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Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa bezpečného a účinného používania lieku, ktoré majú 

byť implementované členskými štátmi 

 

Členské štáty musia zabezpečiť realizáciu všetkých nižšie uvedených podmienok alebo obmedzení 

s ohľadom na bezpečné alebo účinné použitie lieku: 

 

1. Členské štáty sa dohodnú na podrobnostiach kontrolovaného systému distribúcie s držiteľom 

rozhodnutia o registrácii podľa celoštátnych predpisov a zdravotníckych systémov, a tento 

program musia realizovať na celoštátnej úrovni, aby sa zaistilo, že: 

o Pred uvedením lieku na trh dostanú všetci lekári a lekárnici, ktorí plánujú 

predpisovať alebo vydávať Thalidomide BMS, list adresovaný zdravotníckym 

pracovníkom v súlade s nižšie uvedeným popisom. 

o Pred predpisovaním lieku dostanú všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí plánujú 

predpisovať (a po dohode s kompetentným štátnym orgánom aj vydávať) 

Thalidomide BMS, súpravu na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý 

bude obsahovať: 

▪ Brožúru pre zdravotníckych pracovníkov 

▪ Brožúry pre pacientov 

▪ Karty pre pacientov 

▪ Súhrn charakteristických vlastností lieku, písomnú informáciu pre používateľa 

a označenie obalu 

 

2. Členské štáty zavedú opatrenia, aby sa zaistilo, že: 

o Maximálne trvanie liečby na jeden predpis bude 

▪ 4 týždne pre ženy, ktoré môžu otehotnieť  

▪ 12 týždňov pre mužov a ženy, ktoré nemôžu otehotnieť 

o Predpisy bude možné vydávať len do 7 dní od dátumu predpisu. 

 

3. Členské štáty zaistia, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii zaviedol program prevencie 

tehotenstva (PPP) na svojom území. Podrobnosti realizácie PPP by sa mali v každom 

členskom štáte schváliť v spolupráci s držiteľom rozhodnutia o registrácii a zaviesť do 

užívania pred uvedením lieku do obehu. 

 

4. Členské štáty by sa mali dohodnúť na miestnej implementácii systému kariet pre pacienta. 

 

5. Členské štáty majú zabezpečiť, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytol 

vzdelávacie materiály štátnym organizáciám pre pacientov na prehliadnutie, alebo ak 

podobná organizácia neexistuje alebo sa nemôže zapojiť, potom relevantnej skupine 

pacientov. Pacienti by podľa možnosti nemali mať v anamnéze liečbu talidomidom. 

Výsledky testovania používateľov budú musieť byť predložené príslušným štátnym 

orgánom a výsledné materiály musia byť potvrdené na celoštátnej úrovni.  

 

6. Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa má ešte pred uvedením lieku na trh dohodnúť 

s každým členským štátom: 

o Na najvhodnejšej stratégii monitorovania použitia lieku mimo schválených 

indikácií (off-label use) na vlastnom území 

o Na zhromažďovaní podrobných údajov, aby sa lepšie porozumelo 

demografickým údajom cieľovej populácie, indikácii a počtu žien, ktoré môžu 

otehotnieť, s cieľom podrobne sledovať použitie mimo schválených indikácií na 

vlastnom území. 

o Vytvorenie celoštátnych opatrení, ktorých cieľom bude hodnotenie účinnosti 

PPP a jeho dodržiavania. 

  

7. Členské štáty musia zabezpečiť, aby v príslušnom materiáli boli zahrnuté nasledujúce 

kľúčové prvky: 
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Priama komunikácia so zdravotníckym pracovníkom 

Priama komunikácia so zdravotníckym pracovníkom bude pozostávať z dvoch častí: 

• Základný text, ktorý odsúhlasil CHMP 

• Národne špecifické požiadavky odsúhlasené v spolupráci s kompetentným štátnym orgánom, ktoré 

sa budú týkať: 

▪ Distribúcie lieku. 

▪ Postupov na zaistenie, aby boli vykonané všetky príslušné opatrenia pred dispenzáciou 

talidomidu. 

