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 ملخص البحث

تعد أنظمة التغلٌف المتقدم ضمن منظومة التعبئة والتغلٌف بمثابة ابتكارات حدٌثة فً مجال التغلٌف والتً تضمن سالمة 

هذا الدور من خالل زٌادة تطور تقنٌات التغلٌف والخامات وجودة المنتج الدوائً والمالئمة واالتصال للمستهلك، وٌتعاظم 

من خالل تقنٌات التغلٌف الحدٌثة ٌستطٌع المرٌض التعرف على نوع الدواء والشركة المنتجة وتارٌخ المستخدمة. ف

 الصالحٌة الذي ٌضمن فٌه المصنع الفعالٌة الكاملة والسالمة للدواء.

التعبئة والتغلٌف سٌعززها بقوة التقدم فً التقنٌات الحدٌثة مثل تكنولوجٌا النانو، من المتوقع ان االبتكارات فً اتصاالت 

وعلم األحٌاء الحٌوٌة كهربائٌاً وغٌرها من تقنٌات العرض وااللكترونٌات المطبوعة. كما أن تقنٌات التعبئة والتغلٌف 

التالً تحذٌر المستهلك، على سبٌل الحدٌثة ستمكن من وجود عبوات قادرة على االستشعار، والتحدث، والعرض، وب

المثال، كما انه بتوفٌر تقنٌات التغلٌف الذكً والفعال لن ٌكون هناك حاجه لكبار السن للنضال لفتح األدوٌة او نسٌان موعد 

 .الدواء. وسوف تستفٌد كل الفئات العمرٌة من هذا التقدم فً تقنٌات التغلٌف الفعال والذكً فً المستقبل

هو هذا النوع منن التغلٌنف النذي ٌسنتخدم فنً التغلٌنف لٌعطنً وظٌفنة كضنافٌة، كمنا ٌعطنً حناجز  ال أو النشطالتغلٌف الفع

  (2) حماٌة أو وقاٌة ضد المؤثرات الخارجٌة، وهو ظاهرة )ٌمكنه التحكم أو التفاعل أو التأثٌر( تحدث داخل التغلٌف.

ت عن بٌئة تشنغٌله أو صنالحٌته لترسنم اسنتنتاجات ذكٌنة عننه، هو تغلٌف ٌمتلك قدرة كامنة لتجمٌع المعلوما التغلٌف الذكً

  (1) كما ٌعدل من خواصه بشكل مؤثر وفقا لهذه االستنتاجات.

وقد تم عمل استبٌان من خالل تساؤالت متعددة لمعرفة الوضع بالسوق المصري الدوائً واالتجاهات المستقبلٌة فنً ضنوء 

كلى غٌاب دور تامٌن المنتج الدوائً وعدم االهتمام بإضنافة تقنٌنات حدٌثنة لرفنع  تكنولوجٌا التغلٌف المتقدم وأشارت النتائج

 كفاءة المنتج الدوائً.

 فترة الصالحٌة –االمتثال الدوائً –التغلٌف الفعال  –التغلٌف الذكً  مصطلحات البحث:

Background:  

As a result of the increasing incidence of many problems of the pharmaceutical product due to 

the absence of the role of packaging in pharmaceutical product and consumer protection and 

detect the occurrence of damage or manipulation. 
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This can be identified in the following points: 

- Inadequate use of modern packaging techniques in the control of the quality of the 

pharmaceutical product quality  in Egypt and lack of optimal usage of intelligent packaging 

techniques when a defect occurs and affects its validity or make the patient more Compliance 

to the dose of medicine through the added technologies to the medicine package. 

- Non activation of advanced packaging in the protection of the Egyptian pharmaceutical 

product from external and internal influences. 

Research : Goals:  

- The research aims for enhancing   the role of pharmaceutical product packaging and 

emphasizing the efficiency of achieving packaging functions through advanced packaging 

techniques, and to achieve protection and safety for the consumer and protecting  against 

fraud and manipulation. 

Research : importance  

- The importance of this research is: 

1- Emphasizing the role of the pharmaceutical product package to aware the consumer about 

the validity of the medicine used, helping the pharmacist to quickly identify and detect the 

good medicine from the invalid one. 

2. helping the pharmaceutical companies in tracking the pharmaceutical product and thus 

confirming the quality and safety of the product. 

3- Reducing the manipulation of drug mafia companies from the recycling of old drug 

packaging. 

Research : methodology :  

This research is based on the use of descriptive analytical experimental methodology in which 

access to knowledge by collecting data and information about the problem under study, then 

classification, analysis and subjecting it  to careful study to reach the generalizations and the 

desired results of the research. 

most important conclusions:  

• Advanced packaging technology can enable patients to communicate with health care 

professionals through printed technology as well as Internet connectivity. 

• A comprehensive work system, software and a strong working mechanism to achieve 

medical compliance through pharmaceutical packaging. 

• One of the main reasons for the ineffectiveness of medical prescriptions is the patient's lack 

of adherence to the therapeutic plan as a result of forgetting some doses and thus reducing the 

drug efficacy. 

• There are some companies that implement such technologies  but outside Egypt and these 

are the international companies. 

