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  2017-75التعليمات الفنية االلزامية 
 هزة الطبية النشطة القابلة للزرعاألج

)22\10\2017(  
  
  )1( مادة

 تسري هذه التعليمات على األجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع.  -1
  التعليمات تسري التعريفات اآلتية: ألغراض هذه  -2

) أو appliance( ُمعّدةو ) أapparatus( زجها ) أوinstrumentآلة (أي الجهاز الطبي:   -أ
_سواًء استخدمت بشكل  ) أخرىarticleأداة (أو ) material) أو مادة (softwareبرمجية (

مالها السليم التي اعدها منفرد او مجتمع_ وملحقاتها _بما فيها البرمجية الضرورية الستع
_ أعده الصانع لالستخدام الجيةعو/أو  يةتشخيصالغراض  لتستخدم خصيصا صانعها

 البشري لألغراض التالية:
مراقبته  ) اوpreventionمنه ( الوقاية) مرٍض او diagnosis( تشخيص  -

)monitoring ( هعالج) اوtreatment ( أو التخفيف من) حدتهalleviation.( 
من حدتهما أو  تخفيفال هما اوعالج مراقبتهما او اصابة او اعاقة او تشخيص  -

 ).compensationالتعويض عنهما (
) او عملية فسيولوجية anatomy) من تركيب بنيوي (investigationالتحقق (  -

)physiological process ( تعديلهما.أو  استبدالهماأو 
  ).control of conceptionتنظيم الَحْمل (  -

وال يمكن للجهاز انجاز عمله الرئيسي المعد له في جسم االنسان او عليه بوسائل دوائية 
)pharmacological () او مناعيةimmunoligical( ) او أيضيةmetabolic ولكن ،(

  يمكن أن تساعده تلك الوسائل على ادائه لوظيفته.
على مصدر للطاقة الكهربائية أو أي مصدر يعتمد أي جهاز طبي  :الجهاز الطبي النشط  -ب

 عند القيام بوظيفته. البشري أو الجاذبية دعن الجس مباشرةً للطاقة غير تلك الناشئة 
الدخاله في كلي أو جزئي معد بشكل جهاز طبي نشط الجهاز الطبي النشط القابل للزرع: أي   -ت

 ه ويكون الجهاز معداً فيطبيعية من خالل فتحة  جسم االنسان جراحيًا أو طبيًا أو بتدخل طبي
 .بعد هذا اإلجراءفي الجسم بقاء لل

صنع خصيصًا وفقا لوصفة أي جهاز ): costum-made deviceحسب الطلب (جهاز   -ث
_  تحت مسؤوليته_ حدد) تmedical practitioner's( ممارس طبي مؤهل من مكتوبة
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 تعتبر ال .لمريض معينلالستخدام الحصري  اً معد ويكون ،حددةم يةخصائص تصميم
االجهزة المصنَّعة على نطاق واسع وفق وصفة مكتوبة لتلبية متطلبات محددة لممارس طبي 

 او أخصائي بأنها أجهزة حسب الطلب.
عند  ممارس طبي مؤهلقبل لالستخدام من  عدأي جهاز ممعد للتحقق السريري: جهاز   -ج

في بيئة سريرية ) 7ملحق (من ) 1-2( البند المشار اليها فيلسريرية ا لعمليات التحقق ئهإجرا
 همؤهالتالغراض اجراء التحقق السريري، يعتبر اي شخص ُسمح له بفضل  مالئمة لالنسان.

 اجراء عملية التحقق المذكورة مكافئا للممارس الطبي المؤهل. مهنيةال
على البيان  الصانع رهاوف التيلبيانات لوفقا  لجهازالذي ُأعدَّ له استخدام اال الغرض المعد له:  -ح

 .أو المواد الترويجية\و أو اإلرشادات\و
 للمهنه الطبية بقصد الزرع. توفيره الوضع في الخدمة:  -خ
و/أو  هتوزيع جديد او مجدد في السوق بقصد جهازالطرح في السوق: اول عملية لتوفير   -د

معّد للتحقق ي، ويستثنى من ذلك اي جهاز مجانبشكل أو  ماديمقابل نظير استخدامه 
 السريري.

 وبيانتصميم وتصنيع وتعبئة تقع على عاتقها مسؤولية  شخصية طبيعية أو اعتبارية الصانع:  -ذ
أو العمليات  تلك قامت بنفسها باجراء سواء، طرحه في السوق تحت إسمهاقبل ما جهاز 

 . انابت طرف أخر لذلك
الشخصية الطبيعية أو االعتبارية التي  الصانع الواردة في هذه التعليمات علىتزامات تسري ال

أو \أو معالجة منتج او اكثر من المنتجات المصنعة مسبقا و\أو تعبئة و\تقوم بتجميع و
تجديدها بشكل كامل و/أو اعداد ووضع بطاقة بيانها و/أو تحديد الغرض المعدَّة له كجهاز 

ال يحقق  شخصي على ا الفرعية الفقرة بهدف طرحها في السوق تحت إسمها. ال تسري
تعريف الصانع ولكنه يقوم بتجميع أو تهيئة أجهزة موجودة اصال في السوق للغرض المعدة له 

  لفائدة مريض معّين.
مرخصه تم تفويضها خطيا من قبل الصانع  ةأو اعتباري ةطبيعي يةشخص الممثل الرسمي:  -ر

 وضحة في هذه التعليمات.لتنوب عنه وتمثله امام الجهة المختصة فيما يتعلق بالتزاماته الم
 استخدام جهاز عن نتجتأو األداء التي \السالمة والخاصة بمعلومات ال :البيانات السريرية  -ز

 :من احد المصادر التالية البيانات السريريةويكون مصدر  ما،
 .ألجهزة المعنيةالتحقق السريري ل  -
 جهازفي الوثائق العلمية لالتي صدر لها تقارير  خرىاألدراسات الأو التحقق السريري   -

 مماثل يمكن إثبات مكافئته للجهاز المعني.
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 جهازلأو تقارير منشورة أو غير منشورة لتجارب سريرية أخرى سواًء للجهاز المعني   -
 .يمكن إثبات مكافئته للجهاز المعنيمماثل 

) من 23(بموجب المادة  الوزراء مجلس يحددها التي الجهات أو الجهة: المختصة الجهة  -س
  .قانون المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى ذات الصلة

قبلها لمنح  من بها معترف جهة أي أو الفلسطينية والمقاييس المواصفات مؤسسة: المؤسسة  -ش
  .شهادات المطابقة

 تلبي مؤسسة ألي يخصص والمقاييس المواصفات مؤسسة عن صادر رقم: التعريفي الرقم  -ص
  ش) من هذه المادة.2الفقرة ( في الواردالتعريف 

 ) أو أية عالمة أخرى تعترف به المؤسسة يشير من خاللهاPTRالمطابقة: عالمة ( عالمة  -ض
المتطلبات السارية عليه في هذه التعليمات واي تعليمات فنية الزامية  أن الجهاز يلبي الصانع
  .اخرى

 Medicinalاليصال مادة كيميائية من العقاقير الطبية (قابل للزرع ُأعّد نشط  يخضع اي جهاز طبي  -3
products.الشتراطات هذه التعليمات دون االخالل بالتشريعات السارية على العقاقير العالجية ( 

إذا ما استخدمت يمكن إعتبارها  مكّمل لهكجزء قابل للزرع مادة كيميائية نشط  اذا ادمج بجهاز طبي  -4
) ancillaryولها القدرة على التأثير في جسم االنسان بأفعال مساعدة (طبي،  كعقاربشكل منفصل 

 .لتلك الخاصة بالجهاز، فيجب عندئذ تقييم الجهاز وترخيصه وفقًا لهذه التعليمات
مكّون إذا ما استخدمت بشكل منفصل يمكن إعتبارها  مكّمل لهكجزء جهاز مادة كيميائية اذا ادمج ب  -5

ولها القدرة على التأثير في جسم  ،من الدم البشري أو البالزما البشرية ُتقّ لعقار طبي أو عقار طبي اش
مشتقات لها من اآلن بمصطلح "يشار ) لتلك الخاصة بالجهاز، و ancillaryاالنسان بأفعال مساعدة (

 ."، فيجب عندئذ تقييم الجهاز وترخيصه وفقًا لهذه التعليماتدم البشريال
) من التعليمات 2) من مادة (3عات اخرى" وفق المفهوم الوارد في الفقرة (تعتبر هذه التعليمات "تشري  -6

 الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي. 2017- 68الفنية االلزامية 
 يستثنى ما يلي من مجال هذه التعليمات:  -7

 التشريعات الخاصة بالعقاقير الطبيةمنتج يندرج تحت الكان العقاقير الطبية. ولتحديد فيما إذا   -أ
) لعمل principle modeاو هذه التعليمات، فيجب االخذ بصفة خاصة الطريقة الرئيسية (

 المنتج بالحسبان.
المدمجة بشري أو األجهزة ذات المصدر الخاليا الدم أو البالزما و  الدم البشري ومنتجات الدم  -ب

بإستثناء األجهزة أو البالزما أو الخاليا  منتجات الدم، سوقالتي تتضمن عند طرحها في ال
 ).1) من مادة (5الفقرة (في  إليهاالمشار 
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أو  المدمجةلمنتجات اأو ذات المصدر البشري األعضاء أو األنسجة أو الخاليا  ةعازر   -ت
) 5الفقرة (في  إليهااألجهزة المشار  من مصدر بشري بإستثناءخاليا  مشتقة من أنسجة أوال

 ).1من مادة (
ما لم يكن الجهاز مصنوعًا ، الحيواني ذات المصدرنسجة أو الخاليا األعضاء أو األ ةعازر   -ث

ليستخدم األنسجة الحيوانية التي تصبح غير قابلة للحياة أو المنتجات غير قابلة للحياة 
 .المشتقة من األنسجة الحيوانية

 
  )2( مادة

(االجهزة) في السوق و/أو وضعها يجب على الجهة المختصة السماح بطرح األجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع 
في الخدمة اذا لبت المتطلبات الواردة في هذه التعليمات شريطة توريدها بشكل صحيح وزرعها و/أو تركيبها 

