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 منظمة الصحة العالمية -منظمة الجمارك العالمية  -COVID-19كورونا 

   

 

  COVID-19كورونا  قائمة األدوية ذات األولوية للجمارك خالل جائحة

الملكية ةمسجل منظمة الصحة العالمية لبرنامج األسماء الدولية غير أمانة  

و قائمة األدوية األساسية   

 

 مقدمة

مساعدة  من شأنها، والتي  COVID-19قائمة باإلمدادات الطبية واألدوية لكورونا  تقديمترغب منظمة الجمارك العالمية في 

االقتصاديين في التعرف عليهم وتسهيل تصنيفهم على الحدود. تحتوي القائمة على األدوية المستخدمة في  المشغّلينوالجمارك 

-COVIDكورونا خدمة كجزء من العالج المباشر ضد في المستشفى، وبعض األدوية المست للمرضىالرعاية الطبية العامة 

  (الملكية غير مسجلةمع رموز النظام المنسق المقترحة. يتم تحديد األدوية حسب االقتضاء من خالل األسماء الدولية  19

 .)التسمية الدولية المشتركة

دولة أو منطقة أو إقليًما ، حيث  223الحالية على  COVID-19كورونا  ، أثرت جائحة 2022كانون الثاني/ يناير  15 لغاية

شخص نتيجة العدوى. نظًرا للخصائص السريرية لمرض   5.500،000مليون حالة ، وتوفي أكثر من  326تم تأكيد أكثر من 

يتحدى النظام الصحي في العديد من البلدان ، حيث يحتاج  COVID-19 كورونا فايروسفيروس كورونا وتطوره ، فإن 

والتهوية الميكانيكية والتنبيب والتخدير والعالج من إلى وحدات العناية المركزة  نقلهمإلى   المرضعندما تشتّد المرضى 

 .المتزامنةإحتمالية العدوى 

 في هذا اإلطار ، يمكن أن يؤدي نقص األدوية إلى تفاقم الوضع ، خاصة في ثالث حاالت:

 في المستشفيات. COVID-19بكورونا للمرضى الرعاية الطبية العامة األدوية المستخدمة في  (1)

 للمرضى في المستشفيات COVID-19األدوية المستخدمة كجزء من العالج المباشر ضد كورونا  (2)
 األدوية التي يؤدي انقطاع امدادها إلى عواقب صحية خطيرة (3)

 

 المنهجية

الوثائق المختلفة التي نشرتها السلطات الصحية الوطنية أو الجمعيات العلمية أو خبراء  باالعتماد علىتم إعداد الجداول التالية 

 الصيدلة ، وهي:

 مكتب رئيس قسم الصيادلة للصحة والعافية ؛ حكومة جنوب أستراليا. .1

 األسترالية  المنتجات العالجيةإدارة  .2

ولهم في وحدة العناية المركزة التي أعدها الذين تم قب COVID-19قائمة األدوية األساسية إلدارة مرضى كورونا  .3

باالرجنتين ، وهو مركز متعاون مع  منظمة الصحة العالمية  المركز الجامعي لعلم األدوية بجامعة البالتا الوطنية

 لالستخدام الرشيد لألدوية.

 COVID-19 عن كوروناالسريري للتميز للصحة والبريطاني من المعهد الوطني منشورة إرشادات سريعة  .4

الصادرة عن الجمعيات الطبية المختلفة  COVID-19المبادئ التوجيهية الوطنية إلدارة المرضى البالغين بكورنا  .5

 في بنما
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 COVID-19وزارة الصحة البرازيلية ،بروتوكول االدارة السريرية في الرعاية المتخصصة لكورونا  .6

 

 تظهر المراجع الكاملة في نهاية الوثيقة.