• The questionnaire indicates that lacking knowledge about the recent developments in 

packaging, and there is a state of confusion among the majority that what they use is the 

latest packaging technology. Knowing that the application of effective and intelligent packing 

systems is an important and urgent requirement that requires interaction with it, as we 

witness every day discovery of cases of products corruption and damage and manipulation of 

the product history of production and the expiry, and the consumer is the victim in the end. 
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 مقدمة:

الدوائً فً تحقٌق الوقاٌة والحفظ والتعرٌف بالمحتوى كال ان هذا الدور تزاٌد مع التقنٌات  للمنتجتعتبر العبوة هامة 

واالتصال بالمستهلك، وٌعرف تغلٌف الدواء "بأنه  الدوائًواالتجاهات الحدٌثة للتغلٌف لٌكون أكثر تفاعلٌة فً حفظ المنتج 

الدوائً  المنتجتحٌط بالمنتج الدوائً من وقت اإلنتاج وحتى وقت االستخدام" فتغلٌف  مجموعة من المكونات المختلفة التً

 ٌمثل نطاق عرٌض وشامل وله مهام متعددة األوجه.

تعرف التعبئة والتغلٌف الذكٌة بانها تلك التعبئة التً توفر مستوٌات كضافٌة من الوظائف المفٌدة للعبوة مثل االحتواء، 

 المنتج. الحماٌة ومعلومات حول

لٌس  Active Packagingتتحقق الحماٌة للمنتج من خالل دور التغلٌف الفعال  :Protectionأوال محور الحماٌة 

فقط فً منع المؤثرات الخارجٌة والداخلٌة التً تؤثر على المنتج الدوائً بل لتتعدى ذلك أٌضا لتتدخل بشكل نشط وفعال 

 فً وقف مؤثرات التلف.

فً  Packaging   Intelligent   وذلك من خالل تقنٌات التغلٌف الذكً  :Monitoringثانٌا محور المراقبة 

لتنبه وتعلم بحدوث تغٌر  المستهلكمراقبة ظروف التخزٌن والعرض والبٌع خالل عمر المنتج الدوائً حتى تصل لٌد 

 فٌزٌائً أو كٌمٌائً للمنتج الدوائً.

، وتهتم بدور العبوة فً Convenience & Communicationواالتصال:  مالئمةوالثالثا محور الموائمة 

 التواصل مع المرٌض وتحقٌق الموائمة والمالئمة كاستخدام الجرعة المناسبة ومٌعادها.

 مشكلة البحث

المنتج الندوائً الناجمة عن غٌاب دور التغلٌف فً وقاٌة -نتٌجة تزاٌد حدوث العدٌد من المشكالت الخاصة بالمنتج الدوائً 

 والتً ٌمكن تحدٌدها فً النقاط التالٌة:-وحماٌة المستهلك والكشف عن حدوث تلف او تالعب

قصور فً استخدام تقنٌات التغلٌف الحدٌثة فً مراقبة جودة المنتج الدوائً فً مصر وعدم االستغالل االمثل لتقنٌات  -

مرٌض أكثر التزام بجرعة الدواء من خالل التقنٌات التغلٌف الذكً عند حدوث خلل ٌؤثر على صالحٌته أو جعل ال

 المضافة لعبوة الدواء. 

 عدم تفعٌل التغلٌف المتقدم فً حماٌة المنتج الدوائً المصري من المؤثرات الخارجٌة والداخلٌة. -

 هدف البحث:

خالل تقنٌات التغلٌف  ٌهدف البحث كلى تعزٌز دور تغلٌف المنتج الدوائً والتأكٌد على كفاءة تحقٌق وظائف العبوة من

 المتقدم، وتحقٌق الحماٌة واألمان للمستهلك ومكافحة عملٌات الغش والتالعب. وكذلك تحقٌق الموائمة واالتصال.

 منهج البحث:

ٌعتمد هذا البحث على استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً حٌث الوصول كلى المعرفة عن طرٌق جمع البٌانات والمعلومات 

الدراسة وتصنٌفها وتحلٌلها واخضاعها للدراسة الدقٌقة للوصول الى التعمٌمات والنتائج المرجوة من عن المشكلة محل 

 البحث. 
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 أهمٌة البحث:

 تأتً اهمٌة هذا البحث من خالل:

التأكٌد على دور عبوة المنتج الدوائً فً توعٌة المستهلك بصالحٌة الدواء المستخدم، مساعدة الصٌدلً فً سرعة  .1

 الدواء الصالح من الدواء الغٌر صالح والكشف عنه.تمٌٌز 

مساعدة المؤسسات التً تعمل فً مجال المنتجات الدوائٌة بتتبع المنتج الدوائً وبالتالً تأكٌد تحقٌق الجودة والسالمة  .2

 للمنتج.

 الحد من تالعب شركات الغش لألدوٌة من اعادة تدوٌر االغلفة القدٌمة للدواء. .3

 :اإلطار النظري للبحث

 أهمٌة تقنٌات التغلٌف الذكً والفعال للمنتجات الدوائٌة-1

لتقنٌات التغلٌف الفعال والذكً دور كبٌر فً تامٌن المنتج الدوائً من العبث وتعرضه للتزٌٌنف والغنش وكنذلك فنً مراقبنة 

 الدوائً.صالحٌة المنتج الدوائً وغٌرها من الوظائف الهامة التً تعزز وترفع من كفاءة عبوة المنتج 

 تحقٌق االمتثال الدوائً من خالل تقنٌات التغلٌف الذكً 1-1

ٌقصد بعدم االمتثال الطبً بالدواء هو نسٌان اخذ الجرعة الطبٌة او عدم فهم كٌفٌة اخذ الجرعة الدوائٌة او عدم االنتظام او 

الجرعة ام ال. وبالتنالً تنشنأ مشنكلة االلتزام بالجرعة كما وصفها الطبٌب او اخذ جرعات متكررة بسبب نسٌان هل تم اخذ 

 (7)عدم االمتثال الطبً بالدواء والتً تسبب مشاكل صحٌة خطٌرة على المرٌض. 

