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Program zapobiegania ciąży Erivedge® 
 
 
Wersja: 3 
 
I. Materiały dla pracowników opieki zdrowotnej  

● Karta przypominająca dla pracowników opieki zdrowotnej 
● Wytyczna z poradami dla pacjentów 

 
 
II. Materiały edukacyjne dla pacjenta 

● Broszura dla pacjenta 
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I. MATERIAŁY DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 
 
1. Karta przypominająca dla pracowników opieki zdrowotnej 
 
Przypomnienie dla pracowników opieki zdrowotnej zlecających terapię lekiem 
Erivedge®. 
 
Stosowanie leku Erivedge® jest przeciwwskazane u:  

● kobiet w ciąży lub karmiących piersią 
● kobiet w wieku rozrodczym nieprzestrzegających zaleceń Programu 

zapobiegania ciąży Erivedge® 
 
Pacjentki w wieku rozrodczym: 

● muszą wykonywać co miesiąc test ciążowy, nawet jeśli przestały 
miesiączkować 

● muszą zawsze stosować rekomendowane metody antykoncepcji podczas 
terapii lekiem Erivedge® i przez 24 miesiące po jej zakończeniu 

● nie mogą karmić piersią podczas leczenia i przez 24 miesiące po przyjęciu 
ostatniej dawki. 

 
Pacjenci: 

● muszą używać prezerwatyw (z substancją plemnikobójczą, jeśli dostępne) 
współżyjąc z partnerką podczas terapii lekiem Erivedge® i przez 2 
miesiące po przyjęciu ostatniej dawki. 

● nie mogą być dawcami nasienia w czasie terapii i przez 2 miesiące po 
przyjęciu ostatniej dawki tego leku. 

 
Pacjent/pacjentka powinien/powinna jak najszybciej skontaktować się z 
lekarzem, jeśli podejrzewana jest ciąża u kobiety, która jest pacjentką lub 
partnerką mężczyzny, który zażywa lek.  
 
Należy: 

● ocenić, czy kobieta jest w ciąży, udzielić porady w kwestii ryzyka 
teratogenności i skierować pacjentkę lub partnerkę pacjenta do 
specjalisty. 

● zgłaszać wszystkie potwierdzone przypadki ciąży do Roche 
 
Wszyscy pacjenci: 

● nigdy nie powinni przekazywać tego leku innym osobom. 
● muszą zwrócić niewykorzystane kapsułki po zakończeniu terapii (sposób 

usunięcia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami). 
● nie powinni oddawać krwi podczas leczenia i przez 24 miesiące po 

przyjęciu ostatniej dawki. 
 
Rola lekarza w programie zapobiegania ciąży Erivedge® 
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● Poinformowanie pacjentów o ryzyku teratogenności związanej z 

ekspozycją na lek Erivedge® w czasie ciąży. 
● Upewnienie się, że pacjenci są w stanie przestrzegać wymagań 

dotyczących bezpiecznego stosowania leku Erivedge®. 
● Upewnienie się, że u pacjentek w wieku rozrodczym uzyskano ujemny 

wynik testu ciążowego, wykonywanego pod nadzorem medycznym w 
czasie maksymalnie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie terapii (dzień 
przeprowadzenia testu ciążowego = dzień 1) oraz co miesiąc w czasie jej 
trwania. 

● Upewnienie się, że pacjentkom w wieku rozrodczym lek jest przepisywany 
na 28 dni, a kontynuacja terapii wymaga nowej recepty. 

● Upewnienie się, że kobiety w wieku rozrodczym mogą stosować środki 
antykoncepcyjne w czasie trwania terapii produktem Erivedge oraz przez 
24 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki. 

● Ponieważ Erivedge® przenika do nasienia, każdy pacjent (mężczyzna) 
musi rozumieć ryzyko dla nienarodzonego dziecka oraz stosować 
prezerwatywy (ze środkiem plemnikobójczym, jeśli dostępne) współżyjąc z 
kobietami podczas leczenia i przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej 
dawki, aby zapobiec narażeniu na Erivedge®. Dotyczy to także pacjentów, 
którzy przebyli wazektomię. 

● Przekazać pacjentom broszurę „Program zapobiegania ciąży Erivedge®: 
Informacje dla pacjentów przyjmujących lek Erivedge®”, zawierającą 
informacje i porady dotyczące przyjmowania leku Erivedge®. 

● Zgłaszać wszystkie przypadki ciąży do Roche. 
● Skierować pacjenta do lekarza specjalisty w przypadku stwierdzenia 

ciąży. 
 
Proszę zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) i Ulotką 
dla Pacjenta w celu uzyskania dodatkowych informacji o działaniach 
niepożądanych leku Erivedge® i zapobieganiu ciąży. 
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2.  Wytyczna z poradami dla pacjentów 
 

Wytyczne z poradami dla pacjentów stosującym lek Erivedge® 

OSTRZEŻENIE: OBUMARCIE ZARODKA/PŁODU ORAZ CIĘŻKIE WADY WRODZONE 

Po podaniu kobiecie ciężarnej Erivedge® może powodować obumarcie zarodka/płodu lub ciężkie wady 

wrodzone. Inhibitory szlaku „hedgehog”, takie jak Erivedge®, mają udowodnione działanie 

embriotoksyczne i/lub teratogenne u wielu gatunków zwierząt, mogą powodować ciężkie wady 

rozwojowe, w tym nieprawidłowości twarzoczaszki, wady linii środkowej oraz kończyn. Leku Erivedge® 

nie wolno stosować w czasie ciąży.  

Dla wszystkich pacjentów 

Rozumiem, że:  

● Erivedge® może powodować poważne wady wrodzone oraz śmierć nienarodzonego dziecka. 

● Nie mogę udostępniać nikomu leku Erivedge®. Erivedge® został przepisany tylko dla mnie. 

● Muszę przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

● Nie mogę być dawcą krwi podczas przyjmowania leku Erivedge® i przez 24 miesiące po 

przyjęciu ostatniej dawki. 

● Muszę zwrócić niewykorzystane kapsułki po zakończeniu terapii. 

Dla kobiet, które mogą zajść w ciążę 

Rozumiem, że:  

● Nie mogę zażywać leku Erivedge®, jeśli jestem w ciąży lub planuję zajść w ciążę 

● Nie mogę zajść w ciążę podczas zażywania leku Erivedge® i przez 24 miesiące po przyjęciu ostatniej 

dawki 

● Mój lekarz poinformował mnie o rekomendowanych metodach antykoncepcyjnych 

● Muszę stosować jednocześnie 2 rekomendowane metody antykoncepcyjne w czasie terapii 

lekiem Erivedge®,   

● chyba, że zobowiążę się nie podejmować współżycia seksualnego (abstynencja) 

● Muszę uzyskać negatywny wynik testu ciążowego przeprowadzonego przez mojego lekarza w czasie 

maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem terapii (dzień przeprowadzenia testu ciążowego = dzień 1) 

oraz co miesiąc w trakcie jej trwania 

● Natychmiast skontaktuję się ze swoim lekarzem w czasie leczenia i w okresie 24 miesięcy po 

przyjęciu ostatniej dawki, jeśli: 

● zajdę w ciążę lub z jakiegoś powodu będę podejrzewać, że jestem w ciąży o w 

oczekiwanym czasie nie dostanę miesiączki o przestanę stosować środki antykoncepcyjne 

● będę potrzebowała zmiany metody antykoncepcyjnej w czasie terapii 

● W przypadku zajścia w ciążę w czasie terapii lekiem Erivedge® muszę natychmiast przerwać 

przyjmowanie tego leku 

● Nie mogę karmić piersią podczas zażywania leku Erivedge® i przez 24 miesiące po przyjęciu 

ostatniej dawki 

● Mój lekarz poinformuje Roche, producenta Erivedge®, o każdym przypadku ciąży. 

Dla mężczyzn 

Rozumiem, że:  

Muszę zawsze używać prezerwatyw współżyjąc z kobietą w czasie terapii lekiem Erivedge® i przez 

2 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki. 

