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Условия на разрешенията за употреба 

Компетентните национални органи, координирани от референтната държава членка, гарантират, 
че притежателите на разрешения за употреба са изпълнили следните условия: 

 

Условия 
 

Дата 

Заявителят подава актуализиран план за управление на риска, 
като взима под внимание следните препоръки: 

1. точка VI.2.5 Документацията за резюмето за обществено 
ползване трябва да включва обобщение на мерките за 
свеждане на риска до минимум от съображения, свързани 
с безопасността. 

2. Приложение II трябва да включва предложения текст на 
листовката в допълнение на предложената КХП. 

3. Приложение VII: трябва да включва текста на 
предложената форма за проследяване, за да бъде 
използван за проследяване на специфично нежелано 
събитие. 

4. част III, план за проследяване на лекарствената 
безопасност: категория 1 трябва да бъде добавена за 
PASS и DUS. 

 

В срок от 3 месеца след 
решението на Комисията 

 

Заявителят следва да извърши проучване на използването на 
лекарството за проследяване на употребата на предписания в 
Европейския съюз дексамфетамин, като използва различни 
източници на данни. Като част от това проучване ПРУ следва 
активното да получава доклади за злоупотреба, неправилна 
употреба, отклоняване и развитие на зависимост при деца с 
ХАДВ от токсикологични центрове, центрове за контрол на 
наркотиците, други бази данни, публично известна информация 
в литературата и в интернет.  

Подаване на протокола в 
в съответствие с член 
107n, параграф 1 на 
Директива 2001/83/ЕО в 
срок от 3 месеца след 
решението на Комисията,  

Подаване на крайните 
резултати до второто 
тримесечие на 2020 г. 

Заявителят следва да проведе проучване за безопасността след 
разрешаване (PASS) с цел оценка на дълготрайния профил на 
безопасност на дексамфетамин при деца с ХАДВ, като обърне 
специално внимание на важни въпроси като сърдечносъдови 
събития, растеж и психиатрични нежелани събития. Това 5-
годишно ретроспективно (нови потребители) проучване ще 
сравни също относителния риск между дексамфетамин и други 
стимуланти в популацията от пациенти. 

Подаване на протокола в 
в съответствие с член 
107n, параграф 1 на 
Директива 2001/83/ЕО в 
срок от 3 месеца след 
решението на Комисията,  

Подаване на крайните 
резултати до второто 
тримесечие на 2020 г. 
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