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»األمنــاء« لقــاء/ خديجة 
الكاف:

لألدوية  لعليا  الهيئة  دوائر  قامت 
تواكب  بأعامل  الطبية  واملستلزمات 
الوزراء  تنفيذ قرار مجلس  متطلبات 
رقــم )70( لعــام 2018م القايض 
إىل  للهيئة  الرئيــس  املركز  بتحويل 
العاصمــة الجنوبية عدن إىل جانب 
كل  ليواكب  الجــودة  مخترب  تأهيل 
املتغريات ورفع قدرته االســتيعابية 
ليصبح  أغراضه  وتعــدد  والتحليلية 
مختــرًبا وطنًيــا مرجعًيــا إقليمًيا 
بأوضاع فروع  به واالهتامم  يحتذى 
وربط  الجنوب  مبحافظــات  الهيئة 

أنشطتها باملركز الرئيس.
وعملت إدارة الهيئة خالل 2020 م 
عىل تنفيــذ العديد من املهام، وظلت 
أبوابها مفتوحة ومتارس نشــاطها 
يف ظل ظــروف اســتثنائية تتمثل 
بانتشار جائحة كورونا يف العاصمة 

الجنوبية عدن.
الهيئة  الضوء عىل دور  ولتسليط 
العليا لألدوية واملســتلزمات الطبية 
خالل عــام 2020م، أجرت »األمناء« 
التنفيذي  املديــر  مع  لقاًء مطــواًل 
العليا لألدويــة د. عبدالقادر  للهيئة 

الباكري.

الباكري يتحدث لـ«األمناء«
للهيئة  التنفيذي  املديــر  وتحدث 
العليا لألدوية واملســتلزمات الطبية 
خطة  عن  الباكــري  د.عبدالقــادر 
واملســتلزمات  لألدوية  العليا  الهيئة 
الطبية لعام 2020م، والتي شــملت 
بأعامل  النهوض  أهمها  املهام  عديد 
دوائر الهيئة لعليــا لألدوية لتواكب 
الوزراء  تنفيذ قرار مجلس  متطلبات 
رقــم )70( لعــام 2018م القايض 
إىل  للهيئة  الرئيــس  املركز  بتحويل 
جانب  إىل  عدن،  الجنوبية  العاصمة 
كل  ليواكب  الجــودة  مخترب  تأهيل 
املتغريات ورفع قدرته االســتيعابية 

والتحليلية وتعدد أغراضه، وغريها.
وقال إن » جائحة كورونا شكلت 
يف عام 2020م أبرز التحديات، حيث 
يف  الحياة  نظــم  مجمل  بها  تأثرت 
عديد دول العــامل، فكثري من الدول 
أبوابها أمام حركة املسافرين  أغلقت 
وواجهت  الســفر،  حركة  وتوقفت 
عراقيل  البضائــع  شــحن  عمليات 
تأثر عديــد املصانع  أن  جمة كــام 
تسبب بشحة املعروض من البضائع 
واملستلزمات  األدوية  مصانع  ومنها 

الطبية”.
وأضاف: “ظلت أبواب الهيئة العليا 
نشاطها  ومتارس  مفتوحة  لألدوية 
وهي   االستثنائية،  الظروف  ظل  يف 
انتشار جائحة كورونا يف العاصمة 
الجنوبية عــدن،  فكانت تقع عليها 
مسؤولية عالية من خالل اللجوء إىل 
حدوث  دون  للحيلولة  التدابري  بعض 
عجز أو اختناقات يف السوق املحلية 
لبعض األصناف الحيوية من األدوية 

