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"ilaglann Giivenlilili Hakkrnda Ydnetmelik" kapsamrnda bazr ilaglarn kullammr
srrasrnda meydana gelebilecek ciddi advers reaksiyonlann toplurn ve hasta salhlr agrsrndan
idenmesi amacryla uygulanmakta olan "ilag Giivenlik izlem Formu" ve "Hasta Onay Formu"
uygulamasr, I Nisan 2016 tarihinden itibaren a5a[rdaki gibi yiiriiti.ilecektir.

1. Etanerseot infliksimab. adalimunab. abatasept kanakinumab. ustekinumab.
solimumab. tosilizumab. sertolizumab ve sekukinumab:

a) Hasta Onay Formu uygulamasr
1. Kurumumuz tarafindan hazrlanmrg ve 6me!i genelge ekinde (Ek-l) yer alan "Hasta
Onay Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili nrhsat sahipleri tarafindan
hastanelere dalrtrlrr.

2. Hekimin ilacr regete edebilmesi igin Salhk Kurulu Raporu hazrrlamasr gerekir.
3. Saghk Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazrrlanabilmesi igin "Hasta

Onay Formu" doldurulur.
4. "Hasta Onay Formu" hasta" ilacr reqete eden hekim ve hastamn kiigiik veya ktsrth

olmasr halinde veli veya vasi tarafindan imzalamr.
5. ilaglann geri ddemesi igin hasta onay formunun doldurulduluna dair beyamn ve formun

seri numarasrrun Salhk Kurulu Raporunda yer almasr gerekir.
6. Regete eden hekim formun bir ntishasmr hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Diler

niisha hasta ya da hasta yakrnrna verilir.
b) ilag Giivenlik iilem Formu uygulamasr

l. Kurumumuz tarafindan hazrlanmrq ve 6me!i genelge ekinde (Ek-2) yer alan "ilaq
Gtivenlik izlem Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili ruhsat sahipleri
tarafindan hastanelere dafrtrlrr.

2. Hekim, ilacl regete etmeden 6nce formu doldurur.
3. Regete eden hekim formu doldurduktan sonm imzalar, konsiiltasyon almak iizere ig

hastahklan uzmam (reqete eden hekim iq hastahklan kiikenli ise kendisi, gocuk
hastalarda ise gocuk hastahklan uzmam) ile gdpiis hastahklan veya enfeksiyon
hastahklan uzmanma gdnderir ve form bu uzrnanlar tarafindan da imzalamr.

4. Form doldurulup imzalandrktan sonra hekim manuel ya da e-regete olarak ilacr regete
eder.

5. ilaglann geri ddemesi igin "ilag Giivenlik izlem Formu"nun hekimlerce dolduruldu!'una
dair beyamn ve formun seri numarasrmn regete eden hekim tarafindan sistemde
belirtilmesi gerekir.
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6. Regete eden hekim, formun bir niishastnt hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Di[er
niishayr hasta veya hasta yakrru ile eczaneye g6nderir.

7. Erzas, formlan ayhk olarak birihirip, miiteakip ayrn ilk on giinu iginde ilgili il Saghk

Miidiirlii[iine, it Saghk Mudiirlii$i de TUFAM'a ayn ay iginde gdnderir.

c) 'ilag Giiventik iilem Formu'nun doldurulma srkh$
ilaglann kullarumrna devam edilebilmesi igin iig ayhk aralarla ilag Gtivenlik izlem Formu

doldurulur.

2. Rituksimab (Kanser tanrsr drrndaki kullanrmlar icin):
a) Hasta Onay Formu uygulamasl

l. Kurumumuz tarafindan hazrrlanmrg ve iimeli genelge ekinde (Ek-3) yer alan
"Rituksimab Hasta Onay Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili ruhsat

sahipleri tarafindan hastanelere daprtrlrr.
2. Hekimin ilacr regete edebilmesi igin Salhk Kurulu Raporu hazrrlamast gerekir.

3. Safhk Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazrrlanabilmesi igin
"futuksimab Hasta Onay Formu" doldurulur.

4. "Rituksimab Hasta Onay Formu" hast4 ilacr regete eden hekim ve hastamn kiigtik veya

krsrth olmasr halinde veli veya vasi tarafindan imzalamr.
5. ilaglann geri ddemesi igin hasta onay formunun doldurulduluna dair beyamn ve formun

seri numarasrmn Safhk Kurulu Raporunda yer almasr gerekir.

6. Regete eden hekim formun bir niishasrru hasta dosyasrna konulmak tizere alrr. Diler
niisha hasta ya da hasta yakrmna verilir.

b) itag Gtventik iilem Formu uygulamasr
l. Kurumumuz tarafindan hazrrlanmtg ve 6me[i genelge ekinde (Ek-4) yer alan

"Rituksimab Giivenlik izlem Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili
ruhsat sahipleri tarafindan hastanelere dafrtrlrr.

