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متطمبات ترخيص المراكز التي تقوم بإجراء دراسات التوافر والتكافؤ الحيوى و معدل الذوبان
م

م

الحالة

الشروط

مالحظات أخرى

أوالً :الموقع:
.1

.2

.3

.4

.5

أن ٌكون الموقع مخصصا ً إلجراء
الدراسات المعنٌة (دراسات التوافر
والتكافؤ الحٌوي و معدل الذوبان).
أن ٌكون مناسبا ً من حٌث المساحة
2
التى ٌجب أال تقل عن  500م
مقسمة تقسٌما ً مناسبا ً ٌسمح بسهولة
العمل داخل المركز.
أن ٌكون المركز مكٌفا ً (تكٌٌف مركزي
أو وجود أجهزة تكٌٌف بغرف
المركز).
ٌمكن أن ٌشغل المركز طابق واحد أو
أكثر من طابق بمستوى أو فوق سطح
األرض ،على أن تكون هذه الطوابق
متتالٌة فً مبنى واحد.
ضرورة وجود الفتة بإسم المركز فً
مكان واضح خارج المركز.
ثانياً :تجهيز المركز ،حيث يراعى أن يحتوي عمى ما يمي:
مكان إلستقبال ممثلً الشركات ) ،(Receptionعلى أن ٌحتوى على ما ٌلً:
.1

.1
.2

مكتب و عدد من الكراسً.
ساعة حائط متزامنة
(.)Synchronized
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مكان لألعمال اإلدارٌة مزود بنظام إلكترونً إلدخال وإسترجاع البٌانات ) ،(Administration Roomعلى أن
ٌحتوى على ما ٌلً:
مكتب مزود بجهاز كمبٌوتر
خاص بكافة األعمال اإلدارٌة
للمركز به نظام إلكترونً
.1
لحفظ كافة المعلومات
) (Archiveو أخذ نسخ
إحتٌاطٌة منها ).(Backup
مكتبة أو أدراج لحفظ
السجالت والملفات الورقٌة
واإللكترونٌة ،متضمنة
سجالت تبٌن تارٌخ وصول
.2
المستحضرات الصٌدلٌة ،و
نوعٌتها ،و كمٌتها ،و كذا أٌة
معلومات أو مستندات خاصة
باألمر.
صندوق للتخلص من
.3
المخلفات الورقٌة (Paper
).Waste
ساعة حائط متزامنة
.4
(.)Synchronized
مكان مزود بنظام إلكترونً لمعالجة البٌانات و كتابة ملفات الدراسات ) ،(Data Processing Roomعلى أن
ٌحتوى على ما ٌلً:
عدد من المكاتب مزودة
بأجهزة كمبٌوتر خاصة
بمعالجة البٌانات و كتابة
.1
ملفات الدراسات و عمل
التحلٌل اإلحصائً و كافة
الحسابات ،على أن تكون
كافة برامج الكمبٌوتر
Page 2 of 22

تليفون +434- 40826682 + 434 - 40826328 :داخلي 6638 :فبكس +434-40862622 :
Website: www.eda.mohp.gov.eg
العنوان  44 :شبرع االخشيذ – منيل الروضة – القبهرة
Email : bioequivalence@eda.mohealth.gov.eg Version: 01
رقم الحجرة 660 :

وزارة الصحة و السكبن
اإلدارة المركسية للشئون الصيذلية
اإلدارة العبمة للتسجيل
اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسبت
التوافر و التكبفؤ الحيوى
Code No.CL-RBC-04

.4

.5

Ministry of Health and Population
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
The Specialized Scientific Committee for
& Evaluation of Bioavailability
Bioequivalence Studies

