
 

 :دارویی ناخواسته عارضه

تبکٌَى تؼبریف هتؼذدی اس ػبرضِ ًبخَاعتِ دارٍیی ارائِ ؽذُ اعت. ثزاعبط تؼزیف عبسهبى جْبًی ثْذاؽت ػبرضِ ًبخَاعتِ دارٍیی ػجبرت 

یب تغییز ػولکزد اعت اس ّز ًَع ٍاکٌؼ سیبى آٍر ٍ ًبخَاعتِ کِ در دٍسّبی هؼوَل هَرد اعتفبدُ ثزای پیؾگیزی، تؾخیص یب درهبى ثیوبری 

 .فیشیَلَصیکی رخ هی دّذ

 )یب تجزثِ ًبخَاعتِ(رٍیذاد ًبخَاعتِ 

ػجبرت اعت اس یک تجزثِ ًبهطلَة کِ هتؼبقت تجَیش یک فزاٍردُ دارٍیی رخ هی دّذ. یک رٍیذاد ًبخَاعتِ لشٍهب دارای ارتجبط ػلیتی ثب 

 .هصزف دارٍ ًوی ثبؽذ

 نمود؟ گزارش ار شده مشاهده دارویی عوارض توان می چگونه

ثِ هٌظَر جوغ آٍری گشارؽْبی ػَارض دارٍیی، ثب تَجِ ثِ اعتبًذاردّبی ثیي الوللی، فزم ّبی سرد رًگی تَعط ایي هزکش تْیِ ؽذُ اعت کِ 

آدرط  در صَرت توبط ثب ایي هزکش ثِ تؼذاد السم در اختیبر کلیِ حزف پشؽکی قزار خَاّذ گزفت. پظ اس تکویل فزهْب، هی تَاى آًْب را ثِ

ارعبل داؽت، ّشیٌِ پغت قجال پزداخت ؽذُ اعت. ایي هزکش ؽوب را اس دریبفت گشارؽْب هطلغ ًوَدُ،  14191-849صٌذٍق پغتی  -تْزاى

 .جذیذتزیي اطالػبت ٍ اخجبر در راثطِ ثب ػَارض دارٍیی را در اختیبر ؽوب قزار خَاّذ داد

 نمود؟ گزارش توان می را مواردی چه

تِ هؾکَک ثِ هصزف فزاٍردُ ّبی درهبًی اس جولِ دارٍّب )اػن اس خَد درهبًی یب درهبًْبی تحت ًغخِ پشؽک(، فزاٍردُ کلیِ ػَارض ًبخَاع

ّبی خًَی، ٍاکغي ّب، هَاد حبجت، هَاد هَرد اعتفبدُ در دًذاًپشؽکی یب جزاحی، فزاٍردُ ّبی گیبّی ٍ هحلَلْبی لٌش قبثل گشارػ ثِ ایي 

 .هزکش هی ثبؽٌذ

ک ػبرضِ اطویٌبى اس ٍجَد ارتجبط قطؼی هیبى هصزف فزاٍردُ ٍ ثزٍس ػبرضِ ضزٍری ًیغت ثلکِ تزدیذ ثِ ایجبد ػبرضِ ًیش جْت گشارػ ی

 .قبثل گشارػ هی ثبؽذ. ّوچٌیي کلیِ ػَارض هؾبّذُ ؽذُ اػن اس خفیف یب ؽذیذ ، گذرا یب پبیذار تَعط ایي هزکش پذیزفتِ هی ؽَد

 نمایند؟ گزارش را تهناخواس عوارض توانند می افرادی چه

کلیِ حزف پشؽکی، ًظیز: پشؽکبى ػوَهی، دارٍعبساى، دًذاًپشؽکبى، هتخصصیي رؽتِ ّبی پشؽکی ٍ دارٍعبسی ٍ 

دًذاًپشؽکی، پزعتبراى ٍ عبیز کبرکٌبى حزف پشؽکی هی تَاًٌذ ػَارض هؾبّذُ ؽذُ را ثِ هزکش ثجت ٍ ثزرعی ػَارض 

 .ًبخَاعتِ دارٍّب گشارػ ًوبیٌذ

 :توجه قابل تنکا برخی

ثزخی ػَارض )ًظیز رتیٌَپبتی ًبؽی اس کلزٍکیي، اعتئَهبالعی ًبؽی اس هصزف دارٍّبی  :اثزات ًبخَاعتِ تبخیزی

ضذصزع، عزطبًْبٍ...( هوکي اعت هبّْب یب عبلْب پظ اس قزار گزفتي در هؼزض فزاٍردُ تظبّز ًوبیٌذ. ّزگًَِ ؽک ًغجت 

 .قبثل گشارػ هی ثبؽذ ثِ ٍقَع چٌیي ػَارضی در ایي قجیل هَارد

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ عبلوٌذاى ثیؼ اس عبیز گزٍّْبی عٌی هغتؼذ ثزٍس ػَارض هی ثبؽٌذ، تَجِ ٍیضُ جبهؼِ  :عبلوٌذاى

 .پشؽکی ًغجت ثِ ایي هغبلِ هَرد درخَاعت هی ثبؽذ

ًبرط صَرت هی ٌّگبهی کِ ًَسادی ثب ًقص خلقت هبدرسادی هتَلذ هی گزدد یب عقط جٌیي  :ًبٌّجبریْبی هبدرسادی

گیزد، اس ّوکبراى هحتزم درخَاعت هی گزدد تب احتوبل دخبلت یک ػبرضِ دارٍیی را در ًظز گزفتِ، کلیِ دارٍّبی 

 .هصزف ؽذُ در طَل ثبرداری ) اس جولِ خَددرهبًی( را گشارػ ًوبیٌذ

 :مهم توجه

 .جغتجَ ًوَدُ، گشارػ ًوبییذٌّگبم گشارػ یک ػبرضِ حتی االهکبى ًبم ؽزکت عبسًذُ ٍ ؽوبرُ عزی عبخت را 

 .ّزگش ثِ دلیل ًبهؼلَم ثَدى ثزخی اطالػبت درخَاعتی در فزم، اس گشارػ ًوَدى ػبرضِ اجتٌبة ًفزهبییذ

 .َّیت ثیوبر ٍ گشارؽگز هحزهبًِ خَاّذ هبًذ

 راثط گشارػ ػَارض دارٍیی هزکش راسی ارٍهیِ


