Alinter Limited
ألينتر ليمتد (Alinter Limited)
ADR reporting
تقرير ADR
(adverse drug reactions)
)التفاعلات الضارة للأدوية)
Patient Information
معلومات عن المريض
Identifier 				
التعريف
(required)
(مطلوب)
Age at time of reaction 		
السن في وقت التفاعل
Gender (male / female)
النوع (ذكر/أنثى)
Weight 				
الوزن
Kg
كجم
Suspected Adverse Reaction
التفاعل الضار المشتبه فيه
Date of reaction			
تاريخ التفاعل
 (dd/mm/yy)
(يوم/شهر/سنة)
Description of reaction or problem (required)
وصف التفاعل أو المشكلة 
(مطلوب)
Details of Medicinal Product
تفاصيل المنتج الدوائي
Name 				
الاسم
name, form & strength (required)
الاسم والشكل والقوة (مطلوب)
Dose 					
الجرعة
dose, frequency & route
الجرعة وعدد المرات والنظام
Batch Number
رقم المجموعة
Expiry 				
الانتهاء
(mm/yyyy)
(شهر/سنة)
Concomitant medicinal products (Include name, dose, frequency, route and dates).
المنتجات الدوائية المصاحبة
(بما في ذلك الاسم والجرعة وعدد المرات والنظام والتواريخ).
Do not include any medicinal products used to treat the adverse reaction.
لا يشمل ذلك أي منتجات دوائية تستخدم لمعالجة التفاعل الضار.
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Alinter Limited
ألينتر ليمتد (Alinter Limited)
ADR reporting
تقرير ADR
(adverse drug reactions)
)التفاعلات الضارة للأدوية)
Reporter Information
معلومات عن كاتب التقرير
Name 				
الاسم
(required)
(مطلوب)
Address (required)
العنوان (مطلوب)
Phone
هاتف
Fax
فاكس
Email
بريد إلكتروني
Occupation
الوظيفة
National Pharmacovigilance
البرنامج القومي للوقاية من التفاعلات الضارة
If the ADR has already been notified to a National Regulatory Authority please provide the following:
إذا كان التفاعل الضار للدواء قد تم الإبلاغ عنه إلى هيئة تنظيمية قومية يرجى كتابة التالي:
Name of authority
اسم الهيئة
Country
الدولة
Reference number of report
رقم الإشارة للتقرير
Return of Data
إعادة البيانات
When completed return this form using one of the following alternatives:
تعاد هذه الاستمارة بعد استكمالها باستخدام أحد البدائل التالية:
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بالبريد الإلكترونيfile_2.jpg
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: 
Post To:
بالبريد إلى:
ADR
ADR
Alinter Limited
Alinter Limited
Wallace House
Wallace House
New Abbey Court
New Abbey Court
51-53 Stert Street
51-53 Stert Street
Abingdon
Abingdon
Oxfordshire OX14 3JF
Oxfordshire OX14 3JF
United Kingdom
United Kingdom
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