المستخدمة مصدقة
)،(Validated Softwares
و به نظام إلكترونً لحفظ
كافة المعلومات
)(Archiveو أخذ نسخ
إحتٌاطٌة منها ).(Backup
صندوق للتخلص من
.2
المخلفات الورقٌة ).(Waste
ساعة حائط متزامنة
.3
(.)Synchronized
مكان لحفظ ملفات الدراسات و جمٌع المستندات الخاصة بالدراسة متضمنة الـ "،(Archive) "Raw Data
على أن ٌحتوى على ما ٌلً:
عدد من األرفف لحفظ
الملفات مع ترتٌب األرشٌف
بطرٌقة مناسبة لتسهٌل
.1
الوصول إلى أي مستند عند
الحاجة ،على أن ٌكون مزود
بأبواب مقاومة للحرٌق.
جهاز التحكم فً الدخول
.2
).(Access Control
غرف مجهزة إلقامة وإعاشة المتطوعٌن ) ،(Subjects' Housing Roomsعلى أن ٌكون المكان ذو تهوٌة
جٌدة ،و تكون المسافة بٌن اآلسرة و كذا إرتفاع السقف مناسبٌن ،على أن ٌحتوى على ما ٌلً:
 .1عدد ال ٌقل عن ( )40سرٌر.
.2

عدد مناسب من الدوالٌب
لحفظ أغراض المتطوعٌن ،و
آخر لحفظ المالٌات.

.3

ساعة حائط متزامنة
(.)Synchronized
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مكان لتناول الطعام والشراب المسموح به خالل فترة الدراسة ) ،(Dinning Roomعلى أن ٌحتوى على ما
ٌلً:
عدد ال ٌقل عن ()40
.1
كرسً ،و منضدة.
ساعة حائط متزامنة
.2
(.)Synchronized
صندوق للتخلص من
.3
المخلفات الطعام و الشراب
).(Waste
ساعة حائط متزامنة
.4
(.)Synchronized
دورات مٌاة ) ،(W.Csو ٌراعى أن تكون عدد كاف ،على أن تحتوى على ما ٌلً:
شفاطات هواء.
.1
صندوق للتخلص من
.2
المخلفات ).(Waste
غرفة كشف خاصة بالطبٌب ) (Clinicمجهزة تجهٌزاً مناسباً ،و على أن تكون الغرفة بجوار غرف إقامة
وإعاشة المتطوعٌن و غرفة سحب العٌنات ،على أن تحتوى على ما ٌلً:
سرٌر كشف.
.1

.2

.8
.3
.4
.5
.6

دوالب خاص بأدوٌة
الطوارئ على أن تلصق
قائمة على الدوالب بكافة
أسماء األدوٌة و توارٌخ
الصالحٌة.
جهاز لقٌاس ضغط الدم.
جهاز لقٌاس مستوى السكر
فً الدم.
شرائط إختبار الحمل.
شرائط إختبار المواد
المخدرة.
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مٌزان حرارة.

جهاز قٌاس الطول و الوزن
.8
للمتطوعٌن.
مستلزمات اإلسعافات
.9
األولٌة ،و كذا المستلزمات
الضرورٌة إلجراء الدراسة.
صندوقٌن للتخلص من
المخلفات البٌولوجٌة الخطرة
.11
) (Biohazard Wasteو
كذا المخلفات الورقٌة
).(Waste
ساعة حائط متزامنة
.11
(.)Synchronized
غرفة لسحب عٌنات الدم ) (Samples' Withdrawal Roomمجهزة تجهٌزاً مناسبا ً ،على أن ٌحتوى على
ما ٌلً:
كرسً واحد على األقل خاص
.1
لسحب العٌنات ،و منضدة.
عدد مناسب من الكانٌوالت
.2
(مختلفة المقاسات).
عدد مناسب من السرنجات
.3
المعقمة.
صندوقٌن للتخلص من
المخلفات البٌولوجٌة الخطرة
.4
) (Biohazard Wasteو
كذا المخلفات الورقٌة
).(Waste
علبة آمان للسرنجات
.5
المستخدمة ).(Safety Box
صندوق خاص لحفظ العٌنات
.6
) (Ice Boxأو ثالجة
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(تحتوى على مٌزان حرارة و
بجواره قائمة توضح نتٌجة
القٌاسات).
جهاز Bench Top
.7
.Centrifuge
 White Boardلكتابة
.8
موعد سحب العٌنات.
ساعة حائط متزامنة
.9
(.)Synchronized
موقع منفصل لتخزٌن المواد الكٌماوٌة ) (Chemical Storeبظروف آمنة ومناسبة ،و ٌكون جٌد التهوٌة ،و
على أن ٌراعى فصل المواد الكٌماوٌة السائلة عن الصلبة ،و كذا ٌجب أن ٌراعى تخزٌن المواد الكٌماوٌة
الخطرة و األحماض المركزة بمكان منفصل ،على أن ٌحتوى على ما ٌلً:
دواللٌب و أرفف لحفظ المواد
الكٌماوٌة علٌها قوائم تكتب
.1
علٌها أسماء تلك المواد و
تارٌخ إنتهاء الصالحٌة.
جهاز لقٌاس درجة الحرارة و
نسبة الرطوبة "Data
.2
" Loggerو بجواره قائمة
توضح نتٌجة القٌاسات.
شفاط هواء.
.3

