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ات�����ه�����ام�����ات م����ت����ب����ادل����ة :و ال���ق�������ض���ي���ة ق������ ّي������دت �����ض����د جم����ه����ول!

جنون ارتفاع �أ�سعار الأدوية �ضاعف �أعداد املر�ضى ون�سب الوفيات!
بغداد /وائل نعمة

احلكوميتني بالإ�ضافة اىل ال�شركة العربية
ل�صناعة امل�ضادات احليوية ( اكاي ) �ساهمت
بن�سبة  %58من انتاج الأدوية وكذلك وجود
 20معمال دوائ�ي��ا للقطاع اخل��ا���ص ..ولكن
ه�ن��اك م�ع��وق��ات تعرت�ض ت�صنيع الأدوي ��ة
ب�سبب �ضعف ال��دع��م احلكومي لل�شركات
الوطنية والت�شريعات التي كانت حتد من
ح��رك��ة ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ع�ل��ى ال�ع�ك����س من
وجود �شركات وطنية عاملية تتلقى ت�شجيعا
م��ن حكوماتها وخ�صو�صا ال��دوائ �ي��ة ،اما
يف ال �ع��راق فنالحظ ان تعليمات اللجنة
االقت�صادية يف جمل�س ال���وزراء حت��د من
ت�شجيع انتاجنا الوطني مقارنة بالدول
املتقدمة.

دخل �أبو علي حامال و�صفة الدواء اىل احدى
�صيدليات �شارع الكندي يف احلارثية ،كان
على عجالة من �أمره ،الن ابنه عليا ال�صغري
ك��ان م�صابا بجرثومة يف املعدة ،ويحتاج
اىل عالج �سريع ،فالطفل ال يكف عن البكاء
م��ن الأمل ،و��ض�ع��ت ال���ص�ي��دالن�ي��ة الأدوي� ��ة
على الطاولة التي امامها بعد ان جمعتها
يف كي�س �صغري م��ع الو�صفة ،وابت�سمت
ابت�سامة عري�ضة تدعو للتفا�ؤل واالرتياح،
منتظرة ان حت�صل على مبلغ � 50ألف دينار
مقابل احل�صول على ال��دواء ،حينها وقف
�أبو علي مذهوال من الرقم الذي طلبته ،وما
كان عليه اال ان يد�س يده يف جيبه ويخرج
م��اك��ان مطلوبا منه ،اخ��ذ �أب��و علي ال��دواء
واخذ ابنه ال�صغري الذي كان على يدي �أمه،
عائدا اىل البيت.
يف الطريق تذكر �أن اجرة عمله اليومي منذ
باكورة ال�صباح حتى مغيب ال�شم�س خم�سة
ع�شر الف دينار فقط ،وما طلبته ال�صيدالنية
ي�ساوي عمل ثالثة ايام وثلث ،ولو �أ�ضاف
معه مبلغ اج ��رة الطبيب واج ��رة النقل،
�سن�صل بعملية ح�سابية ب�سيطة اىل ان ابو
علي قد دف��ع اج��رة ا�سبوع كامل من العمل
للطبيب وال ��دواء من دون ان ي�ضع يف فم
اطفاله لقمة واحدة
الأدوية وتقلب املزاج
ح���س�ين م��رع��ي رج ��ل يف م�ن�ت���ص��ف العقد
اخلام�س من عمره ،يعمل موظف ًا يف دائرة
بلدية ويعاين من مر�ض ال�سكري منذ فرتة
طويلة وهو م�ستمر يف تناول ذلك النوع من
العالج اال وهو (كلوفج  )850وهو �أملاين
املن�ش�أ ،و ي�شكو ح�سني من ت�ضارب �سعر ذلك
الدواء بني �صيدلية واخرى ،وقد ذهب اىل
اك�ثر من ذل��ك وه��و ي��دون ا�سعار تلك املادة
الدوائية وا�سماء ال�صيدليات التي حاول
ان ي�شرتي منها ذلك العالج وهي كالتايل،
�صيدلية تبيع ذلك النوع من العالج ب�سعر
( )750دي�ن��ارا فقط ،وه�ن��اك م��ن يبيع تلك
املادة بـ( )1000دينار لل�شريط الواحد� ،أما
من جهة اخ��رى فهناك �صيدليات تبيع هذه
املادة عينها ب�سعر ( )1250دينارا ،وهناك
�صيدليات ت�أبى اال ان تبيع تلك املاده املتقلبة
امل��زاج واال�سعار ب� �ـ( )1500دينار عراقي،
علما ب��ان امل���ادة امل��ذك��ورة ه��ي نف�سها يف
ال�صيدليات جميعها.نحن ننظر بعني امل�شفق
اىل اولئك النا�س الفقراء ،ف��إذا كانت مادة
واحدة لها اكرث من ت�سعرية فكيف احلال لو
كانت الو�صفة الدوائية كلها ،فلرمبا يكون
الفرق اكرث من  10االف دينار عراقي ،فهل
يعقل ايها ال�صيادلة االع ��زاء ان �صيدلية
الـ( )...التي تبيع تلك املادة املذكوره اعاله
ب� �ـ( )750دي�ن��ارا عراقيا فقط تتعر�ض اىل
اخل�سارة؟ انها بالتاكيد لديها ربح معقول
ومن�صف م��ن ا� �ص��ل ال �� �ش��راء ،ف�ل�م��اذا هذا
التباين الرهيب يف اال�سعار؟
 45الف دينارلالمبولة الواحدة
حممد عبد الأم�ير � 48سنة (�سائق تك�سي)
يقول :تعر�ضت زوجتي اىل مر�ض يف الكبد
ا�ستدعى نقلها اىل امل�ست�شفى وبعد اجراء
الفحو�صات الطبية عليها �أقر لها �صرف نوع
من العالج وهو ال يتوفر يف امل�ست�شفى مما
تطلب مني اح�ضاره من ال�صيدليات االهلية
وعند ذه��اب��ي اىل ال�صيدليات �صعقت من
�سماع ت�سعرية ذلك العالج وهو ب�سعر 45
الف دينار عراقي لالمبولة الواحدة والعالج
يحتاج اىل اك�ثر م��ن امبولة م��ا ا�ضطرين
للرتاجع عن قراري يف ال�شراء ،ومل ا�ستطع

