جمهىرية مصر العربية
هيئة الدواء المصرية

Arab Republic of Egypt
Egyptian Drug Authority

ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/1/20

* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى التركيبة ( )Sofosbuvir + Daclatasvirفي صورة :Bilayer Tablets
الموافقة عمى اإلعاء من إج ار الدراسءت االكمينيكية عمى أن يتم االلتزام ببءقي متطمبءت لجنة التطوير الدوائي في
.1820/80/21

* -ممحوظة :قررت المجنة الانية لمراقبة األدوية بجمستيء في  :1820/22/21الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

( )Sofosbuvir + Daclatasvirمع االلتزام بقرار لجنة التطوير الدوائي في 1820/0/21وقرار المجنة العممية المتخصصة ألم ارض الجيءز اليضمى

والكبد في .1820/28/20

تم العرض عمي لجنة التطوير الدوائي بجمستيء في  1820/80/21والتي أوصت بأنو من النءحية العممية والصيدالنية ال مءنع من استكمءل السير فيإج ار ات التسجيل ولكن بشرط أن تتقدم الشركة بءألتي:

)بيءن 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 حءلة قبول ىذه الدراسءت تقوم الشركة بءج ار دراسة تكءفؤ حيوى  Fast and Fedودراسءت سريرية استنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة

ألمراض الجيءز اليضمى والكبد.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Asunaprevir + Daclatasvirاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمي والكبد بجمستيء في
 1820/22/11ولجنة الاءرمءكولوجي في . 1822/22/21

ممحوظة:

 -2المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمى والكبد بجمستيء فى :1820/22/11

والتى أوصت برفض المستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية عن التركيبة تثبت أمءنيء و فءعميتيء في عالج فيروس سي . Genotype 4
 -1لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1822/22/21

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات لعدم وجود مء يؤكد فءعمية و مأمونية التركيبة فى عالج .HCV Genotype 4

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( ) Ipragliflozin + Metforminاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم بجمستيء في
 1822/21/11و  1822/21/1ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/28/21

ممحوظة:

 -2المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم بجمستيء فى : 1822/21/11
والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم وجود مرجع عممي لمجمع بين المءدتين في تركيبة واحدة.
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ذن إعءدة العرض علَ اللجنح العلويح الورخصصح ألهراض الغذد الصواء ًالويراتٌليسم تجلسريا فَ :3122/23/5
ًالرَ لررخ إنيا هازالد عنذ رأييا الساتك فَ 3122/23/36
 -1لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1822/28/21

و التى رأت أن المستحضر يحتوى عمى الجرعة المعتءدة الكءممة من مءدة  Ipragliflozinمع نصف الجرعة اليومية الموصى بيء من مءدة

الـ Metforminبمء يخءلف القواعد المتبعة فى عالج مرض السكرى من النوع الثءنى  ,لذلك أوصت المجنة برفض المستحضر.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Calcium

 )dobesilate + Lidocaineفي شكل  Rectal Suppositoryاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العءمة
بجمستيء في  1820/22/12ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/1/21

ممحوظة:

 -2المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العءمة بجمستيء فى : 1820/22/12

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر اليقءفو في البرتغءل وايطءليء وعدم وجود دراسءت كءفية تثبت امءن وفءعمية المستحضر
 -1لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1822/1/21

و التى أوصت برفض تسجيل التركيبة محل الذكر و ذلك لعدم وجود مء يثبت فءعمية و مأمونية استخداميء في ىذا الشكل الصيدلي.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Troxerutinفي الشكل
الصيدلي  Ophthalmic preparationsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية بجمستيء

في  1822/3/1ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/1/2
ممحوظة:

 -2المجنة العممية المتخصصة ألمراض و جراحة العيون والشبكية بجمستيء فى : 1822/3/1

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية الستخدام ىذه المءدة بيذا الشكل الصيدلي.
 -1لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1822/1/2

و التى أوصت برفض تسجيل المستحضر حيث انو ال يوجد مء يؤكد فءعمية و مأمونية استخدام مءدة  troxerutinفي ىذا الشكل الصيدلي

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Atropineبتركيز 0.1
 mg/mlفي الشكل الصيدلي  Ophthalmic preparationsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون

والشبكية بجمستيء في  1822/6/11ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/22/2

ممحوظة -2 :المجنة العممية المتخصصة ألمراض و جراحة العيون والشبكية بجمستيء فى :1822/6/11
والتى أوصت برفض المستحضر لعدم فءعمية التركيز المقدم.

 -1لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1822/22/2

و التى أوصت برفض تسجيل المستحضر حيث أن ىذه التركيبة غير مسجمة في أي دولة مرجعية كمء أن الدراسءت المقدمة ال تاي بءلمعمومءت التي

تثبت فءعمية و مأمونية االستخدام.
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Citicolineترركيس
 100mg/10mlفي صورة  Oral Solutionاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في

 1822/22/6ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/22/10

ممحوظة-2 :المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  :1822/22/6رفض المستحضر الن التركيز المقدم أقل من الجرعة
العالجي) : (Sub therapeuticحيث ان الجرعة اليومية بنء عمي التوصيءت العءلمية mg/day1888-2888

-1لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء فى  :1822/22/10رفض تسجيل المستحضر حيث أن الجرعة اليومية المعتءدة من ىذا الدوا ىي 188مجم الى

 1888مجم و تركيز المستحضر المقدم من الشركة ىو عشر تركيز المستحضر المرجعي ممء يتطمب تنءول كميءت كبيرة من الدوا (قد تصل ألكثر من

عبوة في الجرعة الواحدة) لموصول الى الجرعة المطموبة

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ginkgo Bilobaفي صورة
 Ophthalmic Preparationsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض العيون بجمستيء في  1822/2/13ولجنة
الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/22/10

ممحوظة -2 :المجنة العممية المتخصصة ألمراض العيون بجمستيء في :1822/2/13

رفض التركيبة لعدم تقديم دراسءت عممية معتمدة كءفية تثبت فءعية و امءن مءدة  Ginkgo Bilobaفى الشكل الصيدلى المقدم قطرة عين

 -1لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء فى  :1822/22/10مءدة الـ  Ginkgo bilobaغير مسجمة في أي من الدول المرجعية ك Ophthalmic solution

او لالستخدام في دواعي االستعمءل المقدمة من الشركة انمء مسجمة فقط ك  Oral dosage formsلدواعي استعمءل مختماة و غير مثبت مأمونية أو
فءعمية استخداميء في العين لذلك أوصت المجنة برفض تسجيل المستحضر

* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى التركيبة (:)Sofosbuvir + Velpatasvir
الموافقة عمى قرار المجنة المجمعة من أعضء لجنة اليقظة الدوائية واألعضء المدعوين وفقءً لتأشيرة رئيس اإلدارة بجمستيء في
 1822/1/1الذي ينص عمى:

" إلزام الشركءت مءلكي المستحضرات المحتوية عمي  Sofosbuvir + Velpatasvirبإستياء المعءيير التي تنص عمييء أسس

الممءرسة الجيدة لميقظة الدوائية  GVP-Arabالمتبعة بءلمركز وبمء فييء الـ Additional monitoring (Inverted Black
).Triangle
أمء فيمء يخص الدراسة ,تري المجنة بعمل  Registryبءلتعءون مع المجنة القومية لمكءفحة الايروسءت بشرط ان يتم اآلتي لضمن

)2

نجءح الـ:Registry

ان تضءف بعض المعمومءت لمبيءنءت التي يتم تجميعيء بءلاعل حتى تؤدي غرض الـ Registryوىي:

 األسم التجءري لممستحضر
 بيءنءت الاءعمية

 اآلثءر العكسية الخطيرة وغير الخطيرة
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 الـ Safety concernsالمدرجة بخطة ادارة المخءطر
 معدل الحءالت المنتكسة Relapse

 حيث ان اىداف الـ Registryتقييم المستحضرات المحتوية عمي  Sofosbuvir + Velpatasvirفي الـClinical practice

من حيث الاءعمية ,اآلثءر العكسية ومعدل اإلنتكءس لمحءالت التي تم عالجيء بءلاعل

)1

إلزام الشركءت مءلكي المستحضرات المحتوية عمي  Sofosbuvir + Velpatasvirبمتءبعة جمع المعمومءت مع المجنة

)3

إلزام الشركءت مءلكي المستحضرات المحتوية عمي  Sofosbuvir + Velpatasvirبتجميع معمومءت المأمونية من

)1

ان يكون تم اضءفة المستحضرات المحتوية عمي  Sofosbuvir + Velpatasvirلمبروتوكول العالجي الخءص بءلمجنة

)1

القومية لمكءفحة الايروسءت

الـ Private marketوامداد مركز اليقظة بيء وتقديميء وفقءً ألسس الممءرسة الجيدة لميقظة الدوائية GVP-Arab

ان يعءد النظر في استمرارىء بعد مرور عءم من البد فييء.

مع التوصية بءلنظر في بءقي متسحضرات الـ DAAsالجديدة لعالج الـ HCVلتقييميم عمي حدي استرشءداً بتجربة الـRegistry

في المستحضرات المحتوية عمي "Sofosbuvir + Velpatasvir

مع التوصية بإج ار دراسة  Retrospectiveلكل الحءالت  First Line & Relapsersعمى عدد  288مريض بكل من
معيد الكبد القءىره-معيد الكبد المنوفية-مستشاي الراجحي اسيوط-مركز القصر العيني وتقديم نتءئج الدراسة لمركز اليقظة
الدوائية والتوصية بءلمتءبعة مع لجنة مكءفحة الايروسءت الكبدية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/1/02
* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) )Gabapentin+ Cyanocobalamine + Thiamineاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية

بجمستيء في  1820/ 28/3ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/28/32

ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة لألم ارض الناسية والعصبية بجمستيء فى :1820/ 28/3

والتى أوصت برفض التركيبة حيث انيء ال تقدم ميزة عالجية فى عالج  Neuropathyعن البدائل الموجودة فى السوق المصرى و عدم الحءجة لو.
لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى : 1822/28/32

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر لناس السبب الذكور في قرار المجنة العممية المتخصصة  1820/28/3اذ ان التركيبة ال تضيف أي ميزة
عالجية عن استخدام مءدة الـ  gabapentinمناردة في عالج في التيءب األعصءب الطرفية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Clascoteroneفي صورة
 Topical Dosage formsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتنءسمية وأمراض الذكورة بجمستيء في
 1822/21/13ولجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1822 /21/21

ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتنءسمية وأمراض الذكورة بجمستيء فى :1822/21/13

و التى أوصت بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية تايد آمءن و فءعمية ىذا المستحضر حيث أن المستحضر األصيل
مءزال تحت الدراسءت األكمينيكية في الييئءت العءلمية.

لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في :1822 /21/21

والتي أوصت ب عدم الموافقة عمي تسجيل المستحضر لعدم وجود أي معمومءت في المراجع العممية المعروفة تؤكد الاءعمية والمأمونية مع امكءنية النظر
في تسجيل المستحضر بعد االنتيء من اج ار ات تسجيل المءدة في الـ .FDA

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Amoxicillin
 )500mg + Clavulanic acid 62.5mgبيذه التركيزات وبءلشكل الصيدلي  sachetاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة

ألمراض األطاءل بجمستيء في  1822/1/13والمجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822/ 21/32ولجنة
الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/0/11

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في :1822/1/13
والتى قررت إنيء مءزالت عند رأييء السءبق برفض المستحضر لألسبءب اآلتية:

البد من احتسءب الجرعة و تقسيميء عمى حسب وزن الطال و ىذا ال ينطبق عمى ىذا الشكل الصيدلي
لجنة الاءرمءكولجى بجمستيء فى : 1822/0/11
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والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر حيث أن الجرعة المستخدمة في الائة العمرية من الشركة  Adult & children More than 40kgىي

ناس الجرعة من تركيز  1000mg/125mgو بءلتءلي ال يوجد أي ميزة الستخدام المستحضر محل الد ارسة.

المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  :1822/ 21/ 32والتى أوصت برفض المستحضر ألنو ليس لو ميزة عالجية عن البدائل
الموجودة بءلسوق المصري و تأييدا لقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في . 1822/0/11

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Fursultiamineفي صورة
 injectionاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822/2/38ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء

في .1818/2/1

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى :1822/2/38

والتى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر لوجود مستحضرات كثيرة بءلسوق المصرى تحتوى عمى  Vitamin B1كمء أن استخدامو عن طريق
الحقن الوريدى قد يقمص من استعمءلو و ال يضيف فءئدة فى العالج.

لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى : 1818/2/1

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر لذات األسبءب المذكورة في قرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمي في 1822/2/38

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Obeticholic acidبتركيز
 25mgاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمي والكبد بجمستيء في  1820/3/12ولجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/21/16

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمي و الكبد بجمستيء في :1820/3/12

والتى أوصت برفض المستحضر لعدم وجود مرجع عممي ليذا التركيز وعدم وجود دراسءت كءفية تثبت امءن وفعءلية المستحضر.

لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء في  :1822/21/16والتى أوصت برفض تسجيل المستحضر لعدم مرجعية التركيز حيث أن الجرعة القصوى من ىذه
المءدة ىي  10 mg once dailyكمء أن الدراسءت المقدمة من الشركة أفءدت أنو ال يوجد فءعمية اضءفية لمتركيز 11مجم عن التركيز المرجعي

28مجم ممء يعرض المريض ألثءر جءنبية اضءفية غير مبررة.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Mepenzolateاستنءداً

لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822/21/32ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/1/21

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة المراض البءطنة بجمستيء فى  1822/21/32و التى اوصت :
برفض المستحضر و ذلك لألسبءب اآلتية:

 -2مءدة ال  Mepenzolateليس ليء دور عالجي في قرحة المعدة و االثنى عشر.
-1وجود بدائل حديثة اكثر فءعمية و امءنء.

-3اآلعراض الجءنبية الخطيرة لمضءدات االسيتيل كولين قد تصل الى درجة الشمل .
لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى  1822/1/21و التى اوصت :

بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود معمومءت التي تايد في فءعمية أو مأمونية المستحضر خءصة مع ايقءف تداول المستحضرات المثيمة

في كال من السويد و ال FDA
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Mometasone
 )50 mcg + Olopatadine 665 mcgبيذه التركيزات استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنف واألذن

والحنجرة في .1822/1/2

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنف و األذن و االحنجرة في  1822/1/2و قررت  :عدم الموافقة عمى التركيبة و ذلك لعدم االنتيء
من الدراسءت اإلكمينيكية التى تايد أمءن و فءعمية التركيبة وتقديم نتءئجيء كءممة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/0/10

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Chloramphenicolفي
صورة  Vaginal preparationsاستنءداً لقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/2/1والمجنة العممية المتخصصة

ألمراض النسء والتوليد بجمستيء فى  1822/83/16وأيضء لعدم تقديم دراسءت عممية كءفية.
ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء والتوليد بجمستيء فى 1822/83/16

و التى اوصت برفض المستحضر لعدم تقديم دراسءت عممية معتمدة كءفية تايد فءعمية و أمءن المستحضر

لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1818/2/1

والتى اوصت برفض تسجيل المستحضر حيث ان مءدة ال  Chloramphenicolليء اثءر جءنبية و ال تستخدم اال في حءالت طبية دقيقة و محددة

ال تشمل دواعي االستخدام المقدمة من الشركة صءحبة المستحضر

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمي إستقبءل مستحض ارت جديدة تحتوي عمي  Acotiamideاستنءداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822 /81/22وأيضء لعدم تقديم دراسءت عممية كءفية .

ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  :1822/81/22مءزالت المجنة عند قرارىء السءبق بعدم الموافقة عمى المستحضر لعدم وجود
دراسءت عممية كءفية تايد الكاء ة و الاءعمية  ,بءإلضءفة إلى أن ىذا المستحضر لو أعراض جءنبية خطيرة  ,حيث يؤدى إلى تراكم مءدة Acetyl

 Cholineالتى تؤدى إلى نقص فى ضربءت القمب و تقمص بءلشعب اليوائية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/0/02
* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة  Rosuvastatin 40 mg + Ezetimibe 10 mgاستنءداً
لقرار لجنة الاءرمءكولوجى فى .1818/2/38

* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة  Omeprazole + Sodium Bicarbonateاستنءداً لقرار
لجنة اليقظة الدوائية في تءريخ .1818/82/26
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/0/07

* -بخصوص ضوابط واجراءات تسجيل مستحضرات عالج األ ورام ومثبطات المناعة المثيمة:
الموافقة عمى المقترح اآلتي المقدم من اإلدارة العءمة لمتسجيل:

أوال :جميع مستحضرات األورام ومثبطءت المنءعة  -المصنعة محميء أو المستوردة  -تحت التسجيل أو المسجمة والتي لم يتم تداوليء
بعد  -وقت صدور ىذا القرار -يتم تقديم اآلتي لالعتمءد كشرط الستكمءل إج ار ات التسجيل أو كشرط إفراج لمتشغيالت اإلنتءجية:
 دراسة ثبءت معجمة لمدة  6أشير عمى تشغيمة تجريبية أو التشغيمة اإلنتءجية األولى. -ممف الجودة ) Module 3 (S-part & P-partلمتقييم.

 دراسة معدل الذوبءن ودراسة التكءفؤ الحيوي لممستحضرات التي تتطمب ذلك  ,ووفقء لمء تحدده المجنة العممية المتخصصةلتقييم دراسءت التوافر والتكءفؤ الحيوي.

ثءنيء :جميع مستحضرات األورام ومثبطءت المنءعة  -المصنعة محميء أو المستوردة – المسجمة  -والمتداولة فعميء وقت صدور ىذا

القرار – يتم االلتزام بءآلتي:

 المتءبعة مع مركز اليقظة الصيدلية المصري ليذه المستحضرات لرصد المأمونية واآلثءر العكسية وتمتزم الشركة بءلمتءبعة معالمركز كل  3أشير عمى األقل أو وفقءً لمء يحدده المركز من ميل زمنية.

 عمل سجالت تبين أمءكن صرف ىذه المستحضرات وكذلك تجميع التقءرير التي تخص فءعمية المستحضرات ؛ وخءصة التيتصرف عن طريق المعءىد والمستشايءت والمراكز الطبية المختصة بعالج األورام أو المستشايءت الخءصة وذلك لمتقييم من

قبل اإلدارات المختصة عند طمبيء.

 تقديم ممف الجودة ) Module 3 (S-part & P-partلمتقييم واالعتمءد عند إج ار أي متغير عمى المستحضر المسجلثءلثء:

أوعند إعءدة التسجيل.

 االلتزام بكءفة الشروط والمتطمبءت الالزمة الستكمءل إج ار ات التسجيل  ,وكذلك الدراسءت والشروط الواردة بإخطءر التسجيلوفقءً لمء تحدده الق اررات الو ازرية والقواعد المنظمة لذلك.

 -يؤخذ مءيمي في االعتبءر كميزة إضءفية عند تقييم ممف الجودة الخءص بءلمءدة الاعءلة  :S-partأن تكون المءدة الاعءلة

مستوردة من إحدى الدول المرجعية  ,أو أن يكون خط اإلنتءج بءلمصنع الذي يتم استيراد المءدة الاعءلة منو تم التاتيش عميو

أوحءصل عمى شيءدة  GMPسءرية من إحدى الدول المرجعية  ,أو معتمد من الـ  FDAأو حءصل عمى EUDRA GMP
 ,كمء يؤخذ في االعتبءر أيضءً شيءدة الـ  CEPالصءدرة من .EDQM

 يسمح بءستياء طمبءت ممف التسجيل  CTDعمى تشغيمة واحدة تجريبية أو إنتءجية وفقءً لحءلة كل مستحضر. -المتءبعة من قبل التاتيش الصيدلي الستياء المتطمبءت.
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 واستثنءئو منInjection  بءلشكل الصيدليIbuprofen lysine  الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى-*
.NSAIDs  الخءص بالــ1828/1/2 قرار المجنة الانية فى
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/0/5

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Metoprolol +

 )Ticagrelorاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية في  1820/22/12ولجنة
الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/6
ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستها فى :0218/11/01

أوصت برفض التركيبة لالسبءب اآلتية:

-2ال يوجد د ارسءت كءفية تثبت آمءن و فءعمية التركيبة.

-1غير مدرجة في الـ  Guidelinesالعءلمية لعالج .Acute coronary artery disease

لجنة الفارماكولوجى بجمستها فى :0202/0/6

أوصت برفض تسجيل المستحضر لذات األسبءب المذكورة فى قرار المجنة العممية المتخصصة لجراحة القمب و األوعية الدموية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Levonadifloxacinفي
صورة  Oral dosage formsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتنءسمية وأمراض الذكورة بجمستيء

في  1822/3/22ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/6
ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستها فى :0219/0/11

أوصت برفض المستحضر حيث ان المستحضر األصيل مءزال تحت الدراسءت االكمينيكية و عدم تقديم دراسءت كءممو تايد فءعمتيء و مأمونيتيء و
فءعميتيء.

لجنة الفارماكولوجى بجمستها في  : 0202/0/6أوصت برفض تسجيل المستحضر حيث أن الدراسءت المقدمة لم تثبت فءعمية و مأمونية استخدام
المستحضر.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Befunololفي صورة
 Ophthalmic Dosage formsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية بجمستيء في

 1822/2/13ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/18
ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة ألمراض و جراحة العيون و الشبكية بجمستها فى :0219/9/00والتى أوصت برفض المستحضرات لعدم الحءجة و

وجود بدائل أخري متوفرة بءلسوق المصري و ايقءف تداولو في فرنسء و ايطءليء.

لجنة الفارماكولوجى بجمستها في : 0202/0/02

والتى أوصت برفض تسجيل المستحضرات حيث أن مءدة الـ  Befunololغير متداولة في أي دولة مرجعية و قد تم سحبيء من الدول الوحيدة
المسجمة بيء و ىي فرنسء و ايطءليء و بءلتءلي غير مثبت مأمونية استخداميء .
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة بءلتركيبة(Magnesium aspartate + :
)L Lysine Hcl + L Leucine + L Phhenylalanin + Valine + Ascorbic acid
في صورة  Oral dosage formsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في 1822/21/32
ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/6
ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة المراض الباطنة بجمستها في :0219/10/01

والتي أوصت برفض المستحضر و ذلك لألسبءب اآلتية:
-2التركيبة المقدمة ليس ليء غرض عالجي واضح

-1اسء ة استخدام التركيبة المقدمة قد يؤدي الى اذى لمكمى و في حءلة وجود خمل كبدي بسيط قد يؤدي الى غيبوبة كبدية.
-3وجود مءدة ال مءغنيسيوم و استخدامو عن طريق الام قد يؤدي الى حدوث اسيءل و اضطرابءت بءالمالح في الدم.

