قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 111لسنة 2022
بشأن اعتماد املدونة املصرية لإلجراءات التنظيمية ملمارسات الرقابة اجليدة
للبحوث اإلكلينيكية
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة  ،1955وتعديالته؛ وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ( )151لسنة  ،2019والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكية الصادر بالقانون رقم ( )214لسنة 2020؛ وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم ( )436لســـنة  ،2006بشـــأن المدونـــة المصريـــة لتقييـــم التجـــارب اإلكلينيكيـــةللمســـتحضرات الحيويـــة واألمصـــال واللقاحـــات؛
 وعل ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم ( )٣٩٩لس ــنة  ،2010بش ــأن قواع ــد ومعايي ــر واج ــراءات تقيي ــم الدراس ــات اإلكلينيكي ــةللمس ــتحضرات الحيوي ــة واللقاح ــات م ــن قب ــل الهيئ ــة القومي ــة للبح ــوث والرقاب ــة عل ــى المس ــتحضرات الحيوي ــة؛
 وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم ( )٧٣٤لســـنة  ،٢٠١٦بشـــأن المدونـــة المصريـــة للممارســـة اإلكلينيكيـــة الجيـــدةللمســـتحضرات الصيدليـــة؛
 وعلــى القــرار الــوزاري رقــم ( )١٣٢لســنة  ،٢٠١٧بشــأن القواعــد والمعاييــر واإلجــراءات المتعلقــة بتقييــم الدراســاتاإلكلينيكيــة الجيــدة للمســتحضرات الصيدليــة،
 وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛ وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات اإلكلينيكية؛ -ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)
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تلتــزم هيئــة الــدواء المصريــة بالمعاييــر المنظمــة للممارســات اإلكلينيكيــة الجيــدة (Good Clinical Practice (GCP
وفــق قواعــد منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOوالمجلــس التنســيقي الدولــي ( )ICHوتحديثاتهــا كمرجعيــة علميــة.

(املادة الثانية)

يس ــرى ه ــذا الق ــرار عل ــى اإلج ــراءات الرقابي ــة لهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة عل ــى التج ــارب اإلكلينيكي ــة الخاضع ــة ألح ــكام
قان ــون تنظي ــم البح ــوث الطبي ــة اإلكلينيكي ــة الص ــادر بالقان ــون رق ــم ( )٢١٤لس ــنة .٢٠٢٠

(املادة الثالثة)
ُيش ــترط ف ــى المس ــتحضر المس ــتخدم ف ــى البح ــث الطب ــي اإلكلينيك ــي مح ــل الدراس ــة أن يك ــون مصنعــ ًا وف ــق
اش ــتراطات التصني ــع الجي ــد ( )GMPالمتفق ــة م ــع قواع ــد منظم ــة الصح ــة العالمي ــة والقواع ــد المعم ــول به ــا
بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ،وذل ــك س ــواء كان المس ــتحضر محل ــي الصن ــع أو مس ــتورد ،ش ــريطة االلت ــزام بقواع ــد
وإج ــراءات االس ــتيراد المطبق ــة م ــن قب ــل هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة.
(املادة الرابعة)

يتعي ــن اإللت ــزام بممارس ــات التخزي ــن والتوزي ــع الجي ــد ()»Good Storage and Distribution Practice «GSDP
واإلدارة االمنــة والصحيحــة للمخلفــات خاصــة المســتحضرات والمســتلزمات المســتخدمة فــى البحــث الطبــي اإلكلينيكــي
محـــل الدراســـة ،وذلـــك طبقـــ ًا للقواعـــد المعمـــول بهـــا بهيئـــة الـــدواء المصريـــة ،ويتعيـــن حضـــور أحـــد مفتشـــي هيئـــة
ال ــدواء المصري ــة عن ــد إع ــدام العين ــات المتبقي ــة م ــن المس ــتحضر مح ــل الدراس ــة ف ــى جمهوري ــة مص ــر العربي ــة.
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(املادة اخلامسة)

تختـــص هيئـــة الـــدواء المصريـــة بالتفتيـــش علـــى الجهـــات البحثيـــة التـــي يجـــرى بهـــا البحـــث الطبـــي اإلكلينيكـــي
والجه ــات ذات الصل ــة ،بغ ــرض التحق ــق م ــن الممارس ــة الطبي ــة الجي ــدة ،وله ــا ف ــى س ــبيل ذل ــك فح ــص ومراجع ــة جمي ــع
الوثائــق والســجالت والتجهيــزات ذات الصلــة بالبحــث ،وجمــع األدلــة الالزمــة لضمــان تطبيــق أحــكام القانــون والقواعــد
المنظم ــة.

(املادة السادسة)

يج ــوز لهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ،ف ــى ح ــاالت الط ــوارئ الصحي ــة الدولي ــة أو المحلي ــة أو ح ــاالت انتش ــار األوبئ ــة ،إتخ ــاذ
إج ــراءات وتدابي ــر اس ــتثنائية م ــن قواع ــد تقيي ــم الدراس ــات اإلكلينيكي ــة الت ــي تق ــع ف ــى اختصاص ــات الهيئ ــة لضم ــان
س ــرعة تواف ــر المس ــتحضرات والمس ــتلزمات الطبي ــة ذات الصل ــة ،تحقيقــ ًا للصال ــح الع ــام.
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(املادة السابعة)

يحـــق لهيئـــة الـــدواء المصريـــة االعتمـــاد علـــى قواعـــد وتقاريـــر وبيانـــات جهـــات االعتمـــاد الرقابيـــة الدوليـــة ،والتـــي
تحدده ــا اللجن ــة الفني ــة لمراقب ــة األدوي ــة وفقــ ًا للمعايي ــر الدولي ــة ،توص ـ ً
ـا إلتخ ــاذ الق ــرار بخص ــوص التقيي ــم والموافق ــة
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عل ــى البح ــث الطب ــي اإلكلينيك ــي المق ــدم الجرائ ــه داخ ــل جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ،دون أن ين ــال ذل ــك م ــن اس ــتقاللية
ومس ــئولية هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ع ــن الق ــرار الص ــادر منه ــا اس ــتناداً عل ــى ق ــرارات الجه ــات المذك ــورة.
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(املادة الثامنة)

ُيص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للمس ــتحضرات الحيوي ــة والمبتك ــرة والدراس ــات اإلكلينيكي ــة الدلي ــل التنظيم ــي الخ ــاص
باإلج ــراءات التنظيمي ــة لممارس ــات الرقاب ــة الجي ــدة للبح ــوث اإلكلينيكي ــة ،خ ــال خمس ــة أي ــام م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا
الق ــرار.
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(املادة التاسعة)
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يلتـــزم ك ًال مـــن الباحـــث الرئيـــس ،والباحـــث الرئيـــس المســـاعد ،والباحـــث ،والفريـــق البحثـــي ،والجهـــات البحثيـــة
والكيانـــات القائمـــة علـــى إجـــراء التجـــارب الســـريرية بكافـــة االشـــتراطات الفنيـــة واإلجـــراءات الـــواردة فـــى الدليـــل
التنظيمـــي المذكـــور ،ولهـــا أن توفـــق أوضاعهـــا خـــال ثـــاث أشـــهر مـــن تاريـــخ اصـــدار هـــذا القـــرار ،وأخطـــار اإلدارة
المختصـــة بهيئـــة الـــدواء المصريـــة.

(املادة العاشرة)

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،و ُيعمل به من تاريخ نشره ،ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة
أ .د .تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام
تحرير ًا فى 2022/2/21 :
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