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 إلى الدليل اهذ الهيئة العامة للغذاء والدواءأصدرت 
ً
 22 "الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبيةاملواد التالية من " استنادا
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 27 الطبي.

  28 ز وطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبيةكمر املادة الرابعة والثالثون التي تنص على أن تقوم الهيئة بإنشاء 

ل األطراف في كو  عين واملمثلين القانونيين واملوردينتشجيع مقدمي الرعاية الصحية واملستخدمين واملصنّ ل 29 

 30 .سلسلة التوريد باململكة على اإلبالغ عن حوادث األجهزة واملنتجات الطبية

 31 

تهدف إجراءات اإلبالغ عن حوادث ومشاكل األجهزة واملنتجات الطبية والتحقيق فيها ومتابعتها لتعزيز مستوى سالمة  32 

ة الطبية. اضافة الى املساهمة في تقليل احتمالية األجهزة الطبية وبالتالي حماية املرض ى واملستخدمين من مخاطر األجهز  33 

 34 تكرار الحوادث واملشاكل وتجنب عواقبها مستقبال.  

35 

36 

هو تحديد وتوضيح متطلبات اإلبالغ عن حوادث ومشاكل األجهزة واملنتجات الطبية وإجراءات  الدليل االغرض من هذ 37 

 38 .القانوني واملورد واملوزع واملنشآت الطبية ومقدمي الرعاية الصحيةمتابعة التحقيق فيها من قبل املصنع واملمثل 

 39 
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 على املصَنعين واملمثلين القانونيين واملوردين واملوزعين لألجهزة واملنتجات الطبية ومقدمي  دليلالا هذ ينطبق 43 

 44 الرعاية الصحية.
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او  او جودة بكفاءة املرتبطة والشكاوى  االعطالويكون الجهاز الطبي مرتبط بها بشكل مباشر او غير مباشر و  46 
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ً
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ً
 72 .تهديدا
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 ) حادث وشيك(، علما

ً
 163 ى ضروريا

في جهاز طبي معقم ذي استخدام ملرة واحدة، تمت كتابة تحذير على تغليف الجهاز ينص على عدم استخدام الجهاز في حال  -4 164 

 
ً
 أو تالفا

ً
، وبالتالي يجب اإلبالغ في حال ُوجد التغليف ُمزاال

ً
 أو تالفا

ً
 165 كان التغليف ُمزاال

 166 وضع ملصق البطاقة التعريفية لجهاز طبي على التغليف الداخلي  -5

 167 إزالة التغليف الخارجي لجهاز طبي معقم ذي استخدام ملرة واحدة رغم عدم استخدامه  -6

 كحاجز للتعقيم -7
ً
 168 تخزين جهاز طبي معقم ذي استخدام ملرة واحدة بالتغليف الداخلي فقط والذي ال يعد كافيا

عنه ظهور قراءات خاطئة أدت  قيام املصنع بإنتاج دفعة من أشرطة قياس سكر الدم غير مطابقة للمواصفات الفنية مما نتج -8 169 

الستخدام جرعات خاطئة من األنسولين وبالتالي التعرض لصدمات انخفاض سكر الدم  رغم اتباع املرض ى للتعليمات أثناء  170 

 171 استخدام تلك األشرطة

 172 لذلك الحاجة إلى إزالة األجزاء املزروعة للعظام من الجسم بسبب ارتخائها قبل األوان املتوقع دون معرفة سبب محدد  -9

توقف مضخة نقل السوائل إلى الجسم بسبب عطل فني مع عدم إرسال إشارات إنذار مما نتج عنه عدم وصول القدر الكافي   -10 173 

 174 من السوائل الضرورية لجسم املريض وبالتالي الحاجة إلى إبقاء املريض في املستشفى أليام إضافية
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 213 املصنع

 214 عدم إجراء الفحوصات املحددة من املصنع على الجهاز/املنتج قبل كل استخدام على النحو املحدد من قبل املصنع -11

صيانة املجدولة واملحددة من قبل املصنع جراء عدم تمكن االستخدام املتواصل للجهاز/املنتج الطبي بما يتجاوز فترات ال -12 215 

 216 املستخدم من التخطيط والترتيب لزيارات الصيانة

 217 تعطل جهاز تنظيم نبضات القلب جراء استخدام جهاز كي كهربائي على املريض رغم توفر التحذيرات املالئمة -13

زيد من االستقصاء كشف عن أنه لم يتم تدريب املستخدم أظهر تحليل الجهاز/املنتج أنه يعمل وفق املواصفات الفنية، ولكن امل -14 218 

 219 بالشكل الكافي جراء الفشل في الحصول على التدريب املالئم 

 220 أثناء تثبيت أسالك التوصيل لجهاز تنظيم نبضات القلب، قام طبيب قليل الخبرة أو شخص آخر غير مؤهل بثقب القلب -15

لالستخدام في عمليات القلب املفتوح التي  لطرد املركزي أن املضخة ُمعَدةتمت اإلشارة بوضوح في البطاقة التعريفية ملضخة ا -16 221 