Poinformuję lekarza, jeśli moja partnerka zajdzie w ciążę podczas mojej terapii lekiem Erivedge® lub w 

czasie 2 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki 

Nie powinienem być dawcą nasienia w czasie terapii i przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki tego 

leku  

 Zgłoś ciążę oraz działania niepożądane do firmy Roche Polska Sp. z o.o. 
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II. MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PACJENTA 
 
 
1. Broszura dla pacjenta: „Program zapobiegania ciąży Erivedge®: 

Informacje dla pacjentów przyjmujących lek Erivedge®” 
 
Program zapobiegania ciąży Erivedge®:  
Ważne Informacje dla kobiet i mężczyzn przyjmujących lek Erivedge® 
dotyczące zapobiegania ciąży i antykoncepcji 
 

● Erivedge® może powodować ciężkie wady wrodzone.  
● Może też prowadzić do śmierci dziecka przed jego urodzeniem lub 

wkrótce po porodzie.  
● Pacjentka stosująca Erivedge® oraz partnerka pacjenta stosującego 

Erivedge® nie może zajść w ciążę podczas przyjmowania tego leku. 
● Należy przestrzegać zasad związanych z antykoncepcją 

przedstawionych w tej ulotce. 

 
 
Wprowadzenie: 
 
Niniejsza broszura zawiera podsumowanie ważnych informacji dotyczących 
bezpieczeństwa oraz porad związanych ze stosowaniem leku Erivedge®. Należy 
przeczytać ją uważnie oraz zachować, aby w razie potrzeby móc ją ponownie 
przeczytać. 
 
Aby uzyskać ważne informacje o stosowaniu tego leku, proszę także zapoznać 
się z ulotką dla pacjenta, która znajduje się wewnątrz każdego opakowania z 
kapsułkami Erivedge®. Jeśli jest coś niezrozumiałego lub chciałby Pan/chciałaby 
Pani zadać dodatkowe pytania, proszę zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. 
 
Spis treści: 
 
1. Wprowadzenie 

1.1. Co to jest lek Erivedge® i jak działa? 
2. Kto nie może stosować leku Erivedge®? 
3. Mechanizmy biologiczne i ryzyko wad wrodzonych 
4. Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania Erivedge® 
5. Podczas stosowania leku Erivedge® i po zakończeniu terapii 
6. Ciąża i Erivedge® 

6.1. Jeśli pacjentka jest kobietą, która może zajść w ciążę 
6.2. Jeśli mężczyzna stosuje Erivedge®.  
6.3. Podejrzenie ciąży 

7. Częste działania niepożądane leku Erivedge® 
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1. Wprowadzenie 
 

● Erivedge® może powodować ciężkie wady wrodzone.  
● Może też prowadzić do śmierci dziecka przed jego urodzeniem lub 

wkrótce po porodzie.  
● Pacjentka stosująca Erivedge® oraz partnerka pacjenta stosującego 

Erivedge® nie może zajść w ciążę w czasie terapii.   
● Należy przestrzegać zasad związanych z antykoncepcją 

przedstawionych w tej broszurze. 

 
Proszę przeczytać szczegółowe instrukcje przekazane przez lekarza 
prowadzącego leczenie, zwłaszcza informacje na temat wpływu leku Erivedge® 
na nienarodzone dziecko. 
 
1.1 Co to jest lek Erivedge® i jak działa? 
 
Erivedge® jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną 
wismodegib. Stosowany jest u osób dorosłych z typem nowotworu skóry zwanym 
zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym. Lek stosowany jest gdy 
nowotwór: 

● rozprzestrzenił się do innych części ciała (nazywany jest wówczas 
„przerzutowym” rakiem podstawnokomórkowym),  

● rozprzestrzenił się do otaczających obszarów ciała (nazywany jest 
wówczas „miejscowo zaawansowanym” rakiem podstawnokomórkowym) i 
lekarz zdecydował, iż leczenie chirurgiczne lub zastoswanie radioterapi 
nie jest wskazane.  

 
Rak podstawnokomórkowy rozwija się, kiedy zostaje uszkodzony DNA komórek 
skóry i organizm nie może naprawić tego uszkodzenia. Uszkodzenie to może 
wpłynąć na funkcję białek w tych komórkach, które stają się komórkami 
rakowymi, rosnącymi i dzielącymi się. Erivedge® jest lekiem 
przeciwnowotworowym, który działa poprzez kontrolę jednego z kluczowych 
białek biorących udział w rozwoju raka podstawnokomórkowego. Dzięki temu lek 
może spowolnić lub zatrzymać wzrost komórek nowotworowych lub może 
doprowadzić do ich śmierci. W rezultacie lek może prowadzić do zmniejszenia 
raka skóry. 
 
2. Kto nie może stosować leku Erivedge®? 
 
Niektóre osoby nie mogą stosować leku Erivedge®. Nie należy stosować tego 
leku w przypadku jednej z wymienionych poniżej sytuacji. W razie wątpliwości 
należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.  
 
Nie należy stosować leku Erivedge® w przypadku: 

● ciąży, podejrzenia ciąży, planowania ciąży w czasie leczenia lub 24 
miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. 
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● karmienia piersią lub planowanego karmienia piersią w czasie terapii lub w 
czasie 24 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. 

● bycia kobietą, która może zajść w ciążę oraz nie stosować zalecanych 
metod antykoncepcji (antykoncepcja, patrz punkt 6.1) i nie zaprzestać 
współżycia podczas trwania leczenia oraz przez 24 miesiące po przyjęciu 
ostatniej dawki. 

● wystąpienia reakcji alergicznych w odpowiedzi na ten lek lub którykolwiek 
z jego składników. 

● jednoczesnego stosowania dziurawca zwyczajnego (Hypericum 
perforatum) – ziołowego preparatu stosowanego w depresji. 

 
3. Mechanizmy biologiczne i ryzyko wad wrodzonych 
 
Wewnątrzkomórkowy szlak „Hedgehog” ma zasadnicze znaczenie w czasie 
rozwoju dziecka przed urodzeniem. W badaniach z zastosowaniem aktywnej 
substancji - wismodegibu u zwierząt stwierdzono występowanie ciężkich wad 
rozwojowych takich, jak brakujące i/lub połączone palce, wady głowy i twarzy, 
niedorozwój umysłowy.  
 
4. Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania Erivedge® 
 
Jeśli pacjentką jest kobieta, która może zajść w ciążę, musi mieć wykonany test 
ciążowy przeprowadzony przez lekarza, w czasie maksymalnie 7 dni przed 
rozpoczęciem terapii lekiem Erivedge®. 
 
5. W trakcie oraz po terapii lekiem Erivedge® 
 
Erivedge® może zaszkodzić dziecku przed urodzeniem i po porodzie. 

● Pacjentka nie powinna zajść w ciążę w czasie terapii i przez 24 miesiące 
po przyjęciu ostatniej dawki leku; zaleca się wykonywanie testów 
ciążowych co miesiąc podczas leczenia. 

● Nie należy karmić piersią podczas terapii oraz w czasie 24 miesięcy po 
przyjęciu ostatniej dawki. 

● Nie należy oddawać krwi podczas leczenia oraz w czasie 24 miesięcy po 
przyjęciu ostatniej dawki. 

● Lek Erivedge® należy przechowywać w miejscu niewidocznym  
● i niedostępnym dla dzieci. 
● Należy stosować rekomendowane w tej broszurze metody antykoncepcji. 
● Nie należy oddawać nasienia w czasie terapii i przez 2 miesiące po 

przyjęciu ostatniej dawki leku. 
● Nigdy nie należy przekazywać tego leku innym osobom. 
● Należy zwrócić niewykorzystane kapsułki po zakończeniu terapii (sposób 

usunięcia będzie zależeć od lokalnie obowiązujących przepisów). 
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6. Ciąża i Erivedge® 
 
6.1 Jeśli pacjentką jest kobieta przyjmującą Erivedge®, która może zajść w 
ciążę 
 
Lek Erivedge® może powodować ciężkie wady rozwojowe nienarodzonego 
dziecka, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia oraz w czasie 24 
miesięcy od przyjęcia ostatniej dawki. 

