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ُملحق رقم 1
ُمصطلحات
نظام رصد األحداث الجانبية لألدوية والمشاكل المتعلقة بها Pharmacovigilance System/
نظام معني بجمع ،تحلیل وتقییم األحداث الجانبیة لألدویة والمشاكل المتعلقة باستخدام األدویة بعد تداولها،
و إتخاذ اإلجراء المناسب بشأن هذه األحداث بهدف تقلیلها أو منعها.
المشاكل المتعلقة بإستخدام الدواءDrug Related Problems/
( )Adverse Drug Reactionالتفاعل غیر المرغوب به )Abuse and misuse of medicines( ،االتعاطي وإساءة
إستعمال األدویة (Interaction of Medicines( ،التفاعالت الدوائیة )Defection in Product Quality(،عیوب أو خلل
في جودة المنتج )Medication Errors(،خطأ دوائي )Lack of Efficacy(،عدم فعالیة)Counterfeit Medicines(،
األدویة المزورة.
الحادث الجانبي للدواءDrug Adverse Event/
استجابة المریض غیر المقصودة أو غیر المطلوبة أو غیر المرغوبة للدواء بما فیها النتائج المخبریة غیر
الطبیعیة والتي تحدث لدى تناول المریض لجرعات معتمدة من الدواء.
الحادث الجانبي التابع للتطعيمAdverse Event Following Immunization/
الحادث الجانبي الطبي غیر المرغوب فیه الذي یتبع التطعیم ولیس بالضرورة أن یكون له عالقة سببیة باستخدام اللقاح.
التقرير او االبالغ التلقائي لألحداث الجانبية لألدوية أو المشاكل المتعلقة بهاSpontaneous Report/
التقریر او االبالغ الذي یرسله المبلغ إلى مركز الیقظة الدوائیة اللبناني ویبلغ فیه عن األحداث الجانبیة لألدویة التي اشتبه
بها أوالمشاكل المتعلقة باستخدامها.
الحادث الجانبي غير المتوقع للدواءUnexpected Adverse Drug Event/
الحادث الجانبي المبلغ عنه في التقاریر التلقائیة و لم یرد في ملخص خصائص المنتج والنشرة الداخلیة ) (SmPCسواء
من حیث نوعه ،شدته أو تبعاته ،وذلك بالمقارنة مع المعلومات الواردة في معلومات مأمونیة الدواء.
استخدام بدون تصريحOff Label Use/
استخدام الدواء لغیر دواعي اإلستخدام المعتمدة أو في فئة عمریة غیر معتمدة أو بجرعة أو بطریقة إعطاء غیر معتمدة.
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نظام إلدارة تقاریر سالمة الحاالت الفردیة ) (ICSRعلى شبكة اإلنترنت ،وهو متاح لإلستخدام من قبل المراكز
الوطنیة للیقظة الدوائیة التابعة لبرنامج منظمة الصحة العالمیة للمراقبة الدولیة لألدویة.
فيجبيزVigibase/
قاعدة بیانات عالمیة لتقاریر سالمة الحاالت الفردیة ) (Individual Case Safety Report = ICSRلمنظمة الصحة
العالمیة تحتوي على التقاریر المقدمة من الدول األعضاء المشاركة والمسجلة في برنامج منظمة الصحة العالمیة للمراقبة
الدولیة لألدویة.
الشخص المؤهل والمسوؤل عن الرصد لدى الشركة/
Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance
الطبیب أو الصیدلي الذي یعین من قبل الجهات المسؤولة عن المستحضرات الصیدالنیة والذي یكون لدیه االطالع
على المراجع المختصة في مجال الیقظة الدوائیة و حاصال على الحد األدنى من التدریب والتأهیل الالزم من هذه
الجهات أو الجهات الصحیة الرسمیة أو أي جهة اخرى متخصصة.

الشخص المسؤول عن متابعة أمور اليقظة الدوائيةLocal Safety Responsible/
الطبیب أو الصیدلي المؤهل والمطلع على أسس الیقظة والمسؤول عن سالمة األدویة لدى موزعي االدویة .یتابع هذا
الشخص مع برنامج ضمان جودة المستحضرات الصیدالنیة في وزارة الصحة العامة لجهة تقدیم جمیع المعلومات
المتعلقة باألحداث الجانبیة لمنتجاتها.
معلومات المتابعةFollow Up Information/
اإلبالغ عن معلومات سریریة إضافیة أو معلومات ذات صلة طبیة عن حادث جانبي تم اإلبالغ عنه مسبقًا.
خطة إدارة المخاطرRisk Minimization Plan/
مجموعة أنشطة وإجراءات لرصد األحداث الجانبیة لألدویة والمشاكل المتعلقة باستخدامها والتي تعدها الشركة
لتعریف ولتحدید ومن ثم منع أو تقلیل المخاطر المتعلقة بالمستحضرات الصیدالنیة بما فیها تقییم هذه األنشطة
واإلجراءات.
التقرير أو إستمارة اإلبالغReporting Form/
التقریر او االبالغ الذي یستخدم لجمع المعلومات حول حدث جانبي مشتبه به لتحللیه في المركز الوطني للیقظة الدوائیة والذي
یقدمه احد مقدمي الرعایه الصحیة ،الجهات المسؤولة عن المستحضرات الصیدالنیة وموزعي االدویة ،المرضى و مستخدمي
المنتجات واي شخص علم بوجود حادث جانبي متعلق بهذه المستحضرات عبر وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي
واالنترنت وغیرها.
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