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.1

ھدف

اين طرزالعمل معياری عملياتی ) (SOPدستورالعمل ھای مرحله يی را جھت انجام ارزيابی سببی برای عوارض ناخواسته دوايی
) (ADRمشکوک گزارش شده توسط سيستم گزارشدھی ملی افغانستان در مطابقت با سيستم ارزيابی سببی مرکز نظارت اپساال-
سازمان صحی جھان ) (WHO-UMCفراھم می سازد.اين طرزالعمل معياری عملياتی ) (SOPدر تعيين اينکه آيا يک دوا سبب يک
واقعه ناخواسته گزارش شده می تواند يا خير ،ترتيب گرديده است.

.2

پس منظر

تمام واقعات ناخواستهً که برای مريضان اتقاق می افتد مربوط به ادويه و يا واکسين ھا نمی شود .ھدف از ارزيابی سببی ،تعيين احتمال
اينکه يک دوای خاص باعث يک واقعه ناخواسته است ،می باشد .ارزيابی سببی جزء معمول و مھم مراقبت ھای دوايی
) (pharmacovigilanceبوده و در جھت ارزيابی بھتر سود و زيان دواھا بکار ميرود .ميتودی که برای ارزيابی سببی استفاده وسيع
دارد ،سيستم ارزيابی سببی  1 WHO-UMCمی باشد .اين ميتود به مشخصات دوايی دوای مشکوک و ھمچنين کيفيت مدارک موجود
در فورمه گزارش  ADRرسيدگی می کند .سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCارزيابی سببی رابه يکی از شش کتگوری ھا بر
اساس شماره ارزيابی يکی از معيارھا گروپ بندی کرده است .در عمل ،اکثر عوارض جانبی با عناوين "ممکن" يا "احتماالً" و تعداد
کمی به عنوان ھای "حتما ً" يا "ناممکن" طبقه بندی می شوند .درحاليکه محدوديت ھايی در راستای انجام ارزيابی سببی وجود دارد،
سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCيک ابزار عملی جھت کاھش تناقض بين کسانی که گزارش ھای  ADRرا ارزيابی می کنند،
طبقه بندی ارتباط احتمالی مرتبط و بھبودی در ارزيابی علمی  ADRبوجود می آورد.

.3

شخص مسئول

ارزيابی سببی بايد توسط داکتران عضو در مرکز مراقبت ھای دوايی -کميته مصئونيت دوايی ،که آموزش ھای الزم را در زمينه
ارزيابی سببی ديده اند ،صورت گيرد )بطور مثال" :واحد آموزشی ارزيابی سببی عارضه ناخواسته دوايی" را تکميل کرده باشند(.

.4

مروری بر پروسه ارزيابی سببی

روند ارزيابی سببی شامل مرور فورمه ھای گزارش  ADRمی باشد )ضميمه  (1که عوامل ممکنی که واقعه ناخواسته گزارش شده را
که با دوای مشکوک مرتبط ھستند و ھمچنين عواملی مرتبط به ادويه مشکوک را تشخيص تفريقی می کنند .پس از اينکه ارزيابی سببی
مشخص شد ،اين معلومات بايد در "فورمه مرور گزارش قضيه عارضه ناخواسته دوايی مشکوک" ثبت شود )ضميمه  (2و به کميته
مصئونيت دوايی ،ذريعه يک کاپی از فورمه گزارش  ADRفرستاده می شود.
موارد ذيل مروری روند اجراآت ارزيابی سببی می باشد:
 .1مرور معلومات ثبت شده در فورمه گزارش ADR
 .2انجام ارزيابی سببی توسط يک عضو مرکز مراقبت ھای دوايی يا توسط يک کميته فرعی از کميته مصئونيت دوايی
 .3پس از تکميل ارزيابی سببی ،اين معلومات بايد توسط کميته مصئونيت دوايی تأييد شود.
 .4ارزيابی سببی تأييد شده به فورمه مرور گزارش قضيه عارضه ناخواسته دوايی مشکوک اضافه شده و به عنوان بخشی از
معلومات ورودی در VigiBaseثبت می شود.
 .5نتايج حاصله از ارزيابی سببی جھت اتخاد تصاميم ،کشف سيگنال مديريت خطر ،ھمچنان برای افھام و تفھيم طوريکه الزم
باشد استفاده می شود.
ارزيابی سببی بايد روند عمومی را که درفلو چارت ذيل مشخص شده ،دنبال کند.