2. Hekim, ilact regete etmeden 6nce formu doldurur.
3. Regete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konstiltasyon almak iizere i9

hastahklan uzmamna (regete eden hekim i9 hastahklan kdkenli ise kendisi ikinci bdliimii
de imzalayabilir, gocuk hastalarda ise pediyatrik romatoloji veya pediyatrik enfeksiyon
veya pediatrik immunoloji uzmaru) gdnderir ve form bu uzman tarafindan da imzalanr.

4. Form doldurulup imzalandrktan sonra hekim manuel ya da e-regete olarak ilact regete

eder.
5. ilaglann geri ddemesi igin "Rituksimab Giivenlik izlem Formu"nun hekimlerce

doldurulduluna dair beyamn ve formun seri numarasrmn regete eden hekim tarafindan
sistemde belirtilmesi gerekir.

6. Regete eden hekim, formun bir niishastru hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Diler
niishayr hasta veya hasta yakrru ile eczaneye gtinderir.

7. Eczaq, formlan ayhk olarak biriktirip, miiteakip ayrn ilk on giinii iginde ilgili it Saglft
Miidiirlultine, it Sagtrt Miidiirlii[{i de TUFAM'a aym ay iqinde gdnderir.

c) 'lhq G[ventik i2lem Formu'nun doldurulma srkh$
ilaglann kullammrna devam edilebilmesi iqin altr ayhk aralarla ilag Giivenlik izlem Formu

doldurulur.
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3. Belinumab:
a) Hesta Onay Formu uygulamasl

1. Kurumumuz tarafindan hazrrlanmtg ve dmeli genelge ekinde (Ek-5) yer alan

"Belimumab Hasta Onay Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili ruhsat

sahipleri tarafindan hastanelere dalrtrlrr.
2. Hekimin ilacr regete edebilmesi igin Salhk Kurulu Raporu hazrrlamasr gerekir.

3. Saghk Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazrrlanabilmesi igin
"Belimumab Hasta Onay Formu" doldurulur.

4. "Belimumab Hasta Onay Formu" hasta, ilacr regete eden hekim ve hastarun kiigi.ik veya

krsrth olmasr halinde veli veya vasi tarafindan imzalamr.
5. ilaglann geri ddemesi igin hasta onay formunun dolduruldu[una dair beyantn ve formun

seri numarasrrun Salhk Kurulu Raporunda yer almasr gerekir.

6. Regete eden hekim formun bir niishasrm hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Diler
niisha hasta ya da hasta yakmrna verilir.

b) itaq Gffvenlik iilem Formu uygulamast
l. Kurumumuz tarafindan hazrrlanmrg ve 6me!i genelge ekinde (Ek-6) yer alan

"Belimumab Giivenlik izlem Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili
nrhsat sahipleri tarafindan hastanelere dafrtrhr.

2. Hekim, ilact regete etrneden 6nce formu doldurur.
3. Regete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsiiltasyon almak iizere ig

hastahklan uzmam (regete eden hekim ig hastahklan kdkenli ise kendisi ikinci b0liimii de

imzalayabilir), ndroloji uzrnam ve psikiyatri uzmanlna gdnderir ve form bu uzmanlar

tarafindan da imzalamr.
4. Form doldurulup imzalandrktan sonra hekim manuel ya da e-regete olarak ilacr regete

eder.
5. ilaglann geri ddemesi igin "Belimumab Giivenlik izlem Formu"nun hekimlerce

dolduruldu[una dair beyamn ve formun seri numarastrun regete eden hekim tarafindan

sistemde belirtilmesi gerekir.
6. Regete eden hekim, formun bir niishastru hasta dosyastna konulmak iizere alrr. Diler

niishayr hasta veya hasta yakrm ile eczaneye gdnderir.

7. Eczzcr, formlan ayhk olarak biriktirip, miiteakip ayrn ilk on giinii iginde ilgili il Saghk

Mudiirlii!'rine, il Saghk Miidtirlii!'ii de TUFAM'a aynr ay iginde gdnderir.

c) "itag Giivenlik iilem Formu'nun doldurulma srkhfr. 
ih;hnn kullammrna devam edilebilmesi igin iig ayhk aralarla ilag Giivenlik izlem Formu

doldurulur.

4. Tofasitinib:
a) Hasta Onay Formu uygulamasr

l. Kurumumuz tarafindan haarlanmrg ve 6me[i genelge ekinde (Ek-7) yer alan
'Tofasitinib Hasta Onay Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili ruhsat

sahipleri tarafindan hastanelere dafrtrlrr.
2. Hekimin ilacr regete edebilmesi igin Salhk Kurulu Raporu hazrrlamasr gerekir.
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3. Sa!l* Kurulu Raporunun manuel ya da e-rapor olarak hazrrlanabilmesi igin
"Tofasitinib Hasta Onay Formu" doldurulur.

4. *Tofasitinib Hasta Onay Formu" hasta, ilacr regete eden hekim ve hastanm kiigiik veya
krsrth olmasr halinde veli veya vasi tarafindan imzalamr.

