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Highlights from the proposed code of ethical standards for drug promotion. 
 
• Information provided should be clear, accurate and limited to what is published 

in the leaflet upon which the registration was based. No allegations on drug 
safety or efficiency should be made without scientific evidence. Health care 
professionals should be provided with complete information on contra-
indications and side effects, in order to allow them to make an informed choice 
of drugs and be able to warn the patient for his best interest. Providers are also 
requested to report on adverse events that are rare or not mentioned by the 
producer. 

• Promotional items should not have an important money value, should be related 
to professional practice and of benefit to patient care. Cash money or equivalent 
payments are strictly forbidden.  

• Samples should be packaged and cleared as such by the pharmaceutical 
inspection, should be supplied in moderate quantities to prescribers to 
familiarize them with the products. Drugs packaged for marketing purposes 
cannot be subject to any kind of donation or bonuses for private clinics or 
pharmacies. 

• Support of drugs companies to congress, symposia and medical education is 
also scrutinized. In kind support such as travel tickets, and accommodation 
should be restricted to the health care professional in person. Such activities 
should be planned and communicated in advance, and the concerned 
professional order should be notified of the event, the organizers, and the list of 
its participating members. In addition, ethical standards are also set for the 
information provided, as well as for the selection and reimbursement of 
consultants. 

• No grants, scholarships, subsidies, support, consulting contracts should be 
offered to a health care professional in exchange for prescribing products. Any 
transaction between pharmaceutical firms and care givers should be transparent 
and explicit. 

• The system of remuneration of medical representatives should not influence 
adversely the proper prescribing or dispensing of drugs, or be in anyway related 
to prescribing or dispensing patterns. 

• Pharmacists are forbidden from divulgating information on physician’s 
prescribing patterns, and are held responsible if such disclosure occurs. 

• The code makes provision for enforcement mechanisms including monitoring, 
investigation, and a three level appeal procedure, involving concerned 
professional orders, pharmaceutical firms, drug importers and the Ministry of 
Public Health. 
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  ميثاق

  األدوية في لبنان وآليات الرصد والمراجعة المعايير األخالقية لترويج

  
  

  

  :مقدمة

إنطالقاً من دور وزارة الصحة العامة كضابطة صحية بشكل عام ومسؤوليتها في رعاية 

األدوية من األهمية بمكان ينبغي معه وضع  عتبر ترويجخاص، ي لم سوق الدواء في لبنان بشكوتنظي

تأخذ المبادرة لتبني ميثاق شرف يوقع  الوزارةو .إطار تنظيمي وأخالقي يصب في مصلحة المرضى

  :من جميع المعنيين وهم

 المكاتب العلمية لشركات األدوية في لبنان -

 نقابة مستوردي األدوية وأصحاب المستودعات في لبنان -

 نقابة مصنعي األدوية -

 نقابتا األطباء في لبنان -

  نقابة أطباء األسنان -

 نقابة الصيادلة في لبنان -

  يات الخاصةنقابة المستشف -

  

خارج نطاق هذا يعلنون التزامهم الكامل به، كما يلتزمون إن الموقعين على هذا الميثاق 

باإلضافة  ،إنطالقاً من أن تسويق الدواء وذلك. المعايير الدولية المتعارف عليهاو بالنصوصالميثاق 

لعادل، فهو يحتم أيضاً أصول التنافس ا ومراعاةالعمل التجاري تعاطي ستقامة في اإلى ما يتطلبه من 

إعتماد المعايير األخالقية المرتبطة بمهنتي الطب والصيدلة وذلك بهدف تأمين مصلحة المرضى عبر 

  .المناقبية المهنيةوالتزام الدواء اآلمن واإلستخدام السليم توفير 

كما يوزع هذا الميثاق على كل عامل في حقل التسويق والترويج ويحفظ في ملفه الوظيفي 

كما تتعهد كل نقابة بتسليم نسخة لكل منتسب جديد إليها، على ان يشمل . هداً منه بإحترام مبادئهتع

  .طلب اإلنتساب تعهداً بإحترام هذا الميثاق

  

