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الوضع الطبي 
يف اليمن

وباألخــص  األساســية،  اخلدمــات  وضــع  إن 
اخلدمــات الصحيــة وتوفيــر األدويــة يف اليمــن 
يعانــي مــن حتديــات جمــة ندركهــا جميعــًا، 
وفاقمتهــا حالــة احلــرب التــي عصفــت باليمــن 
العــدوان  فرضــه  الــذي  فاحلصــار  مؤخــرًا، 
يزيــد مــن املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املرضــى 
ميثــل  أن  وميكــن  الــدواء،  انعــدام  نتيجــة 
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــة ال س ــي األدوي ــف تعاط وق
باألمــراض املزمنــة خطــرًا كبيــرًا بــل وتهديــدًا 
اســتنفار  وضــع  يف  جعلنــا  وهــذا  للحيــاة، 
لضمــان األمــن الدوائــي ..  فالهــدف األساســي 
أدويــة  توفــر  ضمــان  هــو  الهيئــة  لسياســة  
وبســعر  جيــدة  وبنوعيــة  ومأمونــة  فعالــة 
الصحيــة،  البلــد  حاجــات  لتلبيــة  مناســب 
لذلــك نســعى إلــى التفعيــل الكامــل للمختبــر 
آليــة  وإيجــاد  الدوائيــة  للرقابــة  الوطنــي 
املناســب  واضحــة لتســعير االدويــة بالســعر 
والعمــل مــع الــوكالء املســتوردين واملصنعــن 
احملليــن لتحمل املســئولية الوطنيــة يف توفير 
األدويــة واملســتلزمات الطبيــة عبــر تذليــل أي 
صعوبــات أو معوقــات تعيــق توفرهــا يف البلــد. 
بالرغــم مــن وجــود صناعــة دوائيــة وطنيــة 
ناشــئة إال أنــه ال زالــت هــذه الصناعــة غيــر 
قــادرة علــى ســد حاجــة االســتهالك احمللــي 
الصناعــة  أهدافنــا تشــجيع  مــن  ولذلــك    ..
الدوائيــة احملليــة للتطويــر واملشــاركة الفاعلــة 
يف تصنيــع األدويــة املهمــة واملنقــذة للحيــاة 
بالفاعليــة واجلــودة املطلوبــة والســعر املناســب 
ومــا   ، للبلــد  الصحيــة  لتلبيــة االحتياجــات 
زال املطلــوب كثيــرًا.. ولكــن بجهــود  الكــوادر 
وبإلتــزام  بالهيئــة  املتميزيــن  والعاملــن 
ــنحقق  ــن س ــتوردين ومصنع ــن مس ــع م اجلمي
مــا يضمــن توفــر األدويــة واملســتلزمات الطبية 

يف ســبيل ضمــان األمــن الدوائــي. 
واهلل املوفق ،،،
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هــي فــرع مــن فــروع علــم الصيدلــة حيــث يقــوم الصيدلــي بتقــدمي 
الرعايــة الطبيــة للمرضــى داخــل املستشــفيات والعيــادات ملســاعدتهم 
علــى الشــفاء ومنــع التقليــل مــن األمــراض، وذلــك بالتأكيــد علــى 
ذلــك  ويكــون  املناســبني.  والشــكل  باجلرعــة  الــدواء  املريــض  إعطــاء 
الصحــي  الفريــق  أعضــاء  مــن  وغيرهــم  األطبــاء  مــع  بالتعــاون 

العــاج.  يف  املختصــني 
الصيدلــة،  علــوم  يف  مكثفــة  دراســة  الســريريني  الصيادلــة  ويتلقــى 

املختلفــة.  الســريرية  والعلــوم  احليــوي  الطــب  إلــى  باإلضافــة 
والتــي  الســريرية  الصيدلــة  شــهادة يف  الســريري  الصيدلــي  يحمــل 
تكــون غايتهــا حتقيــق االســتخدام األمثــل للــدواء وتعزيــز الصحــة، 

والوقايــة مــن األمــراض. 
بعــض الصيادلــة يختــارون بــأن يحــوزوا علــى شــهادة البــورد مــن خــال 
كوكالــة   1976 عــام  يف  أنشــأت  التــي  الصحيــة  التخصصــات  هيئــة 

مســتقلة عــن شــهادة نقابــة الصيادلــة األمريكيــة.  
أو  الدوائيــة،  املعاجلــة  يف  أخصائيــًا  يصبــح  أن  للصيدلــي  ويجــوز 
صيدليــًا أخصائيــًا يف عــاج األورام، أو صيدليــًا يف الطــب النــووي، أو 
صيدلــي يف علــم التغذيــة، أو صيدلــي يف الطــب النفســي، ويحــوز علــى 
هــذه املجــاالت مــن خــال هيئــة التخصصــات الصحيــة، وأيضــًا يوجــد 
القلــب  أمــراض  علــم  مثــل:  الدوائيــة  املعاجلــة  يف  فرعيــة  مجــاالت 

واألمــراض املعديــة. وتضــاف هــذه املجــاالت كمؤهــل للصيدلــي.
وللوصــول إلــى أحــد هــذه املجــاالت يجــب التخصــص يف علــم املعاجلــة 

الدوائية. 
يف إطــار نظــام الرعايــة الصحيــة، الصيادلــة الســريريون هــم خبــراء يف 
اســتخدام األدويــة، ويقومــون بعمليــات روتينيــة لفحــص تأثيــر الــدواء 
علــى املريــض ويقومــون بإختيــار األدويــة للمرضــى الســريريني الذيــن 
هــم املصــدر الرئيســي للمعلومــات الصحيحــة عــن األدويــة ومصــدر 
للمعلومــات لتأكيــد االســتخدام اآلمــن ومعرفــة مــدى فعاليــة األدويــة 
وتأثيرهــا علــى املرضــى، والصيدلــي الســريري يقــوم بالــرد علــى جميع 

استفســارات املرضــى عــن الــدواء.
يف  محــدودة  الســريري  الصيدلــي  صاحيــات  كانــت  املاضــي  يف 
ذلــك  ومــع  التعليميــة،  واجلهــات  الطبيــة  والعيــادات  املستشــفى 
مصــدرًا  يكونــوا  أن  يف  اجلهــد  يبذلــون  الســريريني  الصيادلــة  فــإن 
للمعلومــات الدوائيــة ومراجعــة قوائــم االدويــة للمرضــى، وكل ذلــك 

الطبيــة. األخطــاء  لتجنــب 
ويف اململكــة املتحــدة تعطــي األحقيــة للصيدلــي يف التصــرف بالــدواء 

بصفــة تامــة دون تدخــل.

ص. حاشد طالب
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تعتمــد  التــي  الصيدالنيــة  املســتحضرات  مــن  فئــة  هــي  احليويــة  املنتجــات 
يف تكوينهــا علــى البروتينــات املســتمدة مــن خايــا الكائنــات احليــة، وذلــك 
علــى عكــس املســتحضرات الصيدليــة التقليديــة التــي تتكــون يف األســاس مــن 
مركبــات كيميائيــة غيــر حيــة. ومــن أبــرز أمثلــة تلــك املنتجــات احليويــة هــي 

واإلنترفيــرون. واإلنســولني  اللقاحــات، 
وبطبيعــة احلــال ال يوجــد خليتــان حيتــان متطابقتــان، كمــا أن البيئــة التــي 
تتعــرض لهــا اخلليــة احليــة قــد تتســبب يف تغيــر البروتينــات التــي تنتجهــا، 
مقارنــة  الشــبيه،  املنتــج  مأمونيــة  أو  فاعليــة  أو  جــودة  علــى  يؤثــر  قــد  ممــا 
يتســبب  قــد  املثــال،  ســبيل  فعلــى   .  )reference product( األصلــي  باملنتــج 
اختــاف البروتينــات التــي تنتجهــا اخلليــة يف تكويــن أجســام مضــادة للمنتــج 
املنتجــات  إنتــاج  فــإن طريقــة  ولهــذه األســباب؛  املريــض.  احليــوي يف جســم 
احليويــة معقــدة، وتتطلــب تقنيــة عاليــة. كمــا أن تقليــد املنتجــات احليويــة 
يعتبــر أمــًرا غايــة يف الصعوبــة، خاصــًة أن مأمونيــة وفاعليــة وجــودة املنتــج 
املســتهدفة  والفئــة  تصنيعــه،  علــى طريقــة  األســاس  تعتمــدان يف  احليــوي، 
مــن ذلــك املنتــج، والتــي تختلــف بطبيعــة احلــال، كمــا أوردنــا أعــاه. ولذلــك، 
ــا، يتطلــب املنتــج احليــوي إجــراء حوالــي ألفــني  ومــن املتعــارف عليــه علمّيً
تتطلــب  املقابــل  ويف  فاعليتــه،  مــن  للتأكــد  التصنيــع  عمليــة  أثنــاء  اختبــار 
املســتحضرات الصيدالنيــة التقليديــة إجــراء مئــة اختبــار فقــط للتأكــد مــن 

وفاعليتهــا. ســامتها 
بــني  اإلنتــاج،  وعمليــة  التكويــن  يف  جذريــًا  اختافــًا  هنــاك  إن  وحيــث 

احليويــة واملنتجــات  التقليديــة  الصيدالنيــة  املســتحضرات 
biological products(( فــإن إعــادة إنتــاج أو تقليــد املنتجــات احليويــة، يختلــف 

اختافــًا كبيــرًا عــن إعــادة إنتــاج املســتحضرات الصيدالنيــة التقليدية املعروفة 
 .)generic drugs( أو اجلنســية ، )interchangeable drugs(  باألدويــة البديلــة
ولذلــك حــرص اخلبــراء يف هــذا املجــال علــى اســتخدام مصطلحــات مختلفــة 
واملعروفــة  ــدة  املقلِّ التقليديــة  الصيدالنيــة  املســتحضرات  بــني  للتفرقــة 
 interchangeable( البديلــة   األدويــة  أو   ،)generic drugs(اجلنيســة باألدويــة 
drugs(وبــني املنتجــات احليويــة املقلــدة و بـــاسم »املنتجــات احليويــة الشــبيهة 

biosimilar products(  «
مؤكديــن علــى أن الفئــة األخيــرة هــي مجــرد »شــبيهة« باملنتجــات األصليــة 
احليويــة، وليســت مطابقــة لهــا كليــًا. فالــدواء البديــل يحتــوي على نفس املادة 
الفعالــة مثلــه مثــل الــدواء األصلــي، ويكــون متطابًقــا مــع الــدواء األصلــي، مــن 
حيــث اجلــودة، وقــوة الفاعليــة، وشــكل اجلرعــة، ممــا يجعــل اســتبدال الــدواء 
األصلــي بــه أمــًرا ســهًا. ولذلــك، وبصفــة عامــة، ال تطلــب اجلهــات اإلداريــة 
مــن الشــركة املســجلة للــدواء البديــل القيــام بدراســات ســريريه عــن الــدواء، 
وهــي تلــك الدراســات التــي تعتمــد علــى تقييــم كفــاءة األدويــة مــن خــال رصــد 

