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 شرکت دارو درمان آرنگ   مصرف داروهای فرم گزارش عوارض به دنبال   راهنمای

 

گزارش عوارض به  "  فرم  ،اعم از خوراکی و تزریقی شرکت دارو درمان آرنگ داروهایدر صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه عارضه احتمالی با 

 توضیح داده شده است.  به طور کامل    مذکور  فاکتورهای فرم    زیر. در جدول  نماییدتکمیل  را    " شرکت دارو درمان آرنگ   مصرف داروهایدنبال  

 

 جدول فاکتور  توضیحات 

  نام و نام خانوادگی بیمار گردیده است.   مصرف دارومشکوک به  نام و نام خانوادگی شخصی که دچار عارضه  

 آدرس  مشخصات جغرافیایی بیمار، لطفا تا حد امکان آدرس را مشخص وارد نمایید.   

جهت برقراری ارتباط برای ارائه و یا کسب اطالعات بیشتر. برای شماره    بیمار  شماره تلفن

 تلفن ثابت پیش شماره قید گردد. 

 تلفن

 تاریخ تولد 10/03/1345تاریخی که بیمار متولد شده است به عنوان مثال  

در صورتی که تاریخ تولد بیمار نامشخص می باشد، این بخش به عنوان جایگزین پر گردد.  

 روز    18ماه    6سال    32به عنوان مثال  

 سن در زمان بروز عالئم 

در صورتی که تاریخ تولد و سن در زمان بروز عالئم نامشخص می باشد، این بخش پر  

 گردد.  

 گروه سنی 

  نام و نام خانوادگی گزارشگر   نام و نام خانوادگی شخصی که عارضه احتمالی را گزارش و این فرم را پر می کند.

را   میکند  موارد ذکر گردیده شغل شخصی که گزارش  نمایید. در صورتی که در  وارد 

 موجود نمی باشد، سایر را عالمت زده و شغل را مشخص نمایید. 

 شغل گزارشگر 

داروخانه، مطب، بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی، درمانگاه،  مراکز درمانی شامل  

صورتی که نوع مرکز درمانی در گزینه ها نمی   مراکز بهداشت، خانه بهداشت می باشد.  

 باشد سایر عالمت زده شود و نوع مرکز یادداشت گردد.  

 نوع مرکز درمانی 

مرکز درمانی   نام کامل  مرکز درمانی،  نوع  نمودن  از مشخص  که گزارشگر در آن  پس 

 یادداشت شود.  فعالیت می نماید،  

 نام مرکز درمانی 

 آدرس  ذکر شود.  ترجیحا با جزئیات  گزارشگر  آدرس مرکز درمانی  

جهت برقراری ارتباط برای ارائه یا کسب اطالعات بیشتر.  گزارشگر  یا همراه  و/  تلفن ثابت  

پر کردن حداقل یک شماره تلفن ضروری می باشد. در بخش شماره تلفن ثابت پیش  

 شماره قید گردد.  

 تلفن

 ایمیل یادداشت شود.   آدرس ایمیل گزارشگر

رسیده است. به عنوان  زمانی که این عارضه یا رویداد برای اولین بار به اطالع گزارشگر  

 10/12/1400مثال  

به  بیمار  رویداد توسط  اعالم  تاریخ 

 گزارشگر 

این تاریخ می تواند با تاریخ اعالم رویداد    ذکر شود.  تاریخ تهیه گزارش توسط گزارشگر

 22/12/1400توسط بیمار به گزارشگر متفاوت باشد. به عنوان مثال  

 توسط گزارشگر   تاریخ گزارش
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دار  نام دارویی که عارضه احتمالی به علت مصرف آن رخ داده است.  ایجاد    ونام  به  مشکوک  )های( 

 عارضه 

 

 شکل و قدرت دارو  250mg/20mlمیلی گرم یا ویال    10شکل دارویی و دوز دارو به عنوان مثال قرص  

تاریخی که بیمار مصرف داروی مشکوک به ایجاد عارضه را شروع کرده است به عنوان  

   06/04/1400مثال  

 تاریخ شروع مصرف 

مثال   عنوان  به  گردد  وارد  عارضه  ایجاد  به  مشکوک  داروی  مصرف  پایان  تاریخ 

14/10/1400 

 تاریخ پایان مصرف 

 علت مصرف دارو  به عنوان مثال ضد قارچ   ی مشکوک به ایجاد عارضهعلت مصرف دارو 

ساعت یک عدد یا    8به عنوان مثال هر  ی مشکوک به ایجاد عارضه  طریقه مصرف دارو

 صبح ها ناشتا نصف قرص 

 نحوه مصرف  

روی لیبل  ( داروی مشکوک به ایجاد عارضه  Batch Numberشماره سری ساخت )

 جعبه درج گردیده است. 

 شماره سری ساخت 

 تاریخ انقضا   روی لیبل جعبه درج گردیده است. تاریخ انقضا داروی مشکوک به ایجاد عارضه  

  نام عارضه عنوان عارضه پیش آمده مشکوک به مصرف دارو  یادداشت شود. 
 

