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 أزمة الدواء :2017المجتمع المصري 
 مصطفي جاويش .د

 تمهيد
أعلن عبدالفتاح السيسي أن حقوق  2017اكتوبر  24في المؤتمر الصحفي بقصر اإلليزيه في باريس يوم 

االنسان ليست في الجانب السياسي فقط ولكنها تشمل عدة جوانب اخرى، ثم أقر أن التعليم منهار 
الطبيب  والصحة منهارة والتوظيف منهار وكذلك االسكان، وحيث أن المنظومة الصحية تشمل ثالثية

والمريض والدواء؛ والتي تتفاعل سويا في إطار بيئة مشتركة من المنشآت والتجهيزات واللوائح 
تعنى االقرار  السيسيوالقوانين والهياكل االدارية والتنظيمية والقانونية والمالية، لذا فإن تصريحات 

  .بالمواطن المصري بوجود خلل جسيم في هذه المكونات، والذى يعتبر الدواء من أكثرها مساسا
وتشمل ازمة الدواء عدة محاور تتداخل سويا في مصفوفة متشابكة، ومن أهمها مشكلة الزيادات 
المتتالية في االسعار واختفاء أصناف حيوية من االدوية، ومشكالت الصناعات الدوائية في مصر، 

، 2017ى مدار شهور عام ومشكلة االدوية منتهية الصالحية باألسواق المصرية، وظهر هذا واضحا عل
  :على النحو التالي

 

  :مشكلة الزيادات المتتالية في أسعار االدوية :أوال
في شركات التوزيع، في حين تتداول  «أكواد»ألف لها  11ألف صنف دواء مسجل، منها  14مصر بها 

ألف صنف  3آالف صنف فقط، وهو ما يعني أن نصف عدد األصناف غير متوفر وأن  7الصيدليات نحو 
وزير  ومن المفروض أن تسعير الدواء في مصر يتم حسب قرار لم تنتج من األصل برغم تسجيلها،

، والذي يقضى بتحرير سعر األدوية المرخصة حديثا وفقا لألسعار 2012لسنة  499الصحة والسكان، رقم 
  .اول بها نفس المستحضرالعالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقا ألقل سعر يباع به في الدول التي يتد

دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل  5كما ينص القرار على أنه في حالة تداول المستحضر في أقل من 
الدول  "، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر في تلك الدول والتي تم تحديدها بصفتها األصليوالمستحضر 

لصدور مثل هذا  "صدمته الشديدة"ي الدواء عن ، ومن جانبه أعرب المركز المصري للحق ف"المرجعية
القرار، الفتا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، بما سيكون له أثر بالغ على قدرة 

  .( اليوم السابع) .المواطنين في الحصول عليه
 الوزراء مجلس قرر ، حيث2016لكن األمر ازداد سوًءا بقرار الحكومة رفع أسعار الدواء في شهر مايو 

 فوجئ حيث وقتها الشكاوى تزايدت وقد ،%20 بنسبة جنيهاً  30 عن عرهاس يقل التي األدوية أسعار رفع

http://www.youm7.com/story/2012/7/4/وزير-الصحة-يصدر-قراراً-بتحرير-سعر-الدواء-المصرى-وفقاً-للأسعار/723303
http://www.youm7.com/story/2012/7/4/وزير-الصحة-يصدر-قراراً-بتحرير-سعر-الدواء-المصرى-وفقاً-للأسعار/723303
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 على نص الصادر الحكومة، قرار أن من بالرغم جنيهاً  30 سعرها يتجاوز أدوية أسعار في بزيادة مواطنون
 إن بعدها وتبين .السقف هذا سعرها يتجاوز ال التي األدوية أسعار في المئة في 20 بنسبة فقط زيادة
 بالعلبة بعضها يسعر حيث الصحة، بوزارة المسجلة األدوية تسعير وحدات اختالف سببه مراأل هذا

 شكاوى ولكن ،القرار في عشوائية وجود على دليال هذا وكان بالقرص، اآلخر والبعض بالشريط وبعضها
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس  أعلن حيث 2017 عام بداية مع تضاعفت والصيادلة المواطنين

من األصناف المنتجة محليا،  %15لوزراء أن وزارة الصحة اتفقت مع شركات األدوية على زيادة أسعار ا
  .من األدوية المستوردة، مشيًرا إلى تشكيل لجنة إلعداد قائمة األدوية التي يحتاجها المرضى %20و