 .للغرض المعدة له وفقا واستخدامها بشكل مالئم وصيانتها
  
  )3( مادة

) المتطلبات االساسية السارية 1( ج) من مادة2ث) و(2ت) و(2( يجب أن تستوفي األجهزة المعّرفة في الفقرات
  .تلك األجهزة الغرض المعدة له )، مع مراعاة1عليها في ملحق (

) من التعليمات الفنية 2عند وجود مصدر خطر يتعّلق باألجهزة التي تعتبر ألة حسب الفقرة (أ) من المادة (
السالمة والصحة األساسية الواردة الخاصة باالالت، فيجب ان تلبي هذه االجهزة متطلبات  2015- 54االلزامية 

) من تلك التعليمات عندما تكون تلك المتطلبات أكثر تحديدًا من متطلبات األساسية الواردة في 1في ملحق (
 ) من هذه التعليمات.1ملحق (

  
 )4( مادة

 المعارض في هذه التعليمات مع تتوافق أجهزة ال يجب أن ال تضع الجهة المختصة عوائق عند عرض  -1
 هذه واضحة تشير إلى أن مرئية أو المؤتمرات أوغيرها، بشرط وجود إشارة التجارية أو المعارض

إلى أن يتم جعلها مطابقًا من قبل  الخدمة في أو وضعها تسويقها غير مطابقة وال يمكن األجهزة
 .الصانع أو ممثله الرسمي

ملحق  من )16( ) و15( و )14( البنود في الموضحة يحق للجهة المختصة أن تطلب المعلومات  -2
 .الخدمة في الجهاز وضع ) باللغة العربية او اي لغة تراها مالئمة عند1(

عندما تسري على األجهزة تعليمات فنية الزامية تتعلق بجوانب أخرى تشترط أيضًا تثبيت   - أ  -3
شتراطات عالمة المطابقة، فيجب عندئٍذ أن تشير العالمة الى أن األجهزة مطابقة أيضًا إل  
  التعليمات الفنية االلزامية األخرى المذكورة.  
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إذا كان الجهاز يخضع لتعليمات فنية الزامية أخرى فيجب ايضاح تفاصيل تلك التعليمات   -ب
 والمالحظات واإلرشادات المطلوبة منها وأن ترفق بهذه االجهزة، ويجب أن تكون تلك الوثائق

للوصول اليها دون الحاجة إلحداث ضرر بالعبوة التي أو اإلرشادات قابلة  أو المالحظات
 .تحفظ الجهاز معقماً 

  
  )5( مادة

) اذا كانت مطابقة 3( مادة يجب اعتبار األجهزة مطابقة للمتطلبات األساسية المشار إليها في  -1
 للمواصفات القياسية ذات الصلة.

ية على اشارة للدراسات المتخصصة تشتمل االشارة الى المواصفات القياس ،هذه التعليمات ألغراض  -2
)monographs لدساتير االدوية التي تعترف بها وزارة الصحة وخصوصا بشأن التفاعالت بين (

 العقاقير الطبية والمواد المستخدمة في االجهزة التي تحتوي على مثل هذه العقاقير.
  .القياسية وتحديثها بشكل مستمر يجب على لجنة التعليمات الفنية االلزامية اصدار قائمة بالمواصفات  -3

  
  )6( مادة

 ) والتي1ث) من مادة (2ت) و(2المشار اليها في الفقرات ( الجهة المختصة بأن األجهزة اذا رأت  -1
 صحة تشكل تهديدًا على المعدة له قد للغرض ويتم استخدامها وفقا صحيح الخدمة بشكل في وضعت
شخص اخر فيجب عليها أخذ جميع التدابير الالزمة، المرضى أو المستخدمين أو أي  سالمة و/أو

 . منه أو بسحبها السوق في طرحها تقييد أو بحظرها
الجهاز غير مطابق ولكنه يحمل عالمة المطابقة، فيجب عندئذ على الجهة المختصة  حال أن في  -2

 .إتخاذ االجراء الالزم بحق من قام بتثبيتها
  
  )7( مادة

اجراء الالزم لتسجيل وتقييم المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة يجب على الجهة المختصة   -1
  بالحوادث التالية بشكل مركزي:

أي خلل او تدهور في خصائص واداء جهاز ما اضافة الى اي نقص في معلومات البيان او   - أ
في ارشادات استخدامه قد تؤدي او قد أدت الى وفاة مريض او مستخدم ما او الى تدهور 

  حالتهما الصحية. حاد في
اي سبب فني او طبي مرتبط بخصائص او اداء جهاز ما لالسباب المذكورة في الفقرة السابقة   -ب

  (أ)، يؤدي الى استرجاع ممنهج من قبل الصانع لالجهزة من نفس النوع من السوق.
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لطبي او ) من هذه المادة، فيجب على الممارس ا1اذا وقع اي من الحوادث المذكورة في الفقرة (  -2
  المؤسسة الطبية ابالغ كل من الجهة المختصة والصانع او ممثله الرسمي بالحادث.

  
 )8( مادة

 يجب على الصانع إتباع أحد اإلجراءات التالية حسب إختياره لكي يقوم بتثبيت عالمة المطابقة لألجهزة  -1
 :ويستثنى من ذلك االجهزة المصنعة حسب الطلب أو المعدة للتحقق السريري

   ).2تصريح المطابقة المشار إليه في ملحق (  -أ
 :باإلضافة إلى أحد اإلجرائين التاليين )3ملحق ( المشار إليه في تفحص النموذج -ب

 ).4من المطابقة المشار إليها في ملحق ( التحقق  )1(
 ).5تصريح المطابقة للنموذج المشار إليه في ملحق (  )2(

المصنعة حسب الطلب قبل  ) لألجهزة6المشار إليه في ملحق (يجب على الصانع إعداد التصريح   -2
 طرح أي جهاز منها في السوق.

 .)6) و(4) و(3المبينة في المالحق ( يسمح للممثل الرسمي بأن يقوم باإلجراءات  -3
 .يجب أن يكون تصريح المطابقة باللغة العربية او االنجليزية  -4
المراحل  التي تنفذ في والتحقق التقييم عمليات سبان نتائجيجب أن يأخذ الصانع و/أو المؤسسة بالح  -5

 .الخاصة بجهاز ما وفقا لهذه التعليمات المطابقة تقييم التي تتخلل التصنيع عند القيام بإجراءات
  
  )9( مادة

   يحق للجهة المختصة القرار بشأن ما يلي:
 بتحديد اجراء وحيد يسري عليها.) 8استثناء جهاز ما او عائلة من االجهزة من احكام المادة (  -أ
ت) أو 2أ) أو (2الواردة في الفقرات ( اعتبار منتج أو عائلة من المنتجات مندرجة ضمن أحد التعريفات  -ب

 ).1ج) من مادة (2ث) أو (2(
  
  )10( مادة

في حالة االجهزة المعّدة للتحقق السريري، يجب على الصانع أو الممثل الرسمي ان يسلم الجهة   -1
عملية التحقق  بدء من األقل على يوما 60 ) وذلك قبل6تصة البيان المذكور في ملحق (المخ

 .السريري
، ما لم تكن االخطار يوما من 60بعد مرور السريري ذات الصلة  يحق للصانع البدء بعملية التحقق  -2

النظام العام أو بتتعلق عتبارات مستندًة الى إ فترةال خالف ذلك قبل إنتهاء بلغتهقد أالجهة المختصة 
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. ويحق للجهة المختصة ان تسمح للصانع البدء بعملية التحقق السريري المعنية قبل الصحة العامة
 انتهاء الفترة مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع اخالقيات المهنة.

يجب أن يقوم الصانع أو الممثل الرسمي باخطار الجهة المختصة بنهاية عملية التحقق السريري مع   -3
) 7-3-2كما يجب عليه االحتفاظ بالتقرير المشار إليه في البند ( ديم مبرر في حالة االنهاء المبكر.تق

 ) تحت تصرف الجهة المختصة.7من ملحق (
 .)7لملحق ( وفقا يجب اجراء عملية التحقق السريري  -4

  
  )11( مادة

الطلب او المعدة لفحوصات المطابقة بإستثناء تلك المصنعة حسب  يجب أن تحمل األجهزة عالمة  -1
 ).3( مادة المشار إليها في األساسية سريرية، إذا لبت المتطلبات

من  وغير قابل لالزالة ومقروء مرئي ) بشكل8ملحق ( في المطابقة المشار إليها يجب أن تظهر عالمة  -2
التعريفي  الرقم يتبعها أن كما يجب. نشرة اإلرشادات وجد، مع الغالف المعقم والتغليف البيعي أن على

 .)5) و(4) و(2المالحق ( في المشار إليها اإلجراءات للمؤسسة المسؤولة عن تنفيذ
 فيما يتعلق بمعنى وشكل عالمة المطابقة أطراف أخرىتضلل  على األجهزة قدعالمات  تثبيتيحظر   -3

رفقة بالجهاز . ويمكن تثبيت أي عالمة أخرى على التغليف أو على نشرة اإلرشادات المعلى األجهزة
 .عالمة المطابقةبشرط أن ال تؤثر على وضوح رؤية وٕامكانية قراءة 

  
  )12( مادة

  ):6ون االخالل بمادة (د
ة مفقودكانت أو  في حال قام الصانع أو الممثل الرسمي بإضافة عالمة المطابقة على غير وجه حق  - أ

 على اشتراطات الجهة المختصةبشكل يخل بهذه التعليمات فيجب عليه تصحيح ذلك فورًا بناًء 
في حال عدم التزام الصانع أو الممثل الرسمي، فيجب على الجهة المختصة اتخاذ جميع التدابير   -ب

الالزمة بتقييد أو حظر أو طرح الجهاز المعني في السوق أو سحبه وفقا لالجراءات المشار لها في 
 ).6مادة (

  
  )13( مادة

 االسس الفعلية التي تم االستناد اليهايجب ان يشتمل نص القرار الذي يتم اتخاذه بموجب هذه التعليمات على 
 :الي من القرارات التالية

 السريري. لعمليات التحقق استخدامه أو الخدمة وضعه في أو السوق طرح جهاز ما في تقييد أو رفض - أ
  السوق. من أجهزة سحب -ب
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الطرف المعني بالقرار فورًا اضافة العالمه بالحلول الممكنة المتوفرة له والمهلة الزمنية المتاحة  إخطار كما يجب
  الي من هذه الحلول.

