جمهىرية مصر العربية
هيئة الدواء المصرية

Arab Republic of Egypt
Egyptian Drug Authority

ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/90/99
* -بالنسبة لمستحضرات المكمالت الغذائية الحاصمة عمى موافقة عمى السير في إجراءات إعادة التسجيل خالل عام
 5102قبل قرار المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في  :5102/9/01يتم منح صالحية موافقة عمى السير ثالث

سنوات من تاريخ صدور موافقة السير ويتم بعدىا وقف استيراد أو شراء الخامات ويتم وقف التصنيع بعد االنتياء من

تصنيع الخامات التى تم استيرادىا أو شراءىا قبل انتياء الميمة وذلك لحين حصول المستحضر عمى إخطار إعادة
التسجيل.

* -تعديل قرار المجنة الفنية في  5102/2/52الخاص بمادة  Sofosbuvirليصبح " :بالنسبة لممستحضرات التي

تحتوي عمى مادة  Sofosbuvirمنفردة  :عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة لمتسجيل لمتصدير والمناقصات
والموافقة عمى التسجيل لمتصدير فقط وعدم الموافقة عمى تحويل نوع تسجيميا من تصدير فقط إلى تصدير ومناقصات".

* -بالنسبة لممستحضرات المحتوية عمى التركيبة Paracetamol + Dextromethorphan + Doxylamine

في صورة  :Syrupيتم االلتزام بكتابة التحذير " :ال يستخدم لألطفال أقل من  05سنة" عمى العبوة الخارجية" ومراجعة

النشرة من قبل الفارماكولوجي طبقاً لنشرة المستحضر المرجعي ويتم منح ميمة ستة أشير لممستحضرات المسجمة لتوفيق
األوضاع مع متابعة ذلك من قبل التفتيش.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/90/07
* -اعتماد توصية المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمسة  5102 /05/00بخصوص
المستحضرات البيطرية المحتوية عمى  Orbifloxacin 25 gm./100 gmفي صورة  W.S.Pبأن يتم اإللتزام بأحد
المستحضرات المرجعية من حيث التركيز عمى أن يكون في صورة أقراص أو محمول معمق لمشرب مع اإللتزام بقرار

انـ FDAبعدم إستخدام ىذة المادة في الحيوانات المنتجو لمحوم وقصرىا عمي القطط والكالب.
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8908/8/01ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في
Lactose  والخاص بإضافة التحذير الخاص بالـ5102/05/12  إعادة صياغة قرار المجنة الفنية بجمستيا في-*
: ليصبحIntolerance

 بإضافة التحذير التاليOral Dosage Forms  في صورةLactose " تمتزم جميع المستحضرات المحتوية عمى
: إلى النشرة وذلك عند مراجعة النشرة من قبل قسم الفارماكولوجيLactose Intoleranceوالخاص بالـ

"Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactose
deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine"
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/8/80
* -بخصوص المستحضرات المسجمة المحتوية عمى التركيبة )(Piperazine + Hexamine (Methenamine) + Khellin
بالشكل الصيدلي : Effervescent granules

يجوز اإلبقاء عمى التركيبة الحالية بشرط عمل دراسة  Post Marketingإلثبات أن وجود مادة  Piperazineفي ىذه التركيبة ال

يؤثر عمى فعالية المستحضر وذلك استناداً لقرار لجنة األدوية غير المرجعية في . 5102/5/0

مع إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة مثيمة.

*ممحوظة :قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في " :5102/05/12بالنسبة لممستحضرات المسجمة والمتداولة في السوق المحمي بالشكل

الصيدلي  Effervescent granulesالمحتوية عمى التركيبة ) :(Piperazine + Hexamine (Methenamine) + Khellinيتم حذف مادة

 Piperazineواإلبقاء عمى مادتى .Hexamine+ Khellin

وبالنسبة لمتركيبة ) : (Piperazine + Colchicine + Atropineيتم حذف مادة  Atropineو رفع تركيز مادة  Colchicineمن
0.3mg/5gmإلى  0.5mg/5gmواإلبقاء عمى مادة .Piperazine

وتمتزم الشركات بتعديل بيان التركيب تمك المستحضرات وتعتبر مستحضرات جديدة مع االحتفاظ بالسعر وبمكانيا في صندوق المثائل واضافة حرف
 Nلالسم وتمنح الشركات ميمة عام من تاريخ المجنة لتوفيق األوضاع".
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/91/89
* -بالنسبة لقطرات العين ومحاليل العدسات المصنعة محمياً المصنفة كمستمزمات طبية :يتم تقديم طمب التسجيل
الخاص بيذه المستحضرات إلدارة تسجيل المستمزمات الطبية وتسجل كمستمزم طبى في حالة استيفائيا لمتطمبات

التسجيل كمستمزمات طبية ,أما في حالة عدم استيفائيا لتمك المتطمبات يتم تحويل الطمب إلى إدارة تسجيل األدوية

وتسجل كمستحضر صيدلي بشري وفقاً لقواعد تسجيل المستحضرات الصيدلية.

* -بخصوص المستحضرات الصيدلية المحتوية عمى التركيبة ) (Trypsin + chymotrypsinفي صورة Oral
: Dosage forms
الموافقة عمى استكمال إج ارءات تسجيل المستحضرات المحتوية عمييا بالـ  Indicationsالتي تم إقرارىا بمجنة
األدوية غير المرجعية بجمستيا في .5102/15/55
ممحوظة :تم العرض عمى لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في  5102/15/55والتي قررت:

"بعد النظر والبحث في المواد المقدمة  Trypsin, Chymotrypsinوجد أنيا مذكورة في موقع  Martindaleكـ anti-inflammatory

,drugs

كما أن ىذه المواد مسجمة في دولة  Austriaضمن تركيبات مشابية مع مواد أخرى لدواعي اإلستخدام اآلتية:
Reduction and resorption of oedema and exudates.
Adjunctive therapy in inflammatory conditions.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/4/5
* -عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات  Combo-packجديدة تحتوي عمى:
Each Pack Contains:
Strip I (Nebulizing Solution In Nebulizer) contains:
Salbutamol Sulphate
)0.602 mg (Eq. To 0.5 mg salbutamol
Strip II (Nebulizing Solution In Nebulizer) contains:
Flunisolide
0.5 mg
* -عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة كمستحضرات صيدلية بشرية تحتوي عمى التركيبة:
)(Cyanocobalamin (Vitamin B12) + Glutamin + DL-Phosphonoserin
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Ertugliflozinمنفردة بتركيز  10mgوعدم الموافقة
عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم

بجمستيا في .5102/05/52

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا فى  5102 /05/52والتي أوصت
برفض مادة  Ertugliflozinبتركيز  10mgوذلك لعدم وجود مرجع عممي ليذا التركيز.

* -الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة (Amlodipine (as besilate) 5mg

) +Bisoprolol fumarate 5mgوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية

بجمستيا في .5102/0/02

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى التركيبة (Hydrocortisone 10 mg + Neomycin

) 17.5 mgفي صورة  Vaginal preparationsوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك بسبب اآلثار
الجانبية الناتجة من االستخدام المتكرر لمتركيز المرتفع من الـ Hydrocortisoneاستناداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .5102/2/9

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :5102/2/9

والتى أوصت بالموافقة عمى المستحضر عمي ان يضاف في النشرة الداخمية االتي* :ال يصرف اال تحت اشراف طبي وذلك لوجود
نسبة عالية من ال  Hydrocortisoneوعند االستخدام المتكرر لمدة غير محددة لو اثار جانبية عديدة .
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* -إلغاء المستحضرات البيطرية تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Ofloxacinوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمستيا في

.5102/12/05

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمستيا في  5102/2/05والتي قررت:

عدم الموافقة نظ ار ألىمية استخدام المادة الفعالة في المجال البشري مع عدم استقبال أي ممفات عممية تحتوي عمى ىذه المادة الفعالة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/94/09
* -بالنسبة لممستحضرات التى سبق وأن صدر ليا قرار من المجنة الفنية بوقف استقباليا لعدم المرجعية أو استناداً لقرار من
المجان العممية لعدم وجود دراسات كافية تثبت أمان وفعالية ىذه المستحضرات :الموافقة عمى أن يتم قبول طمبات االستعالم
التي يتم تقديم مرجع عممي ليا دون الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية.
وبالنسبة لممستحضرات التي تم استقباليا بالفعل وليس ليا مرجع عممي حتى اآلن :يتم العرض عمى المجان العممية
المتخصصة ثم العرض عمى المجنة الفنية.

\
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/95/91
* -بخصوص عبوة المستحضرات التي تحتوي عمى:
-2 Capsules of Lansoprazole 30mg
-4 Capsules of Amoxicillin 500mg
-2 Tablets of Clarithromycin 500mg
Approved Pack: Carton box containing 7 (Al/PVC) strips each contains 2 capsules
Lansoprazole 30mg, 4 capsules Amoxicillin 500mg & 2 tablets Clarithromycin 500mg.
الموافقة عمى تعديل العبوة مع المتابعة من قبل التفتيش لتكون:
Carton Box containing 7 Aluminum Bags, Each bag Contains 2 (Al/PVC) Strips (One Strip
contains 2 capsules of Lansoprazole + 2 Tablets of clarithromycin & one strip contains 4
Capsules of Amoxicillin).
استثناء
* -الموافقة عمى استقبال مستحضرات جدديدة تحتوي عمى مادة  Acetylsalicylic Acidبتركيز  162.5 mgوذلك
ً
من قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5101/4/0الذي ينص عمى:
"عدم إستقبال أى مستحضرات  NSAID’sإبتداء من تاريخ المجنة وعدم تطبيق صندوق المثائل عمى ىذه المجموعات الدوائية وفى حالة التقدم
بمستحضر يحتوى عمى مادة جديدة أو شكل صيدلى جديد يتم تقديم طمب لمعرض عمى المجنة الفنية.
*ويستثنى من ىذا القرار:

 -التسجيل لمتصدير فقط

 المستحضرات لإلستعمال الموضعىTopical Preparation. -مستحضرات حمض الساليسيميك بجرعة 021مجم فأقل".

* -الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg +
 Voxilaprevir 100mgعمى أن يتم إجراء دراسات اكمينية لممستحضرات المحتوية عمى ىذه التركيبة عمى عدد 011

مريض في مراكز الكبد بالقصر العينى وعين شمس واالسكندرية والمعيد القومى لمكبد وذلك استناداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستييا في  5102/2/59و  5102/4/09وتطبيقاً لقرار المجنة الفنية في
.5102/4/09

يهحٕظت :حى انعزض عهٗ انهجُت انعهًٛت انًخخصصت أليزاض انجٓاس انٓضًٔ ٙانكبذ بجهظخٓا ف:9102/3/92 ٙ
ٔانخٗ أٔصج بانًٕافقت عهٗ حزكٛبت  Sofosbuvir 400mg+Velpatasvir 100mg+Voxilaprevir 100mgعهٗ أٌ ٚخى اجزاء دراطاث
اكهُٛٛكٛت نهًظخحضزاث انخ ٙححخٕٖ عهٗ ْذِ انخزكٛبت عهٗ  011يزٚط ف ٙانًزاكش اٜحٛت:
-0انًعٓذ انقٕي ٙأليزاض انكبذ.
-9انًزاكش انقٕيٛت نعالج فٛزٔص ط.ٙ
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8908/5/04ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في
:بخصوص عبوة المستحضرات التي تحتوي عمى5102/2/2  إعادة صياغة قرار المجنة الفنية بجمستيا في-*
-2 Capsules of Lansoprazole 30mg
-4 Capsules of Amoxicillin 500mg
-2 Tablets of Clarithromycin 500mg
Approved Pack: Carton box containing 7 (Al/PVC) strips each contains 2 capsules
Lansoprazole 30mg, 4 capsules Amoxicillin 500mg & 2 tablets Clarithromycin 500mg.
: الموافقة عمى تعديل العبوة والمتابعة من قبل التفتيش مع االلتزام بتطبيق القواعد ومراجعة الثبات لتكون:ليصبح
Carton Box containing 7 Aluminum Bags, Each bag Contains 2 (Al/PVC) Strips (One
Strip contains 2 capsules of Lansoprazole + 2 Tablets of clarithromycin & one strip
contains 4 Capsules of Amoxicillin).
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/95/84
*-الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بشأن متطمبات نقل أو إضافة مكان تصنيع المستحضرات
الصيدلية والتي سبق اعتمادىا من قبل المجنة الفنية لتصبح:
بالنسبة لممستحضرات الصيدلية المحمية:

 .0التحميل عمى أول  2تشغيالت إنتاجية متتالية من إنتاج المصنع الجديد بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية
بشعبة التفتيش (إذا تم التحميل بشعبة التسجيل من قبل) أو تحميل التشغيمة األولى بشعبة التسجيل والتشغيمتين الثانية

والثالثة بشعبة التفتيش وذلك في حالة عدم التحميل بشعبة التسجيل من قبل وال يتم اإلفراج عنيا إال بعد ورود النتيجة

بالمطابقة وفي حالة عدم المطابقة يعاد التحميل.

