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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/12/32
* -بالنسبة لممستحضرات التي تحتوي عمى مادة  Diclofenacفي صورة أقماع بتركيز أعمى من  61مجم:
يتـ االلتزاـ إما بكتابة التحذير "ال يستخدـ لؤلطفاؿ" أو كتابة " لمبالغيف " For adults/وذلؾ عمى العبوة الخارجية
والنشرة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/13/15
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Vancomycinفي
صورة  Gelاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة األسناف بجمستيا في  9292/7/99وقرار لجنة

الفارماكولوجي بجمستيا في .9292/02/99

ممحوظة - :قررت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى : 9292/02/99عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ مناسبة الشكؿ الصيدلى
لئلستخداـ المقدـ مف الشركة والتخوؼ مف إساءة استخدامو موضعيا.

 -3أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض وجراحة األسناف بجمستيا في  : 9292/7/99بعدـ الموافقة عمى المستحضر حيث أنو غير
مسجؿ فى أى دولة مرجعية ومذكور فى الػ FDAأنو يستعمؿ عف طريؽ الحقف و أف امتصاصو ضعيؼ عف طريؽ الفـ  ,والممؼ المقدـ مف
الشركة يحتوى عمى مجموعة أبحاث قميمة ال يجب األخذ بنتائجيا عمى المطمؽ.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Candesartan + Nifedipineاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في 9292/00/4

وقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في .9206/7/90

ممحوظة - :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا في  :9292/00/4عدـ الموافقة عمى المستحضرات و ذلؾ لعدـ
االنتياء مف الدراسات االكمينيكة كما أف Short acting Nifedipine is not first line treatment in hypertension

 أٚصد ٌعٕح اٌفاسِاوٌٛٛظ ٝتعٍغرٙا ف:3122/7/32 ٝتشفط اٌرشو١ثح ٌألعثاب ا٢ذ١ح -2-:اٌذساعاخ االوٍ١ٕ١ى١ح إٌّشٛسج ػٍ ٝذشو١ثح ٌُ Nifedipine +candesartanذرؼذ اٌصّأ١ح أعات١غ  ٚ,تاٌرأٌ ٝرائط االعرخذاَ غ ً٠ٛاٌّذٌٙ ٜزٖ اٌرشو١ثح ٌُ ذؼشف تؼذ.
ِ-3ادج اٌـ  Nifedipineاٌٛاسدج تاٌّغرحعش ِ ٚ I.Rحظٛس اعرخذاَ ٘زا اٌشىً اٌص١ذٌٌ ٝؼالض Essential Hypertension.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Ramipril + Amlodipineفي صورة  Sustained Releaseاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض

القمب واألوعية الدموية بجمستيا في  9292/9/9وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في . 9292/00/5

ممحوظة- :أوصت اٌٍعٕح اٌؼٍّ١ح اٌّرخصصح الِشاض اٌمٍة ٚاالٚػ١ح اٌذِ٠ٛح تعٍغرٙا ف: 3131/9/9 ٟتؼذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌّغرحعش
ٌؼذَ ذمذ ُ٠اٌذساعاخ اٌر ٝذصثد ٌ Plasma Concentrationىً ِادج فؼاٌح ػٍ ٝحذ ٜوـ Sustained release
 -9قررت لجنة االدوية الغير مرجعية بجمستيا في :9292/00/5عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر و ذلؾ لعدـ وجود اساس عممي
الستخداـ نفس التركيزات الموجودة في الشكؿ الصيدلي  immediate releaseفي ىذا الشكؿ الصيدلي Sustained release

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Molsidomine
بتركيز  2mgفي صورة  Prolonged Releaseاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب

بجمستيا في  9292/00/4وقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في .9208/00/99
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ممحوظة- :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى:9292/00/4عدـ الموافقة عمى المستحضر لعدـ تقديـ الشركة
لدراسات تفيد أماف و فاعمية المادة الفعالة بيذا التركيز و الشكؿ الصيدلى

-9أٚصد ٌعٕح اٌفاسِاوٌٛٛظ ٝتعٍغرٙا ف:3122/22/33 ٝتشفط ذغع ً١اٌّغرحعش ٌؼذَ ِشظؼ١ح اٌرشو١ض تاٌشىً اٌص١ذٌ ٟاٌّمذَ ِٓ
اٌششوح.

*-تعديؿ قرار المجنة الفنية بجمستيا في  9292/09/10ليصبح" :إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة
عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Cefmenoximeفي صورة  Injectionوذلؾ استنادا لقرار المجنة

العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  9209/9/96وقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في ."9292/02/0

ممحوظة - :قررت المجنة الفنية بجمستيا في  :9292 /09/10إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات
جديدة تحتوي عمى  Cefmenoximeوذلؾ استنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة المراض الباطنة بجمستيا في  9209/9/96وقرار
لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في 9292/02/0

* -الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمي التركيبة (Amlodipine + Hydrochlorothiazide +

) Irbesartanاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض القمب بجمستيا فى  9292/00/4وقرار لجنة
الفارماكولوجي في  9292/09/07عمى أف يتـ تطبيؽ القرار بدايةً مف الشير التالي لصدوره.
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3132/13/29 ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في
( في صورةBupivacaine + Meloxicam)  الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة-*
a prolonged-release (  عمى أف يتـ االلتزاـ بيذا الشكؿ المرجعيProlonged release wound solution
formulation of bupivacaine and meloxicam using a polymer-based drug delivery system.
Following single-dose application, bupivacaine and meloxicam are released
) ويتـ تطبيؽ القرار بداية مف الشيرsimultaneously from the polymer for approximately 3 days

 الذي ينصNSAIDS  الخاص بالػ9202/4/0 استثناء مف قرار المجنة الفنية بجمستيا في
التالي لصدوره وذلؾ
ً
 إبتداء مف تاريخ المجنة وعدـ تطبيؽ صندوؽ المثائؿ عمى ىذهNSAID’s  "عدـ إستقباؿ أى مستحضرات:عمى

المجموعات الدوائية وفى حالة التقدـ بمستحضر يحتوى عمى مادة جديدة أو شكؿ صيدلى جديد يتـ تقديـ طمب

.لمعرض عمى المجنة الفنية

:*ويستثنى مف ىذا القرار

 التسجيؿ لمتصدير فقط-

Topical Preparation. المستحضرات لئلستعماؿ الموضعى-

".مجـ فأقؿ052  مستحضرات حمض الساليسيميؾ بجرعة-

: إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة-*
Matricaria recutita (Chamomile) Dil. D3
2.2 mcg
+ Echinacea Dil. D2
0.55 mcg
+ Hepar sulfuris Dil. D6 aquos.
2.2 mcg
+ Hamamelis virginiana Dil. D1
0.22 mcg
+ Arnica montana Dil. D2
2.2 mcg
+ Aconitum napellus Dil. D2
1.32 mcg
+ Atropa belladonna Dil. D2
2.2 mcg
+ Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 aquos. 1.1 mcg
+ Hypericum perforatum Dil. D2
0.66 mcg
+ Symphytum officinale Dil. D6
2.2 mcg
+ Calendula officinalis Dil. D2
2.2 mcg
+ Achillea millefolium Dil. D3
2.2 mcg
+ Echinacea purpurea Dil. D2
0.55 mcg
+ Bellis perennis Dil. D2
1.1 mcg
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/14/15
* -الموافقة عمى المقترح اآلتي المقدـ مف قبؿ إدارة تسجيؿ المكمبلت الغذائية واألدوية العشبية بخصوص
المستحضرات السابؽ تسجيميا كمكمبلت غذائية والتى قد تندرج تحت تصنيؼ األدوية العشبية وسبؽ حصوليا عمى

موافقة عمى السير فى اجراءات إعادة التسجيؿ وانتيت صبلحية موافقة السير دوف الحصوؿ عمى إخطار إعادة
التسجيؿ:

تمنح الشركات ميمة عاـ مف تاريخ المجنة الفنية وذلؾ لمتقدـ إلعادة تسجيؿ ىذه المستحضرات والتقييـ كأدوية

عشبية.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/14/22
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( )Metronidazole 250 mg +Ciprofloxacin 250mgبيذه التركيزات استناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي في
 9209/26/92وقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .9292/00/94
ممحوظة:

أوصت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى  9209/6/92برفض تسجيؿ المستحضر لذات األسباب المذكورة فى قرار لجنة الفارماكولوجى

بتاريخ  9206/9/99والذي ينص عمى:

*كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة متوفرتيف فى السوؽ المصرى بكثرة فى مستحضرات منفردة تسمح بإستخداميما معاً عند الحاجة
وبالجرعات المطموبة مف كؿ مادة بسماحية أكبر لتعديؿ الجرعات حسب الحالة المرضية.

*كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة شائعتى اإلستخداـ فى المجتمع المصرى و الجمع بينيـ قد يؤدى إلى إساءة اإلستخداـ بشكؿ كبير ليذه
الػ .F.D.C

-باإلضافة إلى التحذيرت الصادرة مف الػ  EMAبخصوص تقنيف إستخداـ المواد التابعة لمجموعة الػ  Fluoroquinolonesبسبب أثارىا

الجانبية (.)side effects disabeling

المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  : 9292/00/94والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر حيث أف الشركة لـ

تتقدـ بطمبات المجنة بجمستيا في  9209/6/95لتوضيح السند العممى لمتركيبة

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Saxagliptin + Metformin + Dapagliflozinاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد

الصماء والميتابوليزـ في  9290/20/92وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .9290/9/1
ممحوظة:

أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزـ بجمستيا في  :9290/0/92برفض المستحضر لؤلسباب اآلتية:

 .0سحب المستحضر األصيؿ مف المراجع العممية )( FDA, EMA

 . 9عدـ الحاجة لو لوجود مستحضرات في السوؽ المصري تحتوي عمى ىذه التركيبة المقدمة غير مجتمعة في قرص واحد.

قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى  :9290/9/1رفض المستحضر لؤلسباب األتية :
-0سحب المستحضر مف اٌـ .FDA

-9عدـ تقديـ دراسات كافية عف التركيبة المقدمة تثبت فاعميتيا فى قرص واحد .
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Samidorphan + Olanzapineاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا في
 9292/09/91وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .9290/9/1
ممحوظة:

أوصت المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا في :9292/09/91

بعدـ الموافقة عمى التركيبة لعدـ االنتياء مف الدراسات االكمينيكية التى تثبت اماف و فاعمية التركيبة بوجود مادة . Samidorphan
قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى :9290/9/1

رفض المستحضر لعدـ االنتياء مف الدراسات االكمينيكية التى تثبت اماف و فاعمية التركيبة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة بالتركيبة

(  )Rifabutin + Omeprazoleاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد بجمستيا في 9292/00/12
وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .9290/9/1
ممحوظة:

أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد بجمستيا فى : 9292 /00/12

بعدـ الموافقة عمى المستحضر حيث أف مرض الدرف متوطف فى مصر و مادة اؿ  Rifabutinىى عقار اساسى لعبلجو و كثرة استخداـ
 Rifabutnيؤدى إلى ظيور  Resistance strainsمف الدرف ال تستجيب لمادة .Rifabutin

قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى :9290/9/1

عدـ الموافقة عمى المستحضر و ذلؾ تجنبا لحدوث  resistanceلمادة الػ  Rifabutinو ىو عقار أساسى لعبلج المرضى المصابيف

بالدرف و ىو مرض متوطف فى مصر.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Rolapitantفي

صورة  Injectionاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لمسرطاف والنظائر المشعة بجمستيا في  9290/0/09وقرار

لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .9290/9/1
ممحوظة:

أوصت المجنة العممية المتخصصة لمسرطاف و النظائر المشعة بجمستيا في :9290/0/09

برفض المستحضر اليقاؼ تداولو في  FDAو عدـ تقديـ دراسات تثبت فاعمية و مأمونية التركيبة الخاصة بالمستحضر.

*وجدير بالذكر أف المستحضر محوؿ مف مركز اليقظة الصيدلية المصري حيث أف المستحضر قد فقد مرجعيتو.

قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى :9290/9/1

رفض المستحضر لؤلسباب األتية:
-0سحبو مف اٌـFDA

-9عدـ تقديـ دراسات كافية عف المستحضرتثبت فاعمية و أماف المستحضر.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Sildenafilفي
صورة  Sustained Releaseاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة
بجمستيا في  9208/7/12وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في .9290/9/1
ممحوظة:

قررت المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا في : 9208/7/12
عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ وجود مرجع عممى ليذا الشكؿ الصيدلى .

قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى :9290/9/1

رفض المستحضر لعدـ تقديـ دراسات كافية تفيد أماف و فاعمية المستحضر.

*-إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Nifedipineترشو١ض
 2%وذلؾ استنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العامة بجمستيا في  9208/6/97وقرار لجنة
الفارماكولوجي بجمستيا في .9290/0/90
ممحوظة:

أوصت المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العامة بجمستيا فى : 9208/6/97

برفض المستحضر لعدـ تقديـ دراسات كافية تفيد كفاءة وأماف وفاعمية المستحضر.
قررت لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في :9290/0/90

عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر بتركيزه الحالى.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/14/36
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Dequalinium +Benzocaine +Trypsinاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنؼ واألذف
والحنجرة بجمستيا في  9292/9/12ولجنة األدوية غير المرجعية في . 9292/00/25
ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنؼ و األذف والحنجرة بجمستيا في :9292/9/12

والتي أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر لعدـ تقديـ الشركة أسباب عدـ تسويؽ المستحضر بالبرتغاؿ ولعدـ الحصوؿ عمى معمومات

تخص مأمونية التركيبة طبقاً لتقرير مركز اليقظة الدوائية فى 9292/8/6
قررت لجنة األدوية غير المرجعية فى :9292/00/25

عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ تقديـ أوراؽ كافية تدعـ وتؤيد تركيبة المستحضر لمغرض العبلجى المذكور.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى إعادة تسجيؿ المستحضرات وعدـ الموافقة عمى استقباؿ
مستحضرات جديدة التي تحتوي عمى التركيبة ) (Amylocaine + Papain +Pepsin + Diastaseاستناداً لقرار

المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  9209/02/05وقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا

في  9209/02/10وقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في . 9290/0/90

ممحوظة :قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9209/02/05

رفض المستحضر لعدـ وجود دليؿ عممي عمى استخداـ مادة  Amylocaineفي االستخدامات المذكورة لمدواء.

قررت لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في :9209/02/10

عدـ الموافقة عمي إعادة تسجيؿ المستحضر استنادا لرفض المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة في تاريخ .9209/02/05

أوصت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى :9290/0/90

برفض إعادة تسجيؿ المستحضر لعدـ وجود سند عممى لوجود الػ  Amylocaineبالتركيبة و تأييداً لقرار لجنة الباطنة فى
.9209/02/05

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Chloropheniramine Maleate + Hydrocodoneاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض
الصدر بجمستيا في  9290/0/09ولجنة الفارماكولوجي بجمستيا في .9290/9/95
ممحوظة:قررت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في 9290/0/09
عدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب اآلتية :

-0إيقاؼ المستحضر تاٌـFDA

 -9اآلثار الجانبية الخطيرة لمادة  Hydrocodoneطبقا لنشرة المستحضر تاٌـ FDAوىى:
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;Addiction, Abuse, And Misuse; Life-Threatening Respiratory Depression; Accidental Ingestion
Medication Errors; Cytochrome P450 3a4 Interaction; Concomitant Use With Benzodiazepines Or
Other CNS Depressants; Interaction With Alcohol; Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome

أوصت لجنة الفارماكولوجى بجمستيا فى :9290/9/95

برفض تسجيؿ المستحضر تأييداً لقرار لجنة الصدر فى  9290/0/09و نظ ار لخطورة إساءة استخدامو.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Clioquinol 10 mg/gm + Hydrocortisone 10 mg/gmبيذه التركيزات في صورة Topical

 Preparationsاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض الجمدية بجمستيا في  9209/6/94ولجنة
الفارماكولوجي بجمستيا في . 9290/9/08

ممحوظة :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة لؤلمراض الجمدية بجمستيا في :9209 /6/94

توصى المجنة برفض التركيبة لعدـ تقديـ دراسات عممية كافية عمى تركيز Clioquinol 10mg\gm

تـ العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في :9290/9/08

توصي المجنة برفض تسجيؿ المستحضر حيث أف تركيز مادة  Clioquinolأقؿ مف التركيز العبلجي ولـ تقدـ الشركة الدراسات الكافية
التي تفيد فاعمية ىذا التركيز.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Azelastine + Fluticasone + Oxymetazolineاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض
األنؼ واألذف والحنجرة بجمستيا في . 9290/9/94

ممحوظة:المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض االنؼ واالذف والحنجرة بجمستيا في :9290/9/94
توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

صعوبة الجمع بيف مادة الػ  Oxymetazolineومادتي الػ  Azelastine + Fluticasoneفي تركيبة واحدة حيث أف مادة الػ Oxymetazoline

تستخدـ في الحاالت الحادة وليست المزمنة ( )Short treatmentلمدة أقصاىا  7أياـ واال سوؼ تظير أثار جانبية مثؿ Damage mucosa,

 ,rebound congestion & Toleranceأما بالنسبة لمادتي  Azelastine + Fluticasoneفيتـ استخداميـ في الحاالت المزمنة الشديدة لمدة
شيور عديدة قد تصؿ إلى  1أشير.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Ciprofloxacin + Ornidazoleاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا

في .9290/9/06

ممحوظة:أوصت المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/ 9 / 06

بعدـ الموافقة عمي المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 -0ال يوجد إضافة عممية مف استخداـ المادتيف معاً فى تركيبة واحدة.
 -9اآلثار الجانبية لمتركيبة عمى الجياز العصبي مثؿ
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Tendinitis, Tendon rupture, Peripheral neuropathy, Centralnervous System (CNS) effects and Exacerbation of
Myasthenia Gravis.

 -1كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة متوفرتيف فى السوؽ المصرى بكثرة فى مستحضرات منفردة تسمح بإستخداميما معاً عند الحاجة وبالجرعات
المطموبة مف كؿ مادة بسماحية أكبر لتعديؿ الجرعات حسب الحالة المرضية.

 -4كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة شائعتى اإلستخداـ فى المجتمع المصرى و الجمع بينيـ قد يؤدى إلى إساءة اإلستخداـ بشكؿ كبير ليذه الػ .F.D.C
 -5مادة الػ  Ciprofloxacinتابعة لمجموعة الػ  Fluoroquinoloneوقد ورد تحذيرات مف الػ  EMAبتاريخ  9208/00/05خاصة بيذه
المجموعة تتضمف األتي:

The CHMP confirmed that the use of the remaining fluoroquinolone antibiotics should be restricted.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Levofloxacin + Metronidazoleاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة
بجمستيا في .9290/9/06

ممحوظة:المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى  9290/ 9 / 06والتى قررت األتى:

مازالت المجنة عند قرارىا السابؽ في  9292/00/94حيث أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 -0ال يوجد إضافة عممية مف استخداـ المادتيف معاً فى تركيبة واحدة.
 -9اآلثار الجانبية لمتركيبة عمى الجياز العصبي مثؿ

Tendinitis, Tendon rupture, Peripheral neuropathy, Central Nervous System (CNS) effects and Exacerbation of
myasthenia gravis

 -1كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة متوفرتيف فى السوؽ المصرى بكثرة فى مستحضرات منفردة تسمح بإستخداميما معاً عند الحاجة وبالجرعات
المطموبة مف كؿ مادة بسماحية أكبر لتعديؿ الجرعات حسب الحالة المرضية.

