
Klīnisko pētījumu izvērtēšana VHP+ 

Ceļā uz ES Regulas Nr.  536/2014 (CTR) 

ieviešanu

MAG. IUR. PĒTERIS ERSTS

P. STRADIŅA KUS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS 

KLĪNISKĀS IZPĒTES ĒTIKAS KOMITEJA



Ētikas komitejas VHP+  

 Komitejas, kuras ir piekritušas piedalīties VHP+ 

 MK 289 noteikumi ir spēkā: 

- Komiteju izvēlas sponsors 

- II daļas dokumenti jāiesniedz arī ZVA

- noteikumos noteiktie termiņi = jāievēro 

- VHP+ termiņi = vēlami 



CTR prasības ētikas komitejas sastāvam

Ētikas komiteja: 

 Neatkarīga 

 Dalībvalstī izveidota un ir pilnvarota sniegt atzinumus šīs regulas nolūkiem,

 Ņem vērā nespeciālistu, jo īpaši pacientu vai pacientu organizāciju, viedokļus

 Piemērots vērtētāju skaits 

 Novērtēšanā ir jābūt vismaz vienam nespeciālistam 

Personas, kas vērtē pieteikumu: 

 Interešu konflikta neesamība

 Neatkarība no sponsora, no klīniskā pētījuma centra, pētniekiem,  finansētājiem 

 Jebkādas cita nevēlamas ietekmes neesamība 

 Finanšu interešu gada deklarācijas 



Ētikas komiteju kompetence Regulā

Dalībvalsts gatavo vienotu lēmumu 

 Dalībvalstis vērtēšanā iesaistīs abus: kompetento iestādi un ĒK 

 Regula nenosaka, tieši kā kompetentai iestādei un ĒK ir jāsadarbojas

 Ētikas komitejas negatīvs atzinums ir veto pētījuma norisei dalībvalstī 



Lūgumi iesniedzējiem 

Veidot mapes ar saprotamiem tematiskiem nosaukumiem:

 ar pieteikumu saistīta vispārīga informācija

 ar pacientu saistītā informācija

 pētījuma protokols

 informācija par pētāmajām zālēm

 pētījuma centri un pētnieki

 pētījuma apdrošināšana

Koriģējamiem dokumentiem  (ICF, u.c.) word formāts 

 Izskatāmo dokumentu pilns oficiālais nosaukums valsts un angļu valodā 

 Iesniegt tad, kad viss ir gatavs izskatīšanai 



Ētikas komiteju kompetence CTR
Dalībvalsts (Novērtējuma ziņojuma II daļa) gatavo vienotu - kompetentās iestādes un 
ētikas komitejas lēmumu 

 Informētā piekrišana

 Pētāmo personu atalgošanas vai izdevumu kompensēšanas kārtība

 Pētnieku atalgošanas vai kompensēšanas kārtība

 Rekrutēšanas pasākumi

 Datu aizsardzība

 Pētnieka kvalifikācija 

 Pētījuma norises vietas piemērotība (atbilstība)

 Kaitējuma kompensēšana  

 Bioloģisko paraugu ņemšana, glabāšana un turpmākai izmantošanai



Ētikas komiteju kompetence CTR
 Pētnieka kvalifikācija – LKP sertifikātu derīgums 

MK noteikumi Nr. 289 

61.19. rakstisku apliecinājumu par to, ka pētnieks ir apguvis labas klīniskās prakses prasības

un normatīvos aktus par zāļu klīniskās izpētes veikšanu;

INTEGRĒTAIS SHP 6. IZDEVUMA (R1): LABAS KLĪNISKĀS PRAKSES PAPILDINĀJUMS E6(R2)

Pašreizējā 4. etapa versija 2016. gada 9. novembris

 Pētījuma norises vietas piemērotība (atbilstība)

Iespējamās blakusparādības (anafilakse, SJS, Kvinkes t., asiņošana)/ RAN  IT, antidotu

pieejamība pētījuma centrā 



Ētikas komiteju kompetence CTR
 Kaitējuma kompensēšana 

MK noteikumi Nr. 289 

22. Sponsors apdrošina savu un pētnieka civiltiesisko atbildību, paredzot apdrošināšanas un

atlīdzības nosacījumus. Sponsors nav atbildīgs par kaitējumu, ko pētnieks vai citas klīniskajā

izpētē iesaistītās personas pētāmajai personai nodarījušas ar nodomu vai neuzmanības dēļ.

