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�ملجل�ض �لأعلى لل�سحة

 قر�ر رقم )71( ل�شنة 2019 

ـر�ت �ل�سيدلية  ب�ساأن �إجر�ء�ت تنظيم ومر�قبة �سْرف �لأدوية و�مل�ستح�سَ

 �لتي حتتوي على �ملو�د �ملدرجة حتت

)Gabapentinoid( )ملجموعة �لدو�ئية )جابابنتونيد� 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخـْدمات ال�شحية: 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان, 

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015,   ال�شيدلية, املعدَّ

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015,  ال�شحية, املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة, وتعديالته, 

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية, 

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة,

قرر �لآتي: 

�ملادة �لأوىل 

املواد  من  اأيٍّ  على  يحتوي  �شيديل  ر  م�شتح�شَ اأو  دواء  اأيِّ  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

حتتها  تندرج  والتي   )Gabapentinoid( )جابابنتونيد(  الدوائية  املجموعة  حتت  املدرجة 

وامل�شتح�شرات  بعبارة )الأدوية  القرار  اإليها يف هذا  وي�شار  اأدوية كالربيجبالني واجلابابنتني, 

ال�شيدلية(. 

�ملادة �لثانية

ُيـحَظـر �شْرف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية اإل طبقًا لأحكام هذا القرار. 



العدد: 3441 – الخميس 17 أكتوبر 2019

33

�ملادة �لثالثة

مع مراعاة الف�شل ال�شابع من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة 

ـرات ال�شيدلية تواُفـر الآتي:  ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية, ُيـ�شرَتط ل�شْرف الأدوية وامل�شتح�شَ

ـ�س له بمزاولة  رة في و�شفة طبية من ًقـَبـل طبيب اخت�شا�شي اأو ا�شت�شاري مرخَّ اأ- اأن تكون محرَّ

ـ�شات المخ والأع�شاب اأو العظام اأو الطب الباطني  المهنـــة بمملكة البحرين في اأحد تخ�شُّ

اأو اأمرا�س ال�شكر. 

ـن بها ا�شم الطبيب, عنوانه, توقيعه, خْتمه,  رة بخط وا�شح, ويبيَّ ب- اأن تكون الو�شفة الطبية محرَّ

ر ال�شيدلي, ا�شم المري�س ورقمه ال�شخ�شي.  تاريخ تحريرها, ا�شم الدواء اأو الم�شتح�شَ

دة بالو�شفـــة الطبية الواحدة كافية لمـــدة ل تزيد على ثالثين  ج- اأن تكـــون كميـــة الدواء المحدَّ

يومًا, ولدواعي ال�شتعمال المثَبـَتـة علميًا والم�شجلة بمملكة البحرين. 

د- يجب على ال�شيدلي التاأكد من �شحة بيانات الو�شفة الطبية, والتاأكد من �شخ�شية المري�س 

ورقمه ال�شخ�شي. 

�ملادة �لر�بعة

فيه  ن  تدوَّ ال�شيدلية,  رات  وامل�شتح�شَ ال�شيديل �شجل خا�س لالأدوية  املركز  �س يف  ُيـخ�شَّ

رات املن�شرفة, تاريخ �شرفها, الكميات املن�شرفة, الكميات الباقية  بيانات الأدوية وامل�شتح�شَ

ر الو�شفة وتوقيع ال�شيديل الذي قام  منها, ا�شم املري�س, رقمه ال�شخ�شي, ا�شم الطبيب حمرِّ

ب�شرفها. 

�ملادة �خلام�سة 

بقانون رقم )18(  املر�شوم  لأحكام  والت�شدير طبقًا  بال�شترياد  له  ـ�س  ُرخِّ َمـن  يلتزم كل 

ِوْفـق  خا�س  �شجل  باإم�شاك  ال�شيدلية,  واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة 

ال�شرتاطات الآتية: 

ـمه َتـ�َشـْلـ�ُشـليًا.  1- اأن تكون �شفحاته ُمـَرقَّ

2- ل يجوز �شْطـب اأو ك�ْشـط اأو تح�شير اأية بيانات في ال�شجل. 

وُيـحتَفـظ يف ال�شجل باأ�شل الو�شفة الطبية و�شورة من بطاقة هوية املري�س. 

 

�ملادة �ل�ساد�سة

رات ال�شيدلية, وعلى الأخ�س  ن يف ال�شجل جميع بيانات املعامالت بالأدوية وامل�شتح�شَ تدوَّ

الآتي: 
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رة.  اأ- الكميات الم�شتوَردة والم�شدَّ

ب- الجهات التي تم ال�شراء منها اأو البيع لها. 

ج- تحديد الكميات الم�شتراة والمباعة والمتبقية. 

د- عدد التالف اأو منتهي ال�شالحية. 

�ملادة �ل�سابعة 

املوجودة  �شنوات يف اجلهة  ملدة خم�س  القرار  عليها يف هذا  املن�شو�س  ال�شجالت  ُتـحفظ 

لديها ابتداًء من اآخر قْيـد فيها. ويجب اإر�شال �شورة من هذا ال�شجل ب�شفة دورية للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية. 

�ملادة �لثامنة 

ملفت�شي الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية حق دخول الأماكن التي تتعامل 

ـرات ال�شيدلية, للتاأكد من تطبيق اأحكام هذا القرار.   بالأدوية وامل�شتح�شَ

الدفاتر  على  والطالع  للتحليل,  ال�شيدلية  رات  وامل�شتح�شَ الأدوية  من  ـنات  عيِّ اأْخـذ  ولهم 

والأوراق وال�شجالت اخلا�شة بها.  

طبقًا  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جتاوزات  اأو  خمالفات  اأية  ـد  ر�شْ عند  وللهيئة 

لخت�شا�شاتها. 

�ملادة �لتا�سعة

على املعنيني تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

 

رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى لل�سحة 

�لفريق طبيب حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 14 �شفــــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 13 اأكتوبر 2019م
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ا�ستدراك

قرار   ،2019 اأكتوبر   17 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3441(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 

ومراقبة  تنظيم  اإجراءات  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )71( رقم  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

�شْرف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية التي حتتوي على املواد املدرجة حتت املجموعة 

للمادتني  ال�شحيحة  ال�شياغة  اإن  وحيث   ،)Gabapentinoid )جابابنتونيد  الدوائية 

الرابعة واخلام�شة من القرار املذكور هي حذف الفقرة الأخرية من املادة اخلام�شة والتي 

تن�س على "وُيـحتَفـظ يف ال�شجل باأ�شل الو�شفة الطبية و�شورة من بطاقة هوية املري�س."، 

على اأن ت�شاف اإىل اآخر املادة الرابعة من القرار ذاته.

لذا لزم التنويه.