 ، سيتم تحديثها بانتظام. قابلة للتعديلهذه وثيقة 
 

 عام ليةومسئو إخالء

 النموذجية لألدوية األساسية ، فيللقائمة  و الملكية غير مسجلة منظمة الصحة العالمية للبرنامج الدولي لألسماء ةترغب أمان

من خالل تجميع قائمة بالمواد الفعالة التي تم استخدامها  االقتصاديين والمشّغلين الجماركفي مساعدة ،هذه الحالة االستثنائية 

 .حيّة . سيتم تحديث هذه القائمة المؤقتة باستمرار وستكون وثيقة COVID-19في سياق جائحة كورونا 
 

التحقق من   االمانة فليس بمقدور COVID-19وبالنظر إلى الظروف االستثنائية وحالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا 

. ال يعني ذكر اتالجرع مقادير  ، وكذلك COVID-19الفوائد والمضار المحتملة لألدوية المدرجة في عالج وإدارة كورونا 

 سياق في أو COVID-19كورونا  أدوية أو تركيبات محددة أنها معتمدة أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ضد

مسؤولية تفسير واستخدام المواد على عاتق القارئ. لن تكون منظمة الصحة العالمية تقع . COVID-19 كورونا جائحة

 ومنظمة الجمارك العالمية بأي حال من األحوال مسؤولين عن األضرار الناشئة عن استخدامه.
 

صنيف على المستوى من قبل أمانة منظمة الجمارك العالمية بهدف تسهيل الت  2022وفقا للنسخة  تم توفير رموز النظام المنسق

 إدارات الجمارك ذات بمراجعة المشغلون االقتصاديونأرقام من النظام المنسق( لألدوية الواردة في القائمة. يُنصح  6الدولي )

أرقام أو أكثر( أو في حالة وجود أي اختالف بين ممارساتهم وهذه  7الصلة فيما يتعلق بالتصنيف على المستويات المحلية )

 القائمة.
 

مل على الجدول الكا االطالعالملكية من قبل لجنة النظام المنسق. يمكن  لةغير مسجتم تصنيف بعض مواد األسماء الدولية 

 :الرابط التالي الملكية المصنفة من قبل لجنة النظام المنسق على غير مسجلةلجميع مواد األسماء الدولية 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-

the-classification-in-the-hs/hs_classification-decisions/inn-table.aspx 

  

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-the-classification-in-the-hs/hs_classification-decisions/inn-table.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/tools-to-assist-with-the-classification-in-the-hs/hs_classification-decisions/inn-table.aspx
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 دوية المخصصةلألولويات االقوائم 

 في المستشفى. COVID-19كورونا المصابين ب األدوية المستخدمة في اإلدارة العامة للمرضى -.1الجدول 
 

 الحالة / العرض
 

 الدواء
 الملكية ةاألسماء الدولية غير مسجل

)القائمة المقترحة( )القائمة الموصى 
 بها(

 

 رموز النظام المنسق
 2022نسخة 

كمواد نقية / )*( يتم وضعها 
 المقاسةكأدوية في الجرعات 

 

نموذجية لقسم ال 2019 قائمة
 األدوية األساسية

 

 حمى
األدوية غير األفيونية  1.2 *3004.90 ;2924.29  (4()8)الباراسيتامول

المفعول وغير الستيريودية 

 المضادة لاللتهاب

 الغازات الطبية

التخدير العام  1.1 2804.40 األكسجين
 واألكسجين

 أدوية االستنشاق 1.1.1

 مسكنات

 مورفين

 غلوكونوريد مورفين
(92()54) 

2939.11; 3004.49* 
2939.19; 3004.49* 

 والتخديراألدوية   3.1

  عملياتسابقة للجراحة ،للال
 ة قصيرة 

 المسكنات األفيونية 2.2 *3004.90 ;2933.33 (8()14)فنتانيل

 

 التخدير

التخدير العام  1.1 *3004.90 ;2907.19 (23()49)بروبوفول
 واألكسجين

  األدوية القابلة للحقن 1.2

ة سابقاألدوية والتخدير 3.1 *3004.90 ;2933.91 (19()40)ميدازوالم
للعمليات قصيرة للجراحة ،

 المدة
 

مضادات االختالج / .5 *3004.90 ;2933.91 (10()23)لورازيبام
 مضادات الصرع

لأللم المسكنة أدوية  3.2 *3004.90 ;2933.39 (4()10) هالوبيريدول

 والرعاية الملطفة

  *3004.90 ;2934.30 (8()4)ليفوميبرومازين

عضالتمرخيات ال  
 
 

