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 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

-آدرس و شماره تلفن های سازمان غذا و دارو 

   :ADRگروه   

 

روبروی درب اصلی دانشگاه  –خیابان انقالب 

علوم پزشکی تهران خیابان فخررازی نبش 

شماره  -طبقه همکف   -کوچه وحید نظری 

 61927144 – 66176934های تماس:  

 

آدرس و شماره تلفن معاونت غذا و دارودانشگاه 

 علوم پزشکی ایران:

 

باالتر از کوچه     –خیابان الوند     –میدان آرژانتین    

معاونت غذا و دارودانشگاه علوم             -ام    37

پزشکی ایران طبقه اول واحد تحقیق و توسعه         

 121و   104داخلی   88779118شماره تماس: 

گزارش دهی و ثبت عوارض ناخواسته دارویی 

ADR  (Adverse Drug Reaction ) 

اطالع رسانی و هشدار در خصوص عوارض            -1

 داروهای جدید و ناشناخته

 نظارت و پایش ایمنی داروها   -2

 ADRشناسایی عوامل مستعد کننده بروز   -3

همکاری تیمی کادر درمانی  در به حداقل              -4

 رساندن و کنترل خطر

 افزایش سطح آگاهی نسبت به عوارض داروها   -1

منافع اقتصادی و کاهش هزینه ) با کاهش              -6 

 بستری شدن بیمار در بیمارستان و...(

 ADRفواید گزارش دهی 

ثبت آنالین و اینترنتی گزارش دریکی از دو    -1

 سایت  ذیل:

 

  صفحه اصلی سایت

: سازمان غذا و دارو

www.fda.gov.ir   

    لینک مستقیم

adr.ttac.ir 
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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران         

 86080208به شماره 

 

 بایگانی اصل گزارش در مرکز    -3

 

 ADRفرآیند ارسال گزارش 

کلیه گزارشات ارسال شده به 

مرکز از حیث هویت گزارشگر 

 و بیمار ، محرمانه تلقی 

 می گردد.



هر نوع واکنش زیان آور و ناخواسته که بهه    

دنبال مصرف دارو و در دوزهای معمول بهرای  

پیشگیری، تشخیص و درمان بیهمهاری ر      

 میدهد.

تشخیص به موقع عوارض دارویی از آنجائیکه 

میتواند سبب نجات انسانها و صرفه جویی در 

 هزینه ها گردد اهمیت زیادی را داراست.

تمامی عوارض ناخواسته مشکوک به مصرف 

انواع فرآورده های دارویی ) مانند فهرآورده   

های خونی، واکسنها، مواد حاجب، مواد مورد 

استفاده در دندانپزشکی، جهراحهی هها،        

فرآورده های گهیهاههی و....( اعهم از                

خوددرمانی یا داروهای با تجویز پزشک 

 قابلیت گزارش دهی دارند.

این عوارض، خفیف باشند یا شدید ، گذرا باشند 

 .پذیرفته می شوند ADRیا پایدار، توسط مرکز 

کلیه شاغلین حرف پزشکی)پزشکان، پرستاران،     

داروسازان، دندانپزشکان و...( بخش دولتی و        

غیردولتی باید عوارض دارویی مشاهده شده را        

به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها         

مستقر در سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا          

و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشورگزارش       

 نمایند.
 کلیه عوارض منجر به مرگ -1

 کلیه موارد تهدیدکننده حیات -2

تمامی موارد منجر به ناتوانی یا نقص              -3

 عضومشخص و دائمی

کلیه موارد منجر به بستری شدن بیماردر           -4

 بیمارستان یا طوالنی شدن مدت بستری

 کلیه موارد منجر به ناهنجاریهای مادرزادی -1

        تأییدیه مسئول فنی بیمارستان جهت ارسال

  موارد فوق الذکر الزامی است.

            در صورت نیاز به بررسی های بیشتر، ارسال

پرونده بیماربه مرکزبه صورت محرمانه اجباری       

 است.

 

   بالفاصله پس از اطالع از بروز عارضه یا اشتباه

دارویی، مراتب را گزارش نمایید حتی اگر مدت 

 زمان زیادی از وقوع آن سپری شده باشد.

 

        جهت ارسال گزارش عارضه دارویی، اطمینان

از ارتباط مصرف دارو و بروز عارضه ضروری          

نیست و حتی تردید به ایجاد عارضه دارویی ،          

 قابل گزارش میباشد.

          24مرکز موظف است با تشکیل کمیته، طی 

عوارض جدی ، به       ساعت کاری از دریافت    

موارد ارسالی رسیدگی و گزارش مربوطه را به         

  معاون غذا ودارو ارسال نماید.

مشکوک به مصرف     عارضه جدی در صورت رخداد    

 24فرآورده های دارویی ، اطالع تلفنی و نمابر طی 

و   ADRساعت از بروز واقعه به مرکز کشوری           

ساعت نیزمی  48معاونت غذا و دارو اجباری و طی 

بایست فرم گزارش دهی به همراه گزارش کتبی          

 ارسال گردد.

فرم گزارش دهی عارضه ناخواسته دارویی به صورت 

بین المللی به رنگ زرد طراحی شده است.

 

 عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از:

 عوارض جدی شامل موارد ذیل می باشد:

 افراد درگیر در فرآیند گزارش دهی : افزایش می یابد که: ADRمواقعی شک ما به بروز 

جهت پیگیری گزارش عوارض ناخواسته 

دارویی الزم است کلیه مندرجات فرم زرد 

ADR   به طور صحیح، دقیق ، واضح و کامل

 نوشته شود.

           هنگامی که بعد از مصرف داروی جدید، عالئم

 شروع شوند.

           هنگامی که با قطع مصرف دارو، عالئم برطرف

 گردند.

   .زمانی که پس از افزایش دوز، عالئم ظاهر شوند 

            ًزمانی که با مصرف دوباره دارو، عالئم مجددا

 ظاهر گردند.

در هر بیمارستان نماینده یا نمایندگانی مطلع           

وآموزش دیده تحت نظارت ریاست یا مسئول فنی        

بیمارستان، مسئول ثبت ، جمع آوری و ارسال           

 . می باشد  ADRگزارش به مرکز  

 :ADRنماینده 


