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نشرة أخبار قطاع الدواء

ت�صدر عن قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية ال�سعودية
Volume (2) Issue (5) Rajab 1432 - June 2011

بعد إلزام شركات النقل بوضع مؤشرات حرارة ..الكنهل:
المملكة تقع ضمن نطاق مناخي حرج يؤثر على جودة الدواء
�ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء م�ؤخر ًا ال�شركات
اخلا�صة بنقل الأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية
والبيطرية ب�ضرورة و�ضع الأدوي��ة املنقولة �ضمن حاويات
مربدة حتتوي على م�ؤ�شرات بت�سجيل درجة احلرارة طوال
فرتة ال�شحن والتخزين للدواء ملعرفة ظ��روف التخزين
واملراحل التي مرت بها �شحنة ال��دواء� ،سعي ًا من الهيئة
لتطبيق �أ�س�س ممار�سة التخزين والتوزيع اجليد.
ج��اء ذل��ك يف الكلمة ال �ت��ي ال�ق��اه��ا م �ع��ايل الرئي�س
التنفيذي للهيئة العامة للغذاء وال��دواء الأ�ستاذ الدكتور
حممد ب��ن �أح�م��د الكنهل يف لقاء ور��ش��ة عمل �إم ��دادات
الأدوية املربدة التي عقدت يف الفرتة من 1432/4/30هـ
�إىل 1432/5/2ه �ـ حيث �أ�شار �إىل �أن الهيئة فر�ضت هذه
الإج��راءات واال�شرتاطات ل�ضمان م�أمونية نقل وتخزين
وتوزيع الأدوية عند الظروف املالئمة لها من ت�صنيع الدواء
م��رور ًا بال�سل�سلة �إىل حني و�صول ال��دواء للمري�ض ال�سيما
�أن اململكة تقع �ضمن نطاق مناخي حرج الأم��ر الذي ي�ؤثر على جودة الأدوي��ة وهو ما ي�أتي مت�شي ًا مع
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل وتوجيهات �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ورئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ب�إعداد �إ�سرتاتيجية طويلة الأمد تهدف
�إىل �ضمان �سالمة الغذاء وم�أمونية وجودة وفعالية الدواء وكفاءة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
من جانبه �أو�ضح نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الدواء يف الهيئة العامة للغذاء والدواء الأ�ستاذ الدكتور �صالح
بن عبداهلل باوزير �إىل �أن الدرا�سات ت�شري �إىل �أن الأدوية التي يتلقاها املر�ضى تفقد فعاليتها نتيجة
نقلها وحفظها بطريقة خمالفة للموا�صفات التي �أو�صت ال�شركة بحفظها حيث يتم نقلها عرب و�سائل
غري مربدة وخ�صو�ص ًا امل�ستح�ضرات البيولوجية التي ي�ستلزم حفظها ونقلها عند درجات حرارة مالئمة
للمحافظة على جودتها وثباتيتها لكون احلرارة ت�ؤدي �إىل تك�سر تلك الأدوية مما ينتج عنه �أدوية غري
فعالة �أو قد ينتج عنه نواجت �ضاره مما ي�ؤثر على �صالحية الدواء وبالتايل �سينعك�س على املري�ض �إ�ضافة
�إىل اخل�سائر االقت�صادية التي تتكبدها ال�شركات والدول نتيجة تلف الأدوية.
اجلدير بالذكر �أن الهيئة �أقامت ور�شة العمل بعنوان «�إم��دادات الأدوية املربدة» وناق�شت الور�شة
حت�سني عمليات �إدارة �سل�سلة �إمدادات الأدوية املربدة وممار�سات التخزين والتوزيع اجليد ،كما قدمت
ر�ؤية جمعية �أدوية احلقن ود�ستور الأدوية الأمريكية ومنظمة ال�صحة العاملية وقوانني �سل�سلة الأدوية
املربدة يف كندا وبع�ض الدول العربية والأوروبية ،وجتمع ور�شة العمل كبار امل�صنعني وخرباء الأدوية
امل�بردة للتباحث يف امل�سائل الأ�سا�سية لفهم الرتابط بني النقل والتعبئة و�أ�ساليب الت�أهيل والتحقق
لتح�سني ا�سرتاتيجيات تخزين امل�ستح�ضرات الدوائية واحليوية و اللقاحات.
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قطاع الدواء في مؤتمر
ومعرض دبي الدولي للصيدلة
والتكنولوجيا (دوفات) 2011م
مثل قطاع ال ��دواء الهيئة العامة للغذاء وال ��دواء يف م�ؤمتر
ومعر�ض دبي الدويل لل�صيدلة والتكنولوجيا (دوفات)2011م حتت
�شعار «التحديات والأمل» والذي يهدف �إىل حتقيق التوا�صل العلمي
يف جمال الدواء علميا ومهنيا وكذلك خلق من�صة لتبادل الأفكار
والر�ؤى بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف �إطار دول جمل�س التعاون
اخلليجي ودول العامل كافة بهدف تطوير الدواء وم�ساعدة املري�ض
على فهم مر�ضه وطرق عالجه وا�ستخدام �أ�سهل و�أف�ضل �سبل العالج ,ومتثلت م�شاركة القطاع مبطويات توعوية وكذلك املطبوعات
العلمية للهيئة مثل دليل الأدوية ال�سعودية  SNFمت توزيعها يف اجلناح الذي مت تخ�صي�صه للهيئة وفـي حفل اختتام امل�ؤمتر مت تبادل
الدروع التذكارية.
جدير بالذكر �أن امل�ؤتــمر �أقـــيم يف يف مـــركز دبــي للمــعار�ض وامل�ؤمترات خـــالل الفـــرتة من  19 – 17ربيع الآخـــر1432هـ
املوافق  24 – 22مار�س 2011م.

