
    

  

  
ممكن أن ُيَعرَّف الترويج بمجموعة من األنشطة اإلعالمية واإلقناعية التي يقوم بها 
المنتجون والموزعون والتي تؤدي إلى التحفيز من وصف األدوية وتوفير إمدادها 

ية هو ضمان وشرائها واستخدامها وأن الهدف األساسي من الترويج األخالقي لألدو
االستعمال المرشد والسليم للدواء والذي بدوره سينعكس على تحسن في الرعاية 

  .الصحية بجميع مستوياتها 
إن أية عملية ترويج للدواء ال بد أن يكون موثوقة ودقيقة وصادقة ومتوازنة وحديثة 

ب أن ال وقادرة على إقامة الدليل على ما تدعيه وأن يتم دون مجافاة للذوق السليم ويج
تحتوي على بيانات مضللة أو ال يمكن التحقق منها أو تقوم على حجب معلومات 
يحتمل أن تؤدي استخدامها وعلى فحو ال يبرره الطب أو ممكن أن تؤدي إلى مخاطر 

والترويج الدوائي بهذه الصورة يتميز بداللته العلمية وينتمي إلى حقل . ليس لها داع
صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة فحمل معاني التعامل التجاري وله أبعاد 

  . التبصير والترغيب واإلرشاد إنه فن وممارسة
لذا عند قيام مندوبي الترويج الدوائي بمنح منافع مالية أو مادية الممارس للرعاية 
الصحية فإنهم بذلك يلجأون إلى التدخل في تغيير تفكير الطبيب في آتابة الوصفة 

الشرآات الدوائية االبتعاد عن عوامل اإلغراء التي تمارسها في سبيل أن الطبية فعلى 
يوصف الطبيب أدوية يكون المريض ليس بحاجة لها وقد تلحق الضرر الصحي 
والمادي به ، وعلى األطباء أن ال يسعوا إلى الحصول على هذه المنافع لئال يؤثر ذلك 

  .عليهم
 في تسويق وترويج منتجاتها أفقد الترويج إن التنافس الشديد بين الشرآات الدوائية

الدوائي قيمته األخالقية وأصبح هم الشرآات الدوائية الثراء والربح دون مراعاة للقيم 
  .األخالقية لمهنة الترويج الدوائي الصادر عن منظمة الصحة العالمية

  :ولقد فرض هذا الواقع على الهيئة العمل على 
  .اتب العلمية الخاصة بشرآات األدويةتحديث وإصدار الئحة تنظيم المك -
 .تعزيز التشريع المتعلق باإلعالم الدوائي بعقوبات تتناسب مع حجم المخالفة -
 .تفعيل الدور الرقابي وتزويده بالوسائل العلمية للقيام بدوره -
 .منح تراخيص للمكاتب العلمية ومندوبي الترويج الدوائي -
يج الدوائي وعدم طباعة المجالت الترخيص للمطبوعات العلمية الخاصة بالترو -

العلمية والتي تتضمن إعالنات عن األصناف الدوائية دون ترخيص مسبق من 
 .                          الهيئة 

  .واهللا الموفق
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دفًا     ب ه سعر المناس ال وبال ن والفع دواء اآلم وفير ال ل ت يظ
صحة    وزارة ال ة ب ة ممثل ة اليمني ة الحكوم ي سياس يًا ف أساس

سكان   ة وال ة العل–العام ستلزمات   الهيئ ة والم ا لألدوي ي
صحية    ة ال امج الرعاي ات برن ي متطلب ي تلب ة والت الطبي

  .بجميع مستوياتها
وزارة  ن ال شعارًا م ة –واست ة بأهمي ا لألدوي ة العلي  الهيئ

دواء    عر ال د س ل توحي ه يظ تمرارية تموين وفيره واس دواء وت ال
دواء          ذا ال ى ه صول عل ر للح دف اآلخ اص اله اع الخ ي القط ف

  .ال بالسعر المناسباآلمن والفع
ن  ة م رة الطويل رًا للفت اعونظ سعيرة االنقط د ت ي توحي  ف

ة         ع الهيئ سعينات ورف ي الت ة ف ذب العمل ن تذب اتج ع دواء والن ال
سر         سة وآ سوق للمناف رك ال سعيرة وت ن الت ًا ع لطتها مؤقت س

  .االحتكار
 الهيئة -وآلن الدواء خدمة ال سلعة تسعى وزارة الصحة العامة والسكان

ا لألدوية جادة في توحيد تسعيرة الدواء عن طريق االستفادة من العلي
خبرتها التراآمية وخبرة الدول المجاورة أيضًا في هذا المجال لتضع آلية 
لتسعيرة الدواء وتتخذ من مبدأ نوعية المنتج الصيدالني ما إذا آان جديدًا 

  .أو مثيًال أو مشابهًا للدواء الجديد
اء الت    ن إنه رب م ن نقت ى  ونح صاقها عل ا وإل سعيرة واعتماده

ا       ة عليه ي الرقاب ة ف ة الثاني تعدادًا للمرحل ة اس وات الدوائي العب
شآت       زام المن ة وإل ات ذات العالق ع الجه تراك م باالش

  .الصحية بالتقيد بالسعر المحدد على العبوة
اع    ي القط دواء ف سعير ال د ت ي توحي ر ف از الكبي ذا اإلنج ه

تم      ه أن ي ن بإمكان م يك اص ل ن    الخ ل م دعم الكام وال ال ل
اون    سكان وتع ة وال صحة العام وزارة ال ة ب ة ممثل الحكوم
ة   ذه المهم ل له ة الكام ستلزمات الطبي ة والم ستوردي األدوي م

ل    ذا العم دءوبوآ ل   ال ذا العم از ه ي إنج ة ف وظفي الهيئ  لم
ة       سعيرة الدوائي راج الت اح وإخ ى نج ل أدت إل ذه العوام ل ه آ

