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مقدمه
ادويه و واکسين ھا توانايی بالقوه ،در بھبود زندگی و کاھش مرگ و مير دارد .دست يافتن به اين مھم منوط به نظارت مصئونيت
ادويه بعد از تاييد ميباشد ،چون بعضی موارد پروفايل مصئونيت ادويه يا واکسينھا در موقع اجازه عرضه به بازار ناشناخته باقی می
ماند ،مخصوصآ ،اگر تحت شرايط عادی در دنيای حقيقی استفاده گردد .بدون نظارت ) (surveillanceموثر بر مصئونيت ادويه پس
از عرضه به بازار ،ممکن مريضان از عوارض جانبی ) (side effectsقابل پيشگيری و عمل متقابل ) (drug interactionاجتناب
پذير ادويه متضرر گردد .عوارض ناخواسته دوايی ) (Adverse Drug Reactionsيک مشکل کامال شناخته شده جھانی صحت
عامه بوده و يکی از علل عمده مرگ و بستری شدن در کشورھای که اين عوارض مطالعه شده است ،ميباشد .خوشبختانه ،بسياری از
واقعات ناخواسته که به تعقيب تداوی يا معافيت رخ ميدھد ،ميتوان با سرويالنس موثر ،نظارت تنظيمی ،مکاتبه خطر ،ارزيابی مداوم
مفاد و خطر و مديريت ،کاھش و اداره کرد.
نارسايی دانش ما در مورد سود و زيان ادويه موقع عرضه به مارکيت ناشی از مشخصات متعدد مطالعات قبل از عرضه به بازار،
بشمول محدود بودن اندازه نمونه ،تعقيب مطالعه مختصر ،منحصر بودن مشخصات افراد مطالعه شده ،و متفاوت بودن شرايط تحقيق
از شرايط واقعی وقتيکه يک ادويه به مارکيت عرضه ميشود ،ميباشد .آزمايشات کلينيکی جھت ارزيابی مصئونيت و موثريت ادويه
جديد باالی مريضان که لزومآ نمايندگی از مريضان متفاوت که بعد از تصويب ادويه از آن استفاده خواھند نمود ،کرده نميتواند.
فعاليتھای فارمکووجيالنس در فراھم کردن معلومات واقعی در مورد مصئونيت و مؤثريت ادويه ،زمانيکه توسط عام مردم استفاده
ميشود کمک ميکند .کشورھای که اھميت حياتی فارمکووجيالنس را تشخيص داده و عضويت دايمی مرکز نظارت بين المللی ادويه
سازمان صحی جھان ) (WHO Program for Internationsl Drug Monitoringرا دارند در حدود  ١٢۴و کشورھای ھمکار
يا فرعی ) (associateبه  ٢٩کشور ميرسند.
رياست عمومی امور فارمسی بين ماه ھای حمل الی سنبله سال  ١٣٩٢مطابق مارچ الی اگست  ٢٠١٣ميالدی به کمک پروژه تقويت
سيستم ھای فارمسی ،سيستم گزارشدھی و مديريت عوارض ناخواسته دوايی را در شش شفاخانه شھر کابل ارزيابی نمود .نتايج
ارزيابی نشان داد که در افغانستان کدام سيستم ملی برای شناسايی ،گزارشدھی و مديريت عوارض ناخواسته دوايی وجود ندارد.
داکتران تصديق کردند که يک رويکرد چند جانبی ) (multidisciplinaryضرورت ميباشد و اھميت نقش داکتران ،نرسھا و
فارمسستان را در شناسايی ،گزارشدھی و مديريت عوارض ناخواسته دوايی تائيد نمودند .ارزيابی که قبآل در مورد سيستم ھای
مديريت تضمين کيفيت ادويه در سال ) ١٣٨٩مطابق  ٢٠١١ميالدی( صورت گرفته بود نشان ميداد که افغانستان ظرفيت ضعيف
برای تنظيم و کنترول ادويه در سکتور دولتی و خصوصی دارد .امروز ،برای تنظيم بھتر تضمين کيفيت در سکتور دوايی ساختارھا،
طرزالعمل ھا و پاليسی ھای جديدی انکشاف و تدوين گرديده و تالشھا برای تطبيق آن جريان دارد .جھت پشتيبانی از استفاده معقول
ادويه ،وزارت صحت عامه جمھوری اسالمی افغانستان در سال ) ١٣٩٠مطابق  ٢٠١٠ميالدی( ابتکار ايجاد کميته ھای دوايی و
معالجوی ) (Drug and Therapeutic Committiesرا در شفاخانه ھا و سطح ملی روی دست گرفت.
رياست عمومی امور فارمسی سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی را در چھار شفاخانه به شکل آزمايشی بين ماه ھای سنبله
 ١٣٩٣الی اسد ) ١٣٩۴مطابق سپتمبر  ٢٠١۴الی اگست  ٢٠١۵ميالدی( ايجاد و تطبيق نمود .اين فعاليت باعث ايجاد گزارشدھی
واقعات مصئونيت فردی ) (Individual Case Safety Reportsگرديد که بعدآ اين گزارشات به سيستم  VigiBaseوارد گرديد.
عالوتآ ،تجارب حاصله از مرحله آزمايشی اجازه داد تا سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی به ديگر شفاخانه ھای مرکز و
حوزوی گسترش يابد .در حال حاضر سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی در شانزده شفاخانه مرکز و چھار شفاخانه حوزوی
ايجاد گرديده است .افغانستان در ماه جدی ) ١٣٩۴مطابق جنوری  ٢٠١۶ميالدی( عضويت اصلی برنامه نظارت بين المللی ادويه
سازمان صحی جھان را دريافت نمود.
اين رھنمود به مثابه يک کتاب رھنما برای فعاليت ھای مراقبت ھای دوايی يا فارمکووجيالنس در کشور ميباشد .فعاليت ھای
فارمکووجيالنس توسط اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی به ھمکاری کميته مصئونيت دوايی و تمام شرکای کاری
کليدی ھمآھنگ ميگردد .ھمچنان اين رھنمود منحيث يک وسيله در ايجاد يک سيستم توانا جھت پالن گذاری موثر ،تطبيق ،نظارت ،و
ارزيابی سيستم مراقبت ھای دوايی يا فارمکووجيالنس توسط تمام شرکای کاری کليدی ميباشد .اين رھنمود توسط طرزالعمل ھای
عملياتی معياری پشتيبانی ميشود.
فارمکووجيالنس چيست؟
مطابق تعريف سازمان صحی جھان ،فارمکووجيالنس عبارت از علم و فعاليت ھای مرتبط به شناسايی ،ارزيابی ،دانستن و جلوگيری
از عوارض جانبی يا ھر نوع مشکل ممکن ديگر مربوط به دوا می باشد.
ھدف کلی فارمکووجيالنس حصول اطمينان مداوم از تامين شواھد پايدار در مورد بيشتر بودن مفاد بالقوه يک ادويه يا واکسين نسبت
به خطر بالقوه آن ،تا استفاده يک ادويه برای مردم توجيه گردد .زمانيکه ادويه جديد ثبت ميشود فھم کمتر از پروفايل مصئونيت آن
موجود ميباشد .آگاھی و معلومات در مورد مصئونيت ادويه جديد موقع تأييد توسط اداره ملی تنظيمی محدود به تجارب آزمايشات
کلينيکی ) (clinical trialsتحت شرايط کنترول شده و معلومات ديگر کشورھا ميباشد .ھر چند ،خطرات ضمنی و روز افزون و
فوايد اضافی تنھا بعد از اينکه ادويه بطور گسترده توسط مردم مورد استفاده قرار گرفت ،شناسايی ميگردد.

پاليسی و ستراتيژی ھای ملی افغانستان
وزارت صحت عامه بمنظور بھبود مديريت مصئونيت دوايی در کشور پاليسی و ستراتيژی ھای را انکشاف داده است .ستراتيژی ملی
صحی سال ) (٢٠٢٠ – ٢٠١۶اشاره مينمايد که طرح ھای مصئونيت دوايی در سطح شفاخانه ھا جزء بسيار مھم جھت بھبود
مصئونيت مريض ميباشد .وزارت صحت عامه جمھوری اسالمی افغانستان در سالھای اخير در اسناد و پاليسی ھای خويش تاکيد
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بيشتری روی مصئونيت مريض نموده است بطور مثال پاليسی ملی دوايی سال ) ،(١٣٩٧ -١٣٩٣که ايجاد و توسعه سيستم
گزارشدھی واقعات ناخواسته دوايی را بيان ميکند .و باالخره ،تصويب طرح ايجاد اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
توسط کابينه دولت جمھوری اسالمی افغانستان و جاللتمآب رئيس جمھور کشور در جدی سال  ١٣٩۴ياد نمود.

