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  المقدمة

ف     صيبه، وتخفي ي ت راض الت ة األم ي معالج دواء ف دم ال ذ الق سان من ستخدم اإلن ي
ثالً  ،ويختلف تأثير الدواء على أجهزة الجسم باختالف مفعوله       . وقاية منها وطأتها أو ال     فم
ون ال  د يك سم ق زة الج ن أجه زء م شطًا لج ر دواء من زء آخ ًا لج ون مثبط وع . ، ويك وتتن

ا    ة فمنه تعماالت األدوي ا ي اس ى تع  م سم عل ات    ساعد الج ن فيتامين نقص م ا ي ويض م
ة آالل          ة أخرى للوقاي ي       ومعادن، آما تستعمل أدوي ات الت ى المكروب قاحات، والقضاء عل

ا يجعل                        ة وتأثيراته ل في مفعول األدوي ع الهائ ذا التنوي تصيب الجسم، والشك في أن ه
رة، فمن                       ود األخي سان في العق ا اإلن ي حققه ة الت ر  منها أقوى وأهم اإلنجازات العلمي غي

ا أصبحت      عالجية أو وقائي    أن نتصور عالمًا خاليًا من هذه األدوية سواءً        المعقول ة؛ ألنه
ه واستمراريته              سان وسر بقائ اة اإلن ابرة        . جزءًا اليتجزأ من حي رون الغ ة في الق فاألوبئ

شارًا   شر انت ت تنت ى آان ريعًا أدى إل ي واآلالم  س وارث والمآس ن الك د م ر أن .  العدي غي
ا         ا ومحاصرتها والحد من عنفوانه تحكم فيه األدوية عملت على مساعدة اإلنسان على ال

  .على بعضها قضاًء مبرمًاوالقضاء 
مّ            صاله     إن اآتشاف أي دواء جديد وتحضيره بالشكل الصيدلي، ومن ث سويقه وإي  ت

د                 ة للتأآ واًال طائل إلى متناول الهيئات الطبية ليس باألمر السهل، فذلك يتطلب جهودًا وأم
اء بالدرج                    ري العلم د ينب شاف أي دواء جدي د اآت ذا فعن ة من مأمونية الدواء العالجية، ول

حرص تاألولى إلى التأآد من مفعوله الدوائي وسميته وآثاره الجانبية على اإلنسان، ولذا             
 منظمة الصحة العالمية على وضع قائمة تشمل مجموعة من األدوية ُيطلق عليها األدوية   

ات                    األساسية، والتي يُ   ك في آل األوق نظم الصحية، وذل وافرة في ال فترض أن تكون مت
  .مناسبة لكل األفرادوبأسعار  مضمونة، ةوبكميات آافية وجود

  
  ،،،واهللا ولي التوفيق

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور                                             

  األمين العام                                                 
  ريب العلوم الصحيةمرآز تع                                               

  
ـج ـ     



 

 



 

 

  التمهيد
ك                   ية، وهي تل ة األساس ًا، وهو موضوع األدوي يستعرض هذا الكتاب موضوعًا هام

 ويتم تحديد تلك األدوية من خالل         .األدوية التي تعالج أآثر المشكالت الصحية في العالم       
ات    ايير األ             . أبحاث مسندة بالبين ل المع ة تمث ة والمردودي ا أن الجودة والمأموني ساسية  آم

 التي تم تشكيلها من قبل منظمة الصحة        -الختيار تلك األدوية، وتعطي القائمة النموذجية       
ة  ام  (العالمي ي ع شكالت      )1977ف ورة الم نتين لبل ل س رة آ ا اآلن م رى تنقيحه ، ويج

ك     . الوطنيةالصحية الراهنة مثاًال لهذه األدوية للتكيف مع االحتياجات          وفي أول قائمة لتل
م   د  األدوية ت ك          208تحدي سائد في ذل المي ال  دواء أساسي لمكافحة عبء المراضة الع

ا يقرب من             . الوقت شمل م ة فت ة   340أما القائمة الحالي ا أدوي الج األمراض    دواء منه  تع
ا وا   ل المالري ة، مث ة     إلذات األولوي ة، وأدوي صحية اإلنجابي شكالت ال سل والم دز وال ي

  . والسكريأخرى لعالج األمراض المزمنة مثل السرطان

اول لسيتن شكل س ذا الموضوع ب اب ه دواء ، الكت تعراض صناعة ال دأ باس ث يب  حي
ات ال ا ومكون ي تحكمه ضوابط الت ة وال صحة العام ى ال ا عل م وتأثيره ة، ث سياسة الدوائي

دواء      آمايتناول قوائم األدوية األساسية وسياسة ترشيد الدواء،          يتحدث عن استراتيجية ال
دواء               يد لل ز االستخدام الرش ه وسالمته مع تعزي من حيث إتاحة الدواء مع ضمان جودت

  .ألدوية األساسيةلختتم الكتاب بالحديث عن الزمر العالجية وُي

  .اء سلسلة الثقافة الصحيةنأمل أن يحقق هذا الكتاب الفائدة المرجوة منه لجميع قّر
  

  ،،،يقواهللا ولي التوف
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيمرآز تعريب العلوم الص                                                         

هـ ـ  ـ



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

  

 البشار الجمَّ : الدآتور •

 .1967 أبريل 21ليد سوري الجنسية ـ موا -

 .1989 سوريا ـ - حاصل على بكالوريوس الصيدلة ـ جامعة دمشق -

 . الطبيةعضو في بعض من اللجان والروابط -

 .دمشق ـ سوريا، أحد الصيدليات الخاصةيعمل حاليًا في  -
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  مقدمة المؤلف

ه و           ا بقول ه أنَّ  الحمد هللا الذي جعل لكل داٍء دواًء، والصالة والسالم على من عّلمن فعل
  . التداوي من سنته والتوسَط نهُج  أمته

ة                   سحرية بجانب األدوي سحر فنجد الوصفات ال آان الطبُّ والدواء قديمًا ينزُع إلى ال
ة                          سحر والكهان ستقل عن ال م طبيعي م الم الطب آعل م وضحت مع ة، ث في الكتب القديم

د   ة محم ي  )(ببعث سبوقة ف ر الم ة غي ى النهضة الطبي ذا أدى إل ة ، وه  الحضارة العربي
ي        م النب ل، عّل ز وج ن اهللا ع شفاء م ى أن ال د عل ع التأآي المية، فم اَس أنَّ )(اإلس  الن

ام بطلب                التداوي أمٌر طبيعي يخضع لقوانيَن موزونة، ورّغَب في البحِث عن الدواء، وق
ه     ًا من دواَء تعليم اول ال ب، وتن ه  )(الطبي دي ب ن يقت ي   .  لم ور ف عت األم ذا وِض وبه

ى مشورة                    نصابه دًا عل ه المرضية معتم دواء الصحيح لعلت سلم يطلب ال ا، فالمريض الم
شفاَء من       "إن لجسدك عليك حقاً   "وقوله  " تداووا ")(الطبيب الثقة، لقوله     ، ويوقن أنَّ ال

شفاء، وجعل اإلسالُم الطبَّ                        ة أسباب ال دعاء من جمل صدقَة وال اهللا عز وجل، ويتخذ ال
و              "ؤهالت، ففي الحديث      مهنًة احترافية تحتاج إلى م     ه الطب فه م عن م يعل من تطبب ول

سلمين                   ، وهذا التوازن قلّ   "ضامن اء الم ع األطب ذي دف ة حضارة، وهو ال  أن تجده في أي
ًا في تطور                للبحث عن أفضل العالجات والممارسات وتطويرها، وآان أثُر الدين إيجابي

سلمون  ،دواًء  أن لكل داءٍ  ) (علم الطب والصيدلة، لتأآيد النبي      حتى رفض األطباُء الم
ِة      )ال ُيرجى برؤه  (واستعملوا عبارَة   ) ال يشفى (استعمال عبارة مرٍض     دُد األدوي ، وبلغ ع

اب   ي آت ة وا  (ف ردات األدوي امع لمف ةالج ار؛  ) ألغذي ن الَبيط دني  دواء145الب  مع
اتي و)1800(و ه   دواء130 دواٍء نب ه بقول تهلَّ آتاَب د اس واني، وق د هللا : " حي ذي الحم ال

ا في                       ه م ان، وسخر ل ديع البي خلق بلطيف حكمته بنية اإلنسان، واختصه بما علمه من ب
داء،           ة ال صحة وإماط ظ ال بابًا لحف ه أس ا ل وان، وجعله ات وحي اد ونب ن جم األرض م
يستعملها بتصريفه في حالتي عافيته ومرضه بين الدواء والغذاء، نحمده حمد الشاآرين،      

ين ه أجمع ى أنبيائ صلي عل ة "ون ضارة العربي ي الح صيدلة ف بُّ وال زج الط د ُم ، وق
اني،   دواء المج ة، وال ة النظيف شافي المجاني دت الم د وِج ة فق ة والنزاه اإلسالمية بالرحم
ا                  ى المستوى الشخصي، آم صيادلة عل اء وال لوِك األطب سانية في س وبدت األخالُق اإلن

، "المحتسب "هم من قبل ظهر الحرص على الصحة العامة في آلية الرقابة الحكومية علي   
ر أن  د ُذآ رازي(فق ًا،    ) ال الجتهم مجان راء ومع ساعدة الفق ذه بم صح تالمي ًا ين ان دائم آ

ة         تخدام الكلم صحهم باس ذبين، وين ضعفاء والمع ة بال ة الرحم تهم مهن م أن مهن ويعلمه

  ـ ط  ـ 



 

 

ة            ى أهمي د عل ا أآ ة، آم م المعنوي ع روحه الطيبة، وإحياء األمل في نفوس مرضاهم ورف
ذا                التعفف   ارس ه ان يم ريم، وآ ق الك عند الكشف على النساء، وااللتزام بالشريعة والخل

ان ينفق              اجين، وخصوصًا المرضى، فك راء والمحت ه،     بنفسه فيرعى الفق يهم من مال عل
ا ونحن        . ويجري لهم الرواتب والجرايات    َب عن وهذا األمر على بساطته يجب أن ال يغي

ة ارِض المصلحة التجاري ابع تفاصيل تع صحة نت ي شؤون ال سانية ف ع المصلحة اإلن  م
  .العامة في هذا العصر، إذ بضدها تتميُز األشياُء

  

 

  البشار الجمَّ /دآتورال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ ي  ـ 





 

‐ 1 ‐ 
 

  الفصل األول

  الرعاية الصحية األولية

  :ألساسيات الكافية لكل أمرا
يات         أميُن أساس ه، وت وُم إال ب ى ال يق ٌد أدن ه أو ح ستغنى عن اٌس ال ي ٍر أس ل أم لك

ات ا      ة حاج ي تغطي ضل ف ردودًا أف ي م ر يعط ول أي أم تالف  وأص ى اخ سان عل إلن
واء  ا، س ة، علمي   ًاأنواعه ًة أم معنوي ات مادي ذه الحاج ت ه ة أم   آان ة، ديني ة أم غريزي

َة  د أنَّ معرف ات نج ي اللغ ة؛ فف ة)300(دنيوي ة اإلن  آلم ية من اللغ ي جأساس ة تكف ليزي
اِت وأداُء    رُك المحرم ًا فت ا ديني ضرورية، أم تخدامات ال اع االس ة أرب ة ثالث لتغطي

رك               يالفرائِض يكف  اة، وت ذنوب أساُس النج  لفالح المرء الصادق، وترك الكبائر من ال
ة       صغائر ها رفعٌة وآمال لإلنسان، وأما الغذاء فتناول بضعة أصناٍف أساسية ومتوازن

ى الحاسوب                       دما يصعب عل سان، وعن ا يحتاجه اإلن ة غالب م من الطعام تكفي لتغطي
دوائي            ىمتابعُة العمل يكتف   ا العالج ال ن، أم  وهو  - بالبرامج األساسية في الوضع اآلم

 نوع من األدوية تكفي لتغطية 400 إلى 300ن  فقد ثبت أ-بيت القصيد في هذا الكتاب 
ادئ          90% زام بمب ة االلت ة أولوي سلمات الطبي ن الم بح م سكان، وأص ات ال ن حاج  م

ا        ة، ومنه ة األساسية     الرعاية الصحية األولي وفير األدوي ل     ت  واللقاحات الضرورية، قب
ًة خاصة في ا          . االنشغال بغيرها من اإلجراءات الصحية     ذا األمر يأخذ أهمي دان  وه لبل

ْصُد  الم، فالق ي الع ٍد ف ه أيُّ بل ستغني عن ا خصوصًا، وال ي رة منه ًا والفقي ة عموم النامي
ٍو أو    ور دون غل ُة األم م مقارب ا نعل و آم شر، وه ع الب ور ولجمي ل األم ي آ وٌب ف مطل

  .تفريط، وهو محموٌد في حالة الغنى، وضرورٌي في حالة الفقر

د د وق ارئ يج يع أن الق ز ال المواض ىع تترآ ة ل ية األدوي سب، األساس ذا فح  وه
وَم ألنَّ صحيح ة مفه ية األدوي رتبُط األساس ة ي ن بجمل ور، م و األم ُد فه ات أح  مكون
ان  من  رئيسي ورآٌن األولية، الصحية الرعاية سياسة  أرآ ة  الصحية  ال ة  بعام  والدوائي
ة، ه بخاص دار وعلي يد م تخدام ترش دواء، اس اده ال تمكن وباعتم ن ن ة م دواء إتاح  ال

صناعة  ويفيد باألدوية للتزود العام القطاع يستعمله مرضى،لل اج  آموجه  ال دواء  إلنت  ال
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ي  والتدريب التعليم مواضيع من ُيعد آما الصحية، للتأمينات مرجٌع وهو المحلي،  الطب
ة،  رتبط النافع ة  وي صحة بمنظم ة ال د  العالمي ا  من والعدي ا برامجه شوراتها ولجانه  ومن
ة  الشرآات تحبذه ال مفهوم وهو فيها، تشارك التي المؤتمرات وبعض ة  الدوائي  العمالق
د  بد وال أدويتها، من الكثير بيع من يقلل ألنه ة  ذآر  عن شرحَ  أْن من  األساسية  األدوي  ن

دواء  المحمي،  التجاري  االسم ذي الدواء بين الفرق يس  وال ة  دون المصنع  (الجن  حماي
ة ذا ،)تجاري رض وه ا يف م أن علين أثير نفه شرآات ت ىع ال ث، ل ا البح ر وتأثيره  عب
ة ة الدعاي ى الدوائي اء، عل ا األطب ا آم رج أن علين ى نع ي األدوات بعض عل وفر الت  ت
 الموضوع  محور  فيها تكون التي المؤتمرات وبعض األساسية، األدوية عن معلومات

ه  الموضوع  يفي  لن الكتيب فهذا وبعُد. األساسية أرآانه أحد أو و  حق و  مشروع  فه  ينم
سلط  ولكنه عامًا، ثالثين منذ باطراد ضوء  ي ى  ال ة  عل ة  طريق ة  حكيم  في  وناجحة  عالم
  .الناس بأرواح البعض سمسرة عن بعيدًا الدوائية األمور إدارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األدوية األساسية): 1الشكل (
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  :الرعـاية الصحية األولية

سرة        ية المي شاملة واألساس صحية ال دمات ال ا؛ الخ صحية بأنه ة ال رف الرعاي  ُتع
ات صالحة                 ائل وتقني ى وس دة عل لجميع األفراد واألسر في جميع المجتمعات، والمعتم
راده،          ع وأف ن المجتم ة م شارآة تام ًا، وبم ة اجتماعي ًا، ومقبول ليمة علمي ًا، وس عملي

  .وبتكاليف يمكن للمجتمع والدول توفيرها في آل مرحلة من مراحل التطور

ا الرعاية الصحية األولية هي؛ توعية     والخدمات الصحية األساسية التي تدور عليه     
ى     ضاء عل سيطرة والق بة لل ول المناس ع الحل حيًا، ووض ادهم ص واطنين وإرش الم
صالح     اء ال وفر الم األخص ت ة وب ي للبيئ حاح األساس صحية، واإلص شكالت ال الم
يم   ا التطع ة، ومنه ة والطفول دمات األموم ديم خ دة، وتق ة الجي شرب، وضمان التغذي لل

ألمراض المعدية خاصة أمراض األطفال الستة، ومكافحة األمراض         والتحصين ضد ا  
سارية  ة (ال ة والمتوطن راض      ) المعدي الج األم ذلك ع شارها، وآ ى انت سيطرة عل وال

وفير                رًا ت يس آخ رًا ول الشائعة في المجتمع وإجراء العمليات الجراحية األساسية، وأخي
  .األدوية األساسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األساسية للرعاية الصحية األولية الجوانب ):2الشكل (
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دولي                  ى المستوى ال ة عل شّكل محور الصحة العام ساطتها ت وهذه الخدمات على ب
ى  م عشرة أخطار صحية عل ؤخرًا أن أه صحة م ة ال دتها منظم د أثبتت دراسة أع فق
شرب،                اه لل ـدم صالحية المي المستوى العالمي تشمل نقص الوزن، وزيادة الوزن، وع

  .، وانتشار الخمور، وتدخين التبغفوضى الجنسونقص الحديد، و

أما األدوية فنصف سكان العالم ال يصلون إلى أدوية ضرورية للعالج، إما لفقرهم             
سويق         وازن الت أو لعدم توفر الدواء أو بسبب سوء اإلدارة أو سوء االستعمال أو عدم ت

  .الدوائي ونزاهته

ست  ى م صحية عل ة ال دمات الرعاي دم خ ا ُتق ًا م ة وغالب ز الرعاي ة؛ مراآ ويات ثالث
ي           ى  الصحية األولية التي يجب أن تنتشر في آل مجتمع محل م         حت ان صغيرًا، ث و آ  ول

شفيات   ك المست ي ذل اطق، ويل ي مختلف المن د ف ز التولي ضواحي ومراآ شفيات ال مست
   .التخصصية المرآزية في المدن الرئيسية

  :آتا ـ إعالن ألما
ة ا  دولي للرعاي ؤتمر ال ن الم ام  صدر ع ي ع ة ف صحية األولي ت )1978(ل ، وآان

،  الحاجة الماسة لعمل آل الحكومات      لهجة اإلعالن قوية وصريحة، فقيل فيه نعبر عن       
ز صحة آل           ة وتعزي دولي في سبيل حماي وآل العاملين بالصحة والتنمية والمجتمع ال

س      ة، ولي ة واالجتماعي سدية والعقلي ة الج ي العافي صحة تعن الم؛ إن ال ي الع اس ف ت الن
ات        اه القطاع ب أن ترع سان يج لي لإلن ق أص ي ح راض، وه ن األم و م رد الخل مج

يًا        ..  مع القطاع الصحي      شتراك باالاالجتماعية واالقتصادية    ول سياس يس من المقب ول
دول              ين ال األخص ب واجتماعيًا واقتصاديًا اختالل ميزان العدالة الصحية بين الناس، وب

ة ة.. المتطورة والنامي ا أن التنمي صحة وآم ق ال ة لتحقي ة مهم صادية واالجتماعي  االقت
ة   صادية واالجتماعي ة االقت صيانة التنمي ضًا ل صحة ضروري أي ز ال ع، فتعزي .. للجمي

ة      رامج الرعاي ذ ب يط وتنفي ي تخط ة ف ة والجماعي شارآة الفردي ق الم اس ح ك الن ويمل
 وتقع على الحكومات مسؤولية رعايـة صحة شعوبها عبر إجراءات صحية          .. الصحية

 تتعاون  )2000(وحدد اإلعالن هدفًا صحيًا لعام      .. واجتماعية آافية لتحقيق هذا الهدف    
  ..عليه الحكومات والمنظمات للوصول إلى حياة بشرية منتجة اقتصاديًا واجتماعيًا
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ة     واعتبر إعالُن المؤتمر أنَّ      ذا الهدف          الرعايَة الصحية األولي ق ه اُح تحقي هي مفت
اعي       الصحي، الذي اعتبر جزءًا      دل االجتم ة  .. من التنمية المطلوبة لتحقيق الع والرعاي

ة،                    صادية واالجتماعي ة االقت ين النظام الصحي والتنمي ربط ب وم ي ة مفه الصحية األولي
ًا من            يهم قريب ويشكل أول اتصال للناس بالرعاية الصحية، فتصل الخدمات الصحية إل

م كنهم وعمله اآن س ود مخ.. أم ضافر جه ى ت الن عل ز اإلع ات؛ ورآ ف القطاع تل
كان،    يم، واإلس صناعة، والتعل ذاء، وال ة، والغ ة الحيواني ة، والتربي األخص الزراع وب
داف          ق األه ن تحقي ا ال يمك د بينه سيق الجي دون التن ه ب ا، ألن صاالت، وغيره واالت

اد          .. الصحية وأآد على ضرورة مشارآة الجميع أفرادًا ومنظمات وحكومات، واالعتم
تفادة م       ذات لالس ة        على ال ة والوطني ة المصادر المحلي ة الصحية      .. ن آاف ودعم الرعاي

اجين ة للمحت ع إعطاء األولوي ة، م ة ومتعاون ة وفاعل ة متكامل ر نظم إحال ة عب .. األولي
ين،                 اء، وممرضين، وفني ع أطب شمل الجمي ق العمل الصحي ي واعتبر اإلعالن أن فري

  .ع الصحيةوممارسي طب شعبي مؤهلين لالستجابة الكافية لحاجات المجتم

وطالب الحكومات آافة بنظم صحية وطنية شاملة، تشمل سياسات واستراتيجيات            
ة       صحية األولي ة ال دمات الرعاي تمرار خ الق واس ة إلط ط وطني تنهاض .. وخط واس

ذا         .. اإلرادة السياسية واالستعمال الحكيم للموارد المتوفرة      دولي في ه اون ال ودعم التع
ة       وباألخص لتقديم الدعم  .. االتجاه ق الرعاي  الفني إلى الدول النامية لمساعدتها في تطبي

راد في           ع من دول ومنظمات وأف ا واجب الجمي ا ـ آت الصحية األولية، وأآد إعالن ألم
  .تبني الرعاية الصحية األولية على المستوى الوطني والعالمي

  
  :ضبط ممارسات الطب الشعبي

لصحية األولية فهذا آان دافعًا     وعندما ُذآر دور الطب الشعبي في مؤتمر الرعاية ا        
لذآر تتمة ضرورية؛ وهي التنبيه إلى محاوالت منظمة الصحة العالمية لترشيد الطب             

 تخص الطب     إستراتيجية الشعبي واألدوية النباتية بشكل خاص؛ فقد وضعت المنظمة         
ا طبعت           ة، آم ة مجاني سختها اإللكتروني ة ون ة العربي ى اللغ ة إل شعبي، وهي مترجم ال

 مجلدات تحوي معلوماٍت وافية عن أهم النباتاِت المستعملة طبيًا، ونشرت دراسة            ثالثة
ي    شعبي ف انوني للطب ال ة أخرى )135(موسعة عن الوضع الق ات قيم ة، وملف .  دول

اس               ستعمله الن ا ي ى أن ضبط م د عل وينطلق تنظيم الطب الشعبي من مبدأ أساسي يعتم
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ي         من ممارسات وعالجات بحسب األمر الواقع مقد       ة الت وت الفعالي ٌم على اعتبارات ثب
تأتي في مرحلة متأخرة من المتابعة، وذلك لضمان سالمة المستخدمين وعدم استغالل            

شعبي          . البديلة/ الممارسات الشعبية والتكميلية   ة لضبط الطب ال ومن اإلجراءات النافع
ه س                  السجلوجوُد   ارٍس وتشرف علي ه أسماء آل مم لطات ، أي وجوُد ديواٍن تُُسجل في

شعبي، وتأسيُس            /الصحة و  ط    أو الجمعيات المهنية لممارسي الطب ال ات ورواب جمعي
شعبي ب ال ي الط سلطات لممارس ساعدة لل ات م ذه الجمعي ون ه ث تك ه بحي  بأنواع

اذ إجراء         ،القانونية في ضبط الممارسات    رخيص العمل    وتسجيل الممارسين، واتخ ، ت
سام خاصة بالطب الشعبي في وزارات  وهذا مرتبط بوجود السجل الرسمي، وإنشاُء أق 

ة   ة التنظيمي ن الوجه ه م ة لمتابعت اء   ،الدول ة وإلغ رخيص والمراقب سجيل والت  آالت
ولمتابعته علميًا؛ فترعى هذه األقسام الرسمية التعليَم والتدريَب للممارسين          . الترخيص

ب ة بالط اث الخاص َة األبح اس، ورعاي ة الن اديين ولعام اء الع ن األطب رهم م  ولغي
وانين الشعبي، والخطوة المحورية لكل قضية ضبط الطب الشعبي هي وضع             تضبط   ق

ل،        سجيل، ورخصة العم ث؛ المؤهالت، والت شعبي من حي ي الطب ال ممارسة مزاول
ة             ق برعاي ورخصة تصنيع وبيع العالجات العشبية، والممارسة الممنوعة ألسباب تتعل

ان المخ  ة، وبي ات الممارس ة أخالقي صحة أو مخالف ات  ال ن الغرام ا م ا يتبعه ات وم الف
ة الطب   ضرورية لممارس ؤهالت ال د الم رخيص، وتحدي االت سحب الت والحبس وح
ين من                 در مع الشعبي، فبعضها قد يكون مالزمة خبراء سابقين، وبعضها يعتمد على ق
ود     ى وج د عل ذلك التأآي ة، وآ ة أو عالمي ة محلي اهج تعليمي ق من ي وف التحصيل العلم

شم    يم        مؤهالت مكملة ت ة أساسيات األمراض والتعق ة      . ل معرف ومن اإلجراءات المهم
صنيفها، إحصاء ا الممارسات والعالجات وت ل من وتنقيحه ا ال ُيقب ل وم ا ُيقب نعلم م  ف

شر،                 وتسجيلممارسات،   م تن ا وسالمتها ث ي تأآدت فعاليته  الممارسات الصحيحة الت
ة  د رعاي دريبوتع ة الت ضية نافع دة ق ات الجي ى الممارس ي   و، عل ا ف ر دمجه ك عب ذل

ات الخاصة                مناهج التعليم الطبية، أو تأسيس معاهد خاصة بها، أما التعاون مع الجمعي
د من                    سجيل وضبط الممارسة، وال ب دريب والت بالطب الشعبي فيساعد في التعليم والت

اد المراجع          دستور أدوية نباتية  وضع    أو قائمة نباتات وطنية معتمدة أو معشبة أو اعتم
ة ا،     ،الدولي ة وغيره صحة العالمي ة ال شرتها منظم ي ن ة الت ة الحديث ات النباتي  آالمؤلف

ع أي      ريم بي ا تح ة منه ة مهم راءات احترازي ك إج ود   ةوهنال ع وج شبية إال م ادة ع  م
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يم،   صاقة التوس ى ل ا عل ا وصانعها وتفاصيل عن مكوناته صريح واضح عن بائعه ت
وفرة، وتجريم      ووضع قوانين تجرم من سُوق الطب الشعبي آبديل لعالج         ات حقيقية مت

ادي       شعوذة واالستغالل الم د بعض مجاالت              . ممارسة ال ى فوائ اء عل ا تثقيف األطب أم
ذلك وضع                   ة، وآ ى رعاي اج إل ي تحت يم الطب ة في التعل ة مهمل و ناحي شعبي فه الطب ال
ج  ى دم صحة عل ة ال شجع منظم شعبي، وت ب ال ديث بالط ب الح ربط الط رامج ت ب

ة            الممارسات والعالجات الش   ا العربي عبية المثبتة في نظام الرعاية الصحية، وفي بالدن
شعبي مثبت                    ذا فالطب ال قد يناسب انتقاء بعض الممارسات والعالجات المدروسة له
واة     د اله ة ال عن صحية الوطني سياسات ال ي ضمن ال ه الطبيع ة مكان سالمة والنجاع ال

  .لية الوطنيةوالمغرضين، وله موقٌع يناسبه في نظام الرعاية الصحية األو

وفير خدمات                      ي عن ت ة والواعدة ال يغن ه المثبت شعبي بعالجات وال شك أن الطب ال
وم                   دة، ومن المعل ة الجي سياسات الصحية الوطني اد ال الرعاية الصحية األولية فهي عم
ان ال        ة، رآن سور الكلف د مي أن وجود الكادر الطبي الحديث المؤهل، وتوفر الدواء الجي

ٌع ا مجتم ستغني عنهم ه  ي ا طرحت ي م ى تبن ات إل د سعت الحكوم ات، وق ن المجتمع  م
اهيم                ي المف ة وتبن ة الصحية األولي منظمة الصحة العالمية من إرشادات تخص الرعاي

وم             ،الثمانية المكونة لها   ا مفه ة؛ ومنه  وما يتفرع عنها آموجه للسياسات الصحية العام
ات ية، والتقني ة األساس رامج األدوي ية، وب صحية األساس رامج  ال ة، وب يح اإللزامي التلق

سل ة ال اة  .. مكافح ع مراع ع م أمين حاجات المجتم باهها تراعي ت رامج وأش ذه الب وه
ة سيكون انتظام             . االقتصاد في الكلفة   وثمرة االلتزام بها في إدارة شؤون الصحة العام

ردود           ادة م ك زي ل ذل ا، ويقاب ي تكاليفه صاد ف ا، واالقت صحية، وجودته دمات ال الخ
   . بالموارد المالية والبشرية المتاحة إلى أقصى حدودهاالنتفاع

  

  منظمة الصحة العالمية؛ محور اإلرشاد الصحي عالميًا

ام      ة ع صحة العالمي ة ال ست منظم سقة    )1948(تأس ة ومن سلطة موجه دم آ  لتخ
ات       وفير معلوم سية ت دافها الرئي ن أه ة، وم صحة العام ة وال صحية العالمي ور ال لألم

ي مناسب،          موضوعية تخص الصحة     يمكن االعتماد عليها وإرشادات مناسبة ودعم فن
ي                 اون فن دريب وتع . وهذا ما تحققه عبر عدة برامج منها برنامج نشر مكثف وبرامج ت