نظره قبل صدور القرار اال اذا لم يكن ذلك ممكنا  وجهة ممثله الرسمي لتقديم أو يجب اتاحة الفرصة امام الصانع
 نظرا للطبيعة الطارئة للقرار المتخذ.

  
  )14( مادة

  ُيلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.
  
  )15مادة (

  تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ إصدارها.
  
  )16مادة (

الفنية  التعليمات لجنة عن الصادر التفسير يعتمد التعليمات، هذه نصوص أحد تفسير في خالف ظهور حال في
  اإللزامية.

  
  )17مادة (

المؤسسة بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء الستصدار يقوم رئيس 
  قرار بذلك.

   



 )32من ( )9صفحة (    

  )1ملحق (
 المتطلبات االساسية

  
 االشتراطات العامة -القسم األول

بحيث ال يخل استخدامها بالحالة السريرية للمرضى أو بسالمتهم عند  تصميم وتصنيع األجهزة يجب  )1(
زرعها ضمن الشروط واالغراض المعدة لها. ويجب أن ال تشكل هذه األجهزة أي خطورة على 

 األشخاص الذين يقومون بزرعها او على أي شخص آخر.
 بطريقة تصميمها وتصنيعها المعّدة له من قبل الصانع، بمعنى أن يكون األداء يجب أن تحقق األجهزة )2(

 .)1أ) من مادة (2الصانع المشار إليها في الفقرة ( حددها التيمالئمة لوظيفة أو أكثر من الوظائف 
 تتأثر ال أن لالستخدام، فيجب العادية الظروف حدوثها أثناء يمكن لضغوط الجهاز اذا تعّرض  )3(

 تخل بالحالة السريرية من هذا الملحق سلبا لدرجة )2) و(1وأدائه المشار اليها في البنود ( خصائصه
 الذي توقعه الصانع. االفتراضي العمر أو بأي شخص آخر طوال وبسالمتهم للمرضى

 والنقل التخزين سلبا بظروف وأدائها تتأثر خصائصها ال بطريقة وتصنيع وتعبئة األجهزة تصميم يجب  )4(
 الحرارة والرطوبة وغيرها. الصانع كدرجة يحددها التي

لدى  ظروف غير مرغوب بها مقبولةً يجب أن تكون المخاطر الناشئة عن أي أثار جانبية أو أي  )5(
 .المعدة له باألداء مقارنتها

  .)7لملحق ( وفقا السريري على التقييم األساسية والمتطلبات المطابقة يشتمل إظهار أن يجب  )6(
  

 بالتصميم والبناء المتعلقة المتطلبات -القسم الثاني
مع األخذ  السالمة األجهزة مبادئ وبناء اعتمدها الصانع عند تصميم التي أن تلبي الحلول يجب )7(

  .أحدث تكنولوجيا تم التوصل اليها بالحسبان
 االستخدام، وفقا عبوة غير قابلة إلعادة تصميم وصناعة األجهزة القابلة للزرع وتعبئتها في يجب )8(

 السوق وبقائها كذلك خالل ظروف التخزين والنقل في طرحها عند معقمة تضمن انها مناسبة إلجراءات
 .العبوة عنها وزرعها نزع حتى التي حددها الصانع

 تمنع ما يلي او تقلل منه قدر االمكان: بطريقة تصميم وتصنيع األجهزة يكون أن يجب )9(
) بما يشمل physical featuresخطورة االصابة البدنية المرتبطة بخصائصه البنيوية ( (أ)

 االبعاد.
 مع االشارة بشكل خاص الى العزل والتيارات اقة،مصادر الط المرتبطة باستخدام المخاطر  (ب)

 الكهرباء. المتسربة واإلحماء الزائد لألجهزة في حال استخدام
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 المغناطيسية والتأثيرات كالحقول المتوقعة منطقياً  بالظروف البيئية المخاطر المرتبطة  (ت)
 والتسارع. أو تذبذباته الخارجية وتفريغ الكهرباء الساكنة والضغط الكهربائية

مزيالت الرجفان  استخدام عن الناجمة تلك الطبي وخاصةً  بالعالج المخاطر المرتبطة  (ث)
)defibrillators( عالية جراحية معدات أو ) الترددhigh-frequency surgical 

equipment.( 
 الجهاز مع مراعاة داخل الصادر عن مواد مشعة المؤين بإالشعاع المرتبطة المخاطر  (ج)

الصحة والسالمة المهنية التي تحددها تشريعات العمل ومتطلبات حماية صحة  باتمتطل
 االفراد.

 :والمعايرة بما فيها المخاطر التي قد تنشأ باستحالة اجراء عمليات الصيانة  (ح)
 المتسربة. التيارات في مفرطة زيادة  -
 ِقَدم المواد المستخدمة.  -
 الجهاز. بسبب المفرطة الناشئة الحرارة  -
 .للقياس أو المراقبة آلية أي دقة انخفاض  -

القسم األول من  في المشار اليها واألداء تلبية الخصائص تضمن بطريقة يجب تصميم وتصنيع األجهزة  )10(
 :مع االهتمام بشكل خاص لألمور التالية العامة المتطلبات

 .جوانب السميةوخاصًة في ما يتعلق بال اختيار المواد المستخدمة  -
المستخدمة من جهة واالنسجة الحيوية والخاليا والسوائل الجسدية من  المواد لتوافق المتبادل بينا -

 جهة اخرى مع األخذ بالحسبان االستخدام المتوقع للجهاز.
 األجهزة مع المواد الكيميائية التي أعدت االجهزة العطائها. توافق -
 بالسالمة. يتعلق الوصالت وخاصًة في ما جودة -
 موثوقية مصدر الطاقة. -
 ) عند اللزوم.Leakproofأن تكون محمية من التسريب ( -
 أو برمجيات المدمج بها أما األجهزة. والتحكم بما فيها البرمجيات البرمجة ألنظمة السليم األداء -

) وفقا ألحدث validateالتثبت من صحة البرمجية ( طبية بحد ذاتها، فيجب التي هي برمجيات
المراحل التطويرية  كل من دورة مبادئ مراعاة التي تم التوصل اليها معالتقنيات 

)development lifecycle( المخاطر وعملية التثبت من الصحة وعملية التحقق وعملية إدارة. 
كعقار إذا ما استخدمت بشكل منفصل يمكن إعتبارها  مكّمل لهكجزء مادة كيميائية ما جهاز اذا ادمج ب  )11(

) لتلك الخاصة بالجهاز، ancillaryالقدرة على التأثير في جسم االنسان بأفعال مساعدة (ولها  طبي،
فيجب على المؤسسة عندئذ التحقق من جودة وسالمة وفائدة هذه المادة الكيميائية من خالل طلب 
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ية الرأي العلمي لوزارة الصحة المبني على التشريعات واالجراءات السارية ومراعاة العملية التصنيع
 والبيانات المتعلقة بفائدة ادماج هذه المادة في الجهاز. 

تكميلي له، فيجب على المؤسسة عندئذ كجزء مشتق من مشتقات الدم البشري ما جهاز اذا ادمج ب
التحقق من جودة وسالمة وفائدة هذا المشتق من خالل طلب الرأي العلمي لوزارة الصحة المبني على 

السارية ومراعاة العملية التصنيعية والبيانات المتعلقة بفائدة ادماج هذا المشتق التشريعات واالجراءات 
  في الجهاز.

عند حدوث تغييرات في مادة مساعدة مدمجة في جهاز ما وتتعلق تحديدا بالعملية التصنيعية، فيجب 
الصحة بهذه على الصانع عندئذ اعالم المؤسسة فورا بهذه التغييرات. يجب على المؤسسة ابالغ وزارة 

التغييرات للحصول على رأيها العلمي للتأكد من المحافظة على جودة وسالمة المادة المساعدة. واستنادا 
الى الرأي العلمي المحّدت، تقوم المؤسسة بأخذه بعين االعتبار في عملية اعادة التقييم الجراء تقييم 

  المطابقة.
 ناتها وذلك لتسهيل إتخاذ أي تدبير ضروري عند اكتشافيجب تحديد هوية األجهزة، وعند اللزوم، مكو   )12(

 .متعلقة بهما محتملة خطورة
يجب أن تحمل األجهزة رمزًا يحدد هوية الجهاز وصانعه بشكل ال لبس فيهما خصوصا فيما يتعلق بنوع  )13(

راء الحاجة الى اج بالمقدور عند الضرورة قراءة هذا الرمز دون يكون أن الجهاز وسنة صنعه. ويجب
  جراحية لذلك. عملية

التشغيلية الالزمة له مع توضيح معايير التشغيل أو  يجب أن يحمل الجهاز أو ملحقاته، اإلرشادات  )14(
 الضبط بشكل مرئي ومفهوم من قبل المستخدم أو المريض إن لزم االمر.