MK 05.11.2013. noteikumi Nr. 1268 ĀRF noteikumi

1.1 Noteikumi neattiecas uz klīnisko pētījumu ietvaros saņemto ārstniecību.

…Pētnieka atbildība (glābšana) …..pētnieka (un centra) rokās…



Mazākaizsargātās populācijas pētījumos 

ĒK – atbildība PAR ŠO SUBJEKTU ĪPAŠU AIZARDZĪBU 

REGULA 

- Rīcībnespējīgi pieaugušie

- Grūtnieces, barojošas mātes 

- Nepilngadīgie

- Pētījumi ārkārtas situācijās 

LKP (neaizsargātās personas) 

- medicīnas, farmācijas, māszinību

zobārstniecības studenti,

- pakļautībā esoši slimnīcu un laboratoriju 

darbinieki,

- farmācijas darbinieki, 

- karavīri un personas, kas atrodas apcietinājumā

- pacienti ar neārstējamām slimībām

- pansionātu iemītnieki, 

- bezdarbnieki vai trūcīgi cilvēki, 

- pacienti kritiskā stāvoklī, 

- etnisko minoritāšu pārstāvji, 

- bezpajumtnieki,

- klaidoņi, bēgļi, 

- nepilngadīgie 

- tie, kas paši nespēj dot piekrišanu



Informētā piekrišana: saņemšana/sniegšana 

Datē un paraksta:

 pētnieku grupas loceklis, kas veic interviju ar pētāmo personu  

 pētāmā persona vai pārstāvis pēc tam, kad ir pienācīgi informēti 

 Ja pētāmā persona nespēj rakstīt  - vismaz viena neitrāla liecinieka klātbūtnē 

 pietiekams laiks, kurā apsvērt lēmumu par dalību 

 pētāmai personai izsniedz informētās piekrišanas kopiju (eksemplāru) 



Informētās piekrišanas saturs 1
A. Dalībniekam jādod iespēja izprast: 

i. klīniskās pārbaudes raksturu, mērķus, ieguvumus, sekas, riskus un radītās neērtības

 Skaidrs, «neaizmiglots»  izpētes mērķis – ko un kāpēc vēlas pierādīt

 Informācija par pētāmo zāļu (IMP) slimību/ indikāciju

 IMP ir/nav  apstiprināts  (citām indikācijām vai populācijai) 

 Pacientu skaits, kas jau ir saņēmuši IMP 

 Placebo, randomizācija, dubultakls – izskaidrojums



Informētās piekrišanas saturs 2
A. Dalībniekam jādod iespēja izprast: 

ii. klīniskās pārbaudes raksturu, mērķus, ieguvumus, sekas, riskus un radītās neērtības

 Kas nevar piedalīties: grūtniecība u.c. izslēgšanas kritēriji 

 Riski: IMP un visas pētījuma procedūras: ar biežumu (sastopamību, %)

 Ieguvumi tiešie/netiešie 

 Izdevumu kompensēšana: par ko un kādā apmērā (?) kompensēs 

 Bioloģiskie paraugi: kādi, cik, kādas analīzes tiks veiktas, glabāšana, pārsūtīšana 

 Pētījuma pirmstermiņa pārtraukšana/apturēšana: iespējamie iemesli, kārtība, 

novērošanas procedūras 



Informētās piekrišanas saturs 3

A. Dalībniekam jādod iespēja izprast: 

iii. klīniskās pārbaudes raksturu, mērķus, ieguvumus, sekas, riskus un radītās neērtības

 Neērtības: 

 laiks, uzturēšanās slimnīcā, vizīšu kalendārs, ilgums

 cik daudz un bieži ņems asinis (higiēnas pr-ti, fēces) 

 anketu, aptauju, skalu skaits, laiks, cik bieži jāpilda, cik laika to aizpildīšana aizņems 

 Elektroniskie risinājumi: pacienta spējas, izpratne, draudzība ar viedierīcēm

 diētas noteikumi

 neērtības ģimenei, tuviniekiem, pavadonis 



Informētās piekrišanas saturs 4

Dalībniekam jādod iespēja izprast: 

ii. pētāmās personas tiesības un garantijas attiecībā uz tās aizsardzību, t.sk. īpaši ties. 