.4

ثالجة (تحتوى على مٌزان
حرارة و بجواره قائمة
توضح نتٌجة القٌاسات) لحفظ
الكٌماوٌات التً تحتاج للحفظ
فً درجة حرارة منخفضة.

.5

جهاز التحكم فً الدخول
).(Access Control
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مكان مخصص لحفظ عٌنات المستحضرات الصٌدلٌة (الجنٌسة و المرجعٌة) التى سوف تجرى علٌها
الدراســــــة ) (Drug Samples Storeمع تأمٌن ظروف التخزٌن المناسبة لهذ المستحضرات ،و ٌكون جٌدة
التهوٌة ،على أن ٌحتوى على ما ٌلً:
دوالب لحفظ عٌنات
المستحضرات الصٌدلٌة
(الجنٌسة و المرجعٌة) التى
سوف تجرى علٌها الدراسة،
.1
و علٌه قوائم تكتب علٌها
أسماء تلك المستحضرات و
تارٌخ اإلنتاج و إنتهاء
الصالحٌة و كذا تارٌخ
اإلستالم.
جهاز لقٌاس درجة الحرارة و
نسبة الرطوبة "Data
.2
" Loggerو بجواره قائمة
توضح نتٌجة القٌاسات.
شفاط هواء.
.3
جهاز التحكم فً الدخول
.4
).(Access Control
مكان مخصص للمخلفات الناتجة عن الدراسة ) (Wastes' Disposalللتجمع المركزي لتلك المخلفات على أن
ٌتم التخلص منها بالطرق المتبعة للتخلص من المخلفات البٌولوجٌة الخطرة و توثٌق ذلك ،و على أن ٌراعى
الفصل بٌن المخلفات البٌولوجٌة الخطرة عن باقً المخلفات و توضٌح ذلك بملصقات ،على أن ٌحتوى على ما
ٌلً:
صندوقٌن للتخلص من
المخلفات البٌولوجٌة الخطرة
و السرنجات (Biohazard
.1
) Wasteو كذا المخلفات
الورقٌة ).(Waste
.2

شفاط هواء.
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غرف خاصة بأعضاء الهٌكل
.13
التنظٌمً للمركز.
إمكانٌة وجود نظام ٌوفر إنتظام التٌار
الكهربائً بالمركز بصفة متصلة لفترة
مناسبة حتى بعد إنقطاع الكهرباء عن
.14
المركز (على سبٌل المثال :وجود
مولد للكهرباء فً موقع آمن و
منفصل).
معمل واحد ) (Laboratoryأو أكثر  -مع كتابة ملصقات على باب كل معمل ٌ -طابق مواصفات منظمة الصحة
العالمٌة ) (WHOفٌما ٌخص ممارسة التحلٌل الجٌد ) ،(GLPعلى أن ٌكون كما ٌلً:
ٌحتوى على األجهزة الالزمة
إلجراء الدراسة ،مع وضع
.1
جهاز للتحكم فً الدخول
).(Access Control
ٌكون الصرف به منفصالً.
.2

.15

.3

األرضٌــات سٌرامٌك.

.4

الدهانات بالستٌكٌة.