لجنة فارماكولوجي بجمستها في :0202/0/6

والتي اوصت برفض تسجيل المستحضر تأييدا لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة فى  1822/21/32حيث أن المستحضر ليس لو
غرض عالجى واضح و أن إسء ة استخدام التركيبة قد يؤدى إلى ضرر لبعض مرضى الكمى أو الكبد.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Oliceridineاستنءداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض األلم والتخدير بجمستيء في  1818/83/83ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في /21/11
.1821

ممحوظة:

المجنة العممية المتخصصة المراض االلم والتخدير بجمستها في :0202/0/0

توصي المجنة برفض مءدة  Oliceridineحيث انو مءزال تحت الدراسءت االكمينيكية و عدم تقديم دراسءت كءممة تايد فءعمية و مأمونية المءدة .

أفاد قسم الفارماكولوجي بتطبيق قرار لجنة الفارماكولوجي بجمستها في:0215/10/02

بخصوص المستحضرات التى مءزالت تحت الدراسءت االكمينيكية و رفضت المجنة الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث ان فءعمية ومأمونية ىذه

المواد لم تعرف بعد.

ويطبق القرار عمي جميع الحءالت الممءثمة لممستحضرات التي تتقدم لمتسجيل بو ازرة الصحة المصرية ومءزالت المواد الاعءلة الداخمة في تركيبيء تحت
الدراسءت االكمينيكية عءلميء.

* -يتم تسجيل مءدة  N-acetylcysteineطبقءً لتصنياو بءلمرجع .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/2/16

* -بخصوص حءالت إضءفة العبوة بغرض التصدير والتي تحتءج إلى متطمبءت يتم إق ارراىء من قبل لجنة المتغيرات:

يتم االلتزام بتقديم دراسة ثبءت معجمة لمدة  6أشير عمى تشغيمة إنتءجية وال يتم اإلفراج إال بعد اعتمءد دراسة الثبءت المعجمة لمدة

 3أشير.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/2/00
* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمي التركيبة )(Bromelain + Trypsin + RutosideTihydrate

بءلتركيزات المرجعية وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم بجمستيء في  1818/81/81وقرار لجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1822/82/32
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/2/02

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Anaprazoleاستنءدا لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1820/22/12ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1821 /21/11
ممحوظة:

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المراض البءطنة بجمستيء في  : 1820/22/12والتي اوصت بعدم الموافقة عمي المستحضر

قررت لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى  1821/21/11ق ار ارً عءمءً عمى كءفة المستحضرات المقدمة لمتسجيل إستنءداً لوجود مستحضرات مقدمة لمتسجيل
فى الدول المرجعية و مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية:

عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية و بءلتءلى فإن مأمونية ىذه المواد

لم تعرف بعد ,لذلك ترفض المجنة تسجيل ىذه المستحضرات ,و يطبق القرار عمى جميع الحءالت الممءثمةلممستحضرات التى تتقدم لمتسجيل بو ازرة الصحة

المصرية و مء زالت المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء تحت الدراسءت اإلكمينيكية عءلميءً.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Etoricoxib
 )+Tizanidineاستنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل بجمستيء في
1820/0/1ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1821 /21/11
ممحوظة:

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل بجمستيء  : 1820/0/1توصي المجنة برفض المستحضر ألن :
-2كل مءدة متوفرة عمى حدة فى السوق المصري

-1استخدام المءدتين معءً يستخدم فى حءالت محدودة

-3وجود مءدة  Tizanidineيمنع التدرج فى الجرعة حيث أن ىذا التركيز يسبب النعءس و الدوران

قررت لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى  1821/21/11ق ار ارً عءمءً عمى كءفة المستحض ارت المقدمة لمتسجيل إستنءداً لوجود مستحضرات مقدمة لمتسجيل
فى الدول المرجعية و مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية:

عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية و بءلتءلى فإن مأمونية ىذه المواد

لم تعرف بعد ,لذلك ترفض المجنة تسجيل ىذه المستحضرات ,و يطبق القرار عمى جميع الحءالت الممءثمةلممستحضرات التى تتقدم لمتسجيل بو ازرة الصحة

المصرية و مء زالت المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء تحت الدراسءت اإلكمينيكية عءلميءً.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ( Paracetamol +
 )Lignocaineفي صورة  Injectionاستنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في 1818/1/1والمجنة
العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1818/3/3والمجنة العممية المتخصصة لمتخدير بجمستيء في  1818/3/3و

لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/2/1
ممحوظة:

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في  1818/1/1حيث أوصت برفض تسجيل المستحضر لألسبءب اآلتية:

-2اليوجد استخدام مءدة  Lignocaineفي طب األطاءل في الغرض العالجي المقدم من الشركة .
-1ال يوجد استخدام مءدة  Paracetamol IMفي طب األطاءل .
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تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1818/3/3حيث أوصت بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر وذلك لألسبءب

األتية:

 .2استعمءل مءدة الـ  Lignocaineبءلوريد قد يسبب اضطراب في ضربءت القمب وقد تكون مميتة.

 .1إعطء الـ  Paracetamolعن طريق العضل ال يوجد مء يثبت أمءنو في المراجع العممية أو الدول المرجعية.

 .3قد سبق رفض المستحضر من قبل لجنة األطاءل في  1818/1/1ولجنة األدوية الغير مرجعية في 1818/1/18

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لمتخدير بجمستيء في  1818/3/3حيث أوصت برفض المستحضر لألسبءب اآلتية :
 -2تركيز مءدة  Lignocaineغير مبررة و قد تمثل خطورة في االستخدام المتكرر.

 -1عدم تقديم دراسءت كءفية عن التركيبة و عدم تقديم توصيءت معتمدة بءستخدام )Paracetamol IM or IV (bolus
تم العرض عمى لجنة األدوية الغير مرجعية بجمستيء في : 1818/2/1

حيث أوصت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود أسءس عممي لمجمع بين  Paracetamol & Lidocaineفي شكل  IV ampouleحيث

أن الل  Lidocaineمن الممكن أن يسبب اثءر اثءر جءنبية في  of administrationof routeو في حءلة ال  IM routeال يوجد داعي ايضء

الضءفة ال  Lidocaineحيث أن  Paracetamolال يسبب

Irritation
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/5/12
* -الموافقة عمى المقترح التءلي المقدم من إدارة تسجيل األدوية البشرية والذي يتضمن:

بءلنسبة لق اررات المجنة الانية بءلموافقة عمى استقبءل بعض المستحضرات التي سبق وأن صدر ليء قرار من المجنة الانية برفض

استقبءليء :يتم تطبيق القرار عمى طمبءت االستعالم المقدمة بدايةً من الشير التءلي لصدور القرار وذلك تحقيقء لمبدأ تكءفؤ الارص
بين الشركءت وإلتءحة الوقت لتعديل برنءمج استقبءل طمبءت االستعالم.

(ويتم تطبيق القرار عمى المستحضرات البيطرية والمستحضرات الحيوية).
* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Meloxicamفي صورة  IV Injectionواستثنءئيء من قرار المجنو
الانية في  1828/81/82الخءص بـ  NSAIDsعمى أن يتم التطبيق بداية من الشير التءلي لصدور القرار.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/6/2

* -الموافقة عمي تسجيل المستحضرات المحتوية عمي  Proteolytic enzymesفى صورة  Oral dosage formوالموافقة
عمي استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمييء عمي أن يتم اإللتزام بءلشكل الصيدلي ونشرة المستحضر المرجعي  ,وفي حءلة

عدم المرجعية يتم اإللتزام بءلشكل الصيدلي  Enteric coated or Gastro resistant dosage formوذلك لممستحضرات

الخءصة بءلغرض العالجي عالج التورم واإلرتشءح وكعالج مسءعد لإللتيءبءت  ,وذلك استنءداً لقرار لجنة لجنة األدوية غير

المرجعية بجمستيء في  1818/81/82وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/81/26وقرار المجنة العممية ألمراض

الرومءتيزم بجمستيء في  ,1818/81/81ويتم التطبيق بداية من الشير التءلى لصدور القرار.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/6/18

* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى مءدة  Diclofenacفي صورة أقمءع:

التأكيد عمي قراري المجنة الانية في  1828/28/10و  1822/2/11بءاللتزام بوضع التحذير "ال يستخدم لألطاءل أقل من 6
سنوات" عمي العبوة والنشرة.

ممحوظة :قررت المجنة الانية بجمستيء في :1822/2/11

بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى مءدة  Diclofenacفي صورة أقمءع" :االمجنة مءزالت عند قرارىء السءبق في جمستيء بتءريخ 1828/28/10

بكتءبة التحذير عمى العبوة الخءرجية "ال يستخدم لألطاءل أقل من  6سنوات" في مكءن واضح عمى العبوة الخءرجية وفى النشرة الداخمية وذلك ألنو غير

مسموح بءستخدامو لألطاءل أقل من  6سنوات إال في حءلة الـ  Juvenile Idiopathic Arthritisوذلك طبقءً لممرجع (BNF for children 2010-
 )2011ولشيوع استخدام ىذه المستحضرات في تخايض الح اررة وبدون وصاة طبية ,وتُذكر دواعي االستعمءل بءلتاصيل فى النشرة الداخمية ,ويسري
ذلك عمى جميع المستحضرات المسجمة وتحت التسجيل".
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/6/05

* -بخصوص مءدة : Sodium Metabisulfite

 -2بءلنسبة لممستحضرات  :Large Volume Parentralsال يسمح بوجود المءدة غير الاعءلة  Sodium Metabisulphiteفى
بيءن التركيب إال فى حءلة احتوا بيءن تركيب الـ  Innovatorعمى ىذه المءدة.

 -1بءلنسبة المستحضرات :Paracetamol (Acetaminphen) Solution For Infusion

أ) المستحضرات المسجمة :يتم حذف مءدة  Sodium Metabisulphiteمن بيءن التركيب وتطبق قواعد المتغيرات عمى
المستحضرات الصيدلية المسجمة وتمنح ميمة  20شير من تءريخ المجنة لتوفيق االوضءع ويتم إيقءف اإلنتءج والتداول بعد انتيء
ىذه الميمة.

ب) المستحضرات تحت التسجيل :يتم حذف مءدة  Sodium Metabisulphiteمن بيءن التركيب واذا كءن المستحضر بمراحل
التسجيل النيءئية (حصل عمى موافقة الثبءت ,أو تم تصنيع التشغيالت التجريبية قبل تءريخ المجنة الانية فى  )1818/86/11فيتم

السمءح بإصدار إخطءر التسجيل وتمنح ميمة  20شير من تءريخ المجنة ( وذلك بمء ال يتعءرض مع أى ميل أخرى ممنوحة
لممستحضر) لتوفيق االوضءع وحذف مءدة  Sodium Metabisulphiteمن بيءن التركيب طبقءً لقواعد المتغيرات عمى
المستحضرات الصيدلية المسجمة ويتم إيقءف اإلنتءج والتداول بعد انتيء ىذه الميمة.

* -عدم الموافقة عمى إعءدة تسجيل المستحضرات المحتوية عمى Minoxidilفى صورة 1gel
* -بخصوص المستحضرات المسجمة المحتوية عمي  , Di-iodohydroxyquinolineمخءطبة الشركءت إلج ار دراسة لمتأكد

من  Efficacy & Safety against placeboعمي أن يتم تقديم بروتوكول الدراسة والعرض عمي لجنة األدويو غير المرجعية
.

