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Date received:
By:

ًَٕرج اإلبالغ عٍ األعشاض انجاَبيت ٔجٕدة انًستحضشاث انصيذالَيت
(يعبأ ْزا انًُٕرج يٍ قبم أفشاد انًجتًع)
ًَٕرج سقى ADR-2

 .1بياَاث يستخذو انًستحضش
االسى (اذزٛبض٘):
□ شكط
اندُس:

ربضٚد انًٛالز:
انٕظٌ:

□ أَثٗ

 .2بياَاث يعذ انتقشيش
االسى:
صهخ انمطاثخ ثبنًطٚط:

انعًط:
انطٕل:
انزبضٚد:
انجطٚس اإلنكزطَٔ:ٙ

انعُٕاٌ:
انٓبرؿ:

 .3بياَاث انًستحضش
َٕع انًسزحعط:

□ زٔاء

□ نمبذ (رطعٛى)

□ يسزحعط عشجٙ

□ يكًم ؼصائ/ٙصحٙ

اسى انًسزحعط انعهًٔ ٙانزدبض٘:
كٛؿ حصهذ عهٗ انًسزحعط

□ أذطٖ,حسز:

ضلى انزشؽٛهخ:

اسى انًصُع:

□ يٍ انصٛسنٛخ ثسٌٔ ٔصفخ
□ يٍ انصٛسنٛخ ثٕصفخ طجٛخ
□ يٍ يحالد أذطٖ ؼٛط انصٛسنٛخ ,حسز:

اسى ٔعُٕاٌ انًُشأح انز ٙرى صطؾ انًسزحعط يُٓب:

شكم انًسزحعط

□ ألطاص (حجٕة)

□ كجسٕالد

□ شطاة

□ رحبيٛم

□ لططح نهع -ٍٛاألشٌ

□ حمٍ

□ زْبٌ/كطٚى نهدهس

□ أعشبة/ذهطخ عشجٛخ

□ يطْى نهع-ٍٛاألشٌ

□ ثربخ

□ الصمبد

□ ؼٛط شنك ,حسز

ططٚمخ رُبٔل انسٔاء:
ربضٚد انصالحٛخ:

ربضٚد ثسء اسزرساو انًسزحعط:
اندطعخ:
ْم أٔلفذ اسزرساو انًسزحعط

□ ال

انؽطض يٍ اسزرسايّ:
□ َعى ،انزبضٚد:

 .4صف انًشكهت انًتعهقت بجٕدة أٔ فعانيت انًستحضش أٔ انعشض انجاَبي ٔكيف تى عالجّ ٔأيت يعهٕياث أخشٖ تعتقذ أَٓا ضشٔسيت تشًم
انحانت انصحيت أٔ أيت حساسيت:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................... ......................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
.........................................................................................................................................................

يالحظت :إرا كاٌ انتقشيش عٍ جٕدة يستحضش يكتفٗ بانبياَاث أعالِ ,أيا إرا كاٌ انتقشيش عٍ عشض جاَبي انشجاء إكًال باقي انًُٕرج
حانيا ٔكزنك انًستخذيت قبم ظٕٓس انعشض انجاَبي بشٓش)
 .5بياَاث انًستحضشاث األخشٖ انًستخذيت (أركش انًستحضشاث األخشٖ انًستخذيت حانياً

اسى انًستحضش

انجشعت

تاسيخ بذء االستخذاو

تاسيخ اَتٓاء
االستخذاو

انغشض يٍ االستخذاو

 .6بياَاث انعشض انجاَبي
ربضٚد ثسء ظٕٓض انعطض اندبَج:ٙ
□ سجت إعبلخ زائًخ
□ يٓسز نهحٛبح
□ يًٛذ ,ربضٚد انٕـبح:
يسٖ
□ رسجت ـ ٙعٕٛة ذهمٛخ نألخُخ
□ أطبل يسح انجمبء ـ ٙانًسزشفٗ
□ رطهت انسذٕل إنٗ انًسزشفٗ
ذطٕضرّ
□ أذطٖ ,حسز
□ رطهت رسذم طج ٙأٔ خطاح ٙنًُع حسٔس إعبلخ أٔ رهؿ زائى
□ َعى ,انزبضٚد:
□ال
ْم ظال انعطض اندبَجٙ؟
□ ـ ٙطٕض انزحسٍ
□ رعبـٗ ثشكم كبيم ,انزبضٚد:
حبنخ انًطٚط حبنٛب
□ ؼٛط يعطٔؾ.
□ نى ٚزحسٍ
 .7يعهٕياث أخشٖ
ْم رى إثالغ انطجٛت أٔ انصٛسن ٙثٓصِ األعطاض

□ َعى

□ ال

□ ال أزض٘

إشا كبَذ اإلخبثخ ثُعى ْم لبو ثزعجئخ ًَٕشج اإلثالغ عٍ األعطاض اندبَجٛخ

□ َعى

□ ال

□ ال أزض٘

ْم ًٚكُُب انحصٕل عهٗ يعهٕيبد إظبـٛخ يٍ طجٛجك انًعبنح؟

□ َعى

□ ال

إشا كبَذ اإلخبثخ ثُعى عهٗ انُمطخ انسبثمخ انطخبء رعٔٚسَب ثًعهٕيبد االرصبل انربصخ ثطجٛجك
اسى انطجٛت:









انًسزشفٗ:

انٓبرؿ:

انخصٕصيتٚ :زى انزعبيم يع انًعهٕ يبد انٕاضزح ـ ٙانزمطٚط ثسطٚخ ربيخ ْٔ ٙيحًٛخ ثشكم كبيم ثًب ـ ٙشنك ْٕٚخ انًطٚط ٔ يعس
انزمطٚط .كًب ال ًٚكٍ أٌ رسزرسو ْصِ انًعهٕيبد ظس يعس انزمطٚط ثأ٘ حبل يٍ األحٕال.
ٚسزطٛع انًطظٗ إضسبل رمبضٚط األعطاض اندبَجٛخ ٔخٕزح انًسزحعطاد نهٓٛئخ ثشكم طٕع .ٙانٓٛئخ انعبيخ نهؽصاء ٔانسٔاء رمسض ثأٌ
رعجئخ ْصا انًُٕشج ٚسزؽطق ثعط انٕلذ ,نكٍ اإلثالغ عٍ األعطاض اندبَجٛخ ٔخٕزح انًسزحعطاد أيط حْٔ ٕ٘ٛبو نزحمٛك االسزرساو
اٜيٍ نهسٔاء .إٌ انًعهٕيبد انكبـٛخ انًمسيخ عٍ األعطاض اندبَجٛخ ٔخٕزح انًسزحعطاد يٍ لجم انًطظٗ رًكٍ انٓٛئخ يٍ رمسٚط يسٖ
يأيَٕٛخ انًسزحعطاد انًزسأنخ ـ ٙانًًهكخ.
كيفيت إسسال انتقشيش:
لى ثزعجئخ انًُٕشج
أضـك أ٘ أٔضاق إظبـٛخ عُس انحبخخ
اسزرسو ًَٕشج يسزمم نكم يسزحعط
اثهػ انٓٛئخ انعبيخ نهؽصاء ٔانسٔاء ثبنططق انزبنٛخ:
 3222 انططٚك انسائط٘ انشًبن – ٙح ٙانُفم.
انطٚبض 8266-13312
 ـبكس 012066882:
 االَزطَذwww.sfda.gov.sa:
 انجطٚس االنكزطَٔnpc.drug@sfda.gov.sa ٙ

يًكُك استخذاو انًُٕرج نإلبالغ عٍ األعشاض انجاَبيت
ٔجٕدة انًستحضشاث انتانيت:
 األزٔٚخ
 انهمبحبد (انزطعًٛبد)
 انًسزحعطاد انعشجٛخ
 انًكًالد انؽصائٛخ/انصحٛخ