 .5تقديم دراسة الثبات المعجمة عمى أول  2تشغيالت إنتاجية متتالية لممستحضر إنتاج المصنع الجديد عمى أن يتم ذلك خالل
ثالثين شير من تاريخ اإلنتاج في المصنع الجديد يتم بعدىا إيقاف إنتاج المستحضر لحين إستيفاء جميع المتطمبات.

 Process validation .2ومتابعة ذلك من قبل التفتيش الصيدلي.

وفى حالة عدم إجراء دراسة الثبات طويمة المدى من قبل تمتزم الشركة بعمميا عمى المصنع الجديد وذلك في حالة اإلخطارات

المبدئية.

بالنسبة لممستحضرات الصيدلية المستوردة:

 .0التحميل عمى أول  2تشغيالت واردة متتالية من إنتاج المصنع الجديد بمعامل الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية بشعبة
التفتيش (إذا تم التحميل بشعبة التسجيل من قبل) أو تحميل التشغيمة األولى بشعبة التسجيل والتشغيمتين الثانية والثالثة بشعبة

التفتيش وذلك في حالة عدم التحميل بشعبة التسجيل من قبل وال يتم اإلفراج عنيا إال بعد ورود النتيجة بالمطابقة وفي حالة
عدم المطابقة يعاد التحميل.

 .5تقديم دراسة الثبات المعجمة (لمدة  6أشير) عمى ثالث تشغيالت متتالية لممستحضر إنتاج المصنع الجديد عمى أن يتم
ذلك خالل ثالثين شي اًر من تاريخ الموافقة عمى نقل أو إضافة مكان التصنيع يتم بعدىا بعدىا إيقاف استيراد المستحضر
لحين استيفاء جميع المتطمبات.

*وفي حالة نقل التصنيع لممستحضرات المحمية أو المستوردة يتم االلتزام بجميع المتطمبات المذكورة عاليو ويتم السماح

لمشركات باإلنتاج في المصنع القديم بحد أقصى سنة يتم بعدىا إيقاف اإلنتاج في المصنع القديم دون اإلخالل بميل اإلنتاج
والتداول.

(مع إلغاء ما يخالف ذلك من ق اررات سابقة).
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/95/10
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة  Glecaprevir 200 mg+ Pibrentasvir 120 mgوعدم
الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز

اليضمي في  5102/2/59ولجنة الفارماكولوجى في .5102/2/01
*ممحوظة :تم عرض المستحضرات عمى المجان األتية:

-0المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا فى  5102/2/59والتى أوصت باألتى:

بالنسبة لتركيبة  : Glecaprevir 200 mg+ Pibrentasvir 120 mg tabletsرفض المستحضر لعدم وجود مرجع عممي ليذا التركيز.
 -5لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  5102/2/01و التى أوصت باألتى:

بالنسبة لتركيبة  : Glecaprevir 200 mg+ Pibrentasvir 120 mg tabletsرفض المستحضر لعدم وجود اساس عممي ليذه التركيزات.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/96/97
* -الموافقة عمى إستقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة .Rosuvastatin 20mg + Ezetimibe 10mg
* -الموافقة عمى طمب الشركة إستخدام الـ  Levocetirizineمن سن  6أشير مع تطبيق القواعد وذلك إستناداً لقرار

العممية المتخصصة ألمراض األطفال بجمستيا فى  8907/95/98وقرار لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ .8908/91/98
 - ممحوظة :

 -قررت المجنو العممية المتخصصة ألمراض األطفال بجمستيا فى : 5102/2/5

توصى المجنة بالموافقة عمى استخدام المستحضرات من سن ستة أشير  ,وذلك طبقا لما أقرتو FDA

 قد تم عرض الموضوع عمى لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ  8908/91/98وكان قرار المجنة كالتالى :بعد البحث ودراسة الموضوع ,ترى المجنة  :السماح باستخدام مادة الـ  Levocetirizineمن سن  6أشير وفقا لمـ FDA
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8908/6/88ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في
 وذلك طبقاً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستياCeftriaxone  تعديل التحذيرات الخاصة بالمستحضرات المحتوية عمى-*
: مع إعطاء ميمة ستة أشير من تاريخ المجنة لمتنفيذ لتصبح5102/2/01 في

1- Contraindications:
 Premature neonates up to a postmenstrual age of 41 weeks (gestational age + chronological age)*
 Full-term neonates (up to 28 days of age):
if they require (or are expected to require) intravenous calcium treatment, or calcium-containing
infusions due to the risk of precipitation of a ceftriaxone-calcium salt

2- Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:
Calcium-containing diluents, such as Ringer's solution or Hartmann's solution, should not be used to
reconstitute Rocephin vials or to further dilute a reconstituted vial for intravenous administration because a
precipitate can form. Precipitation of ceftriaxone-calcium can also occur when ceftriaxone is mixed with
calcium-containing solutions in the same intravenous administration line. Ceftriaxone must not be administered
simultaneously with calcium-containing intravenous solutions, including continuous calcium-containing
infusions such as parenteral nutrition via a Y-site. However, in patients other than neonates, ceftriaxone and
calcium-containing solutions may be administered sequentially of one another if the infusion lines are
thoroughly flushed between infusions with a compatible fluid. In vitro studies using adult and neonatal plasma
from umbilical cord blood demonstrated that neonates have an increased risk of precipitation of ceftriaxonecalcium.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/7/5
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة الـ  Hydroxyethyl Starchوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المحتوية عمييا مع وقف إنتاج المستحضرات

المحتوية عمييا ومتابعة التفتيش ويتم إخطار الجيات التي يتم توريد المستحضرات إلييا من قبل مركز اليقظة ورفع مذكرة
لوزير الصحة لمموافقة عمى حظر تداول المستحضرات المحتوية عمى ىذه المادة استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية في
.5102/6/6

ممحوظة :قد تم عرض الموضوع عمى لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ  5102/6/6و كان قرارىا كالتالى:

ترى المجنة تعميق الرخصة التسويقية لممستحضرات المحتوية عمى مادة الـ  Hydroxyethyl starchوذلك لحدوث آثار عكسية خطيرة

بالكمى التى قد تصل الى الوفاة وفقاً لمـ .EMA

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Flupirtineوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات
جديدة وذلك استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية في .5102/2/20
ممحوظة :قد تم عرض عمى لجنة اليقظة الدوائية بتايخ  ,5102/12/20و كان قرارىا كالتالى:

بعد البحث و الدراسة توصى المجنة بإلغاء الرخصة التسويقية لجميع المستحضرات المسجمة و المقدمة لمتسجيل المحتوية عمى مادة الـ

 Flupirtineو ذلك بسبب حدوث إصابات خطيرة لمكبد وصمت إلى حد الفشل الكبدى و بذلك أصبحت مخاطر المستحضر تفوق

منافعو.

* -يتم تحديث نشرات جميع المستحضرات المحتوية عمى  Gadolinium based contrast agentsوفقاً لمـ FDA
وتوزيع  Dear Doctor letterبالتحذيرات الحديثة.
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* -الموافقة عمى توصية مركز اليقظة في  5102/4/09بخصوص إضافة تحذير مرئي عمى العبوات الخارجية
بناء عمى ما تم نشره عمى الوكالة
لممستحضرات المحتوية عمى  Valproate Sodiumباإلضافة إلى تحديث النشرات ً
األوروبية لألدوية ( )EMAحيث أوصت لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ 5102/14/09بالتالي:

 .0إلزام جميع الشركات صاحبة المستحضرات المحتوية عمى  Valproate Sodiumبإضافة التحزير المرئي التالي
عمى العبوات الخارجية والمطبق عمى مستحضر الـ  Depakineفي فرنسا بكل األشكال الصيدلية.

 .5تحديث النشرات لتتضمن التحذيرات الخاصة باستخدام المستحضر فى السيدات وفقاً لما تم نشره عمى الـ .EMA
 .2إلزام الشركات بتقديم خطة إدارة مخاطر ( )RMPلتتضمن جميع األنشطة اإلضافية الخاصة بخطورة إستعمال
المستحضر فى اإلناث.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/97/08
* -تعديل قرار المجنة الفنية في  5102/01/20ليصبح" :أنو بالنسبة لممستحضرات البيطرية يتم االلتزام باإلنتاج خالل
عامين من تاريخ إصدار إخطار التسجيل وفي حالة عدم االلتزام يتم إلغاء إخطار التسجيل".

ممحوظة :قد قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في :5102/01/20أنو "بالنسبة لممستحضرات البيطرية فيتم االلتزام باإلنتاج والتداول
في خالل عامين من تاريخ إصدار إخطار التسجيل".

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة

 Oteseconazoleوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .5106/05/02

ممحوظة :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :5106/05/02
والتى أوصت برفض المستحضر لعدم وجود درسات اكمينيكية تفيد الكفاءة واالمان والفاعمية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة Lapaquistat
 +Rosuvastatinوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا في
.5102/0/5

ممحوظة :المستحضر قد تم عرضو عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا فى : 5102/0/5
والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر لالسباب االتية :
*عدم وجود دراسات عممية ليذه التركيبة.

** يؤدي الجمع بين ىذه المادتين الى حدوث double toxicity as both has liver toxic effect

** تم ايقاف استخدام المادتين معا وفقا لما تم نشره في دراسات عالمية حيث يؤدي استخدام المادتين معا وباالخص مادة الـ Lapaquistat

الى ارتفاع الـ .bilirubin

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Meldonium
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا في .5102/0/5

ممحوظة :المستحضر قد تم عرضو عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا فى : 5102/0/5
والتى أوصت بعدم الموافقة لالسباب االتية:

 -0عدم ادراجو في الـ  Guidelinesالعالمية .

 -5عدم وجود دراسات عممية عن ىذه المادة تفيد الكفاءة واالمان والفاعمية .
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Monatepil
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا في .5102/0/5

ممحوظة :تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا فى : 5102/0/5
والتى أوصت بعدم الموافقة لالسباب االتية:

 -0عدم ادراجو في الـ  Guidelinesالعالمية .

 -5عدم وجود دراسات عممية عن ىذه المادة تفيد الكفاءة واالمان والفاعمية .
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قررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/97/09
ا
* -إعطاء الشركات ميمة لمدة عام من تاريخ المجنة الفنية في  5102/2/2لتطبيق قرار المجنة الفنية الخاص بإضافة

تحذير مرئي عمى العبوات الخارجية لممستحضرات المحتوية عمى  Valproate Sodiumباإلضافة إلى تحديث النشرات.