* -الموافقة عمي إعءدة تسجيل المستحضرات المسجمة التي تحتوي عمي  Bambuterolوالموافقة عمي إستقبءل مستحضرات جديدة

من تءريخ 1818/80/82مع اإللتزام بءلتحذيرات الصءدرة من لجنة الاءرمءكولوجي الخءصة بـ  Long acting B2 agonistبءلنشرة
وذلك استنءداً لقرار لجنة الاءرمءكولوجي في  1826/83/32ولجنة اليقظو الدوائية في . 1818/83/21
 ممحوظه :أ) قرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1826/83/32الموافقة عمى تسجيل المستحضر مع التأكيد عمى إضءفة المحءذير السءبق
إصدارىء من قبل لجنة الاءرمءكولوجي بخصوص  Long acting B2 agonistبنشرة المستحضر والتي تنص عمى :

 -ينيى عن إستخدام ىذه المستحضرات وحدىء ويجب أن يستخدم معيء مشتق كورتيكوستيرويدي بءالستنشءق

 -يقصر االستخدام طويل المدى ليذه المستحضرات عمى الحءالت التي ال تستجيب لممستحضرات الكوتيكوستيرودية وحدىء
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 في حءلة إستخداميء يكون ذلك ألقصر فترة ممكنة لمتحكم في أعراض األزمة التناسية عمى أن يستكمل العالج بعد ذلكبمستحضر كورتيكوستيرويدي.

 بءلنسبة لألطاءل ومن ىم في سن المراىقة يجب استخدام تركيبة صيدلية تحتوي عمى ىذه المواد بءالضءفة الي مستحضركورتيكوستيرويدي.

ب) قرار لجنة اليقظة الدوائية في  1818/83/21كءلتءلي :ال مءنع من تسجيل مءدة ( )bambuterolوينطبق عميو التحذيرات
واالستخدامءت لمجموعة Long acting B2 agonists
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/7/9
* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة (Esomeprazol+
) Rebamipideاستنءداً لقرار لجنة الاءرمءكولوجي في  1818/1/2وقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة في
.1820/1/21

ممحوظة:

تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المراض البءطنة بجمستيء في  1820/1/21والتي أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر ألن مءدة

 Rebamipideتحتءج الى درجة حمضية عءلية وفي ناس الوقت Esomeprazoleيقمل من حمضية المعدة وبذلك يؤثر بءلسمب عمى امتصءص
Rebamipide

تم عرض المستحضر عمى لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/1/2والتي أوصت بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسءت
كءفية تثبت فءعمىة و مأمونية المستحضر

*-إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمي استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمي
Vilaprisanاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء في  1818/1/11والاءرمءكولوجي في

1821/21/11
ممحوظة:

تم إعءدة العرض عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء بجمستيء في  1818/1/11والتي أوصت برفض المستحضر حيث أنة مءزال تحت
الدراسءت األكمينيكية وعدم تقديم دراسءت كءفية تايد فءعمية ومأمونية المستحضر

قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في :1821/21/11تري المجنة عدم الموافقة عمي تسجيل المستحضرات التي مءزالت في مراحل الدراسءت

االكمينيكية  Phase 2وبءلتءلي فإن فءعمية ومأمونية ىذة المواد لم تعرف بعد ,لذلك ترفض المجنة تسجيل ىذة المستحضرات ويطبق القرار عمي جميع
الحءالت الممءثمة لممستحضرات التي تتقدم لمتسجيل بو ازرة الصحة المصرية ومءزالت المواد الاعءلة الداخمة في تركيبيء تحت الدراسءت الكمينيكية عءلميءً

*-إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمي استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمي التركيبة
) )Bupropion+Zonisamideاستنءداً لقرار المجنة العممية لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في

 1820/21/16وقرار لجنة الاءرمءكولوجي في 1818/1/2

ممحوظة:

تم العرض عمي المجنة العممية لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1820/21/16والتي أوصت برفض المستحضر لعدم وجود أسءس عممي
لجمع المءدتين معأً في تركيبة واحدة

تم العرض عمي لجنة الاءرمءكولوجي في  1818/1/2والتي قررت عدم الموافقة عمي تسجيل المستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمي استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمي التركيبة
))Ammonium Chloride+Cetylpyridinium+Dextromethorphan+Menthol+Sodium Citrate
استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر في  1822/1/13وقرار لجنة الاءرمءكولوجي في
1818/1/38

ممحوظة:

تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر في  1822/1/13والتي أوصت بعدم الموافقة عمي المستحضر نظ ارً لعدم
مرجعية التركيبة

تم عرض المستحضر عمي لجنة الاءرمءكولوجي في  1818/1/38والتي أوصت برفض المستحضر لعدم وجود مءيايد فءعمية ومأمونية المستحضر في
وجود ىذة المكونءت مجتمعة وعدم وجود جرعءت محددة لمائءت العمرية المختماة وعدم وضوح دواعي استخدام لتمك المكونءت مجتمعة

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمي استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمي
التركيبة (Dexamethasone+Dextromethorphan+Sodium Benzoate+Guaiacol glyceryl
)ether(Guaifenesinاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في 1820/1/28
وقرار لجنة الاءرمءكولوجي في 1818/1/13

ممحوظة:

تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في  1820/1/28والتي أوصت بعدم الموافقة عمي المستحضر وذلك
لعدم وجود أسءس عممي لجمع ميدئ السعءل مع طءرد البمغم مع الكورتيزون

تم عرض المستحضر عمي لجنة الاءرمءكولوجي في  1818/1/13والتي قررت عدم الموافقة عمي تسجيل المستحضر لعدم وجود أسءس عممي لوجود مءدة
ال Dexamethasoneمع ىذة التركيبة كمء أن تركيز المواد األخري في التركيبة أقل من الجرعة العالجية

* -الموافقة عمى طبءعة اسم المصنع وعنوانو بواسطة الـ  Inkjetوذلك في حءلة عدم وجودىمء عمى البطءقءت الخءصة
بءلمستحضرات المستوردة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/7/16

* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Celecoxibفي صورة  Oral Solutionواستثنءئو من قرار المجنة
الانية في 1828/1/2الخءص بءلـ  NSAIDsويتم التطبيق بداية من الشير التءلي لصدور القرار .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/8/6

* -قصر استخدام المستحضرات التي تحتوي عمى مءدة  Methylergometrineفي صورة  Injectionعمى المستشايءت فقط
وصيدليءت المستشايءت وصيدليءت الشركة المصرية لتجءرة األدوية وأن يتم الصرف بموجب تذكرة طبية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/28/10

* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Etofenamateبءلشكل الصيدلي  Depot Injectionواستثنءئو من

قرار المجنة الانية في  1828/81/82الخءص بعدم استقبءل مستحضرات جديدة  NSAIDsويتم التطبيق بداية من الشير التءلي
لصدور القرار.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى إعءدة تسجيل المستحضرات المسجمة وعدم الموافقة عمى استقبءل
مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Telaprevirاستنءداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية بجمستيء في  1818/6/20والمجنة العممية

المتخصصة ألمراض الكبد والجيءز اليضمي بجمستيء في .1818/0/28

ممحوظة :قررت لجنة اليقظة الدوائية بجمستيء فى  :1818/6/20رفض تسجيل مءدة الـ Telaprevirلألسبءب التءلية :
 -2مءدة الـ Telaprevirغير مسوقة بأي تركيز أو أي شكل صيدلي في الجيءت الرقءبية .
-1ىذه المءدة ليء أثءر عكسية خطيرة أىميء

Serious Skin Reactions Fatal and non-fatal serious skin reactions, including Stevens Johnson Syndrome (SJS), Drug
Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS), and Toxic Epidermal Necrolysis (TEN), have been
reported in patients treated with Telaprevir combination treatment.Fatal cases have been reported in patients with
progressive rash and systemic symptoms who continued to receive Telaprevir combination treatment after a
serious skin reaction was identified.

 -3ظيور مواد فعءلة أحدث وأكثر أمءنء لعالج ناس االستخدامءت التي تستخدم فييء مءدة الـ. Telaprevir

 تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبدوالجيءز اليضمي بجمستيء فى :1818/0/28والتى أوصت برفض المستحضر لألسبءب اآلتية:

 -1تم سحب مءدة الـ Telaprevirمن الـ  guidelinesالعءلمية لعالج .Chronic hepatitis C
-1عدم تداولو في الجيءت الرقءبية الدولية المعتمدة

-3توافر بدائل في السوق المصري اكثر امءنء وفءعمية تنتمي الي المجموعة العالجية ())Direct acting antiviral (DAAsاالحدث من مءدة

Telaprevirمثل Sofosbuvir

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Pinoxacinاستنءداً لقرار المجنة
العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم بجمستيء في  1820/21/22وافءدة قسم الاءرمءكولوجي
ممحوظة :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم بجمستيء فى :1820/21/22
عدم الموافقة عمى المستحضر و ذلك لعدم وجود دراسءت تايد أمءن وفءعمية المستحضر.

أفءد قسم الاءمءكولوجى أن المءدة الاعءلة مءزالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية ) (Phase Iو بءلتءلى فإن فءعمية و مأمونية ىذه المءدة لم تعرف بعد.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/8/07

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى

) Dehydroepiandrosterone (Prasteroneفي صورة  Oral Dosage Formsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة

ألمراض النسء والتوليد بجمستيء في  1818/1/11وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/2/2

ممحوظة :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء والتوليد بجمستيء فى :1818/1/11
برفض المستحضر لعدم تقديم دراسءت تثبت أمءن و فءعمية المستحضر.
أوصت لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى 1818/2/2

بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم تسجيمو بيذا الشكل الصيدلي في أي من الدول المرجعية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Minoxidil + Finasterideاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتنءسمية وأمراض الذكورة بجمستيء في

 1822/6/11وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/2/16

ممحوظة :قررت المجنة العممية المتخصصة لألمراض الجمدية والتنءسمية وأمراض الذكورة بجمستيء في  :1822/6/11رفض التركيبة النيء مءزالت تحت
الدراسءت االكمينيكية وعدم تقديم نتءئج ىذه الدراسءت كءممة التي تايد امءن وفءعمية ىذه التركيبة.

أوصت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء فى :1818/2/16

برفض التركيبة المقدمة لحين وجود دراسءت اكمينيكية كءفية تايد امءن وفءعمية استخدام ىذه التركيبة.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Ondansetron

في صورة  Extended Releaseاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لمسرطءن والنظءئر المشعة بجمستيء في 1818/1/12
وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/86/22

ممحوظة :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لمسرطءن والنظءئر المشعة بجمستيء فى  1818/1/12والتى أوصت :

بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم االنتيء من الدراسءت التى تايد أمءن وفءعمية المستحضر (Extended Release
أوصت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء فى :1818/86/22

بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود أدلة عممية واضحة إلستخدام مءدة  Ondansetronفى صورة . Extended Release Tablet

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

ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/29/20

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل والمستحضرات المسجمة وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي

عمى  Ulipristalبتركيز  5 mgاستنءداً لقرار لجنة اليقظة بتءريخ  1818/3/16والمجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء والتوليد
بجمستيء في  1818/6/28والمجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجيءز اليضمي بجمستيء في  1818/0/28ويرفع لرئيس
ىيئة الدوا لالعتمءد والموافقة عمى إلغء المستحضرات المسجمة.

