قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 146لسنة 2022
بشأن قواعد نظام اإلنذار السريع والسحب واحلظر للمستحضرات الطبية واحليوية
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ( )48لسنة  ،1941والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة  ،1955وتعديالته؛ وعلـــى قانـــون إعـــادة تنظيـــم اســـتيراد وتصنيـــع وتجـــارة األدويـــة والمســـتلزمات والكيماويـــات الطبيـــة رقـــم ()113لســـنة  ،1962وتعديالتـــه؛
 وعلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( )82لسنة  ،2002والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة  ،2019والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكية الصادر بالقانون رقم ( )214لسنة 2020؛ وعلــى قانــون تنظيــم عمليــات الــدم وتجميــع البالزمــا لتصنيــع مشــتقاتها وتصديرهــا الصــادر بالقانــون رقــم ( )8لســنة ،2021والئحتــه التنفيذيــة؛
 وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم ( )540لســـنة  ،2007بشـــأن ســـحب وحظـــر تـــداول المســـتحضرات غيـــر المطابقـــةللمواصفـــات؛
 وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛ وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات؛ -ولصالح العمل؛

ص
ـ
ـ
ـو

ر
ة
إل

ك
ت
ـ رـ

(املادة األوىل)
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ـة ،ويقصــد فــى تطبيــق
ُيعمــل بهــذا القــرار فــى شــأن تطبيــق نظــام اإلنــذار الســريع والســحب للمســتحضرات الطبيــة والحيويــة
أحكامــه بالعبــارات اآلتيــة المعنــي الموضــح قريــن كل منها:
القانون :قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة .2019
 )1القانون

ـة :الالئحــة التنفيذيــة لقانــون إنشــاء هيئــة الــدواء المصريــة الصــادر بالقانــون رقــم ( )151لســنة ،2019
 )2الالئحــة التنفيذيــة
الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )777لســنة .٢٠٢٠

الطبيــة :أي عمليــة أو أ كثــر مــن عمليــات إنتــاج المســتحضرات الطبيــة والحيويــة
 )3تــداول المســتحضرات الطبيــة
الخاضعــة ألحــكام القانــون ،أو توزيعهــا أو حيازتهــا أو طرحهــا أو عرضهــا للبيــع أو التخزيــن أو االســتخدام أو

الحفــظ أو التغليــف أو النقــل أو التســليم أو االســتيراد أو التصديــر.

( :))Recall for Medical Productالعمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا إبعــاد
 )4ســحب المســتحضر الطبــي (Product

المنتــج مــن سلســلة اإلمــداد ،ويتــم فيهــا تقديــم النصــح للمســتهلك أو المســتخدم باتخــاذ اإلجــراء المناســب.

( :))Rapid Alert Systemآليــات اإلبــاغ المســتخدمة لنشــر قــرارات الســحب
 )5نظــام اإلنــذار الســريع (System
ذات األهميــة القصــوى والعاجلــة والتــي ال تحتمــل التأجيــل ويكــون تقديــر العيــوب وفق ـ ًا لجســامتها ،والضــرر
المحتمــل علــى الصحــة العامــة.
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(املادة الثانية)
يســرى هــذا القــرار علــى كافــة المســتحضرات الطبيــة والحيويــة الخاضعــة للقانــون ،فــى أي مرحلــة مــن مراحــل
التــداول يكــون فيهــا المســتحضر محــل قــرار الســحب ،وفــق الضوابــط والشــروط المعمــول بهــا.
(املادة الثالثة)
لرئيــس اإلدارة المركزيــة للعمليــات الحــق فــى إصــدار قــرار ســحب وحظــر تــداول أي مســتحضر خاضــع ألحــكام

القانــون ،حــال ثبــوت عــدم مطابقتــه للمواصفــات ،أو صــدور توصيــات مــن منظمــة الصحــة العالميــة أو أي مــن
الجهــات الدوليــة بســحب المســتحضر ،أو إذا نتــج عــن تنــاول المســتحضر أضــرار أو آثــار جانبيــة غيــر مذكــورة
في نشرته الداخلية.