واملستلزمات الطبية«.
وأشار إىل أن: »إدارة الهيئة عملت 

خالل عام 2020 م قامت عىل تنفيذ 
تدريب  املهام ومنهــا:  العديد مــن 
)60( كادرا صيدالنيــا يف مجــال 
املامرســة الجيدة للتصنيع الدوايئ، 
وعقد دورة نوعية ملدة )3( أســابيع 
يف  الدوائية  الرقابــة  مخترب  لكادر 
مجال آلية التحليل والفحص بأجهزة 
أنــه: »تم تدريب  )HPLC(”. مؤكًدا 
فريق قسم املريوبلوجي تدريبا نوعيا 
املنوطة  املهــام  طبيعة  مع  يتوافق 
بالقسم، وتم ابتعاث )2( من صيادلة 
للتدريب يف  الــدوايئ  التيقظ  مركز 
الهند، ومتت مشــاركة ألحد كوادرنا 
التي  الدوايئ  التيقظ  اجتامعات  يف 
عقــدت يف لبنان واثنــان من كادر 
عقدت  التي  االجتامعات  يف  التيقظ 

باململكة العربية 
السعودية”.

وتابــع: »تم 
اتفاقية  عقــد 
الهيئــة  بــن 
لألدوية  العليــا 
العامة  والهيئة 
ت  صفــا ا للمو
ييــس  ملقا ا و
مبوجبها  والتي 
انتقال بعض  تم 
هيئة  صالحيات 
للهيئة  املقاييس 
لألدوية  العليــا 

للهيئة العليا لألدوية، ومنها تسجيل 
مرشوبــات الطاقــة وإدارة عملية 
استريادها والرقابة عىل تداولها وتم 
لألدوية  اإللكرتوين  الربنامج  إنجاز 
لضامن  الدولية  للرقابــة  الخاضعة 
الســيطرة عليهــا وضبــط عملية 
رصفها والســري بتنفيــذ االتفاقية 
املوقعــة بن الهيئــة العليا لألدوية 
وجامعة عدن يف التعاون املشــرتك 
عىل مختلف الصعد وتم النزول لفرق 
الرئيس  املركز  إرشافية ولجان مــن 
للهيئــة العليا إىل كل من محافظات 
الجنوب املحــررة، وهي )حرضموت 
“الساحل والوادي«، وشبوة، ولحج، 
محافظتي  إىل  باإلضافة  والضالع(، 

)تعز والحديدة( اليمنيتن«.
العليا  الهيئــة  »دوائر  أن  وأكــد 
التي  املهام  العديد من  لألدوية نفذت 
2020 م  تضمنتها خطة الهيئة لعام 
والرتاخيص  التسجيل  دائرة  أن  وهي 
شاركت يف الدورة التدريبية الخاصة 
بالتخطيط وإعداد الخطط التنفيذية 
العلوم والدراســات  أكادمييــة  يف 
إدراج  حول  عمل  ورشــة  املرصفية 
مفهوم التيقــظ الدوايئ يف مناهج 

كليات الطب والصيادلة”.
وأضاف: »مركز التيقظ والسالمة 
والتأســيس،  العهد  حديث  الدوائية 
ولكنه كبري األثر، وقد حققنا نقالت 
يف طبيعة عمل الهيئة العليا لألدوية 
للمحيط  اثره  امتد  واضحة  ببصامت 
“أصبحت  أنه  إىل  مشريا  االقليمي«، 
وزارات الصحة بدول مجلس التعاون 
بالغات  وتعمــم  تنــرش  الخليجي 
وتعاميــم الهيئــة العليــا لألدوية 
التيقظ والسالمة  الصادرة عن مركز 
األصناف  عــدد  زاد  وقد  الدوائيــة، 

بالعام  املحلية  السوق  من  املسحوبة 
عدد  بلغت  فيام  )27( صنفا  السابق 
التعاميم الخارجيــة التي تم نرشها 
املســحوبة  لألصناف  وتعميمهــا 

)105( أصناف«.
وتابع: »للمركــز الوطني للتيقظ 
2021م،  عام  يف  الدوائية  والسالمة 
الذي بدأنا نســري به، آفاق أوســع 
ومجال إبــداع للعمــل«. مؤكًدا أن: 
»املركــز واجه عددا مــن صعوبات 
يف مواجهــة جائحة كوفيد19ويف 
حمــالت التوعية وزيارة املنشــآت 

