قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم ( )121لسنة 2022
بشأن اعتماد القواعد االسرتشادية ملنظمة الصحة العاملية
ملمارسات التوزيع والتخزين اجليد
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 للعمليات؛ -ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)

اعتم ــاد القواع ــد االسترش ــادية الص ــادرة ع ــن منظم ــة الصح ــة العالمي ــة لممارس ــات التوزي ــع والتخزي ــن الجي ــد وتحديثاته ــا
كقواع ــد مصري ــة لممارس ــات التوزي ــع والتخزي ــن الجي ــد.
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(املادة الثانية)

تمنـــح هيئـــة الـــدواء المصريـــة شـــهادة بمطابقـــة المخـــازن أو المســـتودعات لممارســـات التوزيـــع والتخزيـــن الجيـــد
( ،)GSDPوتس ــري لم ــدة ث ــاث س ــنوات م ــن تاري ــخ إصداره ــا ،وذل ــك بع ــد اس ــتيفاء المخ ــزن أو المس ــتودع للمعايي ــر
واالشـــتراطات الـــواردة بالمدونـــة.
وتلتـــزم كافـــة المخـــازن والمســـتودعات الراغبـــة فـــي الحصـــول علـــى شـــهادة ( )GSDPبتطبيـــق مـــا جـــاء بالمدونـــة
المشـــار إليهـــا مـــن قواعـــد واشـــتراطات وإجـــراءات.
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(املادة الثالثة)
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ُيص ــدر رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للعملي ــات الدلي ــل التنظيم ــي الخ ــاص بالقواع ــد واإلج ــراءات الالزم ــة لتنفي ــذ م ــا ج ــاء
بالقواعـــد االسترشـــادية المشـــار إليهـــا ،وإجـــراءات التقـــدم للحصـــول علـــى الشـــهادة المشـــار إليهـــا بالمـــادة الســـابقة،
وح ــاالت وقفه ــا ،وإلغ ــاء العم ــل به ــا ،وذل ــك خ ــال خمس ــة أي ــام م ــن تاري ــخ اعتم ــاد ه ــذا الق ــرار.

(املادة الرابعة)
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و ُيلغي كل ما يخالف أحكامه.
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 2022/2/26 :
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