف حــال تنــاول بعــض املســكنات وغالبــًا مــا تــزول األعــراض 
ــة مــن تلقــاء نفســها بعــد تعــود اجلســم عليهــا. ــة الطفيف اجلانبي
وكــون الدراســات الســريرية هــي طريقــه فعالــة للتأكــد مــن فاعليــة 
األدويــة ومأمونيتهــا وتقييــم نســبة خطورتهــا مقارنــه مبنفعتهــا ، 
لكــن محدوديــة عــدد املرضــى ، قصــر مــدة الدراســة ، عــدم شــمول 
عينــة الدراســة علــى جميــع فئــات املجتمــع وغيرهــا مــن العوائــق 
ال يكــون كايف يف أغلــب احلــاالت الكتشــاف األعــراض النــادرة إال 

مبعــدل قليــل.
وهــذا يبــرر مــدى احلاجــة إلــى وجــود مركــز لرصــد األعــراض 

التســويق. مــا بعــد  الدوائــي ملرحلــة  والتيقــظ  اجلانبيــة 

التيقظ الدوائي 
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االبالغ الى مركز التيقظ الدوائي والهئيه العليا لألدوية 

من يمكنه االبالغ عن دواء او مستحضر عشيبي ردئ الجوده ؟
للتيقــظ  اليمنــي  المركــز  ابــالغ  المجتمــع  افــراد  لجميــع  يمكــن 
والســالمه الدوائيــه وتعبئــه نمــوذج االبــالغ عــن االعــراض الجانبيــه 

المســتحضرات الصيدالنيــه وجــوده 
ماذا يترتب على المبلغ او معد التقرير؟

ال يترتــب علــى مبلــغ او معــد التقريــر أى التــزام حيــث تقــوم الهئيــه 
العليــا لألدويــه والمســتلزمات الطبيــه ممثلــه بالمركــز اليمنــي 
ــر والمحافظــه  للتيقــظ والســالمه الدوائيــه  بالتعامــل  مــع التقاري
علــى ســريه المعلومــات الــوارده بمــا فــي ذلــك هويــه معــد التقريــر 

مــع تقديــم الشــكر الــي المبلــغ لتعاونــه.

كيف يتم االبالغ عن دواء او مستحضر عشبي ردي الجوده ؟

يمكــن االبــالغ عــن االعــراض الجانبيــه او وجــود اي  خلــل فــي 
ــالغ  ــه نمــوذج االب ــه والمســتحضرات العشــبيه بتعبئ جــوده األدوي
المخصــص لذلــك وارســاله الــى المركــز اليمنــي للتيقــظ والســالمه 

ــه: ــه بالوســائل التالي الدوائي

ypc@sbd-ye.org عن طريق  االيميل

عن طريق برنامج االندرويد
 )التيقظ الدوائي( 

الموجود في جوجل بالي 

عن طريق االرقام التاليه  
770210538

عن طريق الفاكس 
  619171 

اإلبالغ إلى مركز التيقظ الدوائي والهيئة العليا لألدوية 
من ميكنه اإلبالغ عن دواء او مستحضر عشبي رديء اجلودة ؟

ميكــن جلميــع افــراد املجتمــع ابــالغ املركــز اليمنــي للتيقــظ والســالمة الدوائيــة وتعبئــة منــوذج 
اإلبــالغ عــن األعــراض اجلانبيــة وجــودة املســتحضرات الصيدالنيــة

ماذا يترتب على املبّلغ او معد التقرير؟
ــتلزمات  ــة واملس ــا لألدوي ــة العلي ــوم الهيئ ــث تق ــزام حي ــر أي الت ــد التقري ــغ او مع ــى مبّل ــب عل ال يترت
الطبيــة ممثلــة باملركــز اليمنــي للتيقــظ والســالمة الدوائيــة  بالتعامــل  مــع التقاريــر واحملافظــة علــى 

ــغ لتعاونــه. ســرية املعلومــات الــواردة مبــا يف ذلــك هويــة معــد التقريــر مــع تقــدمي الشــكر الــى املبّل
كيف يتم االبالغ عن دواء او مستحضر عشبي رديء اجلودة ؟

ميكــن اإلبــالغ عــن األعــراض اجلانبيــة او وجــود أي  خلــل يف جــودة األدويــة واملســتحضرات العشــبية 
بتعبئــة منــوذج االبــالغ املخصــص لذلــك وإرســاله الــى املركــز اليمنــي للتيقــظ والســالمة الدوائيــة 

بالوســائل التاليــة:

د\جنيب العبيسي  - د\فايز خالد سكران 

يهــدف املؤمتــر للتعريــف مبهــام "مركــز 
التيقــظ الدوائــي " التابعــة للهيئــة العليــا 
يشــكل  بــات  الــذي  ومفهومــه  لالدويــة، 
مــن املفاهيــم احلديثــة يف منطقــة الشــرق 
ــوات  ــف بقن ــب التعري ــى جان ــط، ال األوس

ــز ــة باملرك ــال اخلاص ❝االتص

❝
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د. عبدامللك العزب
نظـرا لالسـتعماالت الشـائعة والواسـعة للمسـتحضرات الصيدالنيـة يف العناية 
الصحيـة، واألخطـار احملتملـة الناجتة عـن تزايد قوة تأثيرهـا - بصفتها إحدى 
الوسـائل العالجيـة - وملـا يكتنـف تركيباتهـا التقنيـة مـن تعقيـد، فقـد أصبـح 
األمـر يتطلـب عنايـة أوفـى وحتمـال أكبـر للمسـئوليات املتعلقـة بصناعـة هـذه 

املسـتحضرات.

