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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/14/41
بناء عمى ما استجد من
* -إلغاء قرار المجنة الفنية في  2007/11/22الخاص بمادة  Pseudoephedrineوذلك ً
معمومات في .BNF 70

ممحوظة :قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في " :2007/11/22عدم تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة "Pseudoephedrine

* -يتم البت في تغيير األسماء التجارية لممستحضرات تحت التسجيل من قبل قسم األسماء والبطاقات عمى أن تعرض
المستحضرات المسجمة عمى المجنة الفنية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/14/64
* -يتم إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Istradefyllineوعدم استقبال مستحضرات جديدة
تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار لجنة األمراض النفسية والعصبية في .2015/11/18

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى  2015/11/18والتي أوصت برفض
المستحضر حيث أنو ال توجد دراسات عممية كافية تثبت كفاءة وآمان المستحضر.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى تركيبة  Gingko biloba + Vinpocetineوعدم استقبال
مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار لجنة األمراض النفسية والعصبية في .2015/12/16

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى  2015/12/16والتي أوصت بعدم الموافقة عمى
المستحضر لعدم وجود دراسات عممية كافية عن التركيبة كما انو ال يوجد أى تأثير عالجى إضافى ليذه التركيبة عن كل مادة عمى حدة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/14/63
* -الموافقة عمى اعتماد المقترح اآلتي والمقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بشأن القواعد الخاصة بتحويل اإلخطار من
مبدئي إلى نيائي وقواعد إجراء المتغيرات الخاصة بنقل مكان التصنيع واضافة مصدر لممادة الخام:
 -4عند إضافة مصدر المادة الفعالة

أواًل :في حالة قيام الشركة باستيفاء جميع الدراسات واًلشتراطات المتعمقة بالمصدر األول:

 تمتزم الشركة بعمل جميع الدراسات المطموبة من التحميل ودراسات الثبات والتكافؤ الحيوي الخاصة باالخطار المبدئي أو النيائي بجميع أنظمة
التسجيل (سواء الدراسات المطموبة قبل أو بعد الحصول عمى إخطار التسجيل) عمى أن تكون جميع ىذه الدراسات عمي نفس المصدر.
 في حالة رغبة الشركة في استخدام المصدر الثاني او الثالث المنصوص عميهم في اًلخطار (أو في حالة إضافة مصدر بعد التسجيل):
تمتزم الشركة بعمل االَتي عمي المصدر الثاني:

 -1التحميل (بشعبة التسجيل) بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية عمى أول تشغيمة (انتاجية/واردة) وال يتم
االفراج عنيا االبعد ورود النتيجة بالمطابقة.

-2تقديم دراسة الثبات المعجمة ( 6أشير) عمى أول تشغيمة إنتاجية من مصدر المادة الخام المطموب إاضافتو.
-3مراجعة قسم التكافؤ الحيوي واليتم اإلفراج عن ىذة التشغيمة إال بعد ورود موافقة من لجنة التكافؤ الحيوي .
ثانيا :في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء جميع الدراسات واًلشتراطات المتعمقة بالمصدر األول:
ا
فتمتزم الشركة باجراء جميع الدراسات المطموبة من التحميل والثبات والتكافؤ الحيوي المذكورة باالخطار عمى المصدر الجديد مع الغاء المصدر
القديم.
ثالثاا :في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء بعض الدراسات واًلشتراطات المتعمقة بالمصدر األول:

تمتزم الشركة باستكمال باقي متطمبات اإلخطار عمي المصدر القديم و بالنسبة لممصدر الجديد يتم االلتزام بعمل اآلتي:

 -1التحميل (بشعبة تسجيل) عمى أول تشغيمة انتاجية /واردة بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية وال يتم اإلفراج
عنيا اال بعد ورود النتيجة بالمطابقة.
 -2تقديم دراسة الثبات المعجمة ( 6أشير) عمي أول تشغيمة انتاجية من مصدر المادة الفعالة الجديد المطموب اضافتو.
 -3مراجعة قسم التكافؤ الحيوي واليتم اإلفراج عن ىذة التشغيمة إال بعد ورود موافقة من لجنة التكافؤ الحيوي .

وذلك عند اًلحتفاظ بالمصدر اًلول ولكن عند حذف المصدر األول (القديم) تمتزم الشركة بجميع الدراسات المطموبة باخطار التسجيل عمى

المصدر الجديد.

في جميع األحوال:

 تمتزم الشركة باستيفاء المتطمبات السابقة خالل عامين من تاريخ الموافقة عمى إضافة مصدر المادة الفعالة ماعدا دراسة الثبات طويمة المدى إذا
طمبت.


وتمتزم الجيات المختمفة (باالدارة المركزية لمشئون الصيدلية :قسم الثبات وقسم التكافؤ الحيوي  -والييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية)

بذكر المصدر الذي تم عميو الدراسة المطموبة أو تم التحميل عميو بالموافقة أو المطابقة الصادرة.

 -6عند تعديل ببيان التركيب :يتم اإللتزام بنفس طمبات المتغيرات عند تحويل اإلخطار من مبدئي إلى نيائي إذا لم يتم اإللتزام بيا
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 – 3عند نقل التصنيع بعد صدور اإلخطارات بجميع انواعها (محمي -محمي بترخيص –مستورد) وأيض ا عند تحويل اًلخطار من المبدئي
الى نهائي تمتزم الشركة باآلتي:

 .1يتم التحميل عمى اول  3تشغيالت /واردة متتالية من إنتاج المصنع الجديد بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية بشعبة

التفتيش (إذا تم اإلنتاج من قبل) أوتحميل التشغيمة االولى بشعبة التسجيل والتشغيمتين الثانية والثالثة بشعبة التفتيش وذلك في حالة

التصنيع الول مرة وال يتم اإلفراج عنيا إال بعد ورود النتيجة بالمطابقة وفي حالة عدم المطابقة يعاد التحميل.

 .2تقديم دراسة الثبات المعجمة عمى أول  3تشغيالت إنتاجية /ثالث تشغيالت متتالية لممستورد لممستحضر إنتاج المصنع الجديد

عمى ان يتم ذلك خالل ثالثين شهر من تاريخ الموافقة عمى نقل او إضافة مكان التصنيع يتم بعدىا إيقاف إنتاج المستحضر لحين

اسيتيفاء جميع المتطمبات
.3

 Process validationومتابعة ذلك من قبل التفتيش الصيدلي.

وفي حالة عدم عمل دراسة الثبات طويمة المدى عمى المصنع القديم تمتزم الشركة بعمميا عمى المصنع الجديد.

* -عدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ashwagandha Withania somniferaاستناداً لقرار لجنة األغذية
الطبية في 2015/2/9

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألغذية الطبية في 6142/6/6وكان قرارها كالتالي:

عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر المكمل الغذائى وذلك استناداً لمتقرير المقدم من أحد األساتذة نظ ارً لآلتى :

 -1عدم مأمونية استخدام ( Somnifera L Withaniaوىو نبات ىندى مشيور االستخدام فى اليند كمحسن لمصحة العامة ومضاد

لالكتئاب) حيث أن لو العديد من األثار الجانبية مثل تأثيره عمى كثير من األدوية وخاصة أدوية األمراض المزمنة مثل السكر والقمب عالوه

عمى عدم استخدامو فى حاالت الحمل والرضاعة واألطفال.

