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Warunki lub ograniczenia dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu 

leczniczego konieczne do wdrożenia przez państwa członkowskie 

 

Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby wdrożone zostały wszystkie poniższe warunki i 

ograniczenia dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu leczniczego: 

 

1. Państwa członkowskie uzgodnią szczegóły systemu kontrolowanej dystrybucji z podmiotem 

odpowiedzialnym zgodnie z krajowymi przepisami i zależnie od struktury służby zdrowia 

oraz muszą wdrożyć w skali kraju program dla zapewnienia, aby: 

o Przed wprowadzeniem leku do obrotu wszyscy lekarze i farmaceuci, którzy 

będą mogli zapisywać lub wydawać Thalidomide BMS, otrzymali list do 

pracowników służby zdrowia przedstawiony poniżej. 

o Przed przepisaniem leku wszyscy pracownicy służby zdrowia, którzy 

zamierzają przepisywać (a także wydawać, w porozumieniu z odnośnymi 

władzami) Thalidomide BMS, otrzymali zestaw edukacyjny dla pracownika 

służby zdrowia, zawierający następujące elementy: 

▪ Ulotka dla pracownika służby zdrowia 

▪ Ulotka edukacyjna dla pacjenta 

▪ Karty pacjenta 

▪ Charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta i oznaczenie 

opakowań 

 

2. Państwa członkowskie wprowadzą środki dla zapewnienia, aby: 

o Maksymalny okres objęty jedną receptą wyniósł 

▪ 4 tygodnie dla kobiet mogących zajść w ciążę 

▪ 12 tygodni dla kobiet niemogących zajść w ciążę 

o Recepty mogły być realizowane tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

 

3. Państwa członkowskie zapewnią, aby podmiot odpowiedzialny wdrożył na swoim terytorium 

program zapobiegania ciąży (PZC). Szczegóły wdrożenia PZC należy uzgodnić z podmiotem 

odpowiedzialnym i zrealizować przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży. 

 

4. Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta. 

 

5. Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby podmiot odpowiedzialny (PO) dostarczył 

materiały oświatowe krajowym organizacjom pacjentów lub, jeżeli takowe nie istnieją 

lub nie mogą się tym zająć, odpowiedniej grupie pacjentów nieznających historii 

talidomidu. Wyniki testowania przez użytkowników powinny zostać przedstawione 

właściwemu urzędowi krajowemu, a ostateczne materiały powinny zostać zatwierdzone 

dla całego kraju. 

 

6. Przed wprowadzeniem produktu do obrotu państwo członkowskie musi uzgodnić z 

podmiotem odpowiedzialnym co następuje: 

o Najwłaściwsze strategie monitorowania wykorzystania do niezatwierdzonych 

celów na terenie poszczególnych krajów 

o Zbieranie szczegółowych danych w celu zrozumienia charakterystyki 

demograficznej populacji docelowej, wskazań i liczby kobiet mogących rodzić 

dzieci w celu ścisłego monitorowania użytkowania leku poza wskazaniami na 

obszarze kraju 

o Ustanowienie krajowych środków oceny skuteczności i przestrzegania PZC. 

 

7. Państwa członkowskie zapewnią, aby w odnośnych materiałach znalazły się następujące 

kluczowe elementy: 
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List do pracowników służby zdrowia 

List do pracowników służby zdrowia składa się z dwóch części: 

• Zasadniczy tekst uzgodniony z CHMP 

• Odrębne krajowe wymagania uzgodnione z odnośnymi władzami krajowymi, dotyczące: 

o dystrybucji produktu 

o procedur zapewniających podjęcie wszystkich stosownych kroków przed wydaniem 

talidomidu 

 

Zestaw edukacyjny dla pracownika służby zdrowia 

W zestawie edukacyjnym dla pracownika służby zdrowia znajdują się następujące elementy: 

• Broszura dla pracownika służby zdrowia 

o Historia talidomidu, informacje podstawowe na temat Thalidomide BMS oraz 

przewidzianych wskazań do jego stosowania 

o Dawkowanie 

o Maksymalny czas trwania przepisanego leczenia 

▪ 4 tygodnie dla kobiet mogących zajść w ciążę 

▪ 12 tygodni dla kobiet niemogących zajść w ciążę 

o Teratogenność i konieczność unikania narażenia płodu na działanie leku 

o Obowiązki pracowników służby zdrowia w odniesieniu do przepisywania lub 

wydawania Thalidomide BMS, w tym: 