ممحوظة :ذن عرض الوٌضٌع علي لجنح اليمظح الذًائيح تراريخ ً 3131/4/37أفادخ اللجنح تا َ
الذَ:
تسثة األضرار الرَ لذ ذحذز تالكثذ طثما للجياخ الرلاتيح EMA ,MHRA,ANSM

ذن العرض علي اللجنح العلويح الورخصصح ألهراض النساء ًالرٌليذ تجلسريا في :3131 /7/21ًالرَ لررخ عذم الوٌافمح علَ الوسرحضراخ الرَ ذحرٌٍ علَ ً Ulipristal acetate 5mgرلك لألسثاب اآلذيح:
-2ذأيي ًذ لمرار كل هن الٌكالح األًرًتيح لألدًيح ،فرنسا  ً،الوولكح الورحذج ترعليك ًسحة الوسرحضراخ الوحرٌيح علَ هادج الـ Ulipristal acetate
ترركيس  mg 6الوسرخذهح فَ عالج الـ ً Uterine Fibroidرلك آلثاره الضارج علَ الكثذ.
 -3كثرج هرضَ الكثذ فَ هصر تاإلضافح إلَ صعٌتح هراتعح ًظائف الكثذ للورضَ.
 -4ذٌافر هسرحضراخ أخرٍ لعالج األًرام الليفيح أكثر أهانا هثل Triptorelin Acetate
ذن العرض علي اللجنح العلويح الورخصصح ألهراض الكثذ ً الجياز اليضوي تجلسريا في :3131 /8/21ًالرَ لررخ ذأييذ لرار لجنح النساء ً الرٌليذ تجلسريا في .3131/7/21

* -تخصٌص صالحيح الوٌاد الخام الرَ ذحول :Retest

الموافقة عمى مقترح المجنة العميء لمتاتيش بأن تقوم الشركة بءحضءر Declaration of new retest date/ expiry date
based on stability study done by manufacturer of raw material

عمى ان يتم االتي:

- 2إرسءل الخطءب من المورد إلى اإلدارة العءمة لمتاتيش مبءشرة عمى الـ  emailالخءص بءلتاتيش.

- 1أن يتم إرسءل شيءده تحميل لمخءمة محدث بيء تءريخ انتيء صالحية الخءمة.

ويتم التحميل بمعءمل ىيئة الدوا المصرية كل  6أشير بحد أقصى عمى أن يتم أخذ  shelf lifeبحد أقصى عءم قءبل لمتجديد في
حدود المدة التي تم مدىء من قبل .manufacturer of raw material

* -تكون فترة نقل التصنيع المؤقت لمدة عءم واحد وذلك لمحءالت الطءرئة واالستثنءئية فقط وبعد موافقة اإلدارة العءمة لمتاتيش ويتم
االلتزام بتقديم المتطمبءت الخءصة بءلمصنع الجديد لإلدارات المختصة طبقء لمقواعد خالل ىذا العءم  ,وبءلنسبة لموافقءت نقل

التصنيع المؤقت السءبق إعطءؤىء لمشركءت يتم االلتزام بتقديم المتطمبءت الخءصة بءلمصنع الجديد لإلدارات المختصة طبقء لمقواعد
وذلك خالل عءم من تءريخ المجنة ,مع إلغء مء يخءلف ذلك من ق اررات سءبقة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/29/12

* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Thiocolchicosideبتركيز  4 mgفقط مع االلتزام بكتءبة التحذير
(ال يستخدم لمدة تزيد عن  2أيءم فقط بجرعة من  1-2قرص يوميء) عمى العبوة الخءرجية وتعديل الجرعة بءلنشرة وذلك طبقء

لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل وجراحة العظءم بجمستيء في  1818/82/10عمى أن يتم التطبيق

بداية من الشير التءلي لصدور القرار.

ممحوظة  :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل وجراحة العظءم بجمستيء في  1818/82/10اآلتي :

ال مءنع من الموافقة عمي المستحضر بتركيز  4 mgفقط وذلك حيث أن خطورة إستخدام المستحضر بيذا التركيز أقل من تركيز  8 mgكمء أن تركيز 4

 mgمتداول بءلدول المرجعية إيطءليء وفرنسء والبرتغءل بشرط أن يتم كتءبة تحذير عمي العبوة الخءرجية (ال يستخدم لمدة تزيد عن  2أيءم فقط بجرعة من

 1-2يوميء) وذلك تجنبء لألثءر الجءنبية في حءلة زيءدة الجرعة اليومية عن  8 mgومنيء severe hepatitis , teratogenicity ,male infertility

 and may be carcinogenicوأال يتم صرفو اإل بوصاة طبية
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/29/17
* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Bendazacوذلك استنءدا لقرار لجنة
اليقظة الدوائية في .1818/0/12
ممحوظة تم عرض المستحضر عمى لجنة اليقظة الدوائية فى 1818/0/12وقررت بنء ً عمى مءتم عرضو:

توصي المجنة برفض تسجيل المستحضر لألسبءب التءلية:

 -2ال توجد دراسءت كءفية عمي فءعمية المءدة الاعءلة في الشكل الصيدلي  Coated tabletلالستخدام المذكور

(Early presenile and senile idiopathic cortical cataract; juvenile cataract; cataract diabetic; pacification of the

)cortex or lens nucleus of any etiology

 -1توجد  Safety concernsعمي المءدة الاعءلة في الشكل الصيدلي  Coated tabletمن أىميء  Hepatotoxicityأدت إلي إيقءف استخدامو في
الدول المرجعية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/29/02
* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Doxylamine + Folic acid + Pyridoxineاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في
 1822/6/11وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/2

ممحوظة:

-تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  1822 /6/11والتى اوصت بءلتءلى:

مءزالت المجنة عند قرارىء السءبق فى  0210/6/18عند عرض تركيبة )) doxylamine +pyrodixineوالتى أوصت بعد الدراسة المستايضة
لممستحضر برفض المستحضر وذلك لألسبءب التءلية :

 )2دواعى االستخدام المذكورة من قبل الشركة غير موجودة في المراجع العممية.

 )1طبقءً لممراجع العممية التستخدم مءدة  Doxylamineلمحوامل حيث أنيء قد تسبب تشوه لألجنة.

*كمء أن اضءفة مءدة الـ  Folic acidإلى التركيبة ال يحمى األجنة من التشوىءت النءتجة من وجود مءدة الـ Doxylamine
-تم العرض عمي لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/1/2و التى قررت:

عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود أىمية عمميو لمجمع بين مءدتي  Doxylamine+Pyridoxineمع مءدة  folic acidو التي يمكن أن

تستخدم مناردة كمء أن تركيز مءدة  Pyridoxineكمضءد لمقئ اقل من الجرعة العالجية

* -إلغء المستحض ارت تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Azanidazoleاستنءداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء والتوليد بجمستيء في  1818/1/11وق ارر لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في
.1818/6/11
ممحوظة:

 -تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المراض النسء والتوليد بجمستيء في  1818/1/11والتي أوصت  :برفض المستحضر لألسبءب

اآلتية  - :عدم تقديم دراسءت عممية معتمدة كءفية عن فءعمية و أمءن المستحضر
 -تم سحبو من ايطءليء

 -يوجد بدائل متوفرة في السوق المصري قد ثبت مأمونيتيء مثل Metronidazole

 تم عرض المستحضر عمي لجنة االدوية الغير مرجعية بجمستيء في  1818/6/11والتي أوصت :برفض تسجيل المستحضر المقدم لعدم وجود دراسءتكءفية حديثة تثبت فءعميتو و مأمومنيتو في دواعي االستخدام المقدمة مع عدم وروده في ال  guidelinesالحديثة لعالج Trichomonas vaginalis

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Fermagateاستنءداً

لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسءلك البولية بجمستيء في  1818/0/11وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء

في .1821/21/11

ممحوظة:
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 تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكمى والمسءلك البولية بجمستيء فى 1818/0/11والتي أوصت :بعدم الموافقة عمىالمستحضر لعدم االنتيء من الدراسءت اإلكمينيكة التى تثبت أمءن وفءعمية المستحضر.

 -أفءد قسم الاءرمءكولوجى بأن ىذا المستحضر يطبق عميو قرار لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى  1821/21/11حيث

قررت ق ار ارً عءمءً عمى كءفة المستحضرات المقدمة لمتسجيل إستنءداً لوجود مستحضرات مقدمة لمتسجيل فى الدول المرجعية و مء زالت فى مراحل الدراسءت

اإلكمينيكية :بعدم الموافقة عمى تسجيل المستحضرات حيث المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية وبءلتءلى فإن مأمونية
ىذه المواد لم تعرف بعد ,لذلك ترفض المجنة تسجيل ىذه المستحضرات ,ويطبق القرار عمى جميع الحءالت الممءثمة لممستحضرات التى تتقدم
لمتسجيل بو ازرة الصحة المصرية و مء زالت المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء تحت الدراسءت اإلكمينيكية عءلميءً.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
)  (Brimonidine +Dorzolamide+Timololاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض العيون والشبكية بجمستيء في

 1818/2/12وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/2/16
ممحوظة:

 تم عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المراض العيون والشبكية بجمستيء في 1818/2/12والتي أوصت :بعدم الموافقة عمىالمستحضر لعدم االنتيء من الدراسءت اإلكمينيكة التى تايد أمءن و فءعمية التركيبة

 -تم عرض المستحضر عمي لجنة االدوية الغير مرجعية بجمستيء في 1818/2/16والتي أوصت :برفض التركيبة المقدمة

و ذلك لعدم وجود معمومءت بخصوصthe Pharmacokinetics of the 3 active constituents in one fixed dose combination

* -الموافقة عمى استقبءل مستحصرات جديدة تحتوي عمى  Edaravone 30 mg / 20 ml.بءلشكل الصيدلي Injection
استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1818/2/2ويتم التطبيق اعتبء ار من
.1818/22/2
ممحوظة:

تم عرض المستحضر علي اللجنح العلويح الورخصصح لالهراض النفسيح ًالعصثيح تجلسريا في  3131/2/2والتى اوصت بءلتءلى:تالوٌافمح علَ الوسرحضر هن الناحيح العلويح ًرلك لألسثاب اآلذيح :
 -2الىويرو فَ عالج .Amyotrophic lateral sclerosis
ً -3عذم ذٌافر الثذائل فَ السٌق الوصرٍ.
-4هرجعيح الرركيثح.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/12/21
* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى :Cefotaxime 0.5g Injection

يتم االلتزام بحجم المذيب  2 mlوفي حءلة استخدام مذيب بحجم آخر يتم االلتزام بكتءبة "يحل في  2 mlمذيب" عمى العبوة
والنشرة مع متءبعة التاتيش واعطء ميمة  6أشير من تءريخ المجنة لتوفيق األوضءع.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/12/00
* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Hydrocodone Bitartrate + Guaifenesinاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في
 1818/1/22ولجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/2/16

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء فى  1818/1/22والتي أوصت

برفض المستحضر و ذلك إليقءف تداول المستحضر في الـ  FDAو طبقءً لـ  Risk Benefit Assessmentالمذكورة في الـ FDA
-تم عرض المستحضر عمى لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء فى  1818/2/16والتي أوصت برفض تسجيل المستحضر إليقءف تداولو في

الـ  FDAو تجنبءً لممشءكل الكثيرة النءتجة عن سو استخدام مءدة ال  Hydrocodoneوذلك تأييدا لقرار لجنة الصدر في .1818/1/22

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Lemborexant

بتركيز  20mgاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1818/2/13ولجنة
األدوية غير المرجعية بجمستيء في .1818/2/2

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1818/2/13والتي أوصت برفض
المستحضر لعدم مرجعية التركيز المقدم حيث أن اقصى جرعة لمءدة  Lemborexantىي 28مجم يوميء.