 -2أحتواءه عمى نسبة  Alkaloidsذات تأثير طبى مثل األتروبين.

 -3النبات مسجل فى المرتبة الثالثة من حيث المأمونية طبقا لمييئة األمريكية لؤلعشاب والنباتات الطبية.

وتم اعادة عرض المادة عمى المجنو العمميو فى  2015/11/30حيث قررت المجنو عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر كمكمل غذائي

الرتفاع ميزان المخاطر عن ميزان المنافع

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368 Ext.:1170 Fax: +202 - 23684194
Website: www.eda.mohealth.gov.eg
Version: 02
Email: technical@eda.mohealth.gov.eg

وصاسة انصحت
اإلداسة انًشكضٌت نهشئىٌ انصٍذنٍت
اإلداسة انعبيت نهتسجٍم
انهجنت انفنٍت نًشاقبت األدوٌت
Code No. FM-RTC-03

Ministry of Health
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
Technical Committee

ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/16
* -الموافقة عمى إعطاء ميمة لتنفيذ قرار المجنة الفنية في  2016/1/26والخاص بوضع المذيب داخل عبوات
المستحض ارت وذلك لمدة ثالثة أشير من تاريخ المجنة.

ممحوظة :المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في  2016/1/26قررت ،بناءً عمى ما تم عرضو ،يتم االلتزام بشكل عبوة المستحضر
كما ورد بإخطار التسجيل( .وذلك فيما يخص وضع مذيب داخل العبوة الخاصة بمستحضرات الحقن)

* -الموافقة عمى التقدم لتسجيل المستحضرات المحتوية عمى  Topical Hirudinكمستحضرات صيدلية وليس
مستحضرات حيوية .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/45
* -تعديل قرار المجنة الفنية في  2015/5/21الخاص بمادتى ال ـ Methylparabenوال ـPropylparaben
ليصبح:

أ) بالنسبة لمادة الـ  : Methylparabenيتم استخداميا بتركيز يتراوح من  %0,015الى  %0,2بحيث ال تتخطى
الجرعة اليومية ( 10مجم/كجم/يوم) فى المستحضرات التي تعطى عن طريق الفم دون التقيد بفئة عمرية محددة.

ب) بالنسبة لمادة الـ  : Propylparabenيتم استخداميا بتركيز من  %0,02الى  %0,06فى المستحضرات التي
تعطى عن طريق الفم بحيث ال تتخطى الجرعة اليومية ( 2مجم/كجم/يوم) وذلك لؤلطفال والكبار عمى حد سواء.

ج) بالنسبة لمـ  Combination of Methyl & Propylparabensيجب اال تزيد الجرعة من ىذه المواد مجتمعة
عن 10مجم/كجم/يوم مع االلتزام بأال يتم تجاوز الجرعة اليومية المسموح بيا لكل منيما عمى حدة.

ويتم إعطاء الشركات ميمة ستة أشير اعتبا اًر من تاريخ المجنة وذلك لتوفيق األوضاع مع إلغاء ما يخالف ذلك من

ق اررات سابقة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Cilnidipineاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في .2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب فً
:3112/11/32و أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش نؼذو ٔجٕد دساساخ كافٛح الثثاخ كفاءج ٔفاػهٛح ٔاياٌ انًسرحعش
كًا اَّ لذ ذى سحثّ يٍ انثشذغال.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة
 Trichlormethiazideاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى . 2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب
فى  :3112/11/32أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش ألٌ يادج ال  Trichlormethiazideال ٕٚجذ ػهٓٛا دساساخ
كافٛح الثثاخ انكفاءج ٔانفاػهٛح.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Urapidilاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى . 2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب
فى :3112/11/32
أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش حٛث اٌ ْزِ انًادج ذُرً ٙنهًجًٕػح انذٔائٛح  α blockerانر ٙنى ذؼذ ذسرخذو فٙ
ػالج اسذفاع ظغػ انذو انًضيٍ غثما نالسشاداخ انؼانًٛح حٛث آَا ظؼٛفح ٔغٛش فؼانح.
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* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Heparin sodium
في صورة  Ophthalmic Solutionاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية
بجمستيا في  2015/9/8و.2015/11/24

يهحىظت :تى انعشض عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض و جشاحت انعٍىٌ وانشبكٍت بجهستهب فً :3112/9/8
ٔانر ٙأٔصد تشفط انًسرحعش َظش ًا ألٌ انذساساخ انًمذيح يٍ انششكح غٛش كافٛح إلثثاخ االياٌ ٔانفاػهٛح نٓزِ انًادج
فْ ٙزا انشكم انصٛذن.ٙ
تى إعبدة عشض انًستحضش بنبء عهى دساسبث جذٌذة تى انتقذو بهبعهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض وجشاحت
انعٍىٌ وانشبكٍت بجهستهب فً ٔ :3112/11/32أٔصد تأَٓا ياصاند ػُذ لشاسْا انساتك تجهسرٓا ف5102/9/8 ٙ
تشفط انًسرحعش َظشا نؼذو اسرخذاو ْزج انًادج ٔفما نألسشاداخ انؼانًٛح األٌ.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Glycine + Glycyrrhizinic acid + L-Cysteineاستناداً لقرار عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض

الجياز اليضمى والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى عشض انتشكٍبت عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًى وانكبذ بجهستهب فى
ٔ:3112/11/32ذٕص ٙانهجُح تانشفط الَّ نى ٚرى اجشاء دساساخ ذفٛذ انكفاءج ٔاالياٌ ٔانفاػهٛح.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Dasabuvirاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى انعشض عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًً وانكبذ بجهستهب فى  :3112/11/32أٔصد
انهجُح تانشفط ألٌ  Dasabuvirالٚصهح ل ٔ Genotype 4صانح فمػ ل ْٕٔ Genotype 1لهٛم انٕجٕد فٗ يصش.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Setrobuvirاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًى
و انكبذ بجهستهب فى ٔ :3112/11/32أٔصد انهجُح تانشفط حٛث لذ ذى سحثّ يٍ ٔ Roche Pipelineنى ٚرى اجشاء
دساساخ ٚ ْٕٔ Phase IIIرطهة اسرخذايّ يغ  Interferonانزٖ سٕف ٚرى ذٕلف انؼًم تّ لشٚث ًا.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Ammonium chloride + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine + Pholcodineاستناداً

لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطفال بجمستيا في  2015/5/17و المجنة العممية المتخصصة ألمراض

