
 

 ن تكون لكم نظرة شاملةأالصيدلة و االرشادي هو التعريف ب ا الحوارذم اخواني اخواتي هدفنا من خالل هالسالم عليك

 .وقدراتكم   بما يوافق ميوالتكم سس دقيقةأراتكم املستقبلية عىل خيابناء  من خاللها نتستطيعو 

 

 

 ؟من هو الصيديل

من ستخدام ال دوية فهو الشخص املسؤول عن اال نه خبري ال أعرف الصيديل عىل أن أستطيع أببساطة 

له  و يبحث يف العالجات املختلفة  ودوية وتطويرها وهنه الشخص املعني برتكيب ال أدوية كما ال لل والفع  

خر دليل لتطوير املمارسات الصيدالنية، الصادر عن منظمة الصحة آوضمن  ،الرعاية الصحيةدور يف 

دوار الجديدة املنوطة بالصيادلة اليوم ضمن مفهوم "الدوار اد الدويل للصيادلة، تم تحديد ال العاملية و االتح

ج املعلومات، وراسم السيا سات، واملدر س، وطالب السبعة". حيث يعر ف الصيديل كمقدم الرعاية، ومرو 

 .والباحث  العلم مدى الحياة، والقائد، واملدير،



 

  

 ؟هل الصيدلة كيمياء

الصيدلة ليست كيمياء لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بعلم الكيمياء الن الدواء يحتاج الى دراية بالقوانين الكميائية فكل من الكيمياء 

 ي القاعدة التي تاسس للعلوم الصيدالنية المختلفة واالحياء ه

 ؟ماهي المعارف التي يتناولها طالب الصيدلة اثناء مشواره التعليمي

نسجة ووظائف الجسم والعمليات جهزة واألقسامه واألأدراسة تشريح الجسم وفهو يتناول  طالب الصيدلة يدرس عدة علوم

 .الكيميائية والفيزيائية التي تحدث فيه

 .ا يتعرف على المرض وكيفية حدوثه والعالج وتاثير الدواء عليه كما يدرس االعراض الجانبية ومخاطر االدويةكم

 .يضا المركبات الكيميائية الطبية وكيفية التعرف عليها وعلى خصائصها وكيفية تطويرهاأيدرس 

 .ي ينبغي تجنبه وكيف نعرف صالحيتهاذلا باالضافة الى كيفية تركيب االدوية وما

يدرس النباتات الطبية من ناحية المواد الفعالة واالمراض التي تعالجها ويندرج تحت هدا تطبيقات التقنية الحيوية التي نقوم من 

 .خاللها بالتصرف في الجينات الستخراج المركبات المعينة

يبدا تاثيرها وماهي  يدرس طالب الصيدلة مختلف االشكال الصيدالنية من حبوب وشراب وتحاميل وغيرها ويتعرف متى

 .الجرعات المحددة للعالج

 .كما يدرس عمل الدواء وطريقة امتصاصه وانتقاله وخروجه من الجسم

باالضافة الي دراسة البكتريا والفطريات والطفيليات والفيروسات وكيف تصيب االنسان باالمراض وماهي هده االمراض وكيف 

 .نعالجها كما  يدرس علم المناعة

 ,دراة الصيدليةإء واالحتماالت ومواد لها عالقة بزياء واالحصايدرس الفي 



 

 ؟ماهي المجاالت الوظيفية للصيدلي

  كثر المهن التي بها مجاالت واسعةأالصيدلة من 

ي يعنى بالتدريس والبحث العلمي ويكون في الجامعات ومخابر ومراكز االبداع واالبتكار او ذال  المجال االكاديمي و البحثيفلدينا 

  .وير االدويةفي شركات التي تهتم بتط

اين يعمل الصيدلي في صيدلية المجتمع الخاصة او الحكومية او صيدليات داخيلية في المستشفيات او في المجال المهني ولدينا 

 .كما يستطيع ان يكون مسؤول دعايةمخابر التحاليل الطبية او في شركات ومصانع تصنيع االدوية  او في مستودعات االدوية 

 اإلدارة الطبيةفي مجال اإلدارة و

 من المجاالت الجديدة أيضا إدارة الجودة للرعاية الصحية, وهو من صميم عمل الصيادلة االكلينيكيين وصيادلة المستشفيات

 .في المؤسسات الصحية وشركات األدوية ومن المجاالت أيضا...ادارة الموارد البشرية

 .لوم في هدا المجالكما يتمكن الصيدلي من ادارة المستشفيات بعض حصوله على دب

 نسخ الطبي"... الصوتيات الطبية.ترجمته "ال ي مجاالت الطب والصيدلة مفتوحة للصيادلةف  مجال الترجمة العلميةـ

 .والصناعات الكيميائية شركات البترول... من المجاالت التي تمكن الصيادلة اختراقها... :في مجاالت الكيمياء

 .مجاالت الكمبيوتر والبرمجياترامج الحاسوبية الطبية وهو في االستشارة التخصصية في الب 

 احتراف تصميمات الجرافيكس الدعائية لشركات األدوية 

 .يوجد تخصص غير مشهور وهو مندوب شركة أبحاث تسويق دوائي  مجاالت التسويقفي 

 

