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Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa URPL 

 

Materiały edukacyjne dla produktu leczniczego 

KEYTRUDA (Pembrolizumab)  

(ARMM v. 13.0) 

Szanowni Państwo, 

 

 

 

W zwiazku z zatwierdzeniem nowych wskazań dla produktu leczniczego Keytruda: 

1. Produkt leczniczy KEYTRUDA w skojarzeniu z chemioterapią jest wskazany do stosowania w leczeniu 

miejscowo nawrotowego potrójnie ujemnego raka piersi nieoperacyjnego lub z przerzutami u osób 

dorosłych, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10 i które wcześniej nie 

otrzymywały chemioterapii w związku z chorobą nowotworową z przerzutami” 

2. Produkt leczniczy KEYTRUDA w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu 

pierwszego rzutu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego u osób dorosłych. 

3. Produkt leczniczy KEYTRUDA w skojarzeniu z lenwatynibem jest wskazany do stosowania w leczeniu 

zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium u osób dorosłych, u których nastąpiła progresja 

choroby podczas lub po wcześniejszym leczeniu zawierającym pochodne platyny w dowolnym zestawieniu 

i którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego lub radioterapii. 

 

firma MSD Polska Sp. z o. o. ma przyjemność przekazać Państwu materiały edukacyjne dla produktu leczniczego 

Keytruda (Pembrolizumab). 

Zestaw dokumentów wchodzących w skład programu edukacyjnego skierowanego do pacjentów to: 

1. Broszura Informacyjna dla Pacjenta                                  

2. Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta  

 

Wyżej wymienione materiały są również dostępne na stronie http://msddlalekarzy.pl/ pod linkiem 

https://msddlalekarzy.pl/produkt/keytruda/#tab-147550dd3a1b1d9608a.  

 

 

Przed przepisaniem produktu leczniczego Keytruda prosimy o uważne zapoznanie się z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego i załączonymi materiałami edukacyjnymi.   

Prosimy również o przekazywanie materiałów edukacyjnych pacjentom leczonym produktem leczniczym Keytruda 

oraz o przekazanie tej wiadomości wszystkim pracownikom fachowego personelu medycznego, którzy mogą być 

zaangażowani w leczenie pacjentów produktem leczniczym Keytruda. 
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Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji odnośnie materiałów edukacyjnych, 

prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego pod adresem e-mail: 

dpoc_poland@merck.com. 

 

Z poważaniem, 

 
dr n. med. Ewa Wąsak-Szulkowska 

Dyrektor Medyczny 

MSD Polska 
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