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ھدف

اين طرزالعمل معياری عملياتی بيانگر آن پروسيجرھای است که به واسطه آن کميته مصئونيت دوايی و متخصصين مراقبت ھای صحی
برای ثبت ،مديريت و گزارشدھی عوارض ناخواسته و ديگر عوارض ناخواسته دوايی که از طريق سيستم گزارشدھی داوطلبانه
افغانستان ارسال ميشوند ،مورد استفاده قرار می گيرد .گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک يکی از عناصر کليدی مسئوليت
متخصصين امور صحی برای حصول اطمينان از مصئونيت بيمار را تشکيل ميدھد.
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پس منظر

رياست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه جمھوری اسالمی افغانستان با بھره مندی از حمايت پروژه تقويت سيستم ھای
فارمسی از ماه مارچ الی ماه اگست سال  2013ميالدی ارزيابی را راجع به مديريت و گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی در شش
شفاخانه ھای ملی شھر کابل ،به راه انداخت .نتايج اين ارزيابی نشان داد که افغانستان فاقد يک سيستم ملی برای کشف و گزارشدھی
عوارض ناخواسته دوايی است .داکتران نيز ضرورت وجود يک رويکرد چند رشته يی ) (multidisciplinaryرا تاييد و از طرف
ديگر ،اھميت نقش داکتران ،پرستاران و فارمسستان را در مديريت و گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی تاييد کردند .ارزيابی اطمينان
از کيفيت که قبآل در سال  2011ميالدی به راه انداخته شده بود ،نشان داد که ظرفيت سکتورھای دولتی و خصوصی افغانستان در بخش
تنظيم و کنترول دوا ضعيف است .اما امروز تعدادی از ساختارھا ،طرزالعمل ھا و پاليسی ھا غرض تنظيم مناسب و حصول اطمينان از
کيفيت در سکتور فارمسی بوجود آمده است و تالش ھا برای تطبيق روش خوب توليد ) (Good Manufacturing Practiceھم جريان
دارد .وزارت صحت عامه افغانستان با حمايت از روش استفاده معقول دوا در سال  2010ميالدی ابتکار ايجاد کميته ھای دوايی و
معالجوی ) (DTCsرا در شفاخانه ھا و ديگر سطوح ملی به راه انداخت .رياست عمومی امور فارمسی از سپتمر  2014الی ماه اگست
 2015سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی را در چھار شفاخانه منحيث يک مرحله آزمايشی ايجاد کرد .اين فعاليت ،گزارش
واقعه فردی مصؤنيت را به ھمراه داشت که به ) (VigiBase systemسازمان صحی جھان وارد ميشود .عالوتآ ،دروس آموخته شده
از مرحله آزمايشی اجازه داد تا سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی به ديگر شفاخانه ھای منطقوی گسترش يابد .در حال حاضر،
سيستم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی در  16شفاخانه ھای مرکزی و  4شفاخانه ھای منطقوی ايجاد شده است .افغانستان عضويت
اصلی برنامه بين المللی نظارت ادويه ) (International Drug Monitoring Programسازمان جھانی صحت را در ماه جنوری سال
 2016ميالدی بدست آورد.
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طرزالعمل ھای گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی

چه بايد گزارش داده شود؟
برای بھبود مصئونيت مريض ،تمام ارائه کننده گان خدمات صحی بايد ھر رويداد ناخواسته که ممکن ناشی از ھر نوع تجويز دوايی
)دواھا يا مواد بيولوژيک( واکسين ھا ،ادويه گياھی را بدون توجه به اينکه عارضه خفيف ،متوسط و يا شديد است ،را گزارش دھند.
کی بايد گزارش دھد؟
اشخاص ذيل مسوولين اصلی کشف و گزارشدھی رويداد ھای ناخواسته اند:
 داکتران ،داکتران دندان ،فارمسستان ،پرستاران ،قابله ھا ،مديران صحت عامه و ديگر اشخاص که خدمات صحی را عرضه
می کنند.
ساير اشخاص و افراد که ميتوانند عورض ناخواسته دواای را گزارش دھند:
 مريضان يا اقارب آنھا ،توليد کننده گان ،ساير ادويه فروشان و يا محققين که مطالعات کلينيکی را انجام ميدھند.
چگونه عارضه ناخواسته دوايی را گزارش دھيم؟
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد با استفاده از فورم گزارشدھی عارضه ناخواسته دوايی صورت گيرد .اين فورم ملی گزارشدھی
عوارض ناخواسته دوايی )ضميمه  (Aکه مختص به گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک بوده ،د و در دسترس تمام شفاخانه ھا قرار
دارد .در حاليکه گزارشدھی عوارض ناخواسته مشکوک به شکل داوطلبانه صورت می گيرد ،عرضه کننده گان خدمات صحی بايد
عوارض ناخواسته ،به خصوص اگر آنھا جدی و يا از نوع عوارض ناخواسته غير مترقبه باشند ،را نيز بايد گزارش نمايند.
حداقل موارديکه که بايد در فورم درج شود
حداقل معلومات که بايد در فورم عوارض ناخواسته دوايی درج شوند:
 خصوصيات مريض.
 خصوصيات گزارش دھنده.
 شرح رويداد ھای ناخواسته ،به گونه مثال عوارض ناخواسته دوايی مشکوک.
 شرح دوای مشکوک
گزارش دھنده عوارض ناخواسته دوايی و دريافت کننده گزارش بايد سعی ورزند تا ارقام با کيفيت را به شمول توجه به دقت ،وضاحت و
تکميلی آن درج گزارش کنند.
حفظ محرميت اطالعات
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی محرمانه است .تمام معلومات شناسايی شخصی در مورد مريضان و گزارش دھندگان در يک
محرميت خاص و در باالترين حد ممکن حفاظت شوند .معلومات ارائه شده توسط گزارش دھنده عليه او استفاده نخواھد شد .بخاطر بايد
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داشت که اشتباھات دوايی و عوارض ناخواسته مرتبط به شکل معمول برخاسته از عوامل انسانی ،طراحی نادرست محصوالت صحی و
سيستم ھا است نسبت به عملکرد فردی يک کارکن صحی .بنابراين ،روش "عدم نام ،عدم مالمت و عدم شرم" بايد استفاده شود.
از کدام چينل ھای گزارشدھی استفاده شود؟
نسخه اصلی فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد به مرکز ھماھنگ کننده مراقبت ھای دوايی و يا مسئول کميته دوايی و
معالجوی تحويل داده شود .با اين حال ،يک نسخه سکن شده آن را ميتوان به شکل الکترونيکی به مراقبت ھای دوايی ارسال کرد .فورم
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی به طرز کاربن دار که مشمول سه نسخه ،از جمله نسخه زرد بايد به مرکز مراقبت ھای دوايی ملی،
نسخه گالبی آن بايد به مسئول مرکز ھماھنگ کننده مراقبت ھای دوايی و يا کميته دوايی و معالجوی شفاخانه شما ،و نسخه سفيد رنگ آن
بايد توسط خود گزارش دھنده حفظ شود.
فورم گزارش عوارض ناخواسته دوايی به کجا فرستاده شود؟
نسخه تکميل شده زرد رنگ و يا نسخه سکن شده فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی بايد به مرکز مراقبت ھای دوايی کميته
مصئونيت دوايی /بخش عارضه ناخواسته دوايی ،اداره ملی تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی دوايی فرستاده شود.
آدرس الکترونيکیpvcenterafg@gmail.com :
کاپی گالبی آن به کميته دوايی و معالجوی شفاخانه و کاپی سفيد آن نزد گزارش دھنده عارضه ناخواسته دوايی نگه داری ميشود.

طرزالعمل ھای تعقيبی بعد از حصول فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی
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تمام فورم ھای تکميل شده راجع به عوارض ناخواسته دوايی توسط مدير مراقبت ھای دوايی برای حصول اطمينان از تکميل
بودن و کيفيت معلومات و ارقام بررسی ميشود.
در صورت لزوم ،مدير مراقبت ھای دوايی با گزارش دھنده تماس برقرار کرده تا معلومات وارد ناشده/ناقص و يا معلومات
اضافی را طبق نياز بدست بياورد.
بررسی گزارش )ضميمه  (2توسط مدير مراقبت ھای دوايی برای ھر گزارش عوارض ناخواسته دوايی تکميل ميگردد.
موارد مشکوک عوارض ناخواسته دوايی توسط کميته فرعی مصئونيت دوايی و يا خود کميته مصئونيت دوايی بررسی ميگردد.
ارزيابی سببی توسط )طرز العمل ھای معياری دوايی ارزيابی سببی را مشاھده نماييد( صورت ميگيرد.
کميته مصئونيت دوايی در مورد تحويل گزارش عوارض ناخواسته دوايی به  VigiFlowتصميم گيری می نمايد.
بصورت مناسب پالن کاھش خطر توسط کميته مصئونيت دوايی به بخش عوارض ناخواسته دوايی توصيه می شود.
مرکز مراقبت ھای دوايی به گزارش دھندگان فيدبک می دھد .گزارش دھنده ميتواند به شکل مستقيم از شخص مسئول مراقبت
ھای دوايی /کميته دوايی و معالجوی شفاخانه ،مرکز خدمات صحی و يا اعضای کميته مصئونيت دوايی فيدبک دريافت نمايند.
گزارش عوارض ناخواسته دوايی در ديپارتمنت عوارض ناخواست دوايی تکميل ميگردد.
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فلوچارت مديريت واقعه عارضه ناخواسته دوايی

مرحله  :1جمع آوری
معلومات

مورد مشکوک عارضه ناخواسته دوايی که به اداره ملی تنظيم ادويه و محصوالت طبی گزاش شده و توسط
مدير مراقبت ھای دوايی و مدير بخش عارضه ناخواسته دوايی بررسی شده است.
فوری )يادداشت :توضيح فوری(

مرحله  :2تاييد
معلومات

در صورت لزوم ،با مرکز ھماھنگ کننده و يا گزارش دھنده قضيه عارضه ناخواسته دوايی بايد تماس گرفت تا راجع به
ديتای مھم که فراموش شده است و يا اطالعات نادرست راجع به عارضه ناخواسته دوايی از او جويا شد.
در ظرف دو روز بعد از حصول فورم گزارشدھی عارضه ناخواسته دوايی

مرحله : 3واردسازی
معلومات

مدير مراقبت ھای دوايی و مدير بخش عارضه ناخواسته دوايی معلومات و ارقامرا در مرحله نخست به ديتابيس )به گونه
مثال  VigiFlowو يا ديتابيس ديگر(
در ظرف يک روز پس از مرحله  2وارد ميسازد.

