FORMUL AR'Z ZGŁOSZnNIA
NIEPOZĄDANEGO ODCZYNU
PO SZCZEPIENIU BCG

Ntlclrtłk lub pieczqtka obejmujqce nązwę (/innę), atlres, nwner
teleJbnu i ltumer REGON placówki opieki zdt-orlotnej

I.

(p/gruźlicy)

Adresat:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy
w katowicach

IDENTYFIKACJA PLACOWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
l

KOD RESORTOWY

l
kod położenia pIacówki opieki
zdrowotnei lczęśćII- TERYT/I

REGoN

il.
lmięID

kod jednostki organizacyjne.j/ częśćY 11

!trlnlnnnn!!trData urodzflDltr'I!

PESEL!

Adres zamieszkania:

Mie
Ulic

III.

Nr

INFORMACJE O §ZCZEPIENIU

Szczepionka podejrzana o wywołanie odczynu:

EBCC

Szczepienie w okresie noworodkowym:
Szczepienie

fl

![i!!/!!Il
![lnIrXD!!

mieszkani"D!I

podaj wiek dziecka.......

zinnychpowodówE
godzina
godzina

Data szczepienia:
Data wystąpienia odczynu,

Nr

E

w wieku późniejsrym: tr

zprzyczynmedycanych

domu|-]nn

jakie..,.,....

n[:D!
I[,!!

IV NIEPOZADAIII"Y ODCZYN PO SZ9ZEPIENIU BCG (p/gruźlicv)
E
U
U

D
E
D

E
E

D

|J

Krosta ropna (o średnicy większej niż 10mm u noworodka lub większej niż 20 mm u dzieci starszycĘ
Owrzodzenie (o średnĘwięłszejniż 10mm u noworodka lub większej niż 20 mm u dzieci starszych)
Powiększenie regionalnych
węzłów chłonnych. Wielkość węzła (w cm).,.............,.,.....
'

Węzł, Epńo*"

Ilośó: Epojedynczy węzeł

Zropienie okolicznych węzłów chłonnych
Po.onny fenomęn Kocha (3)

Ropieńpodskórny

EnuaoUoi."yto*.
Bkilka węzłOw

Zprzetoką?

Zprzetoką? Erat

UogOtnion e zakaŹenieprątkióm

E."yin.
Dpakiet

Er*

Einne

(iakie?),

ENie

ENi"

BCG (m,in. zmiany w węąłach chłonnych innych regionów, zmiany kostne, osteitis BCG,

meningitis BCG, zmiany w innych narządach i tkaŃach) (")

r"toij,

Uart*i"a węzłów typu serowatego
Erythema nodosum

KWALIFIKACJA : NOP ciężki !

NOP poważny

D

Opis odczynu, dodatkowe dane (można wykonać w postaci załqcznika)

NOP łagodny D

Nadruk lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko i numer prawa wykonlłvania zawodu lekarza orazjego podpis

:

V. - WYPEŁNIA LEKARZ LUB PIELEGNIARKA W MIEJSCU SZCZEPIENIA
DANE O SZCZEPIONCE ISZCZEPIENIU

:i

Nazwa szczepionki
producęnt

Nr serii.........
Liczba dawek w opakowaniu ...................
Drogapodaniaszczepionki: DSrOdskórnie

Data ważności
Objętośó dawki szczepiennej...........

Dinna- jaka?
WaruŃi przechowywania szczepioŃiprzedszczepieniem:) Elodówka Jzamrażalnik lodówki

!

Qzarrrńarka Din

r"

B tat D
E rat E

SzczepioŃa przechowywana prawidłowo
Zachow ane zasady aseptyki podczas szczepienia

Poprawna technika szczepienia

( np. podania

szczepioŃi BCG podskómie, podanie dozylne)(proszę opisać poniżej) [

Nie
Nie

rut E Ni"

Inne (opisać).

Uwagi.

Adres i telefon punktu szczepień.

VI _ WYPEŁNIA PRAcowl[IK PssE
Czy wystąpiły odczyny u innych osób szczepionych tą serią szczepioŃi ? ENie
Czy dziecko było hospitalizowane w związkłz odczynem poszczepiennym r ENie

Erat
Br*

Stan zdrowia dzięcka w tydzień od rozpoznaniu odczynu poszczepiennego:

EDzieckojestnadal leczone
BPełny powrót do zdrowia
Eln.re. Jakie

D

Ewdomu

Uilu?
Ltczbadni hospitalizacji!!

[wszpitalu

?

Zgon DatazgonunlrlDlann

Czy wg opinii pracownika Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej niepożądany odcrynposzczepierrny wystąpił w wyniku:
Nieuwz ględnieni a przeciww skazań do szczepienia?

Drat

1proszę opisaó poniżej)

DNie

Inne.

Weryfikacja kwalifikacji

:

bez zmiany kwalifikacji
zmiana kwalifikacji

NOP

ciężki tr

_ Wypełnić takźe w przypadku praktyki lekarskiej. Gdy
2)'

])

'

4)

NOP poważny

D
D

n

NOP

łagodny tr

Nię NOP

tr

i

nie jest znany kod terytorialny położeniaplacówki opieki zdrowotnej

_

podać nazwę powiatu i nazwę gminy.

Wypelniają tylko zaklady opieki zdrowotnej zgodnie z zapisami w decyzji o zarejestrowaniu.
Nacieczenie pojawiające się już pomiędzy ż a7 dniem po szczepieniu, a następnie owrzodzenie gojące się w ciąg:2-4
Należy dolqczyc odpis historii choroby (wraz z badanlami immunologicznlłrti dziecka).

miesięcy.

:

l