ان ا�شرتيه ،اىل ان قال يل احد اال�صدقاء :
يوجد يف احدى ال�صيدليات مبدينة ال�صدر
هذا النوع من (االمبوالت) وهي جمانية الن
�شخ�صا قد اودعها للعمل اخلريي.
البطاقة الدوائية
يت�ساءل كاظم �سامي � 35سنة ( موظف) :
ما هو م�صري املواطن الب�سيط ذي الدخل
امل �ح��دود يف ظ��ل ارت �ف��اع حم�م��وم ال�سعار
الأدوية؟ ،وثمة اكرث من ازمة وم�شكلة لي�صل
به االمر اىل حد ازمة الدواء ،ال�سيما �أولئك
الذين يعانون من امرا�ض مزمنة ،ناهيك عن
االمرا�ض االخ��رى ،لذا يجب على احلكومة
ان تتحمل ج��زءا كبريا من م�س�ؤوليتها يف
توفري احل�صة الدوائية للمواطن.
كما �أك ��د يو�سف جليل � 44سنة ( معلم )
�ضرورة اعطاء اهمية بالغة لق�ضية ارتفاع
ا�سعار الأدوي ��ة مل��ا ترتكه م��ن اث��ار و�صفها
بامل�ؤملة على املواطن بالدرجة االوىل ،داعيا
اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة يف وزارة ال�صحة
وجمل�س ال ��وزراء للتدخل ب�صورة عاجلة
ومبا ي�سهم برفع املعاناة عن املواطن� ،إ�ضافة
اىل اال�ستجابة اىل مطاليب العاملني يف
مهنة ال�صيدلة ،للعمل على تخفي�ض ا�سعار
الأدوي� ��ة وال�ع�ق��اق�ير الطبية ذات امل�سا�س
الكبري بحياة املواطنني.
بدائل من الأر�صفة
ال�سيدة هيفاء ح�سني � 40سنة ( كاتبة يف
مدر�سة ) تقول  :ان اخل��وف على املواطن
لي�س من الأدوي ��ة امل�ستوردة من منا�شىء
رديئة وعدم خ�ضوعها للفح�ص فقط ،وامنا
اخل��وف ك��ل اخل��وف م��ن تلك الأدوي ��ة التي
تباع على االر�صفة والتي معظمها منتهية
ال���ص�لاح�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة اىل ذل��ك ف��ان وزارة
ال�صحة مل تقم ب�أي فعل جاد ملعاجلة ظاهرة
ارتفاع �أ�سعار الأدوية يف ال�صيدليات ،فنحن
مانزال نرى ه�ؤالء الذين يديرون (جنابر)
الأدوي ��ة التي انت�شرت ب�شكل الف��ت للنظر
يف ال���ش��ارع ال�ع��راق��ي وال �ت��ي معظمها قد
انتهت �صالحيته وبات اذاه اكرث من نفعه،
فهل �سن�سمع عما قريب اج ��راءات �سريعة

