
ــم للوضع •  ــا تقييمك ــة م يف البداي
ــت  الوق يف  ــي  الدوائ ــوق  والس

الراهن؟
ــل  ــن قب ــم م ــار القائ ــدوان والحص  -إن الع
ــدة  ــاء الحدي ــالق مين ــعودي وإغ ــدوان الس الع
ــن العراقيل  ــب الكثري م ــار صنعاء إىل جان ومط
ــحن والتأمني  ــا أمام رشكات الش التي يضعونه
ــواء الدواء  ــكل عام س ــع بش ــول بالبضائ للوص
ــغ الكبرية  ــاء واملبال ــة إىل األعب ــذاء إضاف أو الغ
ــول األدوية  ــر عىل وص ــن التجار أث ــىل كثري م ع
ــلس وبتكاليف معقولة، فقدر اإلمكان  بشكل س
ــاء قسم املخزون الدوائي وقمنا  عملنا عىل إنش
ــيق مع كثري من التجار بتوفري الكثري من  بالتنس
ــكل  ــازال الوضع يف طور املتابعة بش األدوية وم
ــي تتطلبها  ــع األدوية الت ــري جمي ــتمر بتوف مس
ــتطيع  ــة ، ونس ــراض املزمن ــة األم ــة أدوي خاص
ــن  ــوق الدوائي اآلن يف تحس القول أن وضع الس
ــنة األوىل من  ــة بالس ــري مقارن ــن ناحية التوف م
ــبة التوفري إىل 85%  ــث ارتفعت نس العدوان حي
ــص األدوية التي  ــى بعض النقص فيما يخ وتبق
ــالق دول العدوان  ــبب إغ ــد بس ــاج إىل تربي تحت

للمطارات..
 • .. ــدوان  وع ــار  حص ــذا  هك يف 

ــم وكذلك  ــب عليك ــذي يتوج ــا ال م
ــط  ــم خط ــة يف رس ــات املعني الجه
ــمى  ــا يس ــي أو م ــن الدوائ التموي

السياسة الدوائية..؟!
ــة  ــم للسياس ــب أن يكون هناك رس - أوال يج
الدوائية للبلد ممثال بوزارة الصحة وباملنظمات 
العاملية كمنظمة الصحة العاملية وبالهيئة العليا 
ــي لعمل قائمة  ــة وبرنامج اإلمداد الدوائ لألدوي
أساسية وطنية حديثة تضم األدوية األساسية 
ــل دليل  ــرىض إىل جانب عم ــا امل ــي يحتاجه الت
ــة تراعي  ــتخدم يف املراكز العالجي ــي يس عالج
ــس الحاجة  ــة فنحن يف أم ــض املادي ــة املري حال
ــس  لذلك يجب ان يكون الدليل املعمول وفق أس
علمية ويراعي الوضع االقتصادي للبلد وأن يتم 
االلتزام من قبل األطباء الخريجني واألطباء يف 
ــق قاعدة  ــفيات الحكومية وف ــز واملستش املراك
ــية  ــالج باألدوية األساس ــة تتضمن الع عالجي
للمريض وبالتكلفة املناسبة، إىل جانب االلتزام 
ــة خاصة يف  ــماء العلمي ــف األدوية باألس بوص
ــوزارة الصحة ويتم  ــز الحكومية التابعة ل املراك
ــات والكليات  ــج يف الجامع ــك كمنه ــس ذل تدري
ــر الجهود  ــذا يحتاج إىل تضاف ــة، إال ان ه الطبي
وسياسة دولة ترسم من أعىل سلطة مع تنسيق 

كل الجهات املعنية.
ــه الهيئة العليا •  ــا الذي قامت ب م

ــدوان  الع ــرتة  ف ــالل  خ ــة  لألدوي
ــي  ــة الت ــا األدوي ــار..؟ وم والحص

