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في اإلحتفال بيوم الصيدلي العالمي 
األمين العام للمجلس  يتحدث عن واقع انتاج وصناعة الدواء في السودان  

المجلس يشارك في احتفال مستشفى الخرطوم التعليمي باليوم العالمي للصيدلة 

لألدوية  القومي  للمجلس  العام  األمين  قدم 
حول  محاضرة  بابكر   على  الدكتور  والسموم 
مستقبل إنتاج وصناعة الدواء  وذلك ضمن اإلحتفال 
الصيادلة  بدار  اقيم   الذى  للصيدلي  العالمي  باليوم 
الصحة  ووزارة  الشرطة  قيادات  بحضور  بالخرطوم 
عدد  وممثلي  المستهلك  حماية  وجمعية  األتحادية 

 ، الصلة  ذات  والجهات  المؤسسات  من 
المتعلقة  القضايا  عن  خاللها  وتحدث 

بواقع الدواء والصناعة الدوائية إضافة 
والرؤية  الصيدالنية  المعامل  الى 

المستقبلية 
التصنيع والتحديات 

حديثه  العام   األمين  إبتدر 
قائاًل  ال��دوائ��ي  التصنيع  ح��ول 

التصنيع   قرار  تتخذ  التي  الدول  أن 
اإلقتصادية  الظروف  تراعي  المحلي 

وأن  الصحية  للخدمات  التحتية  والبنية 
وإيجاد  وضع  تحدي  يقابله  التصنيع  قرار 

على  تبنى  قادمة  خطوات  بناء  على  تعمل  سياسة 
أكبر  أن  مؤكدًا  المتاحة   والطاقات  الراهنة  الظروف 
الوفرة  هي  ال��دواء  قطاع  تواجه  التي  التحديات 

واألسعار المتاحة.    
صناعة الدواء بالسودان

صناعة  بأنها  بالسودان  ال��دواء  صناعة  تعرف 
الخام  المواد  تحويل  فيها  يتم   تشكيلية  أو  تركيبية 
دوائية  مركبات   إلى  إستيرادها  يتم  التي  الفاعلة 
وعبر  المواد  بعض  إضافة  بعد  عالجية  خواص  ذات 
األدوية  دساتير  مرجعيات  تحكمها  معقدة  عمليات  
فى  الفاعلة  المواد  تنتج  و  أخرى  مرجعيات  أى  أو 
يتطلب  وتصنيعها   الكيميائية  للمواد  خاصة  مصانع 
مواصفات خاصة ذات تكلفة عالية ولذلك فإن الكثير 

هذه  إستيراد  على  تعتمد  الدول  من 
المواد فى عملية التصنيع الدوائى.       

الرائدة  ال��دول  أحد  السودان  كان 
الصيدلى  والتعليم  التصنيع  مجال  فى 
السياسية  األوض��اع  لتقلب  ونتيجة 
الدوائية  الصناعة  تراجعت  واإلقتصادية 
فى  أخرى  مرة  إزدهرت  ثم 

ثمانينيات القرن الماضي.
عدد  ف��ي  زي���ادة 

المصانع 
ع���دد  وزاد 
خالل  المصانع 
عامًا  العشرون 

المنصرمة حتى بلغ 
األدوية  إلنتاج  مصنعًا    25 عددها 
األدوية  إلنتاج  إثنان  وعدد  عموما 

البيطرية.
مصنع  عشر  ثمانية  حوالي  وهناك 
تحت اإلنشاء تتفاوت نسبة إكتمال إنشائها من 20 – 

  .% 60
قائمة  من   %40 نسبة  المصانع  هذه  تغطي  
بعض  في  التغطية  وبلغت  األساسية  األدوي��ة 
محدود  عدد  هنالك  أن  كما   %100 نسبة  األصناف 

لمصانع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
تداواًل  األكثر  األصناف  فى  المصانع  تغطية  وتبلغ 
ونسبة   ،%90 تفوق  الحيوية بنسبة  المضادات  من 

70% من أدوية القلب.
كما  يقدر حجم اإلنتاج المحلى بقيمة تفوق 170 
من  أكثر  المصانع  هذه  وتستوعب   . دوالر  مليون 
3000 عامل وموظف وال يزال بعض هذه المصانع 