ممحوظة :قد قررت المجنة الفنية بجمستيا في " :5102/2/2الموافقة عمى توصية مركز اليقظة في  5102/4/09بخصوص إضافة تحذير

مرئي عمى العبوات الخارجية لممستحضرات المحتوية عمى  Valproate Sodiumباإلضافة إلى تحديث النشرات بناءً عمى ما تم نشره عمى

الوكالة األوروبية لألدوية ( )EMAحيث أوصت لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ 5102/14/09بالتالي:

 .4إلزام جميع الشركات صاحبة المستحضرات المحتوية عمى  Valproate Sodiumبإضافة التحزير المرئي التالي عمى العبوات الخارجية
والمطبق عمى مستحضر الـ  Depakineفي فرنسا بكل األشكال الصيدلية.

 .2تحديث النشرات لتتضمن التحذيرات الخاصة باستخدام المستحضر فى السيدات وفقاً لما تم نشره عمى الـ .EMA

 .6إلزام الشركات بتقديم خطة إدارة مخاطر ( )RMPلتتضمن جميع األنشطة اإلضافية الخاصة بخطورة إستعمال المستحضر فى اإلناث".

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى  Pirenoxineفي صورة  Eye Dropsوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون بجمستيا في .5102/14/02

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون بجمستيا في  5102/14/02والتي اوصت:
برفض المستحضر لعدم الجدوى فى الغرض العالجى وعدم تداولو فى األسواق العالمية.

* -إلغاء المستحضرات  Combo-packتحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى:
Pack Description:Pack of 2 Ampoules:
Ampoule of 5ml contains:
(Thiamine Hydrochloride 250mg + Riboflavin as (Phosphate Sodium) 4mg + Pyridoxine
)Hydrochloride 50mg
Ampoule of 2ml contains:
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(Ascorbic Acid 500mg + Nicotinamide 160mg)
: تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمىCombo-pack  إلغاء المستحضرات-*
Pack Description:Pack of 3 Scahets:
Dose 1 Sachet contains:
(Macrogol 3350 100gm + Sodium Sulphate Anhydrous 9gm + Sodium Chloride 2gm +
Potassium Chloride 1gm)
Dose 2 Sachet A contains:
(Macrogol 3350 40gm + Sodium Chloride 3.2gm + Potassium Chloride 1.2gm)
Dose 2 Sachet B contains:
(Sodium Ascorbate 48.11gm +Ascorbic Acid 7.54gm)
: تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمىCombo-pack  إلغاء المستحضرات-*
Pack Description:Ampoule 1 (5ml) Contains:
Thiamine HCl
250 mg
Riboflavin
4
mg
Pyridoxine HCl
50 mg
Ampoule 2 (5ml) Contains:
Ascorbic acid
500 mg
Nicotinamide
160 mg
Glucose
1000 mg
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في8908/97/86
* -بخصوص المستحضرات تحت التسجيل المقدمة طبقاً لنظام الفرعية والتي لم تستكمل إجراءات التسجيل قبل انتياء الميل
المحددة سابقاً من قبل المجنة الفنية:

الموافقة عمى المقترح التالي المقدم من قبل اإلدارة العامة لمتسجيل بشأن تحديد ميالت الستكمال إجراءات تسجيل المستحضرات

المقدمة طبقًا لنظام الفرعية مع اعتبار ىذه الميالت نيائية.
المقترح:

تحديد مدة زمنية لممستحضرات المقدمة طبقًا لنظام الفرعية التى تقدمت بدراسة الثبات ولم يتم إعتمادىا أو المستحضرات التى تم

إعتماد دراسة الثبات ليا ولم تحصل عمى إخطار تسجيل الستكمال واالنتياء من كافة إجراءات التسجيل كالتالي:
*بالنسبة لممستحضرات التي لم تنتيي من اعتماد النشرة وتم اعتماد دراسة الثبات:

يتعين عمى الشركة التقدم الى قسم الفارماكولوجي في خالل شير من تاريخ المجنة عمى ان تقوم الشركة بارسال  E-mailلقسم

استقبال ومراجعة ممفات األدوية البشرية لتحديد ميعاد لتقديم الـ  Hard fileفي خالل شير من تاريخ اعتماد النشرة ويتم تقديم
االستكماالت المطموبة بعد مراجعة ممف التسجيل خالل  2اشير من إخطار الشركة بيا.

*بالنسبة لممستحضرات التي لم تنتيي من اعتماد النشرة وتقدمت الشركة بدراسة الثبات ولم يتم اعتماد الدراسة حتى تاريخو:

يتعين عمى الشركة تقديم االستكماالت المطموبة من إدارة الثبات في خالل  2أشير بحد أقصى من تاريخ المجنة الفنية ,ثم

التقدم الى قسم الفارماكولوجي في خالل شير من تاريخ إصدار موافقة الثبات عمى أن تقوم الشركة بإرسال  E-mailلقسم

استقبال ومراجعة ممفات األدوية البشرية لتحديد ميعاد لتقديم الـ  Hard fileفي خالل شير من تاريخ اعتماد النشرة و يتم تقديم

االستكماالت المطموبة بعد مراجعة ممف التسجيل خالل  2اشير من إخطار الشركة بيا.

* بالنسبة لممستحضرات التي انتيت من اعتماد النشرة وتقدمت الشركة بدراسة الثبات ولم يتم اعتماد الدراسة حتى تاريخو:

يتعين عمى الشركة تقديم االستكماالت المطموبة من إدارة الثبات في خالل  2أشير بحد أقصى من تاريخ المجنة الفنية  ,يتم

بعدىا إرسال  E-mailلقسم استقبال ومراجعة ممفات األدوية البشرية لتحديد ميعاد لتقديم الـ  Hard fileفي خالل شير من تاريخ
إصدار موافقة الثبات ويتم تقديم االستكماالت المطموبة بعد مراجعة ممف التسجيل خالل  2اشير من إخطار الشركة بيا.

* بالنسبة لممستحضرات التي انتيت من اعتماد دراسة الثبات والنشرة :

يتعين عمى الشركة ارسال  E-mailلقسم استقبال ومراجعة ممفات األدوية البشرية لتحديد ميعاد لتقديم الـ  Hard Fileفي خالل

شير من تاريخ المجنة ويتم تقديم االستكماالت المطموبة بعد مراجعة ممف التسجيل خالل  2اشير من إخطار الشركة بيا.

* بالنسبة لممستحضرات التي انتيت من اعتماد كل من دراسة الثبات و النشرة وتم م ارجعة ممف التسجيل وتم إرسال إيميل
الكترونى لمشركات متضمنا اإلستكماالت المطموبة :

يتعين عمى الشركة تقديم ىذه اإلستكماالت فى خالل  2أشير من تاريخ المجنة.

* -الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بمنح الشركات ميمة لمدة عام لمسماح باالستيراد أو اإلنتاج
بالشكل القديم وذلك لطمبات المتغيرات اآلتية:
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تغيير اسم /عنوان مالك المستحضر
ويطبق بأثر رجعي عمى موافقات المتغيرات السابق صدورىا.

* -يتم تحويل تسجيل المستحضرات التي تحتوي عمى التركيبة glucosamine + chondroitin + Methyl

 sulphonyl methaneإلى مكمل غذائي وذلك عند إعادة التسجيل وذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في
 5102/12/59وقراري المجنة الفنية بجمستييا في  5101/15/52و . 5100/12/04

* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى تركيبة بيا  Vitamin Aبتركيز أعمى من :5000IU
يتم تخفيض تركيز  Vitamin Aإلى  5000 IUوتقدم كمستحضرات جديدة مع االحتفاظ بالسعر واالحتفاظ بمكانيا في

صندوق المثائل واضافة حرف  Nلالسم وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى تركيبة بيا Vitamin
 Aبتركيز أعمى من  5000IUوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في  5102/12/20ولجنة األدوية غير المرجعية في
 5102/16/12مع عدم إنتاج تشغيالت جديدة اعتبا اًر من تاريخ المجنة.

ممحوظة :

 .0تم العرض عمى لجنة الفارماكولوجى بجمستيا في  5102/2/20والتي قررت التالي:

توصي المجنة بتخفيض تركيز  Vit.Aالي .5000 IU

 .5تم العرض عمى لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في  5102/6/2والتى قررت :

عدم الموافقة عمى إعادة تسجيل بسبب إرتفاع تركيز  Vitamin Aالزائد والغير مبرر من الشركة والذي يتخطى الحد المسموح بو طبقاً لجميع

المنظمات الصحية العالمية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبال مستحضرات جديدة وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات

المحتوية عمى  Theophyllineفي صورة  Suppositoriesوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في 5102/01/56
ولجنة األدوية غير المرجعية في . 5102/05/04

ممحوظة  :تم العرض عمى لجنة الفارماكولوجى بجمستيا في 5102 /01/56ضمن خطوات إعادة التسجيل وقررت:

الـ  Guidelinesالعالمية ال تنص عمى إستخدام  Theophylline immediate releaseنتيجة لخطورتيا و إحتمالية السمية العالية التى

تتطمب المتابعة الدائمة لتركيز المادة بالدم وىو ما يعرض المريض لمخاطر شديدة نتيجة لسوء اإلستخدام  ,كما أن المستحضر المقدم لألطفال

 Amriphylline 100 mg sup.ال يسمح بتعديل الجرعات حسب وزن الطفل بحسب الجرعات المرجعية  ,لذلك توصى المجنة برفض تسجيل
المستحضرات السابقة.
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وتوصى المجنة بعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرين السابقين وذلك لألسباب التالية:

 .0إمتصاص مادة الـ Theophyllineمن الـ  Rectal dosage formيكون . Unpredictable and erratic

 .5جرعة الـ  Theophyllineتحتاج إلى ضبط ومنابعة لكل حالة عمى حدا وىذا صعب تطبيقو في حالة Rectal dosage form

 .2مادة الـ  Theophyllineىى مادة ليا  narrow therapeutic indexوىذا يؤدى إلى إمكانية حدوث أعراض جانبية وأعراض سمية ليذه المادة
من ىذا الشكل الصيدلى.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Gepironeوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقراري لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في 5106/6/52والمجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية

بجمستيا في . 5102/0/02

ممحوظة  - :تم عرض مستحضر شركة  (40 mg) GNPعمى لجنة الفارماكولوجى بجمستيا في :5106/6/52

و التى قررت أن الممف المقدم من الشركة يحتوى عمى العديد من الدراسات االكمينيكية التى ال تتسم في اغمبيا الجودة المطموبة و باقى

الدراسات لم تعط نتائج تؤكد فاعمىة المستحضر  ,و فيما يخص المأمونية فإن الدراسات المقدمو ليا نفس العيوب  ,لذلك ال يمكن االعتداد

بالدراسات المقدمة لمتأكد من فاعمىة المستحضر أو مأمونيتو  ,لذلك توصى الجنة برفض تسجيل المستحضر.