مهنة اساسية  يعتبر الصيدلة ليست نجد الكثير من الطلبة اثناء اختيار تخصصهم يقارن كثيرا بين الصيدلة والطب والبعض

 يل فهل يمكن االستغناء عن الصيدلالى وصف  الصيدلي بالبقاهب البعض االخر ذوي

في البداية كان الطب والصيدلة علم واحد وكان الشخص الدي يعرف تشخيص المرض ويعرف تحضير االدوية يلقب بالحكيم لكن 

مستحيل ان يحوي شخص واحد هدا الكم من العلوم واصبحت الصيدلة علما  مع تطور العلوم انفصل الطب عن الصيدلة النه

قائما بداته  واسع المجاالت كما اصبح الصيدلي الشخص الوحيد على وجه االرض من لديه العلم العميق في االدوية بجميع 

 .خصائصها

 والصيدلي من يهتم تحاليل طبيةجراء إمرضية ودلك بفحص المريض او بطلب الطبيب هو  من يقوم بتشخيص الحالة فال

 .و الحيوانأنه عالج االنسان أصناعة وتطوير واختراع كل ما  بشانب العالجي للمريض فمجاله صرف وبالج



   

 

 

و من تعارض االدوية أطئة من جرعات خا مراقبة صرف االدوية للمرضىاو الصيدلي العام دوره االساسي   فصيدلي المجتمع
 .اء ال يتناسب مع حالة مرضية اخرىسواء في الوصفة او مع ادوية اخرى يتناولها المريض او ان هدا الدو

باآلثار الجانبية لألدوية أو تفاعالتها المحتملة مع أدوية أخرى ويقدم له نصائح عالجية وكيفية يهتم بتثقيف وتعريف المريض  

 .عال لالدوية مثل ادوية ال تتناسب مع اغدية معينةاالستخدام االمن والف

 

  

 .بكل جديد بالسوق، وعلم تام بالعقاقير الجديدة واستخداماتهاإطالع دائم أن يبقى على 



 

 زةً من قبل الشركة المصنعةلتي ال يتم توفيرها جاهكاأدوية  تحضير اإلشراف على 

 من مراقبة ضغط الدم ومستويات الكلسترول وتقديم خدمة فحص السكري رعاية صحية  يقدم ايضاصيدلي المجتمع  

 .وبالتالي ال يمكننا االستغناء عن الصيدلي سواء كان هدا الصيدلي عام او متخصص او باحث

          

ويبين خطورتها وبالتالي سحبها من   دوية المستوردةهمة اجراء دراسات على األمفان لم يكن هناك صيدلي يحمل على عاتقه  

 ن.مستورد يعتبر خطر على صحة االنسادواء  044ن في علم الجميع انه هناك ازيد من ليك  ..سوق االدوية

 

 

  

سواء بتقليص جرعتها او بزيادة فعاليتها  ة الموجوده في السوقتطوير االدويوان لم يكن هناك صيدلي باحث يحمل على عاتقه 

 .تعالج شيء لتسبب خلال في عضو اخروسرعتها او بتخفيف اعراضها الجانبية فكما تعلمون ان االدوية لكيميائية 



 

 

مقاومة  ن امام تحديات جديدةاالخرى تطورت ونحن اآل هي باكتشاف عالجات جديدة  االمراضوان لم يكن هناك صيدلي مهتم 

   تجاه ادوية

 

 ودلك عن طريق التحاليل الطبية المساهمة في تشخيص االمراضكما ال ننسى دور الصيدلي في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...يدلي السريرييدلي االكلينيكي او الصصبحنا نسمع مصطلحات جديدة مثل الدكتور الصيدلي او الصأفي الفترة االخيرة 

 ؟فماهي هده المسميات 

 

 وجود الصيدلي ضمن الفريق الطبي يمثل  خط دفاع ضد األخطاء الطبية خاصة تفاعالت األدوية والجرعات الزائدة

 غلب الجامعات العربية لمواكبة التطور الحادث حول مهنة ودور الصيدلي ألك يتم استحداث المناهج في ذل

الصيدالني الذي لديه المؤهالت التي تمكنه من العمل في المستشفى جنباً إلى جنب مع الفريق الطبي  هوالصيدلة السريرية دارس 

 .من أطباء وممرضين وغيرهم

 .من ناحية الدرجة العلمية والمهنيةلسريري أعلى من الصيدالني العام ويعتبر الصيدالني ا

بسنة خر سنة منها تدريب سريري في المستشفى وتسمى مدة الدراسة للحصول على هذه الدرجة ست سنوات عادةً تشمل آ

قسم , في سنة اإلمتياز الطالب سوف يقوم بجوالت مع الطاقم الطبي, وعليه أن ينهي عدد معين من الساعات في كل .. االمتياز

جزء كيعمل الصيدلي , قسم العناية المركزة, قسم الطب الباطني وغيرها من األقسام األخرى, في هذه الجوالت مثل قسم السرطان

طبيب "الخبير في تشخيص , في محاولة اعطاء المريض أكبر قدر من الرعاية الصحية, فكما هو الحال مع المن الفريق

