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Гедеон Рихтер АД
ПОЛИТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНА БДИТЕЛНОСТ

Нашата компания отдава особено значение на лекарствената бдителност. Това е услуга,
чиято цел е на пациентите и лекарите да бъдат осигурени постоянни безопасни условия
за прилагане на медикаментите, както и да бъдат спазени разпоредбите и насоките на
съответните власти.
С цел безопасното прилагане на медикаментите Рихтер непрекъснато предоставя
актуална информация на пациентите и лекарите и се грижи въпросите и проблемите,
възникнали при употреба на лекарствата, да бъдат незабавно разрешени. За целта се
поддържат средства за комуникация и обмен на информация, които са на разположение
денонощно, всеки ден от седмицата.
Поради биологичните си различия хората реагират различно при употреба на дадено
лекарство. Нежелани реакции (странични действия) се проявяват и при най-грижливо
разработените и произвеждани лекарства – всяко лекарство има странични действия.
Задачата на лекарствената бдителност е да се справи по подходящ начин с риска от
странични действия на медикаментите, така че всеки от нас да може да се възползва от
незаменимия лечебен ефект на съвременните лекарства.
Съгласно законовите предписания в Рихтер функционира мрежа за лекарствена
бдителност. Нейната цел е нежеланите реакции, възниквали при употреба на продукти
на компанията в коя да е точка на света, да бъдат разпознати и описани, а глобалният
анализ на събраните данни да допринесе за по-прецизното прилагане на медикамента и
за предотвратяване на страничните действия. Системата за лекарствена бдителност на
Рихтер е свързана с международните системи за наблюдение на страничните действия;
тя сигнализира и се намесва, ако установи появата на неизвестно до този момент
странично действие или ако забележи промяна в безопасността на дадено лекарство. В
тази дейност се включват всички служители на компанията. Те са обучени, запознати са
със съответните изисквания и в случай на нужда извършват дейностите, свързани с
лекарствената бдителност. Систематизирането на лекарските въпроси и глобалният
анализ на данните, свързани с лекарствената безопасност спомагат за
усъвършенстването на онези лекарства на Рихтер, които са в процес на разработка.
Компанията много държи системата и за лекарствена бдителност да отговаря на всички
изисквания, а високите стандарти в тази област да се спазват от всяко предприятие на
Рихтер, без значение в коя точка на света се намира то. Лекарствената бдителност е
отговорност и полза за всички ни. Тя осигурява защита на пациентите, продуктите и
компанията.
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