شكل رموز وغير قابل لإلزالة وعند اللزوم على  مقروءبشكل كل جهاز التفاصيل التالية  يحمليجب أن   )15(
 :عليهارف اعتم

 :على الغالف المعقم  1- 15
 التعقيم. طريقة  -
 إشارة تبين بأن هذا التغليف معقم.  -
 .الصانع وعنوان اسم  -
 الجهاز. وصف  -
(يستخدم حصريًا للتحقق  :فيجب أن يحمل عبارة السريري، للتحقق معداً  إذا كان الجهاز  -

 ي).السرير 
مصنع حسب  مصنعًا حسب الطلب فيجب أن يحمل عبارة ( الجهاز إذا كان الجهاز  -

 الطلب).
 هو في ظروف معقمة. للزرع القابل الجهاز تصريح بأن  -
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 التصنيع. وسنة شهر  -
 .اشارة الى المدة الزمنية المتاحة لزرع الجهاز بأمان  -

 :على العبوة المعّدة للبيع  2- 15
  الرسمي. أو ممثله الصانع وعنوان اسم  -
 وصف الجهاز.  -
 الغرض من الجهاز.  -
 الخصائص المتعلقة باستخدام الجهاز.  -
(يستخدم حصريًا  :فيجب أن يحمل عبارة السريري ، للتحقق معداً  إذا كان الجهاز  -

 السريري). للتحقق
مصنع حسب  مصنعًا حسب الطلب فيجب أن يحمل عبارة ( الجهاز إذا كان الجهاز  -

 ).الطلب
 هو في ظروف معقمة. للزرع القابل الجهاز تصريح بأن  -
 التصنيع. وسنة شهر  -
 .اشارة الى المدة الزمنية المتاحة لزرع الجهاز بأمان  -
 ظروف النقل والتشغيل الخاصة بالجهاز.  -
البشري اذا وقع تحت المعنى الوارد في  الدم مشتقات الجهاز على اشارة الى احتواء  -

 .)1مادة () من 5الفقرة (
 :التالية السوق مع تقديم التفاصيل يجب أن ُترفق إرشادات استخدام الجهاز به، عند طرحه في  )16(

  السنة التي سمح بها تثبيت عالمة المطابقة عليه.  -
) من هذا الملحق بإستثناء ما ذكر في 2-15) و(1-15المشار إليها في البندين ( التفاصيل  -

  من الفقرتين.المدخلين الثامن والتاسع 
 بها. مرغوب القسم الثاني وأي أثار جانبية غير أداء الجهاز المشار له في  -
 والملحقات المتطابقة معه. والبرمجيات المناسب بإختيار الجهاز للمعالج تسمح معلومات  -
المعلومات الخاصة بإرشادات االستخدام التي تسمح للمعالج وللمريض عند اللزوم، بإستخدام   -

 وأوقات ومجال بطبيعة المتعلقة المعلومات از وملحقاته وبرمجياته بشكل صحيح، وأيضاً الجه
 الصيانة. المنتظمة والتجريبية وعند اللزوم تدابير التشغيل

 تسمح بتجنب مخاطر مؤكدة مرتبطة بزرع الجهاز، ان لزم االمر. التي المعلومات  -
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بتواجد  المرتبطة )reciprocal interference( )1(المتبادل التداخل بمخاطر المتعلقة المعلومات  -
 عمليات تحقق محددة او عالجية. أثناء الجهاز

بالطرق المالئمة  الالزمة في حال تلف العبوة المعقمة، وعند اللزوم، التفاصيل الخاصة اإلرشادات  -
 إلعادة التعقيم.

مسؤولية الصانع بحيث  تم تجديده تحت إذا فقط استخدامه إعادة يمكن الجهاز إشارة إلى أن  -
 .األساسية يكون ملبيًا للمتطلبات

 المعالج أيضًا من اطالع ُتمكِّن ) على تفاصيلInstruction leafletاالرشادات ( تحتوي نشرة أن يجب
 .اتخاذها الواجب واالحتياطات االستعمال موانع على المريض
 :بشكل خاص ما يلي التفاصيل هذه تغطي أن يجب

 بتحديد العمر االفتراضي لمصدر الطاقة الناشئ. تسمح معلومات  -
 الجهاز. أداء في تغيرات عند حدوث اتخاذها الواجب االحتياطات  -
 الكهربائية أو التأثيرات المغناطيسية يتعلق بالتعرض للمجاالت فيما اتخاذها الواجب االحتياطات  -

أو  وتذبذباته أو الضغط )electrostatic dischargeالخارجية أو تفريغ الكهرباء الساكنة (
 المتوقعة منطقيا. البيئية التسارع وغير ذلك ضمن الظروف

 اليصالها. المذكور الجهاز تصميم تم التي العقاقير الطبية بشأن كافية معلومات  -
 .اإلستخدام أحدث مراجعة إلرشادات أو تاريخ اصدارها  -

 في قسم المشار له واألداء بالخصائص المتعلقة اتللمتطلب الخاص بتلبية الجهاز يجب أن يكون التأكيد  )17(
الى  مستنداً  ،ةالمرغوب غير أو الجانبية اآلثار وتقييم االستخدام العادية، في ظروف العامة، المتطلبات
 .)7لملحق ( السريرية المطلوبة وفقا البيانات

   

                                                            

 .وبالعكسعلى الجهاز بسبب تواجد آالت خالل عملية التحقق او العالج  غير المرغوبةمخاطر التداخل المتبادل هي اآلثار   )1(



 )32من ( )14صفحة (    

  )2( ملحق
  المطابقة تصريح

 )لجودةل يضمان الكلالنظام (
  
 النهائي والتفتيش والتصنيع مصادق عليه في مراحل التصميم جودة نظام الصانع تطبيقيجب على   )1(

 هو للرقابة كما خاضعة من هذا الملحق وتكون )4و( )3البندين ( في محدد هو كما المعنية للمنتجات
 .) من هذا الملحق5( البند في محدد

) من هذا 1البند ( بأنه لبى التزامات الصانعويصرح  يضمن بموجبه الذي اإلجراء هو المطابقة تصريح  )2(
 .تستوفي اإلشتراطات السارية عليها من هذه التعليمات المعنية وأن المنتجات الملحق

) ويجب عليه إعداد 11( للمادة المطابقة وفقا الممثل الرسمي تثبيت عالمة أو يجب على الصانع
أو أكثر من األجهزة المعرفة بوضوح من  ويمكن للتصريح أن يشتمل واحداً . تصريح خطي بالمطابقة

خالل اسم المنتج أو رمز المنتج أو أي إشارة ال لبس فيها ويجب االحتفاظ به من قبل الصانع. ويجب 
 ارفاق الرقم التعريفي بالمؤسسة بعالمة المطابقة.

 نظام الجودة:  )3(
سة. ويجب أن يتضمن يجب على الصانع أن يقدم طلب لتقييم نظام الجودة الخاص به للمؤس  3-1

 :يلي الطلب على ما
 جميع عناصر المعلومات الالزمة لفئة المنتجات المصنعه المتوقعة.  -
 الجودة. نظام وثائق  -
 المصادق عليه. الجودة نظام عن الناشئة االلتزامات بتلبية تعهداً   -
 اًال.بطريقة تبقيه مالئمًا وفعَّ  المصادق عليه الجودة نظام على بالمحافظة تعهداً   -
 ُمحّدثاً  عليه الصانع بإنشاء نظام رقابة لما بعد تسويق المنتج وأن ُيحافظ قبل من تعهداً   -

ويجب . )7ملحق ( في إليها لدى الجهة المختصة، يتضمن على اإلشتراطات المشار
المقدم التزاما من قبل الصانع بإبالغ الجهة المختصة فورًا بأحد  أن يتضمن التعهد

 :التالية عند علمه بها الحوادث
نشرة  في معلومة غير دقيقة وأي األداء، أو الخصائص في تدهور أي  )1(

 في تدهور حدوث أو مريض ما وفاة إلى أدت أو تؤدي قد للجهاز االرشادات
 الصحية. حالته

 .الجهاز صانع قبل من السوق من سحبه إلى يؤدي طبي أو تقني سبب أي  )2(
السارية عليها من هذه  لإلشتراطات المنتجات مطابقة الجودة نظام يجب أن يضمن تطبيق  3-2

 توثيق يجب. النهائي مرحلة الضبط إلى مرحلة التصميم مرحلة، بدءا من كل التعليمات عند
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الخاص به  الجودة لنظام الصانع قبل من المعتمدة والمتطلبات واالشتراطات العناصر جميع
 نظام توثيق يسمح أن يجب. مكتوبة وٕاجراءات سياسات ومنظمة على شكل ممنهجة بطريقة
وكتيباتها  وخططها الجودة مثل برامج الجودة وٕاجراءات بتفسير متسٍق لسياسات الجودة

 اإلجراءات عن والسجالت المنبثقة يجب أن يشتمل تحديدا على الوثائق والبيانات. وسجالتها
 ).ت( البند في إليها المشار

 كاف لما يلي: وصف لىيجب أن يشتمل تحديدا ع
 بالصانع. الخاصة الجودة أهداف  (أ)
 وتحديدا ما يلي: العمل التجاري تنظيم )ب(

 بجودة بما يتعلق اإلدارة وصالحياتها في ومسؤوليات التنظيمية الهياكل  -
 للمنتجات المعنية. والتصنيع التصميم

 الجودة تحقيق على قدرته وخاصةً  الجودة، لنظام التشغيل الفعَّال مراقبة طرق  -
 غير المطابقة. المنتجات ويتضمن ضبط وللمنتجات، للتصميم المطلوبة

وباألخص نوع ومدى الضبط  الجودة طرق المراقبة على التشغيل الفعَّال لنظام  -
 أو/و والتصنيع المطبق لدى الجهة التي قامت بتنفيذ عمليات التصميم

 لعناصر منها. أو التفتيش واالختبارات النهائية للمنتجات
  :وتحديدا ما يلي المنتجات تصميم من والتحقق المراقبة إجراءات  (ت)

 ووصف تطبيقها وتتضمن المواصفات القياسية التي سيتم التصميم، خصائص  -
ال  عندما المنتجات السارية على األساسية المتطلبات لتلبية المعتمدة الحلول

 ).5مادة ( في إليها ارالمش للمواصفات القياسية يتم التطبيق الكامل
 التي المنهجية واإلجراءات والعمليات التصميم من والتحقق الضبط تقنيات  -

 المنتجات. اثناء تصميم استخدامها سيتم
توضيح خطي يبين فيما اذا ُأدمج او لم يدمج بالجهاز مادة كيميائية او احد   -

باالضافة  ،) كجزء مكمل له1) من ملحق (11مشتقات الدم البشري وفق بند (
 وجودة سالمة لهذا الصدد والمطلوبة لتقييم أجريت االختبارات التي الى بيانات

البشري والفائدة منهما مع االخذ بالحسبان  الدم مشتقات أو المادة الكيميائية
 الغرض المعد له الجهاز.