ال يعمل بالطاقة اإلنتاجية المثلى.
صناعة  أم��ام  صعوبات 

الدواء 
وأكد ان من اهم الصعوبات 

التي تواجه الصناعة الدوائية. 
مع  التشغيل  تكلفة  ارتفاع 
على  واالعتماد  التمويل  شح 
على  والقدرة  الذاتية  الموارد 
االقتصادية  الظروف  مواجهة 
التمويل  وتوفير  المضطربة 

المناسب.
فى  الجهود  بذل  عن   فضاًل 
القطاع  بين  شراكة  تحقيق 
وإستقطاب  والخاص  العام 
التى  واإلستثمارات  الخبرات 

مع  التوافق  على  القدرة  و  الصناعة  هذه  تدعم 
الضوابط والمعايير المختلفة   والدخول في إتفاقية 

التجارة الدولية. 
المعامل الصيدالنية

المعامل  ان  للمجلس   العام  األمين  وق��ال 
يتجاوز  موجود  لنشاط  جديدة  رؤية  تعتبر  الصيدالنية 
قيمة  إعالء  في  يساهم  فاعل  واقع  إلى  الجمود 

اإلنتاج ويظهر إبداعات الصيادلة العلمية والمهنية.
وهو نواة لعمل إقتصادي سيتحول في المستقبل 
لتصنيع أو إضافة للصناعة الوطنية الدوائية  الي جانب  
العقول  وتحريك  والمهني  األكاديمي  بين  التفاعل 

إلحداث شراكة مجتمعية فاعلة.
الرؤية المستقبلية

والمساهمة  التمويل   مصادر  تنويع  على  العمل 
رؤية  وصياغة  الوطني  اإلقتصاد  دعم  في  الواضحة 
جديدة ألسعار الدواء والدخول في تكتالت إقتصادية 
دولية وإقليمية اضافة إلى تبنى المصانع لسياسات 
أو  تكتالت  عمل  مثل  التجارية  المجاالت  فى  مرنة 
اندماجات وزيادة القدرات التنافسية ) تصدير ما ينتج( 
التي  اإلقتصادية  التحوالت  مع  التوافق  جانب  الي 
تحدث ومواكبة التحوالت وعمل شراكات إستراتيجية 

بالداخل والخارج )الجامعات ,المدارس الفنية...(  
وزيادة  الدوائي  التجاري  للميزان  التوازن  وإعادة 
الطاقات اإلنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية 
لمزاج  تحول  إح��داث  و  التنمية  إستراتيجية  في 

المستهلك السوداني تجاه المنتجات الوطنية. 
خاتمة 

الحلول  أحد  هو  المحلي  اإلنتاج  نحو  التوجه  يظل 
اإلستراتيجية لمشكالت الدواء المتكررة منذ أكثر من 
إال  المتكررة  األزمات  هذه  لتجاوز  سبيل  وال  عامًا   50
الصبر  ثم  الشجاعة  القرارات  واتخاذ  الجهود  بتضافر 

عليها حتى تؤتى ثمارها.

لدى لقائه سفير دولة الهند بالخرطوم
األمين العام للمجلس يؤكد اهمية  التنسيق 
والتعاون بين البلدين في مجال  األدوية 

مجلس األدوية يواصل أعمال الورشة التدريبية 
للممارسات الصيدالنية الجيدة 

العام  األم��ي��ن  إلتقى 
لألدوية  القومي  للمجلس 
بابكر  علي  د.  والسموم 
بسفير دولة الهند بالخرطوم 
مبارك   سيد  ب���اوا  السيد 
ناقش  المجلس حيث  بمقر 
اإلجتماع الفرص المتاحة بين 
السودان والهند  في المجال 

الصحي وخاصة األدوية.
ورح���ب األم��ي��ن ال��ع��ام 
السفير  بسعادة   للمجلس 
وأعرب  له  المرافق  والوفد 
بالزيارة،  للمبادرة  إمتنانه  عن 
بين  العالقات  بعمق  مشيدًا 

البلدين وحسن التعاون. 
مجال   في  الهند  دور  أهمية    على  وأكد 
األدوية  إلنتاج  الخام   والمواد  األدوية  تصنيع 

والمكمالت الغذائية  ومنتجات الدم.
من جانبه قال سعادة سفير الهند بالخرطوم 
الدول  من  بالده  أن  مبارك  سيد  باوا  السيد 
الرائدة في مجال التصنيع الدوائي واللقاحات 
في  دورهم  الي  الفتا  العشبية،  واألدوي��ة 

للسودانيين  الخدمات العالجية  تقديم 
المشترك  أهمية التعاون  على  وشدد  بالهند، 
الخبرات وتبادل  ونقل  التدريب  مجال  في 
المهربة  األدوي��ة  مجال  في  المعلومات 
والمغشوشة. وإتفق الطرفان على أن يكون 
ممتدة  عالقات  فاتحة  هو  األول  اإلجتماع 
الخبرات  ونقل  التدريب  مجال  في  خاصة 
في  التنسيق  أشكال  من  شكل  وتحقيق 

مجال األدوية والمستلزمات الطبية.