 تعريف الميثاق وأهدافه

تسويق األدوية  لترعى جميع مراحلالموقعون  يتوافق عليهاهذا الميثاق هو شرعة مبادئ 

طراف التي تعمل في مجال إنتاج وإستيراد وتسويق ووصف وصرف جميع األ ولتضبط ممارسات

األصول العلمية واألخالقية  التنظيمية التي تضمن إحتراماألطر على هذا الميثاق  كما ينص. األدوية

  .خدمةً للمريض ولمهنتي الطب والصيدلة في لبنان ،في تداول األدويةوالقانونية 
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ل الرشيد للدواء وردع الممارسات التي ال تتناسب مع يهدف هذا الميثاق إلى تحفيز اإلستعما

وفق  صالحاً للمساءلةيكون توفير مرجع لممارسات التسويق المبادئ العلمية واألخالقيات المهنية عبر 

التي تعمل في مجال إنتاج وإستيراد وتسويق كافة األطراف يطبق على و، للمراجعةواضحة آلية 

 .ووصف وصرف األدوية

  

  والترويج رسات التسويقمما: أوالً

إقتصاديات السوق التي تهدف عبر  آلياتسلعة كانت، في تفعيل  ةأيتساهم ممارسات تسويق 

يجب أن تحترم ممارسات . تهلكالمنافسة إلى تحفيز الجودة وتخفيض السعر وتصب في مصلحة المس

 Fairة المشروعة الدواء المعايير الدولية لحسن الممارسات التجارية بما فيها المنافس ترويج

Competition . ذلك، ونظراً لطبيعة الدواء الخاصة، يتوجب اإللتزام بمعايير إلى إالّ انه باإلضافة

  .أخالقية صارمة
 

 Promotion: الترويج - ١

األنشطة واإلتصاالت المصممة إلعالم  سائريعتبر الترويج بمثابة مصطلح عام يشير إلى 

ها، استخدامحول وصف األدوية و ،ى وعامة الناسوتوعية مقدمي الرعاية الصحية والمرض

 .واألمراض أو الحاالت المخصصة ألجلها واألثار الجانبية الناجمة عن إستعمالها

أو مضللة أو ال تفي  أو ناقصة ويشترط أن ال تكون المعلومات المروجة غير صحيحة

غموض وإعتماد  بالغرض المتوخى من الترويج، ويتعين بذل كل الجهود الالزمة لتفادي أي

  .الشفافية

  

 المعايير

إالّ بعد تسجيل  ،معينة إستعمال لدواعيكان بغرض ترويج دواء  نشاطال يجوز القيام بأي  -

وإحترام األسس العلمية التي  ،في وزارة الصحة العامةستعمال هذه لدواعي االالدواء 

يعني حرمان وهذا ال . leaflet اعتمدت في التسجيل والمعبر عنها بالنشرة الداخلية للدواء

منهم  المناسبين لكل الجسم الطبي والعلمي وعامة الناس من إعالمهم بالوسيلة واألسلوب

على ان يتم ذلك خارج نطاق الترويج لدواء  ،Medical Progressبالتقدم العلمي والطبي 

تصاالت كما انه ال يهدف إلى تقييد تبادل المعلومات العلمية أو إستعمال وسائل اإل .معين

وغير  مثبتة علمياً صحيحة موضوعية، إالّ انه يستوجب أن تكون هذه المعلومات ،العامة

  .منقوصة ومالئمة

نظراً للطبيعة الخاصة بالدواء يجب أن ال تقتصر أهداف الترويج على الوسائل واألهداف  -

 .دواءالتجارية بل يجب أن تتعداها لتحقيق مصلحة المريض واإلستخدام اآلمن والسليم لل

 .مثالً بدون إثبات" فعال"و "آمن" خدام أي تعبير أو كلمة ككلمتيستن أن ال يتم ايتعي -
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العلمي  لبرهانمتوازنة، هادفة ومدعمة با ،دقيقةواضحة، ينبغي أن تكون المعلومات  -

  .Scientific and Clinical Evidenceوالسريري الصحيح 

  

  

 Promotional Items and Gifts: والهدايا الترويجية المواد - ٢

ذات قيمة متواضعة أو رمزية يقدمها المروج للمتخصصين  ءالترويجية أشيا الموادتعتبر 

ن على عالقة بموضوع ترويج الدواء وذات فائدة لخدمة المريض بالرعاية الصحية وتكو

  .بشكل أفضل
 

  المعايير

ستعماله الدواء وابهدف التعريف عن  الصحيينالمهنيين الترويجية إلى  المواديجوز تقديم  -

