
 

               MEDICINES SIDE EFFECT REPORTING FORM (FOR CONSUMERS) 

                  ଔଷଧିୟ କୁପ୍ରଫାହ ସଚୁନା ପର୍ମ୍ (ଉଭବାକ୍ତାଙ୍କ ନଭିଭେ) 
Indian Pharmacopoeia Commission, National Coordination Centre- Pharmacovigilance Programme of India, 

Ministry of Health & Family Welfare, Government of India. 

ବାଯତୀୟ ଭବଷଜ ଆଭୟାଗ,ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭୟାଗ ଭକନ୍ଦ୍ର, ବାଯତ ଭବଷଜ ସତକ୍ତା ଏଫଂ ପାଭ୍ାଭକାବିଜରିାନସ୍ କାମ୍କ୍ରଭ, ସବାସ୍ଥ୍ୟ ଏଫଂ କରୟାଣ 
ଭନ୍ତ୍ରାରୟ,ବାଯତ ସଯକାଯ I 

୧.ରଯୋଗୀଯ ଫଫିଯଣୀ 
ରଯୋଗୀଯ ହସ୍ତୋଖୟଯ:    ରିଙ୍ଗ (√):   ୁ.                       ସ୍ତ୍ରୀ.                ଅନୟ            ଫୟସ (ଫର୍ଷ୍ କଭିବୋ ଭୋସ): 
୨.ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ସୁଚନୋ 
(କ) ଔଷଧ ରସଫନ ଯ କୋଯଣ (ରଯୋଗ/ରଖୟଣ): 
(ଖ) ଔଷଧ ଯୋଭର୍୍ ଦୋତୋ (√): ଡୋକ୍ତଯ         ପୋଭ୍ୋର୍ଷ୍ି୍ଟ          ଫନୁ୍ଧ /ସମ୍ପକ୍ୀୟ          ନରିେ  (ଅତୀତ ରଯୋଗଯ ଅବିଙ୍ୟତୋ / ଅତୀତ ରଯୋଗଯ ଅବିଙ୍ୟତୋ ନୋହିଁ )    
୩. କୁପ୍ରବୋଫ ଯରିୋର୍ଟ୍ କଯୁଥିଫୋ ଫୟକି୍ତ ଯ ଫଫିଯଣୀ 
ନୋଭ (ଇଛ୍ଛୋଧିନ): 
ଠକିଣୋ: 
 
ରେରିରପୋନ୍ ନଭବର୍ : ଇରଭଲ୍ : 
୪. ଔଷଧ ରସଫନ କଯଥିିଫୋ/କଯୁଥିଫୋଯ ସମୁ୍ପଣ୍ଫଫିଯଣୀ 

ଔଷଧଯ ନୋଭ  ଔଷଧ ଯ ଯଭିୋଣ (ଉଦୋହଯଣ ୨୫୦ 
ଭି.ଗି.ଦନିକୁ ୨ ଥଯ) 

ଔଷଧ 
     (       ) 

  ତୋଯଖି  

ଔଷଧ ରସଫନ ଆଯମ୍ଭ 
କଯଫିୋଯ ତୋଯଖି 

ଔଷଧ ରସଫନ ଫନ୍ଦ 
 କଯଫିୋଯ ତୋଯଖି 

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

 ଖୁଯୋକ ଯ ପ୍ରକୋଯ (√)   :   ଫେକିୋ    କୟୋସୁଲ୍           ଇନ୍ରେକ୍ସନ୍                  ସଯିପ୍              ମଦ ିଅନୟକଛି୍ ି(ଦୟୋକଯ ିଦର୍୍ୋଅ............) 

୫. କୁପ୍ରଫୋହ ସଭବନ୍ଧୀୟ 
କୁପ୍ରଫୋହ  ଆଯମ୍ଭ ରକରଫ ରହରୋ ?                dd/mm/yy                                                       କୁପ୍ରବୋଫ େୋଯ ିଅଛ୍ ି(ହଁ/ନୋ):  
କୁପ୍ରଫୋହ ଫନ୍ଦ ରକରଫ ରହରୋ ?                 dd/mm/yy 

୬. କୁପ୍ରବୋଫ ଯ ଖୟତୀକୋଯତିୋ ? (ଦୟୋକଯ ିରକୋଠଯୀ ରଯ √ ଦଅିନୁ୍ତ) 
       ରଦୈନନ୍ଦନି କୋମ୍ରଯ ପ୍ରବୋଫତି ରହଉନଥିରୋ          ରଦୈନନ୍ଦନି କୋମ୍ରଯ ପ୍ରବୋଫତି ରହଉଥିରୋ  
       ଡୋକ୍ତଯଖୋନରଯ ବତ ିରହଇଥିରର           ଭୁତୁୟ  
        ଅନୟ 
୭. କୁପ୍ରବୋଫ ଯ ଫଣ୍ନନୋ (କୁପ୍ରବୋଫ କୁ ରଯୋକଫିୋ ୋଇ ଁକ'ଣ କଯଛି୍ନ୍ତ?ି) 
 
 
 
 
 

     

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      Please turn the page to read the instructi 

                                                                                                                                                                                          

   

ଏହ ିସୁଚନୋ ରସବଛ୍ଛୋକୁତ ଅରେ,ଏହୋଯ କଛି୍ ିରଫୈଧ ସଭବନ୍ଧ ନୋହିଁ I ରଯୋଗୀଯ ସୁଯଖୟୋ ରହଉଛ୍ ିଏହୋଯ ରଖୟ I ଆଣଙ୍କ ସକ୍ରୀୟ ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ ଭୁରୟଫୋନ୍ ଅରେ,ଏହ ିପର୍ମ୍ ରଯ ଦଆିମୋଇଥିଫୋ 
ସୁଚନୋ ପ୍ରତକୁି ଔଷଧ ପ୍ରବୋଫ ରକନ୍ଦ୍ର କୁ ଅନୁସଯଣ ୋଇଁ ଠୋମିଫ I ରମରତରଫରର କୋମ୍ୟକତ୍ୋ ଅଧିକ ସୁଚନୋ ୋଇ ଁରମୋଗୋରମୋଗ କଯିରଫ ଆଣଙୁ୍କ ସହରମୋଗ ୋଇଁ ଅନୁରଯୋଧ I 

                                             I 
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                                                        ଯରିୋେ୍ ରେରିରପୋନ୍ ଏଫଂ ପୟୋକ୍୍ସ ରଯ ଠୋନଟ ୁ
ବୋଯତୀୟ  ରବଷେ ଆରୟୋଗ,ଯୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହରୟୋଗ ରକନ୍ଦ୍ର, ବୋଯତ  ରବଷେ ସତକ୍ତୋ 
ଏଫଂ ପୋଭ୍ୋରକୋବିେରିୋନସ୍ କୋମ୍କ୍ରଭ, ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ଏଫଂ କରୟୋଣ ଭନ୍ତ୍ରୋରୟ, 

ବୋଯତ ସଯକୋଯ I 
ରସକଟଯ- ୨୩, ଯୋେନଗଯ ଗୋେୟିୋଫୋଦ- ୨୦୧୦୦୨, ଉତ୍ତଯପ୍ରରଦର୍ 

ରେରି: 0୧୨0- ୨୭୮୩୪୦୦, ୨୭୮୩୪୦୧,  ୨୭ ୮୩୩୯୨ 

Fax/ପୟୋକ୍୍ସ- ୦୧୨୦-୨୭୮୩୩୧୧ 
ଇ -ରଭଲ୍  : pvpi.compat@gmail.com 
ଅଧିକ ସୁଚନୋ େୋଣିଫୋ ୋଇଁ ଆଭକୁ ସମ୍ପକ୍ କଯନୁ୍ତ www.ipc.gov.in 

 
 

ଆଭକୁ ରହରପରୋଇନ୍ ନୋଭବର୍ ରଯ ରପୋନ୍ କଯନୁ୍ତ 

୧୮୦୦-୧୮୦-୩୦୨୪  (     ) 

 

(ସକୋ ୯: ୦୦ ଯୁ  ସନ୍ଧୟୋ ୫ :୩୦ ରସୋଭଫୋଯ ଯୁ ରୁ୍କ୍ରଫୋଯ) 

ଭଗାନୀୟତୋ-                                                          I                                                                  I 

 
 

                                                                            I 

                      
        

ଫବିାଗ -୧: ଭଯାଗୀ ଯ  ଫଫିଯଣୀ 

  ରଯୋଗୀ ଯ ହସ୍ତୋଖୟଯ (ଉଦୋହଯଣ -             (     )  I 
 ନେି ଯ        ସୂଚନା ଦଅିନୁ୍ତ (ରିଙ୍ଗ, ଫୟସ )  I   

ଫବିାଗ – ୨: ସବୋସ୍ଥ୍ୟ  ସୂଚନା 

 ଔଷଧ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯୋଭର୍୍ଦୋତୋ ନୋଭ (ଡୋକ୍ତଯ, ପୋଭ୍ୋସଷ୍ି୍ଟ, ଫନୁ୍ଧ/ ସମ୍ପକ୍ୀୟ ଓ ନରିେ) I 

ଫବିାଗ – ୩ : କୁପ୍ରବାଫ ଯ ଯିଭାର୍ଟ୍ କଯୁଥିଫା      ଯ ଫଫିଯଣୀ 

      ଯ ନୋଭ (      ), ଠକିଣୋ, ରେରିରପୋନ     , ଇ-ରଭଲ୍ ଦର୍୍ୋନୁ୍ତ  I 

ଫବିାଗ – ୪:             /        ଔଷଧ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଦର୍୍ାନୁ୍ତ I 

 କୁପ୍ରବାଫ        /        ଔଷଧ ଯ ୁଯୋ ଫୀଫଯଣୀ ଦର୍୍ୋ   ( ଔଷଧ ନୋଭ, ଔଷଧ ଯ ଯଭିୋଣ,     (       )        , ରସଫନ ଆଯମ୍ଭ 
ଏଫଂ ଫନ୍ଦ       ) I 

 ଦୟୋକଯ ିଔଷଧ         ପ୍ରକୋଯ ଦର୍୍ୋନୁ୍ତ (ଫେକିୋ, କୟୋସୁଲ୍, ଇନ୍ରେକ୍ସନ୍, ସଯିପ୍ ଇତୟୋଦ)ି ଏଫଂ ମଦ ିଅନୟକଛି୍ ିଦୟୋକଯ ିଦର୍୍ୋଅ  I 

ଫବିାଗ – ୫ : କୁପ୍ରବାଫ ଫଷିୟଭଯ ଦର୍୍ାନୁ୍ତ 

 କୁପ୍ରବୋଫ ଆଯମ୍ଭ       ଏଫଂ ରର୍ଷ ରହଫୋଯ        I 

ଫବିାଗ -୬ : କୁପ୍ରବାଫ              I 

                           √             I 

ଫବିାଗ – ୭ : କୁପ୍ରବାଫ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଦର୍୍ାନୁ୍ତ 

 କୁପ୍ରବୋଫ ଯ ଫଫିଯଣୀ                                                ରରଖନୁ୍ତ  I 

 

 


