
المحور األول للبرنامج االنتخابي | كرامة الصيدلي 
السنوات األخيرة حملت للمهنة رياح فاسدة أدت إلى التقليل من قيمة الصيدلي في المجتمع وشارفت المهنة على 
الوصول ألقل مستوياتها في التقدير واالحترام من باقي فئات المجتمع نتيجة قوانين وتنظيمات بائدة وعدم وجود 

ممثلين أكفاء للدفاع عن كرامة الصيدلة والصيادلة. 

. الوصول لهامش الربح العادل وتفعيل قرار ٤٩٩ لضمان عوائد عادلة لصيادلة المجتمع 
. النظر في أساليب تأمين المنشآت الصيدلية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتشديد العقوبات على المعتدين 

على أمن الصيدليات 

. وضع تشريعات وآليات تنفيذ تحل مشكلة الدخالء بشكل جذري برقابة صارمة وعقوبات مشددة 
. الرقابة المشددة على مشاكل الخصومات واألساليب الغير نزيهة في المنافسة التي تنتهك الكود األخالقي الرقابة المشددة على مشاكل الخصومات واألساليب الغير نزيهة في المنافسة التي تنتهك الكود األخالقي 

للمهنة 

. تمثيل الصيادلة كأفراد وجماعة أمام مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بشكل فعال يعكس هيبة المهنة 
وتوفير الحماية الالزمة لهم من نقابتهم 

. التعاقد مع مكاتب محاماة لتمثيل األفراد الصيادلة أمام الجهات القانونية عند الحاجة بشكل فوري 
. العمل على كادر جديد لصيادلة المستشفيات لضمان تحسين أوضاع العمل والعائد وأداء العمل 

. تنظيم عمل التفتيش الصيدلي وإصدار كتيبات تشرح القرارات والخطوات المتبعة عند التفتيش على تنظيم عمل التفتيش الصيدلي وإصدار كتيبات تشرح القرارات والخطوات المتبعة عند التفتيش على 
الصيدليات وتوضح حقوق وواجبات الصيدلي تجاه التفتيش وتحمي حقوق الصيادلة والمفتشين 

المحور الثاني للبرنامج االنتخابي | تطوير المهنة 
تعاني مهنة الصيدلة في مصر حاليًا من الجمود وعدم التطور نتيجة الخضوع لقوانين وتشريعات جامدة منذ 
عشرات السنين وعدم مواكبة العصر الجديد ونقص االستفادة من التكنولوجيا الهائلة المحيطة بنا ومصادر 

المعرفة التي ستساهم ال شك في تطوير المهنة وزيادة كفاءة العمل الصيدلي بشكل عام، وضعنا نقاط واضحة 
يمكن تنفيذها في هذا اإلطار. 
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المحور الثالث للبرنامج االنتخابي | استعادة هيبة النقابة 
نقابة صيادلة مصر بما لها من تاريخ عريق ومجد وفير مرت في الفترة األخيرة بكبوات متتالية وأزمات طفت على 

السطح بشكل أثر سلبًا على نظرة جموع المصريين لنقاب ولمهنتنا ككل، وألن القانون والنظام هما الرادع الحاث 
على النزاهة وااللتزام فإن استعادة هيبة النقابة ليست بالشعارات والكالم ولكن بخطوات واضحة وصريحة تنشر 

الطمأنينة والتقدير في قلب كل صيدلي تجاه نقابته. 

. التعاون مع مكاتب محاسبة معروفة بنزاهتها في تقرير الميزانية والتعامل مع الضرائب تأسيس نظام 
محاسبي يعتمد على مراجعين ماليين من طرف شركة خارج النقابة للتأكد من سالمة وصحة كل التعامالت المالية 

Internal audit إلى جانب المراجعة الداخلية external audit
. يتعهد النقيب بعدم ترشيح نفسه لحضور اللجان المختلفة في وزارة الصحة مثل اللجنة الفنية أو لجنة يتعهد النقيب بعدم ترشيح نفسه لحضور اللجان المختلفة في وزارة الصحة مثل اللجنة الفنية أو لجنة 

التسعير أو أي مصالح حكومية، ويقوم المجلس باختيار عضو نقابي آخر للتمثيل، وال يجوز لعضو النقابة أن يترشح 

في أكثر من لجنة 

. أي دخل للنقابة من الجامعات الخاصة أو الشركات  يودع في حساب النقابة العامة وليس في أي حساب 
شخصي 

. عند تنظيم أي مؤتمرات أو أي نشاط آخر  تودع العوائد من قيمة االشتراكات وغيره في حساب النقابة وليس أي 
حساب شخصي 

. بناء نظام متكامل للتأمين الصحي للصيادلة وأسرهم ونظام تأمينات ومعاشات يكفل حياة كريمة ألسر بناء نظام متكامل للتأمين الصحي للصيادلة وأسرهم ونظام تأمينات ومعاشات يكفل حياة كريمة ألسر 
الصيادلة 

. زيادة موارد النقابة من مصادر أخرى والتخلص من سياسة اعتبار االشتراكات التي يدفعها الصيادلة هي المورد 
الوحيد للنقابة 

. التفاوض باسم الصيادلة مع وزارة المالية إليجاد حل جذري وعادل لقضية ضريبة القيمة المضافة 

. تعديل القانون ١٢٧ لمزاولة المهنة ليتالئم مع مستجدات العصر في نصوصه وأهدافه 
. اعتماد برنامج تعليم مستمر للصيادلة من جامعات مختلفة تغطي أنحاء الجمهورية لتطوير كفاءة عمل 

الصيادلة العاملين في مختلف قطاعات الصيدلة وتأهيلهم أسوة بأقرانهم في دول العالم المتطور 

. العمل على تأسيس هيئة الدواء المصرية بقانون هيئة يتماشى مع المعمول به في كل دول العالم المتطور 
. التعاون مع جامعات مصرية وأجنبية لتقديم برامج تدريبية لطالب وخريجي كليات الصيدلية توازي البرامج التي 

تدرس في أفضل جامعات العالم 

. التوأمة بين هيئات الدواء األوروبية وهيئة الدواء المصرية لرفع كفاءة العمل والعاملين التوأمة بين هيئات الدواء األوروبية وهيئة الدواء المصرية لرفع كفاءة العمل والعاملين 
. تطوير الصيدليات الفردية لتصبح مؤهلة للتعاقد مع التأمين الصحي بمنظومته الجديدة 
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