 االستخدام السريري. يسبق التقييم الذي  -
 ).7( ملحق في إليه المشار السريري التقييم  -

  :وتحديدا ما يلي التصنيع، مرحلة في الجودة وضمان ضبط تقنيات  (ث)
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بعمليات  يتعلق وخصوصا فيما استخدامها سيتم التي واإلجراءات العمليات  -
 الصلة. ذات والمشتريات والوثائق التعقيم

من  التي تم إعدادها والحفاظ عليها محدثةً  إجراءات التعريف بالمنتج  -
 من مرحلة لكل الصلة ذات الوثائق من غير ذلك أو ومواصفات مخططات

 التصنيع. مراحل
ووتيرة تنفيذها  اإلنتاج، وبعد قبل وأثناء ستنفذ التي والتجارب المناسبة االختبارات  (ج)

 المستخدمة. االختبار ومعدات
 يجب على المؤسسة أن تعمل على تدقيق نظام هذه التعليمات، ) من12بمادة ( االخالل دون  3-3

 يجب على المؤسسة. )2-3البند ( في إليها المشار المتطلبات يلبي كان إذا ما لتحديد الجودة
المواصفات القياسية  تستخدم التي الجودة افتراض المطابقة مع المتطلبات المذكورة ألنظمة

 المناظرة.
 تقييمات لديه خبرة سابقة في األقل على واحداً  عضواً  بالتقييم المكلف يجب أن يضم الفريق

 الخاصة العمل مباني على تفتيشاً  التقييم إجراءات يجب ان تتضمن. المعنية التكنولوجيا
الضرورية وذلك  الحاالت في مقاولي الصانع أو/و موردي باالضافة الى مباني بالصانع،

 .التصنيع لديهم للتفتيش على عمليات
ان يتضمن كل من نتائج عملية النهائي على  اجراء التفتيش يجب إبالغ الصانع بالقرار بعد

 .وشروحات التقييم  الضبط
 خطة لديه يجب على الصانع إعالم المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة عن أي  3-4

 لتعديله. 
 المعّدل الجودة نظام استمر إذا فيما والتحقق المقترحة يجب على المؤسسة تقييم التعديالت

) من هذا الملحق. ويجب عليها إبالغ الصانع 2-3البند ( في إليها للمتطلبات المشار ملبيا
 .وشروحات التقييم عملية الضبط نتائج بقرارها على أن يتضمن

 تفحص تصميم المنتج:  )4(
)، فيجب عليه أن يقدم طلب تفحص 3اضافة لإللتزامات المطلوبة من الصانع في البند (  4-1

لتصنيعة والمندرج ضمن الفئة المشار الذي له عالقة بالمنتج الذي يخطط  التصميم لملف
 ) من هذا الملحق.1-3اليها في بند (

المعني في الطلب  المنتج وأداء يجب أن يشتمل الطلب على وصف للتصميم والتصنيع  4-2
لمتطلبات هذه  مطابقاً  المنتج كان إذا ما لتقييم الالزمة يتضمن على الوثائق أن ويجب المقدم،

ث) من هذا الملحق. ويجب أن 2- 3ت) و (2-3الخصوص البنود (وعلى وجه  التعليمات،
 يتضمن عَدة أموٍر منها:
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 تطبيقها. تم القياسية التي المواصفات ذلك في بما التصميم، خصائص  -
 مادة في الدليل الالزم لمالئمتها وتحديدا اذا لم يتم تطبيق المواصفات القياسية المذكورة  -

 بها قام التي المناسبة االختبارات نتائج الدليل هذا يتضمن أن ويجب. ) بشكل كامل5(
 طلب تنفيذها. أو الصانع

) من 11توضيح خطي يبين فيما اذا ُأدمج او لم يدمج بالجهاز مادة كيميائية وفق بند (  -
توافرها حيويا  والتي قد ينشأ عن نشاطها المرتبط بالجهاز ،) كجزء مكمل له1ملحق (

)Bioavailability (تم اجراؤها. التجارب ذات الصلة التي باإلضافة إلى بيانات 
 ).7ملحق ( في إليه المشار السريري التقييم  -
 النشرة الخطية لالرشادات.  -

يجب على المؤسسة أن تتفحص الطلب، وأن تصدر مصدقة تفحص التصميم عندما يلبي   4-3
للطلب عن  تطلب إستكماالً ويمكن للمؤسسة أن . االشتراطات ذات الصلة من هذه التعليمات

 تتضمن أن طريق إختبارات إضافيٍة أو أدلة يمكن تقييمها تلبي متطلبات التعليمات. ويجب
 التصميم على للتعرف الالزمة والبيانات وشروط صالحيتها، المصدقة نتائج التفحص،

 .المنتج المعد له لالستخدام وصفاً  اللزوم، المصادق عليها وعند
اي تعديل على التصميم المصادق عليه يمكن أن يؤثر في تلبية المنتج  إذا تم اجراء  4-4

للمتطلبات األساسية لهذه التعليمات أو في الشروط المقررة الستخدامه، فيجب على مقدم 
  التي أصدرت مصدقة تفحص التصميم بهذا التعديل. الطلب أعالم المؤسسة

ي أصدرت مصدقة تفحص من نفس المؤسسة الت تكميلية مصادقة على الحصول يجب
التصميم على التعديالت التي ُأجريت على التصميم المصادق عليه. يجب إعطاء المصادقة 

 التكميلية على شكل ملحق إضافي لمصدقة تفحص التصميم.
 الرقابة:  )5(

 الجودة من نظام الناشئة تهدف الرقابة الى التأكد من أنَّ الصانع قام بتلبية جميع االلتزامات  5-1
 .مصادق عليهال

يجب على الصانع أن يسمح للمؤسسة بتنفيذ جميع عمليات التفتيش الالزمة ويجب تزويدها   5-2
 :بجميع المعلومات الالزمة ، خاصًة ما يلي

 الجودة. نظام وثائق  -
 نتائج مثل الجودة، نظام بالتصميم في المتعلق الجزء المنصوص عليها في البيانات  -

قبلها  وما السريري وعمليات التقييم واالختبارات الحسابية توالعمليا عمليات التحليل
 بعد تسويقها ونتائج هذه المتابعة إذا جاز ذلك ... الخ. السريرية المتابعة وخطة
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 التقارير مثل الجودة، نظام بالتصنيع في المتعلق الجزء في المنصوص عليها البيانات  -
الطاقم  ومؤهالت المعايرة\وعمليات التوصيف التفتيش واالختبارات بعمليات المتعلقة

 .المعني وغير ذلك
 التأكد والتقييم الالزمة بشكل دوري من أجل التفتيش يجب أن تقوم المؤسسة بتنفيذ عمليات  5-3

بتقرير عملية  ويجب عليها تزويد الصانع المصادق عليه، الجودة يطبق نظام الصانع أن من
 .التقييم

بتقرير  عليها تزويد الصانع ويجب للصانع، غير معلنة المؤسسة أيضا بزياراتيمكن أن تقوم   5-4
 .التفتيش عملية

  االشتراطات االدارية:  )6(
 على عاماً  15 يجب على الصانع أو الممثل الرسمي أن يبقي ما يلي متاحًا للجهات المختصة لمدة

  :المنتج لتصنيع تاريخ من آخر األقل
 تصريح المطابقة.  -
 والبيانات من هذا الملحق وتحديدا الوثائق )1-3المدخل الثاني من بند ( في إليها المشار الوثائق  -

 ) من هذا الملحق.2-3بند ( في إليها المشار والسجالت
 ) من هذا الملحق.4-3بند ( في إليها المشار التعديالت  -
 ) من هذا الملحق.2-4بند ( في إليها المشار الوثائق  -
) من هذا 4-5) و(3-5) و(3-4) و(4-3البنود ( في إليها المشار المؤسسة قاريروت قرارات  -

 .الملحق
  ):1) من مادة (5الطلب الخاص باألجهزة المشار إليها في الفقرة (  )7(

)، يجب على 1) من مادة (5بعد االنتهاء من تصنيع كل تشغيلة من االجهزة المذكورة في الفقرة (
المصدقة الرسمية المتعلقة بتحرير  لها بافراجه عن تشغيلة االجهزة وأن يرسلالصانع ابالغ المؤسسة 

مفّوض لذلك حسب  أو معترف به الصادرة عن مختبر الجهاز في المستخدم البشري الدم تشغيلة مشتق
  التشريعات السارية المتعلقة بتسجيل االدوية البشرية.
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  )3( ملحق
  ص النموذج تفحّ 

  
الذي تقوم المؤسسة بموجبه بمعاينة نموذج (عينة ممثلة) لالنتاج المعني  اإلجراء النموذج هو تفّحص  )1(

 الشتراطات ذات الصلة من هذه التعليمات.والمصادقة على تلبيته ل
 يتضمن الطلب أن يجب. المؤسسة ممثله الرسمي طلب تفحص النموذج إلى يجب أن يقدم الصانع أو  )2(

 :يلي ما
 ممثله الرسمي إذا كان هو مقدم الطلب.اسم وعنوان الصانع أو   -
 المطابقة للنموذج مع تقييم بإجراء للسماح الالزمة ) من هذا الملحق3بند ( في المبينة الوثائق  -

توفير النموذج للمؤسسة، ويمكن أن تطلب  الطلب يجب على مقدم. هذه التعليمات متطلبات
 .أخرى عند الضرورة المؤسسة عينات

 بشكل يجب أن تحتوي الوثائق. المنتج وأداءه وتصنيع عمليات تصميم من فهم وثائقيجب أن تمكن ال  )3(
   :التالية خاص على العناصر

 المعدَّة له. المخطط لها، واالستخدامات )Variantsمتغيراته ( بما في ذلك للنموذج، عام وصف  -
لألجزاء  البيانية والرسومبالتعقيم  مخططات التصميم وطرق التصنيع المتوقعة وخاصًة ما يتعلق  -

 .) وغير ذلكcircuits) والدوائر (sub-assembliesالفرعية ( والمجمعات
 تشغيل المنتج. وعملية المذكورة أعاله والرسومات المخططات لفهم الالزمة األوصاف والشروحات  -
 للحلول ووصف) المطبقة كليًا أو جزئيًا، 5( مادة في إليها بالمواصفات القياسية المشار قائمة  -

 قد طبقت. المواصفات القياسية ال تكون عندما األساسية المتطلبات المتبناة لتلبية
 المنفذة وغير ذلك. التقنية واالختبارات والتحقيقات المخاطر، وتحليل التصميم حسابات نتائج  -
كجزء مكمل كما تصريح يوضح فيما اذا ُأدمج بالجهاز مادة كيميائية أو أحد مشتقات الدم البشري   -

