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 هدار حقوق المرضىإالفوضى الدوائية ومصر: 

 د. مصطفي جاويش

 تمهيد:

 التعويم لم يكن إال، فمن الخطأ الظن أن تعويم الجنيه هو السبب فى الفوضى الدوائية الجارية في مصر"

الثقب الذى أظهر عورات المنظومة الدوائية ككل. إنه ليس إال المحطة األحدث فى مسار محطات كبرى 

 ".4791للتدهورات المزمنة فى األوضاع الوطنية للدواء، والتى تراكمت على مدى عقود، وتحديدا منذ 

فى السياسة الداوئية المصرية، وتكشف مدى غياب الدولة طبيعة األوضاع  كشفعبارة صادمة تما سبق نص 

حيث تقول  منظمة الصحة العالميةعن تطبيق االشتراطات العالمية بخصوص حق المواطن فى العالج حسب 

ن تكون هذه المنتجات آمنة أالبد ، ولتقليدي على حد سواءتعتبر األدوية عنصرا أساسيا من الطب الحديث وا"

هي فاألدوية األساسية ". أما ن تكون موصوفة طبيًا ومستعملة بعقالنيةأويجب  ،وفعالة وذات نوعية جيدة

أدوية تمّكن من تلبية احتياجات السكان ذات األولوية من خدمات الرعاية الصحية. ويتم اختيارها بمراعاة 

وُيفترض أن تكون األدوية األساسية متوافرة  .ار المرض ومأمونيتها وتأثيرها ومردوديتها النسبيةمعدالت انتش

في الُنظم الصحية التي تفي بالغرض وذلك في كل األوقات وبكميات كافية وبالجرعات المناسبة وبجودة 

  .مضمونة وبأسعار يمكن لألفراد والمجتمع تحّملها."

ميا تمت صياغة الرؤية والرسالة واالهداف واالجراءات المطلوبة بخصوص "الدواء"؛ بهذه العبارة المعتمدة عال

جاء بها حرفيا وبدقة كاملة، ولكن النظام المصرى وعبر  ن تقوم كافة دول العالم بتنفيذ كل ماأومن المفروض 

 سوف يتم تناوله فى التقرير التالى: عقود طويلة لم يهتم بها كثيرا، وهذا ما

 

  مفهوم األمن الدوائى وأهميته:أوال: 

تتميز األدوية عن غيرها من المواد والبضائع المستهلكة بأهميتها ومدى ضرورة الحاجة إليها، وتعتبر الصناعة 

الدوائية في كثير من الدول المتقدمة خيارا استراتيجًيا ال حياد عنه، وتحقيق األمن الدوائي؛ يعني ببساطة: 

يس بحاجة لها وكذلك عدم إعطاء أدوية منتهية الصالحية وعدم إعطاء أدوية عدم إعطاء المريض أدوية ل

http://www.who.int/topics/pharmaceutical_products/ar/
http://www.who.int/topics/pharmaceutical_products/ar/
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بجرعات عالية أو منخفضة، كذلك عدم إعطاء دوائين بتفاعالت دوائية مباشرة وغير مباشرة، وعدم إعطاء 

 .الدواء بطريقة غير صحيحة مثل إعطائه بالوريد بدل العضل أو بالفم بدل الوريد

البد للصيدلي وللطبيب ثم للممرض ولجميع الكادر الطبي مالحظتها ومتابعتها خطوة وهذا من األمور التي 

وُتعد الصناعات  .بخطوة للوصول بالعالج الدوائي إلى القمة في األمان الدوائي بالرعاية الطبية للمريض

ة بأنها وُتعرف الصناعة الدوائي .الدوائية من الحقوق االساسية لإلنسان لكونها تتعلق بصحته وحياته

 .)الفا بيتا("الصناعة الكيميائية المتخصصة في صناعة الدواء" 

 

  ثانيا: صناعة الدواء فى مصر:

العام، شركات بالقطاع العـام واألعمال  8شركة منها،  25يبلغ إجمالي شركات األدويـة التي تعمل فى مصر نحو 

تسمى "شركات "التول" وهى شركات شركة أدوية محلية صغيرة  1260باالضافة الى  شركة بالقطاع الخاص. 11و

جمالى صادرات العالم، إمن  %1.4بين دول العالم وبنسبة  24األدوية المصنعة لدى الغير. وتأتى مصر فى المرتبة 

مليار جنية صادرات  4.7 من اجمالى واردات العالم ) %1.08بين دول العالم وبنسبة  11فى حين تأتى فى المرتبة 

 . ( الوفد) مليار واردات (  45.9مقابل 

، إال ان صناعة الدواء في مصر 4707وعلى الرغم أن مصر كانت من بين الدول الرائدة فى هذا المجال منذ عام 

 تواجه عدة معوقات ومشاكل وتحديات، من أبرزها: 

 

حيث شهدت نشأة القطاع الخاص الدوائي فى  :الصناعة الدوائية عدم وجود مخطط استراتيجى لتطويرـ 4

السبعينيات والثمانينيات قدرا من االنحرافات، حيث أن بعض الشركات االستثمارية قد نشأت من "بطن" 

القطاع العام ذاته، مستفيدة إلى حد كبير بملفاته الدوائية، وبكوادره الفنية، وبقدر من أمواله. ثم دخل 

أخطاء في الفهم  جنبي لينمو بقوة على حساب القطاعين الخاص والعام مًعا، وشمل ذلك وجودالقطاع األ

اإلستراتيجى من خالل زيادة عدد المصانع بنفس نسبة الزيادة المتوقعة لعدد السكان، دون تركيز على البحث 

ضى على محاولة تصنيع ثم جاء التحول إلى قطاع األعمال العام ليق .العلمى والتطوير التكنولوجى العميق

 .(CNNالمواد الدوائية الخام.)

