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كيف نحارب «األدوية الفاسدة»؟
أثارت قضية «األدوية الفاسدة» التي دخلت إلى
األراضي اللبنانية ّ مخاوف الكثير من املواطنني على
سالمتهم ،في ظل غياب خطة وطنية لطمأنتهم .في ما
يلي مشاركة للدكتورة دينا زيعور حول ما كان يجب
القيام به وال يزال ممكنًا...
دينا زيعور
في تشرين األول من العام الجاريّ ،
تم
إغالق مركز تجميع لألدوية وتوزيعها
ف��ي والي ��ة م�س��اش��وس�ت��س األم �ي��رك� ّ�ي��ة،
بعد اكتشاف  428حالة سحايا نّ
تبي
أنها ناجمة عن دواء كورتيزون يحقن
ف��ي ال�ظ�ه��ر ج��رى جمعه ف��ي امل��رك��ز .لم
تكتف السلطات ب��ذل��ك ،ب��ل عمدت إلى
ّ
سحب كل األدوية ،التي ُت ّ
جمع و تعلب
ف��ي امل��رك��ز ،م��ن ال�س��وق .وبنتيجة ذل��ك،
اكتشفت أدوية أخرى ّ
ملوثة من املركز
ُ
عينه .وبالطبع ،أغلق املركز «بالشمع
األح �م��ر» (وال �ش �م��ع األح �م��ر ف��ي معظم
ب� �ل ��دان ال �ع��ال��م ت �ط��ول م � ّ�دت ��ه أك �ث��ر من
ع� ّ�دة أي��ام ،مقارنة مع شمعنا القصير
العمر).
وف��ي التاسع من تشرين األول ،طلبت
أع �ل��ى ال�س�ل�ط��ات األم �ي��رك� ّ�ي��ة house of
 representativesو house of senate
ً
ت �ق��ري �رًا م �ف� ّ�ص�لا ع��ن ال �ح��ادث��ة ك��ي يتم
ّ
ت�غ�ي�ي��ر ال �ق��وان�ي�ن ال �ف��درال� ّ�ي��ة امل�ت�ع��ل�ق��ة
ب��األدوي��ة لحماية امل��واط��ن ُ م��ن ح��وادث
م �ش��اب �ه��ة .وب �ع��د ي��وم�ي�ن ،أع �ل��ن ع��ن ال �ـ
 ،class actionوه��ي ع �ب��ارة ع��ن دع��وى
قضائية عامة يقيمها كل املتضررين
بنح مباشر وغير مباشر على الشركة،
باإلضافة إلى عشرين  20حالة دعوى
ّ
فردية أيضًا.
ال يمكن أي متابع لـ«فضيحة األدوية»
في لبنان ،إال أن يقارن بني الحالتني.
ليس للتأكيد م �ج� ّ�ددًا على ال�ه��وة بني
ّ
ط��ري �ق��ة امل �ع��ال �ج��ة ف ��ي ك � ��ل م ��ن ل �ب �ن��ان
وال��والي��ات املتحدة ،بل لالستفادة من

