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اللقاحات وتأمني الدواء من دون إخفائه  
شرطان الزمان في مواجهة الجائحة

دخلت جائحة كورونا يف صلب تحديات دول العامل ملا شكلته من خطر قائم تواجهه البرشية لالنتصار عليه بكل الوسائل 
املتاحة واملبتكرة، ان عرب الدفاع من خالل الحجر والوقاية الشديدة او عرب السعي الدؤوب اىل التوصل اىل الدواء القادر عىل 

وضع حد نهايئ لتفشيها، علام ان اوىل ادوات الهجوم اكتساب املناعة عرب اللقاح

الضحايا  االف  مئات  كورونا  جائحة  حصدت 
وماليني االصابات فيام االعداد دامئا اىل ارتفاع. 
وكانت لتداعياتها عىل لبنان اثار مضاعفة كون 
البلد يرزح تحت عبء ازمة اقتصادية ومالية 
حادة. وجاءت كورونا لتزيد االزمة استفحاال، 
ومن اوجه هذه التداعيات االستمرار يف توفري 

دورا  جبارة  كريم  النقيب  بشخص  لبنان  يف 
يف  االسايس  الدفاع  خط  تأمني  يف  محوريا 
وتأمني  استرياد  خالل  من  كورونا  مواجهة 
التقتهام  العام"  "االمن  الالزمة.  االدوية 
الدور  عن  اختصاصه  يف  منهام  كل  وتحدث 

والتحديات وافاق املستقبل.

كورونا،  ملرىض  الالزمة  والعالجات  االدوية 
والدواء لجهة توافره وعدم اخفائه او تهريبه 
هو الوسيلة االساسية والحاجة التي ال فكاك 

منها للتغلب عىل الوباء والحد من تأثريه. 
النقيب  بشخص  لبنان  صيادلة  نقابتا  تلعب 
االدوية  ومستوردي  االمني  غسان  الدكتور 

داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com

االمني: ال مشكلة في استقبال اللقاحات
وتخزينها وفق الشروط العلمية

جبارة: ادعو الدولة الى تطبيق
خطة وزير الصحة

تحدث نقيب الصيادلة يف لبنان الدكتور غسان 
التصدي  يف  والصيادلة  النقابة  دور  عن  االمني 

لجائحة كورونا وتداعياتها عىل الصعيد الدوايئ.

■ ما الدور الذي لعبته نقابة الصيادلة يف لبنان 
والصيادلة يف مواجهة جائحة كورونا؟

□ من البداية اصدرنا تعليامت اىل كل الصيادلة 
بوجوب وضع الئحة عىل باب كل صيدلية تتضمن 
اسئلة عدة تدور حول االصابة بكورونا، واالرشادات 
اىل  دخوله  قبل  الزبون  من  اتباعها  يجب  التي 
الصيدلية. وقد وضعت داخل كل صيدلية عوازل 
من البالستيك ملنع االحتكاك املبارش، وتم الزام كل 
صيديل التعقيم. كذلك نظمنا ندوات عرب االنرتنت 
لكيفية تعاطي الصيديل مع املواطن الذي يشعر 
باعراض، ومل نلجأ اىل اعتامد املناوبة والدوامات 
تعمل  الصيدليات  اكرب عدد من  ترك  فضلنا  بل 
عىل مدار الساعة ملنع االكتظاظ فيها وللحد من 
املخالطة املؤدية اىل رفع منسوب املخاطر. كنقابة 
صيادلة، شاركنا يف اللجنة العلمية ملكافحة جائحة 
كورونا التابعة لوزارة الصحة ويف اللجنة الوزارية 
يف  فاعل  دور  ولنا  الوزراء،  مجلس  شكلها  التي 
كل التعاميم واالرشادات التي تصدر. كام شاركنا 
وضع  حول  النيابية  الصحة  لجنة  اجتامعات  يف 

لبنان  يف  االدوية  مستوردي  نقيب  تناول 
توفري  صعيد  عىل  النقابة  دور  جبارة  كريم 
لقاحات  تأمني  خالل  ومن  راهنا  الدواء 

كورونا مستقبال.

كورونا  بجائحة  الدواء  سعر  تأثر  هل   ■
وارتفاع سعر رصف الدوالر االمرييك؟

نقيب الصيادلة الدكتور غسان االمني.