5. ilaglann geri tidemesi igin hasta onay formunun doldurulduguna dair beyamn ve formun
seri numarasmrn Salhk Kurulu Raporunda yer almasr gerekir.

6. Regete eden hekim formun bir ntishaslru hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Diler
ntisha hasta ya da hasta yakrmna verilir.

b) itag Giivenlik iilem Formu uygulamasr
I . Kurumumuz tarafindan hazrrlanmrg ve 6me!i genelge ekinde (Ek-8) yer alan
"Tofasitinib Giivenlik izlem Formu" seri numarah ve otokopili iki niisha olarak ilgili
ruhsat sahipleri tarafindan hastanelere dalrtrlrr.

2. Hekim, ilacr regete etrneden 6nce formu doldurur.
3. Reqete eden hekim formu doldurduktan sonra imzalar, konsiiltasyon almak iizere ig

hastahklan uzmam (regete eden hekim i9 hastahklan k6kenli ise kendisi ikinci biili.imii de
imzalayabilir), g6!.iis hastahklan uzma veya enfeksiyon hastahklan uzmamna gdnderir
ve form bu uzmanlar tarafindan da imzalam.

4. Form doldurulup imzalandtktan sonra hekim manuel ya da e-regete olarak ilacr regete
eder.

5. ilaglann geri tidemesi igin "Tofasitinib
dolduruldu[una dair beyamn ve formun seri
sistemde belirtilmesi gerekir.

6. Regete eden hekim, formun bir niishasrm hasta dosyasrna konulmak iizere alrr. Diler
niishayr hasta veya hasta yakrn ile eczaneye gdnderir.

7. Eczas, formlan ayhk olarak biriktirip, miiteakip ayrn ilk on giinii iginde ilgili il Saghk

. Miidtidugiine, il Saghk UUdtirliigii de TUFAM'a aym ay iginde gdnderir.
c) (Ilag Givenlik lzlem Formu"nun doldurulma srkh[,r

ilaglann kullammrna devam edilebilmesi igin ilg ayhk aralarla ilag Giivenlik izlem Formu
doldurulur.

Bilgilerini ve gerefiini rica ederim.

Prof. Dr. eyup cUMUg
Bakan a.

MUstegar

Giivenlik izlem Formu"nun hekimlerce
numaraslmn regete eden hekim tarafrndan
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Ekler:
1. Hasta Onay Formu (l sayfa)
2. ilag GUvenlik izlem Formu (l sayfa)
3. Rituksimab Hasta Onay Formu (1 sayfa)
4. Rituksimab Giivenlik izlem Formu (1 sayfa)
5. Belimumab Hasta Onay Formu (l sayfa)
6. Belimumab Giivenlik izlem Formu (1 sayfa)
7. Tofasitinib Hasta Onay Formu (1 sayfa)
8. Tofasitinib Giivenlik izlem Formu (l sayfa)

DAGITIM
GereEi:
81 il ValiliEi

Bilei:
Maliye Bakanllr
Milli Savunma Bakanl[r
Sosyal Gtivenlik Kurumu
Ytiksek Ogretim Kurumu
Tiirk Eczacrlan Birlili
Tiirk Tabipleri Birligi
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SERINUMARASI

V rusraoxAYFoRMU*

Salhlrm ile ilgili olarak yaprlan muayene ve tetkiklerimin defierlendirilmesi sonucunda:

A) Hastahlrmtn tanlslnln . ..oldu$u, bu hastahgrn

bagrgrkhk sistemini ilgilendiren bir hastahk oldufu, bu gi.ine kadar kullandlrm
ilaglann hastahprmrn ilerlemesini durduramadr[t ve hastahltmrn hal6 aktif olarak

devam ettigi, bu atamada... ilacrnt kullanmam gerektigi ve

kullanmadrlrm takdirde hastah[rmrn giddetlenebileceli,

B) Tedavimde kullantlacak olan bu ilaglann balrqrkhk sistemi iizerine ve diper sistemler

iizerine gegitli yan e&ilerinin oldulu ve bu yan etkilerin: T0berkiiloz, mantar

enfeksiyonlan ve diler enfeksiyonlara meyli artrrabileceli, ilaca kargr alerjik

reaksiyonlann olabileceli, nadir de olsa demiyelizan hastahk gibi bazr ndrolojik

hastafuklan, lenf kanseri, solid tiim6r ve nadir olarak kan kanseri gibi bazr kanserleri

artrrabilecefi, nadir de olsa kan delerlerinde diiSme yapabileceli, kalp yetmezlilinde
yetmezliEi artrrabileceli (tosilizumab tedavisi srrasmda komplike divertikiilit
geliqebileceli) bana anlatrlmrqtrr. ilacrn olugabilecek yan etkilerinin ve etkilililinin
gdzlenebilmesi igin 3 ay arayla ve gerektilinde daha klsa stirelerde kontrollere

gelmem gerekili, tedavi strasmda bir sorunla kargrlaStrgrmda doktoruma ulagabilmek

igin onu arayabilecelim ve bilgilendirilebilecelim bana bildirilmigtir.

