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HLÁŠENÍ NE�ÁDOUCÍCH PŘÍHOD A SPECIFICKÝCH OKOLNOSTÍ 

Farmakovigilanční (FV) školení Roche pro smluvní partnery 
 
CO JE TO NE�ÁDOUCÍ PŘÍHODA (AE)? 
Jakákoli nepříznivá změna zdravotního stavu postihující pacienta, který je příjemcem léčivého 
přípravku, i kdy� není známo, zda je v příčinném vztahu k léčbě tímto přípravkem. 
Ne�ádoucí příhoda mů�e tudí� být: 

- jakýkoli nepříznivý či nezamýšlený příznak (například abnormální laboratorní nález) 
- symptom 
- onemocnění dočasné spojené s u�íváním léčivého přípravku, ať u� je či není v příčinném 

vztahu s léčbou) 
Všechny AE musí být hlášeny Roche i pokud je příhoda popsána v PI nebo SPC nebo byla příhoda 
ji� hlášena SÚKLu. 
 
SPECIFICKÉ OKOLNOSTI 

• Těhotenství 
• Nedostatečná účinnost 
• Předávkování 
• Nesprávné pou�ití a zneu�ití/nadu�ívání 
• Chybné podání léku  
• Expozice léčivému přípravku v zaměstnání 
• Podezřením na přenos infekčního agens prostřednictvím přípravku (STIAMP) 
• Padělky 
• Hlášení ze soudních sporů 
• Úmrtí 
• Off-label pou�ití 
• Progrese onemocnění související s podáváním produktu 
• Interakce, léková závislost a syndrom z vysazení 

 
HLÁŠENÍ SPECIFICKÝCH OKOLNOSTÍ 
Těhotenství 
Všechna hlášení těhotenství musí být předána Roche, včetně: 

- Expozice matky přípravku před početím 
- Expozice matky přípravku v průběhu těhotenství 
- Expozice otce 
- Expozice v průběhu kojení 

 
Nedostatečná účinnost 
Všechna hlášení nedostatečné účinnosti léčivého přípravku musí být předána Roche. 
 
Předávkování 
Kterým se rozumí podání mno�ství léčivého přípravku, které převyšuje maximální doporučenou 
schválenou dávku. K předávkování mů�e dojít omylem či úmyslně a mů�e být podáno v jednotlivé 
dávce či kumulativně. Patří sem rovně� hlášení, kde pacient u�il lék s úmyslem spáchat 
sebevra�du. 
 
Nesprávné pou�ití 
Kterým se rozumí záměrné a nesprávné podání léčivého přípravku v rozporu s registrací. 
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Zneu�ití/nadu�ívání 
Kterým se rozumí záměrné opakované či jednorázové excesivní pou�ívání léčivého přípravku, které 
je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky. 
 
Medication errors/Chybné podání léku 
Kterým se rozumí jakákoli neúmyslná chyba při předepisování, vydání či podání léčivého přípravku 
lékařem či pacientem. 
 
Expozice léčivému přípravku v zaměstnání 
Kterou se rozumí vystavení se působení léčivého přípravku v důsledku profesního či neprofesního 
zaměstnání. 
 
Podezřením na přenos infekčního agens prostřednictvím přípravku (STIAMP). 
Jakýkoli organismus, virus či infekční částice (např. proteiny prionů spongiformní encefalopatie), 
patogenní i nepatogenní se pova�uje za infekční agens. 
Na přenos infekčního agens lze usuzovat z klinických symptomů či laboratorních nálezů. 
 
Podezření na padělek či potvrzený padělek 
Padělky originálních léků, které se tváří jako originál mohou: 

- Obsahovat látky ni�ší kvality nebo špatné dávky 
- Být úmyslně a podvodně špatně označeny s úmyslem zamezit identifikaci zdroje 
- Mít padělaný obal, špatné ingredience nebo ni�ší podíl účinné látky 

 
Hlášení ze soudních sporů 
Všechna hlášení ze soudních sporů musí být předána. 
 
Úmrtí 
Případy úmrtí by měly být doplněny o chybějící data a měl by být učiněn pokus získat a nahlásit 
příčinu úmrtí. 
 