  .، ومساعدة لتقديم خدمة أفضلنيينالمههؤالء بممارسة  مباشرةشرط أن تكون مرتبطة 

ال  ءالصحية مما يشكل إغرا المقدمين للخدماتمة إلى المهنيين ال يجوز تقديم هدايا عينية قيِّ -

لهؤالء النقدية  كما ال يجوز تقديم الدفعات. مهامهميؤثر سلباً على تصرفاتهم في أداء  أخالقياً

 لمقدمي الخدمات الصحية  إن الدفعات النقدية أو ما يعادلها. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

القانون  تقع أيضاً تحت طائلةتشكل خرقاً ليس لهذا الميثاق فحسب بل وتعتبر رشوة 

  .الجزائي

  

  

 Samples: الطبية المساطر - ٣

مح بإدخالها على هذا أو مستوردة وُسمجانية مصنعة  أدوية المساطر الطبية هي عينات

 .وبعبوات غير صالحة للبيع ،األساس
 

 المعايير 

في  إلى المهنيين المختصين ،غير المخصصة للبيعالعينات أي  ،المساطرتزويد بيسمح  -

  . الرعاية الصحية بكميات متواضعة وذلك لتعريفهم على المنتجات

مجاناً للطبيب أو  ،للبيعأصالً مخصصة ال يجوز بأي شكل من األشكال تقديم علب أدوية  -

 .أو ألي مهني صحي آخر للصيدلي

  

 Congress وSymposium  واللقاءات العلمية المؤتمرات - ٤

 Sponsorا أو تمولها أو ترعاها تقوم به النشاطات التيهي واللقاءات العلمية إن المؤتمرات 

و خارجه بهدف أ لبنان والمكاتب العلمية داخل كات األدوية والمصانع والمستوردونشر
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توفير منافع علمية وثقافية من شأنها إغناء معرفة المتخصصين بالرعاية الصحية بكل ما 

 .يج لدواء معينوعاية والترتخرج عن نطاق الدوهي . يتعلق بعلم الصيدلة ونتائج األبحاث
 

  المعايير

ندوات أو مؤتمرات  يجوز لشركات األدوية والمصانع والمستوردين والمكاتب العلمية تنظيم -

بحيث ال يجوز  اً، يكون موضوعها علميحصراً للعاملين في مجال الرعاية الصحيةتخصص 

اإلطار كما يمنع إقامة أو تمويل نشاطات تخرج عن . خاللها الدعاية والترويج لدواء محدد

  .البحت التثقيفي والتعليمي

- ويحظر دفع . ة بشكل حصريمة المساهمة في تكاليف السفر واإلقاميمكن للجهات المنظ

أو ألشخاص ليسوا  املين المتخصصين بالرعاية الصحيةمصاريف السفر واإلقامة لغير الع

 .على عالقة مباشرة بالندوة العلمية

يتوجب على شركة األدوية إيداع نقابتي األطباء ونقابة الصيادلة البرنامج السنوي للندوات  -

في بداية رعايتها المساهمة في تمويلها أو والنشاطات التي تنوي والمؤتمرات المنوي إقامتها 

 .كل عام

كما يتوجب قبل كل ندوة أو مؤتمر يقام داخل أو خارج لبنان، إبالغ النقابة المعنية بأسماء  -

 .أو الصيادلة المدعوين مع تفصيل للبرنامج العلمي والنشاطات المرافقة له/األطباء و

لمنح نقاط  يكون معتمداًتقوم به إحدى الجمعيات العلمية، و عند رعاية أي نشاط تثقيفي -

، تتحمل نقابة Credit points for continuing medical educationللتدريب المستمر 

صحة المعلومات وخلوها من من حيث وفحوى المحاضرات األطباء مسؤولية المواد التثقيفية 

 .زيادة إستهالك الدواء الحث على وعدم الترويج والدعاية ألي دواء محدد

يوضع هذا الميثاق بمتناول المهنيين في كل ندوة أو محاضرة أو مؤتمر ويعرض بشكل  -

 .المعروضة تواضح ضمن المنشورات والمطبوعا

  

  