ه ه و نصائحة ومعلوماتتشورمؤخذ تأسئلة عن الدواء ف الصيدلي هو "الخبير في الدواء" فسيكون الصيدلي محطالمريض" ف

المسؤول عن التوقع بما , و والمسؤول عن اختيار أفضل عالج للمريض, ؤول عن اعطاء الجرعاتالمس, فهو الدواءبالمرتبطة 

, فبعض األدوية تعطي تأثيرات جانبية ال يتدخل في عملية التشخيص, وأيضا قد يحصل للمريض من المخاطر المتعلقة بالدواء

تغير العالج متى شعر انه ال يستطيع و جمعرفة فعالية العالليلم بها اال الطبيب الصيدلي واجراء تحاليل كيميائية على المريض 

 .يناسب المريض

دواء !, فدور الصيدلي مراقبة حال المريض بإستمرار  04على سبيل المثال ,, مرضى سرطان الدم غالباً ما يكونون على 

 ومراجعة أدويته والتدخل حاالً في حالة تدهور المريض او غيرها مما يلزم تدخله

مل في التحكم اطباء الصيدالنيين مثل عيادة تجلط الدم, فالطبيب الصيدلي مرخص له بشكل كأليضا يوجد عيادات خاصة باوأ  *

 .في عيادة تجلط الدم

ففي الواليات  .(Clinical Pharmacy) والصيدلي السريري (PharmD) قد ال يُفّرق البعض بين درجة الدكتور الصيدلي

  صيدلي العمل في الصيدلة السريرية إال بعد الحصول على صيدلة اإلقامة المعتمدة المتحدة األمريكية ال يحق ألي

 … (Pharmacy residency)  فبعد الحصول على هذه الدرجة يصبح الصيدلي صيدلياً سريرياً ومن ثم يستطيع أن يختار

 تخصص السرطان- تخصص أطفالء- )تخصص زراعة االعضاءالتخصص في إحدى تخصصات الصيدلة السريرية المتعددة 
 (تخصص األدوية السايكولوجية...إلخ - تخصص العناية المركزة-

 

 



  :فإن الصيدلي اإلكلينيكي هو الصيدلي الذي يشارك في المرور على المرضى كعضو في الفريق الطبي، ويقوم بالوظائف التالية

 .الحصول على تاريخ المريض العالجي-1

 .ومراقبة سير العالجاختيار الوسائل العالجية األكثر مالئمة -2

 .اإلجابة على استفسارات األطباء وغيرهم من العاملين في السلك الصحي عن المعلومات المتعلقة باألدوية-3

 .تعليم المرضى والرد على استشاراتهم-4

  الحقل الصحيتوفير التعليم المتعلق بالدواء داخل نطاق الخدمة الصحية لألطباء وسلك التمريض وغيرهم من العاملين في -5

هناك من الطلبة من يميل الى دراسة الصيدلة لكن تجد دوما وفي فترة التوجيهات كثرة  النصائح واشخاص ينفرون من  هده 

 :كرهاذلمهنة ومن بين االسباب التي يتم ا

  نه لم يعد في المقدور فتح صيدلية ودلك لحدوث تشبعأ

 ةفبه تخصصات كثير ن القبول في التخصص صعب ومن االفضل دراسة الطبأ

  ن الطب وضعه المادي ومكانته االجتماعية افضلأ

  نه ال امل في البحث العلمي في بلدانناأ

 

ه ذن هاك ألذو أمن رغبة حقيقة نحو هدا الفرع نه ال بد أحد فروع العلوم الطبية أد دراسة ريد ان اقول لك ولكل من يريأ 
كمال الدراسة فهي اسلوب حياة ولن تصل للقمة إالى عطاء متواصل ال ينتهي بالفروع وخاصة الصيدلة تحتاج الى بدل جهد و

وماسيجعلك ولن تتميز مالم يكن هناك شغف حقيقي ناحية هده المهنة  الن حبك لها هو الوحيد الدي يجعلك تتحمل كل الصعوبات 
  تواصل فيها

بالمئة من خريجي  04وا الى تخصصات اخرى وان بالمئة من الدين قبلوا في كلية الطب غير 04ن أحصائية تقول اعندي 

 .كليات الطب يشتغلوا في غير تخصصهم هده ليست فقط في بلدنا بل في كل العالم

لك الى ان كانت دراستك ذصيدلة تحتاج الي ابداع ولن يكون ي اريد ان اصل اليه ان مهنة الذفالكثير ال يستطيع االستمرار ال

 .ي اقل من العادي يقتل وقته المللواال ستتخرج مجرد صيدلة معمق

وال ينبغي ان من يدخل الى الصيدلة ان يكون تفكيره قاصر على فتح صيدلية بل عليك ان تعلي من سقف طموحاتك وان تسعى 

 .لها بكل جد

في الوقت مر ليس مستحيال لكن اما النه عمل شريف ونبيل وهدا األبل العكس تم ةقول انه ال ينبغي عليك فتح صيدليانا ال ا

