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Celem niniejszego biuletynu jest ułatwienie członkom PTBFarm bezpośredniego dostępu do informacji  
z zakresu Pharmacovigilance, poprzez zastosowanie przejrzystej formy oraz linków do informacji udostępnianych 
przez różne agencje i instytucje. W redagowaniu samych informacji PTBFarm nie bierze bezpośredniego udziału. 
Ufamy, ze ta forma przekazu pozwoli na efektywniejsze dotarcie do interesującej wiedzy. 
 

GŁÓWNY TEMAT WYDANIA – PRZEGLĄD MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Przydatność danych na temat nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii pozyskiwanych z mediów społecznościowych- 
przegląd systematyczny 
 
Analiza danych pochodzących z mediów społecznościowych może 
być strategią w pozyskiwaniu informacji na temat bezpieczeństwa 
farmakoterapii. Analiza ta jest procesem złożonym podlegającym 
stopniowej ewolucji i nabierającym coraz większego znaczenia.  
 

Ocena użyteczności danych pochodzących z mediów 
społecznościowych w wykrywaniu (detekcji) sygnałów (dotychczas 
nieznanych lub nie w pełni poznanych niepożądanych działań leków): 
wyniki projektu WEB-RADR 
 
Media społecznościowe zostały uznane za potencjalnie przydatne 
źródło danych w procesie wykrywania sygnałów. Celem tego badania 
była przede wszystkim ocena skuteczności ustalonych algorytmów 
procesu statystycznego wykrywania sygnałów na Twitterze / 
Facebooku dla szerokiej gamy leków i zdarzeń niepożądanych. 
 Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w oparciu o dane 

pochodzące z mediów społecznościowych: udoskonalona metoda 
identyfikacji niepożądanych reakcji 
 
Ostatnie postępy w technologiach Web 2.0 przyniosły możliwość 
wykorzystywania treści pochodzących od pacjentów a dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Oparta na mediach 
społecznościowych technika nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii ma ogromny potencjał, w ułatwianiu organom 
regulacyjnym podejmowanie decyzji. Celem tego badania jest 
opracowanie strategii identyfikacji działań niepożądanych leków 
opisanych w różny sposób, a w międzyczasie określenie leku,  
z którym związane jest działanie niepożądane.  
 

Wykrywanie sygnałów na podstawie informacji z mediów 
społecznościowych - czy jest to wiarygodne? 
 
W tym artykule zbadamy niektóre z wyzwań związanych  
z wykorzystaniem mediów społecznościowych do wykrywania 
sygnałów i dokonamy przeglądu niektórych z przeprowadzonych do 
tej pory badań pilotażowych, aby rozważyć dowody za i przeciw 
użyteczności danych z mediów społecznościowych w wykrywaniu 
sygnałów. Po przeprowadzeniu badań możemy stwierdzić, że analiza 
zbiorów danych z tych mediów wykazała ograniczony wkład w proces 
wykrywania sygnałów i zarządzania sygnałem. 
 

Ocena Twittera jako uzupełniającego źródła informacji w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
 
Media społecznościowe są obecnie uważane za potencjalne uzupełniające źródło informacji w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Głównym celem artykułu było oszacowanie częstości występowania niepożądanych reakcji na lek doświadczanych  
i opisywanych przez użytkowników Twittera. Drugorzędnym celem było ustalenie, czy tweety stanowią wartościowe źródło danych  
w procesie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii pomimo ograniczeń dotyczących liczby znaków jakiej można użyć w jednym wpisie. 
 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14740338.2018.1531847
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14740338.2018.1531847
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14740338.2018.1531847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30032963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30032963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30032963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6166319/
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NOWOŚCI / AKTUALIZACJE 

EMA uruchamia nową witrynę 
 
Strona zawiera wiele nowych funkcji zwiększających komfort 
użytkowania, w tym: 
• ulepszone wyszukiwanie, dzięki któremu użytkownicy mogą łatwo 

znajdować treść i filtrować wyniki wyszukiwania; 
• budowę strony umożliwiającą przejrzyste wyświetlanie strony na 

urządzeniach mobilnych; 
• uproszczone adresy URL oparte na lokalizacji i tytule stron 

internetowych lub dokumentów; 
• zaktualizowany projekt wizualny strony, który oferuje 

użytkownikom przejrzystą czytelność i prostszą nawigację. 
 

