تنظيم فعاليات برنامج التثقيف الدوائي
في عدد من مناطق المملكة
يف �إط � ��ار ال�ب�رام ��ج والفعاليات
التوعوية والتثقيفية التي يقوم بها قطاع
الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء من
�أجل توعية املواطن واملقيم وحمايته من
اجلوانب ال�سلبية ال�ستهالك الأدوية.
فقد نظم قطاع الدواء فعاليات برنامج
التثقيف ال��دوائ��ي يف ع��دد م��ن مدن
اململكة.
وقد �أقيمت �أوىل الفعاليات يف مدينة حائل ثم الهفوف بالإح�ساء فمدينة الريا�ض
و�أختتمت يف مدينة اخلرب باملنطقة ال�شرقية.
وكان الهدف من هذا الربنامج توعية املواطنني واملقيمني ب�أخطاء تناول الأدوية،
ورفع م�ستوى الثقافة الدوائية ،والتعريف مبهام وم�س�ؤوليات الهيئة العامة للغذاء
وال ��دواء .حيث �أح�ت��وى الربنامج على ع��دد من الفقرات منها :عرو�ض م�سرحية
وم�سابقات للجمهور وركن خا�ص للطفل ,كما مت توزيع العديد من املطويات التوعوية
والتعريفية بالهيئة العامة للغذاء والدواء و مهامها.

وزارة الصحة الكويتية
تشكر الهيئة العامة للغذاء والدواء

تلقت الهيئة العامة للغذاء وال��دواء خطاب ًا من وزارة ال�صحة الكويتية قدمت فيه
�شكرها وتقديرها على املجهودات التي تقوم بها الهيئة ،كما ثمنت الوزارة يف خطابها
جهود الهيئة يف م�ساعدتها يف فح�ص عينات من م�ستح�ضر ()Focetria Vaccine
والإ�سراع يف �إر�سال النتائج للفح�ص املطلوب.

عناوين قطاع الدواء
هاتف رقم 0096612759222 :حتويلة5302 ، 5328 :
فاك�س قـطـ ــاع الـ ــدواء0096612057633 :
فاك�س ت�سجيل الأدوية0096612057634 :
فاك�س مركز التيقظ وال�سالمة الدوائية0096612057662 :
العنوان الربيدي :اململكة العربية ال�سعودية  -الهيئة العامة للغذاء والدواء ()3292
طريق الدائري ال�شمايل  -النفل  -وحدة رقم ( )1الريا�ض 6288 - 13312
الربيد الإلكرتوينdrug-dept@sfda.gov.sa :
املوقع الإلكرتوين لقطاع الدواءwww.sfda.gov.sa :
للتو�صل مع الن�شرةassultan@sfda.gov.sa :
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كلمة العدد

