قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 590لسنة 2021
بشأن الدليل التنظيمي للمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية
عرب املواقع واملنصات اإلليكرتونية
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 محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛ وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للرعاية الصيدلية؛ -ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ العمل؛
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(املادة األوىل)

ُ -يعمل بهذا القرار فى شأن نشر المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات اإللكترونية.

ك
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(املادة الثانية)

لتُحدد مسئولية كل طرف من األطراف المعنية سواء قبل النشر أو بعده على النحو التالي: .1تق ــع مس ــئولية تقدي ــم الم ــواد الدعائي ــة والتعليمي ــة والتوعوي ــة بكاف ــة أنواعه ــا المنش ــورة عب ــر المواق ــع والمنص ــات
اإللكتروني ــة عل ــى عات ــق الش ــركات والمكات ــب العلمي ــة للحص ــول عل ــى موافق ــة مس ــبقة م ــن اإلدارة العام ــة لتنظي ــم م ــواد
التســـويق واإلعـــان كمـــا تتضمـــن أيضـــ ًا مســـئولياتها عـــن التحكـــم فـــى المحتـــوي المنشـــور وإتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات
للتصحيــح وإزالــة أي معلومــات غيــر صحيحــة بالقواعــد المحــددة فــى الدليــل التنظيمــي خــال األطــر الزمنيــة المحــددة.
 .2يستثني من الحصول على موافقة مسبقة فى البند السابق كل من:
 م ــواد التوعي ــة باألم ــراض المنش ــورة بواس ــطة الش ــركات والمكات ــب العلمي ــة (بش ــرط ع ــدم احتواءه ــا عل ــى أي أس ــماءتجاري ــة أو أس ــماء علمي ــة للمس ــتحضرات الصيدلي ــة) ويكتف ــي بإخط ــار اإلدارة العام ــة لتنظي ــم م ــواد التس ــويق واإلع ــان
ع ــن كل م ــادة قب ــل النش ــر بثالث ــة أي ــام عل ــى األق ــل.
 الم ــواد التعليمي ــة المقدم ــة م ــن خ ــال مقدم ــي رعاي ــة صحي ــة مختاري ــن غي ــر تابعي ــن للش ــركة ولك ــن تح ــت رعاي ــةالش ــركة وموجه ــة م ــن خ ــال منص ــات أو مواق ــع مخصص ــة لمقدم ــي الرعاي ــة الصحي ــة فق ــط (بش ــرط ع ــدم احتواءه ــا
علــى أي أســماء تجاريــة للمســتحضرات الصيدليــة وأال تحتــوي علــى أســماء علميــة ألدويــة أو أســتخدامات غيــر مســجلة
بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة) ويكتف ــي بإخط ــار اإلدارة العام ــة لتنظي ــم م ــواد التس ــويق واإلع ــان ع ــن كل م ــادة قب ــل النش ــر
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بثالث ــة أي ــام عل ــى األق ــل.
 المن ــح التعليمي ــة غي ــر المش ــروطة المقدم ــة م ــن الش ــركات إلح ــدي الجه ــات الطبي ــة أو الصيدلي ــة عل ــى أن تخت ــصفق ــط بتقدي ــم حم ــات للتوعي ــة باألم ــراض (بش ــرط ع ــدم احت ــواء الم ــواد التوعوي ــة عل ــى أي أس ــماء تجاري ــة أو أس ــماء
علمي ــة للمس ــتحضرات الصيدلي ــة) والت ــي ينحص ــر دور الش ــركة فيه ــا عل ــى تقدي ــم رعاي ــة أو منح ــة تعليمي ــة دون أي دور
أخ ــر) ويكتف ــي بإخط ــار اإلدارة العام ــة لتنظي ــم م ــواد التس ــويق واإلع ــان قب ــل ب ــدء الحمل ــة بثالث ــة أي ــام عل ــى األق ــل.