نعمل على توفير اكبر 
محفظة من لقاحات كورونا 

■ كيف تعالجون عملية تهريب الدواء املدعوم 
من لبنان؟

□ حصلت املعالجة بالتنسيق مع وزارة الصحة، 
وقام التفتيش الصيديل برقابة عىل الدواء املصنع 
كيفية  عىل  تركز  الرقابة  واملستورد.  لبنان  يف 
الصيديل، وعندما  املستورد ومن  الدواء من  بيع 
يكتشف بيع كميات من املستورد حولها عالمات 
استفهام، تتم مالحقة الجهة التي بيعت اليها ومن 
ثم تالحق هذه الجهة والصيديل ملعرفة اىل من 
باع الكمية. هذا االمر ادى اىل الحد من عملية 
التهريب، باالضافة اىل اعتامد الوصفة الطبية لبيع 

اي دواء.

النقابة  مستوى  عىل  االستعدادات  هي  ما   ■
لبدء وصول لقاحات كورونا؟ وهل لبنان جاهز 

لوجستيا؟
□ ال مشكلة لوجستية الستقبال اللقاح وتخزينه 
وفق الرشوط  العلمية املعتمدة عامليا. بالنسبة اىل 
لقاح فايزر الذي يحتاج تخزينه اىل حرارة سبعني 
تحت الصفر، فان الربادات متوافرة. وزارة الصحة 
امنت عرشة برادات تستوعب كميات كبرية من 
من  طلبها  تم  برادات  خمسة  وهناك  اللقاح، 
لديها  مؤسسات  وهناك  العاملية  الصحة  منظمة 
هذا النوع من الربادات. كل ما يحتاجه االمر هو 
عملية تنظيم، ألن اللقاح بعد اسبوع من وجوده 
خارج الرباد يفسد، وسيتم تسليم اللقاحات وفق 
االخرى  اللقاحات  اعتامد  تم  اذا  اسامء.  جدول 
االلية  اىل  ستخضع  فانها  والرويس،  الصيني  مثل 
نفسها من التخزين والتوزيع. لدينا طاقات برشية 
عىل مستوى عال، من اطباء وصيادلة وممرضني 

اللقاحات بشكل  التعامل مع هذه  قادرين عىل 
علمي وسليم.

■ هل اعددتم دراسة عن هذه اللقاحات ومباذا 
تنصحون الجهات املعنية؟

حتى  عالج  له  وليس  جديد  فريوس  كورونا   □
رسيرية  دراسات  اىل  يحتاج  اللقاح  االن. 
عىل  امتامها  بعد  البرش  من  كبرية  اعداد  عىل 
الحيوانات. من املفرتض ان مير عقد من الزمن 
التي  العاملية  الصحة  منظمة  تعتمده  حتى 
اتخذت قرارا استثنائيا بحيث تم اعتامده خالل 
عىل  مبارشة  اعراض  ال  صحيح  اشهر.  خمسة 
اللقاح، لكن ال احد يستطيع الجزم مبا سيحصل 
يتلقى  ان  الشخيص  رأيي  واكرث.  سنتني  بعد 
من  او  عاما  السبعني  فوق  هو  من  كل  اللقاح 
ميكنهم  الشباب  ان  علام  مزمنة،  امراض  لديه 

عدم تلقي اللقاح يف هذه املرحلة.

كورونا. نعمل حاليا عىل تأمني اكرب محفظة من 
اللقاحات املوجودة، علام ان لبنان وّقع االتفاق 
مع رشكة فايزر وان هناك اللقاح الصيني وغريه 
من اللقاحات، يف حني اننا نتواصل مع الرشكات 
لتوفري الرشوط املطلوبة لتنويع مصادر اللقاحات 

وشموليتها.

■ كيف اثر هذا الوباء عىل القطاع الصيديل يف 
لبنان؟

من  اكرث  هناك  حينه  واىل  كبريا،  التأثري  كان   □
100 صيديل اصيبوا بفريوس كورونا ومثة وفيات 
سجلت  كلام  متقدمة.  اعامرهام  اثنني  طاولت 
اصابة صيديل، نقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة 
الالزمة  االجراءات  التخاذ  البلديات  ومع  العامة 
طاقمها  لكل  حجر  ومن  للصيدلية  تعقيم  من 
يف داخلها، عىل ان يعاود العمل بعد انتهاء فرتة 
الوضع  فيام شكل  الشفاء،  حالة  وثبوت  الحجر 
االقتصادي ضغطا عىل القطاع الصيديل بالتزامن 

مع كورونا.

