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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, że ta forma przekazu pozwoli na efektywniejsze dotarcie do interesującej wiedzy. 
 

WYB RANE  PUBL IKACJE 
Zaangażowanie pacjentów i pracowników ochrony zdrowia w nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: ustanowienie ram 
koncepcyjnych i metodologicznych 

AKTUAL NOŚCI  

Wezwanie kierowane do sponsorów o opublikowanie wyników 
badań klinicznych w bazie danych UE 
 
Komisja Europejska (KE), Europejska Agencja Leków (EMA)  
i szefowie agencji leków (HMA) opublikowali list przypominający 
wszystkim sponsorom badań klinicznych przeprowadzonych na 
terenie Unii Europejskiej o obowiązku sporządzenia podsumowania 
wyników zakończonych badań, które zostaną opublikowane w bazie 
danych badań klinicznych UE (https://eudract.ema.europa.eu/). 
Powyższe pismo dostępne jest pod poniższym adresem: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/joint-letter-
european-commission-ema-hma-stakeholders-regarding-
requirements-provide-results_en.pdf 

Informacja Prezesa z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie 
umieszczania w dokumentacji rejestracyjnej danych 
dotyczących wytwórców kontraktowych 
 
URPL przypomina, iż w dokumentacji rejestracyjnej produktu 
leczniczego należy zamieścić nazwę, adres i zakres odpowiedzialności 
każdego wytwórcy, w tym wytwórców kontraktowych, oraz każde 
proponowane miejsce produkcji lub zakład biorący udział  
w wytwarzaniu i procesie kontroli. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami każdy wytwórca (również podwykonawca) ma obowiązek 
posiadania ważnego zezwolenia na wytwarzanie i/lub GMP. 

Wskazówki dotyczące dobrych praktyk w zakresie komunikacji 
ze społeczeństwem w kwestiach dostępności leków 

Wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych dotyczące 
wykrywania i powiadamiania o niedostępności produktów 
leczniczych 

Informacja z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie numerów 
identyfikacyjnych (kod EAN/GTIN) umieszczonych na 
opakowaniach produktów leczniczych 
 
Opakowanie produktu leczniczego może być identyfikowane 
wyłącznie za pomocą jednego numeru identyfikacyjnego (kod 
EAN/GTIN) określonego w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.  
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny chce wprowadzić kod 
GTIN z własnej puli numerów identyfikacyjnych, musi taką zmianę 
zgłosić do Prezesa URPL i uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie. 

Posiedzenie Międzynarodowej Koalicji Urzędów Regulujących 
Produkty Lecznicze z dnia 23 czerwca 2019 r. 
 
W ramach spotkania dyskutowano na takie tematy jak: działania 
regulacyjne w zakresie podnoszenia świadomości społecznej  
o bezpieczeństwie szczepionek, zarządzanie kryzysowego na 
przykładzie sprawy sartanów, jak również antybiotykooporność  
i produkty biopodobne. 
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https://eudract.ema.europa.eu/
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/good-practice-guidance-communication-public-medicines-availability-issues_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/good-practice-guidance-communication-public-medicines-availability-issues_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guidance-detection-notification-shortages-medicinal-products-marketing-authorisation-holders-mahs_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guidance-detection-notification-shortages-medicinal-products-marketing-authorisation-holders-mahs_en.pdf
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AKTUAL NOŚCI /  I NNE  

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 
zasad oceny i zatwierdzania materiałów edukacyjnych  
w aspekcie realizacji Planu Zarządzania Ryzykiem (RMP) 
 
Kluczowe zmiany: 
- Podmiot odpowiedzialny przekazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL) drogą elektroniczną na adres: dml@urpl.gov.pl. 
- Materiały edukacyjne (ME) będą opatrzone napisem: „Ważna 
informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych”. 
- Zalecane jest dołączenie do przesyłki z ME, listu przewodniego 
zawierającego informacje o przyczynach przygotowania ME  
i sposobie dostępu do nich, jeżeli dotyczy. 

Wskazówki na temat zarządzania zdarzeniami niepożądanymi 
i informacjami w sprawie jakości produktów pochodzącymi  
z monitorowania mediów cyfrowych 
 

Komunikat dot. dostępności do leków ze strony Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego 
 

Aktualizacja listy produktów dodatkowo monitorowanych 
 

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia będą  
współorganizatorem Globalnego Szczytu w sprawie 
szczepionek, który odbędzie się dnia 12 września 2019 r.  
w Brukseli 

Szkolenie z rozszerzonego słownika produktów leczniczych 
EudraVigilance (XEVMPD): aktualizacja 

Podsumowanie kluczowych informacji ze spotkania Komitetu 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) z dnia 
24-27 czerwca 2019  

Minutki ze spotkania (27-29 May 2019) Grupy Koordynacyjnej 
ds. Procedur Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh) 

Nowe Q&A pt.: „Questions and answers on the use of out-of-
specification batches of authorised cell/tissue-based advanced 
therapy medicinal products” 

Konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących 
wymagań jakościowych dla wyrobów medycznych  
w produktach złożonych 

Aktualizacja szablonów dla druków informacyjnych (QRD 
templates)  
 

  

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-28052019-w-sprawie-zasad-oceny-i-zatwierdzania-materia%C5%82%C3%B3w
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-28052019-w-sprawie-zasad-oceny-i-zatwierdzania-materia%C5%82%C3%B3w
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-28052019-w-sprawie-zasad-oceny-i-zatwierdzania-materia%C5%82%C3%B3w
http://www.abpi.org.uk/media/1593/abpi-guidance-on-pv-and-digital-media.pdf
http://www.abpi.org.uk/media/1593/abpi-guidance-on-pv-and-digital-media.pdf
http://www.abpi.org.uk/media/1593/abpi-guidance-on-pv-and-digital-media.pdf
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1466,Komunikat-dot-dostepnosci-do-lekow.html
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1466,Komunikat-dot-dostepnosci-do-lekow.html
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-under-additional-monitoring
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/09/12/default-calendar/global-vaccination-summit
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-standards/extended-eudravigilance-medicinal-product-dictionary-xevmpd-training
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-standards/extended-eudravigilance-medicinal-product-dictionary-xevmpd-training
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-24-27-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-24-27-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-24-27-june-2019
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Agendas_and_Minutes/Minutes/2019_05_CMDh_Minutes.pdf
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Agendas_and_Minutes/Minutes/2019_05_CMDh_Minutes.pdf
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Agendas_and_Minutes/Minutes/2019_05_CMDh_Minutes.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-use-out-specification-batches-authorised-cell-tissue-based-advanced-therapy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-use-out-specification-batches-authorised-cell-tissue-based-advanced-therapy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-use-out-specification-batches-authorised-cell-tissue-based-advanced-therapy_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/consultation-draft-guideline-quality-requirements-medical-devices-combination-products
https://www.ema.europa.eu/en/news/consultation-draft-guideline-quality-requirements-medical-devices-combination-products
https://www.ema.europa.eu/en/news/consultation-draft-guideline-quality-requirements-medical-devices-combination-products
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/product-information/product-information-templates
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