Доклад за предполагаемите странични действия на лекарствата
I. Данни на пациента и данни за страничните действия на лекарството
1. Инициали на
пациента:

3. Пол:

2. Дата на раждане
(дата, месец, година)
или възраст:

Мъж
Жена

4. Начало на
страничното действие
(дата, месец, година):

5. Край на
страничното действие
(дата, месец, година):
7. Критерии за сериозността
на страничното действие: :

6. Подробно описание на страничното действие (резултати от прегледа, лечение на страничното действие):

смърт на пациента
животозастрашаващо
пациентът е бил
хоспитализиран или
болничното му лечение е
било удължено
инвалидизиране или
сериозно увреждане
наздравето
вродени аномалии,
малформации
нито едно от посочените
8. Прекратяването на приема на лекарството доведе ли до отшумяване на 9. Подновяването на приема на лекарството доведе ли до повторна
страничното действие?
проява на страничното действие?
да
не
не е установено
да , време на проявата:
не е установено
10. Изход на страничното действие:
излекуване

излекуване с последици

подобрение

Страничното действие
остава

влошаване

летален изход,

неизвестен

дата:

II. Данни на подозираното лекарство
11. Подозирано лекарство:

12. Начин(и) на прилагане (перорално, мускулно, венозно и пр.):

13. Показания:

14. Дневна доза:

15. Време (от до) или продължителност на лечението:

16. Прекратяван ли е приемът на лекарството?
да , време на прекратяването:

не

III. Паралелно прилагани лекарства и анамнеза
17. Паралелно прилагани, неподозирани лекарства, дозировка и време на приема (без лекарствата, използвани срещу страничното действие на
подозираното лекарство):
Наименование на лекарството

Дозировка и начин на прилагане

Начало/край на лечението

Показания

18. . Други релевантни данни за анамнезата:
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IV. . Данни на изготвилия доклада
19a. Име на изготвилия доклада:
19б. Изготвилият доклада е:

лекар,

фармацевт,

медицинска сестраr,

друго (посочете):

19в. Работно място и адрес на изготвилия доклада:

19г. Тел. на изготвилия доклада:

20. Дата на изготвяне на доклада (дата, месец, година):

6. описание на страничното действие (продължение):

17. паралелно прилагани, неподозирани лекарства (продължение:

……………………………………………………
Подпис на изготвилия доклада
Моля, запаметете този доклад и го изпратете като прикачен файл на следния имейл адрес:
drugsafety@richter.bg
(ТП Гедеон Рихтер, Отдел „Лекарствена бдителност”)
или го разпечатайте и го изпратете по факс на следния номер: 02/812 90 76.
В интерес на по-добрата информираност, на рационалното обслужване и на по-точното измерване на съотношението предимства/недостатъци, моля, информирайте ни за

всяко забелязано от Вас странично действие, което би могло да е предизвикано от лекарствено средство, независимо дали подобно странично действие е известно или не.
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