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Uvjeti ili ograničenja vezani uz sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka koji se imaju provesti u 

državama članicama 

 

Države članice moraju osigurati da su provedeni svi niže opisani uvjeti ili ograničenja vezani uz 

sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka: 

 

1. Države članice dogovorit će pojedinosti kontrolirane distribucije lijeka s nositeljem odobrenja 

za stavljanje lijeka u promet u skladu s nacionalnim propisima i zdravstvenim sustavima te 

moraju provesti takav program na nacionalnoj razini kako bi osigurale da će: 

o Prije stavljanja lijeka u promet, svi liječnici i ljekarnici koji namjeravaju 

propisivati ili izdavati Talidomid BMS primiti Pismo zdravstvenim radnicima 

kako je opisano u nastavku. 

o Prije propisivanja lijeka svi zdravstveni radnici koji namjeravaju propisivati 

Talidomid BMS (te ga izdavati u dogovoru s nadležnim nacionalnim tijelom) 

dobiti Edukacijski materijal za zdravstvene radnike koji sadrži sljedeće: 

▪ Knjižicu za zdravstvene radnike 

▪ Knjižice za bolesnike 

▪ Kartice za bolesnike 

▪ Sažetak opisa svojstava lijeka, uputu o lijeku i označivanje 

 

2. Države članice će uspostaviti mjere kako bi osigurale sljedeće: 

o Maksimalno trajanje liječenja na jedan recept bit će 

▪ 4 tjedna liječenja za žene u reproduktivnoj dobi 

▪ 12  tjedana liječenja za muškarce i žene bez reproduktivnog potencijala. 

o Recepti se mogu izdati samo unutar 7 dana od datuma propisivanja. 

 

3. Države članice će osigurati da nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet provodi program 

prevencije trudnoće (PPT) na svojem državnom teritoriju. Pojedinosti o tome kako će se PPT 

provesti trebaju se dogovoriti s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet i isti 

uspostaviti prije stavljanja lijeka u promet. 

 

4. Države članice će dogovoriti uvođenje sustava kartica za bolesnike u svakoj državi članici. 

 

5. Države članice će osigurati da nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet 

nacionalnim organizacijama bolesnika dostavi edukacijske materijale na pregled ili, ako 

takva organizacija ne postoji ili ne može biti uključena, odgovarajućoj skupini bolesnika. 

Uključeni bolesnici po mogućnosti ne bi trebali prethodno biti liječeni talidomidom. 

Rezultate ispitivanja korisnika treba dostaviti nadležnom nacionalnom tijelu, a konačne 

materijale potvrditi na nacionalnoj razini. 

 

6. Država članica će dogovoriti s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet prije 

stavljanja lijeka u promet: 

o najprikladnije strategije za nadzor primjene lijeka izvan odobrenih indikacija 

unutar teritorija pojedine države 

o prikupljanje detaljnih podataka radi razumijevanja demografskih značajki ciljne 

populacije, indikacija i broja žena u reproduktivnoj dobi kako bi se pomno 

pratila primjena lijeka izvan odobrenih indikacija unutar područja pojedine 

države 

o uspostavu nacionalnih mjera za procjenu učinkovitosti i pridržavanja PPT-a. 

 

7.  Države članice će osigurati da su sljedeći ključni elementi uključeni u odgovarajući 

materijal: 
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Pismo zdravstvenim radnicima 

Pismo zdravstvenim radnicima sastojat će se od dva dijela: 

• osnovnog teksta kao što je dogovoreno s CHMP-om 

• specifičnih nacionalnih zahtjeva dogovorenih s nadležnim nacionalnim tijelom vezano uz: 

o distribuciju lijeka 

o postupke kako bi se osiguralo da su sve odgovarajuće mjere provedene prije početka 

izdavanja talidomida 

 

Edukacijski materijal za zdravstvene radnike 

Edukacijski materijal za zdravstvene radnike sadržavat će sljedeće elemente: 