من يريد هدا الطريق اكيد و الصيادلة التحرك في هدا الجانب  ا ينبغي علىذوله ةقوانين تنظيم العمل الصيدلي غائبالراهن 

 ةبداع فيه بتقديم خدمات فريدع االيستطي

ستطيع ان تجعل لك بالنسبة للمكانة االجتماعية فانت من ستحددها بجهدك وابداعك وتفوقك مهما كانت المهنة التي ستزاولها ت

مكانا بين العظماء وكم من طبيب  اصبح مصدر شكوه للمرضى اما النه مقصر او لقصر في علمه فلن تنجح لو دخلت للطب فقط 

  بحثا عن البريق او لكي تكون محط اعجاب فال يمكنك ان تتفوق فيما ال تحب

   لك واجرك على هللا المهم ان تدرك اهميتك واالنسان ال ينبغي ان ينتظر جزاء وال شكورا  فانت اعمل واتقن عم

  ليس مستحيال ان تتخصص في الصيدلة لو اجتهدت على نفسك وكنت استراتيجيا  في  دراستك 

صبح لديهم افضل البحوثات العلمية في العالم  في مجال الصيدلة فاالنسان هو من أك من داخل  فلسطين  رغم ظروفهم وهنا

 من سيتحدى  كل الظروف واكيد سيجد طريقا لتوصله نحو احالمه وطموحاته  سيصنع حاضره ومستقبله وهو



 ؟ن يبدعأكيف يستطيع الصيدلي 

  طالع المستمر وتتبع الجديد في عالم الصيدلة واالدويةعن طريق  القراءة واال

  اسة الجامعيةلك في مرحلة الدرذ ن يبدا مبكراأة او دولية ويفضل حضور مؤتمرات سواء كانت وطنية او اقليمي

  حضور الندوات العلمية التي تعمل على تثقيفه وتواكب التطور الحادث

  القيام بدورات تدريبة في مجاله سواء في الداخل او الخارج

  و دورات في التخطيطأشهادة ادراة االعمال او التسويق الحصول على شهادات اضافيه تعزز من مقدراته مثل 

 ؟تيارك مهنة اخرىيكن اخ لم   م  ل /؟ الصيدلة لم  

 فضل في مجالي  كون األأو واجه كل الصعوباتأستطيع ان أني املك الرغبة الحقيقية  وأل

 لطالما كنت اتسائل كيف يعمل الدواء  بالعالم الجزيئية نا مغرمأف في دراسة  العلوم الصيدالنية ونه لي شغأل

ن تطور أو أ اجديد ان تكتشف دواء او عالجأوجاع الناس بأعن  بحاثك ان تخففأنبيلة وانسانية تستطيع من خالل  نها مهنةأل

 فاعال ان تكون عنصرأفي تحسين مجال الرعاية الصحية ب ن تساهمأو اأمن دواء موجود 

 نني استطيع ان اساهم في نهضة بلدي فاقتصاد الدواء ثاني اكبر اقتصاد في العالم أل

 نه مجال به ابداع وتطور سريع أل

 روح التنافس العلمي نه مجال ترى فيهأل

 ستطيع ان اشارك افكاري البحثية يوما مع العظماء الدين لطالما الهموني ألكي 

 لتحسين واقع الصيدلة في بلدي والنهوض بها لنواكب الدولة المتقدمة  

 النها مهنة توافق مع ميوالتي االخرى من ادراة االعمال والتنمية البشرية والتخطيط

 .فكير في خيارات اخرى ني ال استطيع التأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟فهل للصيدلة رواد خاصة من الوطن العربي ،لطالما نسمع عن رواد العلوم المختلفة  من باحثين وعلماء ومبدعين

طبعا يوجد  لكن  الصيدلة ليست علما واحدا بل هي تشمل العلوم الصيدالنية نجد ان كل عالم هو عالم في مجاله التخصصي  

  اتات الطبية عالم في علم االدوية او علم المناعةمثال عالم في علم النب

الصيادلة اولئك الجنود المجهولين الدين يعملون وراء الكواليس الدين اسهموا على المدار التاريخ  وكان لهم الفضل الكبير على 

ضنية للصيادلة والعلماء خالل البشرية وان الواحد منا يتناول جرعة الدواء التي كتبها له الطبيب غير منتبه  انها ثمرة جهود م

سنوات طويلة من االبحاث والتجريب بل تستمر عملية التطوير بشكل مستمر حتى بعد ان يصبح هدا الدواء  حاضرا في سوق 

 االدوية

خ فالصيدلة كانت  وال زالت أكثر المهن التي تملك أرضية االبداع وتدر على المجتمع أغرب االكتشافات التي غيرت مجرى التاري

 وكان لها الفضل في انقراض الكثير من األمراض الى جانب التطوير الذي حازته األدوية في جانب التركيب وتقليل األثار الجانبية

وكل صيدلي قادر على ان يبدع في مجال عمله وال يتحجج بانه لم يكن قادرا على مواصلة االبحاث العلمية فلعلكم تعلمون أن من 

شركات في المبيعات والشهرة في العالم وهما نستله وبيبسي كوال كانوا صيادلة عاديين يعملون في أسس شركتين من أكبر ال

