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LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podléhají pravidlům jednotného trhu
a mají přímý dopad na lidské zdraví. Byl zaveden spolehlivý právní rámec, který má
chránit veřejné zdraví a zaručovat bezpečnost těchto produktů. Vztahuje se na celý
cyklus, od zkoušek a testování produktů přes jejich registraci až po dozor a stahování
z oběhu. Přístup k cenově dostupným léčivým přípravkům, boj proti antimikrobiální
rezistenci, etické provádění klinických hodnocení a pobídky k výzkumu a rozvoji
jsou jen některé z klíčových otázek, jimiž se EU v této oblasti zabývá. Aby bylo
možné udržet krok s vědeckotechnickým pokrokem a reagovat na nově se objevující
zdravotní hrozby, podléhají legislativní a politická opatření hodnocení a dalšímu
sledování.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 168 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

RÁMEC

Ačkoli za koncipování politiky v oblasti zdravotní péče a za organizaci a poskytování
zdravotnických služeb a lékařské péče odpovídají členské státy, EU disponuje
doplňkovou pravomocí. To jí umožňuje podporovat a koordinovat činnost a přijímat
závazné právní předpisy týkající se určitých jasně vymezených oblastí, jako jsou léčivé
přípravky a zdravotnické prostředky.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A AKTUÁLNÍ VÝVOJ