.5

.6

.7

ٌكون الـ Bench
Topالخاص بالمعمل من مادة
ملساء مقاومة للكٌماوٌات.
متوفر به دوالب لشفط الغازات
)(Fuming Cupboard
لوضع المواد الكٌماوٌة الخطرة
و األحماض المركزة بعد
فتحها.
ٌراعى أن ٌتم كتابة ملصق
على العلبة أو الزجاجة
الخاصة بأي من المواد
الكٌماوٌة بعد فتحها تبٌن
تارٌخ الفتح.
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ٌتم حفظ البودرة الخاصة بالـ
– Standards (Working
) USPبالثالجة و كتابة قائمة
بكافة الـ Standards
المحفوظة بالثالجة مع تارٌخ
الصالحٌة.
ٌحتوى على جهاز لقٌاس
درجة الحرارة و نسبة الرطوبة
" "Data Loggerو بجواره
قائمة توضح نتٌجة القٌاسات.
ٌحتوي على شفاط هواء.
ذو تهوٌة جٌدة (i.e., HEPA
).Filter / Air Ventilation
ٌحتوى على أماكن مناسبة
لتخزٌن األدوات المستخدمة
).(Glasswares
ضرورة توفر دفتر الـ Log
 Bookبجانب كل جهاز ٌبٌن
إسم المستخدم و تارٌخ و
الغرض من اإلستخدام.
ٌتم وضع طرق التشغٌل
القٌاسٌة ) (SOPsبجانب كل
جهاز تمكن من كٌفٌة تشغٌل و
إستخدام الجهاز
).(Instructions
توافر كافة األجزاء المستخدمة
مع كل جهاز لضمان اإلستخدام
األمثل له.
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توافر شهادات المعاٌرة و
عقود الصٌانة الخاصة بكل
ًجهاز مع توضٌح ذلك ف
ملصق ٌبٌن موعد المعاٌرة
.القادم لكل جهاز

.16

:(Equipment)  األجهزة األساسية بالمعمل:ًثالثا
HPLC with different
detectors "Connected to UPS
Supply".
LC-MS or LC-MS/MS (If any)
"Connected to UPS Supply".
UV Spectrophotometer.
Sample concentrator with
vacuum and temperature
control.
Filtration Kit with vacuum
pump.
Sonicator.
Oven.
pH meter.
Bench-Top centrifuge.
Micro pipettes with holder.
Magnetic stirrer.
Vortex mixer.
Deep Freezer (-80°C)
"Connected to UPS Supply".
Refrigerator with
thermometer.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
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وزارة الصحة و السكبن
اإلدارة المركسية للشئون الصيذلية
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.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21

Ministry of Health and Population
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
The Specialized Scientific Committee for
& Evaluation of Bioavailability
Bioequivalence Studies

Sensitive digital balance
with minimum 4 digits
accuracy.
Analytical Balance.
Water purification system
(Deionizer).
USP Dissolution apparatus.
Disintegration apparatus.
Cooling centrifuge.
ضرورة اإللتزام بوجود الفتة ملصقة
لكافة غرف المركز ،و وجود نظام
شبكة إطفاء ضد الحرٌق لجمٌع
الغرف ،أو توفر طفاٌات حرٌق بجانب
كل غرفة ،على أن تكون هذه
الطفاٌات صالحة اإلستخدام و ملصق
علٌها موعد الصٌانة أو المعاٌرة
القادم لها.
رابعاً :الهيكل التنظيمى ):(Organogram

.1

.2

الهٌكل التنظٌمً.
مدٌر إداري للمركز ) (Center Managerمتفرغ ،و ٌكون حاصل على بكالورٌوس فى العلوم الصٌدلٌة وأن
ٌكون لدٌه خبرة مناسبة فً ذات المجال ال تقل عن خمس سنوات.
.1

عقد التعٌٌن.

.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.
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.3

.4

.5

Ministry of Health and Population
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
The Specialized Scientific Committee for
& Evaluation of Bioavailability
Bioequivalence Studies

مدٌر فنً ) (Technical Managerمتفرغ ،و ٌكون حاصل على الدكتوراه فى العلوم الصٌدلٌة ؛ تخصص
صٌدالنٌات أو فارماكولوجً أو صٌدلة سرٌرٌة فقط.
عقد التعٌٌن.
.1
.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.