الصدر بجمستيا فى .2015/12/15

يهحىظت :تى عشض انتشكٍبت عهى
 -1انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض األطفبل بجهستهب فً  :3112/2/11أٔصد انهجُح تانشفط ٔرنك نألسثاب اٜذٛح:
 -0سثك نهجُح تجهسرٓا ف 5100/01/01 ٙتأٌ أٔصد تؼًم يسرحعشاخ ذحرٕ٘ ػهٗ يادج انـ  Pholcodineأٔ يادج
انـ Dextromethorphanيُفشدج ٔنٛسد ف ٙصٕسج .Combination
 -5إٌ اسرخذاو يادج  Phenylephrineنألغفال ألم يٍ  1سُٕاخ ٚؤدٖ إنٗ صٚادج ظغػ انذو ٔ صٚادج ظشتاخ انمهة ٔ
كثشج انحشكح.
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 -3انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انصذس بجهستهب فى :3112/13/12
أٔصد انهجُح تانشفط ٔرنك إلحرٕائٓا ػهٗ يادذ ٍٛيرؼاسظرًْٔ ٍٛا يادج  ْٗٔ Ammonium chlorideيادج غاسدج
نهثهغى ٔيادج  ْٗٔ Pholcodineيادج يثثطح نهسؼال .كًا أٌ انهجُح ذصذق ػهٗ لشاس انهجُح انؼهًٛح انًرخصصح
أليشاض األغفال تجهسرٓا ف 5102/2/01 ٙتانشفط.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/16
* -الموافقة عمى إعطاء ميمة لتنفيذ قرار المجنة الفنية في  2016/1/26والخاص بوضع المذيب داخل عبوات
المستحضرات وذلك لمدة ثالثة أشير من تاريخ المجنة.

ممحوظة :المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في  2016/1/26قررت ،بناءً عمى ما تم عرضو ،يتم االلتزام بشكل عبوة المستحضر
كما ورد بإخطار التسجيل( .وذلك فيما يخص وضع مذيب داخل العبوة الخاصة بمستحضرات الحقن)

* -الموافقة عمى التقدم لتسجيل المستحضرات المحتوية عمى  Topical Hirudinكمستحضرات صيدلية وليس
مستحضرات حيوية .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/45
* -تعديل قرار المجنة الفنية في  2015/5/21الخاص بمادتى ال ـ Methylparabenوال ـPropylparaben
ليصبح:

أ) بالنسبة لمادة الـ  : Methylparabenيتم استخداميا بتركيز يتراوح من  %0,015الى  %0,2بحيث ال تتخطى
الجرعة اليومية ( 10مجم/كجم/يوم) فى المستحضرات التي تعطى عن طريق الفم دون التقيد بفئة عمرية محددة.

ب) بالنسبة لمادة الـ  : Propylparabenيتم استخداميا بتركيز من  %0,02الى  %0,06فى المستحضرات التي
تعطى عن طريق الفم بحيث ال تتخطى الجرعة اليومية ( 2مجم/كجم/يوم) وذلك لؤلطفال والكبار عمى حد سواء.

ج) بالنسبة لمـ  Combination of Methyl & Propylparabensيجب اال تزيد الجرعة من ىذه المواد مجتمعة
عن 10مجم/كجم/يوم مع االلتزام بأال يتم تجاوز الجرعة اليومية المسموح بيا لكل منيما عمى حدة.

ويتم إعطاء الشركات ميمة ستة أشير اعتبا اًر من تاريخ المجنة وذلك لتوفيق األوضاع مع إلغاء ما يخالف ذلك من

ق اررات سابقة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Cilnidipineاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في .2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب فً
 :3112/11/32أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش نؼذو ٔجٕد دساساخ كافٛح الثثاخ كفاءج ٔفاػهٛح ٔاياٌ انًسرحعش كًا
اَّ لذ ذى سحثّ يٍ انثشذغال.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Trichlormethiazide
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى . 2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب فى
 :3112/11/32أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش ألٌ يادج ال  Trichlormethiazideال ٕٚجذ ػهٓٛا دساساخ كافٛح الثثاخ
انكفاءج ٔانفاػهٛح.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Urapidilاستناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى . 2015/11/23

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انقهب بجهستهب فى
:3112/11/32
أٔصد انهجُح تشفط انًسرحعش حٛث اٌ ْزِ انًادج ذُرً ٙنهًجًٕػح انذٔائٛح  α blockerانر ٙنى ذؼذ ذسرخذو ف ٙػالج
اسذفاع ظغػ انذو انًضيٍ غثما نالسشاداخ انؼانًٛح حٛث آَا ظؼٛفح ٔغٛش فؼانح.
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* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Heparin sodium
في صورة  Ophthalmic Solutionاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية بجمستيا

في  2015/9/8و.2015/11/24

يهحىظت :تى انعشض عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض وجشاحت انعٍىٌ وانشبكٍت بجهستهب فً :3112/9/8
ٔانر ٙأٔصد تشفط انًسرحعش َظش ًا ألٌ انذساساخ انًمذيح يٍ انششكح غٛش كافٛح إلثثاخ االياٌ ٔانفاػهٛح نٓزِ انًادج فٙ
ْزا انشكم انصٛذن.ٙ
تى إعبدة عشض انًستحضش بنبء عهى دساسبث جذٌذة تى انتقذو بهبعهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض وجشاحت
انعٍىٌ وانشبكٍت بجهستهب فً ٔ :3112/11/32أٔصد تأَٓا ياصاند ػُذ لشاسْا انساتك تجهسرٓا ف 5102/9/8 ٙتشفط
انًسرحعش َظشا نؼذو اسرخذاو ْزج انًادج ٔفما نألسشاداخ انؼانًٛح األٌ.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Glycine + Glycyrrhizinic acid + L-Cysteineاستناداً لقرار عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز

اليضمى والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى عشض انتشكٍبت عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًى وانكبذ بجهستهب فى
ٔ:3112/11/32ذٕص ٙانهجُح تانشفط الَّ نى ٚرى اجشاء دساساخ ذفٛذ انكفاءج ٔاالياٌ ٔانفاػهٛح.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Dasabuvirاستناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى انعشض عهى انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًً وانكبذ بجهستهب فى  :3112/11/32أٔصد
انهجُح تانشفط ألٌ  Dasabuvirالٚصهح ل ٔ Genotype 4صانح فمػ ل ْٕٔ Genotype 1لهٛم انٕجٕد فٗ يصش.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Setrobuvirاستناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا فى .2015/11/26

يهحىظت :تى عشض يستحضش ٌحتىي عهى هزه انًبدة ورنك عهً انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انجهبص انهضًى و
انكبذ بجهستهب فى ٔ :3112/11/32أٔصد انهجُح تانشفط حٛث لذ ذى سحثّ يٍ ٔ Roche Pipelineنى ٚرى اجشاء
دساساخ ٚ ْٕٔ Phase IIIرطهة اسرخذايّ يغ  Interferonانزٖ سٕف ٚرى ذٕلف انؼًم تّ لشٚث ًا.
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Ammonium chloride + Chlorpheniramine maleate + Phenylephrine + Pholcodineاستناداً لقرار

المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطفال بجمستيا في  2015/5/17و المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر

بجمستيا فى .2015/12/15

يهحىظت :تى عشض انتشكٍبت عهى
 -1انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض األطفبل بجهستهب فً  :3112/2/11أٔصد انهجُح تانشفط ٔرنك نألسثاب اٜذٛح:
 -0سثك نهجُح تجهسرٓا ف 5100/01/01 ٙتأٌ أٔصد تؼًم يسرحعشاخ ذحرٕ٘ ػهٗ يادج انـ  Pholcodineأٔ يادج
انـ Dextromethorphanيُفشدج ٔنٛسد ف ٙصٕسج .Combination
 -5إٌ اسرخذاو يادج  Phenylephrineنألغفال ألم يٍ  1سُٕاخ ٚؤدٖ إنٗ صٚادج ظغػ انذو ٔ صٚادج ظشتاخ انمهة ٔ كثشج
انحشكح.
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 -3انهجنت انعهًٍت انًتخصصت أليشاض انصذس بجهستهب فى :3112/13/12
أٔصد انهجُح تانشفط ٔرنك إلحرٕائٓا ػهٗ يادذ ٍٛيرؼاسظرًْٔ ٍٛا يادج  ْٗٔ Ammonium chlorideيادج غاسدج نهثهغى
ٔيادج  ْٗٔ Pholcodineيادج يثثطح نهسؼال .كًا أٌ انهجُح ذصذق ػهٗ لشاس انهجُح انؼهًٛح انًرخصصح أليشاض األغفال
تجهسرٓا ف 5102/2/01 ٙتانشفط.

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368 Ext.:1170 Fax: +202 - 23684194
Website: www.eda.mohealth.gov.eg
Version: 02
Email: technical@eda.mohealth.gov.eg

وصاسة انصحت
اإلداسة انًشكضٌت نهشئىٌ انصٍذنٍت
اإلداسة انعبيت نهتسجٍم
انهجنت انفنٍت نًشاقبت األدوٌت
Code No. FM-RTC-03

Ministry of Health
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
Technical Committee

ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/62
* -الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بشأن متطمبات نقل مكان التصنيع الخاص بالمستحضرات تحت
التسجيل وذلك عند الحصول عمى إخطار التسجيل لتصبح كالتالي:

 )1يتم التحميل عمى أول  3تشغيالت إنتاجية (لممستحضرات المصنعة محمياً) أو أول  3تشغيالت واردة (لممستحضرات

المستوردة) من إنتاج المصنع الجديد بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية بشعبة التفتيش (في حالة الحصول
عمى مطابقة بشعبة التسجيل قبل إصدار إخطار التسجيل) أو تحميل التشغيمة االولى بشعبة التسجيل والتشغيمتين الثانية

والثالثة بشعبة التفتيش (في حالة عدم الحصول عمى مطابقة تسجيل من قبل) وال يتم اإلفراج عن التشغيالت إال بعد
ورود النتيجة بالمطابقة وفي حالة عدم المطابقة يعاد التحميل.

 )2تقديم دراسة الثبات المعجمة عمى أول  3تشغيالت إنتاجية (لممستحضرات المصنعة محمياً) أو أول  3تشغيالت واردة

(لممستحضرات المستوردة) إنتاج المصنع الجديد عمى ان يتم ذلك خالل ثالثين شير من تاريخ إصدار إخطار التسجيل،
يتم بعدىا إيقاف إنتاج المستحضر لحين استيفاء جميع المتطمبات وذلك لالخطار النيائى فقط (وفي حالة االخطارات
المبدئية يتم التقيد بالق اررات الو ازرية السارية في ىذا الشأن)

 Process validation )3ومتابعة ذلك من قبل التفتيش الصيدلي.

 )4في حالة عدم عمل دراسة الثبات طويمة المدى عمى المصنع القديم تمتزم الشركة بعمميا عمى المصنع الجديد.
* -السماح لمشركات بإنتاج المستحضرات المحتوية عمى مادة  ATPوذلك لمتصدير فقط .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/13/44
* -بخصوص المستحضرات المحتوية عمى  Propylene Glycolيتم تعميق العمل بقرار المجنة الفنية في  2015/6/25وذلك

لحين صدور القرار النيائي لييئة انــ EMAويتم االستمرار بالعمل بقرار المجنة الفنية السابق في  2013/3/21وقرار2014/7/10
الخاص باستثناء المستحضرات الصمبة من ىذا القرار مع استثناء المستحضرات الموضعية من ىذا القرار.

والموافقة عمى االلتماسات المقدمة بشأن تعديل االختبارات المطموب عمميا عمى  Propylene Glycolلتصبح عمى مادتي
.Monoethylene & Diethylene Glycol
بناءا عميه فإنه بالنسبة لممستحضرات المحتوية عمى  Propylene Glycolيتم العمل:

بقرار المجنة الفنية في  6143/3/64الذي ينص عمى:

 استخدام ما ورد فى European Commission Guidelines for Excipients in the label package leaflet of Human Medicinal Productsبحيث يرد فى نشرة المستحضرات التى تعطى عن طريق الفم أو الحقن ما يفيد باحتمال حدوث اثار عكسية ( May

 )Cause Alcohol – Like Symptomsعند تعدى حد 200 :مجم/كجم/يوم بالنسبو لؤلطفال أو  400مجم/كجم/يوم بالنسبو لمكبار.
 فى حال تخطى كمية الـ  PGفى المستحضرات ىذه التركيزات تعرض نشراتيا عمى لجنة الفارماكولوجى لتحديد التحذيرات واالحتياطات اإلضافية التىيمكن إضافتيا بناءً عمى الفئات المستيدفة بيذه المستحضرات والـ  Risk/Benefitليا.

وقرار المجنة الفنية في  6141/4/41الذي ينص عمى:

الموافقة عمى استثناء المستحضرات الصمبة من القرار الخاص بتحذير الــ  Propylene Glycolوالصادر من لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى

 2013/3/14وذلك استناداً لتوصية لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  2014/6/19مع تطبيق ذلك عمى مستحضرات المكمالت الغذائية

 -مع استثناء المستحضرات الموضعية من هذا القرار.

 -عمى أن يتم إجراء اختبارات عمى الـ  Raw Materialلمتأكد من عدم وجود .Monoethylene glycol & Diethylene glycol
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/13/34
* -تعديل قرار المجنة الفنية بجمستها في  6143/3/43والخاص بالمستحضرات الجنيسة المحتوية عمى التركيبة
(:)Sofosbuvir + Ledipasvir
 )4بشأن المستحضرات الجنيسة المحتوية عمى التركيبة (  )Sofosbuvir + Ledipasvirوالتي تتبع طريقة التصنيع

الموصي بها في براءة اختراع المستحضر األصيل وتستخدم مصدر المادة الخام ) (ledipasvir : copovidoneبنسبة

( )4:4كخميط :يتم عمل دراسة  Comparative in-vitro dissolution studyمقارنة بالمستحضر األصيل عمى أول
ثالثة تشغيالت انتاجية بالمصنع.