تأسيس مرکز ملی فارمکووجيالنس
در پاسخ به نگرانی ھای فزاينده پيرامون دواھای بی کيفيت و جعلی در افغانستان ،پاليسی ملی دوايی افغانستان ) ١٣٩٣الی (١٣٩٧
خواستار تطبيق سرويالنس بھبود يافته دوايی بشمول فعاليت ھای فارمکووجيالنس ميباشد .اين سند ياد آوری مينمايد که
فارمکووجيالنس يا مراقبت ھای دوايی داکتران ،فارمسستان ،نرسھا ،توليد کننده گان و مريضان را تشويق مينمايد که معلومات راجع
به عوارض ناخواسته مشکوک دوايی ) ،(Suspected Adverse Drug Reactionموارد کيفيت محصول ) Product Quality
 (Issuesو يا اشتباھات تداويی ) (Medication Errorsبه تعقيب استفاده ادويه را به مرکز ملی فارمکووجيالنس يا مراقبت ھای
دوايی گزارش داده و اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی  -وزارت صحت عامه را در زمينه حصول اطمينان از
مصئونيت ،کيفيت و موثريت ادويه کمک نمايد.
اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی  -وزارت صحت عامه پروگرام ملی مراقبت ھای دوايی را منحيث يک چارچوب
سازمان يافته سيستماتيک و منظم برای جمع آوری ،تحليل ،مديريت فايده و خطر ،ديتابيس ،راپور آماده باش عوارض ناخواسته
مشکوک دوايی ،عدم موثريت محصول ،نقيصه در محصول ،دواھای جعلی و ساير موارد مرتبط به مصئونيت را تاسيس نموده است.
برنامه فارمکووجيالنس فرھنگ راپوردھی عوارض ناخواسته دوايی بدون مقصر دانستن و شيوه ھای خوب فارمکووجيالنس را در
کشور توسعه ميدھد .که شامل موارد )گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی ،آموزش کارمندان صحی ،دادخواھی و آموزش مردم،
نظارت بعد از بازار ) ،(Post-Market Surveillanceو ارتباط با شرکای ملی ،حوزوی و بين المللی ،ميگردد.

نقش ھا و مسئوليت ھا
وظايف سيستم فارمکووجيالنس متعدد و متنوع ميباشد .حداقل وظايف سيستم ملی فارمکووجيالنس ذيال مشخص گرديده است:
 توسعه فارمکووجيالنس در کشور ،جمع آوری و مديريت گزارشات عوارض ناخواسته دوايی و گزارشات اشتباھات تداويی
و يا ادويه تقلبی يا غير معياری مشکوک.
 تشريک مساعی و ھماھنگی با ساير فعاليت ھای جمع آوری عوارض ناخواسته دوايی در کشور )مثآل پروگرام ھای ملی
کنترول امراض ،مراکز کنترول سموم و غيره( و برنامه ھای نظارت بين المللی عوارض ناخواسته دوايی.
 شناسايی سيگنال ھای مصئونيت دوايی مانند واقعات ناخواستۀ ناشناخته يا نامشخص در رابطه با يک دوا.
 روی دست گرفتن ارزيابی خطر و گزينه ھا برای مديريت خطر.
 شناسايی اينکه ،اگر مشکالت کيفيت ادويه باعث عوارض ناخواسته دوايی شده است ،حمايت از تشخيص مسايل مربوط به
کيفيت دوا بصورت عام.
 افھام و تفھيم مناسب بر جوانب مربوط به مصئونيت دوا ،به شمول رفع شايعات بی اساس از سمی بودن ادويه و واکسين.
 استفاده معلومات فارمکووجيالنس برای بھبود برنامه ھای صحت عامه ،مريضان ،پاليسی ملی دوايی و رھنمودھای تداوی.
 تشويق جھت اجرای مطالعات استفاده ادويه.
 به عنوان يک عضو اشتراک کننده فعال در برنامه نظارت بين المللی ادويه سازمان صحی جھان ،مراکز ھمکار سازمان
صحی جھان برای فارمکووجيالنس ،مرکز نظارت اپساال در شھر اپساالی کشور سويدن .دفاتر مرکزی سازمان صحی
جھان مسئول موضوعات پاليسی مرتبط با برنامه نظارت ادويه سازمان صحی جھان می باشد ،ضمن اينکه مرکز نظارت
اپساال بر مسائل تخنيکی و اجرای روزمره برنامه ھای سازمان صحی جھان ميباشد.
 گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی ،واقعات ناخواسته شديد )  ،(Serious Adverse Eventsواقعات ناخواسته به تعقيب
معافيت ) (Adverse Events Following Immunizationو ) (Individual Case Safety Reportsگزارشات
واقعات فردی مصئونيت به ديتابيس مصئونيت دوايی سازمان صحی جھان مانند ، Cemflow،Vigiflow
 VigiBase ،Paniflowو  Vigilyzeو شريک نمودن اطالعات مصئونيت جھت تجزيه ،تحليل و رديابی سيگنال.
نقش ھا و مسئوليت ھای مشخص
 .1عرضه کننده گان مراقبت ھای صحی :مستند نمودن و گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک دوايی با استفاده از فورم
تعيين شده به مرکز فارمکووجيالنس – اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
 .2مريضان ،فاميل ھا و کارکنان صحی :ارايه گزارش عوارض ناخواسته مشکوک دوايی به عرضه کنندگان مراقبت ھای
صحی يا مستقيماً به مرکز فارمکووجيالنس – اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی با استفاده از فورم تعيين
شده.
 .3کميته ھای دوايی و معالجوی تسھيالت صحی
 oترويج استفاده معقول و مصئون ادويه
 oمرور گزارشات عوارض ناخواسته دوايی و اتخاذ اقدامات اصالحی جھت جلوگيری از واقعات ناخواسته به شمول
اشتباھات تداوی.
 oبرقراری ارتباط با مرکز فارمکووجيالنس – اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی.
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 oجمع آوری ،دريافت ،طی مراحل ،مرور ،تجزيه و تحليل گزارشات عوارض ناخواسته مشکوک دوايی ،اشتباھات
تداوی و گزارشات مشکوک کيفيت ادويه )مراجعه به طرز العمل معياری عملياتی "ثبت ،مديريت و گزارشدھی
عوارض عوارض ناخواسته دوايی" ويب سايت اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی(.
 oتطبيق مديريت خطر و اقدامات کاھش خطر ،قسميکه مناسب است.
 oشريک نمودن معلومات مصئونيت ادويه با کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی و عام مردم.
 oآموزش کارکنان مراقبت ھای صحی در گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک و وقايه عواض ناخواسته دوايی.
 oايجاد ھماھنگی بين فارمکووجيالنس و ساير پروگرام ھای صحت عامه.
 oپاسخ به موقع به پرسشھای مصئونيت ادويه.
کميته مصئونيت دوايی
 oبه عنوان کميته مشورتی مصئونيت دوايی ايفای وظيفه مينمايد )مراجعه به "اليحه وظايف کميته مصئونيت دوايی"
ويب سايت اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی(
 oارايه مشوره ھای تخنيکی به مرکز فارمکووجيالنس در مورد مصئونيت ادويه و ساير موارد مرتبط به مصئونيت
مريض.
 oاجرای ارزيابی سببی گزارشات عوارض ناخواسته مشکوک دوايی )مراجعه به طرز العمل معياری عملياتی
"ارزيابی سببی عوارض ناخواسته مشکوک دوايی" ويب سايت اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی(
برنامه ھای صحت عامه
 oتشريک مساعی با مرکز فارمکووجيالنس در جمع آوری و پروسس گزارشات عوارض ناخواسته مشکوک دوايی
به شمول عوارض ناخواسته به تعقيب معافيت.
 oتشريک مساعی با مرکز فارمکووجيالنس در اجرای رسيدگی به سيگنال ھای مصئونيت مورد نياز صحت عامه.
 oآموزش کارمندان مراقبت ھای صحی در زمينه گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک و وقايه آن.
توليد کنندگان و پخش/توزيع کنندگان داخلی
 oحصول اطمينان از موجوديت سيستم فارمکووجيالنس در ساختار شرکت يا فابريکه.
 oارايه گزارش عوارض ناخواسته مشکوک دوايی ناشی از استفاده محصوالت شان
 oپاسخ دھی منظم و فوری به درخواستھای مرکز فارمکووجيالنس– اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت
صحی.
حکومت افغانستان :حصول اطمينان از موجوديت منابع کافی مالی و بشری جھت حمايت مرکز فارمکووجيالنس.

حدود فعاليت ھای فارمکووجيالنس
فارمکووجيالنس با مصئونيت ادويه ،تجھيزات طبی ،ادويه متمم )که شامل ادويه سنتی و گياھی ميباشد( ،واکسينھا ،محصوالت خون،
و ساير تجھيزات بيولوژيکی و طبی سر و کار دارد .ھمچان با شناسايی ادويه غير معياری ،اشتباھات تداوی ،عدم مؤثريت ادويه و
استفاده ادويه بدون ليبل نيز سر و کار دارد .معلومات در مورد ساير موارد مانند تسمم حاد و مزمن ،مرگ و مير ناشی از ادويه ،سوء
استفاده ) (Abuseو استفاده نادرست ) (Misuseادويه ،عمل متقابل با ساير دواھا و يا غذا ،را نيز ميتوان از فعاليتھای
فارمکووجيالنس بدست آورد.