 أتراكوريوم  1

 بيسيالت أتراكوريوم
(42()20)  

 
2933.49; 3004.90* 

 العضالت مرخيات  20

( الطرفية المفعول)
  ومثبطات الكولينستراز

 سكسينيل كولين
 ((1))كلوريد سوكساميثونيوم

 
2923.90; 3004.90* 

 العضالت مرخيات  20
( الطرفية المفعول)

 ومثبطات الكولينستراز

 مساعد التخدير
 

 األتروبين
ميثونيترات 

 (3()4)األتروبين

 (5()13) أكسيد األتروبين

2939.79; 3004.49* 
2939.79; 3004.49* 
2939.79; 3004.49* 

سابقة األدوية   3.1
 للعملياتوالتخدير للجراحة 
 المدةقصيرة 

 مضادات العدوى )للعدوى
؛ تحتاج إلى الرجوع  المتزامنة

إلى اإلرشادات المحلية 
 وبيانات

(مضادات مقاومة الميكروبات  

 
 

( 12( )27) موكسيسيلينا 2
  حمض الكالفوالنيك+ 

(44( )21) 

 المضادات الحيوية1.2.6 *3004.10 ;3003.10
 الفئة المتاحة  - 

 المضادات الحيوية1.2.6 *3004.10 ;2941.10 (12( )27) أموكسيسيلين

 الفئة المتاحة - 

 الحيويةالمضادات  2.2.6 *3004.20 ;2941.90 (28( )58) أزيثروميسين
 الفئة المستعملة بتحفظ -

 (21( )44) سيفترياكسون
 

 مضادات الحيويةال 2.2.6 *3004.20 ;2941.90
 الفئة المستعملة بتحفظ - 

 (21( )44) سيفتازيديم
 

 الحيويةالمضادات  2.2.6 *3004.20 ;2941.90

 الفئة المستعملة بتحفظ - 

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL54.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL06.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL23.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL19.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL19.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL20.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/PL01.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL03.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL03.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL05.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL12.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL21.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL12.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL28.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL21.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL21.pdf
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 (8( )16) دوكسيسيكلين
 

 المضادات الحيوية  1.2.6  *3004.20 ;2941.30
 الفئة المتاحة

 (3( )6) فانكومايسين
 

مضادات ال   2.2.6 *3004.20 ;2941.90

الفئة المستعملة  - الحيوية
 بتحفظ

 ( 29( )60) ميروبينيم 3 
 

 الحيوية.المضادات  2.2.6 *3004.20 ;2941.90

 الفئة المستعملة بتحفظ -

 (14( )30) أميكاسين
 

 المضادات الحيوية 1.2.6 *3004.20 ;2941.90

 الفئة المتاحة

 ( +18( )38) بيبراسيللين
 (29( )63) تازوباكتام 

مضادات ال   2.2.6 *3004.10 ;3003.10
الفئة المستعملة  -الحيوية

 بتحفظ

 (4( )10ب ) أمفوتيريسين
 

األدوية المضادة  3.6 *3004.20 ;2941.90
 للفطريات

 

 القشرانيات السكرية 
“Glucocorticoids”   

. مضادات الحساسية 3 *3004.32 ;2937.21 ( 6( )1) هيدروكورتيزون 4

واألدوية المستخدمة في 

 الحساسية المفرطة

 

 ادوية االوعية

  *3004.39 ;2937.90  (23( )45) نوريبينيفرين 5
. مضادات الحساسية 3 *3004.39 ;2937.90 (17()16إبِينيفِرين ) 6

واألدوية المستخدمة في 

 الحساسية المفرطة
 

  *3004.90 ;2922.29 (13( )29) دوبوتامين

 فاسوبريسين
 

 (16( )7) فاسوبريسين حقنة

2937.19; 3004.39*  

 
 ضعف عضلة القلب

 

  *3004.90 ;2933.99 ( 23( )68) ليفوسيميندان 7 
  *3004.90 ;2933.79 (24( )50) ميلرينون 7