 Medical representatives: ممثلو المبيعات –الممثلون الطبيون  - ٥

من قبل ريف بالدواء التعن والممثلون الطبيون وممثلو المبيعات هم األشخاص المكلف

ويهدف عملهم بشكل أساسي إلى  .الشركات ومصانع ومستوردي األدوية والمكاتب العلمية

 .من قبل المهنيين المختصين بالرعاية الصحيةوترشيد وصفه حسن إستعمال الدواء 
 

 المعايير

مثلين ن والمكاتب العلمية مسؤولة عن تزويد الموومصانع األدوية والمستوردالشركات  تعتبر -

كافية لتقديم معلومات وقانونية من شأنه أن يوفر معرفة طبية وفنية  ،ين بتدريب مالئميالطب
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ويعتبر تدريس المعايير األخالقية  .حول منتجات األدوية بشكل دقيق مسؤول وأخالقي

 .المعتمدة عالمياً ومضمون هذا الميثاق جزءاً أساسياً من هذا التدريب

 وتتحمل ،باألخالق والموضوعية والمعرفة العلمية الالزمةينبغي أن يتحلى المندوب  -

ن والمكاتب العلمية مسؤولية سوء السلوك أو سوء والشركات ومصانع األدوية والمستورد

 .ترويج وتسويق األدوية من قبل الممثلين الطبيين

منتجات نتجات المنافسين دقيقة وعلمية وال تؤدي إلى اإلساءة لمينبغي أن تكون المقارنة بين  -

  .المنافسين من خالل إعتماد طرق التشهير أو المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة

والتي على  ء إستناداً إلى المعلومات الموجودة في النشرة الداخليةيتم التعريف بفوائد الدوا -

وتجنب اإلستناد إلى مقاالت علمية إفرادية ألن هذه  .أساسها تم تسجيل الدواء وسمح بتسويقه

اإلستطبابات الرجوع إلى يمكن إالّ انه . االت ال تشكل إثباتاً كافياً لمنافع الدواءالمق

Indications  مثال الوكاالت الدولية  من قبلالمعتمدةEMEA و FDA . كما ال يجوز

 .Side effectsالتغاضي عن النواحي السلبية التي يتسبب بها الدواء 

او يؤثر  وصف الدواءيرتبط بدالت أتعابه بشكل ال يجوز أن يحدد راتب المندوب الطبي أو ب -

، كما يحظر إعطاء المندوب أي مكافأة أو تحفيز له عالقة بعدد الوصفات أو نسب عليه

 .المبيع

يمنع منعاً باتاً على الصيدلي الذي يدير صيدلية خاصة أو صيدلية مستشفى أن يفشي  -

 كما يعتبر هذا الصيدلي. نوعية وكمية ونمط وصف األدوية من الطبيبمعلومات حول 

مسؤوالً عن وصول هذا النوع من المعلومات إلى الشركات أو المستوردين عن طريق 

يتوجب على الصيدلي تقديم إحصائيات حول األدوية . المندوب الطبي أو أي شخص آخر

األطباء والصيادلة أو هيئة المراجعة  نقابتا فقط عندما تطلب ذلكالموصوفة من طبيب معين 

 .في معرض التحقيق بشكوى رفعت اليهم حول مخالفة هذا الميثاق وذلك

  

 :واإلعالن الدعاية -٦

من  ٦٩على شركات ومصانع األدوية والمستوردين والمكاتب العلمية التقيد بمضمون المادة 

أو اإلعالن عن /فيما خص الدعاية و) مهنة الصيدلة مزاولة( ١/٨/١٩٩٤تاريخ  ٣٦٧القانون رقم 

   .ة في الوسائل اإلعالمية واإلعالنية كافةنتجات األدويم

  

  تطبيق الميثاق آلية : ًثانيا

  الرصد - ١

من نقابتي األطباء  ين عن كلممثلَتضم على حسن تطبيق هذا الميثاق  لإلشراف المهنيتشكل لجنة 

   :دلة مهمتهاياونقابة الص
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 األطباء والصيادلة الترويج وانعكاسها على ممارساتات رصد ممارس -

اإلبالغات عن العوارض الجانبية غير المألوفة أو غير الواردة في النشرة الداخلية تلقي  -