انواع عوارض ناخواسته دوايی
عوارض ناخواسته دوايی يک عکس العمل ناشناخته يا غير قابل پيشبينی مضر در انسانھا بوده که از اثر مصرف يک دوز ادويه
جھت تشخيص ،تداوی و يا پيشگيری از امراض يا وضعيت طبی رخ می دھد .دو نوع اساسی عوارض ناخواسته دوايی وجود دارد،
نوع  Aو نوع  ،Bکه ذيال بحث ميگردد:
 نوع ) Aافزايش يافته يا  (augmentedمرتبط به عملکرد اصلی دوا ميباشد.
 oبه احتمال زياد در ھر شخصی رخ می دھد
 oمرتبط به دوز ميباشد
 oتأثيرات فارمکوديناميک
 oمعمول است
 oمديريت ماھرانه ميزان اش را کاھش می دھد
 نوع ) Bغير مانوس يا عجيب يا  (bizarreمرتبط با عملکرد اصلی دوا نيست
 oدر بعضی افراد رخ می دھد
 oجز از تاثيرات نارمل فارمکولوژيک ادويه نميباشد
 oمرتبط به دوز نميباشد
 oغير قابل پيش بينی است
 oشامل  idiosyncraticو حساسيت ھا ميباشد
 oبيشترين تلفات ناشی از ادويه به شمار ميرود
عالوه برانواع فوق الذکر ،چھار نوع عوارض ناخواسته دوايی ديگر نيز وجود دارد:
 نوع ) Cمزمن يا  (continuesعبارت از عارضه است که از سبب استفاده طوالنی مدت ادويه رخ ميدھد.
 نوع ) Dمتأخر يا  (delayedکه باعث سرطان و  teratogenesisمی شود،
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نوع ) Eپايان استفاده يا  (ending of useقطع ناگھانی دوا که ميتواند مشکالت مانند برگشت دوباره عدم کفايه غده فوق
کليه از باعث قطع پريدنيزولون شود؛
نوع ) Fعدم موفقيت تداوی( که ناکامی در تداوی می باشد.

گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی توسط کارمندان صحی
ميتودھای متعددی را ميتوان جھت جمع آوری معلومات مصئونيت در فارمکووجيالنس استفاده نمود .در اکثر کشورھا ،سيستم
فارمکووجيالنس بر اساس گزارشدھی داوطلبانه )(Spontaneousعوارض ناخواسته دوايی توسط کارمندان صحی و مصرف
کنندگان با وجود محدوديت ھای شناخته شده گزارشدھی ناکافی بنا نھاده شده است .اين سيستم گزارشدھی نسبتاً ارزان بوده و می توان
تمام ادويه و مريضان سيستم مراقبت ھای صحی را نظارت کرد .سيستم ھای ديگری بشمول  Cohort Event Monitoringيا
تعقيب فعال مريض نيز وجود دارند.
گزارشدھی داوطلبانه عبارت از سيستمی است که عوارض يا واقعات ناخواسته دوايی بشکل داوطلبانه توسط کارمندان صحی ،ساير
کارمندان مسلکی و مشتريان به ادارات تنظيمی راپور داده ميشوند .گزارشدھی داوطلبانه بعضآ منحيث گزارش دھی منفعل يا
غيرفعال ) (Passiveنيز شناخته ميشود .گزارشدھی داوطلبانه يک ارتباط ناخواسته کارمندان مسلکی يا مشتری است که يک يا بيشتر
عوارض ناخواسته دوايی را در مريضی که يک يا چند ادويه به او داده شده است ،گزارش دھند که اين معلومات توسط تحقيق يا جمع
آوری ارقام به شکل منظم بدست آمده نمی تواند .گزارشدھی داوطلبانه جھت شناسايی عوارض ناخواسته دوايی که قبال در مطالعات
پيش از کلينيک ) (preclinicalو کلينيک ) (clinicalمشاھده نشده ،جھت فھم بھتر از خطرات بالقوه به شمول عکس العمل ھای که
از اثر عمل متقابل دوايی يا تاثيرات دوا در يک گروپ از افراد مشخص رخ می دھد ،و کمک برای فراھم نمودن اساس برای تنظيم
موثر ادويه ،آموزش و که در نتيجه باعث تغيير در روش ھای تجويز کننده گان و استفاده کننده گان ميشود ،طراحی شده است.
اصطالح ) (Individual Case Safety Reportsيا گزارش واقعه مصئونيت فردی جھت تشريح گزارشات داوطلبانه عوارض
ناخواسته مشکوک دوايی استفاده می شود.
گزارشدھی داوطلبانه عوارض ناخواسته مشکوک دوايی نقش عمده يی در شناسايی سيگنال ھای خطر زمانيکه يک ادويه به بازار
عرضه ميگردد ،دارد .ھمچنان اينھا ميتوانند که معلومات مھمی را در مورد خطرات در گروپ تحت خطر فراھم نمايند .به منظور
کمک و بھبود مصئونيت مريض ،تمام عرضه کنندگان خدمات صحی بايد ھر نوع واقعات ناخواسته مشکوک را که ممکن از اثر ھر
نوع ادويه )ادويه يا مواد بيولوژيکی( ،واکسينھا و ادويه گياھی ،بدون در نظر داشت اينکه عارضه خفيف ،متوسط يا شديد است،
گزارش دھند .اين افراد عمدتآ مسئول کشف و گزارشدھی واقعات ناخواسته مشکوک اند :داکتران ،داکتران دندان ،فارمسستان،
نرسھا ،قابله ھا ،مديران مراقبت ھای صحی ،و ساير عرضه کنندگان مراقبت ھای صحی .بر عالوه ،ممکن گزارشات از مريضان و
يا اقاربشان ،توليد کننده گان ،ساير انواع توزيع/پخش کنندگان ،کارکنان صحی جامعه و محققين و کسانيکه مطالعات کلينيکی را انجام
می دھند ،نيز دريافت شود.
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد با استفاده از "فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی" صورت گيرد .اين فورم ملی
گزارشدھی )ضميمه  (1برای گزارشدھی واقعات ناخواسته مشکوک دوايی می باشد .اين فورم به شفاخانه ھا توزيع ميگردد.
درحاليکه گزارشدھی واقعات ناخواسته مشکوک دوايی داوطلبانه ميباشد ،اما عرضه کننده گان مراقبت ھای صحی بايد واقعات
ناخواسته مخصوصآ اگر اين واقعات جدی يا غير مترقبه باشند ،را گزارش دھند.
کاپی تکميل شده زرد يا اسکن شده فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد به آدرس ذيل ارسال شود:
آمريت فارمکووجيالنس
اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
کابل ،افغانستان
ايميل آدرسpvcenterafg@gmail.com :
گزارش عوارض ناخواسته دوايی محرم می باشد ،تمام معلومات بدست آمده در مورد مريض و گزارش دھنده به شکل کامالً محرم
نگھداری و با تمام قدرت محافظت ميگردد .معلومات ارايه شده توسط گزارش دھنده بر عليه او استفاده نخواھد گرديد .اين کامال
پذيرفته شده است که اشتباھات تداوی و واقعات ناخواسته مرتبط معموالً ناشی از فکتورھای مربوط به انسان ،طراحی ضعيف
محصوالت صحی و سيستم ھا بوجود ميايد نه از عملکرد فردی يک داکتر ،بنابرين ميتود "بدون نام ،بدون مالمتی ،و بدون شرم"
استفاده خواھد شد.

گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی توسط مريضان
گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک دوايی توسط مريض به عرضه کنندگان مراقبت ھای صحی شان يا به مرکز ملی
فارمکووجيالنس تشويق ميگردد .زمانيکه يک عارضه ناخواسته مشکوک دوايی توسط عرضه کننده مراقبت ھای صحی دريافت
گرديد بايد واقعه با استفاده از فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی مستند و گزارش گردد.