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93202
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/93202
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/861960-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/861960-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arabic.cnn.com/business/2016/12/19/egypt-running-short-medicines-opinion
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لدراسات السوقية بالبنك األهلى )يناير فى دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث وا صناعة الدواء: احتكارـ 5

، «من المبيعات فى سوق األدوية %21شركات فقط تسيطر على نحو  41نحو أن عن حقيقة  الكشف(، تم 5142

سنوات إلى أن وصل اآلن إلى أقل  41منذ  %21فى حين قل حجم قطاع األعمال من سوق الدواء من (،  الوطن) 

شركة خاصة على  451من سوق الدواء، و %21شركة متعددة الجنسيات على  55سيطرة  ، فى مقابل%1من 

 .( اليوم السابع،) 02%

 الصناعة الدوائية فى مصر والتى له تأثير سلبى على ء عالمياالتقدم المتسارع فى علوم وتكنولوجيا الدوا أنـ 0

مازالت مقتصرة على تصنيع الدواء فى شكله النهائى فقط اى انها ال تقوم بتصنيع المواد الخام الدوائية حيث 

من المواد المضافة وكل المواد الفعالة تقريبا، مما يجعل الصناعة  %82ان مصر تقوم باستيراد اكثر من 

الدوائية فى مصر تحت تحكم السوق العالمى للدواء بجانب تأثر الدواء المصرى بتقلبات السوق العالمية وسعر 

الدوالر، كما ان عدم وجود مصانع النتاج المواد الخام الدوائية يعتبر عنصر اساسى فى تدهور البحث العلمى 

ن لتصنيع هذة المواد التى ستجرى عليها التجارب الدوائى بحيث انه يلزم الكتشاف او ابتكار دواء جديد وجود مكا

الختبار فاعليتها وصالحيتها كدواء. مما يشكل عائقا إضافيا امام ابتكار ادوية جديدة. ويساهم فى تأخر البحث 

  العلمى الدوائى ككل.

ب ضها يسباألدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بع :األدوية المغشوشة والمهربة مشكلةـ 1

 :أنواع من األدوية المغشوشة، هى 0هناك على مواد محرمة دوليا". و التسمم والبعض اآلخر تحتوى

  األدوية منتهية الصالحية: يكون تأثير المادة الفعالة فى هذه األدوية غير مؤثر، فال يقوم بدوره فى

جعل المرض يتضاعف على العالج من المرض، وهى ال تسبب التسمم ولكن ال تعالج المريض وهو ما ي

الفرد، والمشكلة تكون أشد عندما يرتبط العالج بمرض مزمن مثل أمراض القلب والضغط والسكر 

 وغيرها. 

  ألبان األطفال: بعد انتهاء صالحية منتجات األلبان المخصصة للرضع، تتكون فيها ميكروبات وفطريات

موت بعضهم فى حالة عدم السيطرة على  تسبب التسمم لهم فى حالة تناولهم لها وهو ما يؤدى إلى

 .الحالة

 " أدوية بها مواد محرمة دوليا: وهو ما حذرت منهFDA،وكشف تقرير  " منظمة الغذاء والدواء األمريكية

من إجمالى حجم  ٪0و 5صادر عن نقابة الصيادلة، أن نسبة األدوية منتهية الصالحية تتراوح بين 

http://www.elwatannews.com/news/details/904558
http://www.elwatannews.com/news/details/904558
http://www.youm7.com/story/2016/8/20/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86/2849547
http://www.youm7.com/story/2016/8/20/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86/2849547
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مليون جنيه تتكّبدها الدولة وأصحاب الصيدليات،  221تقدر بـ المطروح فى السوق، مما ُيشكل خسارة

من حجم األدوية المغشوشة فى  ٪٧وهناك دراسات حديثة أكدت أن مصر أصبحت يصب فيها نحو 

من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة لالستخدام، مما ُيمثل خطرًا كبيرًا  ٪٠٢العالم، وأن نحو 

 .(الراية) الدواءمن الدوائى المصرى، وتشكيك المواطنين فى منظومة على صحة المواطنين وعلى األ

 

تم إلغاء الهيئة العليا للدواء، وحل محلها مركز التخطيط  4772في عام  :مشكلة تسعير المنتجات الدوائيةـ 2

وقد حاول المركز فور تشكيله القيام بدراسة سعرية قرر فيها زيادة سعر الدواء سنويا  الدوائيةوالسياسات 

 . غير أن سير األمور تخطى تقديرات المركز، فقد زادت أسعار الدواء بما يفوق تلك النسبة.%9إلي  2بنسبة 

تلك الزيادة كل األدوية حتى  . وقد شملت4782والحقيقة أن أسعار الدواء في مصر في زيادة مستمرة منذ عام 

 .(د.على نويجى) لك الضرورية للحياةت

 

 

 

 

http://www.alrayahnews.com/site/index.php?go=news&more=25207
http://www.alrayahnews.com/site/index.php?go=news&more=25207
https://soueif.wordpress.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/
https://soueif.wordpress.com/category/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/
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  ثالثا: مظاهر أزمة نقص واختفاء نسبة كبيرة من المنتجات الدوائية:

، أظهرت النشرة الدورية 5142فى ديسمبر مستحضرا  4288قدرت نقابة الصيادلة عدد األدوية الناقصة بنحو ـ 4

دواء  11الصادرة عن اإلدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة الشهر نفسه عن وجود  لنواقص األدوية

 (.البورصة مستحضرا )لها بدائل متوفرة(.) 554ناقصا فقط )ليس لها بدائل( و

صنف باالسم  2111"المركز المصرى للحق فى الدواء" أن تتعدي قوائم نقص األصناف نحو توقع مدير ـ 5

صنف مما سيزيد  2111جنيهات، والبالغ عددها أكثر من  41التجاري، واختفاء جميع األدوية الرخيصة تحت 

ستشفي عاًما م 220وأكد أن هناك  فاتورة األعباء اليومية للمواطن المصري في ظل ظروف اقتصاديه متردية.