إخطارات التسعيرة أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على أنه تم تسليم في حين 
 20من األدوية المحلية و %15أصناف زادت أسعارها بنسبة  3010 إجماليصنف دواء، من  2600الجديدة لـ 

 3010وأضاف عماد الدين، أنه تم إنهاء عمل لجنة التسعيرة فيما يخص زيادة أسعار الـ .من المستورد %
أن االسعار الجديدة ستطبق كات، موضًحا أصناف، مشيًرا إلى أنه تم الرد على استفسارات جميع الشر

  (.اليوم السابع) المستحضرات التي ستنتجها الشركات حديثاعلى 
واحد من الدواء بسعرين مختلفين بحسب تاريخ االنتاج، وهذه يعنى بيع الصنف الوقرار وزير الصحة 
مت بطمس بأن نقص األدوية يرجع إلى أن الشركات قا (اليوم السابع)نقيب الصيادلة المشكلة أوضحها 

األسعار القديمة من على كميات كبيرة منها، باإلضافة إلى تراجع الوزارة عن القرار تسبب في رفض 
شركات التوزيع استالم األصناف المطموسة، وبالتالي مازالت مخزنة بالشركات ولم يتم بيعها ألنه 

  .مخالف
 "ترفض التأمين «الداخلية»و ..الصيادلة يعتصمون اعتراًضا على بيع الدواء بسعرين "وتحت عنوان 

ا داخل  التفاصيل حيث (البديل)نشرت صحيفة  3/8/2017بتاريخ  تنظم نقابة الصيادلة اعتصاًما رمزيًّ
الفرعية؛ اعتراًضا على استمرار القرار  مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات

والمتضمن بيع األدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد  2017لسنة  23الوزاري رقم 
والخاص بتنظيم  2001لسنة  200فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العالجية، والعودة للقرار رقم 

الخاص بسحب األدوية  2017لسنة  115فتح الصيدليات، فضاًل عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 
منتهية الصالحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة 

  .الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى
أرسلت خطاًبا إلى وزارة الداخلية لتأمين مسيرة حتى مكتب الدكتور أحمد عماد وكانت نقابة الصيادلة 

الدين، وزير الصحة، لكن وزارة الداخلية أرسلت خطاًبا إلى النقابة ترفض فيه تأمين المسيرة التي ينتوي 
االعتصام  الصيادلة تنظيمها اليوم الخميس، إالا أن نقابة الصيادلة لم تلغ تلك المسيرة ولم تتنازل عن

https://www.youm7.com/story/2017/1/29/وزير-الصحة-لـ-اليوم-السابع-تسليم-شركات-الأدوية-التسعيرة-الجديدة/3077245
https://www.youm7.com/story/2017/1/29/وزير-الصحة-لـ-اليوم-السابع-تسليم-شركات-الأدوية-التسعيرة-الجديدة/3077245
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
https://elbadil.com/2017/08/الصيادلة-يعتصمون-اعتراضًا-على-بيع-الد/
https://elbadil.com/2017/08/الصيادلة-يعتصمون-اعتراضًا-على-بيع-الد/
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لألسف قرارات وزارة  :وعلق الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة األسبق، قائاًل  .إلبداء مطالبها
أن بيع األدوية بسعرين أحدث بلبلة في سوق الصحة ليست في صالح الصيادلة والمرضى مطلًقا، مضيًفا 

ر من المواقف والحوادث؛ أبرزها ، مما يضع الصيادلة في أزمات أمام المرضى، ويعرضهم لكثيالدواء
التعدي على صيدلي من ِقَبل قوات األمن بسبب بالغ من أحد المرضى بأن الصيدلي يرفع أسعار األدوية؛ 
ألن المريض وجد العقار ذاته بسعر أقل لدى صيدلية أخرى، في حين يرى الدكتور محيي عبيد، نقيب 

اعد على ضبط سوق الدواء بصورة كبيرة، خاصة بعد الصيادلة، أن مطالب الصيادلة مشروعة، وأنها ستس
مخالفة شركات األدوية قرارات وزارة الصحة، مشيًرا إلى أن اعتصام الصيادلة بنقابتهم حق مشروع 

  .يكفله القانون
قد شهد حراكا من عدة جهات للحيلولة دون رفع اسعار الدواء مرة اخرى، حيث  2017وكان شهر يوليو 