 -4كبل المادتيف الداخمتيف فى التركيبة شائعتى اإلستخداـ فى المجتمع المصرى و الجمع بينيـ قد يؤدى إلى إساءة اإلستخداـ بشكؿ كبير ليذه الػ
.F.D.C

-5التحذيرات الواردة مف الػ  EMAبخصوص مجموعة الػ  quinolone and fluoroquinolone antibioticsبتاريخ  9208/00/05والتي
تنص عمى:

The CHMP confirmed that the use of the remaining fluoroquinolone antibiotics should be restricted
 -6ال يوجد  Scientific Rationalلمجمع بيف الػ  Metronidazole & Levofloxacinحيث أف مادة الػ  Levofloxacinفعالة في حاالت الجياز

التنفسي أو البولي وليس في عبلج حاالت الجياز اليضمي.

 -7جرعة الػ  Levofloxacinمرة واحدة يومياً بينما جرعة الػ  Metronidazoleىي كؿ  09-8ساعة و ذلؾ طبقا لممرجع العممي .BNF80

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Cimetropium
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا في .9290/29/06
ممحوظة:أوصت المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/9 /06

بعدـ الموافقة عمي المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:
 .0تـ سحبو مف . Italy
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 .9لو أعراض جانبية كثيرة بمادة اٌـ Atropineمثؿ أرتفاع ضغط العيف  ,وسرعة ضربات القمب في مرضي القمب  ,احتباس البوؿ في

مرضي البروستاتا.

 .1يوجد بدائؿ كثيرة أكثر أماناً مثؿ ).Buscopan (Hyoscine butylbromide

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Fexofenadine + Montelukastاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض األنؼ واألذف
والحنجرة بجمستيا في .9290/9/94

ممحوظة:تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض االنؼ واالذف والحنجرة بجمستيا في :9290/9/94
توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى التركيبة وذلؾ لؤلسباب األتية:

-0ليس ىناؾ أساس عممى لجمع مادتى  Fexofenadine + Montelukastمعاً فى عبلج حاالت حساسية الصدر وحساسية األنؼ.

 -9مادة  Montelukastليس ليا دور في عبلج  allergic rhinitisو انو يستخدـ فقط في المرضي الذيف يعانوف مف allergic rhinitis with

asthmaو ذلؾ طبقاً  guidelinesالعالمية المعتمدة و ال داعي لوجود المادتيف معاً في قرص واحد

-1اآلثار الجانبية الخطيرة لمادة  Montelukastوذلؾ طبقاً ؿ  FDA Black warning Boxوالذي يتضمف اآلتي:
Postmarketing report:
- Serious NeuroPsychiatric disorders: agitation, aggressive behavior or hostility, anxiousness, depression,
disorientation, nightmares, dysphemia (stuttering), hallucinations, insomnia, irritability, memory impairment,
depression, obsessive-compulsive symptoms, restlessness, somnambulism, suicidal thinking and behavior
(including suicide), tic, and tremor.

فبل داعي في الجمع بينو وبيف مادة فعالة أخرى قد تزيد مف ىذه األثار الجانبية

 -4وجود مستحضرات متوفرة في السوؽ المصري تحتوى عمى ىذه المواد الفعالة في صورة منفردة .

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Omeprazole
بالتركيز  25 mgاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا في .9290/9/06

ممحوظة:المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/ 9 / 06
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0عدـ مرجعية التركيز والشكؿ الصيدلي.

 .9عدـ التقدـ بأي دراسات تفيد فاعمية التركيز المقدـ و الميزة العبلجية لمشكؿ الصيدلي المقدـ

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Ribavirin

بالتركيز  100 mg/5mlفي صورة  Oral Solutionاستناداً لقرار المجنة العممية المجمعة المتخصصة ألمراض

الكبد والجياز اليضمي بجمستيا في .9290/9/95

ممحوظة:أوصت المجنة العممية المجمعة المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا فى 9290/9/95
برفض المستحضر لؤلسباب اآلتية:
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 -0التركيز المقدـ اقؿ مف التركيز المطموب ( )subtherapeuticو غير فعاؿ في البروتوكوؿ العبلجي لػ chronic hepatitis C

لؤلطفاؿ.

 -9حيث أف الغرض العبلجي المقدـ مف الشركة يتضمف Ribavirin/Interferon or peginterferon combination

 therapyفإف ىذا البروتوكوؿ أصبح ليس لو استخداـ في عبلج  chronic hepatitis Cلؤلطفاؿ وذلؾ طبقا لػ guidelines

العالمية المعتمدة

 -1وجود بدائؿ عبلجية اكثر اماف و فاعمية و عمى سبيؿ المثاؿ . Ledipasvir/Sofosbuvir
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/15/12
* -بخصوص مستحضرات األدوية البشرية الخاصة بالحقف العضمي والتي تحتوي عمى  Lidocaineكمذيب:
الموافقة عمى المقترح المقدـ مف قبؿ إدارة تسجيؿ األدوية البشرية بالسماح لمشركات باستخداـ مذيب Lidocaine

بحجـ مختمؼ عف الكمية التي سيتـ الحؿ بيا (بشرط أف يكوف المذيب مسجبل كمستحضر منفصؿ) عمى أف يتـ االلتزاـ
بكتابة الكمية التي سيتـ الحؿ بيا مف المذيب -طبقا لمنشرة المعتمدة -عمى العبوة والنشرة مع متابعة التفتيش وذلؾ لمدة
عاـ فقط مف تاريخ المجنة لتوفيؽ األوضاع وحفاظا عمى توفير المستحضرات لممريض المصري خاصة في ظؿ أزمة

الكورونا واالحتياج لممضادات الحيوية مع التوجو إلدارة تسجيؿ األدوية البشرية لتطبيؽ القواعد.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/15/19
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى
 Midecamycinاستناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9292/02/7والمجنة العممية المتخصصة ألمراض

الصدر بجمستيا في  9290/20/09والمجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في .9290/29/06
ممحوظة:

 -تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في  9290/20/09وقررت المجنة عدـ الموافقة عمى المستحضر

لؤلسباب اآلتية:

-يوجد بدائؿ مف اي Macrolidesبكثرة في السوؽ المصري أعمى كفاءة وأكثر أماناً في اآلثار الجانبية.

باإلضافة إلى األعراض الجانبية الكثيرة الناتجة عف ىذه المادة الفعالة التي تؤثر عمى الجمد ومرضى الكبد وذلؾ طبقاً لنشرة المستحضر بأسبانيا وايطاليا:It can cause skin rashes and hives.
In case of decompensated hepatic insufficiency, administration of Midecamycin is not recommended.

-تقرير لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9292/02/27وكاف قرار المجنة كالتالي :التحفظ عمى تسجيؿ مادة اي Midecamycinحيث أف المادة غير

مسجمة في أغمب الدوؿ المرجعية وتـ اإلببلغ عف آثار عكسية عديدة أغمبيا خاصة تاي Gastrointestinal Disorders & Skin & Subcutaneous

 Tissue Disordersفي قاعدة البيانات الخاصة باآلثار العكسية العالمية .Vigilyza

 -تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  9290/29/06حيث أوصت المجنة بعدـ الموافقة عمى المستحضر

لؤلسباب اآلتية:

يوجد بدائؿ مف اي Macrolidesبكثرة في السوؽ المصري أعمى كفاءة وأكثر أماناً في اآلثار الجانبية.-تـ سحب المستحضر مف إيطاليا وفرنسا.

باإلضافة إلى األعراض الجانبية الكثيرة الناتجة عف ىذه المادة الفعالة التي تؤثر عمى الجمد ومرضى الكبد وذلؾ طبقاً لنشرة المستحضر بأسبانيا وايطاليا:It can cause skin rashes and hives.
In case of decompensated hepatic insufficiency, administration of Midecamycin is not recommended.

-تقرير لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9292/02/27وكاف قرار المجنة كالتالي :التحفظ عمى تسجيؿ مادة اي Midecamycinحيث أف المادة غير

مسجمة في أغمب الدوؿ المرجعية وتـ اإلببلغ عف آثار عكسية عديدة أغمبيا خاصة تاي Gastrointestinal Disorders & Skin & Subcutaneous

 Tissue Disordersفي قاعدة البيانات الخاصة باآلثار العكسية العالمية .Vigilyza
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/16/17
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
 Etofenamate 100 mg +Benzyl nicotinate 10 mg /1 gmبيذه التركيزات في صورة Topical Dosage
 formsإستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا في

.9290/21/95

ممحوظة - :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا في 9290/1/95
التي قررت رفض المستحضر لؤلسباب اآلتية :

 -0ايقاؼ تداوؿ المستحضر اآلصيؿ مف عدة دوؿ مرجعية( البرتغاؿ و المانيا ونيوزالند) بدوف معرفة اآلسباب.

 -9لتوافر مستحضرات كثيرة فى السوؽ المصرى تؤدى نفس الغرض وىو العبلج الموضعى والسوؽ المصرى ال يحتاج ألكثر مف ىذه
المستحضرات المتوفرة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Etofenamate

بتركيز  50mg/mlفي صورة  Depot Injectionاستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الروماتيزـ
والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا في .9290/21/95

ممحوظة - :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا فى

 :9290/1/95والتى قررت عدـ الموافقة عمى المستحضر ألف التركيز المقدـ مف الشركة أقؿ مف التركيز العبلجى لممادة الفعالة
 subtherapeuticوذلؾ طبقا لنشرة المستحضرات المرجعية .