م المشكالت         والغاية هي دعم الخطط الكلية للصحة الوطنية       في آل بلد واالستجابة أله
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الم ي الع صحية ف ا  . ال ة فيه صحة العالمي ة ال شورات منظم ل ومن ة، ودالئ ل عملي دالئ
ة،             إرشادية، ومواد تدريب ألصناف من العاملين في الصحة، وإرشادات ومعايير دولي
ة                ارير نموذجي رامج واألبحاث الصحية، وتق سياسات والب وآذلك مراجعات وتحليل لل

رار         صناع الق اد والتوصيات ل ة من المرض            . تقدم اإلرش ة هي الوقاي ة المنظم وأولوي
م  وير نظ صحة   وضبطه وتط م ال ة، ودع صحية األولي ة ال د الرعاي دة تعتم صحية جي

دان             . الفردية والمجتمعية  دول األعضاء في البل وتدعم منظمة الصحة العالمية جهود ال
د من            ،وداخلها ا والتأآ ة ورقابته ة الوطني ذ سياسات األدوي اليم لتطوير وتنفي  وفي األق

ادات و ة لوضع وتطوير اإلرش سعى المنظم ا ت ا، آم تراتيجيات والخطط نجاعته االس
ة، ومن أدوات              الالزمة لضمان توفر وميسورية آلفة الدواء واالستخدام الرشيد لألدوي

  .تطوير السياسات الدوائية مفهوم األدوية األساسية وما يتبعه

ه                   ادة توجي ى إع وقد أدى تعاون منظمة الصحة العالمية مع دول شرق المتوسط إل
ة      الرعاية الصحية، وتطوير وتنمية      وتحسنت   . البـِْنية األساسية للرعاية الصحية األولي

). 2000(في عام  %84فرص الحصول على الرعاية الصحية في بلدان اإلقليم، فبلغت 
ساع     . من مجمل االحتياجات الصحية      %80وتغطي البـِْنية األساسية قرابة      د أدَّى اتِّ ولق

ى           ة، إل ة الصحية األولي ة من           نطاق البـِْنية األساسية للرعاي رامج الوقاي سهيل عمل ب  ت
صبة،         ن الح تخلُّص م ال وال لل األطف صال ش الت استئ ك حم ي ذل ا ف راض؛ بم األم
ة    واتسعت تغطية برامج التلقيح، وفي مجال عمل المكتب اإلقليمي لترويج قائمة األدوي

ة      ة الوطني وائم األدوي ي ق م تبن د ت ية فق ة    . األساس ي لألدوي صنيع المحل ا ازداد الت آم
ال  وارتفع ي مج ردود، ف ة الم ية عالي ة األساس ة األدوي ر أن سياس د ظه ه، وق ت جودت

ة في                 يلة إيجابي ا وس ترشيد استعمال الدواء على آافة مستويات الرعاية الصحية؛ وأنه
راءات              الحد من ارتفاع تكاليف األدوية، في مواجهة الَعْوَلَمة الجارفة، وقوانين حماية ب

راع ع د . االخت ة م اون المنظم ر    وتتع سارية عب راض ال صدِّي لألم ي الت يم ف ول اإلقل
امج  ات، وبرن صال داء الفيالريَّ امج استئ سل، وبرن امج معالجة ال رامج خاصة آبرن ب

  .اسة الدوائية واألدوية األساسيةَدْحر المالريا، وهي برامج ترتبط بشكل مباشر بالسي

ار                سير ال يق اق ي تم بإنف رة     إن الجهد الطيب الذي تقوم به المنظمة ي ا الكثي ن بمهامه
رة   ي فت غ 2003 -2002فف ة       2.3 بل ات األدوي م مبيع غ حج ين بل ي ح ار دوالر ف  ملي
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ات المتحدة                  867العالمي   ة في الوالي ة الطبي ى الدعاي اق عل  مليار دوالر، ووصل اإلنف
  . مليار دوالر30إلى أآثر من 

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ئية في أمريكا وإنفاق  يوضح المبيعات العالمية والدعاية الدوا):3الشكل (
  منظمة الصحة العالمية

  من برامج منظمة الصحة العالمية
ر                ة عب ة الصحية األولي وتساعد منظمُة الصحة العالمية على تحقيق أهداِف الرعاي
ا  ة منه رامج دوائي ية، وب صحية األساس ات ال امج التقني ا برن شطتها؛ ومنه ة من أن جمل

شعب ب ال ية، والط ة األساس امج األدوي راض برن ل، واألم حة الطف سل، وص ي، وال
  .االستوائية، ومكافحة الدواء المزور، ودستور الدواء العالمي، ودستور الغذاء العالمي
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ق       ذا الفري ى ه ية، ويتبن ة األساس ي األدوي ي ف اون الفن ق للتع ة فري ع المنظم ويتب
تراتيجيةا ةس ن    األدوي رة م ة للفت درتها المنظم ي أص ذه  ،2007 – 2004 الت ي ه  وف
 عامًا  30 خالصة رؤية المنظمة لحصيلة تجربتها في مجال األدوية عبر           ستراتيجيةالا

د              دواء الجي وفير ال دول في ت ود ال ساندة جه ى م ق عل بالد، ويعمل الفري في مختلف ال
ى    . باعتباره حقًا إنسانيًا، وجعل سعره ميسورًا، واستخدامه بطرق مناسبة            شجع عل وي

  .ض المهملة، وتعزيز السلوك الصيدالني األخالقياالستثمار في إنتاج أدوية األمرا

رات          ز الخب دأ تعزي ق من مب واآللية التي يعتمدها فريق التعاون الفني لألدوية تنطل
بًا لح  دعم مناس ون ال ث يك ة بحي ه الوطني صحة في ات ال د وأولوي ل بل ات آ ل  .اج ويعم

ة،    ؛ السياسة الدوائية وإدارة التزود بالدواء،     أربعة محاور الفريق على     والحقوق الفكري
  .والتشريعات واللوائح، والطب الشعبي

  
  من البرامج األساسية لمنظمة الصحة العالمية

ية؛   -1 ة األساس ذي لألدوي امج التنفي ام   البرن ذ ع دعم  )1981(المؤسس من وفير ال  لت
دواء، وضمان تمكن               العملي لتطوير سياسات الدواء الوطنية، ولترشيد استخدام ال

ة           آل الناس من الحصو    ات مأمون ة، بنوعي ل على األدوية بأرخص األسعار الممكن
د   شكل مرش ستخدم ب ة، وأن توصف وُت شرة  . وفعال امج ن صدر البرن ب (وي ُمراق

 ).األدوية األساسية

ية؛ -2 صحية األساس ات ال امج التقني دة أو األرخص برن ات الفري دعم التقني  ويهدف ل
سع                ة ال ات األجود في حال ساوي الجودة، أو التقني ى       عند ت ارب، ويهدف إل ر المتق

ات                  ذه التقني ق ه تقوية الهيئات الصحية على مجابهة المشكالت الصحية عن طري
ِر        ع ُأط ًا بوض ة وأمان ر موثوقي ا أآث صحية وجعله دمات ال م الخ ية، ودع األساس
ذلك تطوير قواعد              تشغيل عامة للسياسة والسالمة واإلتاحة وجودة االستعمال، وآ

ادات صحية ومص  اير وإرش شاء   ومع ي إن ساهم ف دريب ت واد ت ات وم ادر معلوم
ة  حية فاعل دمات ص وص   . خ ه، والفح دم ومنتجات ق بال ل تتعل اط العم م نق وأه

صالحية   وفر وال ث الت ن حي ة م زة الطبي شعاعي، واألجه صوير ال ة، والت المخبري
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ي      ة ف ي، والجراح رض الطب تعمال للغ بة االس از ومناس سليم للجه تعمال ال واالس
دة ع     دن وزرع األعضاء       المناطق البعي ي يشرف        . ن مراآز الم ادرات الت ا المب أم

ة األساسية         عليها البرنامج فتشمل؛     زة الطبي ة األجه ة     تطوير قائم امج الوقاي ، وبرن
  .من اإلصابات المرتبطة بالرعاية الصحية، واستعمال المعلوماتية للوقاية والعالج
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  ثانيلفصل الا

  المصلحة التجارية والصحة العامة

ة       (ر سلطات تنظيم الدواء     مؤتم تعارض بعض ضرورات الصحة العام
  :)مع منطق السوق

ة              دة، تغيب بعض األدوي ة الجدي نظرًا ألن قوى السوق هي ما يدفع لتطوير األدوي
ك   اح ال تمل ة بإلح ة المطلوب ذه األدوي الج، ألن ه راض يجب أن ُتع الج أم الخاصة بع

ذا ال   ى وه ر المرض سبب فق ة ب ة التجاري م الجاذبي ة له وير أدوي ى تط شجع عل  ،ي
ن   ين م ى المالي م تحصل عل شر إذا ل ن الب ين م ذ المالي ن تطور دواًء ينق شرآات ل فال

ذا األمر وسد                   . الدوالرات في المقابل   سوق في ه شل ال وال بد من آليات تعوض عن ف
ى واضعي الق       ة          الفجوة، وعل ُل مع الجهات المعني م في دعم         للوانين العم عب دوٍر مه

ادرات ة، المب دواء مربح دة ألمراض ال يجدها صانعو ال ة جدي راع أدوي ة الخت  الهادف
وذلك عبر دعم البحث والتطوير المستقل عن التجارة، وهذا الحل المقترح يضعنا أمام            
ى دعم البحث                  مشكلة أخرى تكمن في ضعف قدرة سلطات الدواء في العالم النامي عل

  .ودتهاأو تقييم سالمة األدوية الجديدة ونجاعتها وج

اون        ة تع ة بمتابع صحة العالمي َة ال دواء منظم يم ال لطات تنظ ؤتمُر س ويوصي م
سهيل تطوير                 ال دعم وت ادف ل ة األخرى اله منظمة مع الدول األعضاء والجهات المعني

ي     راض الت ك األم األخص تل ة، وب ة تجاري ا جاذبي يس له راض ل دة ألم ات جدي عالج
الدول المتقدمة لديها برامج تدعم أبحاث      (ة  تنتشر في الدول النامية أو األمراض المهمل      

يم             دواء اليت نح خاصة بال َة       )األمراض النادرة ومنها إعطاء م ؤتمُر منظم شجُِّع الم ، وي
اون   بكات التع ة ش ة وإقام درات التنظيمي اء الق سهيل بن ة ت ى متابع ة عل صحة العالمي ال

  . البيِّناتلتمكين المنظمين بمصادرهم المحدودة من اتخاذ قرارات مؤسسة على 
  

  التجارة وتأثيرها السلبي على البحث الطبي

دواء فقالت        بيبآتبت إحدى الط   وذ          :ات عن حقيقة شرآات ال ا شاهدته من نف  أول م
ي   ي ف ان خالل عمل ي آ ى البحث الطب ة عل صناعات الدوائي دة ال را الجدي ة إنجلت مجل
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ة دُفه  ،(The new England journal of medicine) الطبي ٌة ه ي مجل ا وه
ي                       وع من البحث الطب ذا الن نَّ ه ا، ولك الرئيسي البحُث في أسباب األمراض وعالجه
ُت أنَّ شرآاِت                       دواء، ورأي شرآات ال ة ل ى الوصاية المالي د عل شكٍل متزاي د ب بات يعتم
ل               ه قب الدواء بدأت تمارس نوعًا من التحكُِّم بطريقة إجراء البحث، وهو أمر لم أسمع ب

ش       ُث             عملي في المجلة، وهدف ال االت بحي ان واضحًا، وهو التالعُب باالحتم رآات آ
تظهر أدويتهم أجود مما هو واقع األمر؛ فمثًال تطلب الشرآات من الباحثين أن يقارنوا   

ان األجدرُ  الدواَء الجديد بالدواِء الُغْفل، مثًال حبوب سكر ال تحوي أيَّ دواءً           ًا   ، وآ علمي
ذ     ديم ال دواء الق د بال دواء الجدي َة ال الج نفس المرض  مقارن ذا التالعب   . ي يع ونتيجة ه

ل       !  جيد هُر الدواُء الجديد وآأنَّه دواءٌ    بظروف التجربة سيظ   ولو آان في حقيقة األمر أق
الين في األبحاث، وبعضها               . فائدة من الدواء القديم    ل بمكي آما توجد طرق أخرى للكي

ي رفضُت    وحدَث في بعض الحاالت         . َيْخفى حتى على الخبراء في هذا الموضوع        أن
ذه  دْت ه ا وج ْن لألسف سرعان م ي، ولك ر علم زًا غي ا تحي اٍث الحظُت فيه شَر أبح ن

ة أخرى ي مجالت طبي شر ف ا للن شرآاِت  !األبحاث طريقه ُر لل أثيُر المباش ر الت ويظه
ائج البحث   على مسار البحث الطبي، عندما تمنُع الشرآاُت       شَر نت إذا ! الممولة للبحث ن

شرآات                 وجدت أنَّ النتائج ال      وَذ ال ًة أنَّ نف تُّ مقتنع ه ِب ذا آل تسير مع مصالحها، ومن ه
دفع                  ا ي ة، مم ة العلمي ينمو بشكل مضرٍّ، ولعل آثيرًا من األبحاث المنشورة يفتقد النزاه
ذا        المًة، وه ًة وس ُر نجاع دة أآث َة الجدي أنَّ األدوي ر صحيح ب اٍد غي ى اعتق اء إل األطب

  .مخالف للحقيقة
  

   : المقلدالجنيس مي تجاريًا والدواءالدواء األصلي المح

ده              اناألدوية باعتبار الحماية التجارية نوع      وٌع تجاري مسجل ال يمكن تقلي ا ن ؛ إم
وتكون هذه األنواع جديدة وُتصنع غالبًا في شرآة واحدة ولها سعٌر مرتفع في السوق؛              

دواء مب م العلمي لل ه، أو باالس ة ل م تجاري ال حماي صنَُّع باس ٌة ت رًة وأو أدوي سمى ياش
، عالة وهو نسخة عن األول المحمي تجاريًا ويملك نفس آمية المادة الف،بالدواء الجنيس

ر من شرآة              صنعه أآث ا ت ة       . ولكنه أرخص ثمنًا، وغالبًا م ة التجاري دواُء ذو المارآ فال
ًا، و       ى ثمن سعر             األالمسجلة هو األغل ارق ال سألة ف يس، وم دواء الجن ًا هو ال رخُص ثمن

ستقل  قضية ارَق              م ة، ألنَّ ف ا صلة جزئي ة وإن آانت بينهم ة عن قضية الجودة والفعالي
شرآات     السعر ال ُيعزى إلى الجودة إال بنسبٍة قليلة، وسبُب فرق السعر بحسب ادعاء ال
د                       ا، وبع ان للجودة ثمنه ة الجودة وإن آ يس تكلف هو تغطية نفقات البحث والتطوير ول
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نزول النسخ الجنيسة، تحتفظ األدوية األم بحصة انتهاء الحماية التجارية لنوٍع محمي و    
د                       ساحة، وق ى ال د عل د أن آانت الالعب الوحي ين، بع من السوق أي تصبح أحد الالعب

ن    سة م سخة جني سوق ن ى ال دخل إل ن فت اتلعب دوري دواء دوائه ذا فال  األصلي، وهك
ي الم         ساند التجاري المحمي يسيطر على السوق بسبب حجم اإلنفاق على الترويج الطب

له، ومن الطبيعي أن هذا يضر باقتصاد الدول واألسر محدودة الدخل، ففي حين يمكن      
دة وفع       دوالرات   5للمريض أن يشتري أدويته بحدود       ة  مثًال، ويحصل على أدوية جي ال

ين                    ه اشتراها بثالث ع أن ى أرض الواق ًا، نجد عل ًا آافي ه عالج ؤمن ل وآمنة بهذا المبلغ ت
ا          دوالرًا، وعندما نبحث ف    ي السبب نجد أن الطبيب قد وقع ضحية الترويج الدوائي، آم

أن                     ه ب ادًا ال أصل صحيح ل أن المريض وقع ضحية العادات السلبية التي تفرض اعتق
ة أفضل من                   الدواء األغلى ثمنًا هو األآثر فعالية، أو أن الدواء الُمصنع في دولة غربي

ًا  ة(المصنع محلي دة الخواج ٌم)عق ه وه سيطر علي ن ، أو ي ضل م اده أن األصلي أف  مف
اييس الجودة            شتري المريض       .المقلد، ولو آان هذا الُمقلد ُيصنع وفق أعلى مق ذا ي  وهك

ل االسم         أدويًة بثمٍن مرتفع وغالُب ثمنه     ه مقاب اء جودة إضافية     تجاري ال    الا قد دفع . لق
ه                 د أقرت شكل والجرعة ق ة وال ادة الفعال ى الم معظم  والتبديل الدوائي مع المحافظة عل

درالي الصيدالني الدولي   يالحكومات والهيئات المسؤولة والمنظمات، ومنها االتحاد الف      
FIP)(   فقد أرشد بالتبديل الجنيس ،)  ة واحدة دون حرج، وتحفظ   ) المادة الدوائية الفعال

ة ا    رة العالجي من الزم ديل ض ى التب دةعل شابهة (لواح ة مت ادة الدوائي ة )الم  إال بموافق
  .ت الطوارئالطبيب أو في حاال

وراء، عن                      ى ال ة إل ادة دوالب اللعب ة أخرى إلع آما سعت شرآات الدواء من جه
صيدلة      اء ال سميه علم شيء ي ب ب ق التالع ب الكيم "طري ة الترآي أثير يئايعالق  بالت

ة مباشرة                   ئ  فالمادة الكيما   "الدوائي ه عالق ًا من جزأين أحدهما ل ألف عملي ة تت ية الفّعال
ه                 بتأثيرها الدوائي، والث   دًال من توجي شرآات ب وم ال ة، فتق ة أو معدوم اني عالقته جزئي

ي انتهت                     ة الت ادة الدوائي ديل ترآيب الم اس، بتع الجهد الختراع دواء جديد يحتاجه الن
ة من المرآب، مع                   ل أهمي حمايتها التجارية، فتدخل عليها تعديًال طفيفًا في الجزء األق

ة  الحفاظ على لب المرآب المسؤول عن معظم الفع          ادة     (الي ؤثر من الم أي الجزء الم
ة   ) جديدًا(، وهكذا ُتدِخل الشرآة إلى السوق دواءًا  )يةئايالكيم سخة معدل هو في الواقع ن

 Me-too)" ا أيضًاــأن"ة دواء ــون في الصيدلــه المختصـــمن الدواء السابق، ويسمي
drug)  ـ دأ الدع ــ، وتب ـ ة الطبي ــايـ ؤتمرات    ـ ة والدراسات المو  ة والم ا     جَّه ، وسرعان م
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ث        أثرًا بالبح ة، وت سخية والمغرض ة ال م الدعاي ت زخ صيادلة، تح اُء وال د األطب يعتق
د                  سوق ق العلمي غير المستقل، أنَّ األدويَة السابقة التي ظهرْت نسُخها الرخيصة في ال

ا،   ى وقُته شاة   انته دة مم َة الجدي ي األدوي يهم تبن ُة   وعل ذه األدوي ي، وه ور العلم  للتط
اَء                 الجديدة أنَّ األطب سابقة، ويصبح األمر وآ ة ال ة باألدوي ًا مقارن  طبعًا هي األغلى ثمن

ة  ستطيعون مخالف ع المترف فال ي يدات المجتم دوى من س د أصابتهم الع صيادلَة ق وال
  .الموضة

ة                  ل أبحاث طبي ة بتموي ولمجابهة هذا االنحراف قامت الحكومات في أآثر من دول
ستق  ات الم راء الدراس ستقلة إلج ن   م دًا ع ة، بعي ة الدوائي ارن للفعالي يم مق دف تقي لة به

ًا     ول حكومي ث المم ن البح ُة م شرآات، والغاي ن ال ب م الي المري سخاء الم و ال وه
ين                الحصوُل على تقديٍر حقيقي لفرق الفعالية واألمان بين ما يسوق من أدوية جديدة وب

دعمه                ة، وال تجد من ي ود قليل ذه الجه نَّ ه دفع    أسالفها القديمة، ولك ذا ي ا، وهك ا ويتبناه
ودة       ة الج ه بقيم رة ل ة مباش اري ال عالق م التج ًا لالس ة  و ،المرضى ثمن ت منظم قام

ه،  ه وفعاليت ا ثبتت جودت يس طالم دواء الجن تعمال ال ى اس د عل ة بالتأآي صحة العالمي ال
دواء        وائم ال ي ق اده ف ت باعتم ية، وأوص ة األساس اء األدوي ايير انتق ن مع ه م وجعل

دواء              الوطنية، وتن  ص المنظمة على أن الدواء الجنيس الذي ثبت أن له مفعوًال مكافئًا لل
ًا            ًا عالجي األم ومساٍو في األمان والقوة وطريق اإلعطاء والجودة، أي يمكن عده مكافئ

وتسعى المنظمة لرفع جودة األدوية الجنيسة بتقديم الخبرات . ويمكن تبديله بالدواء األم
  .ن عملها في الساحة الدوائيةوخدمات الدعم الفني آجزء م

  
  التجربة األمريكية في تبديل األدوية

وع التجاري  ديل الن ع تب ي التعامل م ة ف ة األمريكي سياق التجرب ذا ال ي ه ذآر ف ون
د               ،للدواء من ِقَبل الصيدالني    ق؛ فق ع مطل  فقد انتقلت بين عدة مراحل ما بين سماح ومن

اء          ة بانتق ه الطبيب من اسم               آان الصيادلة أحرارًا لفترة طويل ا آتب د بم دواء دون تقي ال
ات وظهرت قوانين تمنع ي، ثم وضعت قيودًا في الخمسين العالجيةتجاري على الوصفة

ى الوصفة   وب عل اري المكت وع التج ر الن ن تغيي صيادلة م ةال م  العالجي نَّ معظ ، ولك
اس في ال                    ة الن ا تعطل حري ا أنه حصول  الواليات قد ألغت هذه القوانين عندما ظهر له

وانين  تبدلتها بق سعر، واس ل بال ة وأق ة والمأموني واٍز بالفعالي ى دواء م تج عل اء المن انتق
ة                   الدوائي ة واألخالقي دواء، بحيث أصبحت المسؤولية العلمي ديل ال ع تب  بدل قوانين من

ودًا            الصيدلي   لىعوالمهنية   ات قي لمراعاة ما يناسب المرضى، ووضعت بعض الوالي
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ديل خاصة؛ فبعضها اشترط م ة المريض، وبعضها اآلخر اشترط أن يكون التب عرف
دة       ات جدي ا وضعت متطلب ط، آم صيدلي فق صالح ال يس ل ًا ول ريض مالي صالح الم ل

 الطبيب على نوع تجاري معين      أصر لتتوافق مع القوانين الجديدة؛ فإذا        الطبية للوصفة
ة يال          . عليه أن يوقع عليه مثالً     ات األمريكي ع النقاب صيادلة     ومن يتصفح مواق حظ أن ال

ًا وتظهر                واطن الضعيف مالي دفاع عن حق الم ديل آجزء من ال دأ التب يتبنون بقوة مب
سنين             ة الم  فمصادرهم   ،ضرورة االنتقال إلى الدواء الجنيس األقل ثمنًا باألخص في فئ

سبياً              ر ن ستخدمونها آثي ي ي ة الت ى      . المالية قليلة ومحدودة وعدد األدوي ساعد عل ا ي ومم
ديل ى ضبط التب اد عل الي( االعتم اب البرتق ة ف)الكت ات طبي دة معطي و قاع ة وه  يدرالي

ى ست درجات               شابهة عل ة المت ين األصناف الدوائي افؤ العالجي ب . يعطي تصنيفًا للتك
ة،        ذه المرجعي ار ه صرًا باعتب ديل ح ون التب ات أن يك وانين الوالي شترط بعض ق وت

  .وبعضها يشترط أن يكون التكافؤ تامًا وليس جزئيًا
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

   آيفية دعم استعمال الدواء الجنيس:)4الشكل (

 Medical lobby) : للتسويق الدوائي المناسب )اللوبي(طة غلقوة الطبية الضاا -
for appropriate mark; MaLAM  

نغالد         ى ب ارة إل تراليا بزي ي أس ب ف درس الط امعي ي ب ج ام طال ام  يق ي ع ش ف
ٌر       وأذهله وجود جريمة أخالقية ت   )1981( ا آثي وُت فيه ي يم رى الت تم بصمت؛ ففي الق
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م             ر مالئ سويق غي وم بت من األطفال بسبب أمراض بسيطة، وجد أنَّ شرآات األدوية تق
ألدويتها التي ال تناسب األمراض المنتشرة، والهدف طبعًا الربح التجاري، فأسس مع         

ع الدارس     " اللوبي الطبي للتسويق الدوائي المناسب    "آخرين   َة    إذ ثبت لجمي ين أنَّ الدعاي
الطبية قادرٌة على ُصنع قناعات ُمبالغ فيها ال يؤيدها الدليل العلمي عند التمحيص، آما              

اح األآ                     ا األرب ع فيه ي تتوق بالد الت ا في ال ز عمله ة ترآِّ ر، ث أن بعض الشرآات الدوائي
تدى وتترك البالد األفقر دون تغطية لحاجاتها الدوائية، ويسعى اللوبي الطبي لتوفير من        

تم الحوار وتصل المعلومات                     ة بحيث ي مفتوح بين مسؤولي الصحة وشرآات األدوي
وترآِّز معظم منشورات اللوبي الطبي على      .  من أرض الواقع إلى الشرآات     صحيحةال

ة            دحض الدعاي ذي ي دليل العلمي ال أتي بال ة، وت دول النامي ة في ال ة الطبي ضبط الدعاي
ا   المبالغ فيها، وتطالب الشرآات بالرد     ذه         .  وشرح موقفه شارآين في ه وازداد عدد الم

داً  30  عامًا ينتشرون في    14 خالل    مشارك 6000 إلى   53الشبكة من    وأول نجاح   .  بل
ستاني         )1986(لنشاط هذه الشبكة آان في عام        عندما طلبت في نشرتها من مصنٍِّع باآ

ستر      زرنيخ وال ن ال ألف م سوقه ويت و ي يط مق ة خل ى فعالي ي عل دليَل العلم آنين ال
وري                  رد فعل ف سوق آ تج من ال . والفيتامينات والكحول، فبادر المصنع إلى سحب المن

ول          وي الكلورامفينيك ال يح هال األطف سويِق دواٍء إلس ُف ت ضًا وق ا أي ن نجاحاته وم
وقد أدى نشاطها إلى توقف شرآات       . في الفليبين )  حيويين مضادين(والستربتومايسين  

اَء             الدواء عن االستهتار بصحة الناس     اديين واألطب راَد الع ا أعطِت األف ة، آم  من ناحي
ة                شرآات العمالق ة ال وة في مواجه شيٍء من الق ذي    . والصيادلة اإلحساَس ب التغيير ال ف

ع                      دأ بتوقي دواء يمكن أْن يب سوق ال ين ب ارات المتحكم يمكن فرضه على أصحاب الملي
  .رسالٍة تواجه باطَل الدعاية بكلمِة حقٍّ تؤيدها بينُة العلم

  
   الدعاية الطبيةلمناقشة  (ICIUM 2004)مؤتمر استعمال الدواء

ضبطها             ة ل وانين القائم ُذ الق تنتشُر الدعايُة الطبية غير المناسبة بشكٍل آبير، وال ُتنفَّ
ة في               عمليًا، ورغم أن منظمة الصحة العالمية أصدرْت معاييَر الدعايِة الطبية األخالقي

يرين ال يعلمون بوجود هذه المعايير، وإذا علموا بها فعلى ات إال أنَّ الكثيأواخر الثمانين
ضاها      ة            .األغلب ال يلتزمون بمقت ة للدعاي اداٍت طوعي ي إرش دول بتبن وقامت بعض ال

  .الدوائية أو سمحْت بالتنظيم الذاتي لها، ولكنَّ هذه الجهود ذهبت هباًء منثورًا
ة الط        دًا من الدعاي رويج    وظهر في الزمن المعاصر نوٌع خطير ج ة؛ أال وهو الت بي

ة   ة أو حكومي ة طبي ستهلك ودون رقاب رة للم ع مباش كوالبي ق، وذل ن طري شبكة  ( ع ال
  . اإلنترنت)العنكبوتية
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  توصيات المؤتمر بخصوص الترويج الدوائي

  :عاية الطبية بشكل جيد عبر ما يلييجب على الحكومات أن تقوم بضبط الد
د         القرار باآلثار السلبية للدع    ابإبالغ أصح  • اية الطبية غير المناسبة وضرورة توحي

وا          آلمتهم على مكافحتها من قبل الحكومة      ة ويعلن وانين القائم ذوا الق يهم أْن ينف ، وعل
ى                  رُض عل وٍم تف دات رس عن اإلجراءات المتخذة، وأن يمولوا هذا اإلجراء من عائ

 .الدعاية الطبية
ة الط  • وع الدعاي ى موض دريب عل ة وت رامج توعي ذ ب وير وتنفي ل تط ن ِقَب ة م بي

ه هذه البرامج بشكل خاص  وتوجي،ين وجمِعيات حماية المستهلكالحكومات والمهني
ر تأسيس         يلمستهلكين واألطفال، وتدع  المهنيي الرعاية الصحية و    رامج عب ذه الب م ه

 .أجهزة تعطي معلومات عالجية صحيحة ومجانية وغير منحازة
ات الخا       وينصح المؤتمر  • تعانة بقاعدة البيان ا           باالس ي توفره ة الت ة الطبي صة بالدعاي

 .)(WHO/HAI drug promotion databaseمنظمة الصحة العالمية 
ة         • دول النامي ًا وفي ال ة عموم أوصى المؤتمر أن يجرى بحث في أثر الدعاية الدوائي