Dostęp do bazy danych EudraVigilance 
 
Wszystkie zainteresowane strony, w tym podmioty odpowiedzialne, 
organy kontroli leków, uczelnie wyższe, pracownicy ochrony zdrowia 
oraz pacjenci mogą uzyskać dostęp do danych zawartychw bazie 
danych EudraVigilance, w oparciu o politykę dostępu EMA do 
EudraVigilance. Korzyści płynące z dostępu do bazy danych EV to 
przede wszystkim:  
• skuteczniejsze monitorowanie bezpieczeństwa leków 

dopuszczonych do obrotu; 
• wsparcie dla procesu wykrywania sygnałów i oceny potencjalnych 

problemów związanych z bezpieczeństwem; 
• więcej danych udostępnionych dla badań; 
• lepsze informacje dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na 

temat potencjalnych działań niepożądanych. Stanowiska organizacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia  
w sprawie szczepień obowiązkowych 
 
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował stanowiska szeregu 
organizacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w sprawie 
szczepień obowiązkowych. 

Zaktualizowane kryteria włączenia / wyłączenia dla listy IME 
(Important Medical Events) 
 
Aktualizacja z dnia 17 września 2018 r. 

Zaktualizowana lista produktów leczniczych 
objętych procesem dodatkowego 
monitorowania 
 
Aktualizacja z dnia 26 listopada 2018 r. 
 
 

MZ publikuje projekt ustawy o Agencji  Badań Medycznych 
 
Powstanie Agencji Badań Medycznych  ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk  
o zdrowiu oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Agencja będzie 
wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii 
medycznych. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny 
wpływu podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia. 

Plan działania wspierający rozwój leków przeznaczonych dla dzieci 
 
W październiku 2018 r. EMA i Komisja Europejska opublikowały wspólny plan działania, który ma na celu wsparcie rozwoju leków dla populacji 
pediatrycznej w Europie - m.in chodzi o zwiększenie efektywności procesów regulacyjnych dotyczących leków stosowanych u dzieci oraz 
zwiększenie  ich dostępności. Plan obejmuje działania w kilku  kluczowych obszarach, w tym: 
• identyfikacja medycznych potrzeb w zakresie pediatrii;  
• wzmocnienie współpracy między decydentami;  
• zapewnienie terminowego ukończenia planów badań pediatrycznych (PIP - paediatric investigation plans);  
• zwiększenie przejrzystości wytycznych w zakresie leków pediatrycznych. 
 
 
 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-launches-new-corporate-website
https://www.ema.europa.eu/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance/access-eudravigilance-data
https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowiska-organizacji-odpowiedzialnych-za-ochrone-zdrowia-w-sprawie-szczepien-obowiazkowych/
https://gis.gov.pl/zdrowie/stanowiska-organizacji-odpowiedzialnych-za-ochrone-zdrowia-w-sprawie-szczepien-obowiazkowych/
https://www.ema.europa.eu/documents/other/eudravigilance-inclusion/exclusion-criteria-important-medical-events-list_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/other/eudravigilance-inclusion/exclusion-criteria-important-medical-events-list_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-additional-monitoring_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-additional-monitoring_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-additional-monitoring_en-0.pdf
http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/MZ-publikuje-projekt-ustawy-o-Agencji-Badan-Medycznych,187602,11.html
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/paediatric-medicines-overview
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WYTYCZNE / ZALECENIA / PROBLEMY TECHNICZNE / INNE 

MHRA: znaleziska inspekcyjne za okres 04.2017 – 03.2018 
 
MHRA opublikowała raport opisujący znaleziska inspekcyjne za okres 
04.2017 – 03.2018. Wspomniany raport stanowi źródło cennych 
informacji w zakresie rozważań na temat przestrzegania wytycznych 
prawnych, dobrych  praktyk oraz ciągłego udoskonalania systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Zewnętrzne wytyczne dotyczące wdrażania polityki Europejskiej 
Agencji Leków w zakresie publikowania danych klinicznych 
dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
 
Dokument zawiera wytyczne skierowane do przemysłu, które dotyczą 
praktycznych aspektów wdrażania polityki Agencji w zakresie 
publikowania danych klinicznych dotyczących produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. Wytyczne obejmują  aspekty proceduralne 
składania raportów klinicznych, anonimizację danych zawartych  
w raportach klinicznych oraz identyfikację i redakcję poufnych 
informacji handlowych zamieszczanych w raportach klinicznych. 
 