 تطبٌقات تقنٌات التغلٌف الذكً للمنتجات الدوائٌة-2

ة تستخدم تقنٌات التغلٌف الذكً بشكل فعال فً عبوة المنتج الدوائً وفٌما ٌلً أهم تطبٌقات التغلٌف الذكً للعبو

 الدوائٌة:

 كصدار صوت للتذكٌر عند مٌعاد الدواء  .1

اجهزة تقوم بتسجٌل عدد الجرعات التً اخذت من علبة / شرٌط الدواء وتقوم بجمع االحصائٌات  .2

 وتحمل هذه البٌانات وٌتم فحصها فً مكتب الطبٌب او الصٌدلً.

لبٌانات.اجهزة تذكٌر للمرٌض ألخذ الدواء وتؤكد عن طرٌق الضغط على زر ألخذ  .3  ا

 اجهزة تذكٌر منبهة مثل عبوات دواء اوتوماتٌكٌة او ساعات منبهة للٌد. .4

االستخدام الفعال لأللوان واالٌقونات ووسائل التذكٌر وامكانٌة الوصول للمعلومات وسهولة الحمل  .5

لفعال لمعلومات العبوة ٌمكنه ان ٌسهل بقوة استخدام المرٌض للعبوة ومن ثم ٌ لتقدٌم ا شجع والمتانة وا

 على االمتثال الدوائً.

( نموذج لعبوة ذكٌة تحمل تقنٌة 1( نماذج لعبوات ذكٌة العبوة األولى شكل )2( وشكل )1ٌبٌن شكل )

تحتوي على تقنٌات تعمل على مراقبة امتثال المرٌض للدواء وموعد الجرعة من خالل وجود ذاكرة 

( نموذج لعبوة 2.العبوة الثانٌة شكل )RFIDودائرة مطبوعة وبطارٌة ودائرة متكاملة لموجات الرادٌو 

 دوائٌة ذكٌة تساعد على تذكٌر المرٌض بجرعة الدواء فً الوقت المحدد للجرعة.
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المرٌض للدواء1شكل ) ثال  قبة وقٌاس امت  ( عبوة ذكٌة تقوم بمرا

 

 ( مثال لعبوة دوائٌة ذكٌة2شكل ) 

 صور تزٌٌف المنتجات الدوائٌة -3

االدوٌة المزٌفة هً نسخ غٌر مصرح بها لهذه العالمة التجارٌة، وعقد االجتماع الدولً األول حول األدوٌة المزٌفة تعتبر 

( فً جنٌف وتم قبول التعرٌف التالً: "الدواء المزٌف WHO، فً منظمة الصحة العالمٌة )1992أبرٌل،  03-01خالل 

 (4) قا لهوٌة أو مصدر معروف.هو هذا الدواء الذي صمم عمدا وكذبا بغرض تسمٌته وف

التزوٌر ٌمكن أن ٌكون بشكل متبادل فً المكونات سواء كانت مكونات صحٌحة أو غٌر صحٌحة، أو مع عبوات تعبئة  

وتغلٌف مزورة ".   وفً وقت الحق، تم تعدٌل هذا المفهوم من قبل الوكالة الوطنٌة النٌجٌرٌة إلدارة الغذاء والدواء 

 بأنها:( NAFDACوالتحكم )

"تلك األدوٌة مع نفس الكمٌة من المادة الفعالة وتكون العالمات التجارٌة حقٌقٌة، ولكن المكونات غٌر كافٌة أو غٌر  -

نشطة، أو األدوٌة التً تحمل تارٌخ آخر غٌر تارٌخ انتهاء الصالحٌة الفعلً، االدوٌة المصنعة من مستحضرات عشبٌة 

 (3)تحمل اسم وعنوان الشركة المصنعة وبالتالً فهً مزٌفة ".  سامة أو غٌر فعالة واألدوٌة التً ال
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من األدوٌة المغشوشة فً العالم موجودة بالسوق المصرٌة طبقا لما نشر بجرٌدة  %7تشٌر دراسة مصرٌة الى ان 

 2014اغسطس  3المجتمع بتارٌخ 

 ( أهم العوامل المسئولة عن تزٌٌف المنتج الدوائً:3ٌبٌن شكل )

 فع لبعض االدوٌة مما جعل البعض ٌلجأ كلى انتاج منتج دوائً مزٌف وعرضة بالسوق الدوائً.السعر المرت .1

وجود بعض العالمات الدوائٌة التجارٌة المعروفة التً تحقق مبٌعات بأسعار عالٌة جعل المزورٌن أكثر رغبة  .2

 فً تقلٌد هذه المنتجات رغبة فً مكسب سرٌع بتكلفة منخفضة.

