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 نخذأل انًسخحضشاث انصٛذنٛت ٔ انحٕٛٚت انغٛش يسجهت فٙ حبالث انطٕاساانذنٛم انخُظًٛٗ 
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 يمذيت: .1
 

توافرها في المستحضرات الهدف من اصدار هذا الدليل االرشادي هو تحديد و توضيح االشتراطات الواجب 

الصيدلية و الحيوية الغير مسجلة لمنح موافقة األستخدام في الحاالت الطارئة و خطوات الحصول علي 

 الموافقة االستثنائية للتداول.

  :عشٚفبثخان .2

  : األحداث نادرة الوقوع و التي تقع فجأه دون توقع أو يكون توقعها قبل فترة الحاالت الطارئة

يسمح باتخاذ االجراءات المعتادة لمواجهتها, و قد تتسبب في وقوع خسائر مالية أو قصيرة بما ال 

 بشرية, مما يتطلب تدخال عاجال و قرارات سريعة"

 :هي الممارسات و النظم المطلوب االخذ بها في تصنيع االدوية و مراقبة  ممارسات التصنيع الجيد

 الجودة و نظام الجودة .

 :السلطات الرقابية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية و التي تطبق  السلطات الصحية المرجعية

 المعايير الدولية للجودة و االمان.

 َطبق انخطبٛك .3
 

سخثُبئٙ لبئى عهٙ دساست انًخبطش نخمٛٛى انًسخحضشاث انصٛذنٛت ٔ إجشاء إسخخذاو انطبسا ْٕ يٕافمت اٳل

ٕاسا انصحت انعبيت بغشض حمذٚى يٕافمت حذأل سخخذايٓب فٙ حبالث طإانحٕٛٚت انغٛش سجهت ٔ انخٙ ًٚكٍ 

 يحذٔدة انٕلج نخهك انًسخحضشاث.

 االطار القانوني:

 مداد و نشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد و اإلإفي قانون  ة بناءا علي تعريف الحاالت الطارئة الوارد

و الذي ينص علي  2112لسنه  151دارة التكنولوجيا الطبية و هيئة الدواء المصرية رقم إالتموين الطبي و 
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الحاالت الطارئة : األحداث نادرة الوقوع و التي تقع فجأه دون توقع أو يكون توقعها قبل فترة قصيرة " 

و بشرية, مما بما ال يسمح باتخاذ االجراءات المعتادة لمواجهتها, و قد تتسبب في وقوع خسائر مالية أ

رشادي لكيفية منح موافقة تصدر هيئة الدواء المصرية هذا الدليل اإل" يتطلب تدخال عاجال و قرارات سريعة

ستخدام ة و الحيوية الغير مسجلة و يشار اليها فيما بعد بموافقة اإليستخدام الطارئ للمستحضرات الصيدلاإل

الت طوارئ الصحة العامة, متضمنة تفاصيل وذلك في حا  emergency use approval (EUA) الطارئ

المتطلبات الفنية لهذة الموافقة و ذلك بناءا علي ما نصت عليه موارد القرارات المنظمة لقواعد و اجراءات 

مصال و اللقاحات و مشتقات الدم تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية و المستحضرات الحيوية و األ

تداول اي مستحضر مع استثناؤه من بعض الشروط الواردة بهذا  "يجوز في حاالت الظروف الطارئة

رئيس هيئة الدواء لهذه  ديئة الدواء المصرية و اعتماهالقرار بناءا علي توصية من نائب رئيس 

 . التوصية"

 االجشاءاث. ٤

شخشاطبث انٕاجب حٕافشْب فٙ انًسخحضشاث انًمذيت نهحصٕل عهٙ يٕافمت اإل.4.1

 :سخخذاو انطبسااإل
 

 عخببس انخبنٙ: خز فٙ اإلسخثُبئٙ ٚجب األجشاء اإلجم انخأْم نهخمٛٛى بًٕجب ْزا اإلأيٍ 

انًسخحضش ٚسخخذو نًشض خطٛش أٔ يٓذد نهحٛبِ أٔ نذّٚ انمذسة عهٙ انخسبب فٙ حفشٙ  .1

 .ٔببء أٔ جبئحت

 .نى حُجح انًسخحضشاث انًسجهت فٙ انمضبء عهٙ انًشض أٔ يُع حفشّٛ .۲

ًٍ بشٔحٕكٕالث انعالج انًعخًذة يٍ انسهطبث انصحٛت انًصشٚت أٔ انًسخحضش يذسج ض.3

سخخذاو عالجٙ يعخًذ يٍ انسهطبث انصحٛت انًشجعٛت يثم: إيُظًت انصحت انعبنًٛت أٔ نّ 

 .يُظًت انغزاء ٔ انذٔاء األيشٚكٛت, انسهطت انصحٛت األٔسٔبٛت أٔ انٛبببَٛت 

 أعهٗ يٕافمت بهذ انًُش ٚخعٍٛ حصٕل انًسخحضش ⸵فٗ حبنت انًسخحضشاث انًسخٕسدة.4
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انسهطبث انصحٛت  أٔيٍ يُظًت انصحت انعبنًٛت  اعخًبد انًسخحضشسخخذاو انطبسا أٔ نإل