) PRODUCTION ( اإلنتاج • 
جميـع العمليـات التـي تدخـل يف حتضيـر املسـتحضر الصيدالنـي بـدءًا بتسـلم 
املـواد، ومـرورًا بعمليـات التصنيـع فالتعبئـة والتغليف وانتهاء بإجناز املسـتحضر 

اجلاهز.
 ) Manufacturing ( عملية الصنع • 

ذلـك اجلـزء مـن دورة اإلنتـاج الـذي يبـدأ مبرحلـة الـوزن وخلـط املـواد األوليـة 
السـائب. باملسـتحضر  وينتهـي 

) Packaging & Filling ( التعبئة والتغليف • 
جميـع العمليـات، مبا فيها مـن التعبئة وإلصاق الرقاع، التي يجتازها املسـتحضر 

السـائب ليصبح مستحضرًا جاهزًا.
والتغليـف،  التعبئـة  مـن  جـزءًا  عـادة  املعقمـة  التعبئـة  تعتبـر  ال  مالحظـة: 
يف  تغليفهـا  يجـري  والتـي  املعبـأة  األوليـة  األوعيـة  هـِي  السـائب  فاملسـتحضر 

النهايـة.
) Q.A ( تأكيد اجلودة • 

تأكيد اجلودة هو مفهوم شـامل يعنى بجميع األمور التي تؤثر يف اي مسـتحضر 
سـواء كان ذلـك قبـل صنعـه أو أثناءه أو بعـده. ويعرف تأكيد اجلـودة بأنه جميع 
الترتيبـات املنظمـة التـي تتخـذ والتـي هـي ضروريـة لتقـدم الثقـة الكافيـة بـان 

املسـتحضرات الصيدالنيـة هـي ذات نوعيـة مالئمة لالسـتعمال املقصود بها. 
 ) ) Q.C ضبط اجلودة • 

ضبـط اجلـودة هـو ذلك اجلـزء من املمارسـة اجليـدة للتصنيـع الصيدالني الذي 
يعنـى بالعينـات، واملواصفـات، واالختبارات، ويعنى كذلـك بالتنظيم، والتوثيق، 
وطـرق التصريـح باالسـتعمال التـي تضمـن أن االختبـارات الضروريـة واملناسـبة 
قـد أجريـت حقـًا، وأن املـواد لـم يصـرح باسـتعمالها، واملسـتحضرات لـم يسـمح 
بعرضهـا للبيـع أو التوريـد، إال بعـد احلكـم علـى جودتهـا بأنها مقبولـة.  فضبط 
اجلـودة ال تقتصـر علـى العمليـات املختبريـة، بـل يجـب أن تكـون عاماًل مشـاركًا 

يف جميـع القـرارات املتعلقـة بجـودة املسـتحضر.
)QUALITY Administration  ( إدارة اجلودة • 

هـو ذلـك الوجـه مـن العمـل اإلداري املعني بإقـرار )سياسـة اجلـودة( وتنفيذها. 
وتطلـق )سياسـة اجلـودة( علـى كامـل توجهـات ومقاصـد املؤسسـة فيمـا يتعلـق 

باجلـودة وذلـك طبقـا ملـا تعلنـه وتقـره اإلدارة العليـا للمؤسسـة.
) QUARANTINE ( احلجر • 

أو  هـو تلـك احلالـة التـي تعـزل فيهـا املـواد األوليـة، أو املسـتحضرات السـائبة، 
املـواد اجلاهـزة أو مـواد التعبئـة والتغليـف، فيزيائيًا، أو بأي وسـيلة فعالة أخرى، 

ريثمـا يصـدر قـرار بإجـازة اسـتعمالها أو رفضهـا، أو إعـادة تصنيعهـا.
) ) RECONCILAION التسوية )التوفيق( أو املطابقة • 

اسـتعمالها  أو  إنتاجهـا  املتوقـع  املـواد،  كميـة  أو  املسـتحضر،  كميـة  بـن  املقارنـة 
أو املسـتعمل فعـاًل.  مـع السـماح بتفاوتـات ذات ِنسـب مقبولـة  نظريـًا، والنـاجت 

عمليـًا.
 • االستعادة )اخللط( 

إضافـة تشـغيالت سـابقة، جميعها أو بعض منها، )أو مذيبـات معاد تقطيرها وما 
شـابهها( ذات جودة مناسـبة إلى تشـغيلة أخرى أثناء مرحلة تصنيع محددة.

