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Vážení predpisujúci lekári, 

držitelia rozhodnutia o registrácii liekov s obsahom metylfenidátu (MPH) 
v Európskej únii (EÚ) pripravili webové nástroje na predpisovanie liekov, ktoré sú 
k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese: 

www.methylphenidate-guide.eu 

Táto webová stránka - ktorá je dostupná v slovenskom jazyku, obsahuje materiály 
určené ako pomoc pri predpisovaní liekov a pri priebežnom sledovaní detí a 
adolescentov s poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou (ADHD, z angl. 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ktorí sú liečení s MPH. Na webovej 
stránke sú uvedené nasledujúce materiály: 

• Úvod do Príručky pre lekárov predpisujúcich MPH 

• Kontrolný zoznam 1: Kontrolný zoznam pred predpísaním metylfenidátu 
(MPH) 

• Kontrolný zoznam 2: Kontrolný zoznam pre sledovanie prebiehajúcej liečby 
metylfenidátom (MPH) 

• Tabuľka pre priebežné sledovanie počas liečby metylfenidátom (MPH) 

Predpisujúci lekári si môžu ľahko stiahnuť všetky dokumenty na: 
www.methylphenidate-guide.eu 

Nástroje na predpisovanie/monitorovanie sú relevantné pre akýkoľvek liek 
obsahujúci MPH. Odporúča sa však, aby sa webová stránka vždy používala 
v spojení s úplnými informáciami konkrétneho predpísaného lieku. Úplné 
informácie o predpisovaní liekov pre predpisujúcich lekárov sú uvedené na: 
http://www.janssen.com/slovakia/ 

Uvítali by sme Vašu spätnú väzbu k týmto nástrojom a vyzývame Vás, aby ste sa 
zúčastnili prieskumu spätnej väzby, ktorý je uvedený na webovej stránke. 

Výzva na poskytovanie hlásení 
Zdravotnícki pracovníci majú hlásiť akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky 
spojené s používaním ktoréhokoľvek z vyššie uvedených liekov príslušnému 
miestnemu orgánu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania 
liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, 
tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: 
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. 

Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ 
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Kontaktné informácie 
 
Ak máte ďalšie otázky alebo požadujete dodatočné informácie týkajúce sa 
konkrétneho lieku obsahujúceho MPH, obráťte sa na miestneho zástupcu alebo 
držiteľa rozhodnutia o registrácii:  

Johnson & Johnson, s.r.o. 
CBC III, Karadžičova 12 
821 08 Bratislava  
Slovenská republika 
Tel: +421 232 408 400 
Webová stránka: www.janssen.com/slovakia/ 
 

 
Príslušné MPH produkty 
 

Názov 
produktu 

Registračné 
číslo 

Lieková 
forma 

Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii 

Concerta 18 mg 78/0126/08-S 
Tableta s 

predĺženým 
uvoľňovaním 

Johnson & Johnson, 
s.r.o. 

 
Concerta 36 mg 78/0127/08-S 

Concerta 54 mg 78/0128/08-S  

 
S pozdravom, 
 
 

 
 
PharmDr.Jana Tomovič Čačaná 
Local Safety Officer  
Johnson&Johnson s.r.o 
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