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Pogoji ali omejitve v zvezi z varno in učinkovito uporabo zdravila, ki jih morajo uvesti države 

članice 

 

Države članice morajo zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji in omejitve v zvezi z varno in učinkovito 

uporabo zdravila, opisani v nadaljevanju: 

 

1. Države članice se morajo z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom dogovoriti o 

podrobnostih sistema nadzorovane distribucije v skladu z nacionalnimi predpisi in 

zdravstvenim sistemom ter izvajati ta program na nacionalni ravni, da zagotovijo naslednje: 

o Pred prihodom zdravila na trg morajo vsi zdravniki in farmacevti, ki 

nameravajo predpisovati ali izdajati zdravilo Talidomid BMS, prejeti 

Neposredno obvestilo za zdravstvene delavce, kot je opisano spodaj. 

o Pred predpisovanjem prejmejo vsi zdravstveni delavci, ki nameravajo 

predpisovati (in v skladu z dogovorom s pristojnimi nacionalnimi organi 

izdajati) zdravilo Talidomid BMS, paket izobraževalnih gradiv za zdravstvene 

delavce, ki vsebuje naslednje: 

▪ Izobraževalna brošura za zdravstvene delavce 

▪ Izobraževalne brošure za bolnike 

▪ Kartice za bolnike  

▪ Povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo in označevanje. 

 

2. Države članice morajo uvesti ukrepe, s katerimi bodo zagotovile: 

o Najdaljši čas zdravljenja, ki ga je možno predpisati z enim receptom bo 

▪ 4 tedne za ženske v rodni dobi 

▪ 12 tednov za moške in ženske, ki niso v rodni dobi 

o Zdravilo na recept je možno izdati le v roku 7 dni od datuma recepta 

 

3. Države članice morajo zagotoviti, da imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v vseh 

državah članicah izvaja program za preprečevanje nosečnosti (PPN). Podrobnosti o izvajanju 

PPN bodo dogovorjene z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom in uvedene pred 

prihodom zdravila na trg. 

 

4. Države članice bodo dorekle nacionalni način izvajanja sistema kartic za bolnike. 

 

5. Države članice bodo zagotovile, da bo imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 

zagotovil izobraževalno gradivo nacionalnim organizacijam za bolnike, da jih 

pregledajo, oziroma če te ne obstajajo ali če ne morejo sodelovati, zadevnim skupinam 

bolnikov. Prednost se daje bolnikom, ki še niso bili zdravljeni s talidomidom. Izsledke 

testiranja uporabnikov se predloži pristojnim nacionalnim organom, končno 

dokumentacijo pa se ovrednoti na nacionalni ravni.   

 

6. Države članice se bodo z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom pred prihodom 

zdravila na trg dogovorile o: 

o najustreznejših strategijah za nadzor neodobrene uporabe zdravila znotraj 

nacionalnega območja, 

o zbiranju podrobnih podatkov, da bi razumeli demografijo ciljne populacije, indikacijo 

in število žensk v rodni dobi, z namenom natančnega spremljanja neodobrene uporabe 

znotraj nacionalnega območja, 

o vzpostavitvi nacionalnih ukrepov za določanje učinkovitosti in skladnosti s PPN. 

 

7. Države članice bodo zagotovile, da ustrezno izobraževalno gradivo vsebuje naslednje 

ključne elemente: 
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Neposredno obvestilo za zdravstvene delavce 

Neposredno obvestilo za zdravstvene delavce bo sestavljeno iz dveh delov: 

• osrednjega besedila, kot ga je odobril Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini 

(CHMP), 

• posebnih zahtev posameznih držav po dogovoru s pristojnim nacionalnim organom glede: 

o distribucije zdravila 

o postopkov za zagotovitev izvedbe vseh ustreznih ukrepov pred začetkom izdajanja 

talidomida 

 

Paket izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce 

Paket izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce mora vsebovati naslednje elemente: 