 .خصوصًا، وبحث آخر في اآللية الالزمة لرقابة وتقييم الدعاية الطبية
ة، والبحث          إجراء بحث في تأثير الدعاية الط      • بية على تصورات األطفال عن األدوي

 .عن خطة التعليم المناسبة لتعليم األطفال اآلثار السلبية للدعاية الطبية
ت، والبحث عن الطرق                     • ر اإلنترن ع عب ة والبي أثير الدعاي دراسة المدى الذي بلغه ت

 .الناجعة لضبطهما وتنظيمهما
األثر ا • ستهلك ب ة الم ة لتوعي يم فاعل دريب وضع خطة تعل ة، وخطة ت سلبي للدعاي ل

 .لمهنيي الصحة وطالب الطب لتوعيتهم باآلثار السلبية للدعاية الطبية
  

  النتائج السلبية للدعاية الطبية في الدول النامية

ة المغرر                      ائًال من األدوي ًا ه ة، نجد آم في البالد األآثر فقرًا واألقل تنظيمًا ورقاب
ة ل  د ضرورة حقيقي ا ال توج ا آم ة  بأثمانه ة والدعاي صلحة التجاري نَّ الم ا؛ ولك معظمه

ر   واع غي ي األن ذا اإلسراف ف ُق ه سويقها، ويراف ى ت ل عل ة تعم ر األخالقي ة غي الطبي
ة      صناعة المحلي ق ال ي طري ة ف اٌت فني ية وعقب ة األساس ي األدوي ٌص ف ضرورية نق ال

ٌة وب                    ة المسوقة قليل ذه األدوي وفر عن ه ي تت األخص في   للدواء، آما أنَّ المعلومات الت
ة             جانب التحذيرات من اآلثار الجانبية، نظرًا ألنَّ المصنَِّع هو مصدُر المعلومات الطبي
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ب و ة للطبي صيدالنيالمقدم ي   ال ًا ف دًا مهم ة بع ة الوطني صناعة الدوائي ذ ال ذا تأخ ، وله
ؤمن                     ذي ي يس ال دواء الجن اد ال ر اعتم رخيص عب تأمين الدواء المناسب األساسي، وال

ة                الدواء األساس  ة المحلي صناعات الدوائي ى عاتق ال ي بعيدًا عن قيود التجارة، وتقع عل
اد عن   ا واالبتع ي بالده ة ف م ضعف األطر التنظيمي ة رغ ايير ثابت زام بمع ة االلت مهم

ة    صنيع وترويج ما هو غير أساسي وال  ت ع درجة الجودة    ،بد من سد الفجوة التقني  ورف
د  ي وال اون اإلقليم ر التع ول عب ستوى مقب ى م صحة  ،وليإل ة ال ع منظم األخص م  وب

زم أو                .العالمية وانيَن تل ر ق ا عب ويمكن مجابهة اإلغراق الخارجي والدعاية المبالغ فيه
ق              تحبِّذ على األقل استخدام االسم العلمي للدواء في آتابة الوصفات الطبية، وعن طري

أم صحيحة ت ات ال دم المعلوم اء والمرضين مصدر يق دواء لألطب ة عن ال ، ىالمتوازن
اليب                ع الخاص وأس واعتماد نظم إمداد وتوزيع حكومية فعالة للدواء، مع ضبط التوزي

 .الترويج وطرق الدعاية المتبعة
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  لثالفصل الثا

  األدوية األساسية

  أصل الفكرة

م ظهرت            ،ظهر األسبرين في بداية القرن العشرين      ة، ث ة الحديث  وهو أشهر األدوي
ات ا    ي أربعيني ة ف ضادات الحيوي ا      الم ضادات المالري ع لم اج الواس دأ اإلنت رن وب لق

ات فقد شهدت اختراَع أدوية     يالستينات و يواستُعملْت أوُل أدوية السل، أما فترة الخمسين      
ة،                ر من األمراض المْعدي اٌت لكثي السكري وأدوية األمراض النفسية، واآُتشفْت عالج

ذ      ونست. وآذلك ُوجدت أدويٌة ألمراض القلب واألوعية، والسرطان       طيع أْن نقول إنه من
اً                 يالسبعين ًة أحيان ْن مثالي م تك سيِة، وإْن ل راِض الرئي . ات ُوجدْت أدويٌة فعالٌة لمعظِم األم

ورة     كان المعم والي نصف س ًا لح ن متاح م يك ي ل ي والطب ور العلم ذا التط نَّ ه ! ولك
ْع         م ينتف شعوب ل ن ال ر م شافات، فكثي ى االآت سابق عل رن ال ي الق شون ف أنهم يعي وآ

ي ب وفرة ف ر مت ا غي ا ألنه ة إم ة الحديث ْناألسواقاألدوي ًا ولك وفر محلي ا تت  ال ، أو ألنه
ُة الجودة،               ها بسبب غ  ءيستطيع الناس شرا   صلها متدني ي ت واَع الت ا، أو ألنَّ األن لو ثمنه

ة        تعملت بطريق ا ُاس ًا م شعوب غالب ك ال ت لتل ي ُأتيح ة الت ن األدوي سير م ر أن الي غي
  . خاطئة

ي دول          إنَّ أسباب ف  ر من المرضى ف ذي يحتاجه آثي د والمناسب ال دواء الجي د ال ق
ى رأسها            ة المترافق مع          العالم الثالث عديدة ومتداخلة، ويقف عل وارد المالي نقص الم

صحي     ام ال ل، وضعف النظ ي المؤه ادر الطب ة الك ام،  ضعف اإلدارة، وقل شكل ع  ب
صحة ة ال رامج رعاي ى ب دودة عل وارد المح ع الم ساد التخطيط ذلك  وآ،وسوء توزي ف

ف العشوائية في انتقاء األدوية واضطراب نظام توزيعها إلى نقص            حيث تضا  الدوائي
ق                   ،اإلمداد منها  ادي عن طري رد الع دواء الضروري للف وفر ال  بحيث تزداد صعوبة ت

وضمن  . عن تأمينه من القطاع الخاص     صحي العام، وفي أحيان آثيرة يعجز     القطاع ال 
رة رت فك سياق ظه ذا ال ة صحية  ه ددة ذات أولوي ٍة مح ِة أدوي ى مجموع اد عل  االعتم

صنيعها                  ة وت واقتصادية يستهدي بها المسؤولون في القطاع الصحي في شراء األدوي
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محليًا، بحيث تعطي األموال المحدودة المخصصة للصحة تموينًا دوائيًا أآبر وأفضل،      
زايدة مع مرور الزمن    ويأخذ هذا اإلجراء أهمية مت    . وتزداد تغطيتها لحاجات المرضى   

اع    سكان وارتف دد ال ادة ع ا زي ة منه باب مختلف ة ألس ى األدوي اق عل د اإلنف رًا لتزاي نظ
أثمان األدوية، ويشكِّل اإلنفاُق على شراء األدوية نسبًة آبيرة من اإلنفاق الصحي العام 
ة، ومن              ات الصحية العام ة من النفق اتورة األدوي زداد حصة ف في آل الدول، وهكذا ت

ا                 م ًا أضعاف م دفعون لعالج أمراضهم حالي يزانيات األسر واألفراد باطراد، فالناُس ي
واطن      ى الم ة عل ة األدوي صائية أن ُآلف ة إح ي دراس ت ف ل، وثب ن قب دفعون م انوا ي آ
دول                 ات المتحدة، وال ريب أن ال ة أضعاف في الوالي ؤخرًا أربع العادي قد ارتفعت م

ي ا   ا، فه ن غيره ر م اني أآث ة تع به   النامي ا ش ة فيه ات االجتماعي ًا والتأمين ر مالي ألفق
دول، بحيث          ذه ال ر ه معدومة، وتزداد حصة نفقات التداوي من الميزانية آلما ازداد فق

  .تصل آلفة شراء الدواء في بعض الدول إلى أآثر من نصف نفقات الصحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  األدوية من أساسيات الرعاية الصحية): 5الشكل (

 مشكالت الدول النامية أنه قد يتواجُد نتيجَة سوء اإلدارة وعدم تنظيم يزيد في ومما  
ٌة     ُب أدوي اس، وتغي ات الن ثمن ال تناسب حاج ُة ال ٌة غالي ه، أدوي دواء وتوزيع راء ال ش

ا   رخيصُة الثمن وفّعالة     ستغنى عنه ك أن   باإلضافة . يجعل توفرها ضرورة ال ي ى ذل  إل
سعر           آثيرًا من مواطني الدول النامية يدفع أ       ى متوسط ال ًا عل سعارًا باهظة وتزيد أحيان

رة  ة الفقي دول اإلفريقي ي إحدى ال ٍة ُأجريت ف ي دراس المي بأضعاف، فف المرجعي الع
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ـ          ى ب سعر    )13.6(وِجد أنَّّ المريَض يدفُع من جيبه ثمَن الدواء األصلي أغل رة من ال  م
ر بنحو          سعى    2.6المرجعي الدولي، ويدفع أيضًا ثمَن الدواِء الجنيس أآث ذا ت رة، وله  م

ِصلح      إلىمنظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع جهات أخرى          تطوير ودعم إجراءات ُت
ة             شفافية في سعر األدوي ُز ال ذه اإلجراءات تعزي من هذا الوضع غير المقبول، ومن ه

  .عبر نشر معلوماٍت آافية وصحيحة تعطي تصورًا صحيحًا عن سعر الدواء
  

  ة بين األغنياء والفقراءالفجوة الدوائية العالمي

دواء           ن ال شترياتها م ل م ن تموي ُز ع ود دوٍل تعج زمن وج ذا ال ات ه ن مفارق م
ر     ا دوٌل أخ دواء، تقابله عر ال الء س ا وغ ة موارده سبب قل ضروري ب ي  ال نن ف ى تتف

ي  صحي الترف اق ال الزم،    . اإلنف ن ال ر م ق أآث رى تنف دول أخ ذا الوضع ب ارن ه ولنق
ية تحتل الصدارة في اإلنفاق الصحي فهي الدولة األولى في  فالواليات المتحدة األمريك  

ام     ودة النظ ث ج ن حي ين م سابعة والثالث ة ال ى الدول ا تبق ة، ولكنه ات الطبي م النفق حج
  .الصحي

   بين الدولمقارنة آلفة العالج): 1الجدول رقم (

  

  

  

  

  

سمية         ي ت صحة ف ة ال درجها منظم ي ت ة، والت ا العربي ي منطقتن رق  (وف يم ش إقل
ذ            )متوسطال دان         ه، نجد أن أآثر من تسعين بالمائة من سكان ه شون في بل ة يعي  المنطق

ان   ر والحرم ستويات الفق ا م د فيه ًا تتزاي دخل، وهي جميع دخل أو متوسطة ال ة ال قليل
افي                 . االجتماعي ل الك ى التموي يم ال يحصل عل مع  . وآثير من الُنُظم الصحية في اإلقل



 

‐ 24 ‐ 
 

ة الصحية         العلم أن الدول مرتفعة الدخل ال      ا  .  تخفي قلقها من تصاُعد تكاليف الرعاي آم
ال واضح                     ى انتق ة، عل دان العربي يدلُّ االتجاه العام في تمويل الرعاية الصحية في البل
ديم                      شارآة المجتمع في تق اد م ى األسرة، ورغم ازدي في ترآُّز العبء من الحكومة إل

ات آثي        رة والعقب ات آبي زال المتطلب سلبي   رة، الرعاية الصحية فال ت ل الموقف ال ، ويقل
ة والخدمات الصحية،          المحلي والعالمي  ة في الخدمات االجتماعي من المساهمة األهلي

ٍة   رة لدرج سنوات األخي ي ال ي ف ساني األهل ل اإلن ن العم سلبي م د ازداد الموقف ال وق
  . مساهمَة المجتمع في الرعاية الصحية منعطلْت اإلجراءاُت االحترازية المبالغ فيها

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  الفجوة الدوائيةمحاور  :)6 الشكل( 

دول الغن            و ين ال ستهلكيها ب رة    الفرق الواسع في إتاحة المنتجات الدوائية لم ة والفقي ي
دول            ،ساهم فيه أسباب رئيسية ثالثة    ت ة ال يجد في ال المي من ناحي دوائي الع  فالسوق ال

ا، وال              ى بيعه ة أو حت ًا لتطوير األدوي ة        الفقيرة مكانًا مرغوب ة من ناحي حكومات المحلي
ل في                          رق الهائ ساهم الف ا ي شفافية، آم رة وال اءة والخب أخرى تعاني من نقص في الكف
ذا نجد أن                   شكلة، وهك ق الم الدخل بين شعوب الدول الصناعية والدول النامية في تعمي

سوق     ة         معظم ال دول الغني دوائي يتمرآز في ال ة من           .ال اُت التجارة العالمي ُد اتفاق وتزي
دول           اتس دواء الضروري للمرضى في ال ة ومن تعسير إتاحة ال اع هذه الفجوة الدوائي

حاب       وال ال أص حاب األم صلحة أص ات ُوضعت لم ذه االتفاقي ك ألنَّ ه رة، وذل الفقي
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سياسية         سفية وال ات الفل ف االتجاه ن مختل طين م د أن الناش ذا نج ات، وله الحاج
  .واالجتماعية قد اتفقوا على معارضتها

نقص        وتشمل الفج  واع من ال ة أن ة  : وة الدوائية بين الدول الغنية والفقيرة ثالث األدوي
األساسية، واألدوية التي تحتاجها الدول النامية وال يعمل أحد على تطويرها، واألدوية            

دفع البحث             . الجديدة ادراٍت ت ية، ومب ة األساس ل األدوي ى تموي شامل إل ُل ال اج الح ويحت
ِم اإلصالح اإلداري             الطبي ليطور أدوية ألمراض تنتش     ى دع ة، وإل دان النامي ر في البل

  .والمالي في الدول الفقيرة لتحسين أداء السلطات الصحية فيها
  

   :األدوية األساسية وحقوق اإلنسان

تعتبر إمكانية الوصول إلى األدوية األساسية عالية الجودة جزءًا أساسيًا من حقوق            
ك ال يمكن             الرغم من ذل دان            اإلنسان الصحية، وب سكان في البل لحوالي نصف عدد ال

صحة   ق ال ي مراف ة ف ة األدوي دم آفاي واء لع ة س ى األدوي دخل الوصول إل ضة ال منخف
ر المتضررين من               ة، وأآث العمومية، أو بسبب عدم القدرة على سداد أسعارها المرتفع

ش          من معاناةالذلك هم الفقراء، وبذلك تستمر       ين من الب ر  األمراض وفقدان الحياة لمالي
ا         ا أو معالجته اة       . بسبب أمراض آان باإلمكان توّقيه ع وف سان     40فمن المتوق ون إن  ملي

نهم   ة، م دول النامي ي ال نويًا ف ة واإل 10س اب الرئ راض آالته سبب أم ين ب هال مالي  س
  .والسل والمالريا وآلها أمراض يمكن عالجها بأدوية أساسية فعالة وآمنة ورخيصة

ي ة ف صحة العالمي ة ال ل منظم ن  وتعم ل م ون للتقلي ديم الع ى تق ة عل ال األدوي  مج
ة،        ودة، والفّعال ة الج ة عالي وفير األدوي مان ت ر ض صحة عب سين ال ات وتح الوفي
ا                     شعبية، آم ة ال ك األدوي شمل ذل ة، وي ذه األدوي يد له والمأمونة، ودعم االستخدام الرش

ى   تعمل على تعزيز العدالة الصحية ودوام إيصال األدوية األساسية للجميع وال           يما إل س
  .الفقراء والمهملين

  
  قائمة األدوية األساسية 

ة الصحية ذات            تعّرُف األدوية األساسية بأنها      اِت الرعاي ي احتياج ي تلب ُة الت األدوي
ة        قائمة األدوية األساسية    وقد ُوضعت    .األولوية للسكان  ة الصحة العالمي من ِقَبل منظم

دواء؛ و       ي تنظيم أمور ال دول ف ة تفرضها    استجابًة لحاجة ال ًا ألولوي تم وفق ا ي اختياره
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ذه                      ة ه ا فعالي د انتقائه شارها، ويراعى عن ة وحجم انت نوعية المشكالت الصحية العام
صحة    ات ال بتها لحاج ة، ومناس ثمن والفعالي وازن ال ا، وت ا ومأمونيته ة وجودته األدوي

ة           . الرئيسية وفير األدوي سعر   والغاية األولى من اعتماد هذا اإلجراء ضمان وتسهيل ت  ب
ة،   ودة عالي فات ج ة ومواص ات آافي ه، وبكمي ع تحّمل رد والمجتم ن للف ول يمك معق

كال صي ذه    دالنيةوبأش ود ه م وج ن دع د م وفر، والب ذا الت تمرارية ه ع اس ة، م  مالئم
ة صحيحة                  شر معلومات طبي ساندة آن القائمة لتعطي الثمار المطلوبة عبر إجراءات م

اء       ريثأوتمناسبة عن استخدام أدويتها وفعاليتها       ها وأضرارها، بحيث يسهل على األطب
ات   ستهلكين بمعلوم ف الم ذلك تثقي ا، وآ صحيح معه ل ال ا والتعام صيادلة تبنيه وال

في مقابل زيادة  آتخفيف القيود عليها   ؛ من توفرها  إرشادية عنها، ووضع قوانين تسهل    
  .الرسوم على األدوية غير األساسية

ة            فاألدوية أهُم أدوات الرعاية الصحية     ردودًا بموازن ر م ة وهي األداُة األآث  الحديث
دهم أو           اآن تواج ن أم ر ع ض النظ ى بغ ع المرض ولها لجمي دة، ووص ة والفائ الكلف
ى من                 مستواهم االقتصادي حٌق يجب على الجميع مراعاته، إذ ال بد لتحقيق الحد األدن

ا  الرعاية الصحية العامة في أي بلد من توفير الكادر الطبي المؤهل، والدو       اء الجيد؛ إم
عبر القطاع الصحي العام أو عبر القطاع الخاص، وذلك بكلفٍة معقولة وميسورة لعامة   

داوي وال        الناس، ففي بالد آثيرة يُ     م الطبيعي في الت اس من حقه ُة  ت تحرم الن اح األدوي
د تتجاوز                       ال، إذ ق وفر الم دم ت ًا لع ي أو حكم لهم؛ حقيقًة لعدم وجودها في السوق المحل

  .تورة الدواء نصف دخل المريض أو ربما أآثرقيمة فا

ورغم أن وضع القائمة النموذجية لألدوية األساسية آان في بداية األمر يهدف إلى             
ة                   وائُم الوطني ا لتكون الق دواء الخاصة به مساعدة الدول والهيئات على تطوير قوائم ال

شرا             صنيع،     للدواء مرجعًا محليًا ُيسهِّل التعامَل مع األدوية من حيث ال ع والت ء والتوزي
ًا                  وًال عالمي ة القت َقب ذه القائم ًا، ولكن ه ارًا دولي ولم يقصد من وضعها أن تكون معي
شاريع                     ادرات وم ا من أنجح مب ة الصحية ولعله ق العدال وتحولْت إلى أداٍة فاعلة لتحقي
راء        ة ش ه عملي ة لتوجي ا الخاص ع قوائمه ا ووض ي تبنيه دول ف دأت ال ة، وابت المنظم

ى               الدواء، اًء عل  ثم انتقلت لمرحلة متطورة فأصبحت القوائم الوطنية األساسية تنتقى بن
  .إرشادات عالجية وطنية معتمدة على دراسات مثبتة

ة األساسية      من أهم المراحل التي أثرت       ا    على تطور قائمة األدوي ا   - ، إعالن ألم آت
صحة العالمية  في مؤتمر الرعاية الصحية األولية الذي ضم منظمة ال)1978(في عام 
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ة الصحية       ة الرعاي واليونيسيف، وهذا اإلعالن شكل أّول وثيقة رسمية تؤّآد على أهمي
 على الصعيد العالمي إذ األدوية األساسية ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه      ،األّولية

  .اعتبرت األدوية األساسية أحد المكونات الرئيسية للرعاية الصحية

ذي            وتعمل قائمة األدوية ا    وطني ال ة الصحية ال ألساسية بكفاءة ضمن نظام الرعاي
واب            ه، ألن الج ائج من ضل النت ق أف وم ليحق ذا المفه ع ه ة م ة وحكم ل بمرون يتعام

د؟       (المناسب للسؤال    ذا البل ر          ) ما األدوية األساسية في ه سهم عب د أنف راُء البل يحدده خب
  .تعديل الالئحة النموذجية وفق الحاجات والظروف المحلية

ة              و سيين؛ األول هو القائم تقسم القائمة النموذجية لألدوية األساسية إلى جزئين رئي
ة  ة       ،(Core)المرآزي ام الرعاي ه نظ ذي يحتاج ة ال ن األدوي ى م د األدن وي الح  وتح

الصحية، ويدرج فيه أدوية الحاالت الصحية ذات األولوية التي تجمع النجاعة األفضل 
ة والفعال     ت         والمأمونية وتوازن الكلف اني الم ا الجزء الث ة، أم  Complementary)( ممي

اج            فيحوي األدوية األساسية التي ُتستعمل في بعض األمراض ذات األولوية والتي تحت
دريب    /أو رعاية طبية متخصصة و    /إلى منشآت تشخيص ورقابة خاصة و      اج لت أو تحت

دواء ذآر                . اختصاصي دائل ل وذج  وُيستخدم فيها رمز المربع أمام أدوية تصلح آب آنم
ة          )27(إلحدى الفئات العالجية والتي تبلغ       ات فرعي  فئة عالجية وتتفرع بعضها إلى فئ

  .متعددة
  

  : قائمة األدوية األساسيةمميزات

 .انخفاض عدد المنتجات الدوائية •
 .انخفاض الكلفة •
 .تحسن ظروف الشراء والتخزين والتوزيع والتوفر المحلي •
 .قابة جودتهاوجود أعداد قليلة من األدوية يسهِّل ر •
 .التدريب الطبي والدوائي ُميسٌَّر وأآثر ترآيزًا •
 .تحسن في آيفية استخدام األدوية وإدارتها وتوفير المعلومات عنها ورقابتها آذلك •
ا               • ة األساسية مم سة من األدوي سخًا جني وفر ن توفير الحافز للصناعة المحلية لتنتج وت

 .يخفض النفقات الصحية ويقلل من االستيراد
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مت مستويات االستعمال في القائمة إلى ثالثة مستويات؛ طبيب عام، ثم طبيب           وقس
أما معايير االختيار فاعتبر مصدر المادة . اختصاصي واستشاري، ثم طبيب استشاري

وفر             دواء، والت األولية، والدواء الجنيس، والخصائص المؤثرة على الحواس، وثبات ال
وي      اد       (الحيوي والتكافؤ الحي م يصل من م وع             آ ة بن دم بالمقارن ى ال ة إل دواء الفعال ة ال

ر دواء )آخ ضرر(، سجل ال ى ال ة إل سبة المنفع ة)ن ة  .، والكلف بة األدوي وروعي مناس
لألمراض المنتشرة، مع أفضلية لألدوية البسيطة وغير المرآبة من عدة مواد ما أمكن         

أْن تتوفر في آل ذلك، وأْن يتَِّصَف الدواُء باستخدام مرآزي له صلة بتطبيقات عامة، و      
ول        ة االستجابة        . األوقات بكميات وافية وأشكال مناسبة وبسعر مقب ا روعيت مرون آم

  .لتغير األولويات الصحية 
  

  :لجنة انتقاء األدوية األساسية

ام   ذ ع ة من صحة العالمي ة ال ي منظم دواء ف ة وإدارة ال دة سياس دأت وح  )1974(ب
 وآان هذا العمل استجابًة     ،دوية األساسية بالتحضير لتشكيل أول لجنة خبراء النتقاء األ      

ة، واجتمعت                    ة الصحة العام ذًا لتوصية من جمعي دخل وتنفي لنداءات الدول محدودة ال
القائمة النموذجية  ، وبدأت منظمة الصحة العالمية بنشر       )1977( عاماللجنة ألول مرة    
ية ة األساس ام لألدوي ذ ع ى )1977( من رة حت شرة م ديثها خمس ع ام ، وقامت بتح  ع

)2007( .  

ًا من       صفحة ضمَّ جزءًا من     )36(وهكذا نشرت المنظمة بعد صدور التقرير آتيب
وي    ية وتح ة األساس ة لألدوي ة نموذجي ة، وأوَل قائم ر اللجن سي دواء)220(تقري   رئي

ائي  رس ألفب تمم، وفه ة    وم ي منظم ية ف ة األساس امج األدوي وير برن ياٍت لتط ، وتوص
ة          . راجمالصحة العالمية، ومصطلحات وت    ارير الفني سلة التق وأصبح هذا الكتيب من سل

ور         )615(برقم   ى الف ًا عل اء           . أآثَر مطبوعات المنظمة مبيع ة انتق ر للجن ا آخر تقري  أم
ام            د صدر في ع غ  )2007(األدوية األساسية فق ار   )172( وبل وان؛ اختي   صفحة وبعن

م    ل رق ية، وحم ة األساس تخدام األدوي ارير )946(واس سلة التق ن سل م   م ة، وض  الفني
ي          ، وآانت    دواء )325(حوت   القائمة النموذجية الخامسة عشرة لألدوية األساسية، الت

دوا           سياسات ال ًا ل ًا نافع ائج        هذه القوائم النموذجية موجه ا نت ة وأعطى اعتماده  ء الوطني
ة                          م استعمال األدوي يح له ذين ُأت شر ال در أن عدد الب المي إذ يق ى المستوى الع جيدة عل

ية  ن  األساس د ازداد م ام   )2.1(ق ي ع ار ف ى )1977( ملي ام   )3.8(، إل ي ع ار ف  ملي
)1997(.  
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اً   امين تقريب ل ع رة آ ة م ة الفني ت اللجن رًا  ،واجتمع رة أصدرت تقري ل م ي آ  وف
ى   اد عل ا، باالعتم ي اجتماعاته ية ف ة األساس ة األدوي ر قائم ت تحري ًا، وتابع ختامي

ع لتحديث ونشر قائمة األدوية األساسية اإلجراء المتب(منظمة الصحة العالمية  تعليمات  
ام        ) النموذجية لمنظمة الصحة العالمية    ذي وضع في ع ة   )2001(وال ، وطورت اللجن

بعض اإلجراءات معتمدًة على خبرتها بما يوافق تطور الدليل العلمي، وقدمت اقتراحًا            
ة ت   . ذا اإلجراء  لتعديل بنود ه   رامج أخرى في      ونظرًا ألن القائم ا ب د عليه ة  عتم المنظم

ذه           ي ه سارع ف ور المت سبب التط ا، وب سل وغيره ا، وال دز، والمالري امج اإلي آبرن
ذا      ى ه اًء عل ى، وبن وتيرة أعل ديلها ب د من تع دة، فال ب ور أمراض جدي رامج، وظه الب
  .قدمت اللجنة اقتراحًا العتماد التعديالت التي يتم وضعها ما بين االجتماعات الدورية

  
  :ي منظمة الصحة العالميةقسم األدوية األساسية ف

ن   ة م صحة العالمي ة ال ي منظم ة ف سياسة الدوائي ية وال ة األساس سم األدوي ألف ق يت
رق عمل     دواء       : أربع ف ذي لل امج التنفي دواء          DAP)(البرن يد ال  ، سياسة وإتاحة وترش

PAR)( ضمان جودة ومأمونية األدوية ،)(QSM الطب الشعبي ،)TRM.(  
  

  : الدوائية الوطنيةاألدوية األساسية والسياسة

ن   رٌع م ي ف ة ه دواء الوطني َة ال تراتيجيةاإنَّ سياس ة، س صحة الوطني ي  ال ي ه الت
 تطويَر  علىمنظمِة الصحة العالميةعملت وقد  . بدورها تتفرع عن خطة التنمية العامة     

دول األعضاء في صياغة             ساعدة ال ة   وسائل لم ى    سياسات دواء وطني د عل ، مع التأآي
وم  ة ا(مفه يةاألدوي ن ) ألساس زء م ة (آج ة الوطني سياسة الدوائي ُة ). ال ْت الجمعي وحثَّ

ذا األمر               دول في ه ساندة ال ى م ذ         ،منظمَة الصحة العالمية عل ديم العون لتنفي ك بتق  وذل
ات        ق الحاج دة وف ة الجي ب لألدوي شراء المناس ية، وال ة األساس اء األدوي ِط انتق خط

ة          الصحية، وتوفير التعليم والتدريب في مختلف ال         دواء ودعم رقاب صلة بال رامج المت ب
ة  ودة الدوائي ة       . الج ة األدوي ة وقائم سياسة الدوائي صطلحات ال ت م ا الق رعان م وس

ن      د م ي العدي ر ف ه تظه ذا التوج ار ه دأت ثم ع، وب شار الواس ول واالنت ية الَقب األساس
  .البرامج الدوائية الوطنية التي تساندها منظمة الصحة العالمية

ا     ة              ـ    وبعد إعالن ألم ة الصحية األولي وم الرعاي دول مفه ر من ال ا اعتمدت آثي آت
ووضعت سياسات دوائية وطنية، ترتكز على وجود القوائم الوطنية لألدوية األساسية،  
  . بحيث تجاوز عدد البلدان التي تملك أو تحاول وضع سياسة دوائية وطنية مائة دولة
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  :األدوية األساسية وقائمة األدوية الوطنية
ة              ًاا أن آثير  ذآرن وائم وطني  من البلدان قد تبنت مبدأ األدوية األساسية، ووضعت ق

دواء    ة لل ة الوطني ديالتها، والقائم ة حسب آخر تع ة النموذجي ستهدية بالقائم ة م لألدوي
ا مختلف                  شارك فيه يعتمد تأليفها على الخبرة المحلية، ويتم هذا عبر لجنة فنية للدواء ت

 إجراء   وهو ،نقابات، ولجان الدواء  الجامعات و الصحة و ال وزارةبالجهات ذات العالقة    
ة لتنظيم             ه من أنجح اإلجراءات الوطني د ثبت أن اده، وق أوصت منظمة الصحة باعتم
ق            ى تحقي ة وأقرب إل الدواء، وغالبًا ما تكون القائمة الوطنية أآثر توسعًا من النموذجي