 )6بشأن باقي المستحضرات التي لم تتداول حتى اآلن (سواء صدر لها اخطار تسجيل أو لم يصدر) وتستخدم

بمستحضرها مادة خام مغايرة لممادة الخام المستخدمة والموصى به في براءة اختراع المستحضر األصيل ،تقوم بالتقدم
بالوثائق التي تصف طريقة التصنيع ليتم تقييميا أوًال والبت بشأن تداوليا بشروط.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/1/4
* -إلغاء جميع المستحض ارت تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Irsogladineفي صورة  Oral dosage formsوعدم
استقبال مستحضرات جديدة مثيمة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 2015/12/15

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2015/12/15
أوصت المجنة برفض المستحضر في صورة  Oral dosage formوذلك لؤلسباب اآلتية:
o
o

عدم وجود دراسات عممية وافية عن كفاءة و فاعمية المستحضر.

وفقاٌ لقرار مركز اليقظة الدوائية حيث أنو ال يمكن الجزم بأن المستحضر فى اليابان أو غير مسجل.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Flurithromycinوعدم استقبال مستحضرات جديدة
تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 2015/12/15

ممحوظة :تم عرض المادة عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2015/12/15
أوصت المجنة بالرفض لؤلسباب األتية:

-1ىذه المادة الفعالة غير مسجمة في أي دولة مرجعية و تم سحبيا من ايطاليا.
-2ال توجد دراسات كافية تفيد الكفاءة و الفاعمية و يوجد بدائل لمـ Macrolideبكثرة فى السوق المصرى وأقل وأأمن فى اآلثار الجانبية

باإلضافة إلى األعراض الجانبية الخطيرة الناتجة عن ىذه المادة الفعالة التي تؤثر عمى القمب والكبد وقد تؤدي إلى الوفاة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Cefetamet Pivoxil hydrochlorideوعدم استقبال

مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 2015/12/15

ممحوظة :تم عرض المادة عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2015/12/15
أوصت المجنة بالرفض لؤلسباب اآلتية:

 oتم سحب المستحضر من ايطاليا ،فينمندا و البرتغال.
 oال توجد دراسات عممية تفيد الكفاءة و الفاعمية و اآلمان.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى التركيبة ) (Cefotaxime + Sulbactamوعدم استقبال
مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى

. 2015/12/15

ممحوظة :تم عرض المادة عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2015/12/15
أوصت المجنة بالرفض ألنو ال توجد أي دراسات تفيد الكفاءة والفاعمية واآلمان.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى التركيبة ) (Simvastatin + Sitagliptinوعدم استقبال
مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا

فى .2015/12/16
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ممحوظة :تم عرض المادة عمى المجنة العممية المتخصصة المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم فى :2015/12/16
وأوصت المجنة برفض التركيبة لؤلسباب االتية :
 .1توقف التركيبة فى الـ  FDAألسباب غير واضحة.
 .2توقف الموافقة الخاصة بالمستحضر المسجل فى  (Approval Lapsed ) New Zealandمنذ .2013/11/28
 .3غير موجودة فى أى دولة من الدول المرجعية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى التركيبة ) (Tiotropium + Formoterolوعدم استقبال

مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى . 2015/12/15
ممحوظة :تم عرض المادة عمى عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى  :2015/12/15أوصت المجنة بأنيا مازالت عند
قرارىا السابق فى جمستى  2013/1/10و  2014/9/18والذى ينص عمى "عدم الموافقة عمي المستحضر وذلك :نظ اًر إلختالف حركية الدواء

لكل من مادتي  Tiotropium ،Formoterolونظ اًر ألن من أساسيات التركيبات الصيدلية ( (Combinationأن يكون ىناك تساوي أو تقارب
في الحركية الدوائية لممواد الفعالة حيث أن حركية الدواء لـ  Formoterolىي نصف حركية الدواء لـ ." Tiotropium

* -الموافقة عمى استقبال المستحضرات المحتوية عمى مادة  Methylpredinsolone aceponateفي صورة Topical

. Cream

* -عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات بيطرية جديدة تحتوي عمى  Mirosamycinاستناداً لقرار اليقظة وقرار لجنة
األدوية البيطرية في 2016/3/9
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/1/41
* -بخصوص تحديد المدة الزمنية الالزمة لالنتياء من كافة الممفات الخاصة بنظام  370لسنة  2006والتي تم تقديم
ممفات تسجيل ليم:
 )1بالنسبة لممستحضرات التى انتيت من إعتماد كل من دراسة الثبات و النشرة و تم مراجعة ممف التسجيل و تم إرسال

إيميل إلكترونى لمشركات متضمنا اإلستكماالت المطموبة  :يتعين عمى الشركة تقديم ىذة اإلستكماالت فى خالل  3أشير

من إعالن ىذا المقترح و فى حالة طمب إستكماالت أخرى يتم تقديميا خالل شير من إخطار الشركة بيا .
 )2بالنسبة لممستحضرات التى انتيت من إعتماد كل من دراسة الثبات و النشرة :

يتعين عمى الشركة ارسال  E-Mailإلدارة االستقبال لتحديد ميعاد لتقديم ال  Hard Fileفى خالل شير من إعالن ىذا

المقترح عمى أن تقوم الشركة بتقديم اإلستكماالت المطموبة بعد مراجعة ممف التسجيل خالل شير من إخطار الشركة بيا.

 )3بالنسبة لممستحضرات التى تقدمت بدراسة الثبات بعد إعتماد السيد الدكتور وزير الصحة و السكان لقرار المجنة الفنية
ابتداء من  2015/7/4و لمدة شير من تاريخ اعتماد سيادتو لمقرار
الصادر فى  2015/1/8وبعد دفع الغرامة المحددة
ً
 :يتعين عمى الشركة ارسال  e-mailإلدارة االستقبال لتحديد ميعاد لتقديم ال  Hard fileبحد أقصى شير من تاريخ
الحصول عمى موافقة المجنة العممية المتخصصة لتقييم دراسة الثبات عمى أن تقوم الشركة بتقديم اإلستكماالت المطموبة

بعد مراجعة ممف التسجيل خالل شير من إخطار الشركة بيا.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/1/64
* -تعديل قرار المجنة الفنية بجمستيا في 2016/3/31والخاص بالمستحضرات الجنيسة المحتوية عمى التركيبة
( )Sofosbuvir + Ledipasvirفيما يخص إجراء دراسة معدل الذوبان مقارنة بالمستحضر االصيل بمعامل
 NODCARبصفة عامة ليتم اإلفراج بصدور مطابقة الييئة دون الحاجة لمعرض عمى لجنة التكافؤ الحيوي.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/2/6
-1عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات بيطرية جديدة تحتوى عمى مادة  Zilpaterol HClوذلك إلستخداميا
كمنشطات لمنمو.

 -2عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات بيطرية جديدة تحتوى عمى مادة  Ractopamine HClوذلك إلستخداميا
كمنشطات لمنمو.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/2/46
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Ketorolac + Olopatadineفي صورة  Eye dropsوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا

في .2016/2/18

ممحوظة :تم العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  2016/2/18و التي قررت األتي :عدم الموافقة عمى تسجيل
المستحضر حيث أن الدراسات المقدمة ال تثبت فاعميتو ومأمونيتو ،أو أفضميتو عن إستخدام كل مادة عمى حدا.