*-إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ibuprofenفي

صورة  Vaginal Dosage formsاستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض إٌغاء ٚاٌر١ٌٛذ بجمستيا

في .9290/21/99

ملحىظت - :ذُ اٌؼشض ػٍ ٝاٌٍعٕح اٌؼٍّ١ح اٌّرخصصح اٌّعّؼح ألِشاض إٌغاء ٚاٌر١ٌٛذ تعٍغرٙا ف:3132/ 4 / 39 ٝ
ٚاٌر ٝلشسخ ِاصاٌد اٌٍعٕح ػٕذ لشاس٘ا اٌغاتك تؼذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌّغرحعش ٌألعثاب ا٢ذ١ح:
ٌ. 2ؼذَ ذمذ ُ٠دساعاخ ػٍّ١ح ِؼرّذج واف١ح ذف١ذ فاػٍ١ح  ٚأِاْ اٌّغرحعش  ٚػذَ فاػٍ١ح اٌّغرحعش ف ٟاٌغشض اٌؼالظ ٟاٌّمذَ ِٓ اٌششوح
ح١س أْ اػشاض اٌرٙاب اٌعٙاص اٌرٕاعٍ ٟتغثة  ٚظٛد فطش٠اخ ا ٚتىرش٠ا ِخرٍطح  ٚأْ ِادج ١ٌ Ibuprofenظ ٌٙا دٚس ف ٟػالظٙا.
ِ -3ادج  ibuprofenف ٟاٌشىً اٌص١ذٌ Vaginal preparation ٟلذ ٠حذز ٌٙا ِّ systemic absorptionا ٠ؤد ٜإٌ ٝظٛٙس اػشاض
ظأث١ح.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة بالتركيبة ( Belladonna +
 )Ergotamine + Phenobarbitalاستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في
 9292/02/98والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .9290/21/99
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ممحوظة - :تـ العرض عمى :المجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :9292/02/98

والتى قررت عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ وجود دراسات كافية تفيد أماف ىذه التركيبة كػ .Extended Release Tablet
-المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا فى :9290/ 1 / 99

والى قررت عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لؤلسباب الآلتية :
 -2ال دٚس ٌٍـ  Ergotamineا Belladonna ٚف ٝػالض  Functional menopause symptomsح١س أٔٗ ٠ى ْٛػٓ غش٠ك اٌؼالض
اٌٙشِ ٚ ٝٔٛاٌغ١ش اٌٙشِٚ ٝٔٛرٌه غثما ًٌ  guidelinesاٌؼاٌّ١ح
ً
ٚ -3ظٛد اػشاض ظأ١ثح ٌٍـ  Ergotamineٚ Phenobarbitalغثما ٌٕششج اٌّغرحعش اٌّشظؼ ٟتىٕذا
Psychologic and Physiologic Dependence Prolonged use of phenobarbital and ergotamine may result in
psychologic and physiologic dependence. Withdrawal symptoms may occur following abrupt termination
causing nightmares or insomnia, sweating, irritability, tremor, weight loss, anorexia or after chronic use of
large doses, resulting in delirium, seizures, or death. Withdrawal should be cautious and gradual.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Reproxalapفي
صورة  Ophthalmic Preparationsاستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض وجراحة العيوف
والشبكية بجمستيا في .9290/21/99

ملحىظت - :ذُ اٌؼشض ػٍ ٝاٌٍعٕح اٌؼٍّ١ح اٌّرخصصح اٌّعّؼح الِشاض ٚظشاحح اٌؼٚ ْٛ١اٌشثى١ح تعٍغرٙا فٚ3132/ 4 / 33 ٟاٌرٟ
لشسخ ػذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌّغرحعش ٌؼذَ االٔرٙاء اٌذساعاخ اإلوٍ١ٕ١ى١ح اٌر ٝذصثد أِاْ ٚفاػٍ١ح اٌّغرحعش

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Piroxicam + Idrocilamideفي صورة  Topical Dosage formsاستنادا لقرار المجنة العممية المتخصصة

المجمعة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا في .9290/21/95

ملحىظت - :ذُ اٌؼشض ػٍ ٝذُ ػشض اٌّغرحعش ػٍ ٟاٌٍعٕح اٌؼٍّ١ح اٌّرخصصح اٌّعّؼح ألِشاض اٌشِٚاذ١ضَ ٚاٌرأ٘ٚ ً١ظشاحح اٌؼظاَ
تعٍغرٙا فٚ :3132/4/32 ٟاٌر ٟلشسخ:ػذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌّغرحعش ٌألعثاب ا٢ذ١ح:
-2ػذَ ٚظٛد دساعاخ ػٍّ١ح ذف١ذ فؼاٌ١ح  ٚأِاْ اٌرشو١ثح -3 .لذ ٠حذز آشاس ظأث١ح ػٕذ اٌعّغ ت ٓ١اٌّادذ -4 .ٓ١ػذَ ِشظؼ١ح اٌرشو١ثح.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/16/31
* -الموافقة عمى فتح صندوؽ مثائؿ جديد لمادة  Ferric pyrophosphate Citrateوذلؾ استناداً لقراري لجنة
الفارماكولوجي في  9292/7/90و  9290/9/4ويتـ التطبيؽ بداية مف .9290/27/20

* -تعديؿ قرار المجنة الفنية بجمستيا في  9290/4/8ليصبح "إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ والغاء المستحضرات
المسجمة وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Midecamycinاستناداً لقرار لجنة اليقظة

الدوائية بجمستيا في  9292/02/7والمجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في  9290/20/09والمجنة

العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  "9290/29/06ويرفع لرئيس ىيئة الدواء لبلعتماد.

ممحوظة - :تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في  9290/20/09وقررت المجنة عدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب
اآلتية:

يوجد بدائؿ مف اي Macrolidesبكثرة في السوؽ المصري أعمى كفاءة وأكثر أماناً في اآلثار الجانبية.باإلضافة إلى األعراض الجانبية الكثيرة الناتجة عف ىذه المادة الفعالة التي تؤثر عمى الجمد ومرضى الكبد وذلؾ طبقاً لنشرة المستحضر بأسبانيا وايطاليا:It can cause skin rashes and hives.
In case of decompensated hepatic insufficiency, administration of Midecamycin is not recommended .

-تقرير لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9292/02/27وكاف قرار المجنة كالتالي :التحفظ عمى تسجيؿ مادة اي Midecamycinحيث أف المادة غير مسجمة في أغمب

الدوؿ المرجعية وتـ اإلببلغ عف آثار عكسية عديدة أغمبيا خاصة تاي Gastrointestinal Disorders & Skin & Subcutaneous Tissue Disordersفي قاعدة
البيانات الخاصة باآلثار العكسية العالمية .Vigilyza

 -تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  9290/29/06حيث أوصت المجنة بعدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب

اآلتية:

يوجد بدائؿ مف اي Macrolidesبكثرة في السوؽ المصري أعمى كفاءة وأكثر أماناً في اآلثار الجانبية.-تـ سحب المستحضر مف إيطاليا وفرنسا.

باإلضافة إلى األعراض الجانبية الكثيرة الناتجة عف ىذه المادة الفعالة التي تؤثر عمى الجمد ومرضى الكبد وذلؾ طبقاً لنشرة المستحضر بأسبانيا وايطاليا:It can cause skin rashes and hives.
In case of decompensated hepatic insufficiency, administration of Midecamycin is not recommended .

-تقرير لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9292/02/27وكاف قرار المجنة كالتالي :التحفظ عمى تسجيؿ مادة اي Midecamycinحيث أف المادة غير مسجمة في أغمب

الدوؿ المرجعية وتـ اإلببلغ عف آثار عكسية عديدة أغمبيا خاصة تاي Gastrointestinal Disorders & Skin & Subcutaneous Tissue Disordersفي قاعدة

البيانات الخاصة باآلثار العكسية العالمية .Vigilyza
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/17/28
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Cefatrizine
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة في .9290/4/90
ممحوظة:

تـ عرض المستحضرعمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا في :9290/4/90

توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب التالية:

 لعدـ تقديـ اسباب توقؼ تداوؿ المستحضر في ايطاليا و فرنسا وأسبانيا .-ال يوجد حاجة في السوؽ المصري لمثؿ ىذه المادة.

 -وجود بدائؿ كثيرة متوفرة في السوؽ المصري تنتمي لمجموعة  Second generation Cephalosporinsثبت امانيا وفاعميتو.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Dolasetron

 mesylateفي صورة  Injectionاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة في .9290/4/90
ممحوظة:

تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/ 4 / 90

والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0األعراض الجانبية الخطيرة لمادة  dolasetron mesylateطبقا  FDA Drug Safety Communicationوىي:
1. Abnormal heart rhythms associated with use of dolasetron mesylate
 .9وجود بدائؿ متوفرة في السوؽ المصري مثؿ  Ondansetronو .Granisetron

 .1تـ سحب المادة الفعالة مف عدة دوؿ مرجعية مثؿ:

FDA, Orange book, Germany, Ireland, France, Sweden, Canada, New Zealand & Italy

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Eluxadoline
بتركيز  25 mgاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة في .9290/4/90

ممحوظة:

تـ العرض عمى الجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة يوـ االربعاء الموافؽ 9290/ 4 / 90

توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ ألف التركيز , 25mg is subtherapeutic doseحيث أف الجرعة

العبلجية ىي  75mg & 100mgطبقاُ لممرجع العممي  FDAولكي تتحقؽ الجرعة العبلجية المطموبة ىذا يتطمب إعطاء المريض مف
 1إلى  4أقراص وذلؾ ال يتانسب مع الػ .Patient Compliance
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى

 Carbazochromeبالتركيزات  10 mg/2mlأو 25 mg/5mlفي صورة  Injectionاستناداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة المجمعة لمجراحة العامة في .9290/4/99
ممحوظة:

قررت المجنة العممية المتخصصة المجمعة لمجراحة العامة بجمستيا في :9290/4/99

عدـ الموافقة عمى التركيزات المقدمة لعدـ تقديـ دراسات كافية تفيد الفاعمية واألماف ليذا التركيز.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
(Dequalinium chloride + 2,6-di-tert-butylnaphthalene-1-sulfonicacid-3,7-di-tert) butylnaphthalene-2-sulfonic acid Na saltاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنؼ
واألذف والحنجرة في  9292/9/12ولجنة األدوية غير المرجعية في .9290/5/6

ممحوظة:

تـ إعادة عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض األنؼ و األذف و الحنجرة بجمستيا فى : 9292/9/12

حيث أوصت بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ اإلفادة بأسباب عدـ تسويؽ المستحضر فى ألمانيا و لعدـ تقديـ دراسات تثبت أماف و

فاعمية المستحضر.

