المتطلبات الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على اعتماد استخدام طارئ
ألجهزة الكواشف المخبرية والتشخيصية وأجهزة الحماية الشخصية أثناء جائحة فيروس
كورونا
نظرا جائحة فيروس كورونا ،اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات من شأنها تخفيف قيود االستيراد،
ً
وتسريع عمليات التسجيل ،وتقديم كل الدعم للمصانع المحلية وشركات التوزيع لضمان أن اللوائح ال تمنع
من تطوير أو توريد األجهزة التي يمكن أن تنقذ أرواح العديد من البشر بالمملكة.
ومن أجل ضمان توفر إمدادات كافية من األجهزة والمنتجات الطبية الالزمة في المملكة ،تم تطبيق
االجراءات الرقابية الجديدة التالية:
 .1تسريع إجراءات الموافقة على أجهزة الحماية الشخصية.
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسريع إجراءات التقييم وإصدار إذن تسويق ألجهزة الحماية الشخصية
الطبية ( )PPEمثل الكمامات والقفازات الطبية و أقنعه الحماية الطبية .هذه الخطوة تزيد في مدى توفر
هذه األجهزة الالزمة أثناء تفشي فيروس كورونا.
باإلضافة لذلك أدناه هي المعايير الفنية المطلوبة العتماد أجهزة الحماية الشخصية (:)PPE
المعايير الفنية للقفازات الطبية  /الجراحية
 .1مواصفة األيزو رقم  :10282فقازات المطاط الجراحية المعقمة لإلستخدام مرة واحدة
 .2مواصفة األيزو رقم  2008: 1-11193قفازات الفحص الطبي ذات االستخدام لمرة واحدة –
الجزء األول  :خواص القفازات المصنوعة من عصارة أو محلول المطاط
 .3مواصفة األيزو رقم  2006 :2-11193قفازات الفحص الطبي لالستخدام مرة واحدة – الجزء
الثاني :خواص القفازات المصنوعة من عديد كلوريد الفينيل
المعايير الفنية لألقنعة الجراحية  /الطبية وأقنعة التنفس من نوع N95
 .1المواصفة الفنية " EN 14683: 2014أقنعة الوجه الطبية .المتطلبات وطرق االختبار "
 .2المواصفة الفنية " )2018( ASTM F2100-11المواصفات الفنية لقياس أداء المواد المستخدمة في
أقنعة الوجه الطبية"
 .3المواصفة الفنية  GSO ISO 22609: 2009مالبس الوقاية ضد العوامل الملوثة -األقنعة الطبية
للوجه -طرق اختبار المقاومة لمدى اختراق الدم االصطناعي (حجم ثابت ،إسقاط أفقي)

 .4المواصفة الفنية " ASTM F2101 - 14طريقة االختبار القياسية لتقييم كفاءة الترشيح البكتيري
( )BFEلمواد قناع الوجه الطبي ،باستخدام الذرات البيولوجية للمكورات العنقودية الذهبية"
 .5المواصفة الفنية " ASTM F1862 / F1862M - 17طريقة اختبار قياسية لمقاومة أقنعة الوجه
الطبية لالختراق عن طريق الدم االصطناعي (اإلسقاط األفقي للحجم الثابت بسرعة معروفة)"
 .6المواصفة الفنية  SFDA.MD/ISO 10993-1: 2018التقييم واالختبار المبني على إدارة
المخاطر
 .7المواصفة الفنية  SFDA.MD/ISO 10993-10: 2018التقييم الحيوي لألجهزة الطبية -الجزء
 :10اختبارات لتهيج وتحسس الجلد
 .8المواصفة الفنية " ISO 11737-1: 2018تعقيم األجهزة الطبية  -األساليب الميكروبيولوجية -
الجزء  :1تحديد مجموعة الكائنات الحية الدقيقة على المنتجات"
 .9المواصفة الفنية " EN 1041: 2008 + A1: 2013معلومات مقدمة من الشركة المصنعة لألجهزة
الطبية"
 .10المواصفة الفنية  SFDA.MD/ ISO 15223-1األجهزة الطبية -الرموز المستخدمة في البطاقة
والمعلومات التعريفية لألجهزة والمنتجات الطبية والمعلومات التي سيتم تزويدها -الجزء  :1المتطلبات
العامة
ادناه رابط الحصول على إرشادات حول متطلبات المعايير الفنية الطبية المعترف بها والخاصة باألقنعة
الطبية
https://sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Pages/RequirementsAndConditions.aspx

 .2المتطلبات الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء للموافقة على الكواشف المخبرية الخاصة
باختبارات فحص فيروس كورونا وأجهزة الحماية الشخصية.
في األوضاع الطبيعية ،تطلب الهيئة العامة للغذاء والدواء الملف الفني وجميع المستندات المطلوبة من
أجل متابعة الطلبات .فيما يلي العناصر المطلوبة للحصول على موافقة إذن تسويق لألجهزة الطبية:
 .1اسم الجهاز ومواصفاته ،بما في ذلك المتغيرات والملحقات