مدٌر تأكٌد جودة ) (Quality Assurance Managerمتفرغ ،و ٌكون حاصل على مؤهل جامعً مناسب ذو
خبرة فً ذات المجال ،على أن ٌكون مستقالً عن باقً أعضاء المركز.
عقد التعٌٌن.
.1
.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.

مدٌر تحالٌل ) (Chief Analystمتفرغ ،و ٌكون حاصل على ماچستٌرفً الكٌمٌاء التحلٌلٌة أو دبلوم فً
الكٌمٌاء التحلٌلٌة مع خبرة مناسبة فً ذات المجال.
عقد التعٌٌن.
.1
.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.

أخصائٌون للتحالٌل الكٌمٌائٌة ) (Analystsحاصلون على بكالورٌوس فى العلوم الصٌدلٌة أو العلوم األساسٌة.
عقد التعٌٌن.
.1
.6

.7

.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.

طبٌب بشرى ) (Physicianأخصائً  /إستشاري باطنة و متواجد أثناء فترة إقامة المتطوعٌن بالمركز.
عقد التعٌٌن.
.1
.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.
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.4
.1

.8

.9
.10
.11
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Bioequivalence Studies

الشهادات الحاصل علٌها.
ممرض واحد على األقل ) (Nurseمؤهل لسحب العٌنات.
عقد التعٌٌن.

.2

السٌرة الذاتٌة.

.3

إقرار التفرغ.

.4

الشهادات الحاصل علٌها.
إدارٌون ،و سكرتارٌة.
عمال نظافة.
أفراد أمن.
خامساً :لجنة أخالقيات البحث العممي ):(Ethical Committee / IRB

.1

.2

.3

تشكل لجنة ألخالقٌات البحث العلمى
بالمركز من ذوي الخبرة فً المجاالت
المتعلقة بهذا األمر (على سبٌل
المثال :أطباء – صٌادلة –
قانونٌٌن ،)....ومن شخصٌات من
المجتمع المدنً و تشمل أٌضا ً على
سٌدة واحدة على األقل ،و ذلك
إلعتماد برتوكول الدراسة قبل
إجراءها ومراجعة اإلقرارات الخاصة
بالمتطوعٌن ،مع توفر السٌر الذاتٌة
ألعضاء اللجنة.
أن ٌكون التشكٌل منفصل عن الهٌكل
التنظٌمً للمركز.
أن ٌكون عدد أعضاء اللجنة فردي و
ال ٌقل عن خمسة أعضاء متضمن
عدد ال ٌقل عن عضوٌن بالمجال
الطبً و من ذوي الخبرة بهذا األمر.
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Ministry of Health and Population
Central Administration for
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General Directorate of Registration
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سادساً :قواعد عامة:

.1

.2

.3

ٌمنح الترخٌص لمركز التوافر و
التكافؤ الحٌوي للصٌادلة فقط  ،أما
بالنسبة لمراكز التوافر و التكافؤ
الحٌوي التابعة للهٌئات أو المراكز
البحثٌة (المتخصصة فً مجال
الصٌدلة) أو لكلٌات الصٌدلة فٌجب أن
ٌصدر الترخٌص باسم الشخص
اإلعتباري (كلٌة الصٌدلة أو الهٌئة أو
المركز البحثً) طالب الحصول على
الرخصة مثل الوحدة الخاصة بكلٌة
الصٌدلة جامعة ،....وتفوض الجهة
الصٌدلً الذي ٌمثلها لجمٌع أعمال
المركز و ال ٌجوز ترخٌص مراكز
توافر و تكافؤ حٌوي تابعة لشركات
أدوٌة سواء داخل مقر الشركة أو
المصنع أو خارجهما.
تقدٌم رسم هندسً تفصٌلً للموقع
مبٌن به المناطق المختلفة للمركز
المذكورة سالفا ً ،مرفق معه صورة
العقد الخاص بملكٌة المركز أو عقد
اإلٌجار.
اإللتزام بالمعاٌٌر العالمٌة للممارسة
المختبرٌة الجٌدة ) (GLPوالممارسة
السرٌرٌة الجٌدة ) (GCPمع إعداد
ملف ٌحتوى على طرق التشغٌل
القٌاسٌة ) (SOPsو تقدٌمه لإلطالع
علٌه.
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.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