ة األساسية الو       . الحاجات المحلية  وائُم األدوي ة         وأصبحت ق اَد أيِّ سياسة دوائي ة عم طني
صنيع، والمحوَر           وطنية، والعموَد الفقري لكل النشاط الصيدالني من شراٍء وتوزيع وت

دواء            يد استخدام ال ام    . الذي تنطلق منه اإلرشادات الطبية وحمالِت ترش وفي أواخر ع
  . دولة)156( وصل عدُد الدول التي تملك قوائَم دواء وطنية إلى )2003(

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  . ما بلدفيتطور الئحة األدوية الوطنية رسم تخطيطي يوضح  ):7الشكل (

  

ة               ة الدولي وتختلف القوائم الوطنية باختالف الدول آما تختلف في درجة تبني القائم
ة      ة الماليزي وي القائم ثًال تح ة، فم ة    ، دواء)1341(النموذجي وي القائم ين تح ي ح  ف

سادس     سورية بإصدارها ال ة في بعض      دواء، )1000(ال ة الوطني ويصل عدد األدوي
ن     ر م ى أآث بالد إل ة     )10000(ال ن القائم ة ع وائم الوطني ف الق ا تختل  دواء، آم

النموذجية؛ فعدد األدوية في قائمة األدوية األساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية           
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ام      ر ع شر واألخي امس ع دارها الخ ي إص ى  )2007(ف ل إل ا  دواء)325( وص ، آم
اب               يحذف من  ة لغي ة النموذجي  القوائم الوطنية بعض أنواع األدوية المذآورة في القائم

  .األمراض المرتبطة بها محليًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   قائمة األدوية الوطنيةآيفية إنشاء ):8الشكل (
  

  :األدوية المسجلة واألدوية األساسية

فيرها، ولكنها تشكل قائمة األدوية األساسية الوطنية مجموعة األدوية التي يجب تو 
دواء         ون ال يمكن أن يك ا، ف د م ي بل دها ف سموح بتواج دة الم ضرورة الوحي ست بال لي
ضًا                           ه، ويوجد أي ة األساسية في ة األدوي ا وال يكون من قائم ٍد م وفرًا في بل مسجًال ومت

ر من               ر  الكثي المي وليست مسجلة في النظام الصحي لكثي سوق الع ة في ال من األدوي
دان دا . البل ه فال الم،      وعلي وع دول الع ي مجم وافر ف ي تت ة الت ي األدوي ع ه ئرة األوس

ين       ا ب ه م ذآر أن ر ويكفي أن ن اموعددها آبي ات   )2000 و1990(  ع جَِّل في الوالي  ُس
دة  دد       )364(المتح ي الع ة ف ة العالمي َة األدوي ي مجموع ة، وتل دة لألدوي ة جدي  موافق

م      ا، ث د م صحي لبل ام ال ي النظ سجلة ف ة الم ُة األدوي ية  مجموع ة األساس ُة األدوي قائم
ة                 . الوطنية في هذا البلد    ة،  وأدوي ة أساسية أو ذات أولوي ى أدوي سم إل وهذه بدورها تنق

دود   د أو مح تعمال مقي ة أو ذات اس وائم     .متمم د أن بعض الق ك، نج ى ذل ال عل وآمث
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د ة ق تعمال  ق الوطني ة االس ار أولوي ات باعتب الث فئ ى ث ة إل ة (سمت األدوي األدوي
ى           ،) واألدوية الفّعالة وغالية الثمن، والتكميلية     الضرورية، ة إل سمت آل فئ ار  ( ثم ق خي

  ).أول، ودواء بديل عن الخيار األول، ودواء محدد االستعمال

از ة أخرى تمت ي قائم دأ وف شرح مب ة ت ات فهي تحوي مقدم ي المعلوم  بالتوسع ف
ة    ارة عن    األدوية األساسية، والقائم اب متكامل قريب من           عب سٌم     )200( آت صفحة مق

إلى عدة أجزاء، بحيث يكون الجزء األول منها هو قائمة األدوية األساسية باالسم غير              
و أشبه بُكتيب الوصفات إذ يحوي                  )الجنيس(التجاري   ة فه ، أما القسم الثاني من القائم

رودات  )137( ع ُأف د  ( صفحة م دواء واح رة ب ل فق رات ُتخص آ سب ) فق صنفة ح م
ة ر العالجي وي م،الزم ة،    وتح أثيرات الجانبي تعماالت والت ن االس ية ع ات أساس علوم

ة         (والتآثرات   ة األخرى واألغذي أثير مع األدوي . ، والتحذيرات، والجرعات  )تداخل الت
ك فهرٌس                أما القسم الثالث فيحوي األسماء التجارية للمنتجات وتفاصيل عنها، ويلي ذل

  .تفصيلي
 

  لية اعتماد األدوية األساسيةضرورة توفر المعلومات الحديثة والمحايدة لفعا

شراء   بط ال ة ض د محاول صحية بع سياسات ال ع ال ن وض سؤولون ع ه الم توج
ة عن                    ل أهمي ضيٍة أخرى ال تق ى ق دواء األساسية إل وائم ال دواء بواسطة ق والتوزيع لل
ي يحصل               توفير األدوية الفعالة والجيدة وميسورة الكلفة، أال وهي تحيز المعلومات الت

اء ا األطب ي    عليه رٌف ف ذا س ق ه ب، ويراف شكل مناس دواء ب دم وصف ال ًا وع  تجاري
ل المرضى   ن قب دواء م تهالك ال زء   . اس دواء آج تهالك ال يد اس سألة ترش فطرحت م

ادية             ل إرش وفير دالئ ا ت اء  أساسي من السياسة الصحية، ومن أهم أساليب تحقيقه  لألطب
ساعدهم في ال         تسهِّل حصولهم على مصدر    دقيق    معلومات مستقل وصحيح ي وصف ال

ة     ستجدات العلمي ذا      . والمناسب للدواء اعتمادًا على أخر الم م اإلنجازات في ه ومن أه
شكل                   ه ب ة وتحديث ة الصحة العالمي وذجي من منظم الشأن صدوُر ُآتيب الوصفات النم

ام   ي ع ه ف سخة من ر ن ت آخ ت )2008(دوري، وآان ي ،  )677( بلغ فحة وتغط ص
ة الخامس ب القائم ذا الكتي ات ه غ معلوم ية وتبل ة األساس  دواء، )325(ة عشرة لألدوي

ة الوصفات       وجديٌر بالذآر أن معظم األطباء ال يستخدم أآثر من خمسين دواًء في آتاب
عًا         ة موس ة المعدل سخته الوطني فات أو ن ب الوص ى آتي ادهم عل ل اعتم ا يجع مم

دوَل بوضع    . لمعلوماتهم العالجية ومرشدًا في عملهم الطبي      ِب  وتوصي المنظمُة ال  آتي
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ستهدي في         راعيوصفات نموذجي وطني خاص بكل دولة ت        فيه أولوياتها الصحية وت
  .وضعه بنسخة المنظمة النموذجية

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   سياسة ترشيد الدواء:)9 الشكل(

  

  :نموذج عملي تطبيقي لمبدأ األدوية األساسية

  :حقيبة الطوارئ الصحية

ة وا       سريعة في حاالت          تتنادى األمم المتحدة والمنظمات الدولي ة لالستجابة ال ألهلي
ة        عبارة عن  الطوارئ الكبرى، وغالب المساعدات المطلوبة تكون      زة طبي ة وأجه  أدوي

ستهلكات، أدوات( ى    ، ول)م ة إل صحة العالمي ة ال ادرت منظم ذا ب تجابة  ه سهيل االس ت
ال   تعداد الفع دعم االس راء ي ر إج وارث عب االت الك ي ح االت ف شترآة للوآ و ،الم  وه

وحقيب( صحيةارة الط ة  ،)ئ ال زود باألدوي ة الت ى معياري راء إل ذا اإلج دف ه  ويه
ي      دت ف عافية اعتم ة إس وارئ، وأول حقيب االت الط ي ح زة ف امواألجه  ،)1990(  ع

ام  والثانية في  ة          ،)1998(  ع ة المراجع ادة    آانت    و ، وعدلت من خالل عملي بهدف زي
ي ة فكانت ف سخة الثالث ا الن امالتناسق، أم رة ، ورا)2006(  ع سخة األخي ذه الن عت ه
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ة  د المقاوم دز، وتزاي ة لمرضى اإلي ة الطارئ ة ومضادات ) اداتمضلل(الرعاي الحيوي
ة      سابقة في استعمال الحقيب  .المالريا، وآذلك سياسة سالمة الحقن، والخبرة الميدانية ال

دة     )10000(ووضعت محتويات الحقيبة اإلسعافية بما يتناسب مع حاجات            شخص لم
ة الطوارئ            ثالثة أشهر،  اد من حال ات         . وهو الطور الح ة عشرة مكون وتحوي الحقيب

  :وقد روعي في محتويات هذه الحقيبة بعض النقاط منهارئيسية ووحدة مكملة، 
دوث ال   • افتراض ح ة ب ورت الحقيب صحي   سيناريوُط اُم ال ون النظ ث يك وأ؛ حي  األس

 .مدمرًا وحاالت اإلصابات والوفيات آثيرة
 . لالستجابة الفورية للطوارئيعسرترسل الحقيبة بشكل  •
د    (تنتقى األدوية واألجهزة على قاعدة       • ة  و ،)اعتماد البساطة وترك التعقي ة   أدوي  الحقيب

 .حوي موادًا تؤخذ حقنًات ال ةاألساسي
 .الحقيبة معدة ليستعملها من يعرف استخدام محتوياتها بشكل مناسب •
  

   :)2007(  عامتقرير انتقاء واستعمال األدوية األساسية

ة األساسية                ة بتحديث الئحة األدوي ة المكلف ة الفني ر أصدرته اللجن ، وهو آخر تقري
ض          سمية بع ادة ت شمل إع اط ت ن النق دد م ي ع ة ف ة معمق ة دراس ري اللجن وتج

ة،  (Drug) بدًال من Medicine)(المصطلحات؛ آاعتماد آلمة     ، وحذف بعض األدوي
ة استخد           ر ترتيب أولوي ين     وإضافة أدوية أخرى، أو تغيي ام دواء في عالج مرض مع

ذي  ومراعاة لتطور المعلومات الطبية وتغير بروت      آوالت العالج، ومن أمثلة التعديل ال
داخلي في           (أجرته إضافة دواء السيمفاستاتين      ستيرول ال صنيع الكولي وهو دواء يكبح ت

شابه ضمن               ( مع مالحظة بإشارة مربع      ،)الجسم ي م ى أداء طب ع إل شير رمز المرب وي
ن تين واللوفاستاتين والبرافاستاتي  إلى أتورفاستاتين والفلوفاستا  )  الدوائية الواحدة  الزمرة

ة          ة المحلي وفر والكلف ع في المصطلحات        . بأنها بدائل مناسبة حسب الت واستخدام المرب
ذآور      دواء األول الم ديل لل صلح آب ه ي ى أن ة عل ب دواء للدالل ة بجان ي القائم ة ف الفني

د                وال يجوز استخدا  . آنموذج ة حيث يطلب التحدي دواء الوطني وائم ال م هذا الرمز في ق
ا  دقيق فيه ة؛          . ال اء األدوي ي انتق ة ف ل اللجن ة عم م طبيع د لفه وذج مفي ذا نم وه

ة ذات         ة المماثل ا األدوي ه، أم ص ثمن ه ورُخ راءة اختراع ت ب د انته ستاتين ق فالسيمف
ب الكيم ًا   ئايالترآي وفر غالب ال تت ده، ف رت بع ي ذآ شابه الت اري ي الم شكلها التج إال ب

ة  ر نظامي دة بطرق غي سخ مقل ا ن د منه ثمن أو تتواج اهظ ال شك ،المحمي ب الي ُي  وبالت
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ة             بجودتها، ورفضت اللجنة إدخال بعض األدوية إلى الئحة األدوية األساسية النموذجي
ة                  ا مقارن اع آلفته ر مرشدة، أو ارتف ألسباب متعددة منها احتمال استعمالها بطريقة غي

دواء مك شكل   ب ث ت ة بحي ا مرتفع تعمالها لمرض م ة الموصى باس افئ، أو أن الجرع
ا غيرت بعض المسميات والمصطلحات وأضافت             ستعملها، آم خطرًا على سالمة م
ى                ة، ووضعت إشارات عل بعض الفقرات الجديدة إلى الالئحة، وحذفت بعض األدوي

ا رات لمراجعته ع   . بعض الفق ة لتتماشى م ود بعض األدوي ا ألغت وج ات آم التوجه
د،     سل المعن ة ال ام معالج ن نظ ساسين م ت دواء السيبروفلوآ الج فألغ ي الع ة ف الحديث

ساسين، وألغت دواء   ه الليفوفلوآ دًال عن ولوأضافت ب رهم ومحل سوريدين آم  ؛إيدوآ
  .فير أثبت أنه أفضل منه لعالج االلتهاب الفيروسيسيكوألن دواء أ

ة          آما قدمت اللجنة في تقريرها توصيات أخرى م         ة لمتابع ة فرعي ا؛ تأسيس لجن نه
ال،                     ة أساسية خاصة باألطف ال، ووضع مسودة الئحة أدوي ة األطف قضايا تخص أدوي

ؤخراً   ( ال م ة األطف ة بأدوي ة الخاص ذه القائم د صدرت ه دعم  ) وق رى ل ية أخ وتوص
دواء     يد لل أآثر من أس           .االستعمال الرش ة ب ر القائم لوب؛ حسب الزمر   ويعرض التقري

  .العالجيةألفبائي، وآخر وفق الترآيب والزمرة  يفالعالجية، وتصن
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  رابعالفصل ال

  استراتيجية الدواء

   : األدوية في منظمة الصحة العالمية على أربعة أرآانستراتيجيةاتعتمد 
رآن األول ة  :ال ة المتوازن سياسات الدوائي م   ال ة أن معظ ن حقيق ق م ي تنطل  الت

ة،         المشكالت الصحية العامة يمكن عالجها بع      دد قليل من األدوية التي تم انتقاؤها بعناي
دريب           ز ت ويجب أن تصاغ هذه السياسات ويشرع ما يناسبها من قوانين ولوائح ثم يرآَّ

  .العاملين في الصحة على استخدامها األمثل
اني رآن الث دواء : وال ة ال سير إتاح ة   تي دد األدوي ان ع ضل إذا آ ة أف تم بفعالي ذا ي  وه

شراء وا  ي ال دودًا ف راءات     مح ية وإج ة األساس اد األدوي ه اعتم ا يحقق و م ع وه لتوزي
  .مساندة أخرى
  .ضمان جودة األدوية وسالمتها: والرآن الثالث
دواء     : والرآن الرابع  ة           تعزيز االستخدام الرشيد لل ة الحديث وفير المعلوم ق ت  عن طري

تعمال        ا يخص االس رة بم ى مباش ف المرض صيدالني وتثقي ب وال صحيحة للطبي وال
د  األمث يد لل تعمال الرش دواء، فاالس ى المرضى أدوي  ل لل ي أن يتلقَّ ب  ةواء يعن تناس

ك    ة ، وذل اتهم الفردي ة    احتياجاتهم العالجية والوقائية وبجرعات تلبِّي متطلب رة زمني لفت
د                ة الصحيحة عن مناسبة وبأدنى تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم، ومحور هذا آله المعلوم

  . الطبيب والصيدالني والمريض
  
  
  
  
  
  
  
  

   الدواءستراتيجيةا ):10الشكل (



 

‐ 38 ‐ 
 

ا                       ع  ومنه ة عدد من المواق ددة في المنظم دواء المتع ويدعم جوانب استراتيجية ال
ة                  ة، وشبكة معلومات لرصد مشكالت األدوي ة المرجعي موقع خاص باألسعار الدوائي
دواء      ات ال شرة معلوم ع ن ية وموق ة األساس ة األدوي ع مكتب الم وموق ستوى الع ى م عل

  .برامج متخصصة باألمراض االستوائية ومكافحة السل وغيرهاو

وقد ساعدت المعلومات التي توفرها منظمة الصحة العالمية على دعم الشفافية في            
شرت                    شكل واضح، وانت ع ب ة أصبحت مكشوفة للجمي دوائي، فأسعار األدوي السوق ال

  .األدوية الجنيسة في السوق، آما تحسنت جودتها، ورخصت أسعارها

  لسياسة الدوائيةا .1
السياسة الدوائية الوطنية هي إطار عام لحل المشكالت الصيدالنية يحدد الحاجات             
ا           ة سواء منه الصحية والدوائية ويضع األهداف المالئمة في القطاعات الصيدالنية آاف
دواء من قريب                 العامة أو الخاصة، وتكون السياسة الدوائية ملزمة لجميع من يعمل بال

س د، وي ة   أو بعي دابير الحكومي ين الت ارض ب ة التع سيق وإزال ي التن ا ف اعد وجوده
ق                 تم عن طري ا ت المختلفة، فتوضح السياسة الدوائية مسؤوليات آل جهة، وآلية تطبيقه

دأ                    ال سبقة، وتب دها نتيجة الدراسات الم رتبط بأهداف سبق تحدي صلة ت متابعة لخطة مف
د األ    د وتحدي ذها  هداف الضرورية   العملية من دراسة وافية لحاجات البل ة تنفي ، وإمكاني

ذه األهداف               ق ه دة لتحقي ة والبعي ة      . ثم توضع الخطط القريب سياسات الدوائي ولنجاح ال
راء وتصنيع ووصف وصرف،      جميع مراحل التعامل مع الدواء من ش       ىالبد أن تراع  

ا صلة                     وما يتبع    ة له د دور آل جه ة، وتحدي وائح ناظم شريعات ول هذه المراحل من ت
  .بالدواء

وال توجد سياسة دوائية موحدة لجميع البلدان، بل البد لكل دولة من وضع سياسة               
تفادة من                دوائية تناسب ظروفها الخاصة، مع االستعانة بتجارب اآلخرين ويمكن االس
وفرة والحاجات            ات المت اة اإلمكان خبرة ودعم منظمة الصحة العالمية، والبد من مراع

توائية            المطلوبة، فمثًال ؛ تختلف أولوي     شار األمراض االس ات الدول التي تعاني من انت
عن الدول التي يندر فيها وجود هذه األمراض، وبالتالي ستختلف سياستها الدوائية عن 

ر           ةفال معنى لوجود خطة لعالج البلهارسي     . غيرها  في بلد ال تعاني منها، في حين يعتب
  .استوائيحية لبلد  سياسة صةبرنامج مكافحة المالريا جزءًا أساسيًا من أي
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ا                      سه، أنه د نف راء البل ة ساهم في وضعها خب ومن فوائد وجود سياسة دوائية وطني
ذا التصور                     ى ه اًء عل ة، وتضع خطة العمل بن ترصد المشكالت الصحية بصورة آلي
ى        ود إل ا توجهت الجه الشامل، وبالمقابل لو فقدت السياسة الدوائية العامة في البلد ربم

وارد             حل مشكالت ثانوية،   ام والم  أو إعطاء بعض األمور أآثر مما تستحقه من االهتم
الم الثالث آيف أدى                 دان الع ر من بل والعمل وإهمال أخرى، ولننظر مثًال إلى حال آثي
دة في                   ى تمرآز المرافق الصحية الجي استنساخ الترتيب الغربي في النظام الصحي إل

ة،       مما حرم آثير من األطراف من خدما       ،المدن الرئيسية  ت أساسية بسيطة وغير مكلف
ا                       ة؛ م دان أخرى ذات ظروف مختلف د بل ومن أمثلة اختالل الخطة الصحية نتيجة تقلي
عف           اه وض وث المي ضايا تل ا ق شكل فيه ي ت المية، الت دان اإلس ض البل ي بع ده ف نج
وال،  سخي لألم اق ال د اإلنف صحية، نج ة محور المشكالت ال اإلصحاح ونقص التغذي

ي ز اإلعالم اطر   والترآي ي المخ ه ف د ترتيب ذي يع دز، ال ن اإلي ة م رامج الوقاي ى ب  عل
دز           ة من اإلي الصحية المحلية في درجة متأخرة من األولوية، في حين أن برامج الوقاي

  .وتأمين عالجاته تشكل األولوية رقم واحد في دول حزام اإليدز اإلفريقي مثًال
اح الت      بح جم ي آ داف ف حة األه ة واض ة الوطني د الخط ة،  وتفي ات المغرض وجه

ستقلة            فصاحب المصلحة التجارية الخاصة سيجد نفسه مقيدًا بحدود وضعتها جهات م
ة  ًا لحال ا، خالف ستطيع تخطيه ة ال ي ة والعالجي سياسة الدوائي ة لل داف معلن رة، وأه خبي

ة         ذا    .تكون فيها األهداف والحدود غير واضحة وغير معلن شفافية     وهك زداد ال وجود  بت
ة وطن ة دوائي ي  سياس ات ف ات واإلخفاق د النجاح ة لتحدي سهل المراجع ة واضحة، وت ي
  .النظام الصحي القائم

   :مكونات السياسة الدوائية

ار  • يةاختي ة األساس راء  األدوي ذا اإلج ة وه ية وطني ة أساس ة أدوي ك بوضع قائم  وذل
 .يدعم إتاحة الدواء وترشيد االستهالك ويساهم في جودة الخدمة الدوائية

دواء أن                     الذي   ضبط السعر  • ا لل ه إذا أردن ى عن ذا أمر ال غن ه؛ وه واطن دفع يمكن للم
 .يصل إلى من يحتاجه

ل     لتمويلتصور واضح   • ى تموي د بعضها عل  شراء األدوية؛ وهناك عدة أساليب يعتم
ن           ث يمك اص، بحي راء خ ه وش ومي موج رار حك اص أو ق ل خ ومي أو تموي حك

ع وب    راء وتوزي ي ش اص ف اع الخ وال القط ن أم تفادة م راف  االس ع إش دواء م ع ال ي
 .حكومي على ما يشترى ورقابته ومقارنة سعره باألسعار العالمية
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ة                ادداإلمُنظم   • ة الصحة العالمي ذآر منظم  والتوزيع؛ أهي مرآزية أم ال مرآزية؟  وت
د    أربعة أنواع من استراتيجيات اإلمداد الدوائي بحسب درجة الضبط المرآزي، والب

ة           ا من الرقاب اد        من وجود درجة دني د اعتم دواء عن ع ال سلة توزي ى سل ة عل  الحكومي
 .األسلوب الالمرآزي منعًا من تسّرب األدوية سيئة الجودة واألدوية المزورة

انوني   • شآت والممارسات                 التنظيم الق رخيٍص للمن دواء من ت ق أهداف تنظيم ال  لتحقي
ة،     يم األدوي سجيِل وتقي وزعين، وت صنعين والم ى الم يِش عل خاص، والتفت واألش

ضارة     و ار ال د اآلث ة، وترصُّ ة الطبي ة، ووضع ضوابط للدعاي ودة األدوي ة ج مراقب
 .لألدوية، مع مراعاة شمول هذه التفاصيل المراآز الحضرية واألطراف الريفية

ة             االستخدام الرشيد تعزيز   • ة الحديث دالئل العالجي وفير ال  عبر تأهيل الكادر الطبي وت
 .وضبط صرف الدواء، وتثقيف عامة الناس

 . والبحوثالدراساتجراء إ •
سين  • شريةتح وارد الب ًا وتوزالم ًا ونوع تعانة  يع آم اطق واالس ة حسب المن ا بعدال ه

 .بالعون الدولي لتحقيق هذا التطوير
  .ما ينفذ وإعادة تقييمهآلية لرصد ومتابعة  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  السياسة الدوائيةمحاور  ):11الشكل (
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  :وظائف التشريع الدوائي

  :ريعات الدوائية عمومًا أنيجب على التش
 .نظمتحدد أصناف المنتجات واألنشطة الدوائية التي يجب أن ُت •
 .تعلن مهمات وأهداف تنظيم الدواء •
ا          • ا وعالقاته دد بنيته دواء، وتح يم ال ذ تنظ ة لتنفي ة الالزم ات اإلداري س الهيئ   تؤس

 .الوظيفية، وُتعدُّ لجان الدواء المرآزية والفرعية أهم هذه الهيئات
دواء،                       • ه صلة بتنظيم ال ق ل وق ووظائف آل فري تعلن عن أدوار ومسؤوليات وحق

 .ومن ضمنهم واضع النظام والمطبق عليه
 .تحدد المؤهالت والمعايير المطلوبة من المتعاملين بالدواء •
يش   • ة للتفت دواء مرخصة وقابل ة بال ل األطراف المعني ون آ ضمن آ ات ت وضع آلي

ايير ومواصفات            عليها، وذلك لضمان االلتزام بال     ا ُوضع من مع تشريع الدوائي وم
 .تخص األشخاص والمنشآت والممارسات

ودة         • ة وج المة ونجاع ضمان س ة ل فات الالزم ايير والمواص د والمع دد القواع تح
 .المنتجات الدوائية، وآذلك دقة ومناسبة معلومات المنتج الدوائي

تيرا   • اء رخص االس ض، أو إلغ ق، أو رف روط وظروف تعلي صنيع  دإعالن ش والت
 .والتصدير والتوزيع والبيع والتموين والدعاية لألدوية

ة      • ال مخالف ي ح تنفذ ف ي س ة الت ات القانوني ة والعقوب راءات اإلداري د اإلج تحدي
 .التشريعات الدوائية

ة                   • ة العام ل الحكوم ة من ِقَب سلطات التنظيمي إنشاء آليات لضمان شفافية ومحاسبة ال
 .والمستهلكين

 .لرقابة الحكومية الجيدةوضع آلية تؤمن ا •
 

 توصيات لفعالية عملية تنظيم الدواء 

ة             • ى متابع دواء عل ادر سلطات تنظيم ال ات   الفهم الواضح للمهمة مهم لحضِّ آ عملي
وعة داف الموض ًا لأله يم تحقيق ات. التنظ نص الحكوم ب أن ت الة  ويج ى رس عل

 .ف المرجوةوأهداف تنظيم الدواء، بحيث يسهل تقييم درجة ما تحقق من األهدا
صلة بالمنتجات                      • شطة المت ا يكفي وتغطي آل األن املة بم دواء ش أن تكون قوانين ال

 .والمعلومات الدوائية، ويجب أن تحّدث بشكل منتظم
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 .مسؤولية إحدى الجهات المرآزية عن متابعة الفعالية العامة لتنظيم الدواء •
دري             • ة والت دواء بالنزاه ون بتنظيم ال ل  أن يتمتع األشخاص المعني وفير   ،ب والتأهي وت

ادر    برامج تنمية  ساعدة الك شرية لم رفتهم    المصادر الب ى تحسين مع اراتهم،   عل ومه
صيدالنية          ة ال ى     . وتمكينهم من استيعاب التطورات في العلم والتقني وأن يحصلوا عل

 .آخر المعلومات العلمية والتقنية لتسهيل عملهم
ب   • ادات مناس ايير وإرش وير مع أدوات لتط تط ستعمل آ ات ة ت ق العملي ة بي ، التنظيمي

ادة   ة، لزي يهم العام ا ف ين، بم ل المعني ة لك وفر بحري شفافية  ويجب أن تت ستوى ال م
دواء يم ال لطات تنظ ات س ستورد . لعملي ة الم ع األدوي سها لجمي ايير نف ق المع وتطبي

منها والمصنع محليًا في القطاع العام أو الخاص، المخصص لالستهالك المحلي أو            
 .للتصدير

ذا التنظيم           ليويل المستمر لعم  التم • ة ه دواء أساسي لفعالي از     . ة تنظيم ال ويجب أن يمت
ين                تمويل سلطات تنظيم الدواء بتوازن ما بين الرسوم التي تغطي آلفة الخدمات وب

فتوفر الرسوم إيرادًا للسلطة المنظمة بحيث تؤدي مهامها بنجاعة،         . الدعم الحكومي 
ات ال تتوافق مع           وتفيد آإجراء رادع لمن يعمل على إغ       راق النظام الصحي بتطبيق

 .المتطلبات الرسمية
ودة    • سالمة والج ي ضمان ال ساهم ف دواء ت ة تخص ال ة تنظيمي ل وظيف رًا ألن آ نظ

والنجاعة لألدوية، فيجب أن تغطي تصرفات السلطة الدوائية لكل وظائفها بأسلوب            
دواء    يم ال لطات تنظ اه س ذي تتلق دعم ال دد ال وازن، وأن ال يب ر  مت رى غي ام أخ بمه

 .تنظيمية قد توآل إلى هذه السلطات
ي للتعرف                    • شكل آل يش ب ة والتفت ة للرقاب ة التنظيمي من الضروري أن تخضع العملي

ى سلطة                    شاط يوافق العمل المرسوم، ويجب عل على المشكالت، والتأآد بأن آل ن
التقيي                 تظم ب شكل من وم ب ا تق ذاتي   تنظيم الدواء أن تكون منظمة تعليمية بمعنى أنه م ال

د   ضمان تحدي انوني ل راف إداري وق ود إش ن وج د م ستمر، وال ب وير الم والتط
دقيق          ة ت رى آآلي ن دول أخ راء م ة النظ تعانة بمراجع ن االس سؤوليات، ويمك الم

 .رن أداء وآالة ما بأداء اُألخرىخارجية فيقا
اد أسلو              • ب قصور العملية التنظيمية قد يؤدي لغياب أدوية ضرورية، والبد من اعتم

ادر                     ادة الك ل، وزي ة العم سل آللي ات أو وضع تسل يرفع من الكفاءة آترتيب األولوي
ا مصادر              ة، ومنه ى مصادر المعلومات الدولي اد عل ًا، واالعتم التنظيمي آمًا ونوع

 .ضبط الجودة
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ل   • ا لحق آ ا، واحترامه ل معه ن يتعام دواء وم يم ال لطة تنظ ين س د ب التواصل الجي
ة ومناسبة         ومواطن بمعرفة ما يسوق من د      ة دقيق ده معرف  إن تثقيف    حيث  ،اء في بل