 %15أشرف سكرتير عام شعبة األدوية بالغرف التجارية، إن هناك زيادة في أسعار قال الدكتور محمد 
 .حسبما ينص االتفاق الموقع مع وزارة الصحة يناير الماضى 2017من األدوية بداية شهر أغسطس 

كما حدث في زيادة شهر يناير، مشيرا  % 50و 30، أن زيادة األسعار ستتراوح بين (العربية مصر)وأضاف 
إلى أن زيادة أسعار االدوية مطلوبة وملحة جدا ألصحاب المصانع بعد القرارات االقتصادية التي اتخذتها 

  .الحكومة مؤخراً 
ير عام شعبة األدوية، أن أهم أسباب زيادة األسعار في أغسطس هو عدم انخفاض سعر وأوضح سكرت

بداية من يوليو، فضال عن  %14جنيها، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  18الدوالر ووصوله إلى 
أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في  في حين .زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه للمصانع

صنف دوائي، مشيًرا إلى أن وزارة الصحة  6000الدواء، وجود زيادة جديدة في أسعار الدواء، تشمل 
  .عدد من الخدمات والسلع رتفاع أسعاراسعار االدوية لتزامنها مع ا تتكتم على زيادة 

أصناف دوائية، على أن يتم  3010كان على زيادة مبدئية ألسعار  2017إلى أن اتفاق يناير وأشار فؤاد
طبقا ألسعار الصرف، مؤكًدا أن الشركات بدأت في إرسال  2017النظر في زيادة أسعارها في أغسطس 

صحة، حيث إن الشركات بدأت في كتابة األصناف المقرر الترشيح لألصناف المرشح زيادتها لوزارة ال
بينما تصر الشركات األجنبية على  %40زيادتها حسب االتفاق، وتطالب الشركات المصرية المحلية بزيادة 

  .حتى يتم حل المشكلة نهائًيا %60أال تقل الزيادة عن 
أسعار االدوية في ظل ظروف اقتصادية مربكة، ألنها ستؤثر على جمهور  وحذر فؤاد من خطورة تحريك

المرضي وتعصف بحقوقهم الكاملة، فالبند الخامس من مذكرة قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، 
على  ٢٠١٧أغسطس  ١ألدوية بدًءا من تقرر اتفاق الوزارة والشركات على البدء في إعادة تسعير عدد من ا

 كل أدوية من ٪٢٠حسب أسعار صرف الدوالر قبلها بثالثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي 

http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1454510-زيادة-جديدة-للأدوية-فى-أغسطس---الصحة--تنفي--ومسئولون--رفع-الأسعار-بنسب-تصل-50
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1454510-زيادة-جديدة-للأدوية-فى-أغسطس---الصحة--تنفي--ومسئولون--رفع-الأسعار-بنسب-تصل-50
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 .الصغيرة للمصانع أصناف ٨ و مصرية شركة كل أدوية من ٪١٥تصنيع محلي أو مستورد و أجنبية شركة
  .بالنفي وأعلن عدم إقرار زيادة جديدة في أسعار الدواء وزير الصحة من الرد وجاء

 

  :مشكلة نقص االدوية واختفاء اصناف هامة :ثانيا
، ورهنت الحكومة مؤخرا 2017األكبر أمام الشركات المنتجة خالل  التحديالناقصة األدوية  تعد أزمة

فير كل األدوية الناقصة خاصة التي الموافقة على زيادة أسعار األدوية مرتين سنويًا، بالتزام الشركات بتو
وفيما تتهم نقابة الصيادلة شركات األدوية بتعمد عدم إنتاج المستحضرات للضغط  .لم تشملها الزيادة

على الحكومة لتحريك األسعار، تبرر الشركات تفاقم األزمة إلى ارتفاع كل مدخالت اإلنتاج وزيادة أسعار 
  .ي أعقبت القرارالدوالر بنسب مرتفعة خالل الفترة الت

، أظهرت 2016مستحضرا في ديسمبر  1688وفى حين قدرت نقابة الصيادلة عدد األدوية الناقصة بنحو 
النشرة الدورية لنواقص األدوية الصادرة عن اإلدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة الشهر نفسه 

 4/1/2017 البورصة) (.متوفرة بدائللها )مستحضرا  221و (ليس لها بدائل)دواء ناقصا فقط  40عن وجود 
قال الدكتور وعلى عكس المتوقع من حل مشكلة نقص االدوية بعد قرار زيادة اسعار الدواء ؛ فقد  (.

