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Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) iránymutatása
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Az EMA 2020. március 20-án, a COVID-19 tekintetében a klinikai vizsgálatok lefolytatásáról kiadott
iránymutatásának célja, hogy általános érvényű, uniós szintű ajánlásokat fogalmazzon meg a
klinikai vizsgálatokat végzők számára. Ugyanakkor felhívja a vállalatok figyelmét az esetlegesen
prioritást élvező nemzeti jogszabályok és iránymutatások követésére is.

• Fizikai látogatások helyett telefonos vagy videótelefonos egyeztetések bevezetése
• Egyes helyeken a kutatások teljes vagy részleges leállítása
• Az új résztvevők felvételének felfüggesztése vagy lassítása
• A vizsgálatok időtartamának meghosszabbítása és/vagy egyes tevékenységek elhalasztása

A folyamatban lévő kutatások során követendő jelentősebb ajánlások:

Továbbá az iránymutatás szerint, amennyiben a COVID-19 elleni vizsgálatot folytatnak,
szükséges lehet alternatív módszer kidolgozása az érintett beleegyező nyilatkozatának
beszerzésére, ugyanis előfordulhat, hogy az eredeti nyilatkozat fizikailag nem beszerezhető.

Ezenfelül szükséges mérlegelni a tevékenységek megkezdését vagy folytatását, amennyiben a
résztvevők esetében a COVID-19 bármilyen kockázata fennáll.



Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tájékoztatója
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Az OGYÉI legfrissebb, 2020. március 24-én a klinikai vizsgálatok folytonosságáról kiadott tájékoztatója alapján
a folyamatban lévő vizsgálatok alapos kockázatértékelését kell lefolytatni, valamint a betegek biztonságát és
az adatok validitását elősegítő intézkedéseket kell bevezetni.

Az OGYÉI tájékoztatója szerint megfontolandó a betegek beválasztási folyamatának leállítása ebben az
időszakban. Az OGYÉI felhívja továbbá a figyelmet, hogy elektronikus betegtájékoztató és a beleegyezési
nyilatkozat a jelenlegi, a rendkívüli helyzetben is követendő jogszabályok előírásai szerint nem engedélyezett.

Engedélyezés

• A klinikai vizsgálati 
kérelmeket, lényeges 
módosításokat elegendő 
az OGYÉI Hivatali kapujára 
megküldeni

• Vizsgálat lényeges 
módosítása a beteg 
folyamatos részvételének 
az érdekében „sürgős 
biztonsági intézkedésként” 
megtehető

Vizitek

• Szükséges megfontolni a 
helyszíni vizitek telefonos 
vizitté alakítását

• Ha egy vizsgálóhelyen 
nem lehetséges a vizsgálat 
további folytatása, azt fel 
kell függeszteni 

Monitorozás

• On-site monitorozás
csökkentése érdekében 
megfelelő alternatív 
módszerek alkalmazását 
kell előnyben részesíteni

• Nem elfogadható a 
betegadatok megosztása 
és a Szponzor 
képviselőjének az 
egészségügyi intézmények 
elektronikus adatbázisához 
való távoli hozzáférése

• Felmerülhet a vizsgálati 
készítmények 
vizsgálóhelyek közötti 
átcsoportosítása, a 
helyszíni viziten a betegek 
eredetileg tervezettnél 
hosszabb időre való 
ellátása, esetleg az IMP 
vizsgálóhelyről való 
kiszállítása a beteg 
otthonába

IMP ellátás
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