  ) Reprocessing (إعادة التصنيع • 
إنتـاج  مرحلـة  أثنـاء  مطابقـة  غيـر  لتشـغيلة  الكامـل  أو  اجلزئـي  العمـل  إعـادة 

أكثـر. أو  إضافيـة  عمليـة  بإجـراء  مقبولـة،  جـودة  ذات  تصبـح  حتـى  محـددة، 
) recall ( املستحضرات املعادة أو املسحوبة من السوق • 

املستحضرات اجلاهزة املعادة إلى الصانع.
)  ) SPECIFICATIONSاملواصفات • 

وصف مفصل للمتطلبات التي يجب أن تتوفر باملسـتحضرات أو املواد املسـتعملة 
أو املواد الوسـيطة، وهي تسـتخدم بصفتها أساسـًا لتقييم اجلودة.

) stable ( الثبات • 
املتواجـد ضمـن تشـكيل صيدالنـي معـن  الصيدالنـي  املسـتحضر  هـي قابليـة 
علـى احملافظة علـى خصائص فيزيائيـة وكيميائيـة ومكروبيولوجية وعالجية 
وسـمية محـددة حتـى نهايـة الفتـرة الزمنيـة املعلن عنهـا وضمن شـروط تخزين 

محددة.
 • اختبار دالالت الثبات

هـو اختبـار انتقائي وحسـاس يتـم مبوجبه حتديد كميـة املـادة الفعالة بوجود 
نـواجت حتطمها والسـواغات املتداخلة. 

 SOPsطرق العمل القياسية • 
طريقـة مدونـة ومعتمـدة حتـدد التعليمـات املتعلقـة بإجنـاز العمليـات.  وقـد 
ال تختـص مبسـتحضر محـدد أو مـادة بعينهـا، بـل هـي ذات طبيعـة أوسـع )مثـل 
والتثبيتيـة، وتنظيـف  والتنظيفـات،  والصيانـة  باملعـدات،  املتعلقـة  اإلجـراءات 
إلـى ذلـك(.   وقـد  العينـات والتفتيـش، ومـا  البيئيـة، وأخـذ  املبانـي، والرقابـة 
الرئيسـي  القياسـية السـتكمال توثيـق السـجل  العمـل  تسـتخدم بعـض طـرق 

التشـغيلة. تصنيـع  وسـجالت 
STORAGE ( ( التخزين • 

التعبئـة  ومـواد  األوليـة  للمـواد  اآلمـن  احلفـظ  لوصـف  يسـتعمل  مصطلـح 
والتغليـف واملكونـات التـي يتـم اسـتالمها واملسـتحضرات التـي يجـري تصنيعهـا 
احلفـظ  علـى  ذلـك  ينطبـق  كمـا  التوزيـع.  بانتظـار  واجلاهـزة  اجلاهـزة  وشـبه 
اآلمـن للمـواد واملسـتحضرات يف مخـازن األدويـة والصيدليـات واملستشـفيات –

املعينـة. الشـروط  ضمـن  الـخ 
 )  ) STABILITY STUDIESدراسات الثبات التسارعية • 

هـي دراسـات يتـم إعدادهـا لزيـادة معـدل التحطـم )التـدرك( الكيميائـي و/ أو 
التغيـر الفيزيائـي ملـادة دوائيـة أو مسـتحضر صيدالنـي عـن طريـق املبالغـة يف 
ظـروف التخزيـن مـن اجـل رصـد متغيـرات حركيـة املـادة الدوائية إن أمكـن و / أو 

التكهـن بعمـر املسـتحضر.
 SYSTEM ( ( النظام • 

منـوذج محكـم مـن النشـاطات املتداخلـة واألسـاليب الفنيـة تتحـد معـًا لتشـكل 
كاًل متماسـكًا.

 ) )VALIDATION)التثبيتية )التحقق أو التأكد من الصالحية • 
عمـل موثـق يثبـت أن أي طريقـة، أو عمليـه، أو آلـة، أو مـادة، أو فعاليـة، أو نظـام 

يـؤدي بالفعـل إلـى النتائـج املتوخـاة.
 • احلالة

تصنيـف أي سـلع أو مـواد أو أوعيـة أو معـدات مـن حيث صالحيتهـا )أو غير ذلك( 
أو توزيعهـا )مثـل »احلجـر«، »حتـت  لالسـتعمال، أو حاجتهـا ملعاجلـة إضافيـة، 
التجربـة«، »أجيز لالسـتعمال، »اسـتعمال مقيد«، »مرفـوض«، »نظيف«، »يجب 

تنظيفه«(.
مالحظـة: التـزال هنـاك العديـد مـن التعريفـات واملصطلحـات الهامـة التـي ال 
يسـع املجـال لذكرهـا مـع اإلشـارة الـى أنـه ال ميكن ألي مفتـش أو عامـل يف مجال 
مهـارات  التـي تتطلـب  املهـام  بتلـك  يقـوم  أن  العامليـة  الدوائـي اجليـد  التصنيـع 
واملصطلحـات  التعريفـات  تلـك  عـن  كاملـة  خلفيـة  لديـه  تكـون  أن  دون  عاليـة 

املذكـورة أعـاله.

