
 

               MEDICINES SIDE EFFECT REPORTING FORM (FOR CONSUMERS) 

                  ଔଷଧିୟ କୁପ୍ରଭାବ ସଚୁନା ଫର୍ମ୍ (ଉପଭଭାକ୍ତାଙ୍କ ନମିଭେ) 
Indian Pharmacopoeia Commission, National Coordination Centre- Pharmacovigilance Programme of India, 

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India. 

ଭାରତୀୟ ଭଭଷଜ ଆଭୟାଗ,ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭୟାଗ ଭକନ୍ଦ୍ର, ଭାରତ ଭଭଷଜ ସତକ୍ତା ଏବଂ ଫାମ୍ାଭକାଭିଜଲିାନସ୍ କାର୍୍କ୍ରମ, ସବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲୟାଣ 
ମନ୍ତ୍ରାଲୟ,ଭାରତ ସରକାର I 

୧.ରରୋଗୀର ବବିରଣୀ 
ରରୋଗୀର ହସ୍ତୋକ୍ଷର:    ଲିଙ୍ଗ (√):   ପୁ.                       ସ୍ତ୍ରୀ.                ଅନ୍ୟ            ବୟସ (ବର୍ଷ୍ କମି୍ବୋ ମ୍ୋସ): 
୨.ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ସୁଚନ୍ୋ 
(କ) ଔଷଧ ରସବନ୍ ର କୋରଣ (ରରୋଗ/ଲକ୍ଷଣ): 
(ଖ) ଔଷଧ ପରୋମ୍ର୍୍ ଦୋତୋ (√): ଡୋକ୍ତର         ଫୋମ୍୍ୋର୍ଷ୍ି୍ଟ          ବନୁ୍ଧ /ସମ୍ପକ୍ୀୟ          ନ୍ରିେ  (ଅତୀତ ରରୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତୋ / ଅତୀତ ରରୋଗର ଅଭିଜ୍ଞତୋ ନ୍ୋହିଁ )    
୩. କୁପ୍ରଭୋବ ରରିପୋର୍ଟ୍ କରୁଥିବୋ ବୟକି୍ତ ର ବବିରଣୀ 
ନ୍ୋମ୍ (ଇଛ୍ଛୋଧିନ୍): 
ଠକିଣୋ: 
 
ରେଲିରଫୋନ୍ ନ୍ମ୍ବର୍ : ଇରମ୍ଲ୍ : 
୪. ଔଷଧ ରସବନ୍ କରଥିିବୋ/କରୁଥିବୋର ସମୁ୍ପଣ୍ ବବିରଣୀ 

ଔଷଧର ନ୍ୋମ୍  ଔଷଧ ର ପରମି୍ୋଣ (ଉଦୋହରଣ ୨୫୦ 
ମ୍.ିଗ୍ରୋ.ଦନି୍କୁ ୨ ଥର) 

ଔଷଧ 
ସମ୍ୋପ୍ତୀ(ଏକ୍ସପୋଇରୀ) 

ର ତୋରଖି  

ଔଷଧ ରସବନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରବିୋର ତୋରଖି 

ଔଷଧ ରସବନ୍ ବନ୍ଦ 
 କରବିୋର ତୋରଖି 

   dd/mm/yy dd/mm/yy 
   dd/mm/yy dd/mm/yy 
   dd/mm/yy dd/mm/yy 

 ଖୁରୋକ ର ପ୍ରକୋର (√)   :   ବେକିୋ    କୟୋପସୁଲ୍           ଇନ୍ରେକ୍ସନ୍                  ସରିପ୍              ଯଦ ିଅନ୍ୟକଛି୍ ି(ଦୟୋକର ିଦର୍୍ୋଅ............) 

୫. କୁପ୍ରଭୋବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 
  କୁପ୍ରଭୋବ ଆରମ୍ଭ ରକରବ ରହଲୋ ?                dd/mm/yy                                                       କୁପ୍ରଭୋବ େୋର ିଅଛ୍ ି(ହଁ/ନ୍ୋ):  
 କୁପ୍ରଭୋବ ବନ୍ଦ ରକରବ ରହଲୋ ?                 dd/mm/yy 

୬. କୁପ୍ରଭୋବ ର ଖୟତୀକୋରତିୋ ? (ଦୟୋକର ିରକୋଠରୀ ରର √ ଦଅିନୁ୍ତ) 
       ରଦୈନ୍ନ୍ଦନି୍ କୋଯ୍ରର ପ୍ରଭୋବତି ରହଉନ୍ଥିଲୋ          ରଦୈନ୍ନ୍ଦନି୍ କୋଯ୍ରର ପ୍ରଭୋବତି ରହଉଥିଲୋ  
       ଡୋକ୍ତରଖୋନ୍ରର ଭତ ିରହଇଥିରଲ           ମ୍ୁତୁୟ  
        ଅନ୍ୟ 
୭. କୁପ୍ରଭୋବ ର ବଣ୍ନନ୍ୋ (କୁପ୍ରଭୋବ କୁ ରରୋକବିୋ ପୋଇ ଁକ'ଣ କରଛି୍ନ୍ତ?ି) 
 
 
 

     

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      Please turn the page to read the instructi 

                                                                                                                                               ସୁଚନା ପଢ଼ବିା ପାଇ ଁଦୟାକରି ପୁଷ୍ଠା ପଲଟାେୁ I 

 

   

ଏହ ିସୁଚନ୍ୋ ରସବଛ୍ଛୋକୁତ ଅରେ,ଏହୋର କଛି୍ ିରବୈଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ୍ୋହିଁ I ରରୋଗୀର ସୁରକ୍ଷI ରହଉଛ୍ ିଏହୋର ଲକ୍ଷ I ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ରୀୟ ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ ମ୍ୁଲୟବୋନ୍ ଅରେ,ଏହ ିଫର୍ମ ୍ରର ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ସୁଚନ୍ୋ 
ପ୍ରତକୁିଳ ଔଷଧ ପ୍ରଭୋବ ରକନ୍ଦ୍ର କୁ ଅନୁ୍ସରଣ ପୋଇଁ ପଠୋଯିବ I ରଯରତରବରଳ କୋଯ୍ୟକତ୍ୋ ଅଧିକ ସୁଚନ୍ୋ ପୋଇଁ ରଯୋଗୋରଯୋଗ କରିରବ ଆପଣଙୁ୍କ ସହରଯୋଗ ପୋଇଁ ଅନୁ୍ରରୋଧ I ଆପଣଙ୍କ 

ପୋଖରର ସମୂ୍ପଣ୍ ସୁଚନ୍ୋ ନ୍ଥିରଲ ମ୍ଧ୍ୟ  ରିରପୋର୍ଟ୍ କରେୁ I 

 

 

      

    

  

  

 

 

Version 1.0 

ସଂସ୍କରଣ ୧.0 

 

ସଂସ୍କରଣ 

ସଂସ୍କରଣ 



                                                   ଆପଣଙ୍କ ରରିପୋେ୍ ରେଲିରଫୋନ୍ ଏବଂ ଫୟୋକ୍୍ସ ରର ପଠୋନ୍ଟୁ 
ଭୋରତୀୟ  ରଭଷେ ଆରୟୋଗ,ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହରୟୋଗ ରକନ୍ଦ୍ର, ଭୋରତ  ରଭଷେ ସତକ୍ତୋ 
ଏବଂ ଫୋମ୍୍ୋରକୋଭିେଲିୋନ୍ସ୍ କୋଯ୍କ୍ରମ୍, ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲୟୋଣ ମ୍ନ୍ତ୍ରୋଲୟ, 

ଭୋରତ ସରକୋର I 
ରସକଟର- ୨୩, ରୋେନ୍ଗର ଗୋେୟିୋବୋଦ- ୨୦୧୦୦୨, ଉତ୍ତରପ୍ରରଦର୍ 

ରେଲି: 0୧୨0- ୨୭୮୩୪୦୦, ୨୭୮୩୪୦୧,  ୨୭ ୮୩୩୯୨ 

Fax/ଫୟୋକ୍୍ସ- ୦୧୨୦-୨୭୮୩୩୧୧ 
ଇ -ରମ୍ଲ୍  : pvpi.compat@gmail.com 
ଅଧିକ ସୁଚନ୍ୋ େୋଣିବୋ ପୋଇଁ ଆମ୍କୁ ସମ୍ପକ୍ କରନୁ୍ତ www.ipc.gov.in 

 
 

ଆମ୍କୁ ରହଲପଲୋଇନ୍ ନ୍ୋମ୍ବର୍ ରର ରଫୋନ୍ କରନୁ୍ତ 

୧୮୦୦-୧୮୦-୩୦୨୪  (ନଶୁିଲ୍କ) 

 

(ସକୋଳ ୯: ୦୦ ରୁ  ସନ୍ଧୟୋ ୫ :୩୦ ରସୋମ୍ବୋର ରୁ ରୁ୍କ୍ରବୋର) 

ଭଗାପନୀୟତୋ- ରରୋଗୀ ର ପରଚିୟ ରଗୋପନ୍ୀୟ ରଖୋଯିବ ଏବଂ ପୁଣ୍ଭୋବରର ସୁରକି୍ଷତ ରଖୋଯିବ I େନ୍ସୋଧୋରଣଙ୍କ  ଆର୍ୋ ଏବଂ ଅନୁ୍ରରୋଧ କୋଯ୍କତ୍ୋ ରିରପୋରେର୍୍ ପରିଚୟ ରଗୋପନ୍ୀୟ ରଖିରବ I 

 
 

                       ଏହ ିଫମ୍ଟକୁି ପୁରଣ କରିବା ପାଇ ଁସମୟ ଭଦଇଥିବାରୁ ଧନୟବାଦ      I 

ଫର୍ମ ୍ପୁରଣ କରିବାର ସୁଚନା 
        

ବଭିାଗ -୧: ଭରାଗୀ ର  ବବିରଣୀ 

 ରରୋଗୀ ର ହସ୍ତୋକ୍ଷର (ଉଦୋହରଣ - ରରଣୁକୋ ରଭୋଇ (ରରରଭୋ)  I 

 ନ୍େି ର ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନା ଦଅିନୁ୍ତ (ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ )  I   

ବଭିାଗ – ୨: ସବୋସ୍ଥ୍ୟ  ସୂଚନା 

 ଔଷଧ ର ବବିରଣୀ ଏବଂ ପରୋମ୍ର୍୍ଦୋତୋ ନ୍ୋମ୍ (ଡୋକ୍ତର, ଫୋମ୍୍ୋସଷ୍ି୍ଟ, ବନୁ୍ଧ/ ସମ୍ପକ୍ୀୟ ଓ ନ୍ରିେ) I 

ବଭିାଗ – ୩ : କୁପ୍ରଭାବ ର ରିଭପାର୍ଟ୍ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତ ର ବବିରଣୀ 

 ବୟକି୍ତ ର ନ୍ୋମ୍ (ଇଛ୍ଛୋଧିନ୍), ଠକିଣୋ, ରେଲିରଫୋନ୍ ନ୍ମ୍ବର୍, ଇ-ରମ୍ଲ୍ ଦର୍୍ୋନୁ୍ତ  I 

ବଭିାଗ – ୪: ଭସବନ କରିଥିବା / କରୁଥିବା ଔଷଧ ର ବବିରଣୀ ଦଶ୍ାନୁ୍ତ I 

 କୁପ୍ରଭାବ କରିଥିବା / କରୁଥିବା ଔଷଧ ର ପୁରୋ ବୀବରଣୀ ଦର୍୍ୋନୁ୍ତ ( ଔଷଧ ନ୍ୋମ୍, ଔଷଧ ର ପରମି୍ୋଣ,ସମ୍ୋପ୍ତୀ(ଏକ୍ସପୋଇରୀ) ର ତୋରଖି, ରସବନ୍ ଆରମ୍ଭ 
ଏବଂ ବନ୍ଦ ତୋରଖି ) I 

 ଦୟୋକର ିଔଷଧ ଖୁରୋକ ର ପ୍ରକୋର ଦର୍୍ୋନୁ୍ତ (ବେକିୋ, କୟୋପସୁଲ୍, ଇନ୍ରେକ୍ସନ୍, ସରିପ୍ ଇତୟୋଦ)ି ଏବଂ ଯଦ ିଅନ୍ୟକଛି୍ ିଦୟୋକର ିଦର୍୍ୋଅ  I 

ବଭିାଗ – ୫ : କୁପ୍ରଭାବ ବଷିୟଭର ଦଶ୍ାନୁ୍ତ 

 କୁପ୍ରଭୋବ ଆରମ୍ଭ ତୋରଖି ଏବଂ ରର୍ଷ ରହବୋର ତୋରଖି  I 

ବଭିାଗ -୬ : କୁପ୍ରଭାବ ର ଖ୍ୟତକିାରିତା I 

 ଦୟୋକର ିଦଆିଯୋଇଥିବୋ ରକୋଠରୀରର √ ଚନି୍ହ଼ ଦଅିନୁ୍ତ I 

ବଭିାଗ – ୭ : କୁପ୍ରଭାବ ର ବବିରଣୀ ଦଶ୍ାନୁ୍ତ 

 କୁପ୍ରଭୋବ ର ବବିରଣୀ ଏବଂ କୁପ୍ରଭୋବ ଦୁରୀକରଣ ପୋଇ ଁରନ୍ଇଥିବୋ ଚକିତି୍ସୋ ର ବବିରଣୀ ରଲଖନୁ୍ତ  I 

 

 