■ ما تأثري تزامن هذا الوباء مع انهيار يف الوضع 
النقدي عىل سعر الدواء، واىل اي مدى اثر عدم 
مس سعر الدواء عىل توافر االدوية يف الصيدليات؟

□ كل دواء مصنف من وزارة الصحة العامة 
ليس  وسعره  الوزارة  عن  تسعريته  تصدر 
حرا، وكل ما هو ليس بدواء مثل املتمامت 
فان كل دواء  لذا  فان سعرها حر.  الغذائية 

معتمد من الوزارة مل يتغري سعره.

الكايف  االسرتاتيجي  املخزون  لديكم  هل   ■

مدعوم  الدواء  سعر  ألن  كبريا  التأثري  كان   □
ترصيحات  صدرت  عندما  لبنان.  مرصف  من 
سيتوقف  الدعم  بأن  تفيد  املركزي  البنك  عن 
يف مطلع العام الحايل، حصل ما يشبه الهجوم 
الكاسح من الناس عىل الصيدليات وعمدوا اىل 
رشاء كميات كبرية من الدواء وتخزينها يف املنازل 
الدعم  رفع  كون  الدواء،  سعر  ارتفاع  خشية 
سيؤدي حكام اىل رفع السعر ستة اضعاف. يف 
املعنية  الدولة  مؤسسات  ستنهار  ذاته  الوقت 
ألن ميزانياتها باللرية اللبنانية، وألن نسبة 63 يف 
املئة من الشعب اللبناين تستفيد من املؤسسات 
الضامنة، االمر الذي ادى اىل شح يف الدواء. كام 
تراجعت  االسترياد  عىل  املستوردين  قدرة  ان 
الدواء  يدعم  مل  لبنان  مرصف  ألن  وتريتها، 
ينتظر  استرياد  طلب  وكل  املطلوبة،  بالرسعة 
نحو شهرين للموافقة عليه. كل ذلك ادى اىل 
شح يف ادوية االمراض املزمنة  واالعصاب وتلك 
التي لها عالقة بعالج كورونا، ما اضطر الصيديل 
اىل التقنني حتى يستمر يف  توفري الدواء ملريضه 
وليس ألي كان، وبهدف التخفيف من مشكلتي 
التخزين والتهريب. عملية تنظيم البيع ادت اىل 
الكثري  عىل  مواطنني  من  وتهجامت  انفعاالت 

من الصيادلة.

االدوية  السيام  السوق  لتلبية  الدواء  من 
االساسية؟

ملعظم  ضعيف  لدينا  املوجود  املخزون   □
رشائها،  عىل  طلب  يحصل  التي  االدوية 
ألن  املزمنة  واالمراض  كورونا  ادوية  السيام 
رفع  خطر  بسبب  انقطاعها  يخىش  املواطن 

الدعم او ترشيده. املخزون ال يسمح بأن 
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بتسليم  نقوم  او  عشوائية  بطريقة  نوزع 
وزير  طلب  لذلك  كبرية.  كميات  االسواق 
يعمدوا  ان  املستوردين  من  العامة  الصحة 
اىل تسليم حاجات السوق الشهرية من دون 
استمرارية  عىل  للحفاظ  نقصان،  او  زيادة 

املخزون وعدم تالشيه برسعة.

■ ملاذا شهدنا هذا الطلب الكبري عىل االدوية 
السيام ادوية االمراض املزمنة؟

االتجاه  الحديث عن  املبارش هو  السبب   □
االموال  كون  ترشيده  الدعم  او  لوقف 
لبنان  مرصف  يف  املوجودة  الصعبة  بالعملة 
رفع  املواطن،  اىل  بالنسبة  تكفي.  وال  قليلة 
الدعم او ترشيده يعني ارتفاع االسعار بشكل 
شاهدنا  لذلك  انقطاعها.  اىل  وصوال  جنوين 
هذا الطوفان البرشي عىل ابواب الصيدليات 
من  الحامية  توفري  بهدف  الدواء،  لتخزين 

كابوس ارتفاع االسعار وانقطاع الدواء.

