Date: 11/01/2018

م2018/01/11 :التاريخ

External Circular # )132( تعميم خارجي رقم

( بأسمائه التجارية المختلفةTropicamide(  تعديل صرف الصنف الدوائي:الموضوع
Subject: changes in the mode of dispensing of the medicine (Tropicamide) with all different trade names
To: All Health Facilities - Private Sector in Dubai

In accordance with the recommendations of the
Ministry of Health and Prevention (MOHP) and
on the security and safety of society and for the
preservation

of

public

health

and

recommendations of the Higher Committee for
Registration and Drug Pricing meeting No.
128/2017 on the date 6/12/2017 and upon
directions of MOHP and laws and decisions in
place to raise public health and patient safety
and the local health authorities in the State to
regulate the consumption, distribution and
dispensing of medications, Narcotic drugs,
Psychotropic substances and Controlled and

 جميع المنشآت الصحية بالقطاع الصحي الخاص بدبي:إلى

انطالقا من حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أمن
وسالمة المجتمع وحفاظا على الصحة العامة واستنادا الى
توصيات اللجنة العليا للتسجيل وللتسعيرة الدوائية
 وبناء، م2017/12/06.  بتاريخ2017/128 باجتماعها رقم
على توجهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقوانين
والقرارات المتخذة لزيادة الصحة العامة وسالمة المرضى
والهيئات الصحية المحلية في الدولة لتنظيم استهالك
وتوزيع وصرف األدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرات
.العقلية واألدوية المراقبة وشبه المراقبة

Semi-Controlled drugs,
Kindly note that it has been decided to amend

 يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تقرر تعديل طريقة،عليه

the method of dispensing of the above-

صرف الصنف الدوائي المذكور أعاله ليصبح ضمن األدوية

mentioned drug category to a Semi-Controlled

( على أن يتم صرفه من قبل طبيبSCD) شبه المراقبة

Drug (SCD) and can only be prescribed by an
eye specialist or eye consultant physician ,and
all health facilities must adhere to this circular in
accordance with the instructions in this regard.

 وعلى كافة المنشئات، أخصائي أو استشاري عيون
الصحية ضرورة التقيد وااللتزام بهذا التعميم طبقا
.للتعليمات الواردة بهذا الشأن



To avoid any violations or penalties all health
facilities must adhere to this Circular in
accordance with the instructions in this

على كافة المنشآت الصحية ضرورة التقيد وااللتزام بما
ورد أعاله تجنبا ألي عقوبات قد تصدر نتيجة أي
.مخالفة بهذأ الشأن طبقا للتعليمات الواردة

regard.


For more information, kindly contact the

ولمزيد من المعلومات واالستفسارات وتقديم البيانات

support

 يرجى التواصل مع مكتب الدعم بإدارة،المطلوبة

office

in

Health

Regulation



Department on :



:التنظيم الصحي على االرقام االتية

04- 5022996 /5022901 :هاتف

Telephone: 04 -5022901/ 5022996
Email address: regulation@dha.gov.ae

regulation@dha.gov.ae :بريد الكتروني

Your co-operation is highly appreciated.

،شاكرين حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 مروان محمد المال.د
Dr. Marwan Mohd Al Mulla
 هيئة الصحة بدبي/ مدير إدارة التنظيم الصحي
Director - Health Regulation Department- DHA