 1مرکز نظارتی اپساال .استفاده از سيستم  WHO‐UMCبرای ارزيابی سببی معياری  .لينک مقابل از  29ماه می  2016قابل دسترس می باشدhttp://who‐ .
umc.org/Graphics/24734.pdf
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مروری بر پروسه ارزيابی سببی
جمع آوری گزارشات عوارض
ناخواسته دوايی

گزارشات  ADRجھت مرور توسط کارکنان
مراقبت ھای دوايی به کميته مصئونيت دوايی

انجام ارزيابی سببی

ارزيابی سببی تأييد و به مرور گزارش موارد
مشکوک  ADRاضافه می گردد.

ارزيابی سببی در  Vigibaseوارد شده و به
مرکز نظارت اپساال فرستاده می شود.

از نتايج حاصله ارزيابی سببی جھت اتخاذ تصاميم
موضعی برای تشخيص سيگنال و يا مديريت خطر و افھام
و تفھيم استفاده می شود.

.5

اصول برای انجام ارزيابی سببی

 .5.1مالحظات کليدی
درھنگام انجام ارزيابی سببی ،ارزيابی کننده بايد درنظر داشته باشد که ايا اين دوا باعث عوارض ناخواسته دوايی می گردد يا خير.
ارزيابی کننده بايد به مالحظات ذيل توجه نمايد:
 .1آيا اين دوا می تواند بر اساس خواص طبی شناخته شده اش باعث عارضه ناخواسته دوايی شود؟
 .2بر اساس معلومات ارائه شده در فورمه گزارش  ،ADRآيا دوا باعث عارضه ناخواسته دوايی در اين شخص شده است؟
اينھا سواالت مھمی ھستند ،زيرا ممکن است عوامل ديگری ھم باشد ،مانند وضعيت بيماری مريض ،استعمال ساير ادويه  ،يا عارضه
اتفاقی که ممکن باعث عوارض ناخواسته شده باشد.
 .1آيا اين دوا می تواند باعث عارضه ناخواسته دوايی شود؟
اين امر از طريق ريفرنس ھای ذکرشده ذيل جھت شناخت خواص دوايی ادويه مشکوک که برای انجام ارزيابی سببی ذکر
گرديده است ،تعيين می شود:
 کتب ماخذ طبی و فارمکولوژيک
 فورمولير ملی افغانستان ،رياست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه ،سال 2015 رھنمود ملی تداوی معياری برای مراکز خدمات صحی اوليه ،رياست عمومی امور فارمسی وزارت صحتعامه ،سال 2015
 Current medical treatment and diagnosis Harrison’s Principles of Internal Medicine Nelson Textbook of Pediatrics Current Treatment and Diagnosis of Obstetrics & Gynecology Martindale, the compete drug reference )British National Formulary (BNF http://www.webmd.com/ معلومات در مورد محصول )بروچر(
 نشرات موجوده )گزارشات آزمايش کلينيکی ,اوراق تحقيقی ،غيره( و آگھی نامه ھای ادويه
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 .2آيا اين دوا باعث عارضه ناخواسته دوايی در اين مريض شده است؟
اين نيز با توجه به معلومات ثبت شده در فورمه گزارش  ADRتعيين می شود:
 زمان  -فاصله زمانی بين تطبيق دوا و واقعه ناخواسته ،مثال :آيا مواجه شدن با دوا قبل از واقعه ناخواسته بود؟
 منطق طبابت ) - (Medical plausibilityعالئم خاص کلينيکی ،عالئم مرض ،آزمايش ھای البراتواری و يافته
ھای پتالوژيک.
 احتمال ساير علل ويا حذف عوامل ديگر
معلومات مرتبط با استفاده از فورمه گزارشات عوارض ناخواسته دوايی برای انجام ارزيابی سببی
.5.2
 .1ارتباط زمانی مناسب
ارزيابی کننده ھا بايد تاريخ و زمان ثبت شده در فورمه گزارش  ADRرا جھت تعيين زمان تطبيق دوا ،مصرف دوا و زمان
رخ دادن ADRمشکوک ،بررسی کند .اين مرحله کمک می کند که رابطه زمانی به ھمراه دوا و ارتباط سببی آن که واقعاً
سبب عوارض ناخواسته دوايی گرديده است و يا از سبب عوامل ديگر است ايجاد گردد .به عنوان مثال:
 اگر  ADRمشکوک قبل از تطبيق دوا رخ داده ،احتمال اينکه  ADRمشکوک به دوا ربط داشته باشد کمتر است.
عوامل ديگر ارزيابی شود.
 اگر  ADRمشکوک پس از تطبيق دوا آشکار شده ،احتمال اينکه  ADRمشکوک به دوا ربط داشته باشد بيشتر است.
 .2انواع عوارض
ارزيابی کننده ھا بايد بررسی کنند که چه نوع عوارضی در فورم گزارشات  ADRدرج شده است .از اين معلومات آنھا
ارتباط دوا را در جريان برطرف کردن ديگر موارد ،تعيين می کنند .برای مثال:
 فارمکولوژی -آيا عارضه ناخواسته ادويه که در فورم گزارشدھی ذکر گرديده است ،عارضه نا خواسته شناخته شدۀ
دوا است؟
 آيا ميکانيزم و اثرات دوايی ارتباطی با قابليت تاثير گذاری دوا بر انواع عوارض ناخواسته گزارش شده،دارد؟
 آيا نشرات طبی يا اگھی نامه ھای دوا شامل گزارشات  ADRمی شود؟ منطق طبابت  -Medical plausibilityآيا حالت صحی مريض عامل اساسی عارضه ناخواسته دوايی است؟
 آيا مريضی که فعال تحت تداوی قرار دارد عامل چنين عوارض ناخواسته است؟ آيا اختالالت مربوط به مرض عامل چنين عوارض ناخواسته است؟ احتمال يا  exclusionموارد ديگر – آيا کدام عوامل ديگر که بتواند باعث اين عوارض شود وجود دارد؟
 .5.3مراحل کلی برای انجام ارزيابی سببی
عموماً برای انجام يک ارزيابی سببی طرزالعمل ذيل دنبال می شوند:
 .1يک سوال سببی ساخته شود تا به ارزيابی کننده گان جھت تمرکز تالش شان در جريان تعيين سبب ) (Causalityکمک کند.
 .2مرور فورمه گزارش .ADR
 .3استعمال از سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCجھت تصنيف ارزيابی سببی.
 ساختن يک سوال سببی
 از فورمه گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی ،اعراض ،عاليم ،امراض و يا دريافت ھای البراتوار ھمه بايدمرور شوند.
 بعد سوال سبب بايد مطابق فارمت ذيل تھيه شود:آيا ادويه "نام ادويه" باعث "نام واقعه ناخواسته" شده است؟
مثآل :آيا پنسيلين باعث حساسيت ) (anaphylaxisشده است؟

