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فيما تسببت رشكات األدوية بفقد الكثري من األطباء أخالقهم جراء بحثهم عن األرباح ال مصلحة المرىض..

هكذا حولت �شركات الأدوية يف اليمن املندوب ال�صيدالين �إىل (�سم�سار) !
الأمناء /املوقع بو�ست

يعزف الكثري من الشــباب اليمني عن
دراســة الصيدلة بعد ســاعهم قصص ًا
كثري ًة عن مهنة املنــدوب العلمي لرشكة
أدوية ما ،وماذا يعنــي أن تكون مندوب ًا
صيدالني ًا يف اليمن ،وهي املهنة التي عادة
ما يشغلها خريجو هذا القسم من الطب.
يقــول محمــد الطيــار (25عاما) لـ
"املوقع بوست" ،إنه ّ
فضل االلتحاق بقسم
التجارة عن االلتحاق بقسم الصيدلة بكلية
الطــب يف جامعة صنعــاء ،عىل الرغم
من أن االلتحاق بهذا القســم كان ضمن
طموحاته األساســية ،ولكنه ّ
فضل قسم
التجارة عن الصيدلة بعد أن قال له صديقه
وهو مندوب صيدالين لدى إحدى الرشكات
" :أتريد أن تكون سمسار ًا وتتعرض للذل
واإلهانــات يف بوابات عيــادات األطباء
وأبواب املستشــفيات فلتلتحق بقســم
الصيدلة ؟! ".

انحراف مهمة املندوب

يقول (م .غ .ش) مندوب صيدالين لدى
إحدى رشكات األدوية بأنه ندم كثري ًا بأنه
درس قسم صيدلة ،وأنه مل يكن يتوقع أن
عمله سيكون بهذه الطريقة التي صارت
ممقوتة يف الوســط املجتمعي والوسط
الطبي ،ومل يكن يتوقع أنه سيكون مندوب ًا
صيدالني ًا ،ويف نفــس الوقت ،وذات يوم
ســيقوم مبهنة العامل املختص بإصالح
إطارات السيارات !.
يتابع الدكتور الصيدالين حديثه ويقول
بســبب أنه مندوب لصنــف دوايئ معني
فإن رشكته تكون مضطــرة ألن تخضع
لكل الطلبــات التي يطلبها الطبيب املعني
بترصيف ذلك الصنف من خالل كتابته يف
الوصفات الطبية للمرىض.
حسب مندوبني صيدالنيني ،تحدثوا إن
املندوب يف رشكــة األدوية يف الحقيقة
يصنف باملندوب العلمي ،ويكمن دوره يف
التسويق الدوايئ لدى الرشكة ،حيث يقوم
بالرتويــج ألصناف الرشكــة التي يعمل
فيها ،ويفــرض أن يقوم عمله عىل عدة
خطوات ،منها جمع معلومات شاملة عن
األطباء ،والصيدليات ،عىل شــكل بيانات
يف محتوى يســميه "قامئــة األطباء -
جمع املعلومات"  ،وتعترب هذه أول خطوه
يقوم بها املنــدوب ،يف حني ثاين خطوه
تكون معتمدة عىل نوعية األصناف التي
ســيقوم بالرتويج لها عنــد أطباء ذوي
تخصص معني.
وحســب هؤالء الصيدالنيــن ،فإنه
بعد ذلك عمل املنــدوب ،يرتكز عىل زيارة
األطبــاء ،وإقناعهم باألصنــاف التابعة
للرشكة التــي يعمل فيهــا ،بحيث يقنع
الطبيــب بكتابتها عــى وصفة املريض
 ،ومن ثــم متابعة حركــة األصناف يف
الصيدليات وتسجيل طلبيات.
ويقول املنــدوب الصيــدالين "كامل
العزعزي" بــأن  " :املندوب العلمي محور
مهم يف إيصال املعلومــات حول الدواء
إىل الطبيــب باعتبــاره الخبري األول يف
الــدواء كونه إخصــايئ صيدلة وبالتايل
يستفيد الطبيب من املعلومة التي يقدمها
املندوب يف كتابة الدواء املناسب للمريض
وبالتايل يســتفيد املريض ويتشــاىف ،
وهذه هي أهمية املندوب العلمي".
ويشري العزعزي ،إىل أن  ":هذه املهمة
األساسية ال وجود لها يف اليمن ،وتحول
املندوب إىل بائع ومسوق لصنف دوايئ،
فصارت الرشاوي واستخدام الكذب أدوات ًا
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تصل نسبة أرباح
األطبــاء مــن بعــض
شــركات األدوية إلى
 % 100علــى حســاب
املريض
وأوراق ًا يستخدمها يف عمله ".