ستوفرونها للمرىض؟
ــري  ــن يف توف ــن اآلم ــتظل الحص ــة س - الهيئ
ــتمرة يف عملية توفري  األدوية للمرىض وهي مس
ــرىض ووفقا  ــب للم ــعر مناس الدواء اآلمن وبس
ــعينا لتحقيق  ــة، كما س ــل املعايري العاملي ألفض
ــكل  ــظ الدوائي الذي سيش ــز التيق ــاء مرك إنش
ــدواء اآلمن  ــدة يف عملية توفري ال ــة جدي انطالق
ــة إىل عملية  ــكل إضافة نوعي ــرىض، وسيش للم
ــة يف اليمن التي  ــات الدوائي ــة عىل العملي الرقاب
ــا، إىل  ــار اختصاصه ــة يف إط ــا الهيئ ــوم به تق
ــة واللقاحات  ــم عملية فوائد األدوي جانب تقيي
ــة  ــوق املحلي ــة يف الس ــتحرضات املتداول واملس

وضمان مأمونيتها ونجاحها.
سنقوم بتوفري كل األدوية األساسية واملنقذة 
ــتبدال  ــد يكون اس ــة الغالء ق ــاة، وملواجه للحي
ــن مصادر أقل  ــة مرتفعة الكلفة بأدوية م األدوي
ــن املعالجة وهذا يحتاج  كلفة موثوقة هو  نوع م
ــب  ــني الطبي ــاون ب ــود والتع ــف الجه إىل تكات
والصيدالني فدورهم مهم يف توجيه املستهلك، 
ــة الدوائية  ــة املحلي ــة للصناع ــكلنا لجن وقد ش

ــة املحلية وأيضاً  ــجيع التنافس يف الصناع لتش
للقيام بواجبها الوطني يف توفري وتحقيق األمن 

الدوائي .
ــدة •  جدي رشوط  ــم  لديك ــل  ه

السترياد األدوية؟
ــترياد ونحن  ــرشوط كما هي لالس ــت ال -الزال
ــة التجارية ومع كثري  ــيق مع الغرف نعمل بالتنس
من املستوردين الرسميني امللتزمني بتوفري دواء 

آمن فعال وبسعر مناسب.
ــا •  ــي حققته ــازات الت ــا االنج م

الهيئة يف مجال األدوية وتوفريها 
منذ بداية العدوان عىل بالدنا؟

ــة  ــدام لألدوي ــل انع ــم يحص ــه ل ــل الل - بفض
ــدوان  والع ــروف  الظ ــم  ــف رغ املخي ــكل  بالش
ــتوردين  ــل وتعاونا مع كثري من املس الذي حص
ــة، وأتحنا  ــبة واملالئم ــا بالطرق املناس لتوفريه
ــع وزارة  ــقنا م ــا ونس ــل وتعاون ــاًال للبدائ مج
ــتقات  الصحة ومع بعض املنظمات يف توفري مش
ــة املطلوبة، إىل  ــوي وتوفري األدوي ــيل الكل الغس
ــبة التوفري  ــتطاعت رفع نس جانب أن الهيئة اس
ــية  ــة األساس ــب األدوي ــن 80 % ألغل ــرث م إىل أك
مقارنة بالسنة األوىل للعدوان التي عانينا فيها 
ــة (الرسنقات)  ــر امليداني ــدام حتى االب ــن انع م
ــكل متواصل لتوفري  ــة تعمل بش ــت الهيئ وال زال
ــنوي خالل النصف  ــدر من االحتياج الس أكرب ق
ــة بتطوير  ــك قامت الهيئ ــن العام، وكذل األول م
ــروف  ــة الظ ــض اإلدارات ملواجه ــيع بع وتوس
ــات الرشكات  ــا قامت بحذف مئ ــة، وأيض الراهن
ــتوفيه للرشوط  ــري املس ــع التصنيعية غ واملواق