 مرور فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی
 کارکنان عضو بايد فورمه گزارش  ADRرا با در نظر داشت تمام عواملی که ممکن است با واقعه ناخواستهمشکوک مربوط باشند ،بررسی کنند.
 مالحظات و نکات مھم مطرح شده در بخش  6.1بايد بررسی و تجزيه و تحليل شوند. طرزالعمل ھای مشخص در بخش  7مطرح می شوند. استعمال از سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCجھت تصنيف ارزيابی سببی.
 ھمانگونه که در بخش  6اشاره شد ،سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCيک سيستم کتگوری شدۀ را برایتعيين سبب ) (Causalityارائه می کند.

.6

سيستم ارزيابی سببی سازمان صحی جھان-مرکز نظارت اپسال

 .6.1مرور
سيستم ارزيابی سببی  WHO-UMCيک سيستم تصنيف کتگوری شده برای ارزيابی سببی می باشد .اين سيستم نيز براساس موجوديت
انواع مشخص معلومانيکه احتمال عارضه ناخواسته دوايی را ازدياد و کاھش دھد ،در ارتباط با عارضه ناخواسته دوايی مشخص می
سازد و يا ھم گزارش عوارض ناخواسته قابل ارزيابی نمی باشد مانند معلومات ناکافی.
عوامل مختلفی که می توانند احتمال ارتباط دوا را با  ADRمشکوک افزايش يا کاھش دھند ،شامل موارد ذيل می باشند:
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.6.2