• Knjižicu za zdravstvene radnike 

o povijest talidomida, osnovne podatke o lijeku Talidomid BMS i njegovu odobrenu 

indikaciju 

o doziranje 

o maksimalno trajanje propisanog liječenja  

▪ 4 tjedna liječenja za žene u reproduktivnoj dobi 

▪ 12 tjedana liječenja za muškarce i žene bez reproduktivnog potencijala 

o teratogenost i potrebu za izbjegavanjem fetalne izloženosti  

o obveze zdravstvenih radnika koji namjeravaju propisivati ili izdavati Talidomid BMS, 

uključujući 

▪ potrebu za sveobuhvatnim objašnjenjima i savjetovanjem bolesnika 

▪ zahtjev da bolesnici trebaju biti sposobni pridržavati se zahtjeva za sigurnu 

primjenu talidomida 

▪ potrebu za davanjem odgovarajućeg edukacijskog materijala bolesnicima 

▪ prijavljivanje svake trudnoće ili štetnih događaja tvrtki Celgene i nadležnom 

nacionalnom tijelu uporabom obrazaca koji se nalaze u „Edukacijskom 

materijalu za zdravstvene radnike” (ako je primjenjivo u državi članici) 

 

o sigurnosne savjete koji vrijede za sve bolesnike 

▪ opis i zbrinjavanje ishemijske bolesti srca (uključujući infarkt miokarda)  

▪ zbrinjavanje nepotrebnog lijeka 

▪ zabrana darivanja krvi tijekom liječenja (uključujući pauze u uzimanju lijeka) 

te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene talidomida 

 

o algoritam za provođenje plana prevencije trudnoće 

▪ pomoći će u kategorizaciji bolesnika i određivanju potrebnih mjera za 

sprječavanje trudnoće i mjera testiranja na trudnoću. 

 

o informacije o Programu prevencije trudnoće  

▪ definicija žena u reproduktivnoj dobi i mjera koje propisivač lijeka treba 

poduzeti ako nije siguran 

▪ informacije o učinkovitoj kontracepciji 

▪ sigurnosni savjet za žene u reproduktivnoj dobi 

• potreba za izbjegavanjem fetalne izloženosti 

• zahtjev za prevencijom trudnoće, definicija i potreba za 

odgovarajućim kontracepcijskim metodama 

• ako je potrebno da promijeni ili prestane koristiti svoju metodu 

kontracepcije, žena mora obavijestiti: 

- liječnika koji joj propisuje kontracepciju da uzima talidomid 

- liječnika koji joj propisuje talidomid da je prestala koristiti ili da je 

promijenila svoju metodu kontracepcije 

• zahtjevi za testiranjem na trudnoću 

o savjeti o odgovarajućim testovima 

o učestalost (prije početka liječenja, mjesečno tijekom liječenja 

i nakon završetka liječenja) 
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• potreba za prekidom uzimanja talidomida odmah nakon sumnje na 

trudnoću 

• potreba za obavještavanjem svog liječnika odmah nakon sumnje na 

trudnoću 

▪ sigurnosni savjet za muškarce 

• potreba za izbjegavanjem fetalne izloženosti 

• potreba za uporabom kondoma ako je seksualna partnerica trudna ili 

je žena u reproduktivnoj dobi koja ne koristi učinkovitu 

kontracepciju, zbog činjenice da se talidomid može pronaći u spermi 

• potreba da odmah obavijestiti svog liječnika ako njegova partnerica 

zatrudni te za upotrebom kondoma pri svakom spolnom odnosu 

• zabrana darivanja sperme tijekom liječenja (uključujući pauze u 

uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene 

talidomida 

 

o zahtjevi za prijavljivanjem trudnoće 

▪ uputa o prestanku uzimanja talidomida čim se pojavi sumnja na trudnoću u 

slučaju da je bolesnik žena 

▪ potreba za upućivanjem bolesnice liječniku specijaliziranom ili iskusnom u 

teratologiji radi savjetovanja i procjene 

▪ popuniti obrazac za prijavljivanje trudnoće kako je predviđeno u 

„Edukacijskom materijalu za zdravstvene radnike“ 

▪ nacionalni kontakt podaci za prijavljivanje svake sumnje na trudnoću 

 