ــة  ــب التوعي ــة بجوان ــت الهيئ ــة، واهتم الالزم
ــرب إعادة اصدار  ــة يف املجال الدوائي ع اإلعالمي
ــمية  املجلة الخاصة بها واطالق صفحتها الرس

يف وسائل التواصل االجتماعي.
ــة العليا يف •  ــاذا عن دور الهيئ وم

ضبط املؤرش السعري للدواء..؟
- قامت الهيئة بإنشاء قسم املخزون الدوائي 
ــكيل لجان خاصة للنزول امليداني والقيام  وتش
ــدى توفر  ــول م ــق ح ــيص الحقائ ــات لتق بعملي
ــة بالنواقص منها  ــة وعمل تقارير ميداني األدوي
ــة بكيفية  ــعرية والتوعي ــط التس ــع ضواب ووض
ــب  جان إىل  ــات  الوصف ــع  ووض ــتخدامها  اس
ــرشكات واملنظمات  ــات وال ــع الهيئ ــيق م التنس
ــة  ــة الرضوري ــري األدوي ــة توف ــة يف عملي الدولي
ــتعصية يف ظل الظروف  ــة لألمراض املس والهام

التي تمر بها البالد..
ــة كل يوم يف •  ــعار األدوي ــن أس لك

ــىل  ــم ع ــة ماردك ــاع دون رقاب ارتف
ذلك؟

ــعر أي  ــع س ــم ترف ــة ل ــة أن الهيئ  يف الحقيق
ــمح بذلك رغم ارتفاع كلفة النقل  صنف ولن تس
ــحن  وتكلفة التأمني عىل الشحنات وعليه  والش
ــدواء منذ  ــعري ال ــكالية تكمن يف ان تس فإن اإلش
ــايل فإن األمر  ــجيله بالعملة األجنبية وبالت تس
ــرصف وبالصعوبات  ــعر ال ــاع س ــط بارتف مرتب
ــببها العدوان  ــحنات والتي س ــي تواجه الش الت
ــزول امليداني  ــالت الن ــم تنقطع حم ــع ذلك ل وم
ــراءات  ــري من اإلج ــاذ الكث ــم اتخ ــة وت الضبطي

القانونية.
ــل الكلوي •  ــن أدوية الفش ماذا ع

ــاع  ــا وارتف ــان وانعدامه والرسط
أسعارها؟

ــرث  ــن يف أك ــة تكم ــذه األدوي ــكالية ه - إن إش
ــات ولم تكن  ــا أدوية مناقص ــب أوال أنه من جان
ــعارها  ــا وهي أدوية مكلفة يف أس ــداول تجاري تت
ــالل برنامج  ــوزع باملجان من خ ــك كانت ت ولذل
ــدوان توقفت، ثانيا  ــروف الع ــوزارة ونظراً لظ ال
ــة وهذا  ــروف نقل خاص ــة تحتاج لظ ــا أدوي أنه
ــتوردين، ونحن  ــام املس ــا وام ــق كبري امامن عائ
بصدد إلزام املستوردين بالتوفري بشكل تجاري 

وهذا قد يخفف من املعاناة بحيث اذا لم يستطع 
ــل  ــىل األق ــاً فع ــه مجان ــول علي ــض الحص املري
يستطيع رشاءه، وأيضا أوجدنا حلول البدائل، 
ــض والطبيب  ــه أن املري ــه علي ــد ان ننب ــا نري وم
ــكل معني  ــىل صنف بلون وبش ــي يتعود ع اليمن
ــا إيجاد البدائل ذات الجودة اآلمنة  ونحن أتحن
ــي خضعت للفحص يف املخترب ومن رشكات  والت
ــاء  ــالة لألطب ــا رس ــه هن ــك نوج ــجلة، لذل مس
ــتخدمه  ــم يجدوا الدواء الذي يس واملرىض اذا ل
ــل بنفس  ــن البدي ــة يبحثون ع ــة معين من رشك
ــرب الهيئة  ــرى مرصح ع ــن رشكة أخ ــة م الرتكيب
ــتخدامه وهكذا  العليا لألدوية مفحوص يتم اس
سنخرج من إشكالية عدم توفري بعض األدوية.

