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 املستحضرات العشبية اإللكترونية الشروط التالية:يجب أن يتوفر في الصيدلية أو منشأة بيع 

 أن يكون لها موقع أو تطبيق إلكتروني لعرض وبيع املنتجات ويحتوي على املعلومات التالية: .1

 رقم ترخيص املنشأة اإللكترونية من وزارة الصحة. (أ

 مع كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء أرقام اإلبالغ عن املخالفات ووسائل اإلتصال (ب

الرابط اإللكتروني لخدمة اإلبالغ عن األعراض الجانبية لألدوية والخلل في األجهزة الطبية لدى الهيئة العامة  (ج

 للغذاء والدواء )تيقظ( 

ختلفة عن األخرى. يجب عرض صور املنتجات في املوقع بموضوعية وعدم عرض بعض املنتجات بطريقة أفضل أو م .2

 كما يجب أن تكون صورة املنتج بنفس شكل البيع النهائي.

يجب عرض معلومات املنتجات بشكل موضوعي وموحد لجميع املنتجات كما يجب تضمين املعلومات التالية عن كل  .3

 منتج:

 إسم املنتج (أ

 االدعاء الطبي له (ب

 حجم العبوة وعدد الجرعات فيها (ج

 سعر املنتج (د

 تتعلق بطريقة استعمال الدواء أو األعراض الجانبية أو التداخالت الدوائيةأي تحذيرات  (ه

 رابط لتحميل النشرة الطبية للدواء (و

 يجب أن يكون املوقع وجميع املعلومات عن املنتجات باللغة العربية مع إمكانية الترجمة إلى اللغات األخرى. .4

لعمر والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف الجوال. وال يجب أن يكون لكل مستخدم حساب خاص به يحتوي على اإلسم وا .5

 يحق له إتمام أي عملية شراء دون تسجيل الدخول على حسابه.

 أن يكون للمستخدم الحق في إلغاء حسابه في أي وقت دون فرض أي شروط عليه من قبل املنشأة اإللكترونية. .6

 خصوصية املريض وسرية معلوماته. يجب أن يوفر املوقع خدمة التواصل املباشر مع الصيدلي مع حفظ .7

 1 رقم اإلصدار 3/13 رقم املادة الالئحة 7 رقم املرفق

 عنوان املرفق
ت بيع املستحضرات العشبية اإللكترونية 

ٓ
املواصفات الفنية للصيدليات ومنشا

 وأجهزة صرف األدوية اإللكترونية ومكائن البيع الذاتية
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يجب أال يتم شراء أي مستحضر صيدالني بدون تقديم استشارة صيدالنية للمريض تشمل االدعاء الطبي، الجرعة،  .8

 طريقة اإلستعمال، األعراض الجانبية، والتداخالت الدوائية.

 ما يلي: يجب على الصيدلي أخذ بيانات املريض كاملة قبل صرف أي وصفة إلكترونية وتشمل .9

 العمر (أ

 الجنس (ب

 الوزن (ج

 األدوية الحالية (د

 الحالة الصحية (ه

 معلومات الحساسية (و

 معلومات الحمل واإلرضاع (ز

 يجب أن يوفر املوقع للمستخدم خدمة حفظ وطباعة املحادثات بينه وبين الصيدلي. .10

التوريد والصرف يكون هذا أن يتوفر لدى الصيدلية اإللكترونية نظام إلكتروني إلدارة املواد وتنظيم عمليات  .11

 مع نظام التتبع اإللكتروني كما يجب استخدام النظام إلدخال كافة العمليات التي تتم على عبوة 
ً
النظام متكامال

 املستحضر، على سبيل املثال ال الحصر: )استالم، بيع، إعادة، نقل(.

زيع املستحضرات وتكون مزودة بجهاز يجب أن توفر الصيدلية اإللكترونية وسائل نقل مكيفة ومناسبة لنقل وتو  .12

 إنذار في حال انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة املطلوبة أو التعاقد مع شركة متخصصة.