• Obrasce za prijavljivanje početka i ishoda trudnoće 

• Procjenu nakon stavljanja lijeka u promet i procjenu usklađenosti (ako je primjenjivo u državi 

članici) 

• Obrasce za prijavljivanje nuspojava 

 

• Obrasce za početak liječenja i/ili ekvivalentne materijale 

o Trebaju postojati 3 vrste obrazaca i/ili ekvivalentnih materijala za početak liječenja:  

▪ Žene u reproduktivnoj dobi 

▪ Žene koje nemaju reproduktivni potencijal 

▪ Muški bolesnik 

 

o Svi obrasci i/ili ekvivalentni materijali za početak liječenja trebaju sadržavati sljedeće 

elemente: 

▪ upozorenje o teratogenosti 

▪ napomenu da bolesnici primaju odgovarajuće savjetovanje prije početka 

liječenja 

▪ datum savjetovanja 

▪ potvrdu da bolesnik razumije rizike primjene talidomida i mjere PPT-a 

▪ podatke o bolesniku, potpis i datum 

▪ ime propisivača, potpis i datum 

▪ cilj ovog dokumenta, tj. kako je navedeno u PPT-u: „Cilj obrasca za početak 

liječenja je zaštita bolesnika i svih mogućih fetusa osiguravanjem da su 

bolesnici u potpunosti informirani i razumiju rizike teratogenosti i drugih 

nuspojava povezanih s primjenom talidomida. Ovo nije ugovor i nikoga ne 

oslobađa vlastite odgovornosti u pogledu sigurne primjene lijeka i prevencije 

izlaganja fetusa.“ 

 

o Obrasci i/ili ekvivalentni materijali za početak liječenja za žene u reproduktivnoj dobi 

također trebaju uključivati: 

▪ potvrdu da je liječnik raspravljao o sljedećem: 

• potrebi za izbjegavanjem fetalne izloženosti 

• da ne smije uzimati talidomid ako je trudna ili planira zatrudnjeti 
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• potrebi za učinkovitom kontracepcijom, bez prekida, najmanje 4 

tjedna prije početka liječenja, tijekom cijelog trajanja liječenja i 4 

tjedna nakon završetka liječenja 

• ako je potrebno da promijeni ili prestane koristiti svoju metodu 

kontracepcije, žena mora obavijestiti: 

- liječnika koji joj propisuje kontracepciju da uzima talidomid 

- liječnika koji joj propisuje talidomid da je prestala koristiti ili da je 

promijenila svoju metodu kontracepcije 

• potrebi za testovima na trudnoću, tj. prije liječenja, najmanje svaka 4 

tjedna tijekom liječenja i nakon liječenja 

• potrebi za prekidom uzimanja talidomida čim se pojavi sumnja na 

trudnoću 

• potrebi za kontaktiranjem liječnika čim se pojavi sumnja na trudnoću 

• da ne smije davati svoj lijek drugim osobama 

• zabranu darivanja krvi tijekom liječenja (uključujući pauze u 

uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene 

talidomida 

• da na kraju liječenja sve neupotrijebljene kapsule treba vratiti 

ljekarniku 

 

o Obrasci i/ili ekvivalentni materijali za početak liječenja za žene bez reproduktivnog 

potencijala također trebaju uključivati: 

▪ potvrdu da je liječnik raspravljao o sljedećem: 

• da ne smije davati svoj lijek drugim osobama 

• zabranu darivanja krvi tijekom liječenja (uključujući pauze u 

uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene 

talidomida 

• da na kraju liječenja sve neupotrijebljene kapsule treba vratiti 

ljekarniku 

 

o Obrasci i/ili ekvivalentni materijali za početak liječenja za muške bolesnike također 

trebaju uključivati: 

▪ potvrdu da je liječnik raspravljao o sljedećem: 