صيدلياتهم الخاصة فأما األول فكان اسمه نستله حركته مشاعره وهو يرى األطفال الرضع الذي ال يتقبلون حليب األم أو قد جف 

ونجح فعال هذا الصيدلي في نطاق صيدليته المتواضعة أن  وهم يموتون من الجوع فماكان منه االأن بحث عن حليب بديل

  يكتشف هذا الحليب الذي غزت العالم شهرته الى االن واسس شركته التي تعتبر األن من أضخم شركات الغذاء في العالم

بسي نسبة الى أما الثاني اسمه براد كان يفكر في صيدليته في ابتكار شراب لعسر الهضم فحصل على مشروب أسود أسماه البي

  عسر الهضم الذي حاز على اقبال نادر فأسس من مبيعاته شركة بيبسي كوال التي ال أظن أن أحدا لم يسمع به

   سماء العربية ندكر على سبيل المثالبالنسبة لأل

ترا وتعتبر من بين درست الفارماكولجي وتخصصت في دراستها العليا في البيوتكنولوجي في انجل  العالمة الشابة حياة سندي

عالم الدي ينتظر منه تغير العالم باكتشافاتهم وهي حقيقة قدوة وملهمة للشباب واخر اختراعاتها شريحة صغيرة اطلق  51

  عليها التشخيص للجميع

  لجينيالسيدا اوهو متحصل على الدكتوراه من الدرجة الثالثة في المناعة الصيدالنية  وقدم   عالج  البروفسور كمال صنهاجي

عالج للسرطان من خالل صيغة متطورة  مبتعثة من كلية الصيدلة السعودية الى سكوتلندا تجد طريقة  الباحثة هبة الدوسري

  باستخدام تقنية النانو تهدف لعالج الخاليا السرطانية بصورة انتقائية دون المساس بالخاليا السليمة

اني، مارتن ديفيدسون، الرسالة التي تضمنت إنجازات هبة بـ : "المؤثرة وقد وصف الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريط

  والملهمة كما ان هبة مرشحة لنيل جائزة نوبل في الطب

  

   ويعمل  تحت قيادته أكثر من سبعين باحثا أقلهم حاصل علي الدكتوراه  بجامعة ألبرتا ستاذ الصيدلة الصناعيةأ  أنطوان نجيم

 565 ولدراساته العديدة التي بلغت  , باعتباره أحد رواد علم الصيدلة النووية  5511 ة القاهرة عامالعالم المصري خريج صيدل

 بحثا علميا كان لها أكبر فضل في تقدم صناعة الدواء وتخفيف آالم ماليين المرضي في كندا وأنحاء العالم

 

 



  : تضمن اآلتي  , الجانب األكاديمي للعالم المصري 

  . ومعترف به دوليا كرائد عالمي في علم الصيدلة النووية  , البحث األكاديمي والتدريسأنه أحد قادة   * 

 

ابحاثه واكتشافاته المتعددة جعلت منه عالما معترفا به من أكبر مراكز البحث العلمي في العالم من خالل رؤيته في تطوير   * 

  . ورام السرطانية وعالجهامنتجات وأدوية جديدة مستخدما وسائل حديثة للكشف المبكر عن األ

 

  . أول من أسس برنامجا دراسيا لعلوم الصيدلة النووية في جامعات شمال أمريكا لطالب الدراسات العليا  * 

  . أول من استخدم مفاعال ذريا في كليات الصيدلة في جامعات شمال أمريكا  * 

  . في جامعات شمال أمريكا  5594 أول مؤسس لمركز دراسات وأبحاث الصيدلة النووية عام  * 

فقد أنشأ ثالث شركات لألدوية تخصصت في   , أحد الباحثين النادرين الذين نجحوا في التراوح بين البحث العلمي والصناعة  * 

  . أبحاث وتصنيع أدوية السرطان

يا المصابة فتوقف انتشار أحدث ثورة في عالج السرطان باستخدام تكنولوجيا تعتمد علي مضادات معملية تحقن في الخال  * 

 المرض

ميد كلية الصيدلة بجامعة القدس يكتشف معادلة حسابية جديدة تحلل عمل االنزيمات في جسم ع الباحث الفحماوي د. رفيق قرمان

 اإلنسان

ا حديثة نجح عبر هذه األبحاث الرائدة في دحض النظريات السابقة لهذا الموضوع ألكثر من أربعين عاما، بفضل إستخدامه طرق

 .لشرح وتفسير كيفية عمل األنزيمات في جسم اإلنسان

لطالبة في المستوى السنة الثالثة بكلية الصيدلة  ضمن ا ني مروان عبد الرحمن أبو القمصانأماومن داخل قطاع غزة تتوج 
ن آالم بدون آثار جانبية الكتشافاها مسكبحثاً كيميائياً على مستوى العالم, في أقصر مشوار علمي وقبل سن التخرج  51أفضل 

  وألول مرة بالعالم

ي جامعة الملك سعود, جائزة األستاذ المتميز للعلوم الصيدلية لعام ف أحمد عادل صقر األستاذ بكلية الصيدلة نال الدكتور