ي  ساعد ف يد سي تخدام الرش سالمة واالس ة وال ضايا الجودة والفعالي ي ق واطنين ف الم
  .التنظيميةتحقيق األهداف 

  
  الشفافية سر نجاح السياسة الدوائية

اون           اس والتع ة الن ساب ثق ى اآت ساعد عل دواء وت الشفافية مسألة مهمة في تنظيم ال
  . ر بين مختلف الجهات وتسهل تبادل المعلومات بين الجهات الواضعة للوائحالمثم

  
   بشأن الشفافية 2004توصيات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء 

ة                • دواء الوطني العمل على مضاعفة الجهود لتأآيد الشفافية في عمل سلطات تنظيم ال
ات األ      الوأن تشمل اإلرشادات     ايير وبيان ة المسجلة،    تنظيمية واإلجراءات والمع دوي

 .بحيث يعلن عنها لكل جهة معنية
ا           • سلبية منه يم ال ائج التقي ارير نت ل تق ة آ ة مفهوم ة بلغ سلطات الوطني ن ال أن تعل

 .واإليجابية
ة                • القرارات التنظيمي ة ب أن تتيح سلطات تنظيم الدواء الوطنية آل المعلومات المتعلق

 .امل بالدواءمع شرح أسباب اتخاذها، وتعطى هذه المعلومات لكل متع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بشأن الشفافية 2004توصيات مؤتمر سلطات تنظيم الدواء  ):12الشكل (



 

‐ 44 ‐ 
 

ا         رى منه ات أخ ع جه اون م ة بالتع ة البريطاني ة الدولي شأت وزارة التنمي د أن وق
 Medicines transparency)) ةـة األدويـيـف شفافـتحال(ة ـة العالميـة الصحـمنظم

alliance; MeTA) سياسة     ويساند درتها في ال جهود الدول في دعم الشفافية وبناء ق
الدوائية وإدارة شراء األدوية وإمدادها عن طريق جمع المعلومات عن جودة وأسعار              
ة           دواء الحقيقي ة ال ن آلف شف ع شجيع الك ة، وت د المختلف ل التزوي ي مراح ة ف األدوي

  .ومقارنتها بأسعار المناقصات
ة            ومسألة الشفافية في إدارة السيا     ة الصحة العالمي ه منظم ا أولت ة هو مم سة الدوائي

د أوصت  ه فق ة، وعلي صحة العام ا سجل من ممارسات مضرة بال ا نظرًا لم اهتمامه
  .بتقييم الشفافية وعالج الفساد قبل وضع الخطة الدوائية العامة وتنفيذها

  
  ترابط اإلجراءات شرط لنجاح السياسة

ة األساس     ة لألدوي ة الوطني ع القائم وطني،    إن وض فات ال ب الوص شر آتي ية، ون
وتطوير اإلرشادات العالجية، ودمج جميع اإلجراءات في إطار سياسة الدواء الوطنية           
ذه األمور                ة آل ه ة العام سياسة الصحية وخطة التنمي ة مع ال وتناسق السياسة الدوائي

ه تساهم متضافرة في نجاح خطة الرعاية الصحية، وليس هنالك أسلوب واحد لتبني هذ     
ار   دان، فاختي ل البل صلح لك ة ت ية معين ة أساس ة أدوي د مجموع ا ال توج اإلجراءات آم
ى حده، ولكن                        د عل ا آل بل وم به ة، يق ا مسؤولية محلي األدوية األساسية وآلية اعتماده
صحة        ة ال ل منظم وائم ودالئ ادات وق ن إرش تفادة م وطنيين االس سؤولين ال ن للم يمك

دان األ       ا أن             واالستعانة بحصيلة تجارب البل ة، آم اون المباشر مع المنظم خرى والتع
ة                    ة وبحيادي ة واألجنبي ة المحلي صناعات الدوائي أثير ال دًا عن ت تم بعي االنتقاء يجب أن ي

  .علمية تنأى عن التأثر بالمصالح التجارية الخاصة

داد أمر ضروري لنجاح              والتنسيق بين من يضع السياسة وبين المسؤول عن اإلم
دواء، ونضرب     مَّ            سياسة ال ات؛ ت ع الجه ين جمي سيق ب د ضرورة التن ًا يؤآ اًال واقعي  مث

اذ دواء            ة باتخ دول اإلفريقي سيالن في إحدى ال تغيير طريقة العالج المعتمدة لمرض ال
مختلف عن الدواء المعتمد سابقًا نظرًا لوجود مقاومة للدواء األول، ولكن لم يتم إعالم               

ة ب           د باألدوي د البل دوائين            الجهة المسؤولة عن تزوي ر في االستخدام، وآال ال ذا التغيي ه
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ْت               في القائمة الوطنية، والنتيجة ف      مسجل ار سريعًا من األسواق، وتِلَف دواء المخت د ال ق
آميٌة آبيرة من الدواء القديم بانتهاء تاريخ صالحيتها، وهذا األمر ُعرضة للحدوث في 

ة          آل بلد آنتيجة لفقد التنسيق بين المعنيين بالقضية الدوائي           ار قائم ذي يخت ين ال ة، أي ب
األدوية األساسية، ومن يضع إرشادات العالج، والجهات المزودة باألدوية، والصناعة 

  .الدوائية المحلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يوضح الشكل قائمة باألمراض والشكاوى الشائعة ):13الشكل (

  تيسير إتاحة الدواء .2
ى ا  سير الوصول إل ة لتي سياسة الدوائي ب ال ضافر جوان ق تت ا التطبي دواء، وأهمه ل

أهم                        ة، ف ة ممكن ل آلف ال بأق دواء الفّع اء ال األخص انتق ة األساسية وب دأ األدوي الجيد لمب
األمراض الشائعة يمكن عالجها بالقليل من األدوية األساسية، آما أن نشر المعلومات              

ا غاب         المناسبة سيوسع من إدراك األ     ة ورخيصة ربم ة وفعال ة مهم اء لوجود أدوي طب
دواء      . وجودها عن أذهانهم بسبب قوة وسيطرة تيار الدعاية الطبية         اتورة ال أما تمويل ف

ا في                   ان، وذآرن على المستوى الوطني فأمر ال يقل أهمية وهو صعب في بعض األحي
اتورة      راء ف ن ش الده ع ز ب ن عج صحي ع سؤول ال الة الم اب رس ة الكت ة بداي  األدوي

  .يحتاجهالالزمة، فيعتبر التمويل الكافي والمستمر ضرورة لتيسير إتاحة الدواء لمن 
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  جوانب السياسة الدوائية لتيسير الوصول إلى الدواء ):14الشكل ( 

ة عن   ل أهمي ر ال يق ه أم ل آلفت رد تحّم ن للف سعر يمك دواء ب ود ال إن وج ذلك ف وآ
ذا نجد      ،قضية التمويل  سوق                   وهك وفرة في ال ثمن مت ة ال ة مرتفع بالد أدوي في بعض ال

وفي نفس الوقت يعجز المرضى عن شرائها رغم حاجتهم الماسة لها، وتزداد المشكلة            
يد استعمال         ا ترش خصوصًا عندما يكون الضمان الصحي العام أو الخاص قاصرًا، أم

ر، ولكنَّ الترشيد بحيث الدواء فدوره في تيسير إتاحة الدواء قد ال يبدو ظاهرًا أول األم
وفر          ر موضعه ي ال يستهلك المرء أقل أو أآثر من حاجته آما ال يستخدم الدواء في غي

الزم           دواء ال ل من حجم     ،المال الخاص للمريض فيسهل عليه الحصول على ال ا يقل  آم
ي    دوائي المحل سوق ال وب لل ل المطل در    ،التموي ي ُته ة الت ة األدوي ن آمي ض م  ويخف

ر المرشد              باالستعمال الخ  ة لالستعمال غي ار الجانبي و أن    ،اطئ ومن آلفة عالج اآلث  فل
دخل                مريضًا استعمل دواًء ال يناسبه وسبب له أذى فال بد من أدوية تزيل هذا األذى ون
وانين والخطط دورًا    دة، وللق ة المتزاي سيء والحاج تعمال ال ن االس ة م ة خبيث ي حلق ف

ى     دواء للمرض ة ال ضمان إتاح ًا ل ذل،محوري ث      وآ ن حي ذها م ى تنفي ائمين عل ك الق
ذها ضمانة                 ي تنف وانين والجهات الت ة الشخصية فصالحية الق دة والنزاه المعرفة الجي
ة                شرت منظم د ن لحسن استخدام الموارد المحدودة وزيادة مردود النفقات الصحية، وق

اب  ا آت ة؛ ومنه د باألدوي ى إدارة التزوي ساعد عل دة ت ل عدي صحة دالئ د (ال إدارة تزوي



 

‐ 47 ‐ 
 

ة           ،وتبنته العديد من الجهات اإلدارية والتعليمية     ) لدواءا صيدلة في جامع ة ال ا آلي  ومنه
ى         يالكويت في أواخر التسعين    سنة األول وزاد  .ات فجعلته جزءًا من الدراسة التمهيدية لل

شراء           اعي ل د الجم اد التعاق م مظاهره اعتم التعاون اإلقليمي في مجال الدواء، ومن أه
  .ه دول مجلس التعاون الخليجياألدوية وهو ما تفعل

ام          اءة نظ ي آف ه ه ن يحتاج دواء لم ة ال ى إتاح ؤثر عل ي ت رة الت وة األخي والخط
ع ا ،التوزي دواء وسوقوه آم اعوا ال وزعين من القطاع الخاص لب ر للم رك األم و ُت  فل

تسّوق الثياب وغيرها من البضائع، فباعوه في مناطق األثرياء وفي األسواق المكتظة             
وا ال داد  وترآ ق جودة اإلم ة تحق د من ضمانات حكومي ال ب رة، ف ة والفقي اطق النائي من

  .الدوائي سواء أآان المسؤول عنه القطاع العام أم الخاص
  

  :)ال زال الوصول لألدوية صعبًا( مؤتمر سلطات الدواء

دواء                سلطات تنظيم ال دولي الحادي عشر ل ام  جاء في تقرير المؤتمر ال  )2004(  ع
ًة أساسية أم               تزال مسألة إت  ال" ة أدوي احة الدواء أمرًا مقلقًا جدًا، سواء أآانت هذه األدوي

  . استوائيةلقاحاٍت أم أدويَة أمراض نادرة أم أدوية أمراض 

ات الموجودة               فعلى سلطات تنظيم األدوية ومن يعنيهم األمر أن يتعرفوا على العقب
سهيل    ى ت ساعد عل ة، فت ات متوازن ول بمقارب اد الحل سعي إليج ن وال ة م ة األدوي إتاح

  ."ناحية، وتحافظ على حماية الصحة العامة من ناحية أخرى

  

  توصيات مؤتمر سلطات الدواء لتسهيل إتاحة األدوية للمرضى 
دواء     • لطات ال ؤتمر س ى م ى     ICDRA)(أوص ول إل سهيل الوص وانين لت ر الق  بتغيي

 .األدوية مع مراعاة الحفاظ على الجودة والسالمة والفعالية
ى  • ة ذات       أن تعط سجيل لألدوي سويق أو الت ات الت ديم طلب د تق ة عن ازات خاص امتي

األولوية في رعاية الصحة العامة، وإنشاء آليات لتسهيل تسجيل األدوية الضرورية،         
 .آتخفيض الرسوم أو التكاليف األخرى

ُة لتناسب                     • دَُّل العملي ة، بحيث ُتَع سجيل األدوي ة ت موازنة الفائدة والضرر خالل عملي
 .الناس المستهدفين واحتياجاتهمأمراض 
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 جودة الدواء وسالمته .3
وبر    ثإن الكارثة اإلنسانية التي حدثت بعد استعمال مرآب ال          اليدوميد ابتداءًا من أآت

ا                  ،)1961( عام غ عددهم في ألماني ال مشوهين بل ل  )6000( وما ترآته من أطف  ، طف
ى ت     500وفي بريطانيا    الم إل ال    طفل دفعت العديد من حكومات الع ولي اإلشراف الفّع

ك الوقت قامت              ذ ذل ا، ومن ة تأثيره ة لمتابع د طريق ة وتحدي على إنتاج وصرف األدوي
ادة     نص الم سية، وت شطتها الرئي اور أن ن مح دواء م ل ال ة بجع صحة العالمي ة ال منظم
ة مفوضة لتطوير ووضع                     ى أن المنظم ة عل ة الصحة العالمي الثانية من دستور منظم

د  ودعم معايير دولية تخ    ص الغذاء والبيولوجيات واألدوية والمنتجات المشابهة، وتعتم
دواء وضمان سالمته          انوني لل الدول على خبرة وإرشاد المنظمة في قضايا التنظيم الق
وجودته عبر تطوير قواعد ومعايير وإرشادات ذات طابع دولي، وتتعاون المنظمة مع   

ا              شأن ومن أهمه ذا ال ة في ه ة والدولي دولي    الهيئات الوطني سيق ال ؤتمر التن  CIH)(م
ة                   واده األولي دواء وم د لل صنيع الجي ا   ،الذي أخذ دورًا آبيرًا في وضع إرشادات الت  وم

  .يتصل بتوحيد هذه المعايير على المستوى العالمي

صحة     ودة ال يين لج املين أساس ا ع مان جودته ة وض ال لألدوي يم الفّع إن التنظ
ة  صحة العالمي ة ال ساعد منظم ة، وت ات العمومي ة الهيئ ستوى فعالي ع م ى رف دول عل ال

ة؛ والتوسع         الوطنية المنظمة لألدوية؛ وتطوير قدراتها في مجال ضمان جودة األدوي
ر                    ة عب ع األدوي ة توزي ة عملي درات رقاب ز ق في تنفيذ ممارسات التصنيع الجيد، وتعزي

يئة الجودة                ة س ة واألدوي ة المزيف ة؛ ومكافحة األدوي ع المختلف وم   آ. قنوات التوزي ا تق م
  .منظمة الصحة العالمية بجمع وتبادل المعلومات حول سالمة األدوية

ة    دان            تتباين جودة األدوي يما في البل ر، الس شكل آبي دخل    ب . منخفضة ومتوسطة ال
ة     )%36(وقد أشارت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن             من األدوي

ة  ًا ذات فاعلي ة عالمي وفرة والمتداول ن  المت دواء، وم ة الموضوعة لل ن المرجعي ل م أق
المعلوم أن استخدام أدوية غير فعالة أو سيئة الجودة أو ضارة يؤدي إلى فشل العالج،                
ة                  ذا يضعف من ثق وتفاقم المرض، وظهور مقاومة لألدوية، وقد يؤدي إلى الوفاة، وه

ة             صحيين، وصانعي وموزعي األدوي ر  و. الناس في النظام الصحي، والمهنيين ال يعتب
 سواء للمستهلكين ـرًا  والمال الذي ينفق على أدوية غير فعالة أو سيئة الجودة ماًال مهد

ضمان                 . أو للحكومات  ة، ل ة قوي ة وطني ى تأسيس سلطات تنظيمي فتحتاج الحكومات إل
صحة     ز ال ة وتعزي ة حماي ة بغي تخدام األدوي ارة واس صناعة وتج ال ل يم الفع التنظ

  .العمومية
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ص   ة ال ل منظم ه       إن عم ة ل المة األدوي ودة وس مان ج ال ض ي مج ة ف حة العالمي
ساعدة       : مكونان رئيسيان هما   ة الم وهو  . وضع قواعد ومعايير الوظيفة، والوظيفة الفني

  .يتم تحت شعار أدوية آمنة وفعالة وجيدة للجميع

ا     ددة منه االت متع ي مج ة ف ساعدة الفني رة والم وفير الخب ى ت ة عل ل المنظم وتعم
وفر                ضبط الجودة، والت    ة، فت ة األدوي شريع، ومجال سالمة وفعالي انوني، والت نظيم الق

دوائي                 يقظ ال سق الت روج وتن دريب، وت إرشادات للتطوير وتقيم ورش عمل ودورات ت
المي  ستوى الع ى الم ة(عل وري عن أضرار األدوي الغ الف ادل )اإلب ى تب ساعد عل ، وت

  . والمخدرةمعلومات مفيدة أخرى، آما تساهم في دراسة المواد النفسية

شروع     ودة؛ م سالمة والج ي تخص ال ة الت شاريع المنظم ن م دواء وم ة ال مجابه
، ودستور الدواء العالمي، واألسماء العلمية غير المحمية لألدوية، ومواصفات          المزور

  .المستحضرات الصيدالنية، ومؤتمر سلطات تنظيم الدواء
  

  :قضية الدواء المزور

ؤت            سكر في م اورد ت دآتور ه ا  يقول ال ام  مر روم ة       )2006(  ع ه منظم ذي أقامت  ال
دواء المزور     الصحة بالتعاون مع ج    ة ال دة لمجابه شكل    : هات عدي دواء المزور ي إن ال

شكلة خاصة   ست م ة ولي شكلة عام و م ه، وه ا ويجب أن نعالج ى مجتمعاتن رًا عل خط
شكلة ضراوة                     ذه الم زداد ه سان وت ا أي إن ومعزولة، فتوجد في آل مكان ويتعرض له

ة                   مع مرو  سلطات التنظيمي اء أو ال ق األطب أتي عن طري ر الوقت، وال يمكن للحل أن ي
ل                 ،للدواء أو الشرطة   ا، ب ة بمفرده ة الصحة العالمي ق منظم  أو الجمارك وال عن طري

دة، وال                    ة معق شكلة عالمي ة م ين لمجابه نحتاج إلى حلول عالمية يشارك فيها آل المعني
ول وتط         اد الحل ة           بد من العمل الجماعي إليج صادق واإلرادة القوي ادل ال ر التب ا عب بيقه

  .والشراآة الفاعلة فنعطي هذه المشكلة ما تستحقه من الحلول الخالقة

ة                        زام بتقوي ؤتمر؛ وهو االلت تم في الم ا يجب أن ي ة الصحة لم وطرح رؤية منظم
ى                  ب، والتوافق عل ستقبل القري التعاون بين الدول والهيئات لبدء عملية التنسيق في الم

ا ذ    مب ابع تنفي ي يت ل دول ق عم شاء فري دولي، وإن اون ال ذا التع شترآة تؤسس له دئ م
ؤتمر   رارات الم ـ وت. ق ل الدول  (IMPACT)ق ـشاء فري ـــ م إنــ ق العم ـ؛ فري ي ـ

ة   ة تزويرــلمكافح -International medicinal products anti) المنتجات الطبي
counterfeiting taskforce).  
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انوني،             ويعمل فريق إيمباآت عل    شريع الق ًا الت ة ، وثاني ى خمسة محاور؛ أوًال التقني
ودة          ضمان الج ي ل ار التنظيم ًا اإلط شترك، ورابع ذي الم ل التنفي ائل العم ًا وس وثالث

ذيرات ر التح سًا التواصل عب دواء، وخام ع ال سلة توزي سالمة وضبط سل شغل . وال وت
ا أصدر المج    ت، آم ق إيمباآ ة فري ة أمان صحة العالمي ة ال ؤتمر  منظم ي الم ون ف تمع

  ).إعالن روما(مجموعة المبادئ المشترآة باسم 
  

  ):منظمة الصحة العالمية(تعريف الدواء المزور 
واء  ائي س ستخدم النه ضلل الم صدًا لي تج صنع ق و من ضًا أ  ه ان مري سؤوًال وآ  م

  .صحيًا

دواء سيء الجودة، فكل دواء مزور سيء الجودة                     والدواء المزور يختلف عن ال
ه أو           . س آل دواء سيء الجودة مزور     ولكن لي  ر طلب ا يكث ى م ادة إل ر ع ويتوجه التزوي

سرطان  ة ال زور أدوي ا ت ة آم صادات الحيوي زور ال ذا ت ه، وله د ربح ي . يزي ل ف ويعم
شآت          لوالتزوير الجريمة المنظمة آما يعمل أفراد منفص        ى من ر إل اج التزوي ن، وال يحت

ر           ة          ضخمة أو أدوات معقدة، وهذا يجعل آشف التزوي د زادت حري ة صعبة، وق  عملي
ر  ا أن آثي زور، آم دواء الم شار ال ن انت ًا م ارة عالمي وانين ًاالتج ك ق دول ال تمل ن ال  م

دو أن              دواء المزور، ويب مالئمة لقمع تزوير الدواء بل وال يوجد عند بعضها تعريف لل
م من     تجارة الدواء المزور لن تتوقف عن النمو فاستهالك الدواء عالميًا يزداد وقليلٌ             ه

ة                      شكلة أن األنظم اقم الم ا يف ي، ومم دواء المزور والحقيق ين ال ز ب يعرفون آيفية التميي
رًا               ا أن آثي الرقابية ضعيفة في أماآن آثيرة وخصوصًا على قنوات توزيع األدوية، آم

ا،  م معرفته ى أراضيها رغ زور عل ود دواء م ر وج ات تنك ادًة  من الحكوم ردد ع وتت
د      الشرآات العالمية في اإل    بالغ عن وجود نسخ مزورة من منتجاتها، وهذه األمور تزي

  .في عمق المشكلة وتؤخر حلها

ا تطوير   ة؛ ومنه ذ الحل الجوانب المقابل شكلة يجب أن يأخ اد للم ذه األبع ام ه وأم
دول، ويجب أن           ين ال ذا التعريف ب د ه دواء المزور ويوحَّ وانين فيوضع تعريف لل الق

ر             توضع عقوبات جزائية تتناسب مع     ا أآث دواء باعتباره ر ال  جريمة حجم قضية تزوي
ة، ونظرًا                خطرًا من أية عملية تزوير أخرى بسبب تأثيرها المباشر على الصحة العام
ع ألخرى واستعمل في                    ة وبي ألن الدواء المزور ينتقل بين الدول، فربما صنع في دول

ًا، وال           ًا وإداري دول قانوني ين ال سيق ب سيق أمر حتمي لنجاح     دولة ثالثة، فالبد من التن تن



 

‐ 51 ‐ 
 

المكافحة ويبدأ من التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة الواحدة من سلطات صحية                
وجمارك وشرطة وقضاء، ويمتد التنسيق عبر شبكات دولية تتبادل المعلومات لمراقبة 
سير البضائع وإصدار التحذيرات، وأهم شيء في الرقابة الترآيز على تسلسل مراحل            

ي دواء ف عال تيراد والتوزي صنيع واالس دواء .  الت ة لل سياسات الوطني أتي دور ال ا ي وهن
ا من األمور               شكل  . فيجب أن يكون منطلقها الحرص على الصحة العامة قبل غيره وت

شاره               ؤرة النت دواء المزور وب صناعة ال أوى ل الدول ذات األنظمة الصحية الضعيفة م
األخص         آما يقل في المقابل انتشاره في الدو      . عالميًا ة وب ل ذات األنظمة الصحية القوي

ل مفاصل   ضبط آ ي ت ك الت ة وتل ة للمنتجات الطبي يم الحديث ة التوس ستعمل تقني ي ت الت
  .انتقال الدواء وتوزيعه

ة، وبعضها                  صناعة الدوائي ا؛ بعضها يخص ال شير إليه وللجودة عمومًا عالمات ت
صناعات                 ام في آل ال ذي    شهادة  آ يخص التحاليل المخبرية، ومنها ما هو ع زو ال اآلي

ق في                  تمنح أنواعه منظمة الجودة العالمية ، ويعني منحه توافر مواصفات محددة تتعل
ا،             مراحل اإلنتاج المختلفة   زم به ة وملت ا أن تكون إجراءات العمل مكتوب ا فيه م م وأه

ولها سمات عامة في معظم الصناعات وبعض شهادات اآليزو خاص بموضوع معين            
يئة عند التصنيع، وتطلب منظمة التجارة العالمية ضرورة حصول           آمراعاة سالمة الب  

ة                    ة، ولكن المنتجات الدوائي ى األسواق العالمي دخل إل أي منتج على شهادات اآليزو لي
صنيع  الاآليزو، فهنالك اشهادة يجب أن تحمل أآثر من مجرد        لتزام بقواعد ممارسة الت

  . التنسيق الدوليالجيد وخصوصًا بنسخها الحديثة الصادرة عن مؤتمر
 

  نشاط المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في تعزيز جودة وسالمة األدوية

يم من               يدعم المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بلدان اإلقل
 :خالل األنشطة التالية

 .تعزيز السلطات الوطنية المعنية باألدوية، والمختبرات المعنية بمراقبة الجودة •
ل ا • ة        نق ضرات الدوائي شأن المستح ة ب ة والحديث ة الحالي د العالمي ايير والقواع لمع

 .مدخالت الوطنية الخاصة بتطويرهاوتنسيق ال
  .البدء في إعداد الدالئل اإلرشادية اإلقليمية وتنسيقها •
ضر    • د المستح شأن رص ة ب ادرات اإلقليمي ز المب المة  تعزي مان س ة وض ات الدوائي

 .األدوية
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  . ظيمية الهامة من خالل التواصل مع السلطات الوطنية التنظيميةنشر القرارات التن •

شرق المتوسط   ة ل صحة العالمي ة ال ي لمنظم ب اإلقليم وم المكت ذلك، يق باإلضافة ل
ة من خالل تأسيس شبكة تضم                   بدعم تبادل ومشارآة المعارف حول الخبرات اإلقليمي

  .السلطات والباحثين والممارسين المعنيين باألمر
  
  : وسالمة الدواء(Pharmacovigilance) الدوائي التيقظ

ضارة    أثيرات ال ارير تخص الت ع تق شمل جم ع، وي دوائي واس يقظ ال وم الت إن مفه
سوق، وإدارة       ي ال سبقًا ف دت م ة ُوج يم أدوي ادة تقي ة، وإع اض الفعالي ة أو انخف لألدوي

دواء، و   د لل تخدام المرش م االس ة، ودع ات الدوائي ادل المعلوم اطر، وتب تعداد المخ االس
  .المسبق لحاالت األزمات

شكل أداة                   ة ت ضارة لألدوي أثيرات ال ة للت ارير الفوري هذه البيانات المتجمعة من التق
ة في           ة متبع ة، وهي آلي شأن سالمة األدوي قوية بيد السلطات الصحية التخاذ قرارات ب

ذه الممارسة  شر ه ة لن صحة العالمي ة ال سعى منظم ة، وت بالد المتقدم ر من ال ى آثي عل
  .مستوى العالم

 عزيز االستخدام الرشيد للدواءت .4
ل                      دواء من ِقَب ة لل وازن الكلف ل ومت دواء هو االستخدام المتعق يد لل االستعمال الرش

ستهلك     ة                ،مهنيي الصحة والم اتهم العالجي ة تناسب احتياج  أو هو تلقي المرضى أدوي
ة مناس     رة زمني ة، لفت اتهم الفردي ي متطلب ات تلب ة، وبجرع ة  والوقائي أدنى تكلف بة، وب

  . هم ولمجتمعهملممكنة 

يد؛ وجود           ة     وأهم أجزاء برنامج االستخدام الرش ة ورقاب ى استخدام     خطة عام  عل
صيدال             ل ال ي نالدواء، وتشمل وصفه المناسب من ِقَبل الطبيب وصرفه الصحيح من ِقَب

ة األ             ا الحلق رة  وهذا يستند إلى المعلومة الصحيحة والحديثة، والتدريب المناسب، أم خي
ات   ود مصدر معلوم ع بوج ذي يجب أن يتمت د فهي المريض ال تخدام المرّش ي االس ف

  .فعال يساعده في اتخاذ التصرف المالئم الواعي بخصوص المعالجة
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  رشيد للدواءال االستخدام الرشيد وغير ):15الشكل (

سبب األمراض المعد             ات ب ر     والترشيد أمر حيوي لخفض المرض والوفي ة أو غي ي
ة،         . المعدية، والحتواء اإلنفاق الصحي    ويتم ذلك عبر دراسة الحاجات الصحية الوطني

ذه            ق ه ية وف ة األساس ة األدوي اء قائم م انتق بها، ث ة تناس ادات عالجي ع إرش م وض ث
اة  ع مراع ة م د األدوي شراء وتزوي ة ل ذه القائم اد ه ك يجري اعتم د ذل الدراسات، وبع

سعر والجودة، وتو      اء          توازن ال ة ومصادر معلومات مناسبة لألطب رامج تدريبي ضع ب
ة  ادات العالجي ى اإلرش ة عل ة مبني ية الوطني ة األساس ة األدوي ون قائم صيادلة، فتك وال

ة  ة الدوائي ا الرقاب ى عليه ة، وتبن ة   . الوطني ن األدوي ة ع ة عام ك توعي ق ذل ويراف
  .واستعمالها في التعليم واإلعالم

  
  عقبات في طريق الترشيد

د أ ي بع ات؛ والت ة من مختلف الجه ات التجاري صحة أن التوجه راء ال ن أدرك خب
ة،                     ى مختلف األطراف المعني ه إل ر نزي سويق غي ر ت تبدأ من شرآات الدواء وتمر عب
وتصل إلى الكادر الطبي نفسه من طبيب وصيدالني، مع سوء إدارة السياسة الدوائية،             
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ا         دواء،         في وجهل المستهلك بمصلحته الحقيقية، تتسبب جميعه ول لل ر مقب  استخدام غي
 الجميع إلى رفع شعار ترشيد استهالك الدواء والعمل على تنفيذه، ولكن التطبيق         ىتناد

ال زال  اعي ف افي، واالجتم ا الثق صادي، ومنه ا االقت واح؛ منه دة ن د من ع ي معق العمل
ة  اعي أو لمحاول ر عن وضعه االجتم ثمن آتعبي ع ال دواء مرتف اس يفضل ال بعض الن

ه                   متا دواء هي من تبيع بعة األثرياء، وفي آثير من البلدان نجد أن الجهة التي تصف ال
اء                   ذا ال يناسب مصلحة المريض، واألطب فلها مصلحة في بيع الدواء مرتفع الثمن وه
دواء           ع ال ون عن بي صيادلة يرغب رًا من ال يقعون ضحية الترويج التجاري، آما أن آثي

