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HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH A NEOČEKÁVANÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ
1 Definice a zákonné povinnosti hlášení podezření na nežádoucí účinky
Definice nežádoucích účinků vycházejí z terminologie Zákona o léčivech v platném znění
(378/2007 Sb.).

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na
jeho podání, která se dostaví po dávce běžně užívané k profylaxi, léčení či určení diagnózy
onemocnění nebo k obnově, úpravě nebo jinému ovlivnění fyziologických funkcí.
Závažným nežádoucím účinkem (ZNÚ) se rozumí takový nežádoucí účinek, který má za
následek smrt, ohrozí život, vyžaduje hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, má
za následek trvalé či významné poškození zdraví či omezení schopností, nebo se projeví jako
vrozená anomálie či vrozená vada u potomků.

Neočekávaným nežádoucím účinkem (NNÚ) se rozumí takový nežádoucí účinek, jehož
povaha, závažnost nebo důsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údajů o
přípravku u registrovaného léčivého přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi,
například se souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného přípravku, který není
registrován.
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Postupy hlášení v rámci programu Q-Lite
V rámci splnění Vaší legislativní povinnosti je třeba hlásit SÚKL všechna podezření na
závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek či jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených
osob. Hlásí se na formuláři CIOMS (příloha tohoto dokumentu + dostupný v elektronické
formě na www.sukl.cz). Jelikož má i držitelé rozhodnutí o registraci příslušných léčiv
(farmaceutické společnosti) mají za povinnost uchovávat veškeré informace o bezpečnosti
svých přípravků (včetně informací získaných ze studií) a hlásit požadované nežádoucí účinky
v souladu se zákonem a relevantními pokyny SÚKL, postupujte prosím dle následujícího
odstavce.
V případě výskytu podezření na závažný či neočekávaný nežádoucí účinek (bez ohledu
na závažnost), těhotenství či podezření na přenos infekčního agens podáním
léčivého přípravku MabThera®, kontaktujte prosím do 24 hodin osobu odpovědnou za
farmakovigilanci společnosti Roche s.r.o. (kontakt viz. níže).
V případě výskytu podezření na závažný či neočekávaný nežádoucí účinek (bez ohledu
na závažnost), těhotenství či podezření na přenos infekčního agens podáním
léčivého přípravku Fludara®, kontaktujte prosím do 24 hodin osobu odpovědnou za
farmakovigilanci společnosti Bayer s.r.o. (kontakt viz. níže)
Budete upozorněni na potřebu zaslat hlášení na SÚKL a bude Vám nabídnuta pomoc
s vyplněním formuláře, který pak zašlete na SÚKL (kontakt viz. níže). Zákon ukládá lékaři
povinnost hlásit podezření na ZNÚ a NNÚ do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy se o události
dozvěděl.
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Přehledný algoritmus hlášení nežádoucích účinků

Podezření na NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK
ZÁVAŽNÝ?








Smrt?
Ohrožení života?
Hospitalizace či její
prodloužení?
Vážné poškození
zdraví?
Trvalé následky?
Omezení
schopnosí?
Abnormality u
potomků?

ANO






Zneužití přípravku?
Předávkování?
Použití mimo schválenou
indikaci?
Nedostatečná účinnost?



Léková interakce



Skutečnost se závažným
dopadem na zdraví pacienta?

NE

OČEKÁVANÝ?
(Je v souladu s SPC?)

NE

Do 24 hodin informovat FV
Roche či Bayer
+
HLÁSIT SÚKL
(+ Roche či Bayer hlásit i
všechna těhotenství a
přenos infekčního agens)
602 298 181
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Kontaktní osoba společnosti Roche s.r.o.

MUDr. Lucie Otčenášková
Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
Fax:
283 871 447
Tel:
296 349 159
Mobil:
602 298 181 (non-stop)
E-mail:
lucie.otcenaskova@roche.com

Kontaktní osoba společnosti Bayer s.r.o.

Alžběta Dordová
Bayer s.r.o., Bayer Schering Pharma, Šafaříkova 17, 120 00 Praha 2
Fax:
271 730 657
Mobil:
731 620 359
E-mail:
pharmacovigilance.czech@bayerhealthcare.com

Vyplněné CIOMS formuláře zasílejte na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
fax: 272 185 222

nebo
e-mailem na
adresu:farmakovigilance@sukl.cz

Přílohy:
1. Formulář CIOMS
2. Souhrn údajů o přípravku MabThera®
3. Souhrn údajů o přípravku Fludara®
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