مرحله  :4م تدوين
معلومات و ارقا م و
ارزيابی سببی

آفيسرھای  PVو مديربخش  ADRارزيابی سببی اوليه را انجام داده و گزارش قضيه مشکوک به  ADRرا جھت مرور
توسط کميته فرعی مصئونيت دوايی آماده ساخته است.
در ظرف  1روز پس از مرحله 3

مرحله  : 5تحليل
معلومات

مرحله  :6تجزيه و
تحليل و شناسايی
سيگنال

قضايای مشکوک به  ADRدر جلسات دوھفتگی کميته فرعی مصئونيت دوايی ،جھت اتخاذ تصاميم باالی قضايا داير
ميگردد .در ظرف دو دو ھفته پس از مرحله 4

کميته مصئونيت دوايی بررسی ھا را انجام داده و به ديپارتمنت عوارض ناخواسته دوايی سفارش ميدھد.

بدون سيگنال
نياز به تحقيقات بيشتر نيست.

در صورت ضرورت ،تحقيقات
بيشتر در مورد  ADRانجام شود.

در صورت ضرورت ،تحقيقات
بيشتر در مورد  ADRانجام شود.

در صورت ضرورت ،تحقيقات
بيشتر در مورد  ADRانجام شود.

مرحله  :7فيدبک و
پرکردن فورم

ديپارتمنت عارضه ناخواسته دوايی پالن مديريت خطر را با گزارش دھنده و اشخاص زيربط شريک ساخته ،و ديتای
بيشتر را در ديتابيس ) (VigiFlowداخل ساخته و فورم گزارشدھی عارضه ناخواسته دوايی را پر می نمايد .در ظرف
يک روز مرحله پس از 6

کيمته مصئونيت دوايی گزارش ھا را از طريق  VigiBaseبه  UMCتحويل می دھد.
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فيدبک دھی به گزارش دھندگان

روش ارائه فيدبک به گزارش دھندگان بايد از طريق نامه ،تليفون ،ايميل و يا خبرنامه ھای خاص صورت گيرد .اين فيدبک بايد شامل
تصديق از حصول فورم گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی ،ھر گونه ابراز نظر راجع به تکميل بودن گزارشھا و ديگر پيشنھادات
عملی برای تقويت کيفيت سيستم گزارش دھی باشد.
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منابع

از منابع ذيل بايد توسط مرکز مراقبت ھای دوايی برای ارزيابی استفاده گردد:
Afghanistan National Formulary , MoPH/GDPA, 2015
National Standard Treatment Guidelines for the Primary Level, MoPH/GDPA, 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/
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مديريت خطر و افھام و تفھيم

مديريت خطر و افھام و تفھيم خطر عبارت از اجزای معياری سيستم مراقبت ھای دوايی اند .منظور از اين فعاليت ھا ،تقليل خطرات
مرتبط به يک محصول دوايی از طريق مداخله و افھام و تفھيم آن خطرات به عرضه کننده خدمات صحی و مريضان ميباشند .عواقب
دريافت موضوع مصونيت قابل توجه با دوا و يا واکسين ممکن شامل فعاليت ھای ذيل بوده باشد که توسط کميته مصئونيت دوايی به
مرکز ملی مراقبت ھای دوايی توصيه ميشود:
 .1بدون تغير
 .2مکاتبه معلومات جديد و يا تقويت شده با متخصصين امور صحی و عوام.
 .3تغير دستورالعمل ھای تداوی.
 .4دسترسی به محصول محدود.
 .5تعليق تھيه محصوالت.
 .6حذف محصول از تاييد محلی و يا ليست مورد نياز دواھا
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آموزش
 .1ارائه کننده گان خدمات صحی بايد بصورت درست آموزش ديده تا بتوانند عوارض ناخواسته دوايی را شناسايی و فورم
گزارشدھی عوارض ناخواسته دوايی را پر نمايند.
 .2کميته مصئونيت دوايی و ديگر اشخاصی که در عرصه مراقبت ھای دوايی در داخل اداره تنظيم امور دوايی و محصوالت
طبی و ديگر نقاط در وزارت صحت عامه دخيل اند ،بايد به شکل درست پرورش يافته تا طرزالعمل ھای معياری عملياتی را
به شکل درست تعقيب نمايند.
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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 ⃝

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

 .3تاريخ و زمان ختم واقعه:

 .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

شروع

شروع

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/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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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 ) (USAIDيا حکومت اياالت
متحده آمريکا را منعکس نمی سازد.
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