آثارهــا، أو جتريبهــا، علــى مجموعــات كبيــرة مــن النــاس
biosimilar يف  أول دواء  USFDAعلــى  والعقاقيــر   إدارة االغذيــة  وقد وافقــت 

,)Zarxio)filgrastim-sndz واســمه   2015 مــارس 
يســاعد املرضــى يف عــاج الســرطان ومكافحــة العــدوى، ولهــا نفــس العنصــر 
يدعــى   آخــر  لــدواء  مماثــل  وهــو  البيولوجــي  البديــل  يف  املوجــود  النشــط 
Neupogen)filgrastim(.وقــد وافقــت علــى هــذا العقــار Zarxio ألنــه كان قــادرا 

علــى إظهــار أنــه آمــن وفعال مثــل Neupogen ، كمــا أن التحذيــرات مــن اآلثــار 
.Neupogenمتطابقــة تقريبــا لـــ Zarxioاجلانبيــة لـــ

االختالفات العلمية بني املستحضرات 
الصيدلية التقليدية واملنتجات الحيوية
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وانســجامًا مــع نهــج الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة 
وضمــن التوجــه اإلعامــي لهــا يف إرشــاد املســتهلك وإعامــه بأضــرار 
اســتخدام هــذه األدويــة  وأدويــة أخــرى فــإن الهيئــة تقــوم بإرشــاد 
املواطنــني يف كيفيــة اســتخدام وحفــظ األدويــة التــي تصــرف مــن 

الصيدليــات مــن خــال طباعــة نشــرات ارشــادية.

تحذيرات يجب األخذ بها عند استخدام 
مسكنات األلم والخافضة للحرارة 

)NSAID( الباراسيتامول  وكذلك األدوية الغري سرتويدية

اجلهــات  بعــض  عــن  صــادرة  دوائيــة  مأمونيــة  معلومــات  إلــى  اســتنادًا 
 )FDA, MHRA, TGA, WHO( الهيئــة  لــدى  املرجعيــة  الصحيــة 

ومقدمــي  املواطنــني  توجيــه  إعــادة  علــى  الهيئــة  حــرص  مــن  وانطاقــًا 
 Cough & Cold الرعايــة الصحيــة  حــول اســتخدام أدويــة الســعال والرشــح

Products   والتــي تصــرف بــدون وصفــة طبيــة لألطفــال دون ســن 
السادســة ، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن الهيئــة تنبــه أوليــاء األمــور 

ومقدمــي الرعايــة الصحيــة إلــى مــا يلــي: 
ملعاجلــة 	  تســتخدم  والرشــح  الســعال  أدويــة 

األنفــي  الســيان  مثــل  املــرض  أعــراض 
واإلحتقــان ولكنهــا ال تعالــج املــرض أو تختــزل 
مدتــه عليــك  مراجعــة الطبيــب أو الصيدلــي 
بخصــوص  استفســار  أي  علــى  لإلجابــة 

 . الــدواء  اســتعمال 
أدويــة 	  شــرائك  عنــد  املناســبة  العبــوة  مــن  تأكــد 

مــكان  يف  حفظهــا  يتــم  أن  علــى  والرشــح  الســعال 
أيديهــم.  متنــاول  عــن  بعيــد 

إقــرأ تركيبــة الــدواء واســتخدامه كــون هــذه املســتحضرات حتتــوي 	 
علــى أكثــر مــن مــادة فاعلــة مثــل )مضــاد لاحتقــان ومضــاد للســعال 

ومقشــع ومســكن لأللــم(. 
ال تعــط طفلــك أكثــر مــن دواء خــاص بأدويــة الرشــح والســعال ألنــه 	 

إلــى  يــؤدي  ممــا  املســتحضرات  يف  الفاعلــة  املــادة  نفــس  تتكــرر  قــد 
تعريــض طفلــك جلرعــة أعلــى مــن اجلرعــة املقــررة. 

اتبــع إرشــادات االســتخدام املوجــودة يف النشــرة )اجلرعــة ، عــدد املــرات 	 
غيــر  آثــار جانبيــة  إلــى  يــؤدي  العــاج  اســتخدام  ســوء  الــخ( ألن   ..

مرغــوب بهــا. 
اســتخدم امللعقــة املدرجــة عنــد إعطــاء الطفــل أدويــة 	 

يف  املســتخدمة  امللعقــة  أن  حيــث  والســعال  الرشــح 
اســتخدام  ألغــراض  املصنعــة  مثــل  ليســت  املنــزل 

العــاج. 
ال تعــط األطفــال أي دواء تنــص نشــرته 	 

والرشــح  الســعال  ادويــة  اســتخدام   حصــر  علــى 
فقــط.  للكبــار 

العليــا 	  الهيئــة  ذلــك توصــي  وبنــاًء علــى 
الســعال  أدويــة  إعطــاء  بعــدم  واملســتلزمات  لألدويــة 

 . السادســة  ســن  دون  لألطفــال  والرشــح 
ال تســتخدم هــذه املســتحضرات لألطفــال كمهــدئ 	 

أو منــوم.
ال تســتخدم ألكثــر مــن خمســة أيــام. يجــب علــى الشــركة املصنعــة 	 

إدراج احلــد األعلــى جلرعــة املســتحضر يف النشــرة الداخليــة وذلــك 
ملنــع اإلفــراط يف اجلرعــة املقــررة.

قــراءة النشــرة الداخليــة للصنــف )leaflets(  املوجــودة داخــل علبــة 
موانــع  بنــد  التحذيــرات حتــت  وخاصــة  تفصيلــي  بشــكل  الــدواء 
حتــدث  املعلومــات  هــذه  كــون  الدوائيــة  والتداخــات  االســتطباب 
باســتمرار وتتضمــن التوجيهــات الصحيحــة بطريقــة االســتخدام. 

مراجعــة الطبيــب أو الصيدالنــي يف حالــة الشــعور بــأي أعــراض 
غيــر طبيعيــة وخاصــة املغــص أو القــيء أو إســهال أو األلــم يف املعــدة 
ألن هــذه األعــراض ناجتــة مــن تنــاول جرعــات زائــدة عــن املقــررة 

وفتــرة طويلــة. 

 عــدم تنــاول هــذه املســكنات إال بعــد استشــارة الطبيــب املشــرف ملنــع 
أي تداخــات دوائيــة قــد تــؤدي إلــى حــدوث آثــار غيــر مرغــوب بهــا. 

➊

➋

➌

تنبيه بخصوص أدوية السعال والرشح لألطفال 
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سوء استخدام األدوية.. وأثره على الصحة
يقــر النــاس علــى اختــاف أجناســهم وألوانهــم بفضــل الــدواء ويعتبرونــه مــن أعظــم نعــم اهلل عليهــم، لكــن 
هنــاك البعــض منهــم يســيئون اســتعماله، فإمــا أن يفرطــوا يف اســتعماله دون مبــرر، وإمــا أن يســتعملوه يف 
غيــر موضعــه الصحيــح، فــإذا كان اســتعماله يف موضعــه الصحيــح نعمــه، وإن ســوء اســتعماله نقمــه علــى 
الفــرد واملجتمــع الــذي ينتمــي اليــه بالهــاك والدمــار. إن ســوء اســتعمال الــدواء يف معنــاه الواســع يعنــي 
تعاطــي املريــض للعقــار دون وصــف الطبيــب، وهــو علــى هــذا النحــو يختلــف عــن تعاطيــه بالطــرق الطبيــة 
املعتــرف بهــا والتــي يقرهــا العــرف الطبــي، وبهــذا التعريــف فــإن ســوء اإلســتعمال ينطبــق علــى مجموعــات 
املســكنة  واملخــدرات  والفيتامينــات  اجلنســية  والهرمونــات  احليويــة  املضــادات  مثــل  األدويــة،  مــن  كبيــرة 
والكحــول واملهدئــات وعقاقيــر الهلوســة وغيرهــا، وميكــن تقســيم األدويــة التــي يســاء اســتعمالها إلــى نوعــني : 
النــوع األول: يغلــب عليــه ســوء االســتعمال طابــع اإلســراف وال ينتــج عــن االمنتــاع عــن تعاطيــه أضــرار 

تذكــر، ويشــمل هــذا املضــادات احليويــة والهرمونــات اجلنســية والفيتامينــات. 
النــوع الثانــي: يغلــب عليــه صفــة اســتعمال الــدواء يف غيــر موضعــه الصحيــح، كمــا انــه بتكــرار تعاطــي 
الــدواء ينشــأ عنــد الشــخص اعتمــاد عليــه بحيــث لــو امتنــع عــن تعاطيــه يحــدث لــه أعــراض خطيــرة تســمى 
أعراض املخدرات املســكنة لأللم واملهدئات املنومة وعقاقير  الهلوســة وغيرها، ولن نتحدث يف هذا املوضوع 

تفصيــًا لكثــرة الدراســات التــي تطرقــت إليــه، وســوف نتنــاول فقــط النــوع األول بشــيء مــن التفصيــل .
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  Anti Biotics  املضادات الحيوية
املضــادات احليويــة عبــارة عــن مــواد كيماويــة تنتجهــا أجنــاس مختلفــة مــن 
الكائنــات  احليــة الدقيقــة  مثــل الفطريــات والبكتريــا أو تصنــع كيميائيــًا 
ولهــا القــدرة علــى تثبيــط منــو الكائنــات الدققــة األخــرى، وقــد تتمكــن مــن 
القضــاء عليهــا نهائيــًا، ولقــد مت حتضيــر مئــات مــن املضــادات احليويــة 
حتــى اآلن غيــر أن عــددًا قليــًا هــو الــذي أثبــت فعاليــة ومزايــا عاجيــة 
متكــن مــن اســتخدامه طبيــًا يف عــاج األمــرا ض املعديــة، وممــا ال شــك 
باألمــراض  بــارزًا يف مقاومــة اإلصابــة  دورًا  أن للمضــادات احليويــة  فيــه 
والفطريــات  البكتريــا  مــن  الهائلــة  األعــداد  تســببها  املختلفةالتــي 