مشخصات واقعه ناخواسته و يا اختالل در آزمايش البراتوار
ارتباط زمانی بين واقعه ناخواسته و مواجه شدن با دوا
پاسخ به قطع آنی دوا
پاسخ به تنظيم دوز دوا
تطبيق دوباره دوا ،در صورت مناسب بودن يا سھواَ اتفاق افتادن
خواص طبی يا دوايی دوا
بررسی علل ديگر واقعات ناخواسته
مکمل بودن معلومات موجود در فورم گزارش ADR
کتگوری ھای سببی

جدول  .2سيستم ارزيابی سببی سازمان صحی جھان – مرکز نظارت اپسال
شرايط ارزيابی
قطعی/يقينی )(Certain

اصطالح سبب





احتمالی/محتمل )(Probable/likely




ممکن/امکان پذير )(Possible






بعيد/غير محتمل )(Unlikely





مشروط/طبقه بندی نشده
)(Conditional/Unclassified
غير قابل ارزيابی/غير قابل تصنيف
)(Un-assessable/unclassifable









واقعه يا آزمايش البراتواری غير عادی ،ھمراه با ارتباط زمانی پذيرفتنی با اخذ
دوا باشد.
بوسيله مرض يا ساير ادويه قابل توضيح دادن نباشد.
به تعقيب قطع ادويه ،پاسخ پذيرفتنی باشد )از نظر فارمکولوژی و پتالوژی(.
واقعه قطعی فارمکولوژيک يا پديده يی )) (phenomenologicallyمثال :يک
حالت و اختالل طبی خاص يا يک پديده فارمکولوژيک مشخص(.
قناعت چالش دوباره به تطبيق دوا ،در صورت نياز.
واقعه يا آزمايش البراتواری غيرعادی ،ھمراه با ارتباط زمانی مناسب با اخذ دوا
باشد.
بعيد از نسبت دادن به مرض يا ساير ادويه باشد.
جواب با قطع ادويه از نظر کلينيکی مناسب باشد.
چالش دوباره به تطبيق ادويه ضرورت نباشد.
واقعه يا آزمايش البراتواری غيرعادی ،ھمراه با ارتباط زمانی مناسب با اخذ دوا
باشد.
بوسيله مرض و يا ساير ادويه نيز قابل توضيح باشد.
معلومات در مورد قطع ادويه ممکن ناقص يا غير واضح باشد.
واقعه يا آزمايش البراتواری غير عادی ،ھمراه با زمان اخذ ادويه يک رابطه
غير احتمالی را بوجود می آورد).اما غير ممکن نيست(.
مرض يا ساير ادويه توضيح پذيرفتنی ارائه نمايد.
واقعه يا آزمايش البراتواری غير عادی باشد.
معلومات بيشتر برای ارزيابی مناسب نياز باشد ،يا
معلومات اضافی تحت بررسی باشد.
گزارش به يک عارضه ناخواسته اشاره نمايد.
قضاوت شده نميتواند ،بدليل معلومات ناکافی يا متناقص.
معلومات تکميل و يا تأييد شده نميباشد.
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فلو چارت ارزيابی سببی

.7

مرحله  – 1بررسی معلومات و کامل بودن ارقام

مرحله  – 2شناسايی عارضه و يا غير نورمال
بودن معاينات البراتواری

مرحله  – 3تجزيه و تحليل ارتباط زمانی بين تطبيق
دوا و عارضه ناخواسته

مرحله  – 4تجزيه و تحليل در صورت پاسخ به
قطع آنی دوا و کاھش دوز

مرحله  – 5تعيين شود که اگر يک احتمال طبی يا
دوايی وجود دارد که ثابت کند دوا باعث عارضه
ناخواسته شده است.