-تم عرض المستحضر عمى لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في  181/2/2والتي أوصت برفض تسجيل المستحضر وذلك لتخطية الحد

االقصي من الجرعة اليومية  10mgلمءدة  Lemborexantطبقء لممراجع العممية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Azimilideاستنءداً
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء في  1818/2/2وافءدة قسم الاءرمءكولوجي.

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى  1818/2/2والتي أوصت عدم الموافقة عمى
المستحضر  Azimilideبتركيز  125 mgوذلك لعدم االنتيء من الدراسءت اإلكمينيكية التى تثبت فعءلية وأمءن المستحضر.

أفءد قسم الاءرمءكولوجي بأن :يطبق عمى المستحضر قرار لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى  1821/21/11بخصوص المستحضرات المقدمةلمتسجيل ومء زالت المستحضرات األصيمة فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية فى الييئءت العءلمية والذى ينص عمى :عدم الموافقة عمى تسجيل

المستحضرات حيث المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء مء زالت فى مراحل الدراسءت اإلكمينيكية وبءلتءلى فإن مأمونية ىذه المواد لم تعرف بعد,
لذلك ترفض المجنة تسجيل ىذه المستحضرات ,ويطبق القرارعمى جميع الحءالت الممءثمة لممستحضرات التى تتقدم لمتسجيل بو ازرة الصحة

المصرية و مء زالت المواد الاعءلة الداخمة فى تركيبيء تحت الدراسءت اإلكمينيكية عءلميءً.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Sodium

 Gualenate hydrateفي صورة  Ophthalmic Preparationsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض
وجراحة العيون والشبكية بجمستيء في .1820/22/22
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ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية بجمستيء في1820/22/22والتي أوصت
برفض المستحضر :لعدم تقديم دراسءت كءفية تايد فءعمىة وامءن المءدة ولعدم الحءجة لو و توافر بدائل.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Lysozyme

) (Leftoseفي صورة  Syrupاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في  1818/2/2وقرار

المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنف واألذن والحنجرة بجمستيء في .1822/28/2

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في1818/2/2والتي أوصت برفض المستحضر لعدم تقديم
دراسءت تايد مأمونية و فءعمىة المستحضر .

-تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنف و األذن والحنجرة بجمستيء فى  1822/28/2والتى أوصت برفض

المستحضر من النءحية العممية حيث ان مءدة الـ  Lysozymeتستخدم موضعيءً كءقراص استحالب في حءالت التيءب الحمق  ,و عدم تقديم

دراسءت تايد فءعمىة استخداميء في الشكل الصيدلي المقدم .Syrup

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ademetionineفي
صورة  Injectionاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمي والكبد بجمستيء في 1818/2/23
وقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل وجراحة العظءم بجمستيء في  1822/1/11وقرار المجنة

العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في .1822/3/18

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الجيءز اليضمى و الكبد بجمستيء في  1818/2/23والتي أوصت
بأنو ال يمكن تسجيل المستحضر كمستحضر دوائي و ذلك لألسبءب اآلتية:

 -2عدم تقديم دراسءت معتمدة تؤيد استخدام مءدة  Ademetioninفي عالج أمراض الكبد.
 -1معظم الدراسءت اإلكمينيكية ليذه المءدة قد تمت عمى حيوانءت تجءرب.

-تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم والتأىيل وجراحة العظءم بجمستيء فى 1822/1/11والتي أوصت

برفض المستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية عن ىذه المءدة الستخداميء في عالج .Osteoarithritis

تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1822/3/18والتي أوصت برفضالمستحضر لعدم وجود دراسءت كءفية عن إستخدام ىذه المءدة فى عالج الـ .Depression

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Rebamipideفي

صورة  Ophthalmic Preparationsاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة العيون والشبكية بجمستيء

في .1818/2/12

ممحوظة- :تم عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض و جراحة العيون والشبكية بجمستيء فى 1818/2/12

و التى أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر حيث أن الدراسءت مقدمة من أمءكن غير معتمدة أو معروفة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/11/19
* -بخصوص المستحضرات المسجمة المحتوية عمى التركيبة (Piperazine + Hexamine (Methenamine) +
) Khellinبءلشكل الصيدلي : Effervescent granules

الموافقة عمى استكمءل إج ار ات إعءدة تسجيل المستحضرات المحتوية عمى التركيبة القديمة المحتوية عمى Piperazine

استنءدا لقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في  1818/22/81مع االحتاءظ بءالسم والسعر السءبقين  ,وبءلنسبة

لمشركءت التي التزمت بتطبيق قرار المجنة الانية في  1822/21/1وترغب أيضء في االحتاءظ بءلتركيبة الجديدة بدون مءدة

 , Piperazineيتم تغيير االسم ومراجعة السعر.

ممحوظة :قررت المجنة الانية لمراقبة األدوية بجمستيء في  ": 1822/21/81بءلنسبة لممستحضرات المسجمة والمتداولة في السوق المحمي بءلشكل
الصيدلي  Effervescent granulesالمحتوية عمى التركيبة ) :(Piperazine + Hexamine (Methenamine) + Khellinيتم حذف

مءدة  Piperazineواإلبقء عمى مءدتى  Hexamine+ Khellinوتمتزم الشركءت بتعديل بيءن التركيب تمك المستحضرات وتعتبر مستحضرات
جديدة مع االحتاءظ بءلسعر وبمكءنيء في صندوق المثءئل واضءفة حرف  Nلالسم وتمنح الشركءت ميمة عءم من تءريخ المجنة لتوفيق األوضءع".

* -الموافقة عمى إعءدة تسجيل المستحضرات المسجمة المحتوية عمى  Pamabromوالموافقة عمى استقبءل مستحضرات

جديدة تحتوي عمى مءدة  Pamabromبشرط المرجعية وذلك استنءدا لقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في 1818/28/2
وقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النسء والتوليد بجمستيء في  1818/28/10ويطبق القرار من بداية الشير التءلي

لصدور القرار.

* -بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى  :Meclofenoxate 500mgالموافقة عمى استكمءل إج ار ات تسجيل

واعءدة تسجيل المستحضرات المحتوية عمييء وذلك استنءداً لق اررات المجنة العممية المتخصصة لألمراض الناسية والعصبية

بجمستيء في  1818/82/82ولجنة اليقظة الدوائية بجمستيء في  1818/82/26ولجنة األدوية غير المرجعية بجمستيء في
.1820/82/20

* -تعديل قرار المجنة الانية في  1818/6/20ليصبح" :بءلنسبة المستحضرات التي تحتوي عمي مءدة الـ Diclofenacفي
صورة أقمءع بءلتركيز  18مجم والتركيزات األقل :يتم كتءبة التحذير "اليستخدم لألطاءل أقل من  6سنوات"  ,وبءلنسبة

لمتركيزات األعمى :يتم كتءبة التحذير "اليستخدم لألطاءل" وذلك عمى العبوة الخءرجية والنشرة طبقء لنشرة المستحضرات

المرجعية.
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ممحوظة :قررت المجنة الانية لمراقبة األدوية بجمستيء في " :1818/86/20بخصوص المستحضرات التي تحتوي عمى مءدة  Diclofenacفي
صورة أقمءع :التأكيد عمي قراري المجنة الانية في  1828/28/10و  1822/2/11بءاللتزام بوضع التحذير "ال يستخدم لألطاءل أقل من 6
سنوات" عمي العبوة والنشرة".
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/11/06
* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة (Acetylsalicylic acid 100 mg +
) Clopidogrel 75 mgوذلك لممرجعية ويطبق القرار بداية من .1812/2/2
* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى مءدة  Minocyclineبءلشكل الصيدلي Topical Foam
وذلك بءلتركيزات المرجعية ويطبق القرار بداية من .1812/2/2
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/10/0

* -الموافقة عمى المقترح التءلي والمقدم من قسم المتغيرات لممستحضرات الصيدلية البشرية المسجمة وذلك العتمءد القواعد
المنظمة إلضءفة  /نقل مكءن تصنيع لممستحضرات الصيدلية البشرية المسجمة عمى أن يتم تطبيق القرار عمى التشغيالت
المنتجة أو المستوردة بداية من :1812/3/2

 تمتزم الشركة بءج ار مء يمي عمى المستحضرات من المصنع الجديد: -2التحميل عمى أول  3تشغيالت إنتءجية متتءلية من إنتءج المصنع الجديد بمعءمل ىيئة الدوا المصرية بشعبة التاتيش
(إذا تم التحميل بشعبة التسجيل من قبل) أو تحميل التشغيمة األولى بشعبة التسجيل والتشغيمتين الثءنية والثءلثة بشعبة
التاتيش وذلك في حءلة عدم التحميل بشعبة التسجيل من قبل وال يتم اإلفراج عنيء إال بعد ورود النتيجة بءلمطءبقة.

 -1تقديم دراسة Comparative In-Vitro Dissolution at 3 different PH media (1.2/4.5/6.8) and the
 most suitable medium (D3/4).مقءرنة بتشغيمة منتجة بءلمصنع القديم أو مقءرنة بءلمستحضر المرجعي وال يتم

اإلف ارج عن التشغيمة اإلنتءجية األولى إال بعد اعتمءد الدراسة من قبل قسم التوافر والتكءفؤ الحيوي.

ممحوظة:
-

في حءلة أن المءدة الاعءلة  :Narrow Therapeutic Drugيتم طمب دراسة تكءفؤ حيوي بدال من دراسة معدل الذوبءن

وفقء لمقواعد المنظمة لذلك.

 في حءلة أن المءدة الاعءلة ) :BCS Class (IVيتم طمب إج ار دراسة معدل الذوبءن في إحدى م اركز التكءفؤ الحيويالمرخصة.

 -3بءلنسبة لممستحضرات المصنعة محميء :تقديم دراسة الثبءت المعجمة ( لمدة  6أشير) عمى أول  3تشغيالت إنتءجية
متتءلية لممستحضر إنتءج المصنع الجديد عمى أن يتم ذلك خالل ثالثين شير من تءريخ اإلنتءج في المصنع الجديد يتم

بعدىء إيقءف إنتءج المستحضر لحين استياء جميع المتطمبءت وال يتم اإلفراج عن التشغيالت اإلنتءجية الثالث إال بعد

اعتمءد دراسة ثبءت معجمة لمدة  3أشير عمى التشغيمة اإلنتءجية األولى.

 -وبءلنسبة لممستحضرات المستوردة  :تقديم دراسة الثبءت المعجمة ( لمدة  6أشير) عمى  3تشغيالت إنتءجية متتءلية

لممستحضر إنتءج المصنع الجديد وال يتم اإلفراج عن التشغيالت الواردة إال بعد اعتمءد دراسة الثبءت المعجمة.

