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"Ilaçlarııı Güveııliliği Hakkında Yönetmelik" kapsaıııında vedolizuınab içereıı "Entyvio
300mg infüzyonluk Çözelti Konsantresi için Toz" adlı ilacın ku]lanıını sırasında -.yduru
gelebilecek ciddi advers reaksiyonların topluı'ıı Ve hasta sağlığı açısındaır izlenebilınesi
amacıyla aşağıda ayrıntılarl açıklanaıı "Vedolizuınab Güı,enlik izlem Formu" r,e "Vedolizuınab
Hasta oııay Forınu" uygtılaması yürütülecektir.

a) Hasta onay Formu u1'gulaması
i. Kuruınuınuz tarafiırdan hazırlanınış Ve örııeği genelge ekiııde (Ek-l ) yer alan

"Vedolizuınab Hasta onay Fonnu" seri ııunraralı ve otokopili iki nüsha olarak ilgili
ruhsat sallibi taraflırdaıı hastanelere dağıtı l ır.

ii. Hekiınin ilacı reçete edebilınesi için Sağlık Kurı:lu Raporu ]razırlaınası gerekiı'.
iii. SağIık Kurulu Raporunun ııranuel ya da e-rapof olarak hazırlaııabilınesi içiıı "Hasta onay

Forınu" doldurulur.
iv. "Hasta onay Forıııu" hasta, ilacı reçete eden hekinı r.e hastanın küçük veya kısıtlı olması

lraliırde veli veya vasi taraflndan imzalaııır.
v. ilaçların geri ödeınesi için hasta oııay foı'ınunun doldurulduğuna dair beyanın ve fonıun

seri ııumaraslnln Sağlık Kurulu Raporunda yer alması gerekir.
vi. Reçete edeır ]rekiıır forırıuır bir ırüslrasıırı lrasla dosyasııra konulnıak üzere alır. Diğer

nüsha lıasta ya da hasta yakınııra verilir.

b) Vedolizumab Gür,enlik lzlem Formu uygulaması
i. Kuruııumuz tarafiırdan lıazırlanmış Ve örııeği genelge ekinde (Ek_2) yer alan

"Vedolizuııab Güvenlik izlenı Formu" seri numaralı ve otokopili iki ııüslıa olarak ilgili
ıuhsat salribi taraflndan hastaıre lere dağıtı l ır.

ii. Hekiın, ilacı reçete etnreden önce forııu doldurur.
iii. Reçete eden hekiın fonıu doldurduktan sonra imza|ar, koırsültasyoır alınak izere iç

hastalıkları uzn]anl (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi), nöroloji
uzmaıll ile göğtis ]ıastalık]arı ı,eya eı'ıf'eksiyon lıastalıkları uztTlantna gönderir ve fbrıı-ı bı-ı

uzıııaııl ar taraflırdan da iıırzalanır.
iv. Forırı doldurulup iır'ızalaııdıktaı'ı soııı'a ]ıekim ııraıruel ya da e-reçete olarak ilacı reçete

eder.
v. ilacın geri ödemesi için "Vedolizuınab Güvenlik izleın Formu"nun hekinılerce

doldurulduğuna dair beyanın ve fonnun seri nuınarastnln reçete eden hekim taraflııdan
sistemde belirtilmesi gerekir.
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vi. Reçete eden hekim, formun bir nüshasını hasta dosyasına konulmak izere alır. Diğer
nüshayı hasta veya hasta yakını ile eczaneye gönderir.

vii. Eczacı, fbrmları aylık olarak biriktirip, müteakip ayın ilk on günü içinde ilgili il Sağlık
Müdürlüğüne, il Saglık Müdürlüğü de TÜFAM'a ayfi ay içinde gönderir.

c) o'Vedolizumab Güvenlik Izlem Formu"nun doldurulma sıklığı
Bu form, ilk uygulama, dördüncü uygulama (l0. haftadaki değerlendirme sonrasında

yapılan ilk uygulaııa) ve sonraki her uygulama öncesinde doldurulur.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dAhilindeki tüm sağlık kurum / kuruluşlarrna Ve eczanelere
duyurulmasını önemle rica ederiın.

