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 : مقدمة

مستقبل اء فكر صيدلي الدعى مدخل إلى علم الصيدلة بدراسة مواضيع مختلفة تسهم بإثريهتم هذا المقرر الذي ي  

 وإغناء ثقافته الصيدالنية وتعليمه أساسيات ومفردات هذه المهنة السامية التي اختارها لنفسه.

 سهام الحضارات اإلنسانية المختلفة في تطوره عبر الزمنإتعراض نشأة وتاريخ علم الصيدلة ويبتدأ المقرر باس

لعلم. ثم يبحث في نشأة وتطور هذه المهنة في سورية ودور العرب الريادي في وضع األسس الصحيحة لهذا ا

طالبنا  همالتي ت ناظمة لمهنة الصيدلةال والقوانين في العصر الحديث إضافةً إلى استعراض أهم التشريعات

األعزاء عند تخرجهم ومواجهتهم للحياة العملية. كما سنهتم أيضاً بمعرفة اآلداب التي يجب أن يراعيها الصيدلي 

 ه بزمالئه الصيادلة أو بمريضه أو بالطبيب أو بالمجتمع من حوله.في عالقت

وتصنيفها في زمر  وأشكالها الصيدالنية كما يدرس هذا المنهاج التعريف األساسي لألدوية ومصادرها المختلفة

 .هاعن تأثيراتها وآلية عمل بسيطة   متعددة مع فكرة  

عواقب الناجمة عن سوء استخدام األدوية وتأثيراتها كما سنحاول بشكل مبسط معرفة طرق إعطاء الدواء وال

 .وتأثيراتها على الحمل واإلرضاع الجانبية والعكسية وتداخالتها المختلفة

ناية بالعبالدواء و أما القسم األخير من هذا المقرر سيخصص للتعريف بالمنظمات الوطنية والدولية المهتمة

 الصحية.

 اء من خالل مفردات هذا المقرر كل ما هو مفيد وممتع.نأمل أخيراً أن نقدم لطالبنا األعز

 

 المرجع األجنبي المعتمد : 

Foundation in Pharmacy Practices 

2008d th 4)  Whally Fletcher, Weston Haward, Raw Linson( 
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 : تاريخ الصيدلة

اإلنسان المرض منذ بدء الخليقة, وحاول أن يعالج نفسه بكل ما وصلت إليه يده من مواد نباتية أو حيوانية  عرف

أو معدنية, وآمن بقدرتها على شفائه من مرضه,وإن كان قد خلط في كثير من األحيان بين الشفاء بواسطة الدواء 

 شر.والشفاء بواسطة السحر أو بواسطة قوى تفوق بسلطتها قدرة الب

الحشرات السامة وأن يعالج ما ضد الحيوانات الضارية و لقد تمكن اإلنسان البدائي من أن يحمي نفسه إلى حد ما

يصيب جسمه من جروح وكسور, لكنه احتار في أمر األمراض التي تصيبه من دون سبب ظاهر وتنتهي بالموت 

الطارئة إلى غضب األرواح الشريرة, أو في بعض األحيان. وقد هداه تفكيره القاصر أن يعزي هذه األمراض 

ً  إلى دخولها الجسم بقصد الضرر, أو من جراء غضب الموتى أو ما لجأ في عالج  اآللهة أو انتقامها. لذلك غالبا

هذه األمراض إلى السحرة والمشعوذين الذين كانوا يستعينون بالتعاويذ والرقى واإليحاء لتخليصه مما أصابه. 

أن القدماء اهتدوا إلى الطب النفسي ومارسوه على نطاق واسع لشفاء بعض األمراض  لذلك يمكننا أن نقول

 المستعصية.

كان الطبيب الساحر يتمتع بسلطة قوية بين أفراد الجماعة التي يعيش بينها, ولم يكن يجسر أحد على محاسبته عند 

 ب قوى الشر على قوى الخير.ارتكابه الخطأ في التشخيص والمعالجة, بل كان يعزى فشله غالباً إلى تغل

على أن هنالك بعض القبائل البدائية في أواسط إفريقيا, كانت تلجأ إلى محاسبة الطبيب عند وفاة المريض وذلك 

 مذنباً. د  بإعطائه أحد سموم التجربة فإذا نجا كان بريئاً وإال ع  

المحافظة على  هاماً في لتجربة والمالحظة دوراً لقد لعبت الغرائز الطبيعية التي يتمتع بها اإلنسان وكذلك التقليد وا

قف النزف, والحامل هدتها الغريزة والغريزة هدته ألن يلعق جرحه لياإلنسان وشفائه من بعض األمراض. فصحة 

ألن تلعق األحجار الكلسية التي هي بحاجة إليها لتشكيل عظام الجنين. وتقليد الطيور والحيوانات هو الذي جعل 

انت تأكل ا كأن الكالب عندما كانت تعتل صحته مثالً  الحظكما  ر حفرة ليواري فيها فضالته وموتاه.اإلنسان يحف

تشعر بآالم بمعدتها تبحث عن نبات النعناع وتأكله ليساعدها على  كانت القطط عندماأن و أعشابا فتهدأ وتشفي

ي عض العقاقير التي كان لها تأثير سحركذلك فإن التجربة جعلت اإلنسان يهتدي إلى بطرد الغازات من بطونها . 

في شفائه من بعض أوجاعه, وقد مر دون شك بمجموعة كبيرة من التجارب السيئة حتى اهتدى إلى بعض النتائج 

 الحسنة.
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قير تعلقة بفوائد بعض العقاماحتفظ اإلنسان البدائي, بما يتمتع به من ذاكرة واعية , بمجموعة من المعلومات ال

وعشيرته وأورثها أبناءه, وبهذه الصورة تناقل األبناء عن اآلباء خالصة تجاربهم في علمي العقاقير فوصفها ألهله 

 والمداواة.

لقد اشتهرت بعض الشعوب القديمة بظهور أفراد فيها برعوا في صناعة الصيدلة والطب مما أكسبهم محبة هذه 

 ً لممارسة الطب إلى جانب الطقوس الدينية.  الشعوب وتقديسها, فجعلت منهم آلهة عبدت في أماكن شيدت خصيصا

تب. وفي بابل نينازو وفي اليونان اسكوالبيوس هر من آلهة الطب توت وإيزيس وأمحوففي مصر الفرعونية اشت

 وفي الصين شين نونغ وفي بالد فارس مازدا وهكذا.

ء يحضرون باكان األطحيث  وقد بقيت الصيدلة مرتبطة لفترة طويلة من الزمن بمهنة الطب تكاد ال تنفصل عنها

بة كأدوية مر وأ واحدتتكون من عنصر طبيعي مفرد . وكانت األدوية إما أدوية مفردة ىالدواء ويصفونه للمرض

ثم  ,وبدأ التخصص في الصيدلة يظهر في القرن الثامن في العالم المتمدن ببغداد. تركب من عدة عناصر طبيعية

ً  انتشر  ثةالحديبدأ اكتشاف واصطناع األدوية حيث  يمياء والكيميائيينفي أوربا تحت اسم الك تدريجيا

تصنيف ( التي تهتم بPharmacopeiaونشأ ما يدعى بدساتير األدوية ) الجديدةصيدالنية الشكال األوتطوير

اليوم هو من  الصيدليوصار .وتحديد جرعاته هنمواصفاته والكشف علدواء واستعماله وطرق معرفة غشه وا

 .يسدي النصائح الطبية والصحية للجمهورويبيعه وواء ديصنع ال

أما أصول التسمية فإن كلمة صيدلي أو صيدالني العربية مشتقة من العقار المسمى بالصندل ذو الرائحة العطرة 

فإنها تعود إلى األصل الالتيني لكلمة عقار  (Pharmacien, Pharmacistأما التسميات األجنبية )

Pharmakon . جميع األحوال وفي عرف كل الحضارات هو الشخص الذي يجمع األعشاب  فالصيدلي في

 النافعة للتطبب.

وسنحاول فيما يلي استعراض إسهامات الحضارات اإلنسانية المختلفة في تطور هذه المهنة حتى وصلت إلى ما  

 هي عليه اليوم :

 في بالد الرافدين : والصيدلة الطب -1

قدم المناطق المأهولة تاريخياً وتعاقب عليها حضارات مختلفة كالسومريين لقد كانت منطقة بالد الرافدين من أ

قوانينه بوالبابليين واألكاديين واآلشوريين ولعل الملك حمورابي هو أشهر من حكم هذه البالد ونظم الحياة فيها 

ة حيث تى الطبيالمعروفة بشريعة حمورابي التي اهتمت بكل جوانب الحياة اإلجتماعية واألسرية والتجارية وح
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 حددت األجر الذي يتقاضاه الطبيب أو الجراح لقاء عمله وبناًء على الوضع اإلجتماعي للمريض )أحد النبالء,

بيب )إذا قام الط تاجر, عبد, حيوان, ...( كما حددت العقوبة التي تقع على الطبيب في حال فشل في أداء مهمته:

 اعشرة من الشيكالت الفضية, أما إذ قذاً حياته, فإنه يحصل علىبإجراء عملية جراحية كبيرة ألحد النبالء من

توفي هذا النبيل فتقطع يدا الجراح. أما إذا تسبب الطبيب في وفاة أحد العبيد, فإنه يقوم بتعويض صاحبه بعبد 

 .آخر(

لكة اة الموكان الكهنة األطباء يتعلمون في مدارس ملحقة بالمعابد وكانت مهمتهم بشكل خاص العناية بالعائل

وحاشيتها من أبناء الطبقة الغنية والمتنفذة وكانوا يعتمدون في عالجهم على األدوية البسيطة كاألعشاب والزيوت. 

ومن الهام أن نعرف أنه كان يوجد في قصر الملك أشخاص وظيفتهم كحيوانات التجربة في الطب, عليهم أن 

 بة.يذوقوا كل دواء وأن يختبروا فعاليته عن طريق التجر

 : عند قدماء المصريين والصيدلة الطب -2

 الد الرافدين لوفرة اآلثار واهتمامبال شك أن ما وصلنا من معلومات عن بالد النيل هي أكثر بكثير مما وصلنا عن 

احتكر الكهنة في مصر القديمة ممارسة الطب والصيدلة في المعابد وبيوت الحياة الملحقة وقد  العلماء بفك رموزها.

وقد رفعه المصريون إلى درجة  م.ق 03ن يعد أمحوتب من أشهر أطباء مصر القديمة وصيادلتها في القربها . و

يت وأطلقوا عليها اسم ب المعابد مدارس للطب وتعليم الدين,األلوهية وأقاموا له معابد في مدن شتى وجعلوا من تلك 

سجل قدماء المصريين خبرتهم باألدوية على . وتضى والنساء العقيمان قسماً منها مخصصاً إلقامة المرالحياة, وكا

ويبلغ ق.م  61التي ترجع للقرن ( جدران المعابد والقبور وأوراق البردي، ومن أشهر هذه البرديات بردية ) ايبرس

 61مرضاً من أمراض العين و 92مرضاً من أمراض البطن و 61سم وهي تعرض  03طولها مترين وعرضها 

تركيبة عالجية  133دواًء و 033طريقة لعالج السعال كما تحتوي هذه البردية على  96مرضاً من أمراض الجلد و

األخرى كبردية كاهون وبردية أدوين سميث وبردية  تحدثت البرديات كما. من أصل نباتي أو حيواني أو معدني

ية زيرة العربعن نباتات طبية عديدة كانت تنمو في أرض مصر أو تجلب من الصومال أو السودان أوالج هيرست

                           أوالحبشة.

ويذكر المؤرخون أن األطباء في مصر القديمة كانوا من المختصين فهناك طبيب ألمراض العين وآخر ألمراض  

 البطن وثالث ألمراض النساء كما هي الحال اليوم.
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ً هام اً قد كان للتحنيط دورو  اء الجسم و كانوا يلجؤون إلى التحنيط في تعرف قدماء المصريين على مختلف أعض ا

دهم الوثيق بأن الروح ال بد أن تعود يوماً إلى جسد صاحبها لذلك ال بد من حفظ معالم الجسد واضحةً حتى اإلعتق

اعتمد قدماء المصريين في تحنيط جثث الموتى وحفظها  تتعرف الروح إليه عندما تعود لإللتصاق به من جديد. وقد

النباتات كالحنة والبصل والصمغ وخيار شمبر والمر واللبان ونشارة الخشب والكتان ونبيذ  من التلف على بعض

 .والنطرون البلح

والعقاقير الملينة كزيت الخروع وكانوا أول من قام بعملية الختان  ثر المصريون من استعمال المسهالتوقد أك

 .ا بعض التراكيب المانعة للحملواهتموا بعالج األسنان وبرعوا في مداواة أمراض النساء وعرفو

  الصينيين :عند  والصيدلة الطب  -3

عرف الصينيون القدماء التداوي باألعشاب والنباتات الطبية، وكان علماء الصين يجربون تأثير األدوية على 

مؤلف  وهو مؤسس الصيدلة في الصينق.م(  99)القرن  غوننشن  ى الحيوان. ويعتبر العالم الصينيأنفسهم وعل

 . كمادواًء نباتياً بعدد أيام السنة 011"بن تساو" الذي يعتبر أول دستور لألدوية حيث يحتوي على  كتاب الصيدلة

ومنه يستخلص حاليا مادة اإلفدرين التي تستعمل في  ,فدرا" المنشط والمعرقاإل" غشان غتأثير نبات شاناكتشف 

َمادام يستعملونفي الماء أو يخمرونها، و الربو . والصينيون كانوا ينقعون األعشاب الطبية ِّ ت نها المراهم والض 

شبه جسد اإلنسان وعزوا إليه عدة خصائص دوائية لجانسنغ بكثرة وخاصة جذوره التي ت, واستعملوا االطبية

عجيبة, ومن أهمها إعادة الشيخ إلى صباه والتخلص من اإلنهاك والتعب وتثبيت ضغط الدم, كما اكتشف الصينيون 

أثير الدوائي لألشن البحرية في عالج مرض جحوظ العينين واستعملوا أوراق الصفصاف في معالجة مرض الت

  .الجسم ومر لتغذية ت ومالح لتغذية األوعية الدمويةوقسموا العقاقير النباتية إلى حلو لتغذية العضال .الرثية

تبادلوا فيما بعد المعلومات الطبية مع علماء وأعطوا أهمية كبيرة لألدوية المفردة، وتجنبوا األدوية المركبة، و

نقطة  أن كل بناًء على اعتقاد يقولهو المداواة بوخز األبر  حقيقةً  ولكن ما يميز الطب الصيني .بجازان المسلمين

مد األطباء كما اعت في الجسم تتصل بعضو معين, فمثالً إذا غرزت إبرة في شحمة األذن شفت ألماً يقع في البطن.