ي تاريخ م, ولم يسبق أن منحت هذه الجائزة من قبل ألي أستاذ غير أمريكي ويعتبر الدكتور عادل رابع عالم صيدلي ف0441

  .الصيدلة األمريكية يحصل على هذه الجائزة, وكان قد اختير من قبل جمعية العلماء األمريكية للحصول على الجائزة

ويعد الدكتور صقر واحداً من أهم علماء الصيدلة في العالم حيث شغل العديد من المناصب العلمية واألكاديمية والصناعية بمصر 

األمريكية, كما شغل منصب رئيس شعبة الصيدلة الصناعية باالتحاد الدولي للصيدلة وأيضاً أستاذ  وألمانيا والواليات المتحدة

  ..ورئيس قسم الصيدلة الصناعية بجامعة سينسيناتي بالواليات المتحدة األمريكية, 

في جميع أنحاء العالم والدكتور عادل حاصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا وقد أشرف على أكثر من مائة رسالة دكتوراه 

  .وقد تخرج على يديه العديد من علماء الصيدلة في الجامعات ومصانع األدوية المختلفة

وقد حصد الدكتور عادل العديد من الجوائز والتقدير العالمي منها زمالة علماء الصيدلة األمريكية وجائزة االمتياز من جامعة 

فخرية من جامعة العلوم الطبية والصيدلية في رومانيا, كما عهد عمدة مدينة سينسيناتي سينسيناتي األمريكية وأيضاً الدكتوراه ال

مايو( بيوم الدكتور عادل صقر, وهذه تعتبر سابقة من نوعها لم ينلها من 04األمريكية بتسمية مغادر ةسعادته منصبه حينذاك ) 

  .قبل أي أستاذ أمريكي أو عربي في جامعة سينسيناتي

" جائزة ثاني أفضل بحث علمي على عصمت عليلمصري في الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة في جامعة النهضة "نال الطالب ا

 .مستوى العالم



    ؟لجديد في عالم الصيدلةا ما

 الصيدلة الجينية و الدواء الشخصي

 , تقنية جديدة ستدخل الى عالم الصيدلة متمثلة بما يسمى بالنوكليوتيد المفرد متعدد االشكال

كون لهذه التقنية الكثير من التطبيقات , من خالل التعرف على االشخاص الذين لديهم اختالف جيني معين يؤدي الى عدم سي

 . استقالب الدواء , مما يؤدي الى حدوث حالة من فرط الجرعة , او استقالب سريع يؤدي الى نقص في فعالية الدواء

اء الشخصي , من خالل تقنية النوكليوتيد المفرد متعدد االشكال , حيث سيتم اال ان اهم هذه التطبيقات سيكون في تصميم الدو

  . تحديد االشكال الجينية المختلفة لالفراد من خالل تحليل جيناتهم , وبالتالي تصميم دواء يكون مناسبا لمثل هؤالء المرضى

ب الكثير من االدوية جينيا , بحيث يتم التعرف يضاف الى ذلك استخدام هذه التقنية في تحليل االنزيمات المسؤولة عن استقال

على المرضى الذين ستحدث لديهم االثار الجانبية او العكسية نتيجة اخذهم للدواء , ومحاولة التقليل من الجرعة في حالة عدم 

  . وجود عالج اخر , او تغيير العالج اذا كان ذلك متوفرا

  نسولين عن طريق الشماأل

, وامل انتظره المصابين بمرض السكري , والذين يعتمدون على االنسولين في حياتهم , والذي يعتبر   مثل التخلي عن الحقن

االكثر فعالية في عالج السكري . وقد قارب هذا االمل عى التحقق , فلن يطول الزمن حتى يتم انتاج وتسويق االنسولين عن 

  . طريق بخاخ , لشم االنسولين بدل من حقنه

 ةالقرص المعجز

فتتم حاليا الدراسات النهائية على العديد من التجارب التي تتضمن انتاج قرص دوائي لعالج عدة امراض , بحيث يمكن للمريض 

  . استعمال قرص واحد لعالج عدة امراض بدال من استعمال قرص او اكثر لكل مرض

 ادوية جديدة توجه صفعة لإلدمان

الحرب على المخدرات هو المخدرات نفسها , فالباحثون متفائلون بشأن مجموعة من المرجح ان يكون سالحالمستقبل في مجال 

من االدوية الجديدة التي تستهدف الدورة الكيماوية لالدمان . وبعضها تمنعاللذة والبهجة المكثفة التي تجعل مخدرات مثل 

انسحاب المخدر واستعادة التوازن . وستكافح  الهيروين مغرية بينما يهدأ البعض االخرمن التأثيرات التي تحصل في الدماغ خالل

هذه االدوية واحدة من اكبر المشاكل في العالج , وهيان المدمنين للمخدرات غالبا ما يرفضون تعاطي او تناول اي شيء يمنع 

مصال تعلم عنهم الشعوربالمعنويات العالية والبهجة. باالضافة الى افكار اخرى يعمل عليها مجموعة من الباحثون باختبارا

