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 شماره شناسه گزارش:

تکمیل می گردد.     دارویی این قسمت توسط شرکت   

شرکت دارو درمان آرنگ  مصرف داروهایفرم گزارش عوارض به دنبال   

ناخواسته مشکوک به  ن فرم جهت گزیا:  1  توجه از خوراکی و تزریقی  شرکت دارو درمان آرنگ  داروهایارش صرفا رویدادهای  )تمامی   اعم 

 طراحی شده است.  محصوالت به غیر از واکسن(  

و  ر سازمان غذا و دا  adr.ttac.irاز طریق سامانه  گزارشگر می تواند همزمان گزارش خود را به مرکز ثبت و بررسی عوارض دارویی  :  2  توجه

 ارسال نماید.  

 ای سازمان غذا و دارو تمامی گزارش های دریافتی توسط این شرکت به سازمان غذا و دارو ارسال می گردد.  هبر اساس دستورالعمل  : 3توجه 

 گزارش ها از نظر نام و نام خانوادگی بیمار و گزارشگر محرمانه می باشد.  :4 توجه

 برای شرکت ارسال نماید.   ،لاز موارد ذکر گردیده در ذی  یا چند مورد  گزارشگر می تواند این فرم را از طریق یک  :5توجه 

    1993674855کدپستی:             1پالک    ،یغرب  یزیصائب تبر  ،ییبها  خیتهران، مالصدرا، ش آدرس پستی:

 https://arangpharm.comآدرس سایت:           09332359482شماره موبایل:        88054460:  شماره تماس       88054287:  شماره فکس

                                   info@arangpharm.com  ،mohandesi@arangpharm.com  ،alireza@arangpharm.comآدرس ایمیل:  

 . مشخصات بیمار1جدول  

 بیمار:نام و نام خانوادگی  

 پالک:            واحد:                    استان:                    شهر:                       شهرستان:                    خیابان:                      کوچه:                 سآدر

 تلفن:

   مرد    زن    جنسیت:*

 /        /           :)روز/ ماه/ سال( تاریخ تولد*

 روز               ماه          سال         بروز عالئم:  یا سن در زمان

 سال   18باالی                      سال      18تا      5               سال         5تا      1                      سال  1زیر    یا گروه سنی:  

    

مشخصات گزارشگر  .2جدول    

 نام و نام خانوادگی گزارشگر: *

 سایر )مشخص شود( .......................       پرستار         داروساز متخصص          داروساز          پزشک متخصص             پزشک          شغل گزارشگر:

درمانگاه                                               بیمارستان خصوصی                  بیمارستان دولتی                               مطب                 داروخانه         :نوع مرکز درمانی

                  مراکز بهداشت           خانه بهداشت                                        ....................... )سایر )مشخص شود 

 : نام مرکز درمانی

 کوچه:                        پالک:            واحد:                           استان:                    شهر:                      شهرستان:                     خیابان:           آدرس

 همراه:                         ثابت:                       *تلفن 

 ایمیل:

 /        /         :   ط گزارشگرگزارش توس اریخت                                 /        /          :   گزارشگرتاریخ اعالم رویداد توسط بیمار به  

mailto:info@arangpharm.com
mailto:mohandesi@arangpharm.com
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 )های( مشکوک به ایجاد عارضه  و. مشخصات دار3جدول  

شماره سری   تاریخ انقضا 

 ساخت 

مصرف  علت   نحوه مصرف 

 دارو 

تاریخ پایان  

 مصرف 

* تاریخ شروع  

 مصرف 

شکل و قدرت  

 دارو 

)های(   دارو  نام   *

ایجاد   به  مشکوک 

محصول   عارضه 

شرکت دارو درمان  

 آرنگ 

 ردیف

        1 

        2 

        3 

 

 توضیحات عوارض   .4جدول  

تاریخ شروع   نام عارضه  ردیف 

 عارضه 

 )روز/ ماه/ سال( 

 1پیامد عارضه 

را   مربوطه  کد  )لطفا 

لیست   نمایید.  وارد 

صفح  پایین  ها    ه کد 

 درج گردیده است.( 

 تاریخ پیامد 

 )روز/ ماه/ سال( 
 2جدیت عارضه 

)در صورت جدی بودن  

لطفا کد مربوطه  عارضه  

لیست کد    را وارد نمایید.

درج   صفحه  پایین  ها 

 گردیده است.( 

مدت   چه  یافته  عارضه  ادامه 

 است؟

 زمان:مدت        1

 نامشخص    همچنان ادامه دارد 

 مدت زمان:      2

 نامشخص    همچنان ادامه دارد 

 مدت زمان:      3

 نامشخص    همچنان ادامه دارد 

 مدت زمان:      4

 نامشخص    همچنان ادامه دارد 

 عالئم و نشانه ها را شرح دهید.

 

 

 

 
    مرگ   .6نامشخص              . 5.  عدم بهبود       4بهبود یافته با عواقب             . 3بهبود یافته            . 2در حال بهبود           . 1      1

 
 ناهنجاری مادرزادی      . 5بستری            .4ناتوانی دائم یا قابل توجه            .3تهدید کننده زندگی           . 2مرگ            . 1      2
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 سایر اطالعات   .5جدول  

 دارو قطع نشده است   خیر                 بله  آیا عارضه مشاهده شده بعد از قطع مصرف دارو، کاهش یافته است؟  

 دارو مجدد مصرف نگردیده   خیر                 بله  آیا بعد از تکرار مصرف دارو، عارضه مجددا ظاهر شده است؟  

 خیر         بله  آیا بیمار بستری شده است؟  

 

 داروهای مصرفی بیمار سایر    .6جدول  

 ، این جدول را تکمیل نمایید. نموده است می  مصرف    به جز داروی مشکوک به ایجاد عارضه  داروی خاصی  قوع عارضهکه بیمار در زمان و  در صورتی

تاریخ شروع   شکل و قدرت دارو  نام دارو  ردیف 

 مصرف 

تاریخ پایان  

 مصرف 

  مصرف   علت

 دارو 

شرکت   نحوه مصرف 

 سازنده 

شماره سری  

 ساخت

1         

2         

3         

4         

5         

 

 سابقه پزشکی بیمار   .7جدول  

ها به واکسن، داروها، مواد    سابقه واکنش های مشابه یا سایر آلرژینقص آنزیمی، اعتیاد، بیماری حاد،  ،  و ارثی  بیماری های زمینه ایسابقه پزشکی بیمار )مانند  

 : در صورت نیاز از کاغذهای اضافی استفاده کنیدرا ذکر فرمایید.    سایر اطالعات مرتبطو    (غذایی و ...

 

 .8جدول  

 این قسمت توسط شرکت دارویی تکمیل گردد.

 تاریخی که گزارش به شرکت دارویی رسیده است:       /         /    

 خیر           بله  نیاز است؟    آیا بررسی

 /         /           بررسی را وارد نمایید:در صورتی که پاسخ مثبت است، تاریخ برنامه ریزی شده برای  

 نظرات: 

 

 

 ( الزامی می باشد.  ** پر کردن موارد ستاره دار )