مرحله  – 6تنصيف سببی با استفاده از سيستم
ارزيابی سببی WHO-UMC

طرزالعمل ھا برای انجام ارزيابی سببی

.8
.1

.2
.3

.4
.5

بررسی دوسيه مريض ،عارضه دوايی مشکوک ھمراه با تکميل بودن معلومات:
 ارزيابی کننده فورمه گزارش  ADRرا جھت آشنا شدن با قضيه مطالعه می کند.
 ارزيابی کننده فورم گزارش  ADRرا بررسی می کند تا اطمينان يابد که بخش ھای مرتبط کامل ھستند .اگر معلومات
اساسی موجود نبود ،ارزيابی کننده بايد با فراھم کننده مراقبت ھای صحی ،کسی که فورم گزارش  ADRرا تکميل
نموده در تماس شود تا معلومات اضافی را در صورت ممکن جمع آوری کند.
شناسايی واقعه و يا اختالل آزمايش البراتوار
 ارزيابی کننده واقعه ناخواسته مشکوک را از فورمه گزارش  ADRبررسی کرده و مرحله  4جزئيات عارضه فورمه
را مرور کرده و عالئم و نشانه ھای ثبت شده و آزمايشات البراتوار را بررسی ميکند.
تجزيه و تحليل ارتباط زمانی برای تطبيق دوا و واقعه ناخواسته:
 ارزيابی کننده ارتباط زمانی گزارش  ADRرا تجزيه و تحليل می کند .ارتباط خاصی تعيين می شود که آيا واقعه قبل
از تطبيق دوا رخ داده يا بعد از تطبيق آن .بخش ھای مشورتی فورمه گزارش :ADR
 تاريخ و ساعتی که عارضه شروع شد تاريخ و ساعتی که عارضه متوقف شد فاصله زمانی بين واکنش مشکوک و واکنش نام )ھای( ادويه مشکوک و بخش تاريخ تداوی )در صورت دانستن( نام )ھای( ادويه ھمزمان و بخش تاريخ تداوی )در صورت دانستن(ارزيابی کننده بايد وضعيت را جھت تعيين اينکه ارتباط زمانی قابل قبول ،مدلل ،يا بعيد بود ،تجزيه و تحليل نمايد.
تعيين شود که اگر يک پاسخ به قطع آنی دوا يا پاسخ به کاھش دوز موجود باشد.
 ارزيابی کننده بايد تجزيه و تحليل کند که اگر پاسخی به قطع آنی دوا و يا کاھش دوز موجود باشد .برای مثال زمانی که
دوا قطع شده بود آيا عالئم  ADRکاھش يافته و يا به طور کامل قطع شد .ھمچنين ،توجه شود که اگر عارضه از تکرار
گرفتن دوا باز ھم ظاھر شد .بخش ھای مشورتی فورمه گزارش :ADR
5

 قطع دوای مشکوک عارضه پس از کاھش و يا قطع دوا کاھش يافت عارضه پس از تکرار مجدد دوای مشکوک ،دوباره ظاھر گرديد .6تعيين شود که اگر يک احتمال طبی يا دوايی موجود باشد تا ثابت کند که دوا باعث واقعه ناخواسته شده است.
 ارزيابی کننده بررسی می کند که اگر دوا و يا حالت مريضی واقعاً باعث  ADRمشکوک باشد .بخش ھای مشورتی
فورمه گزارش :ADR
 جزئيات عارضه جزئيات مديريت و رسيدگی به عارضه نتيجه عارضه شدت عارضه آزمايش البراتواری و نتايج مربوطه با تاريخ تاريخچه از شرايط صحی مربوطۀ ديگر معلومات گزارشگر معلومات بيشتر در مورد ADR ارزيابی کننده بايد با مشورت گرفتن از ديگر مراجع برای يک تشخيص کامل کمک گيرد.
 از کتب طبی که قبالً دکر شد منحيث ريفرنس استفاده شود. بسته بندی دوايی شامل گردد. نشرات موجوده )گزارشات آزمايش کلينيکی ,اوراق تحقيقی ،غيره( و آگھی نامه ھای ادويه بطور مثال ازWHO
 .7تنصيف سببی ) (Causalityبا استفاده از سيستم ارزيابی سببی WHO-UMC
از کتگوری ھای ارزيابی سببی  WHO-UMCجھت تعيين اينکه کدام کتگوری برای  ADRمشکوک ،مناسب تر می باشد
استفاده کنيد ،بيشتر تنصيف ھا از کتگوری ھای " احتمالی" و "ممکن" خواھد بود ،درحاليکه بکاربردن کتگوری "مشخص" و
"غير احتمالی" مشکل خواھد بود .اگر معلومات بيشتری مورد نياز است ،يا معلومات کافی موجود نباشد ،تصيف ممکن است
کتگوری"مشروط/تنصيف نشده" يا کتگوری "غير قابل ارزيابی/غير قابل تنصيف" مناسب باشد.
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ضمايم:
ضميمه  :1فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی
وزارت صحت عامه
اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
مرکز فارمکووجيالنس
فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی
معلومات در مورد ومريض

أ.