 . الجسد ان يتعامل مع المخدرات المحظورة كميكروبات غازية

  حرب في مواجهة السرطان

من اخر النجاحات التي تمكن العلماء من الوصول اليها , هي تطوير كبسوالت صغيرة خاصة توضوع داخلها المادة الفعالة لقتل 

بأجسام مضادة خاصة بالورم السرطاني , وتتم عملية تفجير  الخاليا السرطانية , وتتكون من جسيمات ذهبية دقيقة مرتبطة

الكبسوالت لدى تجمعها بشكل كافي عند خاليا الورم السرطاني , عن طريق توجيه نبضات من شعاع الليزر يولد حرارة كافية 

ما يقلل من االخطار واالثار الذابة الذهب , مسببا تدميرا للخاليا السرطانية من دون الحاق اذى باالنسجة والخاليا السليمة , م

  . الجانبية لمثل هذه االدوية

 

 



  انتاج البروتينات

 

البروتينات المقصودة هنا ليست التي تأتي في الطعام وال تلك التي يستعملها الرياضين لبناء العضالت , بل البروتينات العالجية , 

في انتاج بروتين معين او انتاج بروتين مشوه . يأمل فكما هو معروف فأن هناك العديد من االمراض التي تحدث نتيجة نقص 

العلماء في ايجاد طريقة لمعالجة مثل هذه المشكلة , وقد بدؤا فعال في مثل هذا الطريق , باستخدام مستعمرات من الجراثيم 

جانبية سيئة تكون  المعدلة وراثيا لتعيش وتتكاثر في االحشاء , منتجة انواع بروتينية محددة , من دون احداث اي تاثيرات

مرافقة لهذه الجراثيم . وستعالج مثل هذه االدوية المشاكل السابقة باالضافة الى معالجة امراض يكون السبب الرئيسي فيها هو 

عدم انتاج البروتينات بالكميات المناسبة او بسبب تأخر انتاج مثل هذه البروتينات . من االمراض التي سيكون هذا العالج امال 

في عالجها , مرض كرون الذي يصيب في اغلب االحيان االمعاء الدقيقة ويكون بشكل تقرحات عميقة في السطح الداخلي  جديدا

لالمعاء , وكذلك مرض القولون التقرحي , وبعض االمراض المناعية االخرى التي تنشأ نتيجة خلل في الجهاز المناعي , 

, الذي اليمكن اعطاءه عن طريق الفم بسبب تحطمه في الجهاز الهضمي . باالضافة ايجاد طريقة جديدة اليصال االنسولين 

والبكتريا المستعملة في هذا النوع من العالج هي من نوع الكتوكوكاس , تستعمر امعاءنا بشكل طبيعي , ويتم تنميتها في 

  . المختبرات الخاصة بمعامل االلبان , الستعمالها في انتاج اللبن والجبن

  جيالطعام العال

,  ( Biotechnology ) مثلت عملية انتاج الدواء باستخدام الكائنات الحية الدقيقة , البكتريا , والتي سميت التقنية الحيوية

نقلة نوعية هامة جدا في عملية انتاج الدواء . وقد فتحت ابوابا هائلة لتطور عملية انتاج الدواء , مفتتحة االمر باالنسولين , 

, النتاج خاليا  (Epotine) ات في القرن الماضي , ومن ثم االنترفيرون , الخاص بالمناعة , وااليبوتيناحد اعظم االختراع

  . الدم لدى مرضى الكلى , والكثير الكثير من اللقاحات واالدوية المناعية

لراقية , كالنباتات والحيوانات . جهود العلماء الذي بدؤا بالفعل في تجارب عملية النتاج الدواء باستخدام خاليا حية في الكائنات ا

  . لذلك فان المستقبل يبشر بخير في سبيل انتاج طعام عالجي , يحتفظ بمحتوياته الغذائية باالضافة الى المواد الدوائية الفعالة

ت مضادة وفي اطار هذه التقنية , هناك العديد من التجارب الواعدة , منها صنف جديد من الموز له القدرة على انتاج لقاحا

اللتهابات الكبد الوبائى و الكوليرا , و يرجع اختيار الموز لهذا الغرض النه يؤكل نيئاً مما يمنع تفكيك مادة اللقاح , كما انه 

يتمتع بطعم مستساغ مما يجعله االنسب الحتضان اللقاح , وقد اشارت الدراسات الى قرب انتاج مثل هذا اللقاح حيث تم الحصول 

جابية في فئران التجارب. كما ان هناك تجارب اخرى تعمل على اضافة مضادات حيوية من اصول نباتية على مؤشرات اي

لمنظفات االسنان لمحاربة التسوس . باالضافة الى تجارب واعدة اخرى تعمل انتاج العديد من اللقاحات باستخدام الذرة , ومنها 

التبغ والطماطم النتاج مضادات فيروسية , كمضاد فيروس سارس الذي  لقاح االلتهاب الكبد الوبائي , وكذلك استخدام نباتات

مازال العمل جاريا عليه حاليا . ويرى بعض العلماء ان مستقبل انتاج االدوية سيكون معتمدا بشكل مباشر على الكائنات الحية , 

