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VAISTAI IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Vaistai ir medicinos priemonės daro tiesioginę įtaką žmonių sveikatai ir jiems
taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir
užtikrinti šių produktų saugą, sukurta tvirta teisinė sistema. Ji apima visą ciklą –
nuo vaistų tyrimų ir bandymų iki leidimo pateikti rinkai, priežiūros ir atšaukimo.
Galimybė gauti įperkamų vaistų, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms,
etiški klinikiniai tyrimai ir paskatos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra
tik keletas pagrindinių klausimų, kuriuos ES sprendžia šioje srityje. Siekiant neatsilikti
nuo mokslo ir technologijų pažangos ir reaguoti į kylančias grėsmes sveikatai,
teisėkūros ir politikos priemonės reguliariai stebimos ir vertinamos.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 ir 114 straipsniai.

KONTEKSTAS

Valstybės narės yra atsakingos už sveikatos politikos formavimą, sveikatos paslaugų
ir sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą, o ES kompetenciją šioje srityje yra
papildomoji. Taigi ji gali remti ir koordinuoti veiksmus ir priimti privalomus teisės aktus
dėl tam tikrų aiškiai apibrėžtų dalykų, pavyzdžiui, vaistų ir medicinos priemonių.

LAIMĖJIMAI IR DABARTINĖS TENDENCIJOS

A. Bendrosios vaistams taikomos taisyklės
Vaistas arba medikamentas yra medžiaga ar medžiagų derinys, skirtas (-a)
žmonių ligoms gydyti ar jų prevencijai užtikrinti. Siekiant apsaugoti visuomenės
sveikatą, vaistų rinkodaros leidimų išdavimas, vaistų klasifikavimas ir ženklinimas
ES reglamentuojamas nuo 1965 m. Vaistų vertinimas buvo centralizuotas 1993 m.
įsteigus Europos vaistų agentūrą (EMA), o 1995 m. pradėta taikyti centralizuota leidimų
išdavimo procedūra, kad būtų užtikrinta aukščiausio lygio visuomenės sveikatos
apsauga ir vaistų prieinamumas. Pagrindiniai teisės aktai šioje srityje yra Direktyva
2001/83/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, kuriais apibrėžiamos centralizuotų ir
decentralizuotų procedūrų nustatymo taisyklės.
Šis taisyklių rinkinys buvo ne kartą atnaujintas, paskutinį kartą – 2019 m., vadovaujantis
geresnės teisėkūros principais (dalinis keitimas Reglamentas (ES) 2019/1243.).
Vaistus pateikus rinkai, EMA, taikydama farmakologinio budrumo sistemą, juos stebi
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per visą jų galiojimo laikotarpį ir minėtoje sistemoje fiksuoja bet kokį neigiamą vaisto
poveikį kasdienėje klinikinėje praktikoje.
Be bendrųjų vaistų srities reglamentų, priimta ir specialiųjų sričių reglamentų, t. y.
reglamentas dėl retųjų vaistų (Reglamentas (EB) Nr. 141/2000), reglamentas dėl vaistų
vaikams (Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006) ir reglamentas dėl pažangiosios terapijos
vaistų (Reglamentas (EB) Nr. 1394/2007). Daugiau informacijos šia tema pateikiama
D skirsnyje.
B. Klinikiniai tyrimai
Klinikiniai tyrimai – tai sistemingi vaistų poveikio žmonėms tyrimai, skirti konkretaus
vaisto veiksmingumui ir saugumui tyrinėti. Kad produktas galėtų būti pateiktas rinkai,
kartu su juo turi būti pateikti dokumentai, kuriuose informuojama apie atliktų jo