• Brošuro za zdravstvene delavce 

o zgodovino talidomida, povzetek podatkov o zdravilu Talidomid BMS in indikacijah, 

za katere je odobreno, 

o odmerjanje, 

o najdaljše obdobje predpisanega zdravljenja 

▪ 4 tedne za ženske v rodni dobi 

▪ 12 tednov za moške in ženske, ki ne morejo zanositi 

o teratogenost in potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

o obveznosti zdravstvenih delavcev, ki nameravajo predpisovati ali izdajati zdravilo 

Talidomid BMS, kar vključuje: 

▪ obveznost izčrpnega svetovanja bolnikom 

▪ bolniki morajo biti sposobni izpolnjevati zahteve za varno uporabo talidomida 

▪ bolnikom je treba izročiti ustrezna izobraževalna gradiva 

▪ poročanje o vsaki nosečnosti ali neželenih učinkih podjetju Celgene in pristojnim 

nacionalnim organom (če je primerno za državo članico) na obrazcu priloženem 

„Paketu izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce“  

o Varnostne nasvete, pomembne za vse bolnike 

▪ opis in obvladovanje ishemične bolezni srca (vključno z miokardnim 

infarktom) 

▪ napotke za odstranjevanje odvečnega zdravila 

▪ opozorilo, da bolniki ne smejo darovati krvi med zdravljenjem (tudi v 

obdobju med prekinitvijo odmerjanja) in še vsaj 7 dni po ukinitvi zdravljenja 

s talidomidom 

 

o Algoritem za izvajanje programa za preprečevanje nosečnosti 

▪ ta naj pomaga pri razvrstitvi bolnikov in določanju zahtevanega preprečevanja 

nosečnosti in merilih testiranja 

 

o Podatke programa za preprečevanje nosečnosti  

▪ opredelitev žensk v rodni dobi (ŽRD) in ukrepov za zdravnika, ki zdravilo 

predpiše v primeru dvoma 

▪ informacije o zanesljivi kontracepciji 

▪ varnostne nasvete za ŽRD 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• opredelitev zahteve preprečevanja nosečnosti in potrebe po ustreznih 

kontracepcijskih metodah 

• opozorilo, da mora v primeru spremembe ali prenehanja uporabe 

kontracepcijske metode obvestiti: 

- zdravnika, ki je predpisal kontracepcijo, da jemlje talidomid 

- zdravnika, ki je predpisal talidomid, da je prenehala uporabljati ali 

spremenila kontracepcijsko metodo 

• zahteve testa nosečnosti 

o nasvete o ustreznih testih 
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o pogostnost (pred pričetkom, mesečno med zdravljenjem in po 

končanem zdravljenju) 

• opozorilo, da je v primeru suma na nosečnost treba takoj ustaviti 

zdravljenje s talidomidom 

• opozorilo, da je treba v primeru suma na nosečnost, o tem nemudoma 

obvestiti zdravnika, ki vodi zdravljenje 

▪ varnostne nasvete za moške 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• opozorilo, da je talidomid prisoten v spermi in o potrebi zaščite s 

kondomom, če je spolna partnerica noseča ali v rodni dobi in ne 

uporablja zanesljive kontracepcije 

• opozorilo, da je treba v primeru zanositve partnerice nemudoma 

obvestiti zdravnika, ki vodi zdravljenje, in med odnosom vedno 

uporabljati kondom 

• opozorilo, da med zdravljenjem (tudi v obdobju med prekinitvijo 

odmerjanja) in še vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida ne sme 

darovati sperme 

 

o Zahteve poročanja nosečnosti 

▪ navodilo za bolnice, da je v primeru suma na nosečnost treba takoj ustaviti 

zdravljenje s talidomidom 

▪ potreba po napotitvi k zdravniku specialistu za teratologijo ali zdravniku z 

izkušnjami v teratologiji zaradi svetovanja in ocene 

▪ izpolnitev obrazca za poročanje o nosečnosti, ki se nahaja v „Paketu 

izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce“ 

▪ lokalne kontaktne podrobnosti glede poročanja kakršnegakoli suma na 

nosečnost 

 