 

Súhrn informácií pre zdravotníckych pracovníkov 

Súhrn informácií pre zdravotníckych pracovníkov bude obsahovať nasledovné prvky: 

 

• Brožúru pre zdravotníckeho pracovníka 

o Históriu talidomidu, podkladové informácie o lieku Thalidomide BMS a jeho schválenej 

indikácii 

o Dávkovanie 

o Maximálna dĺžka trvania predpísanej liečby podľa schválených indikačných dávkovacích 

režimov: 

▪ 4 týždne pre ženy, ktoré môžu otehotnieť 

▪ 12 týždňov pre mužov a ženy, ktoré nemôžu otehotnieť 

o Teratogenita a potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

o Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov a ošetrujúci personál týkajúce sa zaobchádzania 

s blistrom alebo s kapsulou Thalidomidu BMS 

o Povinnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý zamýšľa predpísať alebo vydať Thalidomide 

BMS, vrátane 

▪ potreby zabezpečiť komplexné odporúčania a poradenstvo pre pacientov 

▪ posúdenia schopnosti pacientov dodržiavať požiadavky na bezpečné použitie 

talidomidu, 

▪ potreby poskytnúť pacientom vhodné vzdelávacie materiály pre pacientov 

▪ hlásenia akéhokoľvek tehotenstva alebo nežiaducich udalostí spoločnosti Celgene 

a miestnym zdravotným orgánom na formulároch dodaných v „súprave na 

vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka“ (ako je platné v danom členskom štáte) 

 

o Bezpečnostné poradenstvo vzťahujúce sa na všetkých pacientov 

▪ Popis a zvládanie ischemickej choroby srdca (vrátane infarktu myokardu)  

▪ Likvidácia nepotrebného lieku 

▪ Počas liečby talidomidom (ani počas jej prerušenia) a minimálne 7 dní po jej 

ukončení sa nesmie darovať krv. 

 

o Algoritmus pre realizáciu plánu prevencie tehotenstva 

o Toto má pomôcť pri kategorizácii pacientov a určovaní požadovanej prevencie 

tehotenstva a skúšobných opatrení. 

 

 

o Informácie o programe prevencie tehotenstva 

▪ Definícia žien, ktoré môžu otehotnieť a kroky, ktoré má predpisujúci lekár podniknúť, 

ak si nie je istý ohľadom schopnosti ženy otehotnieť 

▪ Informácie o druhu účinnej antikoncepcie. 

▪ Bezpečnostné poradenstvo pre ženy, ktoré môžu otehotnieť: 

• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Potreba prevencie tehotenstva, definovanie a potreba adekvátnych 

antikoncepčných metód 

• Ak potrebuje zmeniť alebo zastaviť používanie svojej antikoncepčnej 

metódy, má informovať: 

- lekára, ktorý jej predpisuje antikoncepciu, že užíva talidomid 

- lekára, ktorý jej predpisuje talidomid, že prestala používať svoju 

metódu antikoncepcie alebo ju zmenila 
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• Požiadavky týkajúce sa tehotenských testov 

o Poradenstvo ohľadom vhodných testov 

o Frekvencia (pred začiatkom liečby, mesačne počas liečby a po jej 

skončení) 

• Potreba okamžitého vysadenia talidomidu pri podozrení na tehotenstvo 

• Potreba okamžitého informovania ošetrujúceho lekára pri podozrení na 

tehotenstvo 

▪ Bezpečnostné poradenstvo mužov 

• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Talidomid sa nachádza v sperme a potreba používania prezervatívov, ak 

je sexuálna partnerka tehotná alebo je to žena, ktorá môže otehotnieť, a 

ktorá nepoužíva účinnú antikoncepciu 

• Ak jeho partnerka otehotnie, má okamžite informovať svojho 

ošetrujúceho lekára a vždy počas sexuálneho styku používať prezervatív 

• Nemá darovať spermu počas liečby (vrátane prerušení užívania dávok) 

a minimálne 7 dní po vysadení talidomidu. 

 

o Požiadavky týkajúce sa hlásenie tehotenstva 

▪ Pokyn na okamžité ukončenie užívania talidomidu u pacientok, ktoré môžu byť 

tehotné. 