bandymų rezultatus. Nuo 1990 m. pamažu buvo plėtojami tiek ES, tiek tarptautiniai
standartai. Dabar jie sistemiškai įtraukti į ES teisės aktus – šis procesas vaistų pramonei
yra privalomas. Atliekant naujausią ES teisės aktų peržiūrą 2014 m. nustatytos
suderintos leidimų atlikti klinikinius tyrimus ir jų atlikimo taisyklės (Reglamentas (ES)
Nr. 536/2014). Klinikiniams tyrimams taikoma mokslinė ir etinė priežiūra ir jiems turi
būti suteiktas išankstinis leidimas. Be to, jie gali būti atliekami tik tuo atveju, jei dalyvių
teisės, saugumas, orumas ir gerovė yra apsaugoti ir turi viršenybę prieš visus kitus
interesus, ir tik tuo atveju, jei tyrimu siekiama gauti tvirtus ir patikimus duomenis.
Reglamentas įsigaliojo sausio 1 d.: po to, kai buvos sukurtas visiškai veikiantis ES
klinikinių tyrimų portalas ir duomenų bazė.
C. Pažangiosios terapijos vaistai
Pažangiosios terapijos vaistai yra palyginti naujo tipo produktai ar vaistai, grindžiami
ląstelių ir molekulinės biotechnologijos bei naujų gydymo būdų, įskaitant genų terapiją,
ląstelių terapiją arba audinių inžineriją, pažanga. Šie sudėtingi produktai, apimantys
farmakologinę, imunologinę ar metabolinę veiklą, negali būti laikomi tradiciniais vaistais
ir jiems būtini specialūs teisės aktai, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1394/2007
ir Direktyvoje 2009/120/EB. Kadangi jie kelia užsikrėtimo tam tikromis ligomis pavojų,
audiniams ir ląstelėms turi būti taikomi griežti saugumo ir kokybės reikalavimai. Todėl
šių produktų atveju nepaprastai svarbi Direktyva 2004/23/EB, kuria nustatomi žmogaus
audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo
bei paskirstymo kokybės ir saugos standartai. Prie Europos vaistų agentūros buvo
įsteigtas Pažangiosios terapijos komitetas, kuris atsako už pažangiosios terapijos
vaistų kokybės, saugumo ir veiksmingumo vertinimą ir mokslinių naujovių stebėjimą
dar plėtojamoje biomedicinos srityje, kuri pacientams ir pramonei gali suteikti milžiniškų
galimybių.
D. Retieji vaistai ir vaikams skirti vaistai
Pediatrijoje vartojami vaistai taip pat specialiai reglamentuojami (Reglamentas (EB)
Nr. 1902/2006) siekiant užtikrinti, kad jie būtų ištirti ir išbandyti specialiai vaikams
pritaikytais ir etiškais metodais, kad atitiktų vaikų poreikius ir kad būtų nustatytos
pagal amžių tinkamos dozės ir formulės. Farmacijos įmonės atlieka tyrimus su vaikais,
kad prieš prašydamos suteikti rinkodaros leidimą gautų naujų vaistų saugumo ir
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veiksmingumo įrodymų. Šiuos tyrimus ir jų metų gautus duomenis įvertina EMA
Pediatrijos komitetas.
Retomis ligomis ES laikomos ligos, kuriomis serga ne daugiau kaip 5 asmenys iš
10 000. Būtent šioms ligoms gydyti buvo sukurti retieji vaistai. Reglamentu (EB)
Nr. 141/2000 nustatyta centralizuota procedūra retiesiems vaistams skirti. Iki šiol ES
yra išdavusi tik keletą retiesiems vaistams skirtų leidimų ir, kadangi retomis ligomis
serga nedaug žmonių, tyrimų šioje srityje buvo daroma vis mažiau. Atsižvelgiant į tai,
imtasi įvairių iniciatyvų, pvz., naujoviškų vaistų iniciatyvos, siekiant paskatinti sektorių
kurti retuosius vaistus. 2017 m. Komisija pradėjo teisės aktų dėl vaistų vaikams ir retųjų