مشخصات يک گزارش کامل عوارض ناخواسته دوايی
حداقل معلوماتی که برای تکميل نمودن فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی نياز است قرار ذيل ميباشد:
 مشخصات مريض
 مشخصات گزارش دھنده
4




شرح واقعه ناخواسته ،مثآل عوارض ناخواسته مشکوک دوايی
شرح ادويه يا دواھای مشکوک

گزارش دھنده و دريافت کننده عوارض ناخواسته دوايی بايد سعی نمايد که معلومات را با کيفيت بلند با در نظر داشت دقت ،وضاحت،
و تکميلی ياداشت نمايد.
گزارش يک واقعه مکمل شامل موارد ذيل می باشد:
 شرح واقعه ناخواسته يا تاريخچه مرض ،بشمول زمان شروع اعراض يا عاليم.
 جزئيات ادويه که برای معالجه و ادويه که ھمزمان با آن استعمال گرديده است )مثآل دوز ،بچ نمبر برای واکسين ھا يا ديگر
مواد بيولوژيکی ،برنامه تداوی ،تاريخ ھا ،مدت زمان( بشمول ادويه بدون نسخه داکتر ،مکمل ھای غذايی و دواھای که
توسط مريض اخذ و اخيرآ قطع شده باشد.
 مشخصات مريض ،بشمول معلومات مثآل سن ،جنس ،نژاد ،وضعيت صحی اوليه قبل از آغاز تدوای با ادويه ،وضعيت دو يا
چندين مرض ھمزمان ،استفاده از چندين ادويه ھمزمان ،تاريخچه مرضی فاميلی مرتبط ،و موجوديت ساير عوامل خطر;
 مستندات تشخيص امراض ،به شمول ميتود ھای استفاده شده برای تشخيص.
 سير صحی واقعه و نتايج مريض )مثال :بستری شدن يا فوت(.
 اقدامات مرتبط به تداوی و معاينات البراتوار ،قبل از معالجه ،در جريان معالجه ،و بعد از معالجه ،بشمول ميزان خون ،در
صورت مقتضی.
 معلومات در مورد عکس العمل قطع و تطبيق دوباره دوا در صورت موجوديت و مناسب بودن.
 ساير معلومات مرتبط )مثآل جزئيات در رابطه به واقعه يا معلومات در مورد فوايد که به مريض رسيده است ،در صورتيکه
برای ارزيابی واقعه مھم باشد(.

فيدبک به گزارش دھنده گان
مرکز فارمکووجيالنس به گزارش دھندگان عوارض ناخواسته دوايی فيد بک ارسال می کنند .گزارش دھنده می تواند فيدبک را از
شخص مؤظف فارمکووجيالنس يا کميته دوايی و معالجوی شفاخانه يا مرکز صحی و يا مستقيما ً از کارمندان مرکز فارمکووجيالنس
دريافت نمايند .ارسال فيدبک به گزارش دھنده گان بايد ذريعه مکتوب ،تيلفون ،ايميل و يا خبرنامه ويژه صورت گيرد .فيدبک بايد
شامل سپاسگزاری از دريافت فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی ،نکاتی در مورد تکميل گزارش و پيشنھادات جھت بھبود
کيفيت گزارش )در صورتيکه قابل اجراء باشد( باشد .تمام گزارشات واقعات جدی در صورتيکه تکميل نباشد بايد پيگيری شوند.
پيگيری بايد بسيار کم باشد که با عث دلسردی در راپوردھی بعدی نگردد .مثال ھای از پيگيری يا درخواست معلومات که ممکن
تقاضا گردد شامل جزئيات اساسی درج نشده ،معلومات درمورد نتيجه نھايی ،و نتايج آزمايشات البراتواری می باشند.

ترويج گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی
فورم ھای گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد بطور گسترده در تسھيالت صحی توزيع شوند .در صورت امکان ،بايد محالت
مشخص برای وصول فورمه ھای واقعات ناخواسته در داخل شفاخانه موجود باشد بطور مثال کميته دوايی و معالجوی ) Drug and
 .(Therapeutic Committeeھمچنان کارمندان صحی بايد بطور کامل توسط مرکز فارمکووجيالنس اداره ملی تنظيم امور دوايی
و محصولت صحی آموزش ديده باشند تا عوارض ناخواسته دوايی را تشخيص و فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی را تکميل
نمايند .آموزش بايد شامل شناسايی انواع واقعات ناخواسته در ھر زمان ممکنه ،باشد.
ميتودھای مبتنی بر شواھد که جھت ترويج گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی توسط فارمکووجيالنس در جاھای ديگر استفاده می
شوند عبارتند از:
 تسھيل در دسترسی آسان به فورم ھای گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی.
 تصديق از دريافت ھر گزارش عوارض ناخواسته مشکوک دوايی از طريق مکتوب يا تماس تيلفونی و تشکری از تھيه کننده
گزارش.
 تھيۀ خالصه روند واقعات يا خبرنامه ھا و غيره به دکتران .ارسال فيدبک به تھيه کننده گزارش بشکل مقاالت روزنامه يا
ژورنال ،تخته اعالنات در مورد عوارض ناخواسته دوايی يا ورقه ھای معلوماتی.
 پيشنھاد نمودن گزينه ھا جھت گزارشدھی واقعات ناخواسته بشمول ايميل ،فکس و انترنت.
 پيش پرداخت ھزينه پست برای فورم ھای گزارشدھی واقعات ناخواسته.
 نامزد نمودن "قھرمان" گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی در تسھيالت صحی.
 تفويض صالحيت ثبت واقعات ناخواسته و وظيفه راپوردھی آن به ديگران.
 تشويق در تدوير کنفرانسھای طبی و بحث روی واقعات ناخواسته ،شناسايی ،مديريت ،جلوگيری و گزارشدھی واقعات
ناخواسته دوايی.
 تعيين و حمايت محالت نگھبانی ) (sentinel sitesبه عنوان "پرچمدار يا  "flagshipsجھت گزارشدھی واقعات ناخواسته.
 تشريک مساعی با کميته ھای دوايی و معالجوی داخلی و انجمن ھای مسلکی.
 ادغام فارمکووجيالنس در پروگرامھای آموزشی قبل از خدمت داکتران ،فارمسستان ،داکتران دندان و نرسھا.
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دياگرام جريان مديريت و ثبت واقعات عوارض ناخواسته دوايی
دياگرام جريان معلومات گزارشات عوارض ناخواسته دوايی در طرزالعمل معياری عملياتی ثبت ،مديريت و گزارشدھی عوارض
ناخواسته دوايی بصورت خالصه تشريح شده است:
 .1تمام فورم ھای تکميل شده عوارض ناخواسته دوايی توسط کارمند فارمکووجيالنس جھت تکميل بودن و کيفيت ارقام مرور
می شود.
 .2در صورت ضرورت ،کارمند فارمکووجيالنس با گزارش دھنده جھت دريافت معلومات کمبود در تماس شده و معلومات
اضافی را در صورت نياز جمع آوری می کند.
 .3گزارش مرور واقعه )ضميمه  (2توسط کارمند فارمکووجيالنس برای ھر گزارش عوارض ناخواسته دوايی تھيه ميشود.
 .4واقعات عوارض ناخواسته مشکوک دوايی توسط کميته فرعی مصئونيت دوايی و يا توسط خود کميته مصئونيت دوايی
مرور می شود.
 .5ارزيابی سببی باالی واقعه انجام می شود )به طرزالعمل معياری عملياتی ارزيابی سببی عوارض ناخواسته مشکوک دوايی
مراجعه شود(.
 .6تصميم مقتضی در مورد مناسب بودن اعزام گزارش عوارض ناخواسته دوايی به ديتابيز  ،VigiFlowتوسط کميته
مصئونيت دوايی اتخاذ می گردد.
 .7کميته مصئونيت دوايی يک پالن کاھش خطر را به شعبه عوارض ناخواسته دوايی ،در صورت مناسب بودن ارايه مينمايد.
 .8مرکز فارمکووجيالنس به گزارش دھنده گان فيدبک ارسال مينمايد .گزارش دھنده می تواند فيدبک را از طريق شخص
مؤظف فارمکووجيالنس ،کميته دوايی و معالجوی شفاخانه ،يا مستقيما ً از کارمندان مرکز فارمکووجيالنس دريافت نمايند.
 .9گزارش عوارض ناخواسته دوايی توسط بخش عوارض ناخواسته دوايی در دوسيه حفظ و نگھداری ميگيرد.