Prof. Dr. Eytıp GÜMÜŞ
Bakan a.

Ekler:
1. Vedolizumab Hasta Onay Formu (1 sayfa)
2.Yedolizumab Güvenlik izlem Formu (1 sayfa)

DAĞITIM
Gereği:
8l ilVaıiliği

Bilgi:
Maliye Bakanlığı
Milli Savunııra Bakaıılığı
Sosyal Güvenlik Kuruınu
Yüksek Öğretiın Kurumu
Türk Eczacıları Birliği
Türk TabipleriBirliği
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SERi NUMARASI

V vpooı,İzuıvıag HASTA oNAY FoRN{U^

Sağlığıın ile ilgili olarak yapılan muayene ve tetkikleriıııiıı değerlendiı'ilnresi soırucunda

A) Ilastalığııı"ıııı tanısıırın olduğu. bu l-ıastalığılı
bağışıklık sistemiııi ilgilendiren bir hastalık olduğu, bu güne kadaı' kı"ıllaııdlğınr
ilaçların lıastalığııııın ilerleıııesiııi durduraınadığı ve lıastalığııııııı hala aktif olarak
devaııı ettiği. bu aşamada Eııtyvio ilacıııı kullanııranı gerektiği ve ktıllaııınadığıırr
takdirde hastalığıınııı şiddetleııebileceği,

B) Tedaviıııde kııllanılacak olan bıı ilacııı çeşitli yaıı etkilerinin olduğu ve bu yan
etkileıiıl: ciddi iııfüzyon reaksiyonları olabileceği, tüberküloz ve diğer enfeksiyoıılara
ıııeyili artırabileceği, ilaca karşl alerjik reaksiyoırlarııı olabileceği. ııadir de olsa
progresif ınultifokal lökoensefalopati (PML) isıni verilen nörolojik hastalığa sebep
olabileceği' bağışıklık sistenıine etkisi nedeniyle ııraligııite riski olabileceği baııa
anlatılnııştır. ilacın oluşabilecek yan etkilerinin Ve etkililiğinin gözleııebilnıesi
hekinıiıı belirleyeceği sıklıklarda koııtrollere gelıııenr gerektiği, tedavi sırasıııda bir
sorunla karşılaştığıında doktoruma ulaşabilmek için onll arayabileceğiııı Ve
bilgiIendirilebileceğim baııa bildirilmiştir.

C) Doktorutnca laraflnıa açıklanan tüm bilgileri anladıııı ve gerekli gördüğüıı-ı tüın
konularda aydııılatıldııı. Hiçbir baskı altında kalnıaksıZın. tamaınen kendi iradeıııe
dayaııarak, istediğiııı takdirde tedaviııri durdurup, Vazgeçme hakkııır sak]ı kalıı'ıak
koşulu ile öııerilıııiş olan vedo]izuınab etkin ınaddeli Entyvio isiırıli ilacı kullaııınayl,
btı ilacın parenteral kullanımı slrasında oluşabilecek yan etkiler için tıbberı gerekli,
şahsı nra ek girişiııde bulunul abi l eceğiııe dair rıza gösteı'i yoruııı'

Hastanın Adı-Soyadı
Tarih:
imza:

Tanık Adı-Soyadı
Tarilı:
iınza'.

Dr Tarih: |ınza

* 
Vuu ilaç ek izlenıeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenıııesini sağlayacaktır.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanınakta olduğunuz iIacın güveı-ıliliği hakkında daha fazla bilgi
edinilmesine katkı sağlaınış olacaksınız. Kullannıa Taliıııatında yer alan veya alnrayan herlıaııgi bir yan etki
ı-ııeydana gelınesi duruıııunda hekiıııiniz, eczac|nlz veya heınşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşilaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesiııde yer alaıı "ilaç Yan Etki Bildirimi'' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 3l4 00 08
nuı-ııaralı yan etki bildirinı hattını arayarak Türkiye Farı-ııakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne velveya ilgili firnıa
yetkilisine bildiriııiz.



SERi NL]I\4ARASI

V vBnoı-iztıırıaıı çür,pxı-ix İzı-ıııvı FORN,IU 
o

ı Ijasta eırfeksiyoır riski ve ıörolojik risk [özellikle Progresif lr{ultifokal Lökocırsefalopati (PML)] yölıünden
değerlendiri l ın işı ir.