استحقار يبدأ من قاعات
التدريس

وحسب الصيدالين "محمد الرشعبي"
فإن مهنة املندوب أو العمل كمندوب يف
اليمن ينظر إليه املجتمع الطبي باستحقار
واستهجان والبعض يطلق عىل هذه املهنة
ألفاظا سيئة عىل سبيل املثال  :كل مندوب
كذاب  ،املندوبني هم سامرسة..
يقول الرشعبي " :ال أنىس أحد الدكاترة
يف كليــة الطــب أثناء الدراســة ،وهو
يتلفظ بألفاظ بذيئة ويقول  :ال تغرتوا..
كلكم بتحملوا حقيبة السمرسة  ،وكلكم
ستتخرجون سامرسة ".
وطبقا للمتحدث ،فإن هذه الســمعة
الســيئة التي شــوهت عمل الصيدالين
كمنــدوب علمي ،ناتج عن السياســات
الالأخالقيــة التــي اتبعتهــا الرشكات
الدوائية يف اليمن ،وجعلت من املندوبني
كـ "ســارسة" فع ًال من خــال طرق
الرتويج أو التسويق التي تتم عىل أُسس
ماديــة تقدمها الــركات لألطباء تحت
اســم (خدمات) أو ( ِن َسب) عىل كميات
يقوم بترصيفهــا الطبيب ،وهذا أدى إىل
عمل ال أخالقي مشــرك من قبل الرشكة
واملندوب والطبيب  ،ومن يتحمل الكارثة
هو املريض.

تشويه املهنة

يؤكد أحد املندوبــن الصيدالنيني لدى
إحــدى رشكات الدواء ،بــأن ما قامت به
الرشكات من سياســات خاطئــة أو ال
أخالقية يف التسويق نتج عنه سلوكيات

وترصفات ال تليق باملجال الطبي ،واملندوب
أصبح ال يقــدم عمله كمنــدوب علمي
إليصال معلومــة علميه للطبيب ،وتوقف
عن البحــث والتطوير العلمي ،وابتعد عن
الدراســات الجديدة ،وعمل كام يعمل أي
سمسار يف بيع أي قطعة أو سلعة عادية،
دواء قد يصبح
وكأن ما يحملــه ليــس
ً
"س َّ ً
م" إن مل يستخدم يف املكان املناسب
ُ
أو يف الحاجة املطلوبة له ! .
املندوب الذي اشرتط عدم ذكر اسمه -
حتى ال يلحقــه رضر الفصل من الرشكة
التي يعمــل فيها  -أضــاف يف حديثه :
"باستخدام هذه الطرق يف الرتويج يفقد
املندوب احرتامه مــن قبل الطبيب ويظل
تحت تهديد الطبيب بالقطيعة مامل يقدم
له الخدمات التي يطلبها الطبيب ،وبالتايل
املنــدوب يفقد مســتواه العلمي ،ويفقد
أخالقــه ،ويفقد احرتامــه ،ومكانته يف
دائرة املجال الطبي".
وأشــار أن "الرشكة تحقــق أرباحها
عىل حســاب أخالق املنــدوب والطبيب ،
والضحية هو (املريض) ! ".