ــة يف •  ــات الدولي ــن دور املنظم أي
ذلك؟ وما آليات التعاون معها؟

ــم فيه إطالق  ــدور الكبري الذي ت ــا يكمن ال  هن
ــتغاثة من قبل وزارة الصحة ومن قبلنا  نداء اس
يف العام املايض مراراً وتكراراً كونها أدوية حيوية 
ــكل  ــان فالبد من العمل بش ــس حياة اإلنس وتم
ــكل  ــدي عىل توفريها من قبل املنظمات بالش ج
ــات مالية العتماد  ــل أي موازن ــي ومن قب املجان
مناقصات لها، ونحن ال يوجد لنا اتصال مبارش 

معها يف هذا الجانب إال عرب وزارة الصحة.
هل لديكم أو وصلتكم إحصائية • 

بعدد حاالت الوفيات بسبب غياب 
األدوية؟

- األمر غري واضح نظراً لتعدد الجهات املعنية 

بذلك إال أنه من الطبيعي واملؤكد أن عدد ضحايا 
ــات العدوان املانعة واملؤخرة  الحصار وممارس

لوصول الدواء واملواد الطبية كبري.
ــن األدوية •  ــت الهيئة م كم ضبط

املهربة خالل العام 2017م؟
ــن األدوية  ــارب 280 صنفا م ــم ضبط ما يق -ت
ــدى الهيئة خالل العام  ــجلة ل املهربة وغري املس
ــىل 13 صنفاً  ــم التحرز ع ــا ت ــايض 2017م، كم امل
منها مطلوبة لدى السوق املحلية وتم تحويلها 
ــص جودتها قبل  ــة لفح ــع للهيئ ــرب التاب للمخت
ــة  ــتخدامها نظرا للحاجة املاس ــح باس الترصي
ــا  ــة العلي ــدرت الهيئ ــام 2017م أص ــا، ويف الع له
ــحنات أدوية  ــرور لش ــح م ــة 1200 ترصي لألدوي
ــة صنعاء،  ــرور إىل العاصم ــا 380 ترصيح م منه
فيما صادرت 3 أطنان من األدوية غري الصالحة 
ــراءات القانونية  ــيتم اتخاذ اإلج واملخالفة وس
ــني تم التحرز  ــأن عملية إتالفها قريبا، يف ح بش
ــازن وزارة الصحة،  ــحنات أخرى يف مخ عىل ش
ــة للهيئة  ــات ثابت ــاء غرفة عملي ــد قمنا بإنش ق
ضمن مهام إدارة الرقابة والتفتيش، واستقاللها 
ــيق مع  ــة وزارة الصحة العامة والتنس ــن غرف ع
ــأن تصاريح املرور  ــات األمنية مبارشة بش الجه
ــي تأتي يف إطار  ــادرة من إدارة الرقابة والت الص
ــدور الرئييس يف  ــه ال ــة والذي كان ل ــام الهيئ مه
ــة  ــذ الفرعي ــىل املناف ــة ع ــتوى الرقاب ــع مس رف
ومرور األدوية عرب النقاط األمنية وتنقالتها بني 
املحافظات وتم خاللها ضبط الكثري من األدوية 

غري املرخصة ومصادرتها.
يف •  ــة  الهيئ ــه  حققت ــذي  ال ــا  م

ــة  ــىل الحرك ــة ع ــص الرقاب ــا يخ م
الدوائية..؟!