  ،،واهللا الموفق . إلى الواقع 
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   -رة تزوير األدوية وأثرها على صحة المستهلكاه
٢

٣صظ   Drugs to Avoid in G6PD Deficiency - 

  التي يتم الترويج لها المهربة األصناف الدوائية 

@ÖìÛa@À@Ûaë@Š‰®@bëa‡m@åß@Lأهمية إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطورها ٥ ،٤ص -  
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إن ظاهرة تقليد وتزوير الدواء من أخطر ظواهر الغش التجاري آون الدواء يمس
ة ال يستطيع أحد ضمان حياة المستهلك مباشرة وآون األدوية المقلدة والمزور

مكوناتها من مواد فعالة أو مواد مضافة أو حتى من أين مصدرها وآيف تم 
تصنيعها ونقلها حتى وصلت إلى المستهلك الذي هو بطبيعة الحال أنا وأنت وأي 
شخص ممكن أن يكون هو الضحية في استخدام هذا النوع  من األدوية  حيث ال 

  .أحد يستطيع االستغناء عن الدواء
ونعلم جميعًا بأن هذه الظاهرة ُتشكِّل تحديًا وخطرًا آبيرين على الوطن والمواطن 

فال يوجد بلدًا ال يشكو من ظاهرة التزوير ) Global(فقد أصبحت الظاهرة عالمية 
للدواء من دول العالم بما في ذلك بعض الدول المتقدمة ومن خالل اإلطالع على 

ظ بأن هناك دول آثيرة تشكو من التقليد والغش مواقع منظمة الصحة العالمية نالح
في األدوية وقد دونت العديد من الحاالت الخطيرة التي بعضها أودت بحياة 

  .مستخدمي الدواء المزور أو المقلد 
عرفت المجموعة العلمية لمنظمة الصحة العالمية الدواء بأنه أي مادة أو منتج 

االت مرضية  أو استقصائها بغية يستخدم بقصد تعديل أجهزة فيزيولوجية أو ح
منفعة متناول الدواء وبحسب آخر تقارير منظمة الصحة العالمية يكون التعريف 
األقل دقة للدواء هو المادة التي تبدل النظام البيولوجي بتاثرها مع الدواء هو مادة 

م أو مزيج من المواد تستخد) مادة (آيميائية مفردة تشكل المكون الفعال من الدواء 
 .السترداد الصحة أو حفظها

أما الدواء المغشوش هو دواء يحمل ملصق مضلل بطريق العمد والغش يمكن أن 
ينطبق على آل المستحضرات ذات العالمة التجارية وآذلك المستحضرات 
الجنيسة ، والعبوات المغشوشة يمكن أن تتضمن مستحضرات تحتوي على 

 بها آمية غير آافية من المواد الفعالة المكونات الصحيحة أو المكونات الخطأ  أو
  .ات الدوائية المقلدة والمغشوشة في العبو

الدواء المقلد  أو المزور بأنه دواء ) .W.H.O(وقد عرَّفت منظمة الصحة العالمية 
مصنوع ضمن مواصفات اقل من المواصفات العيارية  أو القياسية الالزمة ، 

ميها من المرضى وليس لديها فاعليتها وبهذا تكون أدوية خطره على صحة مستخد
  .في معالجة األمراض أو الوقاية منها

وتزوير األدوية يحدث باالسم العلمي أو باالسم التجاري وهذه األدوية ممكن أن 
) Insufficient active ingredients(تحتوي على المواد الفعالة دون المستوى 

رجية لتشابه األدوية الرسمية ، وآذلك ويتم تزوير األشرطة الداخلية والباآتات الخا
يمكن أن تحتوي هذه األدوية على مواد فعالة أخرى خاطئة غير المواد الفعالة  

آما يمكن أن ال تحتوي مثل هذه األدوية على  )wrong ingredients(الالزمة
 ).Without active ingredients(أي مواد فعالة 

هنا نود أن نذآر بعض الحاالت المسجلة لدى موقع منظمة الصحة العالمية الخاص  -
 وفاة بعض مستخدمي األدوية المزورة باألدوية المقلدة والمزورة والتي ذآرت

 :خالل السنوات الماضية وأهمها 

  

 سنة آانت تعاني من ٢٢) فيرونيكا دياز(م امرأة ٢٠٠٤في األرجنتين عام  -١
أنيميا حادة بسبب نقص مادة الحديد في الدم وبحاجة إلى  حقن من مادة 

ت م أصبح٢٠٠٤الحديد لتعويض الدم بالمادة المذآورة حيث وفي ديسمبر 
بعد ) Liver failure(الحالة للمريضة أسوأ فماتت بسبب فشل في الكبد 

تعاطيها الحقنة السابعة من عشر إبر تم وصفها لحالتها وأخيرًا اآتشفت 
السلطات األرجنتينية أنها آانت تأخذ إبر سامة مقلدة ومزورة ولم تستطيع 

 .السلطات الصحية الكشف عن مصدر تلك الحقن المزورة
 طفل في الهند عام ٣٠ طفل وآذلك ٨٩م مات حوالي ١٩٩٥ عام في هايتي -٢

م نتيجة الستخدامهم دواء باراسيتامول شراب محتويًا على مادة ١٩٩٨
)Di-ethylen glycol ( السامة والتي تستخدم آمضاد للتجمد
)Antifreeze (  وفي بعض األدوية توجد مع المواد المذيبة)Solvents.( 

 شخص بسبب تناولهم عقار مزور ٣٠مات م ١٩٩٩في آامبوديا عام  -٣
آمضاد للمالريا بسبب وضع مادة قديمة لمعالجة المالريا وأقل فعالية وهي 

)Sulphadoxine + pyrimethamine  ( في العقار ولكنه بيع على
 ) .artesunate(أساس أنه صنف آخر وهو 