 -تـ العرض عمي لجنة االدوية غير المرجعية بجمستيا في :9290/5/6

عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر لعدـ تقديـ دراسات تثبت أماف و فاعمية المستحضر في الغرض العبلجي المقدـ.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Lidocaine +Hydrocortisone Hemisuccinate +Allantoin + 9-aminoacridineفي صورة

 Rectal Dosage Formsاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العامة بجمستيا في .9290/4/99

ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة لمجراحة العامة بجمستيا في :9290/4/99

عدـ الموافقة عمى التركيبة وذلؾ لعدـ تقديـ أسباب توقؼ المستحضر باسبانيا و لوجود مادة  Allantoinكػ  keratolytic agentوذلؾ غير

مبلئـ لمغرض العبلجي في حاالت .hemorrhoids
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Tyloxapolبالتركيز
 1%في صورة  Inhalationاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر في .9290/4/97
ممحوظة:

تـ العرض عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر بجمستيا في :9290/4/97
والتي أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب اآلتية :

 .0لعدـ مرجعية التركيبة بالتركيز المقدـ .

 .9التركيز المسجؿ بالياباف أقؿ بكثير مف التركيز المقدـ .

 .1لعدـ توضيح طريقة االستخداـ االخاصة بالمستحضر و كيفية االستنشاؽ و المحموؿ المستخدـ لبلستنشاؽ و حجـ الجزيئات المستنشقة
وكيفية تحويميا مف سائؿ إلى عقار لبلستنشاؽ.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Vaniprevir
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي في  9208/1/99ولجنة الفارماكولوجي في
.9292/02/0
ممحوظة:

 -0أوصت المجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد و الجياز اليضمى بجمستيا فى  :9208/1/99برفض المستحضر وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
حيث انو ال توجد دراسات عممية كافية عمى المستحضر.-ولوجود بدائؿ في السوؽ المصري اكثر اماف وفعالية .

-النو مازاؿ تحت الدراسات االكمينيكية  Phase 2طبقا لػ.ClinicalTrials.gov

-1تـ عرض تركيز  122مجـ عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في 9292/02/0

والتي أوصت بعدـ الموافقة عمي التسجيؿ لعدـ تقديـ الدراسات التي تفيد الفاعمية والمأمونية.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Menatetrenone
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ في  9209/9/94ولجنة
الفارماكولوجي في .9292/00/5
ممحوظة:

تـ العرض عمي المجنة العممية المتخصصة ألمراض الروماتيزـ والتأىيؿ وجراحة العظاـ بجمستيا في :9209/9/94

والتي أوصت برفض المادة لعدـ تقديـ دراسات عممية معتمدة كافية مف الييئات العالمية تثبت الغرض العبلجي المقدـ.

تـ العرض عمي لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  9292/00/5وكاف قرار المجنة كالتالي:

ترى المجنة أف الدراسات االكمينيكية المقدمة لـ تثبت فاعمية المستحضريف في عبلج ىشاشة العظاـ ومنع كسور العظاـ.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Cyanocobalamin + Nicotinamide + Oligo (o-sulfo) rutosideفي صورة  injectionاستناداً لقرار
المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة في .9290/4/ 90

ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/ 4 / 90
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0عدـ تقديـ دراسات كافية عف استخداـ مادة الػ .rutoside as injection
 .9ال يوجد  Scientific rationalلمجمع بيف ىذه المواد معاً.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

) (Hydrocodone Bitartrate + Pseudoephedrine Hydrochlorideاستناداً لقرار المجنة العممية
المتخصصة ألمراض الصدر في  9290/0/09ولجنة األدوية غير المرجعية في .9290/4/8
ممحوظة:

 تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة ألمراض الصدر بجمستيا في  9290/0/09حيث اوصت:عدـ الموافقة عمى المستحضر لؤلسباب اآلتية :

-0إيقاؼ المستحضر تاٌـFDA

 -9اآلثار الجانبية الخطيرة لمادة  Hydrocodoneطبقا لنشرة المستحضر تاٌـ FDAو ىى:
Addiction, Abuse, And Misuse; Life-Threatening Respiratory Depression; Accidental Ingestion; Medication
Errors; Cytochrome P450 3a4 Interaction; Concomitant Use With Benzodiazepines Or Other CNS
Depressants; Interaction With Alcohol; Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome.

 -تـ عرض المستحضر عمي لجنة االدوية غير المرجعية بجمستيا في  9290/4/8والتي أوصت :

رفض تسجيؿ المستحضر وذلؾ نظ ار لآلثار الجانبية الخطيرة لمادة اؿ  Hydrocodoneطبقا لنشرة المستحضر بالػ  FDAو ىى:
;Addiction, Abuse, And Misuse; Life-Threatening Respiratory Depression; Accidental Ingestion; Medication Errors
Cytochrome P450 3a4 Interaction; Concomitant Use With Benzodiazepines Or Other CNS Depressants; Interaction
With Alcohol; Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome.
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3132/17/35 ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في
 الموافقة عمى المقترح المقدـ مف اإلدارة المركزية لممستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات االكمينيكية لتعديؿ قراري-*
 (لممستحضرات المستوردة) والخاصيف9205/28/08(لممستحضرات المحمية) و9205/25/90 المجنة الفنية بتاريخ
:بإعادة تحميؿ المستحضرات الحيوية دوف الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية ليصبح كاآلتي

"الموافقة عمى إعادة التحميؿ بالمعامؿ المختصة بالتقييـ دوف الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية في حالة حدوث أحد
:التغييرات اآلتية

* Change in the description or composition of the product.
* Addition or replacement of manufacturing facility for drug product.
* Major change in the manufacturing process of drug product.
* Major change in the manufacturing process of drug substance directly or indirectly
affecting the drug product.
* Change in primary container closure system for drug product.
* Replacement/Addition of supplier/manufacturer of diluent/ excipient.
* Change in supplier for the plasma-derived excipient."
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/18/19
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Mometasone + Miconazole + Nadifloxacinاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة

لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا في . 9290/5/97
ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة لبلمراض الجمدية والتناسمية وامراض الذكورة بجمستيا في :9290/5/97

عدـ الموافقة عمى المستحضر لعدـ تقديـ دراسات كافية عف التركيبة المقدمة تثبت أمانيا و فاعميتيا.
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3132/18/26 ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في
: الذي ينص عمى9290/26/94  تعديؿ قرار المجنة الفنية بجمستيا في-*

"الموافقة عمى المقترح المقدـ مف اإلدارة المركزية لممستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات االكمينيكية لتعديؿ قراري المجنة الفنية بتاريخ

 (لممستحضرات المستوردة) والخاصيف بإعادة تحميؿ المستحضرات الحيوية دوف9205/28/08(لممستحضرات المحمية) و9205/25/90
:الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية ليصبح كاآلتي

:"الموافقة عمى إعادة التحميؿ بالمعامؿ المختصة بالتقييـ دوف الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية في حالة حدوث أحد التغييرات اآلتية
* Change in the description or composition of the product.
* Addition or replacement of manufacturing facility for drug product.
* Major change in the manufacturing process of drug product.
* Major change in the manufacturing process of drug substance directly or indirectly affecting the drug
product.
* Change in primary container closure system for drug product.
* Replacement/Addition of supplier/manufacturer of diluent/ excipient.
* Change in supplier for the plasma-derived excipient."

:وذلؾ ليصبح

"الموافقة عمى إعادة التحميؿ بالمعامؿ المختصة بالتقييـ دوف الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية في حالة حدوث أحد
:التغييرات اآلتية

* Change in the description or composition of the product.
* Addition or replacement of manufacturing facility for drug product and drug substance.
* Major change in the manufacturing process of drug product.
* Major change in the manufacturing process of drug substance directly or indirectly affecting
the drug product.
* Change in primary container closure system for drug product.
* Replacement/Addition of supplier/manufacturer of diluent/ excipient.
* Change in supplier for the plasma-derived excipient."
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/18/3:
* إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
) (Atorvastatin + Metforminاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية الدموية
بجمستيا في .9290/5/99

ممحوظة :تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا في :9290/5/99
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى التركيبة وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0ليس ىناؾ أساس عممي لمجمع بيف مادتي  Atorvastatin & Metforminمعاً في قرص واحد حيث أف مادة الػ Atorvastatin

تؤخذ قبؿ النوـ أما مادة الػ  Metformineتؤخذ مع الوجبات وذلؾ طبقاً لمبروتوكوالت العبلجية المعتمدة لعبلج مرضى type 2

 diabetes mellitus associated with dyslipidemiaوليذا اليمكف تناوليـ معاً في نفس الوقت.

 .9وجود مستحضرات متوفرة في السوؽ المصري تحتوى عمى ىذه المواد الفعالة في صورة منفردة .

* عدـ الموافقة عمى إعادة تسجيؿ المستحضرات والغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ

مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Cefazolinبتركيز  250 mgفي صورة  Injectionاستناداً لقرار المجنة العممية

المتخصصة المجمعة ألمراض األطفاؿ بجمستيا في .9290/7/6
ممحوظة:

 -تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض االطفاؿ بجمستيا فى :9290/7/6

والتى أوصت برفض المستحضر لؤلسباب األتية:

 -0حيث أف مادة الػ ) Cefazoline (first generation cephalosporinبالتركيز المقدـ فى صورة حقف ليس لو إستخداـ لؤلطفاؿ.
 -9توافر بدائؿ فى السوؽ المصرى  Third generationأكثر فعالية .

* إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة:
Sacubitril Valsartan Crystalline Complex (As Tri-Sodium Hemipentahydrate) 400 mg
Sacubitril 194mg +Valsartan 206mg
بيذه التركيزات استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا في
.9290/5/99
ممحوظة :تـ عرض التركيبة عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض القمب واالوعية الدموية بجمستيا في 9290/5/99والتي
قررت عدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضرات لعدـ التزاـ الشركات بتقديـ الدراسات التى تظير مدى فاعمية واماف التركيزات المذكورة لكؿ
مف Sacubitril 194mg + Valsartan 206mg
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/19/37
* -بالنسبة لممستحضرات المسجمة المحتوية عمى  Heptaminol 150 mgفي صورة  :Oral dropsيتـ تعديؿ تركيز
المادة الفعالة لتصبح مثؿ التركيز المرجعي  305 mg/mlمع تعديؿ الجرعات ودواعي االستخداـ لتصبح مثؿ المستحضر
المرجعي وذلؾ استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية الدموية في  9290/8/02عمى
أف يتـ اعتبارىـ مستحضرات جديدة واالحتفاظ بمكانيـ بصندوؽ المثائؿ واضافة حرؼ  Nلبلسـ ويتـ إعطاء ميمة عاـ مف
تاريخ المجنة لتوفيؽ األوضاع واإلنتاج ببياف التركيب القديـ مع إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى
استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى المادة بتركيز  150 mgفي صورة .Oral drops
ممحوظة :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا فى :9290/8/02
والتى أوصت بالموافقة عمى إعادة تسجيؿ المستحضر بعد تعديؿ تركيز المادة الفعالو لتصبح مثؿ التركيز المرجعى  305 mg/mlو تعديؿ
الجرعات ودواعى اإلستخداـ مثؿ المستحضر المرجعى الموجود بفرنسا ,وال داعي لمضاعفة الجرعة المستعممة حيث سوؼ تصبح  6مرات
يومياً وىذا سوؼ يؤثر عمى الػ .patient compliance

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( )Rosuvastatin + Bempedoic acidاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية
الدموية في .9290/8/02
ممحوظة :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا فى :9290/8/02
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية :
 -0ال توجد دراسات عممية معروفة ومعتمدة عالمياً تفيد الفاعمية واألماف الستخداـ المادتيف معا في قرص واحد.
 -9الحركية الدوائية لمتركيبة (  ) Pharmacokineticsغير معمومة .
-1عدـ مرجعية التركيبة.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

( )Clonazoline + Fluocinolone Acetonideاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض
األنؼ واألذف والحنجرة في . 9290/7/04

ملحىظت :تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض األنؼ و األذف والحنجرة بجمستيا فى :9290/ 7/ 04
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى التركيبة لؤلسباب األتية:

 .0تـ إيقاؼ المستحضر في إيطاليا.

 .9عدـ وجود ىذه التركيبة في أي مرجع عممي أو دولة مرجعية.

 .1وجود  Intranasal Steroidsو  Intranasal decongestantفي صورة منفردة في السوؽ المصري .
 .4األعراض الجانبية لمتركيبة المقدمة طبقا لنشرة المستحضر األصيؿ في ايطاليا مثؿ:

-Burning Sensation, Itching, Irritation, Dryness Of The Inner Lining Of The Nose (Nasal Mucosa),
-Very Prolonged Treatment: Narrowing (Atrophy) Of The Inner Walls Of The Nose (Nasal Mucous Membranes) May
Occur.
- Blurred Vision May Occur.
 .5تخوؼ المجنة مف إساءة استخداـ ىذه التركيبة حيث تحتوي عمى مجموعة الػ  Corticosteroidوالتي تستخدـ لفترة طويمة قد تصؿ إلى 1

أشير بينما مجموعة الػ  nasal decongestantالتي تستخدـ لفترة قصيرة  1أياـ أو أقؿ ,وليذا فبل يمكف الجمع بيف المادتيف معاً.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Mavacamten
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية الدموية في .9290/8/02

ممحوظة :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا فى :9290/8/02
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر حيث انو مازاؿ تحت الدراسات االكمينيكية في الييئات العالمية و المعتمدة لعدـ وجود دراسات
عممية كافية تفيد فاعمية ومأمونية المادة الفعالة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

( )Chlorpheniramine Maleate + Prednisoloneاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض األطفاؿ

في .9290/7/6

ممحوظة :تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض االطفاؿ بجمستيا فى :9290/7/6
والتى قررت رفض المستحضر لؤلسباب األتية:

-0ال يوجد سبب عممى لمجمع بيف المادتيف معاً لئلستخداـ لؤلطفاؿ.
-9تركيز مادة الػ  prednisoloneفي التركيبة .subtherapeutic
-1توافر مادة الػ  prednisoloneبصورة منفردة بالسوؽ المصرى.
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* -الغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة
( )Dexamethasone +Tramazolineفى صورة  Ophthalmic Preparationsاستناداً لقرار المجنة العممية
المتخصصة المجمعة المراض وجراحة العيوف والشبكية في .9290/8/08

ممحوظة:

تـ اعادة عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض وجراحة العيوف والشبكية بجمستيا في :9290/8/08
ترى المجنة بامكانية استخداـ المادتيف معا في حاالت معينة مثؿ التياب ما فوؽ الصمبة وحساسية الممتحمة وامراض سطح العيف المناعية
االخري و ذلؾ طبقاً لمبرروتوكوالت العالمية ولكف توصي المجنة بعدـ الموافقة عمي تسجيؿ المستحضر:
 -0لعدـ تقديـ دراسات كافية لوجود المادتيف معا في عبوة واحدة عمي الرغـ مف امكانية استخداـ المادتيف معا في حاالت معينة
-9ولسحب المستحضر مف المانيا
 -1وجود مستحضرات بالسوؽ المصرى تحتوى عمى مواد فعالة لنفس المجموعة العبلجية لمتركيبة فى صورة منفردة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/1:/27
* -الموافقة عمى المقترح المقدـ مف اإلدارة المركزية لممستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات االكمينيكية بمنح الشركات
ميمة ستة أشير لتطبيؽ أحدث نشرة تـ اعتمادىا مف قبؿ وحدة المتغيرات بعد إجراء تغييرات عمى النشرة المعتمدة وذلؾ

لمسماح لمشركات باالستيراد أو اإلنتاج بالنشرة الحالية لحيف تطبيؽ ىذا التغيير دوف الحاجة لمعرض عمى المجنة الفنية
لمراقبة األدوية.

ممحوظة :ال يطبؽ ىذا المقترح عمى النشرات التي يحدث بيا  Safety Updateوعمى الشركات تطبيؽ ىذه النشرة
بمجرد اعتمادىا مف قبؿ وحدة المتغيرات.

* -الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Fosfomycinفي صورة  Infusionمع قصر استخدامو
في المستشفيات فقط  ,استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الكمى والمسالؾ البولية بجمستيا في

 9290/8/91ويتـ تطبيؽ القرار مف بداية الشير التالي لصدور القرار.

ممحوظة :المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض الكمي والمسالؾ البولية بجمستيا في :9290/8/91

توصي المجنة بالموافقة عمى المستحضر مف الناحية العممية مع قصر استخدامو في المستشفيات فقط عمى أف يكتب عمى العبوة الخارجية ال

يستخدـ إال تحت إشراؼ طبيب.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Ciprofloxacin
بالتركيز  1000mgفي صورة  Immediate Releaseاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض

الباطنة بجمستيا في . 9290/8/94

ممحوظة - :تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض الباطنة بجمستيا في 9290 /8/94

والتي أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0الشكؿ الصيدلي المرجعي ليذا التركيز ىو ممتد المفعوؿ والذي أثبت فاعميتو في السوؽ المصري.

 .9الػ  Plasma half lifeلمادة الػ  Ciprofloxacinمف  09-8ساعة مما قد يؤدي إلى تراكـ تركيز مادة الػ  Ciprofloxacinفي ىذا

الوقت في حالة تناولو في صورة  tabletمما يؤدي إلى زيادة ظيور األعراض الجانبية لمجموعة الػ  Quinolonesالتي تنتمي إلييا مادة

الػ  Ciprofloxacinفي حيف أف الػ  09ساعة المتبقية مف اليوـ قد تشيد نقص في تركيز مادة الػ .Ciprofloxacin
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* -إلغاء المستحض ارت تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Cefaclorبالتركيز
 250mgوبالشكؿ الصيدلي  Effervescent Tabletsاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض

األطفاؿ بجمستيا في  9290/7/6والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا في .9290/8/94
ممحوظة:

-تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض االطفاؿ بجمستيا فى :9290/7/6

والتى قررت رفض المستحضر لعدـ مبلئمة استخداـ الشكؿ الصيدلى المقدـ لؤلطفاؿ حيث أف الجرعة تحسب بػ  mg/kg/dayو ذلؾ ال

يمكف تطبيقو عمى الشكؿ الصيدلى المقدـ.

-تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9290/8/94

والتى أوصت برفض المستحضر لبلسباب اآلتية:

 .0تركيز مادة الػ  Cefaclorغير مبلئـ لمبالغيف حيث أف التركيز المقدـ  Subtherapeuticمما يتطمب أخذ الجرعة قد تصؿ إلى  4مرات

يومياً وىذا قد يؤثر عمى الػ. Patient Compliance
 .9قد تـ سحب المستحضر مف فرنسا وألمانيا.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/21/25
بناء عمى ما استجد مف معمومات وما تـ نشره عمى موقع  EMAفي  9292/1/09بخصوص مادة  Ulipristalبتركيز
*ً -
 :5mgتعديؿ قرار المجنة الفنية في  9292/9/1ليصبح" :الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة واستكماؿ إجراءات
تسجيؿ المستحضرات المسجمة وتحت التسجيؿ المحتوية عمى  Ulipristalبتركيز  5mgبشرط قصر استخداـ المستحضرات

المحتوية عمييا عمى حاالت uterine fibroids in premenopausal women for whom surgical procedures

 (including uterine fibroid embolisation) are not appropriate or have not workedوفقاً لما تـ نشره مف

قبؿ الوكالة األوروبية لتقييـ األدوية  EMAمع الزاـ الشركات صاحبة المستحضرات المحتوية عمى ىذه المادة الفعالة باتباع

االحتياطات المتخذة مف قبؿ الػ  EMAبخصوص الػ  Educational materialsومف ضمنيا توزيع الػ  DHPCالخاص

بيا وااللتزاـ باجراء تحميؿ وظائؼ كبد قبؿ البدء في تناوؿ العقار وأثناء العبلج وبعد انتياء فترة العبلج مع متابعة اليقظة
وكتابة ال يستخدـ اال تحت اشراؼ طبيب عمى العبوة الخارجية وذلؾ استنادا لقرار لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في

 9290/7/99والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في  "9290/9/92ويطبؽ بداية مف

الشير التالي لصدور القرار.
ممحوظة:

قررت المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستيا في 9292/29/21

إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ والمستحضرات المسجمة وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى  Ulipristalبتركيز