( والتي ECMOساعات، ولكن الطبيب قرر استخدام املضخة في عمليات األكسجة الغشائية خارج الجسم ) 6تستغرق أقل من  222 

 223 مما أدى إلى نزيف املريض حتى الوفاة    اإلجهاد  يستغرق معظمها عدة أيام، ونتج عن ذلك تعطل املضخة بسبب

 224 إزالة قفل األمان لجهاز الليزر الطبي بواسطة املستخدم   -17

تمت إزالة املرشح )الفلتر( ولم يتم استبداله بشكل متعمد وهو ما نتج عنه تلوث الجهاز بجسيمات خارجية وبالتالي تعطل  -18 225 

 226 الجهاز/املنتج

تم توصيل أسطوانات إلى منشأة رعاية صحية بافتراض أنها تحتوي على أكسجين ولكنها كانت تحتوي على نيتروجين مع   -19 227 

التوصيالت الخاصة به، تم توجيه الشخص املختص بالصيانة نحو توصيل األسطوانات بأوعية األكسجين، وبالتالي تم توصيل  228 

 229 خطيرة النيتروجين عن طريق الخطأ ونتج عن ذلك إصابات 

 230 استخدام جهاز التحليل األوتوماتيكي على الرغم من التحذيرات الظاهرة على الشاشة حول ضرورة التحقق من معايرة الجهاز  -20

 231 تعريض مريض يستخدم جهاز تنظيم نبضات القلب للتصوير بالرنين املغناطيس ي رغم إدراك الطبيب لذلك   -21

 232 التالي تعطيل إمكانية الكشف عن حاالت الخطرتم تعطيل نظام اإلنذار لجهاز التنفس الصناعي وب  -22
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 اململكة العربية السعودية  اململكة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء  الهيئة

 قطاع األجهزة واملنتجات الطبية القطاع

املركز الوطني 

لبالغات األجهزة 

 واملنتجات الطبية

املعلومات الخاصة بكل ماله عالقة بسالمة و أداء األجهزة واملنتجات الطبية واتخاذ اإلجراءات املناسبة نظام إلدارة قاعدة 

 حيال البالغات الواردة التي يثبت وجود مشكالت فيها.

ع
ّ
 املصن

 الطبي املنتج/الجهاز ســــواء كان اســــمه تحت لالســــتخدام طرحه لغرض طبي منتج/جهاز وتصــــنيع تصــــميم عن مســــؤول شــــخص أي

 
ً
  أو مصمما

ً
 .عنه نيابة آخر طرف بواسطة أو قبله من مصّنعا

 من املّصنع لتمثيله في اململكة وفق مهام محددة، بما في ذلك مسؤولية تمثيل املصنع لدى الهيئة املمثل القانوني
ً
 .الشخص املفوض كتابيا

 الجهاز/املنتج الطبي

 :عالقة ذات أو شبيهة أداة أي أو ومواد تشغيل برامج، أو مخبرية ومعايير كواشف أو زرع جهاز أو طبي تطبيق جهاز أو أداة أو آلة كل
 

 :التالية األهداف من أكثر أو لهدف لإلنسان، أخرى  أجهزة مع أو وحدها لتستخدم صنعت .أ

 األمراض تسكين أو تخفيف أو عالج أو رصد أو وقاية أو تشخيص. 

 أو اإلعاقات اإلصابات لتلك التعويض أو اإلصابات وتسكين تخفيف أو عالج أو رصد أو تشخيص. 

 الجسم ألعضاء الوظيفي أو التشريحي الدعم أو التعديل أو اإلحالل أو الفحص. 

 االستمرار من تمكينها أو الحياة دعم. 

 الحمل تنظيم. 

 الطبية األجهزة تعقيم. 

 اإلنسان. جسم من املأخوذةللعينات  املخبرية الفحوصات طريق عن تشخيص ي أو طبي لغرض املعلومات إعطاء 
 

 أو الدوائي العقار اإلنسان بواسطة جسم على أو في أجله من صنعت الذي الفعلي الغرض تحقق أن يمكن ال التي األجهزة .ب

 مفاعيلها فقط. تحقيق في تساعد وإنما األيضية التحوالت أو املناعي العامل

األجهزة املخبرية 

 والتشخيصية

 

لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخرى في عملية تشخيص أو مطابقة أو متابعة الحاالت املرضية من خالل هي األجهزة التي صنعت 

اختبارات تجرى خارج الجسم الحي باستعمال عينات منه، وهذا يشمل الكواشف املخبرية وأوعية العينات والبرامج التشغيلية 

 وأي مواد ذات عالقة.

