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Condiţii sau restricţii cu privire la siguranţa şi eficacitatea utilizării medicamentului care 

urmează să fie puse în aplicare de către statele membre 

 

Statele membre trebuie să se asigure că sunt implementate toate condiţiile sau restricţiile cu privire la 

utilizarea sigură şi eficientă a medicamentului, descrise mai jos: 

 

1. Statele membre trebuie să adopte detaliile unui sistem de distribuţie controlată, de comun 

acord cu DAPP, conform reglementărilor naţionale şi sistemelor de asistenţă medicală şi 

trebuie să implementeze acest program la nivel naţional pentru a se asigura că: 

o Înainte de lansarea pe piaţă a medicamentului, toţi medicii şi farmaciştii care 

intenţionează să prescrie sau să elibereze Talidomidă BMS vor primi un 

comunicat adresat personalului medical, prezentat mai jos. 

o Înainte de prescriere, toţi membrii personalului medical care intenţionează să 

prescrie (şi în conformitate cu decizia autorităţii naţionale competente, să 

elibereze) Talidomidă BMS va primi un set de informare pentru personalul 

medical, care include următoarele elemente: 

▪ Broşura pentru personalul medical 

▪ Broşuri pentru pacienţi 

▪ Carnetele pacientului 

▪ Rezumatul caracteristicilor produsului, prospectul şi modul de etichetare 

 

2. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că: 

o Durata maximă a tratamentului pentru o prescripţie va fi 

▪ 4 săptămâni pentru femei cu potenţial fertil  

▪ 12 săptămâni pentru bărbaţi şi femei fără potenţial fertil 

o Prescripţiile pot fi eliberate numai în termen de 7 zile de la data prescrierii 

 

3. Statele membre trebuie să se asigure că DAPP implementează un program de prevenire a 

sarcinii (PPS) pe teritoriul lor. Detaliile cu privire la modul de implementare a PPS trebuie 

adoptate de comun acord cu deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi aplicate înainte de 

punerea pe piaţă a produsului. 

 

4. Statele membre trebuie să aprobe implementarea locală a sistemului de carnete pentru pacienţi 

 

5. Statele membre trebuie să se asigure că DAPP furnizează materialele educaţionale 

organizaţiilor naţionale ale pacienţilor spre examinare sau dacă o astfel de organizaţie 

nu există sau nu poate fi implicată, unui grup relevant de pacienţi. Pacienţii implicaţi 

trebuie să fie, de preferinţă, naivi la istoricul thalidomidei. Rezultatele testării 

utilizatorilor vor trebui să fie furnizate autorităţii competente naţionale, iar materialele 

finale trebuie validate la nivel naţional.  

 

6. Statele membre trebuie să adopte, de comun acord cu deţinătorul autorizaţiei de punere pe 

piaţă, înainte de lansarea produsului: 

o Cele mai adecvate strategii de supraveghere a utilizării medicamentului în 

indicaţii terapeutice neaprobate oficial pe teritoriul naţional 

o Colectarea informaţiilor detaliate pentru a înţelege datele demografice ale 

populaţiei ţintă, indicaţia terapeutică şi numărul de femei fertile cu scopul de a 

supraveghea îndeaproape utilizarea medicamentului în indicaţii terapeutice 

neaprobate oficial pe teritoriul naţional  

o Stabilirea la nivel naţional a măsurilor de evaluare a eficacităţii şi respectării 

condiţiilor din PPS  

 

7.  Statele membre trebuie să se asigure că următoarele elemente cheie sunt incluse în 

materialul corespunzător: 
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Comunicatul adresat personalului medical 

Comunicatul adresat personalului medical trebuie să fie format din două părţi: 

• Text aprobat de către Comitetul pentru medicamentele de uz uman (CHMP) 

• Cerinţele naţionale specifice, stabilite de comun acord cu autoritatea naţională competentă, cu 

privire la: 

o Distribuţia medicamentului 

o Proceduri privind asigurarea că toate măsurile adecvate au fost luate înainte ca 

talidomida să fie eliberată. 