الهيئة العامة للغذاء و الدواء تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة لمدراء
الثروة الحيوانية الخليجي
�إ�ست�ضاف قطاع ال��دواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء
اجتماع اللجنة الدائمة ملدراء الرثوة احليوانية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي يومي الأحد والإثنني 1432/5/21 – 20هـ
املوافق 2011/4/25 – 24م يف مقر الهيئة العامة للغذاء
وال� ��دواء مببنى ال� ��دواء ،ومت �ح��ور االج �ت �م��اع ح��ول نقطتني
رئي�سيتني هما نظام (قانون) مزاولة مهنة الطب البيطري

الهيئة العامة
للغذاء والدواء
تسـهم في
ضبط جـودة
تصنيع الدواء

2

والئحته التنفيذية  ،و نظام (قانون) ت�سجيل امل�ستح�ضرات
ال�ب�ي�ط��ري��ة والئ�ح�ت��ه التنفيذية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
جدير بالذكر �أن قطاع الدواء يحتوي على �إدارة معنية
بت�سجيل الأدوية البيطرية وبالإ�شراف على تنظيم ومتابعة
�سوق الأدوية البيطرية.

�أ�سهمت الهيئة العامة للغذاء والدواء يف �ضبط جودة ت�صنيع الدواء من خالل قيام قطاع الدواء بالهيئة
ب�إن�شاء �إدارة تعنى بالتفتي�ش على م�صانع الأدوية وتدريب املفت�شني على �أ�س�س الت�صنيع اجليد ( )GMPوذلك
بالقيام بعدة برامج تدريبية متخ�ص�صة داخل اململكة وخارجها ,حتت �إ�شراف خرباء يف ت�صنيع الدواء بالتعاون
مع البنك الدويل ,الأمر الذي كان له الأثر الكبري يف �ضبط جودة ال�صناعة الدوائية داخل وخارج حدود الوطن
من خالل قيام مفت�شي الهيئة ب�إعداد التقارير الفنية ومتابعة امل�صانع يف ت�صحيح مالحظات املفت�شني.
اجلدير بالذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية تعد من الدول الرائدة يف تطبيق �أ�س�س الت�صنيع اجليد على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط حيث ال ي�سمح بت�سويق �أي منتج دوائي يف اململكة �إال بعد الت�أكد من جودة ت�صنيع امل�صنع،
وقد �أثبت مفت�شو الهيئة كفاءتهم العالية مما �ساهم يف قيام العديد من ال�شركات العاملية بدار�سة مالحظات
مفت�شي الهيئة والأخذ بها التخاذ التدابري املنا�سبة لتنفيذها يف من�ش�آتها ال�صناعية.
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الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظم ورشة عمل تقييم األدوية الحيوية
�ضمن اهتمام قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بتقييم الأدوية احليوية ,ويف �إطار
التعاون بني قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة الأوروبية لتقييم الأدوية ()EMA
مت تنظيم ور�شة عمل على مدى يومني لتدريب من�سوبي �إدارة تقييم الأدوي��ة بالهيئة على تقييم
ملفات الأدوية احليوية.
افتتح الور�شة معايل الدكتور حممد بن �أحمد الكنهل الرئي�س التنفيذي ،وحيث �شارك كل من
الدكتور فالك اهمن والدكتور كويد هو من الهيئة االوروبية لتقييم للدواء فى  3حماور رئي�سية عن
جودة هذه امل�ستح�ضرات والت�شريعات التنظيمية فى االحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربي وكذلك موا�ضيع فنية متخ�ص�صة.
جدير بالذكر �أن الندوة ح�ضرها جمع متنوع من املخت�صني واملهتمني من دول اخلليج العربي.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تشارك بمؤتمر مكة األول للصيدلة
�شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء يف م�ؤمتر مكة الأول لل�صيدلة عرب
عدد من �أوراق العمل وجناح خا�ص م�شارك يف املعر�ض الطبي امل�صاحب
للم�ؤمتر بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من اجلهات املعنية بالدواء حتت رعاية
مدير عام ال�شئون ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة الدكتور /خالد بن عبيد
ظفر خالل الفرتة من 1432/6/29-28ه �ـ بتنظيم من مديرية ال�ش�ؤون
ال�صحية مبكة املكرمة يف فندق ال�شهداء بالعا�صمة املقد�سة ،وتتمحور
املو�ضوعات املطروحة يف امل�ؤمتر حول احلديث عن التقدم التكنولوجي
يف جمال �سالمة الدواء ،و�آخر امل�ستجدات ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات املتبعة
دولي ًا للأمان الدوائي وحتليل الأخطاء الدوائية ،ف�ضال عن ا�سرتاتيجيات
التعامل مع الأدوية يف حاالت الطوارئ وهند�سة العوامل الب�شرية يف �سالمة