 لتقييم الصدد هذا في أجريت التي االختبارات الالزمة وبيانات )1) من ملحق (11ورد في بند (
 الغرض االعتبار في مع األخذ البشري، الدم مشتق الكيميائية أو المادة تلك وفائدة وجودة سالمة

 الجهاز. الذي ُأعد له
 االستخدام السريري. يسبق التقييم الذي  -
  ).7ملحق ( في إليه المشار السريري التقييم  -
 النشرة الخطية لالرشادات.  -

 يجب على المؤسسة القيام بما يلي:  )4(
ويجب  الوثائق. لهذه تصنيعه وفقا تم قد النموذج أن من الوثائق والتحقق وتقييم عملية تفّحص  4-1

ليها من المواصفات لإلشتراطات السارية ع وفقا تصميمها تم التي العناصر أيضا تسجل أن
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 على تصميمها ال يعتمد التي العناصر إلى باإلضافة )،5المادة ( في إليها المشار
 ذات الصلة من المواصفات المذكورة. اإلشتراطات

 قبل من المتبناة أن الحلول من للتحقق الالزمة واالختبارات المالئمة التفتيش تنفيذ عمليات  4-2
القياسية  المواصفات في حال عدم تطبيق لهذه التعليمات األساسية الصانع تلبي المتطلبات

  ).5( مادة في المذكورة
أن الصانع طبق فعال  من للتحقق الالزمة واالختبارات المالئمة التفتيش تنفيذ عمليات  4-3

 القياسية ذات الصلة اذا إختار تطبيقها. المواصفات
واالختبارات  التفتيش سيتم فيه تنفيذ عملياتالمكان الذي  الطلب على اإلتفاق مع مقدم  4-4

 .الالزمة
اذا ُوجد ان النموذج يلبي اشتراطات هذه التعليمات، فيجب على المؤسسة إصدار مصدقة تفحص   )5(

النموذج لمقدم الطلب. ويجب أن تحتوي المصدقة على اسم وعنوان الصانع ونتائج عمليات الضبط 
 الزمة لتحديد النموذج المصادق عليه.وشروط سريان المصدقة والمعلومات ال

يجب إرفاق االجزاء المهمة من الوثائق بالمصدقة مع احتفاظ المؤسسة بنسخة منها. أما في حال 
)، فيجب على المؤسسة أن تأخذ 1) من ملحق (11األجهزة المذكورة في الفقرة الفرعية الثانية من بند (

 المذكورة في ذلك القسم.رأي الجهة المختصة بما يتعلق بالنواحي 
يجب على مقدم الطلب ابالغ المؤسسة التي أصدرت مصدقة تفحص النموذج بأي تعديل يقوم به على   )6(

التي  من هذه المؤسسة على التعديالت إضافية مصادقة على الحصول المنتج المصادق عليه. يجب
 للمتطلبات مطابقته على رقد تؤث التعديالت هذه في حال ان المصادق عليه المنتج ستجري على

الجديدة  إن لزم االمر، يجب إصدار المصادقة. االستخدام المحددة للمنتج أو على شروط األساسية
  .السابقة لتفحص النموذج ملحق للمصدقة شكل على

 االشتراطات االدارية  )7(
ها مع يجب على الصانع أو ممثله الرسمي االحتفاظ بنسخة من مصدقات تفحص النموذج وملحقات

 عام من تاريخ صنع آخر منتج. 15تحت تصرف الجهات المختصة لفترة ال تقل عن  الفنية الوثائق
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  )4ملحق (
 التحقق

  
 التي المنتجات ويصرح من خالله بأن ممثله الرسمي أو يضمن بموجبه الصانع إجراء هو التحقق  )1(

الموصوف في مصدقة تفحص النموذج هذا الملحق مطابقة للنموذج  من )3بند ( الشتراطات تخضع
 .السارية عليه من هذه التعليمات ويلبي المتطلبات

تضمن مطابقة  التصنيع الالزمة لجعل عملية التدابير جميع يجب على الصانع أو ممثله الرسمي إتخاذ  )2(
السارية عليها من هذه  وللمتطلبات تفحص النموذج، مصدقة الموصوف في المنتجات للنموذج

تصريح المطابقة بشكل  كل منتج، واعداد كما يجب ان يقوم بتثبيت عالمة المطابقة على. يماتالتعل
 خطي.

لعملية التصنيع قبل البدء بها وبشكل خاص الوثائق المتعلقة  التعريفية الوثائق يجب على الصانع اعداد  )3(
 ق وضعها للتنفيذ بما يضمنالتعقيم، باالضافة الى جميع األعمال الروتينية واالحكام التي سب بعملية
 ذات تفحص النموذج وللمتطلبات مصدقة في الموصوف للنموذج المنتجات ومطابقة اإلنتاج توحيد
 التعليمات. هذه من الصلة

يجب على الصانع ان يتعهد بتأسيس نظام متابعة ما بعد التسويق والحفاظ عليه محدثا بحيث يشتمل   )4(
بإبالغ  قبل الصانع من التزاماً  التعهد هذا ويجب أن يتضمن. )7( على االشتراطات المذكورة في ملحق

 :عند علمه بها التالية فورًا بإحدى األحداث المختصة الجهة
أدائه أو أي معلومة غير دقيقة وردت في نشرة االرشادات  الجهاز أو خصائص في تغيير أي  4-1

 الصحية. لحالته دهورالخاصة به قد تؤدي أو أدت إلى وفاة مريض ما أو الى حدوث ت
 .الصانع قبل من سحب الجهاز من السوق إلى يؤدي طبي أو تقني سبب أي  4-2

يجب على المؤسسة تنفيذ عمليات التفحص واالختبارات الالزمة لتفقد مطابقة المنتج لمتطلبات هذه   )5(
) من 6التعليمات عن طريق تفحص واختبار المنتجات على أساس إحصائي كما هو محدد في بند (

) من هذا 3تبعا لبند ( المتخذة التدابير يسمح للمؤسسة بتقييم فعالية على الصانع أن هذا الملحق. يجب
 .عن طريق التدقيق عند اللزوم الملحق

 التحقق االحصائي  )6(
يجب على الصانع أن يعرض المنتجات المصنعة على شكل تشغيالت موحدة وأن يتخذ   6-1

 تشغيلة سيتم انتاجها. كل لجعل عملية التصنيع تضمن توحيدجميع التدابير الالزمة 
في العينة بشكل فردي،  ويجب تفحص المنتجات. تشغيلة كل من عشوائية يجب أخذ عينة  6-2

) أو اختبارات 5واجراء االختبارات الالزمة الواردة في المواصفات القياسية المذكورة في مادة (
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الموصوف في مصدقة تفحص النموذج وبالتالي القرار مكافئة للتحقق من مطابقتها للنموذج 
 .فيما إن كانت التشغيلة مقبولة أم مرفوضة

خططا  تتطلب التي المتغيرات، أو/و السمات يجب أن يستند الضبط اإلحصائي للمنتج على  6-3
 وفقا واألداء السالمة من التي تضمن أعلى مستوى التشغيلية الخصائص مع العينات لسحب

وفقا للمواصفات  العينات يجب وضع خطط سحب. تكنولوجيا تم التوصل اليهاألحدث 
 .المعنية المنتجات لفئات الخاصة الطبيعة مراعاة مع )،5( مادة في المذكورة

يجب على المؤسسة بعد قبولها للتشغيلة ان تقوم بتثبيت رقمها التعريفي _او تطلب تثبيته_   6-4
 ويسمح. خطية تتعلق بالفحوصات التي تم تنفيذهاعلى كل منتج واعداد مصدقة مطابقة 

 المنتجات التي وجد أنها غير تلك باستثناء السوق في من التشغيلة المنتجات جميع بطرح
  . مطابقة

أما اذا تم رفض تشغيلة ما، فيجب على المؤسسة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع طرحها في 
حال تكرار التشغيالت  اإلحصائي في حققويمكن للمؤسسة تعليق العمل بعملية الت. السوق

التصنيع  عملية ويمكن للمؤسسة السماح للصانع أن يثبِّت رقمها التعريفي أثناء. المرفوضة
 .تحت مسؤوليتها

يجب على الصانع أو ممثله الرسمي أن يكون قادرًا على تقديم مصدقات المطابقة الصادرة   6-5
 .عن المؤسسة عند طلبها

  ):1) من مادة (5كورة في الفقرة (األجهزة المذ  )7(
)، يجب على 1) من مادة (5بعد االنتهاء من تصنيع كل تشغيلة من االجهزة المذكورة في الفقرة (

المصدقة الرسمية المتعلقة بتحرير  لها الصانع ابالغ المؤسسة بافراجه عن تشغيلة االجهزة وأن يرسل
مفّوض لذلك حسب  أو معترف به الصادرة عن مختبر الجهاز في المستخدم البشري الدم تشغيلة مشتق

  التشريعات السارية المتعلقة بتسجيل االدوية البشرية.
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  )5ملحق (
  مطابقة النموذج تصريح

 )اإلنتاج جودة ضمان( 
  
 النهائي وأن يقوم بعملية التفتيش المصادق عليه للتصنيع جودةال نظام يجب على الصانع تطبيق  )1(

من هذا الملحق. كما عليه أن ُيخضع نفسه لعملية  )3بند ( في محدد هو وفقا لما المعنية للمنتجات
 .) من هذا الملحق4( بند في الرقابة المذكورة

البند  الذي لبى التزامات ويصرح الصانع يضمن بموجبه الذي العنصر اإلجرائي هو المطابقة تصريح  )2(
النموذج الموصوف في مصدقة تفحص النموذج تطابق  المعنية بأن المنتجات ) من هذا الملحق1(

 .وتلبي اإلشتراطات السارية عليها من هذه التعليمات
) ويجب عليه إعداد 11( للمادة المطابقة وفقا ممثله الرسمي تثبيت عالمة أو يجب على الصانع

من ويمكن للتصريح أن يشتمل واحدًا أو أكثر من األجهزة المعرفة بوضوح . تصريح خطي بالمطابقة
خالل اسم المنتج أو رمزه أو أي إشارة ال لبس فيها ويجب االحتفاظ به من قبل الصانع، ويجب إرفاق 