و� �ص��ارم��ة ل � ��وزارة ال���ص�ح��ة مل�ع��اجل��ة هذه
الظاهرة.
كما ان جا�سم مهدي � 50سنة (كا�سب) مل يكن
امامه اال خيار ادوي��ة الر�صيف حيث قال:
جنون ارتفاع ا�سعار الأدوي��ة جعلنا نتجه
اىل ادوية الر�صيف لنتعالج بها اذ ان هذا
االرتفاع ال يف�سر اال بج�شع نفو�س بع�ضهم
وال ادري هل غ��اب ال�ضمري االن�ساين اىل
هذا احلد.
وحت��دث��ت احل��اج��ة �أم حم�م��ود ال�ت��ي تعاين
من امرا�ض مزمنة ع��دة ,بعد خروجها من
اح��د امل�ست�شفيات ق��ائ�ل��ة :لقد ن�ف��د راتبي
التقاعدي اىل حد مل ا�ستطع �شراء الدواء من
ال�صيدلية التي متتلك انواعا عدة من الدواء
نف�سه الذي ا�ستعمله ملر�ضي وهذا الدواء من
منا�شئ عدة لكني ابحث عن املن�ش�أ اال�صلي
�أو االك�ثر امانا اال ان �سعره يف ال�صيدلية
غال مما ي�ضطرين اىل �شرائه من �صيدليات
الر�صيف ب�سعر اقل ومنا�سب.
ح�سب اح�صائيات
ل � � ��وزارة ال�صحة
يوجدمايقارب708
ا�شخا�ص يعملون
يف جم� � � ��ال ب �ي��ع
الأدوي� � ��ة ب�صورة
غ�ير ر�سمية،وهم
مطلوبون ق�ضائيا،
الن� �ه���م ي �ع �ت�ب�رون
ال �� �س �ب��ب املبا�شر
يف ارت �ف��اع ا�سعار
الأدوي� ��ة،وال� ��رق� ��م
ه� � � ��ذا ت�����ض��اع��ف��ه
م� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ه�ل�ال
االحمر يف العراق
ال� �ت ��ي ت �� �ش�ير اىل
ان م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ح�صلت عليها تفيد
ب��ان هناك � 2670شخ�صا يعملون يف هذا
املجال،االمر ال��ذي ادى اىل انت�شار انواع
خمتلفة من الأدوي��ة مل تكن �سابقا متداولة
يف ال�صيدليات واملذاخر لكن �ضعف الرقابة
ال�صحية واالمنية لفرتة من الوقت اعطى
ال�ضوء االخ�ضر لتجار و�سما�سرة الدواء
اخلفي مثل حبوب الهلو�سة واالدمان ف�ضال
عن بيع الأدوية غري اخلا�ضعة اىل الفح�ص
والرقابة ال�صحية وبا�سعار مرتفعة.