Off-label pou�ití 
Týká se případu, kdy je léčivý přípravek pou�íván v rozporu s registrací (SPC, PIL). 
Na FV oddělení Roche se musí hlásit off-label pou�ití, které není spojené s ne�ádoucí příhodou 
v případě, �e je off- label pou�ití zřetelně, jasně a dobrovolně nahlášeno/oznámeno hlásitelem, 
oznámení bylo nevy�ádané (není výsledkem cíleného dotazu). 
 
Progrese onemocnění 
1. Všechny atypické či akcelerované progrese* onemocnění, které ukazují spíše na 

nedostatečnou účinnost přípravku Roche 
*Např. rychlejší progrese, ne� by se očekávalo, nebo mů�e zahrnovat další neočekávané prvky 
progrese, které mohou být připisovány léčbě podezřelým přípravkem 
A / nebo 
2. Lékař naznačuje, �e progrese je v příčinné souvislosti s léčbou přípravkem Roche (spíše 

ukazuje na nedostatečnou účinnost) anebo se k příčinné souvislosti nevyjádřil (pak 
nutno zajistit v rámci doplnění informací). 

 
Interakce, léková závislost a syndrom z vysazení 
 
POZOR: předávkování, nesprávné pou�ití, zneu�ití/nadu�ívání, medication errors/chybné podání 
léku, off-label pou�ití a expozici léku v zaměstnání - nutno hlásit událost, i kdy� není spojená s 
NÚ! 
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DATUM OBDR�ENÍ HLÁŠENÍ 
Všechny ne�ádoucí příhody a hlášení specifických okolností musí být předány do Roche 
do 1 pracovního dne od zjištění 4 minimálních kritérii: 

• Identifikovatelný pacient - (iniciály, pohlaví, datum narození, věk nebo věková kategorie - 
nutno hlásit alespoň jedno) 

• Identifikovatelný hlásitel - Jméno a dostupné kontaktní informace hlásící osoby (telefon, 
fax, adresu, email) 

• Ne�ádoucí příhoda nebo specifická okolnost 
• Podezřelý lék Roche 

Všechny ostatní lékařsky relevantní informace o hlášení musí být rovně� poskytnuty 
z důvodu umo�nění zhodnocení případu. 
 
�ÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE 
Roche bude postupovat s nále�itou péčí při opatřování doplňujících údajů k jednotlivým hlášením 
AE a hlášením specifických okolností. V případě, �e Roche bude po�adovat další údaje týkající se 
hlášení, bude odpovědností Roche přímo oslovit hlásitele a o tyto údaje po�ádat. Poskytněte 
prosím Roche potřebnou podporu. 
 
JAK HLÁSIT NE�ÁDOUCÍ PŘÍHODU 
1) emailem - Pokud do 48 hodin neobdr�íte potvrzení o doručení, prosím zašlete email 

znovu 
2) Telefonicky: nahlaste AE a specifickou okolnost na FV telefonní kontakt 
 
ŠKOLENÍ 
Školení zaměstnanců 
Musíte zajistit, �e všichni zaměstnanci se proškolí před tím, ne� začnou pracovat na činnostech 
specifikovaných ve smlouvě. 
 
OCHRANA DAT 
Po celou dobu musí být dodr�ována důvěrnost pacienta. 
Roche si nepřeje obdr�et informace o pacientovi, které jsou v rozporu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. 
Nemusíte poskytovat osobní informace, které tento zákon nepovoluje. Postačí identifikace 
pacienta typu: pohlaví, iniciály, věková kategorie. 
Cílem je zajistit, �e jsou sebrána a Rochem zhodnocena všechna medicínsky a bezpečnostně 
relevantní data s účelem sledovat na kontinuální bázi poměr přínosů a rizik přípravků Roche. 
 
KONTAKTY ROCHE – KAM HLÁSIT 
Pokud potřebujete nahlásit AE, specifickou okolnost či pokud máte další dotazy ohledně tohoto 
školení, kontaktujte prosím: 
Mobilní číslo: +420-602-298-181 
E-mail: czech_republic.pa_susar@roche.com. 
 