 

Setul de informare pentru personalul medical 

Setul de informare pentru personalul medical trebuie să conţină următoarele elemente: 

•  Broşura pentru personalul medical 

o Istoricul talidomidei, o scurtă prezentare a medicamentului Talidomidă BMS şi 

indicaţia terapeutică aprobată 

o Modul de administrare 

o Durata maximă a tratamentului prescris 

▪ 4 săptămâni pentru femei cu potenţial fertil 

▪ 12 săptămâni pentru bărbaţi şi femei fără potenţial fertil 

o Efectele teratogene şi necesitatea de a evita expunerea fetală 

o Obligaţiile personalului medical care intenţionează să prescrie sau să elibereze 

medicamentul Talidomidă BMS, inclusiv 

▪ Necesitatea de a furniza recomandări complete şi consiliere pentru pacienţi 

▪ Faptul că pacienţii trebuie să fie capabili să respecte cerinţele privind 

utilizarea talidomidei în siguranţă  

▪ Necesitatea de a furniza pacienţilor materialul educativ adecvat 

▪ Raportarea oricărei sarcini sau reacţii adverse la Celgene şi autorităţii 

medicale locale, folosind formularele furnizate în “Setul de informare pentru 

personalul medical” (dacă se aplică unui stat membru) 

 

o Recomandări privind securitatea tuturor pacienţilor 

▪ Descrierea şi tratamentul bolilor cardiace ischemice (inclusiv infarct 

miocardic) 

▪ Eliminarea medicamentelor neutilizate 

▪ Interdicţia de a dona sânge pe durata tratamentului (inclusiv întreruperea 

dozajulu) şi 7 zile după încheierea tratamentului cu talidomidă 

 

o Algoritm pentru implementarea Programului de prevenire a sarcinii 

▪ Acesta trebuie să contribuie la clasificarea pacienţilor şi la determinarea 

măsurilor de prevenire a sarcinilor şi de testare. 

 

o Informaţii despre Programul de prevenire a sarcinii 

▪ Definirea femeilor aflate în perioada fertilă (FPF) şi acţiuni pe care cel ce 

prescrie medicamentul trebuie să le ia dacă statutul de perioadă fertilă este 

nesigur 

▪ Informaţii privind metodele contraceptive eficiente 

▪ Recomandări privind siguranţa, pentru FPF 

• Necesitatea de a evita expunerea fetală 

• Cerinţele, definirea şi necesitatea metodelor adecvate de prevenire a 

sarcinii 

• Dacă este necesar să schimbe sau să întrerupă metoda contraceptivă 

folosită, trebuie să comunice: 

 - medicului care i-a prescris metoda contraceptivă pe care o 

 foloseşte că ia talidomidă 

- medicului care i-a prescris talidomidă că a întrerupt sau a schimbat 

metoda contraceptivă 
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• Cerinţele pentru efectuarea testelor de sarcină 

o Recomandări privind testele adecvate 

o Frecvenţa (înaintea începerii, lunar în timpul tratamentului şi 

după terminarea tratamentului) 

• Necesitatea de a întrerupe imediat administrarea medicamentului 

talidomidă, în cazul în care există suspiciunea de sarcină 

• Necesitatea de a informa imediat medicul curant despre suspiciunea 

de sarcină 

▪ Recomandări privind siguranţa, pentru pacienţii de sex masculin 

• Necesitatea de a evita expunerea fetală 

• Deoarece talidomida se găseşte în spermă, este necesară folosirea 

prezervativelor dacă partenera sexuală este gravidă sau este o femeie 

cu potenţial fertil care nu foloseşte o metodă contraceptivă eficientă 

• Dacă partenera sa rămâne gravidă, trebuie să-l informeze imediat pe 

doctorul curant şi să folosească întotdeauna un prezervativ în timpul 

actului sexual 

• Nu trebuie să doneze spermă în timpul tratamentului (inclusiv în 

perioada de întrerupere a dozajului) şi cel puţin 7 zile după 

întreruperea talidomidei 

 

o Cerinţele pentru raportarea unei sarcini 

▪ Instrucţiuni privind oprirea imediată a tratamentului cu talidomidă în cazul în 

care există suspiciunea de sarcină, dacă pacientul este femeie 

▪ Necesitatea îndrumării pacientei să consulte un medic specialist sau cu 

experienţă în teratologie pentru recomandări şi evaluare 

▪ Formular complet de raportare a sarcinii aşa cum este furnizat în “Setul de 

informare pentru personalul medical” 