نحن ب�شر قبل كل �شيء
م�ن��ال ج��اب��ر �صيدالنية عامله يف �صيدلية
ال�ي��ا��س�م�ين ت �ق��ول  :ان اال� �س �ع��ار تتفاوت
وت �ت �غ�ير وذل� ��ك ي �ع��ود اىل �أ� �س �ب��اب ع��دة،

رفع الدعم احلكومي وتدهور
ال�صناعة الدوائية الوطنية
وج�شع جتار الأدوية وراء
الأزمة واحللول م�ؤجلة اىل
�إ�شعار �آخر!

رفع الوعي ال�صحي
وي�ؤكد ال�صيدالين حممد حت�سني �صاحب
�صيدلية الطيف قائال :يجب ان نقوم بحملة
كبرية ت�أخذ على عاتقها الدعوة اىل العمل
على رفع الوعي ال�صحي للمواطن وزيادة
احل �م�ل�ات االع�لان �ي��ة يف و� �س��ائ��ل االع�ل�ام
وطبع ال�صور والبو�سرتات التو�ضيحية
وو�ضعها يف االم��اك��ن العامة والتجمعات
ال�سكنية الكبرية وذلك الطالع اكرب �شريحة
�سكانية يف املجتمع ،الفتا اىل اهمية اعادة

�صيدليات االر�صفة

ال�ن�ظ��ر ب��امل�ن��اه��ج ال��درا� �س �ي��ة يف امل��دار���س
وامل�ع��اه��د والكليات للت�أكيد على �ضرورة
االرتقاء بالوعي ال�صحي للمواطن يف تلك
امل�ؤ�س�سات التعليمية والق�ضاء ب�شكل نهائي
على ظاهرة جت��ارة الأدوي��ة على الأر�صفة،
والعمل على دعم ال�صناعات الدوائية املحلية
وت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف
هذا القطاع والعمل على تو�سيع امل�صانع
احل��ال �ي��ة ودع���م امل �ع��ام��ل االه �ل �ي��ة وتفعيل
الرقابة احلكومية على الأدوي��ة امل�ستوردة
و�إعادة النظر بالت�شريعات القانونية التي
تنظم كيفية بيع وتداول الأدوية يف املذاخر
وال �� �ص �ي��دل �ي��ات م��ن ق �ب��ل ج�م�ي��ع االط� ��راف
املختلفة.