 الربح الكبير، ومعظم الناس ينظرون إلى خطوات         ميسور الكلفة ألن ذلك ال يحقق لهم      
ترشيد استهالك الدواء آنوع من التقتير والبخل لضغط النفقات الحكومية وليس آتدبير 

وبالمجمل يجب تعديل العادات والترآيز على . لتحسين الوضع الدوائي والعالجي آكل
رو           ع الت ة، ومن ه،     مصلحة المريض، وتوفير المعلومة الصحيحة والحيادي الغ في يج المب

  .وترشيد وصف الدواء ووضع قيود على صرف الوصفات
  

  الخطوات العملية لدعم الترشيد

دواء؛      بخطوات عملية أوصت منظمة الصحة العالمية       لتحقيق االستعمال الرشيد لل
ود   ا وج ة      ومنه ات المعني ف الجه ن مختل ألف م دواء تت ة ال سق سياس ة تن ة وطني هيئ

األمر اد، وب ل إرش دالئل   وضع دالئ وير ال ذا بتط تم ه ن أن ي ة ويمك ة وموثوق ية حديث
ات          اع والحاج اة األوض ع مراع ة م صحة العالمي ة ال ا منظم ي توفره ة الت النموذجي

ووضع قائمة وطنية لألدوية األساسية انطالقًا من ، والتشجيع على استخدامها، الوطنية
ائية في مختلف المرافق    وتفعيلها، ووجود لجان دوالقائمة النموذجية لألدوية األساسية   

ود   اء، ووج دريس األطب دريب وت اهج ت ي من سائل ف ى حل الم ز عل صحية، والترآي ال
نظام تعليم طبي مستمر مفعل بحيث يتعلق تجديد رخصة العمل بالحصول على اعتماد 
ستقلة        اد المعلومات الم من التعليم المستمر، ووضع نظام لإلشراف والمراجعة، واعتم

ا أثير التج ز عن الت ةري، وتعزي ة الدوائي ي  الثقاف شبهات ف وقي ال ور، وت د الجمه  عن
بة        وانين المناس ع الق ن، ووض ر معل رض غي ن غ و م ي ال تخل ة الت ادرات المالي المب
ادر              دواء وجلب الك وفير ال واإلجراءات الالزمة لتنفيذها، والتمويل الحكومي الكافي لت

  .الطبي المؤهل
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  نماذج من التدخل اإليجابي
ا سياسة          بريطاني يط ال ي تخط ابي ف دخل اإليج ادة للت اوالت الج اذج المح ن نم م

ة               ايس (الصحية ما يقوم به المعهد البريطاني للصحة والجودة الطبي ذي     )ن القرار ال ؛ ف
ة والمعالجات             األخص األدوي . يصدره يضبط سلوك القطاع الصحي الحكومي آله؛ وب

شمل            دة       وذلك عبر إرشادات يقدمها لكثير من أمور الصحة وت ة الجدي  استعمال األدوي
ه                   ك ألن ايس، وذل د ن ى إرشادات معه والسابقة، وآثيرًا ما تعترض شرآات األدوية عل
ًا مع                          د يتعارض أحيان ا ق ام مم صالح الع ق من ال ستقلة تنطل ة م يضعها عبر آلية علمي

ا يخالف بعض اال           رًا م شرآات حول          المصالح التجارية، وآثي دمها ال ي تق دعاءات الت
  .لجديدةاألدوية ا

ام           سلطنة عمان؛  شئت في ع اني حيث ُأن وذج العم  إدارة خاصة  )2000(وهنالك النم
ا    ن وظائفه ة، وم صحة العالمي ة ال ن منظم ابقة م ى توصية س اًء عل دواء بن يد ال بترش
د      ر المرش تعمال غي صل باالس شكالت تت ن م يش ع ات والبحث والتفت راء الدراس إج

شغيل المعيار       ضابطة، وإجراء          للدواء، ووضع إجراءات الت ا من األمور ال ة وغيره ي
يم              داخالت وتقي ديم م ين والطالب، وتق دريب المهني االختبارات، وإقامة ورش عمل لت
أثرها، والتعاون مع الجهات الدوائية األخرى، وسعت اإلدارة لدراسة الوضع الحالي              

صيدلي  (بجوانبه المتعددة وباألخص مثلث      ثًال أ     )والمريض  الطبيب وال ه  ، ووجدت م ن
ة ونصف،              )2000(في عام    ة أدوي  آان متوسط عدد األدوية في الوصفة الواحدة أربع

غير موجود، ومما أثمره هذا العمل بدء تنفيذ خطة إلآلينيكية وأن اختصاص الصيدلة ا
 50 لكل  إآلينيكي صيدالني  :  والسعي للوصول إلى هدف اإلآلينيكيةالعتماد الصيدلة   

وأصبح ترشيد استخدام الدواء جزءًا من الخطة         . )2010( مشفى بحلول عام     إآلينيكية
ة     (الصحية الخمسية    ة الوصفة الواحدة من             )خمس سنوات قادم ، وانخفض عدد أدوي

أربعة أدوية ونصف إلى دوائين ونصف، ووصل عدد األطباء العامين المتدربين على            
ى         دواء إل ة، وانخفض مس             %22االستخدام المرشد لل سبة معدوم د أن آانت الن توى بع

ة من        ام          %60استهالك الصادات الحيوي وى الوصفات ع ى   ) 1995(من محت  %38إل
ام  ي ع ة )2006(ف ة المحوري ن األدوي ر أخرى م تهالك زم شرت . ، وانخفض اس ون

 مرشدًا عالجيًا معياريًا وطنيًا، وُتصِدر 36آما نشرت . ُعمان آتيب الوصفات الوطني
يد، و  دواء الرش تعمال ال ن اس ة ع شرة إخباري ات  ن ات والكلي ين الجامع م التواصل ب ت

صيادلة،          . والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات     دريب ال اهج ت وأحدث تغيير في من
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ر                       ة غي ة للمهن الصحية، وألغي وجود عدد من األدوي وصدرت تعليمات عمل نوعي
  .المناسبة

و                   أستراليا؛ تراليا ت ة في أس ضائع العالجي ة الب ا أن مديري فر توجد مبادرات عدة ومنه
سافرين              ابر والم صناعيين والمخ معلومات إلى آٍل من المستهلكين ومهنيي الصحة وال

  .والمستوردين والمصدرين وألجهزة اإلعالم

تقوم إدارة الغذاء والدواء األمريكية آجزء من برامج الترشيد بنشر           ؛الواليات المتحدة 
  .اع عبر الصيدلياتمجلة المستهلك إلكترونيًا، آما توجد آتيبات توجيهية عديدة ُتب

 
دواء      ـ  ة لالستخدام المرشد لل شبكة العالمي  International Network)ال

for Rational Use of Drugs; INRUD)  
ا  ة، وظيفته اهج البحثي ع مختلف المؤسسات ومختلف المن ة تجم بكة بحثي وهي ش

ذل  ة، وآ دول النامي ي ال دواء ف تخدام ال داخالت لتحسين اس شر م ار ون ك تطوير واختب
ارات    تطوير أدوات بحثية مفيدة لمسألة استعمال الدواء، وتجري تدريبات و          تطوير مه

ل عمل    و. موجهة لهذا الغرض   هي بهذا الترآيز على تغيير سلوك استعمال الدواء تكّم
ربط              . الشبكات األخرى  اهج فت دد المن ى تع وتعمل وفق مبادئ رئيسية هي؛ الترآيز عل

وم ا ة والعل وم الطبي ين العل ا ب ي  م سلوآية ف احي ال م المن ى فه د عل ة، والتأآي الجتماعي
ستهلك، وإجراء دراسات               دم والم ة المق استخدام الدواء وخصوصًا االعتقادات من جه
تخدام   سِّن اس داخالت تح ى م سلوآية للحصول عل ل ال ذه العوام م ه ة لفه ة محكم بحثي

  .الدواء وتكون قابلة للتكرار
  

ـؤتــالم  ـ ـمر الـ سيــدولي لتـ ـ استنــح ـخدام األدويـ  International)ةـ
Conference on Improving Use of Medicines; ICIUM)  

ام  ي ع رة ف د ألول م ادلوا  )1997(ُعق راف وتب ن األط ر م ه الكثي ع في  واجتم
ام  ي ع اني ف ؤتمر الث د الم ة، وُعِق دًا تهدف لتحسين استخدام األدوي ة ج ات هام معلوم

شب 2004 ؤتمر ال ذا الم م ه د نظ ات  ، وق ع جه ة م يد لألدوي تخدام الرش ة لالس كة العالمي
المبتكرة لتحسين  أخرى، ويهدف المؤتمر لبناء توافق عالمي حول المداخالت الفعالة و         

ارات وتحديات مجاالت عدة             استخدام الدواء    وباألخص في الدول النامية، ويدرس خي
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ة،            رامج الوطني نظم والب ة    آالسياسات والنظم الدولية، والسياسات وال شافي والرعاي الم
ة المجتمع       والرعايةالمتخصصة،   ة من جه ة األولي دميها، والرعاي  األولية من جهة مق

اب المصالح المرتبطة           . المحلي احثون وأرب اء وب وشارك فيه مسؤولون ومدراء وأطب
ام        272بالدواء فبلغ عددهم      ادرة     43 من   )1997( مشارك في ع ه مب ق في دًا، وأطل  بل

ا   البحث المشترك وصدر     اجتمع               31منه اني ف ؤتمر الث ا الم ل سياسة؛ أم ة وتحلي  مداخل
ه  ن 472في شارٍك م ديات   70 م ل التح ور ولتحلي ن أم ه م بق بحث ا س ة م ة لمتابع  دول

ة في             الجديدة التي ظهرت نتيجة اإلصالحات الصحية وزيادة الخصخصة والالمرآزي
ة األساسية      ا أضر بخطة األدوي دوائي مم وضع خطط   وأوجب ،القطاع الصحي وال

ة                ى أدوي جديدة لتمويل الوصول إلى األدوية األساسية، ونوقش فيه تحسين الوصول إل
  .اإليدز والسل والمالريا

  
  :تثقيف المستهلك دوائيًا

ى استعمال                  درتهم عل ادة ق ساهم في زي هو إعطاء األفراد والمجتمعات معلومات ت
التو           سياسة       الدواء بطريقة متعقلة وصحيحة وآمنة، ويعمل التثقيف ب شطة ال ازي مع أن

صحية   ضايا ال ن الق د م ل العدي ة لح ة الوطني ًا  . الدوائي ستهلك دوائي ف الم شمل تثقي وي
يم                مرحلة عامة آثيرًا ما تتعرض لإلهمال، وهي مرحلة توفير الثقافة الدوائية في التعل
ى                       دواء، ومت د استعمال ال ؤهلهم للتصرف الصحيح عن ا ي ع م تعلم الجمي العام بحيث ي

ن     يجب أن الم، ولك زة اإلع ة أجه يم باألهمي د التعل أتي بع تعماله، وي ن اس وا ع  يمتنع
دواء، ويلعب                  ر المرشد لل دورها يترآز على محاربة سلبيات ومخاطر االستعمال غي
ة وطرق                 د ومخاطر األدوي الطبيب والصيدالني الدور الهام في توعية المرضى لفوائ

ي د      . االستخدام السليمة  ستهلك        آما أن للمجتمع األهل ة الم ات حماي يما جمعي . وره والس
ب       يم المناس وفير التعل تن بت م تع ة إذا ل ة الوطني سياسات الدوائي نجح ال ن أن ت وال يمك
ة     ة دوائي دم توعي م تق ة، وإذا ل ن ناحي رين م صحة اآلخ ي ال صيادلة ومهن اء وال لألطب

دوائي            ة التثقيف ال ْن لألسف رغم أهمي ام،  مناسبة للمستهلك من ناحية أخرى، ولك الع
ة                             د معالجة بقي ابع إال بع شية في الخطط الصحية فال يت سألة هام ه م ى أن ه عل يُنظر ل

شكل                  . عناصر السياسة الدوائية   ه ب م توثيق د ت دواء ق ر المرشد لل رغم أن االستخدام غي
واضح، ويشمل اإلفراط باالستعمال أو نقص الجرعة الكافية للعالج أو االستخدام غير 

ثًال،           المناسب، آما ثبتت ن    جاعة حمالت التثقيف العالجي في برامج معالجة اإلسهال م
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الج     ات الع صت نفق ات وتقل رض والوفي انخفض الم ة    . ف د الثقاف شكلة فق ن م وزاد م
مية،    صحية الرس زة ال ي األجه اءة ف ستوى الكف دني م ة، ت ة الدوائي ص األدوي ونق

ية  ر أساس ة غي وفر أدوي ع ت ق م ية المتراف صادر األساس ود م دم وج ات ، وع معلوم
دواء    موضوعية ومتوازنة لكال الفريقين؛ المريض ا     ستهلك ، والطبيب الواصف لل ، لم

دواء،                 يد ال ًا لنجاح خطة ترش وتعد مصادر المعلومات المستقلة والصحيحة أمرًا حيوي
ار     ى اختي ط عل ؤثر فق ريض وال ي ب والم ى الطبي ؤثر عل ة ي ة الطبي أثير الدعاي ألن ت

ا             النوع التجاري للدواء، بل ر     ا، أو مشكوك بأمره بما يدفع الستخدام أدوية ال حاجة له
من حيث الفعالية والمأمونية عبر القطاع غير الرسمي من السوق الدوائي، وخصوصًا 

ستهلك  . من األسواق اإللكترونية في الشبكة العالمية   ومن أمثلة التأثير الدعائي على الم
دوائية، مما يزيد في مخاطر الدواء، استخداُم أدوية لحاالت يمكن أن تشفى ببدائل غير 

د من            . ويؤدي لضياع السيولة المالية    ا يزي شابهة مم ة مت دد ألدوي ومنه االستخدام المتع
ار ذه اآلث ى عالج ه ًا إل صحية جزئي ات ال ضارة وتتحول النفق أثيرات ال د ثبت ،الت  وق

ة لع             ة عن استخدام عدة أدوي ات ناجم د تعرضوا ألذي ال ق الج مؤخرًا أن بعض األطف
  .الرشح

تعمال     ي اس رة ف ة الكبي ود الرغب صحيحة وج ة ال ة الدوائي د الثقاف اهر فق ن مظ وم
تهالك        د اس ا يزي ه، آم ى عن ي غن و ف ريض ألذى ه رض الم ي تع الج الت ن للع الحق

ة     شكلة عالمي ى م ضرر إل ول ال ة فيتح ة الجرثومي ن المقاوم صادات م د زادت . ال وق
ة        ة       الخصخصة من مشكالت سوء استخدام األدوي رة أن الجه الد آثي حيث نجد في ب

صلحة        ا لم ا ومراعاته ي نزاهته شكك ف ا ي ه مم ي تبيع ي الت دواء ه صف ال ي ت الت
  .المريض

 
  :إرشادات مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

وذج تثقيفي يعمل في               ي نم الم العرب شرة آل دواء مصنع في الع ة ن تجد في نهاي
 وقد وضعه بشكل مشترك مجلس وزراء الصحة العرب، إطار ترشيد استخدام الدواء،

  : واتحاد الصيادلة العرب
 .الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالآه خالفًا للتعليمات يعرضك للخطر •
صيدالني    اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال المنصوص عليها وت         • عليمات ال

 .بالدواء وبنفعه وضرره فالطبيب والصيدالني هما الخبيران الذي صرفها لك،
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  .ال تقطع مدة العالج من تلقاء نفسك •
 .ال تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية •
 .ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال •
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   الشكل خطة ترشيد الدواءيوضح ):16الشكل (
  

  :أدوات ومصادر معلومات مساعدة
  : العالميةمكتبة األدوية األساسية في موقع منظمة الصحة

سهل          ان وت ة بالمج شبكة العالمي ى ال ة عل دمها المنظم ة تق ة معلوماتي ي خدم وه
، باإلضافة   ةالالئحة النموذجية لألدوية األساسية؛ النسخة الخامسة عشر      : الوصول إلى 

 WHO)لمعلومات تخص األمراض واستعماالت األدوية، آتيب الوصفات النموذجي 
model formulary) . ة ذه المكتب ة  وه اء األدوي ان انتق ى لج ة إل ة موجه اإللكتروني

صحية، وال يوصى       سات ال شافي والمؤس ي الم دواء ف ان ال ن لج ا م ة وغيره الوطني
دواء        ة       . باستخدامها من قبل الطبيب أو مستهلك ال صفحات المكتب ي ل والنص اإللكترون

ذلك              المراجع واإلرشادات المناسبة إن وجدت، وآ دواء مباشرة ب روعي فيه وصل ال
وائم     ا صفحة تحوي مجموعة من ق ع أخرى منه وذجي، ومواق لكتيب الوصفات النم
ق               د انطل الدواء الوطنية وسياسات الدواء الوطنية، ومكتبة األدوية األساسية مشروع ق

  .مؤخرًا ومن المتوقع أن ينمو مع مرور الوقت
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  آتيب الوصفات النموذجي الصادر عن منظمة الصحة العالمية
ية،             العمود الفق يشكل   ة األساس ة األدوي ى قائم ري لمكتبة الدواء العالمية؛ المبنية عل

  .وآتيب الوصفات النموذجية

المة     ضمن س ستهلك وي وق الم ي حق د يحم تعمال دواء مرش و اس وة نح و خط وه
ي                ة األساسية الت المرضى، وهو أول وثيقة عالمية تعطي معلومات مفصلة عن األدوي

  . قائمة األدوية األساسية النموذجيةتزيد عن ثالثمائة دواء الموجودة في

ضارة، ومضادات              ار ال وفيه معلومات عن االستعمال الموصى به والجرعة واآلث
ادة سالمة         . االستعمال، والتحذيرات  ينفع بزي دة س واالستعمال الصحيح لهذه األداة الجي

ى عادات                 اسرالمرضى ووقف اإل   شير اإلحصاءات إل ة؛ حيث ت ف في وصف األدوي
دواء، وصف دواء  تعمال ال ي اس ر ف ه تقتي ة، يقابل تعمال األدوي ي اس يئة وإسراف ف س

  .وخطأ في االستعمال أيضًا

صادات                 ًة، وال ا حقيق اج له دد المحت فعدد الذين يتلقون صادات جرثومية ضعف الع
ى         اة عل ن المعط صف الحق رض، ون بة للم ر مناس االت غي ع الح ي رب وفة ف الموص

ر م  ة، وآثي ر معقم الم غي ستوى الع نظم  م دول ال ت ه أصًال، ونصف ال ة ل ا ال حاج نه
د، فكل        شكل جي ابعون العالج ب الدعاية الطبية، آما أن نصف المرضى المزمنين ال يت
اء وحسن                اده انتق دواء عم هذا يضر باإلنسان صحيًا واقتصاديًا، واالستعمال الرشيد لل

سورية ا              سالمة ومي ي تجمع النجاعة وال دًا عن      استعمال األدوية األساسية الت ة بعي لكلف
  .التأثيرات التجارية

ة   ة األدوي ة لقائم رورية ومكمل وة ض ة بخط صحة العالمي ة ال دأت منظم د ب وق
ر              األساسية، وهي ربط األدوية بإرشادات عالجية، وقد ثبت أن المعلومات الدوائية غي
ذا              المرآزة، واإلرشادات العالجية دون متابعة نشطة، والتواصل غير التفاعلي؛ آل ه

  . يعطي الثمرة المرجوةال

وبالمقابل فإن اإلرشادات العالجية المعيارية المدعومة ببرامج تدريب فاعلة أثبتت 
در   ة الحادة عند األطفال، آمثال، نجاعتها في خفض وفيات األخماج الصدري    ومن المق

اتورة                   ية، وتصل ف ة األساس أن ثلثي سكان الدول النامية فقط يتاح لهم الوصول لألدوي
  .من ميزانية الصحة %40ية في هذه الدول إلى األدو
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اس       ر األس تعمالها حج ة اس ية وطريق ة األساس ر الوصول لألدوي ه يعتب ذا آل وله
ألفضل تعامل يهدف لعدالة الوصول للدواء، وهذا األمر يصح أيضًا على الدول الغنية       
وم       احثون أن مفه د الب د وج ات وق صحي والحكوم ضمان ال م ال ر يه دواء أم ة ال  فكلف
د     ة معه الج وتجرب واتير الع دة لف ة المتزاي واء الكلف ية ضروري الحت ة األساس األدوي

ة        .نايس البريطاني مثال جيد في هذا الشأن       معظم األدوية التي تحويها القائمة النموذجي
  . ومتوفرة في العديد من المصادر،معروفة ومثبتة الفعالية ومنتهية براءة الصنع غالبًا

و     ى             آتيب الوصفات النم ة والمؤسسات آأساس ُيبن ذجي موجه للحكومات الوطني
ة، حيث      عليه لصنع آتيب وصفات وطني خاص، وهو من األهمية بمكان للدول النامي
ة          ن األدوي د ع ات الوحي صدر المعلوم ي م ة ه ة والدعائي ات التجاري ون المعلوم تك

اعدة لموظفي الصحة ولألطباء والمرضى، ويشكل آتيب الوصفات النموذجية أداة مس         
  .ألفراد األطباء

دول    سعر مخفض لل ادية ب ب الوصفات اإلرش ة آتي صحة العالمي ة ال ع منظم وتبي
  .النامية، وتوفره إلكترونيًا مجانًا وبصيغة قاعدة بيانات قابلة للبحث

ة والمؤسسية أن      .وتعمل إلخراج قرص آمبيوتري للكتيب     وبإمكان اللجان الوطني
ة الصحة ال          ة آنقطة انطال     تستعمل آتيب وصفات منظم اء آتيب وصفات       عالمي ق لبن

اثرة          نموذجية خاص  تم  . ، يراعي ظروفها الخاصة بدًال من االبتداء من مسودات متن وي
ا يوجد                     ا مم ة وإضافة غيره ة الوطني هذا بحذف األدوية التي ال توجد في قائمة األدوي

  .في القائمة الوطنية، وإضافة األسماء التجارية والمواصفات واألسعار

ادًا                    وت ي اعتم اء آتيب وصفات وطن ة من التكاسل ببن حذر منظمة الصحة العالمي
على توفر آتيب المنظمة، والشرط األساسي لقبول استعمال الكتيب هو إجراء تطوير              

ستقبليين للكتيب     ة      . ومراجعة مع المستخدمين الم ا مراجع ذا عليه ة به والجهات المهتم
  .رةالمكاتب الوطنية أو اإلقليمية لطلب المشو

  
  (Essential drugs monitor)  موقع ِمرقب األدوية األساسية

وزع   تج وي ية (ين ة األساس ب األدوي ية،   )مرق ة األساس ذي لألدوي امج التنفي ، البرن
ة،   صحة العالمي ة ال ابع لمنظم نويًا باإلنج الت رتين س ًا م شر مجان سية وين ة والفرن ليزي

والي  رأه ح ية، ويق بانية، والروس اني، إن )300000(واإلس و مج الم، وه ر الع سان عب
صيدالنية       ضايا ال ة، والق دواء الوطني ات ال ي سياس ورات ف ن التط ارًا ع وي أخب ويح
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ث       ة، والبح ط التعليمي دواء، والخط ة ال د، وإتاح دواء المرش تخدام ال رة، واس المعاص
اء، ومعلمي            . العملي سياسة، واألطب وتتوجه نشرة مرقب األدوية األساسية لواضعي ال

ارير عن          . المدراء، ومنظمات التنمية الصحية    الصحة، و  ويرحب المرقب بإرسال تق
زام بإرشادات محددة، وآخر إصدار معروض                 شرط االلت ذها ب السياسة الدوائية وتنفي

  .، ويوجد أرشيف لإلصدارات السابقة)2003( لعام 33للتحميل المجاني هو العدد 
  

عر ال  ر س ل مؤش ـدلي ـدولــدواء الـ  The International Drug Price)يـ
Indicator Guide)  

وفرة                   د من الجهات الم ة من العدي واد الدوائي وهو موقع يحوي طيفًا من أسعار الم
ل         دليل جع ن ال ة م ة، والغاي االت حكومي ن وآ ة، وم ة دولي ات تنمي ن منظم ا، وم له
ة                دواء بجودة عالي معلومات أسعار الدواء أآثر إتاحًة وشفافية لتحسين إمكانية شراء ال

ن عر ممك أخفض س واد   . وب شراء الم املين ب ل الع سيًا لك ًا رئي دليل مرجع ذا ال د ه ويع
  .الصيدالنية

 خطوات لتخفيض سعر الدواء األساسي ):2الجدول رقم (
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وم اإلدارة الصحية    دليل  Management sciences for health)(وتطبع عل  ال
ذ  ام من ل ع ام )1986(آ سخة ع د طبعت ن صحة )2007( وق ة ال ع منظم اون م  بالتع

ل        ة، ويمكن تحمي شفافية األدوي العالمية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والتحالف ل
  شكل)750( مادة فعالة في )350(ويحوي عادة . نسخة رقمية مجانية من موقع الدليل

  . مصدرًا)17( من جرعيًا
  

  :دالئل أسعار أخرى

ة مع عدد         دواء             تعمل منظمة الصحة العالمي ة أسعار ال شرآاء إلتاحة معرف  من ال
دواء                 شراء ال ة ب رعين والمؤسسات المعني . بشكل أسهل للحكومات والمنظمات والمتب

ة              فمنها الدليل السابق، ودليل عن أسعار أدوية اإليدز، وتقرير المواد الصيدالنية األولي
ة األ      .  مادة فعالة  )273(واألدوية األساسية وفيه     ا ساسية   ومؤشر أسعار األدوي  إلفريقي

  . دواء أساسي)300(وفيه حوالي 
  

  موقع مقاومة الصادات الحيوية

ستمرة ضد األمراض      رغم توفر األدوية واللقاحات الفعالة فإن المعرآة ال تزال م
ة،                   دول النامي األخص في ال ات، وب داوى والوفي المعدية، فال تزال تسبب الكثير من الع

ة لل  ة الجرثومي ور المقاوم ؤدي ظه درة  وي ر زوال ق امي خط ى تن ة إل صادات الحيوي
  .الطب على معالجة العدوى وإنقاذ أرواح الناس

دز وفيروسه             واألمراض المعدية األآثر إحداثًا للوفيات هي العداوى التنفسية واإلي
وأمراض اإلسهال والسل والمالريا، ونجد أن آل أدوية الخط األول لهذه األمراض قد             

ال خطة           ! مة  ظهر لها مقدار من المقاو     وفي بعض الحاالت أدت شدة المقاومة إلى انتق
ر       دما تظه الج، وعن ث للع اني أو الثال ط الث ة الخ ن أدوي ًا م ى ثمن ة أغل الج ألدوي الع

  .المقاومة ألدوية الخطوط العالجية الثالثة يفقد العالم خيارات العالج المتاحة

اع     ويرى البعض أن المقاومة الجرثومية للصادات هي ظاهرة طب         يعية تنتج عن دف
ي       راف ف ا، آاإلس د منه ل تزي د عوام ْن توج ذا صحيح ولك سها، وه ن نف راثيم ع الج
ا                   ا، ومنه اقص أو الخاطئ له استهالك الصادات الحيوية دون حاجة، أو االستخدام الن

  .ضعف التقيد بانتظام تناول الدواء، وفي بعض األحيان وجود أدوية سيئة الجودة
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دي   ذا التح تجابة له ة     واس تراتيجية العالمي ة االس صحة العالمي ة ال وضعت منظم
ة لمضادات الجراثيم      Global strategy for containment of)الحتواء المقاوم

antimicrobial resistance)     وهي أول مشروع من نوعه، وتغطي االستراتيجية 
ل              ة قب اد  الوقاي العالج  ستة مفاصل رئيسية مطلوبة لعالج المشكلة، وتتراوح من اعتم

م              طريقًا لمجابهة األمراض، إلى إتاحة الوصول لمضادات الجراثيم واالستخدام المالئ
ى                    ز األبحاث عل انوني المناسب وترآي شريع الق د، ودعم الت لها، وعملية الترصد الجي

  .هذه المسألة

ذه  تراتيجيةالاوالمخاطب به صاد س ة ال امي مقاوم ة تن دة لمجابه ة المع ات  العالمي
م ة ه سؤولوالجرثومي دراء الم ات  الم ة القطاعات والهيئ ي آاف رار ف  .ن وأصحاب الق
ذه  ؤدي ه تراتيجيةالاوت دفينس ذا :  ه ي ه وري ف ل الف ات بالعم اع الحكوم أوًال إقن

ي والمشورة             دعم الفن الموضوع، وثانيًا توجيه ما تتبناه الحكومات من خطط عمل بال
ذه        .العملية  ودرست مدى     2002 - 11 في    ةستراتيجي الاوأقيمت حلقة عمل تنفيذية له

  .التطبيق العالمي للتوصيات التنفيذية على مستوى البلدان

، حتواء المقاومة لمضادات الجراثيموتوفر المنظمة قرصًا مدمجًا بعنوان ترّصد وا
ر        ة وآثي صادات الحيوي ة ال ع مقاوم ات موق م معلوم وي معظ ات  ًاويح ن المعلوم  م

ات          ،المتصلة باستخدام الصادات الحيوية    وقضية مقاومة مضادات الجراثيم في حيوان
زارع سياسة      .الم سم ال ن ق ًا م وتري مجان رص الكمبي ذا الق ى ه صول عل ن الح ويمك

  .الدوائية والمعايير
  

  )(Essential drugs in brief نشرة مختصر األدوية األساسية

ضع  ن ب صرة م شرة مخت ى اوهي ن دف إل زاء  صفحات ته اقي أج ع ب لتواصل م
صحة ة ال ة منظم ة وطني ذ سياسات دوائي ي تنفي شط ف ي تن ة الت ات الخارجي ع الجه  وم
  . محليًا أو إقليميًا

