
تطور عمل مصلحة الصيدلة 
كوليت رعيدي . د



استراتجية تحسين  العمل 
بناء على تعليمات معالي وزير الصحة العامة قامت مصلحة الصيدلة •

برفع  استراتيجية عمل شملت كافة الدوائر التابعة لھا
: كان ھدفھا  •

تنظيم   ▫
تطوير▫
وتحديث  المعايير للمستحضرات الطبية▫



تحديث استراتجية العمل 
صدرت  عدة قرارات تنظيمية شملت جميع الدوائر التابعة لمصلحة •

الصيدلة

تم استحداث برنامج ضمان جودة المستحضرات الصيدالنية•

دائرة 
التفتيش 
الصيدلي

دائرةاستيراد 
االدوية 
وتصديرھا

دائرة 
المخدرات



دائرة التفتيش الصيدلي 

:عملھا ميداني يتعلق  بتطبيق•

وتعديالته  ٣٦٧/٩٤قانون مزاولة مھنة الصيدلة في لبنان رقم ▫

وتعديالته  ٦٧٣/٩٨وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف رقم ▫
.واالنظمة التابعة لھما

.جميع المراسيم والقرارات النافذة▫



دائرة التفتيش الصيدلي 
يقوم  جديدةاصدر معالي وزير الصحة العامة عدة قرارات وتعاميم •

التفتيش الصيدلي بتنفيذھا باالضافة الى المھام الموكلة على عاتقه

يتعلّق بضبط استعمال المواد الخام من المضادات •
يمنع بيع المواد الخام من المضادات الحيوية ( الحيوية

).بشكلھا الخام اال الى الصناعيين المجاز لھم
تاريخ  ٤٨/١قرار رقم 

٢٥/٠١/٢٠١٢
.يتعلق بمعالجة االدوية المنتھية الصالحية في لبنان•  ٤٤٥/١قرار رقم 

١٠/٤/٢٠١٢تاريخ 
يتعلق بتنظيم عملية  بيع االدوية بين المؤسسات •

.الصيدالنية المجازة   ٤٤٩/١قرار رقم 
١١/٤/٢٠١٢تاريخ 



دائرة التفتيش الصيدلي 
  

يتعلق بشروط ادخال االدوية والمواد الطبية •
المرسلة ھبات الى المؤسسات االجتماعية 

المجازة بممارسة نشاطھا من وزارة الصحة 
.  العامة

قرار رقم 
تاريخ  ١٥١٤/١

١٩/٩/٢٠١٢

المتعلق بالكشف على المستحضرات بحكم الدواء •
المستوردة في المناطق  الجمركية من قبل 

التفتيش الصيدلي وقد وضع في التنفيذ الفوري 
بموجب كتاب موجوه الى  ١٨/١٠/٢٠١٢بتاريخ 

.١٧١٤٠/١/٢٠١٢مدير عام الجمارك رقم 

قرار رقم 
تاريخ  ١٦١٩/١

٩/١٠/٢٠١٢



دائرة التفتيش الصيدلي 

يتعلّق بانشاء لجنة وطنية لصياغة آلية •
لتنظيم األبحاث والدراسات السريرية في 

.لبنان
 ١٣٩٨/١قرار رقم 

٣٠/٠٨/٢٠١٢تاريخ 

إضافة مفتش صيدلي الى اللجنة الدائمة •
.بأنشاء مصانع لالدوية  ٤٢٦/١قرار رقم 

١٣/٤/٢٠١٣تاريخ 

استحداث خط ساخن لشكاوى المواطنين •
١٢١٤ 



دائرة التفتيش الصيدلي

”باركود:" دراسة الية  العتماد ال•
.ومنع التزوير   TRACEABILITYو ھي عالمة اضافية لتحقيق ال 

BAR CODE

TRACEABILITY

STOP 
COUTERFEIT 
DRUGS 



دائرة التفتيش الصيدلي

طلب وزير الصحة العامة توقيع لبنان على اتفاقية•

خاصة ان التعاون بين البلدان والسلطات الموقعة وتبادل المعلومات 
 يعزز مكافحة االتجار باالدوية المزورة والمھربةوالخبرات 