 مصطلحات تعريفية بقواعد ومبادئ
 التصنيع الدوائي الجيد
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اجلمهوريــة  تظــل 
الــدول  مــن  اليمنيــة 
الرائــدة يف التشــريعات 
القانونيــة  ومــن ضمــن 
ــا  ــريعات فيم ــك التش تل
مجــال  يف  يختــص 
الصحــة العامــة اال انهــا 
يتعلــق  مبــا  أخفقــت 
والــدواء  بالصيدليــة 
وكذلــك  وتنظيمهــا 
مبهنــة  يتعلــق  مــا 

الصيدلــة وحمايتهــا القانونيــة، حيــث انــه ال 
ــل  ــدواء مث ــة وال ــاص بالصيدل ــون خ ــد قان يوج
آخــر  وكانــت  األخــرى،  البلــدان  مــن  العديــد 
محاولــة لذلــك هــو مشــروع قانــون الصيدلــة 
والــدواء عــام 2012م والــذي قــدم ملجلــس النــواب 
ولــم يتــم مناقشــته وإقــراره بشــكل نهائــي حتــى 
يكــون قانونــا نافــذا. ومــع ذلــك ظلت التشــريعات 
املوجــودة تفــي بالغــرض ولكنهــا ليســت مجمعــة 
بقانــون واحــد ومــن أهــم القوانــن التــي تخــص 

هــي: والصيدلــة  الــدواء 

*محظورات مزاولي مهنة الصيدلة:
شــملت املــادة رقــم 21 مــن القانــون محظــورات 
ومنهــم  عــام  بشــكل  الطبيــة  املهــن  مزاولــي 

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

وبــدون أجــر اثنــاء الــدوام الرســمي . 
ب- اســتخدام غيــر املرخــص لهــم مــن ذوي املهنــة 

)الصيادلة(. 
أو  كميــات  تغييــر  عــدم  الصيدالنــي  علــى  ج- 
جرعــات األدويــة الــواردة يف الوصفــة الطبيــة أو 
اســتبدالها بأدويــة اخــرى إال بعــد املوافقــة مــن 

ــج .  ــب املعال الطبي
علــى  حتتــوي  أدويــة  صــرف  أو  وصــف  د-  
 . ذلــك  مخــدرات إال مبقتضــى الئحــة تنظــم 
ه -  نشــر اعالنــات عــن أدويــة أو مســتحضرات 
خاصــة متــس اآلداب العامــة أو تظلــل اجلمهــور . 
و- تقــدمي املســاعدة ألي شــخص ميــارس الطــب 

أو الصيدلــة بصــورة غيــر مشــروعة . 

ز - بيــع أدويــة بصــورة شــخصية أو عينــات أو 
مســتحضرات صيدالنيــة مجانيــة أو حكوميــة 

للمرضــى . 
مــن  طبيــة  وصفــة  بــدون  أدويــة  صــرف   - ح 
ــجالت  ــجال يف س ــه ومس ــص ل ــب مرخ ــل طبي قب
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. 
ي-  ادعــاء أو اكتشــاف علمــي زورا أو نســب اعمــال 

الغيــر اليهــم املعنية . 
  

ثانيا : قوانني متعلقة بالصيدلية : 
بشــأن  1999م  لســنة   )60( رقــم  القانــون  كان 
املنشــآت الطبيــة والصحيــة اخلاصــة ؛ مــع قــرار 
رئيــس الــوزراء رقــم )132( لســنة 2004م بشــأن 
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )60( لســنة 
1999م هــو أكثــر مــا مت فيهــا ذكــر مواصفــات و 

إدارة الصيدليــة كونهــا منشــأة خاصــة.

الوثائق والشروط األهم ملزاولة املهنة.. تسجل »غياب«
قانون الصيدلة تائه يف أروقة الربملان..

إعداد وجتميع / 
د. سمير السنايف

ثانية
ة ال

الحلق



15 أكتوبر  ٢٠١٧م مجلة متخصصة تصدر كل شهرين 
عن الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

العدد )٥(

بالصيدليــة  املتعلقــة  القوانــن  ذكــر  وقبــل 
ومواصفاتهــا يجــب ذكــر بعــض التعاريــف الهامــة 

التــي ذكــرت بهــذه القوانــن وذلــك مثــل :-
-1 املنشــآت الصحيــة : هــي كل مــكان معد لكشــف 
علــى املرضــى أو عالجهــم أو متريضهــم أو الجــراء 
ــتحضرات  ــر املس ــرف أو حتضي ــات أو ص الفحوص
الصيدالنيــة وكــذا املســاهمة يف تقــدمي خدمــات 
الرعايــة الصحيــة املســاهمة يف تقــدمي خدمــات 