 ت(نياموسعات الحجم )البلورا
 

  *3004.90 ;2501.00 محلول ملحي
تصحح   محاليل 2.2.6

، إضطرابات الماء

والكهرل، واالضطرابات 
 الحمضية القاعدية

  *3004.90 محلول رينجر الكتات
تصحح   محاليل 2.2.6

، إضطرابات الماء

والكهرل، واالضطرابات 
 الحمضية القاعدية

المتزامنة أدوية العدوى 

 باألنفلونزا

مضادات  3.4.6 *3004.90 ;2924.29 ( 42( )80) وسيلتاميفيرا 8

 للفيروسات أخرى

 مضاد تخثر

 إينوكسابارين
( 39) صوديوم إينوكسابارين

(77) 
 

األدوية التي تؤثر  2.10 *3004.90 ;3001.90
 على التخثر

( 54) هيبارين الصوديوم
(26) 

األدوية التي تؤثر  2.10 *3004.90 ;3001.90
 على التخثر

 مضادات الحموضة
األدوية المضادة  1.17 *3004.90 ;2933.39 (22( )46) أوميبرازول

 للتقرحات

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL08.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL03.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL29.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL14.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL18.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL29.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL06.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL23.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL07.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL13.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL07.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL07.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL23.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL24.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL42.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL39.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL26.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL22.pdf
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األدوية المضادة  1.17 *3004.90 ;2932.19 (19( )41) رانيتيدين
 للتقرحات

 

 مضاد القيء

األدوية المضادة 2.17 *3004.90 ;2924.29 (6( )14) ميتوكلوبراميد

 للقىء

األدوية المضادة  2.17 *3004.90 ;2933.29 (29( )62) أوندانسيترون
 للقىء

 

 مطهر
 

 المطهرات1.15 *3004.90 ;2925.29 (3( )6) كلورهيكسيدين

معقمات اليد القائمة على 

 الكحول

 المطهرات 1.15 3808.94

-( 36( )74) البوفيدون
 اليود

 المطهرات 1.15 *3004.90 ;3905.99

 موسعات الشعب الهوائية
 

األدوية المضادة  1.25 *3004.90 ;2922.50 (9( )20) سالبوتامول
للربو وأدوية االنسداد 

 الرئوي المزمن

( 31) بروميد اإلبراتروبيوم
(14) 

 

األدوية المضادة  1.25 *3004.49 ;2939.79
للربو وأدوية االنسداد 

 الرئوي المزمن

 األفيونيةالمسكنات  2.2 *3004.49 ;2939.11 الكوديين مثبطات السعال
 

 *( 3004.90؛   2933.49: النظام المنسق ( يمكن أن يكون بديالً. )رموز22( )46) مبروميد فيكورونيو1

 *( 3004.10؛   3003.10: النظام المنسق )رموزيمكن أن يكون بديالً. (21( )45) سولباكتام ( +8( )13) أمبيسيلين 2
 *( 3004.20؛  3003.20النظام المنسق ( يمكن أن يكون بديالً. )رموز24( )50) سيالستاتين( + 24( )50) إيميبينيم 3

 

 *( 3004.32؛  2937.29 رموز النظام المنسق( يمكن أن يكون بديالً. )4( )8) ميثيلبريدنيزولون4
 نيفرينيبياإل اكثر منمن عدم انتظام دقات القلب  يقلل انهيوصى به كخيار أول للمرضى الذين يعانون من الصدمة ، حيث  5

(16( )7.) 
 يمكن أن يكون فاسوبريسين بديالً  6
 إرشادات بنما )انظر المرجع(. 7
 بفيروس اإلنفلونزا في المرضى المعرضين للخطر. تزامنةالمفي حالة العدوى  8
 

 
 
 

 1لمرضى في المستشفياتل COVID-19األدوية التي تستخدم كجزء من العالج المباشر ضد كورونا  -.2الجدول 
 

 الدواء
غير مسجلة الملكية األسماء الدولية 

 )القائمة المقترحة( )القائمة الموصى بها(
 

نسخة  رموز النظام المنسق
2022 

كمواد نقية / )*( يتم وضعها كأدوية 
 في الجرعات المقاسة

 لألدوية األساسية 2019القسم المقابل في القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية لعام  2
 