دواء ناقص  1500إنه يوجد أكثر  ( اليوم السابع) 2017فبراير 21محى عبيد نقيب الصيادلة بتاريخ 
أعلن  2017ابريل  16وبعدها وبتاريخ  .باألسواق، مشيًرا إلى أن أزمة النواقص مازالت مستمرة حتى اآلن

مركز الدراسات الدوائية ومكافحة اإلدمان، إنه على الرغم من حدوث انفراجة  مدير عبد هللاالدكتور علي 
في نواقص األدوية العادية، إال أنه ما زالت هناك نواقص في األدوية المهمة، والتي ال يوجد لها بدائل وال 

  (. الوطن) .يمكن االستغناء عنها
أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن هناك رصدا فعليا لألدوية الناقصة تقوم  26/9/2017وبتاريخ 

سنقوم بإعداد قائمة وستصدر » :به النقابة عن طريق مخاطبة جميع الجهات المعنية بنقص األدوية، وقال
النواب، ورئاسة الوزراء، ورئاسة أيام، وبعدها سنقوم بإخطار وزارة الصحة، ومجلس  10خالل 

نقابة الصيادلة هي المعنية " (:المصري اليوم)وأضاف عبيد  .«الجمهورية، التخاذ اإلجراءات الالزمة
المشكلة أصبح مبالغا فيها بتوفير األدوية للمواطنين، ونحن نسعى جاهدين إلى توفير تلك األدوية، ف

  .«فهناك عجز في األدوية المستوردة، وكافة أنواع األدوية المحلية
الدكتور  تصريحات ( المصري اليوم )فقد نشرت صحيفة  26/9/2017ومن ناحية اخرى وبنفس التاريخ 

مادة فعالة في األدوية ناقصة في األسواق،  15شعبة األدوية بالغرفة التجارية، إن هناك على عوف، رئيس 
 .مؤكًدا أن هناك إدارة متخصصة تتابع وترصد جميع أنواع النواقص في مصر، وُتعد من أفضل اإلدارات

النواقص،  وأضاف أن وزارة الصحة ال ُتعد األدوية واألصناف التي لها بدائل أو مماثل في األسواق من

https://alborsanews.com/2017/01/04/953620
https://alborsanews.com/2017/01/04/953620
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
http://www.youm7.com/story/2017/2/21/نقيب-الصيادلة-أزمة-الأدوية-مستمرة-و1500-نوع-ناقص-بالأسواق/3111514
https://www.elwatannews.com/news/details/2042251
https://www.elwatannews.com/news/details/2042251
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1197031
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1197031
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1197135
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1197135


 
 
 

 

 مصر، مجتمع       5    8012يناير    81

  

بينما البعض يقول بأن اختفاء صنف معين حتى ولو له أكثر من بديل في السوق ُيعد من النواقص، وهذه 
  .«عدم ثقافة الدواء البديل عند المريض هو من يصنع أزمة األدوية» :وتابع .الثقافة يجب تغييرها

غرفة صناعة الدواء باتحاد وحيث ان المشكلة حقيقية واالزمة خانقة فقد طالب سهل الدمراوى عضو 
وأوضح الدمراوي، في بيان يوم  الصناعات بتشكيل لجنة إلدارة أزمة نقص الدواء على وجه السرعة،

، أن مهمة تلك اللجنة هي تحديد األصناف الناقصة والمهمة وسرعة إعادة 2017سبتمبر  28الخميس 
 .يط لشركات الدواء المنتجةتسعيرها بشكل عادل طبقا ألسعار اليوم مع إضافة هامش ربح بس

ولفت إلى أنه تم زيادة سعر بعض أصناف الدواء مرتين خالل العام الماضي لبعض األصناف المهمة، 
ونوه بأنه حدث خلط واضح حيث أن األصناف  .مشيرا إلى أن هذه خطوة إيجابية من وزارة الصحة

صة حاليا وهذا األمر المهم يلزم أخذه في المهمة التي تم زيادتها هي األكثر مبيعات وليس األصناف الناق
  (.االهرامبوابة ) االعتبار

تفاقمت أزمة نقص األدوية الحيوية والمحاليل الطبية في السوق المصري  2017وخالل شهر اكتوبر 
عدد من المستشفيات العامة والخاصة، وتعطل أقسام بصورة خانقة، ما أدى إلى توقف العمليات داخل 
ومن بين األدوية الحيوية التي اختفت تقريبا من  .الطوارئ األمر الذي يهدد حياة ماليين المرضى

