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Anexa I 

Concluzii științifice și motive pentru modificarea condițiilor 
autorizației/autorizațiilor de punere pe piață 
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Concluzii științifice 

Studiul furnizează anual date privind utilizarea medicamentului timp de până la 5 ani pentru țările 
europene în care a fost pusă pe piață dexamfetamina. 

Obiectivele au fost de a descrie modul în care este prescrisă dexamfetamina de către medici, incluzând 
evaluarea administrării în afara indicațiilor autorizate (din punct de vedere al indicației, vârstei, 
supradozajului prescris) și de a colecta date privind abuzul, utilizarea neadecvată, supradozajul, 
diversiunea și dependența asociate utilizării individuale a dexamfetaminei. Deținătorul autorizației de 
punere pe piață a prezentat rezultate sub formă a două rapoarte separate de studiu, primul se 
concentrează asupra tiparelor de prescriere și asupra bazelor de date privind utilizarea, iar cel de-al 
doilea asupra abuzului, utilizării neadecvate, supradozajului, diversiunii și dependenței și utilizează o 
analiză a literaturii de specialitate. DAPP i s-a cerut să clarifice unele aspecte și ca răspuns a fost 
depusă o versiunea 2.0 a raportului final de studiu (din data de 28 mai 2021).   

Acesta a fost ultimul din cele cinci rapoarte anuale, iar datele sunt prezentate pe an, precum și ca 
rezumat pentru această perioadă de cinci ani.  

În ceea ce privește utilizarea medicamentului, utilizarea în afara indicațiilor autorizate a fost foarte 
frecventă în majoritatea țărilor, iar acest rezultat a fost în principal determinat de utilizarea la pacienți 
adulți. Deținătorului autorizației de punere pe piață i s-a solicitat să emită observații cu privire la 
implicațiile faptului că acest medicament este utilizat atât de des și, în unele țări aproape exclusiv la 
pacienți adulți. DAPP a prezentat mai mulți factori care contribuie la utilizarea dexamfetaminei (precum 
și a altor stimulante) la adulți, incluzând multe în afara controlului său, și anume existența ghidurilor 
clinice pentru ADHD la adulți cu recomandarea de utilizare a dexamfetaminei, chiar dacă se specifică 
faptul că această utilizare nu este autorizată. Utilizarea extensivă la adulți se poate datora, de 
asemenea, conștientizării crescute a persistenței ADHD la vârsta adultă și existenței altor produse 
similare pentru tratamentul ADHD la adulți. Cu toate acestea, nu au fost furnizate date în studiul 
evaluat care să ducă la noi îngrijorări privind siguranța asociate cu utilizarea în afara indicațiilor 
aprobate la adulți, care să justifice includerea unor astfel de îngrijorări nespecificate privind siguranța 
în rezumatul PMR al îngrijorărilor privind siguranța și ca atare, se convine eliminarea acestora din lista 
respectivă. 

Utilizarea unor doze mai mari decât cele recomandate a fost, de asemenea, frecventă, însă după 
clarificări și stratificări suplimentare, datele sugerea că dozele mai crescute sunt în cea mai mare parte 
utilizate la adulți și nu reprezintă o problemă prevalentă în rândul copiilor și adolescenților. 

Informațiile privind abuzul, utilizarea neadecvată, supradozajul, diversiunea și dependența de 
dexamfetamină au fost reduse și adesea grupate cu alte cele privind alte amfetamine sau alte 
stimulante. În general, analiza sugerează că acestea nu reprezintă probleme majore în prezent. 

Ca rezultat al acestui studiu privind utilizarea medicamentului s-a concluzionat că profilul beneficiu-risc 
al medicamentelor care conțin substanța activă dexamfetamină rămâne nemodificat.  

Nu par să fie necesare măsuri suplimentare la acest moment. Prin urmare, DAPP trebuie să depună un 
PMR actualizat la următoarea oportunitate de reglementare, pentru a aborda faptul că această condiție 
a autorizației de punere pe piață a fost îndeplinită. 

Ca rezultat al îndeplinirii condiției privind studiul, medicamentele trebuie eliminate din lista 
medicamentelor supuse monitorizării suplimentare.  

CMDh este de acord cu concluziile științifice formulate de PRAC. 
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Motive pentru modificarea condițiilor autorizației/autorizațiilor de punere pe piață  

Pe baza concluziilor științifice pentru rezultatele studiului pentru medicamentul/medicamentele care 
conține/conțin substanța activă dexamfetamină și vizate de raportul SSPA final CMDh consideră că 
raportul beneficiu-risc pentru medicamentul/medicamentele care menționat/menționate mai sus este 
neschimbat, sub rezerva modificărilor propuse pentru informațiile referitoare la medicament. 

CMDh consideră că trebuie modificată/modificate autorizația/autorizațiile de punere pe piață pentru 
medicamentele care fac obiectul acestui raport SSPA final.   



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa II 

Condițiile autorizației/autorizațiilor de punere pe piață 
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Modificări care trebuie efectuate asupra condițiilor autorizației/autorizațiilor de punere pe 
piață a/ale medicamentului/medicamentelor care conțin substanța activă dexamfetamină, 
vizate de raportul SSPA non-intervențional impus final  

Deținătorul/deținătorii autorizației de punere pe piață va/vor elimina următoarea/următoarele 
condiție/condiții (textul nou este subliniat și îngroșat, iar textul șters este tăiat) 

 Studiu privind utilizarea medicamentului pentru dexamfetamină. în țările europene  
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Anexa III 

Calendarul pentru punerea în aplicare a acestei poziții 
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Calendarul pentru punerea în aplicare a poziției 

 

Adoptarea poziției CMDh: 

 

Reuniunea CMDh septembrie 2021 

 

Transmiterea traducerilor anexelor la această 
poziție către autoritățile naționale competente: 

1 noiembrie 2021 

 

Punerea în aplicare a acestei poziții de către 
statele membre (depunerea variației de către 
deținătorul autorizației de punere pe piață): 
 

30 decembrie 2021 
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