الصحية”.
2020م  عام  أنه: »يف  إىل  وأشار 
متطورة  وأجهــزة  معدات  رشاء  تم 
النوعي  الجيد  الفحص  ستمكن  جدا 
والكمــي، حيث يتم أكــرب عدد من 
الفحوصات، ومتكنا من فحص أدوية 

كنا ال نستطيع فحصها بالسابق«.
مبركز  االهتامم  »تم  واســتطرد: 
التيقظ الدوايئ خالل اآلثار الجانبية 
لالســتخدام، حيث كان يف السنتن 
املاضيتن نشــاط كبــري وتحصلنا 
عىل تقارير وشــكاوي من صيادلة 
وعاملن صحين ومواطنن عن أي 
تغريات يف أدوية واستخدام األدوية 
واآلثار الجانبيــة لها، وكذلك ضباط 
التصال وتبادل املعلومات مع مجلس 
اآلثار  ورصــد  الخليجي،  التعــاون 
أعراض  أي  ظهور  حال  يف  الجانبية 
كانت كلها مفيدة يف ضبط األدوية«.

سحب أدوية
“إنجاز  تــم  أنه  الباكــري  وأكد 
أنشــطة عديدة  خالل عام ٢٠٢٠م 
أبرزها النــزول امليداين ملراقبة اآلثار 
الجانبية لألدوية ما بعد االســتخدام 
التي  العديد مــن األدوية  وســحب 

توصلنا إىل عدم صالحيتها”.
وأشــار إىل أهمية »التعاون مع 
دول الخليج العريب يف مجال الرتقب 
الدوايئ والذي أمثــر نتائج ايجابية 
أصناف  التوصل لضبــط بعض  يف 
األدوية غري الصالحة من خالل تبادل 
املعلومات بــن بالدنا ودول الخليج 

العريب”.
وقــال: “تم خالل عــام ٢٠٢٠م 
لرشكات  تحذيــرا   )١٦٠( إعطــاء 
األدوية واملســتوردين، كام تم خالل 
من  صنفــا   )٢٦( ســحب  ٢٠١٩م 
وتم  للمواصفات  املخالفة  العالجات 
ســحب )٦٠( صنفا يف ٢٠٢٠م من 
خالل تفعيل عمليــة الرقابة وأيضا 
من خالل تلقينــا للبالغات من قبل 

املواطنن«.
وأضــاف: »فيام يخــص تفعيل 
عمــل مختــربات وقيــاس جودة 
األدويــة وتوفر األجهــزة واملعدات 
الطبية الالزمة لذلــك، أعادت الهيئة 
املختربات  أجهزة  وتشــغيل  إصالح 
لحرب  نتيجة  وترضرت  تعطلت  التي 
٢٠١٥م، كــام تــم خــالل األعوام 
أجهزة جديدة  املاضية رشاء وإدخال 
 )٧٠٠( يزيد عن  وأجهزة فحص مبا 

ألف دوالر بتمويل ذايت«.
وأكد: “أهمية دعم األشــقاء يف 
دولة الكويت إلعادة بناء مبنى الهيئة 
العليا لألدوية واملســتلزمات الطبية 
الــذي دمرته الحــرب، وكذا دعمهم 
والذي  الصحي  للقطــاع  الالمحدود 

نال الكثري من أوجه الدعم«.
وقــال: “فيام يخص التنســيق 
والتعاون مــع الجهات األخرى لدينا 
اتفاقيات تعاون مع هيئة املواصفات 
عدن  جامعة  مــع  وكذا  واملقاييس، 
إجراء  خالل  من  األخرى  والجامعات 

املاجستري  مســاقات  يف  الدراسات 
املختربات  واســتخدام  والدكتوراه، 
الخاصة بالهيئة من قبل طالب كلية 