الرعايــة الصحيــة األوليــة ومنهــا الصيدليــات.
-2 ترخيــص الصيدليــة : هــو الوثيقــة الصــادرة 
وتشــغيل  لتأســيس  املختصــة  اإلدارة  مــن 

. الصيدليــة 
الوصفــات  بتحضيــر  تقــوم   : الصيدليــة   3-
الطبيــة وصــرف األدويــة وفقــا لوصفــة طبيــة 
التجميــل  ومــواد  الطبيــة  املســتلزمات  وبيــع 
فيهــا  ويعمــل  األطفــال  وحليــب  وأغذيــة 
ترخيــص  علــى  حاصــل  صيدالنــي  ويديرهــا 

املهنــة.  مزاولــة 
وشــروطها  بالصيدليــة  يتعلــق  مــا  أمــا 
ومواصفاتهــا ومــا يتعلــق بهــا حســب القوانــن 

كالتالــي: فهــي 
رقــم  املــادة  بينــت  الصيدليــة:  مواصفــات  أوال 
)33( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون املنشــآت 
وهــي  املواصفــات  اخلاصــة  والصحيــة  الطبيــة 

كالتالــي:
1( أن يكــون مالكهــا والعامــل فيهــا صيدلــي مينــي 
أو صيدالنيــة مينيــة حاصــل )حاصلــة ( علــى 

ــة املهنــة. ترخيــص مزاول
2( أن ال تقــل مســاحتها عــن )24 متــر مربــع( 
علــى أن ال يقــل طــول أحــد األضــالع عــن 4 متــر
تكــون  ال  وأن  مســتقل  بــاب  لهــا  يكــون  أن   )3
مشــتركة مــع ســكن أو عيــادة خاصــة أو أشــعة أو 

غيــره. أو  مختبــر 
ومرتبــة  كافيــة  تقســيمات  فيهــا  يكــون  أن   )4
ــة  ــالق مطلي ــة اإلغ ــوف محكم ــى رف ــوي عل حتت

بطــالء أبيــض.
حتفــظ  داخلــي  مخــزن  علــى  حتتــوي  أن   )5
ــة  ــا بوصف ــص صرفه ــدرة املرخ ــة املخ ــه األدوي ب

خاصــة. طبيــة 
ــرض  ــث ال تتع ــا بحي ــة فيه ــظ األدوي 6( أن حتف

ــرة. ــمس املباش ــعة الش ألش
7( أن يتوفــر فيهــا ثالجــة حلفــظ األدويــة التــي 

يتطلــب حفظهــا حتــت درجــة حــرارة معينــة.
ســهل  ببــالط  مبلطــة  أرضيتهــا  تكــون  أن   )8

للتزلــق.  مانــع  التنظيــف 
9( أن تكــون إضاءتهــا كافيــة مــزودة بعدة وســائل 

تكييــف هوائيــة يف املناطــق احلارة.

10( أن يتوفــر فيهــا وســائل الوقايــة ومكافحــة 
احلريــق.

11( يجــب أن يوضــع علــى مدخلهــا لوحــة يكتــب 
فيهــا اســم الصيدليــة واســم مالكهــا ومديرهــا 
الفنــي ورقــم التلفــون وكــذا لوحــة أخــرى يكتــب 

ــة. ــة يف املنطق ــات املناوب ــماء الصيدلي ــا اس فيه
وكرســي  مكتــب  علــى  حتتــوي  أن  يجــب   )12

فيهــا. العامــل  الصيدالنــي  للطبيــب 
فيــه  يســجل  بســجل  فيهــا  يحتفــظ  أن   )13
فيهــا  يحــدد  للمريــض  املنصرفــة  األدويــة 
 – املريــض  اســم   – وصفــت  التــي  اجلرعــات 
تاريــخ   – الطبيــب  اســم   – جنســيته   – ســنه 
صــرف الــدواء؛ أو أن يحتفــظ بأصــل الوصفــة 
وإعــادة صــورة للمريــض حاملهــا ويتــم تدويــن 
اســم الصيدليــة وعنوانهــا واســم مالكهــا ورقــم 
تلفونهــا يف وصفــة خاصــة بعــد صــرف الــدواء 
مــع بيــان اســم الــدواء وكــذا الكميــة والقيمــة 

منهــا.  كل  أمــام 
 19 رقــم  املــادة  حســب  الصيدليــة:  إدارة  ثانيــا 
يكــون  أن  يجــب  اخلاصــة  الطبيــة  للمنشــآت 
ــا مــع خبــرة ال تقــل  مديــر الصيدليــة صيدالني

عــن ســنتن.
ثالثا التزامات مالكو الصيدلية :

1. عمــل عقــود مــع العاملــن لديهــا وإفــادة اإلدارة 
املختصــة بصــورة عــن تلــك العقــود. 