 :إضافة إلى ما سبق نود أن نورد المعلومات التالية   -
% ١٠م أعلنت رقابة الخدمات الصحية الفيدرالية الروسية أن ٢٠٠٦في العام  •

 .من األدوية المتداولة في السوق الروسي آانت مزورة ومقلدة
المالحظ بان نسبة تواجد وتسويق بيع األدوية المزورة تزيد في دول العالم الثالث  •

بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والتي قد تصل إلى نسب آبيرة 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ، أما في دول  % ٣٠ - % ١٠وح بين تترا

العالم المتقدمة مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واستراليا وآندا واليابان 
 ).أو أقل % ١(فهي نسب قليلة ولكنها موجودة  

 أو عبر شبكة االنترنت) من مواقع لها عناوين ( من حاالت بيع األدوية % ٥٠ •
هي أدوية مزورة ) Internet pharmacies(ما يسمى صيدليات االنترنت  

 ) .Original(وليست رسمية أو 
توقع أحد المراآز الدوائية األمريكية المختصة بالدواء بأنه ستصل مبيعات  •

 مليار دوالر أمريكي  ٧٥ إلى٢٠١٠األدوية المقلدة والمزورة عالميًا حتى عام 
 .م ٢٠٠٥عن ما آان عليه في العام % ٩٠وهي زيادة تصل إلى 

 :نواع األدوية المقلدة والمزورة    أ-
هناك العديد من حاالت تقليد أو تزوير الدواء تجعل من الظاهرة تنقسم إلى  -

 :عدة أنواع أهمها
قيام بعض الشرآات المصنعة الصغرى باستغالل اسم أو شكل أو مظهر   -أ

دواء لشرآة أخرى آبرى مخترعة وتقليدها في عمل صنف شبيه في اللون 
خترعة دون عمل أي أو االسم الستغالل سمعة الصنف المملوك للشرآة الم

  .غش في محتوى الدواء

هناك إحصائية صادرة من آتاب علم األدوية السريري الصادر من منظمة  • 
من  % ٦الصحة العالمية بأن أدوية االحتيال أو األدوية المقلدة تقارب من 

المبيعات الصيدالنية في العالم وهي تمثل مشكلة صحية واقتصادية خطيرة في 
نظيمية الفنية والتي تفتقر إلى المال وتنظيم سياسة جودة الدول ذات السلطات الت

 .الدواء
قيام شرآات مجهولة أو جهات مجهولة بتقليد وتزوير االسم والشكل   -ب 

والمظهر ألصناف شرآات رسمية الستغالل سمعة األصناف وقد تكون 
هناك مواد فعالة في الترآيبأو قد ال يكون محتويًا على مواد فعالة وهذا النوع 

هناك الكثير من اإلحصائيات لتواجد أدوية مزورة بنسب آبيرة لدول أخرى مثل  • .يمة للمريض أو المستهلك من الدواء يؤدي إلى عواقب وخ
، وغيرها من الدول ... آينيا وأندونيسيا ، السلفادور ، أنجوال ،  لبنان ، نيجيريا 

لعالمية تحت عنوان وستجدون هذه اإلحصائيات في مواقع منظمة الصحة ا
 ).Counterfeit medicines(األدوية المزورة 

قيام أشخاص مجهولون أو جهة مجهولة بتزوير اللصاقة الخارجية للعبوة   -ج 
ووضع اسم دواء آخر على عبوة دواء معين بغية بيعه وحصوله على فارق 
سعر حيث والمريض أو المستهلك ال يعلم أنه تم وضع اسم دواء بدل اسم 

وسنتكلم  في العدد القادم عن المعالجات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية  .يمة بما في ذلك الوفاةى عواقب وخدواء آخر وهذا النوع قد يؤدي إل
  .والجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة 
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Drugs to Avoid in G6PD Deficiency 
DEFINITE RISK OF HAEMOLYSIS POSSIBLE RISK OF HAEMOLYSIS 

Pharmacological Class Drugs Pharmacological Class Drugs 

Anthelmintics 
• β-Naphthol 
• Niridazole 
• Stibophen 

• Acetylsalicylic acid (Aspirin) 
• Acetanilide  
• Paracetamol (Acetaminophen) 
• Aminophenazone (Aminopyrine) 

Analgesics • Dipyrone (Metamizole) 
• Phenacetin 
• Phenazone (Antipyrine) 
• Phenylbutazone 
• Tiaprofenic acid 

Antibotics 

• Furazolidone 
• Streptomycin 
• Sulfonamides 

- Sulfacytine 
- Sulfaguanidine 
- Sulfamerazine 
- Sulfamethoxypyridazole 

Anticonvulsants • Phenytoin 
Anti diabetics • Glibenclamide 

Antidotes • Dimercaprol (BAL) 

Antihistaminess 
• Antazoline (Amtistine) 
• Diphenhydramine 
• Tripelennamine 

Antihypertensives • Hydralazine 
• Methyldopa 

 • Nitrofurans 
 - Nitrofurantion  

- Nitrofurazone Antibiotics   
• Quinolones 
- Ciprofloxacin 
- Moxifloxacin 
- Nalidixic acid 
- Norfloxacin 
- Ofloxacin 
• Chloramphenicol 
• Sulfonamides   
- Co-trimoxazole 

(Sulfamethoxazole 
 + Trimethoprim)  

- Sulfacetamide 
- Sulfadiazine 
- Sulfadimidine 

• Chloroquine & derivatives - Sulfamethoxazole 
• Proguanil - Sulfanilamide 

Antimalarials • Pyrimethamine - Sulfapyridine 
• Quinidine - Sulfasalazine 
• Quinine (Salazousulfapyridine) 

- Sulfisoxazole 
(Sulfafurazole) 
• Mepacrine  
• Pamaquine  Antimalarials  Antimycobacterials • Isoniazid • Pentaquine 
• Primaquine   

