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 2محاضرة                             اإلعالم والتسويق الصيدالني

 لصناعة الصيدالنيةأبرز أسباب التغير الحاصل في ا

لم تكن التغيرات التي حصلت في مهنة الصيدلية وممارساتها نابعة من فراغ . فقد ساهمت عدة 

 اسباب في حدوث هذه التغيرات في مقدمتها : 

افية  - 1  )السكانية(املتغيرات الديموغر

دان املتقدمة فقد حصل في بعض البل ان.شهد العالم النامي واملتقدم تغيرات في هيكلية وتوزيع السك

 مثل اليابان
ً
مر الذي ، ال في أعداد املعمرين ، وزيادة مطردةنخفاضات ملموسة في معدل الوالدات، اخصوصا

وكنتيجة ذلك وجد ارتفاع  هذه التغيرات.تطلب توفير أدوية وعالجات وخدمات طبية وصحية تتناسب مع 

التي ، بينما شهدت منطقة الشرق الوسط املزمنة، واملنقذة للحياةدوية المراض في إنتاج وتسويق أ ملحوظ

صوبة في . فبينما ترتفع معدالت الخالطلب على أدوية الطفال والشباب، زيادة تتميز بارتفاع معدل الوالدات

ت ، المر الذي تطلب تقديم خدمادالت منخفضة في البلدان املتقدمة، نجد هذه املعكثير من البلدان النامية

 لتلبية هذه االحتياجات املختلفة. مناسبة صيدالنية

 ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية  - 2

طرأ ارتفاع كبير على تكاليف تقديم الخدمات الصحية في البلدان قد نه تشير اإلحصائيات الدوائية أ

 . النصف الثاني من القرن العشرين % باملقارنة مع 55املتقدمة بنسبة 

، معدالت كبيرةب تكاليفها ، هي الخرى قد ارتفعتية والخدمات االستشارية املرافقةأسعار الدو ولن 

 فإن الطلب الكلي على الدوية والخدمات قد شهد انخفاضا 
ً
، وتحول كثير من املرض ى إلى صيدليات واضحا

  ة بالتأمين الصحي.املستشفى أو صيدليات املجتمع للحصول على أدوية مغطا

، وأيضا على هيكلية الصيدليات صيدلياتت تغيرات في فلسفة القائمين على الحصل -3

 نفسها وعلى أهدافها. 

، أي أنها صارت ال تبيع إال في الواليات املتحدة الميركية بدأت الصيدليات تنمو باتجاه التخصصف -

 .وأجهزة طبية منتجات دوائية

 بينما نجد في بلد -
ً
توسع انطاق عملها  مختلفا، حيث صارت ان أخرى، توجهات الصيدليات توجها

 رض مواد غير صيدالنية الستقطاب العمالء وتغطية تكاليفها.وتع
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 اندماج الصيدليات الصغيرة - 4 

وكان من أبرز نتائج ارتفاع التكاليف، والرغبة في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في إدارة الصيدليات، 

ملستقلة، والتوجه نحو دمج الصيدليات الصغيرة لتكوين مجمعات تقلص أعداد الصيدليات الفردية وا

تكون قادرة على املنافسة والبقاء في السوق املتزايدة في النمو، من  Chain durgstores)سالسل( صيدالنية 

 قدمة من شركات الدوية واملوزعين.امل والعروض صوماتخالل االستفادة من الخ

 صارت متاجر الدوية ذات ا
ً
تنافس الصيدليات التقليدية، في السعار والخدمات  لسلسلةأيضا

 
ً
والجودة  من خالل انتهاج استراتيجيات تسويقية فاعلة للحصول على الحصة الكبر في سوق الدواء، خصوصا

 في أميركا وأوروبا.