لألدوية  القومي  المجلس  أك��د 
الشراكات  اهمية  على  والسموم 
اآلثار  لرصد  الطبية  الكوادر  مع  والتعاون 
الدورية  التقارير  وارسال  لألدوية  السالبة 
للرقم  الترويج  عن  فضال  للمجلس 
4545 للتبليغ وذلك بهدف تعزيز الصحة 

العامة.

المجلس   مشاركة  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
بمحاضرة  والسموم  لألدوية  القومي 
ورصد  الدوائية  السالمة  مفهوم  عن 
اآلثار  السالبة للتطعيمات والمستهلكات 
ثقافة  نشر  إط��ار  في  وذل��ك  الطبية 
الورشة  خالل  من  الدوائية  السالمة 
األسرة  صحة  مراكز  إلدارة  التدريبية 

و  أولياء  جبل  بمحلية  الطبيين  للمدراء 
التي أقامها معهد الصحة العامة بوزارة 

الصحة اإلتحادية.
تعريفية  نبذة  المحاضرة  وإستعرضت 
عن المجلس الرؤية والرسالة واألهداف 
السالمة  بمركز  التعريف  جانب  إل��ى 

الدوائية بالمجلس.

بهدف رصد اآلثار السالبة للدواء
المجلس يؤكد على اهمية 
الشراكات والتعاون مع 

الكوادر الطبية 

شارك المجلس القومي لألدوية والسموم  في 
اإلحتفال الذي نظمه مركز التدريب والتطوير المهني 
ضمن  التعليمي  الخرطوم   بمستشفى  المستمر 
تحت  للصيدلة  العالمي  باليوم  اإلحتفال  فعاليات 
بمشاركة  للمريض(   امان  السريرية  )الصيدلة  شعار 
الخرطوم  بمستشفى  السريرية  الصيدلة  قسم 

التعليمي وبرعاية شركة الحكمة لألدوية 
دكتورة  تقديم   تعريفية  بمحاضرة  وذل��ك 
المجلس  دور  عن  خاللها  تحدثت  الطاهر  سوسن 
وأهدافه والرؤية والرسالة وأكدت حرص المجلس 
خلق  و  المهنة  في  الزمالء   جميع  مع  للمشاركة 

الدوائية  السالمة  تحقيق  بغرض  فاعليه  شراكات 
للمواطنين و شعار اليوم العالمي لهذا العام  )دواء 

بال ضرر(.
اهمية  عن  الطيب  مسرة  تحدثت دكتورة  كما 
اآلثار  عن  التبليغ  وكيفية  الدوائية  السالمة  برنامج 
داخل  من  التقارير  رفع  وأهمية  لألدوية  السالبة 

المستشفيات. 
مقدر  عدد  بمشاركة  اإلحتفال كان  أن  يذكر 
بن  جعفر  مستشفيات  م��ن  الصيادلة  م��ن 
وإدارة  الخرطوم  والجلدية ومستشفى  عوف 

الصيدلة بوزارتي الصحة بالخرطوم واالتحادية.

السودان يشارك في  ورشة  عمل عن تطبيق نظام إدارة الجودة بدولة كينيا
المجلس  بوفد من  ال��س��ودان  ش��ارك 
القومي لألدوية والسموم  في ورشة  عمل 
مدينة  في  الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  عن 
مومبسا بكينيا والتي اقامتها منظمة الصحة 
العالمية في الفترة ما بين 08/30 - 03 /09 
الدول  من  عدد  بمشاركة   وذلك  /2022م، 
من   كل  تشمل  وآسيا  إفريقيا  قارتي  من 
–سوريا  األردن   – العراق   – مصر  )السودان- 
– أوغندا  تنزانيا  – باكستان  –إيران  – اإلمارات 
 – إفريقيا  جنوب   – كينيا   – غانا   – إثيوبيا   –