• obrazce za poročanje o začetku in izidu nosečnosti 

• ocenitev izkušenj v obdobju trženja in skladnosti (kot velja v posamezni državi članici) 

• obrazce za poročanje neželenih učinkov 

 

• Obrazce za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje 

o Obstajajo naj 3 vrste obrazcev za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje: 

▪ ženske v rodni dobi 

▪ ženske, ki niso v rodni dobi 

▪ moški bolnik 

  
o Vsi obrazci za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje morajo vsebovati 

naslednje elemente: 

▪ opozorilo o teratogenosti 

▪ da so bolniki pred začetkom zdravljenja deležni ustreznega svetovanja 

▪ datum svetovanja 

▪ potrdilo o bolnikovem razumevanju v zvezi s tveganjem talidomida in 

ukrepi PPN 

▪ podatke bolnika, podpis in datum 

▪ ime zdravnika, ki je zdravilo predpisal, podpis in datum 

▪ namen dokumenta, tj. kot je zabeleženo v PPN : „Cilj obrazca za začetek 

zdravljenja je zaščititi bolnike in morebitne plode tako, da se zagotovi 

popolna obveščenost in razumevanje bolnikov glede tveganja 

teratogenosti in drugih neželenih učinkov, povezanih z uporabo 

talidomida. To ni pogodba in nikogar ne odvezuje njegovih odgovornosti 
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v zvezi z varno uporabo zdravila in preprečevanjem izpostavljenosti ploda 

temu zdravilu.” 

  

o Obrazci za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje za ženske v rodni dobi 

morajo vsebovati tudi naslednje elemente: 

▪ Potrdilo, da se je zdravnik pogovoril o naslednjem: 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• če je ženska noseča ali načrtuje nosečnost, ne sme jemati talidomida 

• potrebna je zanesljiva kontracepcija brez prekinitev, vsaj 4 tedne pred 

pričetkom zdravljenja, med celotnim trajanjem zdravljenja ter 4 tedne 

po koncu zdravljenja 

• če želi ženska spremeniti ali zamenjati kontracepcijsko metodo, mora 

obvestiti 

- zdravnika, ki je predpisal kontracepcijo, da jemlje talidomid 

- zdravnika, ki je predpisal talidomid, da je prenehala uporabljati ali 

spremenila kontracepcijsko metodo 

• potrebno je izvesti teste nosečnosti pred zdravljenjem, vsaj vsake 4 

tedne med zdravljenjem in po zdravljenju 

• takoj po sumu na nosečnost mora prenehati uporabljati talidomid 

• če sumi, da je noseča, mora o tem takoj obvestiti zdravnika 

• zdravila ne sme dajati nikomur drugemu 

• med zdravljenjem (tudi v obdobju med prekinitvijo odmerjanja) in še 

vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida ne sme darovati krvi 

• ob koncu zdravljenja mora preostale kapsule vrniti farmacevtu 

 

o Obrazci za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje za ženske, ki niso v rodni 

dobi, morajo vsebovati tudi: 

▪ potrdilo, da se je zdravnik pogovoril o naslednjem: 

• zdravila ne sme dajati nikomur drugemu 

• med zdravljenjem (tudi v obdobju med prekinitvijo odmerjanja) in še 

vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida ne sme darovati krvi 

• ob koncu zdravljenja mora preostale kapsule vrniti farmacevtu 

 

o Obrazci za začetek zdravljenja in/ali enakovredno orodje za moške bolnike morajo 

vsebovati tudi naslednje elemente: 