* -عدم استقبال مستحضرات جديدة والغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة ) (Fudosteineوذلك
استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في .2016/3/3

ممحوظة :تم العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  2016/3/3والتي قررت األتي :الدراسات المقدمة ال تثبت فاعمية
المستحضرات وال مأمونيتيا ،لذلك توصى المجنة برفضيا.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى ) (Cilomilastفي صورة
 Oral dosage formsوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في .2016/4/7

ممحوظة :تم العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  2016/4/7وتوصى المجنة باألتي :عدم الموافقة عمى تسجيل
الدواء حتى تثبت مأمونيتو وفاعميتو.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/12/46
* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Flurbiprofenفي صورة
 Topical gelمع عدم إعادة تسجيل المستحضرات المسجمة وذلك لعدم مرجعية ىذا الشكل الصيدلي ليذه المادة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل مع عدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Fostamatinibوذلك
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى . 2016/1/11

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى  :2016/1/11وأوصت المجنة بالرفض وذلك لعدم استكمال
الدراسات اإلكمينيكية الخاصة بيذه المادة لعدم الفاعمية و اآلثار الجانبية الشديدة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل مع عدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Lobenzaritوذلك استناداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى . 2016/1/11

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى  :2016/1/11وأوصت المجنة بالرفض لعدم وجود دراسات
عممية كافية تفيد الكفاءة و األمان و الفاعمية.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى تركيبة

) (Itopride + Pantoprazoleفي صورة  Oral Dosages Formsوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض

الباطنة بجمستيا فى  2016/1/26وقرار لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى .2016/1/28

ممحوظة :تم عرض مستحضر يحتوي عمى ىذه التركيبة وذلك عمى المجان اآلتية:

 -1المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى  :2016/1/26أوصت المجنة برفض المستحضر لؤلسباب اآلتية:






يجمع بين مادتين أحدىما قصير المفعول يؤخد  3مرات يومياً واآلخر طويل المفعول يؤخذ مرة واحدة.

جرعة  Itoprideاذا أخذت مرة واحدة تظير أعراض جانبية شديدة وبصورة أكثر وضوحاً مثل تأثير عمى انتظام ضربات القمب وعالمات الشمل الرعاش.

سبق و تم عرض تركيبة مشابية ( )Domperidone + Pantoprazolعمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى

 2014 /2/12ولجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  2006/6/20و المجنة الفنية بجمستيا فى 2015/2/26و كان قرارىم جميعاً برفض التركيبة.

 -2لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  :2016/1/28أوصت المجنة بعدم الموافقة عمى تسجبل المستحضر لعدم وجود أساس عممى ليا حيث أن تركيز

مادة ال Itoprideىو  150mgفى شكل  Immediate Releaseوتعطى كجرعة واحدة يومياً فى حين أن كافة المراجع تنص عمى تناول ىذه المادة
كجرعة مقسمة بتركيز 3 50mgمرات يومياً وال يوجد ما يؤكد مأمونية استخدام مادة ال  Itoprideكجرعة واحدة مجمعة مكافئة لمجرعة اليومية  ،كما
أنو ال توجد دراسات توضح أفضمية الجمع بين المادتين فى مستحضر واحد عن استخدام كل مادة عمى حدى.

* -الموافقة عمى استكمال إجراءات تسجيل المستحضرات واستقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Linaclotideبتركيز
 290mcgعمى أن يكون االستخدام بالمستشفيات فقط وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا

في .2016/1/26

ممحوظة :تم عرض االلتماس عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2016/1/26
أوصت المجنة بالموافقة عمى المستحضر بيذا التركيز عمى أن يتم تسجيمو مستشفيات فقط.
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* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Asunaprevirمنفردة
بتركيز  200mgوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد بجمستيا فى .2016/3/3

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد بجمستيا فى :2016/3/3
أوصت المجنة بعدم الموافقة عمي المستحضر لالسباب االتية:
o

الن الدراسات االكمينيكة التي تم اجراؤىا غير كافية واجريت عمي عدد قميل من المرضي كما تم استخدامو مع Daclatasvir +

o

يسبب الكثير من االعراض الجانبية والمضاعفات لممرضي.

.ribavirin + interferon

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Ledipasvirمنفردة
وذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في  2016/1/14ولعدم المرجعية.

ممحوظة :تم العرض عمى لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  2016/1/14حيث قررت:

أوًلا :ال يوجد أية مستحضرات مسجمة بأى من الدول المرجعية تحتوى عمى مادة الـ  Ledipasvirبشكل منفرد.
ثانيا :مادة الـ  Ledipasvirمسجمة بمعظم الدول المرجعية فى شكل تركيبة مع مادة الـ  Sofosbuvirبما يعنى فاعميتيا و مأمونيتيا ضمن

ىذه التركيبة وبما يعنى أيضاً أن الجمع بين ىاتين المادتين فى قرص واحد ال يؤثر سمباً عمى أى منيما ويكافىء إعطاء كل منيم بشكل منفرد
بنفس التركيز الوارد فى التركيبة وفى نفس التوقيت.

ولكن فصل المادتين كل منيم فى قرص منفرد قد يكون سبباً فى إساءة اإلستخدام وعدم تناول القرصين معاً فى نفس التوقيت  ،كما أن تناول

قرص واحد من الـ  F.D.Cيوفر راحة أكبر لممريض مقارنة بتناول كل مادة فى قرص منفرد.

ثالث ا :ما ىو السبب العممى لفصل مادة الـ  Ledipasvirعن مادة الـ  Sofosbuvirكل منيم فى قرص منفرد عمى الرغم من التأكد من فاعمية
و مأمونية جمعيم سوياً فى  F.D.Cو التخمى عن ميزة تعطى راحة أكبر لممرضى فى تناول الدواء وتحول دون وجود فرصة إلساءة
إستخداميم فى حالة فصميم .

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Pazufloxacinوذلك ألنيا
ال تفوق باقي المواد المنتمية لمجموعة ال  Quinolonesولعدم الحاجة.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Fenspirideفي صورة
 Oral dosage formsوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى .2015/12/15

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى  2015/12/15والتى أوصت :بالرفض لؤلسباب األتية:

 oالعقار ليس موسع لمشعب اليوائية بل مضاد لؤللتيابات وعمى ىذا ال يمكن إستخدامة كموسع لمشعب اليوائية فى حاالت  COPDأو حاالت
األلتياب الشعبية.

 oجميع الـ  Guidelinesالخاصة بعالج  Asthmaو انـ COPDال توصى بيذه المجموعة من المستحضرات (.)NSAID’s
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/13/66
* -بالنسبة لممستحضرات التي ورد  Black Triangleفي نشرتيا طبقاً لمـ ،European guidelinesيتم إلزاميا
بمراجعة نشراتيا في قسم الفارماكولوجي لتتطابق مع نشرة ال ـ EMAفيما يخص وضع  Black Triangleمع

إعطاء الشركات ميمة ستة أشير اعتبا اًر من تاريخ المجنة لتوفيق األوضاع ويتم تطبيق القرار عمى جميع
المستحضرات المستوردة والمصنعة محمياً.

