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ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی

جمع آوری ،ارزیابی ،ثبت و
تحلیل گزارشهای عوارض
ناخواسته دارویی
گزارش عارضه به واحد
 ADRاز طریق تکمیل فرم
زرد رنگ ،تماس تلفنی،
فکس و یا الکترونیک

(سایت سازمان)

ارسالی فصلی گزارشهای عوارض

تحلیل گزارشهای اشتباهات

و خطاهای دارویی به سازمان

دارویی

بهداشت جهانی )(who

بررسی اولیه

دریافت و ارزیابی

اطالعات ارسالی و

اطالعات مربوط به

ارجاع به کارشناس

تبدیل اطالعات دریافتی

عوارض گزارش شده

فرمهای  ADRبه اطالعات

مربوطه

مورد درخواست سازمان
بهداشت جهانی براساس

تعیین جدیت عارضه

گزارش عارضه به واحد

بررسی اولیه

 ADRاز طریق تکمیل فرم

اطالعات ارسالی و

زرد رنگ ،تماس تلفنی،

ارجاع به کارشناس

فکس و یا الکترونیک

مربوطه

دریافت و ارزیابی
اطالعات مربوط به
عوارض گزارش شده

(سایت سازمان)

استانداردهای تعریف شده

تعیین جدیت عارضه
بررسی میزان صحت و

بررسی میزان صحت و
اعتبار اطالعات دریافتی و
ارتباط با گزارشگر جهت

جمع آوری ،ارزیابی ،ثبت و

ثبت اطالعات در فرمت
تهیه و امضای نامه اطالع

تکمیل اطالعات و

استاندارد سازمان

رسانی به مدیرکل دارو

کدگذاری عوارض جهت

بهداشت جهانی

جهت اخذ تصمیمات الزم

فرآیند ثبت براساس

و اطالع رسانی و در

استانداردها

صورت لزوم صدور

تائید گزارش و ثبت آن

اطالعیه مرکز ADR

جهت ارائه گزارشهای

اعتبار اطالعات دریافتی و
ارتباط با گزارشگر جهت
تکمیل اطالعات و
کدگذاری عوارض جهت
فرآیند ثبت براساس

فصلی به سازمان
بهداشت جهانی

استانداردها

تهیه و امضای نامه اطالع
رسانی به مدیرکل دارو
جهت اخذ تصمیمات الزم
و اطالع رسانی و در
صورت لزوم صدور
اطالعیه مرکز ADR

