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Vážená paní,
Vážený pane,
hlášení nežádoucích účinků je unikátním zdrojem informací k vyhodnocování bezpečnosti léčiv používaných v běžné
terapeutické praxi. Vzhledem k tomu, že se v České republice již delší dobu potýkáme s nízkým počtem hlášených
nežádoucích účinků Státní ústav pro kontrolu léčiv pro rok 2010 připravil informační kampaň, která má za cíl zvýšit
informovanost o problematice sledování bezpečnosti léčiv po jejich uvedení do klinické praxe jak mezi lékaři,
farmaceuty a dalšími zdravotnickými pracovníky, tak mezi pacientskou veřejností. V jejím rámci chce Státní ústav pro
kontrolu léčiv posílit vzájemnou spolupráci při zajišťování bezpečnosti léčiv a bezpečné farmakoterapie pacientů.
Kampaň má zdravotnickým pracovníkům s povinností hlásit nežádoucí účinky léčiv zpřístupnit současné informace o
roli farmakovigilance, o systému hlášení a zdůraznit nenahraditelnost hlášení nežádoucích účinků pro zvyšování
bezpečnosti léčiv.
U široké veřejnosti má kampaň za cíl zvýšit povědomí o důležitosti bezpečnosti léčiv pro každého jednotlivce a o
způsobech, jak v této oblasti přispět k dalšímu zlepšení ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky a SÚKL.
Ústav by rád s Vámi zahájil aktivní spolupráci při propagaci významu farmakovigilance. Rádi bychom Vás požádali o
pomoc při propagaci tohoto tématu např. prostřednictvím distribuce informačních materiálů o hlášení nežádoucích
účinků léčiv pro zdravotnická zařízení v kraji.
Dovolujeme si Vás informovat, že aktuality o bezpečnosti léčiv lze získávat prostřednictvím RSS kanálu
http://www.sukl.cz/rss či pravidelného zasílání novinek na email http://www.sukl.cz/novinky-e-mailem a rovněž
z pravidelného informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv http://www.sukl.cz/nezadouci-ucinky-leciv-informacnizpravodaj.
Ve snaze o zjednodušení hlášení nežádoucích účinků si Vás dovolujeme upozornit na možnost hlásit nežádoucí
účinky elektronicky, a to na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv na adrese:
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Elektronický formulář v současnosti inovujeme s cílem dále zpříjemnit
práci s jeho rozhraním. Postupně bude obohacován o další novinky, jako např. možnost registrace, přístup k
vlastním hlášením a další, o nichž Vás budeme informovat. Tištěný formulář zůstává stále k dispozici volně ke stažení
na stejné webové adrese.
Předem vám děkujeme za zvážení naší nabídky a doufáme v navázání úspěšné spolupráce při zajišťování
bezpečnosti léčiv.
V případě potřeby dalších doplňujících informací prosím kontaktujte Hanu Heringovou z Tiskového a informačního
oddělení (email: hana.heringova@sukl.cz, tel. 272 185 756).
Těšíme se na další spolupráci s pozdravem

MUDr. Jiří Deml
náměstek ředitele pro odborné činnosti