Ministry of Health and Population
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
The Specialized Scientific Committee for
& Evaluation of Bioavailability
Bioequivalence Studies

وجود نظام شبكة إطفاء ضد الحرٌق،
و فى حالة وجود طفاٌات حرٌق ٌتم
عمل الصٌانة الدورٌه لها من خالل
إبرام عقد صٌانة مع الجهات المعنٌة.
وجوب معاٌرة وصٌانة جمٌع األجهزة
دورٌا ً طبقا ً لعقود مع الجهات المعنٌة
مع إعداد خطة عامة لذلك.
إبرام عقد مع إحدى المستشفٌات
إلستقبال وعالج الحاالت الطارئة من
المتطوعٌن التى قد تنتج عن الدراسة.
إبرام عقد مع إحدى المستشفٌات أو
إحدى الجهات المختصة للتخلص من
المخلفات الناتجة عن الدراسة.
إبرام عقد مع أحد معامل التحالٌل
الطبٌة المرخصة إلجراء التحالٌل
اإلكلٌنٌكٌة للمتطوعٌن.
إبرام عقد تأمٌن لدى إحدى شركات
التأمٌن العاملة فى جمهورٌة مصر
العربٌة لصالح المتطوعٌن لتغطٌة
األضرار التى تنتج عن الدراسة ،على
أن ٌكون العقد ٌغطً عدد كاف من
المتطوعٌن (ال ٌقل عن  36متطوع).
اإلحتفاظ بملفات الدراسات و عبوات
المستحضر الجنٌس و المرجعً ،و
كذا سجالت المعلومات والبٌانات
الخاصة بكل دراسة لمدة ال تقل عن
خمس سنوات من تارٌخ إعتماد
الدراسة من قبل اللجنة العلمٌة
المتخصصة لتقٌٌم دراسات التوافر و
التكافؤ الحٌوي.
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.11

.12

.13

.14

Ministry of Health and Population
Central Administration for
Pharmaceutical Affairs
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& Evaluation of Bioavailability
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ٌجب أن ٌتم تحلٌل كافة العٌنات
الحٌوٌة التً تم سحبها من
المتطوعٌن (البالزما – البول) داخل
مقر المركز ،و ال ٌسمح بتحلٌلها
خارجه.
تخضع هذه المراكز للمعاٌنة من قبل
اإلدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة
بغرض الترخٌص قبل بدء العمل ثم
للتفتٌش الدوري للمتابعة وفً جمٌع
األحوال ٌحق للجان التفتٌش طلب أى
معلومات أو مستندات أو عٌنات
خاصة بالعمل أو بالدراسات.
ٌحق لإلدارة المركزٌة للشئون
الصٌدلٌة وقف نشاط المركز بصفة
مؤقتة بناءاً على توصٌة لجنة
التفتٌش.
فً حالة إستمرار وقف النشاط ألكثر
من عام مٌالدي متصل ٌتم الغاء
الرخصة طبقا ً للمادة ( )14فقرة ()2
من قانون الصٌدلة رقم  127لسنة
 ،1955و التً تنص على إلغاء
تراخٌص المؤسسات الخاضعة ألحكام
هذا القانون إذا أغلقت المؤسسة
بصفة متصلة مدة تجاوز سنة
مٌالدٌة.
سابعاً :إعداد ممف خاص بالمركز ) (Master Fileيحتوى عمى المستندات التالية :

.1

صورة من رخصة المركز المعتمدة من
قبل اإلدارة المركزٌة للشئون
الصٌدلٌة.