سن

 .1اسم مريض

جنسيت
مذکر ⃝

آدرس فعلی مريض

ب.

نمبر خانه

وزن )به کيلوگرام(

مونث ⃝
قريه

کوچه/سرک

خانم شير ده يا حامله )اگر باشد(
بلی ⃝

ناحيه/ولسوالی

نخير ⃝
شماره تيلفون

واليت

واقعه ناگوار مشکوک )عارضه ناخواسته دوايی و اشتباه تداوی(

 .2تاريخ و زمان شروع واقعه:

/

/

)ساعت__ (___:قبل از ظھر ⃝

بعد از ظھر ⃝

 .3تاريخ و زمان ختم واقعه:

 .4جزئيات عارضه*) :برای معلومات بيشتر به عقب صفحه مراجعه گردد(

 .7توقف ادويه مشکوک:

بلی ⃝

 .12تاريخچه ساير حاالت صحی مرتبط ]مانند سابقه حساسيت) ،فردی يا خانوادگی(،
استفاده سگرت يا الکول ،تشوشات کليوی ،کبدی و غيره[

نخير ⃝

 .8بعد از توقف يا کاھش دوز ادويه عارضه کاھش يافت:

بلی ⃝

نخير ⃝

 .9برگشت عارضه بعد از تطبيق دوباره ادويه مشکوک:

بلی ⃝

نخير ⃝

در حال بھبودی ⃝
 .10نتايج عارضه :بھبودی کامل ⃝
نامعلوم ⃝
مرگ ⃝
ھبودی/بيماری ديگر ⃝
 .11شدت عارضه :شديد نيست ⃝
تھديد حيات ⃝
معلوليت ⃝

/

/

)ساعت___ (___:قبل از ظھر ⃝

بعد از ظھر ⃝

 .5اھتمامات برای تداوی عارضه

 .6فاصله زمانی بين تطبيق ادويه مشکوک و بوجود آمدن عارضه:

ت.

اسم شفاخانه يا مرکز صحی:
شماره ثبت )مديکل ريکارد(:
وارد کلينيکی يا ديپارتمنت مربوطه:
تاريخ مراجعه:
تاريخ مرخصی:

ادويه مشکوک دوباره تطبيق نگرديد ⃝

 .13معاينات و نتايج البراتواری مرتبط ھمراه با تاريخ
نتيجه معاينه البراتواری
نوع معاينه البراتوری

تاريخ

عدم بھبودی ⃝

ضرورت به بستری شدن ⃝
سوء شکل والدی ⃝

طوالنی شدن مدت اقامت در بستر شفاخانه ⃝
)لطف نموده تاريخ فوت را بنويسيد(
مرگ ⃝

ادويه مشکوک )برای معلومات بيشتر به عقب صفحه مراجعه گردد(

نام ادويه مشکوک
)جنريک و تجارتی( با
شکل دوايی**

قوت

توليد کننده

بچ نمبر

)(Strength

)(Manufacturer

)(Batch No

تاريخ انقضاء
)(Exp date

دوز
)(Dose
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طرق استفاده
)(Route of Adm

دفعات اخذ ادويه
)(Frequency

استطباب
)(Indication

تاريخ تداوی )در صورت معلوم بودن(
شروع

توقف

مدت تداوی

نام ساير ادويه که
ھمزمان گرفته شدع است
)جنريک و تجارتی( با
شکل دوايی***

ث.