 عالمة المطابقة بالرقم التعريفي للمؤسسة.
 نظام الجودة:  )3(

يجب على الصانع أن يقدم طلبًا لتقييم نظام الجودة الخاص به للمؤسسة. ويجب أن يتضمن   3-1
 :يلي الطلب ما

 المعلومات الالزمة المتعلقة بالمنتجات التي ينوي تصنيعها.جميع   -
 الجودة. نظام وثائق  -
 المصادق عليه. الجودة نظام عن الناشئة االلتزامات بتلبية تعهداً   -
 بطريقة تبقيه مالئمًا وفعَّاًال. المصادق عليه الجودة نظام على بالمحافظة تعهداً   -
الصلة بنموذج مصادق عليه ونسخة من مصدقة وعند اللزوم، الوثائق الفنية ذات   -

  تفحص النموذج.
 ُمحّدثاً  عليه الصانع بإنشاء نظام رقابة لما بعد تسويق المنتج وأن ُيحافظ قبل من تعهداً   -

ويجب . )7ملحق ( في إليها لدى الجهة المختصة، يتضمن على اإلشتراطات المشار
بإبالغ الجهة المختصة فورًا بإحدى المقدم التزاما من قبل الصانع  أن يتضمن التعهد

  :التالية عند علمه بها الحوادث
نشرة  في معلومة غير دقيقة وأي األداء، أو الخصائص في تدهور أي  -1

 في تدهور حدوث أو مريض ما وفاة إلى أدت أو تؤدي قد للجهاز االرشادات
 الصحية. حالته
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 .الجهاز صانع قبل من السوق من سحبه إلى يؤدي طبي أو فني سبب أي  -2
مطابقٌة للنموذج الموصوف في مصدقة  المنتجات أن على الجودة نظام يجب أن يؤكد تطبيق  3-2

 الجودة لنظام المتبناة والمتطلبات واالشتراطات العناصر جميع توثيق يجب. تفحص النموذج
. ومنظمة منهجية بطريقة الصانع قبل مكتوبة من وٕاجراءات سياسات الخاص به على شكل

الجودة مثل برامج  وٕاجراءات بشروحات متسقة لسياسات الجودة نظام وثائق تسمح أن يجب
كاف لما  وصف على ويجب أن يتضمن بشكل خاص. وكتيباتها وسجالتها وخططها، الجودة
 يلي:
 بالصانع. الخاصة الجودة أهداف  (أ)
 :وبشكل خاص العمل التجاري تنظيم )ب(

 التصميم بجودة إلدارة وصالحياتها فيما يتعلقا ومسؤوليات التنظيمية الهياكل  -
 للمنتجات المعنية. والتصنيع

 الجودة تحقيق على قدرته وخاصةً  الجودة، لنظام األداء الفعَّال مراقبة طرق  -
 غير المطابقة. المنتجات ويتضمن ضبط وللمنتجات، للتصميم المطلوبة

لعناصر  أو للمنتجات،التفتيش واالختبارات النهائية  أو/و عمليات التصنيع  -
أخر وطرق الرقابة له على التشغيل  أو ينفذها طرف بها عندما يقوم منها

 وباألخص نوع ومدى عمليات التحكم المطبقة عليه. الجودة الفعَّال لنظام
 :وبشكل خاص التصنيع، مرحلة في الجودة وضمان ضبط تقنيات  (ت)

 بالتعقيم يتعلق فيما خاصةً استخدامها  سيتم واإلجراءات التي العمليات  -
 الصلة. ذات وعمليات الشراء والوثائق

غير  أو والخصائص التي تم إعدادها من المخططات إجراءات تعريف المنتج  -
 مراحل من مرحلة كل في وٕابقائها محدثةً  الصلة ذات الوثائق من ذلك

 التصنيع.
ووتيرة تنفيذها  اإلنتاج، وبعد قبل وأثناء ستنفذ التي والتجارب المناسبة االختبارات  (ث)

 المستخدمة. االختبار ومعدات
يجب على المؤسسة أن تقوم بعملية التدقيق  هذه التعليمات. ) من12بمادة ( االخالل دون  3-3

. ) من هذا الملحق2-3بند ( في إليها المشار للمتطلبات لتقرر مدى تلبيته الجودة لنظام
المواصفات القياسية  تستخدم التي الجودة لمتطلبات أنظمةأن يكون مطابقًا  وتفترض المؤسسة

 المتعلقة بها.
في تقييمات  سابقة يجب أن يضم الفريق المكلف بالتقييم عضوًا واحدًا على األقل لديه خبرة

التكنولوجيا المعنية. وتتضمن إجراءات التقييم تفتيشًا على مباني العمل الخاصة بالصانع، 
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سب األصول لمباني موردي و/أو مقاولي الصانع وذلك بالتفتيش وفي الحاالت الموثقة ح
 أن ويجب. النهائي التفتيش ويتم إبالغ الصانع بالقرار بعد .على عمليات التصنيع لديهم

  .عن عمليات الضبط وشروحات التقييم توصيات يتضمن
ديل لتب خطة يجب على الصانع إعالم المؤسسة التي صادقت على نظام الجودة عن أي  3-4

 النظام.
 بعد تعديله ما زال الجودة نظام ان من والتحقق المقترحة يجب على المؤسسة تقييم التعديالت

) من هذا الملحق. ويجب عليها إبالغ الصانع 2-3بند ( في إليها المتطلبات المشار يلبي
  .عمليات الضبط وشروحات التقييم نتائج هذه التوصيات ويجب أن تتضمن. بقرارها

 الرقابة:  )4(
 الجودة عن نظام الناشئة تهدف الرقابة الى التأكد من أنَّ الصانع قام بتلبية جميع االلتزامات  4-1

 .المصادق عليه
يجب على الصانع السماح للمؤسسة بتنفيذ جميع عمليات التفتيش الالزمة ويجب تزويدها   4-2

 :بجميع المعلومات الالزمة ، خاصًة ما يلي
 ة.الجود نظام وثائق  -
 الوثائق الفنية.  -
 التقارير مثل الجودة، نظام بالتصنيع في المتعلق الجزء في المنصوص عليها البيانات  -

الطاقم  ومؤهالت المعايرة\وعمليات التقييس التفتيش واالختبارات بعمليات المتعلقة
 .المعني وغير ذلك

 التأكد الالزمة بشكل دوري من أجلوالتقييم  التفتيش يجب أن تقوم المؤسسة بتنفيذ عمليات  4-3
بتقرير عملية  ويجب عليها تزويد الصانع المصادق عليه، الجودة طبق نظام الصانع أن من

 .التقييم
بتقرير  عليها تزويد الصانع ويجب للصانع، غير معلنة يمكن أن تقوم المؤسسة أيضا بزيارات  4-4

 .التفتيش عملية
  ):1) من مادة (5إليها في الفقرة (الطلب الخاص باألجهزة المشار   )5(

)، يجب على 1) من مادة (5بعد االنتهاء من تصنيع كل تشغيلة من االجهزة المذكورة في الفقرة (
المصدقة الرسمية المتعلقة بتحرير  لها الصانع ابالغ المؤسسة بافراجه عن تشغيلة االجهزة وأن يرسل

مفّوض لذلك حسب  أو معترف به لصادرة عن مختبرا الجهاز في المستخدم البشري الدم تشغيلة مشتق
  التشريعات السارية المتعلقة بتسجيل االدوية البشرية.
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  )6ملحق (
  البيان الخاص باالجهزة المعدَّة ألغراض خاصة

  
) من هذا الملحق 2يجب على الصانع أو ممثله الرسمي إعداد بيان يتضمن العناصر المذكورة في بند (  )1(

 .المصنعة حسب الطلب أو األجهزة المعّدة للتحقق السريريلألجهزة 
 :التالية يجب أن يتضمن البيان المعلومات  )2(

 لألجهزة المصنعة حسب الطلب:  2-1
 إسم وعنوان الصانع.  -
 المعلومات الضرورية التي تحدد هوية المنتج المعني.  -
 بعينه مع ذكر إسمه.بيان يؤكد على أن الجهاز معد حصريًا ليتم إستخدامه لمريض   -
 ذلك. أمكن وٕاسم العيادة المختصة إن الممارس الطبي المؤهل الذي أعدَّ الوصفة اسم  -
 الخصائص المحددة للمنتج كما هو مبين بالوصفة.  -
) مع توضيح 1في ملحق ( الواردة األساسية المتطلبات يلبي الجهاز أن يؤكد بيان  -

 .تلبيتها كليًا مع ذكر األسباب، إن أمكن ذلكالمتطلبات األساسية التي لم يتم 
 ):7لألجهزة المعدة إلجراء عملية التحقق السريري المذكور في ملحق (  2-2

 البيانات التي تسمح بالتعرف على الجهاز المعني.  -
 خطة عملية التحقق السريري.  -
 الكتيب المستخدم من قبل الشخص الذي يقوم بعملية التحقق.  -
 تأمين لألشخاص المعّرضين اثناء عملية التحقق.اثبات توفر   -
 ).Informed consentالوثائق المستخدمة للحصول على موافقة مستنيرة (  -
فيما اذا ادمج ام لم يدمج بالجهاز مادة كيميائية أو مشتق من مشتقات الدم  يشير بيان  -

 ).1ملحق ( ) من11في بند ( مذكور البشري كجزء مكمل له كما هو
لجنة األخالقيات المعنية باجراءات التحقق السريري الخاصة بالجهاز وشرح رأي   -

 تفصيلي لجميع جوانب رأيها.
 المسؤولة واسم المؤسسة مخول لذلك آخر شخص أي أو المؤهل الممارس الطبي اسم  -

 التحقق. عن
 بعملية التحقق وجدولها الزمني. البدء وتاريخ مكان  -
باالضافة الى تلك الجوانب التي  األساسية المتطلبات تلبي يةالمعن األجهزة أن يؤكد بيان  -

 وسالمة صحة من التحقق، ويجب األخذ بكل التحذيرات الالزمة لحماية الهدف تشكل
 .الجوانب بهذه يتعلق المريض فيما



 )32من ( )27صفحة (    

 يجب على الصانع التعهد بتوفير ما يلي للجهة المختصة:   )3(
مواقع التصنيع والتي تمكِّن من فهم \التي تحدد موقع الوثائق المصنعة حسب الطلب، لألجهزة  3-1

أدائه المتوقع، وذلك التاحة المجال امام  ذلك في بما المنتج وأداءه وتصنيع عمليات تصميم
 التدابير يجب أن يتخذ الصانع جميع. تقييم المطابقة مع متطلبات هذه التعليماتعملية 
 المشار المصنعة مطابقة للوثائق ن المنتجاتتضمن أ التصنيع عملية التي ُتظهر أن الالزمة
 .) من هذا الملحق1( بند في إليها

  :يلي ما الوثائق السريري، يجب أيضا أن تتضمن للتحقق المعّدة لألجهزة  3-2
 واالستخدام المعد له. للمنتج عام وصف  -
 االجزاء بالتعقيم ورسومات يتعلق فيما خاصةً  مخططات التصميم وطرق التصنيع  -

 الفرعية والدوائر وغير ذلك. والمجمَّعات
 المذكورة والعملية التشغيلية المخططات والرسومات لفهم الالزمة والشروحات األوصاف  -

 للمنتج.
 المطبقة بشكل كلي أو جزئي الواردة المواصفات القياسية المخاطر وقائمة تحليل نتائج  -

األساسية لهذه التعليمات عند  لباتالمتط المتبناة لتلبية للحلول )، ووصفاً 5( مادة في
 عدم تطبيق هذه المواصفات.

