
 : ADR تعریف

  ) Advers Drug Reactions Or ADRعارضه ناخواسته دارویی (

   براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از :

رمان دآور که دردوزهاي معمول مورد استفاده براي پیشگیري ، تشخیص یا  هر نوع واکنش ناخواسته و زیان

 بیماري یا تغییر عملکرد فیزیولوژي رخ می دهد . 

  اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

  ند.شناسایی سریع عوارض و تداخل هاي دارویی که تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده ا. 1

  تشخیص افزایش ناگهانی در میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.. 2

  شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند.. 3

  تخمین جنبه هاي کمی زیان هاي ناشی از مصرف داروها.. 4

  اروها و مقررات دارویی.تحلیل و انتشار اطالعات مورد نیاز در تجویز د. 5

  پیشگیري از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیري. 6

  فعالیت هاي اصلی که در مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها صورت می گیرد:

  الف) جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارویی

   ناخواسته دارویی ب) تجزیه و تحلیل آماري به همراه تعیین شدت، شیوع و قطعیت عوارض

  ج) برگزاري جلسات علمی جهت افزایش آگاهی گروه پزشکی در ارتباط با عوارض ناخواسته دارویی

ه) تالش در جهت جلوگیري از بروز عوارض ناخواسته دارویی در مراکز درمانی ناشی از مصرف غیر منطقی 



  داروها و یا تداخالت دارویی

  گزارش نمود؟چگونه می توان عوارض دارویی را 

ر دبه منظور جمع آوري گزارشهاي عوارض دارویی، فرم هاي زرد رنگی توسط این مرکز تهیه شده است که 

ض از گزارش عوار . صورت تماس با این مرکز به تعداد الزم در اختیار کلیه حرف پزشکی قرار خواهد گرفت

 باشد.) قابل ارسال می 54345037) و/ یا نمابر ((54345035طریق تلفن 

 چه مواردي را می توان گزارش نمود؟

مواد  کلیه عوارض مشکوك به مصرف فرآورده هاي درمانی از جمله داروها ، فرآورده هاي خونی، واکسن ها،

 فرآورده هاي گیاهی و محلولهاي لنز قابل گزارش بهحاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی یا جراحی، 

 این مرکز می باشند. 

ت جهت گزارش یک عارضه، اطمینان از وجود ارتباط قطعی میان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروري نیس

یف یا بلکه تردید به ایجاد عارضه نیز قابل گزارش می باشد. همچنین کلیه عوارض مشاهده شده اعم از خف

  شدید، گذرا یا پایدار توسط این مرکز پذیرفته می شود. 

  توجه مهم : 

ش گزارش یک عارضه حتی االمکان نام شرکت سازنده و شماره سري ساخت را جستجو نموده، گزارهنگام  –

  نمایید.

  .رگز به دلیل نامعلوم بودن برخی اطالعات درخواستی در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماییده -



 هویت بیمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند. -

 