األسواق؛ حقن البنسلين طويلة المفعول، باإلضافة إلى أدوية األورام وضغط الدم والكبد والتخدير الكلي 
وتسبب نقص األدوية في انتعاش السوق السوداء،  .الفيروسات، وغيرهاوالسكتة الدماغية ومضادات 

  .ضعف سعرها األصلي 25حيث ارتفعت أسعار بعض األصناف إلى أكثر من 
وإزاء هذه األزمة المتفاقمة، اكتفت وزارة الصحة بنفي وجود نقص في األدوية أو المحاليل الطبية، 

واطنين، متهمة مواقع التواصل االجتماعي بالوقوف وتحدثت عن وجود مخزونات تكفي احتياجات الم
وفي األيام األخيرة، ظهر تناقض كبير بين األرقام المعلنة من  .وراء شائعات وجود نقص في األدوية

صنف من الدواء، في  1500قبل وزارة الصحة وتقارير نقابة الصيادلة التي أكدت وجود نقص في نحو 
كما أعلن المركز المصري للحق في الدواء،  .صنفا فقط 15تصر على حين تصر الوزارة على أن النقص يق

صنف من األدوية والمستلزمات الطبية؛ غير متوفرة  1400في تقرير له قبل أسبوعين، أن ما يقرب من 
  .في األسواق

من جانبه، قال مساعد وزير الصحة السابق لشؤون الطب العالجي، هشام شيحة، إن المخازن المملوكة 
اب الشركات، وبعضهم أعضاء بالغرفة التجارية ونقابة الصيادلة، تمتلئ باألدوية، كما أن العديد من ألصح

الصيدليات الخاصة تقوم بتخزين األدوية الحيوية تحسبا لقرار رسمي بزيادة أسعارها خالل أيام، وأكد 
ي األسعار لمرتين خالل شيحة، أن أزمة نقص األدوية ما زالت قائمة على الرغم من الزيادات الكبيرة ف

العامين األخيرين، والتي كان مبررها وقتئذ العمل على توفير األدوية في األسواق، وهو ما لم يحدث 

http://gate.ahram.org.eg/News/1589698.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1589698.aspx
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وأوضح أن األزمة الحالية هي أزمة مصطنعة من جانب أصحاب المصانع وشركات التوزيع  .حتى اآلن
يرا من األصناف الناقصة ال يمكن حتى تجبر الحكومة على زيادة ثالثة في األسعار، خاصة وأن كث

وتعليقا على هذه األزمة، قال الناشط الحقوقي بمركز الحق في  .االستغناء عنها وليس لها بديل آخر
الصحة، على الغنام، إن نقص األدوية هي أزمة مستمرة منذ ثالث سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن األزمة 

  .سات الفاشلة التي تطبقها الحكومةمرتبطة باألوضاع االقتصادية المتدهور والسيا
إن مصر تستورد كل احتياجاتها من الدواء تقريبا من الخارج، ومع ارتفاع سعر ، (21عربي)وأضاف الغنام 

وأوضح أن  .بعد تعويم الجنيه، أصبح هناك نقص شديد في أنواع كثيرة بسبب ارتفاع أسعارهاالدوالر 
لوبي تجارة الدواء الذي يتحكم فيه أعضاء بنقابة الصيادلة، والذين "السبب الرئيس في هذه األزمة هو 

عها أصناف حيوية في مخازنهم، ثم بي يسمحون لصيدليات وتجار معروفين باحتكار الدواء وتخزين
"بأضعاف ثمنها مخازن كبار التجار الذين يتعاملون مع "وأوضح أن هناك أدوية كثيرة مكدسة داخل  .

تجارة الدواء في مصر "، معتبرا أن "الدواء باعتباره سلعة وليس عالجا يمكن أن ينقذ مريض من الموت
ال تستطيع الوزارة  أصبحت أسوأ من تجارة المخدرات، ويشارك فيها مسؤولون في وزارة الصحة، ولذلك

السبب الثاني لألزمة هو انعدام الرقابة على بيع وتداول " :وتابع ."أن تراقبهم أو تتدخل لحل المشكلة
"وزارة الصحة ليس لها أي دور حقيقي، وتكتفي فقط بنفي وجود أزمة من األساس"، وقال إن "الدواء . 