 ٌة رادعة للمزورٌن وعدم تفعٌل بعض العقوبات الموجودة بالفعل.عدم وجود عقوبات جنائ .3

 وجود ضعف فً سلسة التورٌد االمر الذي أدى كلى غٌاب الدور الرقابً فً مراقبة االدوٌة. .4

 –الصٌدلٌات  –مخازن االدوٌة  –نقص المساعدات والتعاون المشترك بٌن أصحاب المصلحة )شركات االدوٌة  .5

 رقابً للحد من هذه المشكلة. الموردٌن( فً عمل نظام

 عدم وجود الوعً الكامل لدي المستهلكٌن بكٌفٌة التعرف على الدواء األصلً من اآلخر المزٌف. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العوامل المسئولة عن تزٌٌف المنتج الدوائ3ًشكل )

   الحلول التكنولوجٌا لمكافحة التزٌٌف-4

المصادقة على كنشاء قانون أو مطابقة شًء ما حقٌقً. المصادقة أمر فً غاٌة األهمٌة وذلك ألن استخدام األدوٌة المزٌفة 

صحة وسالمة المرضى. استخدامها قد ٌؤدي كلى فشل العالج أو حتى الموت. وٌتم المصادقة بٌمكن أن تكون ضارة 

  عموما من خالل مالمح علنٌة أو سرٌة على المنتج.

 Overt (Visible) Featuresالسمات العلنٌة )المرئٌة(  4-1

تستخدم السمات العلنٌة لمساعدة المستخدمٌن على كثبات موثوقٌة العبوة. وهذه السمات تكون مرئٌة، ولكنها معقدة ومكلفة 

فً حالة اعادة االنتاج.  كما أنها تتطلب تامٌن قوي فً كجراءات التورٌد والمناولة والتخلص من النفاٌات لتجنب التحوٌل 
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ٌقها بطرٌقة ال ٌمكن كعادة استخدامها أو كزالتها دون تشوٌه أو تحكم فً العبوة. غٌر المصرح به. وهً مصممة لٌتم تطب

لهذا السبب ٌمكن كدراج المٌزات العلنٌة ضمن مٌزة مقاومة العبث لمزٌد من األمان. وهً تشتمل على مواد تغطٌة متغٌرة 

عالمات المائٌة، الباركود، التصوٌر ، والthermochromicبصرٌا مع تغٌٌر األلوان، واحبار متغٌرة لونٌا بالحرارة 

 (6) الهولوجرامً وغٌرها.

( اسنتخدام الصنور المجسنمة كسنمة تنأمٌن مرئٌنة والتنً ٌمكنن للمسنتهلك العنادي التعنرف علٌهنا بصنرٌا دون 4ٌبٌن شكل )

 الحاجة ألجهزة خاصة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( استخدام الصور المجسمة كسمة تأمٌن4شكل )

 Covert (Hidden) Featuresالسمات السرٌة )الخفٌة(  4-2

األساس المنطقً للسمات التقنٌة الخفٌة هو مساعدة مالك العالمة التجارٌة للتعرف على المنتجات المقلدة. بٌنما المستهلك 

أكد من ذلك. وٌنبغً العادي لٌس لدٌه القدرة على التعرف على وجود هذه السمات وذلك ألنه ال ٌمتلك االجهزة الخاصة للت

أن تكون السمات السرٌة من الصعب كشفها أو نسخها دون المعرفة المتخصصة. وتشتمل السمات السرٌة على الجزٌئات 

المجهرٌة من األلوان والعالمات المحددة المطبوعة مع تركٌبات األلوان.  وٌعتبر الغرض من السمات السرٌة هو تمكٌن 

المنتجات المزٌفة. وكذلك فإن الجمهور العام لن ٌكون على دراٌة من وجود هذه السمات صاحب العالمة التجارٌة تحدٌد 

وال تملك وسائل للتحقق من ذلك. وٌنبغً أال ٌكون من السهل الكشف عن تلك السمات السرٌة أو نسخها بدون معرفة 

 ( بعض السمات التأمٌنٌة الخفٌة.5متخصصة. وٌبٌن شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تأمٌنٌة خفٌة ( سمات5شكل )
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 عمر التخزٌن أو فترة الحفظ قبل البٌع او فترة الصالحٌة

قبل أن ٌتم اعتبارها غٌر  للتلفاد المعّرضة والمو والكٌمٌاوٌات والدواء والشراب للطعام هً المدة الزمنٌة التً تعطى

وٌستخدم   (Best Before) مدةصالحة ل فً بعض المناطق ٌلزم وضع عبارة .االستهالك مناسبة للبٌع واالستخدام أو

 أو (Use By)قبل

 (5) األغذٌة المعلبة القابلة للتلف. على  (Freshness Date) تارٌخ الطزاجة   

 منتهٌة الصالحٌةدراسة صادرة عن اإلدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة بوزارة الصحة بإعادة تدوٌر األدوٌة 

بعد اعتراف دراسة صادرة عن اإلدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة بوزارة الصحة بإعادة تدوٌر األدوٌة منتهٌة الصالحٌة 

داخل مصانع بٌر السلم وتهدٌدها لصحة المواطنٌن، فقد أكد بالفعل الصٌادلة أن األدوٌة منتهٌة الصالحٌة ٌتم كلقاؤها فً 

الضمٌر من التجار بجمعها من القمامة ثم كعادة تدوٌرها أو ٌقوم تجار الشنطة باستبدالها من بعض  القمامة وٌقوم عدٌمو

الصٌادلة بأدوٌة جنسٌة مشكوك فً أمرها وٌأخذون المنتهٌة الصالحٌة ثم ٌعٌدون كنتاجها فً عبوات جدٌدة بتوارٌخ حدٌثة 