● Kobietom w ciąży nie wolno rozpoczynać terapii lekiem Erivedge®. 
● Lekarz prowadzący musi w czasie maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem 

terapii lekiem Erivedge® wykonać test ciążowy (dzień przeprowadzenia 
testu ciążowego = dzień 1), aby upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży 

● Test ciążowy należy powtarzać w każdym miesiącu w czasie leczenia. 
● Jeśli pacjentka myśli o zajściu w ciążę, należy porozmawiać o tym z 

lekarzem prowadzącym.  
● Nie należy zachodzić w ciążę podczas terapii lekiem Erivedge® oraz w 

czasie 24 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. 
● Bardzo istotne jest stosowanie 2 rekomendowanych metod antykoncepcji 

przedstawionych w poniższej tabeli: jedna z nich powinna być metodą 
barierową (jedna metoda barierowa oraz jedna wysoce efektywna metoda 
antykoncepcji).  

 

Rekomendowane metody antykoncepcji 
 

Pacjentka musi stosować 2 formy antykoncepcji. Pacjentka musi stosować po 
jednej metodzie z każdej z kolumn poniżej.  

Metody barierowe 
 
oraz 

Wysoce skuteczna metoda 
antykoncepcji 

● Prezerwatywa z 
substancją 
plemnikobójczą  
LUB 

● Metoda barierowa 
stosowana dopochwowo 
z substancją 
plemnikobójczą 
 

● Zastrzyk hormonalny w 
postaci depot  
LUB 

● Wkładka domaciczna  

Należy porozmawiać z lekarzem, jeżeli pacjentka nie jest pewna, jaką 
antykoncepcję powinna zastosować lub jeśli potrzebuje dodatkowych 
informacji. 

 
● Należy stosować metody antykoncepcyjne (lub abstynencję) podczas 

terapii lekiem Erivedge® oraz przez 24 miesiące po przyjęciu ostatniej 
dawki, chyba, że pacjentka zobowiąże się do niepodejmowania 
współżycia (całkowita abstynencja). 
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● Jeśli pacjentka przestała miesiączkować w czasie terapii, musi nadal 
stosować zalecane metody antykoncepcji w czasie leczenia oraz przez 24 
miesiące po jego zakończeniu. 

● Jeśli pacjentka w związku z uprzednio stosowanym leczeniem 
przeciwnowotworowym przestała miesiączkować przed rozpoczęciem 
terapii Erivedge®, musi nadal stosować zalecane metody antykoncepcji w 
czasie leczenia oraz przez 24 miesiące po jego zakończeniu. 

● Należy porozmawiać z lekarzem o wyborze najlepszej metody 
antykoncepcji. 

● Należy poinformować swojego lekarza i natychmiast zaprzestać 
przyjmowania leku Erivedge®, jeśli spóźnia się miesiączka lub pacjentka 
podejrzewa ciążę. 

 
6.2  Jeśli mężczyzna stosuje lek Erivedge® 
 

● Składnik aktywny tego leku może przenikać do nasienia i może 
powodować narażenie partnerki. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia 
podczas ciąży, należy w czasie leczenia i przez 2 miesiące po przyjęciu 
ostatniej dawki zawsze stosować prezerwatywę podczas współżycia 
seksualnego z kobietą (z substancją plemnikobójczą, jeśli dostępne), 
nawet jeśli pacjent przebył zabieg podwiązania nasieniowodów. 

● Pacjent nie powinien być dawcą nasienia w czasie terapii oraz w czasie 2 
miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku. 

 
Należy porozmawiać z lekarzem, jeżeli partnerka podejrzewa, że jest w ciąży 
podczas przyjmowania leku Erivedge® przez pacjenta oraz w czasie 2 miesięcy 
po przyjęciu ostatniej dawki przez pacjenta. 
 
6.3 Podejrzenie ciąży  
 
Należy jak najszybciej porozmawiać z lekarzem prowadzącym leczenie, jeśli 
pacjentka lub partnerka pacjenta nie ma miesiączki, krwawienie różni się od 
poprzednich miesiączek, pacjentka lub partnerka pacjenta podejrzewa ciążę lub 
jest w ciąży. 

● Pacjentki: Należy porozmawiać z lekarzem i natychmiast zaprzestać 
przyjmowania leku Erivedge® w przypadku podejrzenia ciąży w czasie 
stosowania tego leku oraz w czasie 24 miesięcy po przyjęciu ostatniej 
dawki. 

● Pacjenci: Należy porozmawiać z lekarzem w przypadku podejrzenia ciąży 
u swojej partnerki w czasie stosowania leku Erivedge® oraz w czasie 2 
miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki. 

 
7. Częste działania niepożądane leku Erivedge® 
 
Ulotka dla pacjenta zawiera pełną listę znanych działań niepożądanych tego 
leku. Znajomość wszystkich możliwych działań niepożądanych związanych z 
leczeniem jest bardzo istotna. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku 
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doświadczenia jakichkolwiek działań niepożądanych w trakcie stosowania leku 
Erivedge®. 
 
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych  
Al. Jerozolimskie 181C  
02-222 Warszawa  
Tel.: + 48 22 49 21 301  
Faks: + 48 22 49 21 309  
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
lub  
 
Roche Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 28       
02-672 Warszawa  
Tel. +48 22 345 18 88 
Fax. +48 22 345 18 74  
 
lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem 
internetowym https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-
dzialan-niepozadanych.html 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html
https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html
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Wyłącznie do 
użytku 
wewnętrznego 
lub przez 
dostawców 
działających 
w imieniu 
Roche 

AER: 
 Data przyjęcia w firmie: 

(dd-mm-rrrr)  

Uwaga: Format/treść niniejszego formularza mogą być modyfikowane zgodnie z 
potrzebami przez Lokalny Dział Bezpieczeństwa Farmakoterapii Roche Polska, pod 
warunkiem przestrzegania wymogów dotyczących istotnych danych, które muszą 
zostać zebrane. 

Raport wstępny □ Follow-up □ Spontaniczne □ 
Inne: □ proszę podać 
poniżej 

Prospektywny □ Retrospektywny □ Literatura □  

 

Instrukcja: 
• Poniższy Formularz służy do zgłaszania przypadków ciąży oraz Zdarzeń Niepożądanych (ZN) i/lub 

Sytuacji Szczególnych związanych z płodem lub niemowlęciem. 
• Informacje dodatkowe mogą być przekazane w dowolnym momencie przed i po poznaniu wyniku 

ciąży. 
• Wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) to pola obowiązkowe i/lub obejmujące minimalny 

konieczny zakres danych. Ich niewypełnienie skutkować będzie nieważnością niniejszego 
Formularza dotyczącego ciąży. 

• Jeżeli matka/ojciec doświadczyli Zdarzenia Niepożądanego (ZN) i/lub Sytuacji Szczególnej, należy 
to zaraportować przy użyciu Formularza Zgłoszenia Zdarzenia Niepożądanego/Sytuacji 
Szczególnej. 

 
Wypełniony Formularz należy przesłać na poniższy adres:  
 
Roche Polska Sp. z o.o.  
Dział Drug Safety  
ul. Domaniewska 28  
02-672 Warszawa  
Tel: (22) 345 17 57 
faks: (22) 345 17 90  
e-mail: warsaw.drug_safety@roche.com  
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 

Administratorem Pani/Pana danych jest  Roche Polska sp. z o.o.  (02-672 Warszawa, ul. 
Domaniewska 28). 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa i nadzoru 
nad produktami Roche (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz 
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych: art. 6 ust. 1 lit. 
c w zw. z art. 9 ust. 2 lit i RODO w zw. z art. 36d ustawy Prawo Farmaceutyczne). 
 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu, a ich niepodanie uniemożliwi jego realizację. 
 