▪ potrdilo, da se je zdravnik pogovoril o naslednjem: 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• talidomid je prisoten v spermi, zato mora pri spolni partnerici, ki je 

noseča ali v rodni dobi in ne uporablja učinkovite kontracepcije, 

uporabiti kondom 

• če partnerica zanosi, mora o tem takoj obvestiti zdravnika, ki ga 

zdravi, in vedno uporabljati kondom 

• med zdravljenjem (tudi v obdobju med prekinitvijo odmerjanja) in še 

vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida ne sme darovati krvi ali 

sperme 

• zdravila ne sme dajati nikomur drugemu  

• ob koncu zdravljenja mora preostale kapsule vrniti farmacevtu 

 

• Kartice za bolnike in/ali ustrezno orodje 

o potrdilo o ustreznem svetovanju 

o dokumentacijo o statusu plodnosti 

o kontrolno okence (ali podobno) kjer zdravnik potrdi, da bolnik uporablja zanesljivo 

kontracepcijo (za ženske v rodni dobi) 

o potrdilo o začetnem negativnem testu nosečnosti pred začetkom zdravljenja (za 

ženske v rodni dobi) 

o datume testov nosečnosti in izide 
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• Izobraževalne brošure za bolnike: 

o izobraževalne brošure za bolnike morajo biti treh vrst: 

▪ brošure za ženske v rodni dobi 

▪ brošure za ženske, ki niso v rodni dobi 

▪ brošure za moške bolnike 

 

o Vse izobraževalne brošure za bolnike morajo zajemati naslednje informacije 

▪ da je talidomid teratogen 

▪ da talidomid lahko povzroči ishemično bolezen srca (vključno z miokardnim 

infarktom) 

▪ opis kartice za bolnika in njeno uporabo v posameznih državah članicah 

▪ smernice za ravnanje z zdravilom Talidomid BMS za bolnike, skrbnike in 

družinske člane 

▪ nacionalne ali druge ustrezne posebne dogovore glede predpisovanja in 

izdajanja talidomida 

▪ da se talidomida ne sme dati nikomur drugemu 

▪ da bolniki ne smejo darovati krvi med zdravljenjem (tudi v obdobju med 

prekinitvijo odmerjanja) in še vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida 

▪ da morajo bolniki zdravnika obvestiti o vseh neželenih učinkih 

▪ da je treba ob koncu zdravljenja vse neporabljene kapsule vrniti farmacevtu 

 

o Ustrezne izobraževalne brošure naj vsebujejo tudi naslednje podatke 

▪ ženske v rodni dobi: 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• opozorilo, da je potrebna zanesljiva kontracepcija 

• opozorilo, da mora ženska, če želi spremeniti ali zamenjati 

kontracepcijsko metodo, obvestiti 

- zdravnika, ki je predpisal kontracepcijo, da jemlje talidomid 

- zdravnika, ki je predpisal talidomid, da je prenehala uporabljati ali 

spremenila kontracepcijsko metodo 

• potreba po testih nosečnosti, in sicer pred zdravljenjem, vsaj vsake 4 

tedne med samim zdravljenjem in vsaj 4 tedne po zdravljenju 

• opozorilo, da je v primeru suma na nosečnost treba takoj ustaviti 

zdravljenje s talidomidom 

• opozorilo, da mora v primeru suma na nosečnost o tem nemudoma 

obvestiti svojega zdravnika 

 

▪ Moški bolniki 

• potreba po izogibanju izpostavljenosti ploda 

• opozorilo, da je talidomid prisoten v spermi in o potrebi zaščite s 

kondomom, če je spolna partnerica noseča ali v rodni dobi in ne 

uporablja zanesljive kontracepcije 

• opozorilo, da je treba v primeru zanositve partnerice nemudoma 

obvestiti zdravnika, ki vodi zdravljenje, in vedno med odnosom 

uporabljati kondom 

• opozorilo, da med zdravljenjem (tudi v obdobju med prekinitvijo 

odmerjanja) in še vsaj 7 dni po ukinitvi jemanja talidomida ne sme 

darovati sperme 
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