 .رضىفً مصانع بٌر السلم ثم ٌطرحونها فً األسواق لتهدد صحة الم

% منن العقنناقٌر واألدوٌنة المغشوشنة تحتننوي علنى مركبننات 16وطبقناً لبٌاننات واحصننائٌات منظمنة الصنحة العالمٌننة، فنإّن 

% منن األدوٌنة 30% منها على نسب خاطئة من العناصر الفعالنة، والطرٌنف أن 17كٌمٌائٌة غٌر صحٌحة، بٌنما ٌحتوي 

فنً نفنس الوقنت، تمثنل األدوٌنة والمستحضنرات المغشوشنة تحندٌاً  المغشوشة ال ٌحتوي على أي منادة فعالنة علنى اإلطنالق

آخر، حٌث ال تخضع ألي اختبارات أو تسجٌل رسمً من أي نوع، وهو ما ٌعننً أن سنالمة تلنك المستحضنرات وفعالٌتهنا 

ٌُعّرض المرضى لمضاعفات صحٌة خطٌرة  .غٌر مضمونة، وال ٌمكن تحري سالمتها بما 

 القرارات الوزارٌة التً تخص حماٌة المنتجات الدوائٌة والطبٌة 

والثنانً رقنم  2003لسنة  104هناك قرارٌن وزارٌٌن ٌجبران الشركات على استالم األدوٌة منتهٌة الصالحٌة األول رقم 

 .2011لسنة  19

 

 

 

 

 

 

 

 ( عبوتٌن دوائٌتٌن أحدهما اصلٌة واألخرى مزٌفة6شكل )

 اإلطار التطبٌقً للبحث: 

 دراسة استطالعٌة لبعض شركات األدوٌة المصرٌة 

استخدمت الدارسة المقابلة الشخصٌة مع بعض الشركات العاملة فً كنتاج العبوات الدوائٌة فً مصر وبعض الشركات 

وقوف على مدى الوعً بأنظمة الدوائٌة المحلٌة والدولٌة مع االستبٌان كأداتٌن لجمع بٌانات الدراسة االستطالعٌة وذلك لل

التغلٌف الفعال والذكً كأحد االتجاهات الحدٌثة فً التغلٌف والوقوف على مدى تطبٌقها داخل السوق المصري، باالعتماد 

 على المنهج الوصفً التحلٌلً.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83
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 هدف االستبٌان:

لٌف المتقدم )الذكً والفعال رصد الوضع الحالً للسوق المصري والتوقعات المستقبلٌة لتطوٌر الدواء من خالل التغ 

 والتفاعلً(.

 اختٌار عٌنة البحث:

( شركة منهم 20تم اختٌار العٌنة موضع الدراسة الختٌار مجموعة من الشركات الدوائٌة المحلٌة والعالمٌة وعددهم )

 ( شركة وفقا للمحددات التالٌة:14( دولٌة وقد استجاب منهم عدد )10( شركات محلٌة ، )10)

 دوائٌة محلٌة توزع أدوٌتها داخل مصر فقط ،شركات دوائٌة دولٌة لها نفس االدوٌة داخل وخارج  مصر.شركات  .1

 التنوع فً كنتاج المنتجات الدوائٌة المختلفة. .2

 تعدد خامات التغلٌف المستخدمة. .3

 زٌوع  وانتشار منتجات تلك الشركات فً السوق المصري عن نظٌرتها. .4

 .الشهادات أو عالمات الجودة الدولٌةحصول تلك الشركات على أي من  .5

 

  نتائج التحلٌل اإلحصائً للبٌانات

 .22اإلصدار  SPSSبعد االنتهاء من جمع البٌانات تم ادخال البٌانات وجدولتها وتحلٌلها احصائٌاً باستخدام برنامج 

 

 وكانت نتائج التحلٌل كما ٌلً:

  64كات الدولٌة % بٌنما كانت نسبة الشر36كانت نسبة الشركات المحلٌة.% 

  ونسبة الشركات الدوائٌة التً لٌس لدٌها قسم 93كانت نسبة الشركات الدوائٌة التً لدٌها قسم أبحاث وتطوٌر %

 %.7أبحاث وتطوٌر 

  ونسبة الشركات الدوائٌة التً لٌس لدٌها 79نسبة الشركات الدوائٌة التً لدٌها معرفة بتقنٌات التغلٌف المتقدم %

 %.21التغلٌف المتقدم معرفة بتقنٌات 

  بٌنما نسبة الشركات الدوائٌة التً ال 64كانت نسبة الشركات الدوائٌة التً تستخدم بعض تقنٌات التغلٌف المتقدم %

 %.36تستخدم اي من تقنٌات التغلٌف المتقدم 

  أما 67دولً فقط % بٌنما نسبة تطبٌقها بالسوق ال0نسبة تطبٌق تقنٌات التغلٌف المتقدم بالسوق المحلً فقط كانت %

 %.33نسبة تطبٌقها بالسوق المحلى والدولً معاً كانت 

  أسباب عدم استخدام عٌنة البحث لهدة التقنٌات كانت عدم المعرفة بهذه التقنٌات ،العامل االقتصادي للسوق المصري

ستهلك المصري لٌس لدٌه ،ان تكلفة الدواء ٌتحملها المستهلك المصري بنسبة كبٌرة ولٌس التامٌن الصحً بمصر، ان الم

 استعداد لدفع القٌمة اإلضافٌة فً التغلٌف بالرغم من فائدتها.