 استخدام الصيدليات الوسائل الترويجية املختلفة – 5

إن ازدياد عدد الصيدليات واتساع أحجامها وتعامالتها وازدياد تكلفة الرعاية الصحية أدى إلى 

حصول منافسة شديدة بينها الستقطاب العمالء، وكان من أبرز نتائج هذا التطور لجوء إدارات كثير من 

محاولة استقطاب الصيدليات إلى انتهاج استراتيجيات تسويقية صيدالنية فاعلة للتعويض عن خسائرها، و 

 من خالل:مستهلكين جدد أو املحافظة على حصتهم في السوق، 

 تخفيض السعار من خالل أساليب تسويقية وإدارية مثل الحسومات والعروض والهدايا 

 استخدام وسائل اإلعالن املختلفة 

  بيع سلع كمالية وأدوية خارج الوصفة الطبية 

 ل تزويد املريض بنصائح حول استخدام الدواءتقديم استشارات مجانية للمستهلكين من خال 

  تقديم خدمات إضافية مجانية، مثل إيصال املريض بالطبيب، واالتصال باملستشفيات واملستوصفات

 لترتيب املواعيد والتبرع في الدفاع عن املريض في حالة تقديمه لشكوى معينة

 .التعامل مع صناديق الضمان الصحي، وشركات التأمين 

اصبحت الصيدليات، واملمارسة الصيدالنية، جزءا ال يتجزأ من النظام الصحي السائد، وهكذا 

 وليس مجرد حلقة سائبة في هذا النظام. وعلى هذا الساس، برز مفهوم تسويق الرعاية الصحية الصيدالنية

Marketing Of Pharmaceutical Health Care شامل .، وهو مفهوم يشمل تسويق الدوية والخدمات بشكل 
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General Environment Affecting Pharmaceutical Marketing  

 املؤثرة على التسويق الصيدالني البيئة العامة
 

مجموعة متنوعة ب تتأثر بالنسبة ملمارس ي التسويق الصيدالني، من املهم معرفة أن صناعة الدوية

الداخلية والخارجية التي تغير بشكل كبير النشطة التسويقية لعضائها، سواء بشكل فردي أو  العواملمن 

 .جماعي

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة التسويقية الصيدالنية. 1الشكل 

 : العمالء "املرض ى"الداخلية الحلقة

خاص والذين سنسميهم "املرض ى"، سنتناول بعض خصائص املستهلكين في السوق الصيدالني بشكل 

 كون املستهلك وتلبية حاجاته ورغباته، هو العنصر الساس ي لي سلوك تسويقي.

 :ملنتجات الصيدالنيةار وتسويق تطويو  بحث في مجال نجاحال الخصائص الديموغرافية التي تؤثر على

  :العمر 

ويأتي ، يرهم من الفئات العمريةبشكل أكبر من غ كبار السن يستخدمون الدويةتؤكد الدراسات أن 

 .في املرتبة الثانية الطفال
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تعتبر البيانات املتعلقة بالعمر ذات أهمية بشكل عام لجميع الصناعات. تم العثور على اتجاهات 

 :الفئات العمرية مجموعتين من مهمة لصناعة املستحضرات الصيدالنية في

 الرضع حتى سن التاسعة عشرة  الفئات العمرية من -

  الخامسة والستينالفئات العمرية الكبر من  -
ً
في تطوير لالهتمام  والتي تعد أكثر الفئات محطا

 برامج الرعاية الصحية. ل اتالحكوم

 الجنس : 

 تستخدم النساء الدوية بشكل أكثر من الرجال.

 تتولى المور الشرائية في العائلة، بما في ذلك شراء الدوية 
ً
الضرورية لفراد العائلة. كما أن املرأة غالبا

 االستهالكية.  لتأثير على قرارات وأنماط سلوك االخرينأي أن لها دور في ا

  :العرق 

، مع بعض االختالفات الكبيرة معينة باملقارنة مع غيرهاق اعر تكون أكثر شيوعا عند أبعض المراض 

معدل انتشار ارتفاع  يكون  من أصل أفريقيفي اإلصابة وشدة املرض. على سبيل املثال ، لدى الذكور المريكيين 

  ضغط الدم وسرطان البروستاتا أعلى بكثير من املتوسط.