Antimethemoglobinaemic Antiparkinsonism Agents • Methylene blue   • Thrihexyphenidyl (Benzhexol) Agents 

Cardiovascular Drugs  
• Dopamine (L-dopa) 
• Procainamide 
• Quinidine  

Diagnostic Agent for cancer 
Detection • Toluidine blue  

• Dapsone 
• Para-aminosalicylic acid  
• Sulfones 

Antimycobacterials - Aldesulfone sodium 
(Sulfoxone) 

- Glucosulfone 
- Thiazosulfone  • Colchicine Gout Preparations  • Probenecid   
• Doxorubicin Antineoplastic Adjuncts Hormonal Contraceptives  • Mestranol  • Rasburicase  
• Phenazopyridine Genitourinary Analgesics Nitrates  • Isobutyl nitrite   (Pyridium)  

Others • Acetylphenylhydrazine 
• Phenylhydrazine  

• Menadiol Na Sulfate  
• Menadione  Vitamin K Substance  • Menadione Na bisulfite  
• Phytomenadione 

Vitamins  • Ascorbic acid (Vit C) (rare)  
• Arsine 
• Berberine (in Coptis Chinensis)  

Others   • Fava beans 
• Naphthalene (in mothballs) 
• Para-aminobenzoic acid  
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 bèÛëa‡m@åß@Š‰®@Ûaëاألصناف الدوائية المهربة التي يتم الترويج لها في السـوق  

 م الصنف اسم المنتجة الشرآة المصدر

 معروف غير
 المصدر

E-MERK Concor 5mg Tab. ١

 معروف غير
 المصدر

E-MERK Concor 10mg Tab. ٢

E-MERK مصر Neurobion Amp. ٣

E-MERK مصر Neurobion Tab. ٤

EPICO مصر Emeral Tab. ٥

AYREST السعودية Isordil 10mg Tab. ٦

UPJOHN الهند Depoprovira Vial ٧

UPJOHN مجهول Lincocin Vial ٨

UPJOHN مصر Depomedrol-40 Vial ٩

MED-JHONSON مصر Quibrone T/SR Tab. ١٠

NOVARTIS مصر Miacalcic Amp. 50 I.U. ١١

SCHERING الصين Dian-35 Tab. ١٢

SCHERING السعودية Skinoren Cream ١٣

SCHERING السعودية Primolut- N Tab. ١٤

PARKE-DAVIS الصين Ponestan Fort Tab. 500mg ١٥

.G.S.K الهند Zentel Tab. ١٦

.G.S.K السعودية ZENTEL SYRUP ١٧

GLAXO/WELLCOME السعودية DERMOVAT CREAM ١٨

GLAXO/WELLCOME السعودية DERMOVAT OINT ١٩

GLAXO/WELLCOME السعودية BETNOVAT SCALP ٢٠

ORGANON السعودية PREGNYL AMP 1500 I. U. ٢١

ORGANON مصر ANDERIOL TAB. ٢٢

  السعودية
 مصر +  

ORGANON MARVELON TAB. ٢٣

.I.C.N مصر DISFLATYL TAB. ٢٤

  السعودية
 مصر + 

SCHERING Dopergin Tab. ٢٥

AVENTIS مجهول Clomid Tab. ٢٦

MACK مصر Isomak 20 Tab. ٢٧

LEO الصين Fucidin Oint. ٢٨

-JANSSEN السعودية
CILAG

Nizoral Shampoo ٢٩

CID مصر Tegral Tab. ٣٠

CID مصر Cidamax Tab. ٣١

PHARMACIA السعودية Anti-D Vial ٣٢
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  م الصنف اسم المنتجة الشرآة  المصدر

WELLCOME السعودية Pentostam Vial 100ml ٣٣

WELLCOME مصر Lanoxin Tab. ٣٤

 + السعودية
 ترآيا

BAYER Yomesan Tab. ٣٥

BAYER السعودية Aspirin 100mg Tab. ٣٦

BAYER السعودية Aspirin 300mg Tab. ٣٧

 + السعودية
 مصر

GLAXO/WELLCOME Eltroxin 100mcg Tab. ٣٨

GLAXO/WELLCOME مصر Eltroxin 50mcg Tab. ٣٩

GLAXO/WELLCOME مصر Marevan 1mg Tab. ٤٠

GLAXO/WELLCOME مصر Marevan 2mg Tab. ٤١

GLAXO/WELLCOME مصر Marevan 3mg Tab. ٤٢

GLAXO/WELLCOME مصر Marvean 5mg Tab. ٤٣

SANOFI-AVENTIS السعودية Depakine 200 Tab. ٤٤

SANOFI-AVENTIS السعودية Depakine Syrup. ٤٥

SEARLE مصر Aldactone 100mg Tab. ٤٦

SEARLE مصر Dicynone Tab. ٤٧
 + فرنسا
  الصين

DELELAND Dicynone Amp. ٤٨

 + فرنسا
  الصين

DELELAND Fefol Caps. ٤٩

ORGANON مصر Sustanon Amp. ٥٠

HIMALYA الهند Cystone Tab. ٥١

.G.S.K مجهول Halfane Tab. ٥٢

MERK السعودية Glucophage 500 Tab. ٥٣

BYK السعودية Alpothyl V.Supp. ٥٤

NOVO مصر Insulin Vial Mixtard ٥٥

Albumin Vial  مجهول  العراق ٥٦

.Antirabise Amp  مجهول   الهند ٥٧

ROCHE السعودية Neomercazole Tab. ٥٨

.DUPHAR + Vit. D3 300000 I.U الهند ٥٩

.Di-Hydan Tab  مجهول   السعودية ٦٠

LABAZ مصر Cordarone Tab. ٦١

MACK مصر Collomak Solution ٦٢

ZENICA الهند Paludrine Tab. ٦٣

GLAXO/WELLCOME مصر Septrin Susp. 120ml ٦٤
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 bèÛëa‡m@åß@Š‰®@Ûaëلتي يتم الترويج لها في السـوق  األصناف الدوائية المهربة ا ..    يتبع