التجربة واإلشارة إلى ما كان يفترض
بالسلطات املعنية القيام به.
ف� ��ي خ� �ط ��وة أول� � � ��ى ،ك � ��ان ي �ف �ت ��رض أن
تنشر الئحة ّ
مفصلة بأسماء األدوي��ة
ّ
ف� ��ي ال � �ج ��رائ ��د امل� �ح� �ل ��ي ��ة ،وأن ت��وض��ع
ف � ��ي م � �ت � �ن ��اول امل� ��واط � �ن�ي��ن ف � ��ي ج �م �ي��ع
الصيدليات لسببني :إذا سحبت الدولة
األدوية من املستودعات والصيدليات،
فهذا ال يعني أن املرضى لن يواصلوا
استهالك الدواء الذي قد يكون موجودًا
لديهم .كما أن قرار الدولة بسحب هذه
األدوية ال يعني أنها ستسحب فعليًا،
لذا َوجبت توعية املواطن مباشرة.
ومن املفيد التأكيد على أهمية تعميم
أس�م��اء األدوي��ة وم�ص��ادره��ا ،م��ن خالل
تقديم املثل التالي عن استعمال أدوية
ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ،ال �ت��ي ت ��رد م� ��رارًا على
الالئحة مثل .simvastatin, atorvastatin
ه � ��ذه األدوي � � � ��ة ال ت �س �ت �خ��دم ف �ق ��ط م��ن
أج ��ل خ�ف��ض م�س�ت��وى ال�ك��ول�ي�س�ت��رول،
إنما أيضًا لحماية مرضى القلب من
«ال��ذب�ح��ة ال�ق�ل�ب� ّ�ي��ة ،إع ��ادة ال�ق�س�ط��رة أو
التمييل ،وعملية القلب املفتوح» حسب
دراستني شملتا أكثر من  4000شخص
نّ
وتبي أن منافع أدوية
مصاب بالقلب.
الكوليسترول هي لحماية القلب بغض
النظر عن مستوى الكوليسترول عند
م ��رض ��ى ال �ق �ل ��ب .ل � ��ذا ي �ج��ب أن ي�ن�ت�ب��ه
املريض اللبناني إلى التعامل مع دواء
الكوليسترول ألن ع��وارض��ه الجانبية
ال تؤثر فقط على نسبة الكوليسترول،
ب��ل ت��ؤدي إل��ى زي��ادة احتمال إصابته
ف��ي ذب �ح��ة ق�ل�ب� ّ�ي��ة ،زي � ��ادة ف��ي ال�ح��اج��ة
إل��ى ال�ق�س�ط��رة أو ال�ت�م�ي�ي��ل ،زي ��ادة في

املريض أول
املتضررين
يليه
الطبيب
واملجتمع
والدولة
(أرشيف)

عمليات القلب املفتوح وأيضًا ارتفاع
نسبة املوت.
ك��ذل��ك ي��وج��د ع �ل��ى ال�ل�ائ �ح��ة  18دواء
ّ
نتحدث هنا
مضادًا لاللتهاب .نحن ال
ع��ن أدوي ��ة ي��أخ��ذه��ا امل��واط��ن اللبناني
عند إصابته بالرشح ،إنما عن أدوي��ة

مفصلة
يفترض نشر الئحة ّ
بأسماء األدوية في الجرائد
والصيدليات
ُ
ت �ع �ط��ى ف ��ي ال� �ع ��رق ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ّ
بتسمم الدم ،االلتهاب
لحاالت اإلصابة ُ ّ
للرضع والعجزة ،الذين
الرئوي الحاد
ت � � ��زداد ح � ��االت ال� ��وف� ��اة ع �ن��ده��م ج� � ّ�راء
ُ
االل �ت �ه��اب��ات ال �ت��ى ال ت �ع��ال��ج ب �س��رع��ة.
وه � �ن� ��اك أدوي� � � ��ة ل� �ل� �س� �ك ��ري ،ال �ض �غ��ط،

والقلبُ ...وأدوي��ة كورتيزون تستعمل
في الورم املفاجئ للدماغ ،واستعمالها
دقيق ألنه ّ
يحدد الفرق ما بني النجاة
أو الشلل.
وهنا يبرز السؤال عن ُامل ّ
تضررين من
هذه األدوية؟
ً
م��ن البديهي أن��ه امل��ري��ض أوال ،بسبب
ان� �ع ��دام ال�ق�ي�م��ة ال �ع�لاج� ّ�ي��ة ل� �ل ��دواء ،أو
ُ
وجود مواد كيميائية فاسدة قد تسبب
ضررًا مباشرة .تأتي في الدرجة الثانية
عائلة املريض ورب العمل ،عبر ُّ
تغيب
ّ
املريض عن العمل ،وانعدام اإلنتاجية.
ال�ط�ب�ي��ب م �ت �ض� ّ�رر أي �ض��ًا ،ب�س�ب��ب فشل
األدوية التي وصفها في توفير العالج،
ما قد ينعكس على نظرة املريض إلى
خبرته وقدرته .وأخيرًا ،هناك املجتمع
وال��دول��ة عبر ارت �ف��اع ال�ف��ات��ورة الطبية
للجهات الضامنة.