c) Doktorumca tarafima agrklanan tiim bilgileri anladrm ve gerekli gdrdi.ifitim tiim
konularda aydrnlatrldrm. Higbir baskr altrnda kalmakslztn, tamamen kendi irademe

dayanarak, istedilim takdirde tedavimi durdurup, vazgeqme hakkrm sakh kalmak

kogulu ile dnerilmig olan .... isimli ilact kullanmayr, bu ilacrn

parenteral kullammr srrasrnda olugabilecek yan etkiler igin trbben gerekli, gahsrma ek

girigimde bulunulabilece[ine dair nza gdsteriyorum.

Hastarun Adr-Soyadr:
Tarih:
imzz:

Dr................. ............Tarih:

Tamk: Ad-Soyad
Tarih:
imza:

lmzl.

I Bu form Enbrel (etanen€pt), Remicade (inflikimab), Remsima (infliksimab), Humira (adalimumab), Orencia

(abarasep0, Ilaris ftanakinumab), Stelara (ustekinumab), Simponi (golimumab), Actemra (tosilizumab), Cimzia
(s€rtolizumab) ve Cosentyx (sekukinumab) igin kullanrlmaktadtr'

Vn, iUg ek izlemeye tabidir. Bu itggen yeni gifvenlilik bilgisinin hrzh olarak belirlenmesini sa$layacaktr.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacrn gUvenlilifi hakkrnda daha fazla bilgi

edinilrnesine katkr saglamrg olacaksmz. Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan e&i

meydana gelmesi durumunda hekiminiZ eczaclnE veya hemgireniz ile konugunuz. Aynca karylla$tlgmz yan

etkileri www.titck.sov.n sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildiriml' ikonuna trklayarak ya da 0 800 314 00 08

noma"al, yun 
"tkilltairim 

hattrnr arayarak Tilrkiye Farmakovijilans Merkezi (1'-tlFAM)'ne ve/veya ilgili firma
yetkilisine bildiriniz.
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Hastanrn adr, soyadr:

Hastanrn yagr ve cinsiyeti:

Hastane adr ve hastanrn dosya numarasr:

Hastanln tanlsl ve tanr tarihi:

Bu tedavi d,ncesinde ilgili tanr ve endikasyon igin kullanrlan ilaglar:

tedavisini endike krlan durum:

Baqlangrgta tiiberkiiloz delerlendirmesi PPD:.......................Akcifiergrafisi:
INH profilaksisi yaprlacaksa baglangrg ve bitim tarihi:. ...

Malisn veva nre-malisn hastalk ii,vkiisii:.

Tarih
Verilen

doz

Olugan advers

etkiler

Elde edilen

olumlu etkiler
Birlikte kullanrlan ilaglar

I . uygulama

3. aydaki cevap

Kagrncr uygulama
oldulu ......

Formun doldurulma tarihi:

o Hastada halen klinik olarak aktiftiiberktiloz veya malignite bulunmamaktadrr.
o Hasta, fungal enfeksiyon geliqimi riski ydniinden delerlendirilmiqtir.
o Hast4 ilacrn tiiberkiiloz, lenfoma ve malignite dahil riskleri konusunda uyanlmrgttr.
o Tosilizumab tedavisi alacak hastalar, komplike divertikiilit belirtisi olabilecek karrn a$rsr gibi semptomlar

agrsrndan uyanlmrqtrr.
. ...................... tedavisi almasrnda medikal sakmca voktur.

imza imza imza
Adr Soyadr (Ka;e) Adr Soyadr (Kage) Adr Soyadr (Ka5e)
Regete Eden Hekim ig Hastahklan Uzmanr Gdfiis Hastahklarr Uznanr

veya veya

Qocuk Hastahklan Uzmanr Enfeksiyon Hastahklan Uzmanr

* Bu form Enbrel (etanersept), Remicade (infliksimab), Remsima (infliksimab), Humira ladalimurn:ab), Orencia
(abatasept), Ilaris (kanakinumab), Stelara (ustekinumab), Simponi (golimumab), Actemra (tosilizumab), Cimzia
(sertolizumab) ve Cosentyx (sekukinumab) igin kullanrlmaktadrr.
* Bu form, tedavi siiresince tig ayda bir doldurulmaLdrr-

' Hasta baqlangrgta ve ilag kullanrldrfr siirece tiiberkiiloz, fungal enfeksiyon, lenfoma ve malign hastahklann geligimi
yOniinden regete eden hekimler ile gdliis hastahklarr (veya enfeksiyon hastahklan) ve i9 hastahklan (gocuklar igin
gocuk hastahklan) uzmanlarrnca yakrndan izlenmelidir.
rCiddi advers reaksiyon geliqmesi durumunda *TUFAM Bildirim Formu" doldurularak TUFAM'a 15 giin iginde
bildirilmelidir. (Adres: S.B. Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Stiliitdzti Mah.zl76. Sok. No:5, Tel: (03i2) 218 30
00,0800 314 00 0E; Faks: (0312) 218 35 99; e-posta: tufam@titck.gov.tr)

ilacrn ahndrlr eczanenin adr ve adresi:

't YBu ilag ek izlemeye labidir. Bu trSgen yeni guvenlilik bilgisinin hrzl olarak belirlenmesini sallayacalrtrr. Sagllk meslegi mensuplarmn
tUphcli advers rcaksiyonlannr bildirmeleri b€klenmektedir. Raporlarna yaptlmasr, ilacm yararlrisk dengesinin s0rekli olarak izlenmcsine olanak
saglamaktadlr.



SERINUMARASI

V nirtxsirvraB HAsrA oNAy FoRMU*

Salltlrm ile ilgili olarak yaprlan muayene ve tetkiklerimin delerlendirilmesi sonucunda:

A) Hastahlrmrn taruslnln . ..oldugu, bu hastahgrn
baggrklk sistemini ilgilendiren bir hastahk oldulu, bu giine kadar kullandrfirm
ilaglann hastahltmrn ilerlemesini durduramadrlr ve hastahlrmm hala aktif olarak
devam ettifli, bu agamada Mabthera ilacrnr kullanmam gerektili ve kullanmadt[rm
takdirde hastahlrmrn qiddetlenebilece[i,

B) Tedavimde kullamlacak olan bu ilaglann balrqrkhk sistemi iizerine ve diler sistemler
iizerine geqitli yan etkilerinin oldulu ve bu yan etkilerin: ciddi infiizyon reaksiyonlan
olabileceli, cilt ve mukozal reaksiyonlara yol agabilecefi, enfeksiyonlara meyili
artrrabilecefi, nadir de olsa progresif multifokal ldkoansefalopati (PML) ismi verilen
ndrolojik hastahla sebep olabileceli, kan delerlerinde diigme yapabilecegi, ba[rgrkhk
sisteminde zayrflamaya (lgG olarak bilinen antikor seviyelerinde diigme) yol
agabilecegi bana anlatrlmrqtrr. ilacrn oluqabilecek yan etkilerinin ve etkilililinin
gdzlenebilmesi igin 6 ay arayla ve gerektilinde daha losa siirelerde kontrollere
gelmem gerektifi, tedavi srrasrnda bir sorunla kargrlaqtrlrmda doktoruma ulaqabilmek
igin onu arayabilecelim ve bilgilendirilebilecefim bana bildirilmigtir.

C) Doktorumca tarafrma agrklanan tiim bilgileri anladrm ve gerekli giirdiiliim ti.im
konularda aydrnlatrldrm. Higbir bask altrnda kalmakslzln, tarnamen kendi irademe
dayanarak, istedifim takdirde tedavimi durdurup, vazgegme hakkrm sakh kalmak
kogulu ile dnerilmiq olan rituksimab etkin maddeli Mabthera isimli ilacr kullanmayr,
bu ilacrn parenteral kullammr srrasrnda olugabilecek yan etkiler igin trbben gerekli,
gahsrma ek girigimde bulunulabilecegine dair nza gdsteriyorum.

Hastanra Adr-Soyadr:
Tarih:
imza:

Tamk Adr-Soyadr:
Tarih:
imza:

Dr Tarih: imza..

* Bu form Mabthera'nm kanser tantsr dlgrndaki kullanrmlannda gegerlidir.* 
V"u ru9 ek izlemeye tabidir. Bu uggen yeni giivenlilik bilgisinin hrzh olarak belirlenmesini saf,layacaktrr.

Meydana gelen yan e&ileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacrn giivenlilili hakkrnda daha fazla bilgi
edinilmesine ka&r saglamls olacaksrnz. Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki
meydana gelmesi durumunda hekiminiz eczzLcfirz yeya hemgireniz ile konugunuz. Aynca kartllalhgrnz yar
etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan "ila9 Yan Etki Bildirimt' ikonuna trklayarak ya da 0 800 3 t4 00 08
numaralt yan e&i bildirim hatturr arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne vg/veya ilgili firma
yetkilisine bildiriniz.



SERINUMARASI

Y niruxsiltls cWnxI,ix izLEM FoRIVIU*

Hastanrn adr, soyadr:

Hastanrn yapr ve cinsiYeti:

Hastanln tanlsl ve tanr tarihi:

Tarih Verilen

doz

Olu;an advers

etkiler

Elde edilen

olumlu etkiler

Birlikte kullanrlan ilaglar

I . uygulama

6. aydaki cevap

Kagrncr uygulama
oldulu... .....

Formun doldurulma tarihi: .