▪ Detaliile persoanei de contact la nivel local pentru raportarea oricărei 

suspiciuni de sarcină 

 

• Formulare de raportare a sarcinii iniţiale şi finale 

• Evaluarea după punerea pe piaţă şi a respectării condiţiilor de tratament de către pacient (aşa 

cum se aplică unui stat membru) 

• Formulare de raportare a reacţiilor adverse 

 

• Formulare pentru începerea tratamentului şi/sau instrumente echivalente 

o Trebuie să existe 3 tipuri de formulare pentru începerea tratamentului: şi/sau 

instrumente echivalente 

▪ Femei aflate în perioada fertilă 

▪ Femei care nu se află în perioada fertilă 

▪ Pacienţi de sex masculin 

 

o Toate formularele de începere a tratamentului şi/sau instrumente echivalente trebuie 

să conţină următoarele elemente: 

▪ Avertizarea pentru medicamente teratogene 

▪ Pacienţii primesc consiliere adecvată înainte de începerea tratamentului 

▪ Data consilierii 

▪ Afirmarea de înţelegere a pacientului privind riscul talidomidei și măsurile 

PPS 

▪ Detaliile pacientului, semnătura şi data 

▪ Detaliile medicului care a prescris medicamentul, semnătura şi data 

▪ Scopul acestui document aşa cum este indicat în PPS: „Scopul formularului 

de începere a tratamentului este protejarea pacienţilor şi a eventualilor fetuşi 

asigurând că pacienţii sunt informaţi complet şi înţeleg riscul teratogenicităţii 

şi alte reacţii adverse asociate cu utilizarea talidomidei. Nu este un contract şi 
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nu scuteşte pe nimeni de responsabilităţile sale cu privire la utilizarea sigură a 

produsului şi prevenirea expunerii fătului.” 

 

o Formularele de iniţiere a tratamentului şi/sau instrumente echivalante pentru femei cu 

potenţial fertil trebuie să includă de asemenea următoarele: 
▪ Confirmarea că medicul a discutat despre următoarele:  

• Necesitatea de a evita expunerea fătului 

• Dacă este gravidă sau intenţionează să devină gravidă, nu trebuie să ia 

talidomidă  

• Necesitatea unor metode contraceptive eficiente, fără întrerupere, cu 

cel puţin 4 săptămâni înainte de începerea tratamentului, pe întreaga 

durată a tratamentului şi 4 săptămâni după terminarea tratamentului 

• Dacă este necesar să schimbe sau să întrerupă metoda contraceptivă 

folosită, trebuie să comunice: 

- medicului care i-a prescris metoda contraceptivă pe care o foloseşte 

că ia talidomidă 

- medicului care i-a prescris talidomidă că a întrerupt sau că a 

schimbat metoda contraceptivă 

• Necesitatea testelor de sarcină şi anume, înainte de tratament, cel 

puţin la fiecare 4 săptămâni în timpul tratamentului şi după tratament 

• Necesitatea de a întrerupe talidomida imediat dacă se suspectează o 

sarcină 

• Necesitatea de a contacta medicul imediat dacă se suspectează o 

sarcină 

• Interdicţia de a furniza medicamentul de tratament altei persoane 

• Interdicţia de a dona sânge în timpul tratamentului (inclusiv în 

perioada de întrerupere a dozajulu) şi 7 zile după întreruperea 

talidomidei 

• Înapoierea capsulelor farmacistului la terminarea tratamentului 

 

o Formularele de începere a tratamentului sau instrumente echivalente pentru femei fără 

potenţial fertil trebuie să includă de asemenea:  

▪ Confirmarea că medicul a discutat despre următoarele: 

• Interdicţia de a furniza medicamentul de tratament altei persoane 

• Interdicţia de a dona sânge în timpul tratamentului (inclusiv în timpul 

întreruperii dozajului) şi cel puţin 7 zile după întreruperea talidomidei 

• Înapoierea capsulelor farmacistului la terminarea tratamentului 

 

o Formularele de începere a tratamentului şi instrumentelor echivalante pentru pacienţii 

bărbaţi trebuie să includă de asemenea: 

▪ Confirmarea că medicul a discutat despre următoarele: 