ــة يف الرقابة  ــازات نوعي ــت إنج ــة حقق -الهيئ
ــام 2017م يف  ــالل الع ــة خ ــة الدوائي ــىل الحرك ع
ــوق  ــة امليدانية عىل الس ــة الضبط والرقاب عملي
الدوائي واملنافذ الفرعية وتوسعت إدارة الرقابة 
ــيتم  ــازات كبرية، وس ــت إنج ــاطها وحقق يف نش
ــام هامة  خالل العام الجاري 2018م تفعيل أقس
ــزون الدوائي وجودة  ــم املخ ــة منها قس يف الهيئ
ــىل  ــة ع ــم الرقاب ــل قس ــب تفعي ــة اىل جان األدوي
ــني  ــتلزمات الطبية، كما تعتزم الهيئة تحس املس

ــكل كبري،  ــرتة املقبلة بش ــالل الف ــة خ أداء الرقاب
ــة إلزامية  ــم دورات تدريبي ــيتم تنظي ــاً س وأيض
لجميع أمناء مخازن الرشكات ومحالت الجملة 
العامة يف مجال األدوية من أجل تطبيق التخزين 
ــؤولية الهيئة للحفاظ  الجيد للدواء يف إطار مس
ــه ألي تلف، إىل  ــدواء وعدم تعرض ــىل جودة ال ع
ــول مدى التزام  ــدد من التقارير ح جانب رفع ع
تلك الجهات بإجراءات التخزين الجيد للدواء.

ــا الصعوبات التي تواجهونها •  م
يف مجال توفري األدوية؟

ــل والصعوبات التي  ــدد من العراقي - هناك ع
ــة يف مجال توفري األدوية منها  تواجه عمل الهيئ
ــعار  ــاع أس ــدوان وارتف ــتمرار الع ــار واس الحص
ــالق  ــري وإغ البح ــل  النق ــات  ــرصف وعملي ال
ــحن والتفريغ  ــارات اىل جانب عمليات الش املط
ــاكل التهريب  والنقل والتصاريح، فضال عن مش
ــات تمكنت الهيئة  ــة، ورغم تلك الصعوب املخالف
ــوق الدوائية  ــتقرار الس من إيجاد حالة من االس
ــا يتعلق  ــرية منها خاصة فيم ــري كميات كب وتوف

بأمراض األوبئة مثل الكولريا.
ــا •  العلي ــة  ــة الهيئ ــي خط ــا ه م

لألدوية لهذا العام؟
ــن االحتياج  ــرب قدر م ــري أك ــول إىل توف - الوص
ــذا العام،  ــف االول من ه ــالل النص ــنوي خ الس
ــعي لعمل لوائح اكرث لتنظيم وضبط العمل  والس
ــا يف عمل  ــة، ونحن بدأن ــل الهيئ ــيس داخ املؤس
ــة الدوائية ستستمر  ــم السياس ــيات رس أساس
ــتلزمات الطبية  ــنوات وتم عمل الئحة للمس لس
ــتلزمات  ــان دخول املس ــان جودتها وضم لضم
ــظ الدوائي  ــاً الئحة للتيق ــة وأيض ــة األمن الطبي
ــتكمالها  ــيتم اس وهذه من ضمن الخطط التي س
هذا العام وكما تم عمل الئحة للتسعرية الجديدة 
ــادي للبلد  ــع االقتص ــاس الوض ــىل أس ــوم ع تق
ومزيد من رسم السياسة الدوائية لتوزيع وتوفري 

األدوية بالشكل العادل لكل مناطق البالد.
ــا يف •  ــي توجهونه ــة الت ــا الكلم م

