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 :ملخص المشروع 

ويلة الممتدة من المواد الخام، إلٮالمكونات،وحتى المنتجات النھائية التي يتم نقلھا إلى توصف سلسلة التوريد بأنھا القناة الط

المشترين النھائيين، بينما يشير قرار الشراء إلى عملية التفكير التي تقود المستھلك بدء من تحديد حاجاته، وتوليد اختياراته، 

حث دراسة الدور الذي يمارسه الصيدلي في سلسلة توريد واختيار منتج أوعالمة تجارية معينة، وقد استھدف ھذا الب

 األدوية الطبية في السوق المصري، فضال عن توفير تفھم أفضل حول تأثير الصيدلي على قرارات الشراء الدوائي.  

ي، ولتحقيق تلك األھداف استخدمت الدراسة منھج التفسير المختلط المتتابع، حيث تم المزج بين المنھج البحثي الكيف

والمنھج البحثي الكمي ،وقد تمثل المنھج الكيفي في إجراء عدد من المقابالت المتعمقة مع عدد من خبراء الصيدلة بجامعة 

يدلية باإلسكندرية ص ٧٩فاروس ونقابة الصيادلة باإلسكندرية، أما المنھج الكمي فتمثل في المسح اإلحصائي الذي تم على 

 تعمل في مناطق ذات مستوى متوسط ومرتفع. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الصيادلة في مصر يلعبون دورا رئيسيا في قرارات شراء األدوية الذي يتخذھا المرضى، 

كمحول  ويكون لھا انعكاس كبير على تدفق سلسلة التوريد، فدور الصيدلي ال يقتصر فقط على صرف األدوية، بل أيضا

من دواء لدواء، ومؤثر، وواصف لدواء أخر، لذا يتعين على شركات األدوية توجيه بعض أنشطتھا التسويقية نحو الصيادلة 

 من خالل تزويدھم بجميع المعلومات الالزمة عن العقاقير وعدم قصر جھودھا على األطباء وحدھم.  

ءات الصيدالنية المناسبة عند التحويل من دواء لدواء أو صف وفي ھذا الصدد، أوصت الدراسة بأن يتبع الصيادلة اإلجرا

دواء أخر، وينبغي أخذ التاريخ المرضي في االعتبار، والتفاعالت التي يمكن أن يحدثھاالدواء ،وباإلضافة إلى ذلك، فقد أكد 

آثار سلبية اشتكى منھا  البحث على أھمية تطبيق الصيدلي لمفھوم اليقظة الدوائية، من خالل إعالم نقابة الصيادلة بأي

 المرضى نتيجة استخدامھم لدواء معين.