 البطاقة التعريفية

 :يلي ما وتشمل مصورة أو مرسومة أو مطبوعة أو مكتوبة معلومة أو بيان أي بها يقصد

 .أغلفته أو حاوياته أحد أو املنتج الطبي على الجهاز/ املثبتة البطاقة .أ

 .له الفني الوصف أو املنتج الطبي بالتعريف بالجهاز/ الخاصة املعلومات .ب

 .الشحن وثائق تشمل وال الجهاز، استخدام بكيفية الخاصة املعلومات .ج

 األجهزة حوادث

 الطبية واملنتجات

 او  وفاة في مباشرة غير  او  مباشرة بصورة يسهم او  يسبب قد مما الطبي املنتج او  الجهاز  أداء او  خصائص في تغيير  او  قصور  أي

 .للمستخدم خطيرة إصابة

 اداءه الجهاز الطبيأي نوع من التواصل بخصوص خلل مرتبط بجودته، تحمله، موثوقيته، سالمته، فعاليته،  الشكاوى 

االستخدام غير 

 العادي

لم  مختلفة و قد تؤدي الى مخاطر   املصنع قبل منموص ى بها  او  معتمدةغير  بطريقةالتعامل معه  او الجهاز  الطبي  استخدام

 املرفقة مع الجهازإجراءات ووسائل ضبط املخاطر تضمن في 

االستخدام وفق 

 الغرض املقصود
 وفق البيانات املقدمة من املصنع على البطاقة التعريفية أو تعليمات االستخدام  الطبياستخدام الجهاز/املنتج 

التهديد الخطير على 

 الصحة العامة

 أي نوع من الحوادث يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة أو املرض الخطير وقد يتطلب اتخاذ إجراء عالجي فوري.
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 240 التالي:وكافية وتشمل   يجب ان يحتوي التقرير على معلومات واضحة

I. ADMINISTRATIVE INFORMATION  241 

 Report Type (select one): 242 

o Initial 243 

o Follow-up 244 

o Combined initial and final 245 

o Final 246 

 Classification of Event: 247 

o Serious Public Health Concern 248 

o Death     249 

o Serious Injury                   250 

o Minor injury 251 

o Other Reportable Event 252 

o Other 253 

 Date of this report (dd-mmm-yyyy) 254 

 Date of incident/adverse event (dd-mmm-yyyy) 255 

 AR awareness date (dd-mmm-yyyy) 256 

 Manufacturer awareness date (dd-mmm-yyyy) 257 

 Expected date of next report (dd-mmm-yyyy) 258 

 Report Ref: 259 

Information of the submitter of this report: 260 

 Submitter of the report: 261 

o Manufacturer 262 

o Authorized representative 263 

o Importer 264 

o Distributor 265 

o Other, please specify 266 

 Name: 267 

 Establishment name: 268 

 Address : 269 

 Mobile Phone No:       270 

 E-mail: 271 

 272 

II. EVENT INFORMATION: 273 

 Event Description: 274 

 275 

 No. of affected people involved: 276 

 No. of devices involved: 277 

 



 

 

 278 

III. HEALTHCARE FACILITY INFORMATION 279 

 Name of the Facility:      280 

 Name of Contact Person:       281 

 Address : 282 

 Phone:             283 

 E-mail:      284 

 285 

IV.DEVICE/PRODUCT INFORMATION 286 

 Device Name:       287 

 Product Registration No.       288 

 Nomenclature System 289 

 Medical device nomenclature code  290 

 Catalogue/reference number      291 

 Serial No.  292 

 Lot / Batch No. 293 

 Software version 294 

 Device manufacturing date (dd-mmm-yyyy) 295 

 Device expiry date (dd-mmm-yyyy) 296 

 Date when device was implanted (dd-mmm-yyyy) 297 

 Date when device was explanted (dd-mmm-yyyy) 298 

 If precise implant/explant dates are unknown, provide the duration of implantation 299 

 Risk class of device: 300 

 Legal Manufacturer Information: 301 

o Name:  302 

o Contact Person:      303 

o Address : 304 

o Phone:      305 

o E-mail: 306 

 Operator of device at the time of the event 307 

o Healthcare Professional 308 

o Patient 309 

o Other 310 

o None 311 

 Usage of Device 312 

o Initial use 313 

 314 

o Reuse of a reusable medical device 315 

o Problem noted prior use 316 

o Reuse of a single use medical device 317 

o Re-serviced/refurbished/fully refurbished 318 

o Other, please specify: 319 

 Device Disposition / Current Location: 320 

 321 

V. RESULT OF MANUAFCTURER’S INVESTIGATION 322 



 

 

 323 

 Manufacturer’s preliminary comments: 324 

 325 
o For initial and follow-up reports: preliminary results and conclusions of manufacturer’s 326 

investigation: 327 

 328 
o Initial actions (corrective and/or preventive) implemented by the manufacturer: 329 

 330 

 Cause investigation and conclusion 331 
o For Final (Reportable incident): Description of the manufacturer’s evaluation concerning 332 

possible root causes/causative factors and conclusion 333 

 334 

VI.INFORMATION OF PATIENT 335 

 Age at time of event (months, years): 336 

 Gender (M/F): 337 

 Weight (kg): 338 

 List of devices involved with the patient (see Section IV): 339 

 Corrective action taken relevant to the care of the patient: 340 

 Patient outcome: 341 

   342 

VII. OTHER REPORTING INFORMATION 343 

 344 

 Role of initial reporter: 345 

o Healthcare professional 346 

o Patient Lay user 347 

o Other, please specify 348 

 349 

 Name of healthcare facility where incident occurred: 350 

 Contact Information: 351 

VIII. COMMENTS            352 

 

 

 

 