قوت

توليد کننده

بچ نمبر

)(Strength

)(Manufacturer

)(Batch No

تاريخ انقضاء
)(Exp date

دوز
)(Dose

طرق استفاده
)(Route of Adm

دفعات اخذ ادويه
)(Frequency

استطباب
)(Indication

تاريخ تداوی )در صورت معلوم بودن(
شروع

توقف

مدت تداوی

گزارشدھنده )بصورت محرن نگھداری گردد(

اسم گزارشدھنده ___________________________:شماره تيلفون _____________________________:ايمل آدرس )در صورت موجوديت(______________________________:
شغل يا پيشه گزارشدھنده ______________________:تاريخ گزارشدھی ___________________________:محل امضاء___________________________________________:

دريافت کننده گزارش) :اسم و امضاء شخصی که گزارش را دريافت مينمايد(
اسم _______________________________________:تاريخ دريافت گزارش ___________________________:امضاء_____________________________:
رھنمايی ذيل گزارشدھنده را در گزارشدھی و خانه پری فورم عوارض ناگوار دوايی کمک مينمايد
عارضه ناگوار دوايی )(Adverse Drug Reaction

کی ھا ميتوانند گزارش دھند؟

عبارت از تاثيرات غير متوقع و ناخواسته ناشی از دوا بوده که در اثر تطبيق دوزھای نارمل غرض وقايه ،تشخيص و
تداوی امراض و يا به منظور تغيير فعاليت فزيولوژيک عضويت نزد شخص تجويز می گردد.
در عارضه ناخواسته دوايی ) (ADRبرخالف رويداد ناخواسته ) (ADEيک ارتباط مشکوک سببی بين دوا و وقوع
عارضه ناخواسته موجود می باشد ،بطور مثال ،موجوديت حد اقل ارتباط احتمالی با تداوی توسط گزارشات قبلی و يا در
اثر بررسی که توسط يک کارمند مسلکی طبی صورت می گيرد.
* جزئيات عارضه :شامل تمام اعراض و عاليم و معلومات بيشتر در مورد وقوع عارضه ميباشد.
** ادوي ه مش کوک :ش امل تم ام معلوم ات در م ورد ادوي ه مش کوک ک ه م ريض آنھ ا را اخ ذ نم وده و در نتيج ه در ن زدش
عارضه بوجود آمده )به شمول نام دوا ،توليد کننده ،بچ نمبر ،تاريخ انقضا ،دوز ،مقدار ،طرق استفاده و غيره( می باشد.
*** ادويه که ھمزمان گرفته شده :شامل تمام معلومات آن دوا ھايست که مريض ھمزمان با ادويه مشکوک آنھا را اخ ذ
نموده است) .به شمول نام دوا ،توليد کننده ،بچ نمبر ،تاريخ انقضا ،دوز ،مقدار ،طرق استفاده و غيره(.
موارد قاب ل گ زارش دھ ی :ب ه منظ ور بھب ود مص ئونيت مريض ان ،تم ام کارمن دان ص حی در ص ورتيکه ب ا ھ ر ن وع روي داد
ناخواسته مشکوک ناشی از ھر نوع محصول دوايى )دوا و ي ا محص والت دواي ی ب ا منش اء بيولوژي ک( واکس ين ھ ا و ادوي ه
گياھی چي خفيف ،متوسط و شديد مواجه می گردند بايد آنرا ذريعه فورم ھذا به مرکز مراقبت دوايی گزارش دھند.

تمام داکتران ،فارمسستان ،نرسھا ،قابله ھا ،کارمن دان اداره ص حت عام ه ،کارکن ان ص حی ،مريض ان ي ا اق ارب ايش ان،
توليد کننده گان ادويه و محصوالت دوايی و توزيع کننده گان ادويه و محصوالت دوايی می توانند گزارشدھی نمايند.

بعد از دريافت گزارش عارضه ناخواسته دوايی چه واقع ميشود؟
کميته مصئونيت دوايی که در س طح مل ی فعالي ت دارد واقع ات مش کوک ع وارض ناخواس ته دواي ی را م رور و ارزي ابی
نم وده و جھ ت ک اھش خط ر ي ا جل وگيری وق وع آنھ ا ت دابير وق ايوی را م د نظ ر م ی گي رد نت ايج ارزي ابی اج را ش ده ب ه
گزارش دھنده ارسال می گردد.
گزارش دھنده ميتواند نتايج گزارش خود را از کميت ه دواي ی و مع الجوی موج ود در ش فاخانه ي ا از فوک ل پاين ت )ش خص
ارتباطی( مراقبت دوايی )فارمکووجيالنس( در شفاخانه و يا مرکز صحی مربوطه دريافت نمايد.
محرميت :ھويت مريضان و گزارش دھنده ھا محرم بوده و بصورت کامل حفظ ميگردد ،و ھمچن ان معلوم ات ک ه توس ط
گزارش دھنده ارائه ميگردد ھرگز به ھدف ديگر استفاده نمی گردد.