بعوامل متعددة ،منها ع��دم اح�ك��ام الدولة
�سيطرتها على مفا�صل العملية التجهيزية
والفو�ضى االمنية ال�سابقة التي �أف�ضت اىل
خلق حالة م��ن االرب��اك يف ان�سيابية عمل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،هذه العوامل �ساهمت
ب�صورة مبا�شرة يف عرقلة ترتيب الو�ضع
الدوائي يف العراق.
�أما ال�صيدالين علي قا�سم �صاحب �صيدلية
يف ح��ي ال �غ��دي��ر ،ف�ل��ه ر�أي اخ��ر ح�ي��ث قال
:كانت هناك �آلية للتجهيز تت�سم ب�شفافية
عالية ،وهي تتمحور يف اطار يتلخ�ص بان
الدواء املطروح يف ال�صيدليات م�ستورد من
قبل وزارة ال�صحة ،وهي اجلهة املعنية دون
�سواها بعملية البيع والتجهيز لل�صيدليات
االهلية وامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
ب�أ�سعار م��دع��وم��ة ،اىل ان ج��اءت اللحظة
التي بات توفر الدواء فيهاعملية �صعبة او
�شبه م�ستحيلة يف امل�ست�شفيات والعيادات
احل�ك��وم�ي��ة ،وه ��ذا االم ��ر ب��ال�ت��اك�ي��د �ساهم
يف رف ��ع �أ� �س �ع��اره
يف ال�صيدليات
اخل��ا� �ص��ة ،وكذلك
احل��ال ينطبق على
الأدوي � ��ة امل�صنعة
يف معمل �سامراء،
وه�� � � � � ��و ي� �ع� �ت�ب�ر
امل�صدر الوحيد يف
ال� �ع ��راق املخت�ص
يف ��� �ص�� �ن� ��اع� ��ة
الأدوية ،ف�ضال عما
�آل � ��ت ال� �ي ��ه عملية
ت���س��ري��ب الأدوي � ��ة
اىل ال ��و�� �س� �ط ��اء
ث� ��م اىل امل���ذاخ���ر
وال� ��� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات،
وه ��ذا االم ��ر بطبيعة احل ��ال ق��د �ساهم هو
االخر يف اختفاء ق�سم كبري من الأدوية من
ال�صيدليات.

منها،م�صدر ال�شراء فثمة ف��روق��ات ما بني
مذخر واخر ،حيث ي�صل الفرق اىل اكرث من
دوالر للمادة الواحدة.وهناك االيجارات
املرتفعة لل�صيدليات  .ان الربح الطبيعي
ي �ت��راوح ب�ي�ن  20اىل  %25وه ��ي ن�سبة
معقولة ومقبولة علما باننا يف ال�سابق كانت
لدينا ح�صة دوائية مقررة وكانت االرباح
على ه��ذا اال�سا�س  ,واالن ه��ذه احل�صة قد
�أل�غ�ي��ت ،ام��ا بخ�صو�ص الأدوي� ��ة الفا�سدة
او املغ�شو�شة او( االك�سباير) فانها جمرد
ا�شاعة او اغرا�ض كيدية فالأدوية ت�ستورد
وف��ق منظومة �ضوابط �صارمة يف املنافذ
احلدودية اىل حني دخولها العراق.
وا�ضافت :ان حتميل ال�صيادلة امل�س�ؤولية
بالكامل فيه اجحاف  :فنحن قبل ان نكون
�صيادلة انا�س وب�شر ولدينا ح�س ان�ساين
عال.
ا�سباب خمتلفة
ي�ق��ول ال���ص�ي��دالين ح���س��ان راب ��ح �صاحب
�صيدلية الثناء  :ان �أ�صل امل�شكلة مرتبط

ا�سعارنا قيا�سية
اب��و ك�م��ال �صاحب م��ذخ��ر �أدوي� ��ة ال�شفاء،
قال :من امل�ؤكد ان امل��ادة الدوائية تتعر�ض
ا�سعارها اىل االرتفاع واالنخفا�ض متا�شيا
مع الو�ضع العام وما ت�شهده احلياة من غالء
يف املجاالت كافة ،علما بان ا�سعار الدواء
�شهدت ا�ستقرارا يف اال�شهر االربعة املا�ضية،
اما اليوم فهي يف حالة ارتفاع .فيما يتعلق
بنا كمذخر فنحن نعتمد �آلية حمددة ترتبط
بن�سبة قوامها  %6من ا�صل ال�شراء ،علما
بان ا�سعار ال��دواء يف العراق تعد قيا�سية
ن�سبة للدول املجاورة مثل االردن او �سوريا
او دول اخ ��رى ،وه��ي ترتكز ح��ول منظار
احلكومة العراقية الداعم حلالة االنخفا�ض
يف اال�سعار وك��ذل��ك ه��ي تقدم حالة اخرى
من الدعم عرب فر�ض ر�سوم هام�شية على
الأدوية ،عك�س الدول املجاورة وعلى �سبيل