▪ Udzielanie pacjentom wyczerpujących porad 

▪ Pacjenci muszą być zdolni do przestrzegania wymogów bezpiecznego 

przyjmowania talidomidu 

▪ Zapewnienie pacjentom odpowiednich materiałów oświatowych 

▪ Zgłaszanie przypadków ciąży i niepożądanych zdarzeń firmie Celgene i 

lokalnym władzom służby zdrowia na formularzach znajdujących się w 

zestawie edukacyjnym dla pracownika służby zdrowia (jeżeli dotyczy danego 

kraju członkowskiego) 

 

o Porady dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do wszystkich pacjentów 

▪ Opis i sposób postępowania w przypadku wystąpienia choroby 

niedokrwiennej serca (w tym zawału mięśnia sercowego) 

▪ Sposób usuwania niepotrzebnego leku 

▪ Zakaz bycia krwiodawcą w okresie terapii (w tym w trakcie przerw w 

dawkowaniu) oraz przez co najmniej 7 dni po odstawieniu talidomidu 

 

o Algorytm wdrażania planu zapobiegania ciąży 

▪ Powinien pomagać w podziale pacjentów na kategorie oraz w określeniu 

koniecznych środków zapobiegania ciąży oraz metod testów ciążowych. 

 

o Informacje na temat programu zapobiegania ciąży  

▪ Definicja kobiety zdolnej do zajścia w ciążę (KZZC) i czynności, jakie 

powinna podjąć osoba przepisująca lek w przypadku braku pewności 

▪ Informacja o tym, co stanowi skuteczne zapobieganie ciąży 

▪ Porady dotyczące bezpieczeństwa dla KZZC 

• Konieczność unikania narażenia płodu na działanie leku 

• Wymagania odnoszące się do zapobiegania ciąży oraz określenie 

potrzeby stosowania odpowiednich metod zapobiegania ciąży 

• W razie potrzeby zmiany lub zaprzestania stosowania antykoncepcji, 

kobieta musi zawiadomić: 

- kobieta musi zawiadomić lekarza, który zapisał środek 

antykoncepcyjny, że przyjmuje talidomid 

- kobieta musi zawiadomić lekarza, który przepisał talidomid, że 

przestała stosować lub zmieniła metodę antykoncepcji 
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• Wymagania dotyczące testów ciążowych 

o Porady dotyczące odpowiednich testów ciążowych 

o Częstotliwość badań (przed podjęciem terapii, co miesiąc 

podczas jej trwania i po jej zakończeniu) 

• Konieczność niezwłocznego przerwania terapii z zastosowaniem 

talidomidu w przypadku podejrzewania ciąży 

• Konieczność niezwłocznego poinformowania lekarza w przypadku 

podejrzewania ciąży 

▪ Porady dotyczące bezpieczeństwa dla mężczyzn 

• Konieczność uniknięcia narażenia płodu 

• Talidomid znajduje się w nasieniu, dlatego trzeba stosować 

prezerwatywę, jeżeli partnerka seksualna jest w ciąży lub jeżeli 

mogąc zajść we ciążę nie stosuje skutecznej metody zapobiegania 

ciąży 

• Jeżeli partnerka zajdzie w ciążę, pacjent musi natychmiast 

zawiadomić o tym lekarza leczącego i zawsze stosować 

prezerwatywy podczas stosunków 

• Nie wolno mu być dawcą nasienia w trakcie leczenia (w tym w 

trakcie przerw w dawkowaniu) i przez co najmniej 7 dni po 

odstawieniu talidomidu. 