* -التأكيد عمى قرار المجنة الفنية في  2008/1/15الذي ينص عمى" :فى حالة تغيير المادة الفعالة كماً أونوعاً
يعتبر مستحضر جديد".

* -يتم إلزام المستحضرات البيطرية التي تستخدم عن طريق الحقن بوضع مذيب في عبوة المستحضر مصاحب

لمفيال أو األمبول المحتوية عمى البودرة عمى أن تتوافق مدة الصالحية لممذيب مع الدواء ويتم إعطاء الشركات ميمة

ستة أشير لتوفيق األوضاع وذلك اعتبا اًر من تاريخ المجنة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/14/46
* -بالنسبة لممستحضرات التي ورد  Inverted Black Triangleفي نشراتيا طبقاً لمـ،European guidelines
يتم مراجعة مركز اليقظة الستيفاء متطمباتو وذلك قبل العرض عمى المجنة الفنية لمحصول عمى إخطار التسجيل .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/15/43
اء منفردة أو في تركيبة مع
* -عدم الموافقة عمى استقبال أي مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Benzbromaroneسو ً
إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمييا.
ويتم وقف إنتاج المستحضرات المسجمة التي تحتوي عمى ىذه المادة مع رفع مذكرة لمعالي وزير الصحة لمموافقة عمى حظر

تداول جميع المستحضرات المسجمة المحتوية عمييا وذلك استناداً لق اررات لجنة اليقظة الدوائية والمجنة العممية المتخصصة

ألمراض الروماتيزم.

ممحوظة :قرار لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ  :6143/16/45بعد إعادة دراسة الموضوع واالطالع عمى ق اررات المجنة العممية المتخصصة ألمراض

الروماتيزم بجمساتيا في  2014/11/20و  2015/09/28و ،2016/01/11ترى المجنة تأييد قرارىا السابق في  2014/11/20وق اررات المجنة العممية
المتخصصة ألمراض الروماتيزم برفض التركيبة لؤلسباب التالية:

 -1مادة  Benzbromaroneليا سمية عالية عمى الكبد وفقاً لتقرير  CHMP assessment reportالصادر في : 2013/7/21
"Benzbromarone, a potent uricosuric drug, is hepatotoxic and several cases of hepatic failure with subsequent
death of the patients in liver transplantation have been reported, leading to withdrawal from the market.

 -2ىذه التركيبة تم سحبيا في ٍ
كل من البرتغال وأسبانيا الحتوائيا عمى مادة  Benzbromaroneوالتي ليا آثار عكسية خطيرة عمى الكبد.
Benefit-risk treatment with benzbromarone it was concluded that, given the risk of serious liver injury,
including fulminant hepatitis and acute liver failure, sometimes fatal, the benefit-risk ratio is currently
considered unfavorable.

 -3مادة الـ  Benzobromaroneتستخدم كخط عالج ثاني  second line therapyلعالج النقرس لممرضى الذين لدييم حساسية لمادة الـ
 ،Allopurinolوىذا ينتفي مع استخدام التركيبة.

Indicated for the treatment of gout in adult patients with allopurinol hypersensitivity, who have contra-indications
regarding first line treatment option allopurinol, in whom allopurinol is not effective or who have unacceptable
side effects of allopurinol.

 -4وفقاً لق اررات المجنة العممية فميس ىناك إضافة عالجية لدمج المادتين في تركيبة واحدة.

وعميو فإن ميزان المنافع لممخاطر ليس في صالح التركيبة في مصر خصوصاً لما تشكمو أمراض الكبد من مشكمة خطيرة لممرضى المصريين،

وتوصي المجنة بتعميم القرار عمى جميع المستحضرات المحتوية عمى ىذه التركيبة المسجمة والمقدمة لمتسجيل.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/13
* -الموافقة عمى مقترح لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  2016/7/28بخصوص المستحضرات التي تحتوي نشراتيا عمى
 Inverted black triangleفى نشرتيا طبقاً لمـ  European guidelinesوالتي تحتاج Additional Monitoring
والذي ينص على أن يتم إصدار إخطار تسجيل لتمك المستحضرات مشروط باستيفاء مستندات اليقظة فى خالل ثالث

شيور من الحصول عمى إخطار التسجيل وفى حالة عدم التزام الشركة بذلك ،يرفع لمجنة الفنية إللغاء اإلخطار.

عمى أن يقوم قسم الفارماكولوجي بإخطار مركز اليقظة عند اعتماد نشرة أي مستحضر تحتوي عمى Inverted black

 triangleليقوم مركز اليقظة بدوره بمتابعة المستحضر فور حصولو عمى إخطار التسجيل .
* -الموافقة عمى مقترح إدارة التسعيرة بمد الميمة الممنوحة لمشركات التي تقدمت لتسعير المكمالت الغذائية الخاصة بيا
التي ليس ليا سعر جبري وذلك لتداول مستحضراتيا بأسعارىا التي يتم تداوليا بيا حاليا بالسوق المصري لمدة ستة أشير

تنتيي في  2017/03/10أو لحين تسعيرىا جبرًيا أييما أقرب.

* -الموافقة عمى إعطاء الشركات ميمة  6أشير تنتيى في  2017/3/10وذلك لالنتياء من الحصول عمى الموافقة عمى

السير فى إجراءات إعادة التسجيل وذلك بالنسبة لمستحضرات المكمالت الغذائية المقدمة إلعادة التسجيل والتي تم إعطاؤىا

ميمة سابقة في  2015/9/10وقد شارفت عمى االنتياء فى .2016/9/10
استثناء من قرار المجنة
* -الموافقة عمى إعفاء مستحضرات المكمالت الغذائية من إجراء اختبار Subdivision Test
ً
الفنية في . 2014/6/19
* -الموافقة عمى مقترح إدارة تسجيل األغذية الطبية بمنح الشركات ميمة أقصاىا ستة أشير من تاريخ انتياء ميمة تعديل
بيان التركيب الثانية ليتم إصدار الموافقات النيائية فى حالة انتياء الشركة من تنفيذ االلتزامات خالل الميل المحددة ليا

عمى أن ال تكرر وفى حالة طمب الشركة المد يتم العرض عمى المجنة الفنية لمبت فى طمب الشركة.

* -بخصوص الشركات التي ليا مستحضرات لمتصدير فقط وترغب الشركة في تسجيل مستحضر آخر مثيل بنفس التركيبة
والتركيز والشكل الصيدلي بغرض التداول المحمي ،يتم إلغاء المستحضر المسجل لمتصدير فقط بعد الحصول عمى إخطار
التسجيل لمتداول المحمي عمى أن يتم التصدير من المستحضر المحمي.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/16/66
بناء عمى ما ورد من إدارة الدعم والنواقص بشأن المستحضرات التي كانت تدخل البالد غير مسجمة كاستيراد طمبات أفراد،
*ً -
يتم رفع توصية لمعالي وزير الصحة لمموافقة عمى السماح باستيراد ىذه المستحضرات بعد الحصول عمى إخطار التسجيل وذلك
بنفس شروط االستيراد كطمبات أفراد لحين الحصول عمى مطابقة التسجيل واإلفراج عن أول رسالة واردة لتفادي انقطاع صرف

ىذه األدوية لممرضى الذين اعتمدوا عمييا لعالجيم.