ادوية من كل املنا�شئ

املثال ولي�س احل�صر فالعالج االردين يف
االردن نف�سها اعلى من قيمته يف العراق.
وقال جا�سم حممد ،وهو مالك مذخر ادوية
 :احلقيقة ان وزارة ال�صحة نف�سها ال متلك
الدواء الكايف حتى يف م�ست�شفياتها ،فكيف
�ستتمكن م��ن �سد ال �ف��راغ؟ وا� �ش��ار اىل ان
امل�س�ؤولني ي�ستغرقون �شهورا ملنح اجازة
ا�سترياد ادوية وامل�صادقة على الأدوية التي
يخطط امل�ستورد جللبها اىل العراق.
املنطق الربحي
الدكتور ماهر ل�ؤي طبيب امرا�ض الأطفال،
ي ��رى ان ه �ن��اك ف��رق��ا �شا�سعا ب�ين القدرة
ال�شرائية للمواطن وبني اال�سعار احلالية
لالدوية والعقاقري الطبية وهذا يرجع اىل
عدة ا�سباب منها انعدام وجود رقابة �صارمة
على الأدوية امل�ستوردة �سواء على احلدود ام
على املذاخر يف مراكز املدن ،عالوة على عدم
وجود �سيا�سة �سعرية لالدوية خا�صة التي
تباع يف ال�صيدليات ،مع تراجع او االختفاء
التام لدور ال�صيدليات التي كانت تابعة اىل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية ك�صيدلية
بالط ال�شهداء التي كانت حتى وقت قريب
ت �ق��دم خ��دم��ات�ه��ا ب�شكل ف��اع��ل اىل �شريحة
وا�سعة م��ن امل��واط�ن�ين وخا�صة للحاجات
امل�ت��زاي��دة م��ن الأدوي���ة ل�ل�أم��را���ض املزمنة،
م�شريا اىل ان هيمنة املنطق الربحي بعد
الفرتة التي تلت فر�ض العقوبات االقت�صادية
على العراق عقب عام  1991وما تال ذلك من
تداعيات اقت�صادية واجتماعية تركت اثارها
على املواطن بالدرجة الأوىل.
بعيدا عن �أخالق املهنة
بينما ي�ق��ول الدكتور امن��ار �صالح طبيب
يف م�ست�شفى ال�سماوة الذي يعمل يف احد
امل�ست�شفيات اخلا�صة :ان اثار ارتفاع ا�سعار
الأدوية خالل الفرتة املا�ضية امتدت اىل من
هم يعملون داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحية ويف
هذا ابتعاد وا�ضح عن اخالقيات و�سلوكيات
املهنة الواجب اتباعها والعمل بها ،وهو ما
ي�ترك فراغا وا�سعا ل��دى العاملني بالكادر
ال�صحي مينعهم من اداء واجباتهم املوكلة
اليهم وب��ال�ت��ايل ت��راج��ع م�ستوى ال�صحة
ال�ع��ام��ة ل��دى امل��واط��ن� ،إ��ض��اف��ة اىل �ضعف
الوعي اال�ستهالكي لدى املواطن يف تعامله
مع الأدوي��ة و�شرائه لأدوي��ة قد ال يحتاجها
يف املنزل والتي غالبا تكلفه مبالغ كبرية .
�صناعة الأدوية
وفيما يتعلق ب�صناعة الأدوي� ��ة العراقية
عد مدير عام قطاع الغذائية والدوائية يف
وزارة ال�صناعة واملعادن الدكتور حمودي
عبا�س حميد� ،صناعة الأدوي ��ة يف العراق
م��ن ال���ص�ن��اع��ات امل�ه�م��ة ال �ت��ي حققت اعلى
قيمة م�ضافة للبلد بني ال�صناعات املدنية،
م�شريا اىل ان �شركتي ��س��ام��راء ونينوى