 5 mgاستناداً لقرار لجنة اليقظة بتاريخ  9292/1/96والمجنة العممية المتخصصة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في 9292/6/02
والمجنة العممية المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا في 9292/8/02

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى التركيبة ( Mitiglinide
 )+Metforminاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزـ بجمستيا في.9290/9/0
ممحوظة:

تـ العرض عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الغدد الصماء والميتابوليزـ بجمستيا في:9290/9/0

توصي المجنة برفض المستحضر لبلسباب اآلتية :

 -0لعدـ تقدـ الشركة بدراسات لمػ  fixed dose combinationتثبت فاعمية و اماف المستحضر
 -9عدـ استيفاء طمبات المجنة السابقة بجمستيا في .9207/09/95

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Telavancin

استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9290/1/08والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الجمدية

والذكورة بجمستيا في  9290/9/97والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر بجمستيا في .9290/9/98
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ممحوظة:

-0تـ عرض المستحضرات المقدمة لمتسجيؿ التى تحتوى عمى ىذه المادة عمي لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا فى  9290/1/08والتى قررت
األتى:

التحفظ عمى تسجيؿ مادة ) telavancin (as Hydrochlorideلؤلسباب التالية :

 -حيث اف ميزاف المنافع و المخاطر ليس فى صالح المستحضر و حيث اف ىذا المستحضر ال يوجد لو فائدة تفوؽ الفائدة العبلجية لمبدائؿ المتاحة

مثؿ مادة اٌـ .vancomycin

 تـ سحب الرخصة التسويقية لممستحضر فى الجية الرقابية  EMAو تـ سحب المستحضر مف بعض الدوؿ المرجعية األخرى . -باإلضافة اف ىذه المادة ليا اثار عكسية خطيرة أكثر مف اٌـ  vancomycinمف أىميا :

)-Prolongation of cardiac repolarization (QTc prolongation
-Nephrotoxicity
-Ototoxicity

 -9تـ عرض المادة عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض الجمدية والذكورة بجمستيا في : 9290/9/97

توصي المجنة بأف مادة الػ  Telavancinناد ارً ما تستخدـ في مجاؿ األمراض الجمدية باإلضافة إلى وجود بدائؿ أكثر أماناً وأقؿ في األعراض
الجانبية مثؿ مادة الػ Vancomycin

 -1تـ عرض المادة عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة المراض الصدر بجمستيا في :9290/9/98
توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المادة الفعالة وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0ميزاف المنافع و المخاطر ليس فى صالح المستحضر و حيث اف ىذا المستحضر ال يوجد لو فائدة تفوؽ الفائدة العبلجية لمبدائؿ المتاحة مثؿ

مادة اٌـ .vancomycin

 .9تـ سحب الرخصة التسويقية لممستحضر فى الجية الرقابية  EMAو تـ سحب المستحضر مف بعض الدوؿ المرجعية األخرى .
 .1باإلضافة اف ىذه المادة ليا اثار عكسية خطيرة أكثر مف اٌـ  vancomycinمف أىميا :

)- Prolongation of cardiac repolarization (QTc prolongation
- Nephrotoxicity
- Ototoxicity

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى المادة Brexanolone
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة لبلمراض النفسية والعصبية بجمستيا في .9290/9/99
ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة لبلمراض النفسية والعصبية بجمستيا في :9290/9/99

توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ ىذه المادة الفعالة وذلؾ ألعراضو الجانبية الخطيرة ووجود مضادات لبلكتئاب تستخدـ في مثؿ

ىذه الحاالت أكثر أماناً وأقؿ في األعراض الجانبية مثؿ SSRI (Selective Serotinin reuptake Inhibitor),
)SNRI (Selective Serotinin Nor Epinephrine Inhibitors
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى المادة Terguride
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا في  9290/9/04و
المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في .9290/9/92
ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا في  :9290/9/04والتى
أوصت بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0ال يوجد استخداـ ليذه المادة الفعالة في عبلج الػ pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic

 pulmonary hypertensionطبقا لمػ  Guidelinesالعالمية.

 .9ال توجد دراسات عممية معتمدة تفيد الفاعمية واألماف لممادة الفعالة.

 -تـ عرض المستحضر عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض النساء والتوليد بجمستيا في :9290/9/92

والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0ال توجد دراسات عممية معتمدة تفيد الفاعمية واألماف لممادة الفعالة.

 . 9توافر مستحضرات أخرى في السوؽ المصري أكثر أمانا لـ يرد عنيا تقارير عف حدوث أثار جانبية مثؿ .Bromocriptine
 .1ال يوجد  Scientific rationaleالستخداـ المادة الفعالة في دواعي االستخداـ المذكورة مف الشركة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة وعدـ الموافقة عمى إعادة تسجيؿ
المستحضرات المسجمة المحتوية عمى التركيبة ( ) Simvastatin + Niacinاستناداً لقرار لجنة الفارماكولوجي بجمستيا
في  9290/9/4والمجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية الدموية بجمستيا في 9290/8/02
ولجنة اليقظة الدوائية في .9209/6/97
ممحوظة:

تـ إعادة العرض عمى لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في  9290/9/4و جاء قرار المجنة كاألتي:

والتى أوصت برفض تسجيؿ المستحضرات لبلسباب التالية:

 -0استنادا لتقرير مركز اليقظة الصيدلية المصري الذي يفيد بأنو تـ سحب استخداـ الػ  Niacin extended releaseمع اٌـ Statins

لعدـ وجود أي منافع إضافية لمػ  ,Niacinوسحبت الػ  FDAبالفعؿ مستحضريف مف السوؽ " "Statins+Niacin Combinationلعدـ

إضافة الػ  Niacinأي منفعة إضافية في الحد مف  cardiovascular eventsعف استخداـ الػ  Statinsوحدىا .

 -9توصية لجنة لجنة اليقظة الدوائية في تاريخ  9209/6/97برفض تسجيؿ المستحضرات و النظر في موقؼ المستحضرات المسجمة/

تحت التسجيؿ لنفس التركيبة ,

 -1التركيبة غير مسجمة باي مف الدوؿ المرجعية.

 -تـ إعادة العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا فى :9290/8/02
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والتى رأت أنو ال مانع فى استخداـ عقار الػ  niacinو الػ  Simvastatinمعاً فى الحاالت التى تتطمب ذلؾ طبقاً لمبروتوكوالت العالمية

المعتمدة  ,و لكف المجنة ترفض التركيبة لما تـ نشره فى الػ ( The daily journal of the united states government ) Fedral

 Registerبخصوص سحب المستحضر األصيؿ ) Simcor (Simvastatin+niacinمف الػ  FDAألنو لـ يقمؿ نسبة حدوث مخاطر
اإلصابة بأمراض القمب و األوعية الدموية.

-سبؽ وتـ عرض التركيبة عمى لجنة اليقظة الدوائية بتاريخ  9209/6/97وكاف قرارىا كالتالي:

توصي المجنة برفض التركيبة حيث أف ليس ليا فائدة إضافية مقابؿ مخاطرىا وفقاً لمنشور الػ  FDAكالتالي:
FDA has determined that the benefits of Niacin (Extended release) tablets & Fenofibric acid (Delayed
release) capsules for coadministration with statins no longer outweigh the risks, & the approvals for this
indication should be withdrawn

كما توصي بالنظر في موقؼ المستحضرات المسجمة وتحت التسجيؿ انفس التركيبة.
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/22/15
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( ) Acetylcysteine + Acebrophyllineاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر
بتاريخ . 9290/9/98

ملحىظت:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر بتاريخ  9290/9/98و أوصت المجنة باالَتى:
توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0مادة الػ  Acebrophyllineىي عبارة عف ) (Theophylline + Ambroxolوعمى ىذا ال يوجد أساس عممي لمجمع بيف مادتيف
ليما نفس التأثير الدوائي كػ  Mucolyticفي تركيبة واحدة.

 .9دواعي االستخداـ المقدمة مف الشركة ال تتوافؽ مع التركيبة المذكورة.
 .1عدـ مرجعية التركيبة.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( )Triclosan + Precipitated sulfur + Bentoniteاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة
لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بتاريخ .9290/9/97

ممحوظة:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة لؤلمراض الجمدية و التناسمية و أمراض الذكورة بتاريخ  9290/9/97و

أوصت المجنة باالَتى:
توصي المجنة بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 .0عدـ تقديـ دراسات عممية كافية تثبت فاعمية التركيبة في عبلج حب الشباب.
 -2تـ ايقاؼ المستحضر مف نيوزيمندا.

* -الموافقة عمى استكماؿ إجراءات إعادة تسجيؿ المستحضرات التي تحتوى عمى  Drotaverineوالموافقة عمى

استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمييا وذلؾ استناداً لقرار لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في  9290/9/91ويتـ
تطبيؽ القرار بداية مف الشير التالي لصدور القرار..
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/22/36
* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( )Bilastine + Montelukastاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض األنؼ واألذف والحنجرة
بجمستيا في .9290/00/1
ملحىظت:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض األنؼ و األذف والحنجرة بجمستيا فى :9290/ 00 / 1

والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى التركيبة وذلؾ لؤلسباب األتية:
١ٌ -2ظ ٕ٘ان أعاط ػٌٍّ ٝعّغ ِادذِ Bilastine + Montelukast ٝؼ ًا ف ٝػالض حاالخ حغاع١ح اٌصذس ٚحغاع١ح األٔف.
ِ -3ادج ١ٌ Montelukastظ ٌٙا دٚس ف ٟػالض  ٚ allergic rhinitisأٗ ٠غرخذَ فمػ ف ٟاٌّشظ ٟاٌز٠ ٓ٠ؼأallergic rhinitis ِٓ ْٛ
 ٚ with asthmaرٌه غثم ًا  guidelinesاٌؼاٌّ١ح اٌّؼرّذج  ٚال داػٌٛ ٟظٛد اٌّادذِ ٓ١ؼ ًا ف ٟلشص ٚاحذ.
ٚ -4ظٛد ِغرحعشاخ ِرٛفشج ف ٟاٌغٛق اٌّصش ٞذحر ٜٛػٍ٘ ٝزٖ اٌّٛاد اٌفؼاٌح ف ٟصٛسج ِٕفشدج .