ممحوظة :ال يتم العمل بيذا القرار إال بعد االعتماد من قبل السيد األستاذ الدكتور وزير الصحة.

* -بخصوص المستحضرات ( )Powder for Injectionالمسجمة والتي يحتوي إخطار تسجيميا عمى المستحضر +
 Lidocaine Solventبرقم تسجيل واحد:

يسمح لمشركات التقدم لقسم المتغيرات لنقل أو إضافة مكان تصنيع المذيب (بحد أقصى  3شركات) بالشروط اآلتية:
 -1توافر خط انتاج  Lidocaine ampouleفي المصنع الجديد.

 -2استيفاء متطمبات المتغيرات في تطبيق قواعد نقل التصنيع أو تغيير نوع الـ.Ampoule
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 6143/41/11
* -عدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  kanamycinبجميع مشتقاتيا في جميع االشكال الصيدلية مع إلغاء
المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المحتوية عمييا.

* -تعديل قرار المجنة الفنية في  2015/9/17الخاص بال ـ  Combo-packليصبح :يتم عرض طمبات االستعالم المقدمة
لمستحضرات في صورة  Combo-packالتي ليا مرجعية عمى المجنة الفنية أوالً لكل حالة عمى حده إلبداء الرأي وايقاف

استقبال المستحضرات ال ـ  Combo-packالغير مرجعية.

* -الموافقة عمى استكمال إجراءات تسجيل المستحضرات الحاصمة عمى موافقة صندوق المثائل لمتركيبة

 Sofosbuvir400mg+Velpatasvir100mgفقط مع الموافقة عمى استقبال ىذه التركيبة بيذه التركيزات فقط مع مراجعة
صندوق المثائل ويتم رفع توصية لمعالي وزير الصحة لمموافقة عمى استثناء ىذه التركيبة من شرط التداول لمدة عام في بمد

المنشأ نظ اًر ألىميتيا الشديدة في عالج مرضى .HCV Genotype 4
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة Desloratadine
 + Montelukastفي صورة  Oral dosage formsاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستييا في
 2015/12/15و .2016/3/22

ممحوظة :تم عرض مستحضرات تحتوي عمى نفس التركيبة عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى :2015/12/15

أوصت المجنة برفض المستحضرات حيث أنو ليس ىناك أساس عممى وال فائدة إضافية لجمع مادتى Desloratadine + Montelukast

معاً فى عالج حاالت حساسية الصدر وحساسية األنف.

ثم تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألم ارض الصدر بجمستيا فى  :2016/3/22ما زالت المجنة عند ق ارراىا السابق في

 2015/2/15والتي قررت برفض المستحضرات حيث أنو ليس ىناك أساس عممى وال فائدة إضافية لجمع مادتى Desloratadine +

 Montelukastمعاً فى عالج حاالت حساسية الصدر وحساسية األنف.

* -إلغاء جميع المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Seratrodastاستناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في .2016/3/22

ممحوظة :تم العرض عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى  2016/3/22والتى أوصت بالرفض لالسباب االتية :

 oغير موجود باالرشادات العالمية.

 oتاثيره في عالج حساسية الصدر غير مؤكد ولو اثار جانبية خطيرة تتضمن النزيف

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى  Apixabanبتركيز  10mgفي صورة  Oral Dosage formوعدم
استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى .2016/3/28
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ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى :2016/3/28

أوصت المجنة بالرفض حيث:
o
o

اليوجد مرجعية عممية لمتركيز المقدم.

الجرعات المذكورة فى التوصيات العالمية ىى  2.5mgو  5mgكل  12ساعة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة  Atorvastatin + Irbesartanوعدم استقبال مستحضرات

جديدة مثيمة تحتوي عمييا استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى . 2016/3/28
ممحوظة :تم عرض التركيبة عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى :2016/3/28

أوصت المجنة بالرفض وذلك لؤلسباب اآلتية:

 oيفضل استخدام كل مادة عمى حدى

 oيفضل استخدام مادة  Atorvastatinمساءً واستخدام مادة  Irbesartanصباحاً.
 oال يوجد أى دراسات عممية أو توصيات عالمية الستخدام ىاتين المادتين معاً.
 oال يوجد أى فائدة مضافة ) (Synergismالستخدام المادتين معاً.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة تجمع بين البوتاسيوم مع المجموعة الدوائية
 Angiotensin II receptor antagonistاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى .2016/3/28
ممحوظة :تم العرض عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى :2016/3/28

أوصت المجنة بالرفض حيث ال يفضل استخدام البوتاسيوم مع المجموعة الدوائية  Angiotensin II receptor antagonistحيث قد تؤدى إلى

حدوث  Hyperkaleminaمما قد يسبب أعراض جانبية خطيرة.

* -الموافقة عمى استكمال إجراءات تسجيل المستحضرات تحت التسجيل واستقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة
 Ranolazineاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى .2016/3/28

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى :2016/3/28

أوصت المجنة بالموافقة عمى المستحضر لظيور مزيد من الدراسات عمى المادة الدوائية و إدراجو من ضمن التوصيات العالمية لعالج القصور الحاد

لمشريان التاجي و خاصة الذبحة الصدرية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Biapenemوعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا

استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في . 2016/3/29

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2016/3/29
توصي المجنة برفض المستحضر و ذلك لؤلسباب اآلتية:

 oعدم وجود دراسات عممية كافية تثبت فاعمية و أمان المستحضر.

o

وجود بدائل كثيرة و متعددة في السوق المصري ثبتت فاعميتيا و لم ترصد منيا اثار جانبية شديدة.
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* -عدم الموافقة عمى استكمال إجراءات تسجيل المستحضر والغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة
 Bromoprideوعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة
بجمستيا فى . 2016/3/29

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2016/3/29

توصي المجنة بالرفض وذلك لؤلسباب األتية:

 oمادة  Bromoprideغير مسوقة في أي بمد مرجعي.

 oلم يستدل عمى أي مستحضر يحتوي عمى ىذه المادة بيذا التركيز و الشكل الصيدلي وذلك طبقاً لما ورد في تقرير مركز اليقظة
الدوائي المصري.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى  Ferrimanitolوعدم استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى .2016/3/29

ممحوظة :تم العرض عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :2016/3/29

توصي المجنة بالرفض وذلك لؤلسباب اآلتية:

 oالمادة الفعالة غير متداولة في أي من المراجع العممية وموجودة فقط في اسبانيا.

 oلوجود بدائل كثيرة و متداولة في السوق المصري.
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