 م الصنف اسم المنتجة الشرآة المصدر م الصنف اسم المنتجة الشرآة المصدر

 ٩٧ .SCHERING Gynera Tab مصر٦٥ NOVARTIS Sincode Syp. 100ml مصر
مزور ومقلد للصنف األصلي .Gynera Tab الصين ٦٦ .Plasil Tab النيل مصر ٩٨
 SCHERING ديةالسعو

٦٧ .Dogmatil 50 Mg Tab ممفيس مصر
Diana Tab. ٩٩ 

 Mucosolvan Syrup. BOHRINGER السعودية
INGELHEIM 

١٠٠ 

٦٨ .Dogmatil Fort Tab ممفيس مصر
  PHARMATON السعودية

٦٩ .ROCHE Fansidar Tab الصين
Pharmaton Cap ١٠١ 

Nexium 40mg ASTRA ZENICA السعودية ١٠٢ 
 Plavix Tab. SANOFI السعودية٧٠ .SQUIBE Capoten Tab مصر

SYNTHELABO 
١٠٣ 

Zyloric 100mg Tab. GLAXO/WELLCOME مصر ٧١
  NOVARTIS السعودية

ASTRA ZENICA مصر Inderal 10 Tab. ٧٢
Voltaren Gel ١٠٤ 

 ١٠٥ ALCON Maxitrol Eye Drops مصر
ASTRA ZENICA مصر SCHERING عوديةالس Inderal 40 Tab. ٧٣Microgynon Tab. ١٠٦ 

 ١٠٧ .SANOFI Depakien 5mg Corno Tab مصر
 BOHRINGER مصر

INGELHEIM 
Buscopan Tab. مصر٧٤ Lamictal 100mg GLAXO/WELLCOME ١٠٨ 

Lamictal 50mg GLAXO/WELLCOME مصر ١٠٩ 
 BOHRINGER مصر

INGELHEIM 
Buscopan Amp. مصر٧٥ Lamictal 25mg GLAXO/WELLCOME ١١٠ 

 ١١١ ٧٦SQUIBE NOVARTIS Vibrocil N Gel مصر  Modecate Vial مصر

  SCHERING الصين
  )مقلد ( 

Proluton Depot Amp. مصر٧٧ SERVIER Arcalion Tab. ١١٢ 

SERVIER 
٧٨ .ORGANON Sustanone Amp مصر

Daflon Tab. مصر + 
 فرنسا

١١٣ 

 ١١٤ MACK Monomak 20mg مصر٧٩ .Migranil Tab النيل  مصر

 Effortil Tab.  BOHRINGER مصر
INGELHEIM 

 ١١٥ Mosegor Tab. NOVARTIS مصر٨٠

 ١١٦ .SCHERING Progynon Amp باآستان٨١ .CID Carpemazole Tab مصر

 ١١٧ NOVARTIS Tofranil 25mg مصر٨٢ .LEO Burinex Tab مصر

 ١١٨ .Aloes Amp مجهول روسيا
٨٣ .LEO Nolvadex Tab مصر

 مجهول مجهول
٨٤ .Pisidol Tab مجهول الهند

Anti-D Vial  ١١٩ 

 ١٢٠ .Dipyron Amp مجهول مجهول
٨٥ .AVENTIS Flagyl Tab السعودية

مزور ومقلد للصنف األصلي .Mether Tab الصين  Effortil Tab.  BOHRINGER مصر ١٢١
INGELHEIM 

٨٦
ر ومقلد للصنف األصليمزو .Mether Amp الصين ١٢٢ 

 ١٢٣ .SQUIBE Kenacomb Cream مصر٨٧ .NOVATIS Anafranil 75 Mg CR Tab مصر
 SQUIBE مصر٨٨ .LANDBECK Flunoxol 1mg Tab مصر
٨٩ .SERVIER Diamicron Tab مصر

Kenacomb Oint. ١٢٤ 

Haemoton Cap. GLAXO/WELLCOME مصر ١٢٥ 

Zyloric 300mg Tab. GLAXO/WELLCOME مصر  ١٢٦ .SQUIBE Motival Tab مصر٩٠

 ١٢٧ .Comidal-L Tab  ٩١ SERVIER Diamicron Mr 30mg مصر

 NOVATIS مصر
٩٢ .Yasmin Tab  مزور للصنف األصلي الصين

Hydergin Tab. ١٢٨ 

 SERVIER مصر
٩٣ CID  Carbimazole  مصر

Natrilix S.R. ١٢٩ 

 ١٣٠ SERVIER Diamicron Mr 60mg مصر
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ر            د     بدأ اإلهتمام بإدارة الجودة الشاملة منذ منتصف السبعينات من الق ن الماضي بع
أزمة النفط، والرآود اإلقتصادي، وإرتفاع معدالت الفائدة، وزيادة العرض، وحدة           
درك أن الجودة هي                      شرآات ت ذه األسباب جعلت ال شرآات، آل ه المنافسة بين ال

  .العامل األساس في القدرة على المنافسة والبقاء على قيد الحياه
اهيم عن إ          ا      ومع بداية الثمانينات توسعت المف ادي بم ي تن شاملة والت دارة الجودة ال

  :يلي 
  .إتساع مفهوم الجودة ألبعد من جودة المنتج •
 .بعملية تحسين الجودة) إنتاجية أو خدمية (مشارآة آل فرد في المنشأة  •
 .رغبة وقناعة اإلدارة العليا بالتحسين المستمر للوصول إلى الجودة الشاملة •
 .توجيه الترآيز إلى تحقيق رضا العمالء •
وردين       ( مشارآة األطراف الخارجيين     • ود    ). جهات رقابية، عمالء، م في جه

 .تحقيق الجودة الشاملة
  :تعريف إدارة الجودة الشاملة

  : هناك تعاريف عديدة منها على سبيل المثال
رف    - ي ع درالي األمريك د الف شاملة  ( المعه ودة ال ا ) TQM(إدارة الج  بأنه

 Right from first" (ن أول مرةالقيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح م" 
time (مع اإلعتماد على تقييم العميل في معرفة مدى التحسين في األداء.  