ختام هذا اللقاء؟
ــكل عام  ــم جميعا بش ــد العال ــريا.. نناش -أخ
ــانية  واإلنس ــة  والدولي ــة  األممي ــات  واملنظم
ــدوان والحصار وفتح  ــع باتجاه إيقاف الع بالدف
ــارات األخرى، فهناك كارثة  مطار صنعاء واملط
ــة  ــراض املزمن ــرىض األم ــن وم ــانية يف اليم إنس
ــفر والعالج  يموتون يوميا لعدم قدرتهم عىل الس
يف الخارج بسبب تدني الخدمات الصحية التي 
ــبب عدم قدرتهم عىل رشاء  دمرها العدوان وبس
ــة النقدية  ــد انهيار القيم ــن الدواء بع ــا توفر م م
ــترياد عىل  ــدوالر..  واعتماد االس ــال أمام ال للري
ــع الدويل  ــادي املجتم ــة كما نن ــالت الصعب العم
ــماح بدخول  ــدوان للس ــوى الع ــط عىل ق للضغ
األدوية كونها حقاً لكل املواطنني، وأوجه رسالة 
ــاء أن يراعوا حالة املريض  ــة للداخل لألطب مهم
ــم العلمي  ــن وأن يكتبوا وصفاتهم باالس يف الوط
ــض يف اختيار الدواء  ــح للصيدالني وللمري ليتي
ــبة من األدوية املسجلة  بالسعر والتكلفة املناس
ــول عىل دواء  ــح البدائل للحص ــميا، وأن نتي رس

بسعر مناسب وآمن من األدوية املسجلة.

05 لقاء

املئات من املصابني باألمراض املزمنة قضوا بسبب 
منع دخول األدوية واملحاليل من قبل تحالف العدوان

رئيس الهيئة العليا لألدوية الدكتور محمد المداين لـ"ٹ":

¶ إلغاء مئات الشركات والمواقع التصنيعية المخالفة ونعمل لتوفري الدواء اآلمن للمرضى وبأقل تكلفة

لقاء/
رجاء عاطف

العدوان يعيق جهودنا 
في توفير أدوية 

األمراض المزمنة

غرفة عمليات ثابتة 
لرفع مستوى الرقابة 

الميدانية على السوق 
الدوائي

ضبط ٢٨٠ صنفًا مخالفًا 
خالل ٢٠١٧م وقريبًا 

إتالف ٣ أطنان من األدوية 
المهربة والمنتهية

ــلع رغم  ــيظل الدواء من أهم الس ــبب العدوان والحصار وارتفاع صرف الدوالر، فس ــه بالدنا من وضع صحي متدهور بس ــا تمر ب م
ــبة، إال أن  ــب اإلمكانات المتاحة وبإيجاد بدائل مناس ــان ويجب توفيره لكل مواطن بحس ــات المرتبطة بحياة اإلنس والخدم

العديد من الدراسات التي تناولت الوضع الصحي في اليمن تشير إلى أن هذا القطاع يواجه كارثة حقيقية، فجميع المؤشرات االقتصادية 
والصحية منخفضة الى حد كبير، مما يتطلب بذل جهود كبيرة لتخطيط وتنفيذ استراتيجية إنقاذية وخطط عاجلة على 

ــية  ــرعة توفير األدوية األساس المدى القريب من كافة متخذي القرار بتوفير اإلمكانيات المالية الالزمة لها، وأن س
الفعالة والمأمونة عبر تبني سياسة دوائية قائمة على توفير األدوية األساسية والمنقذة للحياة بصوره دائمة..
ــا لألدوية الدكتور محمد  ــئلتها على طاولة  رئيس الهيئة العلي ــورة" طرحت هذه المعطيات وأس ــة "الث صحيف
المداني مسلطة الضوء على واقع وضع سوق الدواء في ظل العدوان والحصار، وجهود الهيئة ودورها الرقابي 

على السوق وضبط األدوية المهربة والمنتهية الصالحية، وخططها المستقبلية.. فإلى تفاصيل الحوار:

ــلع  ــيظل الدواء من أهم الس فس
ــبة، إال أنن   وبإيجاد بدائل مناس

جميع المؤشرات االققتتصصصاااددددديييييييييييييةةةةةةةةةةةة 
ط عاجلة ععلللىىىىىىىىىىىىى 

ــــييييةةةة  ساس
ئمة...
حممددد 
ابييي 
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