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Pana zapytanie o informację medyczną dotyczącą produktu Prevenar 13 (szczepionka przeciw 

pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)) 

 

 

Szanowny Panie, 

 

Dziękuję za Pana zapytanie dotyczące naszego leku Prevenar 13. Pytał Pan o różnice w nazewnictwie 

szczepionki w Polsce, a innych krajach. 

 

Informuję, że 13-walentna, skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom jest dystrybuowana w 

Europie pod nazwą Prevenar 13. W innych krajach poza Europą (np. w Stanach Zjednoczonych) 

produkt może być dystrybuowany pod inną nazwą (np. Prevnar 13). 

 

Aby uzyskać wszelkie inne informacje na temat leku Prevenar 13, proszę skontaktować się ze swoim 

lekarzem, który ma najlepsze możliwości udzielenia informacji na temat przydatności konkretnego 

sposobu leczenia, ponieważ ma dostęp zarówno do Pana dokumentacji chorobowej, jak i do danych 

dotyczących wszystkich produktów leczniczych. 

 

Z poważaniem 

 

 
 

EKIERT KARINA 

Medical Information Specialist 

 

Ref: PL16-000869 

 

Pisemna informacja 

Pfizer Ltd. i Pfizer Polska sp. z o.o. przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z zapytaniem, 

reklamacją bądź innymi poruszonymi przez Państwa kwestiami oraz na potrzeby udokumentowania 

udzielonej odpowiedzi. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w podanym celu, chyba że 

będą potrzebne w postępowaniu sądowym. W przypadku zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, 

dostarczone dane zostaną wykorzystane do celu spełnienia wymogów regulacyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa naszych leków. Administratorem danych odpowiedzialnym za dane zbierane i 

przetwarzane w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego jest Pfizer Polska sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17 B. Pfizer Ltd. z siedzibą pod adresem: Ramsgate Road, 

Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania jest administratorem danych odpowiedzialnym za dane 

zbierane w związku z odpowiedzią na wszelkie zapytania, reklamacje i inne poruszane przez Państwa 

kwestie. W razie potrzeby Państwa dane osobowe mogą być przekazywane spółkom powiązanym 

bądź partnerom firmy Pfizer oraz organom regulacyjnym zarówno w Państwa kraju zamieszkania jak i 

poza jego granicami. Mają Państwo prawo wglądu do danych i wprowadzania do nich zmian. O ile nie 
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mają Państwo prawnego obowiązku zgłaszania zdarzeń niepożądanych, przekazanie danych 

osobowych firmie Pfizer jest dobrowolne.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych, należy 

skontaktować się z nami pod lokalnym numerem telefonu 022 33 56100 bądź za pomocą poczty 

elektronicznej: Medical.info.pl@Pfizer.com 

 

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że niniejsza informacja jest przeznaczona jedynie dla konkretnej 

osoby, która złożyła zapytanie o jakiś produkt firmy Pfizer. Jeśli nie złożył Pan takiego zapytania, 

proszę pominąć niniejszą informację i zgłosić ten fakt telefonicznie do firmy Pfizer. 
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