  
 (WHO Drug Information) نشرة معلومات األدوية

ذ      هر من ة أش ل ثالث صدر آ صلية ت شرة ف ي ن اموه ار  )1987(  ع ع األخب  وتجم
ات   والتوجهات الخاصة بالهيئات والجامعات ومعاهد التدريب والبحث         ،الدولية وجمعي
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دواء، وتوجَّ  صنعي ال ستهلك وم ة الم سؤولي حماي صحة والم ي ال شرة لمهني ن ه الن
ضايا                     ة لق ا تغطي ة، وفيه دول النامي سعر مخفض لل ة ب سخة الورقي الصحيين، وتباع الن
دواء،      ودة ال ة، وج ة والنجاع يع المأموني ى مواض ز عل دواء، وترآ يم ال وير وتنظ تط

ة        ومستجدات العالجات الدوائية والعشب    ية والبيولوجية، وغيرها من المعلومات الدوائي
ة شرة        . الحديث ة لن ة الرقمي ي المكتب صدر ف ذا الم ي ه شر ف ا ن وع م ع مجم د وض وق

ويمكن البحث  ، (WHO drug information digital library)معلومات األدوية 
  .فيها نصيًا أو عن طريق تصفح النشرات، ويوزع أيضًا قرص مكتنز لهذه المكتبة

  
  :أخرىصادر تعليمية م

ز            ى قرص مكتن ة عل يد مبني ز االستخدام الرش ة لتعزي ة دورة تدريبي . توفر المنظم
دد وفر ع ا ت دواء  ًاآم تراتيجية ال دة آاس ات المفي ن المطبوع ف 2007 - 3004 م ، آي

دواء      اجع لل يم الن ة، التنظ ة دواء وطني ذ سياس ور وتنف ة   :تط سالمة والفعالي مان ال ض
ة لطالب    ؟ن الدعاية الدوائية وماذا ينبغي أن تعلم      والجودة، ماذا تعلم ع    ادرات تعليم  مب

ة ات دوائي شرة معلوم ة ن شاء أو تقوي ة، إن ة الدوائي صيدلة عن الدعاي ام . الطب وال نظ
دد                دواء اإلقليمي المشترك متع ضمان جودة نموذجي لوآاالت شراء األدوية، شراء ال

  .... الدول
  

  الزمر العالجية لألدوية األساسية
ل     أدويو ،التخدير الموضعي ودوية التخدير العام واألآسجين     أ -1 ة تحضير المريض قب

 . للعمليات القصيرةحضيرالعملية والت
المسكنات، خافضات الحرارة، مضادات االلتهاب غير الستيرويدية، أدوية النقرس           -2

ة    ،يديةو وغير الستير  ،مضادات االلتهاب غير األفيونية    ة  و ، المسكنات األفيوين أدوي
 .أدوية االضطرابات الروماتويدية، ونقرسال

سس -3 ضادات التح أق  م ي الت ستعملة ف ة الم ة  ( واألدوي شديدة والفوري اهرات ال التظ
 .)للتحسس

 .أدوية االنسمامالترياق و -4
 .مضادات الصرعمضادات االختالج و -5
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طاردات  وهي  " :طاردات الديدانمثل  )نتانإلمضادات ا(األدوية المضادة للعدوى   -6
دان الم ةالدي ا،عوي اردات الفيالري ي، ط ضادات البلهارس لة م ضادات  مث  وم
ات راثيمو ،"اللولبي ضادات الج ي " .م ام   وه ا الآت وع بيت ن ن راثيم م ضادات الج م

سل  ، مضادات الجذام  ، األخرى مضادات الجراثيم،)تشبه البنسيلين (  ،" مضادات ال
ات  مضاد  ،مضادات الهربس  وهي  " :مضادات الفيروسات و ،مضادات الفطريات و

ة  ات القهقري باهه(الفيروس دز وأش روس اإلي رى،)في ية أخ ضادات فيروس  ،" م
ة   وهي  " :)الطفيليات وحيدة الخلية   (مضادات األوالي و  ومضادات   ،مضادات األميب

 مضادات   ،)للوقاية و للعالج،( مضادات المالريا؛    ، مضادات الالشمينيات  ،الجياردا
 ." مضادات المثقبيات ومضادات داء المقوسات،داء المتكيسات الرئوية

 .للوقاية، ولعالج الهجمة الحادة أدوية الشقيقة -7
ة           األدوية السرطانية و   -8 ة الملطف ستخدمة للرعاي ة الم  وهي : مثبطات المناعة واألدوي

ة ا و،مثبطات المناع سامة للخالي ة ال اتو ،األدوي ضادات الهرمون ات وم  ،الهرمون
 .أدوية المعالجة الملطفةو

 .أدوية بارآنسون -9
 .أدوية التخثر الدمويو ، أدوية فقر الدم مثلوية المؤثرة على الدماألد  -10
 .أجزاء بالزما الدم لحاالت خاصة مثل بدائل البالزما ونواتج الدم وبدائل البالزما  -11
ة  -12 ة الوعائي ة القلبي لاألدوي ة  مث ة اإلآليلي ة نقص التروي ة( أدوي ضادات الذبح  ،)م

شل القلب       و ،خافضات الضغط   و ،مضادات اضطراب نظم القلب    ة ف ات  (أدوي مقوي
 .)مانعات الخثار(مميعات الدم و ،)القلب

ة   و ،مضادات العدوى و ، مضادات الفطريات   مثل األدوية الجلدية   -13  ،مضادات الحك
ضة و واد القاب ايزه   و ،الم د وتم اثر الجل ى تك ؤثرة عل ة الم ل  و ،األدوي دات القم مبي

 .والجرب
 .)تصوير(سائط التباين الشعاعي وو ، العينية وهي العواملالعوامل التشخيصية  -14
 .كلورمثل المعقمات ال و مثل الكحولمطهراتال  -15
 .المدرات  -16
ضمي    -17 از اله ة الجه ل أدوي ضادات الحموضةمث ةو، م ة القرح ضادات و ،أدوي م

  : مثلأدوية اإلسهالو ،المليناتو ، األمعاءالتهابمضادات و ،القيء
  .معوضات السوائل الفموية •
  .أدوية إلسهال األطفال •
 .في الكبار) العرضية(مضادات اإلسهال  •
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 . الهرمونات وأدوية الغدد الصماوية األخرى وموانع الحمل -18
 .األدوية المناعية  -19
 .المرخيات العضلية المؤثرة محيطيًا  -20
المخدرات  و ،مضادات االلتهاب  و ،مضادات العدوى مثل  (المستحضرات العينية     -21

 .)سعات الحدقةموو ،مقبضات الحدقة وأدوية الزرقو ،الموضعية
 .مؤخرات المخاضالدة ومعجالت الو  -22
 .محاليل الديال  -23
ة    مثل (األدوية النفسية   -24 ة االضطرابات الذهاني زاج   و ،أدوي ة اضطرابات الم  ،أدوي

ل " ةمث ة القطب  االضطراباتو ،االضطرابات االآتئابي ابي هوسي(ثنائي  ")اآتئ
س القهري وهجمات     اضطرابات الوسوا   و ،أدوية القلق العام واضطرابات النوم    و

 .)أدوية برامج عالج اإلدمانو ،الهلع
األدوية و ، المزمنوالداء الرئوي المسدمضادات الربو مثل ( ،أدوية جهاز التنفس  -25

 .)التنفسية األخرى
اء و الم  -26 طرابات الم صححة الض ل الم ارل حالي شوارد(الكه طرابات ،)ال  واض

 . القاعدية- الحمضية
  .الفيتامينات والمعادن  -27
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  خامسالفصل ال

  تعريف ببعض األنواع الدوائية

  ) الصادات(المضادات الحيوية 
ة           ات الدقيق و      ..) جراثيم، فطور   (هي مواد تنتجها العديد من الكائن ل نم وم بتعطي تق

ة          ا، ويمكن أن تصنف المضادات الحيوي آائنات دقيقة أخرى وبالمحصلة تقضي عليه
ا       ة له و الجراثيم، أو قاتل ة لنم ا موقف شمل المضادات     و. إم اس بالمصطلح لي يتوسع الن

ات   سلفوناميدات والكينولون صنعية آال ة ال ضها   . الجرثومي ن بع صادات ع ايز ال وتتم
تصنف الجراثيم    (آليات التأثير، وأنواع الجراثيم التي تقضي عليها        : بأمور آثيرة منها  

د  ). أخرىعادة وفق شكلها وقابليتها للعيش في الهواء وإمكانية تلوينها واعتبارات            وتع
المضادات الحيوية أهم أسلحة الطب الحديث، ولكنها بدأت تفقد قدرتها العالجية بسبب            
سوء االستعمال المتمثل إما بإعطائها دون حاجة، أو عدم إتمام الكمية الموصوفة، مما             

 سالالت جرثومية مقاومة للمضاد الحيوي، وفي بعض األحيان مقاومة للعديد           إلىأدى  
ٌر            منها، وتعود    مسؤولية هذا التدهور جزئيًا ألسباب طبيعية نتيجة تأقلم الجراثيم، وآثي

  .رفات الطبيب والصيدالني والمريضمنها يرجع للخطأ البشري في تص

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   الجراثيم واألمراض):17الشكل (
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  :أنواع الصاداتأهم 
  :وزيداتيكاألمينوجل

ل     استخلصت من جراثيم توجد في التراب، وهي مرآبات تقت         ل الجراثيم عبر تعطي
العصيات  [تصنيع البروتينات فيها وتؤثر خاصًة في العصيات الهوائية سلبية الجرام؛        

صا ( شبه الع ة ي كل الجرثوم ة )ش واء (، الهوائي ود اله يش بوج رام )تع لبية الج ال (، س
ر              . ])تتلون بطريقة جرام   از الهضمي، وهي أآث وتعطى حقنًا ألنها ال تمتص من الجه

سمع في                      الصادات سم  سبة نقص ال تعمالها، إذ تصل ن ة تحد من اس يًة؛ فلها سمية أذني
سين، والضرر         %10 ونسبة   ،%25المرضى المعالجين بها إلى      الجين بالنتلماي في المع

ى   ة إل رة طويل رة ولفت رر بجرعات آبي داوي المتك ؤدي الت د ي وس، وق ر عك ًا غي غالب
ا         من المع  %26 إلى   8الصمم، ولها سمية آلوية بنسبة       ًا، آم ا عكوسة غالب الجين ولكنه

شكل  . لها تأثير سلبي على الوصل العضلي العصبي وهو أقل اآلثار الجانبية حدوثاً             وت
ة    شل المعالج د ف سل بع اني لل سين الخط العالجي الث سين والكاناماي ن الستربتوماي حق
رة     ذه الزم ن ه راض، وم ن األم ره م تخدامهما لغي ادة باس صح ع ة، وال ين الفموي

أثير          الجنت ه ت سين ول ا البارومومي تعماًال، ومنه امايسين والتوبرامايسين وهما األآثر اس
ا            (واسع يتجاوز الجراثيم إلى الطفيليات       أرقى منه ي ف ا الطفيل ة أم الجرثومة خلية بدائي

ة سين  )بدرج ين والنتلماي صنعة آاألميكاس صف م واع ن ك أن وير ،، وهنال م التط  ورغ
دة  واع جدي ستمر ألن و(الم بعة أن ام س ى ع ل حت ى األق ى ،)2005اع عل د طغى عل  فق

ات   ا آالبيتاالآتم مية منه ل س رى أق ادات أخ ب ص ي الط تعمالها ف سلينات (اس البن
  ).والسيفالوسبورينات

  

  

  

  

  
   خذ الشكل خطة ترشيد الدواء):16الشكل (

  
  

   المضادات الحيوية ومحاربة األمراض):18الشكل (
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  :السيفالوسبورينات

صنعة  ات نصف م شبه   مرآب ور، ت د الفط ا أح ادة يفرزه راثيم أصلها م ة للج قاتل
ادة باأل              صنيفها ع تم ت سلينات، وي ا البن ة عمله ال  بترآيبها وآلي ل   (جي ل األول، الجي الجي

ة الجرام،              ..) الثاني الجراثيم إيجابي داوى ب وهي من أآثر الصادات استخدامًا لعالج الع
شكالتها     ن م الحقن، وم ى إال ب ضها ال يعط سمية(بع ةال ضاعف إن  ) ، الكلوي ي تت الت

ع األمينوجل  تعملت م داتيكاس ن    . وزي ي يمك ات الت ا بعض المرآب تحدث منه د اس وق
ات  ات والكاربابينيم دة آالمونوباآتام ة جدي ات عالجي ا فئ سنات ،اعتباره  والسيفامي

ة                 ى األدوي دة حالًً للحاالت المستعصية عل والكارباسيفيمات، وتوفر هذه األدوية الجدي
   .القديمة

  :البنسلينات
ًاو راثيم غالب ة للج ات قاتل د الفطور هي مرآب ن أح ستخلص م ا الطبيعي الم ؛ منه

واٌع      ه أن ورت من د ُط تعماًال وق صادات اس سلين أول ال صنَّع، والبن صف م ا ن وأآثره
آثيرة أشهرها الماآسيسلين، ونظرًا ألن بعض الجراثيم تملك إنزيم بيتاالآتماز المفّكك           

ا    ا الآت ة البيت م تطوير       لحلق د ت أثيره، فق الي يعطل ت ة وبالت سلين الكيماوي ة البن م من بني
ادة إضافية                         ة تحوي م سويق أدوي م ت ا ت زيم، آم ذا اإلن اوم ه سلينات تق أصناف من البن

زيم آحمض الكالفونيك           ذا اإلن ثالً (تعطل ه سلين مع حمض الكالفونيك       : م ، )أموآسي
سلينات ال ت  ن أه  ـزال شائعـوالبن تعمال، وم ساسية،   ة االس رط الح شكالتها ف م م

دة    ط المع ي وس ا ف ب تخربه ام لتجن ل الطع ة قب كال الفموي اول األش سن تن ويستح
  .الحامضي

  :الكينولونات
رام،    لبية الج راثيم س ضاد للج و م سيك وه شبه حمض الناليدآ ة ت ات آيماوي مرآب

ا        رة منه ة آبي رة عالجي ى زم لنا إل ى وص دة حت رات عدي ه م ورت بنيت : ُط
اسين والغاتيفلوآساسين وآثير من المرآبات األخرى بعضها لالستعمال        السيبروفلوآس

لبية               ة س البيطري وبعضها اآلخر لالستعمال البشري، وهي فعالة ضد الجراثيم الهوائي
و   جال ي تخرب نم ًا فه ل والمرضعات مطلق ال والحوام الج األطف صلح لع رام، وال ت

حبت من        الغضروف العظمي، وظهر لها تأثير سمي على األعضاء           د ُس لية، وق التناس
ة                    ؤخرًا سالالٌت جرثومي ا ظهرت م ة، آم سمية الكبدي السوق بعض األنواع لظهور ال
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ادة    ة وإع ع للمراجع تعمالها البيطري الواس سألة اس ا طرح م ات مم ة للكينولون مقاوم
  .النظر

   :السلفوناميدات

ارا أمين                شبه حمض الب ادًة ، ت   ،و بنزويك  مرآبات آيماوية موقفة لنمو الجراثيم ع
الجراثيم تتصل باستقالب حمض                 وآلية عملها تقوم على تعطيل عملية حيوية خاصة ب

امين (الورق   ا من الجسم       ، وتصنف حسب سرعة طر       )فيت  ،..)سريعة، متوسطة   (حه
ا، أآثر             ا  وقد تسبب حساسية عند بعض الناس، وظهرت سالالت جرثومية مقاومة له ه

  .مادتينزيج من استعماًال آوتريموآسازول وهو م

   :التتراسيكلينات

تؤثر (صادات حيوية طبيعية ونصف مصنعة موقفة لنمو الجراثيم، واسعة الطيف           
، قلل من استعمالها ظهور السالالت الجرثومية المقاومة لها، وعدم           )على أنواع آثيرة  

ال     ي األطف ستعمل ف ضل، ويجب أن ال ت رى أف ة أخ ور أدوي ا، وظه دة له ل المع تحّم
ة أخرى بعضها خطر            تترسب في األسنان والعظام، و     والحوامل ألنها  ار جانبي ا آث  .له

و     ا وج أثير معظمه ن ت ل م ا يح     ويقل األخص م دة وب ي المع ام ف ات  د الطع وي أيون
  .الكالسيوم آمنتجات األلبان

  : زمٌر أخرى

ا الكلورمن شابهاته، واأه ول وم سين، مفينك سكرية آالفانكوماي دات ال لببتي
دات آاللينكو دا واللينكوزامي سين، والماآرولي سين (ت ماي آزيتروماي

  ...، ومرآبات مفردة آحمض الفوسيديك، والبوليمكسين..)وآالريترومايسين

  
  أدوية الرشح واألنفلونزا

دة                 ادة الم از بزي ونزا تمت يتشابه الرشح واألنفلونزا في آثير من األمور ولكن األنفل
شديد  سعال ال دث التعب أو ال شدة فيح د،وال ل ح ن المحتم ات  وم وث بعض االختالط

ونزا           اج األنفل آالتهاب الرئة، وال يحتاج الرشح إلى أخذ إجازة من العمل، ولكن قد تحت
راض،أو    اءت األع ب إن س ة الطبي ومين، ويجب مراجع دة ي ة لم تراحة منزلي ى اس إل

شديد      طالت، أو اشتدت بعد تراجعها، ومن عالمات تردي حالة األنف          ونزا اإلحساس ال ل
شع           ،قيءبالضعف، ال  صدر، خروج ق م ال م ( الحمى الشديدة، الرعشات، أل أصفر  ) بلغ
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ة     . آثيف مع السعال   ة المالئم ة       : ومن االحتياطات الوقائي ى النظاف غسل  (المحافظة عل
اح األ      ) اليدين المتكرر   دفء وأخذ لق ين منتصف              وال ا ب رة م األخص في فت ونزا وب نفل

سبب ال           ع أخذ     . مرض الشهر العاشر والشهر الحادي عشر وهو لقاح ال ي ويمكن للجمي
هم           ذين تعرض ال ال صحة واألطف ي ال املين ف سنين والع روري للم ه ض اح ولكن اللق

روس         . اإلصابة باألنفلونزا لمخاطر صحية    وال يعطى لمن يتحسس من البيض ألن الفي
رأة الحامل           وي أو حمى أو ال للم ًا بالتهاب رئ ه، وال يعطى للمصابين حالي زرع في . ُي

خذ الصادات الحيوية لعالج الرشح ألن العامل الممرض فيروسي            ومن غير الحكمة أ   
ق                     م وجود التهاب حل اس يقعون في وه ومي وليس جرثومي، وآثير من الن  ألن  جرث

سعال، والعالج       األنفلونزا تبدأ عادة بألم في الحلق ليومين قبل ظهور سيالن األنف وال
ة وأخذ بعض ا               سوائل الدافئ اء      األمثل هو تناول الكثير من ال ق، واالعتن ات للحل لملطف

يتامول،       ة آالباراس سكنات اللطيف ذ بعض الم زم، وأخ و إن ل ب الج ة، وترطي والراح
ى اإلصابة الفيروسية والمناعة                  ي تقضي عل ة هي الت وذلك ألن مناعة الجسم الطبيعي
ة الرشح  اول أدوي د، ومن الممكن تن ذاء الجي ة والغ دفء والطمأنين وى بالراحة وال تق

تدال بعد استشارة الصيدلي؛ وتؤخذ مضادات االحتقان األنفية إن لزم ذلك           والسعال باع 
رطوهي مضرة لمرضى ( دمف ديدًا ) ضغط ال سعال ش ان ال سعال إن آ سكنات ال ، وم
ة             ( ى الرئ ان، وبعضها اآلخر يعمل عل د ُيحِدث اإلدم دماغ وق أثيره ال بعضها مرآز ت

ال            ،)مباشرة دخنين واألطف سعال ضارة بالم ة تنظيف           ومسكنات ال د تعطل آلي ا ق ألنه
بلغم         ) بلغم(الصدر الطبيعية، وفي حال وجود       ذيبات ال ى     (آثيف تؤخذ م اه إل مع االنتب

ة    سوائل المتناول ادة ال رورة زي ضادات     )ض ستخدم م اس ت ن العط تخلص م ، ولل
  .الهيستامين، وتؤخذ المسكنات لعالج الحمى واآلالم الخفيفة والصداع

  :أدوية الربو

الج   ستخدم لع ا  ن ددة منه ة متع و أدوي ات   : الرب صبات آمقوي عة للق ة الموس األدوي
، وموسعات القصبات     ..)تيوفلين(والكزانتينات   ،...)سالبوتامول(التأثير األدريني بيتا    

كارين   ضادة للموس وم(الم اب    ....)إبراتوري ضادات االلته و م ستعمل للرب ا ُي ، آم
ات   ا الكورتيزون عي وأهمه ورت(الموض رزه غ يالك وق   زون تف ع ف ي تق ر الت دة الكظ

ة ات  )الكلي اط الليكوترين صنيع وارتب ى ت ؤثر عل رى ت ة أخ ائط (، وأدوي ي وس وه
ة ل    )التهابي سلة الفع ل سل دى مراح ديل إح ى تع ل عل ي تعم ة الت ن األدوي ا م ، وغيره
  .االلتهابي
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  :األدوية الهضمية
ة أن تعطل امتصاص               مضادات الحموضة وُيفضل استعمالها بشكل منفصل مخاف

سيد األل      األ وم والم  ودوية األخرى، ويعطى هيدروآ وم ميني سبب       غنيزي ًا ألن األول ي  مع
ة         ،اإلمساك والثاني يعمل آملين     آالهما مفيد للحموضة، ويجب تجنب األنواع المحتوي

واع                  ى أن بعض األن اه إل ذلك االنتب ة، وآ د مرضى القلب واألوعي صوديوم عن على ال
أخر  آبيكربونات الكالسيوم قد ُتحِدث زيا     راز    !دة في الحموضة آرد فعٍل مت مثبطات إف

راز الحمض  تم إف وم   ،الحمض ي ة، وتق ات الحيوي ن العملي سلة م ر سل دة عب ى المع  إل
دة؛      مثبطات اإلفراز بتعطيل إحدى المراحل مما يخفض آمية الحمض الداخل إلى المع

ستامين     ضادات الهي ن م دين م دين والفاموتي ا الرانيتي رازول 2ومنه ، واألمب
سكارين        و ضادات الم ض، وم ضخة الحم ات م ن مثبط ا م سوبرازول وغيرهم الالن

دة    ة للمع تغالندين الواقي اثالت البروس ة، ومم ت"النوعي ا  جالبروس ائط له الندينات وس
  ."وظائف متعددة منها ما يحمي مخاطية المعدة ومنها ما يؤثر على الدم

  :مضادات اإلسهال
الج األه      اد والع هال الح ي اإلس ستعمل ف اء     ُت ويض الم و تع اد ه هال الح م لإلس

ارل  الح(والكه ا  )األم زمن؛ وهي إم هال الم ي اإلس هال ف ضادات اإلس ، وال تجدي م
زة                واد ممت اء، أو م ة األمع ة توقف حرآ ا   (مواد أفيوني ة     ) تلتصق بغيره واد رافع أو م

  .للقوام

  :القيءمضادات 
ه،   ءالقي هي وقف   و مواد مختلفة في آلية التأثير وتشترك في نتيجة       ة من  أو الوقاي

واء  يءس وع   الق ف ن سفر، ويختل دير أو دوار ال سرطان، أو التخ ة ال ن أدوي اجم ع  الن
باب   دواء بحسب أس يءال ه   الق ت فعاليت د ثبت ل وق ة آالزنجبي واد الطبيعي ، وبعض الم

  .القيءلعالج 

  :الملينات
شعاعي، أو قب   صوير ال ر، أو الت ساك، أو للتحضير للتنظي الج اإلم ستعمل لع ل  ُت

ي               تعماله الضرر الطب وهو  (الجراحة، وبعضها منبه للقولون ويسبب اإلسراف في اس
ة ة والمنحف وب الملين ي الخلطات والحب ستخدم ف دم )م ًا لع ر أمان ، وبعضها اآلخر أآث

تنبيهه للقولون آالالآتولوز أو النخالة فهي تعتمد على آلية االحتفاظ بالماء ورفع حجم              
  . البراز



 

‐ 75 ‐ 
 

  :عاءمعززات حرآة األم
الج    ستعمل لع ضها ي يبع دون الق د والدمبيري ن   ،ء آالميتكلوبرامي سرع م ي ت  فه

يء خروج الطعام من المعدة وبالتالي تمنع ال       اء           ق شيط األمع ، وبعضها اآلخر يؤخذ لتن
  .مينجالعمليات الجراحية آالنيوستبعد 

  :الفيتامينات والمعادن
اج       يحتاج الجسم للفيتاميناِت والمعادن ليقوم بوظائفه بش       وم نحت كل مالئم، ففي آل ي

ادن                    ات والمع ا الفيتامين ذيات ومنه ة من المغ ات آافي دنا بكمي وازن يم . لتناول غذاٍء مت
وب                ذي يحوي الحب وازن ال ويمكن الحصول على الفيتامينات والمعادن من القوت المت

ول  م والبق ب واللح ه والحلي ذه  . والخضروات والفواآ ن ه ة م سب الالزم ف الن وتختل
د أو حمل أو مرض؛                الفيتا مينات والمعادن بحسب سن اإلنسان وجنسه وحالته من جه

فالمرأة تحتاج الحديد أآثر من الرجل، وحالة المرض والجهد تستنفد بعض الفيتامينات 
  .من الجسم

ات ات عضوية  :الفيتامين ون(وهي مرآب ا ) تحوي الكرب بعضها يمكن أن يخرنه
ا  ي تناوله نتين واإلسراف ف ى س ستهلك الجسم حت سان، وأخرى ت اطر لإلن سبب مخ ي

ومي                شكل شبه ي ا ب مباشرة ثم يطرح الفائض من الجسم عبر البول، ولهذا يجب تناوله
وُيعدُّ عوز أحد الفيتامينات مرضًا      . وباعتدال، واألفضل أخذها من مصادرها الطبيعية     

امين                 ى امتصاص الفيت رات جسمية أثرت عل  صحيًا، وربما يسبب نقص الفيتامين تغي
ر       اقص، أو غي وٍت ن سبب ق ضًا ب وُز أي دث الع ه، ويح سم إلي ة الج ن حاج أو زادت م

  .متوازن

ه وألداء بعض                :المعادن اء بعض مكونات  مواد غير عضوية يحتاجها الجسم في بن
د والمن           ود والحدي ز  جالوظائف؛ والمعادن الرئيسية هي الكروم والنحاس والفلور والي ني

دم              والمولبدين والسيلينيوم والزنك،    ففي آريات الدم يكون الحديد جزءًا من خضاب ال
اعالت     المسؤول عن نقل األآسجين، وتكمل المعادن دور بعض اإلنزيمات          إلحداث تف

لخمائر الجسم ما تقوم به آمية يومية زهيدة   ومثال وظيفتها المساعدة     ،في خاليا الجسم  
وازن      اإلنزيمات  أحد لتنشيط عمل   )  مكروجرام 25(من معدن السيلينيوم     ة لت  المحوري

سان إن ن          سمم        قص الراتب     األآسدة في الجسم وقد يمرض اإلن د يت ا ق ه، آم ومي من الي
د لمع   ه، ويوج ي تناول رط ف سيلينيوم إن أف دة   بال ل الغ ي عم وهري ف ود دور ج دن الي

  .الدرقية
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  :تهااألسبرين ومشابه
ا ثالث  أثيرات  ة وله ن الت واع م اب    :  أن ضادة لاللته م، وم سكنة لألل صود الم(م ق

، وخافضة للحرارة، وتتباين بحسب )بااللتهاب هو الموضعي الذي ال دخل للجراثيم به
دم،            دة أو ال ى المع انبي عل ا الج ة تأثيره ور، وبدرج ذه األم ى ه ا عل ة تأثيره درج
ى   اج إل صلية تحت ذآر أن بعض األمراض المف دير بال ًا، وج ستخدم بعضها خارجي وي

ة   ات مناعي ون مثبط د تك ة ق ة خاص اأدوي ا ،أو غيره سكنات وإن ظنه ست بم  ولي
سكُن                 ة ال ت د وهو أخذه بجرعة قليل المريض آذلك، ولألسبرين استخداٌم معاصر جدي
ذلك              ه، ول األلم بل تميُع الدم، ولكن آثيرًا من المسكنات ومضادات االلتهاب تتداخل مع

ا  صل عنه ت منف ي وق ذه ف ؤثر . يجب أخ ة خاصة إذ ال ي و حال يتامول فه ا الباراس  أم
  .آمضاد لاللتهاب مما جعل البعض يصنفه في زمرة مستقلة

  :أدوية هشاشة العظام
اني من نقصالعظم الهش  واهن يع ا أو ال ة مم ي البني ادة العظم وتخرٍب ف ي م  ف

يعرضه للكسر بأدنى صدمة، ويحدث تدريجيًا عند الرجال وعند النساء بعد سن توقف        
انبي لألد             أثر ج دل         الحيض ويظهر في حاالت خاصة آ رتبط تب ة أو األمراض، وي وي

ي تعطى لعالج ترقق العظم تختلف                 ة الت سيوم، واألدوي ترآيب العظم باستقالب الكال
امين     : آلية عملها ودرجة نجاعتها، ومنها     سيوم، فيت ات،     Dالكال درونات، ريزدرون ، ألن

سيفين  طناعي  (رالوآ وني اص ب هرم سلمون  )مرآ سيتونين ال سيتونين (، آال الكال
رز ي الجسمهرمون تف سيوم ف وازن الكال ى ت ل عل دراق يعم ارات ال ، معوضات )ه ج

دهور            (هرمون اإلستروجين    سبب الت توقف اإلستروجين في سن اإلياس من الحيض ي
  .)السريع لعظام النساء

  

  

  

  

  

  

  

  

   المرأة وهشاشة العظام):19الشكل (
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  :خافضات الضغط الدموي