لبنان ھو اول دولة في المنطقة ستعتمد ھذه االتفاقية



دائرة المخدرات  



               
أولت وزارة الصحة العامة موضوع مكافحة المخدرات و اإلدمان •

:و حققت إنجازات عديدة في ھذا المجال على صعيد“ كبيرا“ إھتماما

األجھزة  ▫
العالج و التأھيل  ▫
الوقاية و التوعية ▫



للمرة األولى وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، •
رفعت إلى مجلس الوزراء

تفعيل لجنة اإلدمان مع وزارة العدل و مھمتھا دراسة ملفات الموقوفين •
بجرم تعاطي المخدرات و إحالتھم إلى العالج إضافة إلى المدمنين 

.أمام اللجنة لطلب العالج" الذي يتقدمون تلقائيا
  

وقف التعقبات عن المدمنين و منحھم شھادة شفاء عند اتمام العالج 
أحيلوا للعالج لغاية تاريخه " موقوفا ٦٠

على صعيد األجھزة



 الكبدي لإللتھاب العالمي اليوم بمناسبة العامة الصحة وزارة قامت•
 السجون في السجناء كافة إلى المجاني “B الصفيرة” لقاح بتأمين
 و العدل و الداخلية وزارتي مع التنسيق و بالتعاون ذلك و اللبنانية
اليونيسف منظمة

على صعيد األجھزة



باشرت الوزارة بتقديم خدمة العالج بالبدائل لمتعاطي المخدرات     •
في خطوة تعتبر األولى  ٢.١١-١٢-٢٢بتاريخ ) ١\٨٤٩قرار رقم (

في الشرق األوسط

"مريضا ٩٣٦بلغ عدد المرضى لغاية تاريخ إعداد ھذا التقرير ▫

على صعيد العالج 



إنشاء مركزين لعالج المدمنين على المخدرات في كل من مستشفى •
.  ضھر الباشق الحكومي و رفيق الحريري الجامعي

توسيع العقود مع المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة لعالج و تأھيل •
.المدمنين بھدف استيعاب عدد أكبر من المرضى 

على صعيد العالج 



حملة بالھا و “حمالت إعالمية للتوعية من مخاطر تعاطي المخدرات •
وعدة مؤتمرات مع منظمات دولية وجمعيات أھلية برعاية ” بال بالھا

.وزارة الصحة العامة

على صعيد الرقابة و الوقاية 



دائرة إستيراد األدوية و تصديرھا 



تم اصدار قرارت عدة من معالي وزير الصحة العامة من شأنھا رفع •
مستوى الجودة و االمان عند االستيراد و التصدير 



القرارات الموقعه لتطوير آلية االستيراد

قرار متعلق بتنظيم ادخال -
االدوية لالستعمال الشخصي

بتطبيق المادتين متعلق قرار 
من قانون  ٥٥و  ٥٤

مزاولة مھنة الصيدلة

قرار ومتعلق بالتأشيرات 
المفروضة على اذونات 

البيانات الجمركية لالستيراد 
والتصدير

قرار متعلق بالية تسجيل -
منتجات تغذية الرضيع  

قرار متعلق باالدوات الطبية 
المعقمة و االصناف االخرى 

المعقمة

قرار متعلق بمستحضرات 
تغذية االطفال

قرار متعلق بالمستحضرت 
المصنفة بحكم الدواء

قرار متعلق بتنظيم ادخال و 
استعمال المواد الطبية 

المختلفة

قرار متعلق باستمرارية 
تأمين االدوية االساسية و 

اللقاحات من قبل 
المستوردين

قرار متعلق بدليل اصول 
التخزين و التوزيع الجيد 
للمستحضرات الصيدالنية

قرار متعلق بتشكيل لجنة 
خاصة القتراح تعديالت على 

تاريخ  ٥٧١المرسوم 
٢٠٠٨/١٠/٢٣

قرار متعلق بتشكيل لجنة 
لدراسة االثار الجانبية 

لالدوية 
(PHARMACOVI

GILANCE)

قرار متعلق باعتماد دليل 
اجراءات المعامالت االدارية 

في مصلحة الصيدلة و 
الدوائر التابعة لھا

متعلق باالستعانة قرار 
باستشاريين للجنة الفنية



“ شكرا


