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• Par zāļu riska mazināšanai paredzēto 
pasākumu (VVAS, IM) iesniegšanu un 
saskaņošanas procesu (atjaunots)

• Jauna informācija par PASS paziņojumu 
iesniegšanu ZVA
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Riska mazināšanas pasākumi

www.zva.gov.lv vietnēs publicētas dokumentu atjaunotas
2017. gada 20. februāra versijas

– Pakalpojumi> Zāļu drošuma uzraudzība> Informācija reģistrācijas 
apliecības īpašniekiem> Riska mazināšanas pasākumu iesniegšana 
un saskaņošana>

– un Pakalpojumi> Zāļu drošuma uzraudzība> Informācija 
reģistrācijas apliecības īpašniekiem> Aktualitātes>

•“Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem. Zāļu 
riska pārvaldības plānā noteikto izglītojošo materiālu
iesniegšana un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā”

• “Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem. 
Vēstules veselības aprūpes speciālistam iesniegšana 
un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā”
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Svarīgākās izmaiņas
IM

• Par IM pievienošanu publiskajam 
Latvijas Zāļu Reģistram ZVA tīmekļa 
vietnē. IM saskaņotā versija tiks pievienota 
attiecīgām zālēm ZVA tīmekļa vietnē 
publicētajā Latvijas zāļu reģistrā 

• Dokumentā ieviesta teksta nodaļu 
numerācija. 

• Ja tiek atjaunota iepriekš apstiprinātu IM 
paketes atsevišķa daļa, jāpievērš uzmanība 
papildvirsrakstam, tas jāievieto katra 
materiāla 1. lapas augšpusē, kā arī 
versijas numuram. Attiecīgi jāatjauno visas 
IM paketes aktuālas daļas”
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Svarīgākās izmaiņas
VVAS

• Par pievienošanu publiskajam Latvijas 
Zāļu Reģistram ZVA tīmekļa vietnē. VVAS 
saskaņotā versija tiek pievienota 
attiecīgām zālēm ZVA tīmekļa vietnē 
publicētajā Latvijas zāļu reģistrā

• 2.pielikums. Vēstule veselības aprūpes 
speciālistam (paraugforma) – jauns 
dokuments.
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Jauna informācija ZVA mājas lapā
PASS

• “Par zāļu pēcreģistrācijas drošuma 
pētījumu (PASS) iesniegšanu Zāļu 
valsts aģentūrā” publicēts 2017. gada 
28.aprīlī

• Atgādināta pamatinformācija par 
PASS

• Pēcreģistrācijas drošuma pētījumi (PASS) -
visi pētījumi par reģistrētām zālēm, kas veikti, 
lai konstatētu veselības apdraudējumu, 
raksturotu to vai noteiktu to kvantitatīvi, 
apstiprinot zāļu drošuma raksturojumu, vai 
novērtētu riska mazināšanas pasākumu 
efektivitāti.
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PASS pieprasīšana

• Gan Zāļu valsts aģentūra, gan Eiropas Zāļu 
aģentūras Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komiteja (EMA PRAC) var 
pieprasīt zāļu reģistrācijas apliecības 
īpašniekam veikt PASS, prasot to kā 
nosacījumu konkrētu zāļu reģistrācijai. 

• Ja PASS kā reģistrācijas nosacījumu
pieprasa EMA, tad pētījuma protokolu un 
rezultātus vērtē PRAC – skatīt EMA tīmekļa 
vietnē. 

• Ja PASS veikšanu kā reģistrācijas 
nosacījumu pieprasa Zāļu valsts 
aģentūra, tad protokolu un rezultātus 
vērtē ZVA
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000377.jsp&mid=WC0b01ac058066e979


Paziņojuma iesniegšana ZVA 

• ZVA kā zāļu pārraudzības iestādei jābūt 
informētai par Latvijā notiekošiem PASS, 
Latvijā reģistrēto zāļu RAĪ (t.sk centrālā 
procedūrā reģistrēto zāļu) ir atbildīgi
par paziņojuma iesniegšanu ZVA.

• Ja PASS tiek veikts Latvijā, sākot ar 2017. 
gada 15. maiju, paziņojums par PASS 
uzsākšanu jāsūta elektroniski uz 
pass@zva.gov.lv
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Jānorāda paziņojuma vēstules temats  “Neintervences 
PASS uzsākšana Latvijā –<pētījuma zāļu un pētījuma 
nosaukums>”

Paziņojumā jānorāda:

• zāļu nosaukums, 
• zāļu reģistrācijas numurs, 
• reģistrācijas apliecības 

īpašnieks, 
• firma, kas veiks (veic) 

PASS, 
• pētījuma veids (study 

type) 
• vai pētījums ir nosacījums 

zāļu reģistrācijai 
(reglamentējošās 
institūcijas nosaukums) 
vai brīvprātīgs, 

• vai pētījums ir pieprasīts 
riska pārvaldības plānā 
(RMP), RMP versijas Nr.

• Farmakovigilances riska 
vērtēšanas komitejas 
(PRAC) izsniegtās 
rakstiskās atļaujas par 
pētījuma uzsākšanu kopija 
(attiecas uz neintervences 
PASS, kas ir nosacījums 
zāļu reģistrācijai), 

• PASS veikšanas vieta (s) 
(site) Latvijā, 

• PASS paredzamais sākuma 
datums (kad uzsāks datu 
vākšanu), 

• gala ziņojuma 
paredzamais datums, 

• kontaktpersona, 

• EU PAS Register numurs 
(ENCePP) 
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Par PASS reģistru

• Neintervences PASS, kas tiek veikts 
saskaņā ar Regulā Nr. 520/2012 noteiktiem 
farmakovigilances darbību izpildes 
nosacījumiem, jāreģistrē EU PASS Register. 

• Lai veicinātu visu PASS pārskatāmību, 
ieteicams datus par citiem PASS, kuri ir 
noteikti saskaņā ar riska pārvaldības plānu 
vai pētījumiem, kurus reģistrācijas 
īpašnieks uzsāk, vada vai finansē 
brīvprātīgi, ievadīt EU PASS Register. 
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http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2012_520/reg_2012_520_lv.pdf
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Pacienta brīdinājuma kartītes 
ieviešana 

reģistrācijas dokumentācijā
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Kas ir pacienta brīdinājuma kartīte?

Pacienta brīdinājuma kartīte ir izglītojošo materiālu
veids, kas ir viens no papildu riskmazināšanas 
pasākumiem

• to var pievienot zāļu iepakojumam;

• paredzēt, ka pacientam to tiešā veidā izplatīs
veselības aprūpes speciālists
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Ja kartīti nav paredzēts ievietot zāļu
kastītē

Ja paredzēts, ka pacienta brīdinājuma kartīti izsniegs
ārsts, kas paraksta zāles –

kartītes tekstu saskaņo Aģentūrā kā jebkuru
izglītojošo materiālu
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Ja kartīti paredzēts ievietot zāļu kastītē

• Reģistrējot zāles

Tā ir daļa no reģistrācijas dokumentācijas, kas
parādāsmarķējuma tekstā

• Zāļu dzīves cikla laikā

Aģentūrā ir jāiesniedz pieteikums IB C.I.z. tipa izmaiņām –
izmaiņas marķējuma tekstā

Apstiprināšanai tiek iesniegts marķējuma teksts ar pievienoto
pacienta brīdinājuma kartīti

Informācijai par brīdinājuma kartīti jāparādās arī marķējuma
teksta 7. punktā Citi īpaši brīdinājumi, ja nepieciešams
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Paldies par uzmanību!