( 8) هيدروكسي كلوروكوين
(4) 

عوامل تعديل المرض المستخدمة في االضطرابات  2.29 *3004.90 ;2933.49
 الروماتيزمية

  البَيَضِويَّةالمالريا بسبب المتصورة النشيطة  3.5.6 *3004.60 ;2933.49 (3( )4) الكلوروكين
عوامل تعديل المرض المستخدمة في االضطرابات  2.29

 الروماتيزمية

 الفئة المستعملة بتحفظ - المضادات الحيوية 2.2.6 *3004.20 ;2941.90 (28( )58) أزيثروميسين

 (42( )80) لوبينافير

 (36( )74) ريتونافير/ 

2933.59; 3004.90* 
2934.10; 3004.90* 

 مثبطات البروتياز 3.2.4.6

  *3004.90 ;2934.99 (78( )116) رمسيسفير

مضادات الفيروسات األخرى اللتهاب الكبد  3.2.4.4.6 *3002.15 ;3002.13 (36( )73) إينتارفيرون ألفا

 الوبائي

 مضادات للفيروسات أخرى 3.4.6 *3004.90 ;2934.99 (40( )31) ريبافيرين
 األدوية قيد االختبار في مستشفيات مختلفة. يجب على كل دولة تحديد قائمة األدوية الموصوفة في مستشفياتها. 1

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL19.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL06.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL29.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL03.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL36.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL09.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL14.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL22.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL08.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL21.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL24.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL24.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL07.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL04.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL03.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL28.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL42.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL36.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL78.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL36.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL40.pdf
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؛  COVID-19 لكورونا قائمة األدوية األساسيةفي  COVID-19 مين األدوية التي يتم اختبارها لكورونالم يتم تض 2

 .األساسية األدوية قائمةالتي تم تضمينها في  األقسامإلى أعاله  الجدوليشير

 

 إلى عواقب صحية خطيرة. التزود بها يمكن أن يؤدي انقطاع األدوية التي -.3الجدول 
 

 الدواء
في القائمة النموذجية لمنظمة الصحة العالمية لعام  مخصصالقسم ال
 لألدوية األساسية 2019

 األدوية الموصوفة 2 1
 

 

 األدوية المضادة لاللتهابات غير األفيونية وغير الستيرويدية1.2 المسكنات

مضادات الحساسية واألدوية المستخدمة في الحساسية المفرطة .3 عالج الحساسية المفرطة  

 أدوية الذبحة الصدرية 1.12 الذبحة الصدريةمضادات 

 أدوية مضادات عدم انتظام ضربات القلب 2.12 مضادات عدم انتظام ضربات القلب

 األدوية التي تؤثر على التخثر 2.10 مضادات التخثر

 األدوية المستخدمة في االضطرابات االكتئابية1.2.24 مضادات االكتئاب

 األدوية المستخدمة في اإلسهال 5.17 مضادات اإلسهال

 . مضادات االختالج / مضادات الصرع5 مضادات الصرع

 األدوية الخافضة للضغط 3.12 مضادات ارتفاع ضغط الدم

 . األدوية المضادة للباركنسون9 األدوية المضادة للباركنسون

 األدوية المضادة للصفائح الدموية1.5.12 مضادات الصفيحات

 األدوية المستخدمة في االضطرابات الذهانية 1.24 مضادات الذهان

 مضادات الفيروسات 2.4.6 مضادات الفيروسات

 أدوية الضطرابات القلق 3.24 البنزوديازيبينات

 مضادات األورام واألدوية الداعمة 2.8 مخففات اآلالمأدوية السرطان / 

 . مدرات البول16 مدرات البول

 أدوية الضطرابات الغدد الصماء. 18 أدوية الغدد الصماء

 . األدوية المعدية المعوية17 أدوية الجهاز الهضمي

 أدوية ميتوكس واألدوية المضادة للزرق 4.21 قطرات العين للزرق

 ومضادات األورام المعدالت المناعية.8 مثبطات المناعة

 األنسولين 1.5.18 األنسولين

 الهرمونية الفموية موانع الحمل1.1.12 موانع الحمل الفموية

 عوامل نقص سكر الدم عن طريق الفم 2.5.18 = إعطاء فموينقص سكر الدم أدوية 

 األدوية المضادة للربو وأدوية االنسداد الرئوي المزمن 1.25 أدوية الجهاز التنفسي

  أدوية بدون وصفة طبية 134

 