  . حيث سيعمل العلماء على تكوين معامل حية النتاج الدواء

  ءالفيروسات كنواقل الدوا

راود العديد من العلماء فكرة استخدام الكائنات الدقيقة كنواقل عالجية , وقد رشح معظمهم الفيروسات لهذه المهمة , لما تمتاز 

به من قدرة على اختراق الخاليا الحية , من دون ان تعترضها الخاليا المناعية في كثير من االحيان . وسيكون لمثل هذه 

صوصا في عالج االمراض السرطانية , بسبب الحاجة لقتل الخاليا السرطانية من دون الحاق االذى التقنيات مستقبل باهر , وخ

بالخاليا السليمة , والذي يعني انه سيقلل من االثار الجانبية السيئة لالدوية السرطانية . ويحاول العلماء الوصول الى ذلك عن 

س , والقدرات التكاثرية للفيروسات , لمنع تكاثرها وتسببها بالمرض طريق تدمير الخواص المسببة للمرض التي يحملها الفيرو

, واالستفادة منها كناقل متميز فقط . باالضافة الى اضافة بعض الخواص الجديدة التي تعمل على تسخير مثل هذه الفيروسات 

  .للوصول الى هدف محدد واحد , وعدم االنتشار في غير اماكن الهدف المطلوبة



 ؟لراغبين بااللتحاق بمهنة الصيدلةلنصائح الممكن تقديمها لكل اماهي ا

   "الدواء خدمة ال سلعة"

ان تخصص الصيدلة هو تخصص رائع بحق لكنه يعاني  من الدخالء على هده المهنة النبيلة التي اصبحت الصيدلة بالنسبة لهم 

يحافظ على كرامتة وكرامة المهنة التى ينتمى إليها وأن الصيدلة مهنة سامية وواجب كل صيدلى أن الطريق االسهل لجمع المال 

   يراعى تقاليد وآداب المهنة  بما يتناسب مع سموها

قتحام المهنة ألن فى هذا إساءة للمهنة وانتقاص من ن الصيدلى واجهة لغير الصيادلة إل.. فال يجوز أن يكوالصيدلية للصيدلى

 قيمتها وسموها 

  مثل أعلى وعليه أن يكون أميناً فى تعامله مع المرض والمترددين عليه محافظاً على أسرارهمالصيدلى فى صيدليته قدوه و

أرخص من الدواء الذى كتبه الطبيب وال يستطيع المريض شراءه .. عليه أن  على الصيدلى أال يطمع فى المريض وإن وجد بديال

  لحكمة وليس تاجراً ينصحه به والصحة حاجة أساسية ليست ترفاً .. والصيدلى من أهل ا

ينبغى على الصيدلى أن يصل نفسه بركب العلم فيواكب تقدمه ، ألن صحة الناس تتأثر باجتهاده أو تقاعسه ، وعلمه أو جهله ، 

 . فمسئوليته عن غيره تجعل وقته ليس خالصاً له ينفقه كيف يشاء

والبال الواسع وكتم األسرار وحسن النية والصدر  أن يتمير الصيدلى عن غيره من أبناء المهن األخرى بالصبر واإلحتمال -

 الرحب والبشاشة 

وينبغى أن يكون وقورا ال يبطش ولو لحق .. عف الحديث ولو فى فكاهة غضيض الصوت غير منكره ، سوى الهندام غير أشعثه 

ال يقبل وال يعرض إال بحساب ،  وال أغبره ، يوحى بالثقة ، ويبعث على اإلحترام ، مهذباً مع الغنى والفقير والكبير والصغير

 ويصون كرامته وكرامة منشآته 

 ا الصدد اننا بحاجة الي صيادلة اكفاء ومبدعين في كافة المجاالت والتخصصات الصيدليةذاريد ان اقول في ه

ركوا هدا المجال نريد صيادلة في علم االعشاب الطبية يقومون بابحاث علمية الثبات لنا فوائد االعشاب المتداوله  وان ال يت

  للدجالين الدين يتاجرون باوجاع الناس

  نريد صيادلة في المجال االكاديمي يحملون على عاتقهم تحديث المناهج التعليمية وعصرنتها مع تطور العلوم السريع

الينا علومهم فنحن نحن بحاجة الي علماء وباحثين درسوا بالخارج ونهلوا من تلك العلوم ان يشاركوا ابناء وطنهم وان ينقلوا 

 بحاجة الي سواعدهم نريد اشخاص يساهموا في فتح اكادميات ومراكز للبحث واالبتكار وان يشرفوا عليها 

  ال نريد ان نبقى مستوردين نريد صيادلة   يستقطبوا استثمارات لفتح شركات ومصانع لالنتاج الوطني

  ال يياسوا فمن رحم االزمات تولد افضل االبتكارات نريد صيادلة من يهتموا باالبحاث وان ينكبوا عليها وان

 نريد صيادلة من يحملون هم اصالح احوال الصيدلي بسن قوانين تعزز من دوره ومكانته وبالمطالبة بمزانية لالبحاث العلمية

ا نهتم بالعبي كرة حتى ال ينشغل الصيدلي بلقمة عيشه ويهجر البحث العلمي نريد ان نقول له انت ابحث وابتكر وسنهتم بك كم

 .   القدم

 


