وزارة الصحت
اإلدارة المركسٌت للشئىن الصٍذلٍت
اإلدارة العبمت للتفتٍش الصٍذلً
إدارة التفتٍش علً األدوٌت المستىردة

Ministry of Health
Central Administration for Pharmaceutical
Affairs
General inspection department
Department of imported drugs inspection

المستنذاث المطلىبت لعمل السمبح ببلتذاول
ٌتم السمبح ببلتذاول للمستحضراث الطبٍت المستىردة بنبء على القىاعذ المنظمت لل  Lot Releaseالمعتمذة مه اللجنت الفنٍت
لمراقبت األدوٌت بتبرٌخ  2002/7/2بعذ مراجعت األتً :


شهبدة تذوال للمستحضر مه بلذ المنشأ .

أي مه الجهبث األتٍت ][FDA-EMEA-TGA-MHLW-..
 شهبدة  Cppسبرٌت صبدرة مه ٍ


شهبدة GMPسبرٌت مه المصنع.



اخطبر التسجٍل .



جهبز قٍبش الحرارة للمستحضراث الحسبست للحرارة.



شهبدة تحلٍل أصلٍت معتمذة ومختىمت مه المصنع .



المىافقت االستٍرادٌت .



شهبدة التسعٍرة .



بىلٍصت الشحه.



.Packing list



صىرة الفبتىرة المختىمت مه إدارة اإلفراج الطبً الجمركً ببإلدارة المركسٌت للشئىن الصٍذلٍت .



ثالثت مطببقبث مه الهٍئت القىمٍت للرقببت والبحىث الذوائٍت للذول المرجعٍت وسبعت مطببقبث مه الهٍئت القىمٍت للرقببت
والبحىث الذوائٍت للذول غٍر المرجعٍت.

ملحىظت ٌ :تم السحب عشىائٍب علً مذار السنت
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وزارة الصحة
اإلدارة المركسية للشئىن الصيدلية
اإلدارة العبمة للتفتيش الصيدلي
إدارة التفتيش علي األدوية المستىردة

Ministry of Health
Central Administration for Pharmaceutical
Affairs
General inspection department
Department of imported drugs inspection

المستندات المطلىبة عند التفتيش (سحب العينبت للتحليل -فك حرز مشمىل الفبتىرة -االفراج النهبئى):


صىرة الفبتىرة مختىمت مه إدارة اإلفراج الطبي الجمركي ببإلدارة المركسيت للشئىن الصيذليت .



رخصت المطتىدع ومذي مطببقته لالشتراطبث الصحيه للتخسيه .G.S.P



اخطبر التطجيل .



جهبز قيبش الحرارة للمطتحضراث الحطبضت للحرارة.



شهبدة تحليل أصليت معتمذة ومختىمت مه المصنع .



المىافقت االضتيراديت .



شهبدة التطعيرة .



بىليصت الشحه.



.Packing list



مبدة قيبضيت وشهبدة تحليلهب إلرضبلهب مع العينبث للتحليل طبقب لقرار رئيص الهيئت القىميت للرقببت والبحىث الذوائيت بإرضبل مبدة
قيبضيت مع العينبث المرضلت للتحليل
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