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في : 5102/0/02

والتى أوصت برفض المستحضر وذلك لعدم وجود دراسات تثبت األمان والفاعمىة حيث أن المستحضر مازال تحت الدراسات اإلكمينيكية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة ) (Grazoprevir+ Ruzasvir +Uprifosbuvirوعدم

الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد

بجمستيا في .5102/5/9

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا في :5102/5/9

والتى أوصت بعدم الموافقة ,لعدم اكتمال الدراسات االكمينيكية عمى ىذا المستحضر  ,كما أن الدراسات تجرى عمى  Genotype 1 &3وىذه الـ

Genotypesليست كثيرة في مصر حيث ان الـ  Genotypeاألساسي في المصريين ىو . Genotype 4

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة ) (Grazoprevir+ Ruzasvir + Sofosbuvirوعدم

الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد

بجمستيا في .5102/5/9

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا في :5102/5/9

والتى أوصت بعدم الموافقة ,لعدم اكتمال الدراسات االكمينيكية عمى ىذا المستحضر  ,كما أن الدراسات تجرى عمى  Genotype 1 &3وىذه الـ

Genotypesليست كثيرة في مصر حيث ان الـ  Genotypeاألساسي في المصريين ىو . Genotype 4

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة )(Diethylamine salicylate + Heparin + Menthol
وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا

في .5102/5/55
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ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا في :5102/5/55
والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات وذلك لألسباب اآلتية:

 -0وجود بدائل عديدة متوفرة في السوق المصري.

 -5عدم وجود ميزة اضافية ليذه التركيبة عن البدائل المتوفرة في السوق المصري.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Bremelanotideوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات
جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .5102/15/16

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :5102/15/16

والتى قررت عدم الموافقة عمى المستحضر لعدم وجود دراسات عممية كافية تفيد فعالية و امان المستحضر لممرضى.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Fezolinetantوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .5102/15/16

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :5102/15/16

والتى قررت عدم الموافقة عمى المستحضرات لعدم وجود دراسات عممية كافية تفيد فعالية وامان المستحضر لممرضى.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Afabicinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/10/21

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/10/21

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة مازالت تحت الدراسات اإلكمينيكية  Phase II completedولم

تحصل عمى موافقة الييئات العممية ولم يذكر في المراجع العممية المعتمدة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Dolcanatideوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/10/21

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/10/21

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة مازالت تحت الدراسات األكمينيكية  Phase II completedولم
تحصل عمى موافقة الييئات العممية ولم يذكر في المراجع العممية المعتمدة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Lasmiditanوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/10/21

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/10/21

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تثبت امان وفاعمىة المستحضر كما أنيا لم تحصل عمى موافقة الييئات
العالمية ولم تذكر في المراجع العممية المعتمدة.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Azeloprazoleوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/05/05

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/05/05

والتى أوصت عدم الموافقة عمى المستحضر لألسباب اآلتية :

 -0لم يتم االنتياء من الدراسات االكمينيكة حيث ان المادة الفعالة مازالت في Phase III
-5السوق المصرى ليس بحاجة لمزيد من الـ Proton Pump Inhibitor

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Omadacyclineوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات

جديدة نظ اًر لعدم وجود دراسات كافية تثبت مأمونية وفعالية المادة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض
الجياز اليضمي والكبد بجمستيا في . 5102/10/21

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/10/21

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تثبت أمان وفاعمية المستحضر كما أنيا لم تحصل عمى موافقة الييئات
العالمية ولم تذكر في المراجع العممية المعتمدة .

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة ) (Ipragliflozin + Sitagliptinوعدم الموافقة عمى

استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في
.5102/ 05/52

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في : 5102/05/52
والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم وجود مرجع عممي لمجمع بين المادتين في تركيبة واحدة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Firuglipelوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في .5102/05/52

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في :5102/05/52

والتى أوصت برفض المستحضر حيث أن الشركة لم تتقدم بأي معمومات خاصة بيذا العقار الذي ال ينتمي ألي مجموعة دوائية في حدود عمم

أعضاء المجنة تستخدم في عالج مرضى السكر.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Gosogliptinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في .5102/05/52
ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في :5102/05/52

والتى أوصت برفض المستحضر لعدم وجود مرجع عممي لمتركيبة.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوى عمى المواد  Cefiderocolأو  Verinuradأو  Atrasentanأو
 Vibegronأو  Finafloxacinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحض ارت جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية
المتخصصة ألمراض الكمى والمسالك البولية بجمستيا في . 5102/12/12

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسالك البولية بجمستيا في :5102/2/2
والتى أوصت بعدم الموافقة  ,لعدم وجود دراسات عممية كافية بخصوص األمان والكفاءة والفاعمية .

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Retosibanأو  Relugolixوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في . 5102/12/19

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :5102/2/9
والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم وجود دراسات تفيد الكفاءة واألمان والفاعمية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى المواد أو التركيبات ) (Indacaterol +Mometasoneأٔ

 Timapiprantأو  Fevipiprantأو  Sutezolidأٔ  Danirixinأو  Fiboflaponأو  Radezolidأو

 Nafithromycinأٔ ) (Glycopyrronium + Indacaterol +Mometasoneأو  Lefamulinأو Cethromycin

أٔ  Solithromycinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة
ألمراض الصدر بجمستيا في . 5102/19/09

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في : 5102/19/09

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تفيد آمان و فاعمىة ىذه المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة

مازالت تحت الدراسات األكمينيكية في الييئات العالمية.

** كما أن مادة الـ  Cethromycinتنتمي لمـ  Ketolytesوالتي تم سحبيا من األسواق لعدم فاعمىتيا.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى المواد  Gisadenafilأو  Sarecyclineأٔ  Epelsibanأو

 Setipiprantأٔ  Trifaroteneأو  Oral dosage forms of Testosterone undecanoateوعدم الموافقة عمى
استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة

بجمستيا في . 5102/16/05

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا في :5102/6/05
والتى أوصت برفض جميع المستحضرات لعدم اكتمال الدراسات اإلكمينيكية الخاصة بيا.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Lumateperoneوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات
جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في . 5102/0/02

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في :5102/0/02
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والتى أوصت برفض المستحضر وذلك لعدم وجود دراسات تثبت األمان والفاعمية حيث أن المستحضر مازال تحت الدراسات اإلكمينيكية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Tesofensineوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/5/2
ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في : 5102/5/2

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر وذلك ألنو مازال في مرحمة الدراسات اإلكمينيكية وعدم وجود دراسات كافية لثبات أمانو وفاعميتو.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة ) (Azintamide + Scopolamineوعدم الموافقة عمى
استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/5/2

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في :5102/5/2
وتوصي المجنة بعدم الموافقة عمى المستحضر وذلك لألسباب اآلتية:

 -0التركيبة غير مرجعية والتركيبة المشابية ليا تم ايقافيا في اسبانيا وألمانيا.
 -5مكونات المركب ليس ليا عالقة بالدوار الحركي.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Pimavanserinبتركيز  40mgوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في .5102/0/02

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في  5102/0/02والتى أوصت:
بالنسبة لتركيز  :40 mgعدم الموافقة عمى المستحضر لعدم وجود دراسات عممية كافية ليذا التركيز.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة ) (Grazoprevir+Elbasvir +Uprifosbuvirوعدم

الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد

بجمستيا في .5102/5/9

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا في :5102/5/9

والتى أوصت بعدم الموافقة ,لعدم اكتمال الدراسات االكمينيكية عمى ىذا المستحضر  ,كما أن الدراسات تجرى عمى  Genotype 1 &3وىذه الـ

Genotypesليست كثيرة في مصر حيث ان الـ  Genotypeاالساسي في المصريين ىو . Genotype 4

* -إلغاء قرار المجنة الفنية في  5102/2/4والموافقة عمى استكمال إجراءات تسجيل المستحضرات تحت التسجيل المحتوية
عمى مادة  Gliclazideبتركيز  120mgوالموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة مثيمة استناداً لقرار المجنة العممية
المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في .5102/4/21
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/98/98
* -إعادة صياغة قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5102/12/05الذي ينص عمى "بالنسبة لممستحضرات البيطرية يتم االلتزام

باإلنتاج خالل عامين من تاريخ إصدار إخطار التسجيل وفي حالة عدم االلتزام يتم إلغاء إخطار التسجيل" ليصبح :

"بالنسبة لممستحضرات البيطرية يتم االلتزام باإلنتاج أو االستيراد خالل عامين من تاريخ إصدار إخطار التسجيل وفي حالة

عدم االلتزام يتم إلغاء إخطار التسجيل" .

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Arhalofenateوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستييا في  5102/5/55و . 5102/12/10
ممحوظة  * :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى : 5102/5/55

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر ألنو مازال تحت الدراسات األكمينيكية وال يوجد دراسات عممية تثبت كفاءة و أمان المادة.

* تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى : 5102/2/0

والتى قررت رفض المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تثبت امان وفاعمية ىذه المستحضرات.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى التركيبة  Febuxostat + Lesinuradوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستييا في 5102/5/55

و. 5102/12/10

ممحوظة  -0 :تم العرض عهٗ المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى : 5102/5/55
والتى أوصت برفض التركيبة لعدم وجود دراسات عممية تثبت آمان و فاعمية دمج المادتين في قرص واحد.

كما أوصت بعدم استخدام مادة  Lesinuardمنفردة  ,و عدم الموافقة عمى استخدام مادة  Lesinuardبتركيز  400 mgحيث أنو يؤدي الى
حدوث آثار جانبية عديدة طبقاً لنشرة الـ : FDA

Warnings: A higher incidence of serum creatinine elevations and renal-related adverse reactions, including
serious adverse reactions of acute renal failure, was observed with Lesinurad 400 mg, with the highest
incidence as monotherapy. Lesinurad should not be used as monotherapy

 -5تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى :5102/2/0

والتى قررت إنيا مازالت عند قرارىا السابق برفض تام لتركيز الـ  lesinurad 400 mgفي ىذه التركيبة كما ترفض التركيبة التي تحتوي عمي

الـ  lesinurad 200 mgوذلك:

-0

العراضو الجانبية الشديدة عمي الكمي الي جانب انو ال حاجة لدمج المادتين معا وذلك لعدم سيولة فصل المادتين عند حدوث Renal

-5

ولعدم انتياء الدراسات االكمينيكية عمي دمج المادتين معا.

 Impairmentبسبب مادة الـ . lesinurad

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى مادة  Cefotaximeبتركيز  10 gmوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .5102/5/2
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ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في 5102/5/2والتى أوصت:

بعدم الموافقة عمى المستحضر بيذا التركيز وذلك لألسباب اآلتية:

-0ىذا التركيز ليس لو فائدة عالجية حيث أن ىذه التركيبة تعطي كل  6او  05ساعة وفي المتوسط يحتاج المريض الى . 6gm

وفي الحاالت النادرة جداً وشديدة االلتياب قد يحتاج المريض الى 05جم و ال يمكن اعطاء 05جم ب  10gm vialوقد يساء استخداميا.
-5الجرعات الكبيرة من الـ  Cephalosporinقد يؤدي الى التياب تقرحي في األمعاء مع نزيف شرجى.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى المواد أو التركيبات  Clonidineأو ( Empagliflozin +
 )linagliptin +Metforminأو ( )Bexagliflozin +Metforminأو ( )Sotagliflozin +Metforminأو

 Ranirestatأٔ  Cebranopadolأٔ  Dolcanatideأو  Ozanimodأو ( Cilastatin + Imipenem +

 )Relebactamأو  Relebactamأٔ ( )Cefepime + Zidebactamأٔ  Cadazolidأو  Vepoloxamerأٔ

 Beloranibأٔ  Eravacyclineأٔ  Velusetragأو  Nemonoxacinأٔ  Mongersenوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في

 5102/05/52والمجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمساتيا في  5102/12/14و  5102/10/21و
 5102/12/16و  5102/14/01و . 5102/12/02

ممحوظة* :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا فى  :5102/05/52والتى أوصت برفض
المستحضرات و ذلك لعدم استكمال الدراسات االكمينيكية التي تثبت فاعمية و آمان الخاصة بتركيبة تمك المستحضرات المقدمة.

*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/2/4

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات المقدمة لعدم وجود دراسات عممية كافية الثبات الكفاءة واألمان والفاعمية

*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى  :5102/0/21والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات حيث

أن المستحضرات األصيمة مازالت تحت الدراسات األكمينيكية  Phase II completedو لم تحصل عمى موافقة الييئات العممية و لم يذكر في

المراجع العممية المعتمدة.