الدواء� ,إ�ضافة �إىل تثقيف موظفي الرعاية ال�صحية واملر�ضى من الوقوع
يف �أخطاء ا�ستخدامات الأدوية.
وي�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من الأطباء الإ�ست�شاريني وال�صيادلة املتخ�ص�صني
يف عدد من اجلهات امل�شاركة ومنها قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء
واجلمعية ال�سعودية لل�صيدلة و كلية ال�صيدلة بجامعة امللك �سعود وجامعة
امللك عبدالعزيز وجامعة �أم القرى وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي وقوى الأمن
ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية وعدد من ال�شركات الدوائية املتخ�ص�صة.
جدير بالذكر �أن الهيئة ت�سعى ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل من خالل ح�ضور
مثل هذه امل�ؤمترات وامللتقيات والندوات بهدف تعزيز م�أمونية وجودة وفعالية
الدواء مبا يخدم املواطنيني من خالل دورها الرقابي املتوا�صل.

نظـمه قطــاع الــدواء..
اللـقاء الــرابع في جــدة مع شركــات ووكـالء األدويــة والمـصــانع
اقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثله بقطاع الدواء لقاءها الرابع مع ال�شركات ووكالء الأدوية
الب�شرية والع�شبية والبيطرية يف جدة بتاريخ 1432/5/29هـ وذلك بهدف �إطالع املعنيني با�سترياد
الأدوية وت�صنيعها بالآليات والنظم التي و�ضعتها الهيئة بعد توليها رقابة الأدوية م�ؤخر ًا.
حيث حتدث الدكتور �صالح باوزير نائب الرئي�س ل�ش�ؤون الدواء عن دور الهيئة ور�سالتها ور�ؤيتها
يف �سبيل حتقيق م�أمونية وفعالية الدواء ،وحث الوكالء علي �إتباع كافة ال�سبل للح�صول على دواء ذو
جودة عالية.
ثم قامت الإدارات التنفيذية يف قطاع ال��دواء بالتعريف بدورها ومهامها الوظيفية مثل �إدارة
الرتخي�ص و�إدارة تقييم امل�ستح�ضرات وو�ضع املعايري و�إدارة التفتي�ش و�إنفاذ الأنظمة و�إدارة املنافذ
اجلمركية و�إدارات التيقظ وال�سالمة الدوائية وترخي�ص امل�ستح�ضرات .
ثم اختتم اللقاء بنقا�ش مفتوح والعديد من اال�ستف�سارات حول �آلية و�أنظمة الهيئة يف جمال الدواء مع الوكالء وال�شركات وم�صانع الأدوية.
جدير بالذكر �أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقيم بني فرتة و�أخرى عدد ًا من اللقاءات مع ممثلي �شركات الأدوية ووكالءها وال�شركات وم�صانع الأدوية بهدف
التعريف بالأنظمة وال�ضوابط اخلا�صة ب�صناعة الدواء وت�سويقها ور�صد �آثاره ومدى فاعليته.
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الهيئة العامة للغذاء والدواء تشارك في