 ون على الكي برماد النبات لعالج بعض األمراض.الصيني

 : الهنود قدماء الصيدلة عند -4

ألطباء وقد تمتع جميع ا يطلق على المعلومات الطبية القديمة المتوارثة في الهند اسم ايورفيداس )أي علم الحياة(

ته اته الخاصة وأثناء مزاولالهنود المعتمدين بمكانة إجتماعية مرموقة وكان على الطبيب التزام المثالية في حي



8 

 

لمهنته وعليه أن يحافظ على مظهره ولباسه وجميع تصرفاته لكي يكون بعيداً عن النقد والتجريح. واتبع األطباء 

الهنود في تشخيص األمراض مزيجاً من الطرائق السحرية إلى جانب الطرائق التي تستند إلى التجربة والقياس. 

ل المرضى كما اشتهروا بمعالجة المتسممين بلدغ األفاعي االسكري بتذوق أبووقد اكتشف األطباء الهنود مرض 

أشهر  ومن استخراج حصاة المثانة والساد, ...من العمليات الجراحية  كالفتق و والحشرات السامة وبإجراء العديد

 أطبائهم تشاركا وسوسروتا.

ى األلم مد فيه القول بإمكان البشر التغلب علويمتاز الطب الهندي عن بقية الشعوب بوجود فرع روحي فلسفي يعت 

 والمرض والشهوات وذلك باإليمان العميق والرياضة النفسية والجسمية وهو ما يعرف باليوغا.

 الطب والصيدلة في بالد فارس : -5

 من الممكن أخذ فكرة تقريبية عن وضع الطب والصيدلة في بالد فارس استناداً إلى الكتاب المقدس لدى الفرس

وذكر فيه أن الروح  والمعروف باسم األفستا والذي خصص فيه الفصل األول للكالم عن كثير من األمراض

الشريرة هي السبب األول للمرض, ويقسم الطب في فارس حسب األفستا إلى ثالثة اقسام : طب العزائم والرقى 

عد الذي ي ة كبيرة للمعالجة بالمياهوطب المداواة بالنباتات والطب الجراحي. وكان الطب في إيران يعطي أهمي

. وقد حمل الرهبان النساطرة الذين فروا بدينهم تحت ضغط ملوك بيزنطة إلى بالد فارس عندهم أساس الحياة

الكثير من المؤلفات اليونانية بما فيها كتب للطب وأسسوا مدرسة الطب في جنديسابورالتي تخرج منها الكثير من 

 األطباء من مختلف البالد.

 

 : الصيدلة عند اإلغريق -6

شعوب العالم القديم في التداوي باألدوية. واعتبروا راث قدماء المصريين والبابليين واستفاد اإلغريق من ت

ول وقد بقي الثعبان الملتف ح لها الثعبان رمزا للحياة والحكمة والشفاء، مثلما اعتبر المصريون الكوبرا رمزاً 

. وكان العشابون يجمعون أكثر العقاقير الطبية في الظالم، وفي أول الشهر .ومللصيدلة حتى الي العصا رمزاً 

صقالب الذي برع في عالج المرضى إلى  القمري، وفقا لقواعد خاصة. ومن أشهر علماء األدوية عند اإلغريق

 أبقراط أن وضعه الناس موضع اآللهة وقدسوه وأقاموا له المعابد وجعلوا مهنة الطب حصراً في نسله ومنهم

الذي استطاع أن يخرج الطب من دائرته الضيقة وأن يتيح ممارسته لمن  (ق.م 000- 013أبو الطب )ب الشهير

ف الطب وكان يعرِّ   اباً في شتى مجاالت الطب والدواءكت 03تتوفر فيه الصفات الالزمة للطبيب, كما ألف نحو 
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ء وكان يوصي بإعطا يعد الحمية رأس كل دواءكيب, كما بأنه قياس وتجربة وكان يصف األدوية البسيطة التر

عقاراً وعشباً كان يهيىء منها أدوية بعضها  903, كما كان يستعمل في عالجه نحواً من المريض أغذية معينة

يستعمل خارجاً كالكمائد والمراهم والزيوت, وأخرى تستعمل داخالً وتكون على شكل جرعات أو حبوب أو 

إنسانيته ومثاليته وحبه للناس وحثه األطباء على إغاثة المرضى دون النظر إلى وإن مما خلد أبقراط  .قطرات

أي ربح مادي. ولكي يلزم الطبيب بحسن الخلق والمعاملة الحسنة فقد أخذ عليه عهداً أال يقوم بأي عمل يمس 

 شرف المهنة والضمير الحي وهو ما يعرف بقسم أبقراط. 

والطبيب  (م.ق010ق.م( وأرسطو المعلم األول ) 060-010النبات )أبو الذي دعي بثيوفراستوس  كما اشتهر

ن فيه الفاعلية بي  Materia medica أو   "اإلغريقي ديوسكوريد الذي ألف كتابا يحمل عنوان: "المادة الطبية

 .العالجية للعقاقير النباتية والحيوانية والمعدنية

 

 : الصيدلة عند البطالمة -7

 اإلسكندرية  ازدهرت كبرى مدنهمق.م(. و090سكندر األكبر عام )اليونان بوفاة اإليبدأ عصر البطالمة عند 

في حدائقها مئات األنواع من األعشاب والنباتات الطبية، ودرست خواصها وتأثيراتها العالجية على  رعز  التي 

حيوانية لطبية النباتية والألف قصيدتين إحداهما عن العقاقير ا يينهم العالم الشاعر "نياكور" الذأيدي علماء من ب

وكان اإلغريق يصنعون المراهم واللبخات في  . "والمعدنية وعن السموم ومضاداتها والثانية باسم: "الترياق

تحضيراألدوية. وكان علماء اليونان اإلغريق لهم الفضل الكبير في إنشاء المدارس التي تهتم بعلم الطب 

 كوالس " إلى مصاف اآللهة واطلقوا عليه لقب إله الشفاء. والصيدلة، كما رفع اإلغريق كاهنهم " اس

 

 : الصيدلة عند الرومان -8

استفاد الرومان من المعلومات عن األدوية لدى اإلغريق وقدماء المصريين والبابليين والبطالمة عن طريق 

ر من األطباء التي انتقلت علومها إلى روما. واشته مكتبة األسكندرية التي كانت تضم آالف المخطوطات

 والذي كان طبيب اإلمبراطور نيرون الشهير الذي كان ق.م( 03-93اندروماك" )"رومان المعالجين بالعقاقير لا

ق.م( الذي  13-1"ديسقوريدس" )و يستعمل تركيبة تدخل فيها عشرات األعشاب كترياق لعالج حاالت التسمم

يعتبر أول من استعمل علم والذي  َعقِّار نباتي 133 ذكر فيهالحشائش ( )وضع كتابا في األعشاب الطبية سماه 

 النبات كمادة علمية في تطوير مهنة الصيدلة وأول من وصف األفيون وشجرة الخشخاش التي يأتي منها

ً كتاب 21، وله )ق.م201-130)"وجالينوس" أبو الصيدلة  .األفيون والذي برع في تركيب  في الطب والصيدلة ا
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وإشتهر حــاكم رومــا " كانو" بوضع أوراق الكرنب على الجروح والقروحات  .األدوية بأشكال متعددة

ولعل من أشهر العمليات الجراحية التي جرت في روما في ذلك العصر العملية القيصرية التي  واألورام.

سلوه و تت وهي تلده فشقوا بطنهابالقيصر ومعناه السليل ألن أمه ماأجريت لوالدة الملك غايوس يوليوس الملقب 

  منها وصار هذا األسم من بعد ذلك اسماً عاماً لملوك روما.

 

 : الصيدلة عند العرب -9

 

العرب في الجاهلية يعتمد على تداول بعض الوصفات البدائية كالكي والحجامة والفصد وكان  دكان الطب عن

مرض أو مصيبة ويقدمون لها التوسل لألصنام عادة شائعة لدى جميع القبائل الوثنية يلجأون إليها عند وقوع 

سحرة يتولون أمور المعالجة, فيقدمون الحجب ويعلقون ان الكهنة والعرافون والمنجمون والالقرابين واألضحية. وك

التمائم ويرتلون األناشيد والتعاويذ لطرد الشياطين التي تسبب المرض. ومن أشهر أطباء العرب في الجاهلية ابن 

اء اإلسالم وعندما ج ه النضر اللذين تعلما الطب في مدرسة جنديسابور في بالد فارس.حذيم والحارث بن كلدة وابن

ه إلى غير  حارب الخرافات الطبية وجعل الطيرة والرقى من الشرك. وكفر كل من استشار عرافاً أو كاهناً أو توجِّ

وضوء وصيام. وكان  هللا وعد المنجمين كاذبين ولو صدقوا وحث على النظافة وحفظ الصحة في العبادات من

إن يا عباد هللا تداووا فصلى هللا عليه وسلم يحث المسلمين على طلب العلم والتداوي ومن أقواله: " محمد النبي

" وفي األحاديث النبوية مجموعة كبيرة من هللا عز وجل لم يضع داًء إال وضع له دواًء إال واحداً وهو الهرم

إذا عون بأرٍض فال تدخلوها وإذا سمعتم بالطا"حضه على العزل بقوله: النصائح التي تتعلق بالطب الوقائي  ك

. أما بالنسبة للطب العالجي فقد أوصى صلوات هللا عليه بالمداواة بالعسل "وقع بأرٍض وأنتم بها فال تخرجوا منها

ع  والكمأة والسواك وبلبن اإلبل و بالحبة السوداء م  ي الطب النبوي فوغيرها, كما نصح بالحجامة والكي. وقد ج 

 .مشهورة مؤلفات عدة

ونتيجة اتساع رقعة الدولة اإلسالمية في العصرين األموي والعباسي تعرف العرب على حضارات األمم 

أصبحت الصيدلة في عصر النهضة اإلسالمية علماً له كل مقومات العلم واألخرى فنقلوا وترجموا منها الكثير, 

، حيث قام العلماء بدراسات منهجية وأجروا الكثير من التجارب العلمية المالحظة، والبحث، والتجربة  : وهي

 إلى الكثير من االكتشافات. واستعملوا األجهزة وتوصلوا 

                 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اكتشف العلماء العرب أدوية جديدة أضافوها إلى علم األدوية من بينها: المسهالت كالراوند، والسنامكي، فقد  

(  )صدأ القمح ) الحشيش ( واألرجوت ) خانق الذئب ( والقنب والسنط، والمنشطات كالجوز المقيئ واألكونيت
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ر استعملوا الكافوم وإيقاف السعال ومنع اإلسهال. وسكين األلاألفيون ( كمنوم ولت)كمسكن لأللم، الخشخاش 

نسون والزنجبيل والتوابل في التداوي . اهندي والقرفة واليالالتمر دل والقرنفل والمر وجوزة الطيب ووالصن

وكان العرب يمارسون تخدير المريض أثناء العمليات الجراحية فقد أكد ريو أن األطباء المغاربة كانوا 

كيبة دواء من السكران والكبريت ون السكران وهو عشب مخدر، وجوز الطيب في عملية الختان أو تريستعمل

ما كانوا يستعملون أعضاء  ساعة .وكثيراً  90 طبخهما بمثابة مخدر يستمر تأثيرهيكون البخار المتصاعد من و

من كلية الكلب العقور بمجرد  مثقال)جرام ( 2بعض الحيوانات لمعالجة األمراض كداء الكلب ) السعار( بتناول

 .قتله، أو مرارته التي تحتوي على مادة مضادة لجراثيم داء الكلب

وشعر العرب منذ القرن الثاني للهجرة بأهمية علم الصيدلة في التجارب الطبية، كما اقتنعوا بأن معرفة الكيمياء 

حيان  القرون الوسطى" أن كتب جابر بن أساسية في البحوث الصيدلية، وقد أكد برتيلو في كتابه "الكيمياء قي

في الكيمياء هي غاية ما وصل إليه العقل اإلنساني من االبتكار، وأن كل المشتغلين بهذا العلم من بعده كانوا 

عالة عليه. وأول من نظم صناعة الطب وقيدها حرصا على مصلحة الجمهورالخليفة العباسي المعتصم ففرض 

ف األطباء يحلِّ   بهـ . وكان المحتس 996صيادلة عام دلة وأجرى أول امتحان للتأدية امتحان في الطب والصي

ً  مراً  دواءً  والصيادلة السر المهني . وهو أن ال يعطوا أحداً  وال يصنعوا التمائم عند أحد من  وال يركبوا له سما

لنسل والغض عن المحارم العامة، وال يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط األجنة وال للرجال الدواء الذي يقطع ا

 وعدم إفشاء األسرار.