عرو�ض باجلملة

�إجراءات ال�صحة
�أحد امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة الدكتور
حممود اخلفاجي مدير �صحة بابل حتدث
عن �آليات ا�سترياد الدواء وفح�صه م�ؤكدا:
ان وزارة ال�صحة ال ت�سمح بتداول �أي دواء
مهما كان من�ش�ؤه حتى الدواء املنتج عراقيا
ما مل يتم فح�صه من قِبلها يف مركز الرقابة
ال��دوائ �ي��ة �سعيا منها لتجنيب املواطنني
�أ� �ض��رار الأدوي� ��ة ال��ردي �ئ��ة وذات املنا�شئ
امل�ج�ه��ول��ة ,وا� �ض��اف اخل�ف��اج��ي :ان �صحة
الإن�سان هي الأهم على كل امل�ستويات وعليه
يجب حمايتها ورعايتها وتقدمي الدواء ذي
املوا�صفات اجليدة للمواطن العراقي � .إىل
ذلك �شكا �أ�صحاب مذاخر الأدوي��ة يف بابل
من تردي واقع العمل يف مذاخرهم ب�سبب
منعهم من �شراء الأدوي ��ة ما مل تكن حتمل
��ش�ه��ادة فح�ص م��ن وزارة ال�صحة .وقال
�صاحب �أح��د امل��ذاخ��ر  :ان ال�صيدليات يف
بابل ام�ست ت�شرتي دواءه��ا من حمافظات
جم��اورة ب�سبب ع��دم وج��وده يف مذاخرنا
علما �أن املحافظات الأخ��رى وخا�صة بغداد
ال تطبق ق��رار وزارة ال�صحة ال��ذي تطبقه
�صحة بابل والقا�ضي بعدم �شراء الدواء ما
مل يحمل �شهادة فح�ص من وزارة ال�صحة
 .ه��ذا وي��ذك��ر �أن وزارة ال�صحة العراقية
لديها مركز فح�ص واح��د فقط  -يف بغداد
 وهو غري قادر على فح�ص جميع الأدويةامل �� �س �ت��وردة �إىل ال��ع��راق ك�م��ا ان املذاخر
وال���ص�ي��دل�ي��ات ال�ع��راق�ي��ة ت �غ��رق ب��الأدوي��ة
جمهولة املنا�شئ �أو ردي�ئ��ة النوعية وقد
�أ�صبحت ظاهرة الدواء غري الفعال منت�شرة
يف العراق يقرها الأطباء وال�صيادلة مع ًا.
الأع�شاب بدي ً
ال!
ومن جانب �آخ��ر �شهدت ال�سنوات الأخرية
ازدهارا وا�ضحا لعيادات التداوي با�ستخدام
االع�شاب او ما تعرف حمليا بالطب ال�شعبي،
يف خمتلف مناطق العراق ،يف ظل ارتفاع
�أج��ور الفح�ص التي يتقا�ضاها الأطباء يف
ع�ي��ادات�ه��م اخل��ا��ص��ة وت ��ردي اخل��دم��ات يف
امل�ست�شفيات احلكومية ،وارت �ف��اع �أ�سعار
الأدوي � ��ة يف ��ص�ي��دل�ي��ات ال �ق �ط��اع اخلا�ص
وال ت�ك��اد منطقة �أو ح��ي م��ن �أح �ي��اء بغداد
واملحافظات ،الراقية منها وال�شعبية ،تخلو
م��ن ع �ي��ادة لطب االع���ش��اب ت�ق��دم خدماتها
للزبائن ،وتعالج خمتلف الأمرا�ض.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال عبدالله الغرباوي
�صاحب حمل لبيع االع�شاب يف ال�ك��رادة :
�إن انت�شار عيادات التداوي بالإع�شاب يف