به کجا گزارش داد؟

لطف ا ً ف ورم خان ه پ ری ش ده را ب ه فوک ل پاين ت ف ارمکووجيالنس ي ا کميت ه دواي ی و مع الجوی ش فاخانه و ي ا مرک ز ص حی
مربوطه تان تسليم نمائيد ،ھمچنان شما می توانيد فورم تکميل شده را سکن نموده و به ايميل ادرس ذيل ارسال نماييد.

معلومات بيشتر در مورد عارضه ناگوار دوايی:
آدرس :مرکز ملی فارمکووجيالنی ،اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
کابل – افغانستان
شماره تماس:
ايمل آدرس pvcenterafg@gmail.com :و www.nmhra.gov.af

تشکر از ارسال گزارش عارضه ناگوار دوايی
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ضميمه  :2گزارش مرور عارضه ناخواسته مشکوک دوايی
وزارت صحت عامه
اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
گزارش مرور عارضه ناخواسته مشکوک دوايی
وارد کلينيکی
شفاخانه

نام شفاخانه

تاريخ شروع
واقعه

تاريخ توقف
واقعه

تاريخ
گذارشدھی

گزارش مرور عارضه ناخواسته مشکوک دوايی نمبر )شماره مسلسل گزارش:
داکتر معالج ،فارمسست،نرس ،قابله ،مريض و يا شخصی مربوط به مريض

جزئيات واقعه گزارش شده )شماره مسلسل گزارش:
.A
 .1مشخصات مريض:
اسم

(
وزن:

سن:

سکونت:
نمبر ثبت:

آدرس:
 .2عوارض يا واقعه:
ادويه:
واقعه:
 .3مشخصات ادويه مشکوک










نام/شکل دوايی:
توليد کننده:
تاريخ توليد:
تاريخ انقضاء:
نمبر دسته يا بچ نمبر:
قوت ):(Strength
دوز:
دفعات اخذ دوا:
استطباب:

 .4معلومات در مورد گزارشدھنده:

.B

بحث در کميته مصئونيت دوايی:
دريافت ھای فارمکولوژيک ادويه مشکوک

استطباب:
احتياط:
مضاد استطباب:
تاثيرات ناگوار:
نيمه عمر:
دوز سمی:
خصوصيات کلينيکی
اعراض و عاليم:
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تاريخ دريافت
گذارش
(

مشخصات واقعه
مشخصات خطر:
نوع حادثه:
وخامت حادثه:
ارزيابی سببی
مالحظات

سبب )(causality
 .1قطعی/يقينی )(Certain
 .2احتمالی/محتمل )(Probable/lokely
 .3ممکن/امکان پذير )(Possible
 .4بعيد/غير محتمل )(Unlikely
 .5مشروط/طبقه بندی نشده )(Conditional/Unclassified
 .6غير قابل ارزيابی/غير قابل تصنيف )(Un-assessable/Un-classifiable
وضعيت ثبت ادويه مشکوک
وضعيت ثبت ادويه مشکوک در اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی:
اجازه رسمی محصول از اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی:
نتيجه گيری و پيشنھادات کميته مصئونيت دوايی
تصاميم اتخاذ شده توسط کميته مصئونيت دوايی:
پالن کاھش خطر:
فيدبک و پيشنھاد به گزارشدھنده:
گزارش به ديپارتمنت ھای مربوطه:
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اين طرزالعمل معياری عملياتی به کمک سخاوتمندانه مردم اياالت متحده امريکا از طريق اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده
آمريکا ) (USAIDتحت شرايط موافقتنامه اصلی شماره  GHN-A-00-07-00002-00و شرايط توافقنامه ھمکاری شماره 306-
 A-00-11-00532-00تھيه وچاپ گرديده است .اين سند به ھمکاری تخنيکی اداره علوم برای صحت ) (MSHاز طريق پروژه
تقويت سيستم ھای فارمسی ) (SPSتدوين گرديده است .محتويات اين سند مربوط به اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
 وزارت صحت عامه جمھوری اسالمی افغانستان بوده و ھيچ نوع نظر اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده آمريکا ) (USAIDياحکومت اياالت متحده آمريکا را منعکس نمی سازد.

11