تشــغيلهم  مت  مبــن  املختصــة  اإلدارة  إفــادة   .2
فيهــا.  العاملــن  ترخيــص  وتاريــخ  ورقــم 

3. التقيد بقانون العمل وحترير عقود لهم. 
4. يخطــر نقــل ملكيتهــا أي شــخص آخــر غــال 
املختصــة  اإلدارة  مــن  كتابيــة  موافقــة  بعــد 
وتــؤول عليــه املنشــأة املعمــدة مــن احملكمــة أي 
الورثــة الشــرعين وعليهــا تقــدر علــى طلبــه أي 
إليهــم.  الترخيــص  لتحويــل  املختصــة  اإلدارة 
حســب  الصيدليــة  مبواصفــات  االلتــزام   .5

الصحيــة.  املنشــآت  قانــون 
املنظمــة  الالئحــة  )مــن  الصيدليــة  التزامــات 

كالتالــي: وهــي  لالدويــة(  العليــا  للهيئــة 
يجب على الصيدالني التقيد باالتي:

ــة  ــة طبي ــدون وصف ــة ب ــة أدوي ــرف أي ــدم ص 1. ع
ــة ــدون وصف ــة ب ــتثناء األدوي باس

ال  وصفــة  مبوجــب  أدويــة  أي  صــرف  عــدم   .2
حتمــل اســم وعنــوان وتوقيــع الطبيــب الصــادرة 

ــه. عن
مراقبــة  أدويــة  أي  صــرف  أو  اعطــاء  عــدم   .3
بوصفــة  إال  العقليــة(  واملؤثــرات  )املخــدرات 

خاصــة طبيــة 
الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة  بيــع  عــدم   .4

التســعيرة.  عليهــا  تكــن  مالــم 
رابعــا الرســوم املقــررة لفتــح صيدليــة حســب 

اليمنيــة: القوانــن 
رسوم ترخيص الصيدلة:- 

ريــال  ألــف   +10 تأثيــث  رســوم  ريــال  ألــف   10
رســوم التشــغيل مــع وجــود تخفيــض بنســبة 

 . املــدن  عــن  لألريــاف   50% و   25%
بالصيدليــة  اخلاصــة  العقوبــات  ماهــي 
ــذة: ــة الناف ــن اليمني ــب القوان ــي حس والصيدل

تعــددت العقوبــات علــى الصيدليــات والصيدلــي 
وكانــت متوزعــة علــى عــدة قوانــن منهــا قانــون 
ــذا  ــة وك ــن الطبي ــون امله ــة و قان ــآت الصحي املنش
ــي  ــودة بباق ــرى موج ــواد أخ ــي وم ــس الطب املجل

القوانــن اليمنيــة املتعلقــة بالصحــة 
و تباينــت العقوبــات مــن غرامــات ماليــة تبــدأ 
اخالقيــات  مخالفــة  مثــل  ريــال   10,000 مــن 
املهنــة  إلــى مئــات االالف مثــل توظيــف غيــر 
دون  مخــدرة  أدويــة  صــرف  أو  لهــم  املرخــص 
وصفــة)200,000(. وايضــا إحالــة إلــى النيابــة 
دون  صيدليــة  فتــح  عنــد  خصوصــا  العامــة 

مســبق. ترخيــص  علــى  احلصــول 
ــا  ــة العلي ــجلة بالهيئ ــر مس ــة غي ــع أدوي ــال بي مث
لألدويــة أو بيــع أدويــة مهربــة أو مــزورة فعقوبتها 
حبــس مــن أســبوع إلــى ســنة أو غرامــة ماليــة مــن 
وكذلــك  ريــال.  ألــف   300 إلــى  ألــف  خمســن 
تزويــر أو الغــش أو التدقيــق أو التالعــب بجــودة 
األدويــة فعقوبتهــا حبــس ال تزيــد عــن ثــالث 
ســنوات أو بغرامــة ال تزيــد عــن ثالثــة مليــون 
ريــال مــع مصــادرة البضاعــة املغشوشــة واملقلــدة 
ــة.  ــف العقوب ــرار تضاع ــة التك ــا ويف حال وإتالفه
علــى  ترتــب  حــال  يف  احلبــس  يتوجــب  كمــا 
املخالفــة خســارة يف األرواح أو أضــرار جســيمة 

األمــوال.  يف 
الصيدلــة  ملهنــة  القانونيــة  احلمايــة  وأخيــرا 

: األخــرى  الطبيــة  واملهــن 
املهــن  )قانــون  قانــون26  يف   34 املــادة  ذكــرت 
القانونيــة  احلمايــة  لســنة2002م  الطبيــة( 

بنصهــا: وذلــك  الطبيــة  للمهــن 
”كل مــن أدعــى أو مــارس مهنــة الصيدلــة أو مهنــة 
الطــب يعاقــب بالســجن مبــدة ال تقــل عــن ثــالث 
ســنوات أو غرامــة ال تقــل عــن 750,000 ريــال 