 الحاقن الذاتي إيبينيفرين )األدرينالين(
 *( 3004.39)رمز النظام المنسق: 

 رطهمضادات الحساسية واألدوية المستخدمة في الحساسية المف .3

 ( قطرات / مرهم للعين1( )1) كلورامفينيكول

 *( 3004.20؛  2941.40رمز النظام المنسق: 

 

)رمز النظام المنسق: ثالثي نترات الغليسيريل
 *( 3004.90؛  2920.90

 المضادة للذبحة الصدريةاألدوية  1.12
 

)رمز النظام المنسق: (15( )33) ليفونورجيستريل
 *( 3004.39؛  2937.23

 موانع الحمل الهرمونية الفموية 1.1.22
 

)رمز النظام المنسق: (5( )13) نالوكسون
 *( 3004.49؛  2939.19

 الترياق والمواد األخرى المستخدمة في التسمم .4
 

)رمز النظام المنسق:  (9)(20) سالبوتامول

 *( 3004.90؛  2922.50
 

 األدوية المضادة للربو وأدوية االنسداد الرئوي المزمن 1.25
 

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL07.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL01.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL15.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL05.pdf
https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/RL09.pdf
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 األدوية المستخدمة في برامج محددة

 

منظمة الصحة العالمية العالمي لمكافحة برنامج 
 المالريا

 

  برنامج منظمة الصحة العالمية لمكافحة السل

  برنامج فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

 

 القائمة الموصى بها من قبل إدارة العالجات والسلع األسترالية 1
 على المادة المحددة ال تعطى التصنيفات لفئات األدوية حيث يختلف التصنيف اعتماًدا2
 في بعض البلدان ، يمكن أن تكون بعض هذه المكونات النشطة أدوية طبية3
ة * هي للمواد التي تم وضعها كأدوية في الجرعات المقاسة. الحظ ُمعَلّمة هي مادة نقية. التصنيفات الُمعَلّمالتصنيفات الغير 4

، هو  قاسةموليس في حاقن آلي أو طرحه للبيع بالتجزئة أو بجرعات أن تصنيف اإليبينيفرين إذا تم استيراده كمادة نقية ، 

2937.90. 

 

 

 المراجع

   الملكية غير مسجلةبرنامج منظمة الصحة العالمية بشأن األسماء  

https://www.who.int/medicines/services/inn/en/   

 رابط: الدولية الموصى بها والمقترحة ،الملكية غير مسجلة قوائم األسماء
 

https://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/ 

INN Mednet 

https://mednet.who.int/inn 

 

 كورونا إدارة العالجات والسلع األسترالية ، COVID-19   رابط:،الحدود االستغناء والمبيعات في الصيدليات 
 

 https://www.tga.gov.au/media-release/limits-dispensing-and-sales-prescription-and-

over-counter-medicines  

  قسم الصحة والعافية. حكومة جنوب أستراليا. توريد الطوارئ لألدوية األساسية وCOVID 19 .رابط:ال 
 

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-

11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-

+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJP

ERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-

n4P0JEW  

  قائمة األدوية األساسية إلدارة مرضى كوروناCOVID-19  الذين تم قبولهم في وحدة العناية المركزة التي أعدها