درجة مئوية( يجب أن تكون وسيلة  ٢في حال وجود مستحضرات بحاجة لدرجة تبريد شديدة االنخفاض )أقل من  .13

 .ار في حال انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة املطلوبةالنقل مجهزة لنقلها وتكون مزودة بجهاز إنذ

توفر نظام الكتروني لتسجيل قراءات درجة الحرارة والرطوبة في وسيلة النقل بشكل دوري مع االحتفاظ بالقراءات  .14

درجة الحرارة في سجالت خاصة بذلك ملدة ال تقل عن سنة، وتوفير سجالت ملعايرة هذه األجهزة لضمان دقة قياس 

 .من الجهة املختصة مع االحتفاظ بمستندات املعايرة ملدة ال تقل عن سنة

 .في حال التعاقد مع شركة متخصصة للنقل فيجب االحتفاظ بسندات الدفع ملدة ال تقل عن سنة .15

وانين العالقة من أنظمة وق أن تكون خدمات التجارة اإللكترونية املقدمة متوافقة مع ما تصدره الجهات ذات  .16

  رة اإللكترونيةتتعلق بالتجا
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 :ما يلياإللتزام ب جهزة صرف األدوية اإللكترونيةستخدام أيشترط ل 

 مرخص له بمزاولة املهنة.يتم تشغيلها تحت إشراف صيدلي أن  .1

 .أو أحد أقسامهاكون الجهاز بداخل الصيدلية أن ي .2

 تمتة.ؤمأو یة دویت کانواء س، املستخدمة في الصيدليةرى ألخامة ظألنامع  لسسشكل بتكون أنظمتها متكاملة  أن .3

وضع جهاز صرف األدوية اإللكترونية في موقع مالئم بداخل الصيدلية بحيث ال يسبب عرقلة للعاملين في الصيدلية  .4

 ويعطي مساحة كافية للعاملين الستعمال الجهاز

 .العالقةأن يكون الجهاز مطابق ملواصفات واشتراطات الجهات ذات  .5

 .(unit dose despinsingأن يكون صرف األدوية في عبواتها األصلية )عبوة كاملة( أو على شكل جرعة أحادية ) .6

 أن تكون األدوية املصروفة جاهزة لإلستخدام بشكل مباشر من قبل املريض. .7

 بشكل فوري. األدوية أن يتم صرف األدوية بوجود املريض بحيث يتم استالم .8

ل مع جهاز صرف األدوية اإللكتروني محصور على الصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في الصيدلية أن يكون التعام .9

 صالحيات كل موظف في سجل خاص بذلك.و مع تحديد وتسجيل مسؤوليات 

 وضع سياسات وإجراءت محددة لضمان سالمة حفظ وتوزيع وصرف األدوية وتشمل ما يلي: .10

 .األخطاء الدوائية وآلية منع حدوثهاتحديد املصادر املحتملة لحدوث  (أ

 .آلية صرف األدوية بشكل آمن للمريض لتقليل مخاطر صرف األدوية للمريض الخطأ (ب

 آلية تقديم اإلستشارة الصيدالنية للمريض وطريقة طباعة معلومات املريض على عبوة الدواء. (ج

 آلية نقل األدوية من وإلى جهاز الصرف اإللكتروني. (د

 ة في جهاز الصرف اإللكتروني.آلية تعبئة األدوي (ه

 آلية التعامل مع األدوية املنتهية الصالحية أو املسحوبة (و

آلية للتعامل مع أي عطل فني أو تقني يطرأ على الجهاز لضمان استمرارية صرف األدوية للمرض ى بشكل سلس  (ز

 .وفعال

العاملين في الصيدلية مع تحديثها بشكل آلية لدعم وتدريب مستخدمي الجهاز من الصيادلة وفنيي الصيدلة  (ح

 .دوري

 نظام ملراجعة كميات األدوية املصروفة واملتبقية. (ط

 مواصفات األدوية التي يمكن صرفها عن طريق جهاز الصرف اإللكتروني. (ي

 مواصفات األدوية التي ال يمكن صرفها عن طريق جهاز الصرف اإللكتروني. (ك

يتم صرفها عن طريق جهاز الصرف اإللكتروني مع تحديثها بشكل ربع قائمة بجميع األدوية في الصيدلية التي  (ل

 .سنوي 
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 يجب أن يتوفر في مكائن البيع الذاتية الشروط التالية:

 أن يكون موقعها بداخل مبنى مكيف. .1

 الصيدلية ورقم موافقة وزارة الصحة بشكل واضح على مكينة البيع الذاتية. أن يتم وضع إسم .2
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