مينــي”.
... يتبع 

* ماجستير صيدالنيات – جامعة القاهرة
مدرس مادة قانون الصيدلة باجلامعة
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drugs including cephalosporins.
Methods And Findings of the Two Studies

Study 1
‘Appropriate and optimal use of antibiotics 
in patients with bloodstream infections 
could reduce the emergence of antimicrobial 
resistance’

In the first presentation, Professor Jesús 
Rodríguez-Baño, Head of the infectious 
diseases division at the University Hospital 
Virgen Macarena )Seville, Spain( and 
President-elect of the European Society 
of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases )ESCMID(, presented findings from 
37 hospitals in 11 countries on 437 patients 
with bloodstream infections caused by CPE 
-- a group of bacteria that are resistant to 
carbapenems. These can kill approximately 
half of the patients who develop bloodstream 
infections. 
Before starting antibiotic therapy, patients 
were assessed for their risk of dying from the 
infection based on predefined parameters; 
low risk patients scored between 0-7 and 
those at high risk scored between 8-15on the 
IMCREMENT-CPE score.
Fifty-one percent of the patients were low 
risk.
During the study, 343 patients received 
antimicrobial treatment active against the 
organism responsible for the infection 
-- either a single antimicrobial drug or a 
combination.This treatment reduced the 
mortality risk of the entire group by more 
than 50%.However, combination therapy 
showed a reduced risk of death )a decrease 
of 44%( only in the high-risk patients, 
and not in the low-risk patients.Prof. 
Rodríguez-Baño said: "Contrary to present 
recommendations, combination therapy can 
be avoided in a substantial proportion of 
patients with bloodstream infections due to 
CPE. These patients can be identified using 

the INCREMENT-CPE score and if they 
are low risk they can be treated with a single 
active antimicrobial. 
This helps to avoid the problems due to 
combination therapy, such as a higher risk of 
toxicity, the development of resistance by the 
infectious agents to more antimicrobials, and 
the bigger cost. 
The study therefore suggests that combination 
therapy is reserved only for high-riskpatients 
with CPE bloodstream infections. 

STUDY 2 
Dr Palacios Baena and her colleagues studied 
855 patients with bloodstream infections 
caused by ESBL-E treated between 2004 
and 2012 in the INCREMENT study and 
who received their first dose within 24 hours 
before antibiotic sensitivity results became 
available. 
Patients were again categorized as low 
risk and high risk categories based on the 
probability of their dying within 30 days.The 
patients who started antimicrobial therapieso 
before the sensitivity of the organism was 
known were classified into three groups:
Patients who were given "choice therapy 
)CT(" -Carbapenems or another broad 
spectrum antimicrobial therapy called beta-
lactamase/beta-lactamase inhibitors; these 
patients were used as the reference group to 
compare with the other two groups.Patients 
who were given "alternative therapy )AT("- 
Other antimicrobial agents, either alone or 
in combination, which were known to be 
effective against ESBL-E in the laboratory.
Patients who were given "inactive therapy 
)IT(" -Antimicrobial therapy that proved 
to be inactive against the infection.Most of 
the patients )489, 57%( received choice 
therapy, 83 )10%( received alternative 
therapy, and 283 )33%( received inactive 
therapy. 
A total of 144 patients )17%( died.The death 

rates for CT patients was 17%, for AT patients 
it was 19%, and for IT patients, 15.5% 
showing no statistically significant difference 
in the death rates of the 3 groups.The risk of 
death in high-risk patients rose by a third for 
each point increase on the INCREMENT-
ESBL score. The patients treated with inactive 
therapy had a nearly three-fold increased risk 
of death.Dr Baena said that the findings of 
their study showed that early treatment with 
antibiotics known to be active against the 
infection )other than carbapenems( did as 
well as those started initially on carbapenems 
suggesting carbapenem should be reserved 
for infections that are ultimately resistant to 
all other therapy. 
With recent advances in diagnostic 
techniques, antibiotic sensitivity results are 
available within 24 hours and even if initial 
treatment was inactive, doctors can switch to 
the targeted active drug soon enough. 

High-risk patients were the ones most likely 
to benefit from early treatment with broad 
spectrum antibiotics known to be effective 
against the infection. 
Though further studies may be needed 
to validate these findings, carbapenem 
resistance can be reduced by avoiding its use 
in select patients. 
To conclude with the words of Dr Baena, 
"Many deaths can be prevented if we use the 
antimicrobials available to us appropriately 
and moderately. It's necessary to strengthen 
the research into new molecules and 
the development of old ones. Patients, 
politicians and the general population must 
be aware that the use of broad-spectrum 
antimicrobials needs to be reserved only 
for when they are really needed, as it is a 
disaster for patients who develop an infection 
due to a microorganism that is resistant to 
carbapenems." 
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Emergence of drug-resistant 
c a r b a p e n e m a s e - p r o d u c i n g 
Enterobacteriaceae )CPE( infections is a 
major threat and can increase mortality 
rates.Avoiding unnecessary use of 
antibiotic combinations in patients with 
bloodstream infections can reduce the 
incidence of adverse effects and emergence 
of drug resistance.Desisting from the use 
of powerful 'last measure' antibiotics such 
as carbapenems to initiate early therapy 

for low-risk infections is critical to 
reduce the development of drug resistant 
bacteria.Using combination chemotherapy 
unnecessarilywill reduce drug toxicity as 
well as lead to the development of resistance. 
On the other hand, refraining from use of 
carbapenem antibiotics in 'low risk' patients 
with bloodstream infections, will help to 
decrease drug resistance, according to two 
separate presentations at the 27th European 
Congress of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases )ECCMID( conducted 
by the International INCREMENT project. 