. Hast4 enfeksiyon riski y6niinden delerlendirilmigtir.
o Mabthera (rituksimab) tedavisi almasrnda medikal saktnca yoktur.

imza
Adr Soyadr (Kage)

Regete Eden Hekim

imza
Adr Soyadr (Ka;e)

i9 Hastahklan Uzrnanr
(Pediyatrik Romatoloj i veya
Pediyatrik Enfeksiyon veya

Pediyatrik immunoloji)

* Bu form Mabthera'nm kanser tanrsr drgrndaki kullanrmlan srrasrnda doldunrlmahdrr.
I Bu form, tedavi sUresince altr ayda bir doldurulmaltdtr'
* Hasta ba$langlgta ve ilag kullanrldrlr siirece enfeksiyon riski ytintinden regete eden hekimler ve i9 Hastahklan

(eocuklar igin Fediyatrik Romatoloji veya Pediyatrik immunoloji veya Pediyatrik Enfeksiyon Uzmanr) uzmanlannca

yakrndan izlenmelidir.
i Ciddi 

"dr"." 
reaksiyon geligmesi durumunda *TUFAM Bildirim Formu" doldurularak TUFAM'a 15 giin iginde

bildirilmelidir. (Adres: S.B. ttirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Sogiitozii Mah.2l76. Sok. No:5, Tel: (0312) 218 30

00, 0800 314 00 08; Faks: (0312) 218 35 99; e-posta: tufam@titck.gov'tr)

ilacrn ahndrpr eczanenin adr ve adresi:............... ' ' '...

t VBu ilag ck izlemeye tabidir. Bu [ggen yeni govenlilik bilgisinin hrzlr olarak b€lirlenmesini sa$layacakttr. SagLk meslegi mensuplannm

tifpheli advcrs rerksironlannr bildirmclcri beklenmcktcdir. Raporlama yaprlmasl ilacrn yararlrisk dengesinin stirekli olarak izlenmesine olanak

satlamaktadrr.



SERINUMARASI

Y eBLirvIuMAB HASTA oNAy FoRMU*

Saphlrm ile ilgili olarak yaprlan muayene ve tetkiklerimin degerlendirilmesi sonucunda:

A) Hastahlrmm tanrsrntn ... oldulu, bu hastahlrn
bagrqrkhk sistemini ilgilendiren bir hastahk oldulu, bu giine kadar kullandr[rm
ilaglann hastah[mrn ilerlemesini durduramadrlr ve hastahlrmrn hala aktif olarak
devam ettifii, bu agamada Benlysta ilacrm kullanmam gerektili ve kullanmadrlrm
takdirde hastahfrmrn giddetlenebilecefi,

B) Tedavimde kullamlacak olan bu ilaglann bagrgrkhk sistemi iizerine ve diler sistemler
i.izerine gegitli yan etkilerinin oldu[u ve bu yan etkilerin: ciddi inffizyon reaksiyonlan
olabilecepi, cilt ve mukozal reaksiyonlara yol agabilecefi, enfeksiyonlara meyili
artrrabilecefii, progresif multifokal l6koansefalopati (PML) ismi verilen ndrolojik
hastahla sebep olabileceli, kan delerlerinde diiqme yapabilecegi, bag$rklft
sisteminde zayfTatnaya yol agabilecefi, ruh salhlr ile ilgili sorunlara ve kalp
sonu anna yol agabileceli, kansere neden olabileceli bana anlatrlmrgtrr. ilacrn
olugabilecek yan etkilerinin ve etkililifinin gdzlenebilmesi igin 3 ay arayla ve
gerektipinde daha krsa siirelerde kontrollere gelmem gerektili, tedavi srrasrnda bir
sorunla kargrlagtrlrmda doktoruma ulagabilmek igin onu arayabilecelim ve
bilgilendirilebilece!im bana bildirilmigtir.

C) Doktorumca tarafima agrklanan tiim bilgileri anladrm ve gerekli giirdii!'iim tiim
konularda aydrnlatrldrm. Higbir baskr altmda kalmaksrzm, tarnamen kendi irademe
dayanarak, istedi[im takdirde tedavimi durdwup, yazgegme hakkrm sakh kalmak
kogulu ile 6nerilmig olan belimumab etkin maddeli Benlysta isimli ilacr kullanmayr,
bu ilacrn parenteml kullammr srrasrnda olugabilecek yan etkiler iqin trbben gerekli,
qahsma ek girigimde bulunulabileceline dair nza gdsteriyorum.

Hastamn Adr-Soyadr:
Tarih:
imza:

Taruk Adr-Soyadr:
Tarih:
imza:

Dr Tarih: imza'.

+Bu form Benlysta (belimumab) igin kullamlmaktadrr.

* 
V"r r"O ek izlemeye tabidir. Bu Uggen yeni gtivenlitik bilgisinin hrztr olarak belirlenmesini saflayacaktrr.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldulunuz ilacrn guvenlilif,i hakkrnda daha fazla bilgi
edinilmesine katkr saglamrg olacaksrnz. Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki
meydana gelmesi durumunda hekiminia eczzclrl,lz yeya hemgireniz ile konugunuz. A),Trca kartllattlgmz yan
etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildiriml' ikonuna trklayarak ya da 0 800 314 00 08
numaralt yan etki bildirim hattmr arayarak Ttlrkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne ve/veya ilgili firma
ye&ilisine bildiriniz.