A. Obecná pravidla pro léčivé přípravky
Léčivým přípravkem (léčivem) se rozumí látka nebo kombinace látek, která se používá
k léčení nemocí u lidí nebo k jejich předcházení. Registrace léčivých přípravků a způsob
jejich klasifikace a označování jsou v zájmu ochrany veřejného zdraví v EU upraveny od
roku 1965. Hodnocení léčivých přípravků je centralizováno prostřednictvím Evropské
agentury pro léčivé přípravky (EMA) od jejího vytvoření v roce 1993, přičemž
centralizovaný postup registrace, který má zaručit nejvyšší úroveň veřejného zdraví
a zajistit dostupnost léčivých přípravků, byl zaveden v roce 1995. Hlavními právními
předpisy v této oblasti jsou směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004, v nichž
jsou stanovena pravidla pro centralizované a decentralizované postupy.
Tento soubor pravidel byl v souladu se zásadami zdokonalení tvorby právních předpisů
(kterými se mění nařízení (EU) 2019/1243) opakovaně aktualizován, naposledy
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v roce 2019. Jakmile jsou léky uvedeny na trh, jsou po celou dobu své životnosti
sledovány agenturou EMA v rámci systému farmakovigilance, kde se v průběhu
každodenní klinické praxe zaznamenávají nežádoucí účinky léčiv.
Kromě obecných pravidel pro léčivé přípravky jsou v oblasti přípravků pro léčbu
vzácných onemocnění (nařízení (ES) č. 141/2000), léků pro děti (nařízení (ES)
č. 1901/2006) a pokročilých způsobů léčby (nařízení (ES) č. 1394/2007) zavedena
rovněž konkrétní nařízení. Další informace na toto téma jsou uvedeny v oddíle D.
B. Klinická hodnocení
Klinická hodnocení jsou systematickým zkoumáním léků na lidech s cílem zjistit
jejich účinnost a bezpečnost. Má-li být lék uveden na trh, musejí k němu být
přiloženy dokumenty s výsledky provedených zkoušek. Tyto normy prošly od roku 1990
v Evropské unii i na mezinárodní úrovni postupným vývojem a nyní jsou kodifikovány
v právních předpisech EU a jsou pro farmaceutický průmysl závazné. V rámci poslední
úpravy právních předpisů EU v roce 2014 byla stanovena harmonizovaná pravidla
pro povolování a provádění klinických hodnocení (nařízení (EU) č. 536/2014). Klinická
hodnocení se musejí podrobit vědeckému a etickému přezkumu a musejí být předem
povolena. Kromě toho se mohou uskutečnit pouze v případě, že jsou chráněna práva,
bezpečnost, důstojnost a kvalita života účastníků a že tato hlediska převažují nad všemi
ostatními zájmy, a pouze tehdy, je-li klinické hodnocení navrženo tak, abychom získali
spolehlivé a hodnověrné údaje. Po vypracování plně funkčního portálu EU a databáze
klinických hodnocení vstoupilo toto nařízení v lednu 2022 v platnost.
C. Léčivé přípravky pro moderní terapii
Lékařské přípravky pro moderní terapii jsou poměrně novým druhem léčivých
či farmaceutických přípravků, které vycházejí z pokroku v oblasti buněčných
a molekulárních biotechnologií a z nových způsobů léčby, včetně genové a buněčné
terapie a tkáňového inženýrství. Tyto komplexní přípravky, které v sobě spojují
farmakologické, imunologické či metabolické působení, nelze považovat za konvenční
léčiva a je nutné je ošetřit zvláštními právními předpisy, jako je nařízení (ES)
č. 1394/2007 a směrnice 2009/120/ES. Kvůli riziku přenosu nemocí se na tkáně
a buňky musejí vztahovat přísné požadavky v oblasti bezpečnosti a kvality. Proto
je pro tyto přípravky velmi důležitá směrnice 2004/23/ES o stanovení jakostních
a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci,
skladování a distribuci lidských tkání a buněk. V rámci agentury EMA byl zřízen Výbor
pro moderní terapie, který odpovídá za posuzování kvality, bezpečnosti a účinnosti
léčivých přípravků pro moderní terapii a za sledování vědeckého vývoje v tomto novém
odvětví biomedicíny, jež má obrovský potenciál pro pacienty i pro celé odvětví.
D. Léky na vzácná onemocnění a léky pro děti
Zvláštním právním předpisem (nařízení (ES) č. 1901/2006) jsou upraveny rovněž léčivé
přípravky pro pediatrické použití. Tím je zajištěno, že jsou testovány etickým způsobem
z hlediska dětí, že odpovídají jejich potřebám a že jsou jejich dávky a složení přiměřené
danému věku. Farmaceutické společnosti provádějí studie na dětech, aby získaly
důkazní informace o bezpečnosti a účinnosti nových léků předtím, než budou žádat
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o jejich registraci. Tyto studie a data z nich získaná posuzuje Pediatrický výbor agentury
EMA.
V EU je onemocnění považováno za vzácné, postihuje-li maximálně pět z 10 000 osob.
K léčbě těchto onemocnění jsou určena léčiva pro vzácná onemocnění. V nařízení
(ES) č. 141/2000 je stanoven centralizovaný postup při označování léčiv pro vzácná
onemocnění. Evropská unie dosud schválila jen několik léků pro vzácná onemocnění
a vzhledem k tomu, že tato onemocnění postihují nízký počet osob, je výzkum v této
oblasti zanedbáván. Proto byla přijata celá řada opatření, jako je např. Iniciativa pro
inovativní léčiva, která by měla vést farmaceutický průmysl k vývoji léčiv na uvedená
onemocnění. V roce 2017 zahájila Komise své hodnocení právních předpisů týkajících
se léčivých přípravků pro děti a vzácná onemocnění. Mezi květnem a červencem 2021
provedla Komise veřejné konzultace týkající se dané problematiky. Legislativní návrh
by měl být předložen v prvním čtvrtletí roku 2022.
E. Zdravotnické prostředky
V roce 2017 byly přijaty nové právní předpisy týkající se zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Zdravotnické prostředky zahrnují
celou řadu produktů, od jednoduchých obvazů přes brýle až po speciální zdravotnické
přístroje, jež využívají lékaři a nemocnice. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
se používají k externímu hodnocení vzorků odebraných z lidského těla, např. ve
zkumavce („in vitro“ znamená doslova „ve skle“).
V nařízení (EU) 2017/745 a nařízení (EU) 2017/746 jsou stanovena pravidla
pro uvádění zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků
in vitro na trh a pro související klinické zkoušky. Tato nařízení vstoupila v platnost
v květnu 2021, resp. v květnu 2022. Zdravotnické prostředky jsou seskupeny podle
kategorie rizik, přičemž pro každou platí zvláštní soubor pravidel. Nová nařízení
představují významný krok ke zvýšení bezpečnosti pacientů, jelikož zavádějí přísnější
postupy při posuzování shody a při jejich sledování po uvedení na trh, požadují po
výrobcích, aby předkládali údaje o klinické bezpečnosti, zavádějí systém jedinečné
identifikace prostředku za účelem jeho zpětného dohledání a stanovují zřízení
Evropské databáze zdravotnických prostředků.
F. Antimikrobiální rezistence
Antimikrobiální látky jsou látky, které hubí mikroorganismy, včetně bakterií, virů, plísní
a parazitů, nebo zastavují jejich růst. Jejich užívání (a často též nevhodné užívání) je
spojeno se zvyšujícím se výskytem mikroorganismů, které získaly odolnost vůči těmto
látkám, a tudíž představují hrozbu pro veřejné zdraví. Činnost zaměřená na boj proti
antimikrobiální rezistenci na úrovni EU probíhá od konce 90. let 20. století. Nejnovější
politickou iniciativou je Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální
rezistenci (AMR) přijatý v roce 2017. Jeho hlavním cílem je zachovat možnost účinného
léčení nákaz snížením výskytu a šíření antimikrobiální rezistence a rozšířením vývoje
a dostupnosti nových, účinných antimikrobiálních látek. Parlament na tento akční plán
reagoval ve svém usnesení a Rada přijala v roce  2019 závěry o dalších krocích, které
mají z EU učinit vzorový region pro boj s antimikrobiální rezistencí. Parlament ve svém
usnesení zdůraznil své přesvědčení, že „nemoci je třeba řešit u lidí i u zvířat a rovněž
je třeba věnovat zvláštní pozornost potravinovému řetězci a životnímu prostředí, jež
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mohou být dalším zdrojem rezistentních mikroorganismů“, a poukázal na „významnou
úlohu Komise při koordinaci a monitorování národních akčních plánů prováděných
členskými státy a důležitost spolupráce mezi jednotlivými administrativami“.
V září 2021 Parlament vyslovil souhlas s novým nařízením o antimikrobiálních
látkách, v němž jsou stanovena nová pravidla týkající se zákazu používání některých
antimikrobiálních látek u zvířat a jejich vyhrazení výhradně pro použití u lidí.