*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى  :5102/2/6والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضرات وذلك

لعدم االنتياء من الدراسات اإلكمينيكية عمى التركيبة.

*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى  :5102/2/6والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر وذلك

حيث ان  .Beta-lactamase inhibitorsال تعمل بدون وجود  Anitibioticاخر و ال يوجد أساس عممى الستخداميا منفردة.
*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/4/01

والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث انيا مازالت تحت الدراسات االكمينيكية.

*تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/2/02

والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث انيا مازالت تحت الدراسات االكمينيكية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى المواد أو التركيبات ( )Buspirone + Testosteroneأو
 Filorexantأٔ  Methylphenidateأٔ  Lanabecestatأو  Azeliragonأو  Cyclobenzaprineأو
 Verubecestatأو  Amitifadineأو  Fasoracetamأو  Esketamineأو  Siponimodأو  Intepirdineأو
Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368 Ext.:1170 Fax: +202 - 23684194
Website: www.edaegypt.gov.eg
Version: 02
Email: Teccom@edaegypt.gov.eg

جمهىرية مصر العربية
هيئة الدواء المصرية

Arab Republic of Egypt
Egyptian Drug Authority

 Lumateproneأو  Idalopirdineأو  Ganaxoloneوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا في . 5102/19/12

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى :5102/9/2

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تفيد أمان وفاعمية ىذه المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة مازالت

تحت الدراسات اإلكمينيكية في الييئات العالمية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى المواد أو التركيبات ) (Atorvastatin+Glimeprideأٔ

) (Dapagliflozin+Metformin+Saxagliptinأو ) (Remogliflozin + Metforminأو  Sotagliflozinأٔ

 Mizagliflozinأٔ ) (Gosogliptin+Metforminأو  Bexagliflozinأٔ ) (Acarbose+Metforminأٔ

 Finerenoneأو ) (Ertugliflozin+Metformin+Sitagliptinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك

استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء بجمستيا في . 5102/12/52

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا فى :5102/2/52

والتى أوصت برفض جميع المستحضرات سواء كانت منفردة أو في تركيبة لعدم اكتمال الدراسات اإلكمينيكية الخاصة بيا.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة  Ciraparantagوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في . 5102/15/12
ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/15/12

والتى اوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر وذلك النو مازال فى مرحمة الدراسات اإلكمينيكية وعدم وجود دراسات كافية لثبات امانو وفاعميتو.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/98/99
* -إلغاء قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5102/2/56الذي ينص عمى" :إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى

التركيبة ) (Ipragliflozin + Sitagliptinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة

ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا في ."5102/ 05/52

* -إلغاء قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5101/2/56الذي ينص عمى" :الموافقة عمى قرار المجنة االستشارية لالغذية بالنسبة
لممستحضرات المحتوية  Hyaluronic Acidأو  Sodium Hyaluronateبرفض تسجيمو كدواء أو كمكمل غذائى فى األشكال الصيدلية

التى تؤخذ عن طريق الفم لعدم الجدوى العممية لمتركيبة" والموافقة عمى تسجيل  Hyaluronic acidومشتقاتو في األشكال

الصيدلية التي تؤخذ عن طريق الفم كمكمل غذائي وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة لممكمالت الغذائية

في .5102/16/16
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/98/19
 عدم الحاجة لعمل مزيد من الدراسات اإلكمينيكية وذلك بالنسبة لممستحضرات المحتوية عمى  Alogliptinفى صورةمنفردة أو .combination
 بالنسبة لممستحضرات التى قررت المجنة الفنية أن يقتصر تداوليا بالمستشفيات فقط والتمست الشركة إلغاء ىذا القرارووافقت المجنة الفنية لمراقبة األدوية عمى إلتماس الشركة يتم اإللتزام بتوافر نشرة داخمية لممستحضر بالمغة العربية.

 -عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إستقبال مستحضرات جديدة مثيمة تحتوى

عمى :

Hard gelatin Capsules
Hard gelatin Capsules
Hard gelatin Capsules
وذلك إستناداً لقرار لجنة الفارماكولوجى بجمستيا

- Tadalafil 20 mg + Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg
- Tadalafil 5 mg + Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg
- Tadalafil 5 mg + Tamsulosin Hydrochloride 0.2 mg
فى .8907/95/85

 ممحوظة  :قررت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  : 8907/5/85توصى المجنة برفض تسجيل المستحضرات السابقةحيث أن الدراسات المقدمة ال تؤيد فاعمية ومأمونية إستخدام ىذه التركيبة.

 -عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات المحتوية عمى Ketoconazoleبتركيز  %5فى صورة

 Ophthalmic ointment.وعدم الموافقة عمى إستقبال مستحضرات جديدة مثيمة وذلك إستناداً لقرار لجنة

الفارماكولوجى بجمستيا فى .8907/94/89

ممحوظة  :قررت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  :8907/94/89رفض تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسات تؤيد
فاعمية ومأمونية إستخدام المستحضر.

 -عدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المحتوية عمى() Amoxacillin 125 mg + Flucloxacillin125 mg

فى صورة  Hard Gelatin Capsule.والغاء المستحضرات المثيمة تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إستقبال

مستحضرات جديدة مثيمة وذلك إستناداً لقرار لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  8908/91/89ولجنة األدوية غير

المرجعية بجمستيا فى .8908/94/09
 -ممحوظة :

 -قررت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  : 8908/91/89عدم الموافقة عمى المستحضر لعدم الحاجة لو بيذه

الجرعات فى ىذا الـ Dosage form
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 قررت لجنة عه ٙنجُت األدٔٚت غٛز انًزجعٛت بجهظخٓا ف :9102/4/02 ٙحٕصٗ انهجُت بعذو انًٕافقت عهٗ إعادة حظجٛهّحٛث أٌ ْذِ انجزعت ٔ Subtherapeuticال ٕٚجذ داعٗ نٓا فٗ ْذا انشكم انصٛذنٗ.
 -الموافقة عمى تسجيل المستحضرات المحتوية عمى (  )Solifenacin Succinate + Mirabegronببلتركيزات

 ,5/50 mg 5/25mgفى صورة .Modified Release tablets.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/99/96
* -الموافقة عمى استثناء موردين مادة الـ ـ  Heparinالواردة من الصين الحاصمين عمى  GMPصادرة من دولة مرجعية
وذلك من قرار المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في .5102/2/2

ممحوظة :قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا فى " : 5102/2/2الموافقة عمى التوصية الواردة من إدارة تسجيــل المستحضـرات الحيـوية
بمنع استخدام مادة الييبارين ومشتقاتيا الواردة من الصين".
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/99/89
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوي عمى  Norpseudoephedrineوعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .5106/2/01

ممحوظة :تم عرض مستحضر مثيل عمى لجنة االدوية غير المرجعية بجمستيا بتاريخ 5106 -2-01والتي قررت:

بعد دراسة الموضوع ترى المجنة عدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر حيث ان :

 -0دواعى اإلستخدام التى تذكرىا الشركة غير معترف بيا فى المراجع العممية .Martindale & Lexi

 -5ىذه المركبات التى تحتوى عمى  Pseudoephedrineقد الغى استخداميا عالميا فى عالج الـ  Obesityبسبب األعراض الجانبية الخطيرة
التى تسببيا .

 -2استنادا لقرار لجنة اليقظة بتاريخ  5106/2/2برفض المستحضر حيث ان ميزان المنافع لممخاطر ليس فى صالحو نظ ار آلثارة العكسية
العديدة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/09/4
* -بخصوص مادة  :Tween 80إلغاء قراري المجنة الفنية بجمستييا في  5105/4/05و 5102/00/56والموافقة عمى

توصية لجنة االطفال بجمستيا في  5102/2/2بأن يتم استخدام مادة ال  Tween 80من سن  2شيور طبقاً لتقرير مركز

اليقظة الدوائية في 5102مع مراجعة الجرعات طبقا لمسن عمى أال تتعدى نسبة الـ  Dioxanالحد المسموح بو طبقاً لدساتير

الدواء.

ممحوظة :قد قررت المجنة الفنية بجمستيا في  :5105/4/05يستخدم لألطفال أكبر من  4سنوات طبقاً لما ورد في مرجع الـ BNF Children
 2009مع إحضار شيادة خمو من مادة الـ  Dioxanو ذلك استناداً إلى توصيات المجنة العممية المتخصصة لألغذية الطبية بجمستيا في

 5105/2/56وطبقاً لما ورد في تقرير مركز اليقظة الدوائية المصرى
وقد قررت المجنة الفنية بجمستيا فى  :5102/00/56تعديل قرار المجنة الفنية في  5105/14/05الخاص بمادة  Tween 80في مستحضرات

المكمالت الغذائية ليصبح  " :يستخدم لألطفال أكبر من  4سنوات طبقاً لما ورد فى مرجع الـ  BNF for Children 2009عمى أال تتعدى نسبة
الـ  Dioxanالحد المسموح بو طبقاً لدساتير الدواء"

* -عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات بيطرية جديدة تحتوي عمى مادة  Boldenoneاستناداً لقرار المجنة العممية
المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمستيا في .5102/2/21

ممحوظة - :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمستيا في  5102/2/21والتي قررت :عدم
الموافقة عمى تسجيل مادة الـ  Boldenoneلخطورتيا عمى اإلنسان المستيمك.

* -إلغاء المستحضرات البيطرية تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة ورفع مذكرة لوزير الصحة

لمموافقة عمى إلغاء المستحضرات المسجمة التي تحتوي عمى مادتي  Colistin + Neomycinالتي تستخدم عن طريق الفم

وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف بجمستيا في .5102/2/6
* -تعديل قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5102/2/5الذي ينص عمى " أنو بالنسبة لممستحضرات البيطرية يتم االلتزام باالنتاج أو

اإلستيراد خالل عامين من تاريخ اصدار إخطار التسجيل وفى حالة عدم االلتزام يتم إلغاء إخطار التسجيل "

ليصبح " :بالنسبة لممستحضرات البيطرية يتم االلتزام باإلنتاج او االستيراد خالل  2سنوات من تاريخ إصدار إخطار التسجيل

وفي حالة عدم االلتزام يتم إلغاء إخطار التسجيل وبالنسبة لممستحضرات التي تم رفض مد ميمة ليا يتم إعطاء ميمة عام آخر

من تاريخ المجنة وذلك في حالة توافر مكان بصندوق المثائل" .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/09/00
* -عدم الموافقة عمى تسجيل مستحضرات تحتوي عمى مادة  Haemoglobinفي صورة Oral Dosage Forms

استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألغذية الطبية في  5102/4/54وقرار المجنة العممية المتخصصة لألمصال
والمقاحات والتقييم المبدئي لممستحضرات الحيوية و مشتقات الدم في .5102/2/02
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8908/09/08 ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في
: جديدة تحتوي عمىCombo-pack  عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات-*
Each 5 mL of Vial 1 contains:
Ascorbic acid (Vitamin C)
Vitamin A* (as palmitate)
Vitamin D3* (cholecalciferol)
-Thiamine (Vitamin B1) (as the hydrochloride)
- Riboflavin (Vitamin B2)(as riboflavin 5-phosphate sodium)
- Pyridoxine HCl(Vitamin B 6)
Niacinamide
Dexpanthenol (as d-pantothenyl alcohol)
Vitamin E* (dl-α-tocopheryl acetate)
Vitamin K 1
Each 5 mL of Vial 2 contains
-Folic acid
-Biotin.
- Vitamin B12 (cyanocobalamin)