مكتبات الالمدارس الطبية وحيث انتشرت البيمارستانات )المشافي( و علم الطب والتداوي عند العربقد ازدهر و 

 الوسطى في العصور بينما كان األوروبيون وتنشطت حركة التأليف والبحث والترجمة, في دمشق وبغداد والقاهرة

صحابه ، حيث كانت الكنيسة قد حرمته عليهم وحصرت التداوي في زيارة الكنائس أتقرون ويح الطب يجهلون

واالستشفاء بالتبرك بالقديسين والتعاويذ والرقى التي كان يبيعها رجال الدين وكان علماء النبات يسمون في 

 والحشائشيين.أوالنباتيين أوالشجارين أالمشرق بالعشابين 

والسيما عند ظهور 6911عام  ىم وحت 013 انتعشت أيام الخالفة العباسية منذ عاموكانت دراسة الصيدلة قد  

 اب في الكيمياء جمع فيه المعارف وأبحاثهتة في الكيمياء الذي يعتبر أقدم ككتاب جابر بن حيان كامل الصنع

 اخليطا مصنوعوالسيما حول الذهب والزئبق والزرنيخ والكبريت واألمالح واألحماض وكان يعتقد أن المعادن 

  .ىصر جديدة واستحدثت طرق تحضير أخربعده اكتشفت عنا .من الزئبق والكبريت بنسب مختلفة

ة وأصبح علم الصيدلة أيام الخالفة العباسي ،يقها من األندلس بأسبانيا ألورباومن العرب وجدت علوم الكيمياء طر

 ً ً  علما حيث  ديالميال القرن الثامن يعود إلى مسلميندلة عند الالصيبذاته، مكمالً لمهنة الطب، وكان نشوء علم  قائما
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في ت وواألدوية مطبقاً في المستشفياكان يوجد مركِّبو أدوية في مستشفى جنديسابور بإيران. وكان علم الصيدلة 

الصيدليات العامة والخاصة . وكان كتاب "الصيدلة في الطب" للبيروني )القرنين العاشر والحادي عشر( مصدراً 

دلة ويضم تعريفات للمصطلحات الخاصة بعلم الصي· عرض تاريخ علم الصيدلة عند العرباً بالمعلومات، فهو يغني

وتصنيف األدوية على شكل غذاء ودواء و سموم، وعرف البيروني كلمة صيدنة ومرادفتها صيدلة أو مهنة 

ة يزاتها وعلى معرفة صنع األدويالصيدلة بأنها )ترتكز على معرفة العقاقير البسيطة بأصنافها وأنواعها ومم

تطورت  وقد· المركبة وفق وصفتها الثابتة )المدونة( أو وفق رغبة الشخص المكلف بالعالج المؤتمن المصلح(

الثالث  القرني  في ستور الصيدلة الذي وضعه القالنيسقوانين الصيدلة على مر القرون ال سيما بعد دراسة د

 .عشر

فظهر النبطي وتلميذه ابن البيطار وهما أندلسيان   الميالدي 69 في القرن ندلساألفي  علم النبات ازدهر ماك

س النبطي أعشاب درحيث .  غيرهم اً وابن زهر وابن وافد وابن رشد والغافقي وكثير ورشيد الدين الصوري

. وقال لوكليرعن ابن اءها على حروف المعجموصنف كتاب ) الحشائش( ورتب فيه أسم األندلس والمغرب

لشام وكان جبال اتنقله في من وقد استفاد ابن البيطار .طباءاألمن  أحد ال يضاهيهي العرب ويأنه أعظم نبات البيطار

م ومر بالمغرب وسجل مالحظات شتى  6960يصحبه رسام يصور له األعشاب. وقد رحل إلى المشرق عام 

يف األدوية المفردة وضبطه على حول األعشاب وبعض األسماء وحشر في كتابه ما سمع به وقرأه في تصان

وكتابه جامع المفردات أكمل  . م 6901حروف المعجم، وعينه السلطان الكامل رئيس العشابين ومات بمصرعام 

وأوسع ما صنفه العرب في الطب وقد ترجمة لوكلير إلى الفرنسية وهو يتضمن المئات من وصفات 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعقاقير.

  :نذكر ومن أشهر علماء الصيدلة العرب 

 جابر بن حيّان :

هو أبو عبد هللا جابر بن حيان بن عبد هللا الكوفي المعروف بالصوفي. ولد في طوس " خراسان" وسكن الكوفة، 

ً وكان أبوه عطاراً. حيث كان ي ته الطوسي أو الطرطوسي، وينحدر من قبيلة األزد. ويقدِّر نسبوعمل صيدالنيا

 933م، أما تاريخ وفاته فغير معروف تماما. ويقال أنه توفي سنة  099 –م  096الزمن الذي ولد فيه جابر بين 

سنة، ودليله في ذلك أن  21أن جابر عاش ما يقارب   Holmyard. ويقول هولميارد  م 161أو ما يوافق   هـ

  .التي ألِّفها ال يمكن إنجازها بأقل من هذا الزمن المؤلفات
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، وأول رائد للكيمياء ، وقد أيِّد هذه الحقيقة أبو بكر الرازي، ان علم من أعالم العرب العباقرةي عد جابر بن حيِّ 

حضِّر ل من ، فهو أوالكيمياء تقدماً عظيماً على يده. تقدم علم لى جابر في كتبه فيقول "أستاذنا"عندما كان يشير إ

، وكربونات البوتاسيوم، وماء الذهب. وهو أيضاً أول يومودحامض الكبريتيك، وحامض النيتريك، وكربونات الص

من ابتدع عمليات البلورة، والترشيح،   كيميائي استعمل الموازين الحساسة في التجارب الكيميائية، وأول عالم 

  .والتقطير، والتصعيد وغيرها

جب المشتغل في الكيمياء، العمل وإجراء التجارب، وإن المعرفة ال تحصل إال بها" إن من واومن أقواله : " 

، ومن بعده مسلمة بن أحمد المجريطي قد سبقا علماء الغرب بعدة قرون في إخضاع وبهذا يكون جابر بن حيان

 العلم للتجربة، ووضع أسس المنهج العلمي الذي يقوم على التجربة. 

لسموم ا" وكتاب " الخواص" وكتاب "سر األسرار "" وكتاب الموازينوالصيدلة كتاب "  من مؤلفاته في الكيمياء 

 " ولقد ترجمت معظم كتبه إلى اللغات األوربية, وظلت مرجعاً في جامعات أوربا لعدة قرون. ودفع مضارها

 أبو بكر الرازي :

َف من 066هـ وتوفي عام  913ولد أبو بكر الرازي في الري عام  ذ نعومة أظفاره بحب العلم فاتجه هـ ، وع ر 

لطب اإلى تعلم الموسيقى والرياضيات والفلسفة، ولما بلغ الثالثين من عمره اتجه إلى دراسة  منذ وقت مبكر  

اءة ن جل وقته موزع بين القركايفارق القراءة والبحث والنسخ، و عظيما، ولم يكن اً والكيمياء ، فبلغ فيهما شأو

 أو الكتابة والتصنيف.  والبحث في إجراء التجارب

حتى أطلق   برع هذا العالم في الطب والصيدلة والكيمياء ، وارتقت العلوم الصيدلية والطبية والكيميائية على يديه

 ". أبو الطب العربيعليه "

ويعد الرازي من الرواد األوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي واإلنساني  

 صفة عامة، ومن أبرز جوانب ريادة الرازي وأستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب أنه: ب

 ابتكر خيوط الجراحة المصنوعة من جلد الحيوان المعروفة بالقصاب  -

 أول من صنع مراهم الزئبق  -

 مراضها. قدم شرحا مفصال ألمراض األطفال والنساء والوالدة واألمراض التناسلية وجراحة العيون وأ -

كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات كالقرود، فكان  -

 يعطيها الدواء، ويالحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على اإلنسان. 

 ح له. الصحي حتى يتمكن من مالحظة الحالة، وتقديم العالج ،اريخ المريض وتسجيل تطورات المرضعني بت -
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كان من دعاة العالج بالدواء المفرد )طب األعشاب والغذاء(، وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إال في الضرورة،  -

 ". مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد، فال تعالج بدواء مركبوفي ذلك يقول: "

 كان يستفيد من دالالت تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض.  -

ً دم طرقاستخ -  مختلفة في عالج أنواع األمراض.  ا

اهتم بالنواحي النفسية للمريض، ورفع معنوياته ومحاولة إزالة مخاوفه من خالل استخدام األساليب النفسية  -

غير  بالصحة ويرجيه بها، وإن كان ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً المعروفة حتى يشفى، فيقول في ذلك: "

 ". الجسم تابع ألخالق النفسواثق بذلك، فمزاج 

في مجال الطب اإلكلينيكي، وكان واسع األفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري  اشتهر  -

 ً ً  والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا  بالعالجات الصحيحة.  وعالجهما مميزاً  دقيقا

ً ب، وقيل عنه: "وقد ذاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العر  . "فجمعه الرازي كان الطب متفرقا

" الذي أهداه إلى المنصور أمير خراسان، والذي  المنصوري في التشريحكتابه "  له مؤلفات كثيرة من أهمها  

حتى  ،منه في جامعات أوربا  كيميائيةترجمه إلى الالتنية فيما بعد جيرار الكريموني وظلت تدرس األجزاء ال

 س عشر. ن السادالقر

ا كتابه "  فهو يبحث في كل  ،وعة مؤلفة من عشرين جزءاً موس فهو عبارة عن  " الحاوي في علم التداوي أمِّ

فروع الطب والكيمياء، وكان يدرس أيضاً في جامعات أوربا، بل إنه كان أحد الكتب التسعة التي كانت تدرس في 

 كلية طب باريس. 

ا كتابه "  الدراسة العلمية األولى التي فرقت بين تشخيص هذين المرضين ، ونظراً  " فيعتبر الجدري والحصبةأمِّ

م ، وهو من أوائل الكتب 6111و 6020ألهميته العلمية فقد أعيد طبعه أربعين مرة باللغة اإلنكليزية بين عامي 

 التي أخرجتها المطابع األولى في العالم. 

 ابن سينا :

ء المسلمين العاملين في مجال الطب والعالج ، ولد في "خرميش" إحدى أبو علي الحسين بن سينا ، من أبرز علما 

بعد وفاة والده ، ى جرجان وهو في العشرين من عمره م ، رحل إل231 الموافق ـه 003قرى "بخارى" عام 

فحقق شهرة كبيرة ، وصار  وأقام فيها ، وألف كتابه "القانون في الطب"، ولكنه ما لبث أن رحل إلى همذان 

ا لألمير "شمس الدين البويهي"، إال أنه لم يطل به المقام هناك ، إذ رحل إلى أصفهان وحظي برعاية أميرها وزير

 م. 6300/  هـ  091وظل فيها حتى وافته المنية عام 
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" من أشهر المؤلفات الطبية التي سجلها التاريخ، وظلت هذه الموسوعة مرجعاً  القانون في الطبيعد كتابه " 

لصيادلة في كثير من بالد العالم المتحضر، حتى أوائل القرن الثامن عشر، ولقد بدأت كتبه تترجم منذ لألطباء وا

ً لبرامج التعليم الطبي والصيدلي في إسبانيا وفرنسا اربعض د اعتمدتئل القرن الثاني عشر، وأو ساته أساسا

 وإيطاليا حتى النصف األول من القرن الثامن عشر. 

فة جيدة باألدوية وفعاليتها، وقد صنف األدوية في ست مجموعات، وكانت األدوية المفردة وكان البن سينا معر

والمركبة " األقرباذين" التي ذكرها في مصنفاته وبخاصة كتاب القانون لها أثر عظيم وقيمة علمية كبيرة بين 

 رتبها ألفبائيا. عق اًرا  013علماء الطب والصيدلة، وبلغ عدد األدوية التي وصفها في كتابه نحو 

ومن المدهش حقا أنه كان يمارس ما يعرف بالطب التجريبي ويطبقه على مرضاه، فقد كان يجرب أي دواء جديد 

 ، ثم يعطيه لإلنسان بعد أن تثبت له صالحيته ودقته على الشفاء. يتعرف عليه على الحيوان أوالً 

ً فكما تحدث عن تلوث البيئة وأثره على صحة اإلنسان فقال: " ً  ما دام الهواء مالئما وليس به أخالط من  ونقيا

. وذكر أثر ملوثات البيئة في ظهور أمراض "المواد األخرى بما يتعارض مع مزاج التنفس، فإن الصحة تأتي

 حساسية الجهاز التنفسي. 

 

 :وحتى عصر النهضة   العصور الوسطى أوروبا منذ الصيدلة في -11

فيها  رسدى ركود فكري وعلمي. وكانت أفكار الفالسفة والعلماء اليونان تفي أوروبا خالل القرون الوسط ساد

دون تعمق أو مناقشة, وبصورة خالية من أية تجربة. وكان الرهبان خالل تلك الحقبة يسيطرون على التراث 

صيدلة لالعلمي,المنقول عن اليونان والرومان, يحفظونه في مكتبات األديرة والكنائس. وكانوا يمارسون الطب وا

 ممزوجة بالتعاويذ والرقى.

عادن الخسيسة لذهب وفضة محاولة تحويل الم ىتقوم عل ىفي العصور الوسط األوروبية الكيمياء أبحاث كانتو

كان العالم اإلنجليزي روجر بيكون وغيره ما زالوا يعتقدون أن  قدحياة اإلنسان . فيجاد وسيلة إلطالة إومحاولة 

لتحضير  philosopher's stone يلها لذهب. وحاولوا اكتشاف حجر الفالسفة المعادن الخسيسة يمكن تحو

 إطالة الحياة . كسيرأالذهب منه و

ا في انتشار العلوم العربية اإلسالمية في أوروبا ألن كثيراً من الجنود حملو اً كبير اً ثيروقد كان للحروب الصليبية تأ

تقنية  . وكان إلكتشافات التي صادفوها في البالد العربيةمعهم إلى أوطانهم بعض العقاقير والوصفات والمؤلف

 الطباعة من قبل األلماني غوتنبرغ أكبر األثر في نشر هذه العلوم.
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ويعد القرن السادس عشر للميالد بالنسبة للشعوب األوروبية, مرحلة زمنية هامة انطلق فيها العقل األوروبي من 

الكتب القديمة من تعاليم إال ما أثبتته التجربة ودعمه البرهان. فتقدمت عقاله, وأصبح العلماء يرفضون ما ورد في 

ان ا في القرن الثامن عشر الذي كأكلهالصيدلة, وبدأت هذه النهضة تؤتي جميع العلوم في أوروبا بما فيها الطب و

 .عصر اإلكتشافات العلمية التي غيرت وجه العالم

 ان إيميهو بي Pelletier ستطاع الصيدليان الفرنسيان بيالتييها1817وفي عام  ففي مجال العقاقير الطبية  

Bienaimé متينياستخالص مادة اإل emetine من جذور نبات عرق الذهب ipecacuanha واإلستركنين    

strychnine والبروسين brucine من الجوز المقيء nux vomica بالصيدلية . واستطاع  مخبرهما في

لعالج  cinchona    barksمن قشر الكينا cinchonine والسينكونين quinine بيالتييه فصل الكينين

 .1820المالريا عام 

ويعد اكتشاف المجهر من قبل فان لوفنهوك من أهم اإلنجازات التي ساعدت على تطور مختلف العلوم, 

بفضل  بالظهور Antibiotics   المضادات الحيوية عصر لنبات والجراثيم والطفيليات. وبدأوبخاصة علوم ا

في مكافحة األمراض المعدية عندما  دورها هذه األدوية وأخذت. Pasteur روصيدلي الفرنسي باستال أبحاث

اكتشاف المضادات وواكب   .6292م اع penicillin البنسلين  Fleming    اكتشف العالم اإلنجليزي فليمنج

 صناعتها ريطوقامت بتو كبيرة بكميات ائية تنتجهأخذت المصانع الدوافنشوب الحرب العالمية الثانية  الحيوية