Page 16 of 22

تليفون +434- 40826682 + 434 - 40826328 :داخلي 6638 :فبكس +434-40862622 :
Website: www.eda.mohp.gov.eg
العنوان  44 :شبرع االخشيذ – منيل الروضة – القبهرة
Email : bioequivalence@eda.mohealth.gov.eg Version: 01
رقم الحجرة 660 :

وزارة الصحة و السكبن
اإلدارة المركسية للشئون الصيذلية
اإلدارة العبمة للتسجيل
اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسبت
التوافر و التكبفؤ الحيوى
Code No.CL-RBC-04

.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8

.9
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رسم هندسً تفصٌلً للموقع مبٌن به
المناطق المختلفة للمركز.
صورة العقد الخاص بملكٌة المركز أو
عقد اإلٌجار ،مع صورة من السجل
التجاري للمركز.
الهٌكل التنظٌمى المحدث للمركز
(مدٌر المركز – المدٌر الفنً – مدٌر
التحالٌل الكٌمٌائٌة – مدٌر تأكٌد
الجودة – طبٌب المركز) متضمنا ً
السٌر الذاتٌة و عقود التعٌٌن و
إقرارات التفرغ (على ورق المركز) و
جمٌع الشهادات الحاصلٌن علٌها ،و
كذا مزاولة المهنة الخاصة بالطبٌب.
صورة من التشكٌل المحدث للجنة
أخالقٌات البحث العلمى ،مع السٌر
الذاتٌة ألعضاء اللجنة.
صور من العقود المبرمة مع الجهات
المعنٌة لمعاٌرة وصٌانة جمٌع األجهزة
بالمركز.
صورة من شهادات المعاٌرة
)(Calibration Certificate
الخاصة بجمٌع األجهزة بالمركز.
قائمة بطرق التشغٌل القٌاسٌة ( SOPs
.)List
صورة من العقد المبرم مع إحدى
المستشفٌات إلستقبال وعالج الحاالت
الطارئة التى قد تنتج عن الدراسة ،مع
توافر صورة من رخصة المستشفى.
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.10

.11

.12

.13

.14
.15

.16
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صورة من العقد المبرم مع أحد معامل
التحالٌل الطبٌة المرخصة إلجراء
التحالٌل اإلكلٌنٌكٌة للمتطوعٌن.
صورة من العقد المبرم مع إحدى
المستشفٌات أو إحدى الجهات
المختصة للتخلص من المخلفات
الناتجة عن الدراسة.
صورة من العقد المبرم مع الجهات
المعنٌة بصٌانة طفاٌات الحرٌق.
صورة من عقد تأمٌن لدى إحدى
شركات التأمٌن العاملة فى جمهورٌة
مصر العربٌة لصالح المتطوعٌن
لتغطٌة األضرار التى تنتج عن
الدراسة لعدد ال ٌقل عن ()36
متطوع.
قائمة تحتوى على أسماء و طرازات
جمٌع األجهزة المتوفرة بالمركز.
تقدٌم إسطوانة مدمجة ) (CDتحتوي
على أصول كافة المستندات السابق
ذكرها.
تعهد على ورق المركز باإللتزام
بإخطار اإلدارة المركزٌة للشئون
الصٌدلٌة – قسم التوافر و التكافؤ
الحٌوي بأي تعدٌل أو إضافة فٌما
ٌخص الملف الخاص بالمركز
) (Master Fileمع تقدٌم كافة
المستندات المطلوبة عند التقدم
بالطلب.
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صور من كافة شهادات اإلعتماد
.)الحاصل علٌها المركز (إن وجدت

.17

مع مراعاة أن تكون جمٌع العقود و
.الشهادات سارٌة

.18

 ٌتم اإللتزام بإخطار اإلدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة – إدارة ترخٌص المكاتب العلمٌة و،* بعد الحصول على الرخصة
 و كذا قسم التوافر و التكافؤ الحٌوي باإلدارة العامة للتسجٌل،مراكز اإلتاحة الحٌوٌة باإلدارة العامة للتراخٌص الصٌدلٌة
.بأي تعدٌل أو إضافة فٌما ٌخص كافة القواعد و اإلشتراطات المذكورة أعاله قبل البدء فٌها
:( كما يميSOPs) إعداد ممف خاص بالمركز يحتوى عمى طرق التشغيل القياسية:ًثامنا
Conduct of bioequivalence (BE) study.