 

  :مشكالت الصناعات الدوائية في مصر :ثالثا
في سياق العشوائية في اتخاذ القرارات ظهر واضحا االتجاه نحو خصخصة شركة النصر للكيماويات 
الدوائية حيث قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع األعمال، إن الشركة القابضة للصناعات الدوائية 

دخول في تدرس حاليا عرضا من إحدى الشركات السعودية المتخصصة في صناعة وإنتاج الدواء، لل
  (. 29/11/2017 الوطن .)إلنشاء خطوط إنتاج جديدة خالل الفترة المقبلة "النصر"شراكة مع 
 هيلألدوية، التابعة لقطاع األعمال العام،  «القابضة»للكيماويات الدوائية، إحدى شركات  «النصر»وشركة 

، بتكنولوجيا روسية، بهدف أن تكون الشركة بيت الدواء وقلعة 1962شركة عريقة تم تأسيسها عام 
الصناعات الدوائية في الوطن العربي، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة آنذاك، وقال 

ركة ال تزال تنقل إن الش :محيى الدين حافظ، رئيس لجنة الصحة باالتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
خبراتها، جيالً وراء جيل، حافظت خاللها تلك األجيال على خطوط اإلنتاج والمفاعالت الكيماوية، 
والشركة تضم بين أركانها حتى اآلن أكفأ الصيادلة، والكيميائيين، والفنيين، ممن يتميزون بقدرة عالية 

  ."صنيع الخامات الدوائية بالشرق األوسطعلى إجراء التجارب والتفاعالت الكيميائية المستخدمة في ت

http://arabi21.com/story/1043486/تفاقم-أزمة-الأدوية-الحيوية-بمصر-والحكومة-تكتفي-بالنفي#tag_49232
https://www.elwatannews.com/news/details/2763170
https://www.elwatannews.com/news/details/2763170
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خامة من الخامات الدوائية في السوق المصرية، وال يزال  26وأضاف أن الشركة ال تزال تنتج أكثر من 
، ولكن تلك 1962أبناء الشركة يحافظون على كفاءة اآلالت والمعدات والمفاعالت المستخدمة منذ عام 

 المبانيتكنولوجيا ووسائل التصنيع الجيد المطلوبة عالميًا، بل إن المعدات والمفاعالت لم تعد تواكب ال
وقال إن الدولة لو أعادت الثقة للشركة عبر ضخ  .األخرى لم تعد تتواكب مع قواعد التصنيع هيوالمنشآت 

التمويل واالستثمار والتطوير، ولو من خالل الشراكة مع شركات صينية أو أوروبية، فإنها ستصبح أحد 
  .(الوطن)عات القومية العمالقة المشرو

ومن ناحية أخرى، وفى أزمة جديدة بشأن المحاليل الطبية المتداولة بالسوق المصرية، وعلى غرار أزمة 
دة من إنتاج مصنع إثر معالجتهم بمحاليل طبية فاس 2015أطفال بمحافظة بنى سويف في  8وفاة 

بمستشفى الكهرباء بالقاهرة لتكسير  الكلويمريضًا بالفشل  14، كشفت مستندات عن تعرُّض «المتحدون»
الوارد من شركة النصر  «رينجر»ومحلول  الملحيفي كرات الدم البيضاء بعد استخدام مستحضر المحلول 

عة للشركة القابضة لألدوية، التابعة لوزارة للكيماويات الدوائية، إحدى شركات قطاع األعمال العام التاب
 (الوطن) .قطاع األعمال العام

 

  :مشكلة االدوية منتهية الصالحية :رابعا
؛ وخالل أزمة رفع سعر الدواء، قال رئيس اللجنة المركزية إلغالق الصيدليات بنقابة 2017يناير  10 في

الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، إن الصيدليات تعيش أسوأ فترة في تاريخ عملها، مؤكدا قرار مجلس 
هامش الربح، وعدم تدوير  النقابة باإلضراب الكلى للصيدليات إذا لم تتحقق مطالبهم، المتمثلة برفع نسبة

، إن الصيادلة تركوا فرصة منذ إعالن قرار اإلضراب (الشروق)وتابع الوكيل  .األدوية منتهية الصالحية
نواجه الكثير من الضغوط بسبب استياء الناس، وحرصا على " :للمفاوضات ولكن لم ينجح ذلك، مضيفا

