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Anness I 

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-
Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq 
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Konklużjonijiet xjentifiċi 

L-istudju jipprovdi data dwar l-użu magħmul mill-mediċina fuq bażi annwali għal sa 5 snin għal pajjiżi 
Ewropej fejn dexamfetamine ġie mqiegħed fis-suq. 

L-objettivi kienu li jiġi deskritt kif dexamfetamine jingħata permezz ta’ riċetta mit-tobba, inkluża l-
evalwazzjoni tal-użu mhux approvat (f’termini ta’ indikazzjoni, età, doża eċċessiva miktuba b’riċetta) u 
biex tinġabar data dwar l-abbuż, l-użu ħażin, id-doża eċċessiva, id-devjazzjoni u d-dipendenza relatati 
mal-użu individwali ta’ dexamfetamine. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ippreżenta 
r-riżultati bħala żewġ rapporti tal-istudju separati, l-ewwel wieħed jiffoka fuq mudelli ta’ għoti bir-
riċetta u juża d-databases, u t-tieni wieħed fuq l-abbuż, l-użu ħażin, id-doża eċċessiva, id-devjazzjoni u 
d-dipendenza u juża analiżi tal-letteratura. L-MAH ġie mitlub jikkjarifika xi aspetti u bħala tweġiba ġiet 
sottomessa l-verżjoni 2.0 tar-rapport tal-istudju finali aġġornat (datata 28 ta’ Mejju 2021).   

Dan kien l-aħħar wieħed minn ħames rapporti annwali u d-data hija ppreżentata skont is-sena, kif ukoll 
bħala sommarju għal dan il-perjodu ta’ ħames snin.  

Rigward l-użu magħmul mill-mediċina, l-użu mhux approvat kien komuni ħafna fil-maġġoranza tal-
pajjiżi, u dan ir-riżultat kien prinċipalment xprunat mill-użu f’pazjenti adulti. Id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ġie mitlub jikkummenta dwar l-implikazzjonijiet ta’ li din il-
mediċina tintuża daqshekk ta’ spiss u, f’xi pajjiżi, kważi esklussivament f’pazjenti adulti. L-MAH 
ippreżenta diversi fatturi li jikkontribwixxu għall-użu ta’ dexamfetamine (kif ukoll stimulanti oħra) fl-
adulti, inklużi ħafna li huma lil hinn mill-kontroll tagħhom, jiġifieri l-eżistenza ta’ linji gwida għal ADHD 
fl-adulti b’rakkomandazzjonijiet dwar l-użu ta’ dexamfetamine, anke jekk huwa speċifikat li dan l-użu 
mhuwiex liċenzjat. L-użu estensiv fl-adulti jista’ wkoll ikun minħabba żieda fl-għarfien dwar il-
persistenza tal-ADHD fl-età adulta, u l-eżistenza ta’ prodotti simili oħra għat-trattament ta’ ADHD fl-
adulti. Madankollu, l-ebda data fl-istudju evalwat ma pprovdiet tħassib ġdid dwar is-sigurtà assoċjat 
ma’ użu mhux approvat fl-adulti li jiġġustifika li tali tħassib dwar is-sigurtà mhux speċifikat għandu jiġi 
inkluż fis-sommarju tal-RMP tat-tħassib dwar is-sigurtà, u għalhekk intlaħaq ftehim dwar li jitneħħa 
minn dik il-lista. 

L-użu ta’ dożi ogħla minn dawk rakkomandati kien ukoll frekwenti iżda wara kjarifika u stratifikazzjoni 
ulterjuri, id-data tissuġġerixxi li dożi ogħla jintużaw l-iktar fl-adulti u mhumiex problema prevalenti fost 
it-tfal u l-adolexxenti. 

Informazzjoni dwar l-abbuż, l-użu ħażin, id-doża eċċessiva, id-devjazzjoni u d-dipendenza ta’ 
dexamfetamine kienet skarsa u ta’ sikwit miġbura ma’ amfetamini jew stimulanti oħra. B’mod ġenerali, 
ir-reviżjoni tissuġġerixxi li dawn mhumiex kwistjonijiet maġġuri fil-preżent. 

Huwa konkluż li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom is-sustanza attiva 
dexamfetamine jibqa’ mhux mibdul bħala riżultat ta’ dan l-istudju dwar l-użu magħmul mill-mediċina.  

Ma jidher li hemm bżonn tal-ebda miżuri oħra f’dan l-istadju. Għalhekk, l-MAH għandu jissottometti 
RMP aġġornat fl-opportunità regolatorja li jmiss sabiex jindirizza li din il-kundizzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ġiet sodisfatta. 

Bħala riżultat tat-twettiq tal-istudju, il-prodotti għandhom jitneħħew mil-lista ta’ mediċini taħt 
monitoraġġ addizzjonali.  

Is-CMDh jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC. 
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Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq  

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi għar-riżultati tal-istudju għall-prodott(i) mediċinali li fih/fihom is-
sustanza attiva dexamfetamine u li huwa msemmi/huma msemmija fir-rapport finali tal-PASS, is-CMDh 
huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott(i) mediċinali msemmija hawn fuq 
mhuwiex mibdul suġġett għall-bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott. 

Is-CMDh wasal għall-pożizzjoni li l-awtorizzazzjoni(jiet) għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti msemmija 
f’dan ir-rapport finali tal-PASS għandha tiġi varjata/għandhom jiġu varjati.   
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Anness II 

Kundizzjonijiet għall-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq 
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Il-bidliet li għandhom isiru fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni(jiet) għat-tqegħid fis-suq 
ta’ prodott(i) mediċinali li fih/fihom is-sustanza attiva dexamfetamine msemmija fir-rapport 
finali tal-PASS mhux intervenzjonali impost  

Id-detentur(i) tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jneħħi/għandhom ineħħu l-
kundizzjoni(jiet) li ġejja/ġejjin (test ġdid sottolinjati u b’tipa grassa, it-test imħassar huwa ingassat) 

 Studju dwar l-użu magħmul mill-mediċina dexamfetamine f’pajjiżi Ewropej  
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Anness III 

Skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni ta' din il-pożizzjoni 
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Skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tal-pożizzjoni 

 

Adozzjoni tal-pożizzjoni tas-CMDh: 

 

Laqgħa tas-CMDh ta’ Settembru 2021 

 

Trażmissjoni lill-Awtoritajiet Nazzjonali 
Kompetenti tat-traduzzjonijiet tal-annessi għall-
pożizzjoni: 

1 ta’ Novembru 2021 

 

Implimentazzjoni tal-pożizzjoni mill-Istati 
Membri (sottomissjoni tal-varjazzjoni mid-
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-
Suq): 

30 ta’ Diċembru 2021 
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