Aims of The Two Studies

The first study aimed to determine the effects 
of treating with a combination of antibiotics 
in patientswith bloodstream infections 
caused by carbapenemase-producing 
Enterobacteriaceae )CPE(.The second 
study wished to determine the effects of 
starting therapy with antibiotics other than 
carbapenems in bloodstream infections 
with extended-spectrum beta-lactamase 
producing Enterobacteriaceae )ESBL-
E(,which are resistantTo many antimicrobial 

Optimal Use of Antibiotics Can Prevent Drug 
Toxicity And Antimicrobial Resistance
Dr. Nadhem Alhaj
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Clinical pharmacy is a health science and 
practices of rational use of drug where 
the pharmacists provide patient care 
that optimizes medication therapy and 
promotes health, wellness, and disease 
prevention.
Clinical pharmacists deal directly with 
physicians, other health professionals, 

and patients to ensure that the medications prescribed for 
patients contribute to the best possible health outcomes. 
Clinical pharmacist applies evidence-based therapeutic 
guidelines, evolving sciences, emerging technologies, 
and relevant legal, ethical, social, cultural, economic and 
professional principles.
What do clinical pharmacists do?

Determine and assess the status of the patient’s health problem 
and whether the prescribed medications are the best possible 
health outcomes and Evaluate the suitability and effectiveness 
of the patient’s medications.
Identify untreated health problems that could be improved 
or resolved with appropriate medication therapy and Follow 
the patient’s progress to determine the effects of the patient’s 
medications on his or her health

Provide a consistent process of patient care that ensures the 
appropriateness, effectiveness, and safety of the patient’s 
medication use.
Advise the patient on how to best take his or her medications 
and Consult with the patient’s physicians and other health 
care providers in selecting the medication therapy that best 
meets the patient’s needs and contributes effectively to the 
overall therapy goals.
Apply specialized knowledge of the scientific and clinical use 
of medications; including medication action, dosing, adverse 
effects, and drug interactions, in performing their patient 
care activities in collaboration with other members of the 
health care team.
How do you find a clinical pharmacist?

Clinical pharmacists practice in many different health care 
environments: hospitals and their affiliated outpatient 
clinics, emergency departments, community pharmacies, 
physicians’ offices, community-based clinics, nursing homes, 
and managed care organizations

Head of clinical pharmacy in LIU 

Clinical pharmacy 

Dr: Faiz khaled 
sakran 
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األخوة مصنعي األدوية 

تهيب الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية باألخوة مصنعي األدوية املحلية بما يلي:
١- اإللتزام باستكمال تسجيل األصناف قبل تسويقها إىل السوق الدوائي.

٢- اإللتزام بالتسعرية املقرة من الهيئة.
٣- مراجعة إدارة الصناعة املحلية لرفع أي مشكالت عالقة بخصوص تسجيل األصناف.

٤- موافاة اإلدارة ببالغات تسجيل جميع األصناف املسجلة خالل فرتة أسبوعني من تاريخ التعميم.
.GMP ٥- اإللتزام بتجديد تراخيص املصانع وشهادات

٦- اإللتــزام بتطبيــق شــروط التصنيــع الجيــد الصــادر مــن منظمــة الصحــة العاملية وســيتم النــزول للتفتيش 
والتأكــد مــن ذلك.

آملني تعاونكم مالم سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

لألخوة معامل المستحضرات الصيدالنية ذات االستخدام الخارجي 

ــتخدام  ــة ذات االس ــتحضرات الصيدالني ــاج املس ــل إنت ــوة معام ــة باألخ ــتلزمات الطبي ــة واملس ــا لألدوي ــة العلي ــب الهيئ تهي
الخارجــي بمــا يلــي:

١- االلتزام بالشروط الصادرة من الهيئة بخصوص فتح معامل املستحضرات الصيدالنية ذات االستخدام الخارجي.
٢- تجديد الرتاخيص الخاصة باملعامل.

٣- االلتزام بتقديم االصناف بكافة اشكالها الصيدالنية لغرض تسجيلها لدى الهيئة.

آملني تعاونكم وااللتزام بما ذكر أعاله حتى نهاية العام الحالي ٢٠١٧م.. 
مالم سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

تعميم

تعميم
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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