atteikties no dalības bez sekām un paskaidrojumiem  -

iii. klīniskās pārbaudes veikšanas nosacījumus, tostarp pētāmās personas 

paredzamo dalības ilgumu klīniskajā pārbaudē

 Laika grafiks – tabula 



Informētās piekrišanas saturs 5
Dalībniekam jādod iespēja izprast: 

iv. terapijas iespējamās alternatīvas, tostarp pēcpasākumus gadījumā, ja pētāmā 

persona pārtrauc dalību klīniskajā pārbaudē – atgriešanās pie «vecās» terapijas

 Terapijas alternatīvas – t.sk. riski, nepietiek ar «Jūsu ārsts ar Jums izrunās par tālāko 

ārstēšanu», 

 Pētījumi ar pāra orgāniem vai ķermeņa daļām – skaidra informācija, vai pētījumā 

ārstēs vienu (aci) vai abas (visas čūlas) 



Informētās piekrišanas saturs 6
B. Pilnīga, kodolīga, skaidra, būtiska un saprotama nespeciālistam

 teksta saprotamība, terminoloģija, saīsinājumi 

 bez nevajadzīgas teksta pagarināšanas (atkārtojumi, liekvārdība)

C. Tiek sniegta iepriekšējā intervijā ar pētnieku grupas locekli, kuram ir piemērota 

kvalifikācija saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem

D. Informācija par piemērojamo kaitējuma kompensācijas sistēmu

 apdrošināšana, garantijas 

E. Satur pārbaudes ES numuru un ziņas par klīniskās pārbaudes rezultātu pieejamību

www.clinicatrialsregister.eu

http://www.clinicatrialsregister.eu/


Informētās piekrišanas saturs 7

Kontaktinformācija piekrišanā: 

1) Sponsora kontaktinformācija + par datu apstrādi 

2) Pētnieka kontaktinformācija + par datu apstrādi 

3) ZVA kontaktinformācija 

4) Ētikas komitejas kontaktinformācija 

5) Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija 



Informētās piekrišana – dažas piezīmes 

- Iekļaujamās informācijas apjoms un piekrišanas garums

- Pacienta spēja izlasīt, uztvert, saprast un visur parakstīties (iniciāļi) 

- Pacienta izpratne – kas ir piekrišana 

- Piekrišana piedalīties pētījumā un piekrišana datu apstrādei

- Pacienta izpratne par standartterapiju (rutīnas) un vēlāko ārstēšanu 

- Piekrišanas dokumenta kvalitāte: ĒK un ZVA  nevajadzētu būt teksta korektoriem

Tulkojumu kvalitāte, absurdas frāzes, anglicismi, teikumi bez satura.  



Informētā piekrišana – dažas piezīmes 

- Saīsinājumi: pirmajā to lietošanas reizē jābūt atšifrētiem 

- Zāļu klīniskais pētījums - nevis izpētes projekts, zinātniskā izpēte 

- Kaitējums, nevis ievainojums vai trauma

- Piekrišana vai atļauja, nevis pilnvarojums 

- Piekrišanā ierakstīt par jaunas piekrišanas parakstīšanas nepieciešamību, 

ja būs jauna informācija par zālēm 



Informētā piekrišana – dažas piezīmes 

- HIV testi: 

 pirmstesta un pēctesta konsultācija (04.11.2003. MK noteikumu Nr. 628 5.punkts)

 Ziņošana SPKC (04.11.2003. MK noteikumu Nr. 628 10.punkts, 05.01.1999. MK Not. 

Nr.7) 

- Citas infekcijas 

 Ziņošana SPKC (05.01.1999. MK Not. Nr.7) 

- Par datu apstrādi – iekļaujamā informācija 
https://www.zva.gov.lv/lv/industrijai/klinisko-petijumu-sponsori/klinisko-petijumu-

atlausana

- Atsauces uz likumiem: Latvijā ir Latvijas likumi, likumu nosaukumu precizitāte 

https://www.zva.gov.lv/lv/industrijai/klinisko-petijumu-sponsori/klinisko-petijumu-atlausana


Primum non nocere

Paldies par uzmanību!