ت�ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن الئ�ح��ة األدوي ��ة
لاّ
الفاسدة ليست إ رأس الهرم ،إذ يشكل
ال�ـ 100دواء ما نسبته  2%من مجموع
ّ
األدوي � � ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،إذا س��ل �م �ن��ا ب��أن
ه�ن��اك  5000دواء .لكن النسبة ترتفع
ُ
إذا ت��ذك��رن��ا أن ه��ذه األدوي� ��ة تستعمل
بكثرة ،إذ يستهلك  80%من اللبنانيني
نحو  20%من األدوية بشكل عام ،وفي
معظمها ه��ي أدوي ��ة ال�ق�ل��ب وال�س�ك��ري
والضغط والحرقة والربو ..يضاف الى
ذل��ك ان ه��ذه األدوي ��ة بمعظمها زهيد
ال �ث �م��ن ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ال�ط�ب�ق��ة ال�ف�ق�ي��رة
م�ه� ّ�ددة أك�ث��ر م��ن غيرها .وه��ي الطبقة
نفسها غير ال �ق��ادرة على ّ
تحمل كلفة
يعني ارتفاع نسبة الضرر
الطبابة ،ما
ّ
كون الفقير يتجنب زيارة الطبيب عند
نشوء األعراض أو عدم ذهابها.
ً
ّ
هيكلية
بناء عليه ،يفترض البحث عن
مراقبة األدوي ��ة ،وم��ن التفاصيل التي
يمكن ذكرها:
أن يقوم املصنع في بلد املنشأ بإعطاء
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ� ّ�ي��ة ال �ت��ي ي�ج��ب أن
ي �ك��ون م�ع�ت��رف��ًا ب�ه��ا ف��ي ال��دول��ة ذات �ه��ا.
وه� �ك ��ذا ،ف ��ي ح� ��ال وق �ع��ت م�ش�ك�ل��ة م��ا،
ُم�ك��ن ال��رج��وع إل��ى امل�ص�ن��ع ،أو ال��دول��ة
امل � �ص� � ّ�درة ال �ت��ي ت��أخ��ذ ج � ��زءًا م ��ن رب��ح
املصنع كضرائب.
ع�ن��د دخ ��ول ال � ��دواء إل ��ى ل �ب �ن��ان ،يجب
ف�ح��ص ع� ّ�ي�ن��ة م�ن��ه ف��ي مختبر م��ؤه��ل،
ك � � ��ان ُي� �س� �م ��ى ف � ��ي امل � ��اض � ��ي امل �خ �ت �ب��ر
امل ��رك ��زي ول �ك��ن ح �ت��ى ت�ف�ع�ي��ل امل�خ�ت�ب��ر
املركزي يمكن االعتماد على مختبرات
ّ
العلمية.
الجامعات
أن ي �ض �م��ن امل �س �ت ��ورد أن ال � � ��دواء ك�ل��ه،
وليس فقط ّ
العينة املفحوصة ،متوافق
م��ع التركيبة وش�ه��ادة املنشأ وفحص
املختبر.
ت� �ب� �ق ��ى اإلش � � � � � ��ارة ض � � ��روري � � ��ة إل � � ��ى أن
ال �ق �ب��ض ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وردي ��ن ،وإق� �ف ��ال
مستودعاتهم ومطابعهم ،قد ال يحمي
امل��واط��ن غ�دًا من ح��االت مشابهة حتى
وزارة ال�ص� ّ�ح��ة الضائع
ل��و ُوج��د ختم
ُ
ّ
في زوايا الجمارك املغيبة.