  محلى،  3دولى و 5شركات بنعم منهم  8بخصوص وجود أدوٌة تم تزٌفها لدى العٌنة موضع الدراسة كانت كجابة

 محلً. 2دولى و 3شركات منهم  5أجابت بال شركة واحدة دولٌة وامتنع عن اإلجابة 

 لشركات رفضت تعطى أمثلة لبعض العبوات التً تم تزٌفها وبعضها وافق علً كعطاء أمثلة ومن هذه األمثلة بعض ا

 مطهر بٌتادٌن من شركة موندي فارما انترناشونال وأوجمنتٌن شراب جاف من شركة جالكسو سمٌث كالٌن. 

  من الشركات ان التزٌٌف كان 75 % من الشركات ان التزٌٌف كان فً المادة الفعالة فقط بٌنما اجابت25اجابت %

 %. 0بالمادة الفعالة والشكل الخارجً معاً وكانت كجابة التزٌٌف بالشكل الخارجً فقط 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

555 

  اإلجراءات التً اتبعتها الشركة للوقوف أمام التزٌٌف والتصدي له تنوعت اإلجابات بٌن الشركات ما بٌن توزٌع

فة فً العبوة الدوائٌة ومرفق به صورة للعبوة االصلٌة والعبوة المزٌفة ، منشور باالدوٌة المزٌفة موضح به األجزاء المزٌ

 .ة المزٌفة من المخازن والصٌدلٌاتقامت بعض الشركات بنشر هذا المنشور بالجرائد المصرٌة الحكومٌة و بسحب االدوٌ

  ركات الدولٌة وشركة % من العٌنة وهى جمٌع الش80نسبة الشركات التً تستخدم طرق حدٌثة لتأمٌن العبوات كانت

 % وجمٌعها شركات محلٌة.20واحدة محلٌة ونسبة الشركات التً تستخدم طرق تقلٌدٌة كانت 

  ،بالنسبة لطرق تأمٌن العبوات تنوعت اإلجابة مابٌن استخدام  بعض الشركات ألوان بانتون مخصوصة بأكواد معٌنة

على القرص نفسه، استخدام  Coding systemشركة، التعامل مع مطابع خاصة والتً تقوم بطباعة عالمات خاصة بال

Invisible ink   ،Reactive ink   2،نظامD CODE   حٌث ٌتم طباعته على العبوة الدوائٌة وكل عبوة دوائٌة لها

، الحبر السري فً   Barcode readerللعبوة عن طرٌق  Track and Traceرقم خاص بها وبعدها ٌتم عمل 

 ٌة.تامٌن العبوات الدوائ

  وكانت محلٌة بٌنما نسبة الشركات 7نسبة الشركات التً اجابت انها ال تواجه مشاكل مع التزام المرٌض بالدواء %

 % وكانت محلٌة ودولٌة.93التً اجابت ان لدٌها مشاكل مع التزام المرٌض بالدواء 

  بخصوص طرق عٌنة البحث لحل مشكلة االمتثال الدوائً تنوعت اإلجابة ما بٌن عملFeedback   من األطباء

لتالفى الخطأ فً   calendar packبالعٌادات الخاصة والمستشفٌات عن نتائج الدواء وتحلٌل هذه النتائج ، عمل 

 الجرعات ، واجابت بعض الشركات انه هناك بعض التجارب مازالت تحت الدراسة.

 تقبل لم تجٌب أي من الشركات المحلٌة والدولٌة كمكانٌة العٌنة موضع الدراسة لتطبٌق تقنٌات التأمٌن الحدٌثة فً المس

شركات  9شركات محلٌة اإلجابة بنعم من الممكن ان تطبق تقنٌات التأمٌن الحدٌثة فً المستقبل .اختارت  3بال .اختارت 

ة باحتمال شركة محلٌة اإلجاب 2دولٌة اإلجابة بنعم من الممكن ان تطبق تقنٌات التأمٌن الحدٌثة فً المستقبل بٌنما اختارت 

 تطبٌق تقنٌات التأمٌن الحدٌثة فً المستقبل.

  من العٌنة انها ذات تكلفة عالٌة بالنسبة 39أسباب عدم تطبٌق عٌنة الدراسة لهذه التقنٌات فً الوقت الحالً اجابت %

ة تنفٌذها % من العٌنة انها تقوم بعمل ابحاث بالمصانع الرئٌسٌة بأوروبا لدراس22للسوق المصري بٌنما اجابت نسبة 

% من العٌنة قالت انها اذا نفذت هذه التقنٌات فسوف تنفذها على األدوٌة ذات القٌمة المالٌة المرتفعة التً 26بمصر أما 

% من 10% من الشركات ان السبب هو عد المعرفة المسبقة بهذه التقنٌات. اما 3ٌمكنها  تتحمل قٌمة مضافة. واجابت 

 ماكن او اإلمكانٌات لتطبٌق هذه التقنٌات.العٌنة أجابت انه لٌس لدٌها األ

  شركة  2رفض او احتمالٌة العٌنة موضع الدراسة لتطبٌق تقنٌات التأمٌن الحدٌثة فً المستقبل كانت النتٌجة أجابت عدد

شركة ان ادوٌتها ذات سعر  2تعتبر هذه التقنٌات ذات قٌمة مرتفعة بالنسبة لطبٌعة السوق الدوائً بمصر.أجابت عدد 

شركة لٌس لدٌها  2فض ال ٌتعدى بعض الجنٌهات فكٌف ٌمكنها كضافة هذه التكالٌف كلى سعر العبوة بٌنما أجابت عدد منخ

 اإلمكانٌات او األماكن المناسبة لتطبٌق مثل هذه التقنٌات.