 -1تقديم  Process validationلممستحضر إنتءج المصنع الجديد ومتءبعة ذلك من قبل التاتيش الصيدلي.
مع تعديل النشرة الداخمية والبطءقة الخءرجية ومتءبعة ذلك من قبل اإلدارة العءمة لمتاتيش الصيدلي.
* -الموافقة عمى المقترح التءلي والمقدم من قسم المتغيرات لممستحضرات الصيدلية البشرية المسجمة بخصوص مذيب
 Lidocaineعمى أن يتم تطبيق القرار بعد اعتمءد رئيس ىيئة الدوا :

 -2السمءح لمشركءت بتسجيل مذيب  Lidocaineلمحقن العضمي فقط بءألحجءم ( 1 - 1 - 3.1 - 1-2مممي) بتركيز
 %2و  %1دون التقيد بءلعدد المحدد بصندوق المثءئل وعدم السمءح ببيعو إال كمذيب فقط مع كتءبة عبءرة "ال يبءع مناردا
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أو  "Not to be sold separatelyبصورة واضحة وبمون واضح عمى عبوة المذيب.
 -1إلزام الشركءت التي تمتمك (مستحضر  +مذيب) مسجل برقم تسجيل واحد التقدم بتسجيل المذيب برقم تسجيل مناصل
مع إعطء الشركءت ميمة عءمين من تءريخ المجنة الانية لمحصول عمى إخطءر تسجيل المذيب يتم بعدىء إيقءف اإلنتءج

والزام الشركة بإضءفة مذيب مسجل  ,مع السمءح بءالستاءدة من جميع الدراسءت التي تم اجراؤىء عمى مذيب Lidocaine
من قبل سوا كءن المستحضر مسجل أو تحت التسجيل (بشرط أن تكون ىذه الدراسءت قد تم إجراؤىء عمى ناس التشغيمة)

واإلعاء من اعتمءد نشرة داخمية وبطءقة خءرجية لممذيب.

 -3يسمح بإضءفة موردين لممذيب بحد أقصى ثالثة عمى أن يتم توحيد نوع عبوة المذيب بءلنسبة لممستحضر الواحد

وبشرط أن يكون المذيب مسجل مع مراعءة توافق مدة صالحية المذيب مع مدة صالحية الدوا وتطبيق قواعد المتغيرات

لممستحضرات الصيدلية البشرية المسجمة.

 -1يتم االلتزام بإضءفة المذيب في ناس عبوة الـ Vialبءستثنء المستحضرات التي يثبت من خالل المراجع العممية أنيء
يمكن أن تستخدم في المستشايءت أو داخل غرفة العمميءت أو بدون كمية محدودة من المحمول.

 -1وبءلنسبة لممستحضرات المستوردة يتم االلتزام بءلعبوة المتداولة ببمد المنشأ في حءلة التعءرض مع ىذا القرار.
قررات سءبقة .
 -6إلغء كل مء يخءلف ذلك من ا

* -تعديل قرار المجنة الانية لمراقبة األدوية بجمستيء في  1823/3/2ليصبح" :بءلنسبة لممستحضرات المستوردة :السمءح

بءستخدام نشرة معتمدة من بمد مرجعي بشرط أن يكون مسجل ومتداول بو المستحضر مع االلتزام بتطبيق القواعد والقرارت
الخءصة بءلتحذيرات ".

ممحوظة :قررت المجنة الانية بجمستيء في  1823/3/2بءلنسبة لممستحضرات المستوردة :يتم الموافقة عمى النشرة كمء ىي متداولة ببمد المنشأ.

* -الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Buprenorphineتطبيقءً لقرار وزير الصحة رقم ()618
لسنة  1818الخءص ببرنءمج العالج بءلعقءقير البديمة لالفيونءت وذلك بءلشكل الصيدلي Sublingual Tablets

وبءلتركيزات  Buprenorphine 2mgمنارداً ,أو بءلتركيبة ) (Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2mgمع
االلتزام بءشتراطءت التداول طبقء لقرار وزير الصحة ويتم التطبيق بداية من الشير التءلي لصدور القرار.

* -تعديل قرار المجنة الانية بجمستيء في  1818/2/11ليصبح" :إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى
استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة ) (Doxylamine + Folic acid + Pyridoxineاستنءداً لقرار لجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/1/2والتأكيد عمى أن التركيبة ) (Doxylamine + Pyrodixineهرجعيح ً تستخدم
for treatment of nausea and vomiting of pregnancy in women who don't respond to
. conservative management
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ممحوظة :قررت المجنة الانية بجمستيء في  :1818/2/11إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة

تحتوي عمى التركيبة ) (Doxylamine + Folic acid + Pyridoxineاستنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء
في  1822/6/11وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/1/2

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Casopitantوذلك
استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  1820/ 2/ 20والمجنة العممية المتخصصة
لمسرطءن والنظءئر المشعة بجمستيء فى  1820 /28/38ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  :1820/2/20عدم الموافقة وذلك لسحبو من  EMAوعدم

ثبوت أمءن المستحضر.

-1أوصت المجنة العممية المتخصصة لمسرطءن والنظءئر المشعة بجمستيء فى  :1820/28/38بءلرفض حيث تم سحبو من الـ EMAمن
 1882وذلك بنء ً عمى طمب الشركة االم وذلك لالحتيءج لمزيد من الدراسءت التي تثبت امءن المستحضر.
 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  : 1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Clinafloxacin
وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  1820/21/11ولجنة الاءرمءكولوجي

بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  :1820/21/11بعدم الموافقة و ذلك حيث ان ىذه المجموعة

من  3rd Generation fluoroquinoloneليء أعراض جءنبية خطيرة وال يوجد مرجع عممى الستخداميء.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Saxagliptin + Vitamin Dوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم

بجمستيء فى  1822/3/22ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصمء والميتءبوليزم بجمستيء فى  :1822/3/22برفض التركيبة لعدم وجود
دراسءت عممية كءفية تثبت جدوى التركيبة فى مريض السكر.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  : 1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Rosuvastatin + Metforminوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى

 1822/2/13ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2
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ممحوظة -:قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى  : 1822/2/13عدم الموافقة و ذلك لعدم ظيور نتءئج الدراسءت
اإلكمينيكية التى تثبت أمءن وفءعمية المستحضر.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  : 1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Lucinactantوذلك
استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في  1822/1/13والمجنة العممية المتخصصة ألمراض
األطاءل بجمستيء في  1822/2/1ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في1822/1/13بعدم الموافقة نظ ارً اليقءفو في الـFDA

 -أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في  1822/2/1بءلرفض وذلك إليقءف تداولو في  FDAوعدم تداولو في أي

مكءن في العءلم لحديثي الوالدة والمبتسرين وليس لو دور وقءئي في عالج .RDS

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  : 1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Carbutamide
وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض الغدد الصمء والسكر بجمستيء في  1822 /3/22ولجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة المراض الغدد الصمء والسكر بجمستيء في 1822 /3/22بءلرفض إليقءف تداولو في فرنسء.
 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  : 1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Captodiame
وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لالمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1818/1/22ولجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة لالمراض الناسية والعصبية بجمستيء في  1818/1/22بءلرفض وذلك بنء ً عمى تقرير مركز
اليقظة والذي تضمن اآلتي:

**بارنسء تم العثور عمي مقءل يتضمن الغء مستحضر  Covatineالمحتوي عمي مءدة  Captodiame HClحيث أنو بعد اعءدة تقييمو تم
التبين من أن ميزان المخءطر لمنءفع ليس في صءلح المستحضر لنقص البيءنءت المتعمقة بءلكاء ة والذي أوصي مركز اليقظة بعدم تسجيل

المستحضرات المحتوية عمي مءدة ال  Captodiame HClوسحبيء ان وجدت.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ceforanideوذلك
استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1820 /2/20ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في
.1818/28/2
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ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في 1820 /2/20بءلرفض حيث أن المستحضر ينتمي الى مجموعة
 second-generation cephalosporin antibacterialو ىذه المجموعة اصبحت غير ذات جدوى و وجود بدائل متوفرة من مجموعة

 Third-generation cephalosporin antibacterialأكثر فءعمية.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Abaloparatide

وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الرومءتيزم بجمستييء في  1822/82/10و  1820/21/22ولجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في 1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة المراض الرومءتيزم بجمستيء في  1822/82/10بءلرفض لعدم وجود دراسءت كءفية تثبت
فءعمية وأمءن المستحضر.

* -أوصت المجنة العممية المتخصصة المراض الرومءتيزم بجمستيء في  1820/21/22بعدم الموافقة وذلك لرفض منح الرخصة التسويقية
لممستحضر األصيل ) ( Eladynosمن قبل الـ EMAوذلك طبقء لتقرير EMAالصءدر بتءريخ 1820/2/16بخصوص مءدة

.Abaloparatide

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Apremilastفي

صورة  Injectionوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض الرومءتيزم بجمستيء في  1822/86/2ولجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة المراض الرومءتيزم بجمستيء في  1822/86/2بءلرفض لعدم تقديم دراسءت تؤيد أمءن و
فءعمية ىذه المءدة في صورة .Injection form

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Glycyrrhizinفي
صورة  Injectionوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجيءز اليضمي بجمستيء فى
1820/28/20ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجيءز اليضمي بجمستيء فى  1820/28/20بءلرفض المستحضرات حيث ان
المءدة الاعءلة غير مذكورة فى الـ  Guidelinesالعالجية المعتمدة لمجمعيءت العممية لمكبد وىم AASLD, EASL,APASL

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبال مستحضرات جديدة تحتوي عمى Dexlansoprazole
في صورة  Injectionوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في 1822 /21/21

ولجنة التطوير الدوائي بجمستيء في  1822/6/13ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  1818/22/1و .1818/28/2

ممحوظة -:أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822 /21/21بءلرفض لالسبءب االتية:
 -مءدة الـ  Dexalansoprazoleاليوجد ليء مرجع عممى او دولة مرجعية لالستعمءل عن طريق الحقن الوريدى .

 صعوبة تحضير المركب حيث انو  lyophilized powderوقد يتعرض لمتموث ووجود بدائل اكثر سيولة وامءنء فى االستخدام. أوصت لجنة التطوير الدوائي في  1822/6/13بءلرفض وذلك لالسبءب االتية : ال توجد أىمية لتحضيره في ىذه الصورة حيث أنو تتوافر بدائل اكثر امءنء لم تتقدم الشركة بأي دراسءت عممية بخصوص ىذا الشكل الصيدلي -لعدم وجود مرجع عممي أو دولة مرجعية يتوافر بيء الحقن الوريدي

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي في  :1818/22/1عدم الموافقة لعدم توافر الدراسءت التى تايد فءعمية وامءن المستحضر في ىذا الشكل

الصيدلي.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Domperidone + Simethiconeوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى
 1820/21/11ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء فى  1820/21/11بعدم الموافقة وذلك لعدم وجود Scientific

 Rationalلمجمع بين المءدتين معءً و توافر كل منيم عمى حدة فى السوق المصرى.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
(Ammonium Chloride + Carbinoxamine + Citric Acid +Ephedrine + Menthol + Sodium
) Citrateفي صورة  Syrupوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء فى 1822/1/13
ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء فى 1822/1/13بعدم الموافقة نظ ارً لعدم مرجعية التركيبة.
 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Ambroxol + levocetirizineوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء فى /1/1
 1822ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2
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ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء فى  1822/1/1بءلرفض لعدم مرجعية التركيبة وعدم وجود جدوى
أو ميزة عالجية لمجمع بين مذيب لمبمغم و مضءد لمحسءسية في تركيبة واحدة.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Chlorpheniramine + Diphenhydramine + Phenylepherineوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء في  1822 /1/1ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء فى  :1822/1/1بءلرفض لعدم مرجعية التركيبة و لوجود اكثر من

مءدة من مضءدات الحسءسية ووجود مءدة الـ phenylephrineيسبب اثءر جءنبية لالطاءل مثل ارتاءع ضغط الدم .