معهًدا تعليمًيا وجامعًيا يعانون مثل )أبوالريش الياباني وأبوالريش المنيرة ومعهد أورام المنصورة  11و

ومعهد اسيوط ومعهد سوهاج ومعهد طنطا ومعهد ناصر والقصر العيني القديم وآخرين ( بينما توقف العالج 

 .( األهرامرى )الكيماوي في المعاهد الكب

أعربت الشركة المصرية لتجارة الدواء عن مخاوفها من اختفاء األنسولين المستورد خالل الفترة القادمة ـ 0

علب من عقار األنسولين المستورد  2نهائيًا، وقال األمين العام لنقابة الصيادلة، إن الشركة المصرية خصصت 

وقال مدير مركز  .صيدلية شهرًيا، ما يعني أن الفترة القادمة ستشهد نقصًا حادًا أو اختفاًء للعقارفقط لكل 

ماليين مصري  8الدراسات الدوائية، إن مصر تمثل المركز الثامن عالمياً في اإلصابة بمرض السكر، ويوجد حوالي 

مليون مريض سكر من النوع األول مصاب بهذا المرض على أقل تقدير، وأنه يستخدم منهم مليون ونصف ال

 %2من االستهالك المحلي، واإلنتاج الوطنى ال يغطي سوى  %72المعتمد على األنسولين، يغطى المستورد 

 .(هافينغتون بوست عربيفقط.) 

بالغرفة التجارية، إن أزمة المحاليل الطبية سببها قرار وزير الصحة السابق قال رئيس شعبة الصيدليات ـ 1

وسوء إدارة منه؛ حيث قام الوزير بإغالق مصنع المحاليل الطبية ببني سويف بعد واقعة حدوث خطأ في 

من احتياجات السوق وهو قرار سياسي بالدرجة  %21تشغيله في أحد المحاليل، وهذا المصنع يمثل إنتاج 

 .(كلمتىولى.)األ

، ومع تفاقم أزمة حليب األطفال في مصر، أعلن وزير الصحة المصري، أن القوات الُمسلحة 5142فى سبتمبرـ 2

إنه بدأ صرف ألبان األطفال المدعمة،  سوف تتدخل لحل المشكلة. ويقول مدير المركز المصري للحق في الدواء،

 (. ساسا بوستجنيًها،)  48جنيًها بدًلا عن  52هم أكبر من ستة أشهر، بـلمن 

http://www.alborsanews.com/2017/01/04/نواقص-الأدوية-التحدى-الأكبر-للشركات/
http://www.alborsanews.com/2017/01/04/نواقص-الأدوية-التحدى-الأكبر-للشركات/
http://gate.ahram.org.eg/News/1275647.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1275647.aspx
http://www.huffpostarabi.com/2016/11/08/story_n_12861888.html
http://www.huffpostarabi.com/2016/11/08/story_n_12861888.html
http://klmty.net/583681-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85.html
http://klmty.net/583681-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85.html
https://www.sasapost.com/children-milk-problem-in-egypt/
https://www.sasapost.com/children-milk-problem-in-egypt/
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تؤكد  7/4/5149بتاريخ  5149لسنة  4أصدرت اإلدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، منشور دوري  ـ2

تسعيرة بوزارة الصحة سعر عبوات ألبان األطفال المتداولة من جهاز مشروعات الخدمة فيه اعتماد لجنة ال

 .(فيتوجنيها ) 52جنيه،بدال من  10" بــالوطنية " تحيا مصر 

 

 رابعا: أسباب أزمة نقص أو اختفاء المنتجات الدوائية: 

تنقسم السياسات الخاصة بالشأن الدوائى الوطنى إلى مجالين، مجال  :الدوائية القوميةفشل السياسات ـ 4

وفى المجال األول فقد أحبطت الصناعة محاولتين  .توفير الدواء بكميات وبأسعار مناسبة، ومجال صناعة الدواء

ضعنا لها بعدها بعشر ، برفض اتفاقية الملكية الفكرية )تريبس( والتى خ4771تاريخيتين، كانت األولى عام 

، حيث تم إفساد صحوة جزئية بخصوص محاولة تصنيع 5140وأما المحاولة الثانية فقد جرت عام  .سنوات

المواد الدوائية الخام. وفى المجال الثانى وهدف وصول الدواء لمن يحتاجونه، فقد تراخت الحكومات فيه وزاد 

كشف هذا الوضع مؤخرا أن للشركات التباين فى أسعارها، و ، وزاد45 إلى حوالى 1عدد المستحضرات المثيلة من 

األجنبية النصيب األكبر من قيمة االستهالك المحلى، وبالتالى فقد تعرض الدواء كسلعة وكصناعة شديد 

الحساسية للضعف والتلكؤ فى السياسات،, ولألخطاء فى اإلدارة عبر الحكومات المتعاقبة، فكانت النتيجة ما 

 . (CNNعربىبالن الفوضى الدوائية )يجرى حاليا م

أسعار السلع والخدمات بعد خفض قيمة الجنيه  ارتفعت :اعتماد صناعة الدواء المصرية على االستيرادـ 5

، وتفاقم الوضع بعد تعويم العملة المحلية في مطلع 5142 أمام الدوالر في منتصف مارس/ آذار %41بنسبة 

هذا يعني تحريك أسعار الدواء فإن ن صناعة الدواء في مصر تعتمد على االستيراد، ونظرًا أل .5142شهر نوفمبر 

 صعودًا.

ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة، ويبلغ  41ت غرفة صناعة الدواء في مصر، يوجد نحو ووفق بيانا

من جانبه، قدر مدير المركز المصري للحق في الدواء )غير حكومي(، أن شركات و .آالف 9عدد األدوية المتداولة 

وأضاف، أن الشركات  .م الجنيهبعد تعوي %15من المادة الخام تتحمل خسارة بنسبة  %72األدوية التي تستورد 

صنفًا، كن يوجد لها بدائل،  4211وزادت قائمة النواقص لتشمل نحو »أحجمت عن شراء أو استيراد مواد الخام، 

  (، 51/44/5142 الخليج الجديد«.) صنفًا ليس لها بديل 451بينما هناك 

http://www.vetogate.com/2536538
http://www.vetogate.com/2536538
http://arabic.cnn.com/business/2016/12/19/egypt-running-short-medicines-opinion
http://thenewkhalij.org/ar/node/52034
http://thenewkhalij.org/ar/node/52034


 

 

 مصر: الفوضى الدوائية وإهدار حقوق المرضى 7   28 مارس 1027

 

، ومن المتوقع 5142حتى شهر يونيو  مليار جنيه 5.2 لشركات األدويةوزارة الصحة والسكان  مديونياتبلغت ـ 0

  ،(الوطن) مليارات جنيه بعد فترة وجيزة 0ى أن تصل إل

بإيقاف خط  5142لسنة  82وزير الصحة السابق رقم صدر قرار  حيث غلق مصانع األدوية بقرارات سياسية؛ـ 1

إنتاج مصنع المتحدة فارما للمحاليل الطبية، بعد إصابة أطفال بأعراض تشنجية فى بنى سويف بعد استخدام 

من  %81مستحضر ينتجه المصنع، ولم تجد الصيدليات بدياًل إلنتاج المصنع، خاصة أنه مسئول عن حوالى 

  محاليل، طبًقا لما أكده الصيادلة.حاجة السوق المصرى من ال

عاًما، بعد إغالق وزير الصحة األسبق حاتم الجبلي مصنع  45كانت مصر قد بدأت استيراد األلبان منذ نحو كذلك 

، والذي كان ينتج لبن لألطفال. ويرى رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن هناك خطة «بيبي زان»

في احتياج للخارج، مشيًرا إلى امتالك مصر لمصنع إنتاج ألبان لألطفال أنشئ منذ ممنهجة ألن تكون مصر دائًما 

سنوات من العمل، إثر  41بعد نحو  5112وظل يعمل حتى تم إغالقه عام « بيبي زان»، تحت اسم 4772عام 

شكوى تم تقديمها لوزارة الصحة بخصوص وجود عيب في تشغيلة المصنع، خاصة بعد عدم ثبوت صالحية 

عبوات لالستخدام اآلدمي، وتوجد شبهة تعنت من قّبل وزير الصحة األسبق حاتم الجبلي في إغالق المصنع، ال

 .( 7/7/5142 النبأخاصة بعد اإلعالن عن فساد األلبان بسبب رداءة التخزين.)

حيث اعترضت شعبة األدوية على قرارات وزارة الصحة الخاصة أزمة وزارة الصحة مع شركات التول وأخيرا تأتى 

بمقترح اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير" التول "، وأشار رئيس شعبة األدوية إلى أن القرارات تعنى 

-multiشركة فقط، معظمها شركات أجنبية متعددة الجنسيات )  01احتكار صناعة الدواء وقصرها على 

national شركة  4521مصنعًا فقط، ويوجد نحو  411ة في مصر، موضحًا أن عدد مصانع الدواء في مصر ( عامل

 مصنع من المصانع القائمة. 411تصنيع لدى الغير تشغل أكثر من 

ولفت النظر إلى أن شركات " التول " تحقق معادلة المنافسة في السوق، وليست شركات سيئة السمعة، وإن 

السوفالدي" الخاص بدواء الكبد، منبهًا إلى أنه عت إنتاج أدوية مهمة جدًا مثل "اهناك شركات تول كبرى استط

 (.العربى الجديد) %411لدواء المصري بنسبة تزيد عن إذا تم اعتماد هذا المخطط سترتفع أسعار ا

قيام توجد عشوائية فى نظام تسعير الدواء من أهم مظاهرة  سعار الدواء:أمشكلة الزيادات العشوائية فى ـ 2

وفى حين ظلت مصر لسنوات طويلة تعتمد  ،الصحة بإقرار زيادة االسعار مرتين خالل أقل من عام واحدوزارة 

 حساب»على نظام للتسعير اإلجباري لألدوية، عبر لجنة تعّينها وزارة الصحة، تقوم بالتسعير معتمدة على 

http://www.elwatannews.com/news/details/1243120
http://www.elwatannews.com/news/details/1243120
http://www.alnabaa.net/597969
http://www.alnabaa.net/597969
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-30-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/1/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-30-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
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حسب الدواء بموجبه على قاعدة تكاليف ، والذي ي4774لسنة  041، وفًقا للقرار الوزاري رقم «التكلفة زائد األرباح

 اإلنتاج مضاًفا إليها هامش ربح للصناعة والموزعين والصيادلة. 