 5وعددهم  استخدام العٌنة موضع الدراسة لتقنٌات التغلٌف المتقدم للتروٌج الدوائً اجابت الشركات المحلٌة جمٌعها 

 شركات دولٌة االختٌار نعم. 8شركات باالختٌار ال بٌنما اجابت شركة واحدة دولٌة االختٌار ال واجابت 

  الشركات التً أجابت بنعم كانت بعض التقنٌات التً تستخدمها هً عبوات مؤمنة للفتح من قبل األطفالChild 

resistant  طٌع المرٌض معرفة عدد الجرعات المتبقٌة فً العبوة. ، عبوات مرقمة وملونة بحٌث مع االستخدام ٌست 

 .ًتستخدم بعض الشركات الحبر اإللكترونً فً العبوات الدوائٌة ولكن ذلك فً العبوات الدوائٌة بالسوق األجنب 
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  ًال تطبق أي شركة من الشركات التً أجري معها االستبٌان هذه التقنٌات بالسوق المصري فقط. نسبة الشركات الت

%. نسبة الشركات التً تطبق هذه التقنٌات بالسوق المصري والدولً معاً 62ق هذه التقنٌات بالسوق الدولً فقط تطب

38.% 

 أظهرت نتائج الدراسة االستطالعٌة اآلتً:

نسبة كبٌرة ال بأس بها من العٌنة موضع الدراسة تقوم بإجراء أبحاث ودراسات للوقوف امام طرق التزٌٌف والتصدي  -

 دائماً.لها 

 % من الشركات فً العٌنة موضع الدراسة تم تزٌٌف بعض المنتجات الدوائٌة لدٌهم ولكن بعضهم لم ٌعط امثلة.100 -

الغالبٌة العظمى للشركات فً العٌنة موضع الدراسة تتبع طرق تقلٌدٌة فً حماٌة العبوة الدوائٌة والبعض االخر انقسم  -

تامٌن للعبوة الدوائٌة بنفس الطرٌقة داخل وخارج مصر، والنصف االخر ٌؤمن الى نصفٌن النصف األول ٌستخدم وسائل 

 نفس العبوة الدوائٌة بطرٌقة مختلفة داخل مصر عن خارج مصر ٌرجع ذلك كلى عامل التكلفة.

كلة عٌنة البحث بالكامل لدٌها مشاكل تجاه التزام المرٌض بجرعة الدواء ولكن البعض فقط التً أوجدت حالً لهذه المش -

من األطباء بالعٌادات الخاصة والمستشفٌات عن نتائج الدواء ، تتبع نتائج   Feedbackواستطاعت حلها من خالل عمل 

 لتالفى الخطأ فً الجرعات.  calendar packالمستحضرات الدوائٌة ومعرفة مدى تحقٌق نتائجها ، عمل 

ذكٌة او فعالة فً التروٌج للعبوة الدوائٌة مما ٌحسن من الشركات الدوائٌة المحلٌة المصرٌة ال تتبع أي طرق حدٌثة  -

 عملٌة االمتثال الدوائً.

الشركات الدولٌة تستخدم طرق تغلٌف فعالة، ذكٌة، تفاعلٌة ولكن مع المنتجات الدوائٌة مرتفعة الثمن مثل األدوٌة  -

 على االدوٌة التً توزع دولٌاً.المخدرة وذلك ألنها ٌمكنها تحمل قٌمة تكلفة كضافٌة للعبوة ولكن أٌضاً تطبق 

هناك خلط ناتج من عدم المعرفة بتقنٌات التغلٌف الحدٌثة والمعروفة بالتغلٌف الفعال والتغلٌف الذكً بالرغم من وضع  -

 تعرٌف لها فً بداٌة استمارة االستبٌان

 هناك رغبة لدى بعض الشركات فً التطوٌر ولكن عامل التكلفة ٌقف عائق امامهم. -

ك نسبة لٌست بقلٌلة من الشركات موضع العٌنة ال تعطً اهتمام بمشكلة التأمٌن وال ٌوجد لدٌها قسم بحوث وتطوٌر هنا -

 للمنتجات الدوائٌة او ان لدٌها قسم ولكن على الورق وال ٌوجد علً ارض الواقع.

 كات هً الشركات االنترناشونال هناك نسبة قلٌلة الشركات التً تنفذ مثل هذه التقنٌات ولكن فً خارج مصر وهذه الشر -

 مشكلة االمتثال الطبً للدواء مشكلة تعانً منها جمٌع الشركات. -

 نتائج البحث:

  التكنولوجٌا التعبئة والتغلٌف المتقدمة ٌمكن أن تمكن المرضى من التواصل مع المتخصصٌن فً الرعاٌة الصحٌة من

 .خالل التكنولوجٌا المطبوعة وكذلك االتصال باإلنترنت

   .ًنظام عمل شامل وبرمجٌات ومٌكانٌكٌة عمل قوٌة لتحقٌق االمتثال الدوائً من خالل التعبئة والتغلٌف الدوائ 

  أحد االسباب الرئٌسٌة لعدم فاعلٌة الوصفات الطبٌة هً عدم التزام المرٌض بالخطة العالجٌة نتٌجة نسٌان بعض

 الجرعات وبالتالً ٌقلل هذا من كفاءة الدواء.