دموي   هو وصوليعني فرط ضغط الدم  ى م   الضغط ال ستوى يعرض المريض    إل
ين          ه أساسي      %95ويكون   . الحتمال تضرر الشبكية أو الدماغ أو القلب أو الكليت ال (من

د عدة             ) سبَب مباشر له   دموي إال بع رط الضغط ال  قياسات في ظروف       وال يشّخص ف
ة        . وبعد ثالث قراءات شاذة أو أآثر      خالية من الكرب   دم بعوامل مختلف ويتأثر ضغط ال

ة   )التي توجد في معظم أدوية الرشح     (آمضادات االحتقان    ، وحبوب منع الحمل، وأدوي
شهية  (معالجة السمنة    ورت    ) مثبطات ال واع الك درق، والكحول       ي، وأن زون، وهرمون ال

ة    دهور الحال ال ت ة واحتم بض لألوعي أثيره المق صح بتج. لت ر  وين ة غي ب المعالج ري
ة  ض (الدوائي ول، وممخف اول الكح ف تن ح، وق اص المل وزن، إنق ارين ال ة تم ارس

ي بالبوتاسيوم               ام غن اول طع رياضية خفيفة، وترسيخ الطمأنينة العصبية والنفسية، وتن
اني                 ( سين أو يع ة لألنجيوتن رة القالب ستخدم مثبطات الخمي وال ينصح بالبوتاسيوم لمن ي

ادة خطر الضغط    (، وُينصح بترك التدخين  )من اعتالل آلوي   ضرر التدخين يعود لزي
دة   )فعه المباشر المرتفع أآثر من ر    ة لم ى  3، ويستمر بالمحاول م توجد    6 إل  أشهر إْن ل

ة     ضرورة ملحة للمعالجة الدوائية، ويراقب الضغط بشكل جيد، وهذه الخطوات مطلوب
  .سواء لجأ الستخدام األدوية، أم استغنى عنها

  :المدرات البولية
ة؛ الك   درات التيازيدي ا الم د؛ منه ح الزائ اء والمل ى طرح الم ل عل دون تعم لورتالي

ة             ة الحديث افئ األدوي والهيدروآلوروتيازيد، وهي األآثر استخدامًا واألرخص ثمنًا وتك
يوم     ص البوتاس ة نق ة ومراقب دال الجرع شرط اعت ة  (ب ة حديث ائج دراس ق نت ). وف

ة،        ) نسبة لعروة األنبوب الكلوي   (والمدرات العروية    آالفوروسميد وهي شديدة الفعالي
يو ة للبوتاس درات حافظ درات صباحًاوم ستعمل الم سبيرنوالآتون وت ضادات  .م آال م

  ):الين على مستقبالته ألفا وبيتاتعاآس تأثير األدرن(األدرينيات 
ا   -1 صرات البيت ه       (مح بض وقوت ل الن ب فيق صبي للقل ه الع ن التنبي نقص م ا ) ت منه

ًا          يالبروبرانولول واألت  سيًا، أو تراجع سبب ضعفًا جن د ت ا ق نولول ومن مشكالتها أنه
 .ي وظيفة الرئةف

ة   وت) قلل من تنبيه األوعية الدموية    ت(محصرات األلفا    -2 ة حديث : وجد منها أدوية انتقائي
ا أثيراً  (1-محصرات ألف ول ت و األط سازوسين وه ين، دوآ ين، تيرازوس ) برازوس

م         ،)الدوخة(ولها تأثير جانبي مزعج هو الدوار        ة ث  ويتم تجنبه بالشروع بجرعة قليل
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ستخدم لع   ا، وت تات  زيادته ضخم البروس ن  ةالج ت ر م الج    أآث تخدامها لع رط  اس  ف
 .الضغط

ا تب        (بيتا  محصرات ألفا و   -3 ا بأنه د عليه القلب  طئ نبض   تعمل آمحصرات ألفا، وتزي
ال يجوز وقف المحصر    : مالحظة. منها الالبيتالول والكارفيديلول  ) آمحصرات بيتا 

 ُنوب ذبحة صدرية أو     األدريني فجأة لمريض القلب اإلقفاري، إذ قد ُيحِدث هذا لديه         
ا    ضغط أو ربم ة لل ادة مفاجئ ة أو زي ضلة قلبي شاء ع وتياحت سمح . سبب الم وال ي

ائي          وي المزمن والمرض الوع سداد الرئ و أو االن ا في الرب باستخدام محصر البيت
ا             ي بيت ذلك ال   . المحيطي الحاد ، بسبب حاجة هؤالء المرضى إلى التأثير األدرين وآ

ه     (آتئاب  تؤخذ عند وجود حالة اال     د من ا تزي طء القلب أو اإلحصار          ) ألنه ة ب أو حال
عند تناولها من قبل مريض     ة أو الثالثة، وآذلك ينبغي الحذر       القلبي من الدرجة الثاني   

 ). ألنها ستخفي األعراض المنذرة بانخفاض السكر(السكري 

  : (ACE inhibitors)نزيم المحول لألنجيوتنسين مثبطات اإل
سين تمنع تشكل األنجيو   ع الضغط،               2-تن ة ورف ة الدموي سبب تضيق األوعي ذي ي  ال

دموي    ضغط ال ى ضبط ال ل عل ذي يعم سين ال رينين أنجيوتن از ال ن جه زء م و ج  ،وه
ا سيبريل،   : ومنه ل، موآ ل، ليزينوبري ل، فوزينوبري ل، إيناالبري ل، آابتوبري بينازيبري

دوالبريل   ل، تران ل، راميبري تخ  . آوينابري ضلية االس رة أف ذه الزم االت  وله ي ح دام ف
وي                  شل الكل سكري، والف الفشل القلبي، وحاالت ما بعد االحتشاء القلبي، وفي مرض ال

ي الوعائي               آزر  . المزمن، وغيرها، ولها األولوية عند وجود اختطار المرض القلب وتت
درات   ع الم ول م زيم المح ات اإلن ة    . مثبط زيم المحول ات اإلن انبي لمثبط ر ج م أث وأه

سع    د      لألنجيوتنسين هو ال د       % 20 ـ  15من الرجال و     %7ال الجاف عن ساء، وق من الن
  .ُتحِدث استسقاًء وعائيًا، أو ارتفاع بوتاسيوم الدم، وال تعطى للحامل

   ARBsضواد مستقبل األنجيوتنسين 
 والنتيجة توسع األوعية وانخفاض     2- تقوم بحماية األوعية من تأثير األنجيوتنسين     

شكّله            2- نأي تعطل عمل األنجيوتنسي   (الضغط،   ع ت ي تمن سابقة الت رة ال )  بخالف الزم
سعال الجاف                سبب ال ا ال ت ولها معظم منافع مثبطات اإلنزيم المحول، وتمتاز عنها بأنه

  .اللوزارتان، الكانديسارتان، تيلميسارتان، إيربيسارتان: آأثر جانبي ومنها
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  :محصرات قناة الكالسيوم
ا العضلة القلبي         ة؛    تمنع دخول الكالسيوم لخالي ة الدموي د من طرح       ة واألوعي وتزي

صوديوم  سبب    (ال ه ي ع دخول صها ومن سبب تقل ضالت ي ى الع سيوم إل ول الكال دخ
 : ويوجد لمحصرات الكالسيوم ثالثة أنواع ذات فعالية متقاربة وهي) ارتخاءها
ودبين     ((Dihydropyridines)ديهيدروبيريدينات   • ارديبين، أمل ) نيفيديبين، نيك

عات وعا ل آموس وهج    وتعم رأس والت م ال ة وأل سبب الدوخ د ي ا ق ة؛ مم ة قوي ئي
 . والوذمة المحيطية آآثار جانبية متوقعة

ومن محاذير الفيراباميل نقص قلوصية  . وزمرة الفيراباميل وتمتاز بتثبيط القلب     •
 . القلب، والتوصيل القلبي، واإلمساك

يط قلبي أقل من     التي لها توسيع وعائي أقل من النيفيدبين، وتثب        وزمرة الدلتيازيم  •
 . يفضل استخدام الدلتيازيم المديدالفيراباميل، ولوحظ أنها أقل تأثيرات جانبية، و

 :موسعات األوعية
،  تعمل بشكل مباشر على عضالت األوعية الدموية فترخيها وينقص الضغط  

سيديل       دراالزين، والمينوآ شعر           (منها الهي ة ال ه استعمال خارجي خاص لتقوي ، )ل
  . والريزربين

  :األدوية المقوية للقلب
وة  ادة ق ى زي ديجيتال وتعمل عل ات ال ًا من نب ستخلص غالب امة ت واد س هي م

ي يضخها          دم الت شل        في آل نبضة      انقباض القلب وزيادة آمية ال د مرضى ف ، فتفي
سامة    ة ال ا بالجرع ؤثرة له ة الم ق الجرع ب، وتتالص ي (القل شعرها العالج م

نخفض دا ) م ا يت ر م  آم ع آثي ا م ة خل تأثيره ستوى  (ن األدوي ا بم أثر فعاليته وتت
سيوم وبوتاسيوم ومغن  آ دم  يال وم ال ل مستوى الديجوآ     )زي ذا ُينصح بتحلي سين ؛ وله

  .والبوتاسيوم في الدم

  :مضادات اضطراب نظم القلب
وم بمعالجة أسباب اضطراب القلب               ة تق واد مختلف سرع النبض أو   (وهي م ت

ه دم انتظام ة الع..)ع ضبط التنبي ا ب وم إم ذا ، وتق ل ه ؤثرعلى نق ب، أو ت صبي للقل
  .تحتاج لضبط جيد ومتابعة من ِقَبل الطبيبالتنبيه لعضلة القلب، و
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  :)أدوية الذبحة(أدوية نقص التروية اإلآليلية 
ى   ة عل ة الذبح ل أدوي سجين، وتعم ن أآ ب م اج القل ا يحت ة هي نقص م الذبح

الشرايين اإلآليلية  تعديل نقص آمية األآسجين الالزم لعمل القلب؛ إما عبر توسيع           
ل        أو إنقاص حاجة القلب لألآسجين، وتستعمل بعض خافضات الضغط آالراميبري

ستعمل األسبرين     . ومحصرات البيتا ومحصرات قناة الكالسيوم لهذا الغرض       آما ُي
اوًال هي              والكلوبيدجريل آمذيبات للدم للوقاية من االحتشاء، وأآثر أدوية الذبحة تن

رات وربيد أ: النت ر    إيزوس وي أو عب سيرين فم رات، نتروجلي ائي النت ادي أو ثن ح
ة، ويتعارض                ة الدموي ساء في األوعي الجلد، وتقوم النترات بإرخاء العضالت المل

ع ضرر   وقد ينشأ عن هذا ال    ) سيلدينافيل(استخدامها مع تناول الفياجرا       ًاصحي  ًاجم
  .ًاطيرخ

  :األدوية المنظمة لشحوم الدم

دم ا  ون ال ض ده ستخدم لخف ائي،   وُت ي الوع ار القلب ض االختط ة، ولخف لمرتفع
سية ا الرئي صفراوي،  : وأنواعه ة للحمض ال ات الرابط رات، الراتنج ستاتينات، الفيب ال

  .3النيكوتينات، واألوميجا 

ستاتينات  تاتين،  :ال تاتين، برافاس تاتين، لوفاس تاتين، سيرفاس تاتين، فلوفاس  أتروفاس
يحصل  (رول الداخلي   يستيطيل تصنيع الكول   تع سيمفاستاتين وتعمل هذه المرآبات على    

ى   ستيرول من مصدرين    الجسم عل صنيع داخل الجسم     : الكولي ام، ومن الت م  ) الطع وأه
ساًء ألن         (LDL) فوائدها خفض الكوليستيرول الضار من نوع      ة م ذه األدوي ، وتؤخذ ه
  .الكوليستيرول الداخلي يصنع معظمه في الليل

شتقات لحمض الفيبريك          فينوفيبرات، آلوفيبرات،    :الفيبرات جيمفيبروزيل وهي م
صفراوية، وتعزز من طرح             ومواد مماثلة، وتثبط تصنيع الكوليستيرول والحموض ال
د   ستعمل عن ة فُت شحوم الثالثي ض ال ا خف م تأثيراته صفراء، وأه ي ال سترول ف الكول

  .المرضى الذين يعانون من ارتفاع الشحوم الثالثية

اط      :ويالراتنجات الرابطة للحمض الصفرا     آلوسترامين، آوليستيول وتقوم باالرتب
رول يستي من آمية الكول   ءًاحه مع البراز؛ مما يفقد الجسم جز      بالحمض الصفراوي وطر  

  .صناعة الصفراء ثم يعيد امتصاصهاالتي يستخدمها ل



 

‐ 81 ‐ 
 

ا  ة ب   :3األوميج شحوم الثالثي ي ال ر    احمأوه سة وغي ة السل مة طويل ض دس
شحوم ا    افض لل أثير خ ا ت شبعة، له ع    م ضاد لتجم اب، وم ضاد لاللته ة، وم لثالثي

ا             (الصفيحات   د تناوله د عن دم الزائ ع ال وت    )ولهذا يوجد خطر تمي ، وتوجد في زي
ارة        بالد الح ماك ال ي أس د ف ة وال توج سلمون والتون اردة آال اطق الب ماك المن أس

امين          رآالهامو ي بفيت ا غن ستهلكيها        ) D(و) A(، وبعض أنواعه د يعرض م ا ق مم
رة لخطر  د تحوي بعض المنتجات  بكث واني ق شأها الحي سبب من ا، وب سمم بهم الت
درة          3وقد استخدمت األوميجا    ! الكوليستيرول د مالحظة ن  طبيًا آمغذي وظيفي بع

  .حدوث األمراض القلبية الوعائية عند مستهلكي السمك

  : أدوية السكري
النمط األول               سكري حسب نمطه؛ ف ى     تختلف أدوية مرض ال د عل سكري المعتم  لل

اج األا سؤولة عن إنت ية الم ا البنكرياس ا بيت ببه تخرب خالي ذي س سولين وال سولين ألن ن
اج لمعاوضة ا         ال، يحت شباب واألطف سولين، والمصاب  ألونراه في ال ه معرض  ون ن ون ب

ه     (لإلصابة بالُحماض الكيتوني     م  ) ارتفاع حموضة الدم وظهور مرآبات ضارة في إذا ل
ا يقضي بضرورة الرقابة الذاتية لسكر الدم التي تفيد نسولين، وهذاأليأخذوا آفايتهم من 

في تحقيق مرونة العالج والوقاية من المخاطر، فكلما آان السكر أقرب للطبيعي آانت              
ى           . االختالطات السيئة قليلة ومتأخرة الحدوث     د عل ر المعتم سكري غي اني لل والنمط الث

سببه عامالن       ألا ادة األول ز : نسولين وهو أآثر شيوعًا وي سولين       ي سجة لألن ة األن  مقاوم
راز ا          )قلة تأثيره ( ي إلف اني التعطل الجزئ اس بنسب        أل، والعامل الث سولين من البنكري ن

ة ويمكن إضافة           . متفاوتة بين مريض وآخر    ة الفموي ومعظم المرضى يعالجون باألدوي
تثنائية،                 ألا د أو لعالج حاالت اس د من الضبط الجي سكر في        نسولين لمزي ع ال د يرتف وق

  .ة الحملحال

سولينألالعالج با اح :ن ار مت نمط األول، وخي د االضطراري لل ار الوحي و الخي  وه
سريع    ألللنمط الثاني، ويعطى عادة بعدة جرعات يومية تحت الجلد، فيمزج ا            سولين ال ن

أثير، ويعطى ا         ) ليسبرو(أو السريع جدًا     د الت سريع،    ألمع أنسولين متوسط أم سولين ال ن
سريع  30 إلى 20 قبل الوجبة الطعامية بـ  )Regular(ذو المحلول الرائق      دقيقة، أما ال

ة  15 إلى 5جدًا آأنسولين الليسبرو أو األسبارت فيعطى قبل الوجبة بـ       د يصف   ( دقيق ق
سق العالجي         ذا الن داًء ه دًا مع               : الطبيب ابت ل الفطور؛ مزيج من سريع أو سريع ج قب

ل              دًا، قب وم؛ متوسط   متوسط قبل وجبة الغداء؛ سريع أو سريع ج ة    ). الن الجرعة اليومي
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ن         ادًة م راوح ع د تت ت الجل ى تح سولين المعط ة لألن ى 0,3الكلي ل  0,5 إل دة لك  وح
ة من متوسط       اها صباحًا وثلثها الباقي مساًء، ثلث      اآيلوجرام من الوزن، يعطى ثلث      الكمي

ذا          ب ه ر الطبي د يغي دًا، وق سريع ج سريع أو ال ن ال ث م أثير وثل ل الت أثير أو طوي الت
واع ا ة المريض وأن ق حال دفع ألالترتيب وف ذي ي ل ال ور التحم وفرة وظه سولين المت ن
واع ا  ف أن ة، وتختل ادة الجرع ري،  أللزي د البق صدر؛ فيوج ار الم سولين باعتب ن

راثيم،       تعانة الج ة باالس ة الحيوي صنع بالتقني ذي ي شري وال ل للب ري، أو مماث والخنزي
ب    ار الترآي ف باعتب ق، مبل  (وتختل ول رائ دة  محل ادة معق ع م ريع  .. ور، م زيج س م

أثير                  ..)30/70ومتوسط   ددة من سرعة الت زات متع ة تعطي مي واع المختلف ، وهذه األن
ده  ول أم ن ا   . وط وع م ود ن ه لوج ي التنبي و   ألوينبغ ر ه د األث سولين مدي ين جن الرج
(glargine)     ذا ن وه ع الحق ي موق ة يترسب ف ة الكيميائي صه الفيزيائي سبب خصائ وب
ة           NPH)(ًا مديدًا أآثر بطئًا من      يعطيه تأثير  دم ذروة عالي  أنسولين فليس لترآيزه في ال

ديًا                      ًا، وال يعطى وري ه يومي ادة جرعة واحدة من بل مستوى متوسط مستمر، وتكفي ع
سبب   ه ب وخى الحيطة مع واع األخرى، ويجب أن نت ع األن ه م ع مزج ا يمن ًا، آم مطلق

س       (مظهره الرائق    سولين ال ادة لألن سريعة        ) ريعالذي يكون ع األنواع ال خشية التباسه ب
ا             ط مع غيره ديًا وأن تخل د أو    ألوُيعطى ا . التي يمكن أن تعطى وري سولين تحت الجل ن

ت       سولين تح ستمرة لألن ضخة الم تعمال الم ن اس عاف، ويمك االت اإلس ي ح ديًا ف وري
ا إال ا ستخدم فيه د، وال ي صال  ألالجل ى إي ضبط عل دًا، وت سريع ج سريع أو ال سولين ال ن

دى    ى م ة عل ات متفاوت ات   24جرع ل الوجب رة قب ات آبي اعة، ودفع ة  .  س ؤدي آمي ت
اع                  ألا ى ارتف ة إل ر الكافي ة غي نسولين المفرطة لنقص السكر وهو حالة إسعافية، والكمي

وني،     اض آيت ن ُحم سكر م اع ال ة الرتف ات التالي ريض لالختالط سكر وتعرض الم ال
ة  وضرر آلوي، واعتالل لشبكية العين، وخطر األم    ة الوعائي ذا يجب   . راض القلبي وله

ديل جرعة ا          ة تع ة              ألتعليم المريض آيفي سكر الذاتي ة ال ائج مراقب ا يناسب نت سولين بم ن
ي   سكريات ف ات ال وازن محتوي ار ت ذ باالعتب ة، ويجب األخ سكريات المتناول ة ال وآمي

  .الوجبة الغذائية مع الجهد العضلي، وحاالت المرض أيضًا

اس         :ضة للسكر األدوية الفموية الخاف   سكري أن  معظم المصابين بالنمط الثاني من ال
وزن،                     زام نظام غذائي صحي إلنقاص ال بدينون وأول خطوة عالجية تناسبهم هي الت
فإن لم ُيجِد يضاف للنظام الغذائي أدوية خفض السكر الفموية بأنواعها المختلفة، وألنها 
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بعض اآلخ             ة تعضد بعضها ال ضًا استعمال مزيج من       ، ويمكن أي    رتؤثر بطرق مختلف
  .نسولين منفردًا إن لزمألانسولين، أو استخدام ألالفموية وااألدوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   حقن األنسولين):20 الشكل(

  
ة  ا مقاوم ران هم سكري أم ن ال اني م نمط الث دئي لل الج المب ار الع دد اختي ويح

سولين ألا ل البي     (ن سولين مث تجابة لألن ات االس ه رافع ى لعالج داجفيعط ت واني
ديونات دم  ) والتيازولدين كر ال اع س اني ارتف ر الث راز (واألم ات إف ى محرض ويعط

دعو الحاجة إلضافة         )داتليتيني جنسولين مثل مرآبات السلفونيل يوريا والمي     ألا د ت ، وق
 المريض   أعطنسولين، وانخفاض السكر أخطر بكثير من ارتفاعه، والقاعدة الذهبية          ألا

دم، وتعطى معظم العوامل             سكرًا لتعالج حالة تشك أهي ارتف      اٌع أم انخفاٌض في سكر ال
رة    ا زم ات أم ل الوجب ًا قب رات يومي الث م ى ث رتين إل سكري م الج ال ة لع الفموي

اً      د يعطى األ    . التيازوليدنيونات فتعطى مرة واحدة يومي ساًء        وق د م سولين متوسط األم ن
 النمط األول الذين    فقط للنمط الثاني للوقاية من ارتفاع السكر الصيامي، خالفًا لمرضى         

إن                 اني ف قد يحدث لديهم نقص سكر ليلي، ونظرًا لوجود مقاومة األنسولين في النمط الث
نمط األول               ة مرضى ال ا في حال  وحدة  0.5> (جرعة األنسولين تكون أعلى غالبًا منه

  ).جرام لكل آيلو
ستخدم رغم ظه         جمنها ال (محرضات إفراز األنسولين     ور ليبنكالميد الذي ال يزال ي

  .، والجيل الثاني من مرآبات السلفونيل يوريا)األنواع األحدث
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لوآوزيداز ويمكن استخدمها   ج مثبطات خميرة ألفا     :مؤخرات امتصاص السكريات  
سية                 ات الرئي ة في الوجب د أول لقم منفردة أو بالتشارك مع السلفونيل يوريا، وتؤخذ عن

  .الثالث، وقد تسبب اضطرابات هضمية للمريض

  :هاز العصبي المرآزيأدوية الج

د              :مضادات الصرع   د يزي  من المهم أخذ الدواء آما وصفه الطبيب والتوقف المفاجئ ق
من النوبات، ومن الممكن أن تسبب مضادات الصرع الدوخة ويتضاعف االحتمال مع     

دماغ    ى ال ؤثرة عل رى الم ة األخ ول أو األدوي اول الكح ا. تن ه : ومنه ازبين ول الكاربام
رى تعماالت أخ الج اس اب لع ع  الته ام ويتب سي، والكلونازيب دواء نف صاب وآ  األع
  .)ناقل عصبي] (اباجال[ابابينتين مرآب يشبه جالبنزوديازيبينات، 

اب  ضادات االآتئ سابقة       :م ع ال شطة والمت ام باألن د االهتم اب بفق اهر االآتئ  يتظ
ًا                 وم، وأحيان ة الن شهية وقل د ال رة    والتشاؤم والكسل، ويمتاز بعالمات منها فق أخرى بكث

  .األآل وآثرة النوم

ذهان ضادات ال وس   :م ي اله ستخدم ف صاب ت ة لألع ديدة التهدئ واد ش ي م  وه
(Mania)) ة        ) الجنون واألنواع القديمة منها لها آثار جانبية مزعجة تحتاج لتناول أدوي

  .تزيلها

ات  دئات والمنوم سيط     :المه ق الب الج القل دئات تع الج األرق، والمه ات تع  المنوم
اً    ( االعتياد واإلدمان    وتسبب سكنة مرآزي ة العصبية        ) آاألدوية الم ًا لمعظم األدوي خالف
  .األخرى

نكس العصبي       سون      :أدوية مرض الت ا    ) مرض الرعاش   ( آمرض بارآن ر م وأآث
ى        ) وهو بأصله مضاد فيروسي   (ُيستعمل لعالجه؛ دواء أمانتدين      ره عل تفادة من أث لالس

  . ودواء الدونبزيل وأدوية أخرىالليفودوبا،خاليا الدماغ، ويستعمل الكاربي دوبا و

زام     صيدالني وااللت ب وال شورة الطبي ى م صبية إل ة الع ع األدوي اج جمي وتحت
اجئ دون                   دواء ألن التوقف المف ة لل سحب التدريجي ة ال بالجرعة، ومدة العالج، وطريق
د   ديد ق اب ش ق أو اآتئ سة من قل د يعطي حاالت معاآ سية ق ة النف بعض األدوي درج ل ت

سعين   توقد ظهر . ل بالبعض إلى االنتحار   يص اب     ي في الت ق واالآتئ الج القل ة تع ات أدوي
  .معًا

  :المسكنات المرآزية

ون   ن األفي ورفين م تخلص الم صنعية اس ة وال شابهاته الطبيعي ورفين وم ادٌة (الم م
ه             ،)تفرزها نبتُة الخشخاش   سرطان في مراحل آالم ال شديدة آ سكين اآلالم ال ستخدم لت  وُي
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إذ يحتاج المريض إلى زيادة الجرعة للحصول  ) التحمل الدوائي( ولها مشكلة   األخيرة،
شكلة                ضًا م ا أي سابق، وله سكين ال دوائي   (على نفس درجة الت ان ال اط    ) اإلدم وهو ارتب

م    ود األل دم وج د ع ى عن ه حت ه ترآ ث ال يمكن دواء، بحي سديًا بال سيًا وج ريض نف ! الم
ورفين          وتحدث لديه أعراُض فطاٍم مزعجة إن ترك ا        شابهات الم أًة، وبعض م دواء فج ل

ه ل لفائدت سكين، ب ستعمل للت يال ي هال   ف اف اإلس الكودئين، أو إيق سعال آ يط ال  تثب
ا تجار المخدرات              آالديفينوآسيالت، أو التخدير آالفنتانيل؛ آما توجد مشتقات اخترعه

  .وال تستخدم دوائيًا آالهيروين

ي  انون األمريك ا أن الق ره هن ا يحسن ذآ دول   ومم ي الج ضع ف ة ي واد المراقب  للم
رة    طبي لها وهي آث    للرقابة المواَد التي ال استعمال    األول للمواد الخاضعة     اللقاحات  ! ي

وم                    وم معطل أو بجزء من الجرث والمصول التمنيع يكون إما فاعًال بتلقيح الجسم بجرث
اح       وم المعطل لق ال الجرث اوم عوامل المرض؛ ومث ا يق رد فعل م تج الجسم آ  شلل لين

تعطى  (Bلقاح التهاب الكبد : األطفال الفموي ومثال التلقيح بجزء من العامل الممرض       
ة   ة الحيوي صنعة بالتقني روس الم ات الفي ق  )بعض بروتين ن طري ة ع ة منفعل ، أو مناع

زاز ه المصل المضاد للك ل الممرض، ومثال ل العام اهزًا لقت . إعطاء الجسم مصًال ج
ن  ة م صحة بمجموع ة ال صح منظم ة  وتن الت عام وم بحم ا تق سية، آم ات الرئي  اللقاح

 أفلحت حمالت التلقيح في السبعينيات في استئصال الجدري، وتجري          ،لتنسيق الجهود 
ذه     ن ه ع م وفرة أوس ات المت ن اللقاح ال، ولك لل األطف صال ش ًا الستئ اوالت حالي المح

اح  صنع لق ا ب ات، إم ن اللقاح د م تمرار الجدي رع باس سية، ويخت واع الرئي شترك األن  م
ثًال ظهر         )يقي من جملة من األمراض  ( م، فم د لعامل ممرض مه اح جدي صنع لق ، أو ب

اد اإلسهال  المسؤول عن    العجليةلقاحان لفيروس    اح   .  الح ونزا واستحدث لق تم  األنفل  وي
ه لمن   ئ تعديله آل عام ألن الفيروس سريع التقلب من حيث الترآيب، ويجب عدم إعطا            

 . في حالة وجود عدوىيتحسس من البيض ويؤجل إعطاؤه
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   العربيةالمراجع

ة         رياض رمضان العلمي،    . د  • : الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم؛ سلسلة عالم المعرف
 .34ص 

ة .د • ذير العظم د ن ة    ،  محم شق ومنظم ة دم ة؛ جامع ات الدوائي ة المعلوم شرة خدم ن
 .الصحة العالمية

ن الجمَّ   • ساني وأيم اد ح ة زي م  ال،ترجم صورة لعل ة م ة مراجع ة؛ دار المعلق  األدوي
 .1998الجامعية، دمشق 

اون مع              • المرشد الوطني للدواء؛ وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية بالتع
 .2000منظمة الصحة العالمية، 

ة             .د • يس الجامع ة دمشق ونائب رئ صيدلية في جامع ،  عامر مارديني أستاذ الرقابة ال
 .الدواء الوطني، واقع وطموحات

 ألدوية السورية اإلصدار السادسقائمة ا  •
 http://mednet3.who.int/emlib؛ مكتبة األدوية األساسية •
    .ِمرقب األدوية األساسية •

  

 لمراجع األجنبيةا

• http://mednet2.who.int/edmonitor/default.htm 
• The selection and use of essential medicines: report of the 

WHO Expert Committee, 2007. (WHO technical report series; 
no. 946). 

• WHO Policy Perspectives on Medicines  ـ  Equitable access to 
essential medicines: a framework for collective action. 
(WHO/EDM/ 2004.4). 
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• The Truth About the Drug Companies; Marcia Angell, M. D. 
2004 Random House, Inc. ISBN 0-375-50846-5. 

• International Conference on Improving Use of Medicines 
(ICIUM). 

• International Network for Rational Use of Drugs (INRUD). 
• The Essential Drugs Monitor No. 32, 2003. 
• International Conference of Drug Regulatory Authorities 

(ICDRA). 
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