  :الحالة االجتماعية 

 احتماالتؤثر هذه الخاصية على أنماط الشراء. وقد ثبت أيًضا أن الشخاص املتزوجين هم أكثر 

 .صورة صحيحةلتناول أدويتهم ب

 التعليم : 

 قات والتعليمات املتعلقة بالصحة العامة، والعراض، واستخدام الدوية.بقراءة وفهم امللص يرتبط

  :الخصائص العرقية / الدينية 

مهمة في فهم  الخاصية السكانية مكن أن تكون هذهي متنوعة اتثقاف البلدان التي تحوي  في

. املختلفةاستخدام )أو عدم استخدام( موانع الحمل تختلف اآلراء في  ،على سبيل املثالواستخدام الدوية. 

 من قبل فقد لوحظت قلة استخدامها 
ً
كما تختلف وجهات النظر الثقافية حول معنى املرض  .املتشددين دينيا

 واالستجابة له. 
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  مستوى الدخلالوضع االقتصادي و: 

 الدخل  ى مستو  يلعب
ً
 مهما

ً
ية. على سبيل املثال، مشتريات الرعاية الصح وكميةفي تحديد نوع دورا

راض عأ عند حدوث للرعاية الطبية افراد العائلةأسرة معينة، زادت احتمالية طلب  مستوى دخلكلما زاد 

مثل نزالت البرد  حاالتنحو التطبيب الذاتي ل ميالالدخل املنخفض أكثر  ذوي قد يكون أولئك و  .طفيفة

الرعاية الطبية وما إذا  البحث عنما إذا كان أو متى يجب التي تخص قرارات الفي  كذلك يؤثر .والوجاع واآلالم

 (.OTCكان سيتم استخدام وصفة طبية أو دواء بدون وصفة طبية )

  هرم ماسلو واالحتياجات البشرية - ؟املستهلكون ماذا يريد 

 تلبية بعض أنواع االحتياجات إال  Abraham Maslowالحظ عالم النفس 
ً
أن الناس ال يحاولون عادة

. وقد حدد خمس فئات مختلفة للحاجة يمكن ترتيبها في تسلسل رأس ي بعد تلبية احتياجات أساسية أخرى.

 السفل لألعلى: من هذه القائمة تتألف .Maslow's hierarchy of needsوسمي هذا التسلسل بـ هرم ماسلو 

 

 هرم ماسلو .2الشكل 

 لوجيةيزيو االحتياجات الف Physiologic needs  

 واللباس.  ، النوماملأوى ، جات في التنفس، الطعام، املاءهذه الحاتتمثل 

  األمان احتياجاتSafety needs 

 عن االعتداء والعنفيشمل ذلك 
ً
. في املجتمع الحديث يعبر عنها بالحاجة إلى السالمة الجسدية بعيدا

المن ، ل السرةخالمن دا ،المن النفس ي واملعنوي  ،في الوظيفة المان المان االقتصادي واالجتماعي, أي

  أمن املمتلكات الشخصّية ضد الحوادث والجرائم.و  الصحي
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 االنتماء واحتياجات الحب Belongingness and love needs 

ّية ولوجّية والمان تظهر رغبات في تحقيق الحاجات االجتماعيزيعد إشباع كل من الحاجات الف

في  ةرغبالعلى اكتساب الصدقاء، و قدرة ال ,ات السرّية السليمةالعالقالعالقات االجتماعية,  :املتمثلة في

في غياب هذه  ة، واملنظمات املهنّية.، والفرق الرياضيّ موعات الكبيرة كالجماعات الدينيةاالنتماء إلى املج

 يصبح الفرد عرضة لالكتئاب، والقلق، والعزلة االجتماعّية.
ً
 العناصر جميعا

 احتياجات التقدير Esteem needs 

تتمثل هذه الحاجة في رغبة الشخص في تحقيق املكانة االجتماعّية املرموقة واملنصب الرفيع مّما 

؛ الفشل في تلبية هذه االحتياجات ينتج عنه شعور بالنقص والفائدة للعالميكسبه اإلحساس بالثقة والقوة 

 والعجز.