  هناك بعض الشركات التً تنفذ مثل هذه التقنٌات ولكن فً خارج مصر وهذه الشركات هً الشركات االنترناشونال 

 .مشكلة االمتثال الطبً للدواء مشكلة تعانً منها جمٌع الشركات 

 .تسبب مشكلة عدم المتثال الطبً للدواء تهدٌدا خطٌر على الصحة العامة واهدار مالً ضخم لمؤسسات الدولة 
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  دل االستبٌان على عدم العلم والمعرفة بالتطورات الحدٌثة فً مجال التغلٌف، وحدوث حالة من االلتباس لدى الغالبٌة

بأن ما ٌستخدمونه هو أحدث تقنٌات التغلٌف، مع العلم أن تطبٌق أنظمة التغلٌف الفعال والذكً هو مطلب هام وملح ٌتطلب 

تشاف حاالت فساد وتلف للمنتجات وتالعب فً تارٌخ اإلنتاج والصالحٌة التفاعل معه وذلك لما نشهده كل ٌوم من اك

 للمنتج، والمستهلك هو الضحٌة فً النهاٌة.

  غٌاب دور أقسام الجودة والبحوث والتطوٌر فً المؤسسات لالطالع عما هو جدٌد فً مجال التغلٌف، واقتصار دورهم

مام بما هو حدٌث فً التغلٌف والذي ٌجب أن ٌكون على نفس القدر فقط على متابعة جودة المادة الفعالة نفسها دون االهت

 من االهتمام، فالعبوة هً التً تحمى وتحوي وتبٌع.

  أجماع عٌنة البحث على وجود تواصل مستمر بٌن الشركات والمستهلكٌن لهو أمر جٌد، ولكن لماذا ال ٌتم البحث عن

 طاله صالحٌته، ومن ثم استرضاء المستهلك وتحقٌق ربحٌة أكثر. تقنٌات حدٌثة توفر أمان أكبر للمنتج ورفع جودته وأ

  ًأجمعت عٌنة البحث بأكملها على أن محور االهتمام لدٌهم هو تحقٌق أقصى جودة وسالمة للمنتج وهذا شًء كٌجاب

 حسب طبٌعة اٌضاً ولن ٌتحقق هذا بالشكل األمثل اال بدراسة تطبٌق أنظمة التغلٌف الفعال والذكً واالستفادة منها كالً 

 منتجه، وحسب مقدار الجودة المطلوبة.

  هناك تخوف لدى بعض الشركات من تطبٌق تلك األنظمة الحدٌثة لكونها تكلفة مضافة على المنتج النهائً وهذا اعتقاد

اً كبٌراً خاطئ، أوالً اذ كٌف ٌتم الحكم على شًء دون أدنى معرفة وعلم به، ثانٌاً تكلفة تطبٌق تلك األنظمة لن تشكل عبئ

على المنتج مع اإلنتاج الكمً وكذلك فً ظل التنافسٌة بٌن الشركات، عالوة على أن التكلفة الفعلٌة لتلك األنظمة أصبحت 

 اآلن تكلفة منخفضة مع انتشارها فً العالم وظهور شركات عدٌدة منتجة لتلك األنظمة تتنافس فٌما بٌنها. 

 اسٌة تجعل من الصعب عملٌة التزٌٌف فً التعبئة والتغلٌف مقارنة بالتامٌن دمج وتضمٌن المالمح التأمٌنٌة كركٌزة اس

 عن طرٌق االحبار. معظم التقنٌات تكون سرٌة وتحتا الى اجهزة منخفضة التكلفة ألثبات صحتها.

 توصٌات البحث:

واخذ عقاب رادع ضرورة وضع قوانٌن صارمة حول تامٌن العبوات الدوائٌة والحد من تزٌٌفها وتنفٌذ هذه القوانٌن  .1

 لكل مزور.

ضرورة وجود تعاون بٌن كل من الطبٌب والصٌدلً والمرٌض والمستشفى وعمل نظام متكامل لخدمة المرٌض  .2

 ومتابعة الوصفة الدوائٌة لتحقٌق االمتثال الطبً وتالفى ارتفاع نسبة الوفٌات.

األبحاث العلمٌة لتطوٌر الصناعة فً  ضرورة وجود تعاون أكبر بٌن الصناعة والمراكز البحثٌة، واالقتناع بدور .3

 مصر وأنها هً السبٌل الوحٌد للتطوٌر ورفع جودة المنتجات.

دراسة تطبٌق ونشر استخدام األنظمة الحدٌثة فً التغلٌف للمنتجات الغذائٌة لتحقٌق الجودة، واألمان، والسالمة،  .4

 المستهلك.وكطالة الصالحٌة، والتتبع للمنتج من لحظة انتاجه حتى وصوله الى 

ضرورة وجود قسم تابع للبحوث والتطوٌر فً الشركات منوط فقط بالتغلٌف وأن تكون من ضمن مهامه الدراسة  .5

 واالطالع على كل ما هو جدٌد فً مجال التغلٌف ومدى تحقٌقه واالستفادة منه داخل الشركات. 

وفر السالمة واألمان للمنتج من التلف، البحث دائماً عن كل ما ٌحقق رضاء المستهلك من حٌث رفع جودة المنتج وت .6

وأن ٌكون المستهلك نفسه مشاركاً فً تقٌٌم جودة المنتج، ولن ٌتحقق ذلك بدون السعً لتطبٌق أنظمة التغلٌف الفعال 

 والذكً.  
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