FORMUL ARZ ZGŁOSZENIA
NIEPOZĄDANEGO ODCZYNU
PO SZCZEPIENIU
Nadruk lub pieczqtka obejmujqce nanvę (it"mę), ądres, numer
INNYM NIZ BCG
telefonu i numer REGON placówki opieki zdrowotnej
I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
l

KOD RESORTOWY

kod położenia placówki opieki
zdrowotnei l częśćI1- TERYT/I

REGoN

KTOREJ WYSTAPIŁ NOP

Adres zamieszkania;
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INFORMACJE O SZCZEPIENIU

Szczepionka podejrzana o wywolanie odczynu:

BOdra

IV

[ŚwiŃa

DBłonica

ERózyczka 0 wzwA

fJn/lDltrllD

Godz.

lD:lnoata

wystąpienia

Nrmieszkani"nnn

EKrztusiec Eopv

[TęZec

UwzwB

Nrdomulnn
OCrypa

Etpv

Elnna.fiaka?).,..,....,,.....,..,

odczynu!!/!tr/lf]!!coaz.[l!:!D

Reakcia mieiscowa

0
I

DNasilony odczyn w miejscu wstrzyknięcia)B O średnicy3 * 5 cm
(obrzęk,aczewienienieibolesność)B o średnicy6 _ 9 cm

E

kod jednostki organizacyjnej/ częśćV/2

o.oa"DIl!IlE!

Miejscowośćnf]nn

Data szczepienia

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy
w katowicach

I

II. DANE OSOBY. U

III.

Adresąt:

Wykraczaj ący pozanajbliższy staw
Utrzl,rnujący się ponad 3 dni

O średnicywiększej niz 10 crn

ERopień w miejscu wstrzyknięcia) D lałowy Enakteryjny. Wynik posiewu
LlBolesnośći powiększenie regionalnych węzłów chłonnych.
Reakcia oeólna

DGorączka

E:a,s-rs,q D:q,o_rs,ą E:s,s-:s,s Eąo,o-ąo,ą E+o,s- l *yz";
gorączki 0 do 24 godzin D do 48 godzin Udo 72 godzin C ałuz.;
E go.ącrkowe E niegorączkow. Epierwszy epizod D*ynuołuny.rczepieniem kolejny epizod drgawek
0 pokrzywka E obrzęk Quinckego 0 1uryngo.purn-, D reakcja astmatyczna E łzawienie, katar

- Najwyźsza

temperaturaE38,0-38,4

Czas utrzymyrvania się

EDrgaWki)
EReakcja alergiczna
DWstrrąs

anafi

E Ciągły pła cz

E
E

wy.ypka

uogólniona D

*yryptu ograniczona do określonyclr obszarów skóry

nrmieńwielopostaciowy

fakich?....

..

...

..

.. .. . . ..

laktyczny
ęlacŹlub kzyk dziecka utrzynujący się nicprzerwanie

Dnpizoahypotoniczno-hyporeakrywny)

3 godziny lub więcej, pojawiający się w ciągu doby po szczepieniu

Ezutratąprzytomności

nzbezdechem

(hipotonia, obniżone napięcie mięśniowe, bladośó powłok, sennośó, zabtlrzęnia świadorności)

E

U

Wysypka różyczkopodobna
Wysypka odropodobna

|J BiesuŃa

E wńiow
B Zu.ini"ń" kończvn
fl Wybroczyny skórnet E

wybrocąmy uogólnione

E

E

Ęowikłpnie
E Poliomyelitis poszczepienne (niedowład wiotki z
objawami utrrymującymi się 60 lub więcej dni, który

_
E

|J
|J
[J

0

|J

ograniczone do kończyn
Encefalopatia ( definiowana jako wystąpienie co

Ęjmnlej dwu z następujących 3 objawów w przeciągu
72 godzin po szczepieniu:

Zespół Guillain - Barre
Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
Zapalenie ślinianek przyusznych

!

wyrźnych zaburzeh świadomości
utrzymujących się dzień lub dfużej c) wyraźnej zmiany
w zachowaniu dziecka utrzymującej się dzień lub
dfużei)
Zapa(eniemózgu

Arthralsia
PoraZeiie splotu barkowego

U

|J

Trombocytopenia. Najniższy poziom

a) drgawek b)

wystąpił u dziecka w przeciągu 4-30 dni po szczepieniu
OPV lub 4 - 7 5 dni po kontakcie z osobą szczepioną)

Posocznica

/

|J

Zapaleniejąder
płytek kwi....
Inne - proszę opisaó (miejsce na opis po drugiej shonie)

Wstrząs septyczny

KWALIFIKACJA : NOP ciężki !

NOP poważny

!

NOP łagodny n

)

l

Opis odczynu, dodatkowe dane (można wykonać

w

postaci załqcznika)

Nadruk lub piecątka obejmujące imię i nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego podpis

V. - WYPEŁNIA

LEKARZ LUB PIELEGNIARKA W MIEJSCU SZCZEPIENIA

DANE O SZCZEPIONCE ISZCZEPIENIU
Dawka

Nazwa §zczepionki

Droga podania

:

seria i data

producent

ważności

Liczba dawek w

Objętośćdawki

opakowaniu

szczepiennej

Miejsce podania
szczepionki

szczepionki: Edoustnie Eś.Odskó*ie f,podskórnie Odomięśnio*o Binna
szczepieniem:) Dlodówka
Jzamraża|nik lodówki
n
Jzamrażarku
Einn"

Warunki przechowl,wania szczepionki przed

prawidłowo
aseptyki podczas szczcpienia
szczepienia (proszę opisac ponizej)

E tat D
E r* D
tr tak D

Szczepionka przechowl,wana
Zachoyyane zasady

Poprawna technika

Xie
Nie
Nie

Inne (opisać)

Czy w przeszłości u dzieckawystąpił odczyn poszczepiennyZ

E Nle

D rut

Pojakiej szczepionce?.

VI _ WYPEŁNIA PRACOWNIK PSSE

? ENi"
odcąmemposzczepiennym Z DNie

Czy wystąpiły odczyry u innych osób szczepionych tą serią szczepionki

Czy dziecko było hospitalizowane w zńązkuz

Stan zdrowia dziecka w tydzień po rozpoznaniu odcz5mu poszczepiennego;
DDziecko jest nadal leczone Ew
[w szpitalu

Dr*
Er*

?!!f]
Ile dni?l!

U ilu

domu

DPełny powrót do zdrowia

DTrwałe zmiany.Jakie ?
Etnne. Jakie ?
Datazgoul:

EZgon

l!/!!/nnn!

Czy wg opinii pracownika Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej niepożądany odczyn poszczepienny wystąpił w w}łriku:
Nieuwzględnienia przeciwwskazań do szczepienia?

Weryfikacjakwalifikacji :bezzmianykwalifikacji

zmianakwalifikacji

Nop

ciężki tr

Erut DNi.

1proszę opisać poniżej)

P
B

Nop poważny

tr

Nop łagodny

tr

Nie

Nop

tr

Wvp.nił i.lę,n*i.t
^

/

2\

'

Wypehrić takZe w prrypadku praktyki lekarskiej. Gdy nie jest znany kod terytorialny położenia placówki opieki zdrowotnej - podać nazwę powiatu i nazwę gminy,
Wypehriają tylko zakłady opieki zdrowotrrej zgodnie z zapisami w decyzji o zarejestrowaniu