 الحاجة إلى تحقيق الذات Self-actualization need 

 لدى، وعلى الرغم من أنها قد تكون موجودة ي تحقيق أقص ى قدر من قدرات املرءغبة فهذه هي الر 

 الجميع، إال أن تحقيقها يعتمد على تلبية االحتياجات الساسية مسبًقا.

 

 في إشباع هذه االحتياجات  الفرد الذي يعانيإن  -
ً
 لكي جعلهينقصا

ً
ُيشبعها فيما بعد بشكٍل  ذلك مياال

 ينفق الكثير من ماله على الطعام والشرب
ً
   .مفرط، فنرى اإلنسان الفقير عندما يصبح غنّيا

تعطي  الدوية، فإن التطورات الجديدة في ولوجية. ومع ذلكفيزياالحتياجات اليبدو أن الدوية تحل فقط  -

قدرة الدوية على تحسين نوعية الحياة لألشخاص ذلك بيتجلى وعًدا بتلبية املزيد من االحتياجات الخرى. 

موانع الحمل تنتمي كما و  تساقط الشعرو "الصحاء" الذين يعانون من القلق والسمنة وفقدان الذاكرة 

  .هذه الفئةإلى الفموية 

 أمثلة على بعض املنتجات الصيدالنية والطبية التي تلبي مختلف الحاجات البشرية: 

 الوصف التي يلبيهاالحاجة  املنتج

الشعور بالقدرة على انجاز مهمة فقدان الوزن مما يساعد  االنجاز مثبطات الشهية

 على اكتساب الثقة بالنفس

 االسترخاء والتخلي عن الهموم والقدرة على االستمتاع التحايل مضادات االكتئاب

 ،وقرارات االخرينالشعور بامتالك التحرر من توجيهات  االستقاللية OTCكل أدوية 

 امتالك الخيارات والبدائل 
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 ؟)وعكة صحية( هل حدث تغيير عن الوضع الطبيعي 

  :يمكن أن تتخذ التغييرات من الوضع الطبيعي عدة أشكال

  .اإلمساك.، اللممثال: العراض  

 على سبيل املثال، عدم القدرة على قطع العشب دون أن  .غير القدرةت 
 
إلى  ُيعزى الذي . يكون متعرجا

  .وليس املرض الشيخوخة

  أي  ،رضوا لي تغيير عن الوضع الطبيعينظام الرعاية الصحية دون أن يتع يدخلون بعض الشخاص

 يكونون أصحاء.

 العوامل املؤثرة على دافع املريض لطلب الرعاية الطبية عند شعوره بوعكة صحية:

 شبكة الصدقاء والقارب الذين يتم استشارتهم عند ظهور العراض. بشكل التأثير بين الشخاص  

  على سبيل املثال: . التخاذ القراراتالضغط االجتماعي الناجم عن أزمات الحياة الخرى قد يكون دافًعا

قرر فجأة طلب الرعاية يمكن أن ي، لفترات طويلة الشخص الذي عاش مع نوبات متقطعة من آالم املعدة

 .عد معاناة من تجربة طالقب الطبية

  طلب يتحمل بعض الشخاص بصعوبة مستويات من اللم قد ترسل آخرين فوًرا لحيث . التحملعتبة

 .الطبية ملساعدةا

  الشخصية للمريضأو الخصائص  اليومية النشطة التأثير علىمدى 

 وضوح العراض 

 التشخيص / العالج حول السبب اتاالفتراض / 

على سبيل يهتم مصنعو الدوية وأنصار الصحة العامة بمساعدة الناس على تقرير حدوث تغيير. 

