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Хабар №___/_____ 

 бирламчи  кейинги  якуний
(фармакологик назорат хизмати билан тўлдиради) 

 

ДОРИ ВОСИТАСИНИНГ НОЖЎЯ ТАЪСИРИ ТЎҒРИСИДАГИ ХАБАР ВАРАҚАСИ

XАБАР БЕРУВЧИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ 
Исм Шарифи: Лавозим: 
Иш жойи: Манзил: 

Телефон: E-mail:
ИСТЕЪМОЛЧИ (БЕМОРНИ) ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ 
И.Ш. бош ҳарфлари: Жинси:  Эркак |  Аёл |  

 Номаълум
Тана вазни 
(кг): 

Ёши:   Номаълум 

Жигар касалиги:   Ҳа  |    Йўқ   |  Номаълум Буйрак касалиги:    Ҳа  |   Йўқ  |   Номаълум
Аллергия:    Ҳа  (нарсани кўрсатинг)  |   Йўқ   |  Номаълум Ҳомиладорлик:    Ҳа  Муддат ______ ҳафта   |    Йўқ |    Номаълум  

Қўшимча маълумот: 

 

ШУБҲАЛИ ДОРИ ВОСИТАСИ ҲАКИДА МАЪЛУМОТ 
 

Дори (савдо номи, дозаси, дори шакли) Серия 
Қабул қилиш 

маҳали ва 
қўллаш усули 

Қўлланилиши Бошланиш 
санаси 

Тугаш 
санаси 

 

ҲАМРОҲ ДОРИ ВОСИТАСИ ҲАКИДА МАЪЛУМОТ 
Дори воситаси (савдо номи, дори шакли, дозаси, таъсир 
кўрсатувчи моддаси) 

Серия Қабул қилиш 
маҳали ва 

қўллаш усули 
Қўлланилиши Бошланиш 

санаси 
Тугаш 
санаси 

 

НОЖЎЯ ТАЪСИР (НТ) ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ 

Ножўя таъсирнинг таърифи  НТ давом этмоқда Бошланиш: (санаси  ___/___/_______ ) Тугаш: (санаси  ___/___/_______ ) 

Дорининг бекор қилиниши билан ножўя таъсирининг йўқолиши кузатилганми? Ҳа |  Йўқ |  шубҳали дорини бекор қилинмаган

Шубхали дорини такрор қўллашдан сўнг ножўя таъсир қайтарилганми?    Ҳа  |   Йўқ   |   шубҳали дори такрор қўлланилмаган 

Ножўя таъсирни олдини олиш бўйича кўрилган чоралар:  қўллашни бекор қилиш |  дозасини камайтириш | даволашсиз

 ҳамроҳ дориларни қўллашни бекор қилиш  |  дори билан даволаш |  дорисиз даволаш  |  бошқа (кўрсатинг):

Дори билан даволаш (агар қўлланилган): 

Ножўя таъсирини кейинги ҳолат:   асоратсиз тузалиши |  аҳволни яхшиланиши |   аҳволнинг ўзгармаслиги |  ўлим  |  номаълум
 асорат билан тузалиши (кўрсатинг):

Жиддият белгиси:  ўлим (санаси  ___/___/_______ ) |  ҳаёт хавфлиги |  касалхонага ётказиши ёки даволаш муддатни ўзайтириши
 ногиронлик   туғма нуқсонлар |  клиник муҳим ҳолати (кўрсатинг):

 юқоридаги
ҳеч бири

Ходимнинг исм шарифи: _____________________________________    Лавозим: _______________________ Регион: _______________________ 

Хабар олинган сана: ___________________   Фармаконадзор бўлимига юборилган сана:_______________    Имзоси: _____________ 

СИЗ БЕРАДИГАН БАРЧА МАЪЛУМОТЛАР МАХФИЙ ҲИСОБЛАНАДИ ВА ҲЕЧ КИМГА МАЪЛУМ ҚИЛИНМАЙДИ 
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