كلمة العدد

إجتماع فريق عمل تسعيرة األدوية بدول
مجلس التعاون الخليجي

المركز الوطني لمعلومات
األدوية والسموم
د.عبداهلل بن �سعود احلميدان*

�ضمن اهتمام قطاع ال��دواء بالهيئة العامة للغذاء وال��دواء نحو �إيجاد �آلية
لتوحيد �سعر الدواء يف دول اخلليج� ,شارك القطاع يف االجتماع الثاين لفريق عمل
ت�سعرية الأدوية بدول جمل�س التعاون اخلليجي املنعقدة بدولة الكويت /12-11ربيع
الآخر1432/هـ ممثلة ب�سعادة نائب الرئي�س ل�شئون الدواء الأ�ستاذ دكتور �صالح بن
عبداهلل باوزير وم�سئويل وحدة الت�سعري بالقطاع.
حيث مت مناق�شة �إيجاد �آلية لتوحيد �سعر الدواء يف دول اخلليج من خالل و�ضع
قواعد لت�سعري الأدوي��ة امل�سجلة مركزي ًا و�إن�شاء وحدة للت�سعري باملكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء �صحة اخلليج العربي ودرا�سة الهام�ش الربحي لكل دولة و�إن�شاء قاعدة
بيانات لأ�سعار الأدوية يف دول املنطقة.
جدير بالذكر �أن الإجتماع ح�ضره جمع متنوع من املخت�صني واملهتمني من دول
املجل�س لدول اخلليج العربي.

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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�أدى الت�سارع يف جمال تطوير الأدوي��ة واملعلومات املتعلقة
و�صعوبة مواكبة هذا التطور من ِقبل مقدمي الرعاية ال�صحية
�إىل �إن�شاء مراكز متخ�ص�صة لتقدم خدماتها لكل من الطبيب
وال�صيديل ولباقي العاملني يف املجال ال�صحي ويف الوقت نف�سه
تقدم اخلدمات للمجتمع قاطبةً.
مت �إن�شاء �أول هذه املراكز يف جامعة كنتاكي يف والية كنتاكي
يف الواليات املتحدة الأمريكية وقد ب��د�أ تقدمي خدماته يف عام
1962م ومن َثم وبعد جناح هذه الفكرة تبعها �إفتتاح العديد من
املراكز يف الواليات املتحدة وكذلك باقي �أنحاء العامل ,حيث مت
�إفتتاح �أول مركز متخ�ص�ص يف معلومات االدوية وال�سموم يف عام
1977م يف كلية ال�صيدلة جامعة امللك �سعود بالريا�ض ك�أول مركز
متخ�ص�ص يف ال�شرق الأو�سط والعامل العربي .جتدر الإ�شارة هنا
�إىل اجلهود املبذولة من ِقبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف
ن�شر الوعي ال�صحي املبني على الرباهني وقد مت �إن�شاء املركز
الوطني ملعلومات الأدوية وال�سموم يف الهيئة العامة للغذاء والدواء
ليكون �أحد الروافد الأ�سا�سية التي تكمل املهام املناطة بالهيئة من
تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمجتمع من خالل العديد من اخلدمات
مثل� :إن�شاء موقع �إلكرتوين متخ�ص�ص يف تقدمي اخلدمات املتعلقة
مبعلومات ال��دواء ,الإجابة عن اال�ستف�سارات الدوائية� ,إن�شاء
قاعدة بيانات هي الأوىل من نوعها يف املنطقة خا�صة بالأدوية
باللغة العربية واملوجهة للمري�ض ,تدقيق ومراجعة الن�شرات
الداخلية للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�سجلة يف اململكة العربية
ال�سعودية وكذلك دول جمل�س التعاون اخلليجي ,مراجعة وتقييم
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اجلديدة من حيث الفعالية وامل�أمونية,
التوا�صل مع املراكز املحلية والدولية .كما يقدم املركز خدماته يف
جمال معلومات ال�سموم مثل :تقدمي املعلومات الدقيقة للتعامل مع
جميع حاالت الت�سمم ,توفري معلومات �شاملة وموثقة من اخلرباء
عن امل�شاكل املتعلقة بالأدوية وال�سموم يف الوقت املحدد ,كذلك
تقدمي التحذيرات ملقدمي الرعاية ال�صحية املتعلقة بخطورة مواد
�سمية معينة.
كما �أن�ش�أ املركز مكتبة حتتوي على �أف�ضل امل�صادر واملراجع
املطبوعة من كتب وجمالت علمية وكذلك قاعدة بيانات �إلكرتونية
يتم حتديثها دوري � ًا لت�شمل جميع املعلومات املتعلقة بالأدوية
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والع�شبية واملنتجات الطبيعية.
متمنني للجميع دوام ال�صحة والعافية.
* مدير املركز الوطني ملعلومات األدوية والسموم

