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 ملخص البحث

تعد أنظمة التغلٌف المتقدم ضمن منظومة التعبئة والتغلٌف بمثابة ابتكارات حدٌثة فً مجال التغلٌف والتً تضمن سالمة 

هذا الدور من خالل زٌادة تطور تقنٌات التغلٌف والخامات وجودة المنتج الدوائً والمالئمة واالتصال للمستهلك، وٌتعاظم 

من خالل تقنٌات التغلٌف الحدٌثة ٌستطٌع المرٌض التعرف على نوع الدواء والشركة المنتجة وتارٌخ المستخدمة. ف

 الصالحٌة الذي ٌضمن فٌه المصنع الفعالٌة الكاملة والسالمة للدواء.

التعبئة والتغلٌف سٌعززها بقوة التقدم فً التقنٌات الحدٌثة مثل تكنولوجٌا النانو، من المتوقع ان االبتكارات فً اتصاالت 

وعلم األحٌاء الحٌوٌة كهربائٌاً وغٌرها من تقنٌات العرض وااللكترونٌات المطبوعة. كما أن تقنٌات التعبئة والتغلٌف 

التالً تحذٌر المستهلك، على سبٌل الحدٌثة ستمكن من وجود عبوات قادرة على االستشعار، والتحدث، والعرض، وب

المثال، كما انه بتوفٌر تقنٌات التغلٌف الذكً والفعال لن ٌكون هناك حاجه لكبار السن للنضال لفتح األدوٌة او نسٌان موعد 

 .الدواء. وسوف تستفٌد كل الفئات العمرٌة من هذا التقدم فً تقنٌات التغلٌف الفعال والذكً فً المستقبل

هو هذا النوع منن التغلٌنف النذي ٌسنتخدم فنً التغلٌنف لٌعطنً وظٌفنة كضنافٌة، كمنا ٌعطنً حناجز  ال أو النشطالتغليف الفع

  (2) حماٌة أو وقاٌة ضد المؤثرات الخارجٌة، وهو ظاهرة )ٌمكنه التحكم أو التفاعل أو التأثٌر( تحدث داخل التغلٌف.

ت عن بٌئة تشنغٌله أو صنالحٌته لترسنم اسنتنتاجات ذكٌنة عننه، هو تغلٌف ٌمتلك قدرة كامنة لتجمٌع المعلوما التغليف الذكي

  (1) كما ٌعدل من خواصه بشكل مؤثر وفقا لهذه االستنتاجات.

وقد تم عمل استبٌان من خالل تساؤالت متعددة لمعرفة الوضع بالسوق المصري الدوائً واالتجاهات المستقبلٌة فنً ضنوء 

كلى غٌاب دور تامٌن المنتج الدوائً وعدم االهتمام بإضنافة تقنٌنات حدٌثنة لرفنع  تكنولوجٌا التغلٌف المتقدم وأشارت النتائج

 كفاءة المنتج الدوائً.
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