 .جديدة أخرى مضادات لبحث عنوا

 

   : الصيدلة الحديثة 

ألدوية ر ايتطوباكتشاف و تمثلتوشهدت عدة ثورات  لقد تحررت مهنة الصيدلة اليوم من العالجات التقليدية

خليق المواد لت  حاثاألب ودعمتالصناعية طورت الصيدلة التي  الشركات الدوائية العمالقة بقياموطرق تصنيعها و

 ,بةووضعها في أشكال صيدالنية مناس من النباتات والحيوانات وتنقيتهاالكيميائية الدوائية وتحضير األدوية 

 بعلوم رئيسية وهي : ىصبحت دراسة الصيدلة الحديثة تعنأو

لدواء آمن وفعال وتحديد  بتحويل مادة كيميائية ىوهو يعن:Pharmaceutics علم الصيدالنيات  -1 

 شراباتوال والكريمات والمراهم والكبسوالت أشكال صيدالنية كاألقراصبوكيفية تنقيته وتصنيعه جرعاته 

 . مستنشقاتالو اتقطرالو التحاميلوالحقن و
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           Medicinalأو الكيمياء الطبية  : pharmaceutical chemistry علم الكيمياء الصيدلية 2- 

chemistry ً  وهو يعني بربط الكيمياء بالصيدلة وتخليق أدوية جديدة وتطويروتصميم الدواء ليكون مناسبا

ً وبي علم جزيئية ولوجية الوللعالج .وهذا العلم يربط الكيمياء العضوية بالكيمياء الحيوية والطبيعية والبي لوجيا

 . عنطاق واس ىليصنع بكميات علاألمثل للدواء و ليصل للتكوين الكيميائي والبنائيواإلحصاء  األدوية

ممارسة مهنتهم والتعامل مع نظام تطوير الصيادلة ل Pharmacy practice : ممارسة الصيدلة 3- 

 .في الصيدليات ىالمرض

 .باألدوية وتركيبها الكيماوي ومفعول الدواء بالجسم ىوهو يعن : pharmacology علم األدوية-4 

وطرق زراعتها وجمعها  رس العقاقير من أصل نباتييد : pharmacognosy علم العقاقيرالطبية 5- 

وحفظها وغشها ومكوناتها وموادها الفعالة وطرق فصلها 

 ىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.ومعايرتها

 pharmacotherapeutics العالجية الصيدلةك كما يهتم علم الصيدلة الحديث بدراسة فروع أخرى

والصيدلة  nuclear pharmacy والصيدلة النووية clinical pharmacy والصيدلة اإلكلينيكية

 .pharmacogenetics  الجينية

 

 : تاريخ الصيدلة الحديث في سورية

ئة قليلة من وكانت ف. لم يكن يوجد في القطر العربي السوري قبل عهد اإلستقالل معامل لألدوية بالمعنى الصحيح

الصيادلة يقومون بتحضير بعض المستحضرات في صيدلياتهم ويتقدمون إلى الجهة المسؤولة )مديرية الصحة 

التي كانت في ذلك الوقت إحدى مديريات وزارة الداخلية( طالبين الحصول على الترخيص بصنعها. وكانت هذه 

ع ير كالشرابات والبرشان والقطرات و المراهم. ولم تستطسهلة التحض المستحضرات قليلة العدد, بسيطة التركيب

هذه المستحضرات أن تقف في وجه المستحضرات األجنبية, أو أن تسد ولو جزءاً بسيطاً من حاجة البالد للدواء, 

 وذلك لألسباب التالية:

 عدم وجود عدد من الصيادلة المتخصصين بهذه الصناعة -6

 دعم صناعة الدواءعدم وجود رؤوس أموال كبيرة ووطنية ت -9

 عجز الحكومات المحلية عن حماية اإلنتاج الوطني والحد من اإلستيراد -0
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 وجود دولة مستعمرة يهمها أن تغرق األسواق السورية ببضاعتها المصدرة -0

لم يكن باإلمكان قيام صناعة صيدالنية وطنية حقيقية نظراً للتطور الهائل في وبعد حصول سورية على استقاللها 

تاج مواد إنت أمواالً طائلةً للبحث العلمي واعة في الغرب وقيام الشركات العالمية الكبرى التي خصصهذه الصن

دوائية جديدة قامت باحتكارها وزرعت في عقول األطباء والمرضى في بالدنا استحالة قيام صناعة محلية قادرة 

وال لألدوية يستوجب تجميد مبالغ كبيرة من األم على إنتاج أدوية مماثلة لها بالفعالية وبالسعر. كما أن إقامة مصانع

رباح ال بد لها من اإلنتظار لبناء المصنع وشراء اآلالت والمواد األولية, ولكي تتمكن هذه المصانع من جني األ

فترة من الزمن كي يثبت إنتاجها جودته وقدرته على منافسة البضاعة األجنبية, وهو أمر ال يتحمله التاجر السوري 

 كان صاحب رأسمال صغير ال يقوى على المنافسة. ألنه

خذت الطابع قامت عدة مشاريع لصناعة األدوية أولكن على الرغم من وجود هذه العوامل المثبطة للهمم فقد 

وكانت السوق السورية تعتمد بشكل كلي تقريباً على األدوية المستوردة من قبل التجار الذين أغرقوا السوق العائلي 

ً المحلية بع بتأميم الشركات   6211, إلى أن قامت الدولة عام دد هائل من األصناف المتشابهة والرديئة الصنع أحيانا

الحكومية التي أنهت إدخال األدوية غير الضرورية  وقللت  استيراد الدواء بمؤسسة فارمكس تحصرالمستوردة و

تسمح إال بدخول األدوية الغير متوفرة  من تعدد أصناف األدوية ذات النوع الواحد وضبطت أسعار الدواء ولم

 بطريق الصناعة المحلية والمراقبة بشكل جيد.

غطية توحرصاً من الدولة على اإلرتقاء بالصناعة المحلية للدواء أقامت معملين لألدوية )تاميكو والديماس( ل

ً في بداية التسعينيات من ال الدوائية األساسية للمواطنيناإلحتياجات  بإنشاء  قرن العشرينوسمحت الحقا

ائية تطورت الصناعة الدوف  ،على اإلنتاج الوطني الشركات الدوائية الخاصة تشجيعاً لإلستثمار واعتماداً 

ليغطي    9331 (عام 1032الوطنية بقفزات متسارعة حيث ازداد عدد األدوية المصنعة محلياً فأصبح )

. كما معمالً اليوم 13ل الدوائية ليصل إلى وازداد عدد المعام من حاجة السوق الدوائية %11حوالي 

 61333إلى  عدد الكوادر المؤهلة والتي تعمل في هذا المجالارتفع و

 ً  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال.شخصا

دة وتشرف على عملها السي تم تنظيم قطاع الدواء في وزارة الصحة ضمن خمس مديريات رئيسية تديرهاو

 :معاونة الوزير لشؤون الدواء والغذاء وهذه المديريات هي
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 .مديرية الشؤون الصيدالنية

  .ت الدوائيةمديرية الدراسا

  .مديرية الرقابة الدوائية  

  .مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية

  .مديرية مخابر الصحة العامة

 

الدواء من عنايته بالشؤون  ث المجلس العلمي للصناعات الدوائية الذي يدعم ويساند مديرياتكما أحد  

 .ووزارة الصحة المعامل()العلمية والتنظيمية بين مؤسسات الصناعة الدوائية 

من أهم أسس عمل قطاع الدواء وذلك من خالل توفير اليوم يعتبرضبط جودة األدوية الوطنية  وصار

 ي مجال الدواء مثلوسائل الدعم العلمي والتقني لضمان التطبيق الدقيق ألنظمة الجودة العالمية ف

(GMP- GSP- GCP- GLP- ISO 9000/1/2 - TQM)   ليل المجراة اوقد تطور عدد التح

 حصلت مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية على شهادة الجودة العالمية شهادة اآليزوعلى األدوية و

6220 ISO 9002/  لمواصفة الجديدةوتم تعديل هذه الشهادة واالنتقال إلى ا 26/8/1999 بتاريخ 

ISO 9001/2000  وآيزو البيئة 66/63/9336بتاريخ ISO 14001  كما تقوم حاليا بالتأهيل

، ويعكس ذلك تطور  ISO 17025  وآيزو جودة العمل المخبري 61333للتوافق مع آيزو السالمة 

على شهادات إحصائيات التحاليل المنفذة في هذه المديرية وعلى التوازي يتم حصول معامل األدوية 

 .هخرى المجاورة والبعيدة الستيرادالجودة المماثلة بما يرفع الثقة بالدواء السوري ويشجع الدول األ

واغات ولية وحتى السن المواد األأالدوية بل تقوم بتحضيرها, بمعنى مصانعنا ال تنتج ارغم ذلك كله فإن 

ناعة ولية هي بطبيعتها صصناعة المواد األف .يالمعامل بتحويلها الى منتج نهائيتم استيرادها بينما تقوم 

ثقيلة تتطلب استثمارات كبيرة والمشكلة اننا ال نتعامل مع مواد محدودة بل مع العشرات وربما المئات من 

 ً ً  المواد االولية مما يجعل فكرة تصنيع المواد االولية غير مجدية اقتصاديا وصعبة جدا ً , عوضتقنيا عن كون  ا

قد الكثر من ع المطلوبة ذات عمر سوقي قصير بمعنى ان المادة االولية قد ال تمثل اغراءاً  المواد الدوائية

 واحد اذا لم يكن اقل.

اذا كانت صناعة المواد االولية خارج فكرة الطرح فان فكرة تطوير ادوية حديثة محتكرة مسألة شبه و

ون ات )مليارات وليس ماليين( وسوف يكمستحيلة وذلك ألن تكلفة تطوير دواء جديد تقدر بمليارات الدوالر

http://www.aleppo-pharma.com/template/visitor/syrian-pharmaceutical-market_1_1.htm
http://www.aleppo-pharma.com/template/visitor/syrian-pharmaceutical-market_1_2.htm
http://www.aleppo-pharma.com/template/visitor/syrian-pharmaceutical-market_1_3.htm
http://www.aleppo-pharma.com/template/visitor/syrian-pharmaceutical-market_1_4.htm
http://www.aleppo-pharma.com/template/visitor/syrian-pharmaceutical-market_1_5.htm
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من المستحيل تأمين سيولة كافية وحتى لو قررت الشركات الوطنية تشكيل ائتالف يمول تأسيس مراكز 

 ابحاث فالواقع يقول ان الخبرات المطلوبة نادرة على مستوى العالم.

ق التي الصيدلة في جامعة دمش في بداية األمر على كلية أما بالنسبة للتعليم الصيدالني فقد كان مقتصراً 

ثم أحدثت ثالث كليات حكومية أخرى في بداية التسعينيات في  6219افتتحت أبوابها للدارسين عام 

ات إضافية بع كليجامعات)حلب وتشرين والبعث(. أما اليوم ومع افتتاح الجامعات الخاصة فقد تم استحداث س

 المؤهلة.أخرى ترفد سوق الدواء السورية بالكوادرالشابة 

حيث تم تأسيس جمعيتين  6292أما نشأة التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية فإنه يعود لعام 

وتم أخيراً  6219 عام إلى نقابتين في دمشق والثانية في حلب, تحولت هاتان الجمعيتان للصيادلة إحداهما

وأخذ التنظيم النقابي شكله الجديد الحالي بموجب  . 6200الصادر عام  06توحيد النقابتين بموجب القانون 

 .6223الصادر عام  2القانون رقم 
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يالثانالبحث   

 تشريعات وآداب مهنة الصيدلة
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 مقدمة :

 إن مهنة الصيدلة في سورية كما في كل دول العالم هي مهنة علمية مضبوطة بجملة من القوانين واألنظمة

 تنظمها وتحدد مالمحها وذلك ألنها مهنة ذات تماس مباشر مع صحة الفرد ووعيه الصحي. التي والتشريعات

إن وزارة الصحة في القطر العربي السوري تمثل الجهة الوصائية على هذه المهنة بجميع مجاالتها )الصيدليات, 

 من القوانين والقرارات الضابطة من خالل حزمة   مستودعات األدوية, المخابر, معامل األدوية والمكاتب العلمية(

يادلة . كما أن لنقابة الصلشروط فتح المنشآت الصيدلية وإعطاء التراخيص الالزمة ومراقبة جودة األدوية المصنعة

األمور المالية كمعونة الوفاة وتعويض نهاية الخدمة وفض بشروط اإلنتساب والترشح ونظامها الداخلي المتعلق 

 غيرها.النزاعات و

أهم التشريعات والنظم الصيدالنية المعمول بها اليوم والتي يجب على كل صيدلي  تعرض فيما يأتيوسنس

بناًء  والصادر عن السيد رئيس الجمهورية 0991لعام  9والتي وردت في قانون التنظيم النقابي رقم  معرفتها

 : على ما أقره مجلس الشعب

 

 نقابة الصيادلة وأهدافها

 

هنة علمية ذات غايات إنسانية واقتصادية واجتماعية تعمل على تأمين الصيدلة م -1المادة 

الخدمات الدوائية الصحية والمخبرية، وتساهم في تأمين سالمة المجتمع الصحية والمحافظة 

 عليه. 

 

يعتبر صيدالنياً بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الصيدلية من  -2 المادة

عات القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات إحدى كليات الصيدلة من جام

الصيدلة الصادرة من الجامعات األخرى العربية أو األجنبية بعد حيازته إلى شهادة الدراسة 

 الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها. 

 

ي دولة وفيؤلف الصيادلة في الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات ال -3 المادة         

مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة 
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مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي وتخضع ألحكام هذا 

 القانون. 

 

ة في الوحدة نقابة الصيادلة تنظيم مهني واجتماعي مؤمن بأهداف األمة العربي -4 المادة         

والحرية واالشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي االشتراكي 

 وتوجيهاته. 

تعمل نقابة الصيادلة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في القطر  -5 المادة

عربي البعث الالعربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب 

 االشتراكي على تحقيق األهداف التالية: 

المساهمة في تطوير القطر العربي السوري وتحقيق تقدمه المستمر والمساهمة في   -6

وضع المشاريع الصحية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية واألقطار العربية 

 ربي. األخرى بما يساهم في توثيق الصالت بين أقطار الوطن الع

دعم القطاع العام الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقق الضمان الصحي لمجموع   -9

 الشعب.   أفراد

الحفاظ على التراث الصيدلي والدوائي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف   -0

 العالم به. 