ارزيابی سببی گزارشات عوارض ناخواسته دوايی
تمام واقعات ناخواسته که برای مريضان رخ می دھد علل آن ادويه يا واکسينھا نميباشد .ھدف ارزيابی سببی تعيين احتمال اينکه يک
دوای مشخص سبب يک واقعه ناخواسته شده است ،ميباشد .ارزيابی سببی يک جزء مھم و عادی فارمکووجيالنس بوده و به ارزيابی
بھتر خصوصيات سود و زيان ادويه کمک می کند .ميتودی که استفاده بيشترين در ارزيابی سببی دارد سيستم ارزيابی سببی مرکز
نظارت اپساال -سازمان صحی جھان ) (WHO-UMCمی باشد 1.اين ميتود با در نظر داشت خواص فارمکولوژيک ادويه مشکوک
ھمچنان کيفيت اسناد شامل در فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی اجرا ميگردد.
سيستم ارزيابی سببی مرکز نظارت اپسال – سازمان صحی جھان سبب را در يکی از شش کتگوری به اساس تعداد معيار ارزيابی
)ضميمه  (3طبقه بندی کرده است .در عمل ،بيشترين عوارض ناخواسته دوايی "ممکن يا  "possibleيا "احتمالی يا  "probableو
تعداد کمی مطلقآ "قطعی يا  "certainيا "غير محتمل يا  "unlikelyدسته بندی ميشوند .درحاليکه محدوديت ھای در اجرای ھر شيوه
ارزيابی سببی وجود دارد ،سيستم ارزيابی سببی مرکز نظارت اپسال – سازمان صحی جھان يک وسيله عملی است که باعث کاھش نا
ھماھنگی بين کسانيکه گزارشات عوارض ناخواسته دوايی را ارزيابی ،طبقه بندی ارتباط احتمالی ميکنند ،ميگردد و ارزيابی علمی
گزارشات عوارض ناخواسته دوايی را بھبود می بخشند .ارزيابی سببی بايد توسط متخصصين کلينکی کميته مصئونيت دوايی  -مرکز
فارمکووجيالنس و انانيکه در زمينه اجرای ارزيابی سببی آموزش ديده اند ،تکميل شود .بطور مثال کسانيکه دوره "آموزشی ارزيابی
سببی عوارض ناخواسته دوايی" را تکميل نموده اند.
پروسه ارزيابی سببی شامل مرور فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی )ضميمه  (1جھت شناسايی عوامل احتمالی که واقعه
ناخواستۀ گزارش شده را با ادويه مشکوک پيوند دھد و ھمچنين جھت شناسايی عواملی که يک ارتباط را با ادويه مشکوک رد می
کند ،ميباشد .بعد از اينکه ارزيابی سببی مشخص گرديد ،اين معلومات بايد در فورم گزارش مرور واقعه عوارض ناخواسته مشکوک
دوايی )ضميمه  (2ياداشت شده و به کميته مصئونيت دوايی ھمراه با يک نقل فورم گزارش عوارض ناخواسته دوايی فرستاده می
شود.
موارد ذيل نظر اجمالی پروسه اجرای ارزيابی سببی می باشد:
 .1مرور معلومات ثبت شده در فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی.
 .2اجرای ارزيابی سببی توسط يکی از اعضای مرکز فارمکووجيالنس يا يکی از کميته ھای فرعی کميته مصئونيت دوايی.
 .3پس از تکميل نمودن ارزيابی سببی بايد معلومات توسط کميته مصئونيت دوايی تأييد شود.
 .4ارزيابی سببی تصديق شده در فورم گزارش مرور واقعه عوارض ناخواسته مشکوک دوايی اضافه خواھد شد و منحيث
بخش از معلومات فراھم شده به ديتابيز  VigiBaseثبت می گردد.
 .5در صورت لزوم ،نتايجی بدست آمده از ارزيابی سببی جھت تصميم گيری برای کشف سيگنال و يا مديريت خطر و افھام و
تفھيم استفاده می گردد.

ارزيابی مفاد -خطر توسط کميته مصئونيت دوايی
بيالنس خطر -مفاد محصوالت دوايی را نميتوان بصورت مجزا در نظر گرفت ،بايد با تداوی ھای ديگر يکه که برای عين مرض
می باشد مقايسه شود .بيالنس خطر -مفاد ممکن از طريق افزايش مفاد )مثآل محدود کردن استفاده ادويه برای عکس العمل ھای
شناسايی شده( يا از طريق کاھش خطرات بوسيله اقدامات کاھش خطر ]مثآل عدم استفاده ادويه در مريضانی در معرض خطر ،کاھش
1
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دوز ادويه ،معرفی اقدامات احتياطی و ھشدارھا حين استفاده ادويه ،آزمايشات قبل از تداوی )در صورت مناسب بودن([ جھت
شناسايی مريضان در معرض خطر ،و نظارت در جريان تداوی جھت تشخيص اوليه عوارض ناخواسته .ارزيابی مفاد  -خطر توسط
کميته مصئونيت دوايی رھنمايی شده و بايد بيالنس ھمه مزايا و خطرات در نظر گرفته شود.
ارزيابی مفاد
زمانيکه يک خطر جديد يا متغير شناسايی ميشود ،مھم است که مفاد محصول دوايی را با استفاده از تمام معلومات موجود ارزيابی
مجدد نمايم .مفاد ترکيبی از پارامترھای متعددی بشمول اندازه شفا دادن يا بھبود يا تخفيف دادن اعراض ،ميزان جوابگوی و مدت
زمان و کيفيت زندگی ،ميباشد .در مورد محصوالت دوايی وقايوی ،مفاد ممکن باعث کاھش شدت متوقعه يا شيوع مرض در نظر
گرفته شده باشد .مفاد بايد تا آنجای که ممکن است بشکل کمی بيان گردد که بتواند تا اندازه ای با خطر مقايسه گردد.
ارزيابی خطر
ارزيابی خطر شامل يک پروسه مرحله وار بوده که نيازمند شناسايی ،تصديق ،خصوصيات )بشمول شناسايی فکتورھای خطر( و
تعيين خطر در نفوس در معرض خطر ميباشد .در کل ارزيابی خطر بايد با در نظر داشت تمام منابع معلوماتی موجود صورت گيرد،
بشمول:
 گزارشات عوارض ناخواسته دوايی
 معلومات عوارض ناخواسته از مطالعاتی که ممکن با حمايت يا عدم حمايت کمپنی صورت گرفته باشد.
 معلومات ايپديمولوژيکی )(Epidemiological data
 کتاب راجسترھا ،بطور مثال ،ناھنجاری ھای ارثی يا مادر زادی يا کاستی ھای ھنگام تولد به تعقيب معروض شدن با
دواھای مشخص مورد عالقه.
 معلومات نشر شده در نوشته ھای علمی يا ارايه شده بشکل خالصه ) ،(abstractپوستر يا الکترونيکی.
 تحقيقات در مورد کيفيت ادويه
 معلومات و ارقام در مورد فروشات و استفاده محصول
موضوعات مھمی که بايد در ارزيابی عوارض ناخواسته آدرس شوند شامل شواھد وابستگی سببی ،شدت ،تناوب مطلق و نسبی و
موجوديت عوامل خطر که ممکن اقدامات وقايوی را اجازه دھد .کيفيت و درجه شواھد خطر بايد در نظر گرفته شود .در ارزيابی
خطرات و مالحظات اقدامات تنظيمی بسيار مھم است که به ياد داشته باشيم که ندرتآ گزارش واقعه واحد باعث وابستگی سببی ھمراه
با ادويه مشکوک و تاثيرات باالی موازنه خطر و سود ميگردد .ارزيابی خطر بايد منحيث عامل بالقوه برای دوای بيش از حد
) ،(overdoesاستفاده نادرست ،سوء استفاده ،استفاده بدون توجه به ليبل ) (off-label useو اشتباھات تدوايی درنظر گرفته شود.

ستراتيژی ھای مديريت خطر
مديريت خطر يک جزء ضروری و معياری سيستمھای فارمکووجيالنس ميباشد .مديريت خطر عبارت از شناسايی و ارزيابی خطر
بصورت متداوم و کاھش آن از طريق مداخالت مناسب به شمول ارايه مشورت و معلومات به شرکای کاری ،ميباشد .مديريت خطر
يک محصول دوايی را در تمام دوره حيات از مطالعات قبل از عرضه به مارکيت الی شرايط استفاده آن در مارکيت ،زمانيکه اجازه
عرضه به مارکيت را دريافت نمود ،تعقيب مينمايد .خطرات يک دوا يا واکسين نتيجۀ عمل متقابل خواص ذاتی فارمکولوژيک آن با
روش استفاده آن در دنيای حقيقی يا مارکيت ميباشد .مديريت خطر مسئوليت تمام استفاده کننده گان دوا بشمول عرضه کنندگان
مراقبت ھای صحی ،مريضان ،ادارات تنظيمی ،و فابريکات دوايی می باشد.
اکثر اوقات ،سيگنال ھای مصئونيت که بوسيله سيستم ملی گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی شناسايی و ارزيابی ميگردد اولين
عاليم مھم خطر ايمنی بر خالف ادويه و واکسين است .تعيين اينکه يک خطر ايمنی "مھم" چيست ،قضاوت کلينيکی در مورد تاثيرات
بالقوه آن باالی صحت عامه بر اساس تناوب وقوع خطر و اھميت طبی آن نيزمی باشد.
کاھش خطر اصطالح است که در برگيرندۀ جلوگيری و به حداقل رسانيدن خطر می باشد .ھدف کاھش خطر بايد مستقيمآ در باره
صحت بھتر مريض باشد .اقدامات کاھش خطر ميتواند شامل ھر يک از فعاليت ھای ذيل که توسط کميته مصئونيت دوايی به مرکز
ملی فارمکووجيالنس پيشنھاد ميشود ،ميباشد:
 فراھم نمودن معلومات مھم و به موقع ايمنی به کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی و به عام مردم .اين معلومات ميتواند از
طريق مکاتيب ،خبرنامه ھا ،و يا از طريق رسانه ھای چاپی و انترنتی عرضه شوند.
 اصالح يا تعديل ليبل محصول دوايی برای کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی و يا برای مريضان .معلومات جديد ممکن
باالی ليبل محصول با در نظرداشت استطباب ،توصيه ھای در مورد دوز ،مضاد استطباب ،ھشدارھا و احتياط ھا يا ساير
بخش ھای ليبل يا ورقه معلوماتی دوا )در صورت مناسب بودن( را متأثر نمايد.
 اصالح يا تعديل رھنمودھای تداوی معياری.
 وضع محدويت ھا در پخش يا توزيع و يا استفاده بعضی محصوالت دوايی.
 تعليق تھيه و تدارک محصوالت يا تدارکات.
 خارج نمودن محصول دوايی از مارکيت ،بشمول خارج نمودن از لست ملی ادويه مجاز .يک دوا يا واکسين ممکن زمانی از
مارکيت يا لست ملی ادويه مجاز خارج شود که خطرات آن بيشتر از مزايای آن باشد .اين روش زمانی در نظر گرفته ميشود
که موارد مصئونيت دوا يا ديگر محصوالت دوايی قابل اصالح نباشد ،مثآل دريافت گردد که ادويه سبب عوارض جانبی
جدی ميشود که حين ثبت شناخته نشده بود ،اقدامات پيشنھادی کاھش خطر به حد ناکافی باشند ،و يا اگر يک خطر تھديد
کننده به صحت عامه باشد .در صورتيکه اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی تصميم خارج کردن يک
7