  :الرابط،المركز الجامعي لعلم األدوية بجامعة البالتا الوطنية باالرجنتين 
https://www.paho.org/en/documents/lista-medicamentos-esenciales-para-manejo-

pacientes-que-ingresan-unidades-cuidados 

  

https://www.who.int/medicines/services/inn/en/
https://mednet.who.int/inn
https://www.tga.gov.au/media-release/limits-dispensing-and-sales-prescription-and-over-counter-medicines
https://www.tga.gov.au/media-release/limits-dispensing-and-sales-prescription-and-over-counter-medicines
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-n4P0JEW
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-n4P0JEW
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-n4P0JEW
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-n4P0JEW
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7/Health+Professionals+Factsheet+-+Emergency+Supply+of+essential+medicines+and+the+Coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-923029ea-fcba-4fb7-b0cd-11a66c86f5d7-n4P0JEW
https://www.paho.org/en/documents/lista-medicamentos-esenciales-para-manejo-pacientes-que-ingresan-unidades-cuidados
https://www.paho.org/en/documents/lista-medicamentos-esenciales-para-manejo-pacientes-que-ingresan-unidades-cuidados
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  دليل المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحيةلكوروناCOVID-19  السريع: إدارة االلتهاب الرئوي المشتبه به

 :الرابط ،أو المؤكد لدى البالغين في المجتمع
 https://www.nice.org.uk/guidance/ng165  

 

  دليل المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحيةلكوروناCOVID-19  السريع: إدارة األعراض )بما في ذلك في

 رابط:ال نهاية الحياة( في المجتمع.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng163  

 

  دليل المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحيةلكوروناCOVID-19  الرابط.السريع: الربو الشديد 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng166  

 

  .وزارة الصحة البرازيليةCovid-19  .رابط:البروتوكول اإلدارة السريرية في الرعاية المتخصصة 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-

19_atencao_especializada.pdf  

 

 ( جمعية األمراض المعدية في بنماSEIPالجمعية البنمية ل ، )( طب الرئة وجراحة الصدرAPNCT الجمعية ، )

( ، الجمعية البنمية ألطباء التخدير واإلنعاش وعلم الصحة ASPAMIالبنمية ألطباء العناية المركزة )

(SPARA ( الجمعية البنمية للطب الباطني ، )SPMI( الجمعية البنمية لطب الطوارئ ، )ASPAME ، )

( ، الجمعية البنمية ألمراض الحساسية والمناعة السريرية SPRالجمعية البنمية ألمراض الروماتيزم )

(APAIC( الجمعية البنمية لطب الشيخوخة ، )APG الجمعية البنمية للطب الحرج والعالج المكثف ، )

(APMCTI ( الجمعية العصبية البنمية ، )APN الجمعية البنانية ألمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم ، )

(SPNHالمبادئ الت .) وجيهية الوطنية إلدارة المرضى البالغينCOVID-19 ، 2020،  اذار/مارس 16. بنما. 
 

  ، االتحاد الطبي األرجنتيني(. الفيروسات التاجية وأدوية محددة: ماذا نعرف حتى اآلن؟ تقرير منطقة علم األدوية(

 :. الرابط2020 /اذارمارس 31
 

 https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informe-coronavirus-y-

medicamentos-especificos-que-sabemos-hasta-ahora-47679 

 

  منظمة الصحة العالمية. تقرير البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين بشأن أمراض الفيروسات التاجية

 رابط:ال. 2020(. فبراير COVID-19) 2019لعام 
 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng165
https://www.nice.org.uk/guidance/ng163
https://www.nice.org.uk/guidance/ng166
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_clinico_covid-19_atencao_especializada.pdf
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informe-coronavirus-y-medicamentos-especificos-que-sabemos-hasta-ahora-47679
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informe-coronavirus-y-medicamentos-especificos-que-sabemos-hasta-ahora-47679
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 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-

covid-19-final-report.pdf  

 

 قامت الجمعية البيروفية لألمر( اض المعدية والمداريةSPEIT بمراجعة الجمعية البيروفية للطب المكثف )

(SOPEMI( والجمعية البيروفية للطب الباطني )SPMI( والجمعية البيروية لطب الرئة )SPN واالتفاق )

 رابط:ال COVID - 19عليها. اقتراح قائم على اعتبارات إدارة 
 

https://www.call.org.pe/coronavirus/doc/20200326_0309_67_0.pdf  

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.call.org.pe/coronavirus/doc/20200326_0309_67_0.pdf