تحقيق ة ورفع شأن مهنة الصيدلة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمي  -0

 االشتراكية. 

 تشجيع العمل الصيدالني التعاوني والسعي لتوفير العمل للصيادلة.   -1

رفع سوية الصيادلة المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة   -1

وتقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش 

تعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حاالت المرض والحوادث الشيخوخة والعجز و

 الطارئة وإنشاء األندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان. 

 تدعيم الروابط االجتماعية والثقافية بين األعضاء.   -0
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 تنشيط البحث العلمي وتشجيع ترجمة الكتب وإعداد الدراسات الصيدالنية ونشرها.   -1

المساهمة في التطوير المستمر ألداء كليات ومعاهد الصيدلة في القطر بما يخدم  -2

 الحاجات األساسية للتطوير الصحي واالجتماعي واالقتصادي. 

المساهمة في تطوير الصناعات الصيدالنية والمراقبة الدوائية وصناعة أغذية   -63

ات في تصنيع مستحضراألطفال وتشجيع االستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية 

 صيدالنية محلية تساعد على االستغناء عن المستحضرات الصيدالنية األجنبية. 

المساهمة في دراسة األنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالخدمات  -66

 الصحية والدوائية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي والدوائي. 

قامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل القطر العربي عقد االجتماعات وإ -69

السوري وخارجه واالنتساب إلى االتحادات الصيدلية العربية والدولية وإقامة صالت 

التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية والصيدالنية العالمية ونقابات الصيادلة 

عربية وقضايا التحرير العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا األمة ال

 واالشتراكية في العالم.

  

تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بجميع الوسائل الالزمة لذلك ضمن حدود القوانين  -6 المادة

 النافذة، ولها على وجه الخصوص:  واألنظمة 

 امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة.  -6

 إبرام العقود.   -9

 سم أعضائها في كل ماله عالقة في المهنة. حق التقاضي با  -0

التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية األخرى لإلشراف والسهر على حسن تطبيق  -0

 واألنظمة بالمهنة وبالتنظيم النقابي ألعضائها.   القوانين

المشاركة في تخطيط السياسة الدوائية في القطر المتعلقة بتصنيع األدوية واستيرادها  -1

وتوزيعها، ومراقبة تنفيذها عن طريق ممثليها في اللجان الرسمية المشكلة لهذا 

 الغرض. 
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إنشاء صيدليات ومختبرات تابعة للنقابة وإقامة منشآت لصناعة األدوية وفق القوانين  -1

 واألنظمة النافذة. 

  ية.العمل على تكوين هيئات أو اتحادات محلية مع المهن الطبية أو العلمية الجامع -0

إنشاء جمعيات تعاونية سكنية واستهالكية وصناديق لالدخار والتعاون والتسليف  -1

 والضمان االجتماعي واالسعاف. 

 إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.  -2

 إصدار المجالت والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني لألعضاء.  -63

 لتدريبية ألعضائها.إجراء الدورات التعليمية وا -66

 المشاركة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد الصيدلة في القطر.  -69

 

 التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

 

 يشترط للتسجيل في النقابة أن يكون طالب التسجيل:  -7 المادة

 كامل األهلية.   -6

 متمتعاً بالجنسية العربية السورية.  -9

 امالً لقب صيدلي بموجب أحكام هذا القانون ومسجالً في وزارة الصحة. ح -0

 غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة.  -0

 غير مشطوب أسمه من النقابة لسبب تأديبي.  -1

 

الصيادلة المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين واألنظمة  -أ -8 المادة

 سكرية وال يجوز لهم االنتساب للنقابة. الع
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فيما ال يتعارض مع القوانين واألنظمة العسكرية يتمتع الصيادلة أثناء تأديتهم خدمة  -ب

العلم وخدمة االحتياط بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون 

 والترشيح. باستثناء حق المشاركة في اجتماعات الهيئات النقابية وحق االنتخاب 

 

يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الصيدالني العمل فيها  -أ -9 المادة

 مع الوثائق التي يحددها النظام الداخلي للتثبت من توافر الشروط المطلوبة لالنتساب. 

بر اعتعلى مجلس الفرع أن يبت بالطلب خالل مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإال  -ب  

 الطلب مقبوالً. 

في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبوالً يسجل الصيدالني صاحب الطلب بعد دفع الرسوم  -ج    

 المقررة إلى صندوق الفرع في سجالت صيادلة هذا الفرع. 

 

يشترط في قرار مجلس الفرع برفض الطلب أن يكون معلالً، ويحق لطالب التسجيل  -أ -11 المادة

ى هذا القرار أمام مجلس النقابة خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه أن يعترض عل

 القرار خطياً. 

يفصل مجلس النقابة في االعتراض خالل شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة  -ب    

ويعتبر عدم الفصل فيه خالل هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول االعتراض ويترتب 

 دم االعتراض في سجالت صيادلة الفرع.على ذلك تسجيل مق

 يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.  -ج    

 

 يقسم الصيدلي الذي قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي: -11 المادة

ة وأحترم قوانينها أقسم باهلل العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهن»

 «.وأنظمتها
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ينشر مجلس النقابة خالل شهر نيسان من كل عام جدوالً بأسماء الصيادلة األعضاء  -أ -12 المادة

الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب 

 الحروف الهجائية في كل فرع من فروع النقابة. 

 يجوز ألي صيدلي ال يكون أسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول مهنة الصيدلة ال -ب    

ول ه في جدليه، وفي هذه الحالة يتم نشر أسمإال بعد دفع الرسوم المقررة والمستحقة ع

 ال حق وعلى نفقته الخاصة وذلك خالل ثالثة أشهر من نشر الجدول األساسي. 

 

ولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى الفرع التابع إذا رغب الصيدالني المزا -13 المادة

لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق 

 حتى تاريخ تقديم طلب النقل وال يحق له العمل في مجال الفرع الجديد إال بعد صدور قرار النقل. 

 

صيدالني عضويته ويشطب أسمه من سجل النقابة وجدول الصيادلة في إحدى يفقد ال -14 المادة

 الحاالت التالية: 

 الوفاة.  -6

إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو شطب  -9

 اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. 

 / من هذا القانون. 69ة عليه وفق أحكام المادة /إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتب -0

إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية، أما الذين يغادرون القطر بقصد  -0

االختصاص أو بسبب اإليفاد أو اإلعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمسة سنوات 

 يحددها النظامان الداخلي والماليشريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي 

 للنقابة. 

 إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.  - 1
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( من المادة السابقة أن يطلب 1و  0و  0و  9يجوز لمن فقد عضويته في الحاالت ) -أ -15 المادة

رسوم لحال دفع الإعادة تسجيله حينما تزول األسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذا ا

 المتوجبة على المنتسب الجديد. 

ال تحسب فترة فقدان العضوية في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة الالزمة لتولي  -ب  

 المهام النقابية. 

تطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب  -ج    

 التسجيل. 

 

 مزاولة المهنة

 

يشترط في من يود مزاولة مهنة الصيدلة أن يكون منتسباً للنقابة ومسجالً في وزارة  -أ -16 مادةال

الصحة وحاصالً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للقوانين واألنظمة 

 النافذة. 

ً لألحكام -ب  يحق للصيدالني مزاولة كافة األعمال التي تخوله إياها الشهادة الجامعية وفقا

 والشروط المنصوص عنها في قانون مزاولة المهنة. 

 يعتبر في عداد مزاولي مهنة الصيدلة الصيادلة:  -ج

 أصحاب الصيدليات ومدراؤها الفنيون والعاملون فيها.  -6

 مدراء المكاتب العلمية والعاملون فيها.  -9

 أصحاب أو مدراء معامل األدوية والعاملون فيها.  -0

 تحاليل والعاملون فيها. أصحاب مخابر ال -0

العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك  -1

 والخاص بأي صفة كانت. 
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 العاملون في حقل التدريس.  -1

أصحاب ومدراء مستودعات األدوية البشرية أو البيطرية أو الزراعية والمواد الطبية  -0

 المنزلية والعاملون فيها. أو المواد الكيماوية أو 

 

/ 1يمارس الصيادلة غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة )أ( من المادة / -17 المادة

 المهنة حسب القوانين واألنظمة النافذة وذلك دون االنتساب للنقابة. 

 

عد ة العربية السورية بيجوز للصيادلة العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهوري -18 المادة

 االنتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط التالية: 

 / من هذا القانون. 0( من المادة /0و  0و  6الشروط ) -6

 أن ال يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب معين.  -9

 الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.  -0

جازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس الحصول على إ -0

 النقابة. 

 

يجوز للصيادلة من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في  -19 المادة

الجمهورية العربية السورية بعد االنتساب للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك 

ذه الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم بموجب إجازة تصدر عن ه

 ( من المادة السابقة. 0و  9و  6الشروط المنصوص عنها في البنود )

 

يجوز للصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بالدهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة  -21 المادة

لقة بة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعفي الجمهورية العربية السورية بعد االنتساب للنقا

 بالصيادلة العرب غير السوريين. 
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يحق للصيادلة غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية  -21 المادة

حضور اجتماعات هيئات الفروع التي يعملون في مجالها واالشتراك في المناقشات دون 

  حق التصويت والترشيح.

 

ليس لألحكام المتقدمة المتعلقة بمزاولة المهنة تأثير على األوضاع والحقوق المكتسبة  -22 المادة

 بموجب القوانين السابقة.

 

 حقوق الصيادلة وواجباتهم المسلكية 

 

 تتولى النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.  -23 المادة

 

يتمتع الصيادلة المنتسبون للنقابة بجميع الحقوق المترتبة على العضوية بما في ذلك حق  -24 المادة

مزاولة المهنة وحق االنتخاب والترشيح والحقوق والخدمات المهنية واالجتماعية 

واالقتصادية التي تقدمها النقابة ألعضائها، والحقوق واالمتيازات األخرى المنصوص عنها 

 في هذا القانون. 

 

 على الصيادلة:  -25 مادةال

التقيد باألحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عنها في قانون وأنظمة مزاولة   -6

المهنة بالحدود المقررة لتعرفة األدوية والمستلزمات الصيدالنية واألجر العلمي 

 وأجور التحاليل المخبرية.

ل التجاري وعن كل ما يمس االلتزام بآداب وتقاليد المهنة واالبتعاد عن االستغال -9

 قدسية الرسالة اإلنسانية لمهنة الصيدلة.

المحافظة على األسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها إال في  -0

 التي توجبها القوانين النافذة.   األحوال
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 مراعاة قواعد التعاون واالحترام المتبادلة في عالقتهم المسلكية.    -0

 

على الصيادلة اللجوء إلى مجلس الفرع المختص لحل الخالفات المهنية التي تقوم بينهم،  -26 المادة

وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع يحال الخالف بناًء على طلب أحد الطرفين إلى مجلس 

 النقابة.

  

 مجلس الفرع

 

ن ادة الثالثة من هذا القانويتكون مجلس الفرع من ممثلي القطاعين المشار إليهما في الم -أ -46 المادة
 ما أمكن ذلك وفقاً لما يلي: 

 عضو.  933( أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع يزيد على 0) -

 عضواً أو أقل.  933( أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع1) -

 تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات. يشترط في المرشح لعضوية الفرع أال  -ب

 ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.  -ج

يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر والخازن بقرار من مجلس النقباء بناًء على اقتراح  -د

 الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

 

 تستمر والية مجلس الفرع أربع سنوات.  -47 لمادةا

 

إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خالل  -أ -48المادة 
 شهر النتخاب البديل. 

إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب  -ب

 البديل. 
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الهيئة   ز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع ألي سبب كان تدعىإذا شغر مرك -ج

العامة لالنتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خالل مدة أقصاها ثالثين يوماً 

 من تاريخ الشغور.

 

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته  -49 المادة

 ألعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. بأكثرية ا

 

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة  -51 المادة

 خالل أسبوع من صدورها. 

 

 يتمتع رئيس الفرع بالصالحيات التالية:  -51 المادة

اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع القرارات الصادرة عنها يمثل الفرع، ويرأس  -6

 ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله الحق التقاضي باسم فرعه. 

سر الخازن الينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين  -9

 ويتمتع بصالحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه. 

 

 يتولى مجلس الفرع الصالحيات التالية:  -52 المادة

 تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.  -6

 تنفيذ قرارات هيئته العامة.  -9

إدارة شؤون الفرع وأمواله وحساباته وممتلكاته واستثمار وتحصيل الرسوم وفق النظام  -0

 المالي للنقابة. 

بالمعلومات الالزمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع  تزويد مجلس النقابة -0

 واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
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حق مراقبة سلوك أعضاء الفرع فيما يتصل بشرف المهنة ومصلحتها والحرص على قيامها  -1

 بواجباتهم. 

 اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.  -1

 دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.  -0

 تسمية ممثلي الفرع في اللجان التي يشارك فيها الفرع.  -1

 قيد وقبول الصيادلة وإعالم مجلس النقابة.  -2

رعاية وحماية مصالح األعضاء المادية والمعنوية والصحية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة  -63

 بمزاولة المهنة. 

يد أعضاء الفرع بالتعرفة والتسعيرات والحدود المقررة لألجور العلمية مراقبة مدى تقي -66

 الصيدالنية والتشخيص المخبري واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهم. 

 الفصل في المنازعات التي تقوم بين الصيادلة الناجمة عن ممارسة المهنة. -69

 س النقابة بذلك.تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبالغ مجل -60

 رفع االقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.  -60

 ة.يمضاء الفرع، وتنظيم النشاطات العلتدعيم الروابط االجتماعية والثقافية بين أع -61

 

 في انتخاب مؤسسات النقابة

 

لة لصيادتحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية ل -أ -53 المادة

 في الفرع التي يزيد عدد أعضائها عن ثالثمائة عضو.

تتألف الوحدة االنتخابية الصيدالنية من مجموعة من الصيادلة المسجلين في الفرع بحيث  -ب

 ال يقل عدد أعضائها عن ثالثين عضواً. 
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ع ريتم توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات االنتخابية بقرار من مجلس الف -ج

 في مطلع كل دورة انتخابية. 