محصول دوايی را از مارکيت اتخاذ مينمايد ،بايد به توليد کننده محصوالت دوايی اطالع دھد که ادويه ديگر نميتواند به
مارکيت عرضه گردد .معموالً ،توليد کننده نظر به درخواست اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی بصورت
داوطلبانه عرضه ادويه به مارکيت را ھمراه با جمع آوری دوباره ) (recallاز مارکيت ،توقف ميدھد .در صورتيکه توليد
کننده با تصميم اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی موافق نباشد ،در آن وقت اداره ملی تنظيم امور دوايی و
محصوالت صحی ميتواند اقدام به خارج نمودن ادويه غير مصئون از مارکيت و پس گيری ثبت ادويه را روی دست گيرد.

مکاتبه خطر
مکاتبه يا افھام و تفھيم خطر يک پروسه متقابل تبادله معلومات خطر با عرضه کنندگان خدمات صحی ،مريضان و عام مردم ميباشد.
معلومات ضروری بايد ابالغ شود ،حتی اگر ھيچ نگرانی بالقوه مصئونيت دريافت نشده وھيچ خطری برای صحت عامه نداشته باشد.
اھداف افھام و تفھيم خطر يا مصئونيت قرار ذيل ميباشد:2
 ارايه به موقع معلومات ،مبتنی بر شواھد درمورد استفاده مصئون و مؤثر ادويه
 در صورت امکان ،تسھيل در ايجاد تغييرات در شيوه ھای مراقبت ھای صحی
 تغيير در طرز برخورد ،تصاميم و سلوک در رابطه به استفاده ادويه
 پشتيبانی از اقدامات کاھش خطر
 تسھيل در اتخاذ تصاميم آگاھانه در مورد استفاده معقول ادويه
مخاطبين مورد ھدف افھام و تفھيم خطر شامل عرضه کننده مراقبت ھای صحی ،مريضان ،عام مردم و رسانه ھا ميباشد .وسايل و
شبکه ھای ارتباطی متفاوت استفاده شده ميتواند ،که شامل:
 افھام و تفھيم مستقيم با عرضه کنندگان خدمات صحی مثآل مکاتيب و خبرنامه ھا
 خبرنامه ھا
 کنفرانس ھای مطبوعاتی
 ويب سايت ھا و رسانه ھای اجتماعی
 نشر مقاالت در ژورنالھا علمی و ژورنال ھای نھادھای مسلکی
بحران زمانی رخ ميدھد که اخبار در مورد مصئونيت يا مؤثريت يک محصول که تاثير عمده بر صحت عامه داشته که در نتيجه
اقدامات فوری را ايجاب مينمايد .ھمچان يک بحران زمانی رخ ميدھد که رسانه ھا گزارشاتی نگران کننده در مورد استفاده يک
محصول مشخص نشر نمايد .زمانيکه يک بحران رخ ميدھد ،نظر به وضعيت ،اداره تنظيمی بايد معلومات موجود را مطالعه و در
روشنی آن تصاميم مقتضی اتخاذ نمايد از قبيل اعمال اقدامات تنظيمی مناسب ،حصول يا صدور معلومات اضافی و مکاتبه نمودن
خطر يا عدم موجوديت خطر .واقعه ھر چه باشد ،بايد يک ھماھنگی نزديک بين شرکای کاری در ايجاد توانايی اقدامات فوری
زمانيکه شواھد خطر باالی صحت عامه ظاھر ميشود ،موجود باشد .بايد ميکانيزمی جھت بر قرار کردن ارتباط با رسانه ھا ايجاد
شود تا در فراھم نمودن به موقع معلومات جھت جلوگيری از گمانه زنی در اخبار و کمک به مديريت بحران به وجود آيد.

فارمکووجيالنس و برنامه ھای صحت عامه
برنامه ھای صحت عامه بايد به شکل روتين يا روزمره مصئونيت ادويه که در برنامه ھای شان استفاده می شود ،نظارت کنند.
فارمکووجيالنس معلومات مفيد را برای برنامه ھای صحت عامه در مورد مصئونيت دوايی در بين گروپھای افراد ،بشمول نفوس
آسيب پذير مانند خانمھای در سن باروری ) (childbearing ageو اطفال فراھم مينمايد .فارمکووجيالنس نقش مھمی را در دنبال
نمودن سيگنال ھای مصئونيت ،عملی نمودن رھنمودھا برای برنامه ھای صحت عامه و تعريف بھتر و کاھش سوء ظن در مورد
پروفايل مصئونيت ادويه و واکسين ھای جديد ايفا مينمايد .برنامه فارمکووجيالنس بايد در ھمکاری با ساير برنامه ھای صحت عامه
و معافيت کتلوی کار نمايد.
فوايد تقويت ھمکاری ھای مشترک بين فارمکووجيالنس و برنامه ھای صحت عامه شامل موارد ذيل ميباشد:
 اجتناب از عوارض جانبی قابل جلوگيری و ارتقاء مصئونيت دوايی
 تقويت مقررات دوايی و ظرفيت تنفيذی
 ارتقای نظارت/معاونت دولت و تمويل کننده در تامين کردن صحت عامه
 بھبودی در اعتماد مردم باالی مصئونيت ادويه پروگرام صحت عامه
 حمايت از رھنمودھای تداوی معياری و پاليسی ھا
 ھماھنگ کردن آموزش کارمندان صحی در مورد گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی و جلوگيری از واقعات ناخواسته
دوايی.

ادويه غير معياری ،غلط ،جعلی و تقلبی
ادويه غير معياری ) ،(substandardغلط ) ،(falseجعلی ) (fakeو تقلبی ) (counterfeitيک مشکل صحی جھانی ميباشد .ادويۀ
بی کيفيت باعث عواقب مھمی صحی ميگردد ،ازجمله عامل بالقوه برای ناکامی تداوی ،ايجاد مقاومت ميکروبی و عوارض ناخواسته
دوايی جدی؛ بلند بردن ھزينه مراقبت ھای صحی و تضعيف اعتماد مردم باالی سيستم ھای مراقبت صحی ميشود .عرضه کنندگان
مراقبت ھای صحی و مريضان تشويق ميگردند تا ادويه غير معياری ،غلط ،جعلی و تقلبی مشکوک را به مرکز ملی فارمکووجيالنس
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/01/WC500137666.pdf
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گزارش دھند .اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی ميتواند دستور جمع آوری دوباره محصوالت را توسط توليد کننده
صادر نمايد.

اشتباھات تداوی
اشتباه تداوی يک واقعه قابل وقايه بوده که سبب و يا منجر به استفاده نامناسب ادويه و يا آسيب به مريض می شود درحاليکه تجويز
ادويه تحت کنترول کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی ،مريض يا مصرف کننده است .چنين واقعات ممکن مربوط عملکرد
کارمندان مسلکی ،محصوالت صحی ،طرزالعملھا ،و سيستم ھا بشمول تجويز ،دستور افھام و تفھيم ،لبيل گذاری محصول ،بسته
بندی ،و نامگذاری ،ترکيب نمودن ،توزيع ،پخش ،طرق استفاده ،تحصيالت ،نظارت و استفاده باشد .اشتباھات تداوی بايد به مرکز
ملی فارمکووجيالنس جھت تحليل و تجزيه گزارش داده شود ،تا در تھيه سفارشات جھت کاھش و جلوگيری از اشتباھات تداوی و
الگوگيری يا ارزيابی مقايسوی ) (benchmarkingارقام را فراھم نمايد .واضح است که اشتباھات تداوی و واقعات ناخواسته دوايی
معموال ناشی از فکتور انسانی ،طراحی ضعيف محصوالت و سيستم ھای مراقبت صحی بوده تا عملکرد فردی يک کارمند صحی.
بنابرين ميتود "بدون نام ،بدون مالمتی ،و بدون شرم" استفاده خواھد شد.

