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Regula: motivācija/ galvenie 
mērķi

• Saglabāt fundamentālos LKP principus, bet vairāk pāriet uz riskā 
balstītu pieeju, lai mazinātu nevajadzīgu birokrātisko slogu

• Turpināt KP jomas harmonizāciju ES (nepastarpināti piemērojamā 
Regula vs. pastarpināti piemērojamā Direktīva)

• Vienkāršot KP pieteikumu iesniegšanas procesu, izmantojot 
mūsdienīgas IT tehnoloģijas (ES portālu)

• Ieviest vienotu/ koordinētu pētījumu izvērtēšanu

• Uzlabot klīnisko pētījumu un to rezultātu pārskatāmību

• Kopējais mērķis: veicināt inovācijas un saglabāt ES kā 
pievilcīgu mērķi starptautisku KP veikšanai

2



Informācija par VHP

• VHP = Voluntary Harmonisation Procedure, EEZ dalībvalstu 
iniciatīva, lai sagatavotos Regulas ieviešanai

• VHP procedūru laika grafiks imitē termiņus, kādus paredz 
Regula

• Pētījumu dokumentācija tiek dalīta divās daļās, līdzīgi kā to 
paredz Regula

• VHP procedūrā izvērtē 1. daļu: kvalitātes dokumentāciju, 
pētnieka brošūru ar preklīnisko un klīnisko informāciju, 
protokolu

• Šis etaps ir brīvprātīgs; respektīvi, to nereglamentē nekādi 
normatīvie akti
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Informācija par VHP (turpinājums)

• Noteiktā laikā pēc VHP sponsors valstīs iesniedz 
nacionālos KP pieteikumus, kas pakļaujas 
nacionālajai likumdošanai (t. sk. sākas formālā laika 
atskaite)

• Tiek iesniegta pilna KP dokumentācijas paka, taču 
jāņem vērā, ka I daļas dokumenti ir jau izvērtēti VHP 
etapā un atkārtoti netiek vērtēti

• Faktiski nacionālajā fāzē vērtē tikai informētās 
piekrišanas dokumentus, pētāmo zāļu marķējumu, 
apdrošināšanu un centru un pētnieku dokumentus, bet 
attiecībā uz I daļas dokumentiem ņem vērā VHP laikā 
veikto izvērtējumu

• Valstis, kas piedalās VHP, ir apņēmušās pieņemt 
lēmumu 10 dienu laikā pēc nacionālā iesnieguma, taču 
tā ir brīvprātīga apņemšanās, kas nav fiksēta 
normatīvajos aktos
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VHP Plus

• Dažas dalībvalstis – tagad arī Latvija - piedāvā ĒK iesaisti 
VHP 

• Tas nozīmē, ka iesniegtos dokumentus (brošūru, protokolu) 
attiecīgajās valstīs izvērtē arī ĒK, pievēršot uzmanību 
ētiskajiem aspektiem

• VHP plus procedūrā nav jāiesniedz papildu dokumenti ĒK

• Piesakoties uz VHP Plus, sponsors piekrīt, ka attiecīgās(-o) 
valsts(-u) kompetentās iestādes pētījuma dokumentāciju 
un apmainīsies ar informāciju ar attiecīgo ĒK
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Darbu plūsma VHP/ VHP+ 
gadījumā

• Sponsora iesniegums VHP administratoram e-pastā/ Eudralink, ar 
nepieciešamo dokumentāciju VHP-CTFG@VHP-CTFG.eu

• Jānorāda visas dalībvalstis un jāizvirza vēlamā references valsts

• VHP Plus gadījumā – jānorāda izvēlētā ĒK katrā dalībvalstī, kurā paredzēta VHP 
Plus (informācija: https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/01-
About_HMA/Working_Groups/CTFG/2020_01_EUMS_national_pilot_projects_intro
___VHP-plus_2020.pdf

• Notiek dokumentācijas ekspertīze

• Ja ir ZVA (un/vai ĒK – VHP Plus gadījumā) ir radušies iebildumi jeb GNA, 
ZVA publicē tos VHP datubāzē, savukārt references valsts nosūta tos 
sponsoram 

• VHP Plus gadījumā sponsora atbildes vērtē gan ZVA, gan ĒK

• Pēc VHP seko formāls nacionālais iesniegums, kam seko nacionālo 
dokumentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšanu

• Dokumentus, kas vērtēti VHP fāzē, atkārtoti vairs nevērtē un jaunus 
iebildumus par tiem neceļ
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Latvijas ĒK, kuras piekritušas 
piedalīties VHP Plus
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Neatkarīgā zāļu un farmaceitisko produktu 
klīniskās izpētes ētikas komiteja
Kontaktpersona: Ingmārs Mikažāns
Adrese: Briāna iela 2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67272814
Fakss: 67313988
E-pasts: ingmars@apollo.lv

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 
Attīstības biedrības Klīniskās izpētes ētikas komiteja
Kontaktpersona: Pēteris Stradiņš
Adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
Tālrunis: +37167069669
Fakss: +37167069946
E-pasts: etikas-komiteja@stradini.lv

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
atbalsta fonda
Medicīnisko un biomedicīnisko pētījumu ētikas komiteja
Adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2, LV1038
Kontaktpersona: Biruta Iļjiča-Vasera
Tālrunis: 20281174
e-pasts: etika@aslimnica.lv
mājas lapa: www.afonds.lv

Zāļu klīniskās izpētes Ētikas komiteja
Kontaktpersona: Nils Porītis
Adrese: Aizkraukles iela 21-113, Rīga, LV-1006
Tālrunis/fakss: 67014811
E-pasts: ek@etikaskomiteja.lv



VHP procedūras laika grafiks
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VHP procedūras laika grafiks
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Noderīgas saites

https://www.hma.eu/ctfg.html

CTFG Key Documents List, t. sk.:
-VHP rokasgrāmata sponsoriem
-Pārskats par VHP Plus dalībvalstīs

https://www.zva.gov.lv/
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Pateicos par uzmanību un priecāšos atbildēt 
uz Jūsu jautājumiem, ja tādi ir radušies!
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