، والذي اعتمد على نظام جديد في التسعير، قبل أن 090أصدر وزير الصحة القرار رقم  5117إال أنه في ديسمبر 

ظام التسعير الحالي الذى يعتمد على نظام ، وهو ن5145لسنة  177يتم إلغاءه بعد ثالثة أعوام، بصدور القرار 

المرجعية الخارجية للتسعير، وهي االستناد إلى أسعار الدواء في دول أخرى من أجل تحديد سعره محلًيا، أو 

تم على نحو عشوائي،  5142تحريك أسعار الدواء بناء على تراجع سعر الجنيه في مايو»التفاوض عليه. وجاء 

صنف من الدواء بناء على معيار  9111عباء بين الشركات كل على حدة، فشمل لم يتضمن فحص اختالف األ

 5بحد أدنى  %51جنيه وتضمن القرار رفع األسعار بنسبة واحدة هي  01واحد هو أن يقل سعرها األصلي عن 

 .«جنيه

وض عرشملت الزيادة بعض األصناف التي ال تشهد خسائر أصال، ومن ضمنها أصناف تتوفر للصيدليات بوقد 

 .( مدى مصر«.) على المشتريات %411خاصة تبلغ 

اجتماع  ٢٠، وعلى مدار 47/45/5142وأفاد المركز المصري للحق في الدواء أنه على ضوء االتفاق الذي حدث يوم 

مصالحهم أسوه بممثلي  تم، لم يشارك ممثلي المرضي او حقوقهم او منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن

الشركات كما لم تضم هذه االجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها 

 .(بوابة العاصمة) حيوية واستراتيجية مثل الدواء وتم تجاهله في تسعير سلعه

؛ أعلن نقيب الصيادلة وممثلوا نقابات الصيادلة بمحافظات وسط الدلتا 5149يناير  4 وفى اجتماع؛ يوم االحد

رفضهم ألي قرار يصدر ويتعلق بتسعير األدوية دون موافقة نقابة الصيادلة ومشاركتها في صياغة بنود القرار 

القرار حال لضمان عدم إضراره بالمريض المصري وتربيح الشركات على حساب المواطن، إضافة إلى رفض 

صدوره بطريقة عشوائية يجعل هناك سعرين للدواء مما يعمل على إرباك سوق الدواء وحدوث أزمات. وشدد 

 %48للمحلى و %52الصيادلة على ضرورة أن يتضمن القرار الصادر تحديد نسبة هامش ربح الصيدلي بنسبة 

وحل أزمة نواقص األدوية وتوفيرها للمستورد، فضال عن إلزام الشركات بسحب األدوية منتهية الصالحية 

 ( الوطنبالصيدليات.) 

http://www.madamasr.com/ar/2016/12/23/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7/
http://www.madamasr.com/ar/2016/12/23/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7/
http://www.al3asma.com/218986
http://www.al3asma.com/218986
http://www.elwatannews.com/news/details/1738208
http://www.elwatannews.com/news/details/1738208
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قال األمين العام لشعبة األدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه تم  وتأثيره على المرضى: تحرير سعر الدواءـ 2

ت، موضحا أن االقتراح يتضمن على أسعار الدواء، وخسائر الشركااعداد مقترح لتقليل آثار تعويم الجنيه 

 :ينطريق

مع تحمل الشركات لتكلفة توفير الدواء بالتأمين الصحى، حيث إن تكلفة توريد الدواء  تحرير سعر الدواء :ولاأل

الذى  أن يوجه هذا المبلغعلى  .من الموازنة ٪٢,١للتامين الصحى تبلغ نصف ميزانية الصحة وهى حوالى 

 ."اليوم السابع" ستتحمله الشركات المنتجة إلى دعم ميزانية العالج بالتأمين الصحى

هو بدايات ن ما يجري االن ألى إأشار المركز المصري للحق في الدواء حيث تحريك أسعار بعض األدوية،  :اآلخر

 ٪٠٢إذا ان االتفاق بين وزير الصحة وشركات االدوية ينص ان تكون اول نسبه للزيادة هي  اسعار الدواءتحرير 

ي أا شهور لزيادة النسبة، وهي سياسة لم يجرؤ على االقتراب منه 2على ان يجلس المفاوضون مره اخري بعد 

نظام سابق رغم انها مطلب للوبي الدواء وهيئه المعونة االمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورصد 

مليون مواطن غير مؤمن عليهم وسوف  ٨٣القرار، سيؤثر بشكل صارخ على حقوق  صدور ةفي حال هنأالمركز 

 .(بوابة العاصمة (ةزمة ومأساأ"روشتة" بسيطة تشكل  ةيأتصبح 

تم توقيع اتفاق بين وزارتي  5142في أغسطس  الجيش يقتحم مجال صناعة األدوية والمستلزمات الطبية:ـ 9

وحين زادت أزمة نقص المستلزمات الصحة واإلنتاج الحربي إلنشاء أول مصنع إلنتاج أدوية السرطان في مصر. 

 .باستيراد مايكفى لسد حاجة السوق الصحة عن قيام القوات المسلحةالطبية؛ أعلنت وزارة 

عدد كبير من السيدات وهن يحملن أطفالهن أمام الشركة المصرية لآلدوية تظاهر  ،5142فى سبتمبر و

ة لتغذيبالقاهرة، يطالبن " بحق االطفال فى الحياة "، نظرا لالختفاء المفاجىء لأللبان الصناعية الضرورية 

كان غريبا أن سيناريو أزمة ألبان األطفال تطور بسرعة حيث أصبح الجيش هو ل فى سن الرضاعة، واألطفا

السوق المحلى حيث ارتفع سعر أحد االصناف األلبان  الوحيد الذى يملك حق استيراد األلبان، ثم التحكم فى سعر

 .جنيه 58جنيه الى 48فجأة من 

جنيه  10ات من نفس الصنف تحمل شعار " تحيا مصر " بسعر ثم قام الجيش بعد ثالثة أشهر فقط بطرح عبو

وهذا يعنى دخول الجيش فى مجال االحتكار للسلع الدوائية، ويلقى بظالل من القلق حول  للعبوة الواحدة،

هيمنة الجيش على مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، مما يعنى اهدار حقوق جميع الهيئات المدنية 

 تاج ومراجعة األسعار وضبط آليات التوزيع.فى مراقبة االن

http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2956326
http://www.youm7.com/story/2016/11/6/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2956326
http://www.al3asma.com/218986
http://www.al3asma.com/218986
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن إنشاء مصنع للسرنجات بالتعاون مع وزارة ؛ 5142وفى شهر نوفمبر 

 دوالر مليون 49 إنشاؤه سيتكلف المصنع أن المتحدث وذكر اإلنتاج الحربي أحد أذرع المؤسسة العسكرية.