 

o Wymagania sprawozdawcze dotyczące ciąży 

▪ Zalecenie niezwłocznego przerwania terapii z zastosowaniem talidomidu w 

przypadku podejrzewania ciąży u pacjentki 

▪ Konieczność skierowania pacjentki do lekarza specjalisty lub lekarza 

posiadającego doświadczenie w zakresie teratologii w celu udzielenia porad i 

dokonania oceny 

▪ Wypełniony formularz doniesienia o ciąży znajdujący się w zestawie 

edukacyjnym dla pracownika służby zdrowia 

▪ Lokalne dane kontaktowe w celu zgłaszania przypadków podejrzewania ciąży 

 

• Formularze zgłaszania ciąży i jej wyniku 

• Ocena po dopuszczeniu do obrotu i ocena przestrzegania zaleceń (zgodnie z przepisami kraju 

członkowskiego) 

• Formularze zgłaszania objawów niepożądanych 

 

• Formularze rozpoczęcia terapii lub równoważny dokument 

o Należy przygotować trzy typy formularzy rozpoczęcia terapii lub równoważnego 

dokumentu: 

▪ Dla kobiety zdolnej do zajścia w ciążę: 

▪ Dla kobiet niezdolnych do zajścia w ciążę 

▪ Dla pacjentów płci męskiej 

 

o Wszystkie formularze rozpoczęcia terapii lub równoważne dokumenty powinny 

zawierać następujące elementy: 

▪ Ostrzeżenie o działaniu teratogennym 

▪ Udzielenie pacjentom odpowiedniej porady przed rozpoczęciem leczenia 

▪ Data udzielenia porady 

▪ Oświadczenia pacjentów o zapoznaniu się z informacjami na temat ryzyka 

talidomidu i środków zapobiegania ciąży zgodnych z PZC 

▪ Dane pacjenta, podpis i datę 

▪ Dane osoby przepisującej lek, podpis i datę 

▪ Cel tego dokumentu zgodnie ze sformułowaniem w PZC: „Formularz 

rozpoczęcia terapii ma na celu ochronę pacjentów i ewentualnych płodów 

przez zapewnienie, aby pacjenci byli w pełni uświadomieni co do ryzyka 

teratogenności i innych objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem 
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talidomidu. Formularz nie jest umową i nie zwalnia nikogo od 

odpowiedzialności za bezpieczne stosowanie produktu i zapobieżenie 

narażenia płodu. 

 

o Formularze rozpoczęcia leczenia lub równoważne dokumenty dla kobiet mogących 

rodzić dzieci powinien także zawierać: 

▪ Potwierdzenie, że lekarz omówił następujące tematy: 

• Konieczność uniknięcia narażenia płodu 

• To, że jeżeli kobieta jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę, to nie 

wolno jej przyjmować talidomidu 

• Potrzebę stosowania skutecznej antykoncepcji, kontynuowanej 

nieprzerwanie przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem 

terapii, przez cały okres terapii oraz przez 4 tygodnie po jej 

zakończeniu 

• W razie potrzeby zmiany lub zaprzestania stosowania antykoncepcji, 

kobieta musi zawiadomić: 

- lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje 

talidomid 

- lekarza, który przepisał talidomid, że przestała stosować lub 

zmieniła metodę antykoncepcji 

• Potrzebę testów ciążowych przed rozpoczęciem leczenia, co najmniej 

co cztery tygodnie w trakcie leczenia i po zakończeniu 

• Konieczność natychmiastowego zaprzestania stosowania talidomidu 

w razie podejrzewania ciąży 

• Konieczność natychmiastowego zawiadomienia lekarza w razie 

podejrzewania ciąży 

• Zakaz dzielenia się z kimkolwiek środkami leczniczymi  

• Zakaz oddawania krwi w trakcie leczenia (w tym w trakcie przerw w 

dawkowaniu) i przez co najmniej 7 dni po odstawieniu talidomidu 

• To że po zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba 

oddać do apteki. 

 

o Formularze rozpoczęcia leczenia lub równoważne dokumenty dla kobiet niemogących 

rodzić dzieci powinien także zawierać: 

▪ Potwierdzenie, że lekarz omówił następujące tematy: 

• Zakaz dzielenia się z kimkolwiek środkami leczniczymi  

• Zakaz oddawania krwi w trakcie leczenia i przez jeden tydzień po 

odstawieniu talidomidu 

• To że po zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba 

oddać do apteki. 