كجزء مكمل له  البشري الدم مشتق من مشتقات في حال أدمج بالجهاز مادة كيميائية أو  -
تم اجراؤها  التي االختبارات )، بيانات1ملحق( ) من11في بند ( كما هو مذكور
البشري مع االخذ  الدم مشتق أو الكيميائيةالمادة  وفائدة وجودة سالمة والالزمة لتقييم

 بالحسبان الغرض الذي ُأعّد له الجهاز.
 .المنفذه وغير ذلك الفنية واالختبارات والفحوصات التصميم، حسابات نتائج  -

التصنيع تضمن مطابقة  الالزمة إلظهار أن عملية التدابير جميع يجب على الصانع إتخاذ
يمكن للصانع . ) من هذا الملحق1-3بند ( في إليها المشارالمنتجات المصنعة للوثائق 

   .التدابير عن طريق عملية التدقيق الالزمة هذه فعالية السماح بتقييم مدى
 من األقل على عاماً  15 المشمول في هذا الملحق لمدة التي يتضمنها التصريح المعلومات يجب حفظ  )4(

 .آخر منتج صنع تاريخ
يجب أن يتعهد الصانع باجراء عمليات مراجعة وتوثيق للخبرة  حسب الطلب،لألجهزة المصنعة   )5(

)، وبتنفيذ ما يلزم 7ملحق ( في المكتسبة في مرحلة ما بعد االنتاج بما في ذلك االشتراطات المذكورة
المقدم التزاما من قبل الصانع  ويجب أن يتضمن التعهد. لتطبيق أي إجراءات تصحيحية ضرورية

 :التالية عند علمه بها المختصة فورًا بإحدى الحوادثبإبالغ الجهة 
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بيانه أو نشرة  في معلومة غير دقيقة وأي أداء الجهاز، و/أو خصائص في تدهور أو خلل أي  - أ
 الصحية. حالته في تدهور حدوث أو مريض ما وفاة إلى أدت أو تؤدي قد ارشاداته

نفس  سحب األجهزة من إلى يؤديمرتبط بخصائص أو أداء جهاز ما  طبي أو فني سبب أي  -ب
 .أ) من هذا الملحق5الصانع لألسباب المشار إليها في بند ( قبل من النوع من السوق
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  )7ملحق (
  التقييم السريريعملية 

 
 اإلشتراطات العامَّة:  )1(

 المشار واألداء بالخصائص قاعدة عامة، يجب أن يستند تأكيد المطابقة للمتطلبات المتعلقةك 1-1
 اآلثار الجهاز وتقييم الستخدام العادية في الظروف )1ملحق ( من )2و( )1( البنود في إليها

ملحق  من )5بند ( في إليها المشار الفائدة إلى الخطر نسبة والقبول بها على قاعدة الجانبية
الذي سيشار اليها بالتقييم  –البيانات يجب أن يتبع تقييم هذه. السريرية البيانات ) على1(

احدى عمليات التقييم التالية مع األخذ  تستند على منهجياً  وسليمة محددة إجراءات -السريري
 :بالحسبان، عند اللزوم أي مواصفات قياسية ذات صلة

) الذي خلصت اليه الدراسات Critical evaluation( الحرجتقييم عملية ال  1-1-1
خصائص التصميم و  السالمة واألداءب ذات الصلةالمتاحة  العلمية المنشورة

اذا تبين ان الجهاز مكافئ للجهاز الذي تتعلق به  ،الجهاز له المعدوالغرض 
تلك البيانات وان هذه البيانات تبين بشكل كاٍف تلبيته للمتطلبات األساسية ذات 

 الصلة.
مليات التحقق السريري ع جميع الذي خلصت اليه نتائج الحرج عملية التقييم  1-1-2

 المنفذه.
في  الواردة السريرية الحرج الذي خلصت اليه مجموع البيانات عملية التقييم  1-1-3

 ).2-1-1و( )1-1-1الفقرات (
السريرية  عند غياب مبرر مالئم لالعتماد على البيانات يجب تنفيذ عملية التحقق السريري  1-2

 المتوفرة.
 المشار مراجعها أو/و الوثائق هذه إدراج يجب. ونتائجها السريريعملية التقييم  يجب توثيق  1-3

 .للجهاز الفنية الوثائق بشكل كامل في إليها
 عليها الحصول تم التي البيانات مع بشكل فعَّال ووثائقها السريري تحديث عملية التقييم يجب  1-4

 خطة من ضرورية كجزء وعندما ال تعتبر المتابعة السريرية. التسويق عمليات الرقابة بعد من
 تبرير ذلك وتوثيقه. الرقابة بعد التسويق، فيجب

الى بيانات سريرية غير  اذا اعتبرت عملية إظهار المطابقة مع المتطلبات األساسية المستندة  1-5
 المخاطر ضرورية، فيجب توفير مبرر كاف لهذا االستثناء مبنٌي على مخرجات عملية إدارة

 المعد له السريري خصائص التفاعل بين الجهاز والجسم واألداء مع األخذ بالحسبان
 )Bench testing(وفي حال اتباع تقييم األداء واالختبارات البديلة . وتصريحات الصانع
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وعمليات التقييم قبل االستخدام السريري لوحدها إلظهار المطابقة مع المتطلبات االساسية، 
 .فيجب التأكد من صحة كفايته

 .عنها ضرورياً  الكشف يعتبر لم ما سرية، البيانات جميع تبقى أن يجب  1-6
 عملية التحقق السريري:  )2(

 الغرض من عملية التحقق السريري:  2-1
 إليه اإلشارة ما تم يلبي العادية للجهاز االستخدام ظروف تحت أن األداء من التحقق  -

 ).1) من ملحق (2بند ( في
مرغوب بها عند الظروف الطبيعية لالستخدام وتقييم تحديد أي أعراض جانبية غير   -

 فيما إذا كانت تلك المخاطر مقبولة عند مقارنتها باألداء المعد له الجهاز ام ال.
 االعتبارات األخالقية:  2-2

" الجمعية الطبية العالمية "إعالن هلسنكي إلعالن وفقا يجب أن تكون عملية التحقق السريري
(Declaration of Helsinki) جميع ويجب اإللتزام بتنفيذ وتعديالته. 1964 عام في 

 كل وهذا يتضمن. االشخاص بالحفاظ على الواردة في اعالن هلسنكي والمتعلقة التدابير
 .النتائج الحاجة الى الدراسة ومبرراتها الى نشر بدءًا من السريري التحقق من خطوات خطوة

 ري:الطرق المستخدمة في عملية التحقق السري  2-3
 تؤكد وفقًا الحدث وانسب خطة يمكن لها ان عملية التحقق السريري يجب تنفيذ  2-3-1

 بالجهاز. يجب أن تتضمن عملية التحقق الخاصة الصانع أو تنفي تصريحات
 للحفاظ على المصداقية )observationsالمشاهدات ( من كافٍ  على عددٍ 
 .) لالستنتاجاتscientific validityالعلمية (

للجهاز  مناسبة التحقق لتنفيذ عمليات المستخدمة يجب أن تكون اإلجراءات  2-3-2
 .الخاضع للتفحص

الظروف التي  لتلك ظروف مكافئة السريري في التحقق يجب تنفيذ عمليات  2-3-3
 سيستخدم بها الجهاز بشكل طبيعي.

 واداء بسالمة المتعلقة تلك فيها بما المناسبة، يجب تفحص جميع الميزات  2-3-4
 .المرضى على وآثارها الجهاز،

غير المرغوب بها مع ابالغ الجهة  الخطيرة األحداث تسجيل جميع يجب  2-3-5
 .فورا المختصة

مسؤولية ممارس طبي مؤهل  مناسبة تحت بيئة في يجب تنفيذ عمليات التحقق  2-3-6
أن يكون له القدرة على  يجب على المتخصص الطبي. شخص مخول لذلك أو

 .بالجهاز المتعلقة التقنية البيانات الوصول إلى
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يجب أن يتضمن التقرير الخطي الصادر عن المتخصص الطبي المسؤول   2-3-7
تقييمًا نقديًا لجميع البيانات التي تم الحصول عليها اثناء عملية التحقق 

 .السريري
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  )8ملحق (
 )PTR(الفلسطينية عالمة المطابقة 

  
  ) وفقا للشكل التالي:PTRالحروف (يجب أن تتكون عالمة المطابقة من   -

  

إذا تم تصغير أو تكبير عالمة المطابقة، فيجب عندئذ االنتباه إلى بقاء النسب بين أبعاد العالمة ثابتة كما   -
  .هي في العالمة المقسمة في الرسم أعاله

يمكن التغاضي  ملم. 5يجب أن يكون لجميع الحروف المشكلة للعالمة نفس االرتفاع على أن ال يقل عن   -
 عن هذا الشرط لالجهزة ذات القياس الصغير.

  