 تاریخ شروع عارضه  16/08/1400تاریخی که عارضه رخ داده است به عنوان مثال  

پیامد )سرانجام( عارضه اتفاقی می باشد که متعاقب مصرف دارو و به دنبال عارضه برای  

عدم  ،  بهبود یافته با عواقب،  هبود یافته، بدر حال بهبودبیمار رخ داده است که شامل  

   می باشد.  مرگد و  بهبو

لیست پیامد عارضه در پایین صفحه درج گردیده است. در این بخش کد مربوط به پیامد  

)برای فوت(. در صورتی  6)برای بهبود یافته( یا  2عارضه یادداشت گردد به عنوان مثال 

 )نامشخص( را وارد نمایید.    5که وضعیت مشخص نمی باشد کد  

 پیامد عارضه 

 تاریخ پیامد  25/09/1400نوان مثال  تاریخ رخداد پیامد وارد گردد به ع

 ( شامل موارد زیر می باشد:  seriousموارد جدی )

 کلیه موارد منجر به مرگ  -

 یات کننده ح  کلیه موارد تهدید -

 می کلیه موارد منجر به ناتوانی یا نقص عضو مشخص و دائ -

 ن و یا افزایش زمان بستری کلیه موارد منجر به بستری شدن در بیمارستا -

 موارد منجر به ناهنجاریهای مادرزادی کلیه   -

 نمی باشد این بخش را خالی بگذارید یا خط تیره وارد نمایید.  در صورتی که عارضه جدی

می باشد کد مربوطه را که پایین صفحه درج گردیده یادداشت  در صورتی که عارضه جدی  

 )برای بستری(    4)برای مرگ( یا    1نمایید به عنوان مثال  

 جدیت عارضه

هفته. در    3مدت زمانی که عارضه به طول انجامیده است را وارد نمایید به عنوان مثال  

اگر وضعیت   انتخاب نمایید و  ادامه دارد، گزینه مربوطه را  صورتی که عارضه همچنان 

 مشخص نمی باشد گزینه نا مشخص را عالمت بزنید. 

 عارضه چه مدت ادامه یافته است؟ 

 عالئم و نشانه ها را شرح دهید. نشانه های بیمار را توضیح دهید. در این بخش عالئم و  
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در صورتی که بعد از قطع مصرف داروی مشکوک به ایجاد عارضه، عارضه مد نظر کاهش  

 یافته است گزینه بله را عالمت بزنید. 

آیا عارضه مشاهده شده بعد از قطع 

 مصرف دارو، کاهش یافته است؟  

 
 
 

تجویز مجدد داروی مشکوک به ایجاد عارضه، عارضه ی رخ داده  در صورتی که پس از  

 دوباره ایجاد شده است، گزینه بله را عالمت بزنید. 

آیا بعد از تکرار مصرف دارو، عارضه  

 مجددا ظاهر شده است؟  

در صورتی که بیمار به دنبال عارضه پیش آمده حاصل از مصرف داروی مشکوک بستری  

 المت بزنید.  شده است، گزینه بله را ع

 بستری 

نام هرگونه دارو یا داروهایی که بیمار در زمان مصرف داروی مشکوک به ایجاد عارضه  

 مصرف نموده است. 

نام تمام دارو های مصرفی بیمار از جمله داروهای مصرفی برای بیماری مزمن و حاد،  

)بدون نسخه( وارد    OTCداروهای گیاهی، داروهای نسخه شده توسط پزشک و داروهای  

 شود. 

  نام دارو 
 
 

 شکل و قدرت دارو  250mg/20mlمیلی گرم یا ویال    10شکل دارویی و دوز دارو به عنوان مثال قرص  

 تاریخ شروع مصرف    06/04/1400تاریخی که بیمار مصرف داروی مد نظر را شروع کرده است به عنوان مثال  

عنوان مثال  در صورتی مصرف دارو به پایان رسیده است، تاریخ پایان مصرف وارد گردد به  

14/10/1400 

 تاریخ پایان مصرف 

 علت مصرف دارو  علت مصرف دارو به عنوان مثال کاهنده ی چربی خون یا آرتریت روماتوئید 

 نحوه مصرف   ساعت یک عدد یا صبح ها ناشتا نصف قرص   8طریقه مصرف دارو به عنوان مثال هر  

 شرکت سازنده  نام شرکت سازنده ی داروی مورد نظر یادداشت شود. 

 شماره سری ساخت  ( داروی مدنظر ذکر گردد. Batch Numberشماره سری ساخت )

...، سابقه  و  بیمار مانند هرگونه حساسیت به واکسن، دارو، مواد غذایی  سابقه پزشکی 

واکنش یا عارضه مشابه، هرگونه بیماری زمینه ای و ارثی، بیماری های مزمن و حاد،  

خانوادگی بیماری، نقص مادرزادی، نقض آنزیمی، اعتیاد و هرگونه اطالعات مرتبط  سابقه  

   را در این بخش وارد نمایید.

سابقه پزشکی بیمار و سایر اطالعات  

 مرتبط
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