• potrebi za izbjegavanjem fetalne izloženosti  

• da se talidomid može pronaći u spermi i da je popotrebno 

upotrebljavati kondom ako je seksualna partnerica trudna ili ako se 

radi o ženi u reproduktivnoj dobi koja ne koristi učinkovitu 

kontracepciju 

• da, ako njegova partnerica zatrudni, mora odmah obavijestiti svog 

liječnika i uvijek koristiti kondom 

• da ne smije darivati krv ili spermu tijekom liječenja (uključujući 

pauze u uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida 

primjene talidomida 

• da ne smije davati svoj lijek drugim osobama 

• da na kraju liječenja sve neupotrijebljene kapsule treba vratiti 

ljekarniku 

 

• Kartice za bolesnike i/ili ekvivalentni materijali: 

o potvrda da je provedeno odgovarajuće savjetovanje 

o dokumentacija o statusu reproduktivnog potencijala 

o lista provjere (ili slično) na kojoj će liječnik označiti polja kako bi potvrdio da 

bolesnik koristi učinkovitu kontracepciju (ako se radi o ženi u reproduktivnoj dobi) 

o potvrda početnog negativnog testa na trudnoću prije početka liječenja (ako se radi o 

ženi u reproduktivnoj dobi) 

o datumi i rezultati testiranja na trudnoću  
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• Edukacijska brošura za bolesnike: 

o Trebaju biti 3 vrste edukacijskih brošura za bolesnike: 

▪ Brošura za žene u reproduktivnoj dobi 

▪ Brošura za bolesnice koje nemaju reproduktivni potencijal 

▪ Brošura za muške bolesnike 

 

o Sve edukacijske brošure za bolesnike trebaju sadržavati sljedeće informacije: 

▪ da je talidomid teratogen 

▪ da talidomid može uzrokovati ishemijsku bolest srca (uključujući infarkt 

miokarda) 

▪ opis kartice za bolesnika i njenu uporabu u pojedinoj državi članici 

▪ smjernice o načinu rukovanja lijekom Talidomid BMS za bolesnike, 

njegovatelje i članove obitelji 

▪ nacionalne ili druge primjenjive specifične dogovore za izdavanje talidomida 

▪ da se talidomid ne smije davati ni jednoj drugoj osobi 

▪ da bolesnik ne smije darovati krv tijekom liječenja (uključujući pauze u 

uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene talidomida 

▪ da bolesnik treba obavijestiti svog liječnika o bilo kojoj nuspojavi 

▪ da na kraju liječenja sve neiskorištene kapsule treba vratiti ljekarniku  

 

o Sljedeće informacije također treba navesti u odgovarajućoj edukacijskoj brošuri: 

▪ Žena u reproduktivnoj dobi 

• potreba za izbjegavanjem fetalne izloženosti 

• potreba za učinkovitom kontracepcijom 

• ako je potrebno da promijeni ili prestati koristiti svoju metodu 

kontracepcije, žena treba obavijestiti: 

- liječnika koji joj propisuje kontracepciju da uzima talidomid 

- liječnika koji joj propisuje talidomid da je prestala koristiti ili da je 

promijenila svoju metodu kontracepcije 

• potreba za testovima na trudnoću, tj. prije liječenja, najmanje svaka 4 

tjedna tijekom liječenja i najmanje 4 tjedna nakon liječenja 

• potreba za prestankom uzimanja talidomida čim se pojavi sumnja na 

trudnoću 

• potreba za kontaktiranjem liječnika čim se pojavi sumnja na trudnoću 

 

▪ Muški bolesnici 

• potreba za izbjegavanjem fetalne izloženosti 

• potreba za uporabom kondoma ako je seksualna partnerica trudna ili 

je žena u reproduktivnoj dobi koja ne koristi učinkovitu 

kontracepciju, zbog činjenice da se talidomid može pronaći u spermi 

• da bi, ako njegova partnerica zatrudni, odmah mora obavijestiti svog 

liječnika i uvijek koristiti kondom 

• zabrana darivanja sperme tijekom liječenja (uključujući pauze u 

uzimanju lijeka) te još najmanje 7 dana nakon prekida primjene 

talidomida. 
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