200 mg3,300 IU 200 IU6 mg
3.6 mg
6 mg
40 mg15 mg 10 IU150 mcg600 mcg
60 mcg
5 mcg

: جديدة تحتوي عمىCombo-pack  عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات-*
Blister pack contains:
Alendronic acid
70 mg film coated tablet
(As Sodium trihydrate 91.35 mg)
Tube contains effervescent tablets each contains:
Calcium carbonate 2500 mg (Eq. to 1000 mg Calcium)
Cholecalciferol (Vitamin D3) 22 mcg (Eq. to 880 IU Vitamin D3 )

Hydrocortisone 10 mg + Tyrothricin 100 mg  إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوى عمى التركيبة-*
 وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار المجنة العمميةVaginal preparations في صورة
. 5102/12/19 المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في

:5102/2/9  تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في:ممحوظة

 *ال يصرف اال تحت اشراف طبي وذلك لوجود نسبة عالية:والتى أوصت بالموافقة عمى المستحضر عمي ان يضاف في النشرة الداخمية االتي

.  وعند االستخدام المتكرر لمدة غير محددة لو اثار جانبية عديدةHydrocortisone من ال

 وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدةRoxadustat  إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوى عمى مادة-*
.نظ اًر لعدم الموافقة عمى الدراسات الخاصة بالمستحضر بالجيات الرقابية المرجعية

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

جمهىرية مصر العربية
هيئة الدواء المصرية

Arab Republic of Egypt
Egyptian Drug Authority

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Febuxostat
بالشكل الصيدلى  Extended releaseاستناداً لقرار لجنة الروماتيزم في . 5102/5/55

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا في  5102/5/55والتي أوصت برفض تسجيل المستحضرات
و ذلك لألسباب اآلتية:

 -0لعدم وجود دراسات عممية و اكمينيكية في الدول المرجعية عن مادة  Febuxostatبالشكل الصيدلي .Extended Release Capsule
-5عدم وجود مادة  Febuxostatفي الشكل الصيدلي  Extended Release Capsuleفي أي دولة مرجعية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Aclerastide
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية في . 5102/2/21

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجمدية والتناسمية وامراض الذكورة بجمستيا في 5102/12/21والتي قررت:
عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تفيد أمان وفاعمية المستحضرات.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Nelociguat
استناداً لقرار لجنة الجمدية في . 5102/2/21

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجمدية والتناسمية وامراض الذكورة بجمستيا في 5102/12/21والتي قررت:
عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تفيد أمان وفاعمية المستحضرات.

* -الموافقة عمى نقل ممكية المستحضرات تحت التسجيل المستوردة وذلك طبقاً لالتفاقيات المبرمة بين الشركات دون العرض
عمى المجنة الفنية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/00/98
* -بخصوص تقييم ممف الجودة الخاص بالمستحضرات الجنيسة  Sofosbuvir+Velpatasvirفي ظل عدم تسجيل
المستحضر األصمي بو ازرة الصحة المصرية ,يتم االكتفاء بما تم تقييمو من قبل لجنة الجودة والموافقة عمى تسجيل

المستحضرات المحتوية عمى  Sofosbuvir+Velpatasvirبالـ  Indicationالمعتمد من الجيات الرقابية

 FDA&EMAمع تحويل الموضوع إلى لجنة اليقظة الدوائية لوضع إجراءات مشددة لمتابعة المستحضر بعد التسويق مع
التوصية لمشركات بإجراء دراسات اكمينيكية الستخدام المستحضر في عالج الحاالت المنتكسة ". "Relapsers
بناء عمى ما استجد من معمومات بإنياء  EMAقرار تعميق الرخصة التسويقية  ,إلغاء قرار المجنة الفنية في
*ً -
 5102/12/12الذي ينص عمى " :إلغاء المستحضرات تحت التسجيل المحتوية عمى مادة الـ  Hydroxyethyl Starchوعدم الموافقة

عمى استقبال مستحضرات جديدة وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المحتوية عمييا مع وقف إنتاج المستحضرات المحتوية عمييا
ومتابعة التفتيش ويتم إخطار الجيات التي يتم توريد المستحضرات إلييا من قبل مركز اليقظة ورفع مذكرة لوزير الصحة لمموافقة عمى حظر

تداول المستحضرات المحتوية عمى ىذه المادة استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية في "5102/6/6

مع تحويل الموضوع إلى لجنة اليقظة الدوائية لوضع إجراءات مشددة لمتابعة المستحضر بعد التسويق مع مخاطبة الرعاية
الحرجة لإلفادة عن وضع المستحضر والتحذيرات أثناء استخدامو ويتم إلزام جميع الشركات المالكة لمستحضرات محتوية

عمى  Hydroxyethyl Starchبتطبيق اشتراطات وضوابط االستخدام التي أقرتيا . EMA
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/00/05
* -بخصوص المستحضرات المحتوية عمى  Propylene Glycolواالختبارات المطموب عمميا عمى مادتي

 :Monoethylene & Diethylene Glycolالموافقة عمى أن يكون الحد المسموح بو لمادتي Monoethylene
 glycol & Diethylene Glycolىو  N.M.T 0.1%وذلك وفقاً لـمـ .USP 40 Monograph

* -الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( )Sofosbuvir + Daclatasvirمع االلتزام بقرار
لجنة التطوير الدوائي في 5102/2/05وقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد في
.5102/01/02

ممحوظة- :تم العرض عمي لجنة التطوير الدوائي بجمستيا في  5102/12/05والتي أوصت بأنو من الناحية العممية والصيدالنية ال مانع من
استكمال السير في إجراءات التسجيل ولكن بشرط أن تتقدم الشركة باألتي:

)بيان التركيب( 1-Composition certificate

2-Accelerated stability study at 40ºC & 75 ºC relative humidity including determination of all related and
degradation substances identified by the reference product

3-Comparative dissolution study in pH 1.2, pH 4.5, pH 6.8 & the most suitable media for both products
(Sovaldi & Daclanza) at the initial and final time intervals of the stability study

وفى حالة قبول ىذه الدراسات تقوم الشركة باجراء دراسة تكافؤ حيوى  Fast and Fedودراسات سريرية استنادا لقرار المجنة العممية

المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد.

 -تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمي والكبد بجمستيا في  5102/01/02وأوصت المجنة باآلتي:

بعد استيفاء طمبات لجنة التطوير الدوائى والموافقة عمييا  ,توصى المجنة باجراء دراسات إكمينيكية لممستحضر عمى 011مريض في كل من

المراكز الحكومية اآلتية :

 -0معيد الكبد بو ازرة الصحة.

-5مركز عالج الفيروسات بطب عين شمس.

-2قسم الجياز اليضمى و الكبد بطب اسكندرية.

وعرض نتائج ىذه الدراسات عمى المجنة العممية لتقييميا .

* -الموافقة عمى تسجيل المستحضرات التي تحتوي عمى  Finafloxacinبالشكل الصيدلي Otic suspension/drops
واستثنائيا من قرار المجنة الفنية في  5102/2/56نظ اًر لممرجعية.

ممحوظة :حيث قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا فى :5102/12/56

إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوى عمى المادة  Finafloxacinوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وذلك استناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسالك البولية بجمستيا في . 5102/12/12
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* -الموافقة عمى تسجيل المستحضرات التي تحتوي عمى  Tosufloxacinبالشكل الصيدلي Ophthalmic solution
واستثنائيا من قرار المجنة الفنية في  5104/01/52استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض العيون بجمستيا في

.5102/4/02

ممحوظة :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المراض العيون بجمستيا فى :5102/14/02واوصت المجنة بانيا مازالت

عند قرارىا السابق بالموافقة عمى المستحضر حيث ان االعراض الجانبية الخاصة باالقراص ال تنطبق عمى الشكل الصيدلى قطرة عين.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Alaceprilوذلك
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية في .5102/4/54

ممحوظة :تم إعادة العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا في :5102/4/54

والتى أوصت برفض المستحضر لالسباب االتية :عدم وجود دليل عممي لوجود ميزة اضافية ليذه المادة عن مادة الـ  captoprilفي عالج
مرض ضغط الدم وىبوط عضمة القمب.

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

( )Hemicellulose + Pancreatin + Simethicone + Bile extractوذلك استناداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة ألمراض الباطنة في .5102/5/2

ممحوظة - :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المراض الباطنة بجمستيا فى  , 5102/15/12واوصت المجنة بعدم
الموافقة عمى المستحضر لالسباب االتية:

-0ان المستحضر الذى يحتوى عمى تركيبة مشابيو تم ايقاف تسويقو فى البرتغال منذ 5104

-5تركيز مادتى ال  Simethiconeوال Subtherapeutic dose Pancreatinوذلك طبقا لMartindale

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Obicetrapib
وذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية في . 5102/4/54

ممحوظة :تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا في :5102/4/54

والتى أوصت برفض المستحضر لعدم تقديم النتائج النيائية لمدراسات االكمينيكية حتي تتمكن المجنة من تقييم المستحضر كما إنو لم يتم ادراجو
في التوصيات العالمية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Pemafibrate
بالتركيزات غير المرجعية  0.2mg ,100mgوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب في

 5102/4/54و 5102/0/02و. 5102/4/02
ممحوظة :حى عزض انًظخحضزاث عه ٙانهجاٌ االحٛت:

 انهجُت انعهًٛت انًخخصصت أليزاض انقهب بجهظخٓا فٗ :9102/4/94ٔ انخٗ أٔصج بزفط انًظخحضز نعذو حقذٚى انُخائج انُٓائٛت نهذراطاث اإلكهُٛٛكٛت حخٗ حخًكٍ انهجُت يٍ حقٛٛى انًظخحضز كًا إَّ نى ٚخى إدراجّ
فٗ انخٕصٛاث انعانًٛت.
Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368 Ext.:1170 Fax: +202 - 23684194
Website: www.edaegypt.gov.eg
Version: 02
Email: Teccom@edaegypt.gov.eg

جمهىرية مصر العربية
هيئة الدواء المصرية

Arab Republic of Egypt
Egyptian Drug Authority

 انهجُت انعهًٛت انًخخصصت أليزاض انقهب بجهظخٓا فٗ :9102/0/02ٔانخٗ أٔصج بزفط انًظخحضز نعذو حقذٚى انُخائج انُٓائٛت نهذراطاث اإلكهُٛٛكٛت حخٗ حخًكٍ انهجُت يٍ حقٛٛى انًظخحضزاث ٔحٛث اٌ انًهف
انعهً ٙانًقذيت يٍ انشزكت :
ال ٚخضًٍ دراطاث غٛز يُشٕرة ف ٙيجالث عانًٛت يعخًذة
ٚحخٕ٘ عهٗ حقزٚز يقذو عٍ انذٔاء ٔنٛض دراطت عهًٛت حؤكذ اياٌ ٔفاعهٛت انذٔاء.
 حى عزض انًظخحضز  Pemafibrate 100mgعه ٙانهجُت انعهًٛت انًخخصصت أليزاض انقهب بجهظخٓا فٗ :9102/4/02ٔانخٗ قزرث عذو انًٕافقت عهٗ حظجٛم انًظخحضز نعذو ٔجٕد دراطاث عهًٛت نٓذا انخزكٛش.