ص
ـ
ـ
ـو

وتنقســم قــرارات الســحب إلــى ثــاث فئــات حســب جســامة العيــب ،علــى النحــو الموضــح تفصي ـ ًا بالدليــل
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التنظيمــي لنظــام اإلنــذار الســريع والســحب للمســتحضرات الطبيــة والحيويــة.

وتطبــق إجــراءات نظــام اإلبــاغ الســريع علــى وفــق اإلجــراءات والشــروط والمواعيــد المنصــوص عليهــا فــى
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الدليــل التنظيمــي لنظــام اإلنــذار الســريع والســحب للمســتحضرات الطبيــة والحيويــة.
(املادة الرابعة)
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تلتــزم الشــركات المنتجــة أو المســتوردة ،بحســب األحــوال ،بســحب المســتحضر المخالــف مــن األســواق علــى

نفقتهــا خــال المــدد المحــددة بالدليــل التنظيمــي المشــار إليــه ،وذلــك تحــت إشــراف التفتيــش الصيدلــي ،ويتــم
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إخطــار جميــع مقــرات الهيئــة بالمحافظــات ومنافــذ التوزيــع والصيدليــات بقــرار الســحب والحظــر لضمــان
التنفيــذ.

وعلــى رئيــس اإلدارة المركزيــة للعمليــات رفــع تقريــراً لرئيــس الهيئــة ،فــور إنتهــاء الفتــرة الممنوحــة للشــركة
لســحب المســتحضر ،يتضمــن مــا انتهــت إليــه اإلجــراءات ،فــإذا تبيــن عــدم إلتــزام الشــركة بســحب كامــل الكميــة
غيــر المطابقــة للمواصفــات خــال المــدة المحــددة ،يصــدر قــرار بوقــف إنتــاج المســتحضر أو بمنــع اســتيرادة

لمــدة ثــاث أشــهر  -بحســب األحــوال  -وفــي حالــة تكــرار المخالفــة ترفــع اإلدارة المركزيــة المختصــة تقريــراً
فنيــا مســبب ًا متكام ـ ًا لرئيــس الهيئــة ،التخــاذ القــرار المحقــق للصالــح العــام ،وفق ـ ًا لألســباب المبينــة بالتقريــر.
(املادة اخلامسة)
يتعيــن تحريــز المســتحضرات غيــر المطابقــة بمعرفــة التفتيــش الصيدلــي ،ويتــم إعدامهــا بمعرفة اللجنــة المختصة
فــي حضــور ممثــل عــن الشــركة صاحبــة المســتحضر ،دون أن يكــون للشــركة الحــق فــى الرجــوع علــى الهيئــة بأي

تعويض.

ويج ــوز للش ــركة تقدي ــم طل ــب مس ــبب لرئي ــس هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ،وبع ــد س ــداد مقاب ــل الخدم ــات المق ــرر،
للنظـــر فـــى وقـــف إجـــراءات ســـحب و اعـــدام المســـتحضرات ،علـــى أن تقـــوم اإلدارة المركزيـــة المختصـــة

بفح ــص الطل ــب وبي ــان م ــدى قي ــام الش ــركة باتخ ــاذ اإلج ــراءات التصحيحي ــة الالزم ــة إلزال ــة العي ــب ،وترف ــع
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بذلــك كلــه تقريــراً فني ـ ًا مســبب ًا متكامـ ً
ـا لرئيــس الهيئــة ،إلتخــاذ القــرار المحقــق للصالــح العــام ،وفق ـ ًا لألســباب
المبينــة بالتقريــر.

(املادة السادسة)

لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات التــي تصــدر عــن اإلدارات المختصــة بهيئــة الــدواء المصريــة بشــأن الســحب

أو اإلعــدام للمســتحضر ،علــى وفــق األحــكام واإلجــراءات المبينــة بالالئحــة التنفيذيــة.
(املادة السابعة)

ُيص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات الدلي ــل التنظيم ــي لنظ ــام اإلن ــذار الس ــريع والس ــحب للمس ــتحضرات
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الطبي ــة والحيوي ــة ،وذل ــك خ ــال خمس ــة أي ــام م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا الق ــرار.
(املادة الثامنة)
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ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،و ُيعمل به من تاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

تحرير ًا فى 2022 / 3 / 7 :
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رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة
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أ .د .تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام
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