▪ Potreba odkázania pacientky na lekára so špecializáciou alebo skúsenosťami 

v odbore teratológie, ktorý situáciu vyhodnotí a poskytne poradenstvo 

▪ Vyplňte formulár na hlásenie tehotenstva tak ako je uvedené v „súprave na 

vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka“ 

▪ Miestne kontaktné údaje pre hlásenie všetkých prípadov podozrenia na 

tehotenstvo 

 

• Formuláre na hlásenie začiatku a výsledkov tehotenstva 

• Hodnotenie situácie po uvedení lieku do obehu a dodržiavania predpisov (ako je platné v danom 

členskom štáte) 

• Formuláre na hlásenie nežiaducich reakcií 

 

• Formuláre o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky 

o Mali by byť k dispozícii 3 typy formulárov o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky pre: 

▪ Ženy, ktoré môžu otehotnieť 

▪ Ženy, ktoré nemôžu otehotnieť  

▪ Pacientov mužského pohlavia 

 

o Všetky formuláre o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky majú obsahovať nasledujúce 

prvky: 

▪ Upozornenie o teratogenite 

▪ Zabezpečenie príslušného poradenstva pre pacientov pred začatím liečby 

▪ Dátum poradenstva 

▪ Potvrdenie pacienta o porozumení rizík talidomidu a opatrení PPP 

▪ Údaje o pacientovi, podpis a dátum 

▪ Údaje predpisujúceho lekára, podpis a dátum 

▪ Účel tohto dokumentu, t.j. ako je uvedené v PPP: „Účelom formulára o začatí 

liečby je chrániť pacientov a všetky možné plody zabezpečením plnej 

informovanosti pacientov a ich pochopením rizika teratogenity a iných 

nežiaducich reakcií spojených s užívaním talidomidu. Nie je to zmluva a nikoho 

nezbavuje zodpovednosti ohľadom bezpečného používania tohto lieku a prevencie 

fetálnej expozície. 

 

o Formuláre o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky pre ženy, ktoré môžu otehotnieť 

majú obsahovať aj: 

▪ Potvrdenie, že s lekárom prediskutovali nasledujúce informácie: 
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• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Že ak je tehotná alebo plánuje otehotnieť, nesmie užívať talidomid 

• Potreba účinnej antikoncepcie, bez prerušenia, najmenej 4 týždne pred 

začiatkom liečby, počas celého trvania liečby a 4 týždne po skončení 

liečby 

• Ak potrebuje zmeniť alebo zastaviť používanie svojej antikoncepčnej 

metódy, má informovať: 

- lekára, ktorý jej predpisuje antikoncepciu, že užíva talidomid 

- lekára, ktorý jej predpisuje talidomid, že prestala používať svoju 

metódu antikoncepcie alebo ju zmenila 

• Potreba vykonania tehotenských testov, t.j. pred liečbou, najmenej každé 

4 týždne počas liečby a po liečbe 

• Potreba okamžitého vysadenia talidomidu pri podozrení na tehotenstvo 

• Potreba okamžitého kontaktovania lekára pri podozrení na tehotenstvo 

• Svoje lieky nemá dávať žiadnej inej osobe 

• Nemá darovať krv počas liečby (ani počas jej prerušenia) a minimálne 

7 dní po vysadení talidomidu  

• Má všetky nepoužité kapsuly vrátiť na konci liečby lekárnikovi 

 

o Formuláre o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť 

majú obsahovať aj: 

▪ Potvrdenie, že s lekárom prediskutovali nasledujúce informácie: 

• Že svoje lieky nemá dávať žiadnej inej osobe 

• Nemá darovať krv počas liečby (ani počas jej prerušenia) a minimálne 

7 dní po vysadení talidomidu. 