نظارت و ارزيابی برنامه فارمکووجيالنس
اجراآت سيستم ملی فارمکووجيالنس بايد با استفاده از شاخص ھای اجرآتی مناسب بصورت منظم نظارت و ارزيابی گردد .جھت
ارزيابی سيستم ملی فارمکووجيالنس ميتوان از يک يا چندين منبع ذيل استفاده نمود:
 پروگرام تقويت سيستم ھای فارمسی ) :(SPSوسيله ارزيابی فارمکووجيالنی  -مبتنی بر شاخص ،رھنمود تطبيق ارزيابی ھا
در کشورھای در حال توسعه .ارايه شده به اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا ) (USAIDتوسط پروگرام تقويت
سيستم ھای فارمسی ) ،(SPSآرلينگتون ،ويرجينيا :اداره علوم برای صحت سال .2009
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADS167.pdf
 شاخص ھای فارمکووجيالنس سازمان صحی جھان :رھنمود عملی ارزيابی سيستم فارمکووجيالنس2015 ،
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186642/1/9789241508254_eng/pdf

تعھد به آينده
مراکز فارمکووجيالنس حوزوی
در صورتيکه مراکز فارمکووجيالنس حوزوی تاسيس شود ،اين مراکز بايد در ھمکاری با مرکز ملی فارمکووجيالنس کار نموده و
فعاليت ھای فارمکووجيالنس را در مناطق مربوطه ھمآھنگ نموده که اين فعاليت ھا شامل دريافت معلومات ،پاسخ به سؤاالت و
ارايه معلومات مربوط به فارمکووجيالنس به ) (Drug and Therapeutic Committeeکميته ھای دوايی و معالجوی در حوزه
مربوطه شان ،دريافت و توزيع فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی به تسھيالت صحی در حوزه شان ،جمع آوری فورم ھای
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی و ارايه فيدبک به تسھيالت صحی ،ارسال فورم ھای گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی به
مرکز ملی فارمکووجيالنس جھت اقدامات بعدی ،و دريافت معلومات در مورد اقدامات مديريت خطر و مکاتبه خطر و شريک نمودن
آن با عرضه کنندگان مراقبت ھای صحی و مريضان در حوزه مربوطه ،می باشد.
ميتودھای اضافی فارمکووجيالنس
در صورتيکه گزارشدھی داوطلبانه عوارض ناخواسته مشکوک دوايی اساس فارمکووجيالنس جھانی ميباشد ،ميتودھای ديگری ھم
وجود داشته و ممکن در آينده گسترش يابد .گزارشدھی داوطلبانه عوارض ناخواسته مشکوک دوايی را ميتوان با سرويالنس فعال که
بدنبال تعيين تعداد واقعات ناخواسته از طريق يک پروسه دوامدار از قبل سازمان يافته تکميل نمود .روش سرويالنس فعال شامل
جستجو واقعات و تعقيب نمودن مريضانی که در معرض ادويه مورد عالقه بوده ،اين روش در فراھم نمودن يک مخرج برای محاسبه
ميزان واقعات ناخواسته را ممکن مينمايد .اين روش ھمچنين برای توصيف خصوصيات عوارض ناخواسته دوايی و فکتورھای خطر
را مھيا مينمايد .اين طرح ھای از قبل سازمان يافته ميتواند شامل محالت مراقبت )Cohort Event ،(sentinel sites
Monitoringيا نظارت واقعات در يک گروه ،ساير انواع مطالعات گروھی ) (cohortو کتاب راجستر ،باشد .بصورت عموم ،اين
مطالعات بر نگرانی ھای مشخص مصئونيت تمرکز مينمايد.

مرجع تماس
لطفآ نسخه تکميل شده زرد فورم گزارشدھی را به آدرس ذيل ارسال نمايد:
مرکز فارمکووجيالنس
اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی
شماره تماس:
ايميل آدرسpvcenterafg@gmail.com :
ويب سايتwww.nmhra.gov.af :
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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 مريض

أ.

 .1نام مريض

جنسيت

سن
مذکر ⃝

آدرس فعلی مريض

ب.

نمبر خانه

وزن )به کيلوگرام(
مونث ⃝

کوچه/سرک

خانم شير ده است
بلی ⃝

ناحيه/ولسوالی

قريه

نخير ⃝

واليت

بلی ⃝

نخير ⃝

شماره تيلفون

واقعه ناخواسته 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 دوز ادويه عارضه کاھش يافت :بلی ⃝

نخير ⃝

 .9برگشت عارضه بعد از تطبيق دوباره ادويه مشکوک:
در حال بھبودی ⃝
 .10نتايج عارضه :بھبودی کامل ⃝
نامعلوم ⃝
مرگ ⃝
بھبودی/بيماری ديگر ⃝
 .11شدت عارضه:
معلوليت ⃝

شديد نيست ⃝
تھديد حيات ⃝

/

/

)ساعت___ (___:قبل از ظھر ⃝

بعد از ظھر ⃝

 .5اھتمامات برای تداوی عارضه:

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

ت.

خانم حامله است

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

بعد از کاھش دوز عارضه کاھش يافت :بلی ⃝
نخير ⃝

بلی ⃝

نخير ⃝

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 ⃝
مرگ ⃝
سوء شکل والدی ⃝

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

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 شده 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 محرم نگھداری گردد(

نام 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 گزارش دھنده را در گزارشدھی واقعه مشکوک عارضه ناخواسته دوايی و خانه پری فورم مذکور کمک مينمايد
عارضه ناخواسته 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 ،بوجود ميايد.
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 ،قابل ه ھ ا ،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.

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
نموده و جھت کاھش خطر يا جلوگيری وقوع آنھ ا ت دابير وق ايوی را م د نظ ر م ی گي رد ک ه 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 ناخواسته 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 ناخواسته 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 توقف
واقعه

تاريخ شروع
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:
عکس العمل متقابل دوايی:
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/Unclassifable
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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ضميمه  :3سيستم 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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اصطالحات
عوارض ناخواسته دوايی )(Adverse drug reaction
عبارت از واکنش ناخواسته در مقابل يک محصول دوايی است که مضر بوده و در دوزھايی واقع ميشود که بصورت معمول در
انسانھا بمقصد وقايه ،تشخيص يا تداوی امراض و يا بمنظور تعديل وظايف فزيولوژيک تطبيق يا آزمايش ميشود.

رويداد ناخواسته )(Adverse event
احتمال وقوع ھر رويداد ناخواسته طبی که در جريان تداوی با يک محصول دوايی به وجود آمده اما رابطه سببی با اين تداوی نداشته
باشد.

تاثير ناخواسته دوايی )(Adverse Drug Effect
عبارت از صدمه ايست که در نتيجه استفاده دوا به مريض عايد ميگردد.
الگوريتم )(Algorithm
عبارت از روش سازمان يافته جھت حل پرابلم ميباشد ،که بضورت گرافيک راه ھای جل ممکنه را برای يک پرابلم کلينيکی و سلسله
مراحل رسيدن به آن راه جا ھا را نمايش ميدھد.

مفاد )(Benefit
عبارت از تخمين منفعت برای يک فرد يا يک جمعيت ميباشد.ھمچنان موثريت/خطر مشاھده گردد.
تحليل مفاد  -خطر )(Benefit – Risk Analysis
عبارت از مقايسه يا بررسی نتايج مطلوب )مفيد( و غير مطلوب اجرای مجموعه يک عمل مشخص ميباشد) .در حاليکه اين عبارت
ھنوز ھم به شکل معمول مورد استفاده قرار دارد ،دو مورد ديگر که به شکل منطقی تر بر آن جايگزين ميگردند عبارت از مفاد در
مقابل ضرر و موثريت در مقابل احتمال خطر ميباشند(.
محصوالت بيولوژيکی )(Biological Products
عبارت از محصوالت طبی اند که دارای منشاء انسانی ،حيوانی يا ميکروبيولوژيکی ميباشند )مثالً محصوالت خون ،واکسين ھا،
انسولين(.