(املادة الثالثة)
يجــب أن تتضمــن جميــع أنــواع المــواد المنشــورة ســواء دعائيــة أو تعليميــة أو توعويــة عبــر المواقــع والمنصــاتاإللكتروني ــة رق ــم الموافق ــة وتاري ــخ اإلنته ــاء كج ــزء ال يتج ــزأ م ــن الم ــادة ف ــى م ــكان ظاه ــر ومق ــروء م ــع اإللت ــزام
بكافــة الشــروط الخاصــة بــكل نــوع مــن المــواد علــى النحــو المبيــن تفصيـ ً
ـا فــى الدليــل التنظيمــي.
صفحة  1من 2

(املادة الرابعة)

تُحـــدد أنـــواع الملفـــات المختلفـــة ومتطلبـــات تقديـــم كل نـــوع مـــن المـــواد المنشـــورة علـــى المواقـــع والمنصـــاتً
تفصيـــا فـــى الدليـــل التنظيمـــي.
اإللكترونيـــة علـــى النحـــو المبيـــن

(املادة اخلامسة)

تلت ــزم الش ــركة صاحب ــة المحت ــوي بمراقب ــة المحت ــوي ال ــذي ينش ــئه المس ــتخدم إلزال ــة أو تصحي ــح أي معلوم ــة غي ــرصحيحـــة بإســـتخدام الـــردود مـــن القائمـــة المعتمـــدة ســـابق ًا أو ردود جديـــدة خـــارج القائمـــة المعتمـــدة ،مـــع اإللتـــزام
بتقديمهـــا الحقـــ ًا.
كما تلتزم الشركة بإتخاذ اإلجراء المطلوب خالل الفترة الزمنية المحددة على أال يجاوز خمس أيام.
وف ــى حال ــة إذا م ــا ت ــم اكتش ــاف م ــادة مخالف ــة عل ــى أح ــد المواق ــع  /المنص ــات (الت ــي ال تنتم ــي للش ــركة) م ــن قب ــل
الشـــركة ،يتعيـــن علـــى الشـــركة إخطـــار اإلدارة العامـــة لتنظيـــم مـــواد التســـويق واإلعـــان إلتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة
باإلضاف ــة إل ــي أي إج ــراءات أخ ــري يمك ــن إتخاذه ــا مباش ــرة م ــن الش ــركة ،كم ــا يتعي ــن عل ــى الش ــركة إرس ــال إن ــذار
رســـمي ممهـــور بخاتـــم الشـــركة إلـــي الجهـــة المخالفـــة إلزالـــة المحتـــوي المخالـــف.
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(املادة السادسة)

تتولــي اإلدارة العامــة لتنظيــم مــواد التســويق واإلعــان مســئولية متابعــة ورصــد جميــع المواقــع والمنصــات اإللكترونيــةوعن ــد رص ــد أي مخالف ــة تخ ــص م ــواد دعائي ــة لمس ــتحضرات مس ــجلة بهيئ ــة ال ــدواء المصري ــة أو م ــواد تعليمي ــة أو م ــواد
توعوي ــة يت ــم التحق ــق منه ــا وإرس ــال خط ــاب تنبيه ــي أو خط ــاب تحذي ــري م ــن الن ــوع األول أو الثان ــي (وفقــ ًا للحال ــة)
إل ــي الش ــركة متضمنــ ًا اإلج ــراءات التصحيحي ــة الت ــي يج ــب إتخاذه ــا بن ــا ًء عل ــى ن ــوع المخالف ــة خ ــال الفت ــرة الزمني ــة
المح ــددة م ــن قب ــل اإلدارة م ــع الت ــزام الش ــركة بس ــداد مقاب ــل خدم ــة اس ــتمرار التقدي ــم بع ــد إص ــدار خط ــاب تحذي ــري.
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 ُيص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للرعاي ــة الصيدلي ــة الدلي ــل التنظيم ــي «للم ــواد الدعائي ــة والتعليمي ــة والتوعوي ــة عب ــرالمواق ــع والمنص ــات اإلليكتروني ــة» خ ــال خمس ــة عش ــر يومــ ًا م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا الق ــرار.

(املادة الثامنة)

 ُيحصـ ــل مقـ ــابل الخدمـ ــات المرف ــق به ــذا الق ــرار نظي ــر الخدم ــات المقدم ــة م ــن اإلدارة العام ــة لتنظي ــم م ــواد التس ــويقواإلع ــان التابع ــة ل ــإدارة المركزي ــة للرعاي ــة الصيدلي ــة ،بخص ــوص الم ــواد الدعائي ــة والتعليمي ــة والتوعوي ــة عب ــر المواق ــع
والمنص ــات اإللكتروني ــة.

(املادة التاسعة)

ُ -يودع مقابل الخدمات ال ُمقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.

(املادة العاشرة)

ُ -يعمل بهذا القرار من تاريخ  ، 2022/1/1وعلى اإلدارات المختصة تنفيذه ك ًال فيما يخصه.

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
تحريراً فى 2021/12/2 :
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