بغداد مل يكن وليد اللحظة ،فقد ب��د�أت هذه
العيادات باالنت�شار منذ فرتة الت�سعينيات
نتيجة ظروف احل�صار� ،إال �أن االعوام التي
تلت عام � ،2003شهدت تو�سع املهنة ب�شكل
كبري نتيجة الرتفاع �أجور الأطباء و�أ�سعار
الأدوي ��ة يف ال�صيدليات اخلا�صة وفقدان
بع�ض �أن��واع الأدوي ��ة من ال�سوق ،واالهم
من كل ذل��ك هو النجاح ال��ذي �أثبته العالج
بالأع�شاب.
تقول ام وليد � 40سنة (ربة بيت) :ا�شرتي
الأدوي� � ��ة امل���ص�ن��وع��ة م��ن االع �� �ش��اب النها
رخي�صة يف ال�غ��ال��ب ب��ال��رغ��م م��ن ان هناك
بع�ض االع�شاب التي تكون اغلى من الأدوية،
ولكن عموما هي ارخ�ص
اختالف املنا�شئ
جليل ك��ام��ل �صاحب �صيدلية االب� ��رار يف
ال �ك��رادة �أك��د �أن ان�ت��اج معمل ��س��ام��راء من
الأدوية كان يغطي ثلث الطلب من اال�ستهالك
املحلي وكان ينتج حوايل ( )220مادة طبية
م�ستح�ضرة وان مان�سبته  % 80من املواد
ال��داخ�ل��ة يف ت�صنيع ال���دواء ت�ستورد من
اخل ��ارج وم��ن منا�شىء عاملية ذات �سمعة
دوائ �ي��ة ع��ال�ي��ة ،وك��ان��ت الأدوي� ��ة العراقية
ت�صدر اىل اخلارج .لكن يف الفرتة االخرية
حت��ول اىل �شركة تعمل بالتمويل الذاتي
ف��زادت ا�سعاره مئة يف امل�ئ��ة .وه��و يعزو
ذل��ك اىل ع��دم توفر امل��واد االولية اخلا�صة
ب�صناعة الأدوي��ة مما ي�ضطر القائمني على
املعمل اىل �شراء تلك املواد با�سعار عالية،
علما بان تلك املواد كانت ت�صرف اىل املعمل
عن طريق وزارة ال�صحة.
و�أ�ضاف قائ ًال :بالت�أكيد ان �أ�سعار الأدوية
ارت�ف�ع��ت اىل ال�ضعف على ال��رغ��م م��ن �أن
منا�شئها غري معروفة او رديئة ،م�شريا اىل
ان �سعر علبة كب�سول االمبي�سيلني يرتاوح
حاليا ب�ين  400و 550دي �ن��ارا عراقيا يف
املذاخر يف حني انه يباع قبل ذلك بـ 200
دينار.
وع �ل��ى �سبيل امل �ث��ال بالن�سبة للم�صابني
بارتفاع �ضغط الدم فالدواء يختلف بح�سب
املن�ش�أ ،فعلبة �أميلودين الهندي املن�ش�أ تباع
بـ  1750دي�ن��ارا ،وعلبة زي�سرتيل تباع بـ
�13500أل��ف دينار ،وكمينورمني القرب�صي
املن�ش�أ يباع بـ  750دينارا ومثله العراقي
ال�صنع يباع ب�ـ  500دي�ن��ار ،و�أي���ض� ًا علبة
كارفيديلول ال�سوي�سري املن�ش�أ تباع بـ 10
�آالف دينار وال�سوري املن�ش�أ تباع بـ � 3آالف
دينار.
امل�شكلة ت�خ����ص م�لاي�ين ال �ع��راق �ي�ين وهي
معرو�ضة امام امل�س�ؤولني وهم يعرفون كل
تفا�صيلها العلنية منها واملخفية  .واملر�ضى
بانتظار احللول!
.

