
" یکی از مشکالت ما در رونق اقتصادی، قاچاق است"

تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها
دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد. 

شماره: ۱۳۵/۸۶۴۴/ص/۱۴۰۰

تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

ساعت: ۰۹:۱۴

پیوست: دارد

فکس الکترونیک: ۴۷۷۰۱۸۱۷

مدیرعامل محترم مرکز آموزشی درمانی/ بیمارستان ...
مدیر محترم شبکه های بهداشت و درمان

مدیر محترم مجموعه مدد
رئیس محترم مرکز بهداشت غرب و شمال غرب

موضوع: مکاتبه سازمان غذا و دارو در خصوص الزام به ارسال گزارش دقیق و کامل آنالین عوارض 

ناخواسته دارو و فرآورده های سالمت محور در سامانه ثبت گزارش

با سالم و احترام،
به پیوست نامه شماره ۶۵۸/۳۹۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش 
مصرف فرآورده های سالمت محور در خصوص توضیحات مواردی جهت الزام به رعایت در ارسال 
 fda.gov.ir و یا adr.ttac.ir  صرفاً آنالین گزارش عوارض دارو  و  کاالهای سالمت محور در سامانه

، جهت استحضار ایفاد میگردد.
عطف به توضیحات مندرج در مفاد نامه:

          ارسال گزارشات صرفاً به صورت آنالین و ثبت کلیه موارد مندرج در فرم گزارش و ارائه 
توضیحات کامل مانند: نام شهر، شماره تماس، تاریخ تولد بیمار، کد ملی و ... الزامی است . شایان 
ذکر است در غیر این صورت، گزارش ارسالی ناقص ، قابل پیگیری و رسیدگی نبوده و بدیهی است 

در عملکرد و ارزیابی فعالیت بیمارستان  قطعاً لحاظ نخواهد شد. 

خواهشمند است مقرر فرمایید کارشناسان محترم مسئول ثبت و ورود اطالعات در سامانه گزارش 
دهی آنالین، نسبت به الزام رعایت مفاد نامه فوق توجه کافی را مبذول داشته باشند.

لینک شرکت در وبینار آموزشی این معاونت پیرو اطالع رسانی شماره ۱۳۵/۳۰۲۶/د/۱۴۰۰  مورخ 
https://www.skyroom.online/ch/iums/fdo-private  ۱۴۰۰ /۰۷/۰۳ می باشد.جهت 

https://www.skyroom.online/ch/iums/fdo-private
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ورود از قسمت " مهمان" وارد شده و ترتیبی اتخاذ گردد که به منظور جلوگیری از ترافیک نرم 
افزار، شرکت کنندگان حتی االمکان از یک user استفاده نمایند.

مستدعی است مقرر فرمایید پیرو نامه شماره ۱۳۵/۴۰۹/د/۱۴۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ مستندات 
آموزش های برگزار شده ۶ ماه اول سال جاری در آن مرکز نیز مطابق جدول اکسل پیوست نامه به 

منظور درج در عملکرد آن مرکز، به این معاونت ارسال گردد.

رونوشت:
سرکار خانم دکتر محمدی  کارشناس مسئول بررسی و تحلیل تجویز و مصرف منطقی دارو -

جناب آقای نظری  کارشناس دبیرخانه معاونت غذا و دارو



                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۵۸/۳۹۱۵۴
۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ندارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: پیرو الزام به ارسال آنالین گزارش عوارض و اشتباهات داروپزشکی در سامانه گزارش- معاونتهای غذا و دارو سراسر 

کشور

با سالم ؛

با احترام، پیرو نامه شماره  ۶۵۸/۲۱۳۹  مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴  درخصوص الزام به ثبت آنالین گزارش عوارض و اشتباهات 
داروپزشکی به استحضار می رساند:

۱- با عنایت به ابالغ الزام ارسال گزارش های عوارض و اشتباهات داروپزشکی به صورت آنالین، صرفا گزارش های آنالین 
ارسال شده مربوط به مراکز تحت پوشش معاونتها، مالک تعداد گزارشهای دریافتی و تخصیص امتیازات مربوطه در ارزیابی عملکرد 

معاونتهای غذا و دارو از ابتدای سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

۲- در بسیاری از گزارش های آنالین دریافتی، مسئول ورود اطالعات در سامانه گزارش دهی آنالین عوارض و اشتباهات 
داروپزشکی تنها اقدام به ثبت فیلدهای اجباری فرم گزارش آنالین به عنوان مثال ثبت یکی از چند مورد عارضه دارویی مندرج در 
فرم زرد در فیلد مربوط به "عارضه دارویی "در سامانه می نماید و این امر موجب ایجاد اشکال در بررسی گزارش ها توسط 

کارشناسان دفتر متبوع می شود.

۳- عدم ثبت فیلد "شهر" در سامانه آنالین، در بخش مربوط به اطالعات گزارشگر در مورد استان هایی که دارای چندین 
معاونت غذا و دارو می باشند موجب عدم شناسایی معاونت غذا و داروی مربوطه می شود. 

 لذا مقتضی است ، هر معاونت با برگزاری کالس های آموزشی در خصوص نحوه صحیح تکمیل فرم آنالین توسط گزارشگران 
و رابطین ADR بیمارستانی و مراکز بهداشتی، دارویی و درمانی تحت پوشش آن معاونت اقدام نماید. الزم به ذکر است، ارسال 
گزارش های ناقص و عدم ورود اطالعات فرم زرد در سامانه به صورت کامل، در امتیاز دهی ارزیابی عملکرد معاونتها مورد احتساب 

قرار نخواهد گرفت. 

مراتب جهت استحضار و دستور الزم خدمتتان ایفاد می گردد.
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