 تحديد المنتج والملحقات
 وصف الجهاز وملحقاته
 الغرض المقصود من الجهاز
 المستخدمون للجهاز
 تصنيف الجهاز
 .2المعلومات التي سيتم توفيرها من قبل الشركة المصنعة
البطاقة التعريفية والملصقات الخاصة بالجهاز والتغليف والتي تتضمن تعليمات االستخدام ( )IFUوأي
مواد ترويجية اذا توفرت
 .3معلومات التصميم والتصنيع
 وصف كامل للجهاز
 األجزاء التطبيقية
 المعايير الفنية
 توثيق المتطلبات
 تتبع التصميم
 مراحل التصميم
 اجراءات التصنيع
 هيكل التصنيع
 .4المبادئ األساسية للسالمة واألداء
 قائمة مراجعة المبادئ األساسية
 دليل التوافق مع المبادئ األساسية
 تحليل المخاطر مقارنة بالمنافع وإدارة المخاطر
 تحليل المخاطر مقارنة بالمنافع
 ملف إدارة المخاطر ( )RMFوفقًا لـلمواصفة SFDA.MD/ ISO 14971
 .6التحقق من المنتج ووظيفته
 تقارير االختبار
 التوافق الحيوي

 السالمة الكهربائية و التوافق الكهرومغناطيسي
 أدلة تدعم دورة حياة المنتج ومدى استقراريته ،بما في ذلك مدة صالحيته
 تقارير األداء والسالمة األخرى
 التحقق من البرمجيات ووظيفتها
 تقرير التقييم السريري  /تقرير التحقيق السريري
 .7إجراءات رقابة ما بعد التسويق
 خطة رقابة ما بعد التسويق
 تقارير رقابة ما بعد التسويق وتقرير السالمة الدوري
 المتابعة السريرية لرقابة ما بعد التسويق
نظرا جائحة فيروس كورونا الحالي  ،تطلب الهيئة العامة للغذاء والدواء المستندات التالية إلصدار إذن
ً
االستخدام في حاالت الطوارئ مع ما يلي:
 نظام إدارة الجودة ()ISO 13485: 2016
 تقرير تقييم األداء
 البطاقات التعريفية للعينات
 تقارير االختبار
 خطاب تصديق
 .3قائمة بإعتمادات االستخدام في حاالت الطوارئ من الهيئة العامة للغذاء والدواء وأذونات التسويق
لألجهزة الطبية لمنتجات الكشف عن مرض كورونا.
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 .4تعزيز األنشطة االستباقية والتفاعلية لرقابة مابعد التسويق
كمرحلة مستمرة بعد إصدار إذن اإلستخدام الكواشف المخبرية الخاصة بفحص مرض كورونا ،تراقب
الهيئة العامة للغذاء والدواء جودة وأداء هذه األجهزة في المستشفيات والمختبرات من خالل التواصل
الفعا مع مقدمي الرعاية الصحية ومسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات بالمملكة .عالوة على ذلك ،
تزيد الهيئة العامة للغذاء والدواء من قنوات االتصال مع المتخصصين في الرعاية الصحية وتغذيتهم من
خالل التوصيات الحديثة ورسائل السالمة مثل:
 توصيات الممارسات الصحية األمثل إلستخدام الكمامات الطبية ومراييل العزل خالل أزمة
كورونا
 توصيات دعم األعمال عن بعد خالل األزمة للممارسين الصحيين
 توصيات عن اجهزة التنفس االصطناعي خالل أزمة كورونا (كوفيد)19-
 ممارسات ينبغي مراعاتها عند استخدام االجهزة الطبية التي يمكن اعادة معالجتها واألجهزة
الطبية ذات االستخدام الواحد خالل أزمة كورونا (كوفيد)19-
 إرشادات حول أجهزة قياس الحرارة عن بعد (بتقنية األشعة تحت الحمراء) خالل جائحة كورونا
(كوفيد)19-

 تحذير من أجهزة فحص وتشخيص فيروس كورونا غير حاصلة على اذن تسويق
 طلبات للحصول على معلومات بشأن استخدام أجهزة التخدير من شركة جنيرال إلكتريك في
وحدة العناية المركزة كأجهزة للتنفس االصطناعي خالل جائحة كورونا (كوفيد)19-
 استخدام أجهزة التخدير من "شركة دراجر" كأجهزة تنفس اصطناعي طويلة األمد خالل جائحة
كورونا (كوفيد:)19-
 توفير التنفس االصطناعي لمرضى وحدة العناية المركزة باستخدام أجهزة التخدير من "شركة
ماكويت" خالل أزمة كورونا