 املثال: 

" للسرطان من حيث االنحرافات عن الحالة seven danger signals تم وصف "إشارات الخطر السبعة -

  .الطبيعية

 ، OTCلدوية  تصف بعض اإلعالنات التجارية -
ً
التغيرات الجسدية التي يجب )أو ال ، بشكل مباشر أو ضمنيا

 ينبغي( أن تحدث في الفرد العادي.

، معقدة، ذاتية، عاطفية في كثير من الحيان هي طقوسمما سبق أن القرارات الصحية  يتضح

 وتخضع لتأثير اآلخرين.
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 املطلوبة الطبية نوع املساعدة 

 العوامل، كما تلعب وتعليمية عية وثقافية واقتصاديةوظيفة اجتماهو اختيار نوع املساعدة  إن

.العاطفية والجغرافية 
ً
بمجرد اتخاذ ولكن  العالج الذاتي أو االستسالم للمرض.فقد يقرر املريض  دورا رئيسيا

ن الذهاب إلى الصيدلية أو إلى الطبيب وأي اختصاص ًرا بشأ، ال يزال املريض يواجه قراقرار طلب املساعدة

 الطبيب الذي سيعالج حالته.

 اختيار العالج 

التي تستلزم وصفة طبية ، ال يزال من الدقة القول بأن معظم قرارات االختيار  لألدويةبالنسبة 

 .اتخاذ القرار عمليةيؤثرون على يتخذها شخص غير املريض )عادة الطبيب(، ولكن هذا ال يعني أن املرض ى ال 

بالتأكيد يلعب دورا كبيرا في اتخاذ ك املستهلفإن  اختيار وشراء الدوية بدون وصفة طبية ما يخصفي

 القرار. 

  ؟املرض ىماذا يحتاج 

 في املستحضرات الصيدالنية: و"الرغبة" "الحاجة"يميز اثنين من حاالت عدم التطابق املحتملة بين 

اإلعالن املباشر إلى املستهلك، والتوصية  بشراء الدواء ولكنه ال يحتاجه بسبب عوامل مثل: . يرغب املريض1

 .الشفوية ، واإلدمان / التعود

الجهل أو التكلفة أو عدم ال يريده وهذه السباب مثل: . يحتاج املريض إلى دواء ولكن لسباب مختلفة 2

 .التشخيص أو التشخيص الخاطئ

ت الصيدالنية هي ، فإن أكبر مساهمة اجتماعية للتسويق في مجال املستحضرامن نواح عديدة

 الحتياجات والرغبات.بين ااملطابقة الفعالة 
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 3محاضرة                             اإلعالم والتسويق الصيدالني

 The Middle Ring الحلقة الوسطى

 The Competitive Environmentالبيئة التنافسية  .1

لنمو، يجب على الشركة أن تفهم سبب انتشار املنافسة، وملاذا تهاجم اللتغلب على املنافسين و 

 . ية االستجابة لذلكالشركات، وكيف

 Porter's Fiveالطرق لتحليل الصناعة. أحدهما هو نموذج "القوى الخمس لبورتر هناك العديد من 

Forces وهو نموذج يحدد ويحلل خمس قوى تنافسية تعمل على تشكيل كل صناعة وتساعد على تحديد ،"

 نقاط الضعف والقوة فيها. القوى الخمس لبورتر هي:

 Competition in the industry. املنافسة في الصناعة 1

 Potential of new entrants into the industry. إمكانات الداخلين الجدد في الصناعة 2

 Power of Suppliers. قوة املوردين 3

 Power of Buyers. قوة العمالء 4

 Threat of substitute products. تهديد املنتجات البديلة 5

 

 Internal environmentالبيئة الداخلية  .2

يعد تحليل البيئة الداخلية أمًرا بالغ الهمية في تطوير استراتيجية التسويق للتأكد من أن استراتيجية 

  ومواردها وأهدافها. موقعهاالشركة تستند إلى 

 عوامل البيئة الداخلية: في اإلدارة ويتضمن 5Mيعرف نموذج 

 القوى العاملة Manpower 

 املال Money 

 الساليب Methods       

  املوادMaterials 

 اآلالت Machinery 

تعد اإلدارة الجيدة لهذه القوى الداخلية في الشركة عامل رئيس ي لتحقيق أهداف 

                                                                            الشركة. 