أماهتشن 

:تطور إدارة الجودة الشاملة

-  )G.Hutcin (  ا ذي يرتكز         : فعرفها بأنه ة ال دخل اإلدارة المنظم م

ض الحديث عن ا  Continuse"لتحسين المستمرويف

ودة      و أن إدارة الج وه

 The Importance of total quality(أهمية إدارة الجودة الشاملة 

ستهدف النجاح             على الجودة ويـبنى على مشارآة جميع العاملين بالمنظمة وي
 .آكل
ضل البع

Improvement "بدًال من الحديث عن الجودة الشاملة.  
امل،  وم ش ى مفه صل إل ن أن ن سابقة يمك ات ال ن التعريف م

ن       ة م ل وظيف ي آ ودة ف ق الج ى تحقي دف إل ة ته سفة إداري ن فل ارة ع شاملة عب ال
  .د البشرية والماليةوظائف المنشأة في اإلنتاج والتسويق وتنمية الموار

management:(  
ا نالحظ             أل ساس التي يبنى عليها قبول الشرآة من عدمه، وآم

  :، ويمكن إجمالها في النقاط التالية
ة ف وزي     ادة الربحي

دة الشاملة يؤدي إلى رضا العمالء، والعمل على تحسين وتطوير -٢

 .الشاملة تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية للشرآة في السوق-٣
لى بعض 

ة      -٥  الياباني

٦-

صارت الجودة هي ا
ا   الم ومنه م دول الع ي معظ ة ف ستلزمات الطبي ة أو الم سجيل شرآات األدوي د ت عن

صنيع                 بالدنا، فإنه يتم إرسال     شروط الت ا ل د من تطبيقه شرآة للتأآ ارة ال ق لزي  فري
د  شاملة     -) GMP(الجي ودة ال ر الج د عناص ي أح ي ه ى    -والت ة عل ل الموافق قب

  .تسجيلها وتداول منتجاتها
وهذا يدل على أهمية الجودة

الي -١ يض التك ى تخف ؤدي إل شاملة ي ودة ال ام الج ق نظ تطبي
  .للشرآة

نظام الجو 
 .اإلنتاج

الجودة  
تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة أصبح أمرًا ضروريًا للحصول ع -٤

 .بجميع تفرعاتها) ISO(الشهادات الدولية للجودة مثل الـــ 
صانع  ي الم دراء ف ال والم ة، فالعم اء للمنظم شعور باإلنتم ة ال تنمي

 .واألوروبية فخورون بأعمالهم وإنتمائهم إلى بيئة عمل تهتم بالجودة
 .تكوين سمعة حسنة للمنشأة  في نظر العمالء والعاملين 

  
  

  
  

ه، حيث آانت                     اهي علي ى م ى وصلت إل دة مراحل حت شاملة بع مرَّت إدارة الجودة ال
صناعة وعدم وجود                 جودة المنت  سة في ال ة المناف ة نظرًا لقل ر مهم جات في البداية غي

  .الخبرة الكافية
ستهلك (ثم بدأ الصناع المهرة يخرجون المعيب من المنتجات قبل تسليمها للعميل             ) الم

ذا                     ذا الشخص متخصص فقط في ه ، وبعد تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات صار ه
  .شالمجال فسمَّي بالمشرف أو المفت

نظم                 ك من تطوير في ال ا رافق ذل صناعات وم شرآات وال وبعد النمو والتوسع في ال
شرية،                  وارد الب ة الم سويق، وتنمي اج، والت ل إدارة اإلنت اإلدارية بدأ إنشاء اإلدارات مث
شرآات       ور ال د ظه رًا وبع اج  وأخي ع إدارة اإلنت ودة تتب ة الج ت وظيف ة، فكان والمالي

سيات حصل تطور ف  ددة الجن ى  متع ة عل ة، وصارت إدارة الرقاب ل اإلداري ي الهياآ
الجودة منفصلة عن إدارة اإلنتاج وقد مرت بعدة مراحل سنتناولها باختصار ونحاول         

  -:الترآيز على الصناعات الدوائية 
) :Inspection(الفحص  -١

  

  
د من سالمة                      ا هو التأآ احص هن ة الف رن العشرين، ومهم ظهر في بداية الق

ة  ل ) Finished Products(المنتجات النهائي ا قب ب منه وإخراج المعي
ا    ا فيه ات بم واع المنتج ل أن ى آ ق عل ذا ينطب الء، وه الها للعم إرس

  .المستحضرات الصيدالنية
  ) :Quality Control(رقابة الجودة  -٢

ًا              ر حالي ظهرت رقابة الجودة في نهاية العشرينات من القرن الماضي، وتعتب
ـ   ن الـ زءًا م د مكو GMPج ذلك أح ودة  ، وآ ات إدارة الج  Quality(ن

Management (          ستخدمة اليب الم ائل واألس وتتضمن مجموعة من الوس
صنيع،       د الت صنيع، وبع ة الت اء عملي ذلك أثن لة وآ واد الواص ل الم ي تحلي ف

لغرض تحقيق الجودة ... وتشمل التحليل الكيميائي والفيزيائي، والجرثومي، 
ون  ددة، ويجب أن يك سلع بالمواصفات المح ـلل سم .Q.C ال ن ق صًال ع  منف