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Bulevirtide
في صورة  Oral Dosage formsاستناداً لقرار المجنة العممية المجمعة المتخصصة ألمراض الكبد والجياز

اليضمي بجمستيا في .9290/02/08
ملحىظت:

تـ العرض عمى المجنة العممية المجمعة المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا في :9290/02/08

ٚاٌر ٝأٚصد تؼذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝذغع ً١اٌّغرحعش ٚرٌه ٌألعثاب األذ١ح:
 .2ػذَ ِشظؼ١ح اٌرشو١ض ٚاٌشىً اٌص١ذٌ ٟاٌّمذَ.
 .3ال ذٛظذ أ ٞدساعاخ ػٍّ١ح ِؼرّذج ذف١ذ فاػٍ١ح ٚأِاْ اٌرشو١ثح ِٓ ح١س اٌرشو١ض  ٚاٌشىً اٌص١ذٌ.ٟ

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

( Dextromethorphan + Ethyl-P-aminobenzoate + Potassium guaiacolsulfonate + Sodium

 ) benzoateاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر بتاريخ .9290/9/98
ملحىظت:

تـ عرض المستحضر عمي المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض الصدر بتاريخ  9290/9/98و أوصت المجنة باالَتى:
ذٛص ٟاٌٍعٕح تؼذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌّغرحعش ٚرٌه ٌألعثاب األذ١ح:
 .2ا٠ماف اٌّغرحعش ف ٟأعثأ١ا.
 .3ال ٛ٠ظذ أعاط ػٌٍٍّ ٟعّغ ت٘ ٓ١زٖ اٌّٛاد اٌفؼاٌح ِؼاً.
 .4ال ذٛظذ دساعاخ ذصثد فاػٍ١ح ٚأِاْ اٌرشو١ثح.
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة وعدـ الموافقة عمى إعادة تسجيؿ
المستحضرات التي تحتوى عمى التركيبة ( ) Citiolone + L-Cysteineأو المادة  Citioloneاستناداً لقرار لجنة

الفارماكولوجي بجمستيا في  9292/9/01ولجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا في  9292/29/21والمجنة العممية

المجمعة المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا في .9290/02/08
ملحىظت:

تـ عرض المستحضر عمى المجاف األتية:

لجنة الفارماكولوجي بجمستيا في :9292/9/01ٚاٌر ٟأٚصد تشفط ذغع ً١اٌّغرحعش وّغرحعش ص١ذٌ ٟتششٌ ٞالعثاب االذ١ح :
 -2اٌّٛاد اٌّرعّٕح ف ٟاٌرشو١ثح ذغرخذَ وّٛاد ِغاػذج ٌرحغٚ ٓ١ظائف اٌىثذ ١ٌٚظ ٌٙا ذأش١ش ػالظٟ
ِ-3ادج اي  Citioloneغ١ش ِرذاٌٚح ف ٟأ ِٓ ٞاٌثالد اٌّشظؼ١ح ٚذُ عحثٙا ِٓ اٌذٌٚح اٌٛح١ذج اٌر ٟوأد ِرذاٌٚح تٙا  ٟ٘ٚا٠طاٌ١ا
 -4االٚساق اٌّمذِح ِٓ اٌششوح ٌُ ذصثد فاػٍ١ح ِٚأِ١ٔٛح اٌرشو١ثح أ ٚأٙا ذرذاٚي تأ ِٓ ٞاٌذٚي اٌّشظؼ١ح
لجنة األدوية غير المرجعية بجمستيا فى ٚ:9292/ 29/21اٌر ٟأٚصد تشفط إػادج ذغع ً١اٌّغرحعش وّغرحعش ص١ذٌ ٟتششٌٞؼذَ ٚظٛد ِغرٕذاخ واف١ح ذصثد فاػٍ١ح اٌّغرحعش أٚ ٚظٛد أ ٜذأش١ش ػالظ.ٌٗ ٟ
المجنة العممية المجمعة المتخصصة ألمراض الكبد والجياز اليضمي بجمستيا فى :9290/02/08ٚاٌر ٝأٚصد تشفط ذغع ً١اٌّغرحعش ٌالعثاب االذ١ح :
ِ -2ادج اٌـ ١ٌ Citioloneظ ٌٙا أ ٞفائذج ػالظ١ح ف ٟأِشاض اٌىثذ.
ِ -3ادج اٌـ  Citioloneغ١ش ِرذاٌٚح ف ٟأ ِٓ ٞاٌثالد اٌّشظؼ١ح ٚذُ عحثٙا ِٓ اٌذٌٚح اٌٛح١ذج اٌر ٟوأد ِرذاٌٚح تٙا  ٟ٘ٚا٠طاٌ١ا.
 -4االٚساق اٌّمذِح ِٓ اٌششوح ٌُ ذصثد فاػٍ١ح ِٚأِ١ٔٛح اٌرشو١ثح أ ٚأٙا ذرذاٚي تأ ِٓ ٞاٌذٚي اٌّشظؼ١ح.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى Dimetotiazine
استناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا في  9208/09/95والمجنة العممية المتخصصة

المجمعة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا في .9290/9/99
ملحىظت:

تـ عرض المستحضر عمى المجاف االَتية:
 المجنة العممية المتخصصة ألمراض الباطنة بجمستيا فى :9208/09/95ٚاٌر ٝأٚصد تؼذَ اٌّٛافمح ػٍ ٝذغع ً١اٌّغرحعش ٚرٌه ٌؼذَ ٚظٛد  Scientific Rationalالعرخذاِٗ ف ٝػالض اٌـ . Migraine
المجنة العممية المتخصصة المجمعة لؤلمراض النفسية والعصبية بجمستيا فى :9290/ 9 / 99والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:
 ٌُ .2ذرمذَ اٌششوح تطٍثاخ اٌٍعٕح تعٍغرٙا ف. 3131/7/2 ٟ
.3ػذَ ٚظٛد دساعاخ ػٍّ١ح ذصثد فاػٍ١ح ٚأِاْ اٌّغرحعش.
 .4اٌـ ٌٍّ Mechanism of actionغرحعش غ١ش ِؼٍ َٛف ٟػالض اٌصذاع إٌصف.ٟ
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* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة

( ) Econazole Nitrate + Salicylic Acid + Lidocaine + L-mentholفي صورة Topical Dosage

 formsاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا في

.9290/9/97
ملحىظت:

تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة لؤلمراض الجمدية والتناسمية وأمراض الذكورة بجمستيا فى :9290/9/97

والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:
 .2ال ٛ٠ظذ أعاط ػٌٍٍّ ٟعّغ ت٘ ٓ١زٖ اٌّٛاد اٌفؼاٌح ِؼ ًا ف ٟاالعرخذاَ اٌّزوٛس وـ.Antifungal
 .3ػذَ ظشٚسج ٚظٛد ِادج اٌـ  Lidocaineف٘ ٟزٖ اٌرشو١ثح.
 .4ػذَ ٚظٛد دساعاخ ػٍّ١ح واف١ح ذف١ذ فاػٍ١ح ٚأِاْ اٌرشو١ثح.

* -إلغاء المستحضرات تحت التسجيؿ وعدـ الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوي عمى التركيبة
( )Methyclothiazide + Triamtereneاستناداً لقرار المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب واألوعية

الدموية بجمستيا في .9290/00/04
ملحىظت:

تـ العرض عمى المجنة العممية المتخصصة المجمعة ألمراض القمب و األوعية الدموية بجمستيا فى :9290/00/04
والتى أوصت بعدـ الموافقة عمى تسجيؿ المستحضر وذلؾ لؤلسباب األتية:

 عدـ التحكـ في  Potassium blood levelحيث أف مادة  Triamtereneقد تتسبب في ارتفاع نسبة البوتاسيوـ في الدـ " "Hyperkalemiaأما مادة Methyclothiazideقد تتسبب في انخفاض نسبة البوتاسيوـ في الدـ ". "Hypokalemia

 الشركة لـ تتقدـ بأي أوراؽ تفيد وفاعمية وأماف ىذه التركيبة. -تـ سحب المستحضر مف فرنسا.

 -يوجد مستحضرات تستخدـ كػ  Diureticsاثبتت فعاليتيا و أمانيا في السوؽ المصري .
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ق اررات المجنة الفنية لمراقبة األدوية بجمستها في 3132/23/41
* -الموافقة عمى استقباؿ مستحضرات جديدة تحتوى عمى  Buprenorphineتطبيقاً لقرار وزير الصحة رقـ  642لسنة 9292
الخاص ببرنامج العبلج بالعقاقير البديمة لؤلفيونات وذلؾ بالشكؿ الصيدلى  subcutaneous injectionمع االلتزاـ باشتراطات

التداوؿ طبقاً لقرار وزير الصحة ويتـ التطبيؽ بداية مف شير يناير  9299وذلؾ لطمب االمانة العامة لمصحة النفسية .

* -حظر استخداـ مادة الػ  Levocetirizineلؤلطفاؿ أقؿ مف سنتيف استناداً لقرار لجنة اليقظة الدوائية فى 9290/09/29
وببلنسبه للمستحضراث المسجله يتـ تعديؿ النشرات واف وجد البطاقات بما يتفؽ مع قرار المجنة الفنية وتمنح الشركات
ميمو عاـ تتداوؿ فيو لحيف توفيؽ أوضاعيا مع إلزاميا بتوزيع  dear dr letterلمتنبيو بحظر اإلستخداـ لؤلطفاؿ أقؿ مف
سنتيف مع متابعة التفتيش .
ممحوظة:

تـ عرض الموضوع عمي لجنة اليقظة الدوائية بجمستيا في  9290 -09-29وكاف قرارىا كالتالي:

 -تستخدـ مادة  levocetirizineفي األطفاؿ بداية مف عمر سنتيف.

* -الموافقة عمى اعطاء ميمة إضافية لمدة  6أشير النتاج وتداوؿ مستحضرات Paracetamol Solution for
 infusionالتي يحتوي بياف تركيبيا عمي المادة غير الفعالة . Sodium Metabisulphite
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