 بشكل مفصل في املحاضرات القادمة. سيتم تناولها - 4Psالعناصر األربعة للمزيج التسويقي  .3
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 The Outer Ringالحلقة )البيئة( الخارجية 

 Micro Environment  البيئة الدقيقة .1

 :ترتبط مباشرة بالعمل. ويشمل ذلك التي خارجيةالعوامل القوى و تتألف البيئة الدقيقة من ال 

  املوردون Suppliers  : تحتاجها املنظمة.جميع الطراف التي توفر املوارد التي 

  وسطاء السوق Market intermediaries : .الطراف املعنية بتوزيع منتج أو خدمة املنظمة 

 الشركاء Partners : والشركات نات املنفصلة مثل وكاالت اإلعالن، ومؤسسات أبحاث السوق جميع الكيا ،

 املنظمة.، والتي تتعامل مع كات التأمين، وشركات النقل، والوسطاءاملصرفية وشر 

 العمالء Customers  : نظمةاملجموعة املستهدفة للم. 

  املنافسونCompetitors : في نفس السوق الذين يستهدفون عمالء مشابهين لعمالء املنظمة. نتجون امل 

 

 Macro Environmentالبيئة الكبيرة  .2

 Technical Environment أوال : البيئة التكنولوجية

لوجية املتحققة في مجاالت وازدهار الصناعة الدوائية إلى النجاحات التكنو يعود الفضل الكبر لنمو 

 تسويق الرعاية الصيدالنية.  , أوالطبية املرافقة لهادراسات الفي أو  ،ء في تقنيات تصنيع الدوية، سواالعالج

 مجال تكنولوجيا الدواء: أمثلة في

 مغلفة تغليفا يحميها من التخرب بالسبيل الهضمي. أدوية  -

 إليدز. , مثل االتي تصيب الجهاز املناعي معالجة العديد من المراض -

 في مجال موانع الحمل المنة والفاعلة، قليلة أو معدومة التأثيرات الجانبية.  -

 .أجيال جديدة من الصادات الحيوية -
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 Legal/Regulatory Environment ثانيا : البيئة السياسية

إيجابية على مجمل الصناعات الدوائية  وأهناك عوامل بيئية سياسية البد وأن تترك آثار سلبية 

 :على سبيل املثال ال الحصر ومن هذه العوامل ،والتسويق الدوائي بشكل خاص

 ؟طبيعة النظام السياس ي السائد ونوع الحكم )ديمقراطي ، برملاني ، دكتاتوري ، ليبرالي ديني الخ( -

 )حداثة او عراقة الدولة  -
ً
 (؟منذ استقاللها مثال

 ؟ هل هي حكومة مدنية أم عسكرية -

 يكون متس يجب أن التسويق االستراتيجي في مجال الصناعة الدوائية مسؤول وفي هذا املجال فإن
ً
لحا

 أمعلومات دقيقة عن طبيعة و ب
ً
 وخارجيا

ً
 .بعاد ومسارات واتجاهات الوضاع السياسية داخليا

 
ً
في الواليات : زب الحاكمعلى الح في بعض الدول يعتمد برامج الرعاية الصحية االنفاق على :مثال

بريطانيا عندما يكون في بينما  ،عندما يكون في دفة الحكم الحزب الديمقراطييحدث ذلك املتحدة المريكية، 