• Má všetky nepoužité kapsuly vrátiť na konci liečby lekárnikovi 

 

o Formuláre o začatí liečby a/alebo podobné pomôcky pre mužských pacientov majú 

obsahovať aj: 

▪ Potvrdenie, že s lekárom prediskutovali nasledujúce informácie: 

• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Že talidomid sa nachádza v sperme a potreba používania prezervatívov ak 

je sexuálna partnerka tehotná alebo je to žena, ktorá môže otehotnieť, a 

ktorá nepoužíva účinnú antikoncepciu 

• Ak jeho partnerka otehotnie, má okamžite informovať ošetrujúceho lekára 

a vždy používať prezervatív 

• Nemá darovať krv ani spermu počas liečby (ani počas jej prerušenia) 

a minimálne 7 dní po vysadení talidomidu.u 

• Svoje lieky nemá dávať žiadnej inej osobe 

• Má všetky nepoužité kapsuly vrátiť na konci liečby lekárnikovi 

 

• Karty pre pacientov a/alebo podobné pomôcky 

o overenie, že príslušné poradenstvo bolo vykonané 

o dokumentácia o stave plodnosti 

o zaškrtávacie okienko (alebo niečo podobné), kde lekár zaškrtnutím potvrdí, že 

pacientka používa účinnú antikoncepciu (ak je to plodná žena, ktorá môže otehotnieť) 

o overenie úvodného negatívneho tehotenského testu pred začiatkom liečby (ak je to 

žena, ktorá môže otehotnieť) 

o dátumy tehotenských testov a výsledky 

 

• Vzdelávacia brožúra pre pacientov: 

o Mali by byť 3 druhy vzdelávacích brožúr pre pacientov: 

▪ Brožúra pre ženy, ktoré môžu otehotnieť 

▪ Brožúra pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť 

▪ Brožúra pre mužských pacientov 
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o Všetky vzdelávacie brožúry pre pacientov majú obsahovať nasledujúce informácie 

▪ Talidomid je teratogénny 

▪ Talidomid môže spôsobiť ischemickú chorobu srdca (vrátane infarktu myokardu) 

▪ Popis karty pre pacienta a jej použitie v jednotlivom členskom štáte 

▪ Pokyny pre pacientov, opatrovateľov a rodinných príslušníkov týkajúce sa 

zaobchádzania s liekom Thalidomide BMS 

▪ Štátne alebo iné príslušné konkrétne predpisy na predpisovanie talidomidu, ktorý 

má byť vydávaný 

▪ Talidomid nesmie byť daný žiadnej inej osobe 

▪ Pacient nemá darovať krv počas liečby a počas najmenej 7 dní (vrátane prerušení 

užívania dávok) od vysadenia talidomidu 

▪ Pacienta má informovať svojho lekára o akýchkoľvek nežiaducich udalostiach 

▪ Všetky nepoužité kapsuly majú byť na konci liečby vrátené lekárnikovi 

 

o Prostredníctvom vhodných vzdelávacích brožúr pre pacientov sa majú zverejňovať aj 

nasledovné informácie 

▪ Ženy, ktoré môžu otehotnieť 

• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Potreba účinnej antikoncepcie 

• Ak potrebuje zmeniť alebo zastaviť používanie svojej antikoncepčnej 

metódy, má informovať: 

- lekára, ktorý jej predpisuje antikoncepciu, že užíva talidomid 

- lekára, ktorý jej predpisuje talidomid, že prestala používať svoju 

metódu antikoncepcie alebo ju zmenila 

• Potreba tehotenských testov, t.j. pred liečbou, najmenej každé 4 týždne 

počas liečby a najmenej 4 týždne po liečbe 

• Potreba okamžitého vysadenia talidomidu pri podozrení na tehotenstvo 

• Potreba okamžitého kontaktovania lekára pri podozrení na tehotenstvo 

 

▪ Pacient mužského pohlavia 

• Potreba vyhnúť sa fetálnej expozícii 

• Talidomid sa nachádza v sperme a potreba používania prezervatívov ak je 

sexuálna partnerka tehotná alebo je to žena, ktorá može otehotnieť ,a 

ktorá nepoužíva účinnú antikoncepciu 

• Ak jeho partnerka otehotnie, má okamžite informovať svojho lekára 

a vždy počas sexuálneho styku používať prezervatív 

• Nemá darovať spermu počas liečby (ani počas jej prerušenia) a minimálne 

7 dní po vysadení talidomidu. 
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