Dane będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po utracie ważności tego pozwolenia. 
 

Dane będą udostępniane Roche Registration GmbH z siedzibą w Niemczech (Emil-Barell-Strasse 1, 
79639 Grenzach-Wyhlen,) i  F.Hoffmann-La Roche Ltd. z siedzibą w Szwajcarii (Grenzacherstrasse 
124, CH-4070 Bazylea). Szwajcaria na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000r. 
w sprawie właściwej ochrony danych osobowych została uznana za kraj zapewniający wystarczający 
poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE. 
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Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty z Grupy Roche  oraz 
podmioty trzecie, które dostarczają Roche towary i usługi, w tym: dostawcy technologii 
informatycznych (w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym); audytorzy i 
konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami). 
 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej (UE), 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w przypadku braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony, w ramach Grupy Roche, partnerów biznesowych i usługodawców, 
transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne 
obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. 
(2004/915/WE) i 5 lutego 2010 r. (C(2010) 593), które stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące 
zapewnieniu zgodności z RODO. 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, 
żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania lub usunięcia. 
 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania 
danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  przesyłając wiadomość 
na adres: ochrona.danych@roche.com 
 

 

SEKCJA 1: ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO CIĄŻY, JEŻELI JEST NIM BADANIE LUB 
PROGRAM 
(Należy wybrać tylko jedną opcję) 

Badanie 
nieinterwencyjne 
(NIS) 

Program badania  
rynku oraz wsparcia 
pacjentów (MAP) 

Program wczesnego 
dostępu do leku (PAA) / 
compassionate use (CU) 

Program 
dostępu do leku 
po badaniu 
(PTA) 

Spontaniczne 
lub z innych 
źródeł 

□ Należy 
przejść do 
części A, a 
potem 
bezpośrednio 
do sekcji 2 

□ Należy przejść 
do części B, a 
potem 
bezpośrednio do 
sekcji 2 

□ Należy przejść do 
części C, a potem 
bezpośrednio do 
sekcji 2 

□ Należy 
przejść do 
części D, a 
potem 
bezpośrednio 
do sekcji 2 

□ Należy 
przejść 
bezpośrednio 
do 
sekcji 2 

 

CZĘŚĆ A (NIS) Numer protokołu NIS: Numer ośrodka: Numer pacjenta 
(rodzica): 

   

Czy pacjent otrzymał badany produkt leczniczy 
zgodnie z protokołem NIS? 

Tak □ Nie □ 

Czy zdarzenia niepożądane zaraportowane na 
poniższym formularzu są wyłączone z raportowania 
protokołem NIS? 

Tak □ Nie □ 

CZĘŚĆ B (MAP) 
Uwaga: Nawet jeżeli 
nie ma możliwości 

Tytuł projektu:  

Dostawca usług 
MAP: 

 

mailto:ochrona.danych@roche.com
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ustalenia tożsamości 
pacjenta, należy podać 
możliwie jak najwięcej 
szczegółów. 

Identyfikator 
MAP: 

 Numer identyfikacyjny 
respondenta (rodzica): 

 

Adres:  

Kod pocztowy:  Kraj:  

Nr telefonu:  Numer faksu:  

Adres e-mail:  

CZĘŚĆ C (PAA)/(CU) Numer 
programu: 

 Dane identyfikacyjne 
pacjenta (rodzica): 

 

CZĘŚĆ D (PTA) Numer 
programu: 

 Dane identyfikacyjne 
pacjenta (rodzica): 

 

 

SEKCJA 2: DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ* 
Jeśli przepisy dotyczące ochrony danych na to pozwalają, proszę podać imię i nazwisko, kategorię 
osoby zgłaszającej oraz wszystkie dostępne dane kontaktowe. 

Imię:  Nazwisko:  

Adres:  

Kod pocztowy:  Kraj:  

Numer telefonu:  Numer faksu:  

Adres e-mail:  

 

Kategoria osoby 
zgłaszającej: 

Pacjent □ 

Należy 
uzupełnić pkt 
(a), a 
następnie 
przejść do 
sekcji 3 

Członek 
rodziny lub 

opiekun 
pacjenta 

□ 

Należy 
uzupełnić 
pkt (a), a 
następnie 
przejść do 
sekcji 3 

Inne □ 

Należy 
uzupełnić 
pkt (b), a 
następnie 
przejść do 
sekcji 3 

(a) Zgody Zgoda na kontakt z osobą z fachowego personelu 
medycznego w sprawie ciąży/zdarzeń 
niepożądanych? 

Tak □ 
proszę 
podać 
poniżej 

Nie □ 

Dane kontaktowe 
osoby z fachowego 
personelu 
medycznego: 

 

Zgoda na kontakt z ginekologiem lub 
położnikiem? 

Tak □ 
proszę 
podać 
poniżej 

Nie □ 

Dane kontaktowe 
ginekologa lub 
położnika (jeżeli są 
dostępne): 

 

(b) Zawód: 
Należy wybrać 
jedną z 
możliwości oraz 
w stosownych 

Farmaceuta □ Pielęgniarka □ Prawnik □ Przedstawiciel firmy □ 

Lekarz 

□ 

(proszę wpisać specjalizację): Inne □  (proszę wpisać 
specjalizację): 
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przypadkach 
doprecyzować. 
 

SEKCJA 3: DANE RODZICA* 
Uwaga: Jeśli przepisy dotyczące poufności danych na to pozwalają, proszę podać co najmniej jeden 
parametr. Proszę w miarę możliwości podać wiek lub grupę wiekową pacjenta. 

Które z rodziców 
przyjmowało lek? 

Matka □ 

(należy 
wypełnić pkt 3a 
i 3b, a 
następnie 
przejść 
bezpośrednio 
do sekcji 4) 

Ojciec □ 
(proszę 
kontynuować) 

Oboje □ 
(proszę 
kontynuować) 

 

3a) MATKA: DANE OSOBOWE 

Dane matki: 

Inicjały  
Data urodzenia: 
(dd-mm-rrrr) 

 Wiek w 
momencie 
zapłodnienia 

 

Masa ciała  kg □ lb □ Wzrost  cm □ cale □ 

Pochodzenie 
etniczne 

Azjatyckie Rasa czarna Rasa biała Latynoskie Inne: □ 
(proszę 
podać 
poniżej) 

□ □ □ □  

 

3b) MATKA: DANE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANYCH LEKÓW 
Dane dotyczące przyjmowanych leków: jeżeli jest ich więcej niż 5, należy kontynuować w sekcji 11: Dodatkowe 
istotne informacje. Należy uwzględnić także witaminy i suplementy ciążowe. 
W przypadku ekspozycji matki należy podać wszystkie leki przyjmowane przez nią przed ciążą, a także w trakcie 
ciąży lub karmienia piersią. 

 Nazwa produktu 
(podać nazwę 

handlową leku, jeśli 
jest znana) 

Wskazanie do 
stosowania 

Włączenie 

(dd-mm-
rrrr) 

Odstawienie 
(dd-mm-rrrr) 

Stosowany nadal? Podejrzany 

Tak Nie 
Brak 

danych 
Tak Nie 

1     □ □ □ □ □ 

2     □ □ □ □ □ 

3     □ □ □ □ □ 

4     □ □ □ □ □ 

5     □ □ □ □ □ 

 

 Czas narażenia(zaznaczyć odpowiednie)\ 

Droga 
podania 

Dawka i 
jednostka 

Częstotliwość 
i postać 

Nr serii Przed 
poczęciem 

Trymestr 

Poród 
Karmienie 

piersią 1 2 3 
Brak 

danych 

1 □ □ □ □ □ □ □     

2 □ □ □ □ □ □ □     
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3 □ □ □ □ □ □ □     

4 □ □ □ □ □ □ □     

5 □ □ □ □ □ □ □     

3c) OJCIEC: DANE OSOBOWE 

Dane ojca: 

Inicjały  Data urodzenia: 
(dd-mm-rrrr) 

 Wiek w chwili 
poczęcia 

 

Masa ciała  kg □ lb □ Wzrost  cm □ cale □ 

Pochodzenie 
etniczne 

Azjatyckie Rasa czarna Rasa biała Latynoskie Inne: □ 
(proszę 
podać 
poniżej) 

□ □ □ □  

 

 Nazwa produktu 
(proszę podać nazwę 
handlową, o ile jest 

dostępna) 

Wskazanie 
do 

stosowania 

Włączenie 
(dd-mm-rrrr) 

Odstawienie 
(dd-mm-rrrr) 

Stosowany 
nadal? 