مالوي – ليبريا – سيريليون – غامبيا(
وفد  فيها  شارك  التي  الورشة  وهدفت 
أحمد  سيد  منهل  د.  بقيادة  ال��س��ودان 
زيادة  الى  دياب  فاطمة  كيميائي  ومهندس 

التي  التوجيهية  بالوثائق  المشاركين  وعي 
أصدرتها  منظمة الصحة العالمية مؤخرًا بشأن 
نظام إدارة الجودة و تعزيز وإستيعاب وتنفيذ 
بخصوص  العالمية   الصحة  منظمة  توجيهات  
مناقشة  عن  فضال  ال��ج��ودة  إدارة  نظام 
تنفيذ  ودعم  الرقابية  األنظمة  إحتياجات 
العالمية   الصحة  لمنظمة  التوجيهية  الوثائق 

بشأن نظام إدارة الجودة.
زيادة  للورشة  المتوقعة  المخرجات  ومن 
بالوثائق  والتنفيذ   االستخدام  الوعي، 
الصحة  منظمة  أصدرتها   التي  التوجيهية 
الجودة.  إدارة  نظام  بشان  مؤخرًا  العالمية 
في  الجودة  إدارة  نظام  تنفيذ  وتقوية 
لتنفيذ  عمل  خطة  وتحديد  الرقابية  االنظمة 

نظام أفضل إلدارة الجودة.
المنظمة تلعب  أن  ذك��ره  يجدر  ومما 
لتعزيز  البلدان  دع��م  ف��ي  محوريًا  دورًا 
أنظمة  تقوية  خالل  التنظيمية من  نظمها 

لألدوية  ال��ع��ادل  الجودة للوصول  إدارة 
سالمة،  جودة،  ذات  الصحية  والمستحضرات 
متناول  فى  مالية  تكلفة  إلى  إضافة  كفاءة 

الجميع.

بتشريف األمين العام  

ختام حوسبة الموارد البشرية  والمرتبات 
بالمجلس القومي لألدوية والسموم

والسموم   لألدوية  القومي  للمجلس  العام  األمين  بتشريف 
حوسبة  الكتمال  الختامي  باليوم  اإلحتفال  تم   بابكر  علي  د. 
الموارد البشرية و المرتبات بالمجلس تحت إشراف  فريق تقنية 

المعلومات بوزارة المالية.
واحدة   تعتبر  المرتبات  حوسبة  أن  خطابه  في  الفريق  وأكد 
المجلس  في  التنفيذ   تم  وقد  اإللكترونية  الحكومة  برامج  من 
القومي لألدوية والسموم من ضمن 79 وحدة وكان من اوائل 
اغسطس  مرتب  وادخال  حوسبة  تنفيذ  الى  مشيرا  الوحدات 
بنظام حوسبة المرتبات من قبل فريق العمل الذى يتكون من  
الذي  العاملين  شؤون  وفريق  الوحدة(  )آدمن  المالية  مهندس 
العاملين  والموظفين  البشرية  الموارد  قسم  رئيس  من  يتكون 
وثمن  بالمجلس   العاملين  المحاسبين  جانب  إلى  بالوحدة 
جميع  بحوسبة  النظام  في  به   قاموا  الذى  الكبير  الدور  الفريق 
ملف  فتح  من  ابتداءًا  البشرية   بالموارد  الخاصة  المعلومات 
ولفت  المرتب  إعداد  جانب  إلى  بياناته   جميع  بإدخال  الموظف 
وأكمل  قياسي  زمن  في  كبيرًا  مجهودًا  قدم  الفريق  أن  إلى 

عمله بالصورة المطلوبة حيث  تم إعداد المرتب في إسبوعين.
البشرية  الموارد  أمانة  أمين  شرفه  الختامي  اليوم  أن  يذكر 
والمالية  والمراجع الداخلي والمدير المالي ونائب المدير المالي 

والمحاسبين بالمجلس.

أستمع لشكاوى الوكالء ومقترحاتهم 
مندوب المجلس بجمارك مطار الخرطوم يلتقي ممثل اتحاد وكالء التخليص

أكد مندوب المجلس القومي لألدوية 
د.  الخرطوم  مطار  بجمارك  والسموم 
مؤيد ياسر  على أهمية الدور الذي يلعبه 
وثمن   المطار  بجمارك  التخليص  وكالء 
إلنجاح  السابقة  الفترة  خالل  تعاونهم 
بمطار  المتابعة  بمكتب  الرقابي  العمل 

الخرطوم.
جاء ذلك لدى لقائه السيد عقيد معاش 
ممثل  أحمد  حامد  السنوسي  الطيب 
الغرفة الفرعية لوكالء التخليص الجمركي 
تحقيق  اطار  فى   وذلك  الخرطوم  بمطار 
ذات  األطراف  جميع  مع  التعاون  تقوية 

الصلة بعملية سلسلة اإلمداد .