ligų vertinimą. 2011 m. gegužės–liepos mėn. Komisija vykdė viešas konsultacijas šia
tema. Tikimasi, kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus pateiktas
per šią kadenciją.
E. Medicinos priemonės
2017 m. priimta naujų teisės aktų dėl medicinos ir in vitro diagnostikos priemonių.
Medicinos prietaisai apima įvairius produktus – nuo paprastų tvarsčių ir akinių
iki specialios medicininės įrangos, kurią naudoja gydytojai ir ligoninės. In vitro
diagnostikos priemonės naudojamos išoriniam iš žmogaus kūno paimtų mėginių
tyrimui, pvz., mėgintuvėlyje („in vitro“ pažodžiui reiškia „stikliniame inde“).
Reglamentu (ES) 2017/745 ir Reglamentu (ES) 2017/746 nustatytos medicinos ir
in vitro diagnostikos priemonių pateikimo rinkai ir susijusių klinikinių tyrimų taisyklės.
Šie reglamentai įsigaliojo atitinkamai 2021 m. gegužės mėn. ir 2022 m. gegužės
mėn. Priemonės sugrupuotos pagal jų rizikos kategoriją ir kiekvienai iš jų taikomas
specialus taisyklių rinkinys. Nauji reglamentai yra svarbus žingsnis pacientų saugai
sustiprinti, nes jais nustatomos griežtesnės atitikties vertinimo ir priežiūros po pateikimo
rinkai procedūros, reikalaujama, kad gamintojai pateiktų klinikinius saugos duomenis,
sukuriama unikali priemonių identifikavimo sistema, kad būtų galima juos atsekti, ir
numatoma sukurti Europos medicinos priemonių duomenų bazę.
F. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms
Antimikrobinės medžiagos – tai medžiagos, kuriomis naikinami arba slopinami
mikroorganizmai, įskaitant ligas sukeliančias bakterijas, virusus, grybelius ir parazitus.
Vartojant antimikrobines medžiagas (ir piktnaudžiaujant jomis) atsiranda vis daugiau
mikroorganizmų, kurie tampa atsparūs tokioms medžiagomis ir todėl kelia grėsmę
visuomenės sveikatai. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problema ES mastu
pradėta spręsti praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Naujausia šios srities
iniciatyva yra 2017 m. priimtas Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos
kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planas. Pagrindinis
jo tikslas – išlaikyti galimybę veiksmingai gydyti infekcijas mažinant AAM atsiradimą ir
plitimą ir didinant naujų, veiksmingų antimikrobinių medžiagų kūrimą ir prieinamumą.
Parlamentas savo poziciją dėl šio veiksmų plano išreiškė rezoliucijoje, o Taryba 2019 m.
patvirtinto išvadas dėl tolesnių veiksmų siekiant, kad ES taptų geriausios praktikos
regionu kovos su AAM srityje. Savo rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė įsitikinimą, kad
„reikia gydyti ir žmonių, ir gyvūnų ligas ir drauge ypač atsižvelgti į maisto grandinę
ir aplinką, nes jos gali būti dar vienas atsparių mikroorganizmų šaltinis“, ir pabrėžė
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„svarbų Komisijos vaidmenį koordinuojant ir prižiūrint valstybių narių įgyvendinamus
nacionalinius veiksmų planus ir tarpžinybinio bendradarbiavimo svarbą“.
2021 m. rugsėjo mėn. Parlamentas pritarė naujam antimikrobinių medžiagų
reglamentui, kuriame nustatomos naujos taisyklės dėl tam tikrų antimikrobinių
medžiagų, kurias draudžiama duoti gyvūnams ir kurios skirtos vartoti tik žmonėms.