تجتمع الوحدة االنتخابية الصيدالنية النتخاب ممثليها لهيئة الفرع خالل الخمسة عشر  -د

 يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة. 

د لكل عشرة حتنتخب الوحدة االنتخابية الصيدالنية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل وا -هـ

أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد 

 دون ذلك. 

 يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة النتخاب الوحدات.  -و

 

يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات االنتخابية الصيدالنية  -أ -54 المادة

 جالس الفروع واألعضاء المتممين. وأعضاء م

تتم الدعوة إلجراء انتخابات ممثلي الوحدات بقرار من مجلس الفرع أما دعوة الهيئة  -ب

 العامة النتخاب أعضاء مجلس الفرع واألعضاء المتممين فتتم بقرار من مجلس النقابة. 

 

جتماع ة قبل الموعد المحدد اليفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتمم -أ -55 المادة

الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خالل خمسة أيام وال يقبل طلب الترشيح 

 بعد انقضاء المهلة المذكورة. 

يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل  -ب

 وع العضوية التي يرشح لها. في ديوان الفرع يبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه ون

يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خالل ثالثة أيام من إقفال باب  -ج

 الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة اإلعالنات في مقر الفرع. 

ان ميحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه االعتراض أما محكمة استئناف مركز الفرع خالل ث -د

وأربعين ساعة من تاريخ اإلعالن وتبت المحكمة باالعتراض خالل أربع وعشر ساعة 

 في غرفة المذاكرة. 
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يدعو النقيب المؤتمر العام إلى االنعقاد بدورة انتخابية خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء  -أ -56 المادة

ل عشرة أيام من تاريخ انتخابات مجالس الفروع واألعضاء المتممين ويستمر الترشيح خال

 الدعوة وال يقبل طلب الترشيح بعد انتهاء المدة المذكورة. 

يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق  -ب    

 رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة. 

 أيام من إقفال بابيدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خالل ثالثة  -ج    

الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة اإلعالنات في 

 مقر النقابة وفروعها. 

يحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه االعتراض أمام محكمة النقض خالل ثالثة أيام من  -د    

 تاريخ اإلعالن وتبت المحكمة باالعتراض خالل ثالثة أيام. 

 

ال يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع  -57 ادةالم

من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها 

 إال بعد إعادة االعتبار. 

 

ة من هذا القانون وفي غيرها من المواد يقصد بالقطاعين االثنين الواردين في المادة الثالث -58 المادة

 ما يلي: 

العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك بأي  -6

 صفة كانت. 

 العاملون في القطاع الخاص: وهم بقية الصيادلة من أعضاء النقابة في القطر.  -9
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ة انتخابية جدوالً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دور -59المادة 

الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق 

 االنتخاب والترشيح. 

 

 يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية سير العمليات االنتخابية. -06المادة 

 

 الشؤون المالية

 

 لكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. يكون للنقابة و -63المادة 

 

 تتألف واردات الفرع من:  -64المادة 

 الرسوم النقابية التي تحصل من الصيادلة.  -6

 رسوم تسجيل الصيادلة وإعادة تسجيلهم.  -9

 رسوم طلبات تدقيق صحة أسعار األدوية والتجهيزات الطبية والتحاليل المخبرية.  -0

 ات واإلعانات الحكومية والخاصة وفقاً للنصوص النافذة.الهب -0

 ريوع األموال والعقارات التابعة للفرع.  -1

 الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب أو مجلس الفرع لصالح صندوق الفرع.  -1

 جميع الرسوم األخرى المستوفاة من الصيادلة التي يقررها المؤتمر العام. -0

 

 تتألف واردات النقابة من: -65المادة 

 اإلعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.  -6

 ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. -9
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 رسوم انتقال الصيادلة بين الفروع. -0

 مساهمة الفروع.  -0

 

لى المتخلفين ب عيحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترت -66المادة 

 عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي. 

 

يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه  -67المادة 

 المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها. 

 

ون ني وتنتهي في آخر شهر كانتبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثا -68ادة الم

 من كل عام.ل األو

 

تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب  -أ -69المادة 

 والرسوم والطوابع المالية والبلدية. 

يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا  ال -ب    

 ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الصيادلة أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما. 

 

 في التأديب

 

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الصيادلة األعضاء بسبب  -71المادة 

اتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم لألسعار المقررة وفق األنظمة النافذة أو إخاللهم بواجب

مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم 

 فعالً يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة.
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 يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي:  -71المادة 

 رئيساً. -قاض ال تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل -6

 عضواً. -صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزي الصحة -9

 -رعس الفثالثة صيادلة يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحداً منهم على األقل من مجل -0

 أعضاء.

 

تستأنف قرارات مجلس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره  -72المادة 

 مدينة دمشق. 

 

 يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي: -73المادة 

 رئيساً.  -قاض بدرجة مستشار على األقل يسميه وزير العدل -6

 عضواً. -ن وزارة الصحة ال تقل مرتبته عن الثانية يسميه وزير الصحةصيدلي م -9

 ضواً.ع -ثالثة صيادلة يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحداً منهم من مجلس النقابة -0

 

( رديفاً 00و  06يسمي وزير الصحة في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين ) -أ -74المادة 

مجلس التأديب في الفرع ومجلس التأديب المركزي بناًء على  لكل من رئيس وأعضاء

 اقتراح الجهة المختصة بتسمية األصيل.

يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من األصليين  -ب     

 في حال تعذر حضور األصيل ألي سبب كان.

 

من قبل نقيب الصيادلة أو رئيس الفرع أما تلقائياً أو بناًء  تقام الدعوى أمام مجلس التأديب -75المادة 

على شكوى أو إخبار خطي أو بناًء على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير 

محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن 
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ا وال تحول الدعوى التأديبية دون يباشر النظر في الدعوى خالل مدة شهر من تاريخ إقامته

حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى 

 يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون. 

 

ال تجوز إحالة الصيدلي على مجلس التأديب إال بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو  -76المادة 

تدبه أحدهما فإذا تخلف الصيدلي المدعو عن الحضور يحال على رئيس الفرع أو من ين

 مجلس التأديب دون سماع أقواله.

 

يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل صيدلي حكم عليه  -77المادة 

ً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية ألمور تمس استقامته أو شرفه أو  نهائيا

كفاءته أو الرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق 

 الصيدلي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الصيدلي.

 

 العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها هي:  -78المادة 

 و مع تسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الصيدلي.التنبيه دون تسجيل أ -6

 التأنيب أما مجلس التأديب. -9

ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني  0333 -033غرامة نقدية تتراوح بين -0

 وتدفع إلى صندوق الفرع.

 المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة ال تزيد عن سنة. -0

شطب قيده في النقابة وفي سجل الصيادلة لدى وزارة المنع من مزاولة المهنة نهائياً و -1

 الصحة.

 يحق لمجلس التأديب أن يحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة أعاله. -1
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جلسات مجلس التأديب سرية وال يجوز نشر األحكام الصادرة عنه إال إذا تطلبت  -أ -79المادة 

 مصلحة المهنة ذلك.

 ه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو صيدلي للدفاع عنه.على المشكو من -ب    

 يصدر الحكم عن مجلس التأديب معلالً. -ج             

 

 لمجلس التأديب الحق أو بناًء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. -أ -81المادة 

ة وإذا حضر وامتنع عن إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العام -ب    

أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى 

 القانوني بحقه.

 

للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس واألعضاء أو أحدهم لألسباب المنصوص عليها في  -أ -81المادة 

 القانون بشأن رد القضاة.

 مة االستئناف في الرد وفقاً لألصول المتعلقة برد القضاة.تفصل الغرفة المدنية لدى محك -ب   

إذا نشأ عن قبول الرد أو عن االنسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب  -ج   

وزير العدل أو وزير الصحة أو مجلس النقابة حسب االختصاص عضواً يحل محل العضو 

 المقبول رده والمنسحب من مجلس.

 

 تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية. -أ -82المادة 

             مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم -ب     

 الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.

متعلقاً بمنع الصيدلي  تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إال ما كان منها -ج     

من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية 

 في محكمة النقض ضمن الحدود واألصول المرعية لدى هذه المحكمة.
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تنفذ األحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح قطعية بواسطة وزارة الصحة  -83المادة 

 النيابة العامة. و

 

إذا أسند إلى أحد الصيادلة جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبالغ رئيس فرع  -84المادة 

 النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخالصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

 

لملف الخاص تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في ا -85المادة 

 بالصيدلي وتخطر النقابة بذلك إلبالغ بقية الفروع.

 

يجوز لمجلس الفرع التحقيق مع الصيادلة المخالفين وعند التأكد من وقوع المخالفة  -أ -86المادة 

يجري تحديد الغرامة الواجبة على المخالف حسب الئحة الغرامات التي يحددها النظام 

 الداخلي.

ني طلب تسوية المخالفة بدفع الغرامة إلى صندوق الفرع وفي هذه الحالة يحق للصيدال -ب      

 تحفظ المخالفة وال تحال إلى مجلس التأديب.

 تحال إلى مجلس التأديب كل مخالفة لم يتم تسويتها وفق الفقرة السابقة. -ج      

ة على كل واحدة ومهلة يحدد النظام الداخلي ماهية المخالفات الصيدالنية والغرامة المترتب -د       

 التسوية،

 .01على أن تراعى الحدود الواردة في الفقرة الثالثة من المادة        
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 الفصل في المنازعات المتعلقة باألجور

 

في حال قيام خالف بين الصيدالني والمريض أو أحد ذويه على قيم األدوية واألتعاب  -أ -87المادة 

لى صاحب العالقة عرض النزاع على مجلس الفرع الصيدالنية والمخبرية، يتوجب ع

 قبل مراجعة القضاء.

 على المجلس أن يفصل في النزاع خالل شهر من رفعه إليه. -ب

يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة األدوية واألتعاب  -ج

 .مخبرية وذلك بموجب قرار يصدر عنهالصيدالنية وال

 جلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.على الم -د

إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص.  -هـ

 وال تقبل دعواه في هذه الحالة إال إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

 

لة فإننا نذكر أهم ما اتفق عليع المؤتمرون في المؤتمر أما ما يخص النظام الداخلي لنقابة الصياد

 : 2111الحادي والعشرين المنعقد عام 

يجوز للصيدلي أن يغيب عن صيدليته بعد إعالم فرع النقابة الذي ينتسب إليه والسلطات  -أ -7المادة 

ً تتوفر فيه  اإلدارية الصحية المختصة لمدة شهرين في العام على أن ينيب عنه صيدليا

 الشروط القانونية. 

ال يجوز للصيدلي أن يتغيب أو يغلق صيدليته أكثر من ثالثة أشهر وفي حال تجاوز  -ب      

 غيابه المدة المذكورة يلغى إذن الفتح لمنشأته الصيدلية.

يجوز للصيدلي أو لوكيله أن يسمي مديراً فنياً لصيدليته إذا اضطر إلى االنقطاع عنها  -ج   

و لسبب آخر على أن يبرر أسباب هذا االنقطاع إلى فرع النقابة المختص لمرض أو سفر أ

ومديرية الصحة التي يعمل في نطاق عملها )ال يشطب قيد الصيدلي المتغيب حسب الفقرات 

السابقة من نقابته وله الحق في االحتفاظ بحقوقه المالية في النقابة، وال تدخل فترة غيابه عن 
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الفعلية لممارسته المهنة التي يترتب عليها الحصول على عائداته  الصيدلية في حساب الخدمة

التقاعدية، عدا حاالت المرض ومتابعة التحصيل الدراسي أو اإليفاد بمهمة رسمية وفترات 

التفرغ للعمل النقابي وخدمة العلم واالحتياط مما ال يتعارض مع أحكام الفقرة الرابعة من 

 / من قانون النقابة.60المادة /

 

إذا انقطع الصيدلي عن العمل في صيدليته للعمل خارج القطر وثبت مزاولته المهنة يفقد  -د

 عضويته في الفرع المختص حسب أحكام قانون النقابة.

 

 تحدد ماهية المخالفات الصيدالنية والغرامة المترتبة على كل واحدة منها كما يلي: -أ-76المادة 

 ل.س. 9333-033و نقصاناً مخالفة األسعار واألجور زيادة أ -6

 مخالفة الدوام:  -9

عدم دوام الصيدلي في مؤسسته وقيام أشخاص غير مؤهلين بمزاولة المهنة  -أ            

 بدالً 

 ل.س. 3111-2111عنه                

 ل.س. 1511-311في مؤسسته الصيدلية   عدم تواجد الصيدلي -ب            

 ل.س. 1511-311اعات الدوام المقرر اليومية ومخالفة العطلة تجاوز س  -ج            

 ل.س. 6133-033مخالفة المناوبة  -0

 ل.س. 0333-133مخالفة بيع أدوية غير نظامية  -0

 ل.س. 6133-133مخالفة بيع نماذج طبية  -1

 ل.س. 9333-6333مخالفة قانون وأنظمة النقابة ومقررات مجلس الفرع  -1

 ل.س. 0333-133مع الجمعيات والشركات مخالفة التعاقد  -0

 ل.س.0333-6333مخالفة اإلخالل بالواجبات المسلكية وآداب المهنة  -1

 ل.س.  0333-6333مخالفة العطل السنوية  -2
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 ل.س. 6133-033أي مخالفة أخرى من المخالفات  -63

أن ال تتعدى تضاعف الغرامة في حدها األعلى في كل مرة تتكرر فيها نفس المخالفة على  -ب 

(0333) 

 ل.س.     

 مهلة التسوية شهر واحد من تاريخ النظر بها من قبل مجلس الفرع. -ج 

 

 نظام صندوق إعانة العجز والوفاة العائد لنقابة الصيادلة 

 

 في صندوق إعانة العجز والوفاة 

 

ايته مساعدة يحدث لدى نقابة الصيادلة صندوق باسم )صندوق إعانة العجز والوفاة(: غ -1المادة 

 الصيدلي المسجل لدى النقابة أو المتقاعد وذلك بعد وفاته أو سقوط الحقوق التقاعدية عنه.
 

يعتبر الصيدلي المسجل لدى نقابة الصيادلة في أي فرع من فروعها أو المحال على  -2المادة 

 ً لى حكماً إ التقاعد سواء أكان يتناول معاشاً تقاعدياً أو حصل على تعويضاً مقطوعاً منتسبا

صندوق إعانة العجز والوفاة ومشتركاً فيه وخاضعاً إلى جميع األحكام الواردة في هذا 

 النظام.
 

