عَارض ًاخَاستِ دارٍیی ADR
تزاساس تؼزیف ساسهاى جْاًی تْذاضت ػَارؼ دارٍیی پاسخی ًاخَاستِ ٍ سیاى آٍر تِ هػزف دارٍ است مِ در دٍسّای هؼوَل جْت
پیطگیزی  ،تطخیع ٍ یا درهاى تیواری یا تغییز ػولنزد فیشیَلَصینی تذى هَرد استفادُ قزار هی گیزد.

اّداف عودُ هزکش ثبت ٍبزرسی عَارض ًاخَاستِ دارٍّا عبارتٌد اس :
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ضٌاسایی سزیغ ػَارؼ ٍ تذاخل ّای دارٍیی مِ تا سهاى ٍرٍد دارٍ تِ تاسار ضٌاختِ ًطذُ اًذ .
تطخیع افشایص ًاگْاًی در هیشاى ٍقَع ػَارؼ ًاخَاستِ ضٌاختِ ضذُ.
ضٌاسایی ریسل فامتَرّا ٍ هناًیسن ّایی مِ ػَارؼ ًاخَاستِ دارٍیی تحت آى ضزایظ رخ هیذٌّذ.
تخویي جٌثِ ّای موی سیاى ّای ًاضی اس هػزف دارٍّا.
تحلیل ٍ اًتطار اعالػات هَرد ًیاس در تجَیش دارٍّا ٍ هقزرات دارٍیی.
پیطگیزی اس ٍقَع ػَارؼ دارٍیی قاتل پیطگیزی

اّویت ثبت ٍ گشارشات عَارض ًاخَاستِ دارٍیی
ػَارؼ جاًثی ٍ مارتزد غیز ظ حیح دارٍّا هی تَاًٌذ سثة  :تْذیذ حیات تیوار  ،تستزی ضذى در تیوارستاى ،افشایص
ّشیٌِ ّای درهاى  ،افشایص عَل هذت تستزی در تیوارستاى ٍ در ًْایت ػذم رضایت تیواراى اس خذهات درهاًی ارائِ
ضذُ ضًَذ.
چگًَِ هی تَاى عَارض دارٍیی را گشارش ًوَد؟
تِ هٌظَر جوغ آٍری گشارضْای ػَارؼ دارٍیی ،فزم ّای سرد رًگی تَسظ ایي هزمش تْیِ ضذُ است مِ در غَرت
تواس تا ایي هزمش تِ تؼذاد السم در اختیار ملیِ حزف پشضنی قزار خَاّذ گزفت  .پس اس تنویل فزم ّا ،هی تَاى آًْا را تِ
آدرس هؼاًٍت غذا ٍ دارٍ ارسال مزد.

چِ هَاردي را هی تَاى گشارش ًوَد؟
ملیِ ػَارؼ هطنَك تِ هػزف فزآٍردُ ّای درهاًی اس جولِ دارٍّا  ،فزآٍردُ ّای خًَیٍ ،امسي ّا ،هَاد حاجة ،هَاد
هَرد استفادُ در دًذاًپشضنی یا جزاحی ،فزآٍردُ ّای گیاّی ٍ هحلَلْای لٌش قاتل گشارش تِ ایي هزمش هی تاضٌذ .
جْت گشارش یل ػارضِ ،اعویٌاى اس ٍج ٍد ارتثاط قغؼی هیاى هػزف فزآٍردُ ٍ تزٍس ػارضِ ضزٍری ًیست تلنِ تزدیذ
تِ ایجاد ػارضِ ًیش قاتل گشارش هی تاضذ ّ .وچٌیي ملیِ ػَارؼ هطاّذُ ضذُ اػن اس خفیف یا ضذیذ ،گذرا یا پایذار
تَسظ ایي هزمش پذیزفتِ هی ضَد.

چِ سهاًی شک ها بِ بزٍس  ADRافشایش هی یابد؟
سهاًی مِ ػالئن تؼذ اس هػزف دارٍی جذیذ ضزٍع هی ضًَذ
پس اس افشایص دٍس دارٍ ظاّز ضًَذ
تا قغغ هػزف دارٍ تزعزف ضًَذ
تا هػزف هجذد دارٍ دٍتارُ ظاّز ضًَذ
تَجِ هْن :
 ٌّگام گشارش یل ػارضِ حتی االهناى ًام ضزمت ساسًذُ ٍ ضوارُ سزی ساخت را جستجَ ًوَدُ ،گشارش ًواییذ . ّزگش تِ دلیل ًاهؼلَم تَدى تزخی اعالػات درخَاستی در فزم ،اس گشارش ًوَدى ػارضِ اجتٌاب ًفزهاییذ. َّیت تیوار ٍ گشارضگز هحزهاًِ خَاّذ هاًذ. ملیِ اػضای گزٍُ پشضنی ًظیز پشضناى  ،دارٍساساى  ،دًذاًپشضناى  ،پزستاراى ٍ  ...هی تَاًٌذ ػَارؼ دارٍّا را گشارشًوایٌذ.

دقت داشتِ باشیم کِ:

بزاي گشارش دّی شک بِ رخ دادى عارضِ کافی است.

ٍ احد آهَسش ٍ تحقیقات
هعاًٍت غذا ٍ دارٍ داًشگاُ علَم پششکی قشٍیي