 . الليبراليون في الحكم

 : البيئة االقتصادية
ً
 ثالثا

 ، ومنها: مؤسسات العمال تؤثر العديد من العوامل االقتصادية على

وجود استثمارات أجنبية من  ،قتصاديقتصادي واسع النطاق، انخفاض معدل النمو االاالنهيار االالكساد، 

 معدل دخل الفرد، الدخل القومي، القدرة الشرائية، التضخم . . الخ ،خصخصة االقتصاد، عدمها

مع البيئة االقتصادية، فإن السياسة التسويقية الدوائية  الصناعة الدوائية تفاعللذلك فإنه لكي ت

معطيات وبيانات  وأن تكون مبنية على ضوء "الصيدالنية ينبغي أن تتضمن "تحوطات ملواجهة هذه البيئة

 قيقة، من أهمها : ومعلومات د

 الحجم املتوقع لسوق الدواء  -

 طبيعة املستهلكين أنفسهم -

 نمو املستشفيات واملراكز الصحية  -

 نسبة املرض ى لكل طبيب واحد  -

 حجم ودور وتوجهات مساهمة الدولة في النظام الصحي  -

 ، ودخل الفرد في الناتج القومي االجمالياملستوى املعاش ي السائد واملتوقع -
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 درجة اعتماد االقتصاد على الصناعة الدوائية الوطنية  -

 سياسات االستيراد والتصدير والترخيص في الدولة  -

 .على االقتصاديات الخرى وغيرهادرجة انفتاح االقتصاد الوطني  -

 
ً
 البيئة االجتماعية  :رابعا

 : بيئة االجتماعية على صناعة الدواء وعلى السياسات التسويقيةتأثير ال

  العادات والتقاليد والعراف السائدة في مجتمع ما قد تؤثر على كفاءة وفاعلية وديمومة الصناعة

 الدوائية.

  ،تترك بصماتها وبالتالي فهيالوعي والعادات االجتماعية في تغير دائم:: 

  على السياسات التسويقية الدوائية ةبإيجابي سلوك املجتمعالوعي في نعكس ي -      

في ظل  دويةال تعرض شركات الدوية إلى النقد أن هي أخفقت في إنتاج  زيادةزيادة الوعي بالدواء يعني  -      

 تنامي جمعيات الدفاع عن املستهلك

 من أجل تعزيز االتجاهات الخالقية في صناعة وتسويق الدوية الحاجة تتزايد 

 :مسؤوليات مسؤول التسويق الصيدالني

 بأي تغير يحصل في املجتمع، ومعرفة انعكاسات ذلك على سلوك الناس. 
ً
 أن يكون ملما

وبالتالي على شركات الدوية تلبية رغبات املستهلك، من خالل أدوية عالية الجودة، وأمنة وفعالة، وأن 

 تكون أخالقيات هذه الشركات متجانسة مع أخالقيات املهنة واملجتمع.

 : البيئة القا
ً
 نونية خامسا

   
ً
كارثة دواء . فصناعة الدواء من الصناعات التي تحكمها قوانين وتشريعات ولوائح صارمة جدا

صدور مئات التشريعات  هانتج عن الشهيرة في الستينات في الواليات املتحدة (Thalidomide) الثاليدوميد

 
ً
 .والقوانين وتعديالتها بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث والكوارث مستقبال

 :من الجهزة التي تقوم بترخيص الدواء وتسويقه في الواليات املتحدة

 ::(FDAوكالة الغذية والدوية )

  :لغاية فيوتسويق الدواء، كما أن الوكالة تتدخل مباشرة وبشكل صارم ل انتاج تنظيم -
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 تحديد صالحيات جميع الدوية املستوردة -

 تحدد أماكن وجودها وتوفرها وطريقة الحصول عليها )بوصفة طبية أو بدونها( -

 كيفية شحن وتخزين وإتالف الدوية. -

 :
ً
 Ethical/Cultural Environment البيئة األخالقية / الثقافيةسادسا

 املستحضرات الصيدالنية نفسها بأنها "صناعة الدوية الخالقيةوصفت صناعة عديدة لسنوات 

ethical drug industry ." 