 ا تستخدم جميعها مع المريض لمرة واحدة فقط. سنوًي سرنجة مليون 21 نحو وسيوفر

 5149لسنة  418رقم ب قرار نشر عبر الجريدة الرسميةبإصدار رئيس مجلس الوزراء، قام  ،5149يناير  55وفي 

بالترخيص للهيئة القومية لالنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم )الشركة المصرية 

  .(األناضول) (الدوائيةالوطنية للمستحضرات 

جامعة  42صدرت تعليمات من المجلس األعلى للجامعات بالشراء من القوات المسلحة باألمر المباشر إلى نحو  كما

مة والممارسات الجديدة والمزايدات علي األدوية مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العا

 والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة. 

معهًدا تعليمًيا  44يذكر أن ميزانيات المستشفيات الجامعية مستقلة عن وزارة الصحة والسكان، حيث يخضع 

عليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد مستشفى جامعًيا لوزارة الت 48ونحو 

مليون  011مليار و 5من المصريين نحو  %15المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 

 .(التحرير) جنيه

 

  مواجهة أزمة الدواء وتداعياتها:خامسًا: 

يناير  8)، بمقر ديوان وزراة الصحة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بيندقيقة،  51فى اجتماع استغرق مدة 

من األدوية  %51من منتجات الشركات المحلية، ونسبة  %42تقرر بدء تطبيق قرار زيادة األسعار بنسبة  (5149

  ،( اليوم السابع)  المستوردة والتى تنتجها الشركات االجنبية بمصر

مشكلة “(، أن  0/45/5142بتاريخ يوم أعلن فى احدى المؤتمرات الطبية )وكان وزير الصحة قد سبق وأن 

الدواء هي مشكلة تمويل وسعر صرف وليس مشكلة وزارة الصحة، لكن الوزارة لم تترك المشكلة دون تدخل 

ة وما حدث هو حالة هلع من بعض المرضى الذين ال توجد نواقص في األدوي“وتابع  .”لحماية المريض المصري

 .(دكتور نيوز.)ما إن سمعوا في اإلعالم عن تلك األزمة حتى اشتروا كميات كبيرة من األدوية لتخزينها

يض من تصريحات وزير الصحة فقد أكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء بأن مصر تعاني من وعلى النق

 .أزمة فعليه في سوق الدواء، وستستمر مؤكًدا أن مصر اآلن تعمل على المخزون القديم لديها، وال تصنع الجديد

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/22/story_n_14319060.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/01/22/story_n_14319060.html
http://www.tahrirnews.com/posts/448310/الجيش+يسيطر+على+سوق+المستلزمات+الطبية+بالأمر+المباشر..+والصحة:+
http://www.tahrirnews.com/posts/448310/الجيش+يسيطر+على+سوق+المستلزمات+الطبية+بالأمر+المباشر..+والصحة:+
http://www.youm7.com/story/2017/1/9/تفاصيل-20-دقيقة-قضاها-رئيس-الوزراء-بالصحة-لإنهاء-أزمة-نقص/3046758
http://www.youm7.com/story/2017/1/9/تفاصيل-20-دقيقة-قضاها-رئيس-الوزراء-بالصحة-لإنهاء-أزمة-نقص/3046758
http://doctornewsweb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88/
http://doctornewsweb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88/
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دواء غاية في األهمية للحاالت  445منتج دواء غير متوافر في األسواق المصرية، منهم  4211وأن هناك أكثر من 

الخطيرة، موضحًا أنه ال توجد إرادة حقيقية في وزارة الصحة لحل تلك األزمة، كما أن الوزير ليس لدية سياسات 

 .(4/4/5149، البديلواضحة معلنة لتجاوز نقص الدواء،.) 

أوضحت عضو لجنة الصحة في البرلمان؛ أنهم شكلوا غرفة استماع بين اللجنة ورئيس غرفة الدواء  فى حين

وشركات الدواء ونقابة الصيادلة، واتفقوا على كتابة االسم الفعال للدواء، وليس باالسم التجاري، لتقليل 

التكلفة على المواطن بإزالة تكلفة الدعاية، باإلضافة إلى دعم الدولة للمياه والكهرباء للشركات، لمنع زيادة 

تة إلى أنها قضية أمن قومي، ألن المواطن من الممكن سعر األدوية، وأوصوا بأن الدولة تستورد المواد الخام، الف

واستنكرت عدم االستجابة لكل التوصيات، مشيرة إلى وجود تسريبات بأن  .أن يجوع لكن ال يتحمل نقص الدواء

الدواء سيرتفع سعره بالفعل، دون الرجوع للجنة في مجلس النواب، وطالبت بتفعيل اعمال لجنة تقصى 

 .( 54/45/5142اعالمل ازمة نقص الدواء.)الحقائق بالبرلمان حو

ولكن يبدو ان الفساد قد انتصر على اللجنة البرلمانية، حيث أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة 

اد وحل األزمات تم إيقافها ألجل غير بالبرلمان، أن لجنة تقصي حقائق األدوية التي ُشكلت من أجل كشف الفس

 .(اخبارى االنمسمى.)