 

o Formularze rozpoczęcia terapii lub równoważne dokumenty dla pacjentów płci 

męskiej powinny również zawierać: 

▪ Potwierdzenie, że lekarz omówił następujące tematy: 

• Konieczność uniknięcia narażenia płodu 

• Talidomid znajduje się w nasieniu, dlatego trzeba stosować 

prezerwatywę, jeżeli partnerka seksualna jest w ciąży lub jeżeli 

mogąc zajść w ciążę nie stosuje skutecznej metody zapobiegania 

ciąży 

• Jeżeli partnerka zajdzie w ciążę, pacjent musi natychmiast 

zawiadomić o tym lekarza leczącego i zawsze stosować 

prezerwatywy podczas stosunków 

• Zakaz oddawania krwi lub nasienia w trakcie leczenia (w tym w 

trakcie przerw w dawkowaniu) i przez co najmniej 7 dni po 

odstawieniu talidomidu 

• Zakaz dzielenia się z kimkolwiek środkami leczniczymi  
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• To że po zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba 

oddać do apteki. 

 

• Karty pacjenta lub równoważne dokumenty 

o potwierdzenie, że udzielona została odpowiednia porada 

o dokumentacja możności lub niemożności rodzenia dzieci 

o miejsce, w którym lekarz zaznaczy, że pacjentka (mogąca rodzić dzieci) stosuje 

skuteczną antykoncepcję 

o potwierdzenie ujemnego wyniku testu ciążowego przed rozpoczęciem leczenia (jeżeli 

pacjentka może rodzić dzieci) 

o daty i wyniki testów ciążowych 

 

• Broszura edukacyjna dla pacjentów 

o Należy przygotować trzy typy broszur edukacyjnych dla pacjentów: 

▪ Broszura dla kobiet mogących rodzić dzieci 

▪ Broszura dla kobiet niemogących rodzić dzieci 

▪ Broszura dla pacjentów - mężczyzn 

 

o Wszystkie broszury edukacyjne dla pacjentów powinny zawierać następujące 

informacje i stwierdzenia: 

▪ Talidomid jest teratogenny 

▪ Talidomid może powodować chorobę niedokrwienną serca (w tym zawał 

mięśnia sercowego) 

▪ Opis karty pacjenta i korzystanie z niej w danym kraju członkowskim 

▪ Wytyczne dla pacjentów, opiekunów i członków rodziny dotyczące 

postępowania z produktem Thalidomide BMS 

▪ Krajowe lub inne odnośne konkretne przepisy realizowania recept na 

talidomid 

▪ Nie wolno podawać talidomidu żadnej innej osobie 

▪ Pacjent nie może być krwiodawcą w trakcie leczenia (w tym w trakcie przerw 

w dawkowaniu) i przez co najmniej 7 dni po odstawieniu talidomidu 

▪ Pacjent musi informować lekarza o niepożądanych zdarzeniach 

▪ Po zakończeniu leczenia wszystkie nieużyte kapsułki trzeba oddać do apteki 

 

o W odpowiednich broszurach edukacyjnych należy przedstawić następujące 

informacje: 

▪ Dla kobiety zdolnej do zajścia w ciążę: 

• Konieczność uniknięcia narażenia płodu 

• Potrzebę skutecznej antykoncepcji 

• W razie potrzeby zmiany lub zaprzestania stosowania antykoncepcji, 

kobieta musi zawiadomić: 

- lekarza, który zapisał środek antykoncepcyjny, że przyjmuje 

talidomid 

- lekarza, który przepisał talidomid, że przestała stosować lub 

zmieniła metodę antykoncepcji 

• Konieczność wykonania testów ciążowych przed rozpoczęciem 

leczenia, co najmniej co cztery tygodnie w trakcie leczenia i przez co 

najmniej 4 tygodnie po zakończeniu 

• Konieczność natychmiastowego zaprzestania stosowania talidomidu 

w razie podejrzewania ciąży 

• Konieczność natychmiastowego zawiadomienia lekarza w razie 

podejrzewania ciąży 
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▪ Pacjenci płci męskiej 

• Konieczność uniknięcia narażenia płodu 

• Talidomid znajduje się w nasieniu, dlatego trzeba stosować 

prezerwatywę, jeżeli partnerka seksualna jest w ciąży lub jeżeli mogąc 

zajść we ciążę nie stosuje skutecznej metody zapobiegania ciąży 

• Jeżeli partnerka zajdzie w ciążę, pacjent musi natychmiast 

zawiadomić o tym lekarza leczącego i zawsze stosować prezerwatywy 

podczas stosunków 

• Nie wolno mu być dawcą nasienia w trakcie leczenia (w tym w trakcie 

przerw w dawkowaniu) i przez co najmniej 7 dni po odstawieniu 

talidomidu 
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