SERiNUMARASI

V srr,iMUMA.s ctrvuxlix izLEM FoRMU*

Hastanrn adr, soyadr:

Hastanln ya5l ve cinsiyeti:

Hastane adr ve hastanln dosya numarasl:

Hastanrn tanlsl ve tanl tarihi:

Bu tedavi tincesinde ilgili tanr ve endikasyon igin kullanrlan ilaglar:

Benlysta tedavisini endike krlan durum:

Tarih Verilen

doz

Oluqan advers

etkiler

Elde edilen

olumlu etkiler

Birlikte kullanrlan ilaglar

l. uygulama

3. aydaki cevap

Kagmcr uygulama
oldulu........

Formun doldurulma tarihi: .

o Hasta enfeksiyon riski, n<irolojik ve psikolojik risk yOniinden defierlendirilmiqtir.
. Hast4 ilacrn enfeksiyon ve malignite riski konusunda uyanlmrgtr.
o Benlysta (belimumab) tedavisi almasrnda medikal sakrnca yoktur.

Imza lmza imza lmza
Adr Soyadr (Kaqe) Adr Soyadr (Ka;e) Adr Soyadr (Kaqe) Adr Soyadr (Kage)

Regete Eden Hekim ig Hastahklan Uzmanr Ndroloji umranr psikiyatri Uznanr

* Bu form Benlysta (belimumab) igin kullanrlmaktadrr.
* Bu form, tedavi siir€since iig ayda bir doldurulmahdrr.
+ Belimumab uygulamasr giddetli ve Oliimciil olabilen infiizyon ve hipersensitivite reaksiyonlanna yol agabilir. $iddetli

reaksiyon ortaya gtktlglnda belimumab uygulamasr durdurulmah ve uygun trbbi tedavi uygulanmahdrr.t Hasta baSlangrgta ve ilag kullanrldrgr surece enfeksiyon riski, ndrolojik ve psikolojik risk yoniinden regete eden
hekimler ile i9 hastahklan, ndroloji ve psikiyatri uzrnanlannca yakrndan izlenmelidir.t Ciddi advers reaksiyon geliqmesi durumunda *TUFAM Bildirim Formu" doldurularak IUfAV'a 15 giin iginde
bildirilmelidir. (Adres: S.B. Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Sogitozii Mah.2l76. Sok. No:5, Tet: (03i2) 218 30
00, 0800 314 00 08; Faks: (0312) 218 35 99; e-posta: tufam@titck.gov.tr)

ilacrn ahndrfir eczanenin adr ve adresi:

'Vr, if* ek izlemeye tabidir. Bu 0qgen yeni gnvenlilik bilgisinin hzh olarak belirlenmesini saglayacaltrr. Sagl* meslegi mensuplannrn
supheli advcN reaksiyonlannr bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yaprlmasr, ilacm yarar/risk dengcsinin siirekli olarak izlenmesine olatlak
sa!lama.Ltadrr.



SERiNUMARASI

V rorlsirixin rtl,stl' oxAY FoRIt{u*

Salhlrm ile ilgili olarak yaprlan muayene ve tetkiklerimin delerlendirilmesi sonucunda:

A) Hastahfrmrn tansrmn ...oldu[u, bu hastah[rn

bagrgrkhk sistemini ilgilendiren bir hastahk oldulu, bu giine kadar kullandrlm
ilaglann hastahfrmrn ilerlemesini durduramadrlr ve hastalt[tmrn hala aktif olarak

devam euili, bu a$amada Xeljanz ilacrm kullanmam gerektipi ve kullanmadr[rm

takdirde hastah[rmrn giddetlenebilecefi,

B) Tedavimde kullamlacak olan bu ilacrn ba[rgrkhk sistemi tizerine ve diler sistemler

iizerine gegitli yan etkilerinin oldu[u ve bu yan etkilerin: Tiiberktiloz, mantar

enfeksiyonlan, viral enfeksiyonlar ve diler firsatgl enfeksiyonlara meyli

ar6rrabileceli, ilaca kargr alerjik reaksiyonlann olabileceli, lenf kanseri, solid ttimdr,

non-melanoma deri kanseri gibi bazr kanserleri artrrabilecefi, kan delerlerinde diigme

yapabileceli, tedavi srrastnda komplike divertikiilit geligebileceli, mide balrrsak

deiinmelerine sebep olabileceli ve kan yallannda artrga yol agabileceli bana

anlatrlmrqtrr. ilacrn oluqabilecek yan etkilerinin ve etkilili[inin giizlenebilmesi igin 3

ay arayla ve gerektilinde daha krsa siirelerde kontrollere gelmem gerektigi, tedavi

srrasrnda bir son[rla kargrla'tr[rmda dokloruma ula'abilmek igin onu arayabilecelim

ve bilgilendirilebilecelim bana bildirilmiqtir.