Podejrzany 

     Tak Nie Brak 
danych 

Tak Nie 

1     □ □ □ □ □ 

2     □ □ □ □ □ 

3     □ □ □ □ □ 

4     □ □ □ □ □ 

5     □ □ □ □ □ 

 

SEKCJA 4: ISTOTNE ELEMENTY WYWIADU MEDYCZNEGO DOTYCZĄCEGO MATKI I OJCA 
Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi. 

4a) WYWIAD DODATNI I/ALBO 
CZYNNIKI RYZYKA 

Ojciec: Proszę sprecyzować: Matka: Proszę sprecyzować: 

Zaburzenia serca □  □  

Zaburzenia neurologiczne □  □  

Choroby przenoszone drogą 
płciową 

□ 
 

□ 
 

Środowiskowe czynniki ryzyka □  □  

Zawodowe czynniki ryzyka □  □  

Dodatni wywiad rodzinny w 
kierunku wad wrodzonych lub 

opóźnienia rozwoju 
psychoruchowego 

□ 

 

□ 

 

Zakażenie □  □  

Alergie □  □  

Inne □  □  

Cukrzyca □  □  
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Brak danych □  □  

Matka: Używki Spożywanie alkoholu Palenie tytoniu Nadużywanie leków 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

Jeśli tak, proszę 
doprecyzować: 

Jeśli tak, proszę 
doprecyzować: 

Jeśli tak, proszę 
doprecyzować: 

 
Tak, obecnie 

□ proszę określić rodzaj i 
ilość: 

□ proszę określić rodzaj i 
ilość: 

□ proszę określić rodzaj i 
ilość: 

Tak, ale 
odstawiono 
podczas ciąży 

□ proszę wskazać, od 
którego tygodnia ciąży: 
_____ 

□ proszę wskazać, od 
którego tygodnia ciąży: 
_____ 

□ proszę wskazać, od 
którego tygodnia ciąży: 
_____ 

Tak, ale 
odstawiono 
przed 
poczęciem 

□ □ □ 

  

Ojciec: Używki Spożywanie alkoholu Palenie tytoniu Nadużywanie leków 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

Tak □ Nie □ 
Brak 
informacji □ 

 

4b) ANTYKONCEPCJA 
Należy podać metodę antykoncepcji stosowaną podczas poczęcia (o ile jest znana); należy zaznaczyć 
wszystkie pasujące odpowiedzi. 

Leki 
antykoncepcyjne 

□ 
Bezpłodność 

(kobieta) 
□ 

Bezpłodność 
(mężczyzna) 

□ 
Krążek 

dopochwowy 
□ 

Stosunek 
przerywany 

□ 

Prezerwatywa □ Kalendarzyk □ 
Środek 

plemnikobójczy 
□     

Wkładka 
wewnątrzmaciczna 

□ Brak danych □ Brak □  

 

4c) WYWIAD POŁOŻNICZY 
W przypadku więcej niż 4 ciąż, należy kontynuować w Sekcji 11: Dodatkowe istotne informacje. 
Uwaga: Poronienie samoistne definiuje się jako utratę ciąży przed końcem 22 tyg. ciąży, podczas gdy 
urodzenie martwe definiuje się jako utratę ciąży po 22. tygodniu ciąży. 
 

Numer ciąży 
(od ostatniej) 

Wynik ciąży (wpisać literę odpowiednio dla każdej ciąży zgodnie z poniższą 
legendą): 

1 2 3 4 

A. Aborcja terapeutyczna 
B. Poronienie samoistne 
C. Aborcja z własnego wyboru 
D. Urodzenie martwego dziecka 

E. Urodzenie żywego dziecka (poród 
przedwczesny, przed 
zakończeniem 37. tyg. ciąży) 

F. Urodzenie żywego dziecka (ciąża 
donoszona) 

G. Nieznany 
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Powikłania poprzedniej ciąży (wpisać jedną lub kilka liter odpowiednio dla każdej 
ciąży zgodnie z poniższą legendą): 

1 2 3 4 

A. Brak 
B. Stan przedrzucawkowy 
C. Nadciśnienie tętnicze 

D. Cukrzyca ciążowa 
E. Nieznane 
F. Inne (proszę sprecyzować):   

    

Stan noworodka/płodu w przypadku poprzednich ciąż (wpisać literę 
odpowiednio dla każdej ciąży zgodnie z poniższą legendą): 

1 2 3 4 

A. Brak danych 
B. Prawidłowy 
C. Nieprawidłowy – proszę 

sprecyzować:   

D. Nie dotyczy (poronienie, urodzenie 
martwego dziecka lub 
ciąża pozamaciczna) 

E. Zgon w okresie noworodkowym 

    

 

SEKCJA 5: INFORMACJE NA TEMAT OBECNEJ CIĄŻY 

 Podać datę(dd-mm-rrrr) Data rzeczywista czy szacowana? 

Data ostatniej miesiączki (data 
OM): 

 
Rzeczywista □ Szacowana □ 

Data zapłodnienia:  Rzeczywista □ Szacowana □ 

Planowany termin porodu:   

Trwająca obecnie ciąża? Tak 
□ proszę sprecyzować 

poniżej Nie 
□ należy przejść 

do Sekcji 6 
 

Wpisać wiek ciążowy w chwili dokonania 
zgłoszenia i wskazać sposób obliczenia 

______ tygodni Data OM □ 
Badanie 

USG 
□ 

 

SEKCJA 6: WYNIK CIĄŻY / PORODU* 

Zaznaczyć odpowiednie opcje odnoszące się do obecnego stanu ciąży 
Tydzień 
ciąży 

Data (dd-mm-
rrrr) 

Przerwanie 
ciąży 

Ciąża pozamaciczna □   

Urodzenie martwego dziecka (po zakończeniu 22. 
Tyg. ciąży) 

□ 
  

Aborcja z własnego wyboru □   

Poronienie samoistne □ Podać przyczynę, 
jeżeli jest istotna 
(np. wada 
wrodzona) 

  

Aborcja terapeutyczna □ 

Brak 
przerwania 
ciąży 

Urodzenie żywego dziecka, poród siłami natury 
(ciąża donoszona) 

□ 
  

Urodzenie żywego dziecka, poród siłami natury 
(poród przedwczesny) 

□ 
  

Urodzenie żywego dziecka, poród drogami natury 
(poród kleszczowy/z użyciem próżnociągu - 
zabiegowy) 

□ 
  

Urodzenie żywego dziecka, cesarskie cięcie 
(planowe) 

□ 
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Urodzenie żywego dziecka, cesarskie cięcie (ze 
wskazań nagłych) 

□ 
  

Dodatkowe 
powikłania 
okołoporodowe 

Stan zagrożenia płodu □   

Nieprawidłowy płyn owodniowy □   

Nieprawidłowe łożysko □   

Inne Nieznane □   

 

SEKCJA 7: ISTOTNE BADANIA LABORATORYJNE/PROCEDURY, KTÓRYM PODDANA ZOSTAŁA 
MATKA LUB PŁÓD 
Wpisać wszystkie wykonane badania (np. badanie USG, punkcja owodni, biopsja kosmówki, badania 
serologiczne – różyczka, toksoplazmoza); podać wyniki każdego z badań, a także jednostki i zakres 
wartości prawidłowych, w stosownych przypadkach. Jeżeli potrzeba więcej miejsca, należy 
kontynuować w sekcji 11. Jeżeli nie dotyczy, wpisać „n.d.” 

