شماره مسلسل _________________(

وزارت صحت عامه
ریاست عمومي امور فارمسي
انستيتيوت فارمسي ابن سينا
مركز مراقبت های دوایي

فورم گزارش دهي عوارض ناخواسته دوایي ))ADR form
ایمیل آدرسpvcenterafg@gmail.com :

شماره تماس0202104659 :

الف :معلومات در مورد مریض
 .۱نام مریض

سن

جنس
مذکر⃝

آدرس فعلي مریض

نمبر خانه

وزن )به كيلوگرام(

قد (به سانتي متر)

مونث ⃝

خانم شيرده یا حامله
بلی⃝

كوچه /سرک

ناحيه /ولسوالي

قریه

نخیر⃝
والیت

نام شفاخانه یا مركز صحي_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
شماره ثبت (مدیکل ریکارد)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
وارد كلينيکى و یا دیپارتمنت مربوطه_ _ _ _ _ _ _ _ _ :
تاریخ مراجعه:

/

/

تاریخ مرخصي:

/

/

ب :رویداد ناخواسته مشکوک ( عارضه ناخواسته دوایي و اشتباه تداوی)
 .۲تاریخ و زمان شروع رویداد:

/

/

(ساعت____ ) ____:قبل از ظهر ⃝ بعد از ظهر ⃝

 .۴جزئيات عارضه (برای معلومات بیشتر به عقب صفحه مراجعه شود):

 .۲تاریخ و زمان ختم رویداد:

/

/

(ساعت___ ) ___:قبل از ظهر ⃝ بعد از ظهر ⃝

 .۵اهتمامات برای تداوی عارضه:

 .۶فاصله زماني بين تطبيق دوای مشکوک و بوجود آمدن عارضه:

_____

 .۱۲تاریخچه سایر حاالت صحي مرتبط (مانند سابقه حساسیت (فردی ویا خانوادگی)  ،استفاده سگرت ویا
الکول  ،تشوشات کلیوی ،کبدی وغیره)

 .۷توقف دوای مشکوک :بلی ⃝ نخیر ⃝
 .۸بعد از توقف یا كاهش دوز دوا عارضه كاهش یافت :بلی ⃝ نخیر ⃝
 .9برگشت عارضه بعد از تطبيق دوباره دوای مشکوک:
بلی ⃝ نخیر ⃝ دوای مشکوک دوباره تطبیق نگردیده ⃝
 .۱۰نتایج عارضه :بهبودی کامل⃝ :
بهبودی با عواقب مرضی⃝ :
( تاریخ فوت را بنویسید / /

 .۱۳معاینات و نتایج البراتواری مرتبط همراه با تاریخ:

عدم بهبودی⃝ :
در حال بهبودی⃝ :
در صورت عدم شفایابی :مرگ ⃝
نا معلوم⃝ :
)

نوع معاینه البراتواری

تاریخ

نتيجه معاینه البراتواری

 .۱۱شددددت عارضددده :عارضهههه شهههدید نیسه هت ⃝ ضهههرورت بهههه بسهههتری شهههد ⃝
طوالنی شد اقامت در بستر شفاخانه ⃝ تهدید حیهات ⃝ معلولیهت ⃝ سهو شهکل والدی ⃝
کشنده ⃝
ج :ادویه

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

مشکوک (برای معلومات بيشتر به عقب صفحه مراجعه شود)

.۱۴ادویه مشکوک (جنریک/
تجارتی) /شکل دوایی

قوت
()Strength

تولید کننده

شماره
دسته تولید

تاریخ
انقضا

دوز

طرق
استفاده

دفعات اخذ
دوا

استطباب

تاریخ تداوی ( در صورت معلوم بود )
مدت تداوی
توقف
شروع

۱
۲
 .۱۵سایر ادویه که همزما
گرفته شده (جنریک /تجارتی)/
شکل دوایی

قوت
()Strength

تولید کننده

شماره
دسته تولید

تاریخ
انقضا

دوز

طرق
استفاده

دفعات اخذ
دوا

تاریخ تداوی ( در صورت معلوم بود )
استطباب

شروع

مدت تداوی

توقف

۱
۲
۳
۴
۵
د :گزارش دهنده ( به صورت محرم نگهداری ميگردد)
 .۱۶نام گزارش دهنده _____________________ :شماره تماس ____________________ ایميل آدرس (در صورت موجودیت)______________________ :
مسلک /رشته تخصصي ___________________________ :تاریخ گزارش دهي ________________ :محل امضا___________________________ :
 .۱۷شخص دریافت كننده گزارش( :لطفاً نام و امضای خویش را بعد از دریافت گزارش در اینجا درج نمائید) نام_________________ امضاء______________تاریخ اخذ گزارش:

/

/

رهنمود ذیل گزاش دهنده را در گزارش دهي واقعه مشکوک عوارض ناخواسته دوایي و خانه پری فورم مذكور كمک مينماید:
عارضه ناخواسته دوایي)(Adverse Drug Reaction
عبارت از تاثیرات غیر متوقع و ناخواسته ناشی از دوا بهوده کهه در اثهر تطبیهق دوزههای نارمهل
غرض وقایه ،تشخیص و تداوی امراض و یا به منظور تغییر فعالیت فزیولوژیهک عضهویت نهزد
شخص تجویز می گردد.
در عارضه ناخواسته دوایی ( )ADRبرخالف رویهداد ناخواسهته ) (Adverse eventیهک ارتبها
مشکوک سببی بین دوا و وقوع عارضه ناخواسته موجود می باشهد ،بطهور ملهال ،موجودیهت حهد اقهل
ارتبا احتمالی با تداوی توسط گزارشات قبلی و یا در اثر بررسی که توسط یک کارمند مسهلکی طبهی
صورت می گیرد.
 .۴جزئيات عارضه :شامل تمام اعراض و عالیم و معلومات بیشتر در مورد وقوع عارضه میباشد.
 .۱۴ادویه مشکوک :شامل تمام معلومات در مورد ادویه مشکوک کهه مهریض آنهها را اخهذ
نموده و در نتیجه در نزدش عارضه بوجود آمده ( به شهمول نهام دوا ،تولیهد کننهده آ  ،شهماره
دسته تولید یا بچ نمبر ،تاریخ انقضا ،دوز ،مقدار ،طرق استفاده و غیره) می باشد.
 .۱۵ادویه كه همزمان گرفته شده :شامل تمهام معلومهات آ دوا هایسهت کهه مهریض
همزما با ادویه مشکوک آنها را اخذ نموده است (به شمول نهام دوا ،تولیهد کننهده آ  ،شهماره
دسته تولید یا بچ نمبر ،تاریخ انقضا ،دوز ،مقدار ،طرق استفاده و غیره).
موارد قابل گزارش دهي:
به منظور بهبود مصئونیت مریضا  ،تمام کارمنهدا صهحی در صهورتیکه بها ههر نهوع رویهداد
ناخواسته مشکوک ناشی از ههر نهوع محصهول دوایهو (دوا ویها محصهوالت دوایهی بها منشها
بیولوژیک) واکسین ها و ادویه گیاهی چی خفیف ،متوسط و شدید مواجه می گردنهد بایهد آنهرا
ذریعه فورم هذا به مرکز مراقبت دوایی گزارش دهند.

افرادی كه مي توانند گزارش دهي نمایند:
تمام دوکتورا  ،فارمسست ها ،نرس هها ،قابلهه هها ،کارمنهدا اداره صهحت عامهه ،کارکنها
صحی ،مریضا یا اقارب ایشا  ،تولید کننده های ادویه و محصوالت دوایهی و توزیهع کننهده
های دوا و محصوالت دوایی می توانند گزارش دهی نمایند.
پروسيجركاری بعد از دریافت گزارش عارضه ناخواسته دوایي از گزارش دهنده ها:
کمیته مصئونیت دوایی که در سطح ملهی فعالیهت دارد واقعهات مشهکوک عهوارض ناخواسهته
دوایی را مرور و ارزیابی نموده و جهت کاهش خطر یا جلوگیری وقوع آنها تهدابیر وقهایوی را
مد نظر می گیرد که نتایج ارزیابی اجرا شده به گزارش دهنده ارسال می گردد.
گزارش دهنده میتواند نتایج گزارش خود را از کمیته دوایی و معالجوی موجود در شفاخانه یا از
فوکل پاینت (شخص ارتباطی) مراقبت دوایی (فارمکووجیالنس) در شفاخانه و یا مرکز صهحی
مربوطه دریافت نماید.
محرميت:
هویت مریضا و گزارش دهنده ها محرم نگهداری شده و بصورت کامل حفظ میگهردد ،و همچنها
معلومات که توسط گزارش دهنده ارائه میگردد هرگز به اغراض دیگر استفاده نمی گردد.
مکان گزارش دهي:
لطفاً فورم خانه پری شده را به فوکل پاینت مراقبت های دوایی (فارمکووجیالنس) یها کمیتهه
دوایی و معالجوی شفاخانه ویا مرکز صحی مربوطه تا تسلیم نمائید ،همچنا شما می توانید
فورم تکمیل شده را به کمیته مصئونیت دوایی در آدرس داده شده ذیل ارسال نمائید.

معلومات بيشتر در مورد عارضه ناخواسته دوایي:

آدرس :ریاست عمومی امور فارمسی ،کمیته مصئونیت دوایی ،شاه دوشمشیره متصل انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستا  ،مقابل مطبعه وزارت معارف
شماره تماس0۲0۲۱0۴6۵9 :
ایميل آدرسpvcenterafg@gmail.com :

وبسایتwww.gdpa.gov.af :

از ارسال گزارش عارضه ناخواسته دوایي سپاسگزاریم