• Necesitatea de a evita expunerea fătului 

• Faptul că Talidomidă BMS se găseşte în spermă şi necesitatea de a 

folosi prezervative dacă partenera sexuală este gravidă sau este o 

femeie cu potenţial fertil care nu foloseşte metode contraceptive 

eficiente 

• Dacă partenera rămâne gravidă, acesta trebuie să-l informeze pe 

medicul lui curant imediat şi trebuie să folosească întotdeauna 

prezervative 

• Interdicţia de a dona spermă sau sânge în timpul tratamentului 

(incluiv în timpul întreruperii dozajului) şi cel puţin 7 zile după 

întreruperea talidomidei 

• Interdicţia de a furniza medicamentul de tratament altei persoane 

• Înapoierea capsulelor farmacistului la terminarea tratamentului 
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• Carnete pentru pacienţi şi/sau instrumente echivalente: 

o verificarea că a avut loc consilierea adecvată  

o documentaţia privind potenţialul fertil  

o o casetă de bifare (sau ceva similar) pe care medicul o bifează pentru a confirma că 

pacientul foloseşte metode contraceptive eficiente (în cazul unei femei cu potenţial 

fertil) 

o verificarea testului de sarcină iniţial negativ înainte de începerea tratamentului (în 

cazul unei femei cu potenţial fertil) 

o datele şi rezultatele testului de sarcină 

 

• Broşuri educative pentru pacienţi: 

o Broşurile trebuie să fie de 3 tipuri: 

▪ Broşură pentru femei cu potenţial fertil şi pentru partenerii lor 

▪ Broşură pentru paciente care nu au potenţial fertil  

▪ Broşură pentru pacienţi bărbaţi 

 

o Toate broşurile trebuie să conţină următoarele informaţii 

▪ Că talidomida este teratogenic 

▪ Că talidomida poate provoca tromboembolie venoasă şi arterială, evenimente 

cardiovasculare şi neuropatie 

▪ Descrierea carnetului pacientului şi utilizarea sa în statul membru respectiv 

▪ Ghid privind manipularea Talidomidăe BMS pentru pacienţi, îngrijitori şi 

membri ai familiei 

▪ Dispoziţii naţionale sau alte dispoziţii aplicabile pentru prescrierea 

talidomidei  

▪ Talidomidă BMS nu trebuie administrat niciunei alte persoane  

▪ Pacientul nu trebuie să doneze sânge în timpul tratamentului şi timp de cel 

puţin 7 zile (inclusiv întreruperea dozajului) după întreruperea talidomidei 

▪ Pacientul trebuie să-i comunice medicului orice reacţii adverse 

▪ Toate capsulele nefolosite trebuie înapoiate farmacistului la terminarea 

tratamentului 

 

o În broşurile informative respective, trebuie incluse, de asemenea, următoarele 

informaţii: 

▪ Femei aflate în perioada fertilă: 

• Necesitatea de a evita expunerea fătului 

• Necesitatea unor metode contraceptive eficiente 

• Dacă este necesar să schimbe sau să întrerupă metoda contraceptivă 

folosită, trebuie să comunice: 

 - medicului care i-a prescris metoda contraceptivă pe care o 

 foloseşte că ia talidomidă 

- medicului care i-a prescris talidomidă că a întrerupt sau că a 

schimbat metoda contraceptivă 

• Necesitate testelor de sarcină înainte de tratament, cel puţin din 4 în 4 

săptămâni în timpul tratamentului şi 4 săptămâni după tratament 

• Necesitatea de a întrerupe talidomida imediat dacă se suspectează o 

sarcină  

• Necesitatea de a contacta imediat medicul dacă se suspectează o 

sarcină 

 



 6 

▪ Pacienţi bărbaţi 

• Necesitatea de a evita expunerea fătului 

• Faptul că talidomida se găseşte în spermă şi necesitatea de a folosi 

prezervative dacă partenera sexuală este gravidă sau o femeie cu 

potenţial fertil care nu foloseşte o metodă contraceptivă eficientă 

• Dacă partenera sa rămâne gravidă, trebuie să informeze imediat 

medicul curant şi să utilizeze întotdeauna un prezervativ 

• Faptul că nu trebuie să doneze spermă în timpul tratamentului 

(inclusiv în timpul întreruperii dozajului) şi cel puţin 7 zile după 

întreruperea talidomidei 
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