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

) (Rosuvastatin +Olmesartanوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في 5106/05/59والمجنة العممية

المتخصصة ألمراض القمب في .5102/4/54
ممحوظة :تم عرض المستحضرات عمي المجان االتية:

لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  :5106/05/59والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات.
المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في :5102/4/54

والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم وجود جدوي عممية من ىذه التركيبة ويفضل استخدام كل مادة عمي حدي حيث تختمف مواعيد تعاطي
كل مادة في اليوم الواحد  Olmesartanيفضل اعطاؤه نيا ار و Rosuvastatinيفضل اعطاؤه مساءا.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/00/88

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل
المستحضرات التي تحتوي عمى  (Cetrimide 25 mg + Lidocaine 3 mg)/100mlمنفردة أو في تركيبة في صورة Mouth
 wash / gargleوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في  5102/2/02و 5102/5/02و.5102/2/01
ممحوظة :تم العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  5102/2/02وكان قرارىا كالتالي:
تركيبة المستحضر ال تفيد فى اإلستخدامات المذكورة من قبل الشركة  ,لذلك توصى المجنة بعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر.
تم اعادة العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في تاريخ  5102/5/02وكان قرارىا كالتالي:
مازالت المجنة عند رأييا السابق بعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر لألسباب األتية :
أقل تركيز مستخدم فى نفس اإلستخدام من مادة الـ  Cetrimideيكافىء 0.15 %
ىذه التركيبة ال تصمح لإلستخدام كـ  Mouth washوتستخدم فقط عمى أجزاء محددة من الفم كـLocal anaesthetic
.تم عرض ىذا المستحضر عمى لجنة الفارماكولوجي بجمستيا بتاريخ  5102/2/01وقررت المجنة التالى:
توصى المجنة بعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر بتركيبتو الحالية حيث أن التركيزات المستخدمة ال تالئم دواعى اإلستخدام المذكورة وأقل من الجرعة العالجية
كغسول لمفم .
عمماً بأن  :الغسول الفموى ال يحتوى عمى مادة الـ Lidocaine
فى حالة اإلستخدام كـ  Dental soln.فإن مادة الـ  Lidocaineتركيزىا دون المستوى العالجى.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى (Dihydroergotoxine +
) Reserpine + Clopamideوذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في  5102/2/2ولجنة األدوية غير المرجعية في
.5102/9/52
ممحوظة :تم عرض المستحضر عمي لجنة الفارماكولوجى بجمستيا في  5102 / 2 / 2والتي قررت اآلتي :توصى المجنة بعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر
لألسباب التالية :المواد الداخمة فى التركيبة غير واردة فى الـ  Guidelinesالعالمية لعالج الـ .Hypertension
توجد بدائل أخرى كثيرة أكثر مأمونية.
تم عرض المستحضر عمى لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا بتاريخ  5102/9/52وكان قرار المجنة كالتالى  :عدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضر الن المواد
الداخمة فى التركيبة أصبحت غير موجودة فى الـ  Guidelinesالعالمية الحديثة لعالج إرتفاع ضغط الدم  ,ومع األخذ فى اإلعتبار رفضو أيضاً من المجنة العممية
المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية فى  5102/2/59ورفضو من لجنة الفارماكولوجى فى 5102/2/2
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة ( Citicoline +
) )Hyaluronic acid + Vitamin B12 (Cyanocobalamineفي صورة  Ophthalmic Solutionوذلك استناداً لقرار لجنة
الفارماكولوجي في .5102/9/52
ممحوظة :تم عرض المستحضر عمى لجنة الفارماكولوجي بجمستيا بتاريخ  5102/9/52وكان قرار المجنة كالتالى :
توصى المجنة برفض تسجيل المستحضر لألسباب التالية :
التركيبة غير مرجعية.
المستحضر المسجل فى فرنسا و الذى يحتوى عمى  Citicoline + Hyaluronic acidمسجل كمستمزم طبى و ليس مستحضر صيدلى.
المستحضر المسجل فى فرنسا و الذى يحتوى عمى  Vit.B12كـ  Eye dropsلو دواعى إستخدام تختمف عن دواعى اإلستخدام المقدمة من الشركة و تختمف عن
دواعى اإلستخدام المنصوص عمييا فى التركيبة التى تحتوى عمى مادتى  Citicoline + Hyaluronic acidو بالتالى ليس إلضافة ىذه المادة فائدة عالجية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المسجمة وعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة تحتوي عمى ) (Sodium Cromoglycate + Fluorometholoneفي صورة Ophthalmic Solution
وذلك استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في . 5102/2/05
ممحوظة :تم العرض عمى لجنة الفارماكولوجي بجمستيا بتاريخ  5102/2/05وكان قرار المجنة كالتالى :
ال يمكن الجمع بين المادتين السابق ذكرىما فى تركيبة واحدة إذ أن مادة الـ  Sodium Cromoglycateتستخدم لفترات طويمة فى العالج و الوقاية من Allergic
 conjunctivitisو ىو ما يتعارض محاذير إستخدام مادة الـ ) Flurometholone (topical corticosteroidلفترات طويمة المدى لما لو من أثار ضارة عمى العين
و بالتالى ال يوجد أساس عممى لمتركيبة  ,لذلك توصى المجنة برفض تسجيل المستحضرين

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المسجمة وعدم الموافقة عمى استقبال
مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة  Pefloxacinفي صورة  Solution for I.V infusionوذلك استناداً لقرار لجنة
الفارماكولوجي في .5102/01/00
ممحوظة :تم إعادة عرض الموضوع عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في 5102/01/00وكان قرار المجن ـ ـ ــة كالتالي:
توصي المجنة برفض تسجيل المستحضر حيث أنو لم يثبت مأمونية استخدامو بعد أن تم الغاؤه وايقاف تداولو في العديد من الدول المرجعية.
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* -يتم تحويل تسجيل المستحضرات التي تحتوي عمى التركيبة ( )Glucosamine + Ginkgo bilobaأو التي تحتوي عمى مادة
منفردة منيا إلى مكمل غذائي وذلك عند إعادة التسجيل وبالنسبة لممستحضرات تحت التسجيل يتم استكمال إجراءات التسجيل
كمكمل غذائي مع األخذ في االعتبار خطوات التسجيل التي تم االنتياء منيا من قبل الشركة.

* -يتم تحويل تسجيل المستحضرات التي تحتوي عمى التركيبة ( )Glucosamine + Chondroitinأو التي تحتوي عمى مادة
منفردة منيا إلى مكمل غذائي وذلك عند إعادة التسجيل وبالنسبة لممستحضرات تحت التسجيل يتم استكمال إجراءات التسجيل
كمكمل غذائي مع األخذ في االعتبار خطوات التسجيل التي تم االنتياء منيا من قبل الشركة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/00/88
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى مادة Trimetazidine
بتركيز  20mgوذلك استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب في .5102/00/50
ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في :5102/00/50
وأوصت المجنة باآلتى  :ترى المجنة أن التركيز المقدم غير موصى بو في التوصيات العالمية .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/08/96
* -إلغاء قرار المجنة الفنية بجمستيا في  5102/01/02الذي ينص عمى:
"عدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات  Combo-packجديدة تحتوي عمى:

Blister pack contains:
Alendronic acid
70 mg film coated tablet
)(As Sodium trihydrate 91.35 mg
Tube contains effervescent tablets each contains:
)Calcium carbonate 2500 mg (Eq. to 1000 mg Calcium
") Cholecalciferol (Vitamin D3) 22 mcg (Eq. to 880 IU Vitamin D3

والموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة مثيمة.
* -قصر استخدام المستحضرات التي تحتوي عمى مادة  Dinoprostoneعمى المستشفيات فقط ويكتب ذلك عمى
العبوة الخارجية.
* الموافقة عمى توصية المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمى بجمستيا في 5102/00/55
باستخدام المستحضرات التي تحتوي عمى تركيبة  Ledipasvir+Sofosbuvirلعالج فيروس سي من سن  05سنة

فأكثر أو بد ًء من وزن 22كجم فأكثر.

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا فى :5102/00/55

والتى رأت بأنو طبقاً لما اقرتو  FDAبخصوص تركيبة  Ledipasvir 90mg+ Sofospuvir 400mgبشأن االستخدامات العالجية
لمتركيبة في النشرة الخاصة بمستحضر الـ  Harvoniوالتي ينص :

It is indicated for the treatment of pediatric patient 12 years of age and older or weighning at leats 35
kg with HCV genotype 1.4.5or 6 infection.
ٔطبق ًا نًا أقزحّ انـ  EMAبخصٕص اطخخذاو انخزكٛبت نهألطفال ف ٙانُشزة انخاصت بًظخحضز انـ : Harvoni
 Harvoni is indicated for treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adults and in adolescents aged 12 to
< 18 years
 Harvoni is not recommended for use in paediatric patients aged < 12 years because the safety and
efficacy have not been established in this population.

وطبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية في الخطة االرشادية التي تم نشرىا في شير يوليو لعام  5102الخاصة بعالج فيروس سي والتي
توصي باستخدام ىذه التركيبة لسن اكبر من  05سنة أو من ىم وزنيم ال يقل عن  22كجم .

وبناءً عمى ما تقدم ,أوصت المجنة باستخدام المستحضرات التي تحتوي عمى تركيبة  Ledipasvir+Sofosbuvirلعالج فيروس سي من
سن  05سنو فأكثر أو بدءاً من وزن 22كجم فأكثر .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد Bempedoic

 acidأو  Anacetrapibأو  Apabetaloneأو  Esaxerenoneأو  Tecarfarinأو  Vericiguatأو Omecamtiv
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 mecarbilأو التركيبة ( (Tadalafil + Macitentanوذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية المتخصصة ألمراض
القمب بجمساتيا فى  5102/0/02و  5102/2/59و  5102/4/02و . 5102/2/9

ممحوظة  -0 :تم عرض التركيبة  Tadalafil + Macitentamعمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى
 5102/10/02وأوصت برفض التركيبة لألسباب اآلتية :

 ال يوجد دراسات عممية كافية تفيد امان استخدام التركيبة المقدمة لممادتين معا في تركيبة واحدة منشورة في مجالت عممية معتمدة . -يمكن استخدام بدائل متوفرة في السوق المصري اكثر امانا لعالج . PAH

 -5تم عرض المستحضرات عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمساتيا فى  5102/0/02و  5102/2/59و 5102/4/02

و  5102/2/9والتى أوصت برفض المستحضرات وذلك لعدم اإلنتياء من الدراسات اإلكمينكية .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد Asimadoline

أو

 Avarofloxacinأو  Quarfloxacinأٔ Lanopepdenأٔ  Camicinalأٔ  Ibodutantأٔ  Relenoprideأٔ

 Ramoplaninأوالتركيبة )  (Amoxicillin +Omeprazole +Rifabutinوذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية
المتخصصة ألمراض الباطنة بجمساتيا فى  5102/2/20و  5102/2/02و . 5102/4/01

ممحوظة  :تم عرض المستحضرات عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمساتيا فى  5102/2/20و  5102/2/02و
 5102/4/01والتى اوصت برفض المستحضر لعدم انتياء الدراسات االكمينيكية الخاصة بالتركيبة فى الييئات العالمية.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Gepotidacin
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسا والتوليد بجمستيا في .5102/9/4

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا فى  5102/19/14والتى قررت :

توصي المجنة برفض تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسات كافية تفيد آمان و فاعمية ىذه المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة

مازالت تحت الد ارسات اإلكمينيكية في الييئات العالمية.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد Vadadustat

أو  Afacifenacin Fumarateأو  Bardoxoloneأو  Solabegronأو  Tenapanorأو التركيبة (

)  Dutasteride +Tadalafilوذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسالك البولية
بجمساتيا فى  5102/0/59و  5102/2/06و . 5102/9/01

ممحوظة  :تم عرض المستحضرات السابقة عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسالك البولية بجمساتيا فى  5102/0/59و

 5102/2/06و  5102/9/01والتى أوصت برفض المستحضرات حيث أنيا مازالت تحت الدراسات اإلكمينكية وال توجد دراسات كافية تثبت
المأمونية والفعالية .
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* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد Vedroprevir
أو  Aramcholأو  Besifovirأو  Brincidofovirأو ) CF101(IB-MECAأو  Elafibranorأو Emricasan

أٔ  Faldaprevirأو  Furaprevirأو  Radalbuvirأو  Lomibuvirأو  Odalasvirأو  Ruzasvirأو

 Samatasvirأو  Seladelparأو  Sovaprevirأو  Velpatasvirيُفزدة أو  Ridaprevirأو  Izeprevirأو
 Selonsertibأو  Cenicrivirocأو  Volixibatأو  Surotomycinأو  Taribavirinأو lopixibat

 chlorideأو التركيبات ) (Danoprevir + Ritonavirأو )( Daclatasvir + Simeprevir + Sofosbuvir
وذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد بجمستييا فى  5102/6/52و

.5102/01/02

ممحوظة  :تم عرض المستحضرات عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجياز اليضمى والكبد بجمستييا فى  5102/16/52و

 5102/01/02والتى أوصت برفض المستحضرات التي مازالت تحت الدراسات االكمينيكية لعدم وجود دراسات كافية تثبت فاعمية و امان

ىذه المستحضرات .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Auriclosene
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرمد بجمستيا فى . 5102/2/52

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرمد بجمستيا فى  5102/12/52والتى قررت :
عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لألسباب اآلتية :

 -0عدم استكمال الدراسات اإلكمينيكية .