لمقترحات  المجلس  مندوب  وإستمع 
العقبات  حول  التخليص  وكالء  وشكاوي 
المنتجات  تخليص  عمليات  تواجه  التي 
التي ينظمها المجلس على نطاق المطار 
ونقلها  اإلعتبار  في  وضعها  على  وأكد 
ومناقشتها على مستويات أعلى بهدف 

الوصول للزمن القياسي إلجراء التخليص.
وناقش الطرفان ايضًا دور الجهات ذات 
والمقاييس  كالمواصفات  األخرى  الصلة 
البيطري والفحص  الصحي والحجر  والحجز 
االشعاع  على  الرقابة  وجهاز  الفني 
والرسوم  وغيرها،  المبيدات  ومجلس 
التي تحفظ في  للمنتجات  التخزين  وبيئة 

درجات حرارة منخفضة مما يتطلب سرعة 
اجراء التخليص أو التسليم المباشر.

اإلتحاد  ممثل  السيد  شكر  جانبه  ومن 
وأشاد  اإلستماع  على  المجلس  مندوب 
الكادر  وإحترافية  المطار  مكتب  بعمل 
ضرورة  على  الطرفان  واتفق  الموظف، 

إستمرارية التعاون المشترك.
الجدير بالذكر أن مكتب مطار الخرطوم 
)عمليات  الحالية  بصورته  به  العمل  بدأ 
 2021 يناير  في  والمطابقة(  الكشف 
إدارة  مع  الشبكي  الربط  تدشين  وتبعه 
نفس  من  اغسطس  نهاية  في  الجمارك 

العام.

مجلس األدوية يؤكد عدم تسجيلها بالبالد     
منظمة الصحة العالمية تحذر من إستخدام

أدوية أطفال ملوثة
العالمية  الصحة  منظمة  أص��درت   
من  ان��واع  اربعة  استخدام  من  تحذيرا 
تلوثها  بسبب  األطفال    شرابات  أدوي��ة 
 Promethazine  Solution/)  ( وهي 
 Kofexmalin Baby Cough Syrup /
 Makoff Baby Cough Syrup and

))Magrip N Cold Syrup
لألدوية  القومي  المجلس  وأك��د 
بأن  صحفي  تعميم  ف��ي  وال��س��م��وم 
بسجالت  مسجلة  غير  أعاله  المستحضرات 

المجلس القومي لألدوية والسموم .
عن  الصادرة  التحذيرات  على   وبناءا 

منظمة الصحة العالمية بتاريخ 2022/10/6 
أعاله  المستحضرات  بأن  أف��ادت  والتي 
 Maiden( شركة  قبل  من  والمصنعة 
تحتوي    )Pharmaceuticals Limited
 Ethylene glycol&(م������ادة على 
من  أكثر  بكميات    )diethylene glycol
وفاة  في  تسبب  مما  به  المسموح  الحد 
بقارة  غامبيا  بدولة  طفال   )66( ع��دد 
أفريقيا وعليه سوف يقوم مركز السالمة 
التحديثات  آخر  بمتابعة  بالمجلس  الدوائية 
سالمة  على  منه  حرصًا  وذلك  العالمية 

المواطنين .

واصل المجلس القومي لألدوية والسموم 
الممارسات  حول  التدريبية  الورشة  فعاليات 
بمراجعة  يتعلق  فيما  الجيدة  الصيدالنية 
مستندات الجودة وتفتيش المناطق العقيمة 
الورشة  إستهدفت  وقد  األدوية  مصانع  في 

26 متدرب من مختلف األمانات. 
وأكدت ممثل األمين العام للمجلس د نون 
جار النبي على ضرورة التدريب المستمر لتأهيل 
في  المجلس  دور  مع  يتناسب  بما  الكوادر 
صناعة واستيرد الدواء واشارت لدى مخاطبتها 
الصيدالنية  الممارسات  على أهمية  الورشة 
محليا. المصنع  الدواء  جودة  لضمان  الجيدة 

والمستورد.


