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الرجاء زيارة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations?tags=2
للحصول عىل مزيد من المعلومات
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الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرؤية والرسالة

الرؤية
أن تكون هيئة رائدة عالميا تستند إىل أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة

الرسالة
حماية المجتمع من خالل ر
تشيعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سالمة الغذاء والدواء واألجهزة
الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات واألعالف
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تعريفات:
الدوائ :هو عملية تتم عىل نطاق المريض (الفرد) وفيه يتم استبدال الدواء المبتكر
االستبدال
ي
بدواء جنيس أو دواء جنيس بجنيس أخر أو دواء جنيس بمبتكر عىل أن يكون الدواء ُ
المستبدل
ن
مسجلي بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
والبديل
ومقدم
ه من اختصاص المستشفيات
عملية االستبدال
ي
ي
الدوائ وما يصاحبها من إجراءات ي
الرعاية الصحية .ومن هذه اإلجراءات عىل سبيل المثال ال الحرص مراقبة فعالية ومأمونية الدواء
عىل المريض من قبل الممارس الصح خالل ر
فتة استبدال الدواء.
ي
ر
اإلحالل الدوائ :هو عملية تتم عىل نطاق المناقصات ر
(المشتيات) وفيه يتم
والتسيات
ي
استبدال الدواء المبتكر بدواء جنيس أو دواء جنيس بجنيس آخر أو دواء جنيس بمبتكر عىل أن
يكون الدواء ُ
المستبدل والبديل مسجال بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
الدوائ جزء من اإلحالل والعكس غت صحيح.
مالحظة :االستبدال
ي
التوصيات العامة:
 .1فيما يتعلق باألدوية المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء وليس لها دواء جنيس أو شبيه
ّ
المقر من قبل الهيئة ،وعدم التعامل مع الجنيس
حيوي ،فيوىص بالتعامل مع الدواء المسجل
أو الشبيه الحيوي غت المسجل .علما بأن الهيئة لديها برنامج لمتابعة جودة وفعالية ومأمونية
األدوية المسوقة.
 .2جميع األدوية الجنيسة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء تعتت أدوية قابلة لإلحالل
الدوائ.
ي
الدوائ فإن بعض األدوية يستلزم استبدالها مزيدا من اإلجراءات
 .3فيما يتعلق باالستبدال
ي
ً
ن
ن
المرىص الذين يستخدمون
المرىص أوال وضمان فعالية الدواء عىل المريض .لذلك فإن
لسالمة
أدوية مبتكرة أو جنيسة من األصناف التالية ر ن
وتعتم مستشفياتهم تغيت الدواء إىل دواء جنيس
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الصح أن يبذل مزيدا من الحيطة ومتابعة
دوائ) فيجب عىل الممارس
من رشكة أخرى (إحالل
ي
ي
كالتاىل:
الدوائ ،وهذه األصناف
المريض أثناء االستبدال
ي
ي

العالج الضيق ()Narrow Therapeutic Index Drugs
 األدوية الفموية ذات النطاق
ي
الصح مراقبة المريض وعمل الفحوصات الالزمة للتأكد من حصول المريض عىل
عىل الممارس
ي
جانب ال قدر هللا (.)Watch and monitor
الفائدة المرجوة من العالج وعدم وجود أي عرض
ي

 األدوية البيولوجية بجميع أنواعها
ن
صناعة المشابهات الحيوية ( )Biosimilarsتعتت حديثة نسبيا يف عالم الدواء .ويعتت أي مشابه
ً
حيوي مسجل بالهيئة العامة للغذاء والدواء نظتا للمبتكر منه وقابال لإلحالل وفقا االدعاءات
الدوائ فيجب مراعاة
الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء .أما ما يتعلق باالستبدال
ي
ن
مستحرص
الدوائ لألدوية البيولوجية والقواعد الخاصة المتعلقة بكل
القواعد العامة لالستبدال
ي
ن
مستحرص
دوائ وأيضا حسب ما يصدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء من توصيات تخص كل
ي
بعينه ،وينصح باتخاذ هذا اإلجراء عىل مستوى المؤسسات الصحية عن طريق لجان الدليل
والعالجيات المعتمدة ن يف كل منشأة طبية.

 األدوية المستنشقة ()Inhalers
الصح مراقبة المريض والتأكد من وصول
وه آمنة لالستبدال واإلحالل ،وعىل الممارس
ي
ي
المريض إىل الهدف العالج وهذا ر
بشط أن يكون التحويل لدواء مسجل بالهيئة العامة للغذاء
ي
ن
ن
والدواء.
نوىص فيه بعدم االستبدال
مستحرص ( )Beclomethasoneوالذي
يستثب من هذا
ي
الدوائ بسبب احتمالية تأثت اختالف حجم الذرات ُ
المستنشقة عىل التكافؤ الحيوي مما قد
ي
ن
المستحرص.
يؤثر عىل فعالية
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 أدوية الرصع
ويمكن تقسيمها إىل ثالث مجموعات:
المجموعة
األوىل

التوصية

اسم الدواء

 •carbamazepine •Phenytoinإبقاء المريض عىل نفس المنتج
 •phenobarbital •primidoneمن نفس ر
الشكة الصانعة

الثانية

 •Valproate •lamotrigineيمكن بناء عىل الحاجة تحويل
 •perampanel •retigabineالمريض إىل دواء جنيس من
 •rufinamide •clobazamرشكة أخرى عىل أن يتم مراقبة
 •clonazepam •oxcarbazepineالمريض بدقة والتأكد من وصول
 •eslicarbazepine •zonisamide,المريض إىل النتائج المرجوة
 •topiramateوعدم حدوث نوبات رصع ناتجة
ن
المستحرص الجنيس.
عن تغيت

الثالثة

ن
المستحرص إىل
 •Levetiracetam • lacosamideيمكن تغيت
 •tiagabine •gabapentinجنيس آخر بسهوله ويش.
•pregabalin •ethosuximide
•vigabatrin

مالحظة :تتم مراجعة وتحديث بيانات هذا الجدول وفق مستجدات تسجيل األدوية.

8