وغيرهــا، والطفيليــات  والفيروســات 
املعقــدة  اجلراحيــة  العمليــات  إجــراء  أمكــن  احليويــة  املضــادات  وبفضــل 
دون اخلــوف مــن اإلصابــة بالعــدوى، كمــا أمكــن الســيطرة علــى كثيــر مــن 
أدى  ولقــد  البشــرية،  مضاجــع  تقــض  كانــت  التــي  اخلطيــرة  األعــراض 
إلــى  األمــراض  عــاج  للمضــادات احليويــة يف  النظيــر  املنقطــع  النجــاح 
اإلفــراط يف اســتعمالها، وهــذا اإلفــراط يف اســتعمال املضــادات احليويــة 

نتــج عنــه مشــاكل عاجيــة وأضــرار جســيمة وهــي كمــا يلــي: 
كلهــا يف صاحلــه،   اإلنســان ليســت  املضــادات احليويــة يف جســم  تأثيــر   •
فلــكل مضــاد حيــوي قائمــة خاصــة بــه مــن اآلثــار الســيئة غيــر املرغــوب 
فيهــا، وال يخلــو أي مــن املضــادات احليويــة املتاحــة لاســتعمال مــن هــذه 

اآلثــار غيــر املرغــوب فيهــا .
فمثــًا أن البنســلني الــذي يعتبــر مــن أكثــر املضــادات احليويــة أمانــًا يســبب 
احلساســية املميتــة لكثيــر مــن األشــخاص، أمــا االسترتيوميســني فيســبب 
اضطــراب الســمع وقــد يــؤدي إلــى فقــده، كذلــك فــإن املضــادات احليويــة 
الكبــد  وظيفــة  اختــال  إلــى  تــؤدي  التراميســني   مثــل  املجــال  واســعة 
ووظيفــة البنكريــاس كمــا تترســب يف عظــام اجلنــني بســبب تشــوهها إذا 
أخــذت أثنــاء احلمــل، أمــا الكورامفينــول فيثبــط نخــاع العظــام الــذي يــؤدي 

إلــى األنيميــا اخلبيثــة. 
اإلصابــة  لعــاج  احليويــة  للمضــادات  اإلســتعمال  يف  اإلســراف  إن   •
بالبكتريــا يجعلهــا تكتســب مناعــة ضــد املضــادات احليويــة املســتعملة وال 
تتأثــر بهــا بــل قــد تتحداهــا وتعيــش يف وجودهــا، فنجــد البكتريــا العنقودية 
  Penicillinase بنســيلناز  يســمى  انزميــًا  تفــرز   staphylococcus الذهبيــة 
بهــذا  العديــد  عــاج  أصبــح  وبذلــك  مفعولــه  ويبطــل  البنســلني  يحطــم 
النــوع مــن البكتريــا مشــكلة ســريرية خطيــرة أدت إلــى إدخــال البنســلينات 
البنســليناز   انــزمي  بواســطة  مفعلوهــا  يبطــل  ال  التــي  املخلقــة   نصــف 
واكتســاب املقاومــة للمضــادات احليويــة يحــدث كذلــك لاستريتوميســني 

اخلطــورة.  مــن  تضاعــف  وهــي  والكورامنتتكــول  والتتراســيكلني 
• إن امليكروبــات التــي تتعــدى حساســيتها ملضــاد حيــوي معــني قــد تفقــد 
حساســيتها بالتالــي ملضــاد حيــوي آخــر مشــابه للمضــاد احليــوي  األول يف 
  Cross Resistance التركيــب الكيمــاوي وهــي مــا يعــرف باملقاومــة التقاطعيــة
فمثــا جنــد أن البكتريــا التــي اكتســبت مناعــة ضــد مقاومــة التتراســيكلني  

واألوكســي تتراســيكلني 
إن كثــرة اســتعمال املضــادات احليويــة يضعــف املقاومــة الطبيعيــة للجســم 
املعــروف أن  إذ مــن  ويجعلــه هدفــًا ســها لإلصابــة باألمــراض املختلفــة 
دخــول البكتريــا أو الفيــروس يف اجلســم يحفــز أجهــزة املناعــة التــي تنبــه 

بدورهــا عمليــة إنتــاج األجســام املضــادة للبكتريــا أو الفيروســات ، وتتفاعــل 
هــذه األجســام الضــارة معهــا وتبطــل تأثيرهــا وتبقــى هــذه األجســام املضــادة 
حاولــت  إذا  الفيروســات  أو  البكتريــا  هــذه  ملثــل  للجســم  منيعــًا  حارســًا 

دخولهــا مــرة أخــرى . 
إن اإلفــراط يف اســتعمال املضــادات احليويــة ال يعطــي اجلســم الفرصــة 
لتكويــن هــذه األجســام املضــادة وبذلــك يحرمــه مــن هــذه املقاومــة   املقاومــة 

الهائلــة. 
• إن اســتعمال املضــادات احليويــة يحمــل يف طياتــه خطــر اإلصابــة بعــدوى 
جديــدة  أثنــاء عــاج العــدوى األولــى وهــذه الظاهــرة عامــة نســبيًا وخطيــرة 
، حيــث أن امليكروبــات املســببة للمــرض اجلديــد تكــون يف معظــم األحيــان 
 Drug –Resistance, staphylococcus, مــن امليكروبــات صعبــة االقتــاع مثــل
Pseudomonas, Candidia & True fungi وكلما زاد مدى املضاد احليوي  زاد 

احتمــال تغلــب منــو نــوع معــني مــن امليكروبــات الدقيقــة  التــي تبــدأ تهاجــم 
وتســبب العــدوى. 

فمثــًا إن احتمــال حــدوث عــدوى جديــدة يكــون قليــًا يف حالــة اســتعمال 
التراســيكلني  اســتعمال  حالــة  يف  بكثيــر  اعلــى  ولكنــه  ج  بنســلني 

املــدى واســعة  احليويــة  املضــادات  ومخاليــط  والكلوراممفينكــول  
إن اآلثــار اخلطــرة التــي قــد تتبــع االســتعمال للمضــادات احليويــة، يجــب 
أن تكــون حتذيــرًا قاطعــًا للذيــن يصفــون هــذه األدويــة ألنفســهم ويســرفون 
يف اســتعمالها، علــى أن هــذه اآلثــار يجــب أن ال تؤثــر إطاقــًا علــى عزميــة 
الطبيــب يف إعطــاء مضــادات حيويــة يف احلــاالت التــي تســتلزم هــذا العــاج 
بالتأكيــد، ولكنهــا مــع ذلــك يجــب أن جتعلــه حــذرًا يف اســتعمالها وجتعلــه 
يتــردد كثيــرًا يف اســتخدامها، ويجــب أن يرســخ  يف الذهــن أن املضــادات 
احليويــة ســاح ذو حديــن وأن اســتخدامها  مصحــوب مبخاطــر محســوبة، 

وال ينظــر  إليهــا علــى أنهــا مقبولــة عامليــًا وأنهــا خاليــة مــن األضــرار. 
وللمقال بقية.
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الدواء املزيف

هــو الــدواء الــذي يلجــأ عمــدًا  يف توســيمه إلــى الغــش والتزييــف مــن حيــث حتديــد 
مواصفاتــه و/أو مصــدره، وميكــن أن ينطبــق تعريــف التزييــف علــى املنتجــات ذات 
أن  املزيفــة  للمنتجــات  وميكــن  اجلنيســة،  واملنتجــات  املســجلة  التجاريــة  العامــات 
تشــمل منتجــات تتضمــن املكونــات الصحيحــة أو غيــر الصحيحــة أو مــن غيــر مكونــات 
أو ذات  الفعالــة  املكونــات  او منتجــات حتتــوي علــى نســب غيــر كافيــة مــن   ، فعالــة 

تغليــف مزيــف.
ومن مخاطرها  : 

الضــرر . 1 تلحــق  أن  املنتجــات ميكــن  هــذه  أن   كمــا  العموميــة  الصحــة  تتهــدد   
عاجهــا. أجــل  مــن  تعطــى  التــي  األمــراض  عــاج  يف  تفشــل  وأن  باملرضــى 

خدمــات . 2 مقدمــي  ويف  األدويــة  يف  الثقــة  فقــدان  يف  تتســبب  املنتجــات  هــذه   
الصحيــة. النظــم  ويف  الصحيــة  الرعايــة 

 هذه املنتجات تؤثر يف كل إقليم من أقاليم العالم.. 3
مــزورة/ مغشوشــة . 4 النوعيــة/  عــن منتجــات طبيــة متدنيــة  املنظمــة  إبــاغ  مت 

التوســيم/ مغشوشــة/ مزيفــة، مــن جميــع الفئــات العاجيــة الرئيســية، مبــا يف 
ذلــك أدويــة ولقاحــات ووســائل تشــخيص مختبريــة.

وقــد شــاع ظهــور املنتجــات الطبيــة املتدنيــة النوعيــة/ املــزورة/ املغشوشــة التوســيم/ 
املغشوشة/ املزيفة التي يبلغ عنها وتشمل أدوية مضادة للماريا ومضادات حيوية.،  
ويتــم الغــش يف كل مــن األدويــة اجلنيســة واالبتكاريــة، مبــا يشــمل املنتجــات الغاليــة 
جدًا واخلاصة بعاج الســرطان كما يشــمل املنتجات الرخيصة جدًا واخلاصة بعاج 
اآلالم. وميكــن أن توجــد يف أســواق الشــوارع غيــر القانونيــة عبــر مواقــع اإلنترنــت غيــر 

اخلاضعــة للتنظيــم مــرورًا بالصيدليــات والعيــادات واملستشــفيات. 

، وهــذه  مت الدراســات بعــد طــرح املنتجــات الصيدالنيــة 
الدراســة جتــري إمــا عنــد تقــدمي الشــكوى أو عنــد تســجيل  
تتــم  التــي  الدراســات  إلــى  باإلضافــة  املســتوردة  األدويــة 
الصيدالنيــة اخلاصــة  املنتجــات  لبعــض  بشــكل منتظــم 
والهرمونــات  احليويــة  واملضــادات  القلبيــة  األدويــة  مثــل 

واملصــول. العينيــة  والقطــرات  واإلنســولني 
اجلهــة  لقــرارات  تبعــًا  الســريرية  الدراســات  جتــري 
 . النوعيــة  األدويــة  بعــض  طــرح  قبــل  وذلــك  املختصــة 
املصــادق  البيانــات  بحســب  الســريرية  الدراســات  جتــري 
املمارســة  يف  )كدليــل  املختصــة  اجلهــات  مــن  عليهــا 

الســريرية.  باألدويــة  وباإلســتعانة  اجليــدة( 
والهدف منها هو: 

➊
 التحقق من فعالية األدوية احمللية واملستوردة. 