EMA opublikowała przewodnik dotyczący monitorowania 
bezpieczeństwa leków stosowanych u dzieci 
 
EMA opublikowała rozdział IV wytycznych dobrej praktyki w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, który dotyczy 
populacji pediatrycznej. Oferuje całościowe spojrzenie na 
monitorowanie bezpieczeństwa leków stosowanych u tej populacji   
i dostarcza wskazówek, jak najlepiej wykorzystać istniejące narzędzia 
i procesy, aby sprostać specyficznym potrzebom i wyzwaniom 
związanym z monitorowaniem bezpieczeństwa leków stosowanych  
u dzieci. 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 
kampanii organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
dotyczącej promowania zgłaszania działań niepożądanych leków oraz 
bezpiecznej farmakoterapii 
 
W dniach 19-23 listopada 2018 r. Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych po raz 
trzeci brał udział w kampanii prowadzonej w mediach 
społecznościowych, mającej na celu promowanie zgłaszania działań 
niepożądanych leków. Kampania jest częścią ogólnoeuropejskiego 
tygodnia zwiększania świadomości o bezpiecznej farmakoterapii.  
W tym roku główny nacisk został położony na bezpieczeństwo kobiet 
w ciąży oraz dzieci. 

Fluorochinolony stosowane ogólnoustrojowo i w postaci wziewnej: 
ryzyko tętniaka i rozwarstwienia aorty 

Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia 
stosowania w zakresie programu zapobiegania ciąży 

Hydrochlorotiazyd - ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest 
czerniakiem (rak podstawnokomórkowy skóry, rak 
kolczystokomórkowy) 

Ocena związku przyczynowo-skutkowego zdarzenia niepożądanego po podaniu szczepionki 
 
W styczniu 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) opublikowała drugą edycję wytycznych 
dotyczących oceny niepożądanych odczynów poszczepiennych.  
Od dnia opublikowania w 2013 r. wytycznych pt.: „Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI), user manual for 
the revised WHO classification”, nastąpiło szerokie zainteresowanie ulepszoną metodologią oceny zaproponowaną przez WHO. Niedawno, 
powyższa metodologia została poddana ocenie naukowej. W kwietniu 2017 r. WHO koordynowała projekt pt.: “Inter-country study to assess 
the inter-rater reliability of the WHO AEFI causality assessment methodology and the utililty of the new WHO AEFI causality assessment 
software”. Badanie wykazało, że korzystając z tej metody można uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki oceny przyczynowo skutkowej 
między podaniem szczepionki a reakcją, obserwowaną u pacjenta. 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761289/GPvP_Metrics_2017-18_.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/external-guidance-implementation-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data_en-3.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/external-guidance-implementation-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data_en-3.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/external-guidance-implementation-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data_en-3.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/external-guidance-implementation-european-medicines-agency-policy-publication-clinical-data_en-3.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-guidance-safety-monitoring-medicines-used-children
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-guidance-safety-monitoring-medicines-used-children
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-kampanii-organizowanej-przez-%C5%9Bwiatow%C4%85
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-kampanii-organizowanej-przez-%C5%9Bwiatow%C4%85
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-kampanii-organizowanej-przez-%C5%9Bwiatow%C4%85
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-19-listopada-2018-r-w-sprawie-kampanii-organizowanej-przez-%C5%9Bwiatow%C4%85
http://urpl.gov.pl/pl/fluorochinolony-stosowane-og%C3%B3lnoustrojowo-i-w-postaci-wziewnej-ryzyko-t%C4%99tniaka-i-rozwarstwienia-0
http://urpl.gov.pl/pl/fluorochinolony-stosowane-og%C3%B3lnoustrojowo-i-w-postaci-wziewnej-ryzyko-t%C4%99tniaka-i-rozwarstwienia-0
http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze-zawieraj%C4%85ce-walproinian-nowe-ograniczenia-stosowania-wprowadzenie-programu-0
http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze-zawieraj%C4%85ce-walproinian-nowe-ograniczenia-stosowania-wprowadzenie-programu-0
http://urpl.gov.pl/pl/hydrochlorotiazyd-ryzyko-rozwoju-nowotworu-sk%C3%B3ry-kt%C3%B3ry-nie-jest-czerniakiem-rak-podstawnokom%C3%B3rkowy
http://urpl.gov.pl/pl/hydrochlorotiazyd-ryzyko-rozwoju-nowotworu-sk%C3%B3ry-kt%C3%B3ry-nie-jest-czerniakiem-rak-podstawnokom%C3%B3rkowy
http://urpl.gov.pl/pl/hydrochlorotiazyd-ryzyko-rozwoju-nowotworu-sk%C3%B3ry-kt%C3%B3ry-nie-jest-czerniakiem-rak-podstawnokom%C3%B3rkowy
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259959/9789241513654-eng.pdf?sequence=1
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