محمد غنيم، عضو شعبة األدوية باتحاد الغرف التجارية ورئيس النقابة العامة للمستحضرات المنتجة  كان د.و

عن تعريف دقيق ألدوية األمراض المزمنة (،  5149يناير  7فى حواره، بتاريخ ) لدى الغير "التول"، قد تساءل 

صنف دوائي، جمعيهم  5111دد نواقص األدوية الفعلي تجاوز الـالتي ليس لها بديل أو مثيل، موضًحا أن ع

 .مستحضر 211أصناف لعالج األمراض المزمنة ومخسرة للشركات، ونصيب شركات التول منهم حوالي 

، أن صيغة االتفاق الذي اعلنت الحكومة عنه المقترح تطبيقه مع شركات األدوية والخاص «لشروقا»وأضاف لـ

رفع أسعار بعض األصناف، لن تحل أزمة النواقص، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام التي تتخطى سعر البيع، 

وذكر أن الزيادة تتم بشكل عشوائي على األدوية األقل سعًرا وليست األدوية ذات األولوية التي  .حسب قوله

 . يستحق الزيادة من األساستواجه نواقص شديد وزيادة في الطلب عليها، وبعضها ال

بين على مدى شهر كامل؛ كان الشغل الشغل لجميع وسائل االعالم هو نقل الهجوم والتصريحات المتبادلة و

نقيب الصيادلة ووزير الصحة، وكل منهما يصر على رأيه؛ حيث يصر وزير الصحة على زيادة اسعار الدواء بالنسبة 

http://elbadil.com/latest_news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA/
http://elbadil.com/latest_news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA/
http://www.e3lam.org/2016/12/21/173693
http://www.e3lam.org/2016/12/21/173693
http://www.akhbarinow.com/2016/12/30/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.akhbarinow.com/2016/12/30/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012017&id=44823c47-7cb1-47e5-ae8a-7001bf7cf1c3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08012017&id=44823c47-7cb1-47e5-ae8a-7001bf7cf1c3


 

 

 مصر: الفوضى الدوائية وإهدار حقوق المرضى 12   28 مارس 1027

 

للشركات، وتطالب النقابة بزيادة هامش ربح الصيدلى وسحب االدوية منتهية الصالحية من االسواق ، وأمام 

 .تهديد النقابة بعقد الجمعية العمومية والدعوة الى االضراب

وفيه يسحب من نقابة الصيادلة حق  5149لسنة  1فقد سارع الوزير باستخدام صالحياته وأصدر القرار رقم 

الترخيص للصيدليات وصالحية التفتيش على المخالفات، وهذا يعنى تهميش دور النقابة العامة للصيادلة 

عد على انتشار فوضى مايسمى والنقابات الفرعية فى متابعة ترخيص الصيدليات ومتابعة العمل بها، ويسا

برفع دعوى قضائية مستعجلة رقم بسالسل الصيدليات، وبلغ الضغط الحكومى على نقابة الصيادلة مداه 

مستعجل القاهرة من الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة لوقف انتخابات التجديد  5149لسنة  412

  (.5149)مارس النصفي 

وعد من من نقيب الصيادلة بأن أعلن عن تأجيل عقد الجمعية العمومية بسبب  وفجاة جاء الرد الغير متوقع

بحل المشكلة، وسط غموض وتخبط فى تصريحات وزير الصحة، انتهت بدعوته للتفاوض مع  مؤسسة الرئاسة

الصيادلة، وفى حين صرح أعضاء النقابة بأنهم على تواصل مع جهات سيادية ومع الرقابة االدارية؛ جاءت 

والعودة للقرار السابق  5149لسنة  9فبراير الجارى على الغاء قراره رقم  2افقة من وزير الصحة يوم األحد المو

بحق النقابة فى اصدار تراخيص الصيدليات، وعلى اعتماد نسبة هامش ربح التى طلبتها النقابة، وعلى سحب 

رار البيع بسعرين للدواء الواحد حسب جميع االدوية منتهية الصالحية من الصيدليات، وسط تعهدات بإلغاء ق

  .نتاج وتاريخ صدور قرار الزيادةتاريخ اال

فى حين قررت النقابة إلغاء االضراب الذى سبق وأن أعلنت عنه. وجاء هذا التغير المفاجىء فى موقف 

اشر بوزيرالصحة ونقيب الصيادلة؛ وسط ضجة اعالمية تبشر بحل المشكلة وانفراج األزمة بسبب التدخل الم

 من مؤسسة الرئاسة. 

أعرب المركز المصرى للحق في الدواء عن مخاوف حقيقية في ظل وفى حين هدأت األزمة اعالميا وظاهريا، 

التضارب في القرارات الوزارية التي تنظم أوضاع الصناعة بعد الخطاب الذي أرسلته غرفة صناعة الدواء المعبرة 

أشهر قادمة بسبب توقف اإلنتاج بعدد  1قيا المتداد األزمة إلى عن الشركات الكبرى الذي يشكل هاجسا حقي

من الشركات انتظاًرا لموافقة وزارة رسميا على قرار البيع بسعر واحد. وأكد المركز وجود تالعب بأرواح المرضى 

ورة في وقت ستشهد المستشفيات العامة تأثير شديد الخط %21الذين ال يعنيهم غير توافر الدواء بعد زيادته 

وأشار المركز إلى أن ذلك سوف يخلق  .بعد توقف العمل لشهور، وذلك ما أكدته غرفة صناعة الدواء لوزير الصحة

أمام الجميع "المريض والصيدلى والوزارة" أزمة بالغة التعقيد، خاصة أن هناك خالفات ستحدث سيدفع ثمنها 

 (  5149فبراير  9 فيتو) .الصيدلى نظًرا لعدم صدور قرار رسمى حتى اآلن

http://www.vetogate.com/2575312
http://www.vetogate.com/2575312
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 سيناريوهات محتملة لمواجهة وحل أزمة المنتجات الدوائية:سادسًا: 

 الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى:  مسارأوال:  

 يشمل محورين: 

على المدى القريب من خالل وضع سياسة تسعيرية ثابتة عادلة وواضحة للدواء تراعى القيمة  االول:المحور 

الحقيقية ونسبة الربح لكل مستوى من االنتاج والتسويق والتوزيع والبيع، ووضع أسس واضحة لمواجهة 

ع التاب -" المصرىاليقظة الدوائية  مركز"مشكلة تاريخ الصالحية واالدوية المرتجعة، واالهتمام بتفعيل دور 

فى الرقابة ونشر الوعى الدوائى والتركيز على قيام االطباء بكتابة االسم العلمى للعقارات  -لألمم المتحدة 

الدوائية وذلك لتخفيف العبء االقتصادى على الصيادلة، ورفع المعاناة عن المرضى فى البحث االصل أو 

 المثيل الدوائى أوالبديل العالجى.

هيئة الدواء المصرية " تكون مستقلة وتتبع مجلس المدى الطويل يشمل ضرورة انشاء "على  :ىالمحور الثان

الوزراء مباشرة مثل الكثير من دول العالم، ووضع استراتيجية دوائية واضحة لمصر تلتزم بها الجهات التنفيذية 

من حيث بناء صناعة دواء حقيقة التعتمد على استيراد الخامات، وتؤسس لنهضة علمية بتفعيل دور الشركات 

وير التكنولوجيا المحلية، وتراقب ضمان سالمة وجودة وفاعلية ومأمونية المنتجات الدوائية العالمية فى تط

فى مجاالتها المختلفة سواء لالنسان والحيوان والنبات، ) وسبق ان تم اعداد مشروع قانون النشاء الهيئة 

حله الحقا (،  القراره، لكن تعطل عرضه على مجلس الشعب الذى تم 5145للعرض على مجلس الشعب عام 

سنوات لتصل الى النسبة  0من الموازنة للصحة ) تزيد خالل  %0وتطبيق ماورد بالدستور بتخصيص نسبة 

 .العالمية ( وذلك لتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع قطاعات الشعب المصرى

  :ثانيا: سيناريو تدخل المؤسسة العسكرية

دوية والمستلزمات الطبية وألبان األطفال، مع االعالن عن البدء فى وهذا من حالل قيام الجيش باالستيراد اال

انشاء مصانع األدوية التابعة للهيئات العسكرية المختلفة، ثم التوريد لوزارة الصحة باألمر المباشر بحجة سرعة 

 االنجاز وحل االزمات حسب االحتياجات االستهالكية للسوق المصرى.

تفويض القوات المسلحة بتولى ملف األدوية والمستلزمات الطبية سواء ، أى يحاالسيناريو األكثر ترجهذا هو و

 يلجأ السيسيباالستيراد أو التصنيع بصورة تدريجية تتسع لتشمل كل آليات سوق الدواء فى مصر. حيث 

ت واونظامه بشكل متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البالد االقتصادية، ما أدى إلى اتساع نشاط الق
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ويصعب تقدير حجم  .0/9/5140المسلحة االقتصادي مع تنامي دورها السياسي والمجتمعى منذ االنقالب فى 

النشاط االقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته. 

 .بالمئة 5بالمئة و 4.2د تتراوح بين إن مساهمة الجيش في االقتصا :5142غير أن السيسي قال في ديسمبر 

حيث ال يقل حجم النشاط االقتصادي للقوات المسلحة  وتختلف التقديرات حول حجم هذا النشاط االقتصادي،

جمالي، بينما تصل بها تقديرات متداولة، لكن أصلها العلمي غير ثابت، ما إلمن إجمالي الناتج المحلي ا %2عن 

 .(مدى مصرمن االقتصاد.) %11-02بين 

 

 خاتمة:

ترتكز المنظومة الصحية على ثالثية المريض والطبيب والدواء، وبالتالى فإن الدواء يعتبر سلعة استراتيجية 

ال يستغني عنها أي مجتمع فهو بمثابة أمن قومي من الدرجة االولي، وفى هذا كانت األهمية االستراتيجية 

 " كوسيلة هامة لحفظ أمن وسالمة الوطن. ننتج غذاءنا ودواءنا وسالحناأن  البدطالق شعار "ال

وخالل عقود طويلة غابت عن مصر النظرة الشاملة لتطوير ودعم الصناعات الدوائية الحقيقة فى مصربما 

يعات تراخيص فيها ابتكارالعقاقير الطبية وتصنيع المواد الخام الدوائية، وماتبعها من فوضى فى تشر

واألمان الدوائى للمواطن  المنشآت والشركات وعشوائية التسعير، وأدى هذا الى حدوث ازمات متكررة فى األمن

 . المصرى

وجاء تحرير صرف العملة ) تعويم الجنيه ( وماتبعه من تداعيات ليكشف بواطن وجذور المشكلة وهى االعتماد 

أصبح واضحا أنه البد من وضع اسة الحلول والمسكنات الوقتية، وسي على االستيراد خاصة للمواد الخام، واتباع

سياسة دوائية شاملة تراعى األمن الدوائى القومى، وفى القلب منه حق المواطن المصرى فى العالج والدواء 

اآلمن. فى حين أن االجراءات الرسمية الحالية مازالت تتبع نفس العشوائية فى مواجهة المشكلة، وزاد على 

لك قيام القوات المسلحة بالتدخل المباشر فى سوق الدواء، مما يزيد من تعقيد المشكلة لضياع مبدا ذ

الشفافية وعدم القدرة على الرقابة والمحاسبة، ومن ثم زيادة معاناة المواطن وضياع األمن الدوائى وحق 

 .(1) المواطن فى العالج اآلمن

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)
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