➋
 التحقق من فعالية وأمان املنتجات الصحية. 

 حتديد التأثيرات اجلانبية . 

➌
 كشف بعض التفاعات والتداخات غير املنشورة. 

➍
كشف املشكات النوعية لبعض األدوية، ونشرها بني 

األطباء واملرضى. 

➎
احلد من األخطاء الطبية، وترشيد اإلستعمال املنطقي 

واآلمن للدواء. 

الدراسات السريرية 
على األدوية
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ماذا تعني منظومة الدواء؟
يشــتمل تنظيــم األدويــة علــى عــدد مــن األنشــطة التــي يعــزز 
بعضهــا البعــض اآلخــر والتــي تهــدف جميعــًا إلــى حمايــة الصحــة 
العامــة والنهــوض بهــا، وتختلــف هــذه األنشــطة مــن بلــد إلــى آخــر 

ــي:  مــن حيــث النطــاق والتنفيــذ ولكنهــا تشــمل عمومــًا مــا يل

وتصديرهــا  واســتيرادها  األدويــة  تصنيــع  عمليــات  تراخيــص 
عنهــا.  واإلعــان  وترويجهــا  وتوزيعهــا 

تقييــم مأمونيــة األدويــة وجناعتهــا وجودتهــا وإصــدار التراخيــص 
بتســويقها. 

جملــة  وبيعهــا  واســتيرادها  األدويــة  تصنيــع  مؤسســات  تفتيــش 
 . للرقابــة  املؤسســات  هــذه  وإخضــاع  وصرفهــا 

التحقــق مــن جــودة األدويــة املعروضــة يف الســوق الدوائيــة ومراقبــة 
جودتهــا. 

التحكم يف شروط ترويج االدوية واإلعان عنها. 
مراقبة اآلثار الضارة التي قد تنجم عن تناولها. 

تزويد املهنيني واجلمهور مبعلوماات مستقلة عن األدوية .

تــنــظـيـم

➊

➋

➌

➍
➎
➏
➐

األسباب الرئيسية لتنظيم األدوية: 

هنــاك تبايــن إعامــي بــني أولئــك الذيــن يصنعــون األدويــة ويبيعونهــا، وأولئــك • 
تقييــم  إجــراء  باســتطاعتهم  ليــس  والذيــن  ويســتهلكونها  ينناولونهــا  الذيــن 

مســتقل لهــذه األدويــة مــن حيــث اجلــودة أو املأمونيــة أو النجاعــة. 

قــد يعمــد املريــض البائــس إلــى شــراء أدويــة ال نفــع منهــا بــل قــد تكــون ســامة • 
وتلحــق بــه الضــرر. 

قــد يترتــب علــى ســوء اســتعمال األدويــة مثــل املضــادات احليويــة آثــار خطيــرة • 
علــى صحــة الفــرد وعلــى الصحــة العامــة. 

وموزعــي •  كالصيادلــة  أخــرى  أطــراف  تدخــل  للمريــض  األدويــة  توصــف  طاملــا 
األدويــة يف الســاحة ويســتدعي األمــر تنظيــم األدويــة لكــي ال تضــر تفاعــات هــذه 

األطــراف  بنتائــج العــاج.

قــد  الفعالــة  والرديئــة وغيــر  الضــارة  تنــاول األدويــة  إن 
ومقاومــة  املــرض  واســتفحال  العــاج  فشــل  إلــى  يــؤدي 
أنــه  كمــا  األحيــان،  بعــض  يف  الوفــاة  إلــى  بــل  األدويــة 
يف  والعاملــني  الصحيــة  النظــم  يف  الثقــة  يزعــزع 
الصيدالنيــة  املســتحضرات  ومنتجــي  الصحيــة  املهــن 
وموزعيهــا، واألمــوال التــي تنفــق علــى األدويــة الرديئــة 
املســتهلكون  أنفقهــا  ســواًء  هــدرًا  تذهــب  الفعالــة  غيــر 
أو احلكومــات، ولذلــك كان لزامــًا إنشــاء الهيئــة العليــا 
دوائيــة  تنظيــم  كســلطة  الطبيــة  واملســتلزمات  لألدويــة 
األدويــة   جــودة  علــى  احملافظــة  علــى  حتــرص  قويــة 
املصنعــة محليــًا أو املســتوردة وتنظيمهــا، وكــذا تنظيــم 
جتارتهــا واســتعمالها وذلــك مــن أجــل حفــظ الصحــة 

وتعزيزهــا.  العامــة 

ملـاذا يـجـب تـنـظـيـم األدويـة
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األدويــــــة
ما الذي يضمن فعالية تنظيم 

األدوية ؟
يســتوجب تنظيــم األدويــة تطبيــق املعــارف واملهــارات الطبيــة والعلميــة 
والتقنيــة الراســخة وذلــك يف إطــار هيــكل قانونــي وتنضــوي وظائــف 
التنظيــم هــذه علــى التفاعــل مــع مختلــف أصحــاب املصلحــة  مــن 
دوائــر الصناعــة والتجــارة واملســتهلكني واملهنيــني يف قطــاع الصحــة 
االقتصاديــة  دوافعهــم  تختلــف  قــد  الذيــن  واحلكومــة(  والباحثــني 
واالجتماعيــة والسياســية ممــا يجعــل  تنفيــذ األنظمــة مــن التحديــات 
العليــا لألدويــة  الهيئــة  تتمكــن  ولكــي   ، وتقنيــًا  واملطروحــة سياســيا 
واملســتلزمات الطبيــة مــن أداء مهامهــا علــى نحــو فعــال  ال بــد مــن أن 
يتوفــر لهــا الدعــم السياســي الــازم واإلســهامات الضروريــة مــن جانــب 
واملاليــة،  البشــرية  واملــوارد  القانونــي  الســند  ذلــك  مبــا يف  احلكومــة 
ولكــن هــذه العوامــل لوحدهــا لــن تكفــل فعاليــة  تنظيــم األدويــة إذ أن 
الهيئــة العليــا لألدويــة حتتــاج أيضــًا إلــى الدعــم املعنــوي مــن جانــب 

اجلمهــور.
مــن  الطبيــة  واملســتلزمات  لألدويــة  الفعــال  التنظيــم  ولضمــان 
قبــل الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة  ال بــد مــن توفــر 
ضغوطــات  مــن  الهيئــة  حتمــي  التــي  القويــة  السياســية  اإلرادة  

املصنعــني  ســواًء  املصالــح  أصحــاب 
النفــوذ  وأصحــاب  املســتوردين  أو 
الذيــن يعيقــون عملهــا ، وحتتــاج 
مــن   قــوي  دعــم  إلــى  الهيئــة 

جانــب اجلمهــور والــذي يعــزز 
السياســي  الدعــم  قــوة 
الــدواء  تنظيــم  لعمليــة 
شــفافية  مــن  ويعــزز 

فضــًا  الهيئــة،  ســلطة 
تأثيــر  مــن  الهيئــة  حتمــي  أنهــا  عــن 

الضغــوط اخلارجيــة الســلبية ، ومــن شــأنها أيضــًا أن تخفــف 
مــن حــاالت تضــارب املصالــح. إن الهــدف األساســي للهيئــة هــو 

حمايــة الصحــة العامــة وتعزيزهــا وذلــك مــن خــال ضمــان مأمونيــة 
األدويــة وجناعتهــا وجودتهــا وحســن اســتخدامها، مــن خــال ضمــان 
يف  املعنيــني  وإلــى  للجمهــور  املوجهــة  الدوائيــة  املعلومــات  ماءمــة 
قطــاع الصحــة، وتعتبــر التشــريعات واألنظمــة الدوائيــة جــزءًا مهمــًا 
وحتديثهــا  التشــريعات  هــذه  وإصــدار  الدوائيــة  الســلطة  تقويــة  يف 
الضــارة  األدويــة   آثــار  مــن  اجلمهــور  علــى حمايــة  بانتظــام حرصــًا 

واملريبــة فإنــه مــن الضــروري أن تشــمل التشــريعات جميــع املنتجــات 
التــي تنســب إليهــا خــواص دوائيــة وعلــى هــذه التشــريعات ان توفــر 
هيــكا قانونيــًا أساســيًا وأن تكــون مــن املرونــة مبــا يكفــي ملنــح الســلطة 

النفــوذ.  مــن  املائــم  القــدر  الدوائيــة 
بدورهــا  القيــام  مــن  للهيئــة مكنهــا  املســتقل  التنظيمــي  الهيــكل  إن 
املنــاط بهــا مــن تســجيل واســتيراد وحتليــل ورقابــة للــدواء، وإخضــاع 
املصانــع احملليــة واخلارجيــة للرقابــة املنتظمــة للتأكــد مــن تطبيــق 
شــروط التصنيــع الدوائــي اجليــد، وكــذا اخضــاع املســتوردين للرقابــة 

الدائمــة مــن قبلهــا.
إن االســتقالية التــي تتمتــع بهــا الهيئــة جعلتهــا متلــك ســلطة القــرار 

علــى كل مــن ينضــوي حتــت رقابتهــا.
والغايــة مــن هــذا كلــه احلفــاظ علــى املخــزون الدوائــي واحلفــاظ علــى 

جــودة ومأمونيــة الــدواء وبالســعر املناســب.  
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منــذ أن أعلنــت دول التحالــف بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية بــدء عملياتهــا 
يف اليمــن يف الـــ 26 مــن مــارس 2015 وحتــى يومنــا هــذا، صاحــب تلــك العمليــات 
العســكرية حصــار خانــق علــى اليمــن أرضــًا وإنســانًا، يــزداد شــدة تــارة وتقــل حــدة 
احلصــار تــارة أخــرى ومــع ذلــك يبقــى احلصــار مضروبــًا علــى اليمــن بــرًا وبحــرًا 
وجــوًا وبــدون أي شــرعية دوليــة أو مســوغ قانونــي ممــا انعكــس وبشــكل كبيــر علــى 
حيــاة 30 مليــون مينــي يعتمــد وبشــكل كبيــر جــدًا يصــل إلــى 80% مــن متطلبــات 
حياتــه علــى اإلســتيراد مــن اخلــارج خاصــة مجــال الــدواء، وال تغطــي مصانعــه 
احملليــة والتــي تعتمــد بشــل كلــي علــى اســتيراد موادهــا اخلــام مــن اخلــارج إال 
حوالــي 15% مــن حاجــة الســوق، ممــا يعطــي رؤيــة املــة وواضحــة علــى أن هنــاك 

احتيــاج كامــل لإلســتيراد يف مســألة توفيــر وتصنيــع الــدواء للســوق اليمنيــة. 
ولكــن كيــف كان الوضــع الدوائــي يف اليمــن خــال عــام ونصــف مــن العــدوان 