ı Hastada halen klinik olarak aktif ti"ıberkiiloz veya nıaligııite buluıııııaı-ııaktadır.
o Hasta, ilaca bağIı ttiberkiiloz, eııfeksiyoıı ve ınaligııite ı'iski konustında rıyarılınıştlr.
o Entyvio (vedolizumab) tedavisi alıııasıııda rııedikal sakıııca 1,oktur.
o Bı"ı forında yer alaır ilaç için uygun aşılarııı yapılıııası öneriln-ıiştir'

iııza
Adı Soyadı (Kaşe)
Reçete Edeıı Ilekiıır

iı"ııza
Adı Soyadı (Kaşe)

iç HastaIıkları Uzııraırı

iıııza
Adı Soyadı (Kaşe)
Nörolo.ii Uzıı-ıaııı

lııza
Adı Soyadı (Kaşe)

Eırf-eksiyoır IJast. Uzıı-ıaıı ı

Ve1;3 çir-", Hast. Uzıııaııı

Fonnuıı dolduruln-ıa tarilri

Kaçıı-lcı uygulaına
olduğu........

4.uygulaırra ( l 0. haftadaki
değerleııdirıııe soırrasıııda
yapılaıı ilk uysuIaına)

l. uygulaııra

Raşlaııgıçta ti.ibeıki-iloz değerleııdirnıesi PPD:. . . ... .

INH profiIaksisi ya;ıılacaksa başlangıç r,e bitiııı tarihi

Maligı \/eya pı'e-malign hasta|ık öyki-isii:.

Akciğer grafisi

Entyvio (vedolizuıırab) tedavisini endike kılaır durtıııı:

Bıı tedavi öı-ıcesiııde ilgili tanı ve eırdikasyoıl içiıı kullanılan ilaçlar:

Hastaııııı taı]ıSı Ve taııı tarilıi

Hastaıre adı ve lıastaııılı dosya ıruı-ı-ıarası

Hastanın yaşl \/e ciıısiyeti

Hastarıın adı, soyadı

Tarih Verileır

doz

olıışan advers

etkiler

Elde edileıı

oluıırlu etkiler

Birlikte kuIlaı-ııIan ilaçlar

* Bu lbı'lır Eıtyvio (vec1t-ıl izulııab) i ç i ıı kıı l laıı ı l ıııaktacl ıı'.
ı'Bu fonrr, ilk ııygıılan-ıa, dördüııcii uygulaıııa (l0. haftadakideğerlendirıııe soırrasıııda yapılaı'ı ilk ııygıılaına) r,e sonraki

lıer uygulanra öııcesinde dolduıul ı-ııa l ıd ı r.
* Vedolizumab uygulanıası şiddetli infiizyoıi reaksiyoıılarıı-ıa yol açabilir. Şiddetli reaksiyoır oıtaya çıktığında

vedolizunrab uygulaıı-ıasl durdıırulıı-ıalı ve uygull tıbbi tedavi uygulaıııııalıdır.
* Hasta başlangıçta ve ilaç kııllanıldığı sürece tüberkiiloz, eııfeksiyoıı, ıı-ıaligıı hastalıl<larııı gelişiıni ve nörolojik risk

yöııüııdeıı reçete eden lrekiıırler ile iç hastalıkları, nöroloji ve göğiis lıastalıkları veya enfeksiyon Iıastalıkları
uznraıı larıııca yak ından izlerunelidir.

* Ciddi advers reaksiyoı'ı gelişınesi durrınıı.ıııda "TÜFAM Bildiriıır Fonnu" dolduıularak TÜFAM'a 15 gün içinde
bildirilnıelidir. (Adres: S.B. Tiirkiye iIaç r,e Tıbbi Cihaz Kı"ırrııı-ltl Söği.itözii Mah.2l76. Sok. No:5, Tel: (03l2) 2l8 30
00, 0800 3l4 00 08; Faks: (0312) 218 35 99; e-posta: tufaıı@)titck.gov.tr)

ilacın aIındığı eczaıreıriıı adı ve adresi:.