c) Doktorumca trrafima agrklanan tiim bilgileri anladrm ve gerekli gtirdi.iftim tiim
konularda aydrnlatrldrm. Higbir baskr altmda kdmaksrzn, tamamen kendi irademe

dayanarak, istedilim takdirde tedavimi durdurup, vazgeqme hakkrm sakh kalmak

kogulu ile dnerilmiq olan tofasitinib etkin maddeli Xeljanz isimli ilacr kullanmayr, bu

ilacrn parenteral kulla mr srrasrnda olu5abilecek yan etkiler igin trbben gerekli,

iahsrma ek girigimde bulunulabileceline dair nza gdsteriyorum.

Hastamn Adr-Soyadr:
Tarih:
imza:

Tanrk: Ad-Soyad
Tarih:
lmzz'.

imza:

* Bu form Xeljanz (tofasitinib) igin kullarulmaktadrr.

VSu il"C ek izlemeye rabidir. Bu Uggen yeni guvenlilik bilgisinin hrzlt olarak belirlenmesini saplayacaktr.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldupunuz ilacln gifvenliligi hakkrnda daha fazla bilgi
edinilmesine katkr sallamrg olacaksrnz. Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki

meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacrnz veya hem;ireniz ile konu;unuz. Aynca ka$llattlglnz yan

etkileri www.titck.eov.r sitesinde yer alan "ila9 Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da 0 800 314 00 08

numa.at, y- etki bitdi.im hattnl arayarak Turkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne ve/veya ilgili firma
yetkilisine bildiriniz.



SERi NUMARASI

VronsirNis cWnxI,ixizLEM FoRMU *

Hastanrn adr, soyadr:

Hastanrn yaqr ve cinsiyeti:

Hastane adr ve hastanln dosya numarasl:

Hastanln tamsr ve tanr tarihi:

Bu tedavi dncesinde ilgili tanr ve endikasyon igin kullanrlan ilaglar:

Xeljanz tedavisini endike krlan durum:

Baqlangrgta tiiberkiiloz de[erlendirmesi PPD:........

INH profilaksisi yaprlacaksa baglangrg ve bitim tarihi:
Melion vewa nre-rnalion hactrltk iivliicii'

.. Akciler grafisi:

Tarih
Verilen

doz

Olugan advers

etkiler

Elde edilen

olumlu etkiler
Birlikte kullanrlan ilaglar

l. uygulama

3. aydaki cevap

Kagrncr uygulama
olduEu ......

Formun doldurulma tarihi: .

o Hastada halen klinik olarak aktiftiiberkiiloz veya malignite bulunmamaktadrr.
o Hast4 fungal enfeksiyon geligimi riski y<iniinden defierlendirilmiqtir.
. Hastq ilacrn tiiberkiiloz, lenfoma ve malignite dahil riskleri konusunda uyanlml;trr.
o Hastalar, komplike divertikiilit belirtisi olabilecek karrn alnsr gibi semptomlar aglsrndan uyanlmrgtrr.
o Xeljanz (tofasitinib) tedavisi almasrnda medikal sakrnca yoktur.

lmza imza imza
Adr Soyadr (Ka5e) Adr Soyadr (Ka;e) Adr Soyadt (Kage)

Regete Eden Hekim ig Hastahklarr Uzmanr Giiliis Hastahklan Uzmanr
veya

Enfeksiyon Hastahklan Umranr

* Bu form xeuanz (tofasitinib) igin kullanrlmaktadr.
* Bu form, tedavi suresince uq ayda bir doldurulmaltdr.
r Hasta batlangrCta ve ilag kullanrldrf,r stirece tiiberkiiloz, fungal enfeksiyon, lenfoma ve malign hastahklann gelilimi yoniinden
regete eden hekimler ile gogiis hastahktan (veya enfeksiyon hastahklan) ve i9 hastatrllan uznanlannca yakmdan idenmelidir.
* Ciddi advers reaksiyon geligmesi durumunda 'TUFAM Bildirim Formu" doldurularak TUFAM'a l5 giin iginde

bildirilmelidir. (Adres: S.B. Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Sitgiitozii Mah.2176. Sok. No:5, Tel: (0312) 218 30

00, 0800 314 00 08; Faks: (0312) 218 35 99i e-posta: tufam@titck.gov.tr)

ilacrn ahndrfir eczanenin adr ve adresi:

* Vnu ilag ek izlemeye tabidir. Bu nggen yeni guvenlilik bilgisinin hrzlr olarak belirlenmesini saglayacaktrr. Saghk meslegi mcnsuplannu

$pheli advsN reaksiyonlannr bildirmeleri bcklenmekedir. Raporlama yaprlmasr, ilaarn yar-arlrisk dengesinin sUrckli olaJak izlenmesine olanak

saglamaktadrr.