وحول طلب المفاوضات مع النقابة خالل الفترة  ".المرضى تركنا الصيدليات الحكومية تعمل بقوتها
 توافقية بحلول للخروج «حميدة مساعي»بمجلس النواب بذلت  الماضية، أشار إلى أن لجنة الصحة

رح زيادة األسعار مؤقتا لحين وط الصحة، ووزارة األدوية وشركات النقابة بين النظر وجهات لتقريب
 قرار إلى نحتاج» :صناعة دراسة أوضاع األدوية، إال أنه حتى اآلن لم يخرج قرار يرضى الصيادلة، قائال

 ".في مصر، المصانع وشركات التوزيع والصيدليات والمرضى األربعة الدواء عملية أطراف يرضى
، اجتمع الدكتور أنسي شافعي، النقيب الفرعي للصيادلة باإلسكندرية، بمديري 27/4/2017وبتاريخ 

شركات توزيع األدوية الكبرى بالمدينة، حضر االجتماع أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس 
وتم االتفاق على ان يبدأ تنفيذ القرار الوزاري على األدوية المحلية منذ بداية شهر  .ريةنقابة اإلسكند

 2018من المسحوبات وبنسبة مفتوحة بداية من يناير  %8، بنسبة 2017حتى آخر ديسمبر  2017أبريل 

https://www.elwatannews.com/news/details/2762186
https://www.elwatannews.com/news/details/2824914
https://www.elwatannews.com/news/details/2824914
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012017&id=58f59ea4-f7ce-47ff-a384-1915bbe025a3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012017&id=58f59ea4-f7ce-47ff-a384-1915bbe025a3
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التوالف أو ولمدة ثالثة أشهر، دون التقيد بالتاريخ أو الفاتورة ويقوم الصيدلي بختم العبوة بخاتم 
  (.الوطن)االكسباير، موضًحا عليها اسم الصيدلية والعنوان 

وفيما يخص العلب غير المكتملة تم اقتراح فكرة أن يتم تخصيم هذه الوحدات تحت بند االكسباير 
وتم التوصية بالتواصل بين  .عدت الشركات بالنظر في التنفيذالمعدوم وتتحمله الشركة الموزعة، وقد و

الصيدليات األهلية والتفتيش الصيدلي في حالة وجود أي مخالفات من شركات التوزيع أو الشركات 
المنتجة حتى يتسنى للتفتيش الصيدلي مراقبة تنفيذ القرار الوزاري على أكمل وجه، واالجتماع بشكل 

 .دوري
التقى الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة والدكتور جورج عطا لله عضو مجلس  2017يوليو 10وبتاريخ 

يوليو، باللواء طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لألدوية  10نقابة الصيادلة، االثنين 
دوية وتم خالل اللقاء االتفاق على تفعيل اتفاقية سحب األ .ورشدي الشرقاوي العضو المنتدب للشركة

من المسحوبات الشخصية بشكل شهري على أن يتم بدًءا من غًدا  %16منتهية الصالحية والبدء بسحب 
  .(بوابة اخبار اليوم) الثالثاء طباعة اإلعالن على فواتير الشركة

والوزارة تمارس  ..ي منتهى الصالحيةالصح بالتامين «سي»نقيب الصيادلة أن عالج فيروس كما أعلن 
في عالج مرضى فيروس  المستخدم ،«كالتازيف»، حيث اشتعلت أزمة أقراص مستحضر التدليس

أكدت وزارة الصحة، أن ما تم تداوله عن استخدام أدوية  .ونقابة الصيادلة الصحة وزارة بين «سى»
الصحة، وذلك ردًا على تصريحات  من تماماً  عار   الصالحية منتهية «سى»معالجة لمرضى فيروس 

 ذلك وخطورة أشهر، 6الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن عدم قانونية مد صالحية العقار لمدة 
في المخازن  الموجودة الكميات من التخلص بمحاولة الصحة زارةلو واتهامه ،«سى» فيروس مرضى على

مليون جنيه بالغش والتدليس، وتقدمه ببالغ ضد وزارة الصحة بسبب  60التي تقدر قيمتها بحوالي 
 .الشطب على التاريخ القديم الموجود على العلب المصروفة لمرضى التأمين الصحي
 من دواء علبة ألف 49وكان الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، قد اتهم وزارة الصحة بتوجيه قرابة 