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Clopidogrel+Metoprololوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء في

 1820/22/12ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى 1820/22/12برفض التركيبة لالسبءب اآلتية:
-2ال يوجد دراسءت كءفية تثبت آمءن و فءعمية التركيبة

-1غير مدرجة في ال  Guidelinesالعءلمية لعالج Acute coronary artery disease

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Lansoprazole + Omeprazoleوذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء

في 1820/22/12ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في 1820/22/12بعدم الموافقة وذلك لعدم وجود Scientific

 Rationalلمجمع بيم مءدتين يؤديءن ناس الغرض العالجى.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
)(Paracetamol 500 mg + Chlorpheniramine 2 mg + Dextromethorphan 15 mg
بيذه التركيزات وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في  1822 /1/13ولجنة
الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في  1822 /1/13بعدم الموافقة نظ ارً لعدم مرجعية التركيبة.
 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
)(Ipecacuana extract + promethazine Hcl + Potassium Guaiacolsulfonate
وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض الصدر بجمستيء في  1820/0/2ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء
في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة المراض الصدر بجمستيء في  1820/0/2بعدم الموافقة لعدم وجود مرجع عممى وسحبو من
اسبءنيء.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
(Calcium carbonate + Magnesium Metasilicate Aluminate + Methionine Methyl Sulfonium
)Chloride +Precipitated Magnesium Carbonate
وذلك استنءداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822 /2/38ولجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء
في .1818/28/2

ممحوظة - :أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض البءطنة بجمستيء في  1822 /2/38بعدم الموافقة حيث أن الشركة لم تتقدم بأى
معمومءت عن دواعى االستخدام و جرعءت الدوا الواجب استخداميء.

 -قررت لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في  :1818/28/2عدم الموافقة لعدم تقديم الدراسءت التي تايد الاءعمية والمأمونية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/10/17
* -استثنء المستحضرات المحتوية عمى  Tacrolimusبءلشكل الصيدلي  Topical Ointmentمن تطبيق قرار المجنة الانية
بجمستيء في  1818/81/12الخءص بضوابط واج ار ات تسجيل مستحضرات عالج األورام ومثبطءت المنءعة.
ممحوظة :قررت المجنة الانية بجمستيء في  1818/81/12بخصوص ضوابط واج ار ات تسجيل مستحضرات عالج األورام ومثبطءت المنءعة:
الموافقة عمى المقترح اآلتي المقدم من اإلدارة العءمة لمتسجيل:

أوال :جميع مستحضرات األورام ومثبطءت المنءعة  -المصنعة محميء أو المستوردة  -تحت التسجيل أو المسجمة والتي لم يتم تداوليء بعد  -وقت صدور ىذا القرار -يتم تقديم اآلتي

لالعتمءد كشرط الستكمءل إج ار ات التسجيل أو كشرط إفراج لمتشغيالت اإلنتءجية:
-

دراسة ثبءت معجمة لمدة  6أشير عمى تشغيمة تجريبية أو التشغيمة اإلنتءجية األولى.

ممف الجودة ) Module 3 (S-part & P-partلمتقييم.

-

دراسة معدل الذوبءن ودراسة التكءفؤ الحيوي لممستحضرات التي تتطمب ذلك  ,ووفقء لمء تحدده المجنة العممية المتخصصة لتقييم دراسءت التوافر والتكءفؤ الحيوي.

-

المتءبعة مع مركز اليقظة الصيدلية المصري ليذه المستحضرات لرصد المأمونية واآلثءر العكسية وتمتزم الشركة بءلمتءبعة مع المركز كل  3أشير عمى األقل أو وفقءً لمء يحدده
المركز من ميل زمنية.

ثءنيء :جميع مستحضرات األورام ومثبطءت المنءعة  -المصنعة محميء أو المستوردة – المسجمة  -والمتداولة فعميء وقت صدور ىذا القرار – يتم االلتزام بءآلتي:

-

عمل سجالت تبين أمءكن صرف ىذه المستحضرات وكذلك تجميع التقءرير التي تخص فءعمية المستحضرات ؛ وخءصة التي تصرف عن طريق المعءىد والمستشايءت والمراكز

-

تقديم ممف الجودة ) Module 3 (S-part & P-partلمتقييم واالعتمءد عند إج ار أي متغير عمى المستحضر المسجل أوعند إعءدة التسجيل.

-

يؤخذ مءيمي في االعتبءر كميزة إضءفية عند تقييم ممف الجودة الخءص بءلمءدة الاعءلة  :S-partأن تكون المءدة الاعءلة مستوردة من إحدى الدول المرجعية  ,أو أن يكون خط

الطبية المختصة بعالج األورام أو المستشايءت الخءصة وذلك لمتقييم من قبل اإلدارات المختصة عند طمبيء.

ثءلثء :االلتزام بكءفة الشروط والمتطمبءت الالزمة الستكمءل إج ار ات التسجيل  ,وكذلك الدراسءت والشروط الواردة بإخطءر التسجيل وفقءً لمء تحدده الق اررات الو ازرية والقواعد المنظمة لذلك.
اإلنتءج بءلمصنع الذي يتم استيراد المءدة الاعءلة منو تم التاتيش عميو أوحءصل عمى شيءدة  GMPسءرية من إحدى الدول المرجعية  ,أو معتمد من الـ  FDAأو حءصل عمى

 , EUDRA GMPكمء يؤخذ في االعتبءر أيضءً شيءدة الـ  CEPالصءدرة من .EDQM
-

يسمح بءستياء طمبءت ممف التسجيل  CTDعمى تشغيمة واحدة تجريبية أو إنتءجية وفقءً لحءلة كل مستحضر.
المتءبعة من قبل التاتيش الصيدلي الستياء المتطمبءت.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 0202/10/01

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Betrixabanوذلك استنءداً
لقرار لجنة اليقظة الدوائية بجمستيء فى  1818/28/82والمجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى .1818/22/81
ممحوظة :تم العرض عمى لجنة اليقظة الدوائية بجمستيء فى  1818/28/2وجء قرار المجنة كءلتءلى :
تم رفض تسجيل مءدة الـ  Betrixabanلألسبءب التءلية:

 -2رفض تسجيل مءدة الـ  Betrixabanفَ  EMAلألسبءب التءلية:
-The efficacy of Dexxience in the proposed indication has not been robustly demonstrated. Evidence presented was based
on a single pivotal study without confirmation of efficacy for betrixaban in other indications.
-Treatment with Dexxience was associated with an increased risk of bleeding events compared to the comparator in the
trial.
 -1توقف تسويق المستحضر بمنظمة الغذا والدوا األمريكية  FDAألسبءب غير واضحة وبذلك أصبح المستحضر غيرمرجعى حتى تءريخو.

-تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيء فى  :1818/22/1والتى قررت عدم الموافقة عمى التركيزات 40 mg & 80 mg

وذلك طبقءً لتقرير مركز اليقظة الدوائية ولألعراض الجءنبية لممءدة الاعءلة طبقء لمـ EMA
-The efficacy of Dexxience in the proposed indication has not been robustly demonstrated. Evidence presented was based
on a single pivotal study without confirmation of efficacy for betrixaban in other indications.
-Treatment with Dexxience was associated with an increased risk of bleeding events ((major or clinically relevant non
major bleedings) compared to the comparator in the trial.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Cefroxadineوذلك استنءدا
لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء فى  1818/1/23وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء فى

.1818/28/11

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض األطاءل بجمستيء فى :1818/1/23
والتى أوصت برفض المستحضر لعدم تقديم الشركة دراسءت كءفية عن المستحضر.

تم العرض عمى لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1818/28/11

والتى أوصت برفض المستحضر حيث أن الدراسءت المقدمة من الشركة قديمة و تمت عمى عدد محدود من المرضى و بءلتءلي فيى ال تثبت فءعمية و

مأمونية المستحضر.

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Rolapitantبتركيز 200mg
وذلك استنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة لمسرطءن والنظءئر المشعة بجمستيء في  1818/1/12وقرار لجنة الاءرمءكولوجي

بجمستيء في .1818/22/1

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لمسرطءن و النظءئر المشعة بجمستيء فى :1818/1/12

والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم االنتيء من الدراسءت التى تايد أمءن و فءعمية التركيز المقدم.

تم العرض عمى لجنة الاءرمءكولوجى بجمستيء فى :1818/22/1

والتى قررت عدم الموافقة عمى تسجيل المستحضر لعدم وجود الدراسءت الكءفية التى تؤيد ىذه الجرعة.
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* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة (Ceftazidime +
) Sulbactamوذلك استنءدا لقراري المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في  1820/2/2و 1820/21/11وقرار

لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/6/20

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في :1820/2/2

والتي أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر لألسبءب اآلتية -:ليس ىنءك خماية عممية عن ىذه التركيبة و لم تجرى أى تجءرب عممية تثبت فعءلية

ىذه التركيبة - .الدراسة الوحيدة المقدمو عن ىذه التركيبة  In Vitroفقط.

-تم عرض مستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيء في :1820/21/11

والتي أوصت بعدم الموافقة عمى المستحضر لألسبءب اآلتية- :ليس ىنءك خماية عممية عن ىذه التركيبة و لم تجرى أى تجءرب عممية تثبت فعءلية

ىذه التركيبة.

 -الدراسة الوحيدة المقدمو عن ىذه التركيبة  In Vitroفقط

تم اعءدة عرض المستحضرين عمي لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في : 1818/28/2

توصي المجنة برفض المستحضرين لعدم استياء الدراسة المطموبة بتءريخ 1818/6/20

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى Pemirolastبءلشكل الصيدلي
 Oral Dosage Formsوذلك استنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض االطاءل بجمستيء في  1822/21/21وقرار لجنة

الاءرمءكولوجي بجمستيء في .1818/28/11

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المراض االطاءل بجمستيء في :1822/21/21

توصي المجنة برفض المستحضر حيث ال يوجد أي ابحءث عممية تايد استخدام ىذه المءدة في طب األطاءل

تم العرض عمي لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في :1818/28/11

توصي المجنة برفض تسجيل المستحضر لعدم وجود الدراسءت الكءفية التي تايد فءعمية و مأمونية المستحضر في االستخدامءت المقدمة من الشركة

* -إلغء المستحضرات تحت التسجيل وعدم الموافقة عمى استقبءل مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Cefmenoximeوذلك
استنءدا لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض البءطنة بجمستيء في  1822/1/16وقرار لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في

.1818/28/2

ممحوظة  :تم العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المراض البءطنة بجمستيء في  1822/1/16والتي أوصت :عدم الموافقة عمى تسجيل
المستحضر لألسبءب اآلتية:

-2توقف تداول المستحضر بارنسء بدون معرفة األسبءب.

-1أنو ليس دوا حيوي يحتءج اليو السوق المصري في الاترة الحءلية.
 -تم العرض عمي لجنة الاءرمءكولوجي بجمستيء في :1818/28/2

توصي المجنة برفض المستحضر لعدم وجود الدراسءت الكءفية التي تايد فءعمية و مأمونية المستحضر
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