www.sfda.gov.sa

األبالغ عن األعراض الجانبية:
تيقظ وحماية
د.غازي بن �صالح بن �سعـيد*

قبل قرن من الزمان كانت متطلبات امل�أمونية
للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية غري موجودة �أو غري
م�ع��روف��ة ،ول�ك��ن ح��ادث��ة والدة �أط �ف��ال م�شوهني
خ�ل�ق�ي� ًا نتيجة ا��س�ت�خ��دام ع �ق��ار الثاليدومايد
( )Thalidomide Disasterيف ال�ستينات
امليالدية من القرن املا�ضي ،وجه الهيئات الرقابية
العاملية �إيل �ضرورة الت�أكد من م�أمونية �أي دواء
قبل طرحه لال�ستخدام الب�شري.
بعد ذلك توالت اجلهود لإن�شاء مراكز مراقبة
ور�صد الآث��ار اجلانبية على امل�ستوى العاملي ،مثل
مركز ر�صد ومراقبة الآثار اجلانبية (Uppsala
 )Monitoring Ceneterالتابع ملنظمة ال�صحة
العاملية ،و مركز ميد وات�ش ( )MedWachالتابع
لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية وغريهما.
ومن منطلق امل�ساهمة يف حماية �أفراد املجتمع
م��ن الآث� ��ار اجل��ان�ب�ي��ة ال �� �ض��ارة للم�ستح�ضرات
ال�صيدالنية والع�شبية امل�سوقة باململكة ،مت �إن�شاء
املركز الوطني للتيقظ وال�سالمة الدوائية (تيقظ)
بالهيئة العامة للغذاء وال��دواء ،ملتابعة م�أمونية
وجودة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية ،عن
طريق ا�ستقبال ور�صد بالغات الآث��ار اجلانبية
بهدف منع حدوثها �أو احلد منها ،وذلك من خالل
ا�ستخدام قاعدة بيانات الكرتونية ق��ادرة على
حفظ والتعامل مع بالغات الآثار اجلانبية وحتليلها
وك�شف الإ�شارات الأولية لأي �أثر جانبي.
ويعتمد جناح هذا الربنامج الطموح اعتماد ًا
كلي ًا على م�شاركة جميع فئات املجتمع م�شاركة
فعالة� ،سوا ًء ك��ان �أف��راد ه��ذه الفئات يعملون يف
املجال ال�صحي �أم غريه ،وذلك بالإبالغ عن الآثار
اجلانبية للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية
عند وجود الإ�شتباه بحدوثها.
وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.
* املدير التنفيذي للتيقظ وإدارة األزمات

نشرة أخبار قطاع الدواء
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أ .د .باوزير رئيسًا للجنة االستشارية للمركز

إقــرأ

الوطني للطب البديل

في هذا اإلصدر

�صدر ق��رار معايل وزي��ر ال�صحة الدكتور /عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة
بت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي برئا�سة �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور �صالح بن عبداهلل باوزير.
يذكر �أن املركز الوطني للطب البديل والتكميلي ،يرتبط بوزير ال�صحة مبا�شرة،
ويعمل على �أن يكون مرجع ًا وطني ًا لكل مايتعلق بن�شاطات الطب البديل والتكميلي
ومزاولته ،ويهدف املركز �إيل و�ضع الأ�س�س واملعايري وال�شروط وال�ضوابط ملزاولة مهنة
الطب البديل والتكميلي ،وو�ضع الأدلة والإج��راءات اخلا�صة بالطب البديل والتكميلي ،وو�ضع ال�ضوابط
واملعايري والآلية املالئمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي ،وبخا�صة الطب اال�سالمي والعربي ،بالإ�ضافة
�إىل �إجراء امل�سوحات والدرا�سات والبحوث املتعلقة بالطب البديل والتكميلي ،و�إ�صدار الرتاخي�ص مبزاولة
مهنة الطب البديل والتكميلي ،وت�أ�سي�س قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي ،وتقدمي برامج التوعية
والتثقيف ال�صحي يف جمال الطب البديل والتكميلي.
من جهة �أخرى ت�ضم اللجنة اال�ست�شارية ممثلني من كل من رئا�سة احلر�س الوطني (ال�ش�ؤون ال�صحية)،
وزارة الدفاع والطريان (االدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات امل�سلحة) ،وزارة الداخلية (االدارة العامة
للخدمات الطبية) ،وزارة التعليم العايل ،وزارة ال�صحة ،امل�ؤ�س�سة العامة مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز االبحاث ،الهيئة العامة للغذاء والدواء ،الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية ،القطاع اخلا�ص.