-5عدم وجود دراسات تثبت امان و فعالية المستحضر.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد Bicifadine

 Hydrochlorideأٔ  Dasotralineأٔ  Enceniclineأٔ  Levodopaفى صورة powder for inhalation in
 hard capsulesأٔ  Olesoximeأٔ  Mirogabalinوذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية المتخصصة لألمراض
النفسية والعصبية بجمستييا فى  5102/01/2و . 5102/2/52

ممحوظة  :تم عرض المستحضرات عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستييا فى  5102/01/2و 5102/2/52
والتى أوصت برفض المستحضرات حيث أنيا مازالت تحت الدراسات اإلكمينكية فى الييئات العالمية.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Carmegliptin
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا فى 15102/4/21

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزم بجمستيا فى  5102/4/21والتى
اوصت برفض المستحضر وذلك لألسباب اآلتية:
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 -0وجود مستحضرات متوفرة فى السوق المصرى تنتمى لممجموعة الدوائية ( DPP-4 inhibitorمستحضرات أصيمة ومحمية )
 -5ال يوجد دراسات عممية كافية ليذه المادة.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد  Filgotinibأو

 Odanacatibأو Etoricoxibفى صورة  Topical gelوذلك استناداً إلى ق اررات المجنة العممية المتخصصة ألمراض

الروماتيزم بجمستييا فى 5102/12/10و. 5102/12/15

ممحوظة  :تم عرض مستحضرى  Filgotinibو  Odanacatibعمى المجنة العممية العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى
 5102/12/10والتى قررت  :رفض المستحضرات لعدم وجود دراسات كافية تثبت أمان وفاعمية ىذه المستحضرات .

 -تم عرض مستحضر  Etoricoxib topical gelعمى المجنة العممية العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزم بجمستيا فى 5102/12/15

والتى قررت  :توصى المجنة برفض المستحضر وذلك لتوافر مستحضرات كثيرة فى السوق المصرى تؤدى نفس الغرض وىو العالج الموضعى

والسوق المصرى ال يحتاج ألكثر من ىذه المستحضرات المتوفرة .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة Avibactam
 +Aztreonamوذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 5102/9/02
ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/9/02
والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر وذلك لعدم انتياء الدراسات اإلكمينيكية عمى التركيبة.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Cefilavancin

وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 5102/9/02

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/9/02
والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات وذلك لعدم انتياء الدراسات اإلكمينيكية عمى التركيبة.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Ciprofloxacin
فى صورة  Dry powder for inhalationوذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا

فى . 5102/12/12

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى :5102/12/12

والتى اوصت برفض تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسات كافية تفيد آمان و فاعمية ىذه المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة
مازالت تحت الدراسات اإلكمينيكية في الييئات العالمية.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Laquinimod

وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى . 5102/19/12
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ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى  5102/19/12والتى أوصت
برفض المستحضر لألسباب اآلتية  -0 :عدم وجود دراسات تفيد فاعمية و أمان المستحضر

 -5تم رفض المستحضر األصمى من EMA

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Lascufloxacin

وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى . 5102/9/09

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المراض الصدر بجمستيا فى  :5102/19/09واوصت المجنة برفض
المستحضر لعدم وجود دراسات كافية وغير موجود بالمراجع الطبية والدراسات المقدمة تفيد انو. Inferior to Levofloxacin

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة

 Modithromycinوذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى . 5102/12/12

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى :5102/12/2
والتى اوصت برفض تسجيل المستحضرات لألسباب اآلتية :

 -0لعدم وجود دراسات كافية تفيد آمان و فاعمية ىذه المستحضرات حيث أن المستحضرات األصيمة مازالت تحت الدراسات األكمينيكية
في الييئات العالمية.

 -5وكما أن ىذا المضاد الحيوى غير موجود فى الـ  guidelinesلعالج اإللتياب الرئوى.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Pexiganan
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا فى

. 5102/01/12

ممحوظة  :تم عرض المستحضرعمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا فى :5102/01/2
والتى اوصت برفض المستحضر لعدم وجود دراسات كافية عن التركيبة وعدم تقديم نتائج الدراسات االكمينيكية الخاصة بالمستحضر

األصيل كاممة لمجنة.

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Pradigastat

وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا فى . 5102/12/59

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا فى :5102/12/59
والتى اوصت برفض المستحضرات لعدم ظيور نتائج الدراسات االكمينيكية كاممة وتقديميا لمجنة .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة (Leucine
) +Metforminوذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة لمغدد الصماء بجمستيا فى . 5102/05/52
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ممحوظة  * :تم عرض المسستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة الغدد الصماء بجمستيا فى :5102/05/52
واوصت المجنة برفض المستحضرات وذلك لعدم استكمال الدراسات االكمينيكية .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Renzapride
وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 5102/19/02

ممحوظة  :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :5102/9/02
والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر وذلك لعدم انتياء الدراسات اإلكمينيكية عمى التركيبة .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة Revaprazan

وذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 5102/19/02

ممحوظة  * :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى : 5102/9/02
والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر وذلك لعدم انتياء الدراسات اإلكمينيكية عمى التركيبة .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة  Sildenafilفى

صورة  Oral solution spray or Topical dosage formsوذلك استناداً إلى قرار لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى

 5106/0/52وقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا فى . 5102/6/05

ممحوظة  - :تم عرض المستحضر  Sildenafil Oral solution sprayعمى لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  5106/0/52والتى
قررت :عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر  ,حيث أنو مازال فى مراحل الدراسات و لم يتم التأكد من فاعميتو بعد  ,كما أن ىذا الشكل

الصيدلى يعطى إحتمالية عالية بإساءة االستخدام.

 تم عرض المستحضرات السابقة عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا فى :5102/6/05والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم وجود دراسات عممية بخصوص ىذا الشكل الصيدلي .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى مادة
 Tegoprazanوذلك استناداً إلى قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى . 5102/4/00

ممحوظة  * :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المراض الباطنة بجمستيا فى  :5102/14/00والتى اوصت بعدم
الموافقة عمى المستحضر وذلك النو مازال تحت الدراسات االكمينيكية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/08/01
* -مد الميمة الممنوحة لمشركات إلضافة الـ  Inverted Black Triangleبالنشرات طبقاً لمـ  European guidelinesوذلك
حتى  5109/2/0طبقاً لقرار لجنة اليقظة في  5102/00/55مع التأكيد عمى أنو يتم االلتزام بنشرة بمد المنشأ.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/08/89
* -الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بتعديل قرار المجنة الفنية لمراقبة االدوية بجمستيا في
 5102/2/56بإضافة التعديل في بطاقات المستحضر ليصبح كالتالي:

" الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بمنح الشركات ميمة لمدة عام لمسماح باالستيراد أو اإلنتاج
بالشكل القديم وذلك لطمبات المتغيرات اآلتية:

 تحويل نوع التسجيل

 نقل ممكية المستحضر

 تغيير اسم /عنوان مالك المستحضر
 تغيير اسم /عنوان المصنع

 التعديل في بطاقات المستحضر
ويطبق بأثر رجعي عمى موافقات المتغيرات السابق صدورىا وذلك كميمة نيائية ال تجدد".
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل التي تحتوى عمى التركيبة (Trimethoprim + Sulfamethoxazole +
) Bromohexine + Sodium Benzoate + Balsam Tolu syrupوعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات

جديدة استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى .5102/2/01

ممحوظة  -:تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا فى  5102/2/01والتى أوصت باالتى :مازالت المجنة
عند قرارىا فى  5102/05/02برفض المستحضر لألسباب التالية:

 -0ال توجد إضافة من إستخدام ىذه المواد مجتمعة فى مستحضر واحد .

 -5جرعة  Sulphamethoxazoleال تصمح لعالج الـ  Pneumocystisكما ىو مذكور فى مرجع . BNF68

 -2تركيبة  Sulfamethoxazole + Trimethoprimليست مذكورة فى الـ  Guidelinesلعالج التيابات الجياز التنفسى السفمى .

* -إلغاء المستحضرات البيطرية تحت التسجيل التي تحتوي عمى  Colistinمضافاً إلييا مضادات لمميكروبات

) (Antimicrobialأخرى التي تستخدم عن طريق الفم وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمييا
ويتم رفع مذكرة لوزير الصحة لمموافقة عمى إلغاء المستحضرات المسجمة وذلك استناداً لقرار ال ـ European
commissionوقرار المجنة العممية المتخصصة لألدوية البيطرية واضافات األعالف في .5102/00/56

ممحوظة  -:تم العرض عمى المجنو العمميو المتخصصو لألدويو البيطريو واضافات األعالف بجمسة  5102/00/56والتي قررت
ضروره اإللتزام بق ار ارل ـ

 European commissionوالخاص بإلغاء المستحضرات التى تحتوى عمى مادة ال  Colistinمضافآ

إلييا مضادات لمميكروبات ) (Antimicrobialاخرى وتستخدم عن طريق الفم وعميو توصى المجنو بالغاء جميع المستحضرات
البيطريو المماثمو المسجمو والمستحضرات التى تحت التسجيل مع عدم استقبال اي طمبات تسجيل جديده.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 8908/08/87
* -الموافقة عمى المقترح المقدم من اإلدارة العامة لمتسجيل بزيادة عدد موردي المادة الخام الفعالة الخاصة
بمستحضرات  Virus Cإلى خمسة موردين وذلك طبقاً لمقواعد وطبقاً لمتطمبات المتغيرات.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوى عمى المواد

 Cinoxacin, Flumequine, Nalidixic acid, Pipemidic acidويعاد تقييم المستحضرات المسجمة عند

بناء عمى الوكالة األوروبية لألدوية الـ
إعادة التسجيل وذلك استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية في ً 5102/05/6
.EMA
ممحوظة :تم عرض الموضوع عمى لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ  5102/05/6و كان قرارىا كالتالى:

إلغاء المستحضرات المسجمة وتحت التسجيل المحتوية عمى المواد التاليةcinoxacin, flumequine, nalidixic acid, and :
pipemidic acid

* -عدم الموافقة عمى إعادة تسجيل المستحضرات المحتوية عمى  Trimetazidineبتركيز  20mgاستناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في . 5102/00/50

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في :5102/00/50
وأوصت المجنة باآلتى  :ترى المجنة أن التركيز المقدم غير موصى بو في التوصيات العالمية .
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