
 

 

 
FIŞĂ PENTRU RAPORTAREA REACŢIILOR ADVERSE 

LA MEDICAMENTE 
 

 

 
 Adresa: Str. Alba Iulia, nr. 156, cod poştal 

550052,Sibiu, judeţ Sibiu. 
Tel: 0269-259993; 0744.341.307. 
Fax: 0269-259992. 
E-mail: 
farmacovigilenta@polisanopharmaceuticals.ro 

Această fişă nu este o simplă hârtie. Aceasta ar putea salva 
vieţi. 

 

Vă rugăm completaţi spaţiul din chenar cu informaţii cât 
mai complete. Bifaţi caracteristica adecvată. 

 

INFORMAŢII DESPRE PACIENT 

Nume și prenume (Iniţiale pacient): Nr. Foaie de observaţie/ Registru de 
consultaţie: 

 Vârsta Data naşterii Greutate Înălţime Sex  Informaţii relevante despre istoricul 
medical al pacientului: 

     

Diagnostic: 

Alte medicamente (şi automedicaţie): 

 
Denumire medicamente 

Doza 
zilnică 

Calea de 
administrare 

De la data/ până 
la data 

Pentru ce a fost indicat 
 

       

REACŢIA ADVERSĂ SUSPECTATĂ 

Descriere: 

Intensitatea reacţiei 
adverse: 

□ uşoară 

□ moderată 

□ severă 

Data apariţiei reacţiei adverse: 

 
 

Durata reacţiei adverse: 

Intervalul de timp scurs de la administrarea 
medicamentului suspectat şi apariţia reacţiei 
adverse: 

Reacţia adversă a determinat: 

□ decesul pacientului □ punerea în pericol a vieţii pacientului □ spitalizarea/prelungirea spitalizării 

□ handicap/incapacitate importantă sau durabilă □ anomalie/ malformaţie congenitală 

Tratamentul reacţiei adverse: 

Recuperarea după reacţia adversă: Alte comentarii: 

 Completă: 

□ da 
□ nu 

Comentarii:  

 Sechele: 

□ da 
□ nu 

Comentarii: 

  

Necunoscută 
Comentarii: 
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INFORMAŢII DESPRE MEDICAMENT 

Denumirea comercială: Substanţa(ele) activă(e): Concentraţia: Seria: Forma farmaceutică: 

Doza zilnică recomandată: 
 Indicaţia(iile) pentru care a fost recomandat 

medicamenul: 

Calea de administrare: 
 

Data începerii administrării: 
 

Data ultimei administrări 
 

Durata administrării: 
 

 

Precizări referitoare la acţiuni asupra medicamentului: 
 

□ întreruperea administrării 
□ reducerea dozelor 
□ creşterea dozelor 
□ dozajul nu a fost modificat 
□ acţiune necunoscută 

Reluarea administrării produsului: □ nu 

□ da 

Evenimentul advers: □ reapare □ nu apare 

Comentarii: 

INFORMAŢII DESPRE RAPORTOR 

Nume şi prenume: 
 

Nr. telefon: 
 

Adresa: 

Raportarea a fost făcută şi la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM): □ nu 

□ da Nr. înregistrare raport la ANMDM: 

Medic specialitatea (dacă este cazul): 

Semnătura: 

 

 

 

Parafa (dacă este cazul) Data 
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