صدور العدد الخامس من Saudi Drug Bulletin
انطال ًقا من دور الهيئة العامة للغذاء و الدواء يف ن�شر املعلومات
الدوائية املحدثة و متابعة �آخر امل�ستجدات يف املجال الدوائي فقد
�أ�صدر قطاع الدواء بالهيئة العدد اخلام�س من ن�شرة (Saudi
 )Drug Bulletinوالتي حتتوي على �آخ��ر الأخ�ب��ار العلمية
حول الأدوية ,من �إلغاء ت�سجيل �أو تعليق لبع�ض امل�ستح�ضرات،
بالإ�ضافة �إىل قائمة ب�الأدوي��ة امل�سجلة حدي ًثا باململكة ،كما
حتتوي الن�شرة على حتديثات للن�شرات الداخلية لبع�ض الأدوية
املتداولة يف اململكة.
ومي��ك��ن احل�����ص��ول على ن�سخة م��ن الن�شرة مبجرد
التوا�صل مع الربيد الإلكرتوين لقطاع الدواء:
drug-dept@sfda.gov.sa
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و�سط تفاعل حملي مميز:

اختتام فعاليات قافلة التثقيف الدوائي في منطقة الرياض
اختتمت م�ؤخرا فعاليات برنامج قافلة التثقيف الدوائي يف منطقة
الريا�ض ,حيث �شملت جولة الربنامج عددًا من املدن املتو�سطة التابعة
لإمارة منطقة الريا�ض ,منها حرميالء ,واملجمعة و�شقراء.
ا�شتملت القافلة على فعاليات وبرامج توعوية �أقيمت يف امل�ست�شفيات
العامة ،هدفت لرفع م�ستوى الوعي ال�صحي وال��دوائ��ي ل��دى املواطنني
واملقيمني باململكة ،عن طريق الو�صول ل�شرائح امل�ستهدفني يف مناطقهم،
والإج��اب��ة على ا�ستف�سارات ال��زوار وتوزيع امل��واد التوعوية مثل :حماية
�أطفالنا من الت�سمم�،أمان م�ستح�ضرات جتميل العيون ،ن�صائح هامة
لال�ستعمال ال�صحيح للأدوية ،كيف تتجنب الأخطاء يف ا�ستعمال الأدوية،
معقمات اليدين ،الت�سمم باملنظفات املنزلية ،كما وزعت مناذج الإبالغ عن
الإعرا�ض اجلانبية للأدوية وم�شاكل جودة الت�صنيع الدوائي ,وبالإ�ضافة
�إىل �شرح طريقة الإب�ل�اغ اخلا�صة باملركز الوطني للتيقظ وال�سالمة
الدوائية بالهيئة .وتقدمي اال�ست�شارات الدوائية للمواطنني.
جدير بالذكر �أن قافلة التثقيف الدوائي �أ�شرف على تنفيذها عدد
من ال�صيادلة املخت�صني ,و�سوف تتوا�صل لت�صل �إىل مدن �أخرى باململكة
خالل الفرتة القادمة ,و�سوف يعلن عن اجلدول الزمني يف حينه يف املوقع
الإلكرتوين للهيئة .www.sfda.gov.sa

جهود حثيثة تضع مركز التيقظ في أوائل المهتمين
بالسالمة الدوائية
�ضمن ن�شاطات الإدارة التنفيذية للتيقظ و�إدارة الأزمات ،قام املركز الوطني للتيقظ وال�سالمة الدوائية بتنظيم �سل�سلة من
ور�ش العمل واملحا�ضرات التعريفية للمخت�صني ال�صحيني من �صيادلة و�أطباء وفنيني يف امل�ست�شفيات الكربى مبناطق اململكة،
حيث ق��ام من�سوبي املركز بالتعريف باملركز و�أهدافه،
وتو�ضيح فكرة التيقظ الدوائي ودورها يف احلد من حدوث
الآثار اجلانبية للأدوية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي �شرح مف�صل
لنموذج الإبالغ الإلكرتوين وو�سائل الإبالغ الأخرى املعده
لهذا ال��غ��ر���ض ،مثل :ال��ن��م��اذج ال�بري��دي��ة امل�سبقة الدفع
والربيد الإلكرتوين والهاتف والفاك�س ،وذل��ك رغبة من
املركز يف ت�شجيع املمار�سني ال�صحيني للإبالغ عن الآثار
اجلانبية ،وت�سهيل ال��و���ص��ول للمركز م��ن خ�لال قنوات
االت�صال املختلفة.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،مت تعميم ه��ذه املحا�ضرات على
خمتلف مناطق اململكة ،لن�شر مفهوم التيقظ ودوره يف
حماية املجتمع من الآث��ار ال�ضارة للأدوية وتقدمي خدمة
�صحية �أف�ضل للمر�ضى.
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جوالت لمفتشي قطاع الدواء بالهيئة
على مستودعات األدوية
�ضمن جهود قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على
قنوات توزيع الأدوية داخل اململكة ،و�ضمان و�صولها يف الظروف املالئمة،
تتوا�صل هذه الأيام جوالت مفت�شي الهيئة على م�ستودعات االجتار بالأدوية
يف كافة مناطق اململكة.
حيث يقوم مفت�شوا الهيئة بالت�أكد من التزام امل�ستودعات بال�شروط
واملتطلبات الالزمة ،والتي ت�ضمن توفر الظروف املالئمة حلفظ وتخزين
وتوزيع الأدوية دون الت�أثر بالعوامل البيئية .بالإ�ضافة �إيل توفر �شاحنات
نقل مربدة.