 .لتأمين الصحى لصرفها إلى المرضىا إلى الصالحية منتهية سى، لفيروس المعالج «كالتازيف» صنف
الكمية للشركة المصرية، وأكد أن الشركة األمريكية المنتجة للعقار ال عالقة لها بمد الصالحية؛ ألنها باعت 

 2015لسنة  425وانتهت عالقتها بالموضوع، مشيرًا إلى عدم قانونية مد الصالحية وفقًا للقرار رقم 
  (.الوفد)

لسنة  94أصدرت اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة منشوًرا دوريا رقم وفى نفس السياق 
، طالبت فيه بضبط وتحريز كل ما يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع 2017

sالتشغيالت الخاصة بالمستحضر  of os buv i r  - HR I NC400  MG "الذى يستخدم لعالج "أقراص ،

https://www.elwatannews.com/news/details/2046400
https://www.elwatannews.com/news/details/2046400
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2509457/1/الصيادلة-بدء-سحب-16-من-الأدوية-منتهية-الصلاحية-شهريًا.html
https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1602224-نقيب-الصيادلة-علاج-فيروس-
https://alwafd.org/أخبار-وتقارير/1602224-نقيب-الصيادلة-علاج-فيروس-
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، فيما (اليوم السابع.)ت توصية من اللجنة الفنية لمراقبة األدوية بحظر تداولهفيروس سى، حيث صدر
استنكر الصيدلي على عبد هللا، مدير مركز الدراسات الدوائية أن تكون توصية اللجنة الفنية للرقابة على 

من المرضى  نوفمبر، ما يؤكد حصول عدد 12يونيو الماضي ويصدر منشور سحبها في  15األدوية في 
  (فيتو بوابة.)على تلك األدوية

 

 خالصة
تفاقمت أزمة اختفاء الكثير من األدوية الحيوية في مصر، وسط اتهامات للنظام بالفشل في القيام بدوره 

وشهدت المحافظات المختلفة نقصا حادا  .في هذا المجال والتسبب في تهديد حياة آالف المرضى
بالكثير من األدوية مثل حقن البنسلين وأدوية السكري والشلل الرعاش منذ عدة أشهر، ولم يعد أمام 
المواطن سوى الحصول عليها من السوق السوداء التي ازدهرت مؤخرا حتى وصل سعر األدوية فيها 

  .لرقابة الحكوميةإلى عشرين ضعفا عن ثمنها الرسمي، في ظل غياب ا
وعلى الرغم من استمرار أزمة نقص األدوية منذ عدة أشهر، واصلت وزارة الصحة تصريحاتها المتكررة 

ورغم  .عن قرب انتهائها، فيما توقع كثيرون عدم وفائها بتعهداتها كما حدث كثيرا في المرات السابقة
دوية، إال أن وزير الصحة ال يزال يؤكد في هذه المعاناة التي يعانى منها المريض المصري بسبب نقص األ

صنًفا، وأنه يتم إرسال قائمة بهذه العقاقير  25تصريحاته أن إجمالي األصناف التي تشهد نقًصا ال تتعدى 
كل أسبوعين إلى رئاسة الجمهورية لمتابعة سوق الدواء في مصر، وهو ما يتناقض تماما مع إحصائيات 

صنف، وأرسلت قائمة بهذه األصناف  1200دد نواقص األدوية بلغ قرابة نقابة الصيادلة التي تؤكد أن ع
  (الموجز.)إلى مجلس الوزراء للعمل على توفيرها

معبرة عن المشهد الدوائي محيي عبيد، النقيب العام للصيادلة في مصر جاءت تصريحات الدكتور وقد 
إن الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة أسعار " :قال، وكاشفة لحجم وأبعاد األزمة حيث 2017المصري لعام 

الدواء هى نقابة الصيادلة، باإلضافة إلى ذلك قامت النقابة برفع قضية على وزارة الصحة إللغاء زيادة 
 .ا أنه البد من تفعيل آليات جديدة لمنظومة الدواءأسعار األدوية حفاًظا على المريض المصري، موضًح 

إن وزارة الصحة تدير الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي على كل مريض مصري من " :وأضاف عبيد
أي اجتماعات  خالل زيادة األسعار بطريقة جنونية، مشيًرا إلى أن أي عضو من نقابة الصيادلة لم يحضر

وحيد أسعار الدواء وفًقا للتسعيرة الجبرية التي تقدمت بها اإلدارة لتحريك سعر الصرف، وطالب بت
 (.البديل) "المركزية
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