ارزيابی سببی )(Causality Assessment
ارزيابی احتمال اينکه يک دوا سبب يا علت برای عارضه ناخواسته مشاھده شده ،ميباشد .ارزيابی سببی معموالً بر اساس الگوريتم
ھای ) (algorithmsايجاد شده صورت می گيرد.
آزمايش کلينيکی )(Clinical Trial
عبارت از مطالعه سيستميک محصوالت دوايی روی انسان )به شمول مريضان و ساير دواطلبان( ميباشد که غرض کشف يا تائيد
تأثيرات و يا شناسايی ھر نوع عارضه ناخواسته در مقابل محصول يا محصوالت تحت تحقيق ،و يا مطالعه جذب ،توزيع ،استقالب و
اطراح محصوالت دوايی به منظور تعيين ميزان مصئونيت و مؤثريت آنھا می باشد.
نظارت بر واقعات گروھی )(Cohort Event Monitoring
نظارت بر واقعات گروھی ) (Cohort Event Monitoringعبارت از مطالعه مشاھدوی آينده گرا از واقعاتيست که در جريان
استفاده دوا ،در مرحله پيگيری دقيق محصوالت دوايی انتخاب شده رخ ميدھد .مريضان از شروع تداوی الی زمان معين تحت
نظارت می باشند.
عمل متقابل دوايی )(Drug Interaction
عمل متقابل دوايی عبارت از تغيير تأثير يک دوا توسط دوای ديگر ،منحيث نتيجه يکی يا بيشتر از يکی از سه نوع ميکانيزم مختلف
] (aفارمسيوتيکی (b ،فارمکوديناميکی (c ،ارمکوکنيتيکی[ ميباشد .عمل متقابل دوايی ميتواند مفيد ،بدون تأثير ،يا مضر باشد.
قطع چالش )(De-challenge
قطع دوا نزد مريض ،که ممکن است در اين صورت تداوم ،کاھش يا ناپديد شدن عوارض ناخواسته به مشاھده برسد.
مؤثريت/خطر )(Effectiveness/risk
تعادل بين ميزان مؤثريت يک دوا در مقابل خطر اضرار آن ،ارزيابی مقداری مزيت استفاده عملی آن دوا در کلينيک ميباشد.
معلومات مقايسوی بين تداوی ھا خيلی مفيد است .اين معلومات از مؤثريت و اضرار پيش بينی شده در معلومات قبل از عرضه دوا به
بازار که محدود و منحصر به يک تعداد افراد تحت مطالعه به صورت انتخابی ميباشد ،مفيدتر است.
عرضه کنندکان مراقبت ھای صحی )(Health Care Provider
کارمند مسلکی صحی يا عرضه کننده گان مراقبت ھای صحی عبارت از افرادی اند که خدمات صحی وقايوی )،(preventative
معالجوی ) ،(curativeتبليغاتی ) (promotionalو يا خدمات احيای مجدد ) (rehabilitativeرا به شکل سيستماتيک به مردم،
فاميل ھا و اجتماع عرضه مينمايند .کارمند مسلکی صحی ميتواند در تمام واحد ھای صحی بشمول معالجه ) ،(medicineجراحی
) ،(surgeryدندان سازی ) ،(dentistryقابلگی ) ،(medwiferyفارمسی ،روانشناسی ) ،(psychologyنرسنگ ) (nursingيا
حرفه ھای وابسته به طبابت فعاليت نمايد.
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ادويه گياھی )(Herbal Medicine
شامل گياھان ،مواد گياھی ،محصوالت گياھی و محصوالت نھايی دوائی گياھی ميباشد ،که بمقصد تداوی استفاده ميگردد.
گزارش واقعات مصئونيت فردی ))(Individual Case Safety Report (ICSR
عبارت از گزارشی است که "معلومات مربوط به عوارض ناخواسته دوايی را در رابطه به تطبيق يک يا چند محصول طبی در نزد
يک مريض توضيح مينمايد" .اين گزارش به صورت منظم به اداره تنظيمی ارسال ميگردد.
اشتباھات تداوی )(Medication Error
اشتباه تداوی عبارت از وقوع ھر واقعه قابل جلوگيری بوده که در اثر استفاده نامناسب تداوی که سبب اضرار قابل توجه گردد،
ميباشد .اشتباه در تداوی ميتواند در ھر مرحله از خدمات در شفاخانه و حتی در منزل مريض رخ دھد .اشتباھات تداوی ميتواند سبب
عوارض ناخواسته دوايی و عمل متقابل دوايی گردد.
مرکز ملی مراقبت ھای دوايی )(National Pharmacovigilance Centers
مرکز ملی مراقبت ھای دوايی مرجع شناخته شده توسط دولت جھت نمايندگی در پروگرام سازمان صحی جھان ميباشد )اکثراً ادارات
تنظيم امور دوايی( .يک مرکز واحد دولتی )يا مدغم با سيستم( در داخل کشور با متخصصين علمی و کلينيکی برای جمع آوری ،جمع
بندی و تحليل ارقام و ارايه شواھد در مورد معلومات در ارتباط به مصئونيت دوايی ،ميباشد.
مراقبت ھای دوايی )(Pharmacovigilance
فارمکووجيالنس عبارت از علم و فعاليت ھای مرتبط به شناسايی ،ارزيابی ،دانستن و جلوگيری از عوارض جانبی يا ھر نوع مشکل
ممکن ديگر مربوط به دوا می باشد.
خطر )(Risk
عبارت از احتمال بوجود آمدن و ايجاد آسيب ،احتمال وقوع يک واقعه ميباشد.
مکاتبه خطر )(Risk Communication
عبارت از يک عمل متقابل تبادله معلومات خطر ھمراه با عرضه کننده گان خدمات صحی ،مريض و عام مردم ميباشد.
مديريت خطر )(Risk Management
عبارت از شناسايی و ارزيابی خطر بصورت دوامدار و کاھش آن از طريق مداخالت مناسب ،به شمول فراھم نمودن معلومات و
توصيه به شرکای کاری کليدی.

کاھش خطر )(Risk Minimization
عبارت از وقايه و يا کاھش فريکونسی نتايج غير متوقعه و کاھش از تشدد خطر ميباشد.
چالش دوباره )(Re-challenge
عبارت از حالتی است که ادويه قبالً تجويز شده به مريض قطع و دوباره نزد ھمان مريض تجويز گردد.

تشويش مصوونيت )(Safety Concern
يک خطر مھم شناخته شده ،يک خطر مھم بالقوه يا از دست دادن معلومات مھم.

عارضه جانبی )(Side effect
عبارت از ھر نوع اثر ناخواسته ناشی از يک محصول دوايی در دوزھای معمولی )عادی( که مرتبط به خصوصيات فارمکولوژيک
دوا ميباشد ،است.

سگنال )(Signal
گزارش معلومات در مورد ارتباط سببی بين عوارض ناخواسته و يک دوای مشکوک چنين بيان ميگردد که اين ارتباط نامعلوم بوده و
يا اينکه قبالً بصورت نامکمل ثبت گرديده است ،معلومات متذکره را سازمان صحی جھان چنين تعريف نموده "ارتباطات بين
عوارض ناخواسته نامعلوم )مجھول( در مقابل دوا که بشکل ناقص ثبت گرديده است ".و يا اينکه مجموعه ای از جزئيات شامل
فرضيه مربوط به استفاده معقول و درست دوا در انسان ھا باشد .تعريف اخير موجوديت بيشتر از يک راپور را در مورد عوارض
ناخواسته معين نشان ميدھد.
عوارض ناخواسته دوا ارتباط به جدی بودن رويدادھا و کيفيت معلومات دارد ،اغلبا ً بيشتر از يک راپور برای تصديق جديت
رويدادھای ناشی از عوارض ناخواسته و کيفيت معلومات موجوده ضروری ميباشد .نشر يک پيام برای بعضی انواع مقاالت و روش
ھا کافی ميباشد.

گزارشدھی داوطلبانه )(Spontaneous reporting
عبارت از سيستم گزارشدھی واقعات ناخواسته دوايی بوده که در آن گزارشات به صورت داوطلبانه از متخصصين طبی ،مريضان و
فابريکات توليد ادويه به اداره ملی تنظيم امور دوايی مواصلت ميورزد.

عارضه ناخواسته مشکوک دوايی )(Suspected Adverse Drug Reactions
عارضه ناخواسته مشکوک دوايی به معنی واقعات ناگوار ميباشد که در آن احتمال منطقی بين واقعات ناگوار و ادويه سببی موجود
باشد
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ادويه غير معيار )(Substandard
عبارت از ادويه است که از مشخصات وضع شده ملی که از فارمکوپی ھای قبول شده اقتباس شده يا از مشخصات تصويب شده توليد
کننده را بر آورده نتواند.
VigiAccess
عبارت از برنامه مبتنی بر ويب بوده که به مردم اجازه ميدھد تا به  VigiAccessدسترسی داشته باشند ،و از دسترسی جھانی به
معلومات راجع به عوارض ناخواسته با دوا و واکسين ھا حمايت می کند.
VigiBase
عبارت است از نا ديتابيز جھانی گزارش واقعات مصئونيت فردی سازمان صحی جھان ميباشد ،که در برگيرنده گزارش ھا در رابطه
به عوارض ناخواسته که از سال  1968ميالدی به اينطرف از کشورھای عضو دريافت ميشوند ،ميباشد.
Vigiflow
 VigiFlowعبارت از يک سيستم کامل انترنتی برای مديريت واقعات مصئونيت فردی ) (ICSRاست که توسط مرکز نظارت دوايی
اپسال ايجاد و نگھداری ميشود ،و مطابق با استاندرد  ICH - E2Bتدوين شده و ميتواند به عنوان ديتابيز ملی برای کشورھای شامل
برنامه سازمان صحی جھان استفاده شود و ابزارھا را برای تجزيه و تحليل گزارش و تسھيل ارسال گزارش به  VigiBaseمتحد
ساخته است.
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اين رھنمود به ھمکاری سخاوتمندانه مردم اياالت متحده امريکا از طريق اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده آمريکا )(USAID
طی 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 ) (USAIDيا حکومت اياالت متحده
آمريکا را منعکس نمی سازد.
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