تنظيم ندوة حول أنظمة الدراسات السريرية لألدوية
نظم قطاع ال��دواء بالهيئة العامة للغذاء وال��دواء م�ؤخر ًا ع��دد ًا من الندوات
املتخ�ص�صة يف الأنظمة املحدثة للدرا�سات ال�سريرية للأدوية يف كل من مدينة
الريا�ض يوم ال�سبت 1431/11/8ه��ـ املوافق 2010/10/16م والدمام يوم الإثنني
1431/11/10ه���ـ املوافق 2010/10/18م وجدة يوم الأربعاء 1431/11/12ه��ـ
املوافق 2010/10/20م.
هدفت هذه الندوات �إىل :التعاون مع اجلهات الطبية واجلهات البحثية وال�شركات
الطبية وال�صيدالنية يف تقوية اخل�برة البحثية يف املجاالت ال�سريرية وباقي
املجاالت ال�صحية .و�ضمان �سالمة امل�شاركني/املتطوعني يف الدرا�سات ال�سريرية,
وزيادة وعي الباحثني عن الأنظمة املتعلقة بالدرا�سات ال�سريرية .وقد دعت الهيئة
املخت�صني واملهتمني حل�ضور هذه الندوات ,حيث �أنها معتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية بواقع � 12ساعة تعليم م�ستمر.
و�شارك يف تقدمي املحا�ضرات وور�ش العمل عدد ًا من املخت�صني بالدرا�سات ال�سريرية من داخل الهيئة العامة للغذاء والدواء وخارجها وكذلك
خرباء من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز امللك عبداهلل العاملي للأبحاث الطبية.

تحدث الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية
انطالقا من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء يف متابعة ما ي�ستجد من معلومات حول الأدوية املخدرة وامل�ؤثرات العقلية فقد
ؤخرا ب�إعادة درا�سة وحتديث اجلداول املرافقة لنظام مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادر باملر�سوم
قامت الهيئة م� ً
امللكي الكرمي رقم م 39/وتاريخ 1426/7/8هـ .ون�شرها يف موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت.
كــما قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحديث الإجراءات املتبعة يف رفع تقديرات االحتياج
ال�سنوي للقطاعات ال�صـــحية من املواد املخدرة وامل�ؤثرة للعــام 2011م ,هذا وميــكن جلميع
القطاعات ال�صحية العامــلة يف املمــلكة العربية ال�سعودية الرجوع �إىل مـــوقع الهيئة
الإلكــتــروين www.sfda.gov.sa/Ar/Drug/Topics/drug_reg
للإطالع على هذه اجلداول والإجراءات وذلك ل�ضمان �سرعة رفع احتياجاتهم
من هذه املواد للعام القادم.
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