  للدواء

 مراجعة المستندات المقدمة من الشركات والمتعلقة بالندوات والمؤتمرات  -

 أو معنوي طبيعيأو أي شخص  دلةابال الشكاوى من األطباء والصيإستق -

 رادعةالمراجعة بالشكاوى ومتابعة تنفيذ التدابير ال -
 

بعد  ،العاممدير القتراح على ابناء العامة بقرار من وزير الصحة  "يراف المهنلجنة اإلش"تشكل 

تنسق . إختيار اسمين من خمسة أسماء يقترحهم كل نقيب ويكون مجموع أعضاء اللجنة ستة

على  طلع مدير عام الصحة دورياًاللجنة مع دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة وتُ

  .نتائج أعمالها

تخاذ التدابير النقابية بحق إلمخالفة تقوم اللجنة بإبالغ النقابة المهنية المعنية فوراً  ةعند وجود أي

كما تعتمد هذه  .كما تقوم بالمراجعة بحق الشركة المخالفة وفقاً لآللية ادناه ،المخالف من اعضائها

بل اي شخص آخر عن طريق هذه اللجنة او من قبل اللجنة او من قعند وجود أي شكوى اآللية 

  .مباشرة

  

  أصول المراجعة وردع المخالفات -٢

 :المستوى األول -أ 

من لجنة اإلشراف المهني او اي شخص توجه الشكوى حول أية مخالفة ألحكام هذا الميثاق  -

إدارة الشركة المنسوب إليها المخالفة أو إلى المكتب العلمي أو الشركة إلى خرى أاو جهة 

يجب أن تكون الشكوى خطية تقدم مباشرة أو  .مستوردة في حال عدم وجود مكتب علميال

 . عن طريق البريد المضمون وتتضمن مضمون المخالفة مع المستندات المتوفرة

 للجهة المعنية وفقاً للفقرة السابقة كما ترسلفي لبنان  المعتمدعنوان الترسل الشكوى على  -

 .رجنسخة إلى الشركة األم في الخا

من تسلم الشكوى أو ثالثة أسابيع بير المناسبة خالل مدة اينبغي على الشركة إتخاذ التد -

 .مضمونها عناإلجابة 

  

 :المستوى الثاني - ب 

إذا كانت اإلجابة غير مرضية أو إذا تعذر وجود حل موافق عليه بشكل متبادل، يجوز للمشتكي 

وترسل نسخة إلى اإلتحاد يئة المراجعة، كما للجنة رفع شكوى خطية مع المستندات الموثقة إلى ه
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  :تشكل هيئة المراجعة بقرار من وزير الصحة العامة على الشكل التالي

  رئيساً      مندوب عن وزارة الصحة العامة -

  عضواً      ن نقابة الصيادلة في لبنانمندوب ع -

  عضواً    مندوب عن نقابة أطباء لبنان في بيروت -

  عضواً    نقابة أطباء لبنان في طرابلسمندوب عن  -

  عضواً      مندوب عن مصانع األدوية في لبنان -

  عضواً    مندوب عن نقابة مستوردي األدوية في لبنان -

في إحدى الشركات التي تكون الشكوى مقدمة  إذا كان أحد أعضاء هيئة المراجعة مستخدماً

  .أن يمتنع عن المشاركة في النظر بهذه الشكوى فعليهضدها، 

على سرية هوية يتعين أن تكون المراسالت والمداوالت سرية، كما يتعين الحفاظ  •

 .األطراف المعنية

يقتضي على هيئة المراجعة اإلتصال باألطراف المعنيين وإستكمال المراجعة  •

 .ستة أسابيعالشكوى وإصدار توصية بشأنها خالل مهلة  بعة نتيجةاومت

  .إذا كانت اإلجابة غير مرضية تحال التوصية إلى المستوى الثالث •
 
 :المستوى الثالث -ج 

  .ترفع اللجنة التوصية إلى وزير الصحة العامة إلتخاذ اإلجراءات المناسبة

السرية عن مستندات الملف بما في ذلك  رفععلن عن الشكاوى التي تصل إلى هذا المستوى كما تُُي

  .هوية األطراف المعنية

  

  

  التعهد والتوقيع

عتماد اويتعهدون اإللتزام التام بجميع بنوده و ،الميثاق لهذا هم الطوعيبنييؤكد الموقعون على ت

  .الشفافية واإلنضباط والمراقبة الذاتية كأساس لحسن تطبيقه
 