الصيدلة وغريها«.
وأضــاف: »تــم متويــل بعض 
ناهيك  العلمية،  واألبحاث  الدراسات 
والورش  التأهيليــة  الــدورات  عن 
خاللها  مــن  نســعى  التي  العلمية 
الهيئة والعاملن فيها  لتأهيل كوادر 

واملرافق ذات الصلة”.
وتابع: »تــم التعاون مع مصلحة 
وإيجابية  مشرتكة  بجهود  الجامرك 
جميع  عىل  املنافذ  جميع  ويف  لدينا 
منفذ  يف  التي  الطبية  املســتلزمات 
الوديعة أو الشحر أو املكال أو سيئون 
وموانئ عدن البحــري )ميناء عدن 
وبتعاون  املعــال(  وميناء 
نراقب  نستطيع  الجامرك 
األدويــة  األصنــاف  كل 

واملنافذ الرسمية”.
»عملنــا  وأكمــل: 
العامة  الهيئة  مع  مشــرتك 
موقع  ولدينا  للمواصفات 
إلكرتوين  وموقع  مشرتك 
والدواء(،  )الغذاء  مشرتك 
إلكرتوين  موقــع  ولدينا 
وخط ساخن الرقم املجاين 
بعض  )800860(، وهنــاك 
نقص  يشــكون  الصيدليات 
بعض األدويــة، ونحن نريد 
األصناف  بنقص  دقيقــة  معلومات 
املطلوبة والتأكــد من جودة األدوية 
فنحــن يف الهيئة نتعامل مع جميع 
الرشكات األدوية ونلتزم باملواصفات 
الدستورية ألي دواء”. مشرًيا إىل أن: 

»األدوية متوفرة بشكل طبيعي«.
دورة  »أقيمت  الباكــري:  وقــال 
الخزن الجيد، حيث تم تدريب رشكات 
الجملة  وتجــار  والــوكالء  األدوية 
والنقل   الخزن  بأعــامل  واملختصن 
2021م، كام عقدت دورة تدريبية يف 
الجيدة مبختربات  املامرســة  مجال 
األدوية ملــدة )10( أيام خالل فرباير 

2021م”.
وأضاف: »تم ســحب أصناف من 
لعدم مطابقتها  األدوية من ســوق 
بالرطوبة  تأثرها  نتيجة  للمواصفات 
وعوامــل  واإلضــاءة  وبالحــرارة 
أخرى، وأيضا الخــزن لفرتة طويلة 
وتســمى  الدواء  بســببها  يتأثــر 
)الثابتية الــدواء( مبعنى عدم قدرة 
والحرارة  الرطوبة  مواجهــة  الدواء 

واإلضاءة”.
واختتــم حديثــه لـ«األمنــاء« 
الصحة  وزراء  »مجلــس  بالقــول: 
بتكريم  2019م  عــام  قاموا  العرب 
وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة 
والســكان  العامة  الصحــة  بوزير 
باعوم  محســن  د.نارص  الســابق 
بشهادة التميز، حيث اعتربوا الوزارة 
ومثلت  اســتثنائية  بظروف  عملت 
منوذجا اســتثنائيا يف ظل الحرب، 
الجهود  تقدير  املعنية  الجهات  وعىل 
التي تقوم بها وزارة الصحة يف ظل 
مواجهة جائحة كورونا وغريها من 

الظروف الصحية«.

لقـــــاء

�سحب )86( �سنًفا من الأدوية غري ال�ساحلة من ال�سوق
املدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية د.عبدالقادر الباكري يف لقاء مطول مع »الأمناء:

يف 2020 مت شراء معدات وأجهزة متطورة للقيام بفحص نوعي وكمي
التعاون مع دول اخلليج أثمر نتائج إيجابية بضبط أدوية غير صاحلة

بتعاون مصلحة اجلمارك نستطيع مراقبة كل أصناف األدوية

حذرنا )١٦٠( شركة لألدوية واملستوردين من التالعب