Badanie Data badania 
(dd-mm-rrrr) 

Wynik Oczekiwanie 
na wynik 

Przed/po 
zakończeniu ciąży? 

   □  

   □  

   □  

   □  

   □  

 

SEKCJA 8: STAN DZIECKA / PŁODU 
W przypadku porodu mnogiego należy wypełnić sekcje 8-11 osobno dla każdego dziecka na 
dodatkowych formularzach. Dodatkowe lub inne informacje można podać w sekcji 11. 

Liczba dzieci: 
 Brak 

danych 
□ 

 

Stan: 

Prawidłowy □  

Nieprawidłowy (tj. 
wady wrodzone / 
wady 
strukturalne, 
zaburzenia 
wzrastania, 
deficyt 
funkcjonalny, 
zdarzenia 
dotyczące 
płodu/dziecka): 

□ 

Proszę określić 
nieprawidłowości 
u płodu/dziecka 

 

Czy nieprawidłowość została 
rozpoznana przez specjalistę? 

Tak □ Nie □ 

Jeżeli tak, proszę wpisać specjalizację 
(np. kardiolog, pediatra, położna) 

 

Wiek (w tygodniach), w którym wykryto 
nieprawidłowość? 

 

Czy nieprawidłowość przypisano 
produktowi Roche? 

Tak □ Nie □ 

Jeżeli tak, proszę podać nazwę produktu 
Roche: 

 

Urodzenie 
martwego 
dziecka 

□ 
Data zgonu (dd-
mm-rrrr) 

Przyczyna zgonu: Wyniki sekcji zwłok: 
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Zgon w okresie 
noworodkowym 

□ 

Brak danych □  

 

 

 

SEKCJA 9: INFORMACJE NA TEMAT DZIECKA 
(w przypadku porodu mnogiego należy wypełnić formularz osobno dla każdego dziecka) 

Płeć: Męska □ Żeńska □ 
Brak 
danych 

□ Obwód głowy: 
 

cm □ cale □ 

Długość 
ciała: 

 
cm □ cale □ Masa ciała: 

 
kg □ lb □ 

Tydzień ciąży w momencie 
porodu/poronienia/aborcji): 

 W przypadku porodu mnogiego 
(np. bliźniąt), proszę podać liczbę 
dzieci: 

 

Punktacja według skali APGAR: podać 
punktację dla każdego punktu czasowego (0-
10) 

1 min. 
 

5 min. 
 

10 min. 
 

Czy dokonano jakichkolwiek nietypowych 
obserwacji dotyczących ciąży i jej wyniku? 

Tak □ 
Jeśli tak, proszę 
podać: 

Nie □ 

Wyniki badania 
kontrolnego dziecka: 

  Data 

(dd-mm-
rrrr) 

 

Stan po 
urodzeniu: Konieczność resuscytacji? 

Przyjęcie na oddział 
intensywnej opieki 

medycznej? 
Niedojrzałość? 

Tak □ Nie □ Tak □ Nie □ Tak □ Nie □ 

 

SEKCJA 10: ISTOTNE DANE LABORATORYJNE/BADANIA DZIECKA 

Badanie Data 
(dd-mm-rrrr) 

Wynik Wynik 
prawidłowy (T/N) 

Oczekiwanie 
na wynik 

   Tak □ Nie □ □ 

   Tak □ Nie □ □ 

   Tak □ Nie □ □ 

 

SEKCJA 11: INNE ISTOTNE INFORMACJE 
Na przykład: Dodatkowe informacje z wywiadu medycznego (inne niż wskazane w sekcji 4) lub 
rodzinnego (np. pokrewieństwo między rodzicami [określić stopień] itd.), wywiad położniczy (w tym 
ewentualne leczenie niepłodności), przebieg ciąży, powikłania w obecnej ciąży. W odniesieniu do 
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zdarzeń niepożądanych  należy to zaraportować przy użyciu Formularza Zgłoszenia Zdarzenia 
Niepożądanego/Sytuacji Szczególnej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEKCJA 12: DANE PEDIATRY (W PRZYPADKU SKIEROWANIA) 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  Numer faksu:  

 

Po wypełnieniu, formularz należy przesłać odpowiednio do lokalnego Działu Bezpieczeństwa 
farmakoterpii Roche. 
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MYKOFENOLAN MOFETYLU (Cellcept) 
FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZĄCY CIĄŻY 

ANTYKONCEPCJA I TESTY CIĄŻOWE 

Liczba ujemnych wyników testu ciążowego przed 
rozpoczęciem leczenia preparatem Cellcept 

Jeden □ Dwa □ Brak □ 

Data uzyskania 
ujemnego wyniku 
testu ciążowego: 

Data 1-go testu 
(dd-mm-rrrr) 

 
Data 2-go testu  
(dd-mm-rrrr) 

 

Czy powtarzano testy ciążowe podczas 
rutynowych wizyt kontrolnych: Tak □ Nie □ 

Jeśli tak, proszę 
podać 
częstotliwość: 

 

Czy pacjent/-ka stosował/-a antykoncepcję przy 
włączeniu leczenia preparatem Cellcept?  
 

Tak 
□ Jeżeli tak, proszę sprawdzić, 
czy na pewno wypełniono sekcję 
4 – Wywiad medyczny. 

Nie □ 

       

Czy pacjent/-ka stosował/-a 
antykoncepcję przez cały okres 
leczenia preparatem Cellcept?  
 

Tak □ Nie □ 

Czy zmienił/-a 
stosowaną 
formę 
antykoncepcji? 

 

Czy podczas leczenia preparatem 
Cellcept i po jego odstawieniu pacjent-
/ka stosował/-a łącznie dwie metody 
antykoncepcji? 

Tak □ Nie □ 

Proszę 
sprecyzować 
szczegółowe 
dane: 

 

 a) 6 tygodni po zakończeniu terapii preparatem Cellcept w 
przypadku ekspozycji dziecka podczas ciąży ze względu na 
przyjmowanie leku Cellcept przez matkę?  
 

Tak □ Nie □ 

b) 90 dni po zakończeniu terapii preparatem Cellcept w 
przypadku ekspozycji dziecka podczas ciąży ze względu na 
przyjmowanie leku Cellcept przez ojca (dotyczy zarówno matki, 
jak i ojca)?  
 

Tak □ Nie □ 

 Czy zmieniono 
stosowaną 
formę 
antykoncepcji? 
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Proszę podać szczegóły 
dotyczące niepowodzenia 
działania środków 
antykoncepcyjnych w czasie 
leczenia preparatem Cellcept 
lub po nim. 
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Instrukcja: 

Poniższy Formularz służy do zgłaszania Zdarzeń Niepożądanych (ZN) i/lub Sytuacji Szczególnych pochodzących ze źródeł spontanicznych, badań 
nieinterwencyjnych (NIS), programów badania rynku oraz wsparcia pacjentów (MAP), programów wczesnego dostępu (PPA) oraz programów dostępu do 
badanego produktu leczniczego po zakończeniu udziału w badaniu klinicznym (PTAP).  
 
Zdarzenia Niepożądane oraz Sytuacje Szczególne są łącznie określane w poniższym Formularzu jako „zdarzenia niepożądane”. 
 
W celu zaraportowania ZN i/lub Sytuacji Szczególnej pochodzących z: 

 Spontanicznych żródeł: nie należy wypełniać sekcji A, B, C i D, należy rozpocząć wypełnianie formularza od Sekcji 1 - informacje dotyczące osoby 

zgłaszającej 

 Badań nieinterwencyjnych (NIS): należy wypełnić sekcję A oraz pozostałe sekcje rozpoczynające się od Sekcji 1 

 Programów badania rynku oraz wsparcia pacjentów (MAP): należy wypełnić sekcję B oraz pozostałe sekcje rozpoczynające się od Sekcji 1 

 Programów wczesnego dostępu (PAA): należy wypełnić sekcję C oraz pozostałe sekcje rozpoczynające się od Sekcji 1. 