تهريب  من  الحد  يف  دور  للنقابة  هل   ■
الدواء من لبنان اىل الخارج؟

االدوية  مستوردي  نقابتا  تلعب  طبعا   □
والصيادلة دورا يف الحد من التهريب، لذلك 
استنادا  السوق حاجاتها  بتسليم  نقوم  نحن 

العامة، ما يؤدي اىل  اىل طلب وزير الصحة 
تقليص كمية التهريب اىل حد كبري. كام ان 
للمريض  اال  الدواء  يسلم  يعد  مل  الصيديل 
متاحا  املجال  يعد  مل  وبالتايل  لديه،  املعتمد 
صيدلية  من  لالنتقال  الدواء  مهريب  امام 
وتهريبه  املدعوم  الدواء  لرشاء  اخرى  اىل 
من  متكنت  االمنية  القوى  لبنان.  خارج  اىل 
توقيف عدد كبري من مهريب الدواء يف اثناء 
حقائب  مع  الخارج  اىل  السفر  محاولتهم 
مملوءة باالدوية، فيام الكميات املوجودة يف 

السوق بالكاد تكفي.

خطة  لجهة  الحكومة  تنصحون  مباذا   ■
ترشيد الدعم خصوصا ما يتصل منها بالدواء؟

التي  الخطة  تطبيق  اىل  الحكومة  ادعو   □

قبل  وعرضها  العامة  الصحة  وزير  وضعها 
الهدف  بني  ما  توازن  كونها  تقريبا،  شهر 
املايل املتمثل بخفض فاتورة الدواء وترشيد 
مرصف  احتياطي  عىل  والحفاظ  الدعم 
الهدف  بني  وما  الصعبة،  العملة  من  لبنان 
الصحي املتمثل بالحفاظ عىل جودة الدواء 
الخطة  تحافظ  كذلك  لبنان.  يف  وتنوعه 
عىل القطاع الصحي حتى يبقى متميزا ألن 
الرشق  مستشفى  تاريخه  طوال  كان  لبنان 
ومتوازنة  متكاملة  الخطة  هذه  االوسط. 
تطبيقها  اىل  ادعو  لذلك  املطلوب،  وتؤدي 

واعتامدها.

السترياد  الالزمة  الترشيعات  اقرار  بعد   ■
استرياد  وارد  يف  انتم  هل  كورونا،  لقاحات 
استرياد  موازاة  يف  خاص  كقطاع  اللقاحات 

الدولة لها؟
بالرشكة  يتصل  مستورد  كل  بالطبع.   □
تنتجه،  الذي  اللقاح  السترياد  ميثلها  التي 
اىل  ستباع  سنستوردها  التي  الكميات  وكل 
اىل  املستورد  من  تباع  ولن  الصحة  وزارة 
ألن  االوىل،  الفرتة  يف  خصوصا  الصيدليات 
الدولة  عىل  ويجب  صعب  الصحي  الوضع 
من خالل وزارة الصحة تحديد اولويات من 
يجب ان يحصل عىل اللقاح قبل االخرين. 
اما يف مرحلة مقبلة اي بعد استقرار الوضع 
مع هذا  التعامل  يصبح  ان  اتوقع  الصحي، 

اللقاح كأي لقاح آخر.

بعالج  املرتبطة  االدوية  اىل  بالنسبة   ■
كورونا، هل من تطمينات بعدم فقدانها من 

االسواق؟
□ مثة طلب كبري. ال اغايل اذا قلت ان الطلب 
وغري  املرىض  من  االدوية  هذه  عىل  هائل 
املرىض. عىل سبيل املثال، تم تسليم االسوق 
ما يوازي 450 الف علبة من دواء االسبريين 
والبديل منه خالل 15 يوما. عىل الرغم من 
هذا  عىل  الحصول  يف  صعوبة  تجد  ذلك، 
الدواء يف السوق، والسبب تخزين املواطنني 
له خشية االصابة بكورونا. نحن نتفهم خوف 
االدوية  هذه  ذاته  الوقت  يف  لكن  املواطن، 

هي حق ملريض يف حاجة ماسة اليها.

نقيب مستوردي االدوية كريم جبارة.

كل االدوية املعتمدة 
من وزارة الصحة لم يتغير 

سعرها