.1

Archiving and retrieval of documents related to BE study.

.2

Quality assurance of the BE study; audits of clinical and bioanalytical part of the
study and the study report.

.3

Study files/Study report.

.4

Preparation and review of the protocol for the study.

.5

Amendment to the protocol for the study, Protocol deviations/violation recording
and reporting.

.6

Sponsor/CRO quality assurance agreement in conducting the BE study.

.7

Study approval process by ethical committee.

.8

Bioavailability (BA)/BE report.

.9

Written informed consent (Obtaining written informed consent for screening
from study volunteers).

.10

Allotment of identification numbers to volunteers at various stages in BE study.

.11

Case-report form (CRF), preparation of CRF, review and completion, Data
collection and CRF completion.

.12

Adverse/serious adverse event monitoring, recording and reporting.

.13

Organization chart of the study (Flow chart).

.14
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Training of the personnel.

.15

Responsibilities of the members of the research team.

.16

Monitoring of the study by the sponsor.

.17

Conduct of pre-study meeting.

.18

Study start-up.

.19

Eligibility criteria for registration and registration of individuals into volunteer
bank.

.20

Handling of volunteer withdrawal.

.21

Allotment of identification numbers to volunteers at various stages in biostudy.

.22

Screening of enrolled volunteers for the study and Frequency.

.23

Payments to research subjects for BA/BE studies.

.24

Procedures for entry into and exit from clinical unit.

.25

Handling of subject check-in and check-out.

.26

Housekeeping at clinical unit.

.27

Planning, preparation, evaluation and service of standardized meals for biostudies.

.28

Distribution of meals to study subjects.

.29

Administration of oral solid dosage forms of the drug to human subjects during
BA/BE study.

.30

Cannulation of study subjects.

.31

Collection of blood samples from study subjects.

.32

System for number of bio-samples.

.33

Recording of vital signs of subjects.

.34

Operation and verification of fire alarm system if present.

.35
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Oxygen administration to subject from medical oxygen cylinder, Emergency care
of subjects during BA/BE study.
Availability of ambulance during BA/BE study (SOP for calling ambulance when
necessary).

.36

Centrifugation and separation of blood samples.

.38

Storage of plasma/serum samples.

.39

Segregation of bio-samples.

.40

Transfer of plasma/serum samples to bioanalytical laboratory (Handling &
Delivery).

.41

Procedures for washing glassware.

.42

Recording temperature and relative humidity of rooms.

.43

Instruction on operation and maintenance procedures for all the equipment in
the clinical unit.
Numbering the equipment and log books for use in the clinical unit (system of
numbering).

.44

Control of access to pharmacy.

.46

Pharmacy area requirements.

.47

Authorization related to drug storage, dispensing and retrieval from storage for
BE study.

.48

Study drug receipt, return and accountability documentation (Forms).

.49

Study drug receipt and return procedures.

.50

Storage of drugs.

.51

Line clearance before and after dispensing.

.52

Documentation of line clearance and dispensing; packaging records and release
of dispensed drugs (Certificates & Forms)

.53

Retention of samples of study drugs.

.54

Disposal of archived study drugs and storage procedures.

.55

.37

.45
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Disposal of biological materials.

.56

Procedures for bioanalytical laboratory (SOPs for the all equipment, Analytical
methods, reagent preparation).

.57

Out-of-specification (OOS) situation in the laboratory.

.58

Acceptance criteria for analytical runs: acceptance of calibration curves,
acceptance of the runs based on OC samples results

.59

Chromatographic acceptance criteria, chromatogram integration.

.60

Sample reassay (how many times?)

.61

Pharmacokinetic data from bioanalytical data & how it is edited.

.62

Statistics in the BE study (Programs which are acceptable to be used).

.63

Equipment calibration.

.64

All documents at the CRO should be controlled (version date, approved, etc.)
and in the SOP format or are appended to SOPs. SOPs should be in place for all
operations.

.65

-: مالحظات أخرى.............................................................................................................
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.............................................................................................................
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