 Programów dostępu do badanego produktu leczniczego po zakończeniu udziału w badaniu klinicznym (PTAP): należy wypełnić sekcję D oraz pozostałe 

sekcje rozpoczynające się od Sekcji 1. 

Sekcje oznaczone symbolem * wskazują podstawowe elementy zgłoszenia zdarzenia niepożądanego. Daty należy wpisywać w formacie DD/MM/RRRR. 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na poniższy adres: 

Roche Polska Sp. z o. o.  

Dział Drug Safety  

ul. Domaniewska 28  

02-672 Warszawa  

tel. (22) 345 17 57 

faks: (22) 345 17 90  

e-mail: warsaw.drug_safety@roche.com 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 
 
Administratorem Pani/Pana danych jest  Roche Polska sp. z o.o.  (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 28). 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa i nadzoru nad produktami Roche (podstawa prawna: obowiązek prawny 
ciążący na administratorze oraz zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit i 
RODO w zw. z art. 36d ustawy Prawo Farmaceutyczne). 
 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu, a ich niepodanie uniemożliwi jego realizację. 
 

Dane będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po 
utracie ważności tego pozwolenia. 
 

Dane będą udostępniane Roche Registration GmbH z siedzibą w Niemczech (Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen,) i  F.Hoffmann-La Roche Ltd. z 
siedzibą w Szwajcarii (Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazylea). Szwajcaria na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie właściwej 
ochrony danych osobowych została uznana za kraj zapewniający wystarczający poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE. 
 

Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty z Grupy Roche  oraz podmioty trzecie, które dostarczają Roche towary i usługi, w tym: 
dostawcy technologii informatycznych (w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym); audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia 
zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami). 
 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w przypadku 
braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w ramach Grupy Roche, partnerów biznesowych i usługodawców, transfer danych zabezpieczony jest 
umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. 
(2004/915/WE) i 5 lutego 2010 r. (C(2010) 593), które stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu zgodności z RODO. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania lub 
usunięcia. 
 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com 
 
 

A. NIS - wyłącznie zgłoszenia pochodzące z badań nieinterwencyjnych  

Numer protokołu:       

Numer ośrodka:       

Numer pacjenta:       

Czy pacjent otrzymał produkt badany zgodnie z protokołem NIS?   Tak       Nie 

Czy zdarzenia niepożądane zaraportowane na poniższym formularzu są wyłączone z raportowania protokołem NIS?   Tak       Nie 

https://maps.google.com/?q=02-672+Warszawa,+ul.+Domaniewska+39+B&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Grenzacherstrasse+124&entry=gmail&source=g
mailto:ochrona.danych@roche.com
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Numer referecyjny nadany przez 

Sponsora badania inicjowanego przez 

badacza 

      Data otrzymania przez Sponsora 

badania inicjowanego przez badacza 

      

 

B. MAP – zgłoszenia pochodzące z programów badania rynku oraz wsparcia pacjentów 

Uwaga: Nawet jeśli nie ma identyfikowalnego pacjenta, prosimy podać jak najwięcej informacji dotyczących zgłoszenia  

Numer MAP:       Tytuł MAP:       

Dostawca usług MAP:       Identyfikator 

respondenta:  

      

Adres:       Adres e-mail:       

Numer telefonu:       

Kraj:       Numer faksu:       

C. PAA - wyłącznie zgłoszenia pochodzące z programów wczesnego dostępu  

Numer programu:       

Numer pacjenta:       

D. PTAP - wyłącznie zgłoszenia pochodzące z programów dostępu do badanego produktu leczniczego po zakończeniu udziału w badaniu 

klinicznym 

Numer programu:       

Numer pacjenta:       

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ * Uwaga: jeżeli podano, należy uzupełnić zawód osoby zgłaszającej. Jeżeli ochrona danych 

zezwala, należy podać imie i naziwsko, adres i/lub numer telefonou. 

Imię osoby zgłaszającej:       Zawód: 

Nazwisko osoby zgłaszającej:        Lekarz (Specjalizacja):  

Adres kontaktowy:             

 Farmaceuta 

Kod pocztowy:        Pielęgniarka 

Kraj:        Konsument (np. pacjent lub opiekun) 

Adres e-mail:        Prawnik 

Numer telefonu:        Przedstawiciel Medyczny 

Numer faksu:        Inny (jaki?):       

Czy zawiadomiono Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?        Tak        Nie       Nie wiadomo 

2. ZGODA NA KONTAKT Z LEKARZEM PROWADZĄCYM LUB INNYM PRZEDSTAWICIELEM ZAWODÓW MEDYCZNYCH 

Jeśli osoba zgłaszająca jest konsumentem (np. pacjent lub opiekun), czy 

wyraża zgodę na kontakt z lekarzem prowadzącym lub innym 

przedstawicielem zawodów medycznych w odniesieniu do zgłoszenia 

zdarzenia niepożądanego?  

  Tak    Nie 

Dane kontaktowe lekarza prowadzącego lub innego przedstawiciela zawodów 
medycznych: 
      

 

 

3. DANE PACJENTA * Uwaga: Jeśli ochrona danych zezwala, należy podać co najmniej jedno określenie opisujące pacjenta. Gdy tylko możliwe, należy upewnić się, czy wiek lub 

grupa wiekowa pacjenta zostały podane 

Inicjały:       Masa ciała:        kg 

Płeć:  Mężczyzna  

 Kobieta 

 Nieznana 

Wzrost:        cm   
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Data urodzenia: 

(lub) wiek w chwili 

wystąpienia zdarzenia 

niepożądanego: 

      

 

 

        Lat   Miesięcy   Dni  

Rasa:  Azjatycka       Czarna       Kaukaska     

 Latynoska       Inna (jaka?):       

Zgłoszenia dotyczące populacji pediatrycznej 

Wiek w momencie zdarzenia 

 Uwaga: W przypadku, gdy data urodzenia nie jest zaraportowana, należy spróbować 

umieścić pacjenta w jednej z grup wiekowych w momencie, kiedy zdarzenie 

niepożądane zostało zaobserwowane. 

 Przedterminowo i terminowo urodzone noworodki w wieku od 0 do 27 dni 

 Niemowlę w wieku od 1 miesiąca do 23 miesięcy 

 Dzieci w wieku od 2 lat do 11 lat 

 Nastolatki w wieku od 12 do poniżej 18 lat 

 

 

Noworodki i 

niemowlęta: 

Wiek ciążowy w momencie urodzenia: 

      

                    Tydzień (tygodni)       

Dojrzałość pacjentów 

pediatrycznych w 

kontekście wieku: 

Wcześniactwo:               Nie        Tak       Szczegóły:       

Opóźnione dojrzewanie płciowe:               Nie        Tak       Szczegóły:       

Wzrost:       Poniżej centyla:       Powyżej centyla:       

Kamień milowy rozwoju poznawczego i motorycznego  

      

Szczegóły: 

      

4. LEKI PODEJRZEWANE O ZWIĄZEK ZE ZDARZENIEM NIEPOŻĄDANYM * -  jeśli jest więcej niż 4, należy kontynuować w sekcji 8: “Dodatkowe, istotne 

informacje” 

Nazwa leku 
(nazwa handlowa,  

jeśli dostepna) 

Wskazanie/ 
jednostka 

chorobowa  
w której lek został 

przepisany 

Dawka  
i jednostka 

Droga  
podania 

Częstotliwość Data rozpoczęcia 
terapii 

 

Data zakończenia 
terapii 

(lub terapia trwa) 

Numer 
serii/ 
partia 

A                                                 

Czy odstawiono lek podejrzewany z powodu wystąpienia zdarzenia niepożądanego?   Tak   Nie     