ة          ر قابل واد غي ن م ي م ون مبن ام، وأن يك شكل ع سام ب ة األق اج وبقي اإلنت
  .لإلشتعال بالذات في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة لإلشتعال

  ) :P.M.G.(ممارسة التصنيع الجيد  -٣
ــ     ل     ١٩٦٧ في الصناعات الدوائية عام      GMPأول ما ظهرت فكرة ال  من قب

دول      لجنة استشار  ية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وحاليًا هناك الكثير من ال
ـ       GMPلها   ر ال ا، وتعتب د الجودة       GMP خاص به ) .Q.A( جزء من تأآي

صيدالنية      ).Q.M(وإدارة الجودة  ى ضمان أن المستحضرات ال  الهادفة إل
سويقها،   سماح بت ات إذن ال تعمال، وحسب متطلب ة لإلس ودة مالئم صنع بج ت

  . بمثابة الحد األدنى لشروط الجودة الالَّزم تطبيقهاGMPيق الـويعتبر تطب
  ) :Quality Assurance(تأآيد الجودة  -٤

أن           ة ب ة الكافي دم الثق ذ لتق ي تتخ ة الت ات المنظم ع الترتيب ه جمي رف بأن يع
ا،               ة لإلستعمال المقصود به المستحضرات الصيدالنية هي ذات جودة مالئم

  .دة آما يجب أن تكونأو بمعنى آخر التأآد من أن الجو
  :ويمكن القول أن تأآيد الجودة تشمل التالي

Quality Assurance = GMP's + GLPs + GSPs + GCPs 
+ any other measures to achieve intended quality.   
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  ) :Quality management(إدارة الجودة  -٥
ستوياتها        ا، الوسطى،   (هي الوسائل والنظم التي تتبعها اإلدارة بكل م العلي

  .داخل الشرآة لتطبيق الجودة) التشغيلية
ي  داف اإلدارة، فف ات وأه سب المنتج ائل بح اليب والوس ف األس وتختل

ه         صد ب ا ق ع م ضر م تالءم المستح ب أن ي ة يج صناعات الدوائي ن ال م
  .استعمال، وأن ينطبق مع إذن التسويق الممنوح للمؤسسة

  .وهو بذلك ال يشكل أي خطر على حياة المريض
ره    بق ذآ ا س شمل آلم ودة ت ودة،  {وإدارة الج د الج ة GMPتأآي  ، رقاب

ودة   م    }).Q.C(الج ودة، وتظ ن إدارة الج ة م ب مترابط ا جوان آونه
هيكل تنظيمي ومسؤوليات      العناصر الضرورية لنظام الجودة بمافيه من        

  .وإجراءات وتصنيع وموارد
  

  ) :Total quality management(إدارة الجودة الشاملة  -٦
د ات العدي ا، والتعريف ا لمفهومه ا سبق أن تطرقن ا فهي ةوآم ا وأهميته  له

اني،              دات، المب تمثل أحدث نظام لجودة اإلدارة بحيث تشمل األفراد ، المع
  .ع، البرامج، التوثيق، الرقابة، تأآيد الجودةالمواد، اإلنتاج وطرق التصني

شرآة        ي ال رد ف ل ف ن آ زام م ساهمة واإللت ك الم ب ذل شأة(ويتطل ) المن
إدارة          . لتحقيق الجودة الشاملة   سابقة، ف فهي إذًا تشمل آل مراحل الجودة ال

شاملة           ة، وإدارة الجودة ال الجودة يمكن بواسطتها تحقيق الجودة المطلوب
)TQM (ق الجودة الشاملة واإلحتفاظ بها، وهي ال تأتي من يمكن أن تحق

نظم،       ط، وت دار أي تخط ب أن ت ا يج صدفة وإنم ق بال راغ، أو تتحق ف
  .وتراقب، ويتم تؤآيدها
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  األســــــــــبـــــــاب فــنـــصـــال مــــــاس

Withdrawn due to cardiac Terfenadine 
arrhythmias; superseded by 
fexofenadine. 

Astemizole  Withdrawn due to QT 
prolongation. (Hismanal) 

Cisapride  Withdrawn due to risk of 
cardiac arrhythmias. (Propulsid) 

Withdrawn due to risk of Phenylpropanolamin

    

e  stroke. 

Rofecoxib  Withdrawn due to risk of 
myocardial infarction.  (Vioxx) 

Tegaserod  Withdrawn due to imbalance 
of cardiovascular ischemic (Zelmac) events, including heart attack 
and stroke. 

Aprotinin Withdrawn due to increased 
risk of complications or death; (Trasylol) permanently withdrawn in 
2008 except for research use. 

Nimesulide Withdrawn due to liver 
failure.  

Withdrawn due to QT Gatafloxacin 
prolongation and high blood 
sugar. 

Thioridazine Withdrawn due to QT 
prolongation.  (Melleril) 

Saridon Tab. Withdrawn due to 
Agranulocytosis.  

Metamezole  
(Dipyron inj., Tab.) 