يعتبر الصيادلة المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة والمنتسبون إلى النقابة قبل  -3المادة 

وأوقف قيدهم وسويت أوضاعهم بموجب أحكام  6223/ لعام 2صدور القانون رقم /

 لقانون المذكور منتسبين إلى صندوق العجز والوفاة.ا
 

يدفع الصيدلي لدى انتسابه أو إعادة قيده إلى أحد فروع النقابة رسم انتساب أو إعادة قيد  -أ -4المادة 

إلى صندوق إعانة العجز والوفاة يحدد مقداره المؤتمر العام ويجيبه الفرع المختص 

 .في النقابة المركزية  لحساب الصندوق
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يقوم الصيدلي لدى انتسابه إلى أحد فروع النقابة دفع سلفة دائمة على حساب صندوق  -ب     

إعانة العجز والوفاة لتأمين السيولة النقدية في الفرع المختص والصندوق المركزي يحدد 

 مقدارها المؤتمر العام.

 

كورة عن كل حادثة وفاة يقرر المؤتمر العام مقدار مساهمة الصيدلي في اإلعانة المذ -5المادة 

 صيدلي منتسب إلى صندوق إعانة العجز والوفاة.

 

يقوم الفرع المختص بجباية مجموع هذه اإلعانات عن جميع المتوفين من الصيادلة  -أ -6المادة 

المزاولين المنتسبين إلى صندوق إعانة العجز والوفاة خالل العام السابق لتسديدها إلى 

دة في السنة وتتم الجباية والتسديد بنفس األصول والمواعيد الصندوق المذكور مرة واح

 المقرره للرسوم السنوية النقابية األخرى.

ات إلى الصندوق المذكور والذين يتناولون معاش  بة للصيادلة المتقاعدين المنتسبينبالنس -ب  

تقاعدبة، وللصيادلة المنتسبين إلى الصندوق المذكور والذين حصلوا على تعويض مقطوع 

فعليهم أن يسددوا إعانة العجز والوفاة في فترة ال تتعدى الشهر الثالث من العام وذلك عن 

 قيم الصيدلي المتقاعد في منطقة اختصاصه.طريق الفرع الذي ي

 

يعتبر جزء السنة األولى من مزاولة المهنة بالنسبة لدفع رسم إعانة العجز والوفاة سنة  -أ -7المادة 

 كاملة وتدفع عنه رسوم كاملة عن جميع المتوفين في السنة التي انتسب بها.

التي لم يدفع عنها منذ تخرجه حين إعادة قيد الصيدلي، أو تسوية وضعه عن السنوات  -ب  

وحتى تاريخ انتسابه إلى النقابة عليه أن يدفع جميع رسوم إعانة العجز والوفاة المترتبة 

عليه عن السنين التي فقد عضويته فيها في النقابة وعن السنين التي لم يزاول فيها المهنة 

م إعانة الوفاة وهو تاريخ تطبيق نظا 6/0/6211منذ تخرجه على أن ال تتجاوز تاريخ 

 على أساس آخر رسم قرره المؤتمر العام.

يعتبر انتساب الصيدلي إلى الصندوق اعتباراً من سنة حصوله على إجازة الصيدلة  -ج  

وتستوفى منه الرسوم وفق األسس المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة . أما إذا حصل 

 ً عليه أن يدفع إلى الصندوق  على إجازة الصيدلة في سن جاوزت الخمس وعشرون عاما

مبلغاً يساوي كافة اإلعانات المترتبة للصندوق عن األعوام الواقعة بين تاريخ انتسابه وبلوغه 

 السن المنوه عنها.
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في حال عدم معرفة عدد وفيات سنة من السنين التي لم يسدد الصيدلي عنها رسوم إعانة  -د

 اً يعادل عشر وفيات.العجز والوفاة يستوفى من الصيدلي رسماً سنوي

 

إعانة العجز والوفاة في المواعيد المحددة أعاله وفق   في حال التأخر عن دفع رسوم -8المادة 

/من هذا النظام يطبق على الصيدلي دفع غرامات بنفس النسب المترتبة عليه لدى 1أحكام المادة /

 تأخره عن دفع الرسوم النقابية.

 

  

 فاة وطريقة توزيعها بينهم لمستحقون إلعانة العجز والوا

 

/ سنة فما فوق مزاولة فعلية 03يجوز للصيدلي المحال على التقاعد أو من أمضى / -أ -16المادة 

للمهنة أن يطلب سلفة على إعانة العجز والوفاة ال تتجاوز نصف اإلعانة المقررة 

 بتاريخ الطلب ولمرة واحدة وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

مجلس إدارة الصندوق تقديم سلفة على معونة الوفاة للصيدلي المنتسب إلى يجوز ل -ب  

الصندوق في حال حدوث طارئ ألمِّ به أثناء مزاولته المهنة أو أثناء إحالته على التقاعد 

 أدى إلى خسارة مادية كبيرة بمبلغ يقدره المجلس حسب السيولة المتوفرة.

 

 المستحقين الذين هم على قيد الحياة وفقاً للترتيب التالي: توزع إعانة العجز والوفاة بين -17المادة 

 

المذكورين حسب اإلقرار الخطي المحفوظ لدى مجلس الفرع حصصاً متساوية لكل منهم إذا  -أ

 لم يذكر خالف ذلك.

الزوج أو الزوجة ولألوالد ذكوراً وإناثاً حصة واحدة لكل منهم وحصة لكل من الوالدين  -ب

يدلي أو الصيدالنية أوالد )ذكوراً أم إناثاً( وحصة لكل من األخوة واألخوات إذا لم يكن للص

إذا لم يكن للصيدلي أوالد وال والدين. وإذا كان هناك أكثر من زوجة فتقسم حصة الزوجة 

حصصاً متساوية بين الزوجات الموجودات، وفي حال وجود قصر تسلم حصصهم إلى 

 الوصي المقرر لهم.

 واحد حصة واحدة. الوالدين لكل -ج



47 

 

 األخوة واألخوات لكل واحد حصة واحدة. -د

في حال عدم وجود أي من المستحقين المذكورين في الفقرات السابقة أعاله تعود إعانة  -هـ

 العجز والوفاة إلى صندوق اإلعانة.

 

ين في ترصد إعانة العجز والوفاة المقررة وفق أحكام هذا النظام إلى األشخاص المذكور -18المادة 

/ أعاله حسب التسلسل المذكور أعاله، وإن 60فقرة واحدة فقط من الفقرات المذكورة في المادة /

وجود مستحقين في فقرة من الفقرات يحجب الحق عن اآلخرين الوارد ذكرهم في الفقرات التي 

 تليها.

 

 والوفاة ينالفي حال وجود شخص واحد في الفقرة التي ترصد ألشخاصها إعانة العجز  -19المادة 

 هذا الشخص اإلعانة بكاملها.

 

/ من هذا النظام على ثالث نسخ 60ينظم القرار المنوه عنه في الفقرة )أ( من المادة / -21المادة 

رئيس الفرع المختص وتوقيعه، وتحفظ إحداها   بخط الصيدلي وتوقيعه أمام مجلس الفرع وبمشاهدة

ى األخرى لصاحب العالقة والثالثة ترسل إلى في إضبارة الصيدلي لدى الفرع المختص وتعط

النقابة المركزية، ويمكن للصيدلي تعديل هذا اإلقرار أو إلغاؤه في أي وقت يشاء وبنفس الطريقة 

 التي تم فيها تنظيمه كما جاء أعاله.

 

 بعد وفاة الصيدلي أو سقوط الحقوق التقاعدية عنه تتخذ اإلجراءات التالية: -21المادة 

 

/ من هذا 60اإلعانة المقررة إلى المستحقين من أسرة الصيدلي وفق أحكام المادة /تصفى  -أ

 النظام بعد اقتطاع:

 / من هذا النظام.61السلفة الواردة في المادة / -6

الرسوم النقابية والتقاعدية والتعاونية والغرامات وأية ذمم نقابية أخرى مترتبة على  -9

 الصيدلي.

انة التقاعد المحالة والتي أدت إلى سقوط الحقوق التقاعدية عن أموال النقابة أو خز -0

 الصيدلي. 
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مبلغ ال يزيد عن ربع اإلعانة المقررة لمن يتقدم بثبوتيات تشعر بقيامه بالواجب والترتيبات  -0

 لدفن الصيدلي المتوفى.

الغ مجلس ي بإبيقوم الفرع الذي حدثت في منطقته الوفاة أو سقوط الحقوق التقاعدية عن الصيدل  -ب

النقابة وخالل مدة ال تزيد عن أسبوعين من تاريخ علمهم بالوفاة عن األشخاص المستحقين لإلعانة 

/ من هذا النظام، وكذلك 60وذلك وفق الفقرة الني ترصد ألشخاصها إعانة العجز والوفاة من المادة /

 وفى.الصيدلي المت عن الشخص الذي تقدم بثبوتيات تشعر قيامه بالواجب والترتيبات لدفن

يدفع مجلس إدارة الصندوق خالل شهر واحد من استالمه الوثائق المذكورة أعاله والواردة    -ج

من الفرع المختص ما تبقى من اإلعانة المقررة بعد حذف ما جاء في الفقرة )أ( من هذه المادة 

 وذلك إلى المستحقين بموجب أحكام هذا النظام.

ندوق مبرم في كل ما يتعلق بشؤون اإلعانة وغير خاضع ألي طريق قرار مجلس إدارة الص -د

 من طرق المراجعة والطعن.

 

 نظام صندوق المعونة االجتماعية للصيادلة

 

يحدث في نقابة الصيادلة صندوق مركزي باسم صندوق المعونة االجتماعية غايته تقديم المساعدة 

)المختص(   طوارئ الفرع  ي حال عجز صندوقللصيادلة في حاالت المرض والحوادث الطارئة وف

 المذكورة كما يلي:  تقديم المساعدة لهم ويعمل به وفق قرارات مجلس النقابة

 

 1997/ حزيران /11/ الصادر بتاريخ 1997/  6/ د 922القرار /  -1
 

 الموضوع: تقديم المساعدة للصيادلة في حاالت المرض الطارئة ) المعونة االجتماعية( 
 

 والحوادث الطارئة وفي  س مجلس النقابة موضوع تقديم المساعدة للصيادلة في حاالت المرضتدار

 حال عجز صندوق طوارئ الفرع )المختص( تقديم المساعدة لهم وقرر ما يلي:
 

يادلة في للص  يحدث باب في ميزانية النقابة باسم )المعونة االجتماعية( غايته تقديم المساعدة -6

الصيادلة المسجلين في   حوادث الطارئة ويمول برسم سنوي يجبى منحاالت المرض وال
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/ ل.س )وبالتبرع من صناديق النقابة وفروعها ومن 033فروع النقابة في القطر كافة بمبلغ /

 أية جهة كانت(.
 

يقرر مجلس النقابة الحاالت الواجب الصرف بموجبها بناء على اقتراح من الفرع المختص  -9

 قرارات وفق أحكام النظام المالي للنقابة .تنفيذ ال  ويكون

 

  1998/ تموز /  23بتاريخ  1998/ 6/ د 1445القرار / -2
 

 الحاالت التي تصرف فيها المعونة االجتماعية: –أوالً    
 

إلى التوقف عن   إصابة أحد الزمالء بحادث طارئ أدى إلى عجز كلي أو جزئي اضطره -6

 العمل.

 تكاليف عالية.  بمرض يستلزم إجراء عملية جراحية كبرى ذاتإصابة أحد الزمالء   -9

 الحاالت األخرى التي يقدرها مجلس النقابة . -0
 

 ً  الحاالت التي ال تصرف فيها المعونة االجتماعية: -ثانيا

 عمليات التجميل واإلجهاض في حاالت اإلسعاف -6

 الوالدة العادية -9

 ابة األسنان قيمة النظارات الطبية وبعض حاالت طب -0

 األمراض التناسلية المعدية  -0

 أجور زرق اإلبر واألغذية الصيدالنية  -1

 العاهات واألمراض العقلية الناشئة عن محاولة االنتحار أو تعاطي المخدرات أو المسكرات  -1

 أثمان األدوية ومواد التجميل. -0

والحدود التي   الشروطأي حالة يرى مجلس النقابة عدم جواز صرفها وذلك كله ضمن  -1

 يعتمدها مجلس النقابة.
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 1993/ 4/11/ ت تاريخ 181قرار تنظيمي 

 حول صرف األدوية المخدرة واألدوية النفسية

 

 يقرر ما يلي:  إن وزير الصحة
 

تتبع في صرف األدوية المخدرة للتعليمات الصادة عن وزارة الصحة وتسجل هذه األدوية  -1مادة 

 ص بالمواد المخدرة ويحتفظ الصيدلي بالوصفة الطبية بعد صرفها. في سجل الوصفات الخا

 

ً هي -2مادة   بع في صرفها تعليمات وزارة الصحةأدوية غير مخدرة ويت  األدوية المؤثرة عقليا

سجل الوصفات في الصيدلية وال يحتفظ الصيدلي   وتسجل هذه األدوية حين صرفها في

 صرفها.  بالوصفة الطبية بعد

 

المدراء الفنيين في   كل من يخالف أحكام هذا القرار من الصيادلة أصحاب الصيدليات أو -3مادة 

قانون   الصيدليات فيما يتعلق باألدوية المخدرة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في

 م.6220/ لعام 9المخدرات رقم /

ً فيعود النظر في المخالفات المرتكبة إلى وزارة الصحة  أما بالنسبة لألدوية المؤثرة عقليا

/ 69التشريعي رقم /  الصيادلة عمالً بأحكام قانون مزاولة المهن الطبية الصادر بالمرسوم  ونقابة

 م. 6203لعام 
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الخاص بخدمة الريف لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة ومن في  2118للعام  8القانون رقم  

 محكمه

  

 رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور

 .م 03/0/9331هـ الموافق  90/0/6092ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  وعلى

 :يصدر مايلي

  

 :1المادة 

يقصد بالريف كل ماهو خارج الحدود االدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة 

  .لها والمحددة من وزارة االدارة المحلية والبيئة 

 

  :2المادة 

ألي من األطباء وأطباء األسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم ان يزاول مهنته  اليجوز

داخل الحدود االدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إال بعد مزاولته المهنة 

فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم 

  .سة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السوريةبممار

 

 :3المادة 

 :تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون

الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل األطباء وأطباء األسنان والصيادلة العاملين ضمن  -أ

األحمر السوري  اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهالل

 .والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية واالتحادات لمدة سنتين

خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل األدوية الوطنية ومن في حكمها  -ب

لمدة سنتين ويشترط العتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ , ب / من هذه المادة خدمة في 

 .الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة الريف
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 :4المادة 

 :يعفى من خدمة الريف

 كل من حصل على اختصاص من األطباء وأطباء األسنان والصيادلة  -أ

العرب غير السوريين واألجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية  -ب

ة الصحة ومن الجهات المعنية األخرى قبل السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزار

 .اكتسابهم للجنسية العربية السورية

 

 :5المادة 

يجوز لوزير الصحة الترخيص لألطباء وأطباء األسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في 

 كمراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذل

  . وال تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون

 

  :6المادة 

يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب باالستمرار بمزاولة المهنة  -أ

 .بالحصول على الترخيص الدائم خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة

مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد الواردة في القوانين واألنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية  -ب

ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة / أ / من هذه  61333وقدرها 

ابة المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النق

 .المختص

 

 :7المادة 

كل من زاول المهنة مخالفاً ألحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن 

طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء 

رة سورية إلى ل. س من خمسة وعشرين ألف لي 13333إلى  91333ويعاقب بغرامة من 

  .خمسين ألف ليرة سورية وال تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي

 

 :8المادة 
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  .يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون

 

 :9المادة 

ب أحكام تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموج

  .6210لعام  61المرسوم التشريعي رقم 

 

 :11المادة 

وتعديالته وجميع األحكام المخالفة لهذا  1967لعام  61ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 

  .القانون

 

 

 

 

 

 الشروط الفنية والصحية المطلوب توافرها في صيدليات التأسيس

ة من حيث التهوية واإلضاءة والتكييف والرطوبة أن تتوافر فيها شروط التخزين الضرورية لألدوي -1

 والحرارةالمدونة على العبوات باإلضافة لوجود /مقياس حرارة ومقياس رطوبة

أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع األدوية التي تتأثر بالحرارة وفق شروطالحفظ  -2

 والتخزين.

 لحفظ المواد وتحضير الوصفات. أن تتوفر فيها األدوات والتجهيزات المناسبة -3

 ج الملحقة بهذا القرار. -ب –أن تتوفر فيها خزانة خاصة لحفظ المواد المحددة في الجداول أ  -4

أن تزود بالسجالت / سجالت المؤثرات العقلية وسجل المواد المخدرة/ والمراجع العلمية  -5

 الضرورية لسير العمل.
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 93خمسة وعشرين متر مربع في مركز المحافظة وعن  9م 91أن ال تقل مساحة الصيدلية عن  -6

ستة أمتار مربعة في مركز  9/ م1متر مربع في األماكن األخرى وأن ال تقل مساحة المخبر عن / 9م

خمسة أمتار مربعة في األماكن األخرى وال تدخل السقيفة والقبو في المساحة  9/م1المحافظة وعن/

 المطلوبة.

م مائة 633مركز الصيدلية المراد إحداثها ومركز أقرب صيدلية قائمة عن  أن ال تقل المسافة بينو

بالنسبة للصيدليات الواقعة في مدينتي دمشق ، والمناطق الريفية المحيطة بهما  متر من كل الجهات

م خمس 11وعن  من الحدود البلدية واإلدارية لكال المدينتين. كم عشرة كيلو متر 63ضمن مسافة 

كم عشرة كيلو مترات من الحدود البلدية 63مراكز المحافظات األخرى ، ومسافة  وستين مترا في

م خمس وثالثين مترا في سائر المناطق والنواحي والبلدان 01وعن  واإلدارية لمركز المحافظة.

تحدد هذه المسافات بغض النظر عن الحواجز الثابتة وذلك ضمن دائرة مركزها مركز  والقرى.

 الصيدلية ونصف قطرها المسافة المطلوبة بين الصيدليات المبينة أعاله. شاءالمكان المخصص إلن

ويتم تحديد المسافة من قبل الدوائر الفنية والبلديات للمدينة أو المنطقة العائدة لها، بموجب مخطط 

 .رب صيدلية قائمة والمسافة بينهمايوضح فيه موقع المكان المراد إحداثه كصيدلية ، وأق مصدق منها

 أن تكون جدران الصيدلية مطلية بمواد قابلة للتنظيف وأرضيتها مصقولة. -0

 أن تكون في الصيدلية مغسلة ومياه صالحة لالستعمال وما يلزمها من تمديدات. -8

/ سم وأن ال يقل 933أن يكون للصيدلية واجهة زجاجية شفافة على الطريق ال يقل عرضها عن / -9

/سم مائتين وخمسين سنتمترا وارتفاعها يجب 913أو عرض( عن / أي بعد من بعدي الصيدلية )طول

 /سم مائتين وخمسين سنتمترا بعد الديكور.913أن ال يقل عن /

يعلق فوق الصيدلية لوحة يدون عليها اسم الصيدلية بأحرف عربية كبيرة بحيث ال يقل طول  -11

لصيدلة وفق النموذج سم ، وإشارة ضوئية تمثل شعار ا 13سم وعرضها عن  933اللوحة عن 

المعتمد في نقابة صيادلة سوريا بحيث توضع بشكل عامودي على لوحة الصيدلية ، وأن يعلق بجانب 

 باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة.

 أن ال تكون الصيدلية متصلة من الداخل بأي مكان آخر. -11
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ستوى الطريق العام شريطة أن تكون /سم عن م933يجوز تأسيس صيدلية بارتفاع أو انخفاض / -12

 واجهتها ومدخلها مستقل وعلى الطريق العام.

 : فهي الشروط الفنية والصحية المطلوب توافرها في الصيدليات القائمة أما

 أن تتوافر فيها شروط التخزين الضرورية لألدوية من حيث التهوية واإلضاءة والتكييف -1

 .مقياس حرارة ومقياس رطوبةبوات باإلضافة لوجود ونة على العالمد والرطوبة والحرارة

أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع األدوية و تجهز ببراد لحفظ األدوية التي تتأثر  -2

 بالحرارة وفق شروط الحفظ والتخزين.

 أن تتوفر فيها األدوات والتجهيزات المناسبة لحفظ المواد وتحضير الوصفات. -3

 ج الملحقة بهذا القرار. -ب –فيها خزانة خاصة لحفظ المواد المحددة في الجداول أ  أن تتوفر -4

أن تزود بالسجالت / سجالت المؤثرات العقلية وسجل المواد المخدرة/ والمراجع العلمية  -5

 الضرورية لسير العمل.

 أن تكون جدران الصيدلية مطلية بمواد قابلة للتنظيف وأرضيتها مصقولة. -6

 تكون في الصيدلية مغسلة ومياه صالحة لالستعمال وما يلزمها من تمديدات. أن -7

يعلق فوق الصيدلية لوحة يدون عليها اسم الصيدلية بأحرف عربية كبيرة بحيث ال يقل طول  -8

سم ، وإشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلة وفق النموذج  13سم وعرضها عن  933اللوحة عن 

وريا بحيث توضع بشكل عامودي على لوحة الصيدلية ، وأن يعلق بجانب المعتمد في نقابة صيادلة س

 باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة.
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 آداب الصيدلة 

آداب الصيدلة تعريفاً هي مجموعة األعراف والتقاليد والنظم التي تقيد سلوك الصيدلي في معاملته 

  اب المهن الطبية أثناء مزاولته المهنة.لزبائنه وألساتذته ولزمالئه الصيادلة وجميع أصح

 العالقة بين الصيدلي وزمالئه في المهنة : -أوالً 

يجب أن تكون العالقات بين الصيادلة على أسس من التعاون على أداء الواجب وأن يعملوا فيما  -1

 بينهم على تنمية روح هذا التعاون.

 ةأيية أو األدبية أو المالية أو بمن مكانتهم العلمزمالئه وذلك باالنتقاص  إلىء يأال يس يعلى الصيدل-2

 سيلة أخرى.و

الذى يعمل بالمؤسسات الصيدلية المختلفة أياً كان نوعها أن ال يزاحم زمالئه مزاحمة  يعلى الصيدل-3

 وعليه أن يراعى األحكام اآلتية: –غير مشروعة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 يقواعد التنظيمية المنصوص عليها فيد المحددة للعمل بالمؤسسات الصيدلية وال. أن يتبع المواع6

 الليلية. مناوباتاالسبوعية وال العطلةجازات السنوية وبمواعيد اإل ةالخاص التعليمات

 غير األغراض المرخص بها. يف استعمال صيدليته. أن يمتنع عن 9

لب العمالء وعن الدعاية بطريقة تتنافى وكرامة . أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لج0

 المهنة وعن التحايل بأية طريقة للتخلف عن تنفيذ األحكام المتقدمة.

 ته.مؤسس للعمل فيالمؤسسات األخرى  يوسيلة كانت الجتذاب موظف يبأ يأن يمتنع عن السع.  0

 .مية التي يحملهايضيف إلى اسمه ألقاباً سوى األلقاب الرسمية الجامعية أو العل. أال1

 آخر أو يقلد العالمة التجارية أو الرسم أو التقارير. يلصيدل ي. أال يغتصب اإلسم التجار1
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 :  العالقة بين الصيادلة وأعضاء المهن الطبية األخرى -ثانيا  

أن يتعاون فى نطاق مهنته مع األطباء وأن يقدم لهم المعونة الفنية كلما طلب  ييجب على الصيدل -1

 ه ذلك.من

أن يحرص على كرامة األطباء، وأال يجرح أحدهم باالنتقاص من مكانته  ييجب على الصيدل -2

 العلمية أو بث الدعاية بين عمالئه ضد أى طبيب.

أن يعقد إتفاقاً من أى نوع كان مع أى طبيب لصرف األدوية لمرضاه بشروط  يال يجوز للصيدل -3

 أية صورة كانت.أو أن يتعاون مع أدعياء الطب ب –خاصة 

د الطبية دواء آخر ولو كان بديالً له إال بع وصفةأن يستبدل بالدواء المبين بال يال يجوز للصيدل -4

 موافقة الطبيب الذى حررها.

ويجوز  –أن يمتنع عن صرف الدواء  –الطبية  وصفةلصيدلى إذا كشف عن خطأ فى العلى ا -5

ً  الوصفةحرر إصالح الخطأ إذا كان اإلتصال بالطبيب الذى    .ممكنا

 

 :  العالقة بين الصيادلة والجمهور -ثالثا  

 شعار الصيادلة اإلخالص والتضحية فى سبيل خدمة المريض.يجب أن يكون  -1

كرامة المهنة وأن يصون كرامة  ييحرص على كرامة المظهر، وأن يراعأن  ييجب على الصيدل -2

 ص وأن يحسن معاملة المترددين على مؤسسته.مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام وعمالئه بوجه خا

 ةالوصفوعمالئه، كما يجب أال تكون  يية موضع نقاش بين الصيدليجب أال تكون أسعار األدو -3

 .الوصفةوالمريض أو من يحمل تلك  يبحث فى صالحية الدواء بين الصيدلالطبية موضع 
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بتحفظ  اإلجابة ان ذلك ضرورياً وعليهطبيب كلما كعلى الصيدلي أن يشجع عمالءه على استشارة ال -4

على األسئلة التي يلقيها المرضى أو أقرباؤهم بغرض معرفة طبيعة المرض المصاب به ومعرفة مدى 

 فائدة العالج الموصوف وأال يتجاوز صالحيته واتخاذ دور الطبيب في تشخيص المرض وعالجه.

 ناً.ها بحكم مهنته إال فى الحدود المبينة قانوأؤتمن علي يالت المرضى أسرارإفشاء  يال يجوز للصيدل -5

 

 :  النقابةوالعالقة بين الصيادلة  -رابعا  

كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات االرتباط  ييجب أن يتعاون الصيدل -1

 بتقاليد المهنة وآدابها.

مقاضاة  يأتها التأديبية وال يجوز للصيدلو هيأن ينفذ القرارات التى تصدرها النقابة أ يعلى الصيدل -2

 أحد زمالئه بسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى من مجلس النقابة.

أن يبلغ النقابة عن المؤسسات التى يزاول المهنة بها وأن يخطرها عن كل تغيير  يعلى الصيدل -3

 يطرأ على ذلك.

 ا يقع من الغير ويعتبر ماساً بكرامة المهنة.أن يخطر النقابة بكل م يصيدليجب على ال -4

أن يعلن فى الجرائد عن حاجته إلى العمل وعليه أن يتصل بمجلس النقابة إلرشاده  يال يجوز للصيدل -5

إلى المحال الخالية، وعلى السادة الصيادلة أصحاب الصيدليات والمؤسسات الصيدلية االتصال بالنقابة 

 عند حاجتهم على صيادلة.

 

 عالقة الصيادلة بمن يعملون معهم من مساعدين وطالب : -سا  خام

 على الصيادلة أن يعاملوا برفق وعدل جميع من يعملون معهم. -1

 على الصيادلة أن يطلبوا منهم التقيد بأحكام النصوص الواردة في مجموعة آداب المهنة. -2
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ً للتلميذ الذي يتدرب عنده, وعليه أن يق -3 ن دم له جميع التسهيالت الالزمة وأيعتبر الصيدلي معلما

 يغرس في نقسه محبة واحترام هذه المهنة.

 

 :  أحكام عامة -سادسا  

 أن يراعى تقاليد المهنة وآدابها وأن يعمل على رفع مستواها. يعلى الصيدل -

 المواد الدوائية من المؤسسات الصيدلية المرخص لها فى ذلك. يأن يشتر يعلى الصيدل -

أن يعرض األدوية للبيع بواسطة الباعة المتجولين ولو كانت األدوية الخالية من  يصيدلال يجوز لل -

 المواد السامة.

ول عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة وأحكام هذه الالئحة فى ؤمس يالصيدل -

 صيدليته.

ة مخالفة لهذه الالئحة فوراً وإزال يعن أاالمتناع  يفى جميع األحوال أن يكلف الصيدل لمجلس النقابة -

 المخالفة.

 كل من يخالف أحكام هذه الالئحة يحال إلى المحاكمة التأديبية وفقاً ألحكام القانون. -

 