Jeśli tak, czy zdarzenia ustąpiło/uległo poprawie?  Tak  Nie  Nie wiadomo 

Czy lek podejrzewany ponownie wprowadzono do terapii?   Tak  Nie        

Jeśli tak, czy zdarzenie wystapiło ponownie?  Tak   Nie  Nie wiadomo 

B                                                 

Czy odstawiono lek podejrzewany z powodu wystąpienia zdarzenia niepożądanego?   Tak   Nie     

Jeśli tak, czy zdarzenia ustąpiło/uległo poprawie?  Tak  Nie  Nie wiadomo 

Czy lek podejrzewany ponownie wprowadzono do terapii?   Tak  Nie        

Jeśli tak, czy zdarzenie wystapiło ponownie?  Tak   Nie  Nie wiadomo 

C                                                 

Czy odstawiono lek podejrzewany z powodu wystąpienia zdarzenia niepożądanego?   Tak   Nie     

Jeśli tak, czy zdarzenia ustąpiło/uległo poprawie?  Tak  Nie  Nie wiadomo 

Czy lek podejrzewany ponownie wprowadzono do terapii?   Tak  Nie        

Jeśli tak, czy zdarzenie wystapiło ponownie?  Tak   Nie  Nie wiadomo 

D                                                 

Czy odstawiono lek podejrzewany z powodu wystąpienia zdarzenia niepożądanego?   Tak   Nie     

Jeśli tak, czy zdarzenia ustąpiło/uległo poprawie?  Tak  Nie  Nie wiadomo 

Czy lek podejrzewany ponownie wprowadzono do terapii?   Tak  Nie        

Jeśli tak, czy zdarzenie wystapiło ponownie?  Tak   Nie  Nie wiadomo 
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5. ZDARZENIE(A) NIEPOŻĄDANE/ SYTUACJA(E) SZCZEGÓLNA(E) * - W razie potrzeby, należy kontynuować w sekcji 8: “Dodatkowe, istotne informacje”  

Zdarzenie Niepożądane (ZN) 
(najpierw podać główne zdarzenie) 

Data 

wystąpienia 

Wynik ZN 
(należy wpisać zgodnie z 

poniższym kluczem) 

Jeśli wynik ZN jest 
nieznany, należy 

wpisać cyfrę 6 i podać 

dodatkowe informacje 
w sekcji 8) 

Data 
ustąpienia/ 

poprawy 

Kryterium 
ciężkości 

(należy wpisać jedną 

lub więcej cyfr na 
podstawie poniższego 

klucza) 

Związek przyczynowo-skutkowy 
T=Tak, N=Nie, NZ=Nieznany, BI=Brak informacji 
(należy określić dla wszystkich leków podejrzewanych  

o wystąpienie zdarzenia niepożądanego).  
Jeśli związek przyczynowo-skutkowy nie jest znany, 

należy wpisać NZ i podać dodatkowe informacje w sekcji 

8 

Leki podejrzewane o związek ze ZN 

A B C D 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Klucz do określenia wyniku ZN: 

1. Zgon,     2. Brak ustąpienia,     3. Ustąpienie,     4. Ustąpienie z następstwami,     5. W trakcie ustępowania,          6. Nieznany 

Klucz do określenia ciężkości ZN:  

1. Zgon (data zgonu):               2. Zagrożenie życia (zaznaczyć tylko w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia z powodu ZN)        3. Hospitalizacja/ 

przedłużenie hospitalizacji        4. Wada wrodzona/uszkodzenie płodu        5. Trwałe lub znaczące upośledzenie sprawności        6. ZN istotne medycznie (ważne 

zdarzenie natury medycznej mogące zagrażać pacjentowi lub wymagać interwencji medycznej/chirurgicznej, aby zapobiec innym skutkom)        7. ZN nie spełniające kryterium 

ciężkości, wymagające szczególnego zainteresowania (AESI) zgodnie z protokołem NIS         8. ZN nie spełniające kryterium ciężkości 

6. LEKI TOWARZYSZĄCE 

Należy uwzględnić również produkty ziołowe, homeopatyczne i suplementy diety, jak również leki dostępne bez recepty. Jeśli jest ich więcej niż 6, proszę wymienić je w sekcji 8: 

“Dodatkowe, istotne informacje” 

Nazwa leku 
(nazwa handlowa,  

jeśli dostepna) 

Wskazanie Dawka  
i jednostka 

Droga 
podania 

Częstotliwość Data rozpoczęcia 
terapii 

 

Data zakończenia 
terapii 

(lub terapia trwa) 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

7. BADANIA WYKONANE W CELU OCENY ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO (ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH), , np. wyniki z okresu przed zastosowaniem 

produktu. W razie potrzeby, należy kontynuować w sekcji 8: “Dodatkowe, istotne informacje” 

Rodzaj badania Data badania 
 

Wynik badania  
(należy podać jednostkę, jeśli dotyczy) 

Zakres wartości 
prawidłowych 

Oczekiwanie na 
wynik 
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8. DODATKOWE, ISTOTNE INFORMACJE  

Należy podać opis zdarzenia niepożądanego/zdarzeń niepożądanych, stopień ciężkości, choroby towarzyszące, wywiad medyczny (wraz z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia 
terapii, jeśli są dostępne), przebieg kliniczny, informację dotyczącą oceny związku przyczynowo-skutkowego, jeśli w określono jako „nieznany”,  leczenie zastosowane w związku z ZN 

oraz wynik ZN. 

      
 
 
 

9. INFORMACJE O BŁĘDZIE MEDYCZNYM 

Należy wypełnić dla wszystkich uzyskanych zgłoszeń błędów medycznych. Jeżeli jakiekolwiek inne informacje są uważane za istotne, należy podać je w sekcji 8. 

 

A. Krótki opis błędu medycznego: 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Etap wystąpienia błędu: 

 

 Przechowywanie 

 Przepisywanie leku przez lekarza 

 Wydawanie leku 

 Przygotowanie podania 

 Podanie 

 Monitorowanie leku 

 

C. Czy pacjent był narażony na błąd? 

 Tak  Nie 

Jeśli odpowiedź brzmi Tak, przejdź do sekcji C1. Jeśli odpowiedź brzmi Nie, przejdź do sekcji C2 i C3. 

C1. Czy bład miał jakiekolwiek konsekwencje kliniczne? 

 Tak  Nie 
 
Jeśli odpowiedź brzmi tak, należy podać numery związanych zdarzeń niepożądanych (zgodnie z sekcja 5) poniżej.  
 

C2. Etap, w którym bład został uchwycony: 

 

 Przechowywanie 

 Przepisywanie leku przez lekarza 

 Wydawanie leku 

 Przygotowanie podania 

 Podanie 

 Monitorowanie leku 

 

C3. Należy opisać potencjalne szkody, które mogłyby wystapić, gdyby błąd dotarł do pacjenta: 

 

 

D. Otoczenie, w którm wystąpił bład (jeśli dotyczy, wymienić więcej niż jedno, np. apteka, szpital, dom prywatny): 
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E. Czynnyki towarzyszące i podstawowe przyczyny: 

      

F. Czynniki łagodzące, które zapobiegły lub moderowały progresję błędu w kierunku szkody pacjenta: 

      

G. Działania naprawcze i/lub zapobiegawcze podjęte w odpowiedzi na błąd: 

      

WYPEŁNIA ROCHE LUB DOSTAWCA USŁUG DZIAŁAJĄCY W IMIENIU ROCHE 

LRN:                                    AER:                               data otrzymania przez dział Drug Safety Roche Polska:                                 

data powiadomienia pracownika Roche lub osobę działającą w imieniu Roche:         

Rodzaj raportu  Wstępny       Uzupełniający  

 Spontaniczny  Literaturowy      Inny (jaki):       

Numer protokołu NIS:               Numer MAP:                           

Numer PAA:                       Numer PTAP:                

Czy dołączono kopie dokumentów źródłowych?    Yes      No 

Czy dołączono formularz uzupełniający?    Yes      No 

 