Withdrawn due to 
Agranulocytosis.  
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ا     تشكل األخطاء الدوائية إحدى المشكالت الصحية والتي          اني منه  يع
نظامنا الصحي بجميع مستوياته وإن عدم توفر إحصائيات ودراسات         
ك              بحثية عن تلك األخطاء تجعل من السهل التكهن بخطورة وحجم تل

  .المشكلة
سببين                 ة تحاسب المت وانين وأنظم ه عدم وجود ق إن ما يزيد الطين بل
ة                      ضًا وجود شريحة دخيل ة وأي د تكون قاتل ك األخطاء والتي ق في تل
ازن       ل المخ ن داخ دواء م ار بال امهم باالتج صيدلة وقي ة ال ى مهن عل
شفيات    ستوصفات والمست ز والم شار المراآ ذا انت صيدليات وآ وال
اة       دواء دون مراع ار بال ضًا باالتج وم أي ي تق ة والت صحية الخاص ال
ذه        ل ه صحي آ ع ال حاح الواق ي إص دواء ودوره ف ة ال م ألهمي وتفه

  .ضرر بالواقع الصحي بشكل عامالعوامل واستمرارها قد تلحق ال
م                      ذا عدم تفه لعة وآ ة ال س دواء خدم ار ال ائمين باعتب م الق إن عدم تفه
يًا في                 صيدلية والتي تلعب دورًا أساس ة ال دور الصيدالني في الرعاي
شاآل    ع حصول الم دواء ، ومن ة دور ال صحي بأهمي وعي ال ة ال تنمي

شوء   ا فن ك المشاآل وحله شاف تل ذلك اآت ة ، وآ ة  الدوائي ة مهني  عالق
بين الصيدالني في أماآن تواجده والمريض سوف ينعكس ذلك إيجابًا          

  .في تعزيز عملية الرعاية الصيدلية 
ي   شرت ف ي ن ة الت ى بعض الدراسات العلمي شير إل ن أن ن ا ممك وهن
ع نظم         ة في جمي سبة األخطاء الطبي السنوات األخيرة والتي توضح ن

درت األخطاء ا       ضارة بحوالي   الرعاية الصحية حيث ق من  % ١٫٨ل
ا              اة م ى وف مجموع المرضى المنومين في الواليات المتحدة وتؤدي إل

و    ي يولي نويًا ، وف بعة آالف س ن س ارب م ن  ٢٠٠٦يق ر م شر خب م ن
صل         د ت ة ق اء الدوائي دوث األخط أن ح ة ب ة الوطني األآاديمي

ة   ١٫٥٠٠٫٠٠٠ اء المتعلق ذه األخط ف عالج ه سنة ويكل ي ال أ ف  خط
  . مليون دوالر سنويًا٣٫٥ بالدواء حوالي

ل    ة تمث اء الدوائي ا أن األخط ي    % ٠٫٨آم ومين ف وع المن ن مجم م
  .استراليا

ت   سعودية أجري ة ال ة العربي ي الممكل دًا ف ي وتحدي ا العرب ي واقعن وف
ا      ام به صرف ق ف وال ي الوص ة ف اء الدوائي ول األخط ة ح  دراس

دير عـ   . د ًا منصب م شغل حالي ذي ي د خوجه وال ن أحم ق ب ـام توفي ـــ
وان  ت عن ي تح اون الخليج ـجلس التع ـدول م ـتنفيذي لـ ب الـ  المكت

ام         ي ع صحية ف ة ال ز الرعاي ي مراآ ف ف ودة الوص  م١٩٩٦ج
  

 Journal of Pharmacy Technology. Vol.12ونشرت في
.nov.1996   

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

  

على األقل % ١١٫٦صفة طبية وجد أن  و٦٫٢٥٠تمت مراجعة حوالي 
تحوي خطأ واحدًا من بين هذه الوصفات ومعظم هذه األخطاء الدوائية 

والتي من الضروري أن يقوم % ٥٫٣٩ والتي تحتل Rهي من النوع 
من % ٤٫٥٥الصيدالني باالتصال والتفاهم مع الطبيب المعالج وإن 

 لمنعها من  والتي يجب أن يقوم الصيدالني باتخاذ القرارCنوع 
  .الصرف

وقد أعيدت نفس الدراسة قام بها أيضًا نفس الباحث تحت عنوان جودة 
إن أهم : الوصف في القطاع الحكومي والخاص وآان من أهم نتائجها

خطأ % ٣٫٢األخطاء في الوصف الدوائي آبيرة جدًا وتشكل حوالي 
تحتمل الخطورة على % ٦٩في الوصفة الواحدة وإن ما نسبته 

تدون بدون اسم الطبيب المعالج عالوة على % ٣٧وإن المريض 
  .دون ذآر قوة الدواء% ٣٧

  . دون ذآر مدة العالج% ٢٨-
  .اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية -
  . ضعف التقيد باألدلة اإلآلينيكية-
  . ضعف االهتمام بتثقيف المريض من قبل الفريق المعالج-

االهتمام ففي الواليات المتحدة هناك إن اآلثار الجانبية لألدوية جديرة ب
 ٣٠ حالة وفاة سنوًي نتيجة اآلثار الجانبية للدواء وحوالي ١٠٠٫٠٠٠

من المنومين داخل المستشفيات يعانون من واحد أو أآثر من اآلثار % 
ولقد نشر في . من هؤالء يتوفون % ٠٫٣الجانبية لألدوية، وحوالي 

رابع إلى السادس من مسببات المجلة الطبية األمريكية أن السبب ال
  .الوفيات في أمريكا هي المشاآل المتعلقة بالدواء 

وقد أنشئ في الهيئة قسم خاص لمتابعة اآلثار الجانبية لألدوية بعد 
عملية تسويقها وسوف يقوم بطبع وتوزيع استمارات خاصة تعكس فيها 

عاية اآلثار الجانبية للدواء من قبل الطبيب والصيدالني ومسئولي الر
الصحية بجميع مستوياتها وتمأل هذه االستمارة وترسل إلى الهيئة أو 

وستعامل ) .www.sbdma.org(يتم تعبئتها عبر موقع الهيئة 
  .محتوى االستمارة بسرية تامة

  
 
 

  
  
  

Drugs of Current 
interest: 

Please report all suspected reactions to these Drugs 
of Current interest: 

1- Rosuvastatin 

  :صــف وإخــراج                  :هيئة التحرير 
2- Moxifloxacin 

  

  أنــــور المـحـجـري              عبدالمنعم علي الحكمي. د
 

  نجيب عبداهللا سيف. د
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