 سخخذاو انطبساانًشجعٛت نإل

 . GMP)انًسخحضش حى حصُٛعت ٔفمب  نًًبسسبث انخصُٛع انجٛذ ).5

انذساسبث راث  ٔحمذٚى ⸲ضشحعٓذ صبحب انًسخحضش بئسخكًبل  إجشاءاث حطٕٚش انًسخح.6

  . نالداسة انًخخصت انصهت ٔ ححذٚثٓب

سخخذاو انطبسا نهًسخحضشاث انصٛذنٛت انًكبفئت البذ أٌ ٚعخًذ يٍ فٗ حبنت اإل.٧

سخخذاو انطبسا نعالج ْزا انًشض انًخفشٗ يٍ عخًبدْب نإلإانًسخحضشاث األصهٛت انزٖ حى 

ذٔاء األيشٚكٛت, انسهطت انصحٛت األٔسٔبٛت أٔ لبم يُظًت انصحت انعبنًٛت , يُظًت انغزاء ٔ ان

  .انٛبببَٛت

 سخخذاو انطبسا :خطٕاث انحصٕل عهٗ يٕافمت اإل .۲.4

 

 :تقدين الطلب 

طبمب نهًُٕرج  ⸲داسة انخسجٛم بٓٛئت انذٔاء انًصشٚتإنٗ إصبحب انًسخحضش بطهب  ٚخمذو 

ٔافٛت عٍ يُشأ سخخذاو انطبسا يخضًُب يعهٕيبث انًخصص نهحصٕل عهٗ يٕافمت اإل

انًسخحضش ٔانًصبَع انخبصت بّ ٔكزنك بٛبٌ انخشكٛب ٔانشكم انصٛذنٙ ٔانغشض انعالجٙ/ 

 داسة انًشكضٚت انًخخصت .انٕلبئٙ عهٗ أٌ ٚخى ححٕٚم انطهب انٗ اإل

 :تقيين الطلب 

خشٖ بفحص  انطهب, داساث انًشكضٚت األداسة انًشكضٚت انًخخصت ببنخعبٌٔ يع اإلحمٕو اإل

سخخذاو انطبسا شخشاطبث انٕاجب حٕافشْب نهحصٕل عهٗ يٕافمت اإلسخٛفبء اإلإيٍ ٔانخأكذ 

ٔكزنك حمٛٛى جٕدة ٔأيبٌ ٔفبعهٛت انًسخحضش يٍ خالل انًسخُذاث انًمذيت ٔكزنك انخٕاصم يع 

 سخكًبالث.إسخٛفبء يب لذ ٚخطهب يٍ إل–را حطهب االيش إ –صبحب انًسخحضش 

 ستخدام الطارئصدار هوافقة اإلإ

نٗ نجُت انطٕاسا بٓٛئت انذٔاء انًصشٚت نشفع إداسة انًشكضٚت انًخخصت حمشٚش فُٙ يٍ اإل ٚشفع
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نٗ َبئب سئٛس انٓٛئت حًٓٛذا نهعشض عهٙ سئٛس انٓٛئت نًُح يٕافمت إحٕصٛخٓب بشأٌ انًسخحضش 

سخخذاو انطبسا نهًسخحضش ٔ رنك نفخشة يحذدة ) يخضًُت انششٔط انخٗ حشاْب انٓٛئت طبمب اإل

 انًخخصٍٛ( .نشأٖ 

 صدار هوافقة االستخدام الطارئإها بعد 

سخًشاس حبنت انطٕاسا ببأليبكٍ انخٙ إٚسًح بخذأل انًسخحضش طبمب نهضشٔسة انًهحت ٔ 

ححذدْب انسهطبث انصحٛت انًصشٚت فمظ ٔٔفمب نُظبو حخبع دٔائٙ يحذد ٔ يخببعت رنك يٍ لبم 

 داساث انًشكضٚت انًعُٛت بٓٛئت انذٔاء انًصشٚت.اإل

 :ٔلف انخذأل . 4.3

 : ٚخى ٔلف انخذأل فٙ انحبالث انخبنٛت

داسة ٔ سصذْب عٍ طشٚك اإل ⸲بالغ عٍ أ٘ يؤششاث حؤثش عهٙ أيبٌ ٔ فبعهٛت انًسخحضشاإل -

 انًشكضٚت نهشعبٚت انصٛذنٛت.

 عذو كفبٚت انذساسبث انًمذيت . -

 َخٓبء حبنت انطٕاسا انصحٛت.إعالٌ إ -

 حجذٚذ يٕافمت االسخخذاو انطبسا: .4.4

عهٙ اٌ ٚخمذو  ⸲ششٚطت اسخًشاس حبنت انطٕاسا انصحٛت ⸲ٚجٕص حجذٚذ يٕافمت االسخخذاو انطبسا -

 صبحب انًسخحضش ببالحٙ: 

 االداسة انًخخصت نخجذٚذ انًٕافمت األسخثُبئٛت نهخذأل.  نٗإطهب   -

ٔ  ⸲االسخخذاو انطبسا انًًُٕحت نهًسخحضشببشخشاطبث يٕافمت  راث انصهتٔساق األاسخكًبل   -

 ححذٚثٓب.

 انًشاجع. ٤
 

- Development & Licensure of Vaccines to prevent COVID-19, FDA, June 2020 
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- WHO emergency use listing procedure, EUL, Jan. 2020 
 

 انًهحمبث. ٥

ANNEX I :Check list for EUA approval (in English version). 