الطبيب يفقد أخالقه

بسبب ســلوكيات ومامرسات رشكات
األدوية ،الكثري من األطباء فقدوا أخالقهم
وصاروا تجــار ًا بدرجة رئيســية نتيجة
الســلوكيات التي اتخذتها الرشكات يف
الرتويــج ألصنافها ،وأصبــح الطبيب ال
يبحث عن العالج املناسب لشفاء املريض،
بل يبحث عن العالج األكرث ربح ًا أو العالج
الذي ســيحقق له نســبة عالية يستفيد
منها ،وهنا يخرس أخالقه كطبيب ويلهث
وراء العينات التــي تقدمها الرشكات أو
املندوبــون ،وقد تكون وصفــة الطبيب
تحتوي أصناف رشكة واحدة ،ألنها قدمت
له خدمة مادية أو نسبة.
يقول مندوبون صيدالنيون  ،بأن معظم
األطباء ســاد عليهم سلوك ًا ال حياء فيه ،
ويطلبون من املندوبــن بهذه الطريقة:
"أريــد حقي العرشة يف املائة ..أو ما هو
املقابل؟  ،ماذا ستعطينا؟ ".
يقول أحد املندوبني " :نحن كمندوبني
نعاين الكثــر يف ترصفات األطباء ،مثال
طبيب مــازال جديد أكمل الدراســة وبدأ
العمل ،وأثناء زيــارة املندوب له كان أول

سؤال تلقاه املندوب  :أنا جديد يف الشغل
 ..وضح يل كيف أســتفيد من الرشكات؟
كيف أتعامل معهم؟! ".
ويضيف املتحدث " :ســبع سنوات أو
عرش ســنوات يدرســها الطبيب ليقدم
خدمــة إنســانية يف عــاج املرىض ،
وهنا يقــي عــى كل يشء ويطغى
عليه هــذا املفهوم الخاطــئ عن كيفية
التعامل بكتابــة األدوية للمرىض ،وهذه
الســلوكيات أثرت ســلب ًا عمل املندوبني
يف الــركات املحرتمة ،ال يســتطيعون
تقديم خدمــات لألطباء وبالتايل ترتاجع
مبيعاتهم ويتعرضون لضغوطات من قبل
الرشكات".

سمسار علمي

من جهته يقول املنــدوب الصيدالين
 لدى رشكة العامليــة  -صدام منرص" :أعمل كمندوب علمي لدى رشكة محلية،
وهي (الرشكة العاملية لصناعة األدوية)،
ونحن ال نواجه مشاكل مهنية  ،والرشكة
تحقق نجاح ًا متسارع ًا ،وأنا أفتخر كوين
مندوب ًا يف هذه الرشكــة ،كونها تواكب
التطور العلمي يف إنتاج األصناف الجديدة
 ،ولديهــا مكتب علمي يقــدم لنا الدعم
العلمي ،حيث تقام دورات علميه متتالية،
ونخضع الختبارات علمية دورية وأيضا
أنشــطة يف املجال الطبــي ،ونحن يف
الرشكة نقــوم بإيصال معلومات علمية،
ودراســات حديثه لألطبــاء ،وألن عملنا
يرتكز عىل الجانب العلمي بشــكل كبري
فإننا أحيانا نواجه يف الســوق مشكالت
ولكنهابنسبةضئيلةونتجاوزها"                                            .
ويضيــف منرص" :فعال أنــا كمندوب
رأس مــايل الطبيب ولكن أنــا والطبيب
رأس مالنا املريض إذا مل يتشاىف املريض
فــإن الطبيب هــو الخــارس ،وهنا أنا
أخرس الطبيب  ،لذا أقنع الطبيب بالعالج
املناســب ،ليصفــه الطبيب ويتشــاىف
املريض ونكسب أنا والطبيب".
ويختم حديثه " :حــن يكون املندوب
متمكن ًا علمي ًا ويقوم بعمله عىل مستوى
علمي يكســب احــرام الطبيب ويكون
راضيا عام يقوم به ،ولكن عملنا تعرض
كثريا لإلســاءة ،يقال (ســارسة)  ،أنا
أوصل
موافق أن أكون سمســار ًا علمي ًاّ ،
معلومة علميه ملنتج يستفيد منه املجتمع
كجودة وفعالية وسعر مناسب"