DALŠÍ VÝZVY

Evropská unie se neustále snaží zahajovat iniciativy, jež mají rozšířit výzkum a inovace
ve farmaceutickém odvětví. Rámcové programy pro výzkum vždy podporovaly výzkum
zaměřený na zdraví. Současný program, Horizont Evropa, bude prosazovat výzkum
zaměřený na zdraví a reagovat na současné výzvy tím, že se bude zabývat tématy, jako
je celoživotní zdraví, environmentální a sociální faktory ovlivňující zdraví, nepřenosné
a vzácné nemoci, infekční onemocnění, nástroje, technologie a digitální řešení v oblasti
zdravotnictví a péče a systémy zdravotní péče.
Důležitou úlohu zastávají i další unijní programy financování, jako je program EU
pro zdraví a Evropský sociální fond plus, které se budou realizovat v letech 2021 až
2027. EU navíc významně podpořila rozvoj inovativních léčiv a naléhavě potřebných
léčebných postupů a přispěla k urychlení přístupu pacientů k novým způsobům léčby
prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva a jejích předchůdců.
Podle Světové zdravotnické organizace je přístup k základním léčivým přípravkům
součástí práva na zdraví. Přístup ke zdravotnímu ošetření však stále více závisí
na dostupnosti finančně dostupných léčiv. Bylo zjištěno, že mezi jednotlivými členskými
státy existují zásadní rozdíly, pokud jde o prodej a dostupnost nových léčiv. V důsledku
hospodářské krize dochází k dalšímu zhoršování tohoto problému. Parlament, který je
znepokojen touto vážnou situací, zveřejnil několik zpráv z vlastního podnětu, které se
týkají přístupu k lékům. V roce 2016 schválila Rada závěry o posílení rovnováhy v rámci
farmaceutických systémů EU a v roce 2017 přijal Parlament usnesení o možnostech
zlepšení přístupu k lékům. Přístup k cenově dostupným lékům zůstává pro současnou
Komisi prioritou, jak zdůraznila ve své farmaceutické strategii z roku 2020.
Vzhledem k rostoucím obavám z nedostatku určitých léků, které mohou být dále
ovlivněny brexitem, vyžaduje pozornost i nabídka léčiv. Za tímto účelem vydala
agentura EMA v roce 2019 pokyny pro zjišťování a oznamování nedostupnosti léčivých
přípravků.
V prosinci 2021 bylo zveřejněno nařízení (EU) 2021/2282 o hodnocení zdravotnických
technologií a o změně směrnice 2011/24/EU. Toto nové nařízení vstoupilo v platnost
v lednu 2022 a bude použitelné od ledna 2025. Je v něm vymezen rámec podpory
a postupy pro spolupráci na klinickém hodnocení zdravotnických technologií na úrovni
Unie a také společné metody v této oblasti. Mimo jiné to pomůže urychlit přístup
k novým lékům.
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament soustavně podporuje zavedení ucelené politiky veřejného zdraví a politiky
v oblasti léčivých přípravků, která by brala v úvahu jak zájmy veřejného zdraví,
tak i průmyslová hlediska. Mezi právní předpisy, které byly v nedávné době přijaty
za velmi aktivní účasti Parlamentu jakožto spolutvůrce právních předpisů, patří
nařízení o klinických hodnoceních, zdravotnických prostředcích a prostředcích in vitro.
Parlament se během legislativního postupu zasazuje o posílení bezpečnosti pacientů.
Nelegislativní usnesení a rozpravy o stávajících otázkách, jako je přístup k lékům
nebo antimikrobiální rezistence, poukazují na to, jakou pozornost Parlament věnuje
přetrvávajícím problémům a nově vznikajícím hrozbám. Parlament během slyšení
komisařky Kyriakidesové dále poukázal na potřebu řešení těchto výzev.
V rámci jednání o nařízení (EU) 2021/2282 o hodnocení zdravotnických technologií,
které proběhlo v roce 2021, se Parlament snažil zajistit, aby se toto hodnocení
používalo na podporu inovací, které přinesou nejlepší výsledky pacientům
a společnosti obecně a umožní zdravotnickému personálu, pacientům a zdravotnickým
zařízením zjistit, zda je daná nová zdravotnická technologie lepší než stávající
technologie, pokud jde o jejich rizika a přínos.

Christian Kurrer
11/2022
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