PAPILDOMI IŠŠŪKIAI

ES nuolat siekia įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis skatinami moksliniai tyrimai ir
inovacijos farmacijos sektoriuje. Mokslinių tyrimų bendrosiomis programomis visada
buvo remiami su sveikata susiję moksliniai tyrimai. Pagal šiuo metu galiojančią
programą „Europos horizontas“ bus skatinami su sveikata susiję moksliniai tyrimai
ir sprendžiami dabartiniai uždaviniai, nagrinėjant tokius klausimus kaip sveikata visą
gyvenimą, aplinkos ir socialinės sveikatos veiksniai, neužkrečiamosios ir retosios
ligos, infekcinės ligos, sveikatos priežiūros ir slaugos priemonės, technologijos ir
skaitmeniniai sprendimai, taip pat sveikatos priežiūros sistemos.
Svarbų vaidmenį atlieka ir kitos ES finansavimo programos, pavyzdžiui, programa „ES
– sveikatos labui“ ir „Europos socialinis fondas +“, jie veiks 2021–2027 m. laikotarpiu.
Be to, ES suteikė didelę paramą kuriant naujoviškus vaistus ir skubiai reikalingus
gydymo būdus, taip pat spartinant pacientų prieigą prie naujų gydymo būdų pagal
naujoviškų vaistų iniciatyvą ir jos pirmtakes.
PSO teigia, kad galimybė gauti būtiniausių vaistų yra teisės į sveikatą dalis. Tačiau
prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų vis labiau priklauso nuo galimybės įsigyti
įperkamų vaistų. Tyrimai rodo, kad skirtingose ES šalyse naujoviškų vaistų pardavimo
ir pasiūlos rodikliai labai skiriasi. Šią problemą dar labiau paaštrino ekonominė
krizė. Susirūpinęs dėl tokios rimtos padėties, Parlamentas parengė kelis pranešimus
savo iniciatyva dėl galimybių gauti vaistų. 2016 m. Taryba patvirtino išvadas dėl ES
farmacijos sistemų pusiausvyros stiprinimo, o 2017 m. Parlamentas priėmė rezoliuciją
dėl galimybių pagerinti prieigą prie vaistų. Kaip pabrėžta 2020 m. Komisijos farmacijos
strategijoje, galimybė gauti vaistų už prieinamą kainą tebėra vienas iš dabartinės
Komisijos prioritetų.
Atsižvelgiant į didėjantį susirūpinimą dėl tam tikrų vaistų trūkumo, kurį gali dar labiau
paveikti „Brexit’as“, taip pat reikia skirti dėmesio vaistų pasiūlai. Tuo tikslu EMA 2019 m.
paskelbė vaistų trūkumo nustatymo ir pranešimo apie šį trūkumą gaires.
2021 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas Reglamentas (ES) 2022/2282 dėl sveikatos
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES. Reglamentas
įsigaliojo 2022 m. sausio mėn. ir bus pradėtas taikyti nuo 2025 m. sausio
mėn. Naujajame reglamente bus apibrėžta bendradarbiavimo sveikatos technologijų
klinikinio vertinimo srityje ES lygmeniu paramos sistema ir procedūros, taip pat bendra
sveikatos technologijų klinikinio vertinimo metodika. Be kita ko, tai padėtų paspartinti
prieigą prie naujų vaistų.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nuolat skatina kurti nuoseklią visuomenės sveikatos ir vaistų politiką,
kuria būtų atsižvelgiama ir į visuomenės sveikatos svarbą, ir į pramonės aspektus.
Parlamentas, kaip vienas iš teisės aktų leidėjų, labai aktyviai dalyvavo priimant
naujausius teisės aktus, kurie apima reglamentus dėl klinikinių tyrimų, medicinos
priemonių ir in vitro diagnostikos priemonių. Vykstant teisėkūros procesui Parlamentas
siekė įtvirtinti nuostatas dėl stipresnės pacientų saugos. Iš ne teisėkūros rezoliucijų
ir diskusijų aktualiais klausimais, pavyzdžiui, dėl galimybės gauti vaistų ar atsparumo
antimikrobinėms medžiagoms, matyti Parlamento dėmesys nuolatiniams iššūkiams ir
kylančioms grėsmėms. Per Komisijos narės Stellos Kyriakides klausymą Parlamentas
taip pat pabrėžė būtinybę imtis veiksmų šiose srityse.
2021 m. derėdamasis dėl Reglamento (ES) 2021/2282 dėl sveikatos technologijų
vertinimo, Parlamentas siekė užtikrinti, kad sveikatos technologijų vertinimas būtų
naudojamas inovacijoms, kuriomis pasiekiami geriausi rezultatai pacientų ir visos
visuomenės labui, skatinti ir būtų siekiama sudaryti sąlygas medicinos darbuotojams,
pacientams ir medicinos įstaigoms nustatyti, ar nauja sveikatos technologija yra
geresnė už esamas sveikatos technologijas, atsižvelgiant į jų keliamą riziką ir naudą.

Christian Kurrer
11/2022
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