اليمــن. التحالــف علــى  لقــوى 
بالرجــوع إلــى قاعــدة البيانــات التــي يف الهيئــة العليــا لألدويــة وبعمــل مقارنــة 

ســريعة بــني نســبة االســتيراد بــني عامــي 2014 ، 2015 ســنجد اآلتــي :
ما مت استيراده يف عام 2014 حوالي 96 مليار ريال ميني، 

ما مت استيراده يف عام 2015 )بعد عام من العدوان( حوالي 51 مليار ميني . 
بــني  كمــا يحصــل  او طبيعيــًا  ليــس هامشــيًا  الرقمــني  فــارق  أن  يتضــح  وهنــا 
األعــوام الســابقة لهــا يتــراوح مــا بــني 1-6 % ولكــن الرقــم فــاق الـــ 45% كنقــص 
 ، دوال(  مليــون   200( مليــار مينــي   45 إلــى  يصــل  تقريبــي  ومببلــغ   2014 عــن 
أيضــًا  بــل  فحســب  اقتصاديــة  ليســت  وانعكاســاتها  جــدًا  كبيــرة  نســبة  وهــذه 
الــدواء املناســب للمريــض يف الســوق الدوائيــة خاصــة  علــى مســتوى  توفيــر 
تلــك األدويــة التخصصيــة ألمــراض عديــدة أدى ذلــك االمــر إلــى مــوت الكثيــر 
منهــم خاصــة مرضــى )زراعــة الكلــى ، الســرطانات ، أمــراض القلــب، الســكري .. 
وغيرهــا( ، وألن احلصــار املضــروب علــى اليمــن غيــر قانونــي وغيــر أخاقــي وغيــر 
دينــي والــذي صاحبــه ايضــًا قصــف للمنافــذ التجاريــة البريــة )منفــذ الطــوال 
، ومنفــذ البقــع( والبحريــة )مينــاء احلديــدة ، مينــاء املخــاء(، واجلويــة )مطــار 

إجراءات الهيئة للحفاظ 
على السوق الدوائي

يف ظل الحصار..

د. يوسف احلاضري

مجلة دورية صادرة عن الهيئة العليا 
لألدوية واملستلزملت الطبية



13 أكتوبر 2016م

صنعــاء الدولــي،، مطــار عــدن (.  فــإن األمــور تعقــدت خاصــة وأن مســألة الــدواء 
يف اليمــن وتوفيــره جتاريــة بحتــه، وســنذكر بعــض األســباب األخــرى التــي أدت 
إلــى شــحة االســتيراد الــذي أدى إلــى شــحة توافــر الــدواء يف الســوق الدوائيــة 

وهــي كالتالــي:
• احلصــار اخلانــق البــري والبحــري واجلــوي مــن قبــل العــدوان الســعودي علــى 

اليمــن . 
• قصــف مينــاء احلديــدة التجــاري مــن قبــل العــدوان الــذي يعتبــر األهــم واألكبــر 

الســتقبال شــحنات األدوية . 
• منــع العــدوان حلركــة الطيــران إلــى مطــارات اجلمهوريــة اليمنيــة وعلــى رأســها 

مطــار صنعــاء الدولــي. 
منع اخلطوط اجلوية اليمنية من شحن األدوية عبر اسطولها اجلوي. 

• امتنــاع معظــم شــركات األدويــة عــن الشــحن إلــى اليمــن بســبب الوضــع األمنــي 
وكذلــك الضغــوط عليهــا مــن قبــل دول العــدوان. 

• رفــض شــركات الشــحن شــحن األدويــة التــي حتتــاج إلــى ظــروف خاصــة 
وتبريــد يف حاويــات مبــردة. 

• تخــوف بعــض التجــار علــى بضائعهــم مــن التلــف والضيــاع يف 
املوانــئ مثــل مينــاء جيبوتــي . 

كمــا أن املصانــع احملليــة والتــي تبلــغ 11 مصنعــًا معظمهــا 
الظــروف  هــذه  ظــل  يف  الوطنــي  اإلحســاس  لديــه 
االســتثنائية ولكــن هنــاك عوامــل عديــدة إضافــة إلــى مــا 
مت ذكــره أعــاه، أدت إلــى شــحة التصنيــع واإلنتــاج، ولعــل 

األســباب:  تلــك  أهــم 
علــى  تعتمــد  أنهــا  حيــث  وصعوبتــه  االســتيراد  توقــف   •

والتعبئــة   التغليــف  ومــواد  املــواد اخلــام  توفيــر  اإلســتيراد يف 
لتشــغيل  الازمــة  الديــزل  مــادة  ونقــص  الكهربــاء  انقطــاع   •

نــع.  املصا
• تواجــد عــدد مــن املصانــع بجــوار معســكرات اجليــش والتــي كانــت هدفــًا  لــدول 
العــدوان ممــا أدى إلــى تضــرر بعضهــا وكذلــك تســريح العمــال منهــا خوفــًا علــى 

حياتهــم 
• قصــف مصانــع بيــو فارمــا مــن قبــل طيــران العــدوان قصفــًا مباشــرًا ومتعمــدًا  
وهــو املصنــع الوحيــد يف اميــن الــذي ينتــج أدويــة )أمبــول(  ممــا أدى إلــى توقــف 

العمــل فيــه توقفــًا جزئيــًا . 
ولــم تقتصــر املشــاكل علــى هــذه اجلزئيــات فحســب بــل وبطبيعــة احلــال انتقلــت 
املشــاكل إلــى تلــك األدويــة املتوفــرة يف الســوق حيــث ارتفعــت  أســعار معظمهــا 
ارتفاعــًا جنونيــًا تــراوح مــا بــني  15 – 45% ممــا شــكل عبئــًا إضافيــًا أثقــل كاهــل 
العــدوان خــال عــام  أنتجهــا  التــي  اليمنــي بجانــب أعبائــه األخــرى  اإلنســان 
ونصــف، ولعــل أهــم أســبااب هــذه االرتفاعــات التــي دائمــًا يتعلــل بهــا املســتوردون 

كالتالــي: 
• ارتفاع تكلفة الشحن إلى اليمن بسبب العدوان. 

• ارتفاع نسبة التأمني التي فرضتها الشركات اخلارجية بسبب العدوان . 
• ارتفــاع تكلفــة الشــحن الداخلــي بســبب انعــدام املشــتقات النفطيــة وارتفــاع  

أســعارها جــراء احلصــار. 
• ارتفــاع نســبة املصروفــات للشــركات بســبب انقطــاع الكهربــاء وارتفــاع املشــتقات 

النفطيــة وانعدامهــا.

5.ارتفــاع وشــحة العملــة الصعبــة يف البــاد والتــي تصــل يف الســوق الســوداء إلــى 
300 ريــال للــدوالر مقابــل ســعره الرســمي البالــغ 250 ريــال  للــدوالر الواحــد.

تراكمــات هــذه األوضــاع واألحــداث واملشــاكل يف ســوق الــدواء اليمنيــة كان ويف 
ظــل الوضــع االقتصــادي املنهــار ســلفًا وألن مســتوى دخــل الفــرد هــو األدنــى  
نفــس  جــراء  مســبوق  غيــر  وبائــي  انتشــار  ظــل  ويف  العالــم،  مســتوى  علــى 
األســباب )العــدوان واحلصــار( كان ميكــن أن يــؤدي كل هــذا إلــى كارثــة إنســانية 
جــراء احلــروب والنزاعــات والعــدوان، بيــد أنــه كان هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات 
واألعمــال  التــي قــام بهــا القائمــون علــى شــؤون الــدواء يف اليمــن بالتنســيق 
والتعــاون مــع قيــادة الوطــن وأصحــاب القــرار  أدى كل ذلــك إلــى متاســك الســوق 
الدوائــي دون الوقــوع يف هاويــة االندثــار والفنــاء واالنتهــاء، ولعــل أهــم القــرارات 
التــي مت اتخاذهــا وتنفيذهــا خــال فتــرة عــام ونصــف مــن العــدوان هــي كالتالــي: 
املجــال  يف  العاملــة  اخلارجيــة  املنظمــات  بعــض  مــع  اإليجابــي  التنســيق   •
الصحــي ملنظمــة الصحــة العامليــة WHO واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
يف  ســاعدت  املنظمــات  مــن  وغيرهــا   MSF حــدود  بــا  وأطبــاء   ICCR

نقــل األدويــة وتوفيرهــا خاصــة األدويــة التخصصيــة وإن كانــت 
كانــت مفيــدة.  ولكنهــا  الكميــات شــحيحة 

• التواصــل مــع شــركة النفــط لتوفيــر املشــتقات النفطيــة 
املناســبة ملصانــع األدويــة املســتمرة يف إنتاجهــا. 

• تفعيــل الــدور الرقابــي للهيئــة العليــا لألدويــة خاصــة 
يف مســألة األســعار ونســبة رفعهــا. 

االدويــة  إلســتيراد  للمســتوردين  املجــال  فتــح   •
التخصصيــة احملتــاج لهــا الســوق بتخفيــف تلــك القيــود 
نطــاق  ضمــن  ولكــن  االمــر  هــذا  علــى  ســلفًا  املشــددة 
التــي  اإلجــراءات  كافــة  واتخــاذ  الدوائــي  واألمــن  الســامة 
املصانــع  رســمية  تثبــت  التــي  الشــهادات  أهمهــا  ذلــك  تضمــن 

للهيئــة.  التابــع  الدوائــي  املختبــر  يف  الفحــص  وكذلــك  املنتجــة 
• عمــل لوائــح تصنيفيــة للمســتوردين يضــع اجلميــع يف صــورة واضحــة بــني 
ضمــن  واملواطــن  الدولــة  علــى  آخــر  عبئــًا  شــكلوا  الذيــن  املســتوردين  أولئــك 
الائحــة الســوداء Black List  وأولئــك الذيــن صارعــوا وقامــوا ضمــن الصــف 
اليمني املناوئ للعدوان ليتم تفعيل )فيما بعد( ما يســمى )الثواب والعقاب(.

• إعطــاء رخصــة توفيــر بعــض األدويــة التــي رفــض أصحابهــا اســتيرادها إلــى 
بعــض املســتوردين الذيــن ميتلكــون إمكانيــة توفيرهــا وبطــرق رســمية وواضحــة 

وشــفافة. 
• فتــح مجــال التســجيل لألدويــة بــدون حتديــد نطــاق معــني لتواجــد بدائــل 
معينــة للــدواء الواحــد وذلــك خللــق فــرص أكثــر للمنافســة خاصــة املنافســة 
الســعرية ..  كل ذلك أدى وبشــكل طفيف إلى توافر الدواء يف الســوق واســتقرار 
ســعره إلــى حــد مــا، بيــد أن بقــاء العــدوان واحلصــار اجلائــر علــى اليمــن بعــد 
حوالــي ســنة ونصــف  منــه يشــكل عبئــًا ثقيــًا وعائقــًا قويــًا يف عمليــة التحكــم  
يف توفيــر الــدواء املناســب والــكايف للســوق الدوائيــة يف ظــل تزايــد الطلــب عليــه 
جــراء اســتمرار آلــة  القتــل والتدميــر العامليــة يف أدائهــا اليومــي واملســتمر عوضــًا  
عــن تشــكل بيئــة مناســبة النتشــار عــدد مــن األمــراض والفقــر املدقــع الــذي 

يضيــف إلــى قائمتــه  يوميــًا اآلالف  مــن أبنــاء اليمــن. 
هــذه حملــة ســريعة وبســيطة  عــن الســوق الدوائيــة يف اليمــن يف ظــل العــدوان 

واحلصــار بعــد عــام ونصــف.

القطاع الدوائي 
الخاص تحمل 

مسؤوليته الوطنية 
واإلنسانية يف 

مرحلة استثنائية
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لإلعــام الدوائــي Drug Information  ســمات مميــزة ترتبــط باملــادة 
إنــه وســيلة  الدوائيــة فهــو علــم  وممارســة وفــن ذو غايــات مهمــة،  
مخاطبــة وإدارة إرشــاد ووســاطة ترويــج، وقــد عــرف بأنــه مجموعــة 
والبيانــات  العاجيــة  وآثارهــا  األدويــة  بتركيــب  املتعلقــة  املعلومــات 
مراعاتهــا  الواجــب  واالحتياطــات  ومضارهــا،  مبنافعهــا  اخلاصــة 
املتعلقــة  املدققــة  الطبيــة  الدراســات  ونتائــج   ، اســتعمالها  وكيفيــة 
بنجاعتهــا وســميتها العاجلــة أو اآلجلــة، تلــك املعلومــات التــي تقــدم 
لألدويــة  واملســتعملني  الصحــة  وأعــوان  والصيادلــة  األطبــاء  إلــى 
بغيــة ضمــان االســتعمال الســليم للمنتجــات الصيدالنيــة، فاإلعــام 
التــي  املراحــل  كل  تســتغرق  عليــه  تقــدم  مــا  حســب  علــى  الدوائــي 
إنتاجــًا وتوزيعــًا واســتهاكًا متضمنــًا التحذيــرات  الــدواء  ميــر بهــا 
والتركيبــات والتعليمــات توجــه لــكل مــن يهمــه التعامــل بهذه األدوية، 
فاإلعــام الدوائــي بهــذه الصــورة يتميــز بدالليتــه العلميــة، وينتمــي 
إلــى حقــل التعامــل التجــاري، ولــه أبعــاد صحيــة ونفســية واجتماعيــة 
واقتصادية خطيرة فيحمل معاني التبصير والترغيب واإلرشاد إنه 
فن وممارســة  Art and practice   وغاياته ضمان االســتعمال الســليم 

للمــواد الدوائيــة، وإذا كانــت تلــك الغايــات لــم تتغيــر كثيــرًا علــى مــدى 
قــرن مــن الزمــان فــإن وســائل وأدوات اإلعــام قــد أصابهــا الكثيــر مــن 
التطــور واإلبــداع، بفعــل ثــورة التقــدم العلمــي وتبايــن التشــريعات 
يف ممارســة مــا هــو مجــرم منهــا، ويخضــع  اإلعــام الدوائــي جلملــة 
مــن االشــتراطات التــي ال يكــون صحيحــًا مــن دونهــا، فعــاوة علــى 
اخلصوصيــة املتعلقــة لــكل صنــف مــن أصنــاف األدويــة  هنــاك جملــة 
مــن االشــتراطات التــي ال يكــون اإلعــام صحيحــًا مــن دونهــا تشــترك 
فيهــا علــى أنــواع األدويــة بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، حيــث يجــب أن 
يكــون اإلعــام واضحــًا ومعبــرًا  عــن حقيقتــه وصحيحــًا  ومكتوبــًا 
بلغــة بينــة أو بأكثــر مــن لغــة حســب الظــروف وبأســلوب علمــي مبســط 
بــل بتعزيزهــا  خــاِل مــن التعقيــد. وأن ال يكتفــي أحيانــًا بالكتابــة 
بالرمــوز والعامــات واإلرشــادات املتعــارف عليهــا فينبغــي أن ال يشــمل 
علــى أقــوال خادعــة أو غيــر قابلــة للتمحيــص، وال علــى اغفــال يــؤدي 
إلــى اســتهاك دواء ال مبــرر لــه طبيــًا وال أن يعــرض املرضــى فيهــا 
ملخاطــر ال مبــرر لهــا وال أن تقتحــم أدوات ترويجهــا علــى نحــو تخفــي 
حقيقتهــا، ويجــب أن يكــون اإلعلــام مطابقــًا للمواصفــات املعتمــدة 

اإلعالم الدوائي وأهميته
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  Professional behavior لتســويق األدويــة واألخاقيــة املهنيــة
ويجــب أن مينــع الترويــج للمنتجــات الصيدالنيــة بواســطة الطائرات 
أو الســفن أو عــن طريــق امللصقــات أو اإلشــارات الضوئيــة يف األماكــن 
التــي يرتادهــا  اجلمهــور، ويف الدوريــات اخلاصــة باألطفــال، أو عــن 
طريــق تنظيــم مناظــرات إشــهارية، وقــد يســتثنى مــن ذلك اإلجراءات 
اإلعاميــة املتضمنــة برامــج الصحــة العموميــة وكذلــك امللصقــات 
واملعروضــات يف الصيدليــات، وعلــى أيــة حــال ينبغــي أن يكــون بأفضــل 
الوســائل وخصوصــًا يف حــاالت األدويــة اخلطــرة التــي تتطلــب فقــرات 
داخــل  منفصلــة  ورقــة  وضــع  املستحســن  مــن  يكــون  ال  حتذيريــة 
علبــة الــدواء الحتمــال فقدانهــا خصوصــا وأن املريــض يحتــاج إلــى 
التحذيــر warning  كلمــا أقــدم علــى اســتخدام الــدواء، ولهــذا فــإن 

أفضــل الوســائل هــي مازمــة التحذيــر لعلبــة الــدواء نفســه. 
ويجــب أن يحظــر اإلعــام والترويــج لــدى عامــة النــاس ملنتوجــات 
صيدالنيــة ال حتتــوي علــى مــا يشــير  إلــى أن الصحــة تتحســن عــن 
طريــق تناولــه أو كونهــا تتضــرر يف حالــة مخالفتــه وال توجــه حصــرًا 
نحــو األطفــال وال تســتند إلــى توصيــات صــادرة عــن ســلطات علميــة 
طريــق  عــن  العاجــات  عــرض  ومينــع  بالصحــة  خاصــة  مهنيــة  أو 

البريــد. 
الشــركات  الــدواء  ترويــج  بعمليــة  تقــوم 

الدوائيــة عــن طريــق مندوبــي الترويــج 
لألدويــة  العليــا  والهيئــة  الدوائــي 

واملســتلزمات الطبيــة الســلطة الرقابيــة 
العليــا التــي جتيــز املواد الدعائية وتســمح 

اخلصــوص،  بهــذا  التشــريعات  وتصــدر 
مســاعدتها  اجلماهيريــة  املنظمــات  وعلــى 

املجــال يف هــذا 
للمنتجــات  الترويــج  مينــع  أن  ويجــب 
الصيدالنية بواسطة الطائرات أو السفن أو 
عــن طريــق امللصقــات أو اإلشــارات الضوئيــة 
ويف  اجلمهــور،  يرتادهــا   التــي  األماكــن  يف 
الدوريــات اخلاصــة باألطفــال، أو عــن طريــق 
يســتثنى  وقــد  إشــهارية،  مناظــرات  تنظيــم 

املتضمنــة  اإلعاميــة  اإلجــراءات  ذلــك  مــن 
امللصقــات  وكذلــك  العموميــة  الصحــة  برامــج 

واملعروضــات يف الصيدليــات، وعلــى أيــة حــال ينبغــي 
أن يكــون بأفضــل الوســائل وخصوصــًا يف حــاالت األدويــة اخلطــرة 
التــي تتطلــب فقــرات حتذيريــة ال يكــون مــن املستحســن وضــع ورقــة 
وأن  خصوصــا  فقدانهــا  الحتمــال  الــدواء  علبــة  داخــل  منفصلــة 
املريــض يحتــاج إلــى التحذيــر warning  كلمــا أقــدم علــى اســتخدام 

فــإن أفضــل الوســائل هــي مازمــة التحذيــر لعلبــة  الــدواء، ولهــذا 
نفســه.  الــدواء 

ويجــب أن يحضــر اإلعــام والترويــج لــدى عامــة النــاس ملنتوجــات 
صيدالنيــة ال حتتــوي مــا يشــير  إلــى أن الصحــة تتحســن عــن طريــق 
تناولــه أو كونهــا تتضــرر يف حالــة مخالفتــه وال توجــه حصــرًا نحــو 
األطفــال وال تســتند إلــى توصيــات صــادرة عــن ســلطات علميــة أو 
مهنيــة خاصــة بالصحــة ومتنــع عــرض العاجــات عــن طريــق البريــد. 
خاصــة القــول فــإن اإلعــام التجــاري وســيلة مــن وســائل اخلــداع 
Deception  بــل إنــه مــن أخطرهــا علــى اإلطــاق خصوصــًا إذا كان 

الــدواء خطــرًا بطبيعتــه، وكل تضليــل يســمى خداعــًا والــذي عــرف 
بكونــه إلبــاس أمــر مــن األمــور مظهــرًا يخالــف حقيقــة مــا هــو 
عليــه، وهــو يتــم بنشــاط إيجابــي ملمــوس فــا يكفــي فيــه مجــرد 
الكتمــان ويكفــي فيــه الكــذب املــدرد، وعــادة ال مــر فعــل املخــادع 
الفرنســي  القانــون  ففــي  عقــاب،  دون  ال  أم  منتجــًا  أكان  ســواًء 
مــن  باحلبــس  تعاقــب  منــه   )1/1( املــادة  يف   1905 عــام  الصــادر 
ثاثــة شــهور إلــى ســنتني، والغرامــة مــن 1.000 إلــى 250.000 

أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خــدع فرنــك سويســري 
صاحيــة  يف  املتعاقــد  خــداع  حــاول  أو 
واملخاطــر  املســتحضر   اســتخدام 
املتصلــة باســتخدامه والرقابــة املعمــول 
واإلحتياطــات  اإلســتعمال  وطــرق  بهــا 
تضاعــف  ثــم  اتخاذهــا،  الواجــب 
املــادة  يف  جــاء  ملــا  وفقــًا  العقوبــات 
كانــت  إذا  القانــون  ذات  مــن   )2(
متــس  ذلــك  عــن  املترتبــة  املخاطــر 
وتثــار  احليــوان،  أو  اإلنســان  صحــة 
املســئول  حتديــد  يف  عــادة  صعوبــة 
أوقــع  الــذي  الزائــف  اإلعــام  عــن 
جعلــه  أو  خطــأ  يف  إليــه   املوجــه 
يقــوم  فقــد  بــه،  أضــر  أو  يف خطــر 
الــدواء  إنتــاج  مراحــل  بــكل  املنتــج 
مبــا فيهــا التعبئــة ومبــا تتضمنــه مــن 
مهــام إعاميــة، وقــد يتعــدد املســئولون 
بتعــدد مراحــل اإلنتــاج والتوزيــع والترويج 
ويبقــى املنتــج املســئول األول عــن كل مــا يتعلــق 
بالــدواء مالــم يثبتــت أنــه قــد عهــد مبهمــة اإلعــام إلــى الغيــر،  
وســوف نتنــاول التشــريعات  يف هــذا املجــال يف إصــدارات الحقــة 

البلســم. نشــرة  مــن 
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اليمــن عديــدة, إال أن  إلــى  التــي يشــكو منهــا مســتوردو األدويــة يف مهمــة إيصــال األدويــة   املشــاكل 
لهــم معضلــة جديــدة. بالنســبة  إلــى صنعــاء,  نقــل األدويــة مــن عــدن  صعوبــات 

وبحســب طــرح التجــار يف االجتمــاع, فــإن تكاليــف شــحن األدويــة مــن عــدن إلــى صنعــاء ارتفعــت بنســبة 
%500 ـ أي مــن 200 ألــف إلــى مليــون ريــال للشــحنة الواحــدة, ناهيــك عــن اإلجــراءات األمنيــة املرهقــة 

بســبب الكــم الهائــل مــن النقــاط األمنيــة والعســكرية والشــعبية.
إدخــال وشــحن  العــدوان واحلصــار اجلائــر مــن معوقــات,يف     يعانــي مســتوردو األدويــة مُنــذ بدايــة 

أو داخلــه. أثــرت عليهــم ســلبًا وتســببت لهــم بأضــرار ماديــة ســواء خــارج الوطــن  األدويــة, 
 يرجــع مســتوردو األدويــة أســباب نقــص الــدواء يف الســوق إلــى » احلصــار اجلــوي والبــري والبحــري, 
ومنــع تدفــق األدويــة إلــى اليمــن مــن قبــل العــدوان, غيــاب القــدرة االســتقبالية للشــاحنات يف مينــاء 
إلــى  الســفن  مــن  احلاويــات  بإنــزال  اخلاصــة  »الكارينــات«  وتدميــر  اســتهدافه  مت  أن  بعــد  احلديــدة 

الرصيــف، وعــدم ســماح دولــة األمــارات بــأي شــحن لألدويــة إلــى أي مينــاء مينــي باســتثناء عــدن«
 ويتابــع التجــار يف ســرد األســباب, أثنــاء االجتمــاع » ارتفــاع تكاليــف النقــل مــن عــدن إلــى صنعــاء 

شحن األدوية من عدن إىل صنعاء

معضلة جديدة تعزف ببعض تجار 
األدوية عن االسترياد

ضاعــف إغــاق مطــار صنعــاء الدولــي 
2016م  أغســطس  مــن  الثامــن  يف 
األدويــة  اســتيراد  صعوبــات  مــن 
الطبيــة  واحملاليــل  واملســتلزمات 
املنقــذة للحيــاة, مــا تســبب يف خســائر 
علــى  ســلبًا  انعكســت  للتجــار,  كبيــرة 
الســوق  واســتقرار  الــدواء  أســعار 

الدوائــي.
 وطــرح القطــاع اخلــاص الدوائــي يف 
مــع  املنصــرم  للشــهر  دوري  اجتمــاع 
واملســتلزمات  لألدويــة  العليــا  الهيئــة 
التــي  املشــاكل  مــن  عــددًا  الطبيــة، 
إلــى  األدويــة  إيصــال  يف  تواجههــم 

ليمــن. ا
شــحن األدويــة مــن محافظــة عــدن إلى 
إجــراءات  مــن  يرافقهــا  ومــا  صنعــاء 
ناجتــة  وتوتــرات  وجمركيــة  أمنيــة 
هــي  هنــاك..  األمنــي  االنفــات  عــن 
معضلــة جديــدة أضيفــت إلــى قائمــة 

األدويــة. مســتوردي  أمــام  املعوقــات 
وناقــش االجتمــاع الــذي عقــد بقيــادة 
رئيــس الهيئــة العليــا لألدويــة الدكتــور 
محمــد يحــي املدانــي وبحضــور رؤســاء 
وممثلــي شــركات ومســتوردي األدويــة, 
واإلجــراءات  األدويــة  تأخــر  أســباب 
ســبيل  يف  الهيئــة  اتخذتهــا  التــي 

. معاجلتهــا

 تقرير/ وائل شرحة
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وتخــوف البعــض مــن األوضــاع بســبب االنفــات يف عــدن, وكــذا إغــاق 
مطــار صنعــاء مــا صعــب نقــل األدويــة التــي بحاجــة إلــى درجــة بــرودة 

معينــة وليــس مــن الســهل نقلهــا عبــر البــر أو البحــر«.
ويضيــف التجــار » امتنــاع شــركات النقــل عــن الشــحن إلــى اليمــن, بســبب 
الوضــع األمنــي, وتخــوف املســتوردين مــن تلــف األدويــة واحملاليــل بســبب 
تعمــد العــدوان يف تأخيــر الســفن يف الغطاســات البحريــة ألكثــر مــن 

خمســة أشــهر, إضافــة إلــى صعوبــة حتويــل العملــة إلــى اخلــارج«.
رئيــس الهيئــة العليــا لألدويــة الدكتــور محمــد املدانــي أكــد أن الهيئــة 
تعمــل جاهــدة علــى إزالــة كل الصعــاب التــي تواجــه اســتيراد وإدخــال 
ذات  األخــرى  اجلهــات  أو  الهيئــة  بإجــراءات  يتعلــق  مــا  ســواء  الــدواء 

العاقــة.
ويكشــف الدكتــور املدانــي عــن ارتفــاع  نســبة اســتيراد األدويــة مــن ينايــر 
إلى نهاية أغســطس 2016, بنســبة %63 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
2015م , وبنســبة انخفــاض %37 عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2014م، 
ورغــم ذلــك إال أنــه  ال يــزال هنــاك احتيــاج فعلــي للمعــدل الســنوي يف 
الظــروف العاديــة ناهيــك عــن أنهــا ظــروف حــرب ومــا ترتــب عليهــا مــن 

اصابــات وضحايــا ونازحــني.
وأوضــح الدكتــور محمــد املدانــي عــن تواصــل جتريــه الهيئــة وفروعهــا 
عراقيــل  اي  إلزالــة  األمنيــة  اجلهــات  مــع  يومــي  بشــكل  باحملافظــات 
عنــد نقــل االدويــة بــني احملافظــات وتســهيل وصــول األدويــة مــن عــدن 

إلــى صنعــاء.  واحلديــدة وغيرهــا مــن احملافظــات 
وطالــب الدكتــور املدانــي التجــار بتعيــني منــدوب لهــم, للنــزول مــع جلنــة 
كل  األمنيــة ومصلحــة اجلمــارك حلــل  إلــى اجلهــات  الهيئــة  تشــكلها 

اإلشــكاالت أمــام التجــار وتوفيــر التســهيات إلدخــال األدويــة. 
وأشــار الدكتــور املدانــي إلــى عــدد مــن اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الهيئــة 

يف ســبيل رفــع احلصــار علــى األدويــة منهــا: 
للمنظمــات  واالســتغاثات  النــداءات  أطــاق 
املؤمتــرات  عقــد  وكــذا  والدوليــة  اإلنســانية 
الصحــي  الوضــع  تبــني  التــي  الصحفيــة 
اليمنــي وترديــه بســبب منــع دخــول األدويــة 

الوطــن. داخــل  إلــى  وصولهــا  وإعاقــة 
مــن  العديــد  وهنــاك   « املدانــي  ويضيــف 
بهــدف  الهيئــة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات 
احلفــاظ علــى اســتقرار الســوق الدوائــي مــن 
خــال توفيــر أكثــر مــن مصــدر وبدائل لألدوية 
املســتوردين  بــني  التنافــس  تخلــق  بحيــث 
عــدة مصــادر  مــن  الــدواء  توفيــر  مــا يضمــن 
ومبــا  املناســب،  والســعر  املطلوبــة  وباجلــودة 

. وثباتهــا«  األدويــة  أســعار  انخفــاض  يكفــل 
وكشف املداني عن بدء الهيئة يف »إعداد الئحة بأسماء الشركات وجتار 
اجلملــة الذيــن يقومــون باحتــكار األدويــة ورفــع أســعارها بشــكل غيــر 
مقبــول والرفــع بهــم إلــى اجلهــات املختصــة التخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
جتاههــم وكذلــك مت التعميــم علــى جميــع الشــركات واملســتوردين بعــدم 

البيــع بنظــام الصفقــة الواحــدة ملنــع االحتــكار«.
نتائــج  الهيئــة حققــت  إجــراءات   « أن  املدانــي  الدكتــور محمــد  ويؤكــد 
إيجابيــة تخــدم الســوق الدوائــي واملســتهلك إذ أدت إلــى توافــد واقبــال 
املســتوردين وجتــار األدويــة علــى اســتخراج تراخيــص االســتيراد وإدخــال 
األدويــة إلــى البــاد ممــا أدى تقريبــًا إلــى توافــد الشــحنات يوميــا إلــى 
مطــار صنعــاء ـ قبــل إغاقــه ـ  وكذلــك شــحنات شــبه يوميــة مــن منفــذ 
معــدل  بــدأ  وقــد  وعــدن،  احلديــدة  مينــاءي  عبــر  والشــحن  الوديعــة 
االســتيراد خــال األشــهر املاضيــة مــن عــام 2016 يرتفــع مقارنــة بالعــام 
الســابق، ورغــم ذلــك إال  انــه مــا يــزال هنــاك احتيــاج قائــم بســبب احلــرب 
املصانــع عمليــة  مــن  العديــد  اســتئناف  ذلــك  إلــى  واحلصــار،  إضافــة 
اإلنتــاج ورفــد الســوق باألدويــة مــع ضمــان عــدم احتــكار األدويــة الهامــة 

ومــع بقــاء الرقابــة الدائمــة علــى ســوق الــدواء«.
يف الســياق ذاتــه حتــدث الدكتــور فايــز ســاري عــن جهــود جتــار األدويــة 
اجلهــود التــي بذلهــا التجــار خــال الفتــرة املاضيــة, جبــارة, إذ عملــوا 

بوتيــرة عاليــة, وبصــورة اســتثنائية, إلــى أن وفــروا الــدواء يف الســوق.
بـــ » حتمــل التجــار ملســؤوليتهم الوطنيــة  يشــيد الدكتــور فايــز ســاري 
واإلنســانية باالســتمرار والصمــود يف توفيــر األدويــة, بعيــدًا عــن التفكيــر 

بالربــح, بقــدر مــا هــو حتــد ووقــوف إلــى جانــب شــعبهم ومجتمعهــم«.

الهيئة تعمل جاهدة مع الجهات األمنية لتسهيل دخول األدوية
الدكتور املداني لـ)البلسم(:

❑ مقارنة االستيراد )إفراجات( خال األعوام
2014 - 2015 - 2016 عبر صنعاء 
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Clinicians should no 
longer prescribe 

ketoconazole (Nizoral, Janssen 
Pharmaceuticals) tablets as a 
first-line therapy for any fungal 
infection because of the risk 
for severe liver injury, adrenal 
insufficiency, and adverse drug 
interactions, the US Food and 
Drug Administration (FDA) 
announced today.
The restriction is one of 
numerous label changes that the 
FDA imposed on the oral version 
of the antifungal therapy. They do 
not apply to topical formulations 
of ketoconazole in creams, 
shampoos, foams, and gels.
The agency action coincides 
with today's recommendation 
by European Union (EU) 
drug regulators to withdraw 
ketoconazole tablets from EU 
national markets. The European 
Medicines Agency (EMA) stated 

in a news release that "the risk 
of liver injury is greater than 
the benefits in treating fungal 
infections."
In the United States, the FDA is 
withdrawing the indication of 
ketoconazole tablets completely 
for Candida and dermatophyte 
infections. Oral ketoconazole is 
now indicated only for certain 
life-threatening fungal infections, 
known as endemic mycoses, 
in patients who fail to respond 
to other treatments or who 
cannot tolerate them. The fungal 
infections in this family are:
blastomycosis, 
coccidioidomycosis,
histoplasmosis,
chromomycosis, and
paracoccidioidomycosis.
The FDA instructs clinicians not 
to prescribe ketoconazole tablets 
for any patients with underlying 
liver disease.

Deanxit is grouped under medications that are used for 
treating depression.

Deanxit is made up of two components- flupentixol 0.5mg (or 
flupenthixol, an antipsychotic) and melitracen 10mg (a tricyclic 
antidepressant). When mixed together, the drugs work by 
maximizing the effect against illness.
However, it’s not a good choice because of its potential side effects.
There are other drugs with better safety profiles which may be 
used instead.
Why Is Deanxit Banned in the USA?
The drug was produced in Denmark and distributed world wide. 
Recently, it was banned in the USA, the UK, Australia, Canada, 
Japan and Ireland. In addition, it was also banned in Denmark- its 
country of origin.
This is due to its potentially serious neurological side effects.
Flupentixol gives more side effects. And melitracen can’t be used 
in isolation as it gives inadequate results against illness.
Moreover, melitracen has not yet been studied fully. Essential 
clinical trials that need to be conducted are still due.
Intended Indications and Uses of Deanxit
As emphasized earlier, there are various other safer medications 
available for most of the intended applications of this drug. In 
any case, when used, it is given only for a short term under the 
supervision of a specialist doctor for the following conditions:
Depressive illness
Anxiety or bipolar illness. Its second component, melitracen acts 
against bipolar illnesses.
Psychogenic depression
Menopausal depression, where nothing else works
Long lasting myogenic headache
Resistant migraines
Certain gastrointestinal disturbances which have a neurological 
component.
Usual Ways to Prescribe and Counter the Adverse Effects
One or two tablets are given daily, once in the morning and once 
in noon. In severe cases, the morning dose is increased to two 
tablets.
Deanxit takes around 2 weeks to show its action. Initial phases are 
uncomfortable, one may get insomnia and other side effects.
The patients gradually get used to these effects. A medication 
called Truxal, 15 to 30 mg, is sometimes given in the initial phase 
to cover side effects.

ketoconazole

)Flupentixol + Melitracen( 
Tablet

أعد الصفحة/ 
د. جنيب عبداهلل سيف
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إرشادات إلستخدام آمن للدواء 

هنــاك كثيــر مــن العامــة ليــس لديهــم علــم أو درايــة كافيــة عــن الســامة الدوائيــة وأهميتهــا 
وكيــف يؤثــر التقيــد بهــا أو تركهــا إيجابــًا أو ســلبًا علــى الصحــة العامــة .... فمــا هــي تلــك 

العوامــل؟
من أهم تلك العوامل التي تؤثر على سالمة املريض: 

• اإلهمــال مــن الســامة الدوائيــة فقــد ال يتعاطــى املريــض جرعــات الــدواء يف املواعيــد احملــددة 
املريــض يف ذات احلــني  وقــد يســتعمل  الســريع،  الشــفاء  أو يضاعــف اجلرعــة  لتوقعــه  لهــا 
مجموعــة كبيــرة مــن األدويــة ، حيــث يتحــول بدنــه إلــى خزانــة لألدويــة وذلــك للتطبــب الذاتــي 
أو ذهــاب املريــض إلــى أكثــر مــن طبيــب لألخــذ  بأكثــر مــن رأي دون إطــاع هــؤالء األطبــاء علــى 
األدويــة التــي يســتعملها والتــي ميكــن أن تتداخــل مــع بعضهــا البعــض يف التأثيــر وبالتالــي 

حــدوث مــا يعــرف بالتداخــل الدوائــي. 
• اســتعمال أدويــة مغشوشــة أو رديئــة الصناعــة أو مقلــدة أو اســتعمال مــواد أوليــة رديئــة مــن 

قبــل شــركات األدويــة يف ظــل غيــاب رقابــة صارمــة يف بعــض الــدول. 
التــي يجــب أن ينصــح بهــا .. فحــص فتــرة صاحيــة األدويــة مــن  ومــن الســامة الدوائيــة 
خــال قــراءة املعلومــات املســجلة علــى العبــوة أو الغــاف قبــل تنــاول الــدواء، وكــذا احلــرص 
علــى االلتــزام فيمــا يتعلــق بإبعــاد الــدواء عــن متنــاول يــد األطفــال، وعــدم وصــف الــدواء بأنــه 
كاحللوى كي ال يحاول الطفل استخدامه دون أن يكون  بحاجة إلى ذلك، وإذا تبني أن الدواء 
يتســبب بأعــراض جانبيــة كإلســهال والطفــح اجللــدي  والتقيــؤ أو تغيــر الوضــع الصحــي يجــب 
التوجــه فــورًا للطبيــب، لــذا يلــزم قــراءة نشــرة الــدواء املرفقــة بــه مــن أجــل احلصــول علــى فكــرة 
عامــة حــول األعــراض اجلانبيــة، وعــدم اســتخدام الــدواء الــذي ال يحتــاج إلــى وصفــة طبيــة 
خصوصــًا لألطفــال .. يجــب إعطــاء األمــر إهتمامــًا خاصــًا بحيــث تكــون طريقــة إعطــاء الــدواء 
واجلرعــة مائمــة لــوزن الطفــل وليــس لســنه مــا هــو مذكــور يف النشــرة الداخليــة للصنــف، أمــا 
األطفــال الذيــن يتعاطــون أدويــة بشــكل ثابــت نتيجــة إلصابتهــم مبــرض مزمــن فيجــب التأكــد 

مــن أن تنــاول دواء آخــر جديــدًا ال يؤثــر علــى عــاج املــرض املزمــن. 

أنــت حتمــل رســالة طبيــة عظيمــة ولســت 
مجــرد بائــع للــدواء. 

يســتحق املريــض جــزءًا مــن وقتــك لشــرح 
طريقــة تنــاول العــاج وااللتــزام بجرعتــه 

املقــررة .
املريــض بضــرورة  توعيــة  هــام يف  دور  لــك 
إباغــه لــك عــن أي مشــاكل حتــدث لــه عنــد 
مراجعتــك  علــى  وحثــه  الــدواء  تعاطــي 
صحيــة  مشــاكل  أي  إلــى  التعــرض  عنــد 

الــدواء.  بســبب  أنهــا  املريــض  يشــك 
إذا كان املريض من كبار السن فيجب 

مراعاة ما يلي: 
األخــرى  األدويــة  عــن  االستفســار  يجــب 

. املريــض  يســتعلمها  التــي 
يجــب  جديــد  عــاج  صــرف  عنــد 
التــي  األخــرى  األدويــة  عــن  االستفســار 
يتناولهــا املريــض إلعامــه عــن أي تداخــل 
دوائــي مــع العــاج، واحتمــال تأثيــر  تغييــر 

والكلــى.  الكبــد  وظائــف 
التأكــد مــن اســتيعاب املريــض للتعليمــات 

عــن اســتخدام الــدواء.

عزيزي الصيدالني:
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الصفحة الرئيسية
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الصور

تسجيات اإلعجاب
مقاطع الفيديو

املنشورات
إنشاء صفحة

إرسال بريد إلكترونياملزيدمشاركةرسالةأعجبني

7131 من األشخاص معجبون بهذا
مازن الصعفاني و٣٣ من األصدقاء اآلخرين

دعوة األصدقاء لتسجيل اإلعجاب بهذا الصفحة
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ــة،  ــخصية اعتباري ــًا ذات ش ــًا وإداري ــتقلة مالي ــا مس ــة بفروعه ــر الهيئ تعتب
وهــي اجلهــة املعنيــة بتنفيــذ السياســات الصحيــة ذات القيمــة العالجيــة 
الوطنيــة الشــاملة املتعلقــة بـاألدويـــة واملـستلـزمـــات الـطـبـيـــة واملـــواد 
الكيماويــة واملخبريــة ومــواد التجميــل ذات التأثيــر الطبــي وغيرهــا ممــا 

ــا. ــا واختصاصاته ــن مهامه ــل ضم يدخ

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

للتواصل معنا زوروا  صفحتنا  الرسمية عىل فيسبوك