 تلقت صناعة املستحضرات الصيدالنية 
ً
اب والناقدين. منهم على من مجموعة من الكتّ  اهتماما كبيرا

 " الذي طالب بـ:The Doctorsفي كتابة " Martin Grossسبيل املثال: 

 ألطباء املوجه لترويج الدوية  جميع أنواع بإلغاء. 1

 قرر مالم تحالي، أو مزيج من الدوية املوجودة أو أكثر،  لدواءتعديل جزيئي أو غيره  لياملرض ى برفض . 2

 املعدل أكبر بشكل ملحوظ للدواءأن التأثير العالجي الجهات الرسمية الصحية 

 الدوية بعد ثالث سنوات  اختراع الترخيص اإلجباري لبراءاتبأن يكون . 3

 .السم العلمي للدواءطبية باالوصفة بالحصول على الرض ى امل بأن يصر. 4

 
ً
 The Human Health Conditionللسكان  الصحية: الحالة سابعا

الصيدالنية بحالة الصحة واملرض للسكان بشكل أكبر من أي من العوامل البيئية تتأثر الصناعة 

في   mortalityوالوفيات  morbidityتفسير االتجاهات والتطورات في معدالت المراض الخرى. من السهل نسبيا

 كالتالي: ،القرن الواحد والعشرين

 بسبب بعض أمراض الطفولة التي كانت  ،المر الجيد هو أن االنخفاض في معدل وفيات الطفال

، هو سبب الزيادة آخر، أكثر من أي عامل ، الجدري الصغير ، إلخ( شائعة فيما مض ى )الخناق

 .العمر املتوقعاملستمرة في متوسط 

 ن السكان الذين يتألفون من سدس إلى خمس "كبار السن" سيضمون أعداًدا كبيرة المر الس يء هو أ

 املرض ى". من "كبار السن
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أتاح أيًضا للناس أن يعيشوا فترة  عمارال فإن النجاح الذي تحقق في إطالة متوسط بنتيجة ذلك 

 ،عالج بالدويةت، قد ا، إن لم يكن معظمالكثير منهاالمراض. من  متعددة أنواعإلصابة بطويلة بما يكفي ل

 قليل وال
ً
 .يشفى ذاتيا

 

أمراض جديدة بشكل مستمر تضطر الواضحة خالل القرن املاض ي، هناك  التطوراتهذه  بالرغم من

 ،. إن أوضح مثال على ذلك هو مرض اإليدزبقى على أهبة االستعداد لي طارئ لى أن تالصناعة الصيدالنية إ

خص لول مرة في الواليات املتحدة المريكية في عام 
ُ

 . وحتى االن 1981الذي ش

وجعل العديد من شركات الدوية  2019الذي بدأ في نهاية عام  Covid-19مثال اخر هو وباء فيروس 

قبل أن يفتك بالعديد من الرواح ..  ف العالجات واللقاحات للسيطرة عليهجربة مختلالعاملية في سباق لت

 .
ً
 والسباق الزال مستمرا

أن معظم االضطرابات العضوية وامليكروبية املعروفة لإلنسان والحيوان قديمة تجدر اإلشارة إلى 

 .والعواقبمعدل االنتشار والوقوع ما يتغير فقط بمرور الوقت هو وإن  للغاية،

 

النجاحات واإلخفاقات في املعارك ضد اإليدز، وأنواع مختلفة من السرطانات، والوبئة الخرى إن 

في نفس ملكافحة املرض، والتأثير على الوفيات، و الصيدالنية تشهد على الجهود املستمرة التي تبذلها الصناعة

 .الوقت الحصول على الرباح
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