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B|BRAUN 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ         B. Braun Melsungen AG 
Информация предмет на защита на личните данни съгласно чл.13 и 14 GDPR: www.bbraun.com/gdpr 
ДОКЛАДВАЩ: BBM-ДОКЛАДВАЩ: 

 Лекар  Фармацевт  Друг медицински специалист (пояснете): 
 Пациент/Потребител/ Не-здравен специалист 

 

Адрес: Изпратено до  
Corporate Drug Safety HC / OPM 
Дата: 

 
Държава: 

Corporate Drug Safety HC / OPM 
 
Дата на регистрация: 

Телефон: CDS-No.: 

 
ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА 

Инициали Пол Възраст 
(години) 

Дата на 
раждане 

Тегло 
(kg) 

Височина 
(cm) 

Бременност ? Етнически 
произход 

    
 мъжки        да    не    неизвестно  

        малко  фамил.  женски   ден мес. год.   Седмица от бременността:  

История на заболяването 

Основно заболяване:  Съпътстващо заболяване: 

  
 
 
 
 

 

 никотин   алкохол   контрацептиви   пейсмейкър  импланти   лъчетерапия   физиотерапия 
 

 нарушение в метаболизма    злоупотреба с наркотици   рак   вродена аномалия    диета 
 
Алергии:    да     не     неизвестно  моля пояснете:   
 
Допълнителна информация:   
 

 
НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 
 Продълж-

ителност 
[дни/час./мин.] 

Симптомите 
започнаха 

 Симптомите 
приключиха 

 Тежест  

1. (най значима)                лека  

                средна  

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  тежка  

                 

2.                лека  

               средна  

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  тежка  

                 

3.                лека  

                средна  

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  тежка  

                 

 
Кратко описание 
 
 
 

 

 

http://www.bbraun.com/gdpr
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ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 

1. ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ 

Подозиран      Връзка между подозирания лекарствен продукт и нежеланата реакция (WHO UMC) 

 сигурна   вероятна   възможна    невероятна    условна    некласифицируема Съпътстващ                

Лекарство или търговско име, INN: 

 
Лекарствена форма: Пратиден №.: 

Начална дата на 
лечението: 

      Крайна дата на 
лечението 

      Времетраене: 

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  

Дозировка:                           

 

Начин на приложение:   Инжец.    Инфуз.       

 iv    im   sc   ip     ic       Дург → пояснете:  

Индикация: 

Лекарството е спряно:  да          Отслабване на реакцията след спиране на лечението:  да  не 

Приложението е продължено:     да           намалена доза    увеличена доза  дозата е запазена 

Лекарството е приложено отново:     да           не Ако да: симптомите се появиха отново  да  не 

Предходна експозиция:  да           не Ако да: понася се добре  да  не 

2. ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ 

Подозиран      Връзка между подозирания лекарствен продукт и нежеланата реакция (WHO UMC) 

 сигурна   вероятна   възможна    малко вероятна    условна    некласифицируема Съпътстващ                

Лекарство или търговско име, INN: 

 
Лекарствена форма: Пратиден №.: 

Начална дата на 
лечението: 

      Крайна дата на 
лечението 

      Времетраене: 

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  

Дозировка:                           

 

Начин на приложение:   Инжец.    Инфуз.       

 iv    im   sc   ip     ic       Дург → пояснете:  

Индикация: 

Лекарството е спряно:  да          Отслабване на реакцията след спиране на лечението:  да  не 

Приложението е продължено:     да           намалена доза    увеличена доза  дозата е запазена 

Лекарството е приложено отново:     да           не Ако да: симптомите се появиха отново  да  не 

Предходна експозиция:  да           не Ако да: понася се добре  да  не 

3. ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ 

Подозиран      Връзка между подозирания лекарствен продукт и нежеланата реакция (WHO UMC) 

 сигурна   вероятна   възможна    невероятна    условна    некласифицируема Съпътстващ                

Лекарство или търговско име, INN: 

 
Лекарствена форма: Пратиден №.: 

Начална дата на 
лечението: 

      Крайна дата на 
лечението 

      Времетраене: 

 ден мес. год.  час мин.  ден мес. год.  час мин.  

Дозировка:                           

 

Начин на приложение:   Инжец.    Инфуз.       

 iv    im   sc   ip     ic       Дург → пояснете:  

Индикация: 

Лекарството е спряно:  да          Отслабване на реакцията след спиране на лечението:  да  не 

Приложението е продължено:     да           намалена доза    увеличена доза  дозата е запазена 

Лекарството е приложено отново:     да           не Ако да: симптомите се появиха отново  да  не 

Предходна експозиция:  да           не Ако да: понася се добре  да  не 
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ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА 

Име на изследването 
 

 

 
Дата: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Резултат / мерна ед.: Нормални граници / мерна ед.: 

            ден     мес.     год. 

Име на изследването 
 

 

 
Дата: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Резултат / мерна ед.: Нормални граници / мерна ед.: 

            ден     мес.     год. 

Име на изследването 
 

 

 
Дата: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Резултат / мерна ед.: Нормални граници / мерна ед.: 

            ден     мес.     год. 

 
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕЖЕЛАНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 

(моля пояснете) 
 
 
 

 
ИЗХОД ОТ НЛР 

 оздравял без последствия    възстановява се    не е оздравял    оздравял с последствия  смърт    

 неизвестено 

Смърт:    Дата на смъртта:  
 

   Причина за смъртта: 

 ден мес. год.   

Аутопсия:  да    не   Резултати от аутопсия:  
 

 

 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА НАЙ -ЗНАЧИМАТА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ 

Най -значимата нежелана лекарствена реакция е сериозна 

Ако е сериозна, моля посочете причина:  

 да  не 

Смърт    

Живото застрашаващо състояние    

НЛР е довела то хоспитализация или удължаване на 
болничен престой 

   

Причинено продължително или значително увреждане или 
неработоспособност 

   

Вродена аномалия / вроден дефект     

Друго събитие от медицинско значение     моля пояснете:_________________________ 

__________________________________________ 

 
ДОКЛАДВАЩ 

 
Съобщението е изпратено до местните власти от докладващия:    да           не              

 
Дата на това съобщение: 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           ден       мес.     год. 

 
Вид на съобщението:           първоначално               Последващо       _______________________ 
                                                                                                                                           Подпис 
 

 
 
При необходимост, моля копирайте съответните страници на тази формуляр. 
Благодаря! 


