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 .العكسية األثارباالبالغ عن  عالقة له وليس فقط المستحضر جودة عدم يخص التقرير هذا:  ملحوظة
.التقرير ومقدم المريض هويه ذلك في بما تامة بسريه التقرير هذا في الوارده المعلومات مع التعامل يتم

 * استيفاء التقريرتاريخ 

المشتبه به المستحضربيانات 

 1( نوع المستحضر 

بشرية  أدوية   

غذائى  مكمل   

( العلمي أو التجارى اإلسمالمستحضر) ( إسم2

3( التركیز

........الصيدلي ( الشكل4

التشغيلة ( رقم5

(متاحا كان إذاالتسجيل ) رقم (6

التصنيع ( تاريخ7

.الصالحية إنتهاء ( تاريخ8

المشكلة نوع

 1( نوع المشكلة 

 مشكلة في العبوة الخارجية     

األلتباس بين مستحضر يوتوبيا ومستحضر أخر سواء كان في )األسم / التصميم وشكل العبوة / النشرة / طباعة النشرة(      

 مشكلة في النشرة     

 ميكروبية  وأ كيميائيةو أ يةفيزيائ اتتغيير     

 الشك في ثبات المستحضر      

 الشك في تلوث المستحضر      

 الشك في غش تجاري      

  أخرى  

 ( صف المشكلة2

(  ال /    ) نعم  العبوة الخارجية؟      علي موضح كما لتخزينا تلتعليما فقاوكانت  لمستحضرا حفظظروف  لھ( 3

(الحظ ظهور األثر العكسيقام باستيفاء التقرير و الذي (ر بيانات مقدم التقري

اإلسم (1

  

 

التخصص (2

رقم الهاتف (3

  

 

البريد األلكتروني (4  

(   ال /     ك إذا كان لدينا المزيد من األسئلة حول ھذا التقرير؟ ) نعم ھل من المقبول أن نتصل ب (5

دعاية الشركة مندوب بيانات

مكتب علمي  (3........